
 

1 

 

a 

 
ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
 02ިއޮކްޓޫބަރ1026ިުނ12ިްިއޮކްޓޫބަރ1026ިުށްި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

އޮފްިިމ ނ ސްޓްރީ 2
 އެޑ ޔުކޭޝަން

ި ިއެޑ އުކޭޝަނުގެ ިއޮފް ިިވަނ2013ިަމ ނ ސްޓްރީ ި)ނަންބަރު ިއޮޑ ޓް ިމާލީ FIN-2016-62(D)ި) 24ިއަހަރުގެ ިމައްސަލަތަކާއ ިި(2016އޮގަސްޓް ިފާހަގަކުރެވުނު ިއޮޑ ޓުގައ  ރ ޕޯޓުގެ
ިލަފާ ިިއ ސްލާޙްކުރަން ިމައްސަލ25ަ ދ ންގޮތުގެ ިނަންބަރުގައ ވާ ިސްކޫލުގެ"ިވަނަ ިސްކޫލ1021ިްިއ ސްކަންދަރު ިބެލ އ ރު، ިކަންތައްތައް ިފައ ސާގެ ިއާމްދަނީގެ ިއަހަރުގެ ދަރ ވަރުންނަށްިިވަނަ

2.02ިއާމްދަނީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެިިށްފައ ިވީނަމަވެސް،ިމ ތަކެތ ިވ އްކައ ގެންިލ ބުނުރުފ ޔާިޚަރަދުކ10,600.00ިޮިސޭޝްިއާއ ިބެޖްިފަދަތަކެތ ިގަތުމަސްިސްކޫލުގެިބަޖެޓުން
އާި"ިފާހަގަކޮށްފައ ވާިމައްސަލަިބަދަލުގައ ިއެފައ ސާއ ންިއެކ ިކަންކަމަށްިޚަރަދުިކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނެިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިދައުލަތުގެިއާމްދަނީގެިގޮތުގައ ިޖަމާކުރުމުގެިގެި)ހ(ިގައ 

 ފަރާތްތަކުންިއެިފައ ސާިހޯއްދެވުމަށްފަހުިޖަމާކުރުމަށްިއެންގުނެވެ.ިގުޅ ގެން،ިފައ ސާއާިޒ ންމާވާންޖެހޭ
ިއެންޑ1ިިް ިވޯޓަރ މާލޭ

ިސެވަރޭޖްިކޮމްޕެނީ
ިހޯދުމާ ިފަރާތެއް ިހަދައ ދޭނެ ިޝެޑެއް ިވެހ ކަލް ިިކ.ގުޅީފަޅުގައ  ިއެންޑް ިވޯޓަރ ިމާލޭ ިހުށަހެޅުނުބެހޭގޮތުން ިގުޅޭގޮތުން ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރައްވާފައ ވާ ިކޮމްޕެނީއ ން މައްސަލައެއްިިސެވަރޭޖް

1022ިއޮކްޓޫބަރ12ިިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެނMWSC-61/ADV/2015/138ިިްޕވޓ.ލޓޑިއ ންިކޮށްފައ ވާިނަންބަރުިިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުގައ ިމާލޭިވޯޓަރިއެންޑްިސްވަރޭޖްިކޮމްޕެނީ
ިހުށަހަޅަން ިބ ޑު ިިގައ  ިއ01ިެޙާޟ ރުވެފައ ވަނީ ިނަންބަރުިފަރާތުންކަމަށްވާތީ ިއެމް.ޑަބްލ ޔު.އެސް.ސީގެ ިއަދ  ިނުވާކަމާއ ، ިބަލައ ގެންފައެއް MWSC61/ADV/2015/168ިިބ ޑުތައް

ބ ޑްހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކާއ ،ިމ ިމަސައްކަތްިކުރެވޭނޭިއެހެންިިޑުކަމަށްވާތީހުށަހެޅ ިއަގުތައް،ިކުންފުނ ންިއަންދާޒާކޮށްފައ ވާިއަގަށްވުރެިބޮިއ ޢުލާނުންިއެިއ ޢުލާނުިބާތ ލްކޮށްިއަލުންިހުޅުވާލުމުން
ިކޮމ ޓީއ ންިފަރާތްތަކަށް ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިކުރުމަށް ިޓެންޑަރ ިރީ ިދީގެން ިިދައުވަތު ިއެގޮތުގެމަތ ން ިދީފައ ވާކަމަށ00ިްލަފާދީފައ ވާތީ ިދައުވަތު ިއެނގެންިިފަރާތަކަށް ލ ޔެކ ޔުންތަކުން

ރެސްޓްރ ކްޓެޑްިބ ޑ ންގިނުވަތަިޑައ ރެކްޓްިކޯޓޭޝަންިމެތަޑްިިހުށަހަޅާިބ ޑްތަކުގެިއަގުިކުންފުނ ންިއަންދާޒާކުރާިއަގަށްވުރެިބޮޑުވާނަމަިއޮތްނަމަވެސް،ިދެވަނަިފަހަރަށްިކުރާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިވ ފައ ިނުވާކަންކަމަކަށްިކުންފުނީގެިޕްރޮކ އުމެންޓްިމެނުއަލްގައ ިބަޔާންކުރެިބޭނުންިކުރެވ ދާނެ

ި
ިހ މެނުއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިޙާލަތްތަކުގައ ިޢަމަލުކުރާނެިގޮތެއްިކުންފުނީގެިޕްރޮކ އުމެންޓްިމެނުއަލްގައ ިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެންިހުށަހަޅާިއަގުތައްިބޮޑުކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭިިިިި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

މޯލްޑ ވްސ1ިިް
ކޮލ ފ ކޭޝަންި

ިއޮތޯރ ޓީ

ިލ.އ ިިިިިިި ިލެވެލް ިސެޓްފ ކެޓަކީ ިއ މާމުކަމުގެ ިމުދ މެއްގެ ިމ ސްކ ތުގެ ިސެޓްފ ކެޓެއްގ00ިެސްދޫކަލައ ދޫ ިކަމަށާއ ،ިިގެ ިކުށަކުން ިލ ޔުމުގެ ިޖަހައ ދެވ ފައ ވަނީ ިތައްގަނޑު ގޮތުގައ 
ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިލ.ކަލައ ދޫ ިފާހަގަކުރެއްވ ފައ ވަނީ ިއޮތޯރ ޓީއަށް ިކޮލ ފ ކޭޝަން ިމޯލްޑ ވްސް ިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައ ިމ ކަމާިމ ކަން ިކަމަށާއ ،ިއެކަން ިފޮނުވުމުން ިގުޅޭގޮތުންިސ ޓީއެއް

ިފޯނުންނާއ  ިފޮނުވައ ދ ނުމަށް ިއެއޮތޯރ ޓީއަށް ިސެޓްފ ކެޓް ިޖަހާފައ ވާ ިިތައްގަނޑު ިލެވެލް ިއ ޞްލާޙްކޮށް ިސެޓްފ ކެޓް ިއ މާމުކަމުގެ ިކަމަށާއ ،ިއޭނާގެ ިއަންގާފައ ވާ ިއެފަރާތަށް ިގ01ިެސ ޓީއަކުން
ިިފެންވަރުގެިސެޓްފ ކެޓެއްގެ 01ިިގޮތުގައ  ިއޭނާއ1022ިާސެޕްޓެންބަރު ިޖަހައ ދެވ  ިތައްގަނޑު ިސ ޓީގައ ިގައ  ިޙަވާލާދީފައ ވާ ިކަމަށް ިނަމަވެސް،ިލެވެލްިިހަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ބަޔާންކުރައްވާފައ ވާ

ިޖަހައ ދ ނ00ިް ިތައްގަނޑު ިގޮތުގައ  ިސެޓްފ ކެޓެއްގެ ިިގެ ިއޮތޯރ ޓީއަށް ިއެ ިއެސެޓްފ ކެޓް ިނޫންކަމެއް ިނުވަތަ ިއެިިލ ބ ފައ ވާކަމެއް ިނެތަތީ، ިއެނގެން ިލ ޔުންތަކުން ިފޮނުއްވާފައ ވާ އޮތޯރ ޓީން
ިނެވެ.މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއާޒަށްިހުށަހެޅުމަށްިދެންނެވުިސެޓްފ ކެޓްިމޯލްޑ ވްސްިކޮލ ފ ކޭޝަންިއޮތޯރ ޓީއަށްިއެފަރާތުންިނުފޮނުވާނަމަ،ިއޭނާއާމެދުިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށް

ިގާންދ4ިިީ އ ންދ ރާ
މެމޯރ އަލްި
ިހޮސްޕ ޓަލް

ި؛މ ހާތަނަށްިބެލ ބެލުމުގައ ިޤާއ މްކުރުމާިބެހޭގޮތުންިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްިމ ކޮމ ޝަނުންިިއ ންދ ރާިގާނދީިމެމޯރ އަލްިހޮސްޕ ޓަލްގައ ިކެތްލެބެއް
ި

ސަރވ ސަސްިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިިމެމޯރ އަލްިހޮސްޕ ޓަލްި)އައ .ޖީ.އެމް.އެޗް(ިއަށްިއ ންޓަރވެންޝަނަލްިކާޑ އޮލޮޖީިގައ ިއ ންދ ރާިގާންދ1022ިީޖުލައ 12ިިއ ންޑ އާގެިހޮސްޕ ޓަލެއްގެިފަރާތުންި
ި ިގުޅ ގެން ިހުށަހެޅުމާއ  ިޕްރޮޕޯސަލްއެއް 24ިިއެދ  ިއޮފީހަށ1022ިްސެޕްޓެމްބަރ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިރައީސުލް ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއ ން ިނަމްިގައ  ިފޮނުވ  ސ ޓީގައ A/01/2015/27ިި-210ބަރު

ިޤާއ މްކުރުމުގެ ިކަމުގެިކެތްލެބެއް ިމ  ިހުށަހަޅާފައ ވާކަމަށާއ  ިޕްރޮޕޯސަލެއް ިކުރުމަށް ިޤާބ ލްކަންިިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިމ ކަން ިގޮސް ިހޮސްޕ ޓަލަށް ިއ ންޑ ޔާގެ ިދެބޭފުޅަކު ިހެދުމަށް ފީސ ބ ލ ޓީއެއް
އޮކްޓޯބަރ22ިިިބަލާފައ ނުވާކަންިިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގެިފަރާތުންިއ ތުރުިބައެއްިޝައުގުވެރ ވޭތޯިކަމަށްިބުނެފައ ވާތީއާއ ިމ ިޚ ދުމަތްިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިޔަގީންކޮށްފައ ވާިިއެހޮސްޕ ޓަލުގައ ިހުރ ތޯ

ކެތްލެބްގެިޚ ދުމަތްިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގައ ިދ ނުމަށްިބޭނުންވާނެިިތުންއެނގޭިގޮ"ިގަވަރނ ންގިބޯޑުގެިނ ންމުން"ިގައ ިބާއްވާފައ ވާިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގެިގަވަރނ ންގިބޯޑުގެިބައްދަލުވުމުގ1022ިެ
ގުޅ ގެންިރައީސްިއޮފީހުންިިފީހުގައ ިއެދުމާއ އެހީތެރ ކަންިއ ންޑ އާގެިހޮސްޕ ޓަލަށްިދ ނުމަށްިނ ންމާިއެހޮސްޕ ޓަލާިކެތްލެބްގެިމަސައްކަތްިހަވާލުކުރުމުގެިހުއްދައަކަށްިރައީސްިއޮިޖާގައާއ ިފަންނީ

ިއ12ިޮ ިނަމްބަރ1022ިުކްޓޯބަރ ިފޮނުވ  ިޤަވާއ ދުތަކާއ ިގައ  ިޤާނޫނުތަކާއ  ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއ ރުޝާދުިސ ޓީން ިލަފައާއ  ިއޮފީހުގެ ިޖެނެރަލް ިއެޓަރނީ ިގޮތުގެމަތ ން، ހޯދައ ގެންިިއެއްގޮތްވާ
ހ މެނޭިކަންކަމާބެހޭިގޮތުންިއެޓަރނީިޖެނެރަލްގެިލަފާިހޯދުމަށްިއެދުމާއ ިިޓީއަކުންިއެގްރ މެންޓްގައ އަދ ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގެިސ ިއެއްބަސްވުމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިއަންގާފައ ވަނ ކޮށް

މާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގައ ވާިހެދ ފައ ވާިދައުލަތުގެިިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރަނީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤާނޫނާއ ިއެިޤާނޫނުގެިދަށުންިއެޓަރނީިޖެނެރަލްިއޮފީހުންިފޮނުވާފައ ވާިސ ޓީގައ ިމ ިގުޅ ގެން
ިކަށަވަރު ިމަތ ންކަން ިިގޮތުގެ ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއ ން ިއަދ  ިބުނެފައ ވަނ ކޮށް 22ިިކުރުމަށް ިސ ޓީގައ ިގައ 1022ިނޮވެމްބަރ ިފޮނުވާފައ ވާ ިއޮފީހަށް ިއޮފްިިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެ މ ނ ސްޓްރީ

ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިއެއްގޮތްވާ ިޤާނޫނާއ  ިމާލ އްޔަތު ިހުއްދަދީފައ ވާކަމަށްިފ ނޭންސްއ ން ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތް ިގާއ މްކުރުމުގެ ިކެތްލެބްިިކެތްލެބް ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގައ  ބުނެފައ ވާތީ
ިމަސައްކަތް ިކުރ އަށްިގާއ މްކުރުމުގެ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިގާނޫނާއ  ިމާލ އްޔަތު ިއެޓަރިދައުލަތުގެ ިއޮފީހުންނާއ  ިރައީސް ިއޮފްގެންދ އުމަށް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއޮފީހުންނާއ  ިނީޖެނެރަލް

ހ ންގާިމަޝްރޫޢުތަކާއ ިއަދ ިިރ(ިގައ ިބޭރުގެިގައުމެއްގެިއެހީގައ ިނުވަތަިކޮންސެޝަނަލްިލޯނެއްގެިދަށުން)ިގ2.22ިެފ ނޭންސްއ ންިއަންގާފައ ވަނ ކޮށްިއަދ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގެި
ިމަޝްރޫޢުއެ ިބ ޔަ ިކަނޑައަޅައ ، ިިއްސަރުކާރުން ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިއަދ  ިނުލައ  ިބ ޑްކުރުމަކާ ިނުލައ ،ިިގައ ވ2.12ިާހ ންގުމުގައ  ިހުށަހެޅުމަކާ ިބޯޑަށް ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަން ފަދައ ން

ިކަނޑައަޅާިވަޒީރުންގެ ިކައުންސ ލުން ިނުވަތަ ިކޮމ ޓީ ިކަންކަމާބެހޭ ިއ ޤްތ ޞާދީ ިކުރެިމަޖ ލީހުގެ ިއެމަސައްކަތް ިހަވާލުކޮށްގެން ިބުނެފައ ވާއ ރުފަރާތަކާ ިކެތްލެބްިިވ ދާނެކަމަށް އައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގައ 
 ނ ންމާފައ ވާިމަސައްކަތެއްކަންިލ ޔެކ ޔުމުންިއެނގެންިނެތްކަމާއ ؛ިއ ޤްތ ޞާދީިކަންކަމާބެހޭިކައުންސ ލުންިމެގަިޕްރޮޖެކްޓެއްގެިގޮތުގައ ިގާއ މްކުރުމަކީިވަޒީރުންގެިމަޖ ލީހުގެ

ި
ިމެދުވެރ  ިހޮސްޕ ޓަލް ިޤާއ މްކުރުމާބެހޭއ ންޑ އާގެ ިކެތްލެބެއް ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގައ  ިހެލްތާއ ިކޮށް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިފ ނޭންސްއާއ  ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ އައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއާއ ިިގޮތުން
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ި ިއޯގަސްޓް ިއޮފީހާއެކު ިގުިވަނ1022ިަރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިކަންތައްތަކާ ިފާހަގަކުރެވުނު ިބައްދަލުވުންތަކުން ިބޭއްވުނު ިމ ިިޅ ގެންއަހަރު ިއެނގޭގޮތުން ިކަރުދާހުން ތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ
ބައ ވެރ ވ  އ ންޑ އާގެިހޮސްޕ ޓަލްއާިމ ިބައްދަލުވުމުގައި  ހުށަހެޅުންިތަކުގެިތެރޭގައި  ގޮުތެގިިގައ ިބުނެފައ ވ2.22ިާމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމުގެިކުރ ންިމާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދުގެިިފަރާތްތަކުންިހުށަހެޅި 

ގޮތަކީިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗުންިމ ިވަޞީލަތްިިކައުންސ ލްގެިހުއްދަިހޯދަންޖެހޭކަމަށާއ ިމ ިޚ ދުމަތްިދ ނުމަށްިއެންމެިރަނގަޅުިމަޖ ލީހުގެިއ ޤްތ ޞާދީިކަންކަމާބެހޭިކޮމެޓީިނުވަތަިމަތ ންިވަޒީރުންގެ
ިއެކަށީގެންވާ ިކުރުމަށްފަހު ިކަމަށާއ ިޤާއ މް ިފޯރުކޮށްދ ނުން ިޚ ދުމަތް ިޙަވާލުކޮށްގެން ިިފަރާތަކާއ  ިިއ ންޑ އާގެ ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިފޯރުކޮށްދ ނުމަށް ިރާއްޖޭގައ  ޚ ދުމަތެއްކަމަށާއ 1ިިހޮސްޕ ޓަލުން

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއ ިިއ ންޑ އާގެިހޮސްޕ ޓަލުންިނުދެވޭކަންިފޮނުވަންޖެހޭނެކަމަށާއ ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއ ންިބޭނުންވާިފެންވަރުގެިޓްރެއ ނ ންގިިއެހެނ ހެންިކާޑ އެކްިޚ ދުމަތްތަކަށްިރާއްޖެއ ންިބޭރަށް
ިދ ނުމަށް ިޚ ދުމަތް ިިމ  ިގާތްގަނޑަކަށް ިއުމުރަކީ ިތަކެތީގެ 2ިިބޭނުންކުރާ ިއެހެންކަމުން ިކުރެވ22ިޭއަހަރުކަމަށާއ  ިކޮންޓްރޯލް ިކަމަށާއ  ިމުއްދަތެއް ިދ ގު ިމާ ިހެދުމަކީ ިއެގްރ މެންޓް ިއަހަރަށް

ިފަރާތު ިދޭ ިޚ ދުމަތް ިފޯރުކޮށްދ ނުމާއ  ިޚ ދުމަތް ިއަމ އްލައަގުތަކެއްގައ  ިރާއްޖެއ ންިގެ ިގުޅޭ ިޚ ދުމަތާ ިދޭ ިނުދީ ިފުރުސަތު ިހުޅުވުމަށް ިފޯރުކޮށްދ ނުންިިބޭސްފ ހާރައެއް ިއެފަރާތުން ިބޭސް ލ ބެންނެތް
ިދޭ ިޚ ދުމަތް ިހުއްދަިހުއްދަކުރުމަށާއ  ިހ ންގުމުގެ ިސެންޓަރު ިމ  ިނަމުގައ  ިބްރޭންޑްގެ ިއަމ އްލަ ިިފަރާތުގެ ިއަދ  ިޕްރޮމޯޓްކޮށްދޭންނުދ ނުމަށާއ  ިސެންޓަރު ިމ  ނުޖެހޭކަމަށާއ ިިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއ ން

ިމެދުވެރ ކޮށް ިހޮސްޕ ޓަލް ިއ ންޑ އާގެ ިހަމައެކަނ  ިމެދުވެރ ކޮށް ިހުރ ހާިއާސަންދަ ިކުންފުނީގެ ިހ ންގާ ިއެހޮސްޕ ލް ިނުލުމަށާއ  ިދޫކޮށް ިއެކްސްކްލޫސ ވްކޮށް ިދ ނުމަށް ހޮސްޕ ޓަލްތަކެއްިިޚ ދުމަތް
ިކުރަންިނުޖެހޭކަމަށާއ ިއަދ ިސެންޓަރުއާސަންދައަށްިއެ ިފައ ދާއ ންިންޕެނަލް ިއެތަނުންިލ ބޭ ިކުރާތީ ިޚަރަދެއް ިބޮޑު ިކަމަށްިިހެދުމަށްިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއ ން ބައެއްިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއަށްިދޭންޖެހޭނެ
ގަތުމަށްިދާިޚަރަދާއ ިިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއ ންިކުރަންޖެހޭިޚަރަދުތައްިބޮޑުއ ރުިއަދ ިއ ކުއ ޕްމެންޓްިވުމުގައ އައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއާއ ިއ ންޑ އާގެިހޮސްޕ ޓަލްއާިދެމެދުިވެފައ ވާިއެއްބަސްިހ މެނޭއ ރު،ިއަދ 

ިކަމާއ ؛ިކުރަންޖެހެނީިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއ ންިޓްރެއ ނ ންގގެިޓ އުޝަންިފީިފ ޔަވާިމ ިސެންޓަރާއ ިގުޅޭިއެހެންިހުރ ހާިޚަރަދެއްިކެތްލެބްގައ ިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންގެ
ި

އ ންޑ އާގެިހޮސްޕ ޓަލުންިކުރާނެކަމަށްިލަފާކުރެވޭިިިދެކެވ ފައ ވާިފަދައ ންިޖުމްލަިއ ނ ޝަލްިއ ންވެސްޓްމެންޓެއްގެިގޮތުގައ ިއަދ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްގައ ިބޭއްވ ިބައްދަލުވުމުގައ ިވާހަކަ
ިހުށަހެޅ  ިހޮސްޕ ޓަލުން ި)އެ ިިޢަދަދަކީ ިހާސް(ި)ނަވާރ22,212,000.00ިަޢަދަދު( ިފަންސަވީސް ިލައްކަ ިނުވަ ިކުރާނެކަމަށްިމ ލ އަން ިހޮސްޕ ޓަލުން ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗް ިވާއ ރު ިރުފ ޔާކަމަށް

ި ިޖުމްލަ ިއަގަކީ ިއ ންވެސްޓްމެންޓްގެ ިމަތީގައ ި)އެގާރ22,042,000.00ިަހުށަހަޅާފައ ވާ ިއ ތުރުން ިމީގެ ިއަދ  ިރުފ ޔާކަމަށްވެފައ  ިފަސްހާސް( ިސާޅީސް ިގޮތަށްިބަޔާންކުރެިމ ލ އަން ވ ފައ ވާ
ިކޯސްޓްތަކެއް ިހުރ ހާިއޮޕަރޭޝަނަލް ިއަދ ،ިމުވައްޒަފުންގެ)ިސެންޓަރުގެ ިޚަރަދު ިޚަރަދެއް،ިިކަރަންޓްިބ ލް،ިފެންބ ލް،ިމުވައްޒަފުންގެ ިހުރ ހާ ިއެހެން ިއެކަމާިގުޅުންހުރ  އެކޮމަޑޭޝަންިއަދ ވެސް

ިއައ .ޖީ.އެމް.އެިޓްރެއ ނ ންގެ ިދައްކަންޖެހެނީ ިފ ޔަވާ( ިފީ ިއަދ ޓ އުޝަން ިކަމަށްވާއ ރު، ިިޗްއ ން ިޕްރޮފ ޓްގެ ިނެޓް ިގޮތުން ިބުނެފައ ވާ ިއ ންޑ އާގެި%00އެގްރ މެންޓްގައ  ިދޭންޖެހެނީ
މުގައ ވާިއ ންޓަރވެންޝަންިޢާމްދަނީއެއްިކަިކަންިއެނގޭތީއާއ ިނެޓްިޕްރޮފ ޓްިހ ސާބުކުރުމުގައ ިހ މަނާި%10ޕްރޮފ ޓްގެިިހޮސްޕ ޓަލަށްކަންިއެނގޭތީއާއ ިއަދ ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއަށްިލ ބެނީިނެޓް

ިއަކީިކޮންސ އުމަބްލްސްިގެިޚަރަދުތައްކަމަށްި%40ޑޮކްޓަރސްިފީކަމަށާއ ިބާކީިިއަކީި%60މ ލ އަންިރުފ ޔާިޚަރަދުވާނެކަމަށްިލަފާކޮށްފައ ވާއ ރުިމީގެތެރެއ ނ12ިިްކޯސްޓްގެިގޮތުގައ ިއަހަރަކުި
ި ިފީގެ ިޑޮކްޓަރސް ިމެޑ ޓްި%62އަންދާޒާކޮށްފައ ވާއ ރު ިޑޮކްޓަރުނަށްލ ބޭނީ ިިރީނާގެ ިޑޮކްޓަރުންނަށްކަމަށްވެސްި%12ކަމަށާއ  ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗް ިބުނެފައ ވ ޔަސްިިލ ބޭނީ އެގްރ މެންޓްގައ 

ިޒ ންމާތަކުގެ ިހޮސްޕ ޓަލްގެ ިއ ންޑ އާ ިިއެގްރ މެންޓްގެ 4.2ިިތެރޭގައ  2.2ިިއަދ  ިމުވައްޒަފެއް ިއެއްވެސް ިއެހޮސްޕ ޓަލުން ިކަނޑައެިގައ  ިއަދ ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ިނުވާއ ރު ިބަޔާންކޮށްފައ  ިޅ ގެން
ިހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމަށްިބުނެފައ ވާކަމާއ ؛ިމުވައްޒަފުންނަށްވެސްިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއ ންިމުސާރައާއ ިހުންނާނެިތަންިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގެިޒ ންމާތަކުގެިތެރޭގައ ިއ ންޑ އާގެިހޮސްޕ ޓަލުންިހޯދާ

ި
ި ިހޮސްޕ ޓަލްސްއަށް ިގާއ މްކުރުމުގެއ ންޑ އާގެ ިކެތްލެބް ިޕްރޮޖެކްޓްިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގައ  ިގޮތަށް ިލ ބޭ ިފައ ދާތަކެއް ިނާޖާއ ޒް ިއެފަރާތަށް ިދ ނުމުގައ  ިއަދ ިިމަސައްކަތް ިކޮށްފައ ވާކަމާއ  އެވޯޑް

ިލ ބޭިގޮތަށްިކަމާއ ؛ިފައ ދާިއެއްިނާޖާއ ޒްިފައ ދާިލ ބޭިގޮތަށްިކުރާިއ ންވެސްޓްމެންޓާއ ިނުބައްދަލުިއެގްރ މެންޓްިހެދ ފައ ވަނީވެސްިއެފަރާތަށް
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ި
ިކުރުމަށް ިޢ މާރާތް ިބޭނުންވާ ިހެދުމަށް ިކެތްލެބްއެއް ިތ ން)4,262,601.22ިިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގައ  ިހަސަތޭކަ ިއެއްހާސް ިފަސްދޮޅަސް ިއެއްލައްކަ ިމ ލ އަން ިފަސްލާރ (ިިހަތަރު ިނުވަދ ހަ ރުފ ޔާ

ިމާއްދާގެި)ނ(އާިހ ލާފަށްކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ؛ިވަނ2.22ިަންއާިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގެިކޯޕަރޭޝަިރުފ ޔާއަށްިމޯލްޑ ވްސްިރޯޑްިޑ ވެލޮޕްމެންޓް
ި

ިގޮތުގެ ިވާ ިގަވާއ ދުގައ  ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްއަށްިކުރ އަށްއޮތްތަނުގައ  ިގޮސްގެން ިބ ޑ ންގއަށް ިއޯޕަން ިގޮތަށް ިދެފުއްފެންނަ ިއަދ ިހޯިމަތ ން ިހޯދުމަށާއ  ިހ ދުމަތްތައް ދަންޖެހޭ
ިކުރެވޭ ިފަރާތްތަކާ ިއަމ އްލަ ިފުރ ހަމައަށްިއެކ އެކ  ިއެންމެ ިހައްގުތައް ިއައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ިކުރުމަށްިއެގްރ މެންޓްތަކުގައ  ިއެގްރ މެންޓް ިގޮތަށް ިބޮޑުވާނެ ިފައ ދާ ިއެންމެ ިދައުލަތަށް ިރައްކާތެރ ކޮށް

ިވެ.އައ .ޖީ.އެމް.އެޗްގައ ިދެންނެވުނެ
ހދ.ނައ ވާދ2ިިޫ

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
މީހުންގެިކޮންޓްރެކްޓުގެިމުއްދަތުިހަމަވުމަށްފަހ4ިިުގައ ިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިއެމަސައްކަތަށްިނެގ 1026ިިހދ.ނާވައ ދޫިކުނ ކޮށ ިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިފެބްރުވަރީި

ިިއަލުން ިއާނުކުރާ ިކޮންޓްރެކްޓް ިއެ ިމުއްދަތ4ިުކަމަށާއ ، ިކޮންޓްރެކްޓުގެ ިމައްސަލައެއްިމީހުންގެ ިއ ޢުލާނުގައ  ިކުރ  ިއަލުން ިނެގުމަށް ިމީހުން ިދެވަނަފަހަރަށްިިހަމަވުމަށްފަހު ދ މާވެގެން
ިކޮންޓްރެކްޓުގެ ިސަބަބުން ިޖެހުމުގެ ިކުރ ންވެިއ ޢުލާންކުރަން ިވާހަކަދައްކައ ގެން ިއެމީހުންނާ ިހަމަވުމަށްފަހުވެސް ިކުރުވީިިސްމުއްދަތު ިމަސައްކަތް ިލައްވައ  ިއެމީހުން ިއުސޫލުން ިކުރުވ  މަސައްކަތް

ިކުނ ކޮށ ިކަމަށާއ ، ިގޮނޑުވެ ިރަށުތެރެ ިނުކޮށްފ ނަމަ ިއެގޮތަށް ިއެކަން ިކުރީ ިއެގޮތަށް ިރަށުގެިއެކަން ިކަމަކުން ިއެފަދަ ިކުރ މަތ ވެދާނެތީ ިބަލ މަޑުކަމެއް ިރޯގާ ރައްޔ ތުންނަށްިިސާފުނުކުރެވ ގެން
ިސާފުކޮށްިރައްކާތެރ ވެ ިކުނ ކޮށ  ިގޮތަކީ ިކޮންޓްރެކްޓްގެިތ ބެވޭނެ ިމީހުންގެ ިކަމަށާއ ،ިއެ ިގަބޫލުކުރެވޭތީ ިލައްވައ ިިބަލަހައްޓައ ގެންކަމަށް ިއެމީހުން ިއާނުކޮށް ިކޮންޓްރެކްޓް ިހަމަވުމަށްފަހު މުއްދަތު
ިއަވަހަކަިމަސައްކަތް ިވީހާވެސް ިކުރަމުންދާތީ ިމަސައްކަތް ިނެގުމުގެ ިމީހުން ިއަލުން ިތ ބުމުންިށްކުރުވީ ިއެމީހުން ިމަސައްކަތްކުރަން ިއެގޮތަށް ިބޭނުމުގައާއ  ިނެގުމުގެ ިހދ.ނައ ވާދޫިިމީހުން ކަމުގައ 

ިއެގޮތަށް ިނަމަވެސް، ިބަޔާންކުރައްވާފައ ވީ ިސ ޓީގައ  ިފޮނުވ  ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއ ދާރާއ ން ިހދ.ނައ ވާިކައުންސ ލްގެ ިއާކޮށްގެންކަމުގައ  ިކޮންޓްރެކްޓް ިކުރުވަންވާނީ ިކައުންސ ލްިމަސައްކަތް ދޫ
ިދެންނެވުނެވެ.ިއަވަހަކަށްިއެމަސައްކަތަށްިމީހުންިނެގުމުގެިމަސައްކަތްިނ ންމުމަށްވެސްިއެމަސައްކަތަށްިއަލުންިމީހުންިނެގުމުގެިކަންތައްިނުނ މޭނަމަ،ިވީހާވެސްިއ ދާރާގައ ިދެންނެވުނެވެ.ިއަދ 

ިސަރވ ސ6ިިް ސ ވ ލް
ިކޮމ ޝަން

ސަޕްލައ ކުރުމާއ ިިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިމ ިކޮމ ޝަނުންިބެލ ިބެލުމުން،ިހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިމ ިކޮމ ޝަނަށް
ިކޮމ ޝަނަށްިފާހަގަިކުރެވ ފައ ވާތީ؛ިކޮންސަލްޓެންސީިޚ ދުމަތްިދ ނުންފަދަިމަސައްކަތްިކުރާކަންިމ 

ި

ސަޕްލައ ކުރުމާއ ިކޮންސަލްޓެންސީިޚ ދުމަތްިދ ނުންފަދަިމަސައްކަތްިިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިރެސްޓޯރެންޓްހޮޓާިކެފޭިިިިިިިިި
ިޒީފާގެިމުއްދަތުގައ ިމަނާކުރުމަށްިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންގައ ިދެންނެވުނެވެ.އެމުވައްޒަފުންގެިވަިމަސްލަހަތުިފުށުއަރާނެިކަމެއްކަމަށްވާތީިއެފަދަިމަސައްކަތްތަކުގައ ިބައ ވެރ ވުންިކުރުމަކީ

ިއޮފ0ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިހެލްތު

ސަޕްލައ ކުރުމާއ ިިމުދާިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިމ ިކޮމ ޝަނުންިބެލ ިބެލުމުން،ިހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިމ ިކޮމ ޝަނަށް
ިކޮމ ޝަނަށްިފާހަގަިކުރެވ ފައ ވާތީ؛ިކޮންސަލްޓެންސީިޚ ދުމަތްިދ ނުންފަދަިމަސައްކަތްިކުރާކަންިމ 

ި

ޚ ދުމަތްިދ ނުންފަދަިމަސައްކަތްިސަޕްލައ ކުރުމާއ ިކޮންސަލްޓެންސީިިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިިިިިިިި
ިއެމުވައްޒަފުންގެިވަޒީފާގެިމުއްދަތުގައ ިމަނާކުރުމަށްިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންގައ ިދެންނެވުނެވެ.ިމަސްލަހަތުިފުށުއަރާނެިކަމެއްކަމަށްވާތީިއެފަދަިމަސައްކަތްތަކުގައ ިބައ ވެރ ވުންިކުރުމަކީ
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ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިފުޑ2ިިް މޯލްޑ ވްސް
ިޑްރަގްި އެންޑް

ިއޮތޯރ ޓީ

ސަޕްލައ ކުރުމާއ ިިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިމ ިކޮމ ޝަނުންިބެލ ިބެލުމުން،ިހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިކޮމ ޝަނަށްިމ 
ިވ ފައ ވާތީ؛ކޮމ ޝަނަށްިފާހަގަިކުރެިކޮންސަލްޓެންސީިޚ ދުމަތްިދ ނުންފަދަިމަސައްކަތްިކުރާކަންިމ 

ި
ސަޕްލައ ކުރުމާއ ިކޮންސަލްޓެންސީިޚ ދުމަތްިދ ނުންފަދަިމަސައްކަތްިިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިިިިިިިި

ިއެމުވައްޒަފުންގެިވަޒީފާގެިމުއްދަތުގައ ިމަނާކުރުމަށްިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންގައ ިދެންނެވުނެވެ.ިބައ ވެރ ވުންމަސްލަހަތުިފުށުއަރާނެިކަމެއްކަމަށްވާތީިއެފަދަިމަސައްކަތްތަކުގައ ިިކުރުމަކީ
ިއޮފ2ިިް މ ނ ސްޓްރީ

ިއެންޑްި ހައުސ ންގ
ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޢ މާރާތް މާލެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލޭގައި  އަދ ިއެފަރާތްތަކުންިކޮށްފައ ވާިފްލެޓްތައްިލ ބޭނެިފަރާތްތަކަށްިވެށ ފަހި  ފައ ސާިދައްކަންވީިގޮތުގެިމަޢުލޫމާތުިސާފުކޮށްދީފައ ވާއ ރު،ިިއެކަންިއަންގައި 
ިފްލެޓްިގުރުއަތުލުމަށް ިކަމަށާއ ،ިކުރ ން ިހ މެނޭ ިބަޔަކު ިތެރޭގައ ،ިވަކ  ިފަރާތްތަކުގެ ިބަިހޮވާފައ ވާ ިވަކ  ިކޮށްފައ ވަނީ ިބާކީ ިފަރާތްތައް ިބައެއް ިއަންގާފައ ވާ ިފައ ދާިިޔަކަށްލ ބޭނެކަމަށް ނާޖާއ ޒް

ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު؛ިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއަކާިގުޅ ގެންިއެމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލުމުގައ ިހޯދައ ދ ނުމަށްިކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށް
ިި
ގައުިކޮށީގައ ިހަދާފައ ވާިފްލެޓްތަކަށްިިތަކުގެިތެރެއ ންިކުރ ންިޢަރަބ އްޔާިހުރ ިބ މުގައ ިހަދާފައ ވާިފްލެޓްތަކާއ ފްލެޓްިވެށ ފަހ ިމާލެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލޭގައ ިޢ މާރާތްިކޮށްފައ ވާިި.2

ިޝަރުޠު ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިިކުރ މަތ ލީ ިމީގެ ިސ ޓީ ިކަމުގެ ިލ ބޭނެ ިފްލެޓް ިފަރާތްތަކަށް ިލ ބޭ ިފްލެޓް ިމާލެއ ން ިޙ01ިަހަމަވެ، ިއެފަރާތްތަކާ ިކުރ ން ިވާލުކުރެވ ފައ ވާކަމާއ ؛އަހަރު
ި
އ ޢުލާންިކުރ އ ރުވެސްިއަދ ިި.1 ފްލެޓަށްިއެދޭިފަރާތްތައްިފްލެޓަށްިކުރ މަތ ލުމަށްިހުޅުވާލައި  ހޮވައ ިއެފަރާތްތައްިހޮވުނުިކަމުގެިލ ޔުްނިިޕޮއ ންޓްދޭންިކަނޑައަޅާފައ ވާިއުޞޫލުގައ ވެސްިއަދި 

ިއަހަރުިދުވަސްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ؛02ިކަށްިފައ ސާިދެއްކުމަށްިއެފަރާތްތަކަށްިދެވޭނީިޙަވާލުކުރ އ ރުވެސްިއެފްލެޓްތަިއަހަރުިކުރ ނ01ިްމީގެި
ި
ފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިިފްލެޓަށްިހޮވ ފައ ވާިފްލެޓަށްިހޮވ ފައ ވާިހޮވުންިބާޠ ލްކުރެވޭނީ،ިމަޢުލޫމާތުިޗެކްކުރުމަށްފަހުިއެޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލެއ ންިފްލެޓްިލ ބުނުިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިި.1

ިޝަރުޠު ިފަރާތެއް ިސައްޙަނޫންިއެއްވެސް ިމަޢުލޫމާތަކީ ިދީފައ ވާ ިފޯމުގައ  ިއަދ  ިސާބ ތުވުމުންނާއ ، ިމާލެއ ންިހަމަނުވާކަން ިސާބ ތުވ ކަމުގައ ވ ޔަސް ިފަހުން ިޙަވާލުކުރާ ިފްލެޓް ިމަޢުލޫމާތެއްކަން
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ؛ިވ ިސ ޓީގައ ދޫކުރެވޭިފްލެޓްިވަކ ިކުރެވޭނެިކަމަށްިއެފަރާތްތަކަށްިފޮނު

ި
ފްލެޓްިދޫކުރުމުގައ ިއ ސްކަންިިމ ލ އަންިރުފ ޔާިދެއްކޭނެިފަރާތްތަކަށ1ިްއަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ 02ިިކަމަށާއ ،ިިމ ލ އަންިރުފ ޔ1ިާމާލޭގައ ިޢ މާރާތްިކޮށްފައ ވާިފްލެޓެއްގެިއަގަކީިިި.4

ިމާ ިބަޔާންކޮށް، ިހަމަޖެހ ފައ ވާކަން ިއޮފްިލެއ ންދ ނުމަށް ިމ ނ ސްޓްރީ ިފަރާތްތަކަށް ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ިސ ޓީ ިކަމުގެ ިލ ބޭނެ ިސ ޓީިިފްލެޓް ިއ ން ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިއެންޑް ހައުސ ންގ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ؛ިސ ޓީއަކުންިއަންގައ ދ ނުމަށްނޫންކަންިއެމ ނ ސްޓްރީިއަށްިިމ ލ އަންިރުފ ޔާިދެއްކޭނެކަންިނުވަތ1ިައަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ 02ިިމ ސ ޓީގައ ،ިިފޮނުވާފައ ވާކަމާއ ،

ި
ފަރާތަކުނ12ިިްސަބަބުތަކާހުރެިިފަރާތަކުންިކަމަށާއ ،ިއެކ 112ިފަރާތުގެިތެރެއ ންިއެސ ޓީއާިޙަވާލުވެފައ ވަނ166ިިީވަނަިޕޮއ ންޓުގައ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާިގޮތަށްިސ ޓީިފޮނުވަންޖެހ4ިިޭިި.2

ިޙަވާލުވެފައ ނުވާކަމާއ  ިޙަވާލުވ ،ިއެސ ޓީއާ ިިސ ޓީއާ ިތެރެއ ން ިމ ނ ސްޓްރ22ިީފަރާތްތަކުގެ ިދީފައ ނުވާކަން ިޖަވާބު ިސ ޓީއަށް ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރިއ ންިިފަރާތަކުން ިހައުސ ންގިއެންޑް އޮފް
ިފާހަގަކޮށްފައ ވާކަމާއ ؛



 

6 

 

ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ި
6.ިި2ިި ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިބަޔާންކޮށ1ިްއަހަރު ިދެއްކޭނެކަމަށް ިރުފ ޔާ ިފާހަގަކޮށ242ިްިމ ލ އަން ިހައުސ ންގިމ ނ ސްޓްރީން ިހުށަހަޅާފައ ވާކަމަށް ިސ ޓީ ިހ މެނ242ިިޭިފަރާތަކުން ފަރާތް

ިފްލެޓް ިއެފަރާތްތަކަށް ިތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ިހައުސ ންގިލ ސްޓެއް ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިކަންތައް ިގުރުއަތުލުމުގެ ިފޮނުވާފައ ވާއ ރުިޙަވާލުކުރުމަށް ިކޯޕަރޭޝަނަށް މ ކޮމ ޝަނުންި،ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް
ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާިފަރާތްތައްވެސްިހ މަނާފައ ވާކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭކަމާއ ؛ިމ ލ އަންިރުފ ޔާިދައްކާނެިކަމަށ1ިްއަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ 2ިިބެލ ބެލުމުގައ ިމ ލ ސްޓުގައ ި

ި
0.ިި2ިި ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިދެއްކުމަށ1ިްއަހަރު ިރުފ ޔާ ިިޢުޒުރުވެރ ވާކަމަށްިމ ލ އަން ިހައުސ ންގިއެންޑ62ިްބަޔާންކޮށް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިސ ޓީިިފަރާތަކުން އ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރިއަށް

ދުވަހުގެިތެރޭގައ ިއަހަރ02ިިުހ މަނާފައ ނުވާއ ރު،ިމ ފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައ ިިފަރާތުގެިނަން،ިފްލެޓްިޙަވާލުކުރުމަށްިގުރުއަތުލާިލ ސްޓުގައ 62ިއެިިހުށަހަޅާފައ ވާކަމަށްިއެމ ނ ސްޓްރީންިފާހަގަކޮށް
ިހ މެނޭކަމާއ ؛ިމ ލ އަންިރުފ ޔާިދެއްކުމަށްިއެއްބަސްވެފައ ވާިބައެއްިފަރާތްތަކުގެިނަންވެސ1ިް
ި
އްކާނެިގޮތުގެިތަފްޞީލްިދަިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިހައުސ ންގިމ ނ ސްޓްރީންިއަންގާފައ ވާިގޮތަށްިފައ ސާިމ ލ އަންިރުފ ޔާިދައްކާނެކަމަށްިއެއްބަސްވ 1ިއަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ 2ިިިި.2

އުނ ކޮށްފައ ވާއ ރު،ިހަމަިއެގޮތަށްިތަފްޞީލްިހުށަހަޅާފައ ނުވާިބައެއްިިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނަށްިފޮނުވާފައ ވާިފްލެޓްިލ ބޭިމީހުންގެިލ ސްޓުންިހުށަހަޅާފައ ނުވާިބައެއްިފަރާތްތައްިހައުސ ންގ
ިއެލ ސްޓުގައ ިހ މަނާފައ ވާކަމާއ ؛ިފަރާތްތައް

ި
ިފައ ސާިި.2 ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިހުށަނާޅާ ިތަފްޞީލް ިގޮތުގެ ިދައްކާނެ ިފަހުންިފައ ސާ ިމ ނ ސްޓްރީން ިފުރުޞަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިތަފްޞީލު ިގޮތުގެ ިހައުސ ންގިިދައްކާނެ ދީފައ ވާކަމަށް

ހުށަހަޅާފައ ވާިސ ޓީތަކަށްިމ ނ ސްޓްރީންިޖަވާބުިދީފައ ިނުވުމުންިިމާތުިސާފުކުރުމަށްިއެދ ހުށަހެޅުމުގެިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިމ ނ ސްޓްރީއ ންިމަޢުލޫިމ ނ ސްޓްރީގެިމުވައްޒަފުންިބުނާކަމާއ ިސ ޓީ
ިގެއްލ ފައ ވާކަމާއ ؛ިއެފަރާތްތަކަށްިގޮތެއްިނ ންމައ ިފައ ސާިދެއްކޭނެތޯިނުވަތަިނޫންތޯިކަނޑައެޅުމުގެިފުރުޞަތު

ި
ި20.ިިި ިޓެރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް 1026ިިިސެޕްޓެންބަރ02ިުމ ނ ސްޓްރީ ިނަންބަރު ިޝާއ ޢުކޮށްފައ ވާ ިވެބްސައ ޓްގައ  ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިއެ 13-E/13/2016/04ި(PR)ގައ 

ިގާކޮށ  ިއަދ  ިއަރަބ އްޔާ ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމުގެ ިވެފައ ވާ ިކުންފުންޏަކާއެކު ިކޯޕަރޭޝަނާއ  ިހައުސ ންގިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިކޮންިނޫސްބަޔާނުގައ  ިފްލެޓްތަކަށް ިޢ މާރާތްކޮށްފައ ވާ ޓްރެކްޓަރަށްިބ މުގައ 
ިފައ ސާ ިިދައްކަންޖެހޭ ިސަތޭކަި-/102,242,260ދެއްކުމަށްޓަކައ  ިމ ލ އަން ިއަށް ިފްލެޓްި)ދުއ ސައްތަހަތްދ ހަ ިކަމަށާއ  ިދޫކޮށްފައ ވާ ިރުފ ޔާ ިފަސްދޮޅަސް( ިނުވަސަތޭކަ ިސާޅީސްފަސްހާސް

ލެޓްތަކަށްިފައ ސާިދެއްކުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވާިއުޞޫލުިލުއ ކޮށްދެއްވައ ިއެޗް.ޑީ.ސީިމެދުވެރ ކޮށްިފައ ސާިދެއްކޭނެިފްިލ ބޭފަރާތްތަކަށްިލ ބ ފައ ވާިނުތަނަވަސްކަންިފ ލުވައ ިދ ނުމަށްޓަކައ ިމ ހާރު
ިނ ންމަވާފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ؛ިއ ންތ ޒާމްިހަމަޖެއްސުމަށްިސަރުކާރުން

 
ިިިިިިިިިިިިިިި ިޕްރޮގްރާމްގެ ިމާލެ ިވެށ ފަހ  ިބަލާއ ރު ިކަންތައްތަކަށް ިފަރާތްތައްިދަށުންއެ ިޙަވާލުކުރާނެ ިފްލެޓްތައް ިކުރެވ ފައ ވާ ިޢ މާރާތް ިހައުސ ންގިިމާލޭގައ  ކަނޑައެޅުމުގައ ،

ިއުޞޫލްތަކާ ިބައެއް ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިފްލެޓްިމ ނ ސްޓްރީން ިމާލެއ ން ިހަމަވެ ިޝަރުޠު ިފްލެޓަށް ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިފަރާތްިޚ ލާފަށް ިކަނޑައަޅާއ ފައ ވާ ިކަމަށް ިމެދުގައ ިލ ބޭނެ ތަކުގެ
ިހައްގުިހަމަހަމަކަން ިފަރާތްތަކެއްގެ ިވަކ  ިއަދ  ިލ ބޭގޮތަށް ިމަންފާ ިބަޔަކަށް ިވަކ  ިއަދ ިގެއްލޭގޮތަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ، ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިޢަމަލުކުރެވ ފައ ވާކަމަށް ިއޮފްިިގެއްލޭގޮތަށް މ ނ ސްޓްރީ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

މެދުވެރ ކޮށްިފައ ސާިދެއްކޭނެިއ ންތ ޒާމްިިސްބަޔާނުގައ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާިގޮތަށްިހައުސ ންގިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންނ13-E/13/2016/04ިޫ(PR)ފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިނަންބަރުި
ިހަމަޖައްސާފައ ވާތީ، ިސަރުކާރުން ިިމ ހާރު ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިމީގެކުރ ން ިކަމަށް ިލ ބޭނެ ިފްލެޓް ިފާހަިފަރާތްވެސ166ިްމާލެއ ން ިމ ސ ޓީގައ  ިއަދ  ިކަންތައްތަކަށްިހ މެނޭގޮތަށް ގަކޮށްފައ ވާ

ިފްލެޓްިދޫކުރުމުގެިކަންތައްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިރ ޢާޔަތްކޮށްގެން
ހައުސ ންގ20ިި

ޑ ވެލޮޕްމަންޓްި
ިކޯޕަރޭޝަން

ޢ މާރާތް މާލެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލޭގައި  އަދ ިއެފަރާތްތަކުންކޮށްފައ ވާިފްލެޓްތައްިލ ބޭނެިފަރާތްތަކަށްިއެކަންިިވެށ ފަހި  ފައ ސާިދައްކަންވީިގޮތުގެިމަޢުލޫމާތުިސާފުކޮށްދީފައ ވާއ ރު،ިިއަންގައި 
ިފްލެޓްިގުރުއަތުލުމަށް ިކަމަށާއ ،ިކުރ ން ިހ މެނޭ ިބަޔަކު ިތެރޭގައ ،ިވަކ  ިފަރާތްތަކުގެ ިބަޔަކަށްިހޮވާފައ ވާ ިވަކ  ިކޮށްފައ ވަނީ ިބާކީ ިފަރާތްތައް ިބައެއް ިއަންގާފައ ވާ ިފައ ދާިނާިލ ބޭނެކަމަށް ޖާއ ޒް

ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު؛ިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއަކާިގުޅ ގެންިއެމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލުމުގައ ިހޯދައ ދ ނުމަށްިކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށް
ިި
ގައުިކޮށީގައ ިހަދާފައ ވާިފްލެޓްތަކަށްިިތެރެއ ންިކުރ ންިޢަރަބ އްޔާިހުރ ިބ މުގައ ިހަދާފައ ވާިފްލެޓްތަކާއ ފްލެޓްތަކުގެިިވެށ ފަހ ިމާލެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލޭގައ ިޢ މާރާތްިކޮށްފައ ވާިި.2

ިޝަރުޠު ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިިކުރ މަތ ލީ ިމީގެ ިސ ޓީ ިކަމުގެ ިލ ބޭނެ ިފްލެޓް ިފަރާތްތަކަށް ިލ ބޭ ިފްލެޓް ިމާލެއ ން ިޙަވާލުކުރ01ިެހަމަވެ، ިއެފަރާތްތަކާ ިކުރ ން ިވ ފައ ވާކަމާއ ؛އަހަރު
ި
އ ޢުލާންިކުރ އ ރުވެސްިއަދ ިި.1 ފްލެޓަށްިއެދޭިފަރާތްތައްިފްލެޓަށްިކުރ މަތ ލުމަށްިހުޅުވާލައި  ހޮވައ ިއެފަރާތްތައްިހޮވުނުިކަމުގެިލ ޔުްނިިޕޮއ ންޓްދޭންިކަނޑައަޅާފައ ވާިއުޞޫލުގައ ވެސްިއަދި 

ި ިކުރ ނ01ިްމީގެ ިފަިއަހަރު ިއެފްލެޓްތަކަށް ިޙަވާލުކުރ އ ރުވެސް ިދެވޭނީ ިއެފަރާތްތަކަށް ިދެއްކުމަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ؛02ިއ ސާ ިދުވަސްކަމަށް ިއަހަރު
ި
ތަކުގެިތެރެއ ންިފްލެޓަށްިހޮވ ފައ ވާިފަރާތްިފްލެޓަށްިހޮވ ފައ ވާިހޮވުންިބާޠ ލްކުރެވޭނީ،ިމަޢުލޫމާތުިޗެކްކުރުމަށްފަހުިއެޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލެއ ންިފްލެޓްިލ ބުނުިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިި.1

ިޝަރުޠު ިފަރާތެއް ިސައްޙަނޫންިއެއްވެސް ިމަޢުލޫމާތަކީ ިދީފައ ވާ ިފޯމުގައ  ިއަދ  ިސާބ ތުވުމުންނާއ ، ިމާލެއ ންިހަމަނުވާކަން ިސާބ ތުވ ކަމުގައ ވ ޔަސް ިފަހުން ިޙަވާލުކުރާ ިފްލެޓް ިމަޢުލޫމާތެއްކަން
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ؛ިގައ ދޫކުރެވޭިފްލެޓްިވަކ ިކުރެވޭނެިކަމަށްިއެފަރާތްތަކަށްިފޮނުވ ިސ ޓީ

ި
ފްލެޓްިދޫކުރުމުގައ ިއ ސްކަންިިމ ލ އަންިރުފ ޔާިދެއްކޭނެިފަރާތްތަކަށ1ިްއަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ 02ިިކަމަށާއ ،ިިމ ލ އަންިރުފ ޔ1ިާމާލޭގައ ިޢ މާރާތްިކޮށްފައ ވާިފްލެޓެއްގެިއަގަކީިިި.4

ިމާލެއ ން ިބަޔާންކޮށް، ިހަމަޖެހ ފައ ވާކަން ިއޮފްިދ ނުމަށް ިމ ނ ސްޓްރީ ިފަރާތްތަކަށް ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ިސ ޓީ ިކަމުގެ ިލ ބޭނެ ިސ ޓީިިފްލެޓް ިއ ން ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިއެންޑް ހައުސ ންގ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ؛ިއަންގައ ދ ނުމަށްިނޫންކަންިއެމ ނ ސްޓްރީިއަށްިސ ޓީއަކުންިމ ލ އަންިރުފ ޔާިދެއްކޭނެކަންިނުވަތ1ިައަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ 02ިިމ ސ ޓީގައ ،ިިފޮނުވާފައ ވާކަމާއ ،

ި
ފަރާތަކުނ12ިިްސަބަބުތަކާހުރެިިފަރާތަކުންިކަމަށާއ ،ިއެކ 112ިފަރާތުގެިތެރެއ ންިއެސ ޓީއާިޙަވާލުވެފައ ވަނ166ިިީވަނަިޕޮއ ންޓުގައ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާިގޮތަށްިސ ޓީިފޮނުވަންޖެހ4ިިޭިި.2

ި ިޙަވާލުވެފައ ނުވާކަމާއ ،ިސ ޓީއާ ިިޙަވާލުވ އެސ ޓީއާ ިތެރެއ ން ިމ ނ ސްޓްރ22ިީފަރާތްތަކުގެ ިދީފައ ނުވާކަން ިޖަވާބު ިސ ޓީއަށް ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރިއ ންިިފަރާތަކުން ިހައުސ ންގިއެންޑް އޮފް
ިފާހަގަކޮށްފައ ވާކަމާއ ؛

ި
6.ިި2ިި ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިބަޔާންކޮށ1ިްއަހަރު ިދެއްކޭނެކަމަށް ިރުފ ޔާ ިހ242ިުިމ ލ އަން ިސ ޓީ ިފާހަގަކޮށްފަރާތަކުން ިހައުސ ންގިމ ނ ސްޓްރީން ިހ މެނ242ިިޭިށަހަޅާފައ ވާކަމަށް ފަރާތް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިފްލެޓް ިއެފަރާތްތަކަށް ިތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ިހައުސ ންގިލ ސްޓެއް ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިކަންތައް ިގުރުއަތުލުމުގެ ިފޮނުވާފައ ވާއ ރު،ިމ ކޮމ ޝަނުންިިޙަވާލުކުރުމަށް ިކޯޕަރޭޝަނަށް ޑ ވެލޮޕްމަންޓް
ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާިފަރާތްތައްވެސްިހ މަނާފައ ވާކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭކަމާއ ؛ިމ ލ އަންިރުފ ޔާިދައްކާނެިކަމަށ1ިްއަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ 2ިިބެލުމުގައ ިމ ލ ސްޓުގައ ިބެލ 
ި
0.ިި2ިި ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިދެއްކުމަށ1ިްއަހަރު ިރުފ ޔާ ިިމ ލ އަން ިބަޔާންކޮށް ިހައުސ ންގިއެންޑްފަރ62ިާޢުޒުރުވެރ ވާކަމަށް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިސ ޓީިިތަކުން އ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރިއަށް

އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ 02ިިހ މަނާފައ ނުވާއ ރު،ިމ ފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައ ިިފަރާތުގެިނަން،ިފްލެޓްިޙަވާލުކުރުމަށްިގުރުއަތުލާިލ ސްޓުގައ 62ިއެިިހުށަހަޅާފައ ވާކަމަށްިއެމ ނ ސްޓްރީންިފާހަގަކޮށް
ިހ މެނޭކަމާއ ؛ިމ ލ އަންިރުފ ޔާިދެއްކުމަށްިއެއްބަސްވެފައ ވާިބައެއްިފަރާތްތަކުގެިނަންވެސ1ިް
ި
ތަފްޞީލްިދައްކާނެިގޮތުގެިިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިހައުސ ންގިމ ނ ސްޓްރީންިއަންގާފައ ވާިގޮތަށްިފައ ސާިމ ލ އަންިރުފ ޔާިދައްކާނެކަމަށްިއެއްބަސްވ 1ިއަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ 2ިިިި.2

އުނ ކޮށްފައ ވާއ ރު،ިހަމަިއެގޮތަށްިތަފްޞީލްިހުށަހަޅާފައ ނުވާިބައެއްިިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނަށްިފޮނުވާފައ ވާިފްލެޓްިލ ބޭިމީހުންގެިލ ސްޓުންިހުށަހަޅާފައ ނުވާިބައެއްިފަރާތްތައްިހައުސ ންގ
ިއެލ ސްޓުގައ ިހ މަނާފައ ވާކަމާއ ؛ިފަރާތްތައް

ި
ިދައްކާނެިި.2 ިފައ ސާިފައ ސާ ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިހުށަނާޅާ ިތަފްޞީލް ިފަހުންިގޮތުގެ ިމ ނ ސްޓްރީން ިފުރުޞަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިތަފްޞީލު ިގޮތުގެ ިހައުސ ންގިިދައްކާނެ ދީފައ ވާކަމަށް

ހުށަހަޅާފައ ވާިސ ޓީތަކަށްިމ ނ ސްޓްރީންިޖަވާބުިދީފައ ިނުވުމުންިިށްިއެދ ހުށަހެޅުމުގެިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިމ ނ ސްޓްރީއ ންިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަިމ ނ ސްޓްރީގެިމުވައްޒަފުންިބުނާކަމާއ ިސ ޓީ
ިގެއްލ ފައ ވާކަމާއ ؛ިއެފަރާތްތަކަށްިގޮތެއްިނ ންމައ ިފައ ސާިދެއްކޭނެތޯިނުވަތަިނޫންތޯިކަނޑައެޅުމުގެިފުރުޞަތު

ި
ި20.ިިި ިޓެރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް 02ިިމ ނ ސްޓްރީ ިމ 1026ިސެޕްޓެންބަރު ިއެ ިގައ  ިނަންބަރު ިޝާއ ޢުކޮށްފައ ވާ ިވެބްސައ ޓްގައ  13-E/13/2016/04ި(PR)ނ ސްޓްރީގެ

ިގާކޮށ  ިއަދ  ިއަރަބ އްޔާ ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމުގެ ިވެފައ ވާ ިކުންފުންޏަކާއެކު ިކޯޕަރޭޝަނާއ  ިހައުސ ންގިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިކޮންޓްރެކްޓަރަށްިިނޫސްބަޔާނުގައ  ިފްލެޓްތަކަށް ިޢ މާރާތްކޮށްފައ ވާ ބ މުގައ 
ިފައ ސާދަ ިިއްކަންޖެހޭ ިސަތޭކަި-/102,242,260ދެއްކުމަށްޓަކައ  ިމ ލ އަން ިއަށް ިފްލެޓްި)ދުއ ސައްތަހަތްދ ހަ ިކަމަށާއ  ިދޫކޮށްފައ ވާ ިރުފ ޔާ ިފަސްދޮޅަސް( ިނުވަސަތޭކަ ިސާޅީސްފަސްހާސް

ސާިދެއްކުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވާިއުޞޫލުިލުއ ކޮށްދެއްވައ ިއެޗް.ޑީ.ސީިމެދުވެރ ކޮށްިފައ ސާިދެއްކޭނެިފްލެޓްތަކަށްިފައ ިލ ބޭފަރާތްތަކަށްިލ ބ ފައ ވާިނުތަނަވަސްކަންިފ ލުވައ ިދ ނުމަށްޓަކައ ިމ ހާރު
 ނ ންމަވާފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ؛ިއ ންތ ޒާމްިހަމަޖެއްސުމަށްިސަރުކާރުން

ި
ިދަށުންިިިިިިިިިިިިިި ިޕްރޮގްރާމްގެ ިމާލެ ިވެށ ފަހ  ިބަލާއ ރު ިކަންތައްތަކަށް ިިއެ ިފަރާތްތައްމާލޭގައ  ިޙަވާލުކުރާނެ ިފްލެޓްތައް ިކުރެވ ފައ ވާ ިހައުސ ންގިިޢ މާރާތް ކަނޑައެޅުމުގައ ،

ިއުޞޫލްތަކާ ިބައެއް ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިފްލެޓްިމ ނ ސްޓްރީން ިމާލެއ ން ިހަމަވެ ިޝަރުޠު ިފްލެޓަށް ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިމެދުގައ ިޚ ލާފަށް ިފަރާތްތަކުގެ ިކަނޑައަޅާއ ފައ ވާ ިކަމަށް ިލ ބޭނެ
ިހައްގުިހަމަހަމަކަން ިފަރާތްތަކެއްގެ ިވަކ  ިއަދ  ިލ ބޭގޮތަށް ިމަންފާ ިބަޔަކަށް ިވަކ  ިއަދ ިގެއްލޭގޮތަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ، ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިޢަމަލުކުރެވ ފައ ވާކަމަށް ިއޮފްިިގެއްލޭގޮތަށް މ ނ ސްޓްރީ

މެދުވެރ ކޮށްިފައ ސާިދެއްކޭނެިއ ންތ ޒާމްިިހަގަކޮށްފައ ވާިގޮތަށްިހައުސ ންގިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންނޫސްބަޔާނުގައ ިފ13-E/13/2016/04ިާ(PR)ފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިނަންބަރުި
ިހަމަޖައްސާފައ ވާތީ، ިސަރުކާރުން ިިމ ހާރު ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިމީގެކުރ ން ިކަމަށް ިލ ބޭނެ ިފްލެޓް ިކަިފަރާތްވެސ166ިްމާލެއ ން ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިމ ސ ޓީގައ  ިއަދ  ންތައްތަކަށްިހ މެނޭގޮތަށް
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

 ފްލެޓްިދޫކުރުމުގެިކަންތައްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިރ ޢާޔަތްކޮށްގެން
ި

ގއ.މާމެންދ22ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

މާމެންދޫގައ ިހުރ ިސަރުކާރުގެިއެހެންިއ ދާރާތަކަށްިބޭނުންވާިިގެތައްިޢ މާރާތްިކުރުމަށްިގެންދ ޔަިތަކެތީގެިތެރެއ ންިބާކީވ ިތަކެތ ިސުނާމީިކާރ ސާއާިގުޅ ގެންިމާމެންދޫިގައ ިޢ މާރާތްިކޮށްފައ ވާ
ިހުރ ހާ ިއެންޑްިތަކެތ  ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޙަވާލުކުރުމަށް ިއެއ ދާރާތަކާ ިއެތަކެތ ިބަލައ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނ ކޮށް، ިއ ދާރާއާ ިކައުންސ ލްގެ ިމާމެންދޫ ިއ ދާރާއަކާިިޓްރެޜަރީއ ން އެއްވެސް

ިއުޅޭކަމަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހަޅާފައ ވާތީ،ިއަންނަިހުކުރުިދުވަހުިއެތަކެތ ިނީލަންކ ޔަންިޙަވާލުނުކޮށްިޖެހ ގެން
ި

ިގެތައް ިކޮށްފައ ވާ ިޢ މާރާތް ިގައ  ިމާމެންދޫ ިގުޅ ގެން ިކާރ ސާއާ ިކ ޔުމުގެިސުނާމީ ިނީޔަން ިއެތަކެތ  ިބާކީވ  ިތެރެއ ން ިތަކެތީގެ ިގެންދ ޔަ ިކުރުމަށް ިިޢ މާރާތް ިގެންދަވަންިކަންތައްތައް ކުރ ޔަށް
ިކ ޔުމުގެ ިނީލަން ިއެތަކެތ  ިއަދ ،ިއުޅުއްވާނަމަ، ިމަޑުޖައްސާލުމަށާއ ، ިނުގެންގޮސް ިކުރ ޔަށް ިކައުންސ ލްގެިިކަންތައް ިގއ.މާމެންދޫ ިމ ނ ސްޓްރީން ިފ ނޭންސް ިޢަމަލުކުރުމަށް އެތަކެއްޗާމެދު

ިބޭނުިއ ދާރާއަށް ިއެތަކެތ  ިމާމެންދޫގައ  ިގޮތުގެމަތ ން ިއެހެންއަންގަވާފައ ވާ ިދައުލަތުގެ ިގއ.މާމެންދޫިިންވާ ިޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ިއެއ ދާރާތަކާ ިއެތަކެތ  ިބެއްލެވުމަށްފަހު، ިހުރ ތޯ އ ދާރާތައް
ިދެންނެވުނެވެ.ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ 

ހދ.ނޭކުރެންދ21ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެނ268/268/2015/92ިިް(IUL)ިމަށްިހދ.ނޭކުރެންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިކޮށްފައ ވާިނަންބަރުފަރާތެއްިހޯދުިހދ.ނޭކުރެންދޫގައ ިކުނ ޖަމާކޮށްިކުނ ކޮށ ިމެނޭޖްކޮށްދޭނެ
އެނގޭތީ،ިމ މަސައްކަތްިިރަޖ ސްޓްރީިކޮށްފައ ވާިފަރާތަކާިނޫންކަންިމ މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުންިގެިދަށުންިވ ޔަފާރ 1024/22ިމ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިގާނޫންިނަންބަރުި

ިރަޖ ސްޓްރީ ިވ ޔަފާރ  ިފަރާތަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއެފަރާތުގެިމ ހާރު ިތެރޭގައ  ިއެމުއްދަތުގެ ިދ ނުމަށްފަހު ިމުއްދަތެއް ިވަކ  ިއެމަސައްކަތްިިކުރުމަށް ިއެފަރާތުން ިނުކޮށްފ ނަމަ، ިރަޖ ސްޓްރީ ވ ޔަފާރ 
ިގެންދ އުމަށްިހދ.ނޭކުރެންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވުނެވެ.ިފަރާތެއްިހޯދުމުގެިކަންތައްިކުރ ޔަށްއ ޢުލާންކޮށްގެންިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިިނަގައ ،ިއަލުން

ިއޮފ21ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ހައުސ ންގ
ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ިހަތ ފުށީި ިތެރެއ ން ިގެތަކުގެ ިޢ މާރާތްކޮށްދ ން ިބާކީހުރ ިިރައްޔ ތުންނަށްިގެތައްހދ.ހަނ މާދޫގައ ިހއ.ހަތ ފުށީިރައްޔ ތުންނަށްިސަރުކާރުން ިއެދ ފައ ވ10ިިާޙަވާލުކޮށްފައ  ގެއަށްިހދ.ހަނ މާދޫން
ރގައ ިއެގޮތުންިފްލޯިކަމަށާއ ،ިއެިގެތަކަކީިމ ހާރުިވަރަށްިބޮޑަށްިވީރާނާވެފައ ވާިތަންތަންިކަމަށާއ ،ިތެރެއ ންިއެިގެތައްިލ ބޭިފަރާތްތައްިކައުންސ ލްގެިނޯޓ ސްިބޯޑަށްިނެރެފައ ވާިފަރާތްތަކުގެ

ިހަމަ ިކަމަށާއ ، ިއަރާފައ ވާ ިފުފ  ިތަށ މުށ ތައް ިހަލާކުވެފައ ވާިޖަހާފައ ވާ ިފުފ  ިދޮރުފަތްތައްވެސް ިރޫމްގެ ިސ ޓ ންގ ިކޮޓަރ ތަކާއ  ިލ ބޭިިއެގޮތަށް ިގެއެއް ިއެ ިތަންތަން ިހަލާކުވެފައ ވާ ކަމަށާއ ،
ިމަރާމާތު ިކަމަށާއ ިފަރާތަކުން ިއަންގާފައ ވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިއަގު ިއެކ ،ިކުރުމަށްފަހު ިއޮތުމުން ިފުރުޞަތުިއެގޮތަށް ިހުށަހެޅުމުގެ ިއަގު ިއެކ  ިމަސައްކަތްތަކަށް ިއެއްކަހަލަ ބޮޑުވާނެތީިިފަރާތްތަކުން

ިމ ކޮމ ޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ ފައ ވާތީ،ިއެއީވެސްިއ ންސާފުންިހ ނގާނެިކަމެއްކަމަށްިނުބެލެވޭިކަމަށްިބުނެ
ިޝަކުވާގައ ިިިިިިިި ިގެތައްިއެ ިގޮތަށް ިލ ބޭިބުނެފައ ވާ ިގެތައް ިއޮވެއްޖެނަމަ،ިއެ ިކަންތައް ިއޮތްކަމަށްިދ ނުމުގެ ިފުރުޞަތު ިނެގުމުގެ ިފައ ދާތަކެއް ިނާޖާއ ޒް ިއެކަމުން ިފަރާތްތަކަށް

ިފައ ދާތަކެއް ިނާޖާއ ޒު ިފަރާތްތަކާިގުޅ ގެން ިލ ބޭ ިބަޔަކަށްވެސްިގެތައް ިކުރުވަންިތ ބޭ ިއެކަން ިފަރާތުން ިފުރުޞަތުިިފުރުޞަތުިިނެގުމުގެފެންނާތީއާއ ،ިއަދ ިސަރުކާރުގެ ިފެންނާތީިއެ އޮތްކަމަށް
ިގެތައްިދޫކުރެއްވުމުގެިކަންތައްިކުރ ޔަށްިގެންދެވުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގިއެންޑްިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައ ިދެންނެވުނެވެ.ިއެއްވެސްިފަރާތަކަށްިނުލ ބޭފަދަިގޮތަކަށް
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ގއ.މާމެންދ24ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިގޯ ިއ ދާރާއ ންގއ.މާމެންދޫ ިކައުންސ ލްގެ ިގއ.މާމެންދޫ ިގުޅޭގޮތުން ިދޫކުރެއްވުމާ ިިިިިިިތ  ިނަންބަރު: ESMS/IUL/2013/1ި(14ިި-408 ކުރެއްވ  ިއ ޢުލާނާއ 1021ނޮވެންބަރު )ި
ި ESMS/IUL/2013/1ި(14ިި-408ނަންބަރު: ިގުޅޭގޮތުނ1024ްއޮގަސްޓު ިއ ޢުލާނާ )ިި ިދ ރާސާ ިކޮމ ޝަނުން ިމ  ިލ ޔުންތައް ިމ ދަންނަވާފޮނުއްވ  ިތ ރީގައ  ކަންތައްތައްިިކުރ އ ރު،

ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވެއެވެ.
ި
ިހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް.2 ިއ ޢުލާންތަކުގައ  ިކުރާ ިގުޅޭގޮތުން ިދޫކުރެއްވުމާ ިނެރުއްވާފައ ވާިގޯތ  ިމ ނ ސްޓްރީން ިގޯތ "ިހައުސ ންގެ ިބަންޑާރަ ިގަވާއ ދުިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ި"ިދޫކުރުމުގެ ވަނ21ިިަގެ

ިމ ދަންނަވާިމަޢުލޫމާތުތައްިހ މަނުއްވާފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވެއެވެ.ިބަޔާންކުރައްވާފައ ވާިތ ރީގައ ިމާއްދާގައ 
 .ުިދޫކުރަންިހަމަޖެހ ފައ ވާިގޯތީގެިއަދަދ
 .ުިގޯތ ިދޫކުރާިސަރަޙައްދ
 "ުިޝަރުޠުތައް.މާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިިވަނ0ިަގެި"ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިބަންޑާރަިގޯތ ިދޫކުރުމުގެިގަވާއ ދ

ި
އުސޫލަކީިގޯތ ިދ ނުމަށްިއ ޢުލާންކުރާއ ރުިިހަމަޖައްސާިއުސޫލަކީިނުވަތަިއެފަރާތްތަކަށްިޕޮއ ންޓްިދ ނުމަށްިހަމަޖައްސާިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކަށްިގޯތ ިދޫކުރުމުގައ ިޢަމަލުކުރުމަށްި.1

ިއަހަރަކަށްވުރެިގ ނަިއެިލ ޔުންިލ ޔުމަކަށްވާއ ރު،ިޢާންމުކުރަންޖެހޭ ިހުށަހެޅ ތާ ިފޯމު ިޢަމަލުކޮށްފ ނަމަ،ިވަކ ިޢާންމުކުރައްވާފައ ވަނީިގޯއްޗަށްިއެދ  ިފާހަގަކުރެވެއެވެ.ިއެގޮތަށް ިދުވަސްވީފަހުންކަން
ިދާނެކަމަށްިފެނެއެވެ.މ ންގަނޑުިކަނޑައެޅުމަށްިމަގުފަހ ވެގެންިިފަރާތްތަކަކަށްިގ ނައ ންިޕޮއ ންޓްިލ ބޭގޮތަށްިޕޮއ ންޓްިދ ނުމަށްިހަމަޖައްސާ

ި
މެދުގައ ިގުރުއަތުިލައްވައ ގެންިގޯތ ިިޕޮއ ންޓުންިފެށ ގެންިމަތ ންިޕޮއ ންޓްިލ ބުނުިއެންމެންގ20ިެދޫކުރެއްވުމުގެިބަދަލުގައ ިިގޯއްޗަށްިއެދުނުިފަރާތްތަކަށްިޕޮއ ންޓްިލ ބުނުިތަރުތީބުންިގޯތ .1

ިއެއީ ިހަމަޖައްސަވާފައ ވާތީ، ިއ ންސާިދެއްވާގޮތަށް ިއެންމެއެންމެ ިބަދަލުގައ  ިއޭގެ ިނުފެނެއެވެ. ިކަމަކަށް ިގޮތެއް ިގޯތ ިިފުވެރ  ިތަރުތީބުން ިލ ބުނު ިޕޮއ ންޓް ިފެންނަނީ، ިގޮތެއްކަމަށް އ ންސާފުވެރ 
ިއެއްވަރުވެއްޖެނަމައެވެ.ިފަރާތްތައްިކަނޑައެޅުއްވުމެވެ.ިގުރުއަތުިލައްވަންވާނީިޕޮއ ންޓުގެިގޮތުންިބަޔަކުިލ ބޭނެ
ި
ިފަ.4 ިއެދުނު ިޝަކުވާގޯއްޗަށް ިބެހޭގޮތުން ިގޮތާ ިލ ބުނު ިޕޮއ ންޓް ިިރާތްތަކަށް ިލ ސްޓުގައ ވާ ިކުރައްވާފައ ވާ ިޢާންމު ިހުޅުވާލައްވައ  ިފަރާތްތައ1ިިްހުށަހެޅުމަށް ިލ ބޭ ިގޯތ  ިނަންތައް، މީހެއްގެ

ިކުރައްވާފައ ވާިހޮއްވެވުމަށްިގުރުއަތު ިޢާންމު ިކުރައްވާފައ ވާިއ ޢުލާނާއެކު ިހުށަހެޅ ިލ ސްޓުގައ ިލެއްވުމާިގުޅޭގޮތުން ިއެދ  ިމީސްމީހުންިގޯއްޗަށް ިޢަމަލުކުރެއްވ ިިހ މެނ ފައ ނުވާތީ،ިއެ ފޯމްތަކާމެދު
ިގޮތަކާމެދުިސުވާލުިއުފެދެއެވެ.

ި
ިގުޅޭގޮތުން.2 ިލެއްވުމާ ިގުރުއަތު ިހޮއްވެވުމަށް ިފަރާތްތައް ިލ ބޭ ިިގޯތ  ިލ ސްޓުގެ ިކުރައްވާފައ ވާ ިޢާންމު ިއ ޢުލާނާއެކު ިއެދުނުނަންބަރުިވަނ26ިަކުރައްވާފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިނަން، ިފަރާތުގެ ިގައ ވާ

އޭނާގެިނަންިއ ތުރުވެފައ ވާިގޮތާމެދުިސުވާލުިިހުޅުވާލައްވައ ިޢާންމުިކުރައްވާފައ ވާިލ ސްޓުގައ ިނެތުމާއެކު،ިފަހުގެިލ ސްޓަށްިފަރާތްތަކަށްިޕޮއ ންޓްިލ ބުނުިގޮތާިބެހޭގޮތުންިޝަކުވާިހުށަހެޅުމަށް
ިއުފެދެއެވެ.

ި
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިންިދެފަހަރަށްިހ މެނ ފައ ވެއެވެ.ކުރައްވާފައ ވާިއ ޢުލާނާއެކުިޢާންމުިކުރައްވާފައ ވާިލ ސްޓުގައ ިއެކެއްގެިނަިހޮއްވެވުމަށްިގުރުއަތުިލެއްވުމާިގުޅޭގޮތުންިގޯތ ިލ ބޭިފަރާތްތައް.6
ި
ިބައެއް.0 ިގޯއްޗަކުން ިއެދުނުިގއ.މާމެންދޫ ިގޯއްޗަށް ިހަމަނުވާކަމަށް ިޝަރުޠު ިއޭނާގެ ިފަރާތެއް ިލ ބ ފައ ވާ ިހުށަހެޅުމަށްފަިހ ބައ ން ިޝަކުވާ ިބެހޭގޮތުން ިގޮތާ ިލ ބުނު ިޕޮއ ންޓް ިރާތްތަކަށް

ިބަޔާންކުރައްވާފައ ވެއެވެ. ިލ ސްޓުގައ  ިކުރައްވާފައ ވާ ިޢާންމު ިގުޅޭގޮތުންިހުޅުވާލައްވައ  ިލެއްވުމާ ިގުރުއަތު ިހޮއްވެވުމަށް ިފަރާތްތައް ިލ ބޭ ިގޯތ  ިޢާންމުިިނަމަވެސް ިއ ޢުލާނާއެކު ކުރައްވާފައ ވާ
ިހ ބައ ންިލ ބ ފައ ވާިބ މާމެދުިޢަމަލުކޮށްފައ ވާިގޮތެއްިއެނގޭކަށްިނެތެވެ.ިގޯތ ންިއޭނާއަށްިއެިހަމަވާކަމަށްިބަޔާންކުރައްވާފައ ވާއ ރު،ިވާިލ ސްޓުގައ ިއޭނާގެިޝަރުޠުކުރައްވާފައ 

ި
ިމ ހާރުިިގއ.މާމެންދޫ.2 ިބައްޕަ ިކަމަށާއ ، ިލ ބ ފައ ވާ ިގޯއްޗެއް ިބައްޕައަށް ިއޭނާގެ ިރައްޔ ތަކު ިބައެއް،ިއެހެން ިގޯތ ން ިބައްޕަގެ ިނަމަވެސް ިބަޔާންކޮށްފައ ވެއެވެ. ތަރ ކައ ންިިނ ޔާވެފައ ވާކަމަށް

ިޖެހޭނެކަމަށްިފެނެއެވެ.ިބަޔާންކޮށްިދޮގުިމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވާކަމަށްިބެލެވޭތީ،ިއޭނާގެިފޯމުިބާޠ ލުކުރަންިވަނަިނަންބަރުގައ ިއޭނ1.21ިާއޭނާއަށްިލ ބެންިނެތްކަމަށްިފޯމުގެި
ި
ިިިންދޫގއ.މާމެ.2 ިފަރާތުން 02ިިމީހެއްގެ ިލ ޔުމުގައ 1022ިސެޕްޓެންބަރު ިކޮއްކޮގެ ިއޭނާގެ ިހުށަހެޅ  ިބަޔާންކޮށްފައ ިގައ  ިފަރާތްކަމަށް ިހުށަހެޅ  ިފޯމް ިގެންދަނީ ިބަލަމުން ިބައްޕަ ިއެމީހުންގެ

އެހީތެރ ކަމެއްިއޭނާގެިފަރާތުންިނުލ ބޭކަމަށްިިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިބައްޕަިބެލުމުގައ ިއެއްވެސްިއޭނާިއެއްބަސްވުމުންިއޮތްނަމަވެސް،ިއެިލ ޔުންިއޭނާިހުށަހަޅާފައ ވަނީިބައްޕަިބަލަންިހަވާލުވުމަށް
ހުށަހެޅ އ ރުިިފޯމުބައްޕަިބަލަމުންިގެންދާކަމަށްިބުނެިހުށަހެޅ ިލ ޔުމަކީިގޯއްޗަށްިއެދ ިިގައ ިއޭނާގެިކޮއްކޮިހުށަހެޅ ިލ ޔުމުގައ ވެއެވެ.ިއަދ ިފޯމްިހުށަހެޅ ިފަރާތްިއޭނާގ1022ިެނޮވެންބަރ11ިިު

ިދޭންޖެހޭނެކަމަކަށްިނުފެނެއެވެ.ިޕޮއ ންޓްިއޭނާއަށ1ިްބައްޕަިބަލާތީިދ ނުމަށްިހަމަޖައްސަވާފައ ވާިިހުށަހެޅ ިލ ޔުމެއްިނޫންކަންވެސްިފާހަގަކުރެވެއެވެ.ިއެހެންކަމުން،
ި

ި ިފާހަގަކުރެވުނު ިމަތީގައ  ިކަނ2ި1ިި،1ިްވީމާ، ިބަޔާންކުރެވ ފައ ވާ ިނަންބަރުގައ  ިކުރައްވާފައ ވާިތައްތައްވަނަ ިދެއްވުމަށްޓަކައ  ިގޯތ  ިގއ.މާމެންދޫއ ން ިހުރުމާއެކު، އ ޢުލާންތަކާިިއެގޮތަށް
ިބާޠ ލުކުރައްވައ ، ިފޯމުތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގަވާއ ދު"ިގުޅ ގެން ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިހަިގައ "ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިގޮތުގެމަތ ން، ިއެންޑްބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއުސ ންގ

ިދެއްވުމުގެިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިގެންދެވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެިލަފާފުޅާއެކު،ިއަލުންިއ ޢުލާންިކުރައްވައ ގެންިގޯތ 
ިއޮފ22ިިް މ ނ ސްޓްރީ

ިއެޑ ޔުކޭޝަން
ިިސްކޫލްތަކަށް ިސްކޫލްތަކަށް ިނ ންމައ  ިއަވަހަށް ިވަރަށް ިޑެސްކްތަކަކީ ިމ ނ ސްޓްރީއާިފޮނުވަންޖެހޭބޭނުންވާ ިނ މޭވަރަކުން ިޖަހާ ިޑެސްކްތައް ިއެިިޑެސްކްތަކަކަށްވެފައ  ޙަވާލުކޮށްދ ނުމަށްއެދ 

ިތ ޔަ ިފަރާތުގައ  ިޙަވާލުވެފައ ވާ ިޑެސްކުތަކުގައ ިމަސައްކަތް ިވަރަކުން ިޖެހޭ ިޑެސްކްތައް ިދެންނެވުމުން ިހަިމ ނ ސްޓްރީއ ން ިތަނެއް ިކުރެވޭނެ ިމަސައްކަތް މަޖެހ އްޖެނަމަިވަރުނީސްލުމުގެ
ިއެކުންފުނ ންިމ ނ ސްޓްރީއ ން ިޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ިމ ނ ސްޓްރީއާ ިޑެސްކްތައް ިޑެސްކްތައްިއެދޭގޮތަށް ިރޫމެއްގައ  ިކްލާސް ިއ މާރާތުގެ ިބާ ިސްކޫލްގެ ިދަރުމަވަންތަ ވަރުނީސްކުރުމުގެިިބުނުމުން،

ޝައްކުިއުފެދޭނެތީއާއ އެފަދަިިހުއްދައެއްިއެިކުންފުންޏަށްިތ ޔަިމ ނ ސްޓްރީއ ންިދީފައ ވާތީ ކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވެގެންދާނެތީ،ިކުރ އަށްިއޮތްތަނުގައ ިިކަންކަމުގެިސަބަބުންިއާންމުންގެިހ ތުގައި 
ހ މަނައ ގެންިިތާިގުޅޭިމައުލޫމާތުިކަރުދާހުގައ ދޭިކަމުގައ ވާނަމަިއެކަމެއްިއެިމަސައްކަިކުރުވުމުގައ ،ިމަސައްކަތްިކުރާިފަރާތަށްިއެއްވެސްިފަސޭހައެއްިނުވަތަިއ ނާޔަތެއްިއެފަދަިމަސައްކަތްތައް

ިދެންނެވުނެވެ.ިމަސައްކަތްިކުރުވުމުގެިކަންތައްތައްިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށް
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

1000ިިނޮވެންބަރ14ިިިއދ.ފެންފުށީިސްކޫލ26ިް ިފެށ ގެން 00ިިން ިހަމައަށ1002ިްޖޫން ިނުވާކަމާއ ިއާއ  ިފުރ ހަމަކޮށްފައ  ިބާކީ ިތ ޖޫރީ ިސްކޫލްގެ 1002ިިިއދ.ފެންފުށީ ިއަހަރާއ  ިއަހަރ1020ިުވަނަ ގ ނަިިވަނަ
ިހުރ ކަން ިބާކީނުކޮށް ިތ ޖޫރީއ ން ިޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ިބ ލްތަކެއް ިކުރެވ ފައ ވާތީ،ިދ ވެހ ިއަދަދެއްގެ ިފާހަގަ ިފޮތުން ިބާކީ ިތ ޖޫރީ ިިސްކޫލްގެ ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިގޮތުގ6.26ިިެދައުލަތުގެ ގައ ވާ

ދެއްވާގައ ިލ ޔުމަށްފަހުިހުއްދަދޭިފަރާތެއްގެިިރައްކާތެރ ކާމާއެކުިބެލެހެއްޓުމަށާއ ،ިގ ނަިއަދަދެއްގެިބ ލްތައްިހުއްދަިހުރ ހާިލ ޔެކ ޔުމެއްިގަވާއ ދުންިފުރ ހަމަކޮށްފައ ސާއާއ ިގުޅޭިިމަތ ންިތ ޖޫރީގެ
ސޮއ ކުރުވުމަށްިފަހުިިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިވެރ ޔަކުިލައްވ4.01ިާގަވާއ ދުގެިިދައްކާފައ ވާކަންިހުއްދަިދެއްވާިފޮތުންިއެނގޭތީ،ިދ ވެހ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިސޮއ ނުކޮށްިފައ ސާ

ިތ ޖޫރީ ިކުރުމަށާއ ،ިއދ.ފެންފުށީިސްކޫލްގެ ިޚަރަދު ިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިދ ވެހ ިފައ ސާ ިބަލަހައްޓާފައ ިނުވާކަން ިފޮތްިގަވާއ ދުން ިދުވަހު ިގަވާއ ދުގެިިފައ ސާ ި)ހ(2.21ިިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތު ގެ
ިދެންނެވުނެވެ.ިފަދައ ންިދުވަހުިފައ ސާިފޮތްިގަވާއ ދުންިބަލަހައްޓަމުންިގެންދ އުމަށްިއަދ ި)ށ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ

ިރީޖަނަލ20ިިް ހ ތަދޫ
ިހޮސްޕ ޓަލް

އ ޢުލާނެއްިކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިފުރަތަމަިކުރ 4ިިއަހަރުގެިތެރޭގައ ިސާފުކުރުމުގެިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިމ ިހ ތަދޫިރީޖަނަލްިހޮސްޕ ޓަލްިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިފޮޅާ
ޑްިބަޔަކަށްިބ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވަނީިހޮސްޕ ޓަލުންިއެިމަސައްކަތްިހަވާލުކުރަންިބޭނުންވާިވަކ ިސަބަބުިފަހުންިކުރ ިއ ޢުލާނުތަކުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާކަމަށާއ ،ިއެގޮތަށްިއ ޢުލާންިބާޠ ލުކުރ 1ި

ިކޮމ ޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ ފައ ވެއެވެ.ިކާމ ޔާބުކޮށްދ ނުމުގެިގޮތުންކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނެިމ 
ި
ިކޮމ ޝަނުންިިިިިިިި ިމ  ިިވ މާ، ިކުރ  ިފުރަތަމަ ިކުރ 1ިބެލ ބެލުމުން ިފަހުން ިސަބަބު ިބާޠ ލުކުރ  ިިއ ޢުލާން ިރީޖަނަލް ިހ ތަދޫ ިނުވާތީ، ިބަޔާންކޮށްފައ  ިހޮސްޕ ޓަލްއ ޢުލާނުތަކުގައ 

ިއަލުންިއ ޢުލާންިކުރައްވައ ގެންިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިހ ތަދޫިރީޖަނަލްިހޮސްޕ ޓަލްގައ ިދެންނެވުނެވެ.ިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިފޮޅާިސާފުކުރުމުގެިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށް
ިއޮފ22ިިް މ ނ ސްޓްރީ

ިއެންޑްި ޔޫތު
ިސްޕޯޓްސް

ިިގދ.ތ ނަދޫިސްޕޯޓްސް ިއެރީނާގެ 12ިިމަސައްކަތް ިނ ންމުމަށްޓަކައ ،1026ިޖުލައ  ިކުރ ން ިދުވަހުގެ ިގެންދެވޭނެިވަނަ ިކުރ އަށް ިމަޝްވަރާކޮށްގެން ިކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ިވަކ ވަކ  ިމ މަސައްކަތް
ިސްޕޯޓްސްއ ން ިއެންޑް ިޔޫތް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހުއްދައަށް ިހަމަޖެއްސުމުގެ ިޓްރެޜަރީގަިގޮތް ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިވަކ ވަކ ިމ ނ ސްޓްރީ ިހޯދައ ގެން ިކޯޓޭޝަން ިފަރާތުން ިތ ން ިއެދުމުން އ 

ިކުރ އަށް ިޙަވާލުކޮށްގެން ިމަސައްކަތް ިދީފައ ވީނަމަވެސް،ިކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ިޓްރެޜަރީއ ން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޙުއްދައަށް ިއެންޑްިިގެންދ އުމުގެ ިޔޫތް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ސީދާ
ިކުރ އަށްިގެންގޮސްފައ ނުވާކަންިޓްރެކްޓަރުންނާއެކުސްޕޯޓްސްއ ންިވަކ ވަކ ިކޮން ިހަދައ ގެންިމަސައްކަތް ިފ ނޭންސްިއެންޑްިއެއްބަސްވުން ިފާހަގަކުރެވޭތީިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފް

ިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިޓްރެޜަރީއ ންިދޭިމ ފަދަިހުއްދަތަކާިގުޅ ގެންިހުއްދަދޭިއުޞޫލާިއެއްގޮތަށް
ިރޯޑ22ިިް މޯލްޑ ވްސް

ޑ ވެލޮޕްމަންޓްި
ިކޯޕަރޭޝަން

ި ިއެންޑ1ިްގދ.ތ ނަދޫގައ  ިޔޫތް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިމަސައްކަތް ިތަރައްޤީކުރުމުގެ ިޙަވާލުކުރ އ ރުިފުޓްސަލްދަނޑު ިކޯޕަރޭޝަންއާ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިސްޕޯޓްސްއ ން،
ިފެންސ ންގ ިތެރެއ ން ިމަސައްކަތްތަކުގެ ިޓާރފް،ިފުޓްސަލްދަނޑުތަކުގެ ިޙަވާލުކޮށްގެންިލައ ޓ ންގިއަދ  ިކުންފުންޏަކާ ިވަކ  ިމަސައްކަތް ިމޯލްޑ ވްސްިިއެޅުމުގެ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް މަސައްކަތް

ިކޯޕަރޭޝަނަށް ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިހޯދައ ދ ނުމަށްިރޯޑް ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒް ިކުންފުންޏަށް ިއެ ިއަންގާފައ ވަނީ ިއ ން ިސްޕޯޓްސް ިއެންޑް ިޔޫތް ިއޮފް ިބުނެިމ ނ ސްޓްރީ ިހުށަހެޅުނުިިކަމަށް މ ކޮމ ޝަނަށް
ިފާހަގަކުރެވުނު ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިއެންގުމަށްިމައްސަލަ ިސްޕޯޓްސްގެ ިއެންޑް ިޔޫތް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބަލާއ ރު، ިިކަންތައްތަކަށް ިތަރައްޤީކުރުމަށ1ިިްގދ.ތ ނަދޫ ފުޓްސަލްދަނޑު

އެނގޭތީ،ިމީގެފަހުން،ިދައުލަތުގެިއ ދާރާތަކުންިމޯލްޑ ވްސްިިގައ ިބުނާިކުންފުނ ިސަބްިކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެިގޮތުގައ ިހަމަޖައްސާފައ ވާކަންމޯލްޑ ވްސްިރޯޑްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނުން،ިޝަކުވާ
ިޙަވާލުކޮށްގެން ިކޯޕަރޭޝަނާއ  ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑްިރޯޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިގެންދަންވާނީ ިކުރ ޔަށް ިޙަވާލުވެ ިޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ިގެންދާ ިޕޮލ ސީއާިޑ ިކުރ އަށް ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެލޮޕްމަންޓް

ިދެންނެވުނެވެ.ިއެއްގޮތަށްިކަމުގައ 



 

13 

 

ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއޮފ10ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ފ ނޭންސް

ިޓްރެޜަރީ

ިއެކ އެކ  ިޙުއްދައާއެކުިދައުލަތުގެ ިޓްރެޜަރީގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިިމުއައްސަސާތަކުން ިކުންފުނ ތަކާ ިޕްރޮޖެކްޓުތައްދައުލަތުގެ ިތަފާތު ިހ ންގާ ހ ންގުމުގައ ިިޙަވާލުކޮށްގެން
ޢަމަލުކުރުމުގެިސަބަބުންިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލުތަކަްށިިޚ ލާފަށްިމަސައްކަތްިކުރ އަށްިގެންދާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީިއާއ ިމ ފަދައ ންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއ ންިދޫކުރާިޙުއްދައާ

ިފު ިދައުލަތުގެިރުޞަތުމަގުފަހ ވުމުގެ ިމުއައްސަސާތަކުން ިދައުލަތުގެ ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިއެކުންފުނ ތަކުގެިއޮތްކަމަށް ިޕްރޮޖެކްޓުތައް ިހ ންގާ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިޚ ލާފްނުވާނެިިކުންފުނ ތަކާއ  އުޞޫލްތަކާ
ދޫކުރާިޙުއްދައާިއެއްގޮތަށްިތޯިނުވަތަިނޫންތޯިބަލައ ިމޮނ ޓަރިިފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއ ންމަސައްކަތްތައްިކުރ އަށްިގެންދަނީިމ ނ ސްޓްރީިއޮިގޮތަކަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިބާރުއެޅުމާއ ިއެފަދަ

ިސަމާލުކަމަށްޓަކައ ިދެންނެވުނެވެ.ިޤާއ މުކުރުމަކީިމުޙ އްމުިކަމެއްިކަމަށްިފެންނާތީިމ ކަންިމ ނ ސްޓަރިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިކުރެވޭނެިނ ޒާމެއް
ތ.އަތޮޅ12ިިު

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
ިއެިތ.އަތޮޅު ިޖެނެރަލްއަށް ިޑ ރެކްޓަރ ިއ ދާރާގެ ިކަމަށާއ ،ިކައުންސ ލްގެ ިތ.އަތޮޅުގޭގައ  ިދ ރ އުޅެމުންގެންދަނީ ިއޭނާ ިގުޅ ގެން ިލ ބުމާ ިބުނެިިވަޒީފާ ިކަމަށް ިނުދައްކާ ިކުލ  ިއޭނާ އެތަނަށް

ިޝަކުވާއެއް ިހުށަހެޅުނު ިިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއޭނާ ިކައުންސ ލުގެބެލ ބެލ މުގައ ، ިހުންނަނީ ިއަތޮޅުގޭގައ ިއަތޮޅުގޭގައ  ިއޭނާ ިކަމަށާއ ، ިއެއްގޮތަށް ިނ ންމުމަކާ ިނ ންމ  ިކުލ ިިޖަލްސާއަކުން ހުންނަނީ
ި ިއަދ  ިފާހަގަކުރެވޭކަމާއ  ިނޫންކަން 1021ިިިސެޕްޓެންބަރ21ިުދައްކާގޮތަށް ިކައުންސ ލްގެ ިބޭއްވ  ިދުވަހު ިއެގޮތަށ12/1021ިްވަނަ ިޖަލްސާއ ން ިޖަލްސާގެިނ ންމަިވަނަ ިއެ ވާފައ ވާކަން

އޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިލޯކަލްިިގައ ިމ ނ ސްޓްރ1022ިީމާރ ޗ22ިިުއަތޮޅުގޭގައ ިތ ބެންވާނީިކުއްޔެއްިދީގެންކަމަށްިިޔައުމ އްޔާއ ންިއެނގެންިއޮތްނަމަވެސް،ިކައުންސ ލަރުންވެސް
ޖޫނ02ިިް)112/1022/2002ިގަވަރމަންޓްިއޮތޯރ ޓީގެިނަންބަރުިިޓީންިއަންގަވާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިމ ކަންިލޯކަލްސ 21E2/221/2011/4ިނަންބަރުިިގަވަރމަންޓްިއޮތޯރ ޓީއަށްިފޮނުވ 

ިހުރ ހ1022ާ ިސ ޓީން ިއަންގަވާފައ ވާތީި( ިއ ދާރާތަކަށް ިކައުންސ ލްގެ ިބަހައްޓާިިއަތޮޅު ިއަތޮޅުގޭގައ  ިނުދޭގޮތަށް ިކުއްޔެއް ިމީހަކުވެސް ިއެހެން ިނޫނަސް ިކައުންސ ލުންިކައުންސ ލަރުން ގޮތަށް
އޮފްިފ ނޭންސްިިނެތ ިއެކަންިއެގޮތަށްިކުރެއްވޭނެކަމަށްިމ ކޮމ ޝަނަށްިނުފެންނާތީ،ިިމ ނ ސްޓްރީިއެންގުމުގެިރޫޙާިޚ ލާފުިކަމެއްކަމަށްވާތީ،ިފ ނޭންސްިމ ނ ސްޓްރީގެިހުއްދައެއްިނ ންމެވުމަކީިއެ

ިބޭނުންކުރެއްވުމަށްިތ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވުނެވެ.ިގެއެންޑްިޓްރެޜަރީިއ ންިއަންގަވާފައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިއަތޮޅު
ރ.ދުވާފަރ11ިިު

ިޕްރައ މަރީިސްކޫލް
ިފަހުކޮޅުގައ 1020ިދުވާފަރުިސްކޫލުގައ ި ިހުށަހެޅުނުިވަނަިއަހަރު ބެލ ބެލުމުގައ ،ިއެިމަސައްކަތްތައްިމައްސަލައެއްިމ ކޮމ ޝަނުންިިކޮށްފައ ވާިބައެއްިމަސައްކަތްތަކާިބޭހޭގޮތުންިމ ކޮމ ޝަނަށް

އެކ ކަންކަމަށްިލ ބޭިއަގުތަްއިިގައ ވާިގޮތަށ2.22ިްކަނޑައަޅާފައ ނުވާިކަމާއ ،ިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގެިިގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ން،ިޕޮއ ންޓްިދޭނެިއުޞޫލެއ2.26ިްމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގެިިކުރުވުމުގައ ،
ިހަވާލުކު ިކަނޑައެޅުމަށް ިމަސައްކަތް ިހަމަޖައްސަވާފައ ނުވާިރާނެބަލައ  ިކޮމ ޓީއެއް ިބަލާ ިއަންދާސީހ ސާބު ިހޯދުމަށް، ިިފަރާތެއް ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިމަތ ން،6.02ިިކަމާއ ، ިގޮތުގެ ގައ ވާ

ިކުރ ން،ިއެންޓ ިދައުލަތުގެ ިހަވާލުކުރުމުގެ ިމަސައްކަތް ިފަރާތަކާ ިހުރ  ިގުޅުން ިލ ޔުމަކުިމުވައްޒަފަކާ ިހުއްދަ ިކޮމ ޝަނުގެ ިފާހަގަކުރެވޭތީ،ކޮރަޕްޝަން ިހޯދާފައ ނުވާކަން ިއޮތްތާނގައ ިިން ކުރ އަށް
ިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިމ ފަދަިޚ ދްމަތްތައްިހޯދުމުގައ ިމާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދާއ 

ިބަލަހައްޓަމުންިިިިިިި ިކަންކަން ިގ ނަ ިފައ ސާއާބެހޭ ިމުދަލާއ  ިސްކޫލުގެ ިޤަވާއ ިއަދ  ިމާލ އްޔަތު ިނޫންކަމަށްގޮސްފައ ވަނީ ިބުނެފައ ވާގޮތަށް ިސްކޫލުގެިިދުގައ  ފާހަގާކުރެވޭތީ
ިޢަމަލުކުރުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެ.ިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިއުޞޫލްތަކުގެިމަތ ންިފައ ސާއާބެހޭިމަސައްކަތްތައްިކުރުމުގައ ިދައުލަތުގެ

ޅ.ނައ ފަރ11ިިު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ބެލުމުގައ ިިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ިިބ މެއްިކުއްޔަށްިދޫކުރުމާިބެހޭގޮތުންިމ ިކޮމ ޝަނަށ2ިްސަރަޙައްދުންިިދޫނ ސޫފާސޫފ ިގެންގުޅުމަށްިޅ.ނައ ފަރުިޞ ނާޢީޖަނަވާރާއ ި
ިނަންބަރު ިކުރެއްވ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިޅ.ނައ ފަރު ިތ ިމަސައްކަތަށް 327-C/327/2016/100ި(22ިި(IUL)ިއެ ިދޫކުރާނ1026ެއޮގަސްޓް ިބ ން ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ފަރާތްތައްިި(

ި ިއަގަށް ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިޖަނަވާރާއ 20ިހޮވުމަށް ިއަދ  ިފަރާތްތަކަށްިމާކްސް ިވެފައ ވާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިދަފްތަރުގައ  ިމީހުންގެ ިގެންގުޅޭ ިބ މަށ20ިިްިދޫނ ސޫފާސޫފ  ިކަމަށާއ ، ިދީގެން މާކްސް
ދޫނ ސޫފާސޫފ ިގެންގުޅޭިމީހުންގެިދަފްތަރުގައ ިރަޖ ސްޓްރީވެފައ ިިއުސޫލުންިކަމާއ ،ިއެގޮތަށްިމާކްސްިދ ނުމުންިބ ންިނުލ ބޭިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިށްިމާރކްސްިދީފައ ހުރީިއެއެދުނުިފަރާތްތަކަ

ނުލ ބޭގޮތްިދ މާވެފައ ވަނީ،ިއަގަށްިިރ ކަންިފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއެފަރާތްތަކަށްިބ ންހުށަހަޅާފައ ިހުިފަރާތްތަކުންިބ ންތައްިލ ބޭިގ ނަިފަރާތްތަކަށްވުރެިމާބޮޑެތ ިއަގުތައްިނެތްިބައެއް
ިއަދަދާ ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިދ ނުމަށް ިމާކްސްިމާކްސް ިފަރާތްތަކަށް ިރަޖ ސްޓްރީވެފައ ވާ ިދަފްތަރުގައ  ިއަދަދަކަށް ިިއެއްވަރުގެ ިއެހެންކަމުން، ިކަމާއ ، ިހަމަޖައްސާފައ ވާތީ ިފައ ސާގެިދ ނުމަށް އެއީ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިމ ކޮމ ޝަނަށްިގޮތުން ިގެއްލުމެއްކަމަށް ިލ ބޭ ިދައުލަތަށް ިއުސޫލުިބަލާއ ރު ިދ ނުމުގެ ިމާރކްސް ިބ ޑްތަކަށް ިމ ފަދަ ިމީގެފަހުން ިބައ ތަކަށްވުރެިިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިއެހެން ކަނޑައެޅުމުގައ ،ިމާކްސްދޭ
ިއ ފަރުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގައ ިދެންނެވުނެވެ.މާކްސްދޭގޮތަށްިހަމަޖައްސަންިފެންނަިކަމުގައ ިޅ.ނަިއ ތުރަށްިއަގަށް

ިރޯޑ14ިިް މޯލްޑ ވްސް
ޑ ވެލޮޕްމަންޓްި
ިކޯޕަރޭޝަން

ިލ މ ޓެޑުގެ ިކޯޕަރޭޝަން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑް ިމަސައްކަތެއްިމޯލްޑ ވްސް ިމެނޭޖަރިއެއްވެސް ިއޮފީހުގެ ިސައ ޓް ިިކުޅުދުއްފުށީ ިއެތައްހާސް ިމަހަކު ިކޮންމެ ިގޮތުގައ  ިއ ތުރުގަޑީގެ ރުފ ޔާއެއްިނުކޮށް
ިމަިނަގަމުންދާ ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިނުވާއ ރު ިކުންފުންޏަކަށް ިކުރަމުންގެންދާ ިމަސައްކަތެއް ިއެއްވެސް ިމ ވަގުތު ިކުޅުދުއްފުށީގައ  ިކަމަށާއ ،ިިސައްކަތްކުރަންކަމަށާއ ،ިއެއޮފީހަކީ ިނުފެންނަ ޖެހޭނެކަމަށް

ިޖަހާއ ރުިޗެކްއައުޓްވަނީިކަމަށްބުނެިމ ިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަނުވާއެއްިބެލ ބެލުމުން،20ިއެންޓަރވުމަށްފަހުިރޭގަނޑުިިގަޑީގައ ިފ ންގަރޕްރ ންޓްިމެޝ ނަށްިއޭނާިހަދާގޮތަކީިހެނދުނުިފެށޭ
ިސައ ޓް ިކުޅުދުއްފުށީ ިލ މ ޓެޑުގެ ިކޯޕަރޭޝަން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑް ިއ ތުރުގަޑީިމޯލްޑ ވްސް ިމުސާރައާއ  ިހާޒ ރީއާއ  ިގެ ިޙަމީދު ިމެނޭޖަރިމުޖުތަބާ ި)ިގެއޮފީހުގެ ިލ ޔުންތައް 1026ިފައ ސާއާބެހޭ

ިބެލ އ ރު، ިނ ޔަލަށް( ިޖޫންގެ ިވާގޮތަށްިޖަނަވަރީން ިޗެކްއ ން ިހެނދުނު ިދުވަސްދުވަހު ިގ ނަ ިފަދައ ން ިބުނެފައ ވާ ިިޝަކުވާގައ  ިރޭގަނޑު ިވެފައ ހުރީ ިއޭގެފަހުނ20ިިްޗެކްއައުޓް ިނުވަތަ ޖަހާއ ރު
އ ތުރުގަޑީގައ ިމަސައްކަތްކުރ ިިޖެހުމާިހަމައަށްިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާިދީފައ ވާކަންިކަމަށާއ ،ިއޭނ20ިާޑ ިނ މޭިވަގުތުންިފެށ ގެންިރޭގަނޑުިއެގޮތަށްިހުރ ިދުވަސްތަކަށްިރަސްމީގަިކަމަށާއ ،ިއަދ 

ިދުވަސްދުވަހުވެސް ިލ ޔެފައ ވާ ިމަސައްކަތް ިކުރ  ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާ ިހާޒ ރީގައ  ިމަސައްކަތެއް ިކުރ  ިދުވަސްދުވަހު ިސައ ޓުިބައެއް ިނުވަތަ ިމަސައްކަތް ިއޮފީހުގެ ިލ ޔެފައ ވަނީ
ިލ ޔެފައ ނުވާކަންިމެނޭޖުކުރުމުގެ ިތަފްޞީލް ިމަސައްކަތްތަކުގެ ިއެ ިއަދ  ިކަމާއ ، ިކުރ  ިއ ތުރުގަޑީގައ ިިމަސައްކަތް ިދޭއ ރު، ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ ޔަށް ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،

ިއ  ިމުވައްޒަފުން ިކުރާ ިމަސައްކަތުގެމަސައްކަތް ިކުރާ ިމުވައްޒަފުންިތުރުގަޑީގައ  ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިއޮންނަންވާނެ ިލ ޔެވ ފައ  ިއެނގޭނެހެން ިނޭނގ ިިތަފްޞީލް ިމަސައްކަތް ިކުރާ އ ތުރުގަޑީގައ 
ިއަދ ، ިނުދ ނުމަށާއ ، ިފައ ސާ ިކުރާިއ ތުރުގަޑީގެ ިމަސައްކަތް ިސައ ޓްތަކުގައ  ިހުރ ހާ ިކޯޕަރޭޝަނުގެ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިމަތ ންިމުވަިރޯޑް ިމ ގޮތުގެ ިދ ނުމުގައ  ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ އްޒަފުންގެ

ިމޯލްޑ ވްސްިރޯޑްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންގައ ިދެންނެވުނެވެ.ިޢަމަލުކުރުމަށް
ިއޮފ12ިިް މ ނ ސްޓްރީ

ިއެޑ ޔުކޭޝަން
އެިމަސައްކަތުގެިކޮންޓްރެކްޓަރުގެިފަރާތުންިއެރަށަށްިފޮނުވާފައ ތ ބ ިބ ދޭސީިމަސައްކަތުިިކުރުމަށްފ.އަތޮޅުިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުގައ ިއަޅާިޢ މާރާތެއްިއެޅުމުގެިމަސައްކަތްިިފ.ނ ލަންދޫގައ ިހުންނަ

ބައ ތ އްބާފައ ިއެބަތ ބ ކަމަށްިބުނެިކުއްޔަކާިނުލައ ިިގޯތ ތެރޭގައ ިކުރ ންިއަޅާފައ ހުރ ިޢ މާރާތެއްި)ހެޑްމާސްޓަރުގެ(ިގައ ިއެއްވެސްިމީހުންތަކެއް،ިއެމަރުކަޒުގެިހެޑްމާސްޓަރުިހުރުމަށްިމަރުކަޒުގެ
ިތަޢުލީމީ ިފ.އަތޮޅު ިހުށަހެޅ ފައ ވާތީ، ިޝަކުވާ ިކޮމ ޝަނަށް ިިމ  ިނ ންމާފައ ވާ ިޢ މާރާތްކުރުމަށް 02ިިމަރުކަޒުގައ  ިހޯލ01ިުކްލާސްރޫމާއ  ިކަނޑައަޅާފައ ވާިިލެބާއ  ިޢ މާރާތްކުރުމަށް ހ މެނޭ

ިމަށްރުމަށްިގެނެސްފައ ތ ބ ިމަސައްކަތުިމީހުންިތ ބޭިތ ބުމަކީިމަސައްކަތުގެިކޮންޓްރެކްޓްގެިއ ތުރުންިއެފަރާތުންިހޯދާިއ ތުރުިފަސޭހައެއްކައެމަސައްކަތްިކުިބ މުގައ ހުރ ިހެޑްމާސްޓަރުގެިގޭގައ ،
ިއުފެދުމުގެ ިޝައްކު ިހ ތުގައ  ިރައްޔ ތުންގެ ިއާންމު ިއޮތުމުންނާއ  ިފުރުޞަތު ިޢ މާރާތުގައ ިބެލުމުގެ ިއެ ިއޮތްކަމެއްކަމުގައ ވާތީ ިތ ބޭިފުރުޞަތު ިމީހުން ިގެނައުމަށްިިމަސައްކަތު ިޙައްލެއް ތ ބުމަށް

ިނެވެ.ދެންނެވުމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަންގައ ި
ިހޮސްޕ ޓަލުގެިވ.އަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލ16ިް ިރަށަށްިވ.އަތޮޅު ިއެނބުރ  ިއައ ސް ިމާލެ ިބޭނުމަށް ިހޮސްޕ ޓަލުގެ ިވަގުތަކީިމުވައްޒަފެއް ިހުރ ހާ ިހޭދަކުރ  ިދަތުރުމަތީގައ  ިހަދައ ިދަންދެން ިގޮތުގައ  ފައ ސާިިއ ތުރުގަޑީގެ

ިރ ސްކް ިއޭނާއަށް ިބަލަމުންދ ޔައ ރު ިޝަކުވާއެއް ިހުށަހެޅުނު ިކޮމ ޝަނަށް ިމ  ިބުނެ ިފާހަގަކުރެވ ގެން،ިނަގަމުންދާކަމަށް ިކޮމ ޝަނަށް ިމ  ިހުރ ކަން ިމައްސަލަތަކެއް ިދ ނުމުގައ  އެކަންިިއެލަވަންސް
ިބެލ ބެލުމު ިކޮމ ޝަނުން ިމ  ިރ ސްކްހ ނގާފައ ވާގޮތެއް ިއޭނާއަށް ިބާވަތުންިން، ިމަސައްކަތުގެ ިކުރާ ިމުވައްޒަފު ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިއަދ ިިއެލަވަންސް ިޖ ސްމާނީ ިމުވައްޒަފަށް އެމަސައްކަތުގައ 

ިނުވަތަ ިނުރައްކަލެއް ިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިޞ އްޙީ ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިކުރ މަތ ވެދާނެފަދަ ިއެލަވަންސްިގެއްލުމެއް ިރ ސްކް ިއެިިމުވައްޒަފުންނަށް ިއުސޫލުގެމަތ ންކަމަށް ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ދ ނުމަށް
ދީފައ ވަނީިސްޓޮކުގައ ިއޭނާިމަސައްކަތްިިއޭނާގެިރ ސްކްިއެލަވަންސްިފޯމުންިއެނގޭގޮތުގައ ިއޭނާއަށްިއެިއެލަވަންސްިހޮސްޕ ޓަލުންިމ ކޮމ ޝަނަށްިފޮނުވ ިސ ޓީއެއްގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ،

ިސްޓޮކް ިނަމަވެސް ިހ މެނ ފައ ނުވާކަމާއ ،ިކުރާތީކަމާއ ، ިބަޔާނުގައ  ިވަޒީފާގެ ިއޭނާގެ ިމަސައްކަތް ިހުރ ކަންިިބެލެހެއްޓުމުގެ ިމީހަކު ިމަޤާމުގައ  ިސްޓޯރކީޕަރެއްގެ ިހޮސްޕ ޓަލުގައ  އަދ 
ިސްޓޮކް ިއޭނާގެިފާހަގަކުރެވޭކަމާއ ، ިކަން ިސްޓޯރކީޕަރއާ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިއެިބެލެހެއްޓުން ިއެނގޭކަމާއ ، ިބަޔާނުން ިއެލަވަންސްވަޒީފާގެ ިރ ސްކް ިކުރ ންިިފަރާތަށްވެސް ިހުރ ކަމާއ ، ދީފައ 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިދުވާލަކަށް ިދީފައ ވަނީ ިއެލަވަންސް ިރ ސްކް ިމުވައްޒަފަށް ިރޭޓުންކަމާއ ،ިނަމަވެސ02ް/-ިބުނެވުނު ިމުވައްޒަފުންނަށްދޭ"ިރ.ގެ ިސަރވ ސްގެ ިިސ ވ ލް 2ިިި-އެލަވަންސްތައް 1024ިޑ ސެންބަރު
ި ި"ި(1)އ ޞްލާޙު ިޞ އްޙީމާއްދާގަިވަނ12ިަގެ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިދ ނުމަށް ިއެލަވަންސް ިރ ސްކް ިރޭޓުން ިއެ ިއެސ ސްޓެންޓްިއ ވާގޮތުން ިހައުސްކީޕަރުންނާއ  ިތެރޭގައ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިދާއ ރާގެ

ިއެސ ސްޓެންޓް ިހައުސްކީޕަރުންނާއ  ިނުހ މެނޭކަމާއ ، ިިހައުސްކީޕަރުންނެއް ިދުވާލަކަށް ިހ މެނެނީ 12ިި/-ހައުސްކީޕަރުން ިރޭޓުން ިގެ ިއެލަވަންސްރ. ިދާއ ރާގެިިރ ސްކް ިޞ އްޙީ ދޭންޖެހޭ
ި ިއަދ  ިތެރޭގައ ކަމާއ  ިރޭޓުނ02ިް/-މުވައްޒަފުންގެ ިިރ.ގެ ިދީފައ ވާއ ރު، ިއެލަވަންސް ިރ ސްކް ިފަރާތަށް ިބުނާ ިތެރޭގައ 1026ިޝަކުވާގައ  ިނެތްިިމާރ ޗުމަހުގެ ިއެނގެން މަސައްކަތްކުރ ކަން

މަސައްކަތްކުރި ތެިޖޫންމަހުގ1026ިެރ.އާއި 020/-ދުވަސްތަކަކަށްި ރ.ިއ ތުރަށްިދީފައ ވާކަންވެސްިފާހަގަކުރެވޭތީ،112ި/-ިދުވަހަށް(ިޑަބަލްކޮށ1ިްމ 21،24،22ިިދުވަހަކަށްި)ޖޫނ1ިިްރޭގައި 
ިމަށްިވ.އަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލްގައ ިދެންނެވީމެވެ.ހޯދުމަށްފަހުިއެކައުންޓަށްިޖަމާކުރުިފައ ސާިދީފައ ވާކަންިއެނގޭތީިއޭނާއަށްިއ ތުރަށްިދެވ ފައ ވާިފައ ސާިއޭނާިއަތުންިއެފަރާތަށްިއ ތުރަށް

ިސަރވ ސ10ިިް ޕަބްލ ކް
 މީޑ އާ

ިބައ  ިބ ޑްކުރުމަކާއ ނުލައ ، ިތައްޔާރުކުރުމަށް ިމެޓީރ އަލްސް ިޕްރ ންޓ ންގ ިގުޅޭ ިއައ ޑަލްއާ ިމޯލްޑ ވ އަން ިމީޑ އާއ ން ިސަރވ ސް ިބުނާިޕަބްލ ކް ިކަމަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިބަޔަކާ ބައ ކޮށްގެން
ި ިޕްރ ންޓްކުރުމަށް ިމެގަޒ ން ިމާލްދީބް ިނެރޭ ިމީޑ އާއ ން ިސަރވ ސް ިނެރޭިމައްސަލައާއ ،ިޕަބްލ ކް ިމީޑ އާއ ން ިސަރވ ސް ިޕަބްލ ކް ިމައްސަލައާއ ، ިބުނާ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށް ިބަޔަކާ ބ ޑްނުކޮށް

ިއޮތް ިމަސްލަހަތު ިޑ ރެކްޓަރގެ ިމެނޭޖ ންގ ިޑެޕ އުޓީ ިއެކުންފުނީގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ، ިމަސައްކަތް ިޕްރ ންޓްކުރުމުގެ ިމެގަޒ ން ިިމާލްދީބް ިބުނެ މައްސަލަިިހުށަހަޅާފައ ވާކުންފުންޏެއްކަމަށް
ިލ ޔެ ިސާފްކޮށް ިއުޞޫލެއް ިޢަމަލުކުރާނެ ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތްތައް ިއެކ އެކ  ިހޯދާ ިޕީއެސްއެމްއ ން ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ، ިތަކެއްޗާއ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިތަޙްޤީޤަށް ިނެތްކަން ވ ފައ 

ިއުޞޫލެއްިކަނޑައެޅެންދެންިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިފުރ ހަމަޔަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީމެވެ.ޚ ދުމަތްިހޯދުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެިއުޞޫލެއްިކަނޑައެޅުމަށާއ ،ިއެފަދަި
ޕްރޮސ ކުއުޓަރ12ިި

ިޖެނެރަލްގެިއޮފީސް
(ިއ ޢުލާނުންިހުޅުވާލާފައ ވަނީިއެލް.އެލް.ބީިކޯހުގެިދެިސްކޮލަޝ ޕްިފުރުސަތ1020ިުޖަނަވަރ12ިިީ)TR-196/2010/01ި ވަނަިއަހަރުިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްިއޮފީހުގެިނަންބަރު 1002

ި ިކުރ މަތ ލ  ިއެދ  ިސްކޮލަރޝ ޕަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއެ 02ިިކަމަށާއ ،ިއެހެންނަމަވެސް ިތެރެއ ން ިމައްސަލައާއ ،06ިިފަރާތުގެ ިބުނާ ިދީފައ ވާކަމަށް ިސްކޮލަރޝ ޕް ިވަނ1002ިަފަރާތަކަށް
(ިއ ޢުލާނުންިމާސްޓާޒްިއޮފްިލޯސްިހެދުމަށްހުޅުވާލ ިފުރުސަތުގައ ިކޯހަށްިފޮނުވ ިފަރާތުންިކޯހަށ1002ިްޖޫނ12ިިް)TR-196/2009/02ިއަހަރުިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްިއޮފީހުގެިނަންބަރި

ިއެކަމު ިނެތުމުން ިފެންނަން ިލ ޔެކ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިއ ތުރު ިފ ޔަވައ  ިފޯމް ިކޮށްފައ ވާ ިމައްސަލައާއ ،ިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއެޕްލައ  ިބުނާ ިނެތްކަމަށް ިއެނގެން ިގޮތް ިކޮށްފައ ވާ ިޢަމަލު ގައ 
ި ިއަމާޒުކޮށްގެން ިމުވައްޒަފުންނަށް ިޕްރޮސ ކ އުޓަރުންނަށް( ިޕަބްލ ކް ި)ޑ ސްޓްރ ކްޓް ިފަރާތުން ިދީފ1020ިައޮފީހުގެ ިފުރުސަތު ިކޯހަށް ިއެލް.އެލް.ބީ ިހުޅުވާލ  ިއ ޢުލާނުން ިއަހަރު ިއެިވަނަ އ ވަނީ

ިދީގެންކަމަ ިގ ނަޕޮއ ންޓް ިއެންމެ ިފަރާތަކަށް ިހުށަހަޅާ ިހުށަހެޅުމެއް ިރަނގަޅު ިއެންމެ ިބްރީފ ންގގައ  ިއޮންނަ ިދުވަހަކު ިކޮންމެ ިމުވައްޒަފުންނަށްިއޮފީހުގައ  ިއެކަން ިނަމަވެސް ށާއ ،
ި ިކޮށްފައ ވާ ިގޮތުން ިދ ނުމުގެ ިކޯސް ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިއެކަމަކީ ިއަންގާފައ ނުވާކަމަށާއ ، ިބުނެ ިހުށަހެޅ ފައ ވާކަމެއްކަމަށް ިމ ކޮމ ޝަނުން މ ކޮމ ޝަނަށް ތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ،ި މައްސަލަ

ިވެ.ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެ

2. ި ިތާރީޚެއްގެ ިވަކ  ިހުށައ ޢުލާނުގައ  ިފަހުން ިތާރީޚެއްގެ ިއެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާނަމަ ިހުށަހަޅަން ިސެޓްފ ކެޓްތައް ިޖަހައ ގެން ިތައްގަނޑު ިއަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ިއަދ  ިފޯމްތައްިކުރ ން ހަޅާ
 ބަލައ ނުގަތުމާއ ،ިއަސްލާއެއްގޮތްކަމަށްިތައްގަނޑުިނުޖަހާިހުށަހަޅާިސެޓްފ ކެޓްތައްިބަލައ ނުގަތުން.

ިމީ .1 ިފާހަގަކުރެސްކޮލަރޝ ޕްތަކަށް ިތަޙްޤީޤަށް ިއެކުލަވާލާފައ ނުވާކަން ިއޮފީހުގައ  ިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެ ިއުޞޫލެއް، ިޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ިހޮވުމުގައ  ިޕްރޮސ ކ އުޓަރިހުން ވ ފައ ވާތީ،
ިޖެނެރަލްގެިއޮފީހުންިއ ޢުލާންކުރާިސްކޮލަރޝ ޕްތަކާއ ިގުޅ ގެންިޢަމަލުކުރާނެިގޮތުގެިއުޞޫލެއްިހެދުން.ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

 ތ.އަތޮޅުިމަދަރުސ12ިާ
ިސ ވ ލްިި ކޮޕީ:

ިސަރވ ސްިކޮމ ޝަން

ންިއެފަރާތުންިރުފ ޔާއަށްިވުރެިގ ނަިއަދަދެއްިތ ޖޫރީިބާކީންިދައްކާިއަދަދަށްވުރެިމަދުކަމަށާއ ،ިއެއީިއެިސްކޫލްގެިތ ޖޫރީއާއ ިޙަވާލުވެިހުރ ިފަރާތ047,000.0ިުތ.އަތޮޅުިސްކޫލުގެިތ ޖޫރީއ ންި
ިވ ޔަފާރީގައ  ިގެންދާ ިހުށަިކުރ ޔަށް ިބުނެ ިކަމަށް ިބޭނުންކުރާތީ ިބަހައްޓައ ގެން ިތ ޖޫރީގައ  ިގެނެސް ިގ ނައ ން ިއަދަދަށްވުރެ ިބޭނުންވާ ިފައ ސާ ިސްކޫލްގެ ިކުރުމަށް ިމައްސަލަިބޭނުން ހަޅާފައ ވާ

ިއްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.މ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތަ

ދައ ިއަދ ިއެގްރ މެންޓްކޮށްގެންިމަސައްކަތްތައްިކުރަމުންިތ.އަތޮޅުމަދަރުސާގެިބަޖެޓުންިތަކެތ ިގަތުމާއ ިމަސައްކަތްތައްިކުރުމުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިކޯޓޭޝަންިހޯ .2
 ށާއ ،ގެންދ އުމަ

ިބެލެހެއްޓުމާއ  .1 ިވަކ ން ިބަޖެޓްފައ ސާއާ ިމަދަރުސާގެ ިފައ ސާ ިފަންޑުތަކުގެ ިއެކ އެކ  ިހުންނަ ިބަހައްޓާފައ  ިތ ޖޫރީގައ  ިޚަރަދުތައްިތ.އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ިކުރަންޖެހޭ ިބަޖެޓުން ިމަދަރުސާގެ
ކުރުމަށާއ ިކޮންމެިޚަރަދެއްިކުރުމުގެިކުރ ންިމަދަރުސާގެިފައ ސާގެިކަންތައްތަކުގައ ިޒ ންމާވާފަރާތުގެިފަންޑުތަކުގެިފައ ސާއ ންިނުކުރުމާއ ިބަޖެޑްިކޯޑަށްިފައ ސާިލ ބުމުންިއެކޯޑަކުންިޚަރަދު

 ،ހުއްދަިހޯދުމަށްފަހުިއެިޚަރަދެއްިކުރުމަށާއ 

ިއްވެސްިމަސައްކަތެއްިހަވާލުނުކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ިމ ިމައްސަލަިކުރ މަތ ވ އ ރުިތ.އަތޮޅުމަދަރުސާގެިޑެޕ އުޓީިޕްރ ންސ ޕަލްގެިމަޤާމުގައ ހުރ ިތަޢުފީޤުިޢަލީިއާއ ިފައ ސާގެިއެ .1

މާޅޮސްމަޑުލ10ިިު
ިއަތޮޅުި ދެކުނުބުރީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

،ިޑައ ބެޓ ކްސްިސޮސައ ޓީިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްއަށްިވަނަިއަހަރުިބ.އަތޮޅުިކައުންސ ލަރަކަށްިހުރ ިފަރާތް،ިބ.އޭދަފުށީިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިބެލުމުގެިދަށުގައ ިހުންނަިމަރ ޔާދުގ1021ިެ
ިކައުނ22ިް ިއެފައ ސާ ިޙަވާލުވުމަށްފަހު ިފައ ސާއާ ިލ ބުނު ިދ ނުމަށްފަހު ިކުއްޔަށް ިކުއްޔަށްިދުވަހަށް ިމަރ ޔާދުގެ ިބޭނުންތަކަށް ިއަމ އްލަ ިއޭނާގެ ިނުވާތީއާއ ، ިޙަވާލުކޮށްފައ  ިއ ދާރާއާ ސ ލްގެ

ރާގެިލޯންޗުގައ ިވަނަިއަހަރުިބ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދ1021ިާހ ފުމަށްފަހުިފައ ސާިދައްކާފައ ނުވާތީ،ިއޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއ ޒުިފައ ދާިހޯދާކަމަށްބުނާިމައްސަލައާއ ،ި
ި ިގޮތުގައ  ިދަތުރެއްގެ ިކުރ  ިތެޔޮއަޅައ ގެން ިލޯންޗަށް ިއޭނާ ިކުރުމަށްފަހު ިދަތުރެއް ިމާލެއަށް ިބަލ ވެގެން ިދަރ ފުޅު ިފަރާތެއްގެ ިކައުންސ ލަރިގެިއަމ އްލަ ިިބ.އަތޮޅު ިބަދަލުކޮށްފައ ވަނީ، އެދަތުރު

ިހޯދައ ދ ނު ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިބައްޕަިމަގާމުގެ ިގެ ިކައުންސ ލަރ ިބ.އަތޮޅު ިލޯންޗުގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިބ.އަތޮޅު ިމައްސަލައާއ . ިބޭނުމުގައ ކަމަށްބުނާ މުގެ
ޒުިފައ ދާިހޯދާފައ ވާކަމަށްބުނާިމައްސަލައާއ ،ިންކޮށްގެންިނާޖާއ ބަލ ވެގެންިމާލެިދ އުމަށްިރީތ ބީޗްިރ ސޯޓަށްިދަތުރުކުރުމަށްފަހުިއެދަތުރަށްިފައ ސާިދައްކާފައ ނުވާތީ،ިއޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނު

ންިއަނބުރާިދައްކާގޮތަށްިލޯންޗަށްިއަޅާިއަޑީތެޔޮިހަމެއްިބ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިބ.ކެންދޫިދާއ ރާގެިކައުންސ ލްިމެމްބަރިގެިލޯންޗަށްިއެޅުމަށްޓަކައ ިބ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ 
ިހަމައަށް ިމ އަދާ ިނާޖާއ ޒުގެންދ އުމަށްފަހު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއޭނާގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ނުވާތީ، ިއ ދާރާއާ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިހަމެއް ިތެޔޮ ިބަދަލުގައ  ިބުނެިިވެސް ިހޯދާކަމަށް ފައ ދާ

ި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިރ ޢާޔަތްކޮށް، ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިއެދ ިމައްސަލަ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުން ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ ޔަށް ިކަންތައްތައް ިމ ދަންނަވާ ތ ރީގައ 
ިދެންނެވީއެވެ.

2. ި ިޤަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިލ ބުނުކަމަށ1.01ިާދައުލަތުގެ ިއެފައ ސާއެއް ިލ ޔާއ ރު ިފޮތުގައ  ިދުވަހު ިލ ބޭ ިފައ ސާ ިހ ސާބު، ިފައ ސާގެ ިލ ބުނު ިދުވަހަކު ިކޮންމެ ިގައ  ި)ށ( ިމާއްދާގެ އ ،ިވަނަ
އަދަދުިއެނގޭނެިގޮތަށްިބ ލުިނުވަތަިރަސީދުިނަންބަރާއެކުިލ ޔެ،ިއެދުވަހެއްގެިޖުމުލަިކުރަންވާނެިކަމަށްިބަޔާ ންކޮށްފައ ވާއ ރު،ިމ މައްސަލައ ގެިތަޙްޤީޤަށްިލ ބ ފައ ާވިދެއްކ ފަރާތާއ ،ިދެއްކި 

ިއ ދާރާގެިިބ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިޑައ ބެޓީސްިސޮސައ ޓީިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްިއަށް ިފައ ސާގެިބ ލުގައ ިބ ލްިނަންބަރުިނެތަތީ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދާިއެއްގޮތަށް ފޮނުވ 
 މަސައްކަތްތައްިކުރުމަށާއ ،

ިއ ދ1022ިާ .1 ިކައުންސ ލްގެ ިހ ފުމަށްފަހު ިކުއްޔަށް ިކޮޓަރ  ިބޭނުންތަކަށް ިއަމ އްލަ ިއޭނާ ިފަރާތުން ިހުރ  ިކައުންސ ލަރަކަށް ިބ.އަތޮޅު ިއަހަރު ިތެރެއ ންިވަނަ ިފައ ސާގެ ިދައްކަންޖެހޭ ރާއަށް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

 ދުވަސްިތެރޭގައ ިދެއްކުމަށްިއަންގާ،ިއެފައ ސާިނުދައްކައ ފ ނަމަިޝަރީއަތަށްިހުށަހަޅައ ގެންިފައ ސާިހޯދުމަށާއ ،0ިރުފ ޔ1220ިިާއެހާތަނަށްިލ ބެންޖެހޭި

ހަވާލުކުރާިފޮތުގެ .1 ވަނަިދުވަހުގެިއެންޓްރީއ ންިބ.ކެންދޫިދާއ ރާގެިކައުންސ ލްިމެމްބަރ،ިބ.އަތޮުޅ1022ިިސެޕްޓެމްބަރ12ިިި.ބ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިއަނބުރާިދެއްކުމަށްިތަކެތި 
އުންސ ލްގިެިފުޅީިހައ ޑްރޮލ ކްިއޮއ ލްިކަންިއެނގެންިއޮތުމުންނާއ ،ިމާޅޮސްމަޑުލުިދެކުނުބުރީިއަތޮޅުިކ02ިަލީޓަރުގ02ިިެކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިއަނބުރާިދައްކާގޮތަށްިގެންގޮސްފައ ވަނީި

ށްފައ ވާތީ،ިބ.ކެންދޫިދާއ ރާގެިކައުންސ ލްިމެމްބަރ،ިއ ދާރާއ ންިފޮނުވ ިސ ޓީއ ންިއެިހައ ޑްރޮލ ކްިއޮއ ލްިފުޅ ިއެފަރާތުންިބ.އަތޮޅުިއެިއ ދާރާއަށްިއަނބުރާިދައްކާފައ ނުވާކަމަށްިބަޔާންކޮ
ިއޮއ ލްގެިބަދަލުިހޯދުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ިފުޅީިހައ ޑްރޮލ ކ02ިްލީޓަރުގ02ިިެއަނބުރާިދައްކާގޮތަށްިގެންގޮސްފައ ވާި

މާޅޮސްމަޑުލ12ިިު
ިއޭދަފުށ ި ދެކުނުބުރީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

،ިޑައ ބެޓ ކްސްިސޮސައ ޓީިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްއަށްިވަނަިއަހަރުިބ.އަތޮޅުިކައުންސ ލަރަކަށްިހުރ ިފަރާތް،ިބ.އޭދަފުށީިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިބެލުމުގެިދަށުގައ ިހުންނަިމަރ ޔާދުގ1021ިެ
ިކައުނ22ިް ިއެފައ ސާ ިޙަވާލުވުމަށްފަހު ިފައ ސާއާ ިލ ބުނު ިދ ނުމަށްފަހު ިކުއްޔަށް ިކުއްޔަށްިދުވަހަށް ިމަރ ޔާދުގެ ިބޭނުންތަކަށް ިއަމ އްލަ ިއޭނާގެ ިނުވާތީއާއ ، ިޙަވާލުކޮށްފައ  ިއ ދާރާއާ ސ ލްގެ

ރާގެިލޯންޗުގައ ިވަނަިއަހަރުިބ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދ1021ިާހ ފުމަށްފަހުިފައ ސާިދައްކާފައ ނުވާތީ،ިއޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއ ޒުިފައ ދާިހޯދާކަމަށްބުނާިމައްސަލައާއ ،ި
ި ިގޮތުގައ  ިދަތުރެއްގެ ިކުރ  ިތެޔޮއަޅައ ގެން ިލޯންޗަށް ިއޭނާ ިކުރުމަށްފަހު ިދަތުރެއް ިމާލެއަށް ިބަލ ވެގެން ިދަރ ފުޅު ިފަރާތެއްގެ ިކައުންސ ލަރިގެިއަމ އްލަ ިިބ.އަތޮޅު ިބަދަލުކޮށްފައ ވަނީ، އެދަތުރު

ިހޯދައ ދ ނު ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިބައްޕަިމަގާމުގެ ިގެ ިކައުންސ ލަރ ިބ.އަތޮޅު ިލޯންޗުގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިބ.އަތޮޅު ިމައްސަލައާއ . ިބޭނުމުގައ ކަމަށްބުނާ މުގެ
ޒުިފައ ދާިހޯދާފައ ވާކަމަށްބުނާިމައްސަލައާއ ،ިންކޮށްގެންިނާޖާއ ބަލ ވެގެންިމާލެިދ އުމަށްިރީތ ބީޗްިރ ސޯޓަށްިދަތުރުކުރުމަށްފަހުިއެދަތުރަށްިފައ ސާިދައްކާފައ ނުވާތީ،ިއޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނު

ންިއަނބުރާިދައްކާގޮތަށްިލޯންޗަށްިއަޅާިއަޑީތެޔޮިހަމެއްިބ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިބ.ކެންދޫިދާއ ރާގެިކައުންސ ލްިމެމްބަރިގެިލޯންޗަށްިއެޅުމަށްޓަކައ ިބ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ 
ިހަމައަށް ިމ އަދާ ިނާޖާއ ޒުގެންދ އުމަށްފަހު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއޭނާގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ނުވާތީ، ިއ ދާރާއާ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިހަމެއް ިތެޔޮ ިބަދަލުގައ  ިބުނެިިވެސް ިހޯދާކަމަށް ފައ ދާ

ި ިތަޙުޤީޤަހުށަހަޅާފައ ވާ ިބަލާއ ރު، ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިކައުންސ ލްގެިމައްސަލަ ިދެކުނުބުރީ ިމާޅޮސްމަޑުލު ިފަރާތަކުން ިބ.އޭދަފުށީ ިލ ބ ފައ ވާ، ށް
ގައ ިމާލެއ ންިއޭދަފުއްޓަށްިއޭނާގެިދަރ ފުޅުިގޮވައ ގެންިކޮށްފައ ވ1021ިިާސެޕްޓެމްބަރ26ިިގައ ިއޭދަފުށ ންިމާލެއަށްިއަދ 1021ިިސެޕްޓެމްބަރ22ިިއ ދާރާއަށްިފޮނުވާފައ ވާިސ ޓީގައ ިއޭނާި

ިޚަރަދުވ ިޕެޓްރޯލަށްިބ ލްިހެދުމަށްފަހުިއޭނާއަށްިޕެޓްރޯލްިޚަރަދުިދޭގޮތަށްިއޭރުގެިކައުންސ ލްގެިރައީސްިއާއ ިކައުންސ ލަރގެިހުއްދަިލ ބ ގެންިކޮށްފައ ވާިދަތުރެއްކަމަށާއ ިއެިދަތުރަށްިދަތުރަކީ
ތުގައ ،ިއެިދަތުރުކުރަންިނ ންމީިދަތުރަށްިއާސަންދައ ންިޚަރަދުިހަމަނުޖެހ އްޖެނަމަ،ިއެިދަތުރަށްިޚަރަދުވާިލ ބޭނެގޮތްިހަދައ ދ ނުމަށްިއެދ ފައ ވާތީިއާއ ،ިމ ކޮމ ޝަނަށްިމައުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާިގޮ

ގައ ިމާލެއ ނ1021ިިްސެޕްޓެމްބަރ26ިިގައ ިއޭދަފުށ ންިމާލެއަށްިއަދ 1021ިިސެޕްޓެމްބަރ22ިިޕެޓްރޯލްގެިފައ ސާިއެފަރާތުންިއަމ އްލަގޮތުންިދައްކަންިއެއްބަސްވުމުންކަމަށްިބުނެފައ ވާތީ،
ިދުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.އޭދަފުއްޓަށް،ިބ.އޭދަފުށީިހަނ ފަރުިލޯންޗުންިކުރ ިދަތުރަށްިހޭދަވ ިޕެޓްރޯލްގެިޚަރަދުގެިބ ލްިހަދައ ިއެިފައ ސާިއެފަރާތުގެިއަތުންިހޯ

ިއަތޮޅ11ިިު ފުވައްމުލަކު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

1022ިި ިސަމ ޓަށް ިސާކް ިއަހަރު ިވަނަ ިކުއްޔަށް ިތަކުގެ ިއުޅަނދުފަހަރު ިހ ފާފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިހ ފާފައ ވ0.2ިިާފުވައްމުލަކުން ިކުއްޔަށް ިއުޅަނދުތައް ިކަމަށާއ  ިޚަރަދުވެފައ ވާ ިރުފ ޔާ މ ލ އަން
ިކަމަށާއ  ިރޭޓެއް ިބޮޑު ިރޭޓްތަކަށްވުރެ ިހ ފާ ިކުއްޔަށް ިގަޑ ޔަށް ިނުވަތަ ިކުއްޔަށް ިދުވަހު ިއުޅަނދުތައް ިއާއްމުކޮށް ިފައ ސާި،ިރޭޓްތަކަކީ ިބ ލްކޮށް ިނުވުމުން ިބަލަހައްޓާފައ  ިތަފްސީލް ދަތުރުތަކުގެ

ިކަމަށް ިނުވާ ިޔަގީންކުރެވ ފައ  ިގަޑ ތަކަށްކަން ިބޭނުންކޮށްފައ ވާ ިފަހަރު ިއުޅަނދު ިއެ ިބޭނުންތަކަށް ިސަމ ޓުގެ ިޙަޤީޤަތުގައ  ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިނަގާފައ ވަނީ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ
ި ިއެފާހަގަކުރެވުނު ިފަރާތަކާއެކު ިއެއްވެސް ިހޯދުމަށް ިޙ ދުމަތެއް ިނުވަތަ ިކުރުމަށް ިއޮތްތަނުގައ ،ިމަސައްކަތެއް ިކުރ ޔަށް ިރ ޢާޔަތްކޮށް، ިއެއްބަސްވުމުގައ ިކަންތައްތަކަށް ިއެ ިހަދާއ ރު އްބަސްވުމެއް

ިނ ންމަންޖެހޭިމުއްދަތުިހ މެނުމަށްިދެންނެވީއެވެ.ިމަސައްކަތްިނުވަތަިއެިޙ ދުމަތެއްިފަށާނެިދުވަހާއ ިއަދ ިއެިޙ ދުމަތެއްިނުވަތަިއެިމަސައްކަތެއް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ފުވައްމުލަކ11ިިު
މ ސްކ ތްމަގުި

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

މ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިފުވައްމުލަކުިމ ސްކ ތްމަގުިމާކޯޅ ިގޯތީގެިދެކުނުންިއޮތް،ި"ބަހާ"ިގޯއްޗާިއ ންވެގެންިއޮތްިހުސްބ ންިހ މެނޭގޮތަށްިވަށާފާރުިރާނާފައ ވާ
ި ި"ބަހާ"ިގޯއްޗަކީ ިމ ސްކ ތްމަގު ިބަލާއ ރު،ފުވައްމުލަކު ިކަންތައްތަކަށް 2,400ިިފާހަގަކުރެވުނު ިއޮތް ިކައ ރީގައ  ިއެގޯތ  ިރާނާފައ ވަނީ ިމަގުފާރު ިގޯއްޗަކަށްވާއ ރު،ި"ބަހާ"ިގޯތީގެ 002ިއަކަފޫޓުގެ

ގައ ،ިއެކަންިއަކަފޫޓުގެިބ މުގައ ކަމަށްވާތީ،ި"ބަހާ"ިގޯތީގެިރަޖ ސްޓްރީއާިއެއްގޮތަށްިއެގޯތީގެިމަގުފާރުިބަދަލުކުރުމަށްިގޯތީގެިވެރ ފަރާތަށްިއަނ1,202ިްއަކަފޫޓުގެިހުސްބ ންިހ މެނޭގޮތަށްިޖުމްލަި
ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނަށްިއެންގުމަށް،ިދެންނެވީއެވެ.-ތަންފީޛްކުރުމަށްފަހުިއެންޓ 

ިމާލެގަނ14ިިް ފުވައްމުލަކު
ިގެިއ ދާރާކައުންސ ލް

ިބު ިބޮޑުކޮށްދީފައ ވާކަމަށް ިގޯތ  ިވީނަސްގެ ިޏ.ފުވައްމުލައް ިއާއ  ިއަލ ނަރުމާގެ ިހުށަހެޅ ފައ ވާޏ.ފުވައްމުލައް ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިފާހަގަކުރެވުނުިިނެ ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން މައްސަލަ
ިއެހެންކަ ިޚ ލާފުކަމެއްކަމަށާއ  ިޤާނޫނާ ިބ މާބެހޭ ިއ ތުރުކޮށްދ ނުމަކީ ިބ ން ިގޯތީގެ ިވީނަސްގެ ިބަލާއ ރު،ިޏ.ފުވައްމުލައް ިބ ންިކަންތައްތަކަށް ިގޯއްޗަށް ިވީނަސްގެ ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިޤާނޫނާއ  މުން

ިކައ ތުރުކޮށްދ ނު ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިމާލެގަން ިފުވައްމުލަކު ިނުފެންނަކަމަށް ިގެންދެވ ދާނެކަމަށް ިކުރ އަށް ިމައްސަލަ ިއާއ ،ިމުގެ ިއަންގާފައ ވާތީ ިއ ދާރާއަށް އުންސ ލްގެ
ޝަނަށްިޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ،ިޏ.ފުވައްމުލައްިވީނަސްގެިގޯއްޗަށްިރަޖ ސްޓްރީިހައްދަދޭއ ރު،ިއެގޯތީގެިކޮރަޕްޝަންިކޮމ -ވީނަސްގެިގޯތީގެިބ ންިބޮޑުކޮށްދެވޭނެިއެއްވެސްިއުސޫލެއްިއޮތްކަމަށްިއެންޓ 

ިއަކަފޫޓުގެިބޮޑުމ ނަށްިގޯތީގެިރަޖ ސްޓްރީިހައްދަދ ނުމަށްިދެންނެވީއެވެ.2,020ިބޮޑުމ ންކަމަށްވާި
ޝަރަފުއްދީނ12ިިް

ިސްކޫލް
ިއުސޫ ިކޮންޓްރެކްޓް ިސްކޫލުން ިޝަރަފުއްދީން ިސްކޫލްގެިސ.ހ ތަދޫ ިޝަރަފުއްދީން ިއެކުންފުންޏަކީ ިކަމަށާއ ، ިކުރަމުންދާ ިހަވާލުކޮށްގެން ިކުންފުންޏަކާ ިއަމ އްލަ ިމަސައްކަތްތައް ލުންކުރުވާ

ިއެޑ ޔުކޭޝަންިމ ނ ސްޓްރީގެިޑ ރެކްޓަރެއް ިކުރަމުންދަނީ ިއެގޮތަށް ިކުންފުންޏެއްިކަމަށާއ ،ިއެކަން ިކަމަށްިގެިމަޤާމުގައެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓަރގެިތ މާގެމީހެއްގެ ިފަރާތުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެން އ ހުރ 
ތަމަިފަހަރަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިއަންދާސީިބުނާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގްކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިސ.ހ ތަދޫިޝަރަފުއްދީންިސުކޫލުންިފުރަ

ިހުށަ ިފަރާތްތަކުން ިހުށަހެޅ  ިހުށަހެޅ ހ ސާބު ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިމެނޭޖްމަންޓުން ިސުކޫލުގެ ިޝަރަފުއްދީން ިބަދަލުގައ  ިކުރުމުގެ ިއ ޢުލާނެއް ިދެވަނަ ިބޮޑުވުމުން ިއަގު ިފަރާތްތަކާިހަޅާފައ ވާ
ވަނަިއަހަރުގެިކ ޔެވުންިފެށެންވާއ ރަށްިއެިމަސައްކަތ1021ިިްގެިމަޝްވަރާކޮށްގެންިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރާނެިފަރާތެއްިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިކުރ ޔަށްިގެންގޮސްފައ ވަނީިޝަރަފުއްދީންިސްކޫލު
ިޕްލޭންކުރެވ ގެންިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިދެންނެވީއެވެ.،ިނ ންމުމަށްިއެކަށީގެންވާިވަގުތުނެތުމުންކަމަށްިބުނެފައ ވާތީ،ިއ ޢުލާނުކޮށްގެންިކުރުވާިމަސައްކަތްތަކަށްިއެކަށީގެންވާިވަގުތުދީގެން

މޯލްޑ ވްސ16ިިް
ޓްރާންސްޕޯޓްސްި

އެންޑްި
ކޮންޓްރެކްޓ ންގި

ިކޮމްޕެނީ

ރ ސޯޓެއްިތަރައްޤީިކުރުމަށްިމޯލްޑ ވްސްިޓްރާންސްޕޯޓްިއެންޑްިކޮންޓްރެކްޓ ންގިކޮމް ޕެނީިޕަބްލ ކްިލ މ ޓެޑްގެިފަރާތުންިއެއްބަސްވުމެއްގެިދަށުްނިޕްރައ ވެޓްިކުންފުންޏަކަށްިވ.އަތޮޅުިފޮއްތެޔޮގައި 
ށްިމަގުފަހ ވާގޮތަށްިކަމަށްިބުނާިއެއްބަސްވުމާިޚ ލާފަށްިއެކުންފުނީގެިފަރާތުންިއެިރަށްިވަކ ކޮށްފައ ވަނީިވަކ ިބަޔަކަށްިމަންފާިހޯދާދ ނުމުގެިބޭނުމުގައ ،ިކޮރަޕްޝަނަ،ިރަށްިކުއްޔަށްިދ ނުމަށްފަހު

ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިޝަކުވާގައި  ބުނާިކުންފުންޏާއ ،ިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީިއާއ ިދެމެދުިސަބްލީސްިއެގްރީމެންޓުގައ ިސޮއ ކުރ އ ރު،ިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައި 
ިއެހެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވެއެވެ. ިމައްސަލައ ގައ  ިމ  ިހ މެނޭކަން ިފުށުޢުއެރުންތަކެއް ިއެގްރީމެންޓުގައ  ިހެޑްލީސް ިއެގްރީމެންޓާއ  ިބަނދެވުމަސަބްލީސް ިޤާނޫނީ ިދެމެދުގައ  ިދެފަރާތް ކުންިންކަމުން،
ިފުށުޢުއެރުންތަ ިއެއްބަސްވުންތަކުގައ  ިސޮއ ކުރުމަށާއ ، ިފަހުމުވުމަށްފަހު ިރަނގަޅަށް ިމާއްދާތައް ިހ މެނޭ ިއެއްބަސްވުންތަކުގައ  ިހ މެނޭނަމަިބަނދެވޭ ިމާއްދާއެއް ިއުނ އ ތުރުކުރަންޖެހޭ ިނުވަތަ އް

ިދ  ިކުރ އަށް ިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ިމަޝްވަރާކޮށްގެން ިދެފަރާތުން ިއުފެދޭިއެމާއްދާއެއް ިދެމެދުގައ  ިބައ ވެރ ންގެ ިދެ ިއެއްބަސްވުމުގެ ިސޮއ ކުރުމަށްފަހުގައ  ިއެއްބަސްވުންތަކުގައ  އުމަށާއ ،
ިފުށުޢުއެރުންތަކާއ ، ިފާހަގަވާ ިހ  ޚ ލާފުތަކާއ ،ިއެއްބަސްވުންތަކުގައ ިސޮއ ކުރުމަށްފަހު ިއެއްބަސްވުންތަކުގައ  ިތައްޔާރުކުރެވ ފައ ވާ ިހައްލުކުރުމަށްިއެއްފަރާތަށްިގެއްލުންވާގޮތަށް ިމައްސަލަތައް މެނޭ

ިފުރުޞަތުދ ނުމަށްިދެންނެވީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއޮފ10ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ފ ޝަރީޒް

ިއެގްރ ކަލްޗަރ

ކުންފުންޏަކާއ ިޙަވާލުކުރެވުނުިގައ ިޕްރައ ވެޓ1000ިިްޖޫނ12ިިްމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރއ ންިހ ންގ ިދުރުރާސްތާިމަސްވެރ ިއުޅަނދުިބަނުމުގެިމަޝްރޫޢުގެިދަށުންި
ބާޠ ލުކުރ އ ރުިކޮންޓްރެކްޓަރުގެިއަތުންިމ ނ ސްޓްރީއަށްިލ ބެންޖެހޭިފައ ސާިި ދޯނ ިބަނުމުގެިމަސައްކަތް،ިނ ންމަންޖެހޭިމުއްދަތުިހަމަވ އ ރުވެސްިމަސައްކަތްިނ ންމާފައ ނުވާތީިއެއްބަސްވުނ1ިް

ިފާހަގަކުރެ ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކޮށްފައ ނުވާކަމަށް ިމަސައްކަތެއް ިއެއްވެސް ިމ ނ ސްޓްރީއ ން ިޙަވާލުކުރެވޭިހޯދުމަށް ިރ ޢާޔަތްކޮށް، ިކަންތައްތަކަށް ވުނު
ވަރާިކުރުމަށްފަހުިކޮންޓްރެކްޓްިބާޠ ލްކުރުމަށާއ ،ިކުގެިކޮންޓްރެކްޓްިބާޠ ލްކުރަންޖެހޭިހާލަތްތަކުގައ ިދެފަރާތުގެިމަސްލަހަތަށްިބެލުމަށްފަހުިއަދ ިމަސައްކަތާިހަވަލުވީިފަރާތާއ ިމަޝްމަސައްކަތްތަ

ިފަރާތްތަކަށްިހުށަހަޅައ ގެންިވީިއެންމެިއަވަހަކަށްިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.ިކޮންޓްރެކްޓްިބާޠ ލްކުރުމާިހަމައަށްިދައުލަތަށްިލ ބެންޖެހޭިފައ ސާއެއްވާނަމަިކަމާބެހޭ
ިޑްރަގ12ިިް ނޭޝަނަލް

ިއެޖެންސީ
.ޅޮހީގައ ިއެއްވެސްިހަރަކާތެއްިހ ންގާފައ ނުވާި)ފަސްިހާސް(ިރުފ ޔާއަށްިނި-/5000ވޭކްއަޕްިކެމްޕޭނުގެިދަށުންިހަރަކާތްތަކެއްިހ ންގުމަށްިނާކޮޓ ކްސްިބ އުރޯއ ންިނ.ޅޮހީިއޮފީހާއ ިޙަވާލުކުރ ި

ިކަ ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ ިބޭނުންކޮށްފައ ވާކަމަށް ިއެފައ ސާ ިކުޑަކަތީބު ިނ.ޅޮހީ ިމަޢުލޫމާތުިކަމަށާއ  ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިބަލާއ ރު، ންތައްތަކަށް
ިކެމްޕޭނާއ  ިިލ ބ ފައ ވާގޮތުގައ ،ިވޭކްއަޕް ިބަލަހައްޓައ  ިލ ޔެކ އުންތައް ިއެ ިނުވާނެކަމަށާއ  ިބަލަހައްޓާފައ  ިލ ޔެކ އުންތަށް ިޚަރަދުތަކުގެ ިކުރ  ިހަރަކާތްތަކަށް ިހ ންގ  ިފަރާތްތަކަށްިގުޅ ގެން ކަމާބެހޭ

ިއަ ިބ އުރޯއ ންވެސްިސީޑްިއެސޯސ އޭޝަނަށް ިކޮންޓްރޯލް ިނާކޮޓީކްސް ިއަދ  ިއޮފީހުންވެސް ިގުޅ ގެންިސީޑްިހުށަހަޅާންޖެހޭނެކަމަށްިނ.ޅޮހީ ިކެމްޕޭނާއ  ިވޭކަޕް ިބުނެފައ ވާތީއާއ  ިނުވާކަމަށް ންގާފައ 
)ފަސްިހާސް(ިރުފ ޔާިއ ންިކޮށްފައ ވާިޚަރަދުތަކުގެިއެއްވެސްިލ ޔެކ އުމެއްިމ މައްސަލައ ގެިތަޙުޤީޤަށްިލ ބ ފައ ިނުވާތީ،ިވޭކްއަޕްިި-/5000އެސޯސ އޭޝަނާއ ިނ.ޅޮހީިއޮފީހުންިޙަވާލުކޮށްފައ ވާި

ިފަ ިހޯދުމަކެމްޕޭން ިހަވާލުކުރާިޖަމ އްޔާތަކުން ިލ ޔެކ އުންތަށްިއެފައ ސާ ިހަރަކާތްތަކާއ ިގުޅުންހުރ  ިހ ންގާ ިޚަރަދުކޮށްގެން ިފައ ސާ ިދަޢުލަތުގެ ިބެލެހެއްޓުމަށްިދަ ށާއ ިއެފަދަިލ ޔުންތަށްިރަނގަޅަށް
ިދެންނެވީއެވެ.

ިއޮފ12ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ޑ ފެންސް

ނޭޝަނަލްި
ިސެކ އުރ ޓީ

ިޚ ލާފަށްކަމަށްިއައްޑޫސ ޓީގެ ިޤަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިކުންފުންޏަކާ ިޕްރައ ވެޓް ިބެލެހެއްޓުން ިސެކ އުރ ޓީ ިމ ކޮމ ޝަނުންިިއީ.ސީ.ސީގެ ިމައްސަލަ ބުނާ
ިށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްިކުރ ޔަ

ން.ޑީ.އެފް(ިގެިސަދަންިއޭރ ޔާިއާއ ިއަމ އްލަިއ ކުއ ޓޯރ އަލްިކޮންވެންޝަންިސެންޓަރުި)އީ.ސީ.ސީ(ިގެިސެކ އުރ ޓީިބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައ ިމޯލްޑ ވްސްިނޭޝަނަލްިޑ ފެންސްިފޯސްި)އެމް.އެ .2
ިމާއްދާތަކާއ ،ިނުކުތާތަކާ ިހުރ ހާ ިއެކުލެވޭ ިއެއްބަސްވުމުގައ ، ިވެފައ ވާ ިދެމެދު ިފަރާތުންކަންިކުނފުންޏަކާއ  ިކުންފުނީގެ ިއަމ އްލަ ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވަނީ ިލެޓާރިހެޑް ިއެބަސްވުމުގެ ިއަދ  އ 

އ ރުިއެިހުރ ހާިތަފްޞީލެއްިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކުރާއެނގޭތީ،ިކުރ އަށްިއޮތްތަނުގައ ިދައުލަތުގެިފަރާތުންިމަސައްކަތެއްކުރުމަށްިއެއްވެސްިފަރާތަކާއ ިހަވާލުކުރާނަމަިއެިމަސައްކަތެއްގެި
 އެއްބަސްވުމެއްިއެކުލަވާލަންޖެހޭނީ،ިދައުލަތުންިކަނޑައަޅާިޝަރުތުތަކާއެކު،ި"ދައުލަތުގެިލެޓާރިހެޑް"ިއެއްގައ ކަމަށާއ .

)އެމް.އެން.ޑީ.އެފް(ިގެިސަދަންިއޭރ ޔާިއާއ ިއަމ އްލަިއ ކުއ ޓޯރ އަލްިކޮންވެންޝަންިސެންޓަރުި)އީ.ސީ.ސީ(ިގެިސެކ އުރ ޓީިބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައ ިމޯލްޑ ވްސްިނޭޝަނަލްިޑ ފެންސްިފޯސްި .1
ިއަން ިގުޅ ގެން ިބަދަލުތަކާ ިއަންނަ ިޤާނޫނަށް ިޓެކްސް ިދައުލަތުގެ ިއަގަށް ިއެމަސައްކަތުގެ ިއެއްބަސްވުމުގައ ، ިވެފައ ވާ ިދެމެދު ިނ ންމާފައ ވަނީިކުނފުންޏާއ  ިޢަމަލުކުރަން ިބަދަލުތަކަށް ނަ

ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަން ިއެއްބަިކ ހ ނެއްކަން ިވެވޭ ިދެމެދުގައ  ިދެފަރާތުގެ ިޙަވާލުކުރާނަމަ، ިފަރާތަކާއ  ިއެއްވެސް ިމަސައްކަތެއްކުރުމަށް ިފަރާތުން ިދައުލަތުގެ ސްވުމުގައ ،ިފާހަގަކުރެވޭތީ،
ި ިބަޔާންކޮށްފައ  ިގޮތެއް ިއަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ިގުޅ ގެން ިބަދަލުތަކާއ  ިއަންނަ ިޤާނޫނުތަކަށް ިޤާނޫނުތައްފަދަ، ިޓެކްސް ިއެއްބަސްވުމުގައ ިދައުލަތުގެ ިނުކުތާ ިއެ ިމުހ އްމުކަމެއްކަމުން، އޮތުމަކީ

ިސާފުވާނެގޮތަކަށްިބަޔާންކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.
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ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއޮފ40ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ފ ނޭންސް

ިޓްރެޜަރީ

ިމާލ އް ިދައުލަތުގެ ިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިކުންފުންޏަކާ ިޕްރައ ވެޓް ިބެލެހެއްޓުން ިސެކ އުރ ޓީ ިއީ.ސީ.ސީގެ ިމ ކޮމ ޝަނުންިއައްޑޫސ ޓީގެ ިމައްސަލަ ިބުނާ ިޚ ލާފަށްކަމަށް ިޤަވާއ ދާ ޔަތުގެ
ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ި

ިމާލ  ިދައުލަތުގެ ިމަސައްކަތަކީ ިކޮށްފައ ވާ ިކުންފުނ ން ިއަމ އްލަ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމަސައްކަތް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ިގެ ިއްޔައީ.ސީ.ސީ ިޤަވާއ ދުގެ ިޚ ލާފަށ2.22ިިްތުގެ މާއްދާއާ
ިމަސައްކަތެއް އ ޢުލާންކުރުމެއްނެތ  ި ހަވާލުކޮށްފައ ވާ 02ިިކަމުގައ ވީނަމަވެސް، 1022ިިޑ ސެމްބަރު ިފެށ ގެން 10ިިއ ން ިބެލެހެއްޓުމުގ1021ިިެޖޫން ިސެކ އުރ ޓީ ިގެ ިއީ.ސީ.ސީ ނ ޔަލަށް

އ ްނިިއްސަލައާިގުޅ ގެންިބަޔާންދީފައ ވާިފަރާތްތަކުގެިބަހުންނާއ ،ިއަދ ިއެމް.އެން.ޑީ.އެފްިސަދަންިއޭރ އާގެިއ ންޓެގްރޭޓެޑްިހެޑްކްއޯޓަރޒްމަސައްކަތްިއެކުންފުނީގެިފަރާތުންިކޮށްފައ ވާކަން،ިމ ިމަ
ި ިއެންޑް ިޑ ފެންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިސ ޓީއާއ ، ިހެޑްކްއޯޓަރޒްގެ ިއެ ިފޮނުވ  ިސެކ އުރ ޓީއަށް ިނޭޝަނަލް ިއެންޑް ިޑ ފެންސް ިއޮފް ިހެޑްކްއޯޓަރޒްިމ ނ ސްޓްރީ ިސެކ އުރ ޓީގެ ނޭޝަނަލް

ިއ  ިސ ޓީތަކުގައ  ިއޭރ ޔާގެ ިސަދަން ިފޮނުވ  ިއަށް ި)އައ .އެޗް.ކ ޔު( ިހެޑްކްއޯޓަރޒް ިއ ންޓެގްރޭޓެޑް ިއޭރ ޔާއ ން ިސަދަން ިސެކ އުރ ޓީިއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ިސެންޓަރުގެ ިކޮންވެންޝަން ކްއެޓޯރ އަލް
ިއަމ އްލަ ިކުރަމުންދ ޔަ ިމަސައްކަތް ިިބެލެހެއްޓުމުގެ ިވަކ ކުރެވ ފައ ވަނީ ިމަސައްކަތުން ިބެލެހެއްޓުމުގެ 10ިިކުންފުނ ،ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ކްއެޓޯރ އަލ1021ިިްޖޫން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ، ގައ ކަން

ި ިކުންފުނ  ިއަމ އްލަ ިކުރަމުންދ ޔަ ިމަސައްކަތް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ިސެންޓަރުގެ 10ިިކޮންވެންޝަން ިބެލ1021ިެޖޫން ިވަކ ކުރެވ ފައ ވާއ ރުިގައ ،ިސެކ އުރ ޓީ ިމަސައްކަތުން ހެއްޓުމުގެ
12ިއ ނ1021ިިްޑ ސެމްބަރ02ިިުމަސްދުވަހުގެިމަސައްކަތަށްވާިފައ ސާކަންިއެނގެންއޮތްއ ރު،ިއެފައ ސާއަކ02ިިީމަސްދުވަހުގެިތެރެއ ނ00ިިްއެފަރާތަށްިދޫކޮށްފައ ވާނީ،ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާި

ި 1021ިިޑ ސެމްބަރު ިކޮށްފައ ވާ ިނ ޔަލަށް ި%ގެ 1.2ިިމަސައްކަތަށް ިޖީއެސްޓީއަށްވާ ިޕަރސަންޓް( ިފަސް ިޕޮއ ންޓް ިި-/2,100)ތ ނެ ިޖުމްލަ ިރުފ ޔާއެކު ިއެއްސަތޭކަ( ި-/62,100)ދެހާސް
ިބަޔާންދީފައ  ިމައްސަލާގައ  ިމ  ިލ ޔުކ ޔުންތަކުންނާއ ، ިލ ބ ފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިމ  ިރުފ ޔާކަން ިއެއްސަތޭކަ( ިދެހާސް ިއެމަސައްކަތަކީި)ފަސްދޮޅަސް ިއެނގޭތީ، ިބަހުން ިފަރާތްތަކުގެ ވާ

ިކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތެއްކަންިއެނގެންއޮތަތީ،ިއެކުންފުނ ން ިހުށަހަޅާފައ ވާިބ ލުތަކާއ ިއެއްގޮތަށް،06ިިކޮށްފައ ވާިިއެކުންފުނ ންިއަސްލުގައ ވެސް ިހޯދުމަށް ިފައ ސާ މަސްދުވަހުގެިމަސައްކަތަށްވާ
ސްދުވަހަށްިމ06ިަ)ފަސްދޮޅަސްިތ ންހާސްިހަސަތޭކަ(ިރުފ ޔާގެިރޭޓުންިި-/63,600)ތ ންހާސްިހަސަތޭކަ(ިރުފ ޔާއެކުިޖުމްލަި-/3,600)ހަޕަރސަންޓް(ިޖީއެސްޓީއަށްވ06ިިާކޮންމެިމަހަކަށްި%

ިނެވީއެވެ.ި)ތ ންލައްކަިއަށްޑ ހަިއެއްހާސްިހަސަތޭކަ(ިރުފ ޔާިދ ނުމުގައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީިއ ންިގޮތެއްިނ ންމުމަށްިދެންި-/381,600
ރ.އަލ ފުށ 42ިި

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ި މ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާ"ޕްރައ ވެޓްިކުންފުންޏަކަށްިރ.އަލ ފުށ ން،ިއުސޫލުތަކާއ ިޚ ލާފަށްިއ ޢުލާންިނުކޮށްިބ މެއްިދޫކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނެި

ިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާި
ި
ވަނަިމާއްދާގެި)ށ(1ިި"ިގ1002ިެމާރ ޗ02ިިުި–ދުި"ދ ރ އުޅެންިދޫކުރާިބަންޑާރަިގޯތ ިފ ޔަވައ ިއެހެނ ހެންިބޭނުންތަކަށްިސަރުކާރާއ ިއަމ އްލަިފަރާތްތަކުންިބ ންިދޫކުރުމާއ ބެހޭިޤަވާޢ  .2

އަހަރަށްވުރެިދ ގުިމުއްދަތަކަށްިއެިމާއްދާގައ 1ިިއަހަރުދުވަހަށްިނުވަތަިއެއަށްވުރެިކުރުމުއްދަތަކަށްިއ ޢުލާންިކުރުމަކާިނުލައ ިދޫކުރެވ ދާނެިކަމަށާއ ިއަދ 1ިިފަހަރުިބަނުމަށްިގައ ިއޮޑ ދޯނ 
ިއަދ ިއެންމެިބަޔާންކޮށްފައ ވާިިބޭނުންތައްިނޫންިއެހެނ ހެންިބޭނުންތަކަށްިބ ންިދޫކުރާނީިބީލަމުގެިއުޞޫލުން ިދޫކުރާބ ންިދޫކުރާނެިމުއްދަތާއ  ކަމަށާއ ިއަދ ިމ ގޮތުންިބީލަމުގެިއުޞޫލުން

ިދ  ިކުއްޔަށް ިބ ން ިރ.އަލ ފުށ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ ިކުރަންވާނެކަމަށް ިއ ޢުލާން ިޢާއްމުކޮށް ިކުލ ބަޔާންކޮސް ިޖެހޭ ިހުށަހަޅަން ިމަތ ންކުޑަކޮށް ިގޮތުގެ ިބުނެފައ ވާ ިމ މާއްދާގައ  ިނުމުގައ 
ިބުނެ ިމާއްދާގައ  ިމ  ިއ ތުރުކުރުމުގައ ވެސް ިމުއްދަތު ިމުއްދަތުހަމަވުމުން ިބ ންތަކުގެ ިދީފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިމ ހާރު ިއަދ  ިއ ޢުލާންކޮށްގެންިޢަމަލުކުރުމަށާއ  ިމަތ ން ފައ ވާގޮތުގެ

 ކުރ އަށްގެންދ އުމަށާއ ،
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިބޭނުންތަކަށްިސަރު .1 ިއެހެނ ހެން ިފ ޔަވައ  ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ި"ދ ރ އުޅެންިދޫކުރާ ިޤަވާޢ ދު ިދޫކުރުމާއ ބެހޭ ިފަރާތްތަކުންިބ ން ިއަމ އްލަ 02ިިި–ކާރާއ  1002ިމާރ ޗު ިމާއްދާގައ 2ިި"ިގެ ވަނަ
ލޮޕްމެންޓަށްިއަކަފޫޓަށްވުރެިބޮޑުބ މެއްިސަރުކާރުގެިއަދ ިއަމ އްލަިބޭނުމަކަށްވ ޔަސްިދޫކުރުމުގައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގިއެންޑްިއަރބަންިޑ ވ6000ިެރާއްޖޭގެިއެއްވެސްިރަށަކުންި

ިކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.ލ ޔެިހުއްދަިހޯދަންިޖެހޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،ިރ.އަލ ފުށ ންިބ ންދޫކުރުމުގައ ިމ ިމާއްދާގައ ިބުނެފައ ވާގޮތުގެިމަތ ންިޢަމަލު

ިއޮފ41ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ފ ޝަރީޒް

ިއެގްރ ކަލްޗަރ

މަސްދޯނީގ1ިިެންދ ޔަިއެގްރ ކަލްޗަރއ ންިދުރުރާސްތާިމަސްވެރ ިއުޅަނދުިފަހަރުިބަނުމުގެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިއަމ އްލަިކުންފުޏަކާިޙަވާލުކޮށްގެންިބަންނަމުމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިއެންޑްި
ި ިގެންގޮސްފައ ނުވާއ ރުވެސް ިނ ންމަމުން ިމުއްދަތަށް ިގޮތުގައ  ިއެކަށީގެންވާ ިއެންމެ 22ިިމަސައްކަތް ިއ ތުރ1002ިުޖޫން 4ިިިގައ  ިމަސައްކަތް ިބަނުމުގެ ިތެރޭގައ 240ިިމަސްދޯނ  ދުވަހުގެ

ި ިއެއްވެސް ިމ އ ން ިކަމަށާއ ، ިވެފައ ވާ ިގެއްލުންތަކެއް ިބޮޑެތ  ިމ ނ ސްޓްރީއަށް ިސަބަބުން ިހަވާލުކުރުމުގެ ިކޮންޓްރަކްޓަރއާއ  ިއެއްބަސްވުމާިނ ންމުމަށް ިމަސައްކަތުގެ ިމަސައްކަތް، ދޯންޏެއްގެ
ިއެ ިނ މ ފައ ނުވާތީ، ިއެއްގޮތަށް ިހޯދުމަށް ިފައ ސާ ިދީފައ ވާ ިގޮތުގައ  ިއެޑްވާންސްގެ ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާ ިކޮންޓްރެކްޓަރއަށ1ިިްއެއްބަސްވުން ިމަތ ން ފަހަރެއްގެ

ިހޯދުމަށްިކަމ1022ިާއޮކްޓޯބަރ06ިިއަންގާފައ ވީނަމަވެސް،ި ިހުށަހަޅާފައ ިނުވާކަމަށްިގެިނ ޔަލަށްިމ ނ ސްޓްރީއަށްިއެފައ ސާިލ ބ ފައ ނުވާއ ރުވެސް،ިއެފައ ސާ ިފަރާތްތަކަށްިމ ނ ސްޓްރީން ބެހޭ
ިޙަވާލުކު ިއޮތްތަނުގައ ، ިކުރ ޔަށް ިރ ޢާޔަތްކޮށް، ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިކުރ ޔަށްިބުނާ ިއެއްގޮތަށް ިއެއްބަސްވުމާއ  ިމަސައްކަތްތައް ރެވޭ

ިފަރާތްތަކަ ިބެލުމަށްފަހުނުގެންދެވޭ ިމަސްލަހަތަށް ިދެފަރާތުގެ ިހާލަތްތަކުގައ  ިބާޠ ލްކުރަންޖެހޭ ިކޮންޓްރެކްޓް ިޙަވާލުނުކުރުމަށާއ ، ިމަސައްކަތްތައް ިއ ތުރު ިފަރާތާއ ިށް ިހަވާލުވ  ިމަސައްކަތާ ިއަދ 
ިދައުލަތަ ިހަމައަށް ިބާޠ ލްކުރުމާ ިބާޠ ލްކުރުމަށާއ ،ިކޮންޓްރެކްޓް ިކޮންޓްރެކްޓް ިކުރުމަށްފަހު ިއަވަހަކަށްިމަޝްވަރާ ިއެންމެ ިވީ ިހުށަހަޅައ ގެން ިފަރާތްތަކަށް ިކަމާބެހޭ ިފައ ސާއެއްވާނަމަ ިލ ބެންޖެހޭ ށް

ިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.
 


