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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިޓޫރ ޒަމްި 1
އާރޓްސްިއެންޑްިކަލްޗަރގެި

 ހެރ ޓޭޖްިޑ ޕާޓްމެންޓްި

ިދާރުލް ިހުޅުވ  ިއަލަށް ިމ ހާރު ިޢ މާރާތުން ިހ ންގ  ިކުރ ން ިޑ ޕާޓްމަންޓް، ިހެރ ޓޭޖް ިކަލްޗަރގެ ިއެންޑް ިއާޓްސް ިޓޫރ ޒަމް، ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބަދަލުކުރަންިއާޘާރުގެ ިބ ލްޑ ންގަށް ޢ ދާރީ
ރުފ ޔާ(ިހުށަހެޅި ި-/13,500ފަރާތުގެތެރެއ ންިއެންމެކުޑައަގުި)6ިއެިޑ ޕާޓްމަންޓުންިކުރ ިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެންިއަންދާސީހ ސާބުިހުށަހެޅ ިި،)ޑ ޕާޓްމަންޓްގެިތަކެތ ިއުފުލަން(ިބޭނުންވެގެން

ބޭފުޅަކާިބޮޑުއަގުިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތަކަށްިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮއްފައ ވާކަމަށާއ ،ިމ އީިއެފަރާތާއ ިހެރ ޓޭޖްިޑ ޕާޓްމަންޓްގެިކޮންމެވެސްިފަރާތައްިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުނުކޮށްިއެއަށްވުރެންި
ިގުޅ ގެންިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،

 
ިކުރުމުގައ ިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެިޢާންމުކޮށްިއ ޢުލާނުކޮށްގެންިތަކެތ ިގަތުމާއ ިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގައ ި -2 ވަނަިނަންބަރުގައި 9.28ިހުށަހަޅާިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިބަލައ ިވަޒަން

ނޑައެޅުމުގައ ިއެމަސައްކަތެއްިކުރެވޭނެިކަމަށްި،ބަޔާންކުރާިކަންތައްތަކަށްިބަލައ ިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިވަޒަންިކުރާއ ރުި އޮފީހުންިއަންދާޒާިިމަސައްކަތަށްިއެންމެިއެކަށީގެންވާިއަގެއްިކަ
 ކުރާިއަގަށްިރ ޢާޔަތްކޮށްިއަންދާސީހ ސާބުތައްިވަޒަންިކުރުމަށާއ ،

 
ވަނ9.26ިިައަދ ިޚާއްޞަކޮށްިއެިގަވާއ ދުގެިިޢާންމުކޮށްިހުޅުވާލައ ގެންިކުރ ޔަށްިގެންދާިބީލަންތަކުގެިކަންތައްތައްިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށާއ ، -1

ިނަންބަ ިގަވާއ ދުގެ ިދ ނުމަށާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިތަކެތި 9.28ިރުގައ ވާ ިމަސައްކަތާއ  ިކުރުމަށާއ ، ިވަޒަން ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ިބަލައ  ިކަންތައްތަކަށް ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ
ި ިގަވާއ ދުގެ ިއެ ިދ ނުމުގައ  ިފައ ސާ ިޢަމަލުކުރުމ9.19ިަބަލައ ގަނެ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިނަންބަރުގައ ވާ ިއެންޑްިވަނަ ިއާރޓްސް ިޓޫރ ޒަމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިދ ނުމަށް ިސަމާލުކަމެއް ިއ ތުރު ށް
ިކަލްޗަރގެިހެރ ޓޭޖްިޑ ޕާޓްމެންޓަށްިއެންގީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްި 2
 އެންޑްިޓްރެޜަރީި

ިނަންބަރު:ި ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިހޯދުމަށްިޅ.ހ ންނަވަރުިކައުންސ ލްގެ ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓާނެ ިޅ.ހުރުވަޅ  D/2011/06ި(12ިި-326ޅ.ކުޑަދުއާއ  (ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެންިދ ނ1122ިްއޭޕްރީލް
 މްބަރުންގެިމެދުގައ ިނެގުނުިވޯޓަކުންކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،މަޢުލޫމާތުިފޯމްގައ ިމާކްސްދީގެންިފަރާތެއްިހޮވާގޮތަށްިއޮތްއ ރުިއެކަންިކޮށްފައ ވަނީިކައުންސ ލްިމެ

2. ި ިއެލ ޔުމެއްގެ ިނުވަތަ ިމަޢުލޫމާތާމެދު ިލ ޔުންތަކުގައ ވާ ިބީލަމާބެހޭ ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިބީލަމުގެ ިތަނުގައ  ިއޮތް ިހ ނދެއްގައި ކުރ އަށް ިސުވާލުއުފެދ އްޖެ ޞައްޙަކަމާމެދު
ިޕްރޮޖެކްޓްިއޮފ ސަރެއްގެިގޮތުގައ ިމަސައްިއެކަމަށްިޖަވާބުދާރީވާނެ ކަތްކުރާިމުވައްޒަފެއްގެިއަދ ިޒ ންމާިއުފުލާނެިފަރާތެއްގެިގޮތުގައ ިިއެލ ޔުމެއްިތައްޔާރުކުރ ިނުވަތަިއެބީލަމެއްގެ

 ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގީއެވެ.ނަމާއ ިމަޤާމުިލ ޔެިސޮއ ކުރުވުމަށްިސަމާލުކަންދ ނުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއ 

ބަސްވުމުގައ ިފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭިމަޢުލޫމާތުތައްިކުރ އަށްިއޮތްިތަނުގައ ިތަކެތ ިނުވަތަިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންދާއ ރު،ިތަކެތ ިނުވަތަިޚ ދުމަތްިހޯދުމަށްިވެވޭިއެއް .1
 ސޮއ ިނުކުރުމަށްިސަމާލުކަންދ ނުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.ފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހުގައ ިމެނުވީިއެއްބަސްވުމުގައ ި

ނުވަތަިބަސްވުމުގެިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިތަކެތ ިކުރ އަށްިއޮތްިތަނުގައ ިތަކެތ ިނުވަތަިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންދާއ ރު،ިތަކެތ ިނުވަތަިޚ ދުމަތްިހޯދުމަށްިވެވޭިއެއް .0
ިއެފަދަި ިބަޔާންކުރަންވާނެކަމާއ ، ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިޢަމަލުކުރާނެގޮތް ިއެކަމުގައ  ިދ މާވެއްޖެނަމަ ިޙާލަތެއް ިފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ ިޚ ދުމަތްިިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިސަބަބުން ކަމެއްގެ

ިއެސަބަބުތައް ިލަސްވާނަމަ ިތާރީޚަށްވުރެ ިހަމަވާ ިމުއްދަތު ިއެއްބަސްވުމުގެ ިއެންޑްިިފޯރުކޮށްދ ނުން ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިސަމާލުކަންދ ނުމަށް ިމުޢާމަލާތުކުރުމަށް ލ ޔުމުން
 ޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.

ދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެިކުރ އަށްިއޮތްިތަނުގައ ިތަކެތ ިނުވަތަިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންދާއ ރު، .4 ވަނަިމާއްދާގައި 9.19ިިތަކެތ ިޚ ދުމަތްިބަލައ ގަތުމުގައި 
 ިިިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތުގެިމަތ ންިޢަމަލުކުރުމަށްިސަމާލުކަންދ ނުމަށްި

ިހޯި،ޕްރޮކ އުމަންޓްގެިމަސައްކަތަކާިގުޅ ގެން .5 ިގެރެންޓީއެއް ިފަރާތުންިޕާފޯމަންސް ިޚ ދުމަތްިފޯރުކޮށްދޭ ިހޯދުމަށްިވެވޭިއެއްބަސްވުމުގެިދާނަމަ،ިތަކެތ ިނުވަތަ ިޚ ދުމަތް ތަކެތ ިނުވަތަ
ިދ ގުިި،މުއްދަތާއ  ިމުއްދަތަށްވުރެ ިލަފާކުރާ ިހ ނގާނެކަމަށް ިޗެކުކުރުމަށް ިބަލައ  ިފެންވަރު ިޚ ދުމަތުގެ ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިހޯދާ ިދަށުން ިޕާފޯމަންސްިިއެއެއްބަސްވުމުގެ ިއެކުލެވޭ މުއްދަތެއް

ރެންޓީގެިމުއްދަތުިއްވެސްިސަބަބަކާހުރެިތަކެތ ިނުވަތަިޚ ދުމަތްިފޯރުކޮށްދ ނުންިލަސްވާނަމަިއ ތުރުވާިމުއްދަތާިއެކަށީގެންވާިމ ންވަރަކަށްިޕާފޯމަންސްިގެިގެރެންޓީއެއްިހޯދުމަށާއ ،ިއެ
 އ ތުރުކުރުމަށްިސަމާލުކަންދ ނުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.

ިއޮތްިތަނުގައ  .6 ރުކޮށްދީފައ ނުވާނަމަ،ިތަކެތ ިނުވަތަިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންދާއ ރު،ިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކުރާިފެންވަރަށްިތަކެތ ިނުވަތަިޚ ދުމަތްިފޯިިކުރ އަށް
ިކަ ިވަކ މުއްދަތެއް ިއެކަމަށް ިޙަވާލުކުރާއ ރު ިފަރާތާ ިފޯރުކޮށްދ ން ިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިޙައްލުކުރުމަށް ިކަންތައްތައްިއެކަން ިބަޔާންކުރާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ނޑައެޅުމާއ ،
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

 ފުރ ހަމަނުވަނީސްިސަޕްލަޔަރަށްިފައ ސާިދޫނުކުރުމަށްިސަމާލުކަންދ ނުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.

ިކާރުިގަތުމަށްިސެންޓަރިއެންޓަރޕްރައ ސަސްިޕްރައ ވެޓްިލ މ 5ިދައުލަތުގެިބޭނުމަށްި .7 ިދެމެދު ިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީިއާ 1020ިޑ ސެމްބަރ6ިިޓެޑްިއާިމ ނ ސްޓްރީިއޮފް
ި ިނަންބަރު ިވެފައ ވާ ިސްޕެސ ފ ކޭޝަންގTEB/2010/92ިިެގައ  ިބަޔާންކުރާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިސަޕްލައ ކޮށްދީފައ ވަނީ ިއެކުންފުނ ން ިދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ

ިއ ޖާބަދީފައ ނުވާތީ،ިޓެންޑަރިއ ވެި ިއެކަމަށް ިއެންގުމުންވެސް ިއެކުންފުންޏަށް ިހުޅުވާލާކާރުތަކެއްކަމަށްވުވާތީއާއ ،ިއެކަންކަންިޙައްލުކުރުމަށް ބީލަންތަކުގައި ިލުއޭޝަންިސެކްޝަނުން
 މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގީއެވެ.އެކުންފުންޏަށްިބައއ ވެރ ިނުވެވޭގޮތަށްިއެކުންފުނ ިބްލެކްލ ސްޓްކުރުމަށްި

9. ި ިބޭންކާ ިއެއްގެދަށުން ިއެލް.ސީ. ިހުޅުވާ ިގުޅ ގެން ިބީލަމަކާ ިފަރާތްތަކެއްިކުރ އަށްގެންދާ ިނުވަތަ ިފަރާތެއް ިސޮއ ކުރާނެ ިލ ޔުންތަކުގައ  ިބަދަލުކުރަންޖެހޭ ިދެމެދު އެމުއައްސަާސއަކާ
ިތަނަި ިއެއްވެސް ިސޮއ ކޮށް ިފަރާތަކުން ިއެހެން ިނޫން ިފަރާތް ިކަނޑައަޅާ ިސޮއ ކުރަން ިއެގޮތުން ނޑައަޅަންވާނެކަމާއ ، ިކަ ިހުޅުވާއ ރު ިއޮފްިއެލް.ސީ. ިމ ނ ސްޓްރީ ިނުފޮނުވުމަށް ކަށް

 ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.ފ 
 އަޕަރސައުތުިޔުޓ ލ ޓީޒްިލ މ ޓެޑްި 3

 
ި ިއ ންޖީނުގެ 02ިިގދ.ގައްދޫ ިހަމަޖެހ ފައ ވ1020ިާމެއ  ިބޭނުންކުރުމަށް ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިގައްދޫ ިގުޅ ގެން ިބަދަލުވުމާ ިދަށަށް ިލ މ ޓެޑުގެ ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިއަޕަރިސައުތު ިފެށ ގެން ހަތަރުިިން

ދޫއަށްިގެންގޮސްފައ ިކަމަށާއ ،ިމ ދެންނެވި އޮޕަރޭޓްކުރެވޭިގޮތަށްިތައްޔާރުކުރެވ ފައ ހުރ ިއ ލެކްޓްރ ކްިޕެނަލްިސ ސްޓަމާއ ިގ ނަިޢަދަދެއްގެިއ ލެކްޓްރ ކްިކޭބަލްތައްވަނީިގދ.ވާޖަނަރޭޓަރުި
ިފައ ސާއާބެ ިމުދަލާއ  ިސަރުކާރުގެ ިނެތ  ިލ ޔެކ އުމެއް ިއެއްވެސް ިހ ންގާފައ ވަނީ ިޢަމަލު ިކަމަށާއ ،ިޚ ޔާނާތުގެ ިޔަގީންކުރެވޭ ިތެރޭގައ ކަން ިއޮޅުވާލުމެއްގެ ިބޮޑު ިޚ ލާފަށް ިމުޅ ން ިގަވާއ ދާ ހޭ

އްިފުންނާއ ،ިމުވައްޒަފުންނާިމަޝްވަރާކޮށްިއަދ ިބައެކުންފުނީގެިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރިއޭނަގެިއުފަންިރަށަށްިޕެނަލްިގެންދ އުމަށްިއެންގުމުންިއެކަމާިހ ތްހަމަިނުޖެހ ގެންިބައެއްިމުވައްޒަ
ިބް ިގައްދޫ ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިއަޕަރިސައުތު ިފަރާތުން ިމައްސަލައ ގައ ،ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިބުނާ ިއަންގާފައ ވާނެކަމަށް ިއެކަން ިރައްޔ ތުންނަށް ިއެތަނުގައ ހުރި ޢާންމު ިބެލ އ ރު، ިލ ޔުންތައް ރާންޗްގެ

ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވުމާއެކު،ިކުންފުނީގެ ިނެތްކަން ިރަޖ ސްޓްރީއެއް ިފުރ ހަމަ ިއުނ އ ތުރުިިހަރުމުދަލުގެ ިއަންނަ ިއެއަށް ިހެދ ގެން ިރަޖ ސްޓްރީއެއް ިފުރ ހަމަ ިބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ،ިއެތަކެތީގެ މުދާ
ިންނެވީއެވެ.އެނގޭގޮތަށްިކަމަށްިފެންނާތީ،ިއެކުންފުނީގެިބްރާންޗްތަކުގައ ިއެފަދަިރަޖ ސްޓްރީިއެކުލަވައ ލުމަށްިއަޕަރިސައުތުިޔުޓ ލ ޓީޒްިގައ ިދެި

 
ިމަގުި ނޫރާނީިޕްރީސްކޫލްި 4 ިނުވަތަިކޮރަޕްޝަނަށް ިޢަމަލުތަކެއް ިބަޔަކުިކޮރަޕްޝަނުގެ ިނ ސްބަތްވާ ިއަށް ިޖުވެނައ ލް ިނޫރާނީިޕްރީސްކޫލާއ ،ިނައ ފަރު ިނ މ ގެންދ ޔަިލޯކަލްިޅ.ނައ ފަރު ިޢަމަލުތަކެއް ފަހ ވާިޒާތުގެ

ިޖުވެނައ ލް ިނައ ފަރު ިމ ގޮތުން، ިކަމަށާއ ، ިހ ންގާފައ ވާ ިތެރޭގައ  ިއ ންތ ޚާބުގެ ިއ ންތ ޚާބުގެިކައުންސ ލް ިކައުންސ ލް ިލޯކަލް ިބުނެ ނޑ ޑޭޓުންކަމަށް ިކެ ިމ ނ ވަން ިބަޔަކު ިނ ސްބަތްވާ އަށް
ންިކަރުދާސްިގެންގޮސްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިކެމްޕA4ިޭރީމ5ިިްނައ ފަރުިރަށުކައުންސ ލަށްިކުރ މަތ ލާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިކެމްޕެއ ންިކުރުމުގެިގޮތުންިސ ޓީއާއ ،ިލީފްލެޓްތައްިތައްޔާރުކުރުމަށްި

ި ިގެންގޮސްފައ ވާ ިތަޅުދަނޑ  ިގޮތުން ިހ ފުމުގެ ިބޭނުން ިއެތަނުގެ ިދުވަސްތަކުގައ  ިބަންދު ިވަގުތުތަކުގައާއ ،ިސްކޫލް ނޑުގެ ިރޭގަ ިހ ންގާނެިދުވަސްވަރު ިޕްރީސްކޫލަށް ިދެ ކަމަށާއ ،ިނައ ފަރު
އ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިކުރ މަތ ލ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ  ޓީޗަރެއްިއަމ އްލަގޮތުންި، ންިއެވަޒީފާތަކަށްިހޮވުނުިދެފަރާތަށްިވަޒީފާނުދޭންިމަސައްކަތްިކުރާިކަމަށާއ އ ސްމުވައްޒަފަކުިހޯދަންވެގެންިކުރި 
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ހުރ އ ރު،ިކޮންމެިމަހަކުިއެލަވަންސްއެއްގެިގޮތުގައ ި ިއ ،ރުފ ޔާިއެއްވެސްިއުޞޫލެއްިނެތ ިއޭނާއަށްިދެމުންިގެންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގ2111ިަ/-ކޯހެއްިހަދަންިމާލޭގައި 
ި ިސްކޫލުން ިޕްރީ ިނޫރާނީ ިނައ ފަރު 1020ިިޅ. ިމ ފަދ1022ިިައާއ  ިކުރ މަގުގައ  ިތަޙްޤީޤުކުރ  ިފަރާތުން ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިހ ންގާފައ ވާގޮތް ިމުޢާމަލާތްތަކެއްގައ  ިހ ންގާފައ ވާ ިދެމެދު އާ

ިގައ ިމ ވަނީއެވެ.މުޢާމަލާތްތައްިހ ންގާއ ރުިއ ޞްލާޙުކުރުންިމުހ އްމުިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްިތ ރީި
ި
ގެންދ ޔުމަށާއ ،ިއޭގެތެރޭގައި ނޫރާނީިޕްރީސްކޫލުގެިސްޓޮކާއ ިއ ންވެންޓަރީިބެލެހެއްޓުމުގެިކަންތައްތައްިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤަވާޢ ދުގައ ިވާގޮތަށްިކުރ އަށްި، އޮތްތާނގައ ިކުރ އަށް .2

ދޫކުރެވޭިގޮތުގެިރެކޯޑްިބާކީކޮށްިބަލަހައްޓަންިއެންގީސްޓޮކުންިތަކެތ ިދޫކުރުމުގައ ިމާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދުގައ ވާިފަދައ   އެވެ.ންިސްޓޮކުންިތަކެތި 
 

1. ި ިއ ދާރާއ ން ިރަށުކައުންސ ލްގެ ިފަރާތާޅ.ނައ ފަރު ިޙަވާލުކުރ  ނޑ  ިއޭނާގެިިތަޅުދަ ިއުސޫލަކުންކަމާއ ، ިކޮން ިހަވާލުކުރީ ނޑ  ިއެތަޅުދަ ިއޭނާއާއ  ިހަވާލުކުރ ނަމަވެސް، ނޑ  ތަޅުދަ
ިކޮބައ ކަ ިޒ ންޒ ންމާތަކަކީ ިއެކަމެއްގެ ،ި ިހަވާލުކުރާނަމަ ިފަރާތަކާއ  ިކަމެއް ިކުރާއ ރު، ިކަންކަން ިއެފަދަ ިމުސްޓަޤުބަލުގައ  ިނެތުމުން، ިއެނގެން ިޞަރީހަކޮށް މާތަކާއި ން

 އެވެ.މަސްއޫލ އްޔަތުތައްިޞަރީޙަކޮށްިއެނގޭނޭހެންިބޭއްވުމަށްިއެންގީ
 
0ި .ި ިއ ޢުލާންކުރުމުގައ  ިހޯދަން ިމީހުން ިލަފާކުރާިވަޒީފާއަށް ިލ ބ ދާނެކަމަށް ިސްކޫލަށް ިކުރާއ ރު ިއ އުލާން ި ިހޯދުމަށް ިމީހުން ިވަޒީފާއަށް ިއެގޮތުން ިޢަމަލުކުރުމަށާއ  ޒ ންމާދާރުކަމާއެކު

ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިއެވަޒީފާއަށް ިފައ ސާއ ން ިލ ބޭނެ ިޔަގީންކަމާއެކު ިނުވަތަ ިހުރ  ިލ ބ ފައ  ިބަޖެޓުގައ  ިސްކޫލްގެ ިބަރޯސާނުވެ، ިވަޒީފާއަށްިިމުސާރަިިފައ ސާއަށް ިބެލުމަށްފަހު ިހުރ ތޯ ދެވެން
ިއެވެ.މީހުންިހޯދުމަށްިއ އުލާންިކުރުމަށްިއެންގީ

ިއ ދާރ2012ިާ ފ.ނ ލަންދުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 5 ިކައުންސ ލްގެ ިނ ލަންދޫ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިސާފުކޮށްދޭނެ ިމަގުގޯޅ ތައް ިސަރަހައްދުތަކާއ ، ިއ ޖްތ މާއީ ިފ.ނ ލަންދޫގެ ިއަހަރު ިގުޅ ގެން،ިވަނަ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  އ ން
ި ިމަހަކު ިފަރާތްތަކުން ިބައެއް ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއ10،000.00ިައެމަސައްކަތަށް ިރުފ ޔާ( ި)ވ ހ ހާސް ިނަމަވެސް،ިރ. ިކަމަށާއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކޮށްދ ނުމަށް ިމަސައްކަތް ށް

ި ިބާޠ ލްކޮށް،ިމަހަކު ިހ ސާބުތައް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވ00،000.00ިިާއެއަންދާސީ ިބަޔަކާިއެމަސައްކަތް ިތެރެއ ން ިއަންހެނުންގެ ިއެރަށު ިރުފ ޔާ(ިއަށްިއެމަސައްކަތްިކުރުމަށް ރ.ި)ތ ރީސްހާސް
ިއެމަ ިއެފަރާތްތަކާ ިކަމަށްިކަމަށާއ ، ިސާފުކުރަންޖެހޭނެ ިކުނ ކަހާ ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިމ ކަމަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިިސައްކަތް 4ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ

ިއ ޖްތ މާއީިސަރަހައްދ2012ިުސަރަހައްދެއްިއުނ ކުރުމަށްފަހުގައ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ި ިއަހަރުިފ.ނ ލަންދޫގެ ތަކާއ ،ިމަގުގޯޅ ތައްިސާފުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިނ ލަންދޫިވަނަ
ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ި، ކައުންސ ލްގެ ިއެއްގޮތަށް ިކަރުދާހާ ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއެނގެންިއެއ ޢުލާނާ އ ވެލުއޭޓްކޮށްގެންކަން

ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްގެންއ ޢުލާނާިގުޅ ި،ނެތުމުން ިއެއްގޮތަށް ިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހާ ިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރ ޔަށްި، ގެންިދީފައ ވާ ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތަކާ ިލ ބޭ ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން އ ވެލުއޭޝަނުންިއެންމެ
ދެންނެވީއެވެ. ިގެންދ އުމަށްިފ.ނ ލަންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 
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ިމަޤާމްތަ އައްޑޫިސ ޓީކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 6 ިނާއ ބްރައީސްގެ ިވަގުތީ ިރައީސުންނާއ ، ިވަގުތީ ިއަވަށުބޯޑުތަކަށް ިއޮފީސްތަކުގެ ިރަށްރަށުގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިއުފައްދައ އައްޑޫ ިމީހުންި، އް އެމަޤާމްތަކަށް
ލުންިހ ންގުމުގެިޤާނޫނު"ިއާިޚ ލާފަށްކަމަށްވާތީ،ިއެމަޤާމްތަކަށްިޢައްޔަންކޮށްފައ ވާި"ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ދާރީިދާއ ރާތައްިލާމަރުކަޒީިއުޞ1121/7ިިޫހަމަޖައްސާފައ ވަނީ،ިޤާނޫނުިނަންބަރު:ި

ިިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ފަރާތްތައްިއެވަޒީފާތަކުންިވަކ ކުރުމަށްފަހު،ިއެކަމާމެދުިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްފަހު،ިމ ކޮމ ޝަނަށްިއަންގުމަށްިއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެި
ި

ކައުންސ ލްގެިގއ.ކޮލަމާފުށީި 7
 އ ދާރާި

ި ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ 2011ިިގއ.ކޮލަމާފުށީ ިގާއ މްކޮށްފައ ވާ ިއަހަރު ިހަމަހަމ30,000.00ިިަވަނަ ިސްޕީކަރިސ ސްޓަމްއ ން ިލައުޑް ިއަގުބޮޑު ިއަށްވުރެ ިރުފ ޔާ( ރ.)ތ ރީސްހާސް
ވާއ ރު،ިއެމް.ޑީ.ޕީިއ ންިމ ހާރުިހ ންގާިޣައ ރުިޤާނޫނީިއުޞޫލުންިބޭނުންކުރަމުންނުދާކަމަށާއ ،ިއެގޮތުންިއެމް.ޑީ.ޕީއ ންިބޭއްވ ިއެކ އެކ ިއެއްވުންތަކުގައ ިއެސ ސްޓަމްިބޭނުންކުރުމަށްދީފައ 

މ ސ ސްޓަމްިމެދުވެރ ކޮށްިގޮވައ ިދ ނުމަށްިއެދުމުންިއެއ ދާރާއ ންިއެކަންިނުކުރެވޭނެކަމަށްިބުނެފައ ވާިި،ރަކާތްިކުށްވެރ ކޮށްިއެރަށުގައ ިގުޅ ފައ ވާިއ އްތ ހާދުގެިފަރާތުންިނެރުނުިބަޔާނެއްޙަ
ނޑައެޅޭިވަކ ިއަގެއްިރ ކޯޑްތަކުންިޝަކުވާއެއްިލ ބ ފައ ވާިކަމަށްިބަޔާންކޮށް،ިގއ.ކޮލަމާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ި ފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިހުރ ިލައުޑްިސްޕީކަރިސ ސްޓަމް،ިކަ

ދެންނެވީއެވެ. ިއެނގެންިއޮންނާނެހެންިއެންމެނަށްިހަމަހަމަިއުސޫލަކުންިދޫކުރުމަށްިގއ.ކޮލަމާފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 
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ި ިޑ ޕާރޓްމަންޓްއައްޑޫ ިސެކްޝަނާއ ، ިޖެނެރަލްސަރވ ސް ިއެންވަޔަރަމަންޓް/ ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިހުންނަ ިހުޅުމީދޫގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއެންވަޔަރަމަންޓް/ިިސ ޓީ އޮފް
ިއ  ިކޮށްފައ ވާ ިއެއ ދާރާއ ން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިސެކްޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިބ ޑްިއެންވަޔަރަމަންޓް ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައާއ ، ިބ ޑްތައް ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން ޢުލާނާ

ިޑ ޕާރޓްމަ ިސ ޓީގެ ިއައްޑޫ ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިހ ނގާފައ ވާކަމަށް ިކަންތައްތަކެއް ިތުހުމަތުކުރެވޭފަދަ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިޖެނެރަލްސަރވ ސްިއެވޯޑްކުރުމުގައ  ިއެންވަޔަރަމަންޓް/ ިއޮފް ންޓް
ސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިޓްިއޮފްިއެންވަޔަރަމަންޓް/ިއެންވަޔަރަމަންޓްިސަރވ ސްިސެކްޝަނުގެިސެކ އުރ ޓީިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސެކްޝަނާއ ،ިޑ ޕާރޓްމަން

ސޯސްކުރުމުގައ ިއަމަލުކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެއެއާޒްިއ ންިިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާއ ިގުޅ ގެން،ިއަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުންިހުށަހަޅާފައ ވާިއަގުތަކަކީިވޮޗަރުންިއައުޓް
ނޑުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިއަގުތަކަށްވުރެިބޮޑުިއަގުތަކެއްކަމާއ  ނޑައަޅާފައ ވާިމ ންގަ ނޑުގައ ވާިއަގުތަކަށްވުރެިބޮޑުއަގުތަކެއްިހުށަހަޅާފައ ވަނީި، ކަ އަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހެޅ އ ރު،ިއެިމ ންގަ

ިފުރ ިިއ ޢުލާނާއ  ިއަގުތަކުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ނޑުގައ  ިމ ންގަ ިއެ ިފަރާތްތަކަށް ިހާޒ ރުވ  ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިދ ންއ ރު، ިމަޢުލޫމާތު ިއެފަރާތްތަކަށްިގުޅ ގެން ިމަޢުލޫމާތު ހަމަ
ިއެ ިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު،ިއަލުންިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިއެއ ޢުލާނު ިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށާއ ،ިއަދ ދީފައ ނުވާތީކަމަށް ކުރ އަށްިއޮތްތާނގައ ިއެއ ދާރާގެިބެލުމުގެިި،މަސައްކަތް

ިހާޒ  ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާއ  ިކުރާ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިތަންތަނުގެ ިހުންނަ ިއެފެއާޒްިދަށުގައ  ިހޯމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިފަރާތްތަކަށް ިރުވާ
ނޑުގެިފުރ ހަމަިމަޢުލޫމާތުިއެފަރާތްތަކަށްިދ ނުމަށްިއައްޑޫ ދެންނެވީއެވެ.ިއ ންިޢާންމުކޮށްފައ ވާިވޮޗަރުންިއައުޓްސޯސްިކުރުމުގައ ިއަމަލުކުރާިމ ންގަ ިިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިގު ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 9 ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިބެލެހެއްޓުމަށް ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިބެލެހެއްޓުމަށްިގދ.އަތޮޅުގެއާއ ،ިގދ.އަތޮޅު ިސެކ އުރ ޓީ ިދެއ ދާރާގެ ޅ ގެން،
ރައީސްގެިމަގާމުގެިނުފޫޒްިބޭނުންކޮށްގެންިއޭނާއަށްިތާއީދުކުރާިޕާޓީގެިފަރާތަކަށްިއެމަސައްކަތްިއެންމެިކުޑައަގެއްިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްިނޫންިއެހެންިފަރާތަކަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި

ިމައްސަލައ ގައ ،ި ިބުނާ ިނ ންމާފައ ވާކަމަށް ިކައުންސ ިޙަވާލުކުރަން ިގދ.އަތޮޅު ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ލްގެިގދ.އަތޮޅުގެއާއ ،ިގދ.އަތޮޅު
ިއ ވެލުއޭޓްކު ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއެސްޓ މޭޓްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިފަރާތަކާިއ ދާރާއ ން ިލ ބޭ ިމާކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ރުމަށްފަހު

ިގައ ިދެންނެވީއެވެ.އެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި
 

 


