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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ނ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި 1
 އ ދާރާ

ިލެޕްޓޮ ިހުރ  ިއ ންވެންޓްރީގައ  ިކަމަށާއ ،ިއެއ ދާރާގެ ިދުއްވަންދޭ ިމީހުން ިރައީސްިއެއ ދާރާގެިސައ ކަލްިއަމ އްލަ ިކައުންސ ލްގެ ިލެޕްޓޮޕަކާއ ،ިކެނަންިނ.އަތޮޅު ިތެރެއ ން ޕްގެ
ި ިކަމަށާއ ، ިގެންގޮސްފައ ވާ ިގެއަށް ިރައީސްގެ ިކައުންސ ލްގެ ިނ.އަތޮޅު ިކެމެރާއެއް ިއަހ1022ިަޑ ޖ ޓަލް ިއެއ ދާރާގައި ވަނަ ނޑ  ިދެގޮ ިމޭޒަކާއ ، ިގެނެސްފައ ހުރ  ރު

ިއެން ިރައީސްގެ ިކައުންސ ލްގެ ިނ.ައތޮޅު ިބަހައްޓާފައ ވަނ ކޮްށ، ިފެންޑާމަތީގައ  ިކާގޭގެ ިއަތޮޅުގޭގެ ިއެތަެކތ  ިކަމުނުާދތީ ިރާވާިބޭނުންކުރުމަށް ިއެއ ދާރާގައ  ިއެމޭޒު ގުމަކަށް،
ނ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްެގިއ ދާރާގެިބޭނުމަށްިހުްނނަިސައ ކަލްިކ އުމަންޓެއްިއެއ ދާރާގައ ިނެތްކަމަށްިބުނާިމައްަސލައ ގައ ،ިބަހައްޓާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ތަކެީތގެިއެއްވެސްިޑޮ

މާތުިލ ބ ފައ ވާިކަމަށްިކޮމ ޝަނަށްިމަޢުލޫއަމ އްލަިފަރާތްތަކަށްިދުއްވަންިދޫކުރާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެއ ދާރާގެިލެޕްޓޮޕާއ ،ިކެމެރާވެސްިއަމ އްލަިބޭނުމަށްިޭބނުންކުރާިކަމަށްިމ 
ިދެންނެވީއެވެ.ބަޔާންކޮށް،ިއެއ ދާރާގެިބޭނުަމށްިގެނެސްފައ ިހުންނަިތަކެތ ިއަމ ްއލަިބޭނުމަށްިޭބނުންނުކުރުމަށްިނ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 

ި
ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްި 2

ޖުޑ ޝަލްި
 އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން

ި

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިދާއ ރާގެ ިމައްސަލައ ގައ ،ިޝަރުޢ48ިިީޝަރުޢީ ިބުނާ ިމާއްދާއެއްކަމަށް ިއެކުލަވާލެވ ފައ ވާ ިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ިކޮރަޕްޝަނަށް ި)ށ(ިއަކީ މާއްދާގެ
ި ިގަވާއ ދު ިމުވައްޒަފުންގެ ިވަޒ48ިީދާއ ރާގެ ިތެރެއ ން ިމީހުންގެ ިއެދ ފައ ވާ ި"ވަޒީފާއަށް ިގައ ، ި)ށ( ިތައުލީމާއ ،ިމާއްދާގެ ނޑައަޅާނީ ިކަ ިމީހަކު ިހަމަޖައްސާނެ ފާއަށް

ި ިނުވަތަ ިފަރާތް ިލ ބޭ ިމާކްސް ިގ ނަ ިއެންމެ ިއ ންޓަރވ އުއ ން 01ިިތަޖުރ ބާއާއ ، ިކަމާއ ، ިބަލައ ގެން ިމީހާ ިރަނގަޅު ިއެންމެ ިކުރެ ިފަާރތުން )ތ ނެއް(01ިި)ތ ނެއް(
ިހަ ިވަޒީފާ ިފަރާތަކަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިމާކްސް ިދަށްކޮށް ިވަނައަށްވުރެ ިޖަދުވަލު ިހުށަހަޅާނަމަ،ިހުށަހަޅާިސަބަބުތައް،ިމ ގަވާއ ދުގެ ިޕެނަލްގ11ިިެމަޖައްސަން ގައ ވާި"އ ންޓަރވ އު

ިގޮތަށްިއޮތްިކަމަކަށްވާތީއާއ ، ިއެދ ިއަދ ިމ ގޮތަށްިއޮތުމުންިވަޒީފާިޔައުމ އްޔާ"ިއާއެކުިހުށަހަޅަންވާނެ"ިކަމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮތްއޮތުމަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާ އަށް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިފަރާތަކަށްިވަީޒފާިހަމަޖެއްސުމުގެިފުރުސަތުިއޮތު މާއ ،ިއާންމުިއުސޫލަކީިއެންމެަމތ ންިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ން،ިމާކްސްއަށްިނުބަލައ ިއ ންޓަރވ ުއޕެނަލަށްިފެންނަ
 މަށްިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުޑ ޝަލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުގައ ިދެންނެވީއެވެ.ިމާރކްސްިލ ބޭިފަރާތަށްިވަޒީފާިހަމަޖެއްސުންކަމަށްވާތީ،ިއެމާއްދާިއ ސްލާޙްކުރުމަށްިފެންނަކަ

ި
 ގއ.ދާންދޫިސްކޫލް 3

 
ިބައެއްސާ ިކޮމްޕ ޔުޓަރތަކުގެ ިއެ ިމުަވއްޒަފު، ިހުްނނަ ިޙަވާލުވެގެން ިކަްނތައްތަކާ ިބެެލހެއްޓުމުގެ ިކޮމްޕ ޔުޓަރުތައް ިސްކޫލްގެ ިފަދަިގއ.ދާންދޫ ި)މެމަރީކާޑު މާނުތައް

ޕ ޔުޓަރުތައްިބެލެހެއްޓުމުގެިކަންތައްިބައެއްސާމާނުތައް(ިއޭނާގެިގެއަށްގެންގޮސްިއެތަކެއްޗަށްިޚ ޔާނާތްތެރ ވަމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިގއ.ދާންދޫިސްކޫލްގެިކޮމް
ިމައްސަލައެ ިގެންދާ ިގެއަށް ިބައެއްސާމާނުތައް ިކޮމްޕ ޔުޓަރތަކުގެ ިއެ ިމުވައްޒަފު، ިހުންނަ ިޙަވާލުވެގެން ިރެކޯޑެއ1002ިިްއް ިބަލާފައ ވާކަމުގެ ިއެސްކޫލުން ިއަހަރު ވަނަ

ިބަލަހައްޓަ ިގަވާއ ދުން ިރަޖ ސްޓްރީ ިހަރުމުދަުލގެ ިސްކޫލުގެ ިއޮތްތަނުގައ ، ިކުރ ޔަށް ިބުނެފައ ާވތީ، ިއެސްކޫލުން ިނެތްކަމަށް ިއަދ އެސްކޫލުގައ  ިދ އުމަށާއ ، ްސކޫލުގެި، މުން
ިނަމަ،ިއެތަކެތީގެިރެކޯޑްިބަލަހައްޓަމުންިދ އުމަށްިގއ.ާދންދޫިސްކޫލުގައ ިދެންނެވީއެވެ.އެއްޗެއްިސްކޫލުންިބޭރަށްިގެންދާކަމުގައ ވާ

މާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެި 4
 އ ދާރާ

ިފަ ިަބލަހައްޓާ ިމަރުޙަލާނ މ ،ިފްލެޓް ިއެންމެފަހުގެ ިޙަވާލުކުރުމަށް ިބަޔަކާ ިެބލެހެއްޓުމަށް ިފްލެޓްތައް ިދ ރ އުޅެމުންދާ ިމީހުން ިމާލޭގައ  ިމަހަކު )ފަސްލައްކ5,0000.00ިިަާރތާ
ިިމ ވަނީއެވެ.ރުފ ޔާ(ިރުފ ޔާއަށްިޙަވާލުކުރަންިނ ންމާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްަސލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ 

 ިާގުޅޭގޮތުންިމާލޭިސ ޓީގެިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިކުރ ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެންިމާލޭގައ ިމީހުންިދ ރ އުޅެމުންދާިފުލެޓްތަކުގެިމެއ ންޓެެނންސްިބަލަަހއްޓާދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމ

ިމި  ިއޮތްަތނުގައ  ިކުރ އަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަން ިމުއްދަތެއް ިހަވާލުކުރެވޭނެ ިމ މަސައްކަތް ިމަޢުލޫމާތުގައ  ިކުރުވުމުގައ ިދީފައ ވާ ިމަސައްކަތްތައް ފަދަ

ިބާބުިނުވަތަިޚ ދުމަތްތައްިހޯދުމުގަ ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(13ިިގ21ިިެަވނަިމާއްދާެގި)ހ(ިއާއ ިމ ގަވާއ ދުގެިާބބ11ިިުގ21ިިެއ ިަދއުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެ

ި ިބާބު ިމ ގަވާއ ދުގެ ި)13ިގ21ިިެއާއ  ި)ށ(ިގެ ިމާއްދާގެ ިފުރ ހަމ2ަވަނަ ިބޭނުންވާނެ ިހުށަހެޅުމަށް ިއެސްޓ މޭޓް ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ މަޢުލޫމާުތ،ިި(ިގައ 

 އެވެ.މަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައ ިހ މަނައ ިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންިޙާޟ ރުވާިފަރާތްތަކަށްިދ ނުމަށްިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީ

 

 ި ިދައްކާފައ ވާ ިފަރާތަށް ިބަލަހައްާޓ ިފްލެްޓ ިވައުޗަރުން ިޕޭމެންޓް ިއ ދާާރގެ ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީި)ފަސްސަތ500,000.00ިިޭމާލޭ ިރުފ ޔާ ކަހާސް(

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިޚ ލާފަށ8.04ިްދައުލަތުގެ ިއާ ި)ށ( ިއާއ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިބާކީި، ވަނަ ިދެއްކޭނެވަރަށް ިފައ ސާ ިވައުޗަރުގައ ވާ ިޕޭމެންޓް ިއައ ޓަމްގައ  ބަޖެޓް

ި ިތަނުގައ  ިއޮތް ިކުރ އަށް ިޑެބ ޓްކޮށްކަްނިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިއައ ޓަމް ިފަރާތަށްިނެތ ސް، ިބަލަހައްޓާ ިފްލެޓް ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމުގެ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ މާލޭ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިދޫކުރުމުގައ  ިކައުންސ ލްގ8.04ިިެފައ ސާ ިސ ޓީ ިމާލޭ ިޚަރަދުކުރުމަށް ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތ ން ި)ށ(ިއާ ި)ހ(ިއާއ  ިމާއްދާގެ ވަނަ

 އ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
 ިަިޙަވާލުކުރާިފަރާތަށްިލ ބ ދެވޭނެިފައ ާދތ ިހުށަހަޅާިައގުގެިއ ތުރުންިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރުމަށްިނ ންމާފައ ވާިފަރާތުން ިތެރޭގައ ިހ މެޭނިމ ިމަސައްކަތް ކާއ ިތަންތަނުގެ

ި 8ިިސ ނަމާލެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދ ނުމަށް ިއެފަރާތަށް ިދ ނ1ިުއ ން ިހޯުދމަށް ިޢާންމުދަނީ ިއެފަރާތަށް ިކަމެއްކަމަށްިފުލެޓް ިފުށުއަރާ ިސ ޔާސަތުތަކާ ިމ ނ ސްޓްރީގެ މަކީ

ިކޮން ިވ ލެޖް ިކައުންސ ލާއ  ިމާލެިސ ޓީ ިއެނގ ފައ ވާ ިމަޝްވަރާތަކުން ިކުރެވުނު ިއެންވަޔަރަންމަންޓާއެކު ިހައުސ ންގިއެންޑު ިއޮފް ިދެމެދުިމ ނ ސްޓްރީ ސްޓަރަކްޝަނާއ 

ި ިއެއްބަސްވުމުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވ1ިިާވެވުނު ިމާއްދާގައ  ިފުެލެޓއްިިަވަނ ިއެއްވެސް ިއެންަވޔަރަންމަންޓުން ިހައުސ ންގިއެންޑް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓރީ ިތެރެއ ްނ ބ ންތަކުގެ

ިނު ިޢ މާރާތެއް ިއެއްވެސް ިޞަރަޙައްދުގައ  ިހުސްބ ން ިއޮންނަ ިގޯތީގައ  ިހުންނަ ިޢ މާރާތް ިއެތެރޭގައާއ  ިޢ މާރާުތގެ ިއަދ  ިބަޔާންކޮށްިނުދެވޭނެކަމަށާއ ، ކުރެވޭނެކަމަށް

ިވަނަިމާއްދާިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިސ ޓީިކައުންސ ލަށްިއެންގީއެވެ.1ިގެިއެއްބަސްވުމު
ިހަމަ ގއ.އަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލް 5 ިމީހަކު ިއެމަގާަމށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިމަގާމަށް ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިހޮސްޕ ޓަލަށް ިކަންތައްިގއ.އަތޮޅު ޖެއްސުމުގެ

ިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާިގޮތަށްިކަމަށްިުބނާިމައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީަގއ ިމ ވަނީއެވެ.ގެންގޮސްފައ ވަނީި

ިސެޓްފ ކެޓް -2.2 ިނުކުރާ ިއެކްރެޑ ޓް ިތެރެއ ން ިސެޓްފ ކެޓްތަކުގެ ިތަމްރީނުގެ ިތަޢުލީމާއ  ިމަތީ ިހުށަހަޅާ ިފަރާތްތަކުން ިކުރ މަތަލާ ިއެިިތަކަށްވަޒީފާއަށް ިދޭނަމަ، މާކުސް
ކަށްިކުރ މަތ ލާިފަރާތްތަުކންިސަނަދެއްގެިއަޞްލުިފެންވަރާިުނގުޅޭިމާކުހެއްވެސްިދެވުމުގެިފުރުޞަތުިއޮތަީތ؛ިކުރ މަގުގައ ިމަާޤމުތަކަށްިއ ޢުލާނުކުރާއ ރު،ިއެމަާޤމަ

ީޓންިއެިަސނަދެއްގެިފެންވަރުިބަޔާންކޮށްިެއކްރެޑ ޓްިކޮށްފައ ވާިކޮޕީއަކަށްިހުށަހަޅާިމަތީިތަޢުލީމާއ ިތަމްީރުނގެިސެޓްފ ކެޓްތަކަކީިމޯލްޑ ވްސްިކޮލ ފ ކޭޝަންިއޮތޯރ 
 ްނ.ވާންވާނެކަމަށްިއ ޢުލާނުގައ ިބަޔާންކުރުމާއ ،ިއެކްރެޑ ޓްިނުކޮށްިހުށަހަޅާިއެފަދަިސެޓްފ ކެޓްތަކަށްިއ ވެލުއޭޝަންގައ ިމާކުސްިނުދ ނު

ިހޮސްޕ ޓަލުގަ -2.1 ިފުރުޞަތަކަށް ިވަޒީފާގެ ިހުޅުވާލާ ިއެޕްލ ކޭޝަންތައްިހޮސްޕ ޓަލުން ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިމަޤާމަށް ިއެ ިލައ ފ ނަމަ، ިކުރ މަތ  ިމުވައްޒަފަކު ިމަސައްކަތްކުރާ އ 
ނޑ ޑޭޓުންިއ ވެލުއޭޓްކުރުމާިގުޅޭިކަންކަމާއ ،ިމ ނޫންވެސްިއެިމަޤާމަށްިމީހަކުިހޮވުމާިގު ޅޭިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްިއެިބަލއ ގަތުމާއ ،ިއެތަކެތ ިބެލެހެްއޓުމާއ ،ިކެ

ިއެފަދަމުވައްޒަ ިކަމެއް ިއެއްވެސް ިަކމަށްވާތީ،ިއެފަދަ ިކަންކަން ިމަގުފަހ ވެދާނެ ިހ ންުގމަށް ިޢަމަލުތައް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިކުރުވުމަކީ ިލައްވައ  ިލައްވައި ިފަކު މުވައްޒަފަކު
ިމުވައް ިއެ ިމަޢުލޫމާތެއްވެސް ިއެއްވެސް ިއ ތުރު ިފ ޔަވައ  ިމަޢުލޫާމތު ިލ ބޭ ނޑ ޑޭޓުންނަށްވެސް ިކެ ިއެހެން ިސ އްރުިނުކުރުވުމާއ ؛ ިގޮތަކަށް ިނުލ ބޭނެަފދަ ޒަފަކަށް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

 ހ ފެހެއްޓުން.

ިކަމުގައ ވ ޔަސް -2.1 ިކުރ މަތ ލ  ިފަރާތެއް ިމަސައްކަތްކުރާ ިހޮސްޕ ޓަލުގައ  ިވަޒީފާއަކަށް ިއެފަރާތެއްިި،ހޮސްޕ ޓަލުގެ ިއ މްތ ޙާނަކުން ިއެއްވެސް ވަޒަންކުރުމުގެ
ިއެ ިގުޅޭ ިވަޒަންކުރުމާ ނޑ ޑޭޓުން ިކެ ިނުވަތަ ިހޮވުމަްށިއ ސްތ ސްނާކޮށްފ ނަމަ، ިމީހަކު ިމަޤާމަކަށް ިއެ ިބައ ވެރ ކޮށްފ ނަމަ، ިފަރާތެއް ިއެފަދަ ިމަސައްކަތެއްގައ  އްވެސް

ިފުރުޞަތު ިއުފެއްދުމުގެ ިސުވާލު ިފަރާތްތަކުން ިއެހެންވެސް ިނުވަތަ ނޑ ޑޭޓުން ިކެ ިއެހެން ިކަމާމެދު ިޞައްޙަ ިއ ޖުރާޢަތުތަކުގެ ިކުރ  ިދާނެތީ؛ިިފުރ ހަމަ ހުޅުވ ގެން
ިހުޅުވާލާ ިއަދާކުރާިިކުރ މަގުގައ  ިވަޒީފާ ިޮހސްޕ ޓަލުގައ  ިއެއީ ިފަރާތްތަކެއްވެސް، ިހުރ ހާ ިފުރ ހަމަާވ ިޝަރުޠު ިތެެރއ ން ިފަާރތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލާ ވަޒީފާތަަކށް

ނޑަކުންިވަޒަންކުރެވެންވާނެކަން.  ފަރާތަކަށްވ ޔަސް،ިއެއްިއުޞޫލަކުންިއެއްިމ ންގަ

2.8- ި ިކުރ މަތ ލާ ިވަޒީފާއަކަށް ިހުޅުވާލާ ިސުންގަޑ ިހޮސްޕ ޓަލުން ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިއެޕްލ ކޭޝަން ިލ ޔުމެއް، ިއެއްވެސް ިހުށަހަޅާ ިފޯމާއެކު ިެއޕްލ ކޭޝަން ފަރާތަކުން
ި ިހޮވުމުގައ  ިމީހަކު ިވަޒީފާއަށް ިއެ ިއެއީ ިކަމަށްވާނަމަ، ިއޮންނަ ިގެންދެވޭޮގތަށް ިއަނބުރާ ިބޭނުންވުމުން ނޑ ޑޭޓަކު ިކެ ިއެ ިފަހުންިހަމަވުމަށްފަހު، ޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތް

ޓަލުގައ ިވަޒީފާިއަދާކުރާިޖެހ އްޖެިހ ނދެއްގައ ިއޮޅުންތަކެއްިއަރާފާނެިކަމަކަށްވާތީ؛ިކުރ މަގައ ިވަޒީފާތަކަށްިމީހުންިހޮވުމުގައ ިއެޕްލ ކަންޓުން،ިއެއީިހޮސްޕ ިބަލަން
ި ިހަމަވުމަށްފަުހ ިސުންގަޑ  ިހުަށހަޅަންޖެހޭ ިއެޕްލ ކޭޝަން ިލ ޔުމެއް، ިއެއްވެސް ިހުށަހަާޅ ިވ ޔަސް، ިއ ންތ ޒާުމިފަރާތެއްކަމަށް ިކަންަކން ިނުގެްނދެވޭގޮތަށް އަނބުރާ

ިހަމަޖެްއސުމަ ިމީހަކު ިވަޒީފާއަށް ިވަޒަންކުރ ގޮތާއ  ނޑ ޑޭޓުން ިކެ ިލ ޔުމަކާއ ، ިހުރ ހާ ިހުށަހަޅާ ިއެއާއެކު ިއެޕްލ ކޭޝަންތަކާއ ، ިމުޢާމަލާތްތަކާބެޭހިކުރުމާއ ؛ ިކުރާ ށް
ިލޭެނަފދަިގޮތަކަށްިހޮސްޕ ޓަލުގައ ިރައްކާކޮށްިފައ ލުކޮށްފައ ިބެހެއްުޓން.ިިިިފަހުންިބަަލންޖެހ އްޖެިހ ނދެއްގައ ިފެސޭހައ ންިބެ، ލ ޔުންތައް
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ފ ނޭންސްިއެންޑުި
 ޓްރެޜަރީ

ހެޅ ިބީލަްނތައްިހުޅުވާލާފައ ވަނީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެްނޑްިޓްރެޜަރީއ ންިކޮށްފައ ވާިއ އުލާނާިގުޅ ގެންިވަރލްޑްިޓްރެވަްލިމާކެޓްިފެއަރގެިޖަގަހަިހެދުމަްށިހުށަ

ިފަރާތްތަކުގެި ިހުށަހެޅ  ިޙަވާިއެސްޓ މޭޓް ިފަރާތަކާ ިއެހެން ިއެމަސައްކަތް ިމ ހާރު ިނޫންކަމަށާއ ، ިއޮފްިޙާޟ ރުގައ  ިމ ނ ސްޓްރީ ިއަދ  ިމަްއސަލައ ގައ ، ލުކޮށްފައ ވާކަމަށްބުނާ

ިބޭ ިާފސްކޮށް ިޤަާވޢ ދެއް ިނުވަތަ ިއުޞޫލެއް ިޢަމަލުކުރާނެ ިެޓންޑަރިކުރުމުގައ  ިބޯޑުން ިެޓންޑަރިއ ވެލުއޭޝަން ިޓްރެޜަރީގެ ިއެންޑު ިނުގެންާދކަންިފ ނޭންސް ނުންކުރަމުން

ިޕް ިބޮޑެތ  ިއެންމެ ިދައުލަތުގެ ިޓެންޑަރިފާހަގަކުރެވެއެވެ. ިކަމަށްވެފައ  ިބޯޑުން ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިމަސައްކަތްކުރަނީ ިކުރުމުގެ ިޓެންޑަރ ިގުޅޭގޮތުން ރޮޖެކްތަކާ

ިކޮރަޕްޝަނަށް ިނެތުމަކީ ިފާސްކޮށްފައ  ިލ ޔެ ިގަވާއ ދެއް ިނުވަތަ ިއުޞޫލެއް ިވަކ  ިޢަމަލުކުރުމަށް ިކުރުމުގައ  ިޓެންޑަރ ިބޯޑުން ިހުޅުވ ަފއ ިއ ވެލުއޭޝަން ިބޮޑަށް ވާިވަރަށް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިފު ިނ ްނމުމުގެ ިކަންތައްތައް ިެޓންޑަރަކާބެހޭ ިއެ ިޭބނުންގޮތަަކށް ިފަރާތްތަކުން ިތ ބޭ ިބޯޑުގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިވާތީއާއ  ިސަބަބުްނިދޮރަކަށް ިމ ކަމުގެ ރުޞަތު

ިވީހާި ިޤަވާޢ ދެއް ިނުަވތަ ިއުޞޫލެއް ިޢަމަލުކުރާނެ ިކުރުމުަގއ  ިޓެންޑަރ ިބޯޑުން ިއ ވެލުޭއޝަން ިޓެންޑަރ ިއެްއގޮތަށްިިލ ބ ފައ ވާތީ ިއެއުޞޫލާ ިފާސްކޮށް ިލ ޔެ، އަވަހަކަށް

 ޢަމަލުކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑުިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.
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ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްި 7
އެންވަޔަރަމަންޓްި

އައްޑޫިސ ޓީި، ސެކްޝަން
 ކައުންސ ލް

ޢ ޖްތ މާއީިޞަރަޙައްދުގެިބ މުންިޤާޫނނާއ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިގޯއްޗެއްިދީފައ ވާިކަމަށާއ ،ިހުޅުދޫިރައްޔ ތުންެގިސ.ހުޅުދޫިއޮފީހުގެިމުވައްޒަފުިއާއ ޝަތުިސާދާއަށްިހުޅުދޫި -1.9
ި ިސައ ހޮޓާ ިހ ންގާ ިނަމުގައ  ިޕޮއ ންޓުގެ ިސަދަން ިމ ހާރު ިހަވާލުވެހުރ 2100ިި/-މަސްމާރުކޭޓް ިހ ނގުމާ ިއަވަށް ިހުޅުދޫ ިދީފައ ވަނ ކޮށް، ިކުއްޔަށް ިއެއޮފީހުން ިރުފ ޔާއަށް

ި ިކުލ  ިތަނުގެ ިނުލައ ، ިއ ޢުލާންކުރުމަކާ ިހަދައ  ިޑީލެއް ިފަރާތާމެދު ިކުއްޔަށްދީފައ ވާ ިއެތަން ިދީދީއާއ ، ިހަާދފައ ވ100ިިާ/-އ ބްރާހީމް ިއެގްރ މެންޓް ިބަދަލުކޮށް ރުފ ޔާއަށް
މީހަކަށްިގޯތ ދީފައ ވާިަކމަށާއ ،ިހުޅުދޫިމާމ ސްކ ތުގެިދެކުނުނ8ިިްށްިތަނަކުންިޤާޫނނާއ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފ8ިަކަމަށާއ ،ިއ ބްރާހީމްިދީދީިކައުްނސ ލަރަކަށްިހުރ އ ރު،ިރަށުގެި

ިަޚރަ ިކޮމ ޓީން ިއަންހެނުންގެ ިހުޅުދޫ ިކަމަށާއ ، ިއ ތުރުކޮށްދީފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިވެރ މީހާގެ ިގޭގެ ިހުރ  ިއ ންވެެގން ިއެބ މާ ިހުސްބ މެއް ިސައ ހޮޓާިއޮތް ިހަދާފައ ހުރ  ދުކޮށްގެން
ިމީ ިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ިމައްސަލަކޮރަޕްޝަނަށް ިބުނާ ިކަމަށް ިނޭނގޭ ިދައްކާކަމެއް ިމ ކުލ  ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިކުއްޔަށްދީފައ ވާ ިކުޑައަގެއްގައ  ިވަރަށް ބެލ ެބުލމުގައި ިހަކަށް

 ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކާިގުޅ ެގންިއ ޞްލާޙުކުރަންިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

2.2.2- 2ި .ި ިސ.ހުޅުމީދޫއަށް ިއެރަށުގެ ިދައުރުގައ ، ިކަމުގެ ިކައުންސ ލަރު ިއޭނާގެ ިދީދީ ިއ ބްރާހީމް ިކައުންސ ލަރު ިކުރެއްވ  ިޢައްޔަނު އެރަށުި، ތަނަކުނ8ިްރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ
ިޠަވީ ިމޭރީސަޕޯޓް ިއަދ  ިމަރ ޔަމްމަނ ކެ ިޢަލ މަނ ކުފާނަށާއ ،ިސަނީސައ ޑް ިމަޢުރޫފަށާއ ،ިވެލްބޭކްރެސެންޓް ިއ ބްރާހީމް ިދީފައ ވަނީ،ިގޯލްޑަންލީފް ިގޯތ  ިޢަބްދުލްމުޙްސ ނަށް ލު

ި ިނުލައ ،ިާޤނޫުނިނަންބަރު 1001/2ިިއ ޢުލާނުކުރުމަކާ ިާޤނޫނު(ިގެ ިބ މާބެހޭ ިމާއްދާއާއ ،20ިި)ދ ވެހ ރާްއޖޭގެ ިަދށުނ21ިިްވަނަ ި)ހ(ިއާއ ،ިއެޤާޫނނުގެ ިމާްއދާގެ ވަނަ
ި ިޤަވާޢ ދުގެ ިދޫކުރުމާބެހޭ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  4ިިހަދާފައ ވާ ިމާއްދާއާއ ، 21ިިވަނަ ިމާއްދާއާއ ، ިމ މައްސަލައ ެގ28ިިވަނަ ިޚ ލާފަށްކަމަށް ިމާއްދާއާ ވަނަ

ި ިނަްނބަރު ިޤާނޫނު ިދ ނުމުގައ  ިގޯތ  ިސ.ހުޅުމީދޫއ ން ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިއާއ 1001/2ިތަޙުޤީޤަށް ިާޤނޫނު( ިބ މާބެހޭ ިހަާދަފއ ވާި، )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިދަށުން އެޤާނޫނުގެ
ިއ ިބަންޑާރަިގޯތ ިދޫކުރުމާބެހޭިޤަވާޢ ދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.ދ ރ އުޅުމަށްޓަކަ

ިނަންބަރި.1ި -2.1.2 ިއެއޮފީހުގެ ިއޮފީހުންކުރ  ިދޫކުރަންިސ.ހުޅުދޫ ިކުއްޔަށް ިރެސްޓޯރެންޓް ިކޯނަރިޕާރކް ިހުށަހެޅި 10/1020ިސ.ހުޅުދޫ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިެރސް ިއެ ިތެރެއ ން، ިހ ާސބުތައްިފަރާތްތަކުގެ ިއަންދާސީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކޮމ ޓީއަކުްނ ިބަލާ ިހ ސާބު ިއަންާދސީ ނޑައަޅާފައ ވަނީ، ިކަ ިފަާރތެއް ިދޭނޭ ިކުއްޔަށް ޓޯރެންޓު
ިގަތު ިތަެކތ  ިއޮފީހަށް ިީމގެފަހުން ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިތަޙުޤީޤަށް ިމ މައްސަލައ ގެ ިނުލައ ކަމަށް ިދ ނުމަާކ ިޕޮއ ންޓް ިޚ އ ވެލުއޭޓްކޮށް ިދައުލަތުގެިުމގައާއ  ިހޯދުމަގައ  ދުމަތް

 ވަނަިބާބުގައ ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާިގޮތުގެިމަތީންިޢަމަލުކުރުމަްށިދެންނެވީއެވެ.21ިއަދ 4ިިމާއްލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

)ފައްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާއަށްިަބދަލ100ިިު/-)ފަނަރަިސަތޭކަ(ިރުފ ޔާއ ނ2100ިިިިް/-ސ.ހުޅުދޫގައ ިމ ހާރުި"ސަދަންިޕޮއ ންޓް"ިގެިނަމުގައ ިހ ންާގިސައ ހޮޓަލުގެިކުލ ި.1ި -2.8.2
ިާމލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ްނިކޮށްފައ ވަނީިއ ޢުާލންކުރުމަކާިުނލައ ކަންިމ މައްސަލައ ގެިތަޙުޤީަޤށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާީތ،ިމ ފަދަިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގައ ިދައުލަތުގެ

 ޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.

2.4.2- 8ި ިކައުންސ ލަރ. ިދީފައ ވަނީ،ިިސ.ހުޅުދޫ ިގޯތ  ިބ މުން ިޞަރަޙައްދުގެ ިޢ ޖްތ މާއީ ިހުޅުދޫ ިސަޢާދާއަށް ިއާއ ޝަތު ިމުވައްޒަފު ިއޮފީހުގެ ިސ.ހުޅުދޫ އ ބްރާހީމްދީދީ،
ި ިނުލައ ،ިާޤނޫުނިނަންބަރު 1001/2ިިއ ޢުލާނުކުރުމަކާ ިާޤނޫނު(ިގެ ިބ މާބެހޭ ިމާއްދާއާއ ،20ިި)ދ ވެހ ރާްއޖޭގެ ި)ހ(ިއާއ ،ިއެޤ21ިާވަނަ ިމާްއދާގެ ިަދށުންިވަނަ ޫނނުގެ

ިޤަާވޢ ދުެގި ިދޫކުރުމާބެހޭ ިގޯތ  ިަބްނޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިމާއްދާއާއ ،4ިިހަދާފައ ވާ 21ިިވަނަ ިއަދ  ިމ މައްސަލައ ގ28ިިެވަަނިމާއްދާއާއ  ިޚ ލާފަށްކަމަށް ވަަނިމާްއދާއާ
ި ިނަްނބަރު ިޤާނޫނު ިދ ނުމުގައ  ިގޯތ  ިސ.ހުޅުމީދޫއ ން ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިހަާދފައ ވ1001/2ިިާތަޙުޤީޤަށް ިދަށުން ިއެޤާނޫނުގެ ިއާއ ، ިާޤނޫނު( ިބ މާބެހޭ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

 ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިބަންޑާރަިގޯތ ިދޫކުރުމާބެހޭިޤަވާޢ ދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.
ި

 


