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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
 02ިޑ ސެންބަރ1026ިިުނ12ިްިޑ ސެންބަރ1026ިުށްި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ސ ޓީިިއައްޑޫ 2
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިބައްތ ތައްިމަރާމާތުކޮށްިއައްޑޫސ ޓީ ިޖަހާފައ ހުރ  ިމަގުތަކުގައ  ިހޯއްދެވުމަށްިއައްޑޫިހ ތަދޫިއަވަށުގެ ިފަރާތެއް ިކުރާނެ ިކުރެއްވ ިނަންބަރުިިބެލެހެއްޓުމުގެިމަސައްކަތް ިއ ދާރާއ ން ސ ޓީިކައުންސ ލްގެ
426-PD/IUL/2013/55ިިި(20ިި ިގުޅ ގެނ1021ްޖޫން ިއ ޢުލާނާ ިގުޅ ގެންި( ިއ ޢުލާނާ ިއެ ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިމައްސަލައެއް ިހުށަހެޅުނު ިތ ންިިމ ކޮމ ޝަނަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ އަންދާސީހ ސާބު

ިމާކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިކުރަމުންދާލ ބ ިފަރާތުގެ ިމަސައްކަތް ިއެ ިއޭރުވެސް ިކުންފުންޏަކީ ިނުދާކަމަށްިފައ ވާ ިކުރ ޔަށް ިއެދެވޭގޮތެއްގައ  ިއެންމެ ިމަސައްކަތް ިކަމަށާއ ،ިއެ އައްޑޫިިކުންފުނ 
ިއެންޑް ިޓްރާންސްޕޯރޓް ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިފާހަގަކުިސ ޓީ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާކަން ިއ ން ިއެމަސައްކަތްިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިފަހު ިހަވާލުކުރުމަށް ިމަސައްކަތެއް ރެވޭތީ،

ކުރެއްވުމުގައ ިމާކްސްދޭނެިގޮތުގެިިއަދ ިއޭގެއ ތުރުން،ިއ ޢުލާންތަކާިގުޅ ގެންިހުށަހަޅާިބ ޑްތައްިއ ވެލުއޭޓްިގޮތަށްިކުރެވެމުންިނުދާނަމަިއެފަރާތަކާިމެދުިޤަވާޢ ދުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށާއ ިއެކަށީގެންވާ
ިދަ ިގަވާއ ދާތަފްޞީލް، ިމާލ އްޔަތާބެހޭ ިކޮމ ޓީގައ ިއުލަތުގެ ިބ ޑު ިހ މެނުއްވުމަށާއ ، ިޝީޓުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިކުރާިއެއްގޮތަށް ިމަސައްކަތް ިއ ވެލުއޭޝަންގެ ިމުވައްޒަފުންނާއ  ިޙަރަކާތްތެރ ވާ

 މުވައްޒަފުންނަށްިކަމާބެހޭިތަމްރީނުިދެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.
ިކައުންސ ލްގ1ިިެ ށ.ފޭދޫ

ިއ ދާރާ
06ިި ިއެރަށ2010ުއޭޕްރީލް ިރކ.ކޮމެޓީން ިށ.ފޭދޫ ިގާތްގަނޑަކަށްިގައ  ިއެކައުންޓުގައ  ިއ ންޖީނުގޭގެ ިއެރަށު ިހަވާލުވ އ ރު ިހުރ ކަމަށާއ ،ިިއ ންޖީނުގެއާ ިރުފ ޔާ ިނުވަހާސް ިހަތްދ ހަ އެއްލައްކަ

ކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެމުއްދަތުގައ ިިރުފ ޔ21ިާ/-ޙަވާލުކުރ އ ރުިއ ންޖީނުގޭގެިއެކައުންޓުގައ ިހުރީިއެންމެިިގެވީދުވަހުިށ.ފޭދޫިރަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއާިއެިއ ންޖީނ2011ިުިމާޗ20ިްނަމަވެސް،ި
ޚަރަދުގެިތަފްޞީލެއްިއެނގެން ގޮތުގެިދުވަހުިތަފްޞީލްިފޮތާއ ިއ ންޖީނުގޭގެިކަރަންޓްިފީިދައްކާިނެތްކަމަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިބެލ ބެލުމުގައ ،ިށ.ފޭދޫިއެއެކައުންޓުންިކުރި 

ވަނ2010ިަޖުލައ 14ިިިގޮތުގައ ިއ ންޖީނުގެއަށްިގޭގެއ ންިދައްކާފައ ވާިކަމަށްިލ ބޭފައ ސާިދުވަހުިފޮތަށްިންިފެށ ގެންިދުވަހުިކަރަންޓްިފީގ1020ެޖުލައ 04ިިދުވަހުިފޮތްިއަޅާކީއ ރުިިލ ބޭފައ ސާ
ި ިޢަދަދަކީ ިއަރުވާފައ ވާ ިި)ސާޅީސް 43,490.00ދުވަހު ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިރުފ ޔާ ިނުވަދ ހަ( ިހަތަރުސަތޭކަ ިއ ނ04ިްތ ންހާސް ިިޖުލައ  13ިިފެށ ގެން ިހ ނގާފައ ވ2010ިާޖުލައ  އަށް

ވަކ ިޢަދަދުތައްިިރަންޓްިފީިދައްކާގޮތުގެިދުވަހުގެިތަފްޞީލްިފޮތުގެިވަކ ބަލައ ގެންފައ ވާކަމަށްިކަިސާޅީސްިއަށްހާސްިހަސަތޭކަިނުވަދ ހަދޭއް(ިރުފ ޔާިއ ންޖީނުގެއަށް)48,692.00ިދުވަސްތަކުގައ ި
ިވަކ  ިޢަދަދަކީިިއެއްކުރުމުންިއެނގޭިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިއެފޮތުގައ ވާ ިޖަހާފައ ވާިޖުމްލަ ިޖަހާފައ ިި)ސާޅީސ43,490.00ިްޢަދަދުތައްިއެއްކުރުމަށްފަހު ިހަތަރުސަތޭކަިނުވަދ ހަ(ިކަމަށް ތ ންހާސް

ިމަދުިޢަދަދެއްިޖުމްލަިޢަދަދުގެިގޮތުގައ ިޖަހާފައ ވާކަންިއެނގެއެވެ.ި)ފަސްހާސްިދުއ ސައްތަިދެރުފ ޔާ(5,202.00ިބަލައ ގެންފައ ވާިފައ ސާއަށްވުރެންިިމ ިމުއްދަތުގައ ިވުމުން
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ި
އ ންޖީނުގެއަށްިފައ ސާިބަލައ ގަތުމާިއެިދުވަސްވަރުިޙަވާލުވެިހުރީިި)ފަސްހާސްިދުއ ސައްތަިދެ(ިރުފ ޔާ،ިށ.ފޭދ5,202.00ިޫބަލައ ގެންފައ ވާިިވީމާ،ިދެންނެވުިމުއްދަތުގައ ިިިިިިިި
ިއަތުންިހޯއްދެވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިއ ންޖީނުގޭގެިއ ދާރީިމުވައްޒަފުގެިއެ

ިސެންޓަރ1ިި ނެޝަނަލް
ިއ ންފޮމޭޝަންި ފޮރ

ިޓެކްނޮލޮޖީ

ގުޅ ގެންިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްިި(ިއ ޢުލާނ1026ާޖޫނ10ިިް)164/1/2016/26ި(IUL)އެން.ސީ.އައ .ޓީ(ިގެިނަންބަރުި)ިޓެކްނޮލޮޖީނޭޝަނަލްިސެންޓަރިފޮރިއ ންފޮމޭޝަންި
ޖުލައ 21ިިއަށްިއެންޓްރީކޮށްފައ ވާިތާރީޚަކީިިސ ޓީިއެން.ސީ.އައ .ޓީއެިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިވަޒީފާއަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތެއްިވަޒީފާއަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިިމ ިކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުގައ ،

ިއަށްިވުރެިފަހުގެިތާރީޚެއްކަނ1026ްޖުލައ 21ިިއ ޢުލާނުގެިސުންގަޑ ކަމުގައ ވާިިތައްގަނޑުިޖަހައ ިލ ޔެފައ ވާިތާރީޚުންިއެނގެންިއޮތްނަމަވެސްިއަދ ިމ ތާރީޚަކީިކަންިއެފޯމްގައ ިއެންޓްރ1026ިީ
ިވަޒީފާގެފާހަގަކުރެވުނު ިއެފަރާތް ިބަލައ ގަނެ ިހުށަހެޅުން ިޝާންގެ ިއ މާދު ިރ ޕޯޓުންިނަމަވެސް ިއ ވެލުއޭޝަން ިއ ޢުލާނާގުޅޭ ިޝޯޓްލ ސްޓްކޮށްފައ ވާކަން ިއޮތްކަންިިއ ންޓަރވ އުއަށް އެނގެން

ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވެއެވެ.
ި
ިސުންގަޑީގެިފަހުންިހުށަހެޅޭިހުށަހެޅުންތައްިބަލައ ނުގެންނެވުމަށާއ ،ިއ ޢުލާންތަކާިގުޅ ގެންިއ ޢުލާންގެިއެން.ސީ.އައ .ޓީގެިވަޒީފާތަކަށްިކުރެވޭިވީމާ،ިކުރ އަށްިއޮތްިތަނުގައ ިިިިިިިިި

ކަށްިމީހުންިނެގުމުގައ ިކުރ ންވެސްިވަޒީފާތަިއ ސްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއެޅުއްވުމަށްިދަންނަވަމެވެ.ިއަދ ،ިއެން.ސީ.އައ .ޓީގެިފަންނީިއެއާޚ ލާފަށްިއެއްވެސްިމުވައްޒަފަކުިޢަމަލުިކޮށްފ ނަމަިއެމުވައްޒަފަކާމެދު
ިއުޞޫލަކީ ިގެންދާ ިހޮވުންކަމަށްިޢަމަލުކުރަމުން ިވަޒީފާތަކަށް ިމީހުން ިޤާބ ލް ިއެންމެ ިދީ ިއ މްތ ޙާން ިދެއްވުމަށްވެސްިޕްރެކްޓ ކަލް ިސަމާލުކަމެއް ިޚާއްޞަ ިނުކުރުމަށް ިއެކަން ިގޮތަކަށް ިއެނޫން ިވާތީ

ިދެންނެވުނެވެ.ި
ި

ިއ ތުރުން،ިިިިިިިިި ިޕަރފޯމަންސްިމީގެ ިދެމުންގެންދަނީ ިއެލަވަންސް ިޕަރފޯމަންސް ިޝަކުވާިިއެން.ސީ.އައ .ޓީގައ  ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިބުނެ ިނުލައ ކަމަށް ިކުރުމަކާ އ ވެލުއޭޓް
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިިގައ 1.1ިއަދ 1.1ިިމުގެިއުޞޫލުގެިގޮތުގައ ިޕަރފޯމަންސްިއެލަވަންސްިދ ނުިދާއ ރާގ01ިެދާއ ރާގެިތެރެއ ނ01ިިްމުވައްޒަފުންގެިޕަރފޯމަންސްިވަޒަންކުރެވޭިިހުށަހަޅާފައ ވާއ ރު،

ިފެންވަރު" ިއ ތުރުން"މަސައްކަތުގެ ިސުޕަވައ ޒަރ، "ފަރުވާތެރ ވުންިގަޑ އަށް"ިގެ ިމުވައްޒަފުގެ ިރ ކޯޑަކީ ިއެކަންތައްިމ ކަންކަމުގެ ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިކަމަށް ިކަންތައްތައް ިލާޒ މުކުރާ ިބެލެހެއްޓުން
ިވަރުިކުރެއްވުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެ.ސުޕަވައ ޒަރުންިކުރާކަންިކަށަ

ިރޯޑ1ިިް މޯލްޑ ވްސް
ޑ ވެލޮޕްމަންޓްި
ިކޯޕަރޭޝަން

ިމަސައްކަތް ިމުއްދަތަށް ިކަނޑައެޅ ފައ ވާ ިނ ންމަން ިފަރާތުންިމަސައްކަތް ިޙަވާލުވ  ިމަސައްކަތް ިބަދަލު ިލަސްވުމުގެ ިލަސްވާ ިލަސްވާނަމަ، ިނަގަންވާނެކަމަށްިނުނ މ  ސަރުކާރުގެި"ކުންފުންޏަށް
ގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،ިމޯލްޑ ވްސްިރޯޑްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންއަށްިބޭނުންވާިވެހ ކަލ1.20ިިްގެި"ިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގައ ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭިސްޓްރެޓެޖީިއާއ ިގަވާއ ދުިކުންފުނ ތަކުންިމުދަލާއ 

ިމެޝ ނަރީ ިއެިއަދ  ިގޮތުގައ ، ިބަދަލުގެ ިލަސްވުމުގެ ިލަސްވާ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިިމަސައްކަތްިފޯރުކޮށްދ ނުމުގައ  ިރޯޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިގޮތަށް ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިފައ ސާ، ިޖޫރ މަނާ ިފަރާތުން ޙަވާލުކުރ 
ިކޯޕަރޭޝަންއަށްިނެންގެވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.

މޯލްޑ ވްސ5ިިް
ކަރެކްޝަނަލްި

ިސަރވ ސް

ިހޯމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިނެރުއްވ  ިއޮފީހުން ިޖެނެރަލްގެ ިިއޮޑ ޓަރ ިިވަނ1021ިައެފެއާޒްގެ ި)ނަންބަރު ިރ ޕޯޓް ިއޮޑ ޓް ިމާލީ ިކަރެކްޝަނަލްިި(FIN-2016-46(D)އަހަރުގެ ިމޯލްޑ ވްސް ގައ 
ކޮމ ޝަނުންިގުޅޭިގޮތުންިބަޔާންކޮށްފައ ވާިމައްސަލަިމ ިިގޮދަޑ ިހޯދުމުގެިމަސައްކަތ50ިާއެންޑްިރ ހ ބ ލ ޓޭޝަންިސަރވ ސް(ިއަށްިބޭނުންވާިިސަރވ ސްި)ކުރީގެިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޕެނ ޓެންޝަރީ

ި ިިގޮދަޑ 50ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިނަންބަރު ިކުރައްވާފައ ވާ ިކުރުމަށް 167-E/1/2013/12ި(20ިި(IUL)ސަޕްލައ  ިފަރާތްތަކުގ1021ިެފެބުރުވަރީ ިހުށަހެޅ  ިއަންދާސީހ ސާބު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ )
އ ވެލުއޭޝަންިކޮމެޓީގެިޔައުމ އްޔާއ ންިފާހަގަކުރެވުނުިނަމަވެސް،ިިކަތްިޙަވާލުކުރުމަށްިނ ންމަވާފައ ވާކަންިބ ޑްމުޅ ިއ ވެލުއޭޝަނުންިއެންމެިމަތ ންިމާކްސްިލ ބ ފައ ވާިކުންފުންޏާިމަސައްިތެރެއ ން
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިމަސައްކަތް ިއެ ިކުންފުންޏާ ިމާކްސްިއެ ިމަތ ން ިއެންމެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތް ިކުންފުންޏާ ިދ ޔަ ިއަށް ިދެވަނަ ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިކުންފުނ ންިިބަދަލުގައ  ލ ބުނު
އުސްމ ނުގައ ިިއ ންޗ (ިގެިގޮދަޑ ތަކެއްކަންިއެިކުންފުނ ންިފޮނުވ ިއަންދާސީހ ސާބުންިއެނގޭތީ،ިއަދ ިގޮދަޑ ތަކުގ1ިެ..1ސެންޓ މީޓަރި)21ިިފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށްިބުނެިހުށަހަޅާފައ ވާިގޮދަޑ ތަކަކީ

ިނުވަތ6ިަ ިއަންދާސީހ ސާބު ިއަދ  ިކަމަށާއ  ިހުންނަންޖެހޭނެ ިކަމުގައ ިއ ންޗ  ިމަޢުލޫމާތެއް ިދޮގު ިމަޢުލޫމާތަކީ ިއެއްވެސް ިނުވަތަިިޕްރޮފައ ލްގައ ވާ ިއަންދާސީހ ސާބު ިފަރާތެއްގެ ިއެ ސާބ ތުވެއްޖެނަމަ
ިކެންސަލް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީކަންިޕްރޮފައ ލް ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިޙަވާލުިކުރެވޭނެކަމަށް ިފަރާތަކާ ިވަކ  ިމަސައްކަތް ިކޮރަޕްޝަންގެފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ،ިއެ ިހ ންގާފައ ވާކަމަށްިިކުރުމުގައ  ޢަމަލެއް

ިތަކެއްޗަކީިިނުބެލެވޭތީ،ިމ ިކޮމ ޝަނުންިއެިމައްސަލަިނ ންމާފައ ވާިނަމަވެސް،ިކުރ އަށްިއޮތްތަނުގައ ،ިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެންިހުށަހަޅާ އަންދާސީހ ސާބުތައްިއެއ ޢުލާނުގެިޝަރުޠުހަމަވޭތޯއާއ ،ިހޯދާ
ިއ ވެލުއޭޝަންގެިބަލަންޖެހޭފަދަިސާމްޕަލް ިބ ޑް ިހޯއްދަވައ ގެން، ިސާމްޕަލެއް ިއެ ިއ ވެލުއޭޝަންގެިތަކެތ ނަމަ ިމެނުވީ ިޗެކްކުރެއްވުމަށްފަހުގައ  ިބައްލަވައ  ިނ ންމަވައ ިިމަރުޙަލާގައ  މަސައްކަތް

ިޔައުމ އްޔާިނުކުރެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.
ިއޮފ6ިިް މ ނ ސްޓްރީ

ިއެންޑްި ފ ނޭންސް
ިޓްރެޜަރީ

ރައްޔ ތުންނަށްިފޯރުކޮށްދ ނުމުގައ ިރައްޔ ތުންގެިމެދުގައ ިމަސްލަހަތުިިގޮތްގޮތުންވެސްިރައްޔ ތުންނަށްިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިސަރުކާރަށްިލ ބޭިތަކެތ ިގައުމުތަކުންނާއ ،ިއަދ ިއެހެނ ހެންބޭރުގެިއެކ އެކ ި
ތަކެތ ިވަކ ވަކ ިއޮފީސްތައްިނުވަތަިިއ ިއެހީގެިގޮތުގައ ިރައްޔ ތުންނަށްިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިސަރުކާރަށްިލ ބޭއޮތްތަނުގަިގޮތަށްިކުރަމުންދާިކަމުގެިޝަކުވާިމ ކޮމ ޝަނަށްިލ ބެމުންދާތީ،ިކުރ ޔަށްިގެއްލޭ

ިއެތަކެތ  ިޙަވާލުކުރާނަމަ، ިއެއުޞޫލުގެިޖަމްޢ އްޔާތަކާ ިކަނޑައަޅުއްވައ ގެން ިއުޞޫލެއް ިހަރުދަނާ ިޙަވާލުކުރާނެ ިއޮިއެފަރާތްތަކާ ިމ ނ ސްޓްރީ ިކުރެއްވުމަށް ިއެކަން ިއެންޑްިދަށުން ިފ ނޭންސް ފް
ިޓްރެޜަރީގައ ިދެންނެވުނެވެ.

އއ.ތޮއްޑޫިި.
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއއ.ތޮއްޑޫ ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިއ ން 21ިިއއ.ތޮއްޑޫ 1026ިިއެޕްރީލް ިނަންބަރު: ިކުރެއްވ  ގުޅ ގެންިިއ ޢުލާނ339-CAA/339/2016/13ިާ(IUL)ގައ 
ި ިއެދ  ިކުރެއްވުމަށްފަހުގޯއްޗަށް ިއ ވެލުއޭޓް ިފޯމުތައް ިބަޔަކަށްިހުށަހެޅ  ިއެތައް ިދ ރ އުޅޭ ިއެރަށުގައ  ިބަލާއ ރު ިލ ސްޓަށް ިކަމަށާއ ،ިގޯއްޗަށްިިޢާންމުކުރެއްވ  ިމަޙްރޫމްވެފައ ވާ ިޙައްޤުތަކުން ލ ބެންޖެހޭ
ިބައެއް ިޝަކުވާިއެދުނު ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިބުނެ ިހ މެނ ފައ ވާކަމަށް ިކޮމ ޓީގައ  ިގޯތ  ިކޮމ ޓީގައ ިމީހުން ިގޯތ  ިފަރާތެއް ިއެއްވެސް ިއެދުނު ިގޯއްޗަށް ިއެކޮމ ޓީންިިހުށަހެޅ ފައ ވާތީ، ިއެމީހަކު ހ މެނޭނަމަ،

ިޕޮއ ންޓްިދެއްވުމުގެިކަންތައްިއަލުންިކުރެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިވަކ ކޮށް،ިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހެޅ ިފޯމުތަކަށް
ި
ޕޮއ ންޓްދެއްވާިނ ންމެވުމަށްފަހުިިދެއްވުމުގައ ިއެންމެންނާމެދުިއެއްިއުޞޫލަކުންިހަމަހަމަކޮށްިޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއ ،ިތަކަށްިޕޮއ ންޓްއަދ ،ިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްިިިިިިިި

ިފަރާތްތަކުން ިބޭނުންވާ ިހުށަހަޅަން ިތަފުޞީލާއެކުިޝަކުވާ ިލ ބުނުގޮތުގެ ިޕޮއ ންޓް ިމީހަކަށް ިކޮންމެ ިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ ، ި)ިޝަކުވާ ިޕޮއ ންޓްިޕޮއ ންޓް ިބައ ތަކަށް ިއެކ  ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ދ ނުމަށް
ިވަކ ން ިހުށަހެޅޭިލ ބުނުގޮތް ިއ ޢުލާނާިގުޅޭގޮތުން ިލ ބުނުގޮތަށްިއ ޞްލާޙެއްިއެނގޭގޮތަށް(ިއ ޢުލާންކުރެއްވުމަށާއ ،ިއެ ިޕޮއ ންޓް ިރ ޢާޔަތްކުރައްވައ  ިއ ޞްލާޙެއްިިޝަކުވާތަކަށް ގެންނަންޖެހޭނަމަ،ިއެ

ިކުރ ޔަށްިގެންދެވުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެ.ިނުމުގެިކަންތައްގެންނަވައ ގެންިގޯތ ިދ 
ހއ.ބާރަށ8ިިު

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
(ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެނ1026ިްޖުލައ 12ިި)257/257/2016/54ި(IUL)ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްިއޮފ ސަރގެިމަޤާމަށްިމީހަކުިހޯދުމަށްިކުރ ިނަންބަރުިހއ.ބާރަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިބޭނުންވާ

ިއ ދާރާގެިއެމަޤާމަށް ިއެ ިހަމަވާކަމަށް ިޝަރުޠު ިފަރާތެއް ިހަމަނުވާ ިޝަރުޠު ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިމައްސަލައެއްިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިހުށަހެޅުނު ިބުނެ ިނ ންމާފައ ވާކަމަށް ިކޮމ ޓީން ިއެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ
ި،މ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުގައ 

ިި
ބަޔާންކޮށްފައ ވާިިކުރ މަތ ލާފައ ވާކަމާއ ،ިއޭގެިތެރެއ ންިއެއްިފަރާތްިފ ޔަވައ ިއެހެންިއެއްވެސްިފަރާތެއްިއ ޢުލާނުގައ ިފަރާތަކުންިވަޒީފާއަށ1ިްއ ސްވެިދެންނެވުނުިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިިިިިިިިި
ިނުވާކަމާއ ،ިޝަރުޠުގެިތެރެއ ންިއެއްވެސްިޝަރުޠެއްިފުރ ހަމަވެފައ 1ި
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ި
ިވަޒީިިިިިިިި ިފުރ ހަމަވޭތޯއެ ިޝަރުޠު ިއޭނާގެ ިވީނަމަވެސް، ިކަމަށް ިފަރާތެއް ިހަމަނުވާ ިޝަރުޠު ިމަޤާމުގެ ިއެ ިފަރާތުން ިބުނާ ިޝަކުވާގައ  ިކުރ މަތ ލ  ިހއ.ބާރަށުިިފާއަށް ބައްލަވައ ދެއްވުމަށް

ިއެދ ލައްވާފައ ވާކަމާއ ،ިއ (ިސ ޓީންިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންގ1026ައޮކްޓޫބަރ11ިިު)288/1026/5ި/.15ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިނަންބަރު
ި

ިޓީގައ ިހ މެނޭކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ،އެިވަޒީފާއަށްިކުރ މަތ ލާފައ ވާިބައެއްިފަރާތްތަކުގެިގާތްތ މާގެިބޭފުޅުންިހއ.ބާރަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީިކޮމ ިިިިިިިި
ި
ިމީހުންިިިިި ިއ ިވަޒީފާތަކަށް ިވަޒީފާއަށް ިއެ ިކުރ މަތ ލާހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ިމަޤާމަށް ިއެ ިމ ކޮމ ޝަނުންިޢުލާންކުރުމުން ިފަރާތްކަމަށް ިޤާބ ލް ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހަމަވާ ިޝަރުޠު

ިދެކޭކަމާއ ،
ި

ިހ މެނޭ ިކޮމ ޓީގައ  ިއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިވަޒީފާއަިއަދ ،ިހއ.ބާރަށު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިމީހަކު ިތ މާގެ ިއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީިިކަށްމެމްބަރުންގެ ިގުޅޭ ިވަޒީފާއާ ިއެ އެދ އްޖެނަމަ،
ިއެފަދަިފަރާތެއްިބައ ވެރ ިނުކުރެއްވުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެ.ިއެިމެމްބަރަކުިބައ ވެރ ނުވުމަށާއ ،ިއެިވަޒީފާއާިގުޅޭިއ ންޓަރވ އުިޕެނަލްގައ ވެސްިކޮމ ޓީގެިބައްދަލުވުންތަކުގައ 

ށ.މާއުނގޫދ1ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

އުސޫލުންިބ ންތައްިކުއްޔަށްިދ ނުމަށްިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާިކަމަށްިިދަނޑުވެރ ކަންިކުރުމަށްިވަކ ފަރާތްތަކަކަށްިބ ންިދ ނުމަށްިރާވައ ،ިބީލަންިލޯކަލްިކައުންސ ލްިއ ންތ ޚާބާިދ މާކޮށްިށ.މާއުނގޫދޫއ ން
ިމ  ިލޯކަލްިބަޔާންކޮށް ިކުރ އަށްއޮތް ިހުށަހެޅެމުންދާތީ، ިޝަކުވާ ިނ މެންދެން،ިކޮމ ޝަނަށް ިއ ންތ ޚާބު ިއ ޤްތ ޞާދީިކައުންސ ލް ިއަދ  ިސ ނާޢީ ިބޭނުންތަކަށާއ ، ިވ ޔަފާރ  ިށ.މާއުނގޫދޫއ ން

ިމަސައްކަތްތަކަށްިބ ންދޫކުރެއްވުންިމަޑުޖައްސާލަދެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.

ލ.އަތޮޅ20ިިު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިއޮ ިކުރ އަށް ިތެރެއ ން ިމެމްބަރުންގެ ިކައުންސ ލް ިރަށްރަށަށްިތްލ.އަތޮޅު ިއެކ  ިއަތޮޅުގެ ިބޭފުޅުން، ިވާދަކުރައްވާ ިއ ންތ ޚާބުގައ  ިލ.އަތޮޅުިިކައުންސ ލް ިކެމްޕޭންކުރައްވާއ ރު، ޒ ޔާރަތްކުރައްވައ 
ިލޯން ިލ ބޭނެިރައްޔ ތުންނަށް ިފައ ސާ ިފަންޑުން ިޓްރަސްޓް ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިކައުންސ ލުން ިއަތޮޅު ިހަމައްޖައްސައ ދޭނެކަމަިދ ނުމަށް ިބަޔާންކޮށްއ ންތ ޒާމު ިވަޢުދުވަމުންދާކަމަށް ިދަނީިިށް މ ކޮމ ޝަނަށް

ިކުރާިކެމްޕޭނުތަކާިގުޅ ގެންިލ.އަތޮޅު ިކަނޑައަޅާފައ ވާިޓްރަސްޓްިފަންޑުންިނާޖާއ ޒުިޝަކުވާިހުށަހެޅެމުންިދާތީ،ިކައުންސ ލްިއ ންތ ޚާބަށް ިހޯދައ ދ ނުމުގެިިރައްޔ ތުންނަށްިލޯންިދޫކުރުމަށް ފައ ދާ
ިނުކުރެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިއ ންތ ޚާބުިނ މެންދެން،ިލ.އަތޮޅުިޓްރަސްޓްިފަންޑުންިއެއްވެސްިމުޢާމަލާތެއްިއަށްިއޮތްިކައުންސ ލްތަކުގެފުރުޞަތުިއޮތަތީ،ިކުރ 

ިއޮފ22ިިް މ ނ ސްޓްރީ
އ ކޮނޮމ ކްި

ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް

ިދައުލަތުން ިތަންތަން ިހުއްދަދޭ ިއެއްގޮތަިވ ޔަފާރ ކުރުމުގެ ިއުޞޫލްތަކާ ިހުށަހެޅ ގެންހަމަޖައްސާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިނުހުންނަކަން ިިށް ިއެގޮތުންިބަލާ ިދާކަމާއ ، ިފާހާގަކުރެވެމުން މައްސަލަތަކުން
ިއުޞޫލެއްިވ ޔަފާރ ކުރާ ިވަކ  ިކޯޕަރޭޝަނުން ިފެނަކަ ިކަރަންޓުލުމުގައ  ިކަރަންޓުިތަންތަނަށް ިޚ ލާފަށް ިއެއުޞޫލާ ިވ ޔަފާރ ތަކުން ިބައެއް ިދާކަންިިކަނޑައަޅާފައ ވާއ ރު، ބޭނުންކުރަމުން

ިތަނުގައ  ިކުރ އަށްއޮތް ިއ ދާރާތަކުންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިކަމާބެހޭ ިދައުލަތުގެ ިތަންތަން، ިހުއްދަދޭ ިިވ ޔަފާރ ކުރުމުގެ ިހުރޭތޯހަމަޖައްސާފައ ވާ ިފުރ ހަމަކޮށްފައ  ިއެއްގޮތަށް ިއުޞޫލުތަކާ
ިހ މެނުއްވުމަށްިމ ކޮމ ޝަނަށްިފެންނަިވާހަކަިދެންނެވުނެވެ.ިވާއ ދުގައ ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް،ިވ ޔަފާރ ކުރުމުގެިހުއްދަިދޫކުރުމުގެިގަ

ގއ.ދާންދ21ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިތެރެއ ން ިތަންތަނުގެ ިވ ޔަފާރ ކުރާ ިހުރ  ިމ ހާރު ިިގއ.ދާންދޫގައ  ިކަރަންޓް ިތަންތަނުގެ ިހުރ  ިވަކ ނުކޮށް ިލ މ ޓެޑްކަރަންޓް ިކޯޕަރޭޝަން ިހަމަޖައްސާފައ ވާިފެނަކަ ިއެއްގޮތަށްިިއ ން އުޞޫލުތަކާ
ިއެފަރާތްތަކަށް ިދެންނެވުމަށާއ ،ިބަދަލުކުރުމަށް ިތަނުގައ ،ިއެންގުމަށް ިކުރ އަށްއޮތް ިކަމާބެހޭިއަދ  ިދައުލަތުގެ ިތަންތަން ިހުއްދަދޭ ިވ ޔަފާރ ކުރުމުގެ ިއ ން ިިދާންދޫ ހަމަޖައްސާފައ ވާިއ ދާރާތަކުން

ިލެވުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެ.ބެއްިއުޞޫލުތަކާިއެއްގޮތަށްިފުރ ހަމަކޮށްފައ ިހުރޭތޯ
ި
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިކޯޕަރޭޝަނ21ިިް ފެނަކަ
ިލ މ ޓެޑް

ިތެރެއ ން ިތަންތަނުގެ ިވ ޔަފާރ ކުރާ ިހުރ  ިމ ހާރު ިއެއްގޮތަށްިިގއ.ދާންދޫގައ  ިއުޞޫލުތަކާ ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިއ ން ިލ މ ޓެޑް ިކޯޕަރޭޝަން ިފެނަކަ ިކަރަންޓު، ިތަންތަނުގެ ިހުރ  ިވަކ ނުކޮށް ކަރަންޓް
ިއެންގުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިއެފަރާތްތަކަށްބަދަލުކުރުމަށްި

ިކައުންސ ލްގ21ިިެ ކ.ހުރާ
ިއ ދާރާ

ިކުއްޔަށް ިބ ން ިހުރ  ިރެސްޓޯރަންޓެއް ިއެރަށު ިކައުންސ ލުން ިނަންބަރު:ިިކ.ހުރާ ިކުރ  ިބެހޭގޮތުނ111/1026/20ިްދޫކުރުމަށް ިބާޠ ލްކުރުމާ ިގުޅ ގެންިިއ ޢުލާން ިޝަކުވާއާ ިހުށަހެޅ  މ ކޮމ ޝަނަށް
ި؛ބެލ ބެލުމުގައ ިއެމައްސަލަމ ކޮމ ޝަނުންި

ި
ިއައ ޑީކާޑުތައްިއެޓެސްޓްކޮށްފައ ިނުވާކަމާއ ،ިކަރުދާހުގައ ިބަޔާންކުރައްވާފައ ވާއ ރު،ިބ ޑްިހުށަހެޅ ިބައެއްިފަރާތްތަކުގެިބ ޑްިހުށަހަޅާއ ރުިއައ ޑީކާޑުތައްިއެޓެސްޓްިކުރަންޖެހޭކަމަށްިމަޢުލޫމާތު.2ި
ިގޮތު.1ި ިސެކ އުރ ޓީގެ ިބ ޑް ިބ ޑާއެކު ިއެއް ިރުފ ޔާގ250000ިެގައ  ިހާސް( ިބޭންކްި)ފަނަރަ ިހުރ ކަން ިފައ ސާ ިއެކައުންޓުގައ  ިއަދަދަށް ިއެ ިހުށަހަޅާފައ ވާއ ރު ިއެނގެންިިޗެކެއް ސްޓޭޓްމަންޓުން

ިރެންޓީ(ިހުށަހަޅާފައ ިނުވާކަމާއ ،ގެިފަރާތަކުންކަންިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރުިއެފައ ސާިހުރ ކަމުގެިޔަޤީންކަންި)ބޭންކްިނެތުމާއ ިއ ންވެސްޓްކުރަނީިހެޔޮިއެދޭިއަމ އްލަ
ިބ ޑްތަކުގައ ިހުށަހަޅާފައ ވާިބައެއްިމަޢުލޫމާތުިމ ންިކުރެވެންިނެތްކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިބ ޑްިފޯމުިތައްޔާރުިކުރުމުގައ ވެސްިއ ދާރީިމައްސަލަތައްިހުރުމާއ .1ި
ި

ިބާޠ ލުކުރުމަށް ިބ ޑްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިޔައުމ އްޔާގައ ިއެއ ޢުލާނާ ިތަފްޞީލު ިކަމެއްގެ ިއެއްވެސް ިމ އ ން ިފަހުންިނ ންމާފައ ވާއ ރު ިމީގެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިނުވާކަން ިބަޔާންކޮށްފައ 
ިދެންނެވުނެވެ.ިގައ ިބަޔާންކުރުމަށްތަފްސީލުި)އެކ ިބ ޑްގެިކަންތައްތައްިވަކ ވަކ ން(ިޔައުމ އްޔާިބ ޑްތައްިބާޠ ލުކުރަންިނ ންމާނަމަ،ިބ ޑްތަކުގައ ިފުރ ހަމަނުވާިކަންތައްތަކުގެ

ިއޮފ25ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެޑ ޔުކޭޝަން

ިި
ިކޮށްފައ ވ2ާ ިޢ މާރާތް ިއ ންޓަރނޭޝަނަލްި.ިހުޅުމާލޭގައ  ިދަށުން ިކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ިމެނޭޖްމަންޓް ިސްކޫލްގައ  ިއެޑ އުކޭޝަންގެިފަރީދ އްޔާ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިހ ންގާނެ ިސްކޫލެއް

ގުޅ ގެންިޙ އްޞާކޮށްފައ ވާިިހުށަހަޅާފައ ވާިބ ޑްތަކުގެިޓެކްނ ކަލްިއ ވެލުއޭޝަންިހެދުމަށްިއެިއ ޢުލާނާި(ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެނ1026ްސެޕްޓެމްބަރ08ިި)ި 22-PU/1/2016/206(IUL)ނަންބަރުި
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  ިފާހަގަިއާރު.އެފް.ޕީ ިތަކެއްކަން ިކްރައ ޓީރ އާ ިސަބްޖެކްޓ ވް ިގުޅ ގެންިކުރެވޭތީ،ކްރައ ޓީރ އާތަކަކީ ިއ ޢުލާނަކާ ިއެ ިތަކުގައ  ިއާރު.އެޕް.ޕީ ިޙ އްޞާކުރާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާންތަކާ

ިބޭނުންކުރުމަށާއ ،ިކްރައ ޓީތަކެއްގެިބަދަލުގައ ިސްޕެސ ފ ކްިކްރައ ޓީރ އާިތަކެއްިހުށަހަޅާިބ ޑްތައްިއ ވެލުއޭޓްކުރާނެިކްރައ ޓީރ އާިބަޔާންކުރާއ ރު،ިސަބްޖެކްޓ ވް
ި
ިއެޑ އުކޭޝަންގެމ ނ ސްޓް.1ިި ިއޮފް 22-PU/1/2016/206 ި(08ިި(IUL)ިނަންބަރުިރީ ިޓެކްނ ކަލ1026ީސެޕްޓެމްބަރ ިބ ޑްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ އ ވެލުއޭޓްކުރ އ ރު،ިި(

ިހުރ  ިކުންފުނީގެ ިހ ންގުމުގައ  ިސްކޫލްތައް ިިއ ންޓަރނޭޝަނަލް ިބަޔަށް ިނ ންމާފައ ވ20ިާތަޖުރ ބާގެ ިދ ނުމަށް ިހުރ ކަމުގެޕޮއ ންޓް ިތަޖުރ ބާ ިއ ންޓަރނޭޝަނަލީިިއ ރު، ިކުންފުނ ތަކުން ބ ޑްހުށަހެޅ 
އ ޢުލާންތަކާިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިިޕޮއ ންޓްިދީފައ ވާކަނ20ިްހުށަހެޅ ިކޮންމެިކުންފުންޏަކަށްިއެބައ ންިިކުންފުނ ތަކާއެކުިވެފައ ވާިއެއްބަސްވުންތައްިހެއްކަކަށްިބަލައ ،ިއެިލ ޔުންތައްިސްކޫލްތައްިހ ންގާ

ިތަކުގައ  ިއާރު.އެޕް.ޕީ ިޙ އްޞާކުރާ ިޕޮއ ންޓްިގުޅ ގެން ިބައ ން ިތަޖުރ ބާގެ ިކުންފުނ ތަކަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިގ ނައ ން ިއެގޮތަށްިތަޖުރ ބާ ިބަޔާންކޮށް ިކަމަށް ިއުޞޫލުން ިޕްރޯރާޓާ ިޢަމަލުކުރާނީ ިދ ނުމުގައ 
ިޢަމަލުކުރުމަށާއ ،

ި
ިއެޑ އުކޭޝަންގެ.1ިި ިއޮފް 22-PU/1/2016/206ި(08ިި(IUL)ިިނަންބަރުިމ ނ ސްޓްރީ ިފައ ނޭންޝ އަލ1026ީސެޕްޓެމްބަރ ިބ ޑްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ އ ވެލުއޭޓްިި(
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއާރު.އެފް.ޕީ ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއެ ިހ ންގުމަށްިކުރާނެކަމަށް ިސްކޫލް ިގައ  ިއާރު.އެފް.ޕީ ިނަމަވެސް، ިބަޔާންކޮށްފައ ވީ ިމާލީިޝައުޤުވެިގައ  ިކުންފުނ ތަކުގެ ިހުށަހަޅާ ިބ ޑް ރ ވެ
މަސައްކަތެއްިިކުރަންިކުންފުންޏަކާއ ިޙަވާލުކުރާއ ރު،ިއެިކުންފުންޏަކީިމާލީިގޮތުންިއެފަދަިބޮޑުިކްރައ ޓީރ އާއެއްިނެތްކަންިފާހަގަކުރެވޭިކަމަށާއ ،ިއަދ ިމ ފަދަިބޮޑުިމަސައްކަތެއްިޤާބ ލްކަންިބަލާނެ

ިބައެއްކަން ިއެކަށޭނަ ިކަމަށްިކުރުމަށް ިކަމެއް ިމުހ އްމު ިތަކުގައ ިބެލުމަކީ ިއާރު.އެޕް.ޕީ ިޙ އްޞާކުރާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާންތަކާ ިކްރައ ޓީރ އާއެއްިިފެންނާތީ، ިބަލާނެ ިޤާބ ލްކަން ިމާލީ ކުންފުނ ތަކުގެ
ިހުށަހަޅާިކުންފުނ ތަކުގެިމާލީިގާބ ލްކަންިވަޒަންކުރުމަށްިދެންނެވުނެވެ.ިބަޔާންކޮށްިބ ޑް

ިކޯޕަރޭޝ16ިަ ންިފެނަކަ
ިލ މ ޓެޑް

ިކޮށް ިކުންފުނ ން ިއެ ިހޯދުމަށް ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ ިމުވައްޒަފުންގެިސަލާމަތާއ ިރައްކާތެރ ކަމަށް ިލ މ ޓެޑުގެިޓެކްނ ކަލް ިނަންބަރުފެނަކަިކޯޕަރޭޝަން FNK-K(T)/FNK/IUL/2016/018ި ފައ ވާ
(0.ިި ިހުށަހަޅާފައ ވާ(1026ިިމާރ ޗު ިކުންފުންޏަކުން ިޕްރައ ވެޓް ިގުޅ ގެން ިބުނާިިއ ޢުލާނާ ިޚ ލާފަށްކަމަށް ިގަވާއ ދާ ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވަނީ ިނުފެތޭކަމަށްބުނެ ިސްޕެސ ފ ކޭޝަނަށް ިޓެކްނ ކަލް ބ ޑް

ިކު ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިއެކަންކަންިއ ސްލާޙުކޮށް ިކަންތައްތައް ިމ ދަންނަވާ ިތ ރީގައ  ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިޢަމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުން ިއެގޮތަށް ިއެދ ިރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ  ިގެންދ އުން މަލުކުރަމުން
ި.ދެންނެވީއެވެ

ނުވާނަމަ،ިއެިތަކެތީގެިއައ އަންދާސީހ ސާބުިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކުންިއަންދާސީހ ސާބުިހުށަހަޅާއ ރުިއެފަރާތްތަކުންިފޯރުކޮށްދޭިތަކެތީގެިބްރޭންޑްިނަންިބަޔާންކޮށްފަ.2ި އޯިސްޓޭންޑަޑްިބެލޭެނި.އެސް.އި 
ފޯރުކޮށްދޭއ ރު،ިއެއީިއެފަރާތުގެިއަންދާސީ އެފަރާތަކުންިތަކެތި  ހުށަހަޅާފައ ވާިތަކެތ ކަންިބެލޭނެގޮތެއްިނޯންނާނެތީ،ިއަންދާސީހ ސާބުިހޯދާއ ރު،ިމުދާިފޯރުކޮށްދޭިފަރާތްތަކުްނިގޮތެއްިއަދި  ހ ސާބުގައި 

 .ިފޯރުކޮށްދޭިތަކެތީގެިބްރޭންޑްިނަންިއެނގެންިއޮންނާނެގޮތަކަށްިއަންދާސީހ ސާބުިހޯދުން
 .އޯިނަންބަރުިފަދަިމުހ އްމުިމަޢުލޫމާތުިލ ޔާއ ރުިރަނގަޅަށްިލ ޔުމަށްިސަމާލުކަންިދ ނުން.އެސް.ކަރުދާހުގައ ިއައ ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑުންިތައްޔާރުކުރާިމަޢުލޫމާތުި.1ި
ދާސީހ ސާބުިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްތަކުންިފައ ިނުވާކަމެއް،ިއަންމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައ ިޕޮއ ންޓްިދޭނެކަމަށްިއަދ ިހުށަހަޅަންިޖެހޭިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެިތެރޭގައ ިހުށަހަޅަންިޖެހޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށް.1ި

 .ހުށަހަޅާފައ ިނުވާކަމަށްިބަޔާންކޮށްިއެފަރާތްތަކުގެިއަންދާސީހ ސާބުތައްިކުރ އަށްިއޮތްިތަނުގައ ިބާޠ ލްިނުކުރުން
ިފަރާ.1ި ިހުށަހަޅާ ިއަންދާސީހ ސާބު ިކަރުދާހުގައ ، ިމަޢުލޫމާތު ިނުވަތަ ިއ ޢުލާނުތަކުގައ  ިކުރާ ިހޯދުމަށް ިތަފްޞީލުކޮށްިއަންދާސީހ ސާބު ިހުށަހަޅަންވީގޮތް ިސްޕެސ ފ ކޭޝަން ިތަކެތީގެ ތްތަކުން

 .ބަޔާންކުރުން
 .ޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމެޓީއ ންިތައްޔާރުކުރާިކަރުދާސްތަކުގައ ިއެޕްރޫވްކުރާިފަރާތެއްގެިސޮއ ިކުރުން.5ި
 .ރުދާހުގައ ިއެޕްރޫވްކުރާިފަރާތެއްގެިސޮއ ިކުރުންފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑުންިޓެކްނ ކަލްިކޮމެންޓްިކުރުމަށްިތައްޔާރުކުރާިކަ.6ި
ިމަޢުލޫމާ.ި. ިޖެހޭނެކަމަށް ިހުށަހަޅަން ިއަންދާސީހ ސާބާއެކު ިޗެކްލ ސްޓްގައ ، ިތައްޔާރުކުރާ ިބެލުމަށް ިހުށަހަޅާފައ ވޭތޯ ިހަމައަށް ިލ ޔުންތައްިމަޢުލޫމާތު ިއެންމެހައ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކަރުދާހުގައ  ތު

 .ހ މެނުން
 .ިބަޔަށްިޕޮއ ންޓްދޭނެިގޮތްިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައ ިތަފްޞީލުކޮށްިބަޔާންިކުރުންތަޖުރ ބާގެި.8ި
ކަލްިސީހ ސާބުތައްިރަނގަޅަށްިޗެކްކޮށްިބެލުމަށާއ ،ިޓެކްނ ޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމ ޓީއަކީިހުށަހަޅާިއަންދާސީހ ސާބުތަކަށްިއެންމެިފަހުބަސްިބުނާިފަރާތްކަމުގައ ވުމުން،ިހުށަހަޅާފައ ވާިއަންދާ.1ި

 .ކޮމެންޓްިކޮށްފައ ވަނީިރަނގަޅަށްތޯިބެލުމަށްިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމ ޓީގެިމަސްއޫލ އްޔަތުގެިތެރޭގައ ިހ މެނުން
 .ކަލްިކޮމެންޓްިހޯދުންފަރާތެއްގެިޓެކްނ 1ިއަންދާސީހ ބެއްގެިޖުމްލަިއަގުިވަކ ިވަރަކަށްިވުރެިބޮޑުވާނަމަިއެިފަދަިތަކެއްޗަށްިޓެކްނ ކަލްިކޮމެންޓްިހޯދާއ ރުިމަދުވެގެންި.20ި
ކޮމެންޓްިކުރާިފަރާތްތަކުންިގެންގުޅޭިއުޞޫލުތައްިތަފާތުިިޓެކްނ ކަލްިކޮމެންޓްކުރާިފަރާތްތަކުންިޓެކްނ ކަލްިކޮމެންޓްކުރާނެިގޮތުގެިއުޞޫލެއްިލ ޔުމަކުންިއެކުލަވާލާފައ ިނެތުމުން،ިޓެކްނ ކަލް.22ި

ިއަށްި ިލ މ ޓެޑް ިފަރާތްތަކުވުމުގެިސަބަބުން،ިފެނަކަިިކޯޕަރޭޝަން ިކުރާ ިހުރ ކަމަށްިފެންނާތީ،ިޓެކްނ ކަލްިކޮމެންޓް ިކޮށްފައ  ިގޮތަށްިޓެކްނ ކަލްިކޮމެންޓް ިގޮތް ިނޫން ިގޮތް ިހުރ  ިފައ ދާ ންިއެންމެ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ި.ޓެކްނ ކަލްިކޮމެންޓްކުރާނެިގޮތުގެިއުޞޫލެއްިލ ޔުމަކުންިއެކުލަވާލުން

އަރ އަތޮޅުިދެކުނުބުރ17ިިީ
ިކައުންސ ލްގެި އޮމަދޫ

ިއ ދާރާ

ި.އދ ިރައްޔ ތުން ިގެންގުޅުމަށްޓަކައ ، 100ިިއޮމަދޫގައ ،ިދ ރޭމަސް ިމީގެ ިފެންގަނޑު ިއޮންނަ ިހަދާފައ  ިސަރަޙައްދެއްގައ  ިދ ގު ިފޫޓުގެ ިކައުންސ ލްގ1ިިެވަރަކަށް ިއޮމަދޫ ިކުރ ން ިދުވަސް މަހެއްހާ
ކޮންމެވެސްިއެއްޗެކޭިކ ޔައ ި ރުފ ޔާއަށްިއެތަންިކުއްޔަށްިހ ފ ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާި(ތ ންހާސްިފަސްސަތޭކަ)1500ި/-އ ދާރާއ ންިއެފެންގަނޑުިބީލަމަށްިލުމުންިއެރަށުގެިމީހަކުި

ިމަސައްކަ ިއެތަނުގައ  ިނަގައ ގެން ިއެފެންގަނޑު ިއަމ އްލައަށް ިއޭނާ ިފަހުން ިކަމަށާއ ،ިއޭގެ ިހ ފެހެއްޓ  ިދޫނުކޮށް ިއެފެންގަނޑު ިއެބަދާކަމަށާއ ،ިއޭނާއަށްއެމ ހާއަށް ިކުރަމުން ިލ ބުނީިިތް އެފެންގަނޑު
ިނެތްކަމަ ިދުށްމީހަކު ިނެރެފައ ހުއްޓާ ިއ ޢުލާނެއް ިއެބުނާ ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިބުނާ ިކަމަށް ިލައ ގެން ިބީލަމަށް ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިތަޙްޤީޤުިއަލުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބުނެ ށް

ިކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ި

 ގެޒެޓްގައ ިޝާއ ރުކުރުމަށާއ ،ިިއޮމަދޫިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިއ ޢުލާނުތައްިގެޒެޓްގައ ިޝާއ ރުނުކުރާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިއެިކައުންސ ލްގެިއާންމުިއ ޢުލާނުތައް.އދ .2
ޔާބުިކޮށްފައ ވާިފަރާތަކީިއޮމަދޫިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާިކަމަށްވެފައ ،ިއަދ ،ިމަސްފެންގަޑުިކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްިއެކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިބ ޑްިކާމ  .1

ބެލުމުގެިިތްތައްިއެގޮތަށްިމަޞްލަޙަތުިފުށުއަރާިފަރާތްތަކުގެއެިފަރާތަކީިމ ކަމުގައ ިމަޞްލަޙަތުިފުށުއަރާިފަރާތެއްިކަމުގައ ވާއ ރު،ިއ ޢުލާނުިކުރުމާއ ިއެގްރީމެންޓްިޑްރާފްޓްިކުރުމުގެިމަސައްކަ
ިނުވަތަ ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތްތަށް ިއެފަދަ ިއެގޮތަށް ިފެންނާތީ، ިކަމެއްކަމަށް ިމަގުފަހ ވާފަދަ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިގެންދ އުމަކީ ިކުރ އަށް ިގެންދ އުމަށްިދަށުން ިކުރ އަށް ިއެކަންކަން ިއ ދާރީގޮތުން

ި.މަސްލަހަތުިފުށުއަރާިފަރާތްތަކާއ ިޙަވާލުނުކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ

ިއަތޮޅ18ިިު ފުވައްމުލަކު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

އަކީިލޯކަލްިކައުންސ ލްގެިޤާނޫނާި"ިދެކުނުިމަހާސ ންތާ"އަތޮޅުިކައުންސ ލާިގުޅ ގެންިފުވައްމުލަކުގައ ިބޭއްވ ި.އަތޮޅާއ ިގދ.ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލުންިއ ސްނަގައ ގެންިއައްޑޫސ ޓީއާއ ިގއ
ފެއާޒުންިލަފާދީފައ ިވަނ ކޮށް،ިކަމަށްވާތީިއެކަމަށްިދައުލަތުގެިމުދަލާއ ިފައ ސާއާއ ިމުވައްޒަފުންިބޭނުންކުރުމަކީިހުއްދަިކަމެއްިނޫންކަމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްއެޚ ލާފަށްިބާއްވާިމަހާސ ންތާއެއްި

ގާފައ ވަނ ކޮށްިއެިދެިމުއައްސ ސާއ ންިއަންގާފައ ވާިގޮތާިޚ ލާފަށްިއެިމަހާސ ންތާިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުންިއަން-އަދ ިއެިމަހާސ ންތާިނުބޭއްވުމަށްިހޯމްިމ ނ ސްޓްރީގެިއެންގުމާިޙަވާލާދީިއެންޓ 
ި ިހޯދ  ިއެކަމަށް ިކަމަށާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިޚަރަދުތަކެއް ިޚ ލާފަށް ިޤާނޫނާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިބޭއްވުމަށް ިމަހާސ ންތާ ިއެ ިކަމަށާއ ، ިހޯބާއްވާފައ ވާ ިކަންކަމަށް ިއެހެން ިތަކެއްޗަކީ ިއެ ިހޯދާފައ ވަނީ ދ ިތަކެތ 
ިހޯދާފައ ވަނީިމާލ  ިކޮންފަރެންސްިމައ ކްސ ސްޓަމް ިހޯދ  ިލ ޔެގެންިކަމަށާއ ،ިއެިމަހާސ ންތާއަށް ިތަކެތ ކަންިދޭހަވާގޮތަށްިލ ޔުންތަކުގައ  -ވަނަިމާއްދާއާިޚ ލާފަށްިއެންޓ 6.08ިއްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެ

ކައުންސ ލްގެިނާއ ބުރައީސްގެިދެިބޭ ރުފ ޔާއަށްިކަމަށާއ ،ިއެފައ ސާިދޫކުރުމަށްި(ިއެއްލައްކަިސާދަހާސް)2210000.00ިބެގެިޙ އްޞާިއޮންނަިކުންފުނ ންިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިހުއްދަިނުހޯދައި 
ިއެންޓ -އެންޓ  ިނެތްކަމަށް ިދެވެން ިހުއްދަ ިދޫކުރުމަށް ިއެފައ ސާ ިއެދުމުން ިމަޝްވަރާއަކަށް ިކޮމ ޝަނުގެ ިދޫ-ކޮރަޕްޝަން ިއެފައ ސާ ިއެންގުމުންވެސް ިކޮމ ޝަނުން ިކައުންސ ލްިކޮރަޕްޝަން ކުރުމަށް

ިދޫކޮށްފައ ިކަމަށާއ ،ިކައުންސ ލްގެިމުވައްޒަފުންނަށްިބ ރުދައް ިކުރުވާފައ ވާކަމަށްިބުނާިހ ންގުމާިއެވަގުތުިޙަވާލުވެހުރ ިފަރާތުންިއަންގައ ގެންިއެފައ ސާިވަނީ ކައ ގެންިމ ިމަސައްކަތުގައ ިބައ ވެރ 
ިގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަ

ިމ ނ ސްޓްރީ .2 ިނުބޭއްވުމަށް، ިމަހާސ ންތާ ިދެކުނު ިބާއްވާފައ ވާ ިބައ ވެރ ވާގޮތަށް ިއަތޮޅު ިހަތަރު ިދެކުނުގެ ިއ ސްނަގައ ގެން ިކައުންސ ލުން ިއެންޓ އެ ިއ ންނާއ  ިހޯމްއެފެއާޒް ކޮރަޕްޝަންި-ިއޮފް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ންގާިއެންގުމާިޙ ލާފަށްިއެިކައުންސ ލުންިމަހާސ ންތާިބާއްވާފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިކުރ އަށްއޮތްތަނުގައ ިދައުލަތުގެިއ ދާރާތަކުންިއަިކޮމ ޝަނުންިކައުންސ ލަށްިއަންގާފައ ވީނަމަވެސް،ިއެ
 އެންގުންތަކާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށާއ ،

 

1. ި ިސ ސްޓަމްއެއް ިމައ ކް ިކޮންފަރެންސް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިނަންބަރު ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިތ ޔަ ިބޭނުންވެގެން 243-S02/243/2015/6 (17ި(IUL)ހޯދަން
ި ި(1025ިފެބްރުވަރީ ިތެރެއ ން ިހ އްސާދާރުންގެ ިކުންފުނީގެ ިޕްރައ ވެޓް ިކުރ  ިކާމ ޔާބު ިބ ޑް ިގުޅ ގެން ިރައީސްގ1ިިެއ ޢުލާނާ ިނާއ ބު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު މީހުންނަކީ

،ިއެފަރާތުންިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގެިކުރ ންިދައުލަތުގެިކަން،ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކުިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެފަރާތުންިހުށަހަޅާފައ ވާިސ ޓީގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސްބޭބެއ ން
ި ިގަވާއ ދުގެ ިއެންޓ 6.08ިމާލ އްޔަތުގެ ިއެއްގޮތަށް ިހު-މާއްދާއާ ިކޮމ ޝަންގެ ިފާހަގަކުރެވެއެވެކޮރަޕްޝަން ިހޯދާފައ ނުވާކަން ިއަތޮޅުި.ިއްދަ ިފުވައްމުލަކު ިކުރ އަށްއޮތްތަނުގައ  އެހެންކަމުން

ތަނަކުންިޚ ދުމަތެއްިހޯދާނަމަިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި މ ޝަންގެިހުއްދަިކޮރަޕްޝަންިކޮ-ވަނަިމާއްދާއާިއެއްގޮތަށްިއެންޓ 6.08ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިމުވައްޒަފަކާިގުޅުމެއްިހުރި 
 ލ ޔުމުންިހޯދުމަށާއ ،

 

އ ޢުލާނާިގުޅ ގެންި(1025ިފެބްރުވަރ17ިިީ) 243-S02/243/2015/6(IUL)ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލަށްިކޮންފަރެންސްިމައ ކްިސ ސްޓަމްއެއްިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިކުރ ިނަންބަރުި .1
އ ންސައްތަިޙ އްޞާިއޮންނަިފަރާތެއްކަންިއެނގެންއޮތްިނަމަވެސް،ިއެިި%50ންނަށްިބަލާލާއ ރު،ިއެކަކީިމ ިދެިކުންފުނީގެވެސްިކުންފުނީގެިޙ އްޞާދާރ1ިުޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅ ިޕްރައ ވެޓްި 

ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ، ިލ ޔުންތައް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިއ ޢުލާނުގައ ، ިއ ސްވެދެންނެވުނު ިއ ދާރާގެ ިގަވާއ ދުގެ 8.16ިިގެ ިމާއްދާގެ ިބުނާި(ިށ)ވަނަ ގައ 
ިފާހަގަކުރެވޭ ިނުވާކަން ިބަލާފައ  ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިބ ޑެއްތޯ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިބ ޑަކީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކުންފުނ ން ިދެ ިއެ ިގުޅ ގެންިފަދައ ން، ިއ ޢުލާންތަކާ ިކުރ އަށްއޮތްތަނުގައ  ތީ،

 ގުޅ ގެންިޙ އްޞާކުރާިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައ ިހ މެނުމަށާއ ،ިިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިއ ޢުލާނާ

 

ވަނަިއަހަރުގެިބަޖެޓުގައ ިހ މަނާފައ ނުވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިކުރ އަށްއޮތްތަނުގައ 1025ިިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލަށްިބޭނުންވާިކޮންފަރެންސްިމައ ކްިސ ސްޓަމްިގަތުމަށްިއެިއ ދާރާގެި .1
 ވަނަިމާއްދާއާިއެއްގޮތަށް،ިބަޖެޓުކުރެވ ގެންިޚ ދުމަތްިހޯދުމަށާއ ،8.01ިިންވާިތަކެއްޗާއ ިޙ ދުމަތްިހޯދުމުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެިއެިއ ދާރާއަށްިބޭނު

ި

ިދައުލަތުން .5 ިޚަރަދު ިހ ނގާ ިގަތުމަށް ިސ ސްޓަމް ިމައ ކް ިކޮންފަރެންސް ިބޭނުންވާ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިކުރުމަށްިިފުވައްމުލަކު ިތެރެއ ން ިޚަރަދުގެ ިހ ންގުމުގެ ިއޮފީސް ދީފައ ވާ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ވަނަިއާއްމުިޖަލްސާއ ންިނ ންމާފައ ވާއ ރު،ިބަޖެޓަށްިބަދަލުިގެނައުމުގެިކުރ ންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީނ1ިިްވަނަިއަހަރުގ1025ިިެފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި
ގައ ވާިގޮތަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްި(ިނ)ވަނަިމާއްދާގ1.05ިިެގަކުރެވޭތީ،ިކުރ އަށްއޮތްތަނުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެިހުއްދަިހޯދާފައ ނުވާކަންިފާހަ

ި.ހުށަހަޅައ ގެން،ިއެިމ ނ ސްޓްރީގެިހުއްދަިލ ބ ގެންިބަޖެޓަށްިބަދަލުިގެނައުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ

މާޅޮސްމަޑުލ19ިިު
އުތުރުބުރީި
އަނގޮޅުތީމުި

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ި.ިރ ިއޮފީހުން ިއަނގޮޅ ތީމު ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިހެދުމުގެ ިކުޑަފެންޑާއެއް ިޕޯސްޓްގައ  ިހެލްތު 1008ިިއަނގޮޅ ތީމު ިނުވަތަ ިއަހަރު ިކުރ 1001ިިވަނަ ިއަހަރު ވަނަ
ިކުރ މަތ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިހަވާލުކުރީ ިމަސައްކަތް ިއެފަރާތާ ިއަދ  ިޚ ލާފަށްކަމަށާއ ، ިޤަވާޢ ދާ ިހޮވީ ިފަރާތެއް ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ި(ިތ ރީސްހާސް)100000.00ިލީ 100000.00ިނުވަތަ

ިހާސް) ި(ިސާޅީސް ިފަރާތަށް ިމަސައްކަތްކުރ  ިނ މުނުއ ރު ިމަސައްކަތް ިނަމަވެސް، ިރުފ ޔާ)800000.00ިރުފ ޔާއަށް ިއެއްބަސްވ ި(ިއައްޑ ހަހާސް ިދ ންކަމަށްވަނީ ިފައ ސާ ދީފައ ވާކަމަށާއ ،ިމ ހާގ ނަ
ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިކޮމ ޝަނުން ިމ  ިމައްސަލަ ިބުނާ ިޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށް ިމަސައްކަތްތަކެއް ިއ ތުރަށް ިތަނުގައ ިިމަސައްކަތުގެ ިއޮތް ިކުރ އަށް ިރ ޢާޔަތްކޮށް، ކަންތައްތަކަށް

 .އްތައްިއ ސްލާހްކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެތ ރީގައ މ ވާިކަންތަ
ި.ިރ1.  ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދަޢުލަތުގެ ިހޯދާއ ރު، ިޚ ދުމަތް ިތަކެއްޗާއ  ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ ޔަށް ިކައުންސ ލުން 8.02ިިއަނގޮޅ ތީމު ިމާއްދާގެ ިއެނގޭނެ،ި(ިށ)ވަނަ ިއާއްމުކޮށް ިފަދައ ން ގައ ވާ

ި.ިހާމަކަންިބޮޑުގޮތެއްގައ ިކުރުން
 .2ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިމ8.26ިަދަޢުލަތުގެ ިހުށަހެޅުމަށް، ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިކުރުވުމަށްޓަކައ ، ިމަސައްކަތް ިހޯދުމާ ިމާހ ރުން ިފަންނީ ިގަތުމާ ިތަކެތ  ިފަދައ ން ިމާއްދާގައ ވާ ޢުލޫމާތުިވަނަ

ި.ވާނެިފަރާތެއްިހޮވުމުގައ ިޕޮއ ންޓްިދޭިއުޞޫލުވެސްިބަޔާންިކުރުންދޭންވާނީިލ ޔުމުންކަމާއ ،ިމ ލ ޔުމުގައ ިއެކަމެއްގެިތަފްޞީލްގެިއ ތުރުންިއެކަމެއްިކުރު
 .3ި ިބާބު ިގެ ިގަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިބީލަމުގެ ިއޮތްތަނުގައ  ިޕްރޮކ އުމަންޓް)25ިކުރ އަށް ި(ިދައުލަތުގެ 16ިިގެ ިމާއްދާގެ ި(ިށ)ވަނަ ގައ ވާި(ިނ)އަދ 

ިއެ ިކްިގޮތުގެމަތ ން، ިފެންވަރުބަލާނޭ ިފަރާތްތަކުގެ ިބައ ވެރ ވާ ިއެބީލަމެއްގައ  ިބީލަންކަރުދާހުގައ ، ިނުވަތަ ިއ ޢުލާނުގައ  ިކުރާ ިހުޅުވާލުމަށް ިފެންވަރުިބީލަމަކަށް ިބަޔާންކުރުމާއ ، ރައ ޓީރ އާ
ި.ދެނެގަތުމުގެގޮތުންިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތަކާއ ިއެހެނ ހެންިމަޢުލޫމާތުތައްިބަޔާންކުރުން

ގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ން،ިއެބީލަމަކާި(ިހ)ވަނަިމާއްދާގ16ިިެގެި(ިދައުލަތުގެިޕްރޮކ އުމަންޓް)25ިމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންދާއ ރު،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުިގެިބާބުިބީލ4ަ. 
ި.ރާނެިކްރައ ޓީރ އާިއަދ ިބީލަންިހަވާލުކުރާނޭިފަރާތެއްިހޮވާނެގޮތްިބީލަންކަރުދާހުގައ ިބަޔާންކުރުންގުޅ ގެންިހުށަހެޅޭިޕްރޮޕޯސަލްތައްިވަޒަންކުރާނެގޮތާއ ،ިވަޒަންކުރުމުގައ ިބޭނުންކު

 .5ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިއެކުލަވާލާއ ރު ިކޮމެޓީ ިވަޒަންކުރާ ިހ ސާބުތައް ިބ8.28ިައަންދާސީ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިތެރޭގައ  ިއޮފީހުގެ ިއެ ިފަދައ ން ިމާއްދާގައ ވާ ިކޮމެޓީިވަނަ ލާ
ި.ކަންިއެންގުންހަމަޖެއްސުމާއ ،ިކޮމެޓީގެިމެންބަރުންގެިނަމާއ ،ިމަޤާމުިއެނގޭނެގޮތަށްިލ ޔެިކޮމެޓީއަށްިހަމަޖެއްސ ިމެންބަރުންނަށްވެސްިލ ޔުމަކުންިއެ

 .6ި ިވަޒަންކުރާ ިބީލަން ިބާއްވާ ިގުޅ ގެން ިއެބީލަމަކާ ިކުރ އަށްގެންދާއ ރު، ިކަންތައް ިވަޒަންކުރުމުގެ ިނ ންމާިބީލަންތައް ިވާހަކަތަކާއ  ިދައްކާ ިމެންބަރުން ިއެކޮމ ޓީގެ ިބައްދަލުވުންތަކުގައ  ކޮމ ޓީގެ
ި.ނ ންމުންތައްިތަފްޞީލުކޮށްިއެނގޭނޭހެންިކޮމ ޓީގެިޔައުމ އްޔާިލ ޔެ،ިކޮމ ޓީގެިމެންބަރުންިސޮއ ކޮށް،ިބެލެހެއްޓުން

 .7ި ިއެބީލަމަކާ ިކުރ އަށްގެންދާއ ރު، ިވަޒަންކުރުމުގެކަންތައް ިކޮމ ޓީންިބީލަންތައް ިވަޒަންކުރާ ިބީލަން ިމާކުސްދ ނުމުގައ  ިކެޓެގެރީތަކުން ިވަކ ވަކ  ިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ގުޅ ގެން
ފައ ވާގޮތުގެިތަފްޞީލީިމަޢުލޫމާތުިލ ޔުމުންިލަިމާކުސްިހ ސާބުކުރެވ ޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތާއ ،ިރ ޢާޔަތްކުރ ިކަންތައްތަކާއ ،ިބެލ ިމ ންގަނޑުތަކާއ ،ިވަކ ވަކ ިކެޓެގެރީތަކުންިބީލަންވެރ ންނަށްިލ ބޭިޖުމް

ި.ތައްޔާރުކުރުމާއ ،ިއެިލ ޔުންތަކުގައ ިބީލަންިވަޒަންކުރާިކޮމ ޓީގެިމެންބަރުންިސޮއ ކޮށްިބެލެހެއްޓުން
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއަތޮޅ20ިިު ފުވައްމުލަކު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ދާރާއ ންިދޫކުރާިބ ންތައްިއެކ ިފަރާތްތަކަށްިދ ނުމުގައ ިނުފޫޒުިފޯރުވާިމީހެއްކަމަށާއ ،ިފުވައްމުލަކުިތުނޑ ންިކުރީގެިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާއަކީިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ .ޏ
ލާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ކަމުގެިއ ނާމެއްގެގޮތުންިިއަޅާނުލައ ިދޫކޮށްފެނަކައ ގެިފުވައްމުލަކުިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރަށްިދޫކޮށްފައ ވާިރެސްޓޯރެންޓްގެިކުލ ިނުދައްކާިއެތައްިމަހެއްިވެގެންިދ ޔައ ރުވެސްިއެކަމާ

ިނު.ޏ ިކަރަންޓް ިއެތަންތަނުން ިހުރ ނަމަވެސް ިނުދައްކާ ިކަރަންޓްބ ލް ިތަންތަނުގެ ިބޭނުންވާ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިމ ިއަތޮޅު ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިބަހައްޓައ ދީފައ ވާ ކަނޑައ 
ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިިކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ 

، (ހ)ގައ ،ިއެމާއްދާގެި(ިރ)ވަނަިމާއްދާގެި 1.2ިއެއްބަސްވުމުގެިި (1021އޮކްޓޯބަރ18ިި) 243-S01/PRIV/2012/11(AGR)ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިނަންބަރުި.2ި

ި(ިށ) ިނު(ިނ)އަދ  ިކުލ  ިގޮތަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  ިގޮތުން ިމީލާދީ ިއަތޮޅ1ިިުދައްކާ ިފުވައްމުލަކު ިބާރު ިވަކ ކުރުމުގެ ިބ ން ިޢ މާރާތާއ  ިބާޠ ލްކޮށް ިއެގްރީމަންޓް ިފާއ ތުވެއްޖެނަމަ މަސް
ިފާއ ތުވެގެންދ ޔައ  ިދުވަސް ިއަހަރު ިދެ ިނުދައްކާ ިކުލ  ިހޯލްގެ ިފަންކްޝަނަލް ިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް، ިލ ބ ގެންވާކަމަށް ިކައުންސ ލަށް ިއ ދާރާއ ންިރުވެސް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ފުވައްމުލަކު

ިއެއްބަ ިވެވޭ ިއެކ ފަރާތްތަކާއެކު ިތަނުގައ ، ިކުރ އަށްއޮތް ިއަޅާފައ ނުވާތީ، ިފ ޔަވަޅު ިއެއްގޮތަށް ިއެއްބަސްވުމާ ިގޮތެއްގައ  ިއެއްގޮތަށްިއެކަށީގެންވާ ިއެއްބަސްވުމާ ިފަރާތްތަކާމެދު ިޚ ލާފުވާ ސްވުންތަކާ
ިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށާއ ،

ލްގެިއ ދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭިފައ ސާިޝަރީޢަތްިފުވައްމުލަކުިތުނޑީިފަންކްޝަނަލްިހޯލްިކުއްޔަށްިހ ފ ިފަރާތުން،ިފަންކްޝަނަލްިހޯލްގެިކުލީގެިގޮތުގައ ިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ،ިއަދ .1ި
ިދަޢުވާކޮށް ިމެނޭޖަރިމައްޗަށް ިރީޖަނަލް ިފުވައްމުލަކު ިފެނަކައ ގެ ިހޯދުމަށް، ިއެދ ފައ ވާއ ރު،ިމެދުވެރ ކޮށް ިއޮފީހުގައ  ިޖެނެރަލްގެ ިއެޓަރނީ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ދ ނުމަށް

ި ިކުލީގެ ިޖޫރ މަނާއާއެކު ިހޯލްގެ ިފަންގްޝަނަލް ިތުނޑީ ިފުވައްމުލަކު ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ، ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިޝީޓުފުވައްމުލަކު ިފައ ސާގެ ިނަގަންޖެހޭ ިފެނަކައ ގެިގޮތުގައ  ގައ ،
ިދައްކަންޖެހެނީި ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިމެނޭޖަރ،ިފުވައްމުލަކު ިލާރ )1ި..1110056ފުވައްމުލަކުިރީޖަނަލް ިނުވަ ިހަތްދ ހަ ިހަރުފ ޔާ ިފަންސާސް ިތޭވީސްހާސް ރުފ ޔާކަމަށްި(ިދުއ ސައްތަ

ވަނަިއަހަރުގެިޑ ސެމްބަރިމަހުގެިނ ޔަލަށް،ިފުވައްމުލަކުިތުނޑީިފަންގްޝަނަލ1021ިިްއަހަރުގެިޖުލައ ިމަހުންިފެށ ގެންިިވަނ1021ިަބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިމ ިކޮމ ޝަނުންިހ ސާބުކުރުމުންި
ި ިޖޫރ މަނާއާއެކު ިގޮތުގައ  ިކުލީގެ ިހަތްލާރ )ި.1850580.0ހޯލްގެ ިރުފ ޔާ ިއަށްޑ ހަ ިފަސްސަތޭކަ ިއަށްޑ ހަފަސްހާސް ިފުވައްމުލަ(ިދުއ ސައްތަ ިމެނޭޖަރިފުވައްމުލަކުިރުފ ޔާ،ިފެނަކައ ގެ ިރީޖަނަލް ކު

ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭިފައ ސާގެިހ ސާބުިރަގަޅަށްިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިފެނަކައ ގެިފުވައްމުލަކުިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުި
ި.ިގެިއޮފީހަށްިހުށަހަޅައ ދ ނުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުިއެޓަރނީިޖެނެރަލް

ިޖެނެރަލްގ21ިިެ އެޓަރނީ
ިއޮފީސް

ތުނޑ ންިކުރީގެިނުފޫޒުިފޯރުވާިމީހެއްކަމަށާއ ،ިފުވައްމުލަކުިިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާއަކީިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިދޫކުރާިބ ންތައްިއެކ ިފަރާތްތަކަށްިދ ނުމުގައ .ޏ
ިއަޅާނުލައ ިދޫކޮށްލާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ކަމުގެިއ ނާމެއްގެގޮތުންިފެނަކައ ގެިފުވައްމުލަކުިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރަށްިދޫކޮށްފައ ވާިރެސްޓޯރެންޓްގެިކުލ ިނުދައްކާިއެތައްިމަހެއްިވެގެންިދ ޔައ ރުވެސްިއެކަމާ

ިބޭނު.ޏ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިމ އަތޮޅު ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިބަހައްޓައ ދީފައ ވާ ިނުކަނޑައ  ިކަރަންޓް ިއެތަންތަނުން ިހުރ ނަމަވެސް ިނުދައްކާ ިކަރަންޓްބ ލް ިތަންތަނުގެ ިންވާ
ިކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،

ިން،ިފަންކްޝަނަލްިހޯލްގެިކުލީގެިގޮތުގައ ިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭިފައ ސާިޝަރީޢަތްިމެދުވެރ ކޮށްފުވައްމުލަކުިތުނޑީިފަންކްޝަނަލްިހޯލްިކުއްޔަށްިހ ފ ިފަރާތު
ިއ ދާ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިދަޢުވާކޮށްދ ނުމަށް ިމައްޗަށް ިމެނޭޖަރުގެ ިރީޖަނަލް ިފުވައްމުލަކު ިފެނަކައ ގެ ިކުރީގެ ިއެދ ފައ ވާއ ރު،ިރާއ ހޯދުމަށް، ިއޮފީހުގައ  ިޖެނެރަލްގެ ިއެޓަރނީ ން
ިކުލީގެި ިހޯލްގެިޖޫރ މަނާއާއެކު ިފަންގްޝަނަލް ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ،ިފުވައްމުލަކުިތުނޑީ ިއ ދާރާއ ން ިފައ ސާގެިޝީޓުގައ ،ިއ ސްވެދެންނެވުނުިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެ ގޮތުގައ ިނަގަންޖެހޭ

ިހަރުފ ޔާިހަތްދ ހަިނުވަިލާރ )1ި..1110056ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިދައްކަންޖެހެނީިިފަރާތްިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅު ރުފ ޔާކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ި(ިދުއ ސައްތަިތޭވީސްހާސްިފަންސާސް
ގެިނ ޔަލަށް،ިފުވައްމުލަކުިތުނޑީިފަންގްޝަނަލްިހޯލްގެިކުލީގެިގޮތުގައ ިވަނަިއަހަރުގެިޑ ސެމްބަރިމަހ1021ިުވަނަިއަހަރުގެިޖުލައ ިމަހުންިފެށ ގެނ1021ިިްމ ިކޮމ ޝަނުންިހ ސާބުކުރުމުންި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ި ިހަތްލާރ )ި.1850580.0ޖޫރ މަނާއާއެކު ިރުފ ޔާ ިއަށްޑ ހަ ިފަސްސަތޭކަ ިއަށްޑ ހަފަސްހާސް ިދައްކަންޖެހޭކަންި(ިދުއ ސައްތަ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިއޭނާ ރުފ ޔާ،
ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ،ިއޭ ިއެޓަރނީޖެނެރަލްގެ ިތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ިރަނގަޅަށް ިހ ސާބު ިފައ ސާގެ ިދައްކަންޖެހޭ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިކައުންސ ލްިނާ ިއެ ިހުށަހެޅުމަށް އޮފީހަށް

ި.ިގެންދ އުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެިއަށްިމ ކޮމ ޝަނުންިވަނީިއަންގާފައ ވާތީ،ިމ ފައ ސާިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިވީހާވެސްިއަވަހަކަށްިކުރ ޔަށް

ިސ ޓ11ިިީ އައްޑޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިގުޅޭ ިކުރ ިއ ޢުލާނާ ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިއޮފީހުގެިމަގުމަތީިސުޕަވައ ޒަރުިކަމުގެިދާއ މީިމަގާމަށް ިއަވަށު ިފޭދޫ ިތެރޭގައ ިިއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެ ިދުއްވުމުގ01ިިެޝަރުޠުތަކުގެ ފުރޮޅުލީިއުޅަނދު
ިއެމަ ިވައްދާފައ ވަނީ ިއެމަގާމަށް ިކުރ ން ިދުވަސް ިދެމަހެއްހާ ިވީނަމަވެސް،ިމީގެ ިބަޔާންކޮށްފައ  ިފަރާތެއްކަމަށް ިއޮންނަންޖެހޭ ިލައ ސަންސް ިހަމަނުވާ،ިޢުމުރުން ިޝަރުޠު އަހަރުވެފައ ހުރ 65ިިގާމަށް

 ނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،މީހެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ިކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވު
އ ޢުލާނުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފޭދޫިއަވަށުގެިމުނ ސ ޕަލްިސަރވ ސްިސުޕަވައ ޒާގެި(1021ިޑ ސެމްބަރ11ިި) CB/IUL/2014/216-426އައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިނަންބަރުި.2ި

ކޮޕީިއަދ 1ިިފޯމުގެިތަޢުލީމުގެިބައ ގެި(1ިއޭ)A2ިގެިއ ދާރާގެިފޭދޫިއަވަށުިއޮފީހުންިތައްޔާރުކޮށްިޕޮއ ންޓްިދީފައ ވާިގައ ިއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލ1021ިްޑ ސެމްބަރ28ިިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންި
A2ި(ޭ1ިއ)ި ިބައ ގެ ިތަޖުރ ބާ ިމަސްކަތުގެ 2ިިފޯމުގެ ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިއެނގޭނެހެން ިފަރާތް ިތައްޔާރުކުރ  ިފޯމްތަކުގައ  ިލ ބ ފައ ވާއ ރު،ިއެ ިތަޙުޤީޤަށް ިނުވާކަންިކޮޕީ ިއަދ ިސޮއ ކޮށްފައ  ނަން

ިލ ޔެ ިތައްޔާރުކުރާ ިއޮފީސްތަކުން ިއަވަށު ިހ ންގަމުންދާ ިދަށުން ިއެކައުންސ ލްގެ ިއާއ  ިއ ދާރާ ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިއެނގޭނެހެންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިއައްޑޫ ިފަރާތް ިތައްޔާރުކުރ  ިއެތަކެތ  ކ ޔުންތަކުގައ 
ގެންިމަސައްކަތްިށްިތައްޔާރުކުރާިފޯމުތަކުގައ ިތައްޔާރުކުރ ިފަރާތުގެިނަމާއ ިމަގާމުިޖަހައ ،ިނަންިއަދ ިސޮއ ިކޮށްފައ ިނުވާނަމަިއެލ ޔުންތައްިބަލައ ނަމާއ ިމަގާމުިޖަހައ ިސޮއ ިކުރުމަށާއ ،ިއެގޮތަ

ިކުރ އަށްިނުގެންދ އުމަށާއ ،
1ި.ި CB/IUL/2014/216ި(22ިި-426ނަންބަރު ިއޮފީ(1021ިޑ ސެމްބަރ ިއަވަށު ިފޭދޫ ިގުޅ ގެން ިމަޤާމުގެިއ ޢުލާނާއ  ިދެފަރާތަކީވެސް ިހުށަހެޅ  ިމަގާމަށް ިސުޕަވައ ޒަރގެ ިމުނ ސ ޕަލް ހުގެ

ި ިދެފަރާތްކަމަށްވީއ ރު،ިއެ ިހަމަނުވާ ިކ1ިުޝަރުތު ިއޮތްތާގައ  ިވަޒީފާިދީފައ ވާތީ،ިކުރ ޔަށް ިފަރާތަށް ިލ ބުނު ިމަތ ންިމާރކްސް ިއެންމެ ިކުރުމަށްފަހު ިއ ވެލުއޭޓް ިވަޒީފާގެިފަރާތުގެިއެޕްލ ކޭޝަން ރާ
ި.ިފަހުިއަލުންިއ ޢުލާންކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެލާންތަކާއ ގުޅ ގެންިމަޤާމުގެިޝަރުތުތައްިހަމަވާިއެއްވެސްިފަރާތެއްިވަޒީފާއަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަ،ިއ ޢުލާންިބާތ ލްކުރުމަށްއ ޢު

ިދޫޑ ގަނ11ިިް ފުވައްމުލަކު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ި.ޏ ިއުތުރުން ިފ ނ ވާދީ ިފުވައްމުލައް ިމީގެ ިޕްލޭންކޮށްގެން ިމ ނ ސްޓްރީން ިއެޓޯލްސް ިވަކ ވާގޮތައް ިގޯއްޗާ ިއެއްބައ  ިމެދުން ިގޯއްޗެއްގެ ިއެރަށު ިހުސްބ މަކީ ިހެދުމުންިި.2އޮތް ިމަގެއް ިކުރ ން އަހަރު
ިޕްރޮވ  ިނުލ ބުނުކަށާއ ،ިދެކުނު ިއެތަން ިމ އަދާހަމައަށްވެސް ިފެށ ގެން ިބައެއްކަމަށާއ ،ިއެދުވަހުން ިވަކ ވެފައ ވާ ިގޯތ ން ިމީގެ ިއެއީ ިބުނީ ިއޮފީހުން ިއެ ިހުށަހެޅުމުން ިއޮފީހަށް ިކުރީގެިި.2ންސް އަހަރު

ިޏ ިނުދެވޭނެކަމަށާއ ، ިބަދަލު ިގޯ.މައްސަލައަކަށްވާތީ ިބޮޑުބޭބެގެ ިގޯއްޗަށާއ ، ިކާފަގެ ިފަރާތުގެ ިމަންމަ ިކަތީބުގެ ިއެރަށު ިމ ހާރުވަނީ ިބޮޑުބައެއް ިސަރަޙައްދުގެ ިކާނު ިމާލެގަން އްޗަށްިފުވައްމުލައް
ިހުށަހަޅާފައ ވާއ ތުރު ިބުނެ ިބޮޑުކުރެވ ފައ ވާކަމަށް ިޚ ލާފަށް ިއާދަޔާ ިގޯތ  ިބައްޕަގެ ިއަންހެނުންގެ ިގެ ިކަތީބު ިފުވައްމުލަކު ިކަމަށާއ ، ިކުރ ކުރުމުގައ ިިވެފައ  ިތަޙްޤީޤު ިމ ކޮމ ޝަނުން މައްސަލަ

ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،
ސ ޓީގައ ،ިފުވައްމުލަކުިކަތީބުިގެިއަންހެނުންގެި(1020ިއޮކްޓޯބަރ06ިި) RIC-A/2010/01އަތޮޅުިއޮފީހަށްިފޮނުވާފައ ވާިއެިކޯޓުގެިނަންބަރުިިފުވައްމުލަކުިމެޖ ސްޓްރޭޓްިކޯޓުންިފުވައްމުލަކު

އަނބުރާިނެގ ކަމުގައ ވ ޔަސް،ިއޭނާގެިއަން ތަކެތި  އޭނާގެިދެިއަންހެންިދަރ ންނަށްިހ ބައ ންިދ ންިޢ މާރާތާއ ިރުއްގަހާއި  ރުއްގަސްިބައްޕަގެިގޯތި  ހެނުންނަށްިހ ބައ ންިދ ންިތަކެއްޗާއ ިޢ މާރާތްތަކާއި 
ިހައްދަދީފައ  ިރަޖ ސްޓްރީ ިހައްދަދީފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިއެ ިވީނަމަވެސް، ިފާހަގަކުރެވ ފައ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަން ިމ ލްކުނުވާކަމަށް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ،ިއޭނާއަށް ިނަމުގައ ކަން ިއޭނާގެ ިހަމައެކަނ  ވަނީ

ިފުވައްމު ިނަންބަރު ިއޮފީހުގެ ިއެ ިފޮނުވާފައ ވާ ިއޮފީހަށް ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިއޮފީހުން ިއޭނާއާއ ި(1020ިޑ ސެމްބަރ06ިި) C-R1/R/2010/1208ލަކު ިރަޖ ސްޓްރީއަކީ ިގޯތީގެ ސ ޓީގައ ،ިއެ
ިނަމުގައ  ިއޭނާގެ ިހަމައެކަނ  ިނަމަވެސް ިރަޖ ސްޓްރީއެއްކަމަށާއ  ިހެދެންޖެހޭ ިނަމުގައ  ިއަންހެނުންގެ ިއޮފީހުގެިިއޭނާގެ ިއެ ިނުބެލ ، ިވަރަށް ިބަލަންޖެހޭ ިހައްދަދެވ ފައ ވަނީ ިރަޖ ސްޓްރީ ިގޯތީގެ އެ

ި.ިރަޖ ސްޓްރީިހައްދައ ދ ނުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެއ ހުމާލުންކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިއޭނާއާއ ިއޭނާގެިއަންހެނުންގެިނަމުގައ ިއެިގޯތީގެ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިގާދ އްފުށ 11ިި ކޮޅުމަޑުލު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިއ ޢުލާ.ތ ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިއެއްވަރު ިބ ން ިދަނޑު ިނަރުޖެހުމާއ ، ިވަށައ ގެން ިދަނޑުގެ ިރޭނުމާއ ، ިވަށާފާރު ިފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ިއެިގާދ އްފުށީ ިފަހުން ިޙަވާލުކުރ ނަމަވެސް، ިބަޔަކާއ  ނުކޮށްގެން
ިއަތުންިނެގުމަށް ިތަމަސައްކަތްިއެމީހުންގެ ިކުރުވަމުންިގެންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ިކޮމ ޝަނުން ިފަރާތަކާިޙަވާލުކޮށްގެން ިގާތް ިއަލުންިއ ޢުލާނުކޮށްިކައުންސ ލަރުންގެ ޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފަހު
 ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ި

ިތ.2ި ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތްތައް ިއެކ އެކ  ިދަނޑުގެ ިކަ.ފުޓްބޯޅަ ިދީފައ ވީނަމަވެސް،ިގާދ އްފުށީ ިމަޢުލޫމާތު ިއެކަމުގެ ިލ ޔުމުން ިއަދ  ިހޯދާ ިއަންދާސީހ ސާބު ިއ ޢުލާނުކޮށް ިއ ދާރާއ ން އުންސ ލްގެ
ިއޮތްތަނު ިކުރ ޔަށް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިނުވާކަން ިބަޔާންކޮށްފައ  ިއުޞޫލެއް ިދޭ ިޕޮއ ންޓް ިހޮވުމުގައ  ިފަރާތެއް ިކުރުވާނެ ިމަސައްކަތެއްއެމަސައްކަތް ިއެފަދަ ިގަވާއ ދުގެިިގައ  ިމާލ އްޔަތު ކުރުވާއ ރު

 ވަނަިމާއްދާގައ ިބުނެފައ ވާިފަދައ ންިމަސައްކަތްިކުރުވާނެިފަރާތެއްިހޮވުމުގައ ިޕޮއ ންޓްިދޭިއުޞޫލުިބަޔާންިކުރުމަށާއ ،8.26ި
ށްިހުށަހަޅާިއަގުތައްިބަލާިއެކަމެއްިހަވާލުކުރާނެިފަރާތެއްިކަނޑައެޅުމަށްިކައުންސ ލްގެިއަދ ިފުޓްބޯޅަިދަނޑުގެިއެކ އެކ ިމަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްިއ ޢުލާނުކޮށްފައ ވާއ ރު،ިއެމަސައްކަތަށްިކުރުމަ.1ި

ިމަސައްކަ ިމ ފަދަ ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ ޔަށް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިނުވާކަން ިހަމަޖައްސާފައ  ިބަލާކޮމ ޓީއެއް ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއ ދާރާގައ އ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިކުރ ން ިކުރުމުގެ މާލ އްޔަތުިިތްތައް
ލްގެިއ ދާރާގައ ިއަންދާސީހ ސާބުިބަލާކޮމ ޓީެއްއިވަނަިމާއްދާގައ ިބުނެފައ ވާިފަދައ ންިއެކ ކަންކަމަށްިލ ބޭިއަގުތައްިބަލާިއެކަމެއްިހަވާލުކުރާނެިފަރާތެއެއްިކަނޑައެޅުމަށްިކައުންސ 8.28ިގަވާއ ދުގެި

ި.އޮންނަންވާނޭިކަމުގައ ިދެންނެވީއެވެ
މާޅޮސްމަޑުލ15ިިު

އުތުރުބުރީި
އ ންނަމާދޫި

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ކުރ ިބ މަށްިކުލ ިނުދައްކާތާިއެތައްިއަހަރެއްިވެފައ ވާިއ ންނަމާދޫިކައުންސ ލްގެިކުރީގެިރައީސްިއަށްިމީގެިއަހަރުތަކެއްިކުރ ންިފެށ ގެންިސ ނާއީިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިއ ންނަމާދޫިއޮފީހުންިދޫ.ރ
ިއެބ ން ިއަދ ވެސް ިނަިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިފައ ސާ ިއަތުން ިފަރާތުގެ ިދ ން ިކުއްޔަށް ިކުއްޔަށްދީގެން ިއެބ ން ިފަރާތަކަށް ިއެހެން ިއޭނާދަނީ ިކަމަށާއ ،ިއަދ  ިޙަވާލުގައ  ިއޭނާގެ ިކަމަށާއ ،ިއޮތީ ގަމުން

ޓަކަށްިނަގަނީިއެކ ިފަރާތްތަކުންިއެކ ިވަރަށްިކަމަށާއ ،ިއެބ ންތައްިކުއްޔަށްިއ ންނަމާދޫގައ ިސ ނާއީިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިއެކ ިފަރާތްތަކަށްިދޫކޮށްފައ ިހުރ ިބ ންތަކަށްިކުލ ިނެގުމުގައ ިއަކަިފޫ.ރ
 ގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިދޫކުރ އ ރުިވެފައ ވާިއެއްބަސްވުންތަކުންިމ ކަންިފެންނަންިހުންނާނެކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ިކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަ

ިކައުން.ރ ިރއ ންނަމާދޫ ިމ ހާތަނަށް ިފައ ސާ ިބައެއް ިތެރެއ ން ިފައ ސާގެ ިދައްކަންޖެހޭ ިގޮތުގައ  ިކުލީގެ ިބ މުގެ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިއަށް ިރައީސް ިކުރީގެ ިއ ދާރާއަށްި.ސ ލްގެ ިކައުންސ ލްގެ އ ންނަމާދޫ
ގޮތުގައ ިމ ހާތަނަށްިދައްކަންޖެހޭިފައ ސާިއެފަރާތުންިހޯދުމަށްފަހުިއެކަންިމ ކޮމ ޝަނަށްިއ ންނަމާދޫިކައުންސ ލްގެިކުރީގެިރައީސްިބ މުކުލީގެި.ލ ބ ފައ ނުވާކަންިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިރ

ި.ިއަންގަވައ ިދެއްވުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ
ިކ ނބ ދ16ިިޫ ކޮޅުމަޑުލު

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
ިގަތުމުގަ.ތ ިފ ހާރަތަކުން ިރަށުގެ ިތަކެތ  ިއެކ އެކ  ިބޭނުންވާ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިކ ނބ ދޫ ިތަކެތ 1021ިިއ  ިގ ނަ ިނުވާކަމަށާއ ، ިހޯދައ ފައ  ިއަގު ިފަރާތަކުން ިތ ން ިފެށ ގެން ިއަހަރުން ވަނަ

ދަޅާއ ިފުޅ ފަދަިިކައުންސ ލަށްިބ ލްިހަދާގޮތަށްިއެިފ ހާރައ ންގަންނަނީިކ ނބ ދޫިގެިވަކ ިފ ހާރައަކުންިކަމަށާއ ،ިއަދ ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިމުވައްޒަފުންިއެކ އެކ ިމަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްފަހުި
ގެިފައ ސާއާބެހޭިސެކްޝަނުންިކައުންސ ލްގެިރައީސާއ ިނައ ބުިތަކެތ ިނަގާކަމަށާއ ،ިއަދ ިމ ގޮތަށްިމ ތަންތަނުންިއަގުިނުހޯދާިތަކެތ ިނަގަމުންދާތީިމ ގޮތަށްިއަމަލުނުކުރުމަށްިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިމ ިކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުިކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިިރައީސްިގާތުގައ ިތަކުރާރުކޮށްިބުނެފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
ިތަކެތ ިގަ.ތ ިފޯމާއ  ިތަކާއެކުިއަގުބަލާ ިހަދާފައ ވާިބައެއްިޕޭމަންޓްިވައުޗަރު ިއ ދާރާއަށްިބޭނުންވާތަކެތ ިގަތުމަށް ިލ ޔުކ ނބ ދޫިކައުންސ ލްގެ ިއެހެނ ހެންިބައެއް ިމުއާމަލާތާގުޅޭ ިއެޓޭޗްިތުމުގެ ންތައް

މާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދުގެި ނުވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއި  ޕޭމަންޓްިވައުޗަރިތައްޔާރުކުރަންވާނީ،ިމުދާިގަންނަންިއެދޭިފޯމާއ ،ިމުދަލަްށ1ިިގIIިެވަނަިބާބުގ8ިިެކޮށްފައި  ފައ ސާިދ ނުމަށްޓަކައި  ގައި 
ިބަ ިޚަރަދުކުރުމުގައ  ިފައ ސާ ިއަދ  ިބ ލް ިކުރާފޯމާއ ، ިއޯޑަރު ިޤަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ  ިކަމަށް ިކޮށްފައ ވާނަމަ ިފުރ ހަމަ ިފޯމު ިބެލުންތަކާއ ބެހޭ 8.01ިިލަންޖެހޭ ގައ ،ި(ށ)ގެ

ި ިއަގަކީ ިގަންނަތަކެތ ގެ 2000ި/-އެއްފަހަރާ ިއާއ  15000ި/-ރ ިމަދުވެގެން ިއަދަދެއްކަމުގައ ވާނަމަ ިއާދެމެދު ިހޯދަންޖ1ިެރ ިއަގު ިލ ޔުމުން ިތފަރާތަކުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ކ ނބ ދޫި.ހޭކަމަށް
ި.ދ ިދެންނެވީއެވެކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ން،ިއެއ ދާރާއަށްިބޭނުންވާތަކެތ ިގަތުމުގެިމުއާމަލާތްތަކުގެިލ ޔެކ ޔުންތައްިވައުޗަރިއާއެކުިބެލެހެއްޓުމަށްިއެ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއ ތުރުބުރީިި.1 އަރ އަތޮޅު
ިކައުންސ ލްގެި މާޅޮހު

ިއ ދާރާ

ިފައ ސާ.އއ ިހުރ  ިތ ޖޫރީގައ  ިޢަދަދަށްވުރެން ިދައްކާ ިހ ސާބުތަކުން ިއ ދާރާގެ ިއެ ިހުންނަންވާނެކަމަށް ިތ ޖޫރީގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިމ ިމާޅޮހު ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިފާހަގަކުރެވޭ ިމަދުކަން
ިކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ި

ިއއިއޮޑ ޓް ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ި.އޮފީހުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ 1021ިިިިިމާޅޮހު ިނަންބަރު ިއަހަރުގެ COM-2016-28(D)ި(1026ިިވަނަ ިއއ(28ިއެޕްރީލް ިރ ޕޯޓުގައ  މާޅޮހުި.އޮޑ ޓް
ިއ ޞްލާޙު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ިތ ޔަ ިކަންތައްތަކަކީ، ިލަފާދީފައ ވާ ިއ ޞްލާޙުކުރަން ިއ ދާރާއަށް ިއ ސްވެިކައުންސ ލް ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިކޮމ ޝަނަށްވެސް ިމ  ިގޮތުގައ  ިކަންތައްތަކެއްގެ ކުރަންޖެހޭ

ި.ިކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެދެންނެވުނުިއޮޑ ޓްިރ ޕޯޓުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިފާހަގަކޮށްފައ ވާިކަންތައްތައްިއ ޞްލާޙް ި ި ި ިި
ހުވަދުއަތޮޅ18ިިު

ިގައްދުިދެ ކުނުބުރީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ސ ލްިމެމްބަރެއް،ިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިއޭނާގެިގައްދޫިގޯއްޗެއްިއޮތްތަންިނޫންއެހެންިތަނަކަށްިބަދަލުކުރ އ ރުިދީފައ ވާިގޯއްޗަށްވުރެިބޮޑުިގޯއްޗެއްިދީފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެއީިކައުން.ގދ
ިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިބޭބެއަށްިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމަށްި

އަކަފޫޓްގެި(ިދެހާސްިފަސްސަތޭކަ)1500ިއަކަފޫޓްގެިގޯތީގެިބަދަލުގައ ި(ިދެހާސްިދުއ ސައްތަިފަންސާސް)1150ިގައ ިދޫކޮށްފައ ވާިި.100ފެބްރުއަރ28ިިީގައްދޫިއަމ އްލަިފަރާތަކަށްި.ގދ .2
ވަނަިބައްދަލުވުމުގައ ިބައ ވެރ ވ ިކައުންސ ލަރިއަކީިއ ސްވެދެންނެވުނުިގޯތީގ21ިިެވަނަިދައުރުގ01ިިެގައްދޫިކައުންސ ލްގެި.ގައ ިބޭއްވ ިގދ1021ިޖުލައ 01ިިބ މެއްިދޭންިފެންނަކަމަށްި

ިމަސްލަޙަ ިމެންބަރެއްގެ ިމ އީ ިކަމަށްވާތީ، ިބޭބެ ިބައ ވެރ ވެގެންިވެރ ފަރާތުގެ ިބައްދަލުވުމެއްގައ  ިއެފަދަ ިމެންބަރަކު ިއެ ިމަޝްވަރާކުރާނަމަ ިކަންކަމުގައ  ިމ ފަދަ ިކަމަށްވާތީ، ިކަމެއް ިހ މެނޭ ތު
ި ިޤާނޫނު ިހ ންގުމުގެ ިއުޞޫލުން ިލާމަރުކަޒީ ިދާއ ރާތައް ިއ ދާރީ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ި)ނުވާނެކަމަށް ިނަމްބަރ ި(ި./1020ޤާނޫނު ިބުނ216ިެގެ ިމާއްދާގައ  ިއަމ އްލަިވަނަ ިމެންބަރެއްގެ ފައ ވާތީ،

 ވުމަށާއ ،ފައ ދާއެއްިނުވަތަިދައުރެއްއޮތްިކަމަކާމެދުިކައުންސ ލްގައ ިމަޝްވަރާކުރާނަމަިއެިމެންބަރަކުިއެފަދަިބައްދަލުވުމެއްގައ ިބައ ވެރ ިނު

 

ިޤާނޫނާ .1 ިބ މާބެހޭ ިގޮތެއް ިމެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ،ިކަންކުރަންޖެހޭ ިޙާލަތެއް ިބަދަލުކުރަންޖެހޭ ިޙައްލުކުރުމުގައާއ ،ިއ ންސާފާއ ިގޯތ  ިކަންތައްތައް ިނުވާތީ،ިމ ފަދަ ިބަޔާންކޮށްފައ  ިޤަވާޢ ދުގައ  ިއަދ  އ 
ިނަންބަރި ިޤާނޫނު ިހޯދުންކަމަށްވާތީ، ިޙައްލު ިތެރެއ ން ިތަރަހައ ގެ ިޤާނޫނީ ިގޮތަކީ ިރައްކާތެރ  ިއެންމެ ިޤާއ މްކުރުމުގައ  ިދާއ ރާތައް)ި./1020ހަމަހަމަކަން ިއ ދާރީ ލާމަރުކަޒީިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ގެިދަށުންިރަށުިކައުންސ ލަށްިލ ބ ދީފައ ވާިބާރާއ ިމަސްއޫލ އްޔަތުިއަދާކުރުމަށްޓަކައ ،ިބ މާބެހޭިޤާނޫނާއ ،ިޤަވާޢ ދާިޚ ލާފުނުވާނެި(ިބ)ވަނަިމާއްދާގ11ިިެގެި(ިއުޞޫލުންިހ ންގުމުގެިޤާނޫނު
ވަނަިނަންބަރުގެިދަށުނ1ިިްގެި(ިހ)ވަނަިމާއްދާގ15ިިެކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނުގެި-ލެއްިކަނޑައެޅުމަށްިއެންޓ ގޮތެއްގެިމަތ ންިބ ންިނުވަތަިގޯތ ިބަދަލުކުރުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެިއުޞޫ

ި.ވެވަނަިބައްދަލުވުމުގެިޖަލްސާއ ންިފާސްކޮށްފައ ވާިގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއ21ިެވަނަިދައުރުގ01ިިެގައްދޫިކައުންސ ލްގެި.އަދ ިގދ.ިއެދ ިދެންނެވީއެވެ

ިސަރވ ސ11ިިް ސ ވ ލް
ިކޮމ ޝަން

ި ފަރާތުން ކައުންސ ލްގެ އަތޮޅު.ހދ 1021ިިއ ންތ ޒާމްކޮށްގެން، ިއޭޕްރ ލް ިއަހަރުގެ 22ިިވަނަ ިހދ21ިއ ން ިބޭއްވުނު ިކާންދ ނުމުގެި.އަށް ިކައްކައ  ިބައ ވެރ ންނަށް ިމުބާރާތުގެ ިގުރުއާން އަތޮޅު
ލްގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާިގެއަށްިގެންގޮސްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ،ިއަތޮޅުިގޭސްފުޅ އާއ ،ިގޭސްިއުދުނުގެިރެގ އުލޭޓަރުތައްިއަތޮޅުިކައުންސ 01ިކަންތަކަށްިގެނެވުނުިގޭސްފުޅ ތަކުގެިތެރެއ ންިއ ތުރުވ ި

ިލ  ިއ ތުރުގަޑ  ިއ ނދެފައ  ިތާސްކުޅެން ިކޮމްޕ އުޓަރުން ިހުޅުވައ ގެން ިއޮފީސް ިދަންވަންދެން ިރެއަކު ިކޮންމެ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިތަކަކަށްިކައުންސ ލްގެ ިމުވައްޒަފުން ިވަކ  ިކަމަށާއ ، ޔެމުންދާ
 ކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިމަސައްކަތަށްިނެރެމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ިކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤްކުރ ކުރުމުގައ ިމ މައްސަލައ ގައ ިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިއ ތުރުގަޑ ދީގެންި

ިބޭނު ިކަންކަމަށް ިއަމ އްލަ ިއެމީހަކު ިވަޞީލަތްތައް ިއޮފީހުގެ ިމުވައްޒަފަކު ިއެއްވެސް ިދ ވެހ ިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެ ިގަވާއ ދުގެ ިސަރވ ސްގެ ިދ ވެހ ިސ ވ ލް ިނުވާނެކަމަށް 11ިި ގ1020ިެންކޮށްގެން
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ރުންިގޭމްިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާިނުރަސްމީިގަޑ ތަކުގައ ިއޮފީހުގައ ިއ ންނަންޖެހޭިވަގުތުތަކުގައ ިއޮފީހުގެިކޮމްޕ އުޓަ.ގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،ިހދ(ިރ)ވަނަިމާއްދާގެި
 ޅޭކަމަށްިއެއްބަސްވެފައ ވާކަންިތަޙްޤީޤަށްިވަނީިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ކު

ި.ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިމައްސަލައ ގެިބޮޑުކުޑަމ ނަށްިބަލައ ިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވ108ިެއޭނާގެިމައްޗަށްިއ ސްވެދެންނެވުނުިޤަވާއ ދުގެި

ިމަޑ ފުށ 10ިި ކޮޅުމަޑުލު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިދޯންޏެއް.ތ ިރައްޔ ތުންގެ ިިމަޑ ފުށީ ިކުއްޔަށް ިއުޞޫލުން ިތނީލަމުގެ ިކުރ ި.ދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއަމ އްލަިިމަޑ ފުށ  ިއެރަށު ިދ ނުމަށް ިކުއްޔަށް ިއެދޯނ  ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ
ހަށްވުރެިގ ނަދުވަސްިވެފައ ވާއ ރުިއެއ ދާރާއ ންިމ06ިަސޮއ ކޮށްފައ ވާިއެއްބަސްވުމާިގުޅ ގެންިއެދޯނ ިކުއްޔަށްިހ ފާފައ ވާިފަރާތުންިއެއ ދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭިކުލ ިނުދައްކާތާިމ ހާރުިިފަރާތަކާއެކު

 ، ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށްިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  އެކަމާމެދުިއެއްވެސްިފ ޔަވަޅެއްިއަޅާފައ ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަި

ިއ ދާރާއ ނ2ިްިިި ިކައުންސ ލްގެ ިތ.މަޑ ފުށީ . ި ިނަންބަރު ިފޮނުވ  ިފަރާތަށް ިކުއްޔަށްހ ފ  ިކޮންމA/2013/242ިިެ-384ދޯނ  ިހުށަހަޅާއ ރު ިބ ލު ިކުރުމަށްފަހު ިމަރާމާތުތަށް ިދޯނީގެ ިއެ ސ ޓީގައ 
ރާތުންިކޯޓޭޝަންިހޯދ ކަންިއެނގޭނޭިލ ޔެކ އުމެއްިފ1ިަި،ފަރާތުންިކޯޓޭޝަންިހޯދައ ގެން،ިއެންމެިކުޑަިއަގުގައ ކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮތްިނަމަވެސ1ިްޚަރަދެއްވެސްިކޮށްފައ ިހުންނަންވާނީި

ިލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ  ިި،ތަޙްޤީޤަށް ިމަރާމާތުތަކަށްވާ ިކުލ ން ިދޯނީގެ ިއެ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިފަންސާސްދެލާރ (30489.52ިިތ.މަޑ ފުށީ ިރުފ ޔާ ިއައްޑ ހަނުވަ ިހަތަރުސަތޭކަ )ތ ރީސްހާސް
ި ިހާލަތެއްިދ މާވެއްޖެނަމައެދޯނީގެިކުލ ންިކަނޑާފައ ވާތީ،ިކުރ އަށް ިމ ފަދަ ިި،އޮތްތަނުގައ  ި)ޤަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދާ 8.21ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ފަރާތުގ1ިިެމާއްދާ(ިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތ ން

ިކޯޓޭޝަންިހުށަހެޅުމުންިމެނުވީިފައ ސާިނުދެއްކުމަށާއ ،

ިިި1ި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިތ.މަޑ ފުށީ ިދ ނުމަށް ިކުއްޔަށް ިދޯނ  ިރައްޔ ތުންގެ ިތ.މަޑ ފުށީ .21ިި 1021ިިޖުލައ  ިނަންބަރު ިކުރ  ިކުއްޔަށA/2013/28ިިް-384ގައ  ިދޯނ  އ ޢުލާނުގައ 
ިމ  ިޚަރަދުނުކޮށް ިފައ ސާއ ން ިދޫކުރެވޭނީިރައްޔ ތުންގެ ިގޮތުގައ ިދޯނ ިކުއްޔަށް ިޙާލަތެއްގައ ކަންިދ ނުމުގެިޝަރުތެއްގެ ިއޮތީިކޮން ިއޮތްިޙާލަތުގައ ކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިދޯނ  ހާރުިދޯނ 

ިބަޔާންކުރުމަ ިސާފުކޮށް ިލ ޔެކ އުމުން ިތަފްޞީލް ިއެކަމެއްގެ ިދ މާވެއްޖެނަމަ، ިޙާލަތެއް ިމ ފަދަ ިފަހުންވެސް ިނެތުމުން، ިއެނގެން ިއެއްބަސްވުމުގައ ، ށާއ އ ޢުލާނުން ިދ ނުމުގެ ސޮއ ކުރުމުގެިިކުއްޔަށް
ިކުރ ންިރަނގަޅަށްިޗެކްކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.

ިއޮފ12ިިް މ ނ ސްޓްރީ
އ ސްލާމ ކްި
ިއެފެއާރޒް

ިހޯދައ  ިމުސްޙަފެއް ިދ ވެއްސަކަށް ިކޮންމެ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިގުޅ ގެން ިއެފެއާޒާއ  ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޖަމ އްޔާއަކާ ިބަހްރެއ ންގެ ިމަގްސަދުގައ  ިމާލްދީފް'ދ ނުމުގެ ިނަމުގައ ި'ިމުޞްޙަފް ގެ
ި ިދަށުން ިއެމަޝްރޫއުގެ ިކަމަށާއ ، ިފަށާފައ ވާ ިކީރ ތ 1000000ިމަޝްރޫއެއް ިިމުސްޙަފާއ  ިއެފެއާޒްއަށ500000ިިްޤުރުއާންގެ ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެޖަމ އްޔާއ ން ިތަރުޖަމާ، ދ ވެހ 

ނ ޔަލަށްިލ ބ ފައ ވާިގ1025ިިެމާރ ޗ12ިިުޔޫިއެއްގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،ިއެމަޝްރޫޢަށްިބޭންކުގައ ިހުޅުވ ިއެކައުންޓަށްިއެކ ިފަރާތްތަކުންިފައ ސާގެިއެހީގެގޮތުގައ ި.އޯ.ފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިއެމް
ދީނީިކަންތައްތައްިކުރ އެރުވުމަށްިއެހީވާިވަޤްފްިފަންޑަށްިޖަމާކުރުމަށްފަހު،ިއެހުރ ހާިފައ ސާއެއްިއެޖަމ އްޔާއ ންި(ިއެއްމ ލ އަންިފަސްދޮޅަސްިއަށްހާސްިނުވަސަތޭކަިފަސްިރުފ ޔާ)200680105.00ި

ިހުއްދަދީ ިމ ނ ސްޓްރީން ިޖަމާކުރުމަށް ިއެކައުންޓަށް ިމުޞްޙަފުތައްިދީފައ ވާ ިފޮނުވުމަށްފަހު ިފައ ސާ ިފައ ސާކަމާއ ، ިހޭދަވާނެ ިޗާޕުކުރުމަށް ިމުޞްޙަފު ިކ ތައް ިއެއީ ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ފައ ވާ
ިއަ ިފައ ސާގެ ިޖުމްލަ ިހޭދަވާނެ ިއެމަޝްރޫޢަށް ިތައްޔާރުކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ،ިއަދ  ިލ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިއެނގޭނެ ިމުއްދަތު ިކޮފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ިނުވަތަ ިއަދަދުިދަދު ިފައ ސާގެ ިޖެހޭ ިމުޞްޙަފަކަށް ންމެ

ި ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިތައްޔާރުކޮށްފައ ނުވާ ިލ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިއެނގޭނެ ިއެއްބަސްވެފައ ވާކަން ިދެފަރާތުން ިކަންތައްތަކަށްިކަނޑައަޅައ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ ތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ 
ިރ ޢާޔަތްކޮށް،ި
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ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

 
ިޖަ.2ި ިއ ސްލާމ ކްބަހްރެއ ންގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިސޮސައ ޓީއާއ  ިކެއަރ ިޤުރުއާން ިހޯދައ ދ ނުމުގެިި މ އްޔާއެއްކަމުގައ ވާ ިމުސްޙަފެއް ިދ ވެއްސަކަށް ިކޮންމެ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިގުޅ ގެން އެފެއާޒާއ 

ިމާލްދީފް'މަގްސަދުގައ ި ިމަޝްރޫޢުގެދަށުން،ި'ިމުޞްޙަފް ިފަށާފައ ވާ ިނަމުގައ  ިކީރ ތ 1000000ިގެ ިއެފެއާޒްއަށ500000ިިްޤުރުއާންގެިިމުސްޙަފާއ  ިއޮފްިއ ސްލާމ ކް ިތަރުޖަމާިމ ނ ސްޓްރީ ދ ވެހ 
ި ިއެއްބަސްވެ ިއެމ1021ިްފޯރުކޮށްދ ނުމަށް ިސޮއ ކޮށްފައ ވާ ިއަހަރު ިމުސްޙަފްތައްި.އޯ.ވަނަ ިރޭޓަކުންކަމާއ ،ިޗާޕްކުރުމަށްފަހު ިކޮން ިޗާޕުކުރާނީ ިމުސްޙަފްތައް ިޗާޕްކުރާ ިމަޝްރޫޢުގެދަށުން ޔޫގައ ،ިއެ

ިމުސް ިގުޅ ގެން ިމަޝްރޫޢުތަކާ ިހ ންގާ ިއެފެއަރޒުން ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ،ިމ ނ ސްޓްރީ ިމުއްދަތު ިލ ބެންޖެހޭ ިގުޅ ގެންިރާއްޖެއަށް ިމަޝްރޫޢަކާ ިޗާޕްކުރާއ ރު،ިއެ ިތަކެތ  ިފަދަ ޙަފް
ިޔޫތަކުގައ ިބަޔާންކުރުމަށާއ ،.އޯ.ރަންިދެފަރާތުންިއެއްބަސްވާިއަގެއްިއެފަދަިއެމްކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތާއ ،ިމަސައްކަތްކޮށްިނ ންމާންޖެހޭިމުއްދަތާއ ،ިމަސައްކަތްކު

ި 
ންކްިފްިފަންޑަށްިފައ ސާިހޯދުމަށްިބޭގެނަމުގައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއަރޒުންިހ ންގާިޕްރޮޖެކްޓަށްިފަންޑުިހޯދުމަށްިޢާންމުންނަށްިހުޅުވާލުމަށްޓަކައ ،ިމުސްޙަ"ިމުސްޙަފްިމާލްދީފް.1ި

ި ިބޭންކްގައ  ިއ ސްލާމ ކް ިމޯލްޑ ވްސް ިއާއ  ިމޯލްޑ ވްސް ިއ ސްލާމ ކ01ިިްއޮފް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޓްރެޜަރީއަށް ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެދ  ިހުއްދައަށް ިހުޅުވުމުގެ އެކައުންޓެއް
ވެސް،ިއެިހުއްދަިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިނުދެނީސްިއެިފަންޑަށްިސ ޓީިފޮނުވާފައ ވީނަމަ(1021ިނޮވެމްބަރ13ިި) A3/13/2014/347-211ި އެފެއަރޒްގެިނަންބަރު

ިޕްރޮޖެކްޓަ ިހުޅުވާފައ ވާކަންިތަޙްޤީޤަށްިއެނގެންއޮތަތީ،ިއެފަދަ ިއެލ ބޭިފައ ސާިޖަމާކުރުމަށްިބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްގައ ިއެކައުންޓެއް ިފައ ސާިޖަމާކުރުމަށް ިލ ބޭ ިގޮތުގައ  ކައުންޓެއްިތަކަށްިއެހީގެ
ި.ިދެންނެވީއެވެހުޅުވާކަމުގައ ވާނަމަ،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިހުއްދަިލ ބުމުންިނޫނީިއެިޕްރޮސެސްިކުރ ޔަށްިނުގެންދ ޔުމަށްިއެދ 

ތ ލަދުންމަތ11ިިީ
ދެކުނުބުރީި
ނޭކުރެންދޫި

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިފަރާތެ.ިހދ ިކޮށްދޭނެ ިސާފު ިކަހާ ިކުނ  ިއެމަސައްކަތްިނޭކުރެންދޫ ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިނޭކުރެންދޫ ިހޯދުމަށް އް
ިނައ ބު ިނޭކުރަންދޫިކައުންސ ލްގެިރައީސާއ  ިކްލަބްގައ  ިމ  ިއަށްިކަމާއ  ިކްލަބް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަގެއް ިބޮޑު ިފަރާތަށްިިރައީސްިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީިއެންމެ ިވަކ  ިމ ކަމަކީ ހ މެނޭކަމަށްިބުނާިބުނުމާއ 

ިމ  ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަމަށް ިރައީސް ިނައ ބު ިރައީސާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިނޭކުރަންދޫ ިގޮތުން ިދ ނުމުގެ ިހޯދައ  ިފައ ދާ ިފާހަގަކުރެވުނުިނާޖާއ ޒު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ކޮމ ޝަނުން
ިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،

ި
1ި.ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު 8.21ިިދަޢުލަތުގެ ިމަތީން ިގޮތުގެ ިހާސް)150000.00ިގައ ވާ ި (ފަންސަވީސް ިމަސައްކަތެއްކުރަންވެއްޖެނަމަ، ިހަމަނުވާ ިހޯދުމަށްފަހ01ިިުރުފ ޔާ ިއަގު ފަރާތަކުން

ޅައ ިއެިފަރާތެއްިކަނޑައެޅ ިސަބަބުިބަޔާންކޮށްިއ ސްވެރ ޔަކުިސޮއ ކުރުމަށްފަހުިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިއެފަރާތްތަކުންިހުށަހެޅ ިލ ޔުންތަކަށްިބަލައ ިއެކަމަށްިއެންމެިއެކަށ ގެންވާިފަރާތެއްިކަނޑައަ
ިގަވާއ ދުގައ ިބަޔާންކުރާިއުސޫލުންިލ ޔުންތައްިބެލެހެއްޓުމަށާއ ،

ި
ި.ިހދ.2ި ިފާޅުކުރާ ިޝައުގުވެރ ކަން ިގުޅޭގޮތުން ިއ ޢުލާންތަކާ ިކުރާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ިނޭކުރެންދޫ ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދަޢުލަތުގެ ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިފޯރުކޮށްދޭ 8.26ިފަރާތްތަކަށް

ިތުިގަވާއ ދަށްިޢަމަލުކުރުމަށާއ ،ގައ ވާިކަންކަންިތަފްޞީލުކޮށްިހ މެނުމަށްިއަދ ިއ ޢުލާނުތަކާިގުޅ ގެންިވަކ ިފަރާތަކަށްިބ ޑްިއެވޯޑުިކުރުމުގައ ިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަ
ި
ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުބުރީިނޭކުރެންދޫިނޭކުރެ.ހދ.3ި ރަށުކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމ ޓީެގިންދޫިކައުންސ ލްިއ ދާރާއ ންިކުރާިއ ޢުލާންތަކާިގުޅ ގެންިބ ޑްިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައި 

ި.ިމ ޓީގައ ިހ މެނުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެމެމްބަރުންިހ މެނޭނަމަ،ިއެިކޮމ ޓީންިއެިފަރާތެއްިތަނާޒުލްިވުމަށްފަހުިއެހެންފަރާތެއްިކޮ
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ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއޮފ11ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިފޮރ ންިއެފެޔާޒް

ިސަފާރީިކުށްޔަށްިހ ފާފައ ވަނީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިކަމަށްިބުނ6ިާވަނަިސާކްިސަމ ޓާިގުޅ ގެންިއެކޮމޮޑޭޝަންިހަމަޖެއްސުމަށްިކަނޑުމަގުގެިދަތުރުތަކަށްިކުއްޔަށްހ ފ ިި.2
 މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،

17ިި ިކުއްޔަށްހ ފާފައ ވާ ިހަމަޖެއްސުމަށް ިއެކޮމޮޑޭޝަން ިސަމ ޓުގެ ިސާކް 06ިިވަނަ ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކުއްޔަށްހ ފާފައ ވަނީ ިޚ ލާފަށ8.25ިިްސަފާރީ ިމާއްދާއާ ވަނަ
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާއ ރު،ިމ ިމައްސަލައާިގުޅ ގެންިއ ޢުލާނުކުރުމަކާނުލައ ިކަމަށްވާއ ރު،ިއެިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވަނީިސާކްިޓާސްކްިފޯސްއ ންިދީފައ ވާިޚާ ިހުއްދައެއްގެިދަށުންކަމަށްިތަޙުޤީޤަށް އްޞަ

ި.އެއްިހޯދުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެޚާއްޞަިހުއްދައެއްިދީފައ ވާކަންިލ ޔުމުންިއެނގެންނެތުމުން،ިއެފަދަިހުއްދައަކާިގުޅ ގެންިމަސައްކަތެއްިކުރާނަމަ،ިލ ޔުމުންިއެިހުއްދަ
ިއަތޮޅުިފުވައ11ިް މުލަކު

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
ިޏ ިދުވަސްވަރު، ިތައްޔާރުވ  ިސަމ ޓަށް ި.ސާކް ިހޯލް، ިފަންކްޝަން ިހަދާފައ ހުރ  ިތުނޑީގައ  ިއެދ 15ިިފުވައްމުލަކު ިހުށަހެޅުން ިޕްރޮޕޯސަލް ިފަރާތްތަކުން ިޝައުޤުވެރ ވާ ިކުއްޔަށްހ ފަން އަހަރަށް

ފަރާތުގެިތެރޭގައ 01ިިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅ ި(1021ިޑ ސެމްބަރ11ިި)ި 243-S01/INDIV/2014/48(IUL) ނަންބަރުފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިކުރ ި
ިފަރާތަށް ިހުށަހެޅ  ިއަގު ިކުޑަ ިއެންމެ ިވަނީ ިކޮމ ޓީން ިކުރ  ިއ ވެލުއޭޓް ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިތ ބ ނަމަވެސް، ިފަރާތްތައް ިހުށަހެޅ  ިކުލ  ިކަމަށާިބޮޑެތ  ިނ ންމާފައ  ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިގޮތަށް އ ،ިކާމ ޔާބުވާ

ި ިއޮތީ ިއ ޢުލާނުގައ  ިކަމަށް ިހުށަހަޅަންޖެހޭިސުންގަޑ  ިކައުންސ ލުނ1021ިިްޑ ސެމްބަރ12ިިޕްރޮޕޯސަލް ިއަތޮޅު ިދޭން ިކުއްޔަށް ިވަކ ފަރާތަކަށް ިހޯލް ިވީނަމަވެސް،ިއެ ިގަޑ އަކަށް ިދުވަހުގެ ިބުދަ ވީ
ގައ 1025ިިޖެނުއަރ06ިިީހޭިސުންގަޑ ިބަދަލުކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިޕްރޮޕޯސަލްތައްިއ ވެލުއޭޓްިކުރުމަށްިއަށް،ިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅަންޖ21:10ިެވަނަިދުވަހުގ1025ިިެޖަނަވަރ01ިިީބޭނުންވާތީ،ި

ި ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިބާޠ ލް ިބުނެ ިފުރ ހަމަނޫންކަމަށް ިލ ޔުންތައް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިޕްރޮޕޯސަލްތަކާއެކު ިކޮމ ޓީން، 08ިިބޭއްވ  ިކ1025ިަޖަނަވަރީ ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވާ ިއަލުން ިޕްރޮޕޯސަލްިގައ  މަށާއ ،
ިއެފަރާތަކަށްި"ިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާސް"ހުށަހަޅަންިބޭނުންވާިފަރާތްތަކަށްިދ ންިމަޢުލޫމާތުި ިފަރާތާިޢާއ ލީގޮތުންިއެއްވެސްިގުޅުމެއްހުރ ިފަރާތެއްިއެިއ ދާރާގައ ިހުރ ިނަމަ ގައ ިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅާ

ްޕޮރޕަޯސްލ ާކިމާޔުބުކިރ ަފާރުތެގ ަދިރައުކ ުފަވްއުމަލުކ ައޮތުޅ ަކުއްނިސްލެގ ެމްމަބަރަކްށ ުހްނަނ ަކަމާށިއ، ްޕޮރޕަޯސްލ ާކިމާޔުބ ، ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަނޭޅޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް

ިތ ރީސްތ ންލާރ )10111.11ިުކިރ ަފާރުތްނ ުހަށެހިޅ ުކްއަޔީކ  ިތ ރީސްތ ންރުފ ޔާ ިތ ންސަތޭކަ ިކުއް(ިތ ންހާސް ިބޮޑު ިއެންމެ ިވާއ ރު ިއަށް ިރުފ ޔާ ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިމަތ20ިިީޔެއް ހާހަށްވުރެ
 މ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް، ކުއްޔެއްިހުށަހަޅާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ

ި ިނަންބަރު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ި(1021ިރިޑ ސެމްބ26ިަ)243-S01/INDIV/2013/48ި(IUL)ފުވައްމުލަކު ިކަރުދާހުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިޙ އްޞާކުރެވުނު ިގުޅ ގެން ވަނަިި.އ ޢުލާނާ
ިފޮރޮޕޯސަލް ިހ މަނާފައ ނުވާ ިލ ޔުންތައް ިބަޔާންކުރާ ިއެމާއްދާގައ  ިތެރެއ ން ިލ ޔުންތަކުގެ ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިވީނަމަވެސް،މާއްދާގައ ،ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިބަޔާންކޮށްފައ  ިނުކުރެވޭނެކަމަށް ިއ ވެލުއޭޓު ިތައް

ިއ ވެލުއޭޓުކޮ ިޕްރޮޕޯސަލްތައްވެސް ިނުވާ ިފުރ ހަމަ ިލ ޔުންތައް ިތެރެއ ން ިޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްވެދެންނެވުނު ިކުރ އަށް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ށްފައ ވާކަން
ި.ކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެއ ޢުލާންތަކާިގުޅ ގެންިޙ އްޞާކުރެވޭިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލު

ހައްދުންމަތީިމާމެންދ15ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިމައްސަ މާމެންދޫ.ލ ިބުނާ ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިކަމެއް ިއެތައް ިމަގުފަހ ވާފަދަ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިހުރެގެން ިކަމުގައ  ިކަތީބު ިބޭފުޅެއް، ިކުރެއްވ  ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިކަތީބުކަން ިމ ކޮމ ޝަނުން ލަ
 ރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިފާހަގަކު

ގައ ވާިފަދައ ންިއެއްފަހަރާި(ިނ)ގ8.01ިިެމާމެންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިބޭނުންވެގެންިހޯދާިތަކެއްޗާިޚ ދުމަތްިހޯދާއ ރު،ިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދުގެި.ިކުރ ޔަށްިއޮތްިތަނުގައ ،ިލ.1ިި
ިރުފ ޔާއަށްވުރެިބޮޑުިނުވާނަމަިއެފަދަިތަކެތ ިވ އްކާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިމަދުވެގެންިތ ންފަރާތަކުންިލ ޔުމުންިއަގުިހޯދުމަށާއ ، 150000 -/ރުފ ޔާއ ންިފެށ ގެނ20000ިް -/ގަންނަިތަކެތީގެިއަގު

 
ިޢ އުލާނުކޮށްގެންިި ރުފ ޔާއަށްވުރެިބޮޑުވާނަމަިއެތަކެތ 150000ި -/އަގުިގައ ވާިގޮތަށްިއެއްފަހަރާިގަންނަންޖެހޭިތަކެތީގެިޖުމުލަ(ިހ)ގ8.25ިިެދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދުގެިި .1 ޢާންމުކޮށް

ިލ ބޭިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިބަލައ ގެންިގަތުމަށާއ ،
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ި
ވ ޔަފާރ އަކުންިއެއްޗެއްިގަންނަންިނުވަތަި.ލ.1ި 6.08ިޚ ދުމަތެއްިހޯދާނަމަ،ިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދުގެިމާމެންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށް،ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިމުވައްޒަފަކާިގުޅުންިހުރި 

ިކޮރޕްޝަންިކޮމ ޝަންގެިހުއްދަިލ ޔުމަކުންިހޯއްދެވުމަށާއ ،-ގައ ވާިފަދައ ންިއެއްޓ 
ި
ގައ ވާި(ިނ)ގ1.05ިިެވެއްޖެނަމަ،ިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދުގެިމާމެންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިބަޖެޓުގެިރ ކަރެންޓްިޚަރަދުގެިބައ ތަކުންިއެއްބައ ންިއަނެއްބަޔަށްިބަދަލުކުރަންިބޭނުން.ލ.1ި

ިފަދައ ން،ިއެކަންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީިއަށްިހުށަހަޅައ ގެންިކުރ ޔަށްިގެންދ ޔުމަށާއ ،ި
ި
5.  ިި ިޤަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދަޢުލަތުގެ ިތަނުގައ  ިއޮތް 1.22ިިކުރ ޔަށް ިބަޔާންކޮ(ިނ)ގެ ިލގައ  ިގޮތުގެމަތ ން ިހ ސާބުތަކާބެހޭި.ިށްފައ ވާ ިފައ ސާގެ ިފައ ސާއާއ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ މާމެންދޫ

ި.ދެންނެވީއެވެގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށްނަމަވެސް،ިއެހެންިމީހެއްގެިބަދަލުގައ ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިފައ ސާިޙަވާލުނުކުރުމަށްިއެދ ި(ިހ)ގ1.22ިިެއެއްވެސްިމުވައްޒަފަކަށްިއެޤަވާއ ދުގެި
ިއޮފ16ިިް މ ނ ސްޓްރީ

ިއެންޑްި ފ ނޭންސް
ިޓްރެޜަރީ

ިމަ.ލ ިބުނާ ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިކަމެއް ިއެތައް ިމަގުފަހ ވާފަދަ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިހުރެގެން ިއެމަގާމުގައ  ިފަރާތް ިހުރ  ިކަމުގައ  ިކަތީބު ިތަޙްޤީޤްކުރ ކުރުމުގައ ިމާމެންދޫ ިކޮމ ޝަނުން ިމ  އްސަލަ
 މ މައްސަލައ ގައ ިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ި

ިމު ިސަރުކާރުގެ ިޤަވާއ ދުގެ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިލ ޔެ ިހ ސާބުތައް ިހޭދަކުރުމާއ ، ިބެލެހެއްޓުމާއ ، ިފައ ސާ 6.28ިިދަލާއ ، ިމާއްދާއާއ  1.05ިިވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ިނ)ވަނަ ިއަދ 1.22ިިއާއ  ިމާއްދާ ވަނަ
އާި (ިނ)ވަނަިމާއްދާގ8.01ިިެއާއ ި(ިހ)ވަނަިމާއްދާގ8.25ިިެބެލެހެއްޓުމުގެިގަވާއ ދުގެިވައުޗަރުގެިނ ޒާމުިއަދ ިސަރުކާރުގެިމުދަލާއ ،ިފައ ސާިބެލެހެއްޓުމާއ ،ިހޭދަކުރުމާއ ،ިހ ސާބުތައްިލ ޔެި

ިބެ.ލ ިމުދަލާއ ،ިފައ ސާ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިސަރުކާރުގެ ިޚ ލާފްވެފައ ވާކަން ިފަރާތް ިހުރ  ިމަޤާމުގައ  ިކަތީބުކަމުގެ ިއޮފީހުގެ ިބެލެމާމެންދޫ ިލ ޔެ ހެއްޓުމުގެިލެހެއްޓުމާއ ،ިހޭދަކުރުމާއ ،ިހ ސާބުތައް
 .މާމެންދޫިއޮފީހުގެިކަތީބުކަމުގެިމަޤާމުގައ ިހުރ ިފަރާތްިޖޫރ މަނާިކުރެއްވުންިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ގެިދަށުންިމައްސަލައ ގެިކުޑަބޮޑުމ ނަށްިބަލައ ،ިލ(ިހ)ވަނަިމާއްދާގ6.21ިިެޤަވާއ ދުގެި

ި
ިއ ހަވަންދޫިި.1 ހއ.

ިސ އްހީިމަރުކަޒު
ިބަދަލުވ ތ1001ިާ ިވެރ ކަން ިހއިވަނައަހަރު ިތުހުމަތަކަށް ިމައްސަލައެއްގެ ިތެރޭގައ ،ިދ މާވ  ިބެހެއްޓުމަށްފަހުި.ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ިބަންދުކޮށްފައ  ިޑްރައ ވަރަކީ ިއޭރުގެ ިޞ އްޙީމަރުކަޒުގެ އ ހަވަންދޫ

ިކޯޕަރޭޝަ ިސަރވ ސް ިހެލްތު ިއަޕަނޯތް ިމީހެއްކަމަށާއ ، ިދޫކޮށްލާފައ ވާ ިދަށުން ިއަމުރުގެ ިކޯޓު ިގުޅ ގެން ިނެތުމާއ  ިއ ންިހެކ  ިސަރވ ސް ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިމައްސަލައަކީ ިމ  ިއެންގީ ނުން
ހޭިޓްރ ބ އުނަލްއަށްިއެމައްސަލަިހުށަހެޅުމުންިއޭނާއަށްިއެވަޒީފާިބައްލަވަމުންގެންދާިމައްސަލައަކަށްވާތީިމައްސަލަިނ މުނުގޮތުގެިރ ޕޯޓްިނުލ ބޭތީިގޭގައ ިމަޑުކުރުމަށްިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިވަޒީފާއާބެ

ި ިދީފައ ވާ ިއެންގ ފަހުން ިނުނުކުތުމަށް ިވަޒީފާއަށް ިނަމަވެސް، 5ިިކަމަށާއ ، ިއަންގާފައ ވަނީ ިއޭނާއަށް ިހަމަވެފައ ވަނ ކޮށް، 1022ިިމަސް ިޖޫން ިވަކ ވާނެިި.0ވަނައަހަރު ިވަޒީފާއ ން ިފެށ ގެން ން
ިކަ ިސަބަބުން ިނެތުމުގެ ިހުސްވެފައ  ިއެވަޒީފާ ިމ ހާރު ިސަބަބަކީ ިވަކ ވާންޖެހޭ ިއެވަޒީފާއ ން ިމީހަކުިކަމަށާއ ، ިވަގުތީގޮތުން ިއެވަޒީފާއަށް ިހުއްޓާ ިއަންގާފައ  ިނުނުކުތުމަށް ިއެވަޒީފާއަށް ިއޭނާ މަށާއ ،

ިސ ޔާސީ ިދީފައ ވަނީ ިވަޒީފާ ިއެދ ފައ ތ އްބާ ިފަރާތްތަކަކުން ިއެކަށީގެންވާ ިވަރަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ ކަމާއ ،ިމ  ިއ ޢްލާނު ިިހޯދުމަށް ިކަމަށްވާ ިއެކްޓ ވ ސްޓެއް ހާހ ސާބުގައ ިި.211ޕާޓީއެއްގެ
ި ިގެއެއްގެ ިދުވަހުވެސް ިފުރަތަމަ ިނުކުތް ިވަޒީފާއަށް ިމީނާ ިމީހެއްކަމަށާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިތަންފީޒު ިހުކުމް ިމައްސަލައެއްގައ  ިވަޒީފާއ ންިބަދުއަޙްލާޤީ ިޑްރައ ވަރު ިކުރީގެ ިކަމަށާއ ، ިވައްޓާލާފައ ވާ ފާރު

ިބުނާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤްކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިިމަސްދުވަސްިވީއ ރުވެސްިމުސާރަިދީފައ ނުވާކަމަށ05ިްވަކ ނުކޮށްި
ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

އެލަވަންސްިޖަމާކޮށްފައ ވާިިއާއ އ ހަވަންދޫިސ އްޙީިމަރުކަޒުގައ ިހުރ ިލ ޔުންތަކުގެިތެރޭގައ ިކުރީގެިޑްރައ ވަރުިވަޒީފާއ ންިވަކ ކޮށްފައ ހުރ ިދުވަސްތަކަށްވާިމުސާރަ.މ ިމައްސަލައާއ ިގުޅޭގޮތުންިހއ
ި.ިިިޔުންތައްިބެލެހެއްޓުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެސްލ ޕާއ ިއެހެނ ހެންިލ ޔުންތައްިރައްކާކޮށްިބަލަހައްޓާފައ ނުވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިލ 

ހުވަދުއަތޮޅ18ިިު
ިއަތޮޅުި ދެކުނުބުރީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

އެކ ފަރާތްތަކުގެިއަގުިޖެހުމަށްފަހުިކައުންސ ލްގެިއެޑްމ ންިއޮ.ގދ ފ ސަރގެިނަމުގައ ިހ ންގާިގަރާޖެއްގެިނަމުގައ ިއެންމެިކުޑަިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިވޭވްިސައ ކަލްިމަރާމާތުިކުރުމަށްޓަކައި 
ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިއަގުިޖަހައ ިއެމަސައްކަތްިކުރަމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ިކޮމ ޝަނުންި

ިމުވައްޒަ ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތެއް ިނުވަތަ ިހޯދުމުގައ ، ިތަކެތ  ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިޚ ދުމަތްިތ ޔަ ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިވ ޔަފާރ އަކުން ިގުޅުންހުރ  ފަކާއ 
ިިހޯދާނަމަ ިޤަވާޢ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިއެންޓ 6.08ިދަޢުލަތުގެ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ިއެދ ި-ވަނަ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތް ިހޯދައ ގެން ިލ ޔުމުން ިހުއްދަ ިކޮމ ޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން

ި.ދެންނެވީއެވެ
ިޓްރޭޑ ންގ11ިި ސްޓޭޓް

ިއޯގަނައ ޒޭޝަން
އޯިއ ންިހޯނޑެއްދޫގައ ިހެދ ިފާމަސީގެިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވަނީިކުރެވުނުިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިދީފައ ވާިމަޢުލޫމާތާއ ި.ޓީ.ގެިއ ދާރާިމެދުވެރ ކޮށްިއެސްހޯނޑެއްދޫިކައުންސ ލް.ވަނަިއަހަރުިގދ1021ި

ިޚ ލާފަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ިކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުިކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،

ިމަ .2 ިޗެކުކުރުމަށްފަހު ިބަލައ  ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާގޮތް ިފަރާތުން ިއެ ިނ ންމުމުން ިމަސައްކަތްކޮށް ިމ  ިފަރާތް، ިޙަވާލުކުރ  ިމަސައްކަތް ިރ ފޯޓެއްިމ  ިނ ންމާފައ ވާގޮތުގެ ސައްކަތް
ިއްިނ މުމުން،ިއެިމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވާިގޮތުގެިރ ޕޯޓްިތައްޔާރުކުރުމަށާއ ،ިތައްޔާރުކޮށްފައ ނުވާތީ،ިކުރ އަށްއޮތްިތަނުގައ ިމ ފަދަިމަސައްކަތްތައްިކުރުވާއ ރު،ިއެިމަސައްކަތްތަ

ިމ ން  .1 ިބަލާނެ ިކަނޑައެޅުމުގައ  ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިމަސައްކަތް ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިމަސައްކަތާ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިމ  ިނުވާކަން ިބަޔާންކޮށްފައ  ގަނޑެއް
ި.ދާހުގައ ިބަޔާންކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެރ އަށްިއޮތްތަނުގައ ިމ ފަދަިމަސައްކަތްތައްިޙަވާލުކުރާނެިފަރާތްިކަނޑައެޅުމުގައ ިތ ޔަިކުންފުނ ންިބަލާނެިމ ންގަނޑުިމަޢުލޫމާތުިކަރުކު

ހުވަދުއަތޮޅ10ިިު
ިއަތޮޅުި ދެކުނުބުރީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ި.ިގދ ިއ ދާރާ ިކައުންސ ލްގެ ިގދއަތޮޅު ިމީހުންލައްވާ ިއަމ އްލަ ިވެހ ކަލްގައ  ިއަމ އްލަ ިތަކެތ  ިބައެއް ިހުރ  ިއ މާރާތުގައ  ިގދ.ހ ންގަމުންއައ  ިކޯޓޭޝަނެއް ިތ ން ިބަދަލުކުރުމަށް އަތޮޅުި.އަތޮޅުގެއަށް
ކަމަށްި"ިރ ޕޯޓްިއާއ ިއެއްގޮތަށ12/2014/13/242ިްނަންބަރި"ށްިބުނެފައ ވަނީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިބަލައ ގަނެ،ިޚ ދުމަތަށްިއެދޭިފޯމުިތައްޔާރުކޮށް،ިއެިފޯމުގައ ިމަސައްކަތުގެިތަފްޞީލުކަމަ

ިއަތޮޅުގެއަށާއ ިގެލަގެއަށްިގެންދ އުންިކަމަށްިބަޔާ އ ިންކޮށްފައ ވާތީ،ިއެިމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވަނީިއެއްބަސްވުމެއްގަބަޔާންކޮށްިއ ތުރުިބަޔާނުގެިގޮތުގައ ިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ހުރ ިތަކެތ 
ގެިމާއްދާއާިޙ ލާފަށްިކޮށްފައ ވާކަމެއްިކަމަށްިބެލެވޭތީ،ިކުރ އަށްިއޮތްތާގައ 8.11ިިއަދ ިއެިގަވާއ ދުގެިި 8.12ސޮއ ކުރުމެއްިނެތ ކަންިއެނގެންިއޮންނާތީ،ިމ އީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

ި.ނެވީއެވެކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިއެދ ިދެންކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިކުރާިމަސައްކަތްތައްިއެިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތާއ ިކައުންސ ލާިދެމެދުިއެއްބަސްވުމެއްގައ ިސޮއ ކުރުމަށްފަހުި
 


