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ލް
ސުކޫ ި

ފަރާތަކީވެސް ިއަމއްލަ ިފަރުދުން ިކަމާއ އަދ ިމ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްފައވަނީ ިއަމއްލަ ިފަރުދަކާކަން ިއެނގޭތީިކުރޔަށް ިއޮތްތަނުގައި ،މފަދަިމަސައްކަތްތައް ިކުރުވާއރުިޤާނޫނުި
ނަންބަރުި(ި 21/1020ވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީކުރުމުގެިޤާނޫނު)ިއާިއެއްގޮތަށްިވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީ ިކޮށްފައވާިފަރާތަކަށް ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމަށާއ ިމ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްފައވާި
ފަރާތުންިވަކިމުއްދަތެއްގެިތެރޭގައިވޔަފާރިރަޖސްޓްރީކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.
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ސެންޓަރިފޮރި

ރު ި 17(ި 153-CMS/2016/08ޖުލައ ިި )2016އޢުލާނާި
ސެންޓަރ ިފޮރ ިމެރޓައމް ިސްޓަޑީޒްގެ ިމަރާމާތުގެ ިމަސައްކަތްތަކެއް ިކޮށްދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމަށް ިކޮށްފައވާ ިނަންބަ ި

ސް ިގުޅޭގޮތުންިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްިބެލބެލުމުން؛ ި
މެރޓައމްިސްޓަޑީ ި
ން ިހުށަހެޅ ިއަންދާސީހސާބު ިބަލައގަނެފައނުވާި
ި ި ި ި ި ި ިދެންނެވުނު ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިއަންދާސީހސާބު ިހުށަހެޅުމަށް ިޙާޟރުވ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއން ިއެއްފަރާތަކު ި
ން ި ނެތް ިފަރާތަކަށް ިޔުނވަރސޓީގެ ިޕްރޮކއުމެންޓް ިކޮމޓީއން ިއެވޯޑުި
ބު ިބަލައނުގަތުމަށް ިނންމީ ިޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް ިރަޖސްޓްރީ ިކޮށްފައވާކަން ިއެނގެ ި
ކަމަށާއި ،އަންދާސީހސާ ި
ގެ ިމަޢުލޫމާތުިލބފައވާތީކަމަށްިއެ ިސެންޓަރުންިމކޮމޝަނަށްިި 10އޮގަސްޓުިި 2016ގައ ިފޮނުވ ިސޓީގައ ިބަޔާންކޮށްފައވީިނަމަވެސްި،ޖީ.އެސް.ޓީ.އަށްިރަޖސްޓްރީި
ނުކުރާކަމު ި
ކަށް ިބެލުމަށްފަހު ިވަކ ިޝަރުޠުތަކެއްި
ކުރުމަކީ ިހުރހާ ިވޔަފާރތަކަށް ިލާޒމުކަމެއް ިނޫންކަމާއ ިޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް ިރަޖސްޓްރީ ިކުރަން ިލާޒމުވަނީ ިއެ ިވޔަފާރއެއްގެ ިމާލީ ިކަންތައްތަ ި
ރެވޭތީި ،
ފުރހަމަވާިވޔަފާރތަކަށްކަންިފާހަގަކު ި
ލުނުކުރެވޭތީ ިއެސެންޓަރުންި
ި ި ި ި ި ި ި ޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް ިރަޖސްޓްރީ ިނުކޮށް ިއޮތް ިއޮތުމަކީ ިމފަދަ ިބީލަމެއްގައ ިއެފަރާތަކުން ިބައވެރވުން ިހުއްޓުވދާނެކަމެއްކަމަށް ިޤަބޫ ި
ޢަމަލުކޮށްފައވާގޮ ތުން ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިއަންދާސީހސާބު ިބަލައގަނެފައނުވާ ިފަރާތުގެ ިޙައްޤުތަކެއް ިގެއްލގެން ިގޮސްފައވާކަމަށް ިބެލެވޭތީއާއި ،އަދ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެި
ވޭތީި ،
ގަވާއދުގައިބަޔާންކޮށްފައވާިފަދައންި،މކަމަށްިޝައުޤުވެރކަންިހުރިހުރހާިފަރާތްތަކަށްިހަމަހަމަިފުރުޞަތެއްިދެވފައވާކަމަކަށްިޤަބޫލުނުކުރެ ި
ި ި ި ި ި ިި ިނަންބަރު ނަންބަރު  17(ި153-CMS/2016/08ޖުލައިި)2016އޢުލާނާިގުޅގެންިހުށަހަޅާފައވާިއަންދާސީހސާބުތައްިބާތލްކޮށްިއަލުންިއޢުލާނުކޮށްގެންިމި

1

ން ި
ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަ ި

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ި
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ގދ.ފޔޯރީި

ގދ.ފޔޯރީިކައުންސލްގެިއދާރާގެިފައނޭންސްިއޮފސަރެއްގެިމަޤާމަށްިމީހަކުިހޯދުމަށްިކޮށްފައވާިއޢުލާނާިގުޅގެންިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާިޝަކުވާއެއްިބެލބެލުމުގައި ،އެި

ރާ ި މަޤާމަށްިކުރމަތލާފައވަނީިި 3ފަރަތާކުންިކަމަށާއި ،އެިި 3ފަރާތުގެިތެރެއންިއެމަޤާމުގެިޝަރުޠުިހަމަވަނީިހަމައެކަނ ިއެންމެިފަރާތެއްިކަމަށްވާތީިއންޓަވއުކޮށްފައވަނީިއޭނާއާި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
އެކަނކަމަށާއި ،އެ ިމަޤާމުގެ ި 3ޝަރުޠެއް ިއޢުލާނުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި ،އޭގެތެރެއން ިދެ ިޝަރުޠެއްގައި ،މަޤާމުގެ ިމަސައްކަތާ ިގުޅޭ ިދާއރާއަކުން ިލެވެލް ި 4ގެ ިސަނަދެއްި
ައވާކަންިފާހަގަކުރެވޭއރު،
ހާސލުކޮށްފައވުންި،އަދިއަނެއްިޝަރުޠުގައިމަޤާމުގެިމަސައްކަތާިގުޅޭިދާއރާއަކުންިލެވެލްިި5ގެިސަނަދެއްިހާސލުކޮށްފައވުންިހމެނފ ި
ިިިިއޭނާ ި ހުށަހަޅާފައވާ ިލޔުންތަކަށް ިބަލާއރުި ،އޭނާ ިހުށަހަޅާފައވަނީ ިހއުމަން ިރސޯސް ިމެނޭޖްމަންޓުގެ ިރޮނގުން ިހާސލުކޮށްފައވާ ިލެވެލް ި 4ގެި
ވޭކަމާއ ިއަދި ،އޭނާ ިމހާތަނަށް ިއަދާކޮށްފައވާި
ކެޓެއްކަމަށްވާއރު ި ،އެ ިސެޓްފކެޓަކީ ިފައނޭންސް ިއޮފސަރެއްގެ ިމަޤާމުގެ ިމަސައްކަތާ ިގުޅޭ ިސެޓްފކެޓެއް ިކަމަކަށް ިނުބެލެ ި
ސެޓްފ ި
ވަޒީފާއަކީިފޔޯރީިސްކޫލުގެިއޮފސަރިޓްރޭނީގެިވަޒީފާއެވެި.އެ ިވަޒީފާގައ ި 03އޮގަސްޓުި 2016އާިހަމައަށްި 07އަހަރާއ ި 11މަހާއ ި 03ދުވަހުިއުޅެފައވާކަމަށާއި،އެިމުއްދަތުގެި
ތެރޭގައ ިޓެކްނީޝަނެއްގެ ިމަސައްކަތްތަކުގެ ި އތުރުން ިއދާރީ ިމަސައްކަތްތަކާއ ިބަޖެޓްގެ ިމަސައްކަތްތައް ިއޭނާ ިކޮށްފައވާކަމަށް ިއެ ިސްކޫލުން ިދފައވާ ިލޔުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައވީނަމަވެސްި،އޭނާިހުށަހަޅާފައވާިލޔުންތަކަށްިބަލާއރުި،އޭނާއަކީިއެިމަޤާމުގެިޝަރުޠުިހަމަވާިމީހެއްކަމަށްިނުބެލެވޭތީި ،
ިިިިއެއދާރާގެ ިފައނޭންސް ިއޮފސަރެއްގެ ިމަޤާމަށް ި ކުރމަތލާފައވާ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއން ިހަމައެކަނ ިޝަރުޠު ިހަމަވާ ިފަރާތުން ިހުށަހަޅާފައވާ ިސެޓްފކެޓަކީ ިއެި
މަޤާމުގެ ިމަސައްކަތާ ިގުޅޭ ިސެޓްފކެޓެއްތޯއާއ ިއޭނާ ިހުށަހަޅާފައވާ ިތަޖުރބާގެ ިލޔުމަކީ ިއެ ިމަޤާމުގެ ިޝަރުޠުތަކަށް ިފެތޭ ިލޔުމެއްތޯ ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުންި
ންދެވުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހުގައިނޫނީިއެިވަޒީފާއަށްިއޭނާިހަމަޖެއްސެވުމުގެިމަސައްކަތްިކުރޔަށްިނުގެ ި
0

ހއ.މާރަންދޫި

ގެ ިނަންތަކުގެިލސްޓްި
ހއ.މާރަންދޫިކައުންސލުންިއެރަށުިރައްޔތުންނަށްިި 05ގޯތ ިދޫކުރުމަށްޓަކައ ިި 1026ވަނައަހަރުގެިކުރީކޮޅުިކުރ ިއޢުލާނަކާިގުޅގެންިގޯތ ިލބޭިފަރާތްތަކު ި

ރާ ި ޢާންމުކުރުމަށްޓަކައ ިކޮށްފައވާ ިއޢުލާންގައ ިގޯތ ިނުލބޭ ިފަރާތްތަކުން ިޝަކުވާ ިހުށަހެޅުމަށް ި(ި 1ދޭއް) ިދުވަހުގެ ިފުރުޞަތެއް ިދީފައވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ިއެ ިއޢުލާނާއެކުި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ޢާންމުކޮށްފައވާިލސްޓަކީިހަމައެކަނިގޯތިލބޭިމީހުންގެިނަމާއިއެޑްރެސްިބަޔާންކޮށްފައވާިލސްޓެއްކަމާއި،އެިލސްޓުގައިއެމީހުންނަށްިލބުނުިޕޮއންޓުގެިއަދަދެއްި،އަދިޕޮއންޓްި
ލބުނުިގޮތުގެ ިތަފުސީލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާކަމާއި،އަދ ިގޯތ ިނުލބޭިމީހުންނަށްިޕޮއންޓް ިލބުނުިގޮތުގެިތަފުސީލުވެސްިއެިލސްޓުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާކަމާއި،ނަމަވެސްި،
އެގޮތަށް ިޝަކުވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިފުރުޞަތު ިހުޅުވާލާއރުި ،ގޯއްޗަށް ިއެދުނު ިއެންމެންނަށް ިޕޮއންޓް ިލބުނު ިގޮތުގެ ިތަފުސީލު ިޢާންމު ިނުކުރާނަމަި ،ޝަކުވާ ިހުށަހަޅަން ިބޭނުންވާި
ފަރާތްތަކަށް ިޝަކުވާގެ ިގޮތުގައ ިހުށަހަޅާނެ ިޕޮއންޓްތައް ިތަފުސީލުކޮށްިއެނގޭނެކަމަކަށް ިމ ިކޮމޝަނަކަށްިނުފެންނަިކަމަށާއި ،ގޯތ ިލބޭ ިމީހަކަށް ިނުގަވާއދުން ިޕޮއންޓްިދީފައި
ނުި
ވާިތަރުތީބަށްިއަންނަިބަދަލަކުންިގޯތ ިލބެންވާިމީހަކަށްިގޯތ ިނުލބުމަކީ ިއެކަށީގެންވާިކަމަކަށްވާތީި،ޝަކުވާިހުށަހަޅަންިހުޅުވާލާއރުިގޯއްޗަށްިއެދު ި
އޮވެއްޖެނަމަި،ޕޮއންޓްިލބފައ ި
ގެ ިމުއްދަތަކީ ިއެކަމަށްި
އެންމެންނަށް ިޕޮއންޓް ިލބުނު ިގޮތުގެ ިތަފުސީލު ިޢާންމުކުރަން ިޖެހޭނެކަމަށް ިމ ިކޮމޝަނުން ިދެކޭކަމަށާއި ،ޝަކުވާ ިހުށަހަޅަން ިދީފައވާ ި(ި 1ދޭއް) ިދުވަހު ި
ންި
އެކަށީގެންވާިމުއްދަތެއްިކަމަކަށްވެސްިމ ިކޮމޝަނަކަށް ިނުފެންނަކަމަށާއި ،އެކަކުިގޯތ ިލބޭިމީހުންގެިލސްޓުގައިހމަނާފައވަނީިއޭނާއަށްިކުރންިދީފައވާިގޯތީގައިހުރިތަންތަ ި
ވެފައވުމާއެކުި،ގޯތ ިލބޭިމންވަރަށް ިއޭނާއަށްިޕޮއންޓްިލބފައވާތީއާއި،
އޭނާގެިކޮއްކޮިއަށްިހބައންިދނުމުގެިސަބަބުންިއެގޯތ ިއޭނާގެ ިކބައންިވަކވެފައވާތާިވއްސަކަށްިއަހަރު ި
ގެި
ހޭ ިޤާނޫނުގައވެސް ިއަދ ިދރއުޅުމަށްޓަކައ ިބަންޑާރަ ިގޯތ ިދޫކުރުމު ި
ވާ ިމީހަކަށް ިއަލުން ިގޯއްޗެއް ިނުލބޭނެކަމަށް ިދވެހރާއްޖޭގެ ިބމާބެ ި
ލބފައވާ ިގޯއްޗެއް ިދޫކޮށްލާފައ ި

2

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަ ި
ި

ގަވާއދުގައވެސްިބަޔާންކޮށްފައިނުވާިކަމަށާއި،އަދިއތުރުިތންިމީހަކުިރަށުންިބޭރުގައިއުޅޭތާިި1އަހަރަށްވުރެިގނަދުވަސްިވެފައވާތީި،ޕޮއންޓްިޝީޓުގެިި1ވަނަިނަންބަރުގައވާި
ޕޮއންޓްިއުނކުރުމުގެިބައގެި(ޅ)ިގެ ިދަށުންިއެިި 0މީހުންކުރެިކޮންމެިމީހަކަށްިި 10ޕޮއންޓްިއުނކޮށްފައވުމުގެ ިސަބަބުންިގޯތ ިލބޭިމންވަރަށްިއެމީހުންނަށްިޕޮއންޓްިލބފައި
ނުވަނީކަމަށާއި ،މގޮތަށް ިި 10ޕޮއންޓް ިއުނކޮށްފައވާއރުި ،ޕޮއންޓް ިޝީޓުގެ ިި 6ވަނަ ިނަންބަރުގައވާ ިރަށްވެހކަމުގެ ިބައގައ ިރަށުގެ ިރަށްވެއްސެއް ިކަމުގައވާނަމަ ިދނުމަށްި
ކީ ިއެރަށުގެ ިރަށްވެހކަންި
ހަމަޖައްސާފައވަނީވެސް ިި 10ޕޮއންޓްކަމާއި ،އެހެންކަމުންި ،ރަށުގައ ިނޫޅޭތާ ިި 1އަހަރަށްވުރެ ިގނަދުވަސްވުމުން ިި 10ޕޮއންޓް ިއުނކުރާގޮތަށް ިއޮތުމަ ި
ކޮށްފައވާކަމަށާއިނަމަވެސްިރަށުންބޭރުގައިއުޅޭތާި
އެމީހެއްގެިކބައންިނގުޅައގަތުމާިއެއްވަރުގެިކަމެއްކަމަށްިމިކޮމޝަނަށްިބެލެވޭިކަމަށާއި،މގޮތަށްިއެިި0މީހުނަށްިޕޮއންޓްިއުނ ި
ި 1އަހަރަށްވުރެ ިގނަ ިދުވަސް ިވެފައވާ ިއެހެން ިމީހަކު ިހުރ ިއރު ިއޭނާއަށް ިއެ ިި 10ޕޮއންޓް ިއުނކޮށްފައ ިނުވާކަމާއި ،އޭނާއަށް ިއެބައން ިޕޮއންޓް ިއުނކޮށްފައނުވަނީ ިއޭނާގެި
ށް ިހއ.މާރަންދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިބުނެފައވާކަމާއި ،ނަމަވެސްި ،ލޭއަޅާ ިބަލީގެ ިކުދން ިތބ ިމީހުން ިއެކަމުން ިއސްތސްނާި
ށް ިވާތީކަމަ ި
ދަރފުޅަކީ ިލޭއަޅާ ިބަލީގެ ިކުއްޖަކަ ި
ވާ ިކަމަށާއި ،ގޯތ ިލބޭ ިމީހުން ިލސްޓުކޮށްފައވާއރުި ،އޭގެތެރޭގައ ިހމެނެނީ ިި56
ށް ިޕޮއންޓް ިދނުމަށް ިހަމަޖައްސާފައވާ ިގޮތުގެ ިތަފުސީލުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިނު ި
ކޮށްފައވާކަމަ ި
ޕޮއންޓުން ިފެށގެން ިމަތން ިޕޮއންޓް ިލބފައވާ ިމީހުންކަމާއި ،ނަމަވެސް ިި 56ޕޮއންޓަށްވުރެ ިމަތން ިޕޮއންޓް ިލބފައވާ ިި 0މީހަކު ިއެ ިލސްޓުގައ ިހމެނފައ ިނެތްކަން ިމި
ށްިލބފައވާިލޔުންތަކުންިއެނގެންިނެތްކަމާއި،ވީމާި،
ގެިލސްޓުގައ ިމ ިި0މީހުންިހމެނފައނުވަނީިކީއްވެގެންކަމެއްިމކޮމޝަނަ ި
ކޮމޝަނަށްިފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،ގޯތ ިލބޭިމީހުން ި
ށްި
ގޯއްޗަށްިއެދޭިފަރާތްތަކަށް ިޕޮއންޓްިދނުމަށްިހަމަޖައްސާފައވާިއުސޫލާިއެއްގޮތަށްިއެންމެންނާމެދުިއެއް ިއުސޫލަކުންިޢަމަލުކުރުމަށާއި،ރަށުގައ ިނޫޅޭތާިގނަިދުވަސްވީިމީހުންނަ ި
ގެިޢަދަދެއްިއުނކުރުމަކީިއންސާފުވެރިގޮތެއްކަމަށްިމިކޮމޝަނަށްިނުފެންނަިކަމަށާއި،ގޯއްޗަށްިއެދުނުިހުރހާި
ޕޮއންޓްިއުނކުރުމުގައިރަށްވެހކަމުގެިބައންިލބޭިޕޮއންޓާިއެއްވަރު ި
ފަރާތްތަކަށްިޕޮއންޓްިލބުނުިގޮތުގެިތަފުސީލާއެކުި(އެކިބައބަޔަށްިލބުނުިޕޮއންޓާއިއުނކުރެވުނުިޕޮއންޓާއިލބުނުިޖުމުލަިޕޮއންޓްިއެނގޭގޮތަށް)ިޝަކުވާިހުށަހެޅުމުގެިފުރުޞަތުި
އަލުން ިހުޅުވާލުމަށާއި ،ޝަކުވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިއެކަށީގެންވާ ިމުއްދަތެއް ިދނުމަށާއި ،ގޯތ ި ދނުމުގެ ިކަންތައްތައް ިކުރޔަށް ިގެންދޔުމުގައ ިހައުސންގ ިމނސްޓްރީގެ ިލަފާ ިހޯދައގެންި
ށްިއެންގީއެވެ.
ކުރޔަށްިގެންދޔުމަ ި
ި 5

ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންި ިި ި ި ި 1000ވަނަ ިއަހަރު ިސުނާމީ ިކާރޘާގައ ިހާލުގައ ިޖެހުނު ިފަރާތްތަކަށް ިބޯހޔާވަހކަން ިހޯދައދނުމަށްޓަކައ ިއަޅާފައވާ ިގޭގެއަށް ިޑސްޓްރބއުޝަން ިފޮށންި
ޑް ި
ލމޓެ ި

ކަރަންޓްލުމަށްޓަކައ ިމަގުކޮނުމުގެިމަސައްކަތްިއެ ކުންފުނީގެިގއ.ރީޖަނަލްިއޮފީހުންިކޮށްފައވާިގޮތާިގުޅޭގޮތުންިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައަކާިގުޅގެންިކަމާގުޅޭިލޔުންތައްި
ބެލބެލުމުގައި ،އެ ިމަސައްކަތް ިހަވާލުކޮށްފައވާ ިފަރާތަކީ ިޤާނޫނު ިނަންބަރު ި(ި 1020/21ވޔަފާރ ިރަޖސްޓަރީކުރުމުގެ ިޤާނޫނު) ިއާއ ިޤާނޫނު ިނަންބަރު ި(ި 1020/21އަމއްލަި
ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ިޤާނޫނު) ިގައވާ ިގޮތުގެމަ ތން ިވޔަފާރއެއް ިރަޖސްޓަރީ ިކޮށްފައވާ ިފަރާތެއްކަން ިއެނގެން ިނެތްކަން ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،އެ ިމަސައްކަތަށް ިމަސައްކަތްި
ވެރކޮށް ިމފަދަ ިމަސައްކަތްތައްި
ޙަވާލުކުރެވުނު ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ ިފުރހަމަ ިއަގު ިއެފަރާތަށް ިދީފައވާތީި ،ކުރޔަށް ިއޮތް ިތަނުގައ ިވޔަފާރ ިރަޖސްޓަރ ިނުކުރާ ިފަރާތްތައް ިމެދު ި
ނުކުރުވުމަށާއި،އަދިމަސައްކަތުގެިއަގުިހުށަހަޅާފައވަނީިއެއްވެސްިކަމެއްިކުންފުނންިހަމަޖައްސައދޭިގޮތަށްކަމެއްިލޔުންތަކުންިއެނގެންިނެތުމުންިކުރުވާިމަސައްކަތްތަކުގައިމފަދަި
ކަންކަންިލޔެކޔުމުންިއެނގެންިހުންނަގޮތަށްިކަންތައްތައްިކުރުމަށްިއެންގުނެވެި .
ގު ( 225,000.00ދެލައްކަި
ގެ  Vގައ ،ކުންފުންޏަށް ިބޭނުންވާ ިމުދަލެއް ިނުވަތަ ިޚދުމަތެއްގެ ިއަ ި
ި ި ި ި ި ި ިއަދ ިއެ ިކުންފުނީގެ ިޕްރޮކއުމަންޓް ިޕޮލސީގެ ިި ި 0.5
ފަންސަވީސްހާސް)ިރުފޔާއަށްވުރެިމަތވާކަމުގައ ިފެނ ިރާއްޖެއންިއެމުދަލެއްިނުވަތަިޚދުމަތެއްިހޯދަންވާނީިބީލަމުގެިއުސޫލުންިޢާންމުކޮށްިއޢުލާންކޮށްގެންިކަމަށާއި،އެިޕޮލސީގެި
ާއ ( 225,000.00ދެލައްކަ ިފަންސަވީސްހާސް) ރުފޔާއާި
ގެ  IVގައ ،މުދަލާއ ިޚދުމަތުގެ ިއަގު ިޖީ.އެސް.ޓީ ިނުހމަނައ ( 225,000.00ފަންސަވީސްހާސް ިއެކެއް) ިރުފޔާއ ި
ި ި 0.5
ދެމެދުގެި ހުރހާިމުޢާމަލާތެއްވެސްިހންގަންވާނީިއެއރަކުިކުންފުނ ިހންގުމާިހަވާލުވެހުރ ިފަރާތެއްގެިހުއްދަިހޯދައގެންިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވީިނަމަވެސްިއެހުއްދައގެިދަށުންިއެފަދަި
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އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަ ި
ި

ނަ ( 25,001.00ފަންސަވީސްހާސް ިއެކެއް)ި
ގެ  IVގައ ިއޮން ި
މުޢާމަލާތްތައް ިކުރަންވީިގޮތެއް ިއެ ިޕޮލސީގައ ިބަޔާންކުރައްވާފައ ިނުވާތީި ،ކުންފުނީގެ ިޕްރޮކޔުމަންޓް ިޕޮލސީގެ ިި ި 0.5
ރުފޔާއާއ ި( ި 115،000.00ދެލައްކަ ިފަންސަވީސްހާސް) ިރުފޔާއާ ިދެމެދުގެ ިމުޢާމަލާތްތައް ިކުރާނެގޮތް ިއެޕޮލސީގައ ިބަޔާންކުރައްވައި ،އެޕޮލސީ ިއޞްލާހުކުރެއްވުމަށް ިވެސްި
އެންގުނެވެި .
ި
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ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫިގެއެއްގެިއައުިރަޖސްޓްރީއެއްިހެދުމާިބެހޭިލޔުންތައްިމކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުން ،އެގޭގެި ިރަޖސްޓްރީިގެއްލގެންިއަލުންިރަޖސްޓަރީއެއްިހަދައދނުމަށްި

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫި

ށް ިހުށަހަޅާފައވާ ިކަމާއި ،އެގޯތީގެ ިރަޖސްޓްރީއާބެހޭ ިއެއްވެސް ިމަޢުލޫމާތެއް ިލބފައވާ ިފަރާތެއްވާނަމަ ިއެކަންި
ރާ ި އެގޯތީގެ ިވެރފަރާތުން ިގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަ ި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ައވާތީއާއ؛
ންިރަޖސްޓްރީއެއްިހަދައދންިކަންިފާހަގަކުރެވފ ި
ންިކުރައްވާފައވާިކަމާއި،އަދިއެގޯއްޗަށްިފަހު ި
އެ އދާރާއންިއޢުލާ ި
އެ އދާރާއަށްިއެންގުމަށްި ި
ނަމަވެސްި،އެގޯއްޗަށްިފުރަތަމަިހައްދައދންިރަޖސްޓްރީިގެއްލގެންިއެރަޖސްޓްރީއާގުޅޭިއެއްވެސްިމައުލޫމާތެއްިއނގޭިފަރާތެއްިހުރތޯިބެލުމަށްިކުރ ިއޢުލާންި
ސަރުކާރުގެިގެޒެޓުގައ ިޝާއޢުކޮށްފައެއްިނުވާކަމާއި،އެހެންކަމުންި،އޢުލާންކޮށްފައވަނީިހަމައެކަނ ިރަށުގައކަމަށްިބެލެވޭތީިއެއޢުލާނަށްިއޖާބަިދނުމުގެިފުރުޞަތުިރަށުންިބޭރުި
ފަރާތްތަކަށް ިލބފައވާކަމަށް ިނުބެލެވޭތީއާއި ،އަދ ިގެއްލުނުކަމަށް ިބުނާ ިރަޖސްޓަރީ ިރާއްޖޭގައހުރ ިއެއްވެސް ިބޭންކެއްގައ ިއޮތްތޯ ިބަލާފައެއްވެސް ިނުވާ ިކަމާއި ،އެ ިރަޖސްޓަރީި
އެއްވެސްިބޭންކެއްގައިއޮތްތޯިނުބަލައިއަލުންިރަޖސްޓަރީިހަދައދީފައވާކަންވެސްިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،
ގެއްލފައވާކަމަށް ިބުނާ ިރަޖސްޓަރީއާ ިބެހޭ ިމަޢުލޫމާތު ިލބފައވާ ިފަރާތެއްވޭތޯ ިއަލުން ިއޢުލާންކޮށް ިއެ ިއޢުލާން ިގެޒެޓުގައ ިޝާއޢުކުރުމަށާއި ،އެއްވެސްި
ބޭ ންކެއްގައ ިއެ ިރަޖސްޓަރީ ިއޮތްތޯ ިބޭންކުތަކަށް ިލޔެގެން ިސާފުކުރުމަށާއި ،އެއްވެސް ިފަރާތެއްގައ ިއެ ިރަޖސްޓަރީ ިއޮތްނަމަި ،ފަހުން ިއެ ިގޯއްޗަށް ިހަދައދީފައވާ ިރަޖސްޓަރީި
ބާޠލުކުރެއްވުމަށްިއެންގުނެވެ.
ފުކުރައްވައި،އަލުންިރަޖސްޓަރީިހެއްދުމަށްިހުށަހަޅާފައވަނީި
ށް ރަޖސްޓަރީިލބުނުގޮތެއްިސާ ި
އަދި،އެިރަޖސްޓަރީިއެހެންިފަރާތެއްގެިއަތުގައިއޮތްނަމަިއެިފަރާތަ ި
ގޯތީގެިވެރފަރާތުންިދޮގުިމަޢުލޫމާތުިދީގެންކަމަށްިބެލެވޭނަމަިއެމައްސަލަިތަޙުޤީޤުކުރުމަށްިމޯލްޑވްސްިޕޮލސްިސަރވސްިއަށްިހުށަހެޅުއްވުމަށްިއެންގުނެވެ.
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ިހއ.ހޯރަފުށީ ިރައްޔތަކަށް ި ވަދު ިދޯންޏެއް ިބަނުމަށް ިހަރުގެވަޅެއް ިދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅުނު ިމައްސަލައެއް ިމކޮމޝަނުން ިބެލބެލުމުގައި ،އޭނާ ިހަރުގެވަޅެއްި

ން  600އަކަފޫޓުގެިބމެއްިި 2އަހަރުދުވަހުގެިމުއްދަތަށްިހަރުގެވަޅެއްގެިގޮތުގައި
ން ި 10ޑސެންބަރުި 1021އންިފެށގެ ި
ށް އެިއދާރާގައ ިއެދފައވާކަމާއ ިއޭނާިއެދފައވާިފަދައ ި
ރާ ި ހޯދުމަ ި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ދޫކޮށްފައވާކަމާއ ިހަރުގެ ިވަޅު ިދޫކޮށްފައވަނީި ،ކައުންސލުން ިނންމައގެންކަމާއ ިކައުންސލާއ ިއެފަރާތާއ ިދެމެދު ިއެއްބަސްވުމެއްވެސް ިހަދައ ިދެފަރާތުންި
ސޮއކޮށްފައވާކަމާއ އޮޑހަރުގެއާބެހޭ ިގަވާއދުގައވާ ިގޮތުގެ ިމަތީން ިި 0ސެޕްޓެންބަރު ިި 1020އން ިފެށގެން ިއަކަފޫޓަކަށް ިި 00.25ލާރީގެ ިމަގުން ިއޭނާއަށް ިދޫކޮށްފައވާ ިބމުންި
ން އެނގެން ިއޮތް ނަމަވެސް ިމ ިމައްސަލަ ިތަޙްޤީޤު ިކުރުމާ ިހަމަޔަށް ިއޭނާ ިއެފައސާ ިކައުންސލަށް ިދައްކާފައ ިނުވާކަންި
ކުލނަގަން ިހަމަޖައްސައ ިއޭނާއަށް ިއެކަން ިއަންގައފައވާކަ ި
ވެި .
ފާހަގަކުރެވެއެ ި
ންިއެފަރާތަށްި ދޫކޮށްފައވާިހަރުގެވަޅަށްިކުލީގެިގޮތުގައިދައްކަންޖެހޭިފައސާިމހާތަނަށްިދައްކާފައިނުވާނަމަ ،އޭނާގެިއަތުންިއެިފައސާިހޯއްދަވައި
ި ި ި ި ި ި ި ިއެހެންކަމު ި
ށް އަންގަވައދެއްވުމަށް ިހއ.ހޯރަފުށީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގައި
ސް ިއެކަން ިމކޮމޝަނަ ި
އެ ފައސާ ިމހާރު ިކައުންސލަށް ިލބފައވާނަމަވެ ި
ާއ ިއަދ ި ި
އެކަން ިމކޮމޝަނަށް ިއެންގުމަށ ި
ދެންނެވުނެވެި .
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އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަ ި
ި
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ވާި
ައ ކުރން ިދޫކޮށްފައ ި
ހއ.ހޯރަފުށީިފޝްވލެޖްގެިދެކުނުފަރާތުންިހއ.ހޯރަފުށީިރައްޔތަކަށް ިދޫކޮށްފައވާިހަރުގޭގައ ިއޮޑއެއްިބަނުމާިބެހޭިމައްސަލައެއްިމކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުގ ި

ގެި
ށީ ިކައުންސލް ި
ރީ ިި 1020ގައ ިހޯރަފު ި
ެދ ިި 25ފެބުރުވަ ި
ން ިއ ި
ށް ިޤަޞްދުކުރާތީި ،އެ ިހަރުގޭގައ ިއޮޑއެއް ިބަނުމުގެ ިހުއްދަ ިލބޭނެގޮތް ިހައްދަވައ ިދެއްވު ި
ރާ ި ހަރުގޭގައ ިއޮޑއެއް ިބަނުމަ ި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ށްި
ނާިސޓީއެއްިފޮނުވާފައވާކަމާއިއަދިމިމައްސަލަިި10މާރޗުިި1020ގައިބޭއްވިހޯރަފުށީިކައުންސލްގެިޢާއްމުިޖަލްސާއަށްިހުށަހެޅިކަމާއި،އޭނާިއޮޑއެއްިބަނުމަ ި
އދާރާއަށްިއޭ ި
ދާ ިކައރީގައ ިހުރތަނަ ކަށްިވުމުންި،އޭރުވެސްިއެތަނުގައ ިދރއުޅޭިމީހުންގެިފަރާތުންިޝަކުވާލބފައވުމާއެކުި،
ވާ ިހަރުގެ ިހުރތަނަކީި ،މީހުން ިދރއުޅޭ ިސަރަހައް ި
ހުއްދައަށް ިއެދފައ ި
އެކަމަށް ިހައްލެއް ިނުލބ ިއޮތުމުން ިއެ ިހަރުގޭގައ ިއޮޑއެއް ިބަނުމުގެ ިހުއްދަ ިއޭނާއަށް ިދީފައ ިނުވާކަމާއ ިނަމަވެސް ިއެ ިހަރުގޭގައ ިއޭނާ ިއޮޑއެއް ިބަނދެފައވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ި
ވެ.
އޭނާއާމެދުިއެއްވެސްިފޔަވަޅެއްިއަޅާފައވާކަންިއެނގެންިނެތްކަންިފާހަގަކުރެވެއެ ި
އެހެންކަމުން ި އެކަމަކީިކައުންސލްގެިނންމުންތަކަށްިރައްޔތުންިއޙްތރާމްިނުކުރުމަށްިލބޭިބާރަކަށްިވުމާއެކުި،އެފަދަިޢަމަލުތައްިތަކުރާރުިނުކުރުމަށްިއެފަރާތަށްި
ނަޞޭހަތްދނުމަށްިހއ.ހޯރަފުށީިކައުންސލަށްިއެންގުނެވެި .
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ި

ރާއްޖެިޓީވީއަށްި ނސްބަތްވާިބަޔަކަށްިހޯރަފުށީިރައްޔތުންގެިރަށްވެހގޭގައ ިއެކޮމޮޑޭޝަންިހަމަޖެއްސުމާިބެހޭގޮތުންިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްިމކޮމޝަނުންި

ރާ ި ބެލބެލުމުގައ ިރާއްޖެިޓީވީއަށްިނސްބަތްވާިބަޔަކަށްިހޯރަފުށީިރައްޔތުންގެިރަށްވެހގޭގައ ތބކަން ިރަށްވެހގޭގައ ިތބޭ ިމީހުންގެ ިނަންތައް ިނޯޓްކުރާ ިފޮތުން ިއެނގެންިނެތްިނަމަވެސްި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ދވެހރައްޔތުންގެިޑމޮކްރެޓކްިޕާޓީގެިހޯރަފުށީިއޮފީހުންިި 02ޖަނަވަރީިި1020ގައ ިހޯރަފުށީިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިފޮނުވައފައވާިސޓީގައ ިި 5ބޭފުޅަކުިހޯރަފުށީިކައުންސލްގެި
ބެލުމުގެ ިދަށުގައ ިހުންނަ ިރަ އްޔތުންގެ ިއމާރާތެއްކަމަށްވާ ިއޯކޑުވލާގައ ިތއްބެވކަމަށް ިބުނެފައވާކަމާއ ިދވެހރައްޔތުންގެ ިޑމޮކްރެޓކް ިޕާޓީގެ ިހޯރަފުށީ ިއޮފީހުގެ ިސޓީއާގުޅގެންި
ށްިފޮނުވާފައވާކަމާއިނަމަވެސްިމމައްސަލާގެިތަޙްޤީގުިފެށުމާިހަމަޔަށްވެސްި
އެބޭފުޅުންިބޭނުންކުރެއްވިކޮޓަރތަކުގެިކުލީގެިބލްިދވެހރައްޔތުންގެިޑމޮކްރެޓކްިޕާޓީގެިހޯރަފުށީިއޮފީހަ ި
ވެި .
ން ފާހަގަކުރެވެއެ ި
އެިބލަށްިފައސާިދައްކާފައިނުވާކަންިލޔެކޔުންތަކު ި
އެހެންކަމުން ި ދވެހރައްޔތުންގެިޑމޮކްރެޓކްިޕާޓީގެިއޮފީހުންިއޯކޑްވލާގެިކޮޓަރތަކުގެިކުލީގެިގޮތުގައ ިދައްކަންޖެހޭިފައސާިމހާތަނަށްިދައްކާފައ ިނުވާނަމަި،
ށް އަންގަވައދެއްވުމަށްި
ން އެ ިފައސާ ިހޯއްދަވައ ިއެކަން ިމކޮމޝަނަށް ިއަންގަވައދެއްވުމަށާއި،އަދ ިއެ ފައސާ ިމހާރު ިކައުންސލަށް ިލބފައވާނަމަވެސް ިއެކަން ިމކޮމޝަނަ ި
އެިފަރާތު ި
ހޯރަފުށީިކައުންސލްގައިދެންނެވުނެވެި .
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ހއ.ހޯރަފުށ ިފަރީދީމަގާއ ިމުޝްތަރީމަގުގައ ިހުރ ިރުއްގަސް ިކަނޑައ ިއާންމު ިފަރާތަކުން ިބޭނުންކުރުމަށް ިދީފައވާކަމަށް ިބުނެ ިހުށަހެހުޅުނު ިމައްސަލައެއް ިމކޮމޝަނުންި

ރާ ި ބެލބެލުމުގައ ިހއ.ހޯރަފުށ ިފަރީދީމަގާއ ިމުޝްތަރީމަގުގައ ިހުރ ިރުއްގަހުގެ ިހސާބުނަގައ ިއެ ިތަކެއްޗަށް ިބަދަލުދނުމަށް ިނންމައި ،އެ ިި 1މަގުގައ ިހުރ ިރުއްގަސްނަގައި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ސާފުކޮށްފައވީނަމަވެސްި ،އެ ިމަސައްކަތް ިކޮށްފައވަނީ ިއެންމެ ިރަނގަޅުގޮތަކަށް ިނޫންކަމާއ ިއެގޮތުން ިއެ ިި 1މަގު ިސާފުކޮށްފައވަނީި ،އެތަނުގައހުރ ިތަކެތން ިއެހެން ިބޭނުމެއްި
އްި
ަދ އެ ިި 1މަގުން ިނެގ ިރުއްގަސްތަ ި
ކުރެވޭގޮތަށް ިނޫންކަމަށްވާއރުި ،އެ ި ި 1މަގުގައ ިހުރ ިއެއްވެސް ިރުކެއް ިގަހެއް ިނީލަމުގައ ިވއްކާފައ ިނުވާކަން ިފާހަގަކުރެވެއެވެި .އ ި
ށް ިދޫކުރ ިތަކެތ ިނޫނަސް ިއެތަނުގައި
އަންދާލައފައވަނކޮށް ިއެތަނުން ިލަކުޑއަށް ިކަމުދާވަރުގެ ިއެތކޮޅުތަކެއް ިހއ.ހޯރަފުށީ ިރައްޔތަކު ިއެދގެން ިއޭނާއަށް ިދޫކޮށްފައވާތީި ،އެފަރާތަ ި
ވެި .
ބޭނުންހފދާނެިތަކެތހުންނާނެކަމަށްިބެލެވެއެ ި
އެހެންކަމުންިކުރއަށްިއޮތްތާނގައިމފަދަކަމެއްިކުރާއރުި،އެންމެިރަނގަޅުގޮތުގައިއެކަންިކުރުމަށްިސަމާލުކަންދެއްވުމަށްިއެންގުނެވެި .

5

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަ ި
ި
ި 22

ހއ.ދއްދޫި

ހއ.ދއްދޫގައ ިޢމާރާތްކޮށްފައވާ ިި 50ހައުސންގ ިޔުނޓްގެ ިސެކއުރޓީ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްފައވަނީ ިވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީ ިނުކުރާ ިފަރާތަކާ ިކަމަށްބުނެި

ވާތީި،ޤާނޫނުިނަންބަރުި(ި1020/21ވޔަފާރިރަޖސްޓަރީކުރުމުގެިޤާނޫނު)ިގެިދަށުންިނުވަތަިޤާނޫނުިނަންބަރުި(ި1020/21އަމއްލަިފަރުދުންގެި
ރާ ި މކޮމޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅފައ ި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ވާ މަސައްކަތްިވޔަފާރި
ވޔަފާރީގެިޤާނޫނު)ިގެިދަށުންި ވޔަފާރ ިރަޖސްޓަރީިނުކުރާިފަރާތަކުންިމފަދަިމަސައްކަތްތައްިކުރުމަކީިޤާނޫނާިޚލާފުިކަމަކަށްވާތީ ،މަތީގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ި
ާރި
ން ިމަސައްކަތްތައް ިހަވާލުކުރުމުގައ ިވޔަފ ި
ަދ މީގެފަހު ި
ރަޖސްޓަރީ ިނުކުރާ ިފަރާތަކާ ިހަވާލުކުރައްވާފައވާނަމަި ،ވޔަފާރ ިރަޖސްޓަރީ ިކުރުމަށް ިއެފަރާތަށް ިއެންގެވުމަށާއި ،އ ި
ރަޖސްޓަރީިނުކުރާިފަރާތަކާިމަސައްކަތްތައްިހަވާލުނުކުރެއްވުމަށްވެސްިހއ.ދއްދޫިކައުންސލްިއދާރާގައިދެންނެވުނެވެި .
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ލ.ކަލައދޫި

ވާ ނަންބަރު ި ިި 456-C(B)/2015/05އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެި
ލ.ކަލައދޫ ިކައުންސލް ިއދާރާގެ ިސެކއުރޓީ ިބަލަހައްޓައދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމަށް ިކުރައްވާފައ ި

ރާ ި ތެރެއންިއެިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައވާިފަރާތަކީ ިޤާނޫނުިނަންބަރުި(ި 1020/21ވޔަފާރ ިރަޖސްޓަރީކުރުމުގެިޤާނޫނު)ިގެިދަށުންިނުވަތަިޤާނޫނުިނަންބަރުި(ި 1020/21އަމއްލަި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ވާގޮތުން ިވޔަފާރއެއްި
ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ިޤާނޫނު) ިގެ ިދަށުން ިވޔަފާރއެއް ިރަޖސްޓަރީކޮށްގެން ިހންގާ ިފަރާތެއްކަން ިއެނގެން ިނެތްކަން ިފާހަގަކުރެވޭތީި ،އެ ިޤާނޫނުތަކުގައ ި
ގެފަހުންިހަވާލުނުކުރުމަށްިލ.ކަލައދޫިކައުންސލްގެި
ރަޖސްޓަރީކޮށްގެންިނޫނީިއެފަދަިމަސައްކަތްތައްިނުކުރެވޭނެތީި،ވޔަފާރއެއްިރަޖސްޓްރީނުކުރާިފަރާތަކާިއެފަދަިމަސައްކަތްތައްިމީ ި
އދާރާއަށްިއެންގުނެވެި .
ި 20

ޅ.ނައފަރުި

 2016ވަނަިއަހަރަށްިމަދަރުސަތުލްިއފްތތާޙްގެިސެކއުރޓީިބެލެހެއްޓުމުގެިމަސައްކަތަށްިކޮށްފައވާިއޢުލާނާިގުޅގެންިބޑްިހުށަހަޅާފައވާިގނަިފަރާތްތައްިބޑުިހުށަހަޅާފައވަނީި

މަދަރުސަތުލްި

ޤާނޫނުިނަންބަރުިި21/1020

ޙް ި
އފްތތާ ި

ވާތީ.
އަމއްލަިނަމުގައިކަމާއ ިއަދ ިމ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރަންިކަނޑައަޅާފައވާިފަރާތަކީވެސްިއަމއްލަިފަރުދެއްކަންިމކޮމޝަނަށްިފާހަގަކުރެވފައ ި

ތްި
ޓްރީކޮށްގެން ިކަމަށްވާތީި ،އެ ިމަސައްކަ ި
(ވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީ ިޤާނޫނު) ިގައ ިވާގޮތުން ިދވެހރާއްޖޭގައ ިއެއްވެސް ިވޔަފާރއެއް ިހންގޭނީ ިވޔަފާރ ިތަނެއްގެ ިގޮތުގައ ިރަޖސް ި
ޙަވާލުކުރުމަށް ިކަނޑައަޅާފައވާ ިފަރާތުން ިވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީކޮށްފައ ިނުވާނަމަި ،ކަނޑައެޅޭ ިވަކމުއްދަތެއްގެ ިތެރޭގައ ިވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީ ިކުރުމަށް ިއެފަރާތަށް ިއަންގަވައި،
އެމުއްދަތުގައިވޔަފާރިރަޖސްޓްރީިނުކޮށްފނަމަިއެގްރމެންޓްިބާތލްކުރެއްވުމަށްިޅ.ނައފަރުިމަދަރުސަތުލްިއފްތތާޙަށްިއެންގުނެވެި .

ި 20

ގދ.ގައްދޫި

ާމކް ިމނސްޓްރީން ިހަމަޖައްސައ ިއެކަންކުރޔަށް ިގެންދޔުމަށް ިގައްދޫި
ށް ިއސްލ ި
ައ ިބެހެއްޓުމަ ި
ައ ިމސްކތްތަކުގައ ިޤުރްއާން ިޖަހާފ ި
ރަ ިފލުވ ި
ގެ ިމސްކތްތައް ިއާބާތު ި
ގދ.ގައްދޫ ި

ރާ ި ކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިއެންގުމާ ިގުޅގެންި ،ޤުރްއާން ިރެކޯޑުކުރުމަށްޓަކައ ިސީޑީތަކެއް ިހޯދުމާ ިބެހޭގޮތުން ިމ ިކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅުނު ިޝަކުވާއެއް ިބެލބެލުމުގައ 1437 ،ވަނަި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
އަހަރުގެިރަމަޟާންމަހަށްިގދ.ގައްދޫިމސްކތްތަކުގައ ިބޭނުންކުރުމަށްިސީޑީތަކެއްިހޯއްދަވާފައނުވީނަމަވެސްިޤުރުއާންިކޔެވުމުގެިއަޑުިމސްކތްތަކުންިދުރަށްިފޮނުވުމަށްޓަކައ ިި03
ސްި
ގަތުމުގައ ި 03ފަރާތުން ިކޯޓޭޝަން ިހޯއްދަވާފައވީނަމަވެ ި
ެތ ިބައްލަވައ ި ި
ޑީވީޑީ ިޕްލޭޔަރ ިގދ.ގައްދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިބައްލަވައގެންފައވާ ކަން ިއެނގެއެވެި .އަދ ،މތަކ ި
ކޯޓޭޝަންތަކުގައވާ ިތާރީޚްތަކަކީ ،މތަކެތ ިބައްލަވައ ިގަތުމަށްިބައްލަވައގަތްިފހާރައަށް ިޕާޗޭސްިއޯޑަރިފޯމުިތައްޔާރުކުރެއްވުމުގެިފަހުގެިތާރީޚްތަކެއްކަމާއ ިއަދ ިކޯޓޭޝަންތަކުގައވާި
ވެި .
ތާރީޚްތަކަށްވުރެިކުރންިމިތަކެތިއެ އދާރާއަށްިލބފައވާކަންިފާހަގަކުރެވެއެ ި
ށް ިބެލެވޭތީި ،ކުރއަށް ިއޮތްތަނުގައ ިތޔަި
ނީ ިމތަކެތ ިބައްލަވައ ިގަތުމަށްފަހުގައ ިކަމަ ި
އް ިތައްޔާރުކުރައްވާފައވަ ި
ޅޭ ިލޔެކޔުންތަ ި
އެހެންކަމުންިި 03ޑީވީޑީ ިޕްލޭޔަރ ިބައްލަވައ ިގަތުމާގު ި
ށްިޢަމަލުކުރެއްވުމަށްި އެއދާރާއަށްިއެންގުނެވެި .
ކާިއެއްގޮތަ ި
ގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގައވާިއުޞޫލުތަ ި
އދާރާއަށްިތަކެތިބައްލަވައިގަތުމުގައ ދައުލަތު ި
ރުި) 16 )COM-2016-41(Dއޮގަސްޓްިި)2016ރޕޯޓުގެި'އޮޑޓްގައ ިފާހަގކުރެވުނުި
ނަިއަހަރުގެިކޮންޕްލަޔަންސް ިއޮޑޓް ިރޕޯޓްި(ނަންބަ ި
 ި 25ކ.ގުޅީިކައުންސލްގެި ކ.ގުޅީިކައުންސލްގެިއދާރާގެި 2013ވަ ި
ރާ ި
އދާ ި

ކަންތައްތަކާއ ިއެ ިކަންތައްތައް ިއސްލާޙްކުރަންިލަފާިދންގޮތް' ިމ ިސުރުޙީގެ ިދަށުންިި 7ވަން ިނަންބަރުގެ ި'ހ' ިއާއ ި'ށ'ިގައވާ ،މނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓްރެޜަރީގެި
ށްި
ރު ިކ.ގުޅީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަ ި
މާލއްޔަތާބެހޭ ިސަރކއުލަރ ިނަންބަރު ިި 08( 2012/08ނޮވެންބަރު ިި )2012ގައވާ ިގޮތަށްި ،އެކއެކ ިޤާނޫނުގެ ިދަށުން ި 2013ވަނަ ިއަހަ ި

6

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަ ި
ި

ބަލައގަނެފައވާ ި 40,870.00ރުފޔާ ި 22އޮކްޓޫބަރު ި 2014އާ ިހަމައަށް ިމީރާއަށް ިފޮނުވާފައނުވާ ިކަމަށާއި ،މުދަލުގެ ިޒަކާތުގެ ިގޮތުގައ ި 2013ވަނަ ިއަހަރު ިބަލައގަނެފައވާި
 74,598.00ރުފޔާގެ ިތެރެއން ި 14,900.00ރުފޔާ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިއސްލާމކް ިއެފެއާޒަށް ިފޮނުވާފައނުވާ ިކަމަށާއި ،އަދ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގެ ި 1.13ވަނަި
މާއްދާގެ ި(ށ) ިގައވާގޮތަށް ިލބޭ ިފައސާގެ ިދުވަހު ިފޮތުގައ ިމފައސާ ިރކޯޑްކޮށްފައ ިނުވާކަމަށް ިފާހަގަކޮށްފައވާ ިމައްސަލައާ ިގުޅގެން ިއސްލާޙްކުރުމަށް ިލަފާދީފައވާ ިގޮތުގެމަތންި
ޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި،ޢަމަލުކުރެއްވުމަށްފަހުިި7ދުވަހުގެިތެރޭގައިއެކަންިމިކޮމޝަނަށްިއަންގަވައދެއްވުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެި .
ި 26

ލ.އަތޮޅުި

ތަ ި 2001ވަނަިއަހަރުިސަރުކާރުގެިއެކ ިވުޒާރާތަކުންިލ.އަތޮޅުގެިއެކއެކ ިޕްރޮޖެކްޓްތައްިހންގުމަށްިފޮނުވާފައވާިފައސާއާިބެހޭގޮތުންިމ ިކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުި
ި 2000ނުވަ ި

ރާ ި ޝަކުވާއެއްިބެލބެލުމުންިލ.އަތޮޅުގެިޕްރޮޖެކްޓްތައްިހންގުމަށްިި 1002ި،1000ވަނަިއަހަރުިފޮނުވާފައވާިފައސާިބައްސަވަމުން ނުދާކަމަށާއި،ލ.މާމެންދޫިފރހެނުންގެިމސްކތްި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ށްި
ށް 2001ވަނަ ިއަހަރު ިޖަމާކޮށްދީފައވާ ި( 25,000.00ފަންސަވީސް ިހާސް) ިރުފޔާ ިއާއ ިފޮނަދޫ ިއަންހެނުންގެ ިމަރުކަޒު ިމަރާމާތުކުރުމަ ި
މަރާމާތުކުރުމަށް ިކުރީގެ ިއަތޮޅު ިއޮފީހަ ި
ވާ( 95,000.00ނުވަދހަިފަސްހާސް)ިރުފޔާިލ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގައ ިހުރުމާއެކުިކުރީގައ ިއެމަސައްކަތްިނުކުރެވވާތީިއެިދެޕްރޮޖެކްޓްި
 2001ވަނަިއަހަރުިޖަމާކޮށްދީފައ ި
ގެ19
ށް އަތޮޅު ިކައުންސލް ި
ހންގުމަށް ިއެފައސާ ިއެ ިދެރަށުގެ ިކައުންސލަށް ިޖަމާކޮށްދެއްވާގޮތަ ި

ވަނަ ިޖަލްސާއން ިނންމަވާފައވާ ިކަމަށާއި ،ވަކ ިރަށަކަށް ިނސްބަތްވާގޮތަށްި

ޖަމާކުރެވފައވާިފައސާިއެރަށަކަށްި،އަދ ިއަތޮޅުިކައުންސލްިމެދުވެރވެގެންިވަކ ިރަށެއްގައ ިމަސައްކަތެއްިކުރުމަށްިޖަމާކޮށްދެއްވާފައ ިހުރ ިފައސާއެއްނަމަިއަތޮޅުިކައުންސލުންި
އެމަސައްކަތެއް ިކޮށްދެއްވުމަށްި ،އަދ ިއެއްވެސް ިރަށަކަށް ިނސްބަތްނުވާގޮތަށް ިހުރ ިފައސާއެއްނަމަ ިއަތޮޅު ިކައުންސލުން ިހންގަވާ ިއެކއެކ ިޕްރޮޖެކްޓުތައް ިހންގެވުމަށް ިއަތޮޅުި
ވެ.
ން ފާހަގަކުރެވެއެ ި
ކައުންސލްގެިއާމްދަނީއަށްިޖަމާކުރެއްވުމަށްިނންމަވާފައވާިކަ ި
ން ިފޮނުވާ ިފައސާި
އެހްންނަމަވެސް ިއެގޮތަށް ިސަރުކާރުގެ ިއެކތަންތަނުން ިއަތޮޅު ިއޮފީހަށް ިޖަމާކޮށްދީފައވާ ިފައސާއަކީ ިއެތަންތަނުގެ ިބަޖެޓުން ިނަގައގެ ި
ކަމަށްވެފައި،އެފައސާިފޮނުވފަހުންިއެތައްިއަހަރެއްިފާއތުވެިދޔައރުވެސްިއެމަސައްކަތްިކޮށްފައ ިނުވުމާއި،ވަކ ިމާލީިއަހަރަކާިގުޅޭގޮތުންިފާސްކޮށްފައވާިބަޖެޓަކުންިއެިމާލީި
އަހަރުގެ ިތެރޭގައ ިޚަރަދުކޮށްފައނުވާނަމަި ،އެ ިމާލީ ިއަހަރެއްގެ ިތެރޭގައ ިހޯދާފައވާ ިމުދަލަކަށް ިނުވަތަ ިޚދުމަތަކަށް ިދައްކަންޖެހޭ ިފައސާއެއް ިމނސްޓަރުގެ ިހުއްދައާއެކު ިދެއްކުމަށްި
ރު3/2006
މެނުވީި ،އެ ިމާލީ ިއަހަރު ިނމުމަށްފަހު ިއެފައސާ ިޚަރަދު ިކޮށްގެން ިނުވާނެކަމަށް ިޤާނޫނު ިނަންބަ ި

ގެ 00، 8މ ިދެމާއްދާގައި
ގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިޤާނޫނު) ި ި
(ދައުލަތު ި

ބަޔާންކޮށްފައވާތީއާއި ،މހާރު ިހަމަޖެހފައވާގޮތުން ިބަޖެޓުގެ ިގޮތުގައ ިއެޑްވާންސަށް ިދޫކުރާ ިފައސާއން ިފާއތުވ ިއަހަރަށް ިހޯދާފައވާ ިމުދަލަށް ިނުވަތަ ިޚދުމަތުގެ ިބލްތަކަށްި
ކީ ިހުންނަ ިފައސާ ިޕަބްލކް ިބޭންކް ިއެކައުންޓަށް ިޓްރާންސްފަރި
ހު ިބާ ި
ައ ިދެއްކުމަށްފަ ި
ގެ ިތެރޭގ ި
ދައްކަންޖެހޭ ިފައސާ ިމާލީ ިއަހަރު ިނމުމަށްފަހު ިސަރުކާރު ިބަންދު ިނޫން 30ދުވަހު ި
ރު2015
ކުރަންޖެހޭނެކަމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިނަންބަރުި (14 2015/06ޑސެންބަ ި

ގެ 3ގެި(ށ)ި
ގެ 2ވަނަ ިނަންބަރު ި
)މާލއްޔަތާއބެހޭިސަރކއުލަރ ި

ރު ިދޫކޮށްފައހުރ ިފައސާ ިމހާރު ިޚަރަދު ިކުރެވޭނެކަމަށް ިނުފެންނާތީި ،އެގޮތަށް ިހުރ ިފައސާ ިމހާރު ިޚަރަދު ިނުކުރެއްވޭނެކަމަށާއި ،އެފައސާި
ގައ ިބުނެފައވާތީ ި ،އެގޮތަށް ިއޭ ި
އެރަށްރަށަށްިދޫކުރައްވާފައވާނަމަިއަނބުރާިގެންނަވައި،ސަރުކާރުގެިތަންތަނުންިއެގޮތަށްިއޭރުިއަތޮޅުިއޮފީހަށްިޖަމާކޮށްދީފައހުރ ިހުރހާިފައސާއެއްިޕަބްލކްިބޭންކްިއެކައުންޓަށްި
ޓްރާންސްފަރިކުރެއްވުމަށްިއެންގުނެވެި .
ި 27

ޅ.ހންނަވަރުި

ރު ިި 2013ގައ ިބޭއްވ ިއންތޚާބުގައ ިއޮފޝަލުންގެިކެއުމުގެިކަންތައްިހަމަޖައްސާފައވަނީިި 0ތަނުންިކޯޓޭޝަންިހޯދައގެންިއެންމެި
ިި 09ނޮވެންބަރުިި 2013އާއ ިި 16ނޮވެންބަ ި

ރުި
ބަ ި
ރާ ި އެކަށީގެންވާިފަރާތާިޙަވާލުކޮށްގެންިކަމަށްިޅ.ހންނަވަރުިކައުންސލްިއދާރާއންިފޮނުވ ިސޓީގައ ިބަޔާންކުރައްވާފައވީނަމަވެސްި،އެިދެފަހަރުގެިކޯޓޭޝަންިއާއ ިި 16ނޮވެން ި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
 ި 2013ގެިބލްި(މަދާންިކެފޭގެިބލް)ިތޔަިއދާރާއަށްިލބ ިއެންޓްރީކުރައްވާފައ ިއޮތްކަންިއެނގެންިއޮތްިނަމަވެސްިއެިކޯޓޭޝަންތަކާއ ިއެއްިބލް ިފެންނަންިނެތްިކަމަށްވެސްި
ބަޔާންކުރައްވާފައވާތީި،ކުރއަށްިއޮތްތަނުގައި،ތޔަިއދާރާއަށްިލބލައްވާިބލްތަކާއިލޔެކޔުންތައްިތަރުތީބުކޮށްި،ފައލްކޮށްިބެލެހެއްޓުމަށްިއެންގުނެވެި .

7

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަ ި
ި
ި 21

ޅ.ހންނަވަރުި

ޅ.ހންނަވަރު ިކައުންސލްގެިއދާރާގެިި 1020ވަނަިއަހަރުގެިކޮމްޕްލަޔަންސްިއޮޑޓްި(ނަންބަރު ިި COM-2016-29(D) 24އެޕްރީލްިި )1026ޝަރީޢަތަށްިހުށަހެޅުމަށްިޅ.އަތޮޅުި

ރާ ި ރައްޔތުންގެ ިފަންޑުގެ ިގަވާއދުގެ ިި 7ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ރ) ިގައ ިރަށު ިކައުންސލްތަކަށް ިއަންގާފައވީ ިނަމަވެސްި ،މފަންޑުން ިހންނަވަރު ިރައްޔތުންނަށް ިދޫކޮށްފައވާ ިފައސާގެި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ރު ިކައުންސލުންިއެދެވޭިމަސައްކަތެއްިކޮށްފައނުވާކަންިފާހަގަކުރެވޭިކަމަށާއި ،އެގޮތުންިއޮގަސްޓުިި 1005އންި
އެހީގެތެރެއންިއަނބުރާިލބެންޖެހޭިފައސާތައްިހޯދުމަށްިހންނަވަ ި
ފެށގެން ިސެޕްޓެންބަރު ިި 1020ގެ ިނޔަލަށް ިޅ.އަތޮޅު ިރައްޔތުންގެ ިފަންޑުން ިހންނަވަރުގެ ިި 260ފަރާތަކަށް ިއަނބުރާ ިދައްކާގޮތަށް ިދޫކޮށްފައވާ ިޖުމުލަ ިި001050000.00
ލަ ި(ި 5100172.00ފަސްލައްކަިތޭވީސްިހާސްިއަށްސަތޭކަި
(ތންމލއަންިދެލައްކަިތރީސްިފަސްިހާސް) ިރުފޔާގެިތެރެއންިޚދުމަތުގެިއަގާއ ިއެކުިި 07ފަރާތަކުންިލބެންޖެހޭިޖުމު ި
ްސލަށްިއަނބުރާިލބފައނުވާއރުި،ޅ.އަތޮޅު ިރައްޔތުންގެިފަންޑުގެިގަވާއދުގެިި 7ވަނަިމާއްދާގެި(ރ)ިގައި
ފަތްދހަިއެކެއް)ިރުފޔާިި 21އޮކްޓޫބަރުިި 1020ގެިނޔަލަށްިކައުނ ި
ކަނޑައެޅފައވާ ިއުޞޫލުންި ،ފައސާ ިނުދައްކާ ިފަރާތްތަކުން ިފައސާ ިހޯދުމަށް ިއެކަށީގެންވާ ި ގޮތެއްގައ ިމަސައްކަތް ިކޮށްފައނުވާކަން ިފާހަގަކުރެވފައވަ ިކަމަށާއި ،އަތޮޅު ިފަންޑަށްި
ލބެންޖެހޭިފައސާިއަނބުރާިހޯދުމުގެިއެންމެހާިޒންމާތައް ިކައުންސލްތަކުންިއަދާކުރަމުންިނުދާނަމަި،ލބެންޖެހޭިފައސާތައްިނުލބި ،ދެމެހެއްޓެނވ ިގޮތެއްގައ ިފަންޑުިހންގުމަށްި
ހުިއޞްލާޙްކުރުމަށްިލަފާދީފައވާގޮތުގެިމަތންި،ވީހާވެސްިއަވަހަށްިއެފައސާިހޯދުމަށްފަހުި
ށްިފާހަގަކޮށްފައވާިމައްސަލައާިގުޅގެންި،މކަންތައްިއޮޑޓްކުރުމަށްފަ ި
ހންގުމަށްިދަތވާނެކަމަ ި
ފައސާިޖަމާކުރުމަށްިޅ.ހންނަވަރުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގުނެވެި .
ި 21

ޓްރާންސްޕޯޓްި

ިޓްރާންސްޕޯޓް ިއޮތޯރޓީން ިޢާންމު ިފަރާތްތަކަށް ިޑޮމެއން ިނަންބަރު ިވއްކުމަށް ިކޮށްފައވާ ިތޔަިއޮތޯރޓީގެިނަންބަރުިި 20(ި (IUL)202-A/1/2016/67ޖޫންިި)1026އޢުލާންި

ޓީ ި
އޮތޯރ ި

ން ިގެޒެޓުގައ ިޝާއޢުކޮށްފައވާކަމާއި ،އޢުލާނުގެ ިމުއްދަތު ިހަމަވަނީ ިި 25ޖޫން ިި 1026ގެި
ކޮށްފައވަނީ ިި 20ޖޫން ިި 1026ގައކަމާއި ،ހަމަ ިއެދުވަހުގެ ިި 21:55ގައ ިއެ ިއޢުލާ ި
ށްި
ި20:00ގައކަންިގެޒެޓުގައ ިޝާއޢުކޮށްފައވާ ިއޢުލާނުން ިއެނގޭތީި ،އެ ިއޢުލާނަށް ިއޖާބަ ިދނުމަށްިލބފައވަނީި(ި 1ދޭއް)ިދުވަސްިކަމަށްވުމާއެކުި،އެިއޢުލާނަށްިއޖާބަ ިދނުމަ ި
ވާި
ށް ިއެކަށީގެން ި
ށް ިއޖާބަދނުމަ ި
ން ިކުރާއރު ިއޢުލާނަ ި
މު ިރައްޔތުންނާ ިގުޅޭ ިމފަދަ ިކަންކަމަށް ިއޢުލާ ި
ށް ިނުފެންނާތީި ،މީގެފަހުން ިޢާން ި
ކީ ިއެކަށީގެންވާ ިމުއްދަތެއްކަމަ ި
ވާ ިމުއްދަތަ ި
ދީފައ ި
ށްިޓްރާންސްޕޯޓްިއޮތޯރޓީއަށްިއެންގުނެވެި .
މުއްދަތެއްިދނުމަ ި

ި 10

ނ.މާފަރުި

ިނ.މާފަރުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިި 1020ވަނަިއަހަރުގެިކޮމްޕްލަޔަންސްިއޮޑޓްިނަންބަރުި)ި 11(ި COM-2016-07(Dޖަނަވަރީި)1026ތޕޯޓުގައ ިއޮޑޓްގައ ިފާހަގަކުރެވުނުި

ރާ ި ކަންތައްތަކާއ ިއެ ިކަންތައްތައް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ިލަފާ ިދންގޮތް ިމސުރުހީގެ ިދަށުން ިި 25ވަނަ ިނަންބަރުގައވާ ިމައްސަލަ ި"ނ.މާފަރު ިކައުންސލްގެ ިމެމްބަރުން ިއޮފީހަށްި
ކައުންސލްގެިއދާ ި
ނކުންނަންޖެހޭިގަޑއާއ ިސަލާމާއ ިޗުއްޓީގެިކަންތައްތައްިބަލަހައްޓާނެިގޮތްިއެކައުންސލްގެިހންގާިގަވާއދުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި،ހންގާިގަވައދުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތުގެި
މަތން ިކައުންސލްގެ ިމެމްބަރުން ިރަ ސްމީ ިގަޑީގައ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިނކުމެ ިގަވާއދުން ިހާޒރީގައ ިސޮއކުރަމުން ިގެންގޮސްފައނުވާ ިކަމަށާއި ،އޮފީހަށް ިނކުންނަންޖެހޭި
ގަޑއަށްވުރެިފަހުންިނކުމެފައވާިދުވަސްތަކަށްިލޯކަލްިގަވަރމަންޓްިއޮތޯރޓީގެިސަރކއުލަރިނަންބަރުިި 00(ި 221-LGA/2012/07މޭިި )1021ގެިި 15ވަނަިނަންބަރުގައވާި
ގޮތުގެިމަތންިއެމެމްބަރުންގެިމުސާރައންިގަޑީލާރ ިއުނކޮށްފައނުވާިކަމަށާއި،އަދ ިގަވާއދުންިޗުއްޓީިނުނަގައ ިނުވަތަިސަލާމްިބުނުމަކާނުލައ ިއޮފީހަށްިހާޒރުނުވާިދުވަސްތަކަށްި
ާއި ،އެހެންކަމުން ިނ.މާފަރު ިކައުންސލްގެ ިި 5މެމްބަރަކަށް ިި 1020ވަނަ ިއަހަރު ިޖުމްލަ ި(ި 186,000.00އެއްލައްކަ ިއައްޑހަ ިހަހާސް) ިރުފޔާި
މުސާރައން ިއުނކޮށްފައ ިނުވާކަމ ި
އށްި
ރާ ަ
ކަށް ިކުރޔަށް ިގެންދއުމަށް ިނ.މާފަރު ިކައުންސލްގެ ިއދާ ި
އތުރަށް ިދީފައވާ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައާ ިގުޅގެން ިހޯދަންޖެހޭ ިފައސާ ިހޯދުމުގެ ިމަސައްކަތް ިވީހާވެސް ިއަވަހަ ި
އެންގުނެވެި .
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ނޭޕާލުގެިސަރކްި

ންި
ގެ ި ތެރޭގައ ިސްކޮލަރޝޕްގެ ިފުރުޞަތަކަށް ިއޢުލާންކޮށްފައވާ ިކަމަށާއި ،އެ ިއޢުލާ ި
ން" ިގެ ިވައބަރ ިގްރޫފު ި
ނަ ި"މޯލްޑވއަން ިސްޓޫޑެންޓްސް ިއެސޯސއޭޝަ ި
ިިނޭޕާލުގައ ިއޮން ި

ޓް ި ލޔެފައއޮތީިއެިއެސޯސއޭޝަނުގެިލެޓަރހެޑުގައިކަމަށާއި،އެިއޢުލާންިވައބަރިގްރޫޕުންިފޮނުވާފައވަނީިއެިއެސޯސއޭޝަނުގެިރައީސްިކަމަށާއި،އެިއޢުލާނުގައވާގޮތުންިއެކޯހަށްި
ސެކްރެޓޭރއެ ި

8

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަ ި
ި

ފަންޑުކުރަނީ ިސައުތު ިއޭޝއަން ިފެޑެރޭޝަނުން ިކަމަށާއި ،އެކޯހަށް ިކުރމަތލާ ިފަރާތަކީ ިނޭޕާލުގައ ިމހާރު ިކޔަވަމުންދާ ިފަރާތަކަށްވުން ިއެއީ ިޝަރުޠެއްކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވާި
ކަމަށާއި ،މ ިޝަރުޠަކީ ިސްކޮލަރޝޕް ިސްޕޮންސަރ ިކުރާ ިފަރާތުން ިކަނޑައަޅައފާނެ ިޝަރުޠެއްކަމަށް ިގަބޫލު ިނުކުރެވޭ ިކަމަށާއި ،އެ ިސްކޮލަރޝޕާބެހޭ ިމަޢުލޫމާތު ިސަރުކާރުގެި
ށްި
ގެޒެޓުގައވެސް ިއަދ ިކަމާބެހޭިމނސްޓްރީގެިވެބްސައޓުގައވެސްިޝާއޢުކޮށްފައ ިނުވާކަމަށާއި ،އޢުލާނުގައ ިއރުޝާދުިދީފައވާގޮތުންިސްކޮލަރޝޕަށްިކުރމަތލާިދަރވަރުންނަ ި
އީ-މެއލަށް ިމެއލްކުރަން ިކަމަށާއި ،މގޮތަށް ިމކަން ިކުރާއރު ިއަދ ިއެ ިއެސޯސއޭޝަނުގައ ިހމެނެނީ ިމުޅންވެސް ިކޔަވަމުންދާި
ޖެހެނީ ިއެޕްލކޭޝަންތައް ިއެ ިއެސޯސއޭޝަނުގެ ި ި
ދަރވަރުން ިކަމަށްވާއރު ިސްކޮލަރޝޕަށް ިކުރމަތލާ ިފަރާތްތަކާ ިއންޓަވއުކޮށް ިސްކޮލަރޝޕް ިލބޭ ިފަރާތް ިހޮވާނީ ިކޮން ިބައެއް ިކަމާމެދު ިސުވާލު ިއުފެދޭ ިކަމަށާއި ،މގޮތަށް ިމި
ތު ިނޭނގދޔުމަކީ ިރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށް ިނުދެކޭކަމަށްި
ތަކަކަށް ިމ ިސްކޮލަރޝޕާބެހޭ ިމަޢުލޫމާ ި
ށް ިބަލަބަލައތބ ިއެތައް ިދަރވަރުން ި
ސްކޮލަރޝޕް ިއޢުލާންކުރުމުން ިމފަދަ ިފުރުޞަތަކަ ި
ށް ިއޮތްތަނުގައ ިދވެހސާރުކާރާ ިހއްސާކުރަންޖެހޭ ިކަންތައްތައް ިހއްސާކޮށްގެން ިކުރޔަށް ިގެންދއުމަށް ިނޭޕާލުގެ ިސަރކްި
ބުނެ ިމކޮމޝަނަށް ިޝަކުވާ ިހުށަހެޅފައވާތީި ،ކުރޔަ ި
ސެކްރެޓޭރއެޓްގައިދެންނެވުނެވެި .
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ގދ.އަތޮޅުި

ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިލޯންޗުގެިފަޅުވެރންނަށާއިކެޕްޓަނަށްި(ި650/-ހަސަތޭކަިފަންސާސް)ިރުފޔާގެިއެލަވަންސެއްިއަދިއެއްގަމުިއުޅަނދުތަކުގެިޑްރައވަރަށްިި2100/-

ކައުންސލްގެިއދާރާި (ބާރަސަތޭކަ) ިރުފޔާގެ ިއެލަވަންސެއް ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުގެ ިޤާނޫނާއ ިޚލާފަށް ިދނުމަށް ިގދ.އަތޮޅު ިކައުންސލުގެ ިބައްދަލުވުމުން ިނންމާފައވަނީ ިމަގާމުގެ ިނުފޫޒުި
މއްސަލައާ ިގުޅގެން ިތަޙުޤީޤަށް ިލބފައވާ ިލޔެކއުންތަކަށް ިބެލބެލުމުންި
ށް ބުނެ ިހުށަހަޅާފައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި ި ،މ ި ަ
ބޭނުންކޮށްގެން ިކަމަ ި
ނާ" ިލޯންޗުގެ ިފަޅުވެރންނަށާއ ިއަދ ި ިވެހކަލް ިޑްރައވަރަށް ި"ސވލް ިސަރވސްގެ ިމުވައްޒަފުންނަށްދޭ ިއެލަވަންސްި
އެނގުނުގޮތުގައި ،ގދ.އަތޮޅު ިކައުންސލުގެ ިއދާރާގެ ި"ކަފެ ި
ި "1020ގެ ިއުޞޫލުގައ ިނުހމެނޭ ިއައު ިއެލަވަންސެއް ިދނުމަށް ިގދ .އަތޮޅު ިކައުންސލުން ިނންމާފައވާކަން ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިއެފަދަ ިއެލަވަންސެއް ިދނުމަށް ިނންމޭނީ ިސވލްި
ސަރވސްގެ ިމުވައްޒަފުންނަށްދޭ ިއެލަވަންސް ިި 1001ގެ ިތން ިވަނަ ިއސްލާޙުގެ ިި 6ވަނަ ިމާއްދާގައވާ ިގޮތުގެމަތީން ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުން ިފާސްކޮށްގެންކަމަށް ިއެި
އުޞޫ ލުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާތީި ،ސވލް ިސަރވސް ިމުވައްޒަފުންގެ ިއެލަވަންސާއ ިގުޅޭ ިކަންތައްތަކުގައ ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުގެ ިހުއްދައަށް ިއެދުމަށާއ ިއަދ ިއައުި
އެލަވަންސެއްިތައާރަފުކުރާނަމަިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަނުންިފާސްކުރުމަށްފަހުިއެފަދަިއެލަވަންސެއްިތަޢާރަފުކުރުމަށްިދެންނެވީމެވެި .
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ސވލްިސަރވސްި ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިލޯންޗުގެިފަޅުވެރންނަށާއިކެޕްޓަނަށްި(ި650/-ހަސަތޭކަިފަންސާސް)ިރުފޔާގެިއެލަވަންސެއްިއަދިއެއްގަމުިއުޅަނދުތަކުގެިޑްރައވަރަށްިި2100/-
ން ި
ކޮމޝަ ި

(ބާރަސަތޭކަ) ިރުފޔާގެ ިއެލަވަންސެއް ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުގެ ިޤާނޫނާއ ިޚލާފަށް ިދނުމަށް ިގދ.އަތޮޅު ިކައުންސލުގެ ިބައްދަލުވުމުން ިނންމާފައވަނީ ިމަގާމުގެ ިނުފޫޒުި
ށް
ބޭނުންކޮށްގެންިކަމަ ި

ބުނެ ިހުށަހަޅާފައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި ،ސވލް ިސަރވސްގެ ިމުވައްޒަފުންނަށްދޭ ިޢނާޔަތްތަކަކީިކޮބައކަންިބަޔާންކޮށްފައވާި،

"ސވލްިސަރވސްގެިމުވައްޒަފުންނަށްދޭިއެލަވަންސާއ ިއެހެނހެންިއނާޔަތްތައްި ި"1001ފޮތުގައ ިހމެނޭިއެލަވަންސެއްިމުވައްޒަފުންނަށްިދެވޭނީިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަނުގެި
ހުއްދަ ިހޯދައގެންކަމަށް ިއެފޮތުގެ ިނޯޓްގައ ިބަޔާންކޮށްފައވުމުގެ ިއތުރު ންި ،އެފޮތުގައ ިހމެނޭ ިބައެއް ިއެލަވަންސްތައް ިދނުމުގެކުރން ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުގެ ިހުއްދަި
ިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަނުންިހުއްދަިހޯދަންޖެހޭނަމަި
ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށްިއެފޮތުގައ ިނޯޓެއްގެިގޮތުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،އެފަދަިއެލަވަންސްތައްިދނުމުގައ ި
އެިހުއްދަިނަގަންޖެހޭނެކަމަށްިއެިއުޞޫލުގެިވަކިމާއްދާއެއްގޮތުގައިކަނޑައެޅުމަށްިދެންނެވީމެވެި .
24

ގަންިއެއަރޕޯޓްި

ގްރމެންޓާއ ިޚލާފަށްިއތުރުކޮށްފައވާިކަމަށާއި،އެި
ސް"ިއަށްިކުއްޔަށްިދޫކޮށްފައވާިދެިބމާއ ިއެިއމާރާތްތަކުގައވާިތަންތަންިއެ ި
ސ.ގަމުންި"އޭޝއަންިއެކަޑަމީިއޮފްިއެރޮނޮޓކް ި

ން ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި ،ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،
ވާ މައްސަލަިމކޮމޝަނު ި
ށް ބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައ ި
ޑް ި އމާރާތްިކުއްޔަށްިދީގެންިމާލީިމަންފާިހޯދަމުންދާކަމަ ި
ކޮމްޕެނީިލމޓެ ި
ވެި .
ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެ ި

9

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަ ި
ި

 .2އައްޑޫ ިއންޓަރނޭޝަނަލް ިއެއަރޕޯޓާއ ިއޭޝއަން ިއެކަޑަމީ ިއޮފް ިއެރޮނޮޓކްސް ިއާ ިދެމެދު ިވެފައވާ ިއެއްބަސްވުމުގެ ިދަށުން ިއޭޝއަން ިއެކަޑަމީ ިއޮފްި
އެރޮނޮޓކްސް ިއަށް ިސ .ގަމުން ިކުއްޔަށްދޫކޮށްފައވާ ިއމާރާތުގެ ިކޮޓަރތައްި ،އައްޑޫ ިއންޓަރނޭޝަނަލް ިއެއައރޕޯޓާއ ިއޭޝއަން ިއެކަޑަމީ ިއޮފް ިއެރޮނޮޓކްސް ިއާ ިދެމެދު ިވެފައވާި
އެއްބަސްވުމާިޚލާފަށްިކުއްޔަށްިދޫކުރަމުންގެންދާތީި،މކަމަށްިއޞްލާޙީިފޔަވަޅުިއެޅުން،
.1

ގަމުގެިި 221ނަންބަރުިޢމާރާތްިި 02މާރޗުިި 1001އންިފެށގެންިކުއްޔަށްދނުމަށްިވެފައވާިއެއްބަސްވުމާިޚލާފަށްިއޭޝއަންިއެކަޑަމީ ިއޮފްިއެރޮނޮޓކްސްިޕްރައވެޓްި

ލމޓެޑުންިި 221ނަންބަރުިޢމާރާތުގެިއުތުރުިފަރާތުންިި 21ފޫޓުގެިވެރެންޑަރއެއްިއތުރުކޮށްފައވާކަމަށާއި،އރުމަތ ިފަރާތަށްިި 26ފޫޓުގެިކޮޓރއެއްިއަދ ިދެކުނުިފަރާތަށްިި10
ފޫޓުގެިކޮޓަރއެއްިއތުރުކޮށްފައވާކަމަށާއި،ކުއްޔަށްިދޫކޮށްފައވާިބމުގައި،ފެންިނެގުމަށްޓަކައ ިވަޅެއްިކޮނެފައވާކަމަށްިބުނެި ،ގަންިއެއަރޕޯޓްސްިކޮމްޕެނީިލމޓެޑުންިއޭޝއަންި
އެކަޑަމީ ިއޮފް ިއެރޮ ނޮޓކްސް ިޕްރައވެޓް ިލމޓަށް ިއަންގާފައވާކަން ިއެނގެންއޮތަތީ ިއެއްބަސްވުމާ ިޚލާފަށް ިކޮށްފައވާ ިކަންތައްތައް ިއެއްބަސްވުމާ ިއެއްގޮތަށް ިބަދަލުކުރުމަށާއި
އެއްބަސްވުމާިޚލާފަށްިކުރާިކަންތަކާިގުޅގެންިއަޅަންޖެހޭިފޔަވަޅުިވީހާވެސްިއަވަހަކަށްިއެޅުންި .
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