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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ިއދ.ހަންޏާމީދޫ 2
 ސުކޫލްި

ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިމަދަރުސާގެ ިިއދ.ހަންޏާމީދޫ ިނަންބަރު ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިގުޅ ގެނGS153/IUL/2016/13ިްފަރާތެއް ިިއ ޢުލާނާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ 00ިއެސްޓ މޭޓް
ި ިއަމ އްލަ ިކަމާއ ފަރާތަކީވެސް ިކުރ ޔަށްިމ ިއަދ  ފަރުދުން ިއެނގޭތީ ިފަރުދަކާކަން ިއަމ އްލަ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިޤާނޫނުިިމަސައްކަތް ިކުރުވާއ ރު ިމަސައްކަތްތައް އޮތްތަނުގައ ،ިމ ފަދަ

ޙަވާލުކޮށްފައ ވާިިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމަށާއ ިމ ިމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވާިފަރާތަކަށްިވ ޔަފާރ ިރަޖ ސްޓްރީކުރުމުގެިޤާނޫނު(ިއާިއެއްގޮތަށްިވ ޔަފާރ ިރަޖ ސްޓްރީ)1020/21ިނަންބަރުި
ވ ޔަފާރ   ދެންނެވީއެވެ.ރަޖ ސްޓްރީކުރުމަށްިިފަރާތުންިވަކ ިމުއްދަތެއްގެިތެރޭގައި 

ިސެންޓަރިފޮރ 1
ިމެރ ޓައ މްިސްޓަޑީސްި

ި ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތްތަކެއް ިމަރާމާތުގެ ިސްޓަޑީޒްގެ ިމެރ ޓައ މް ިފޮރ ިނަންބަރުިސެންޓަރ ިކޮށްފައ ވާ CMS/2016/08ި(17ިި-153 ހޯދުމަށް 2016ިޖުލައ  އ ޢުލާނާި(
ި؛ގުޅޭގޮތުންިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްިބެލ ބެލުމުން

ި ި ި ި ި ި  ިި ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއެއްފަރާތަކުންިދެންނެވުނު ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިޙާޟ ރުވ  ިހުށަހެޅުމަށް ިބަލައ ގަނެފައ ނުވާިިއަންދާސީހ ސާބު ިއަންދާސީހ ސާބު ހުށަހެޅ 
ިއަންދާސީހ ސާބުި ިއެނގެންިިކަމަށާއ ، ިކޮށްފައ ވާކަން ިރަޖ ސްޓްރީ ިޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް ިނ ންމީ ިއެވޯޑުިިބަލައ ނުގަތުމަށް ިކޮމ ޓީއ ން ިޕްރޮކ އުމެންޓް ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިފަރާތަކަށް ނެތް

ިިނުކުރާކަމުގެި ިލ ބ ފައ ވާތީކަމަށް ިިއެމަޢުލޫމާތު ިމ ކޮމ ޝަނަށް 10ިިސެންޓަރުން 2016ިިއޮގަސްޓު ިފޮނުވ  ިރަޖ ސްޓްރީިގައ  ިޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް ިނަމަވެސް، ިބަޔާންކޮށްފައ ވީ ސ ޓީގައ 
ިކަ ިމާލީ ިވ ޔަފާރ އެއްގެ ިއެ ިލާޒ މުވަނީ ިކުރަން ިރަޖ ސްޓްރީ ިޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް ިނޫންކަމާއ  ިލާޒ މުކަމެއް ިވ ޔަފާރ ތަކަށް ިހުރ ހާ ިޝަރުޠުތަކެއްިންތައްތަކަިކުރުމަކީ ިވަކ  ިބެލުމަށްފަހު ށް

ިވޭތީ،ފުރ ހަމަވާިވ ޔަފާރ ތަކަށްކަންިފާހަގަކުރެި
ި ި ި ި ި ިޤަބޫލުިި  ި ިހުއްޓުވ ދާނެކަމެއްކަމަށް ިބައ ވެރ ވުން ިއެފަރާތަކުން ިބީލަމެއްގައ  ިމ ފަދަ ިއޮތުމަކީ ިއޮތް ިނުކޮށް ިރަޖ ސްޓްރީ ިޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް ސެންޓަރުންިއެނުކުރެވޭތީ
ިއަދ ޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮ ިބެލެވޭތީއާއ ، ިގޮސްފައ ވާކަމަށް ިގެއްލ ގެން ިޙައްޤުތަކެއް ިފަރާތުގެ ިބަލައ ގަނެފައ ނުވާ ިއަންދާސީހ ސާބު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިމާލ އްޔަތުގެިިތުން ދައުލަތުގެ

ހުރ ހާިފަރާތްތަކަށްިހަމަހަމަިފުރުޞަތެ ިތީ،އްިދެވ ފައ ވާކަމަކަށްިޤަބޫލުނުކުރެވޭިގަވާއ ދުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަދައ ން،ިމ ކަމަށްިޝައުޤުވެރ ކަންިހުރި 
ި ި ި ި ި (ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިހުށަހަޅާފައ ވާިއަންދާސީހ ސާބުތައްިބާތ ލްކޮށްިއަލުންިއ ޢުލާނުކޮށްގެންިމި 2016ޖުލައ 17ި )CMS/2016/08ި-153 ނަންބަރު ނަންބަރުި ިި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

 ދެންނެވީއެވެ.މަސައްކަތްިކުރާނެިފަރާތެއްިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްި

ގދ.ފ ޔޯރީި 0
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

އެިިނާިގުޅ ގެންިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާިޝަކުވާއެއްިބެލ ބެލުމުގައ ،އ ޢުލާކޮށްފައ ވާިފ ޔޯރީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިފައ ނޭންސްިއޮފ ސަރެއްގެިމަޤާމަށްިމީހަކުިހޯދުމަށްި.ގދ
ކަމަށްވާތީިއ ންޓަވ އުކޮށްފައ ވަނީިއޭނާއާިއެންމެިފަރާތެއްިތެރެއ ންިއެމަޤާމުގެިޝަރުޠުިހަމަވަނީިހަމައެކަނ ިފަރާތުގ3ިިެއެިިފަރަތާކުންިކަމަށާއ ،ި 3މަޤާމަށްިކުރ މަތ ލާފައ ވަނީި

ިިއ ،އެކަނ ކަމަށާ ިމަޤާމުގެ ި 3އެ ިލެވެލް ިދާއ ރާއަކުން ިގުޅޭ ިމަސައްކަތާ ިމަޤާމުގެ ިޝަރުޠެއްގައ ، ިދެ ިއޭގެތެރެއ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު، ިއ ޢުލާނުގައ  ިސަނަދެއްި 4ޝަރުޠެއް ގެ
 ވާކަންިފާހަގަކުރެވޭއ ރު،ގެިސަނަދެއްިހާސ ލުކޮށްފައ ވުންިހ މެނ ފައ 5ިިހާސ ލުކޮށްފައ ވުން،ިއަދ ިއަނެއްިޝަރުޠުގައ ިމަޤާމުގެިމަސައްކަތާިގުޅޭިދާއ ރާއަކުންިލެވެލްި

ިިއޭނާިިިި ިލެވެލް ިހާސ ލުކޮށްފައ ވާ ިރޮނގުން ިމެނޭޖްމަންޓުގެ ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިއޭނާ ިބަލާއ ރު، ިލ ޔުންތަކަށް ގެި 4ހުށަހަޅާފައ ވާ
ިނުބެލެވޭިިޓެއްކަމަށްވާއ ރު،ސެޓްފ ކެި ިކަމަކަށް ިސެޓްފ ކެޓެއް ިގުޅޭ ިމަސައްކަތާ ިމަޤާމުގެ ިއޮފ ސަރެއްގެ ިފައ ނޭންސް ިސެޓްފ ކެޓަކީ ިިއ ކަމާއެ ިއަދާކޮށްފައ ވާިއަދ ، ިމ ހާތަނަށް އޭނާ

ިވަޒީފާއެވެ ިއޮފ ސަރިޓްރޭނީގެ ިފ ޔޯރީިސްކޫލުގެ ިިއެ.ިވަޒީފާއަކީ ި 2016އޮގަސްޓުި 03ވަޒީފާގައ  ިހަމައަށް ި 07އާ ި 11އަހަރާއ  ިމުއްދަތުގެި 03މަހާއ  ިއުޅެފައ ވާކަމަށާއ ،ިއެ ދުވަހު
ި ިމަސައްކަތްތަކުގެ ިޓެކްނީޝަނެއްގެ ިލ ޔުމުގައި ތެރޭގައ  ިދ ފައ ވާ ިސްކޫލުން ިއެ ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިއޭނާ ިމަސައްކަތްތައް ިބަޖެޓްގެ ިމަސައްކަތްތަކާއ  ިއ ދާރީ އ ތުރުން

ިނުބެލެވޭތީ،ނަމަވެސް،ިއޭނާިހުށަހަޅާފައ ވާިލ ޔުންތަކަށްިބަލާއ ރު،ިއޭނާއަކީިއެިމަޤާމުގެިޝަރުޠުިހަމަވާިމީހެއްކަމަށްިވީބަޔާންކޮށްފައ 
ިފައެިިިި ިމަޤާމަށްއ ދާރާގެ ިއޮފ ސަރެއްގެ ިިއ ނޭންސް ިފަރާތުން ިހަމަވާ ިޝަރުޠު ިހަމައެކަނ  ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިއެިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިސެޓްފ ކެޓަކީ ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިލ ޔުމެ ިފެތޭ ިޝަރުޠުތަކަށް ިމަޤާމުގެ ިއެ ިލ ޔުމަކީ ިތަޖުރ ބާގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއޭނާ ިސެޓްފ ކެޓެއްތޯއާއ  ިގުޅޭ ިމަސައްކަތާ ިކޮމ ޝަނުންިމަޤާމުގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް އްތޯ
ި ދެންނެވީއެވެ.ިދެވުމަށްމުގެިމަސައްކަތްިކުރ ޔަށްިނުގެންިވުމަށްފަހުގައ ިނޫނީިއެިވަޒީފާއަށްިއޭނާިހަމަޖެއްސެއްވުސާފުކުރެ

ހއ.މާރަންދޫި 0
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ިފަރާތްތަކުގ1026ިިެގޯތ ިދޫކުރުމަށްޓަކައ 05ިިހއ.މާރަންދޫިކައުންސ ލުންިއެރަށުިރައްޔ ތުންނަށްި ިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެންިގޯތ ިލ ބޭ ނަންތަކުގެިލ ސްޓްިިވަނައަހަރުގެިކުރީކޮޅުިކުރ 
ިނުލ ބޭ ިގޯތ  ިއ ޢުލާންގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިިޢާންމުކުރުމަށްޓަކައ  ިހުށަހެޅުމަށް ިޝަކުވާ ިދީފައ ވާކަމާއ ،1ިފަރާތްތަކުން ިފުރުޞަތެއް ިދުވަހުގެ ިއ ޢުލާނާއެކުިި)ދޭއް( ިއެ ނަމަވެސް

ލ ބޭ ގޯތި  އެމީހުންނަށްިލ ބުނުިޕޮއ ންޓުގެިއަދަދެއް،ިއަދ ިޕޮއ ންޓްިިމީހުންގެިނަމާއ ިއެޑްރެސްިބަޔާންކޮށްފައ ވާިލ ސްޓެއްކަމާއ ،ިއެިލ ސްޓުގައ ިޢާންމުކޮށްފައ ވާިލ ސްޓަކީިހަމައެކަނި 
ިގޮތުގެ ިޕޮިލ ބުނު ިމީހުންނަށް ިނުލ ބޭ ިގޯތ  ިނުވާކަމާއ ،ިއަދ  ިބަޔާންކޮށްފައ  ިނުވާކަމާއ ،ިނަމަވެސް،ިއ ންޓްތަފުސީލެއް ިބަޔާންކޮށްފައ  ިލ ސްޓުގައ  ިއެ ިތަފުސީލުވެސް ިގޮތުގެ ިލ ބުނު

ިއެދުނު ިގޯއްޗަށް ިހުޅުވާލާއ ރު، ިފުރުޞަތު ިހުށަހެޅުމަށް ިޝަކުވާ ިޝަކުވާިއެގޮތަށް ިނުކުރާނަމަ، ިޢާންމު ިތަފުސީލު ިގޮތުގެ ިލ ބުނު ިޕޮއ ންޓް ިބޭނުންވާިިއެންމެންނަށް ހުށަހަޅަން
ިޕޮއ ންޓްތައްިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހަޅާނެ ިގޮތުގައ  ިކަމަށާއ ،ިޝަކުވާގެ ިނުފެންނަ ިކޮމ ޝަނަކަށް ިމ  ިއެނގޭނެކަމަކަށް ިލ ބޭިތަފުސީލުކޮށް ިދީފައި ިގޯތ  ިޕޮއ ންޓް ިނުގަވާއ ދުން މީހަކަށް

ިއެކަށީގެންވާިކަމަކަށްވާތީ،ިޝަކުވާިހުށަހަޅަންިހުޅުވާލާއ ރުިގޯއްޗަށްިއެދުނުިިތަރުތީބަށްިއަންނަިބަދަލަކުންިގޯތ ިލ ބެންވާިމީހަކަށްިގޯތ ިނުލ ބުމަކީިއޮވެއްޖެނަމަ،ިޕޮއ ންޓްިލ ބ ފައ ވާި
ިމ  ިޖެހޭނެކަމަށް ިޢާންމުކުރަން ިތަފުސީލު ިގޮތުގެ ިލ ބުނު ިޕޮއ ންޓް ިިއެންމެންނަށް ިދީފައ ވާ ިހުށަހަޅަން ިޝަކުވާ ިދެކޭކަމަށާއ ، ިދުވަހުގ1ިިެކޮމ ޝަނުން ިއެކަމަށްިި)ދޭއް( މުއްދަތަކީ

ިލ ސްޓުގައ ިހ މަނާފައ ވަނީިއޭނާއަށްިކުރ ންިދީފައ ވާިގޯތީގައ ިހުރ ިތަންތަންިިއެކަކުިގޯތ ިލ ބޭިމީހުންގެިނުފެންނަކަމަށާއ ،ިދަތެއްިކަމަކަށްވެސްިމ ިކޮމ ޝަނަކަށްއެކަށީގެންވާިމުއް
އޭނާއަށްިޕޮއ ންޓްިލ ބ ފައ ވާތީއާއ ،ިިފައ ވުމާއެކު،ިގޯތ ިލ ބޭިމ ންވަރަށްކ ބައ ންިވަކ ވެފައ ވާތާިވ އްސަކަށްިއަހަރުވެިިއޭނާގެިކޮއްކޮިއަށްިހ ބައ ންިދ ނުމުގެިސަބަބުންިއެގޯތ ިއޭނާގެ

ިދޫކޮށްލާފައ ވާި ިގޯއްޗެއް ިބ މާބެހޭިިލ ބ ފައ ވާ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިނުލ ބޭނެކަމަށް ިގޯއްޗެއް ިއަލުން ިދޫކުރުމުގެިިމީހަކަށް ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިއަދ  ިޤާނޫނުގައ ވެސް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ވަނަިނަންބަރުގައ ވ1ިިާޕޮއ ންޓްިޝީޓުގެިިއަހަރަށްވުރެިގ ނަދުވަސްިވެފައ ވާތީ،1ިންކޮށްފައ ިނުވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއ ތުރުިތ ންިމީހަކުިރަށުންިބޭރުގައ ިއުޅޭތާިގަވާއ ދުގައ ވެސްިބަޔާ
ިއެމީހުންނަށްިޕޮއ ންޓްިލ ބ ފައި ސަިޕޮއ ންޓްިއުނ ކޮށްފައ ވުމުގ10ިެމީހުންކުރެިކޮންމެިމީހަކަށ0ިިްދަށުންިއެިިޕޮއ ންޓްިއުނ ކުރުމުގެިބައ ގެި)ޅ(ިގެ ިލ ބޭިމ ންވަރަށް ބަބުންިގޯތ 

ިިނުވަނީކަމަށާއ ، 10ިިމ ގޮތަށް ިޝީޓުގެ ިޕޮއ ންޓް ިއުނ ކޮށްފައ ވާއ ރު، ިކަމުގައ ވާނަމަިވަނ6ިަޕޮއ ންޓް ިރަށްވެއްސެއް ިރަށުގެ ިބައ ގައ  ިރަށްވެހ ކަމުގެ ދ ނުމަށްިިނަންބަރުގައ ވާ
ި ިރަށުގައ ޕޮއ ންޓ10ިްހަމަޖައްސާފައ ވަނީވެސް ިއެހެންކަމުން، ިިކަމާއ ، 1ިިނޫޅޭތާ ިގ ނަދުވަސްވުމުން ިއޮތުމަކ10ިިީއަހަރަށްވުރެ ިއުނ ކުރާގޮތަށް ިރަށްވެހ ކަންިިޕޮއ ންޓް އެރަށުގެ

ށްފައ ވާކަމަށާއ ިނަމަވެސްިރަށުންބޭރުގައ ިއުޅޭތާިއުނ ކޮިިމީހުނަށްިޕޮއ ންޓ0ިްކަމެއްކަމަށްިމ ިކޮމ ޝަނަށްިބެލެވޭިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށްިއެިިއެމީހެއްގެިކ ބައ ންިނ ގުޅައ ގަތުމާިއެއްވަރުގެ
1ިި ިއެ ިއޭނާއަށް ިއ ރު ިހުރ  ިމީހަކު ިއެހެން ިވެފައ ވާ ިދުވަސް ިގ ނަ ިއެބައ ނ10ިްއަހަރަށްވުރެ ިއޭނާއަށް ިނުވާކަމާއ ، ިއުނކޮށްފައ  ިއޭނާގެިިޕޮއ ންޓް ިއުނ ކޮށްފައ ނުވަނީ ޕޮއ ންޓް

ިކުއްޖަކަށްި ިބަލީގެ ިލޭއަޅާ ިނަމަވެސް،ިވާތީކަމަށްިިދަރ ފުޅަކީ ިބުނެފައ ވާކަމާއ ، ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއ ސްތ ސްނާިިހއ.މާރަންދޫ ިއެކަމުން ިމީހުން ިތ ބ  ިކުދ ން ިބަލީގެ ލޭއަޅާ
ިނުވާިިކޮށްފައ ވާކަމަށްި ިބަޔާންކޮށްފައ  ިތަފުސީލުގައ  ިގޮތުގެ ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިދ ނުމަށް ިލ ސްޓުކޮށްފައ ވާއ ރުިޕޮއ ންޓް ިމީހުން ިލ ބޭ ިގޯތ  ިކަމަށާއ ، ،ި ިހ މެނެނީ 56ިއޭގެތެރޭގައ 

ި ިނަމަވެސް ިމީހުންކަމާއ ، ިލ ބ ފައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން ިފެށ ގެން 56ިިޕޮއ ންޓުން ިލ ބ ފައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން ިހ މެނ ފައ 0ިޕޮއ ންޓަށްވުރެ ިލ ސްޓުގައ  ިއެ ިމ ިިމީހަކު ނެތްކަން
ލ ބ ފައ ވާިލ ޔުންތަކުންިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،ިވީމާ،ިިހުންިހ މެނ ފައ ނުވަނީިކީއްވެގެންކަމެއްިމ ކޮމ ޝަނަށްިމ0ިީލ ސްޓުގައ ިމ ިިކޮމ ޝަނަށްިފާހަގަކުރެވޭކަމާއ ،ިގޯތ ިލ ބޭިމީހުންގެި

ިފަރާތްތަކަށް ިއެދޭ ިއެއްިގޯއްޗަށް ިއެންމެންނާމެދު ިއުސޫލާިއެއްގޮތަށް ިދުވަިޕޮއ ންޓްިދ ނުމަށްިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިގ ނަ ިޢަމަލުކުރުމަށާއ ،ިރަށުގައ ިނޫޅޭތާ ިމީހުންނަށްިއުސޫލަކުން ިސްވީ
ރަށްވެހ ކަމުގެިބައ ންިލ ބޭިޕޮއ ންޓާިއެއްވަރުގެި ކޮމ ޝަނަށްިނުފެންނަިޕޮއ ންޓްިއުނ ކުރުމުގައި  ގޮތެއްކަމަށްިމި  ކަމަށާއ ،ިގޯއްޗަށްިއެދުނުިހުރ ހާިިޢަދަދެއްިއުނ ކުރުމަކީިއ ންސާފުވެރި 

ލ ބުނުިޖުމުލަިޕޮއ ންޓްިއެނގޭގޮތަށް(ިޝަކުވާިހުށަހެޅުމުގެިފުރުޞަތުިިލ ބުނުިޕޮއ ންޓާއ ިއުނ ކުރެވުނުިޕޮއ ންޓާއ ިތަފުސީލާއެކުި)އެކ ިބައ ބަޔަށްިފަރާތްތަކަށްިޕޮއ ންޓްިލ ބުނުިގޮތުގެ
ިދ ނުމަށާއ ،ިގޯތ ިއަލުން ިމުއްދަތެއް ިއެކަށީގެންވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިހައުސ ންގިމ ނ ސްޓްިހުޅުވާލުމަށާއ ،ިޝަކުވާ ިގެންދ ޔުމުގައ  ިކުރ ޔަށް ިކަންތައްތައް ިލަފާދ ނުމުގެ ހޯދައ ގެންިިރީގެ

 އެންގީއެވެ.ިކުރ ޔަށްިގެންދ ޔުމަށްި
ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަނ5ިިް

ިލ މ ޓެޑްި
ިޑ ސްޓްރ ބ 1000ިިިިި ިގޭގެއަށް ިއަޅާފައ ވާ ިހޯދައ ދ ނުމަށްޓަކައ  ިބޯހ ޔާވަހ ކަން ިފަރާތްތަކަށް ިޖެހުނު ިހާލުގައ  ިކާރ ޘާގައ  ިސުނާމީ ިއަހަރު ިފޮށ ންިވަނަ އުޝަން

ހުށަހެޅުނުިމައްސަލައަކާިގުޅ ގެންިކަމާގުޅޭިލ ޔުންތައްިިކުންފުނީގެިގއ.ރީޖަނަލްިއޮފީހުންިކޮށްފައ ވާިގޮތާިގުޅޭގޮތުންިމ ކޮމ ޝަނަށްއެކަރަންޓްލުމަށްޓަކައ ިމަގުކޮނުމުގެިމަސައްކަތްި
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިފަރާތަކީ ިހަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމަސައްކަތް ިއެ 21/1020ިިބެލ ބެލުމުގައ ، ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިއާއ  ިޤާނޫނު( ިރަޖ ސްޓަރީކުރުމުގެ )އަމ އްލ21/1020ިިަ)ވ ޔަފާރ 

ިގޮތުގެމަ ިގައ ވާ ިޤާނޫނު( ިވ ޔަފާރީގެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާފަރުދުންގެ ިނެތްކަން ިއެނގެން ިފަރާތެއްކަން ިކޮށްފައ ވާ ިރަޖ ސްޓަރީ ިވ ޔަފާރ އެއް ިތ ން ިމަސައްކަތްިތީ، ިމަސައްކަތަށް އެ
ިފަރާތް ިނުކުރާ ިރަޖ ސްޓަރ  ިވ ޔަފާރ  ިތަނުގައ  ިއޮތް ިކުރ ޔަށް ިދީފައ ވާތީ، ިއެފަރާތަށް ިއަގު ިފުރ ހަމަ ިހުށަހެޅ  ިފަރާތުން ިމެދުވެިޙަވާލުކުރެވުނު ިމަސައްކަތްތައްިތައް ިމ ފަދަ ރ ކޮށް

ނގެންިނެތުމުންިކުރުވާިމަސައްކަތްތަކުގައ ިމ ފަދަިނުކުރުވުމަށާއ ،ިއަދ ިމަސައްކަތުގެިއަގުިހުށަހަޅާފައ ވަނީިއެއްވެސްިކަމެއްިކުންފުނ ންިހަމަޖައްސައ ދޭިގޮތަށްކަމެއްިލ ޔުންތަކުންިއެ
ިއެންގުނެވެ.އްިކުރުމަށްިކަންކަންިލ ޔެކ ޔުމުންިއެނގެންިހުންނަގޮތަށްިކަންތައްތަ

 ިިިިިިިި ިިއެއަދ  ިޕޮލ ސީގެ ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިއަގުި ،ގައ  V ގ0.5ިިެކުންފުނީގެ ިޚ ދުމަތެއްގެ ިނުވަތަ ިމުދަލެއް ިބޭނުންވާ )ދެލައްކަި 225,000.00 ކުންފުންޏަށް
ި ިނުވަތަ ިއެމުދަލެއް ިފެނ ިރާއްޖެއ ން ިޕޮލ ސީގެިފަންސަވީސްހާސް(ިރުފ ޔާއަށްވުރެިމަތ ވާކަމުގައ  ިޢާންމުކޮށްިއ ޢުލާންކޮށްގެންިކަމަށާއ ،ިއެ ިއުސޫލުން ިހޯދަންވާނީިބީލަމުގެ ޚ ދުމަތެއް

ިނުހ މަނައ  ،ގައ  IV ގ0.5ިިެ ިޖީ.އެސް.ޓީ ިއަގު ިޚ ދުމަތުގެ ިރުފ ޔާއާއ ި  225,000.00 މުދަލާއ  ިއެކެއް( ިފަންސަވީސްހާސް( 225,000.00 )ފަންސަވީސްހާސް ރުފ ޔާއާި  )ދެލައްކަ
އ ވީިނަމަވެސްިއެހުއްދައ ގެިދަށުންިއެފަދަިހުރ ހާިމުޢާމަލާތެއްވެސްިހ ންގަންވާނީިއެއ ރަކުިކުންފުނ ިހ ންގުމާިހަވާލުވެހުރ ިފަރާތެއްގެިހުއްދަިހޯދައ ގެންިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފަދެމެދުގެި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ިޕްރޮކ ޔު ިކުންފުނީގެ ިނުވާތީ، ިބަޔާންކުރައްވާފައ  ިޕޮލ ސީގައ  ިއެ ިގޮތެއް ިކުރަންވީ ިމުޢާމަލާތްތައް ިޕޮލ ސީގެ ިއޮންނަި IV ގ0.5ިިެމަންޓް ިއެކެއް(ި 25,001.00 ގައ  )ފަންސަވީސްހާސް
ި ިއ ޞްލާހުކުރެއްވ115،000.00ިުރުފ ޔާއާއ  ިއެޕޮލ ސީ ިބަޔާންކުރައްވައ ، ިއެޕޮލ ސީގައ  ިކުރާނެގޮތް ިމުޢާމަލާތްތައް ިދެމެދުގެ ިރުފ ޔާއާ ިފަންސަވީސްހާސް( ިވެސްި)ދެލައްކަ މަށް
ިއެންގުނެވެ.

ި
ގއ.ކަނޑުހުޅުދ6ިިޫ

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި
ިގއ.ކަނޑުހުޅުދޫި    ިބެލ ބެލުމުން،ގެއެއްގެ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިބެހޭިލ ޔުންތައް ިހެދުމާ ިރަޖ ސްޓްރީއެއް ި އައު ިހަދައ ދ ނުމަށްިިއެގޭގެ ިރަޖ ސްޓަރީއެއް ިއަލުން ިގެއްލ ގެން ރަޖ ސްޓްރީ

ި ިވެރ ފަރާތުން ިއެގޯތީގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއެކަންިރަޖ ސްޓްިއެގޯތީގެިކަމާއ ،ިހުށަހަޅާފައ ވާިއ ދާރާއަށްިގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ިފަރާތެއްވާނަމަ ިލ ބ ފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތެއް ިއެއްވެސް ރީއާބެހޭ
 ވާތީއާއ ؛ފާހަގަކުރެވ ފައ ިިކަންިހަދައ ދ ންިރަޖ ސްޓްރީއެއްިފަހުންިިއެގޯއްޗަށްިއަދ ިކަމާއ ،ިކުރައްވާފައ ވާިއ ޢުލާންިިއ ދާރާއ ން އެިިއެންގުމަށްިއ ދާރާއަށް އެ

ތޯިބެލުމަށްިކުރ ިއ ޢުލާންިނަމަވެސް،ިއެގޯއްޗަށްިފުރަތަމަިހައްދައ ދ ންިރަޖ ސްޓްރީިގެއްލ ގެންިއެރަޖ ސްޓްރީއާގުޅޭިއެއްވެސްިމައުލޫމާތެއްިއ ނގޭިފަރާތެއްިހުރ         
ި ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވަނީ ިނުވާކަމާއ ،ިއެހެންކަމުން، ިޝާއ ޢުކޮށްފައެއް ިގެޒެޓުގައ  ިބޭރުިސަރުކާރުގެ ިރަށުން ިފުރުޞަތު ިދ ނުމުގެ ިއ ޖާބަ ިއެއ ޢުލާނަށް ިބެލެވޭތީ ިރަށުގައ ކަމަށް ހަމައެކަނ 

ިއޮތްތޯ ިބޭންކެއްގައ  ިއެއްވެސް ިރާއްޖޭގައ ހުރ  ިރަޖ ސްޓަރީ ިބުނާ ިގެއްލުނުކަމަށް ިއަދ  ިނުބެލެވޭތީއާއ ، ިލ ބ ފައ ވާކަމަށް ިރަޖ ސްޓަރީިިފަރާތްތަކަށް ިއެ ިކަމާއ ، ިނުވާ ބަލާފައެއްވެސް
 ފައ ވާތީ،ިވެސްިބޭންކެއްގައ ިއޮތްތޯިނުބަލައ ިއަލުންިރަޖ ސްޓަރީިހަދައ ދީފައ ވާކަންވެސްިފާހަގަކުރެވ އެއް

ިޝާއ ޢު         ިގެޒެޓުގައ  ިއ ޢުލާން ިއެ ިއ ޢުލާންކޮށް ިއަލުން ިފަރާތެއްވޭތޯ ިލ ބ ފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު ިބެހޭ ިރަޖ ސްޓަރީއާ ިބުނާ ިއެއްވެސްިގެއްލ ފައ ވާކަމަށް ކުރުމަށާއ ،
ިއެބޭ ިފަހުން ިއޮތްނަމަ، ިރަޖ ސްޓަރީ ިއެ ިފަރާތެއްގައ  ިއެއްވެސް ިސާފުކުރުމަށާއ ، ިލ ޔެގެން ިބޭންކުތަކަށް ިއޮތްތޯ ިރަޖ ސްޓަރީ ިއެ ިރަޖ ސްޓަރީިިންކެއްގައ  ިހަދައ ދީފައ ވާ ގޯއްޗަށް

 އެންގުނެވެ.ބާޠ ލުކުރެއްވުމަށްި
އޮތްނަމަި         ކުރައްވައ ،ިއަލުންިރަޖ ސްޓަރީިހެއްދުމަށްިހުށަހަޅާފައ ވަނީިސާފުިިލ ބުނުގޮތެއްިރަޖ ސްޓަރީ އެިފަރާތަށްިއަދ ،ިއެިރަޖ ސްޓަރީިއެހެންިފަރާތެއްގެިއަތުގައި 

 އެންގުނެވެ.ޅުއްވުމަށްިގޯތީގެިވެރ ފަރާތުންިދޮގުިމަޢުލޫމާތުިދީގެންކަމަށްިބެލެވޭނަމަިއެމައްސަލަިތަޙުޤީޤުކުރުމަށްިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްިއަށްިހުށަހެ
ި

ހއ.ހޯރަފުށ7ިިީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ިި ިހއ.ހޯރަފުށީ ިއޭނާރައްޔ ތަކަށް ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލައެއް ިހުށަހެޅުނު ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ިހަރުގެވަޅެއް ިބަނުމަށް ިދޯންޏެއް ހަރުގެވަޅެއްިިވަދު
އަހަރުދުވަހުގެިމުއްދަތަށްިހަރުގެވަޅެއްގެިގޮތުގައި 2ިއަކަފޫޓުގެިބ މެއްި 600 އ ންިފެށ ގެންި 1021ޑ ސެންބަރ10ިިު އ ންިއ ދާރާގައ ިއެދ ފައ ވާކަމާއ ިއޭނާިއެދ ފައ ވާިފަދައެި ހޯދުމަށްި

ި ިކައުންސ ލާއ  ިނ ންމައ ގެންކަމާއ  ިކައުންސ ލުން ިދޫކޮށްފައ ވަނީ، ިވަޅު ިހަރުގެ ިދެފަރާތުންިިއެފަރާތާއ ދޫކޮށްފައ ވާކަމާއ  ިހަދައ  ިއެއްބަސްވުމެއްވެސް ދެމެދު
ި ސޮއ ކޮށްފައ ވާކަމާއ  ިމަތީން ިގޮތުގެ ިގަވާއ ދުގައ ވާ 0ިިއޮޑ ހަރުގެއާބެހޭ 1020ިިސެޕްޓެންބަރު ިއަކަފޫޓަކަށް ިފެށ ގެން 00.25ިިއ ން ިމަގުން ިބ މުންިިއޭނާއަށްލާރީގެ ދޫކޮށްފައ ވާ

ިއަންގައ  ިއެކަން ިއޭނާއަށް ިހަމަޖައްސައ  ިއޮތް ފައ ވާކަންިކުލ ނަގަން ި އެނގެން ިހަމަޔަށް ިކުރުމާ ިތަޙްޤީޤު ިމައްސަލަ ިމ  ިނުވާކަންިިއޭނާނަމަވެސް ިދައްކާފައ  ިކައުންސ ލަށް އެފައ ސާ
ި.ފާހަގަކުރެވެއެވެި

އޭނާގެިއަތުންިއެިފައ ސާިހޯއްދަވައި  ،ނަމަދޫކޮށްފައ ވާިހަރުގެވަޅަށްިކުލީގެިގޮތުގައ ިދައްކަންޖެހޭިފައ ސާިމ ހާތަނަށްިދައްކާފައ ިނުވާިއެފަރާތަށްިއެހެންކަމުންިިިިިިިިި
ި ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއެިިއެންގުމަށާއ ިއެކަން ިއ ދާރާގައި  މ ކޮމ ޝަނަށްިިއެކަންިލ ބ ފައ ވާނަމަވެސްިިކައުންސ ލަށްިމ ހާރުިފައ ސާ އަދ  ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.ހޯރަފުށީ އަންގަވައ ދެއްވުމަށް

ިދެންނެވުނެވެ.
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ހއ.ހޯރަފުށ1ިިީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ިބެލ ބެލުމުގައ ިިރައްޔ ތަކަށްހއ.ހޯރަފުށީިފ ޝްވ ލެޖްގެިދެކުނުފަރާތުންިހއ.ހޯރަފުށީި  ިބެހޭިމައްސަލައެއްިމ ކޮމ ޝަނުން ިއޮޑ އެއްިބަނުމާ ިދޫކޮށްފައ ވާިިކުރ ން ދޫކޮށްފައ ވާިހަރުގޭގައ 
ިކައުންސ ލްގެިިހޯރަފުށީިިގައ 1020ިިފެބުރުވަރ25ިިީިއެދ ިިދެއްވުންިިހައްދަވައ ިނެގޮތްލ ބޭިހުއްދަިބަނުމުގެިއޮޑ އެއްިހަރުގޭގައ ިއެިޤަޞްދުކުރާތީ،ިބަނުމަށްިިއޮޑ އެއްިހަރުގޭގައ 
ިބަނުމަށްިިއޮޑ އެއްިއޭނާ،ިޢާއްމުިޖަލްސާއަށްިހުށަހެޅ ިކަމާއ ިގައ ިބޭއްވ ިހޯރަފުށީިކައުންސ ލްގ1020ިެމާރ ޗ10ިިުފޮނުވާފައ ވާކަމާއ ިއަދ ިމ ިމައްސަލަިިސ ޓީއެއްިއޭނާިިއ ދާރާއަށް
ިފަރާތުންިޝަކުވާލ ބ ފައ ވުމާއެކު،ިހުރ ތަނަިކައ ރީގައ ިސަރަހައްދާިިދ ރ އުޅޭިމީހުންިހުރ ތަނަކީ،ިހަރުގެިއެދ ފައ ވާިިހުއްދައަށް ިމީހުންގެ ިދ ރ އުޅޭ ިއެތަނުގައ  ިވުމުން،ިއޭރުވެސް ކަށް

ި ިހުއްދަ ިބަނުމުގެ ިއޮޑ އެއް ިހަރުގޭގައ  ިއެ ިއޮތުމުން ިނުލ ބ  ިހައްލެއް ިދީފައޭނާއެކަމަށް ިއަށް ިހަރުގޭގައ  ިއެ ިނަމަވެސް ިނުވާކަމާއ  ިނަމަވެސްިއޭނާއ  ިބަނދެފައ ވާކަމާއ ، ި އޮޑ އެއް
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެިިނެތްކަންިއެނގެންިއަޅާފައ ވާކަންިފ ޔަވަޅެއްިއެއްވެސްިއޭނާއާމެދު

ިނުކުިއެހެންކަމުން       ިތަކުރާރު ިޢަމަލުތައް ިބާރަކަށްިވުމާއެކު،ިއެފަދަ ިލ ބޭ ިނުކުރުމަށް ިއ ޙްތ ރާމް ިނ ންމުންތަކަށްިރައްޔ ތުން ިކައުންސ ލްގެ ިއެކަމަކީ އެފަރާތަށްިރުމަށް
ިހއ.ހޯރަފުށީިކައުންސ ލަށްިއެންގުނެވެ.ނަޞޭހަތްދ ނުމަށްި

ހއ.ހޯރަފުށ1ިިީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

އެއްިމ ކޮމ ޝަނުންިނ ސްބަތްވާިބަޔަކަށްިހޯރަފުށީިރައްޔ ތުންގެިރަށްވެހ ގޭގައ ިއެކޮމޮޑޭޝަންިހަމަޖެއްސުމާިބެހޭގޮތުންިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަރާއްޖެިޓީވީއަށްި   ި
ގެންިނެތްިނަމަވެސްިއެނިފޮތުންިނޯޓްކުރާިނަންތައްިމީހުންގެިތ ބޭިރަށްވެހ ގޭގައ ިތ ބ ކަން ބެލ ބެލުމުގައ ިރާއްޖެިޓީވީއަށްިނ ސްބަތްވާިބަޔަކަށްިހޯރަފުށީިރައްޔ ތުންގެިރަށްވެހ ގޭގައ 

ބޭފުޅަކުިހޯރަފުށީިކައުންސ ލްގ5ިިެގައ ިހޯރަފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިފޮނުވައ ފައ ވާިސ ޓީގައ 1020ިިޖަނަވަރ02ިިީދ ވެހ ރައްޔ ތުންގެިޑ މޮކްރެޓ ކްިޕާޓީގެިހޯރަފުށީިއޮފީހުންި
ިރަ ިހުންނަ ިދަށުގައ  ިބެލުމުގެ ިހޯރަފުށީ ިޕާޓީގެ ިޑ މޮކްރެޓ ކް ިދ ވެހ ރައްޔ ތުންގެ ިބުނެފައ ވާކަމާއ  ިތ އްބެވ ކަމަށް ިއޯކ ޑުވ ލާގައ  ިއ މާރާތެއްކަމަށްވާ ިސ ޓީއާގުޅ ގެންިއްޔ ތުންގެ އޮފީހުގެ

ކޮޓަރ ތަކުގެިކުލީގެިބ ލްިދ ވެހ ރައްޔ ތުންގެިޑ މޮކްރެޓ ކްިޕާޓީގެިހޯރަފުށީިއޮފީހަށްި ފޮނުވާފައ ވާކަމާއ ިނަމަވެސްިމ މައްސަލާގެިތަޙްޤީގުިފެށުމާިހަމަޔަށްވެސްިިއެބޭފުޅުންިބޭނުންކުރެއްވި 
ި.ފާހަގަކުރެވެއެވެި އެިބ ލަށްިފައ ސާިދައްކާފައ ިނުވާކަންިލ ޔެކ ޔުންތަކުންި

ިމ ހާތަނަށްިދައްިއެހެންކަމުން        ިފައ ސާ ިއޯކ ޑްވ ލާގެިކޮޓަރ ތަކުގެިކުލީގެިގޮތުގައ ިދައްކަންޖެހޭ ިއޮފީހުން ިޕާޓީގެ ިނުވާނަމަ،ިދ ވެހ ރައްޔ ތުންގެިޑ މޮކްރެޓ ކް ކާފައ 
އަންގަވައ ދެއްވުމަށްި މ ކޮމ ޝަނަށްިިއެކަންިބ ފައ ވާނަމަވެސްލ ިކައުންސ ލަށްިމ ހާރުިފައ ސާ އެިއަންގަވައ ދެއްވުމަށާއ ،ިއަދ ިމ ކޮމ ޝަނަށްިއެކަންިހޯއްދަވައ ިފައ ސާިއެ އެިފަރާތުންި

ދެންނެވުނެވެ. ިހޯރަފުށީިކައުންސ ލްގައި 
ހއ.ހޯރަފުށ20ިިީ

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި
 ި ިބުނެ ިދީފައ ވާކަމަށް ިބޭނުންކުރުމަށް ިފަރާތަކުން ިއާންމު ިކަނޑައ  ިރުއްގަސް ިހުރ  ިމުޝްތަރީމަގުގައ  ިފަރީދީމަގާއ  ިމ ކޮމ ޝަނުންިހއ.ހޯރަފުށ  ިމައްސަލައެއް ހުށަހެހުޅުނު

ި ިނ ންމައ ، ިބަދަލުދ ނުމަށް ިތަކެއްޗަށް ިއެ ިހ ސާބުނަގައ  ިރުއްގަހުގެ ިހުރ  ިމުޝްތަރީމަގުގައ  ިފަރީދީމަގާއ  ިހއ.ހޯރަފުށ  ިބެލ ބެލުމުގައ  ިރުއްގަސްނަގައި 1ިއެ ިހުރ  މަގުގައ 
ި ިއެންމެ ިކޮށްފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިއެ ިސާފުކޮށްފައ ވީނަމަވެސް، ިއެ ިއެގޮތުން ިނޫންކަމާއ  ިބޭނުމެއ1ިިްރަނގަޅުގޮތަކަށް ިއެހެން ިތަކެތ ން ިއެތަނުގައ ހުރ  ިސާފުކޮށްފައ ވަނީ، މަގު

ި ިއެ ިނޫންކަމަށްވާއ ރު، ިއަދ 1ިިކުރެވޭގޮތަށް ިފާހަގަކުރެވެއެވެ. ިނުވާކަން ިވ އްކާފައ  ިނީލަމުގައ  ިގަހެއް ިރުކެއް ިއެއްވެސް ިހުރ  ިތައްިރުއްގަސްިނެގ ިމަގުނ1ިްިއެ މަގުގައ 
އެތަނުގައި ިނޫނަސްިތަކެތ ިދޫކުރ ިއެފަރާތަށްިިދޫކޮށްފައ ވާތީ،ިއޭނާއަށްިއެދ ގެންިރައްޔ ތަކުިހޯރަފުށީ.ހއިއެތ ކޮޅުތަކެއްިކަމުދާވަރުގެިލަކުޑ އަށްިއެތަނުންިއަންދާލައ ފައ ވަނ ކޮށް

ި.ބޭނުންހ ފ ދާނެިތަކެތ ހުންނާނެކަމަށްިބެލެވެއެވެި
 
ިއެންގުނެވެ.ކުރ އަށްިއޮތްތާނގައ ިމ ފަދަކަމެއްިކުރާއ ރު،ިއެންމެިރަނގަޅުގޮތުގައ ިއެކަންިކުރުމަށްިސަމާލުކަންދެއްވުމަށްިިއެހެންކަމުން      
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ހއ.ދ އްދ22ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ި ިޢ މާރާތްކޮށްފައ ވާ 50ިިހއ.ދ އްދޫގައ  ިމަސައްކަތް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ިޔުނ ޓްގެ ިކަމަށްބުނެިހައުސ ންގ ިފަރާތަކާ ިނުކުރާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިވ ޔަފާރ  ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ
)އަމ އްލަިފަރުދުންގ21/1020ިިެ)ވ ޔަފާރ ިރަޖ ސްޓަރީކުރުމުގެިޤާނޫނު(ިގެިދަށުންިނުވަތަިޤާނޫނުިނަންބަރ21/1020ިިުޤާނޫނުިނަންބަރުިިތީ،މ ކޮމ ޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ ފައ ވާި

މަސައްކަތްިވ ޔަފާރި  މަތީގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި  ވ ޔަފާރ ިރަޖ ސްޓަރީިނުކުރާިފަރާތަކުންިމ ފަދަިމަސައްކަތްތައްިކުރުމަކީިޤާނޫނާިޚ ލާފުިކަމަކަށްވާތީ،ވ ޔަފާރީގެިޤާނޫނު(ިގެިދަށުންި
ިއެންގެވުމަ ިއެފަރާތަށް ިކުރުމަށް ިރަޖ ސްޓަރީ ިވ ޔަފާރ  ިހަވާލުކުރައްވާފައ ވާނަމަ، ިފަރާތަކާ ިނުކުރާ ިވ ޔަފާރ ިިހަވާލުކުރުމުގައ ިމަސައްކަތްތައްިމީގެފަހުންި އަދ ިިށާއ ،ރަޖ ސްޓަރީ

ިހއ.ދ އްދޫިކައުންސ ލްިއ ދާރާގައ ިދެންނެވުނެވެ.ިހަވާލުނުކުރެއްވުމަށްވެސްިމަސައްކަތްތައްިފަރާތަކާިނުކުރާިރަޖ ސްޓަރީ
ލ.ކަލައ ދ21ިިޫ

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި
ި ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިކުރައްވާފައ ވާިލ.ކަލައ ދޫ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިފަރާތްތަކުގC(B)/2015/05-456ިިެިިނަންބަރު ބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ

)އަމ އްލ21/1020ިިަ)ވ ޔަފާރ ިރަޖ ސްޓަރީކުރުމުގެިޤާނޫނު(ިގެިދަށުންިނުވަތަިޤާނޫނުިނަންބަރ21/1020ިިުޤާނޫނުިނަންބަރުިިފަރާތަކީތެރެއ ންިއެިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާި
ިފާހަގަކުރެވޭ ިނެތްކަން ިއެނގެން ިފަރާތެއްކަން ިހ ންގާ ިރަޖ ސްޓަރީކޮށްގެން ިވ ޔަފާރ އެއް ިދަށުން ިގެ ިޤާނޫނު( ިވ ޔަފާރީގެ ިޤާނޫނުތަކުގައ ވާިިތީ،ފަރުދުންގެ ިވ ޔަފާރ އެއްިއެ ގޮތުން

ލ.ކަލައ ދޫިކައުންސ ލްގެިފަހުންިހަވާލުނުކުރުމަށްިރަޖ ސްޓަރީކޮށްގެންިނޫނީިއެފަދަިމަސައްކަތްތައްިނުކުރެވޭނެތީ،ިވ ޔަފާރ އެއްިރަޖ ސްޓްރީނުކުރާިފަރާތަކާިއެފަދަިމަސައްކަތްތައްިމީގެި
ިއ ދާރާއަށްިއެންގުނެވެ.

ޅ.ނައ ފަރ20ިިު
މަދަރުސަތުލްި
ިއ ފްތ ތާޙްި

ވާިގ ނަިފަރާތްތައްިބ ޑުިހުށަހަޅާފައ ވަނީިވަނަިއަހަރަށްިމަދަރުސަތުލްިއ ފްތ ތާޙްގެިސެކ އުރ ޓީިބެލެހެއްޓުމުގެިމަސައްކަތަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިބ ޑްިހުށަހަޅާފައ   2016
1020/21ިޤާނޫނުިނަންބަރުި  ތީ.ފަރާތަކީވެސްިއަމ އްލަިފަރުދެއްކަންިމ ކޮމ ޝަނަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާިއަމ އްލަިނަމުގައ ިކަމާއ ިއަދ ިމ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރަންިކަނޑައަޅާފައ ވާި

ިރަޖ ސްޓްި ިގޮތުގައ  ިތަނެއްގެ ިވ ޔަފާރ  ިހ ންގޭނީ ިވ ޔަފާރ އެއް ިއެއްވެސް ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ިވާގޮތުން ިގައ  ިޤާނޫނު( ިރަޖ ސްޓްރީ ިމަސައްކަތްި)ވ ޔަފާރ  ިއެ ިކަމަށްވާތީ، ިރީކޮށްގެން
ިރަ ިވ ޔަފާރ  ިތެރޭގައ  ިވަކ މުއްދަތެއްގެ ިކަނޑައެޅޭ ިނުވާނަމަ، ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ  ިވ ޔަފާރ  ިފަރާތުން ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިއަންގަވައ ،ިޙަވާލުކުރުމަށް ިއެފަރާތަށް ިކުރުމަށް ޖ ސްޓްރީ

ރަޖ ސްޓްރީިނުކޮށްފ ނަމަިއެގްރ މެންޓްިބާތ ލްކުރެއްވުމަށްި ވ ޔަފާރި  ިށްިއެންގުނެވެ.ރުިމަދަރުސަތުލްިއ ފްތ ތާޙަޅ.ނައ ފައެމުއްދަތުގައި 
ގދ.ގައްދ20ިިޫ

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި
ިގައްދޫިއ ސްލާމ ިިބެހެއްޓުމަށްިިޖަހާފައ ިިޤުރްއާންިމ ސްކ ތްތަކުގައ ިފ ލުވައ ިިއާބާތުރަިިމ ސްކ ތްތައްިގައްދޫގެި.ގދ ިގެންދ ޔުމަށް ިއެކަންކުރ ޔަށް ިހަމަޖައްސައ  ިމ ނ ސްޓްރީން ކް

ި ިކައުންސ ލްގެ ިޝަކުވާއެއް ިހުށަހެޅުނު ިކޮމ ޝަނަށް ިމ  ިބެހޭގޮތުން ިހޯދުމާ ިސީޑީތަކެއް ިރެކޯޑުކުރުމަށްޓަކައ  ިޤުރްއާން ިގުޅ ގެން، ިއެންގުމާ ވަނަި 1437 ބެލ ބެލުމުގައ ،އ ދާރާއަށް
03ިޤުރުއާންިކ ޔެވުމުގެިއަޑުިމ ސްކ ތްތަކުންިދުރަށްިފޮނުވުމަށްޓަކައ ިއަހަރުގެިރަމަޟާންމަހަށްިގދ.ގައްދޫިމ ސްކ ތްތަކުގައ ިބޭނުންކުރުމަށްިސީޑީތަކެއްިހޯއްދަވާފައ ނުވީނަމަވެސްި

ިބައްލަވައ ގެންފައ ވާިޕްލޭޔަރިޑީވީޑީ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއެނގެއެވެިކަން ގދ.ގައްދޫ ިހޯއްދަވާފައ ވީނަމަވެސްިިކޯޓޭޝަންިފަރާތުން 03ިތުމުގައ ގަިިބައްލަވައ ިމ ތަކެތ ި އަދ ،.
ޕާޗޭސްިއޯޑަރިފޯމުިތައްޔާރުކުރެއްވުމުގެިފަހުގެިތާރީޚްތަކެއްކަމާއ ިއަދ ިކޯޓޭޝަންތަކުގައ ވާިިބައްލަވައ ގަތްިފ ހާރައަށްމ ތަކެތ ިބައްލަވައ ިގަތުމަށްި ،ތާރީޚްތަކަކީިކޯޓޭޝަންތަކުގައ ވާ

ތަކެތި  ި.ފާހަގަކުރެވެއެވެިިލ ބ ފައ ވާކަންިއ ދާރާއަށް އެތާރީޚްތަކަށްވުރެިކުރ ންިމި 
ި ިތ ޔަިއޮތްތަނުގައ ިކުރ އަށްިބެލެވޭތީ،ިކަމަށްިިގަތުމަށްފަހުގައ ިބައްލަވައ ިމ ތަކެތ ިތައްޔާރުކުރައްވާފައ ވަނީިިލ ޔެކ ޔުންތައްިިގަތުމާގުޅޭިިބައްލަވައ ިޕްލޭޔަރިޑީވީޑ03ިީއެހެންކަމުން

ގަތުމުގައ ބައްލަިތަކެތ ިއ ދާރާއަށް ިއެއ ދާރާއަށްިއެންގުނެވެ. ޢަމަލުކުރެއްވުމަށްިިއެއްގޮތަށްިިއުޞޫލުތަކާިިގަވާއ ދުގައ ވާިމާލ އްޔަތުގެިދައުލަތުގެި ވައި 
ކ.ގުޅީިކައުންސ ލްގ25ިިެ

ިއ ދާރާި
(ިރ ޕޯޓުގެި'އޮޑ ޓްގައ ިފާހަގކުރެވުނ2016ިުއޮގަސްޓްި 16 (2016-COM-(D)41ިނަންބަރުި)ިރ ޕޯޓްިއޮޑ ޓްިކޮންޕްލަޔަންސްިއަހަރުގެިވަނަި 2013އ ދާރާގެިކ.ގުޅީިކައުންސ ލްގެި

ި ިދަށުން ިސުރުޙީގެ ިމ  ިދ ންގޮތް' ިލަފާ ިއ ސްލާޙްކުރަން ިކަންތައްތައް ިއެ ިގައ ވާ،7ިކަންތައްތަކާއ  ި'ށ' ިއާއ  ި'ހ' ިނަންބަރުގެ ިޓްރެޜަރީގެި ވަން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ި ިނަންބަރު ިސަރ ކ އުލަރ 2012ިިނޮވެންބަރ08ިު) 2012/08މާލ އްޔަތާބެހޭ ިއ ދާރާއަށްިިކައުންސ ލްގެިގުޅީ.ކިއަހަރުިިވަނަ 2013ިދަށުންިޤާނޫނުގެިއެކ އެކ ިގޮތަށް،ިގައ ވާ(
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ި 40,870.00ިބަލައ ގަނެފައ ވާ ި 22ރުފ ޔާ ި 2014އޮކްޓޫބަރު ިގޮތުގައ  ިޒަކާތުގެ ިމުދަލުގެ ިކަމަށާއ ، ިފޮނުވާފައ ނުވާ ިމީރާއަށް ިހަމައަށް ިބަލައ ގަނެފައ ވާި 2013އާ ިއަހަރު ވަނަ
74,598.00 ި ިތެރެއ ން ި 14,900.00ރުފ ޔާގެ ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިފޮނުވާފައ ނުވާ ިއެފެއާޒަށް ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ވަނަި 1.13ރުފ ޔާ

ި ިފޮތުގައ  ިދުވަހު ިފައ ސާގެ ިލ ބޭ ި)ށ(ިގައ ވާގޮތަށް ިގޮތުގެމަތ ންިމާއްދާގެ ިލަފާދީފައ ވާ ިއ ސްލާޙްކުރުމަށް ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިނުވާކަމަށް ިރ ކޯޑްކޮށްފައ  މ ފައ ސާ
ިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިއެކަންިމ ިކޮމ ޝަނަށްިއަންގަވައ ދެއްވުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެ.7ިޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއ ،ިޢަމަލުކުރެއްވުމަށްފަހުި

ލ.އަތޮޅ26ިިު
ިންސ ލްގެިއ ދާރާިކައު

ިކޮ 2001ިނުވަތަިި 2000 ިބެހޭގޮތުންިމ  ިފައ ސާއާ ިފޮނުވާފައ ވާ ިހ ންގުމަށް ިޕްރޮޖެކްޓްތައް ިއެކ އެކ  ިވުޒާރާތަކުންިލ.އަތޮޅުގެ ިއެކ  ިއަހަރުިސަރުކާރުގެ މ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިވަނަ
ި ިހ ންގުމަށް ިޕްރޮޖެކްޓްތައް ިބެލ ބެލުމުންިލ.އަތޮޅުގެ ިބައްސަވަމުނ1000ި،1002ިްޝަކުވާއެއް ިފައ ސާ ިފޮނުވާފައ ވާ ިއަހަރު ިމ ސްކ ތްި ވަނަ ިފ ރ ހެނުންގެ ނުދާކަމަށާއ ،ިލ.މާމެންދޫ

ިއޮފީހަށްި ިއަތޮޅު ިކުރީގެ ިޖަމާކޮށްދީފައ ވާ  2001މަރާމާތުކުރުމަށް ިއަހަރު ި 25,000.00ިވަނަ ިމަރުކަޒު ިއަންހެނުންގެ ިފޮނަދޫ ިއާއ  ިރުފ ޔާ ިހާސް( ިމަރާމާތުކުރުމަށްި)ފަންސަވީސް
)ނުވަދ ހަިފަސްހާސް(ިރުފ ޔާިލ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިހުރުމާއެކުިކުރީގައ ިއެމަސައްކަތްިނުކުރެވ ވާތީިއެިދެޕްރޮޖެކްޓްި  95,000.00ވަނަިއަހަރުިޖަމާކޮށްދީފައ ވާި 2001

ިޖަމާކޮށްދެއްވާގޮތަށްި ިކައުންސ ލަށް ިދެރަށުގެ ިއެ ިއެފައ ސާ ިކައުންސ ލްގެިއަ ހ ންގުމަށް ިނ ސްބަތްވާގޮތަށްި  19ތޮޅު ިރަށަކަށް ިވަކ  ިކަމަށާއ ، ިނ ންމަވާފައ ވާ ިޖަލްސާއ ން ވަނަ
ިޖަމާކޮށްދެއްވާ ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތެއް ިރަށެއްގައ  ިވަކ  ިމެދުވެރ ވެގެން ިކައުންސ ލް ިއަތޮޅު ިއެރަށަކަށް،ިއަދ  ިފައ ސާ ިކަޖަމާކުރެވ ފައ ވާ ިއަތޮޅު ިހުރ ިފައ ސާއެއްނަމަ އުންސ ލުންިފައ 

ިއެކ  ިހ ންގަވާ ިކައުންސ ލުން ިއަތޮޅު ިފައ ސާއެއްނަމަ ިހުރ  ިނ ސްބަތްނުވާގޮތަށް ިރަށަކަށް ިއެއްވެސް ިއަދ  ިކޮށްދެއްވުމަށް، ިއަތޮޅުިއެމަސައްކަތެއް ިހ ންގެވުމަށް ިޕްރޮޖެކްޓުތައް އެކ 
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެި ކައުންސ ލްގެިއާމްދަނީއަށްިޖަމާކުރެއްވުމަށްިނ ންމަވާފައ ވާިކަންި

ިނަގައ ގެންި         ިބަޖެޓުން ިއެތަންތަނުގެ ިފައ ސާއަކީ ިޖަމާކޮށްދީފައ ވާ ިއޮފީހަށް ިއަތޮޅު ިއެކ ތަންތަނުން ިސަރުކާރުގެ ިއެގޮތަށް ިފައ ސާިއެހްންނަމަވެސް ިފޮނުވާ
ި ިކޮށްފައ  ިއެމަސައްކަތް ިދ ޔައ ރުވެސް ިފާއ ތުވެ ިއަހަރެއް ިއެތައް ިފޮނުވ ފަހުން ިމާލީިކަމަށްވެފައ ،ިއެފައ ސާ ިއެ ިބަޖެޓަކުން ިފާސްކޮށްފައ ވާ ިގުޅޭގޮތުން ިއަހަރަކާ ިމާލީ ނުވުމާއ ،ިވަކ 

ި ިދައްކަންޖެހޭ ިޚ ދުމަތަކަށް ިނުވަތަ ިމުދަލަކަށް ިހޯދާފައ ވާ ިތެރޭގައ  ިއަހަރެއްގެ ިމާލީ ިއެ ިޚަރަދުކޮށްފައ ނުވާނަމަ، ިތެރޭގައ  ިދެއްކުމަށްިއަހަރުގެ ިހުއްދައާއެކު ިމ ނ ސްޓަރުގެ ފައ ސާއެއް
ިއެ ިނަންބަރުިިމެނުވީ، ިޤާނޫނު ިނުވާނެކަމަށް ިކޮށްގެން ިޚަރަދު ިއެފައ ސާ ިނ މުމަށްފަހު ިއަހަރު ިޤާނޫނުިމާލ އްޔަތުގެިދައުލަތުގެި)  3/2006މާލީ ިދެމާއްދާގައ ިމ  00، 8ގެި(

ިމ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ، ިފައ ސާއ ން ިދޫކުރާ ިއެޑްވާންސަށް ިގޮތުގައ  ިބަޖެޓުގެ ިހަމަޖެހ ފައ ވާގޮތުން ިބ ލްތަކަށްިހާރު ިޚ ދުމަތުގެ ިނުވަތަ ިމުދަލަށް ިހޯދާފައ ވާ ިއަހަރަށް ފާއ ތުވ 
ިނޫން ިބަންދު ިސަރުކާރު ިނ މުމަށްފަހު ިއަހަރު ިމާލީ ިފައ ސާ ިޓްރާންސްފަރިހުންިބާކީިިދެއްކުމަށްފަހުިިތެރޭގައ ިިދުވަހުގެި  30ދައްކަންޖެހޭ ިއެކައުންޓަށް ިބޭންކް ިޕަބްލ ކް ިފައ ސާ ނަ

(ިށ)ިގެ  3ނަންބަރުގެިިވަނަ  2މާލ އްޔަތާއ ބެހޭިސަރ ކ އުލަރގެި ( 2015ޑ ސެންބަރުިި )14 2015/06މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިނަންބަރުކުރަންޖެހޭނެކަމަށްި
ިކުރެވޭނެކަމަިއޭރުިިއެގޮތަށް ިބުނެފައ ވާތީ،ިގައ  ިޚަރަދު ިމ ހާރު ިފައ ސާ ިދޫކޮށްފައ ހުރ  ިނުފެންނާތީ، ިއެފައ ސާިށް ިނުކުރެއްވޭނެކަމަށާއ ، ިޚަރަދު ިމ ހާރު ިފައ ސާ ިހުރ  އެގޮތަށް

ި ިޖަމާކޮށްދީފައ ހުރ  ިއޮފީހަށް ިއަތޮޅު ިއޭރު ިއެގޮތަށް ިތަންތަނުން ިގެންނަވައ ،ިސަރުކާރުގެ ިއަނބުރާ ިދޫކުރައްވާފައ ވާނަމަ ިއެކައުންޓަށްިއެރަށްރަށަށް ިބޭންކް ިޕަބްލ ކް ިފައ ސާއެއް ހުރ ހާ
ިއެންގުނެވެ.ވުމަށްިޓްރާންސްފަރިކުރެއް

ޅ.ހ ންނަވަރ27ިިު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ތަނުންިކޯޓޭޝަންިހޯދައ ގެންިއެންމ0ިިެގައ ިއޮފ ޝަލުންގެިކެއުމުގެިކަންތައްިހަމަޖައްސާފައ ވަނީިބުގައ ިބޭއްވ ިއ ންތ ޚ2013ިާި ނޮވެންބަރުިި 16ިއާއ ި 2013ިނޮވެންބަރ09ިުި
ި ިކަމަށް ިޙަވާލުކޮށްގެން ިފަރާތާ ިއެކަށީގެންވާ ިފޮނުވ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ިއާއ ޅ.ހ ންނަވަރު ިކޯޓޭޝަން ިދެފަހަރުގެ ިއެ ިބަޔާންކުރައްވާފައ ވީނަމަވެސް، ިރުިނޮވެންބަިި 16ިސ ޓީގައ 

2013 ިި ިއެއް ިކޯޓޭޝަންތަކާއ  ިއެ ިނަމަވެސް ިއޮތް ިއެނގެން ިއޮތްކަން ިއެންޓްރީކުރައްވާފައ  ިލ ބ  ިއ ދާރާއަށް ިބ ލް(ިތ ޔަ ިކެފޭގެ ި)މަދާން ިބ ލް ިކަމަށްވެސްިގެ ިނެތް ިފެންނަން ބ ލް
ިއެންގުނެވެ.ކުރ އަށްިއޮތްތަނުގައ ،ިތ ޔަިއ ދާރާއަށްިލ ބ ލައްވާިބ ލްތަކާއ ިލ ޔެކ ޔުންތައްިތަރުތީބުކޮށް،ިފައ ލްކޮށްިބެލެހެއްޓުމަށްިިތީ،ބަޔާންކުރައްވާފައ ވާ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ޅ.ހ ންނަވަރ21ިިު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ޝަރީޢަތަށްިހުށަހެޅުމަށްިޅ.އަތޮޅުިި(1026އެޕްރީލCOM-2016-29(D) 24ިިްިވަނަިއަހަރުގެިކޮމްޕްލަޔަންސްިއޮޑ ޓްި)ނަންބަރ1020ިުކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިިޅ.ހ ންނަވަރު
ިިރައްޔ ތުންގެ ިގަވާއ ދުގެ ިކައުންސ ލްތަކަށ7ިްފަންޑުގެ ިރަށު ިގައ  ި)ރ( ިމާއްދާގެ ިދޫކޮށްފައ ވާިވަނަ ިރައްޔ ތުންނަށް ިހ ންނަވަރު ިމ ފަންޑުން ިނަމަވެސް، ފައ ސާގެިިއަންގާފައ ވީ

ިލ ބެން ިއަނބުރާ ިހ ންނަވަރުިއެހީގެތެރެއ ން ިހޯދުމަށް ިފައ ސާތައް ިކަމަށާއ ،ިޖެހޭ ިފާހަގަކުރެވޭ ިކޮށްފައ ނުވާކަން ިމަސައްކަތެއް ިއެދެވޭ ިިކައުންސ ލުން ިއޮގަސްޓު އ ނ1005ިިްއެގޮތުން
ި ިސެޕްޓެންބަރު ިޅ.އަތޮޅ1020ިުފެށ ގެން ިނ ޔަލަށް ިިގެ ިހ ންނަވަރުގެ ިފަންޑުން ިދައްކާގޮތަށ260ިްރައްޔ ތުންގެ ިއަނބުރާ ިިފަރާތަކަށް ިޖުމުލަ 001050000.00ިދޫކޮށްފައ ވާ

ފަސްލައްކަިތޭވީސްިހާސްިއަށްސަތޭކަި)5100172.00ިިފަރާތަކުންިލ ބެންޖެހޭިޖުމުލ07ިިަރުފ ޔާގެިތެރެއ ންިޚ ދުމަތުގެިއަގާއ ިއެކުިި)ތ ންމ ލ އަންިދެލައްކަިތ ރީސްިފަސްިހާސް(
ި ިރުފ ޔާ ިއެކެއް( 21ިިފަތްދ ހަ ިކައުންސ 1020ިިއޮކްޓޫބަރު ިނ ޔަލަށް ިޅ.އަތޮޅުގެ ިލ ބ ފައ ނުވާއ ރު، ިއަނބުރާ ިިލަށް ިގަވާއ ދުގެ ިފަންޑުގެ ި)ރ(ިގައި 7ިރައްޔ ތުންގެ ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިއެކަށީގެންވާިކަނޑައެޅ ފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފައ ސާ ިފަރާތްތަކުން ިނުދައްކާ ިފައ ސާ ިއަތޮޅުިއުޞޫލުން، ިކަމަށާއ ، ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވަ ިކޮށްފައ ނުވާކަން ިމަސައްކަތް ފަންޑަށްިިގޮތެއްގައ 
ިޒ ންމާތައް ިއެންމެހާ ިހޯދުމުގެ ިއަނބުރާ ިފައ ސާ ިނުލ ބ ،ިލ ބެންޖެހޭ ިފައ ސާތައް ިލ ބެންޖެހޭ ިނުދާނަމަ، ިއަދާކުރަމުން ިހ ންގުމަށްިިކައުންސ ލްތަކުން ިފަންޑު ިގޮތެއްގައ  ދެމެހެއްޓެނ ވ 

އ ޞްލާޙްކުރުމަށްިލަފާދީފައ ވާގޮތުގެިމަތ ން،ިވީހާވެސްިއަވަހަށްިއެފައ ސާިހޯދުމަށްފަހުިިޑ ޓްކުރުމަށްފަހުިފާހަގަކޮށްފައ ވާިމައްސަލައާިގުޅ ގެން،ިމ ކަންތައްިއޮިހ ންގުމަށްިދަތ ވާނެކަމަށްި
ިއަށްިއެންގުނެވެ.ޅ.ހ ންނަވަރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާިފައ ސާިޖަމާކުރުމަށް

ޓްރާންސްޕޯޓ21ިިް
ިއޮތޯރ ޓީި

ިިކޮށްފައ ވާިވ އްކުމަށްިނަންބަރުިޑޮމެއ ންިފަރާތްތަކަށްިޢާންމުިއޮތޯރ ޓީންިޓްރާންސްޕޯޓްި ިނަންބަރު ިއޮތޯރ ޓީގެ 202-A/1/2016/67ި(20ިި(IUL)ތ ޔަ (ިއ ޢުލާނ1026ިްޖޫން
20ިިިކޮށްފައ ވަނީ 25ިިިހަމަވަނީިމުއްދަތުިއ ޢުލާނުގެިޝާއ ޢުކޮށްފައ ވާކަމާއ ،ިގެޒެޓުގައ ިއ ޢުލާންިިއެިގައ 21:55ިިއެދުވަހުގެިހަމަިގައ ކަމާއ ،1026ިޖޫން ގ1026ިިެޖޫން

ިދ ނުމަށްިި)ދޭއް(ިދުވަސްިކަމަށްވުމާއެކު،ިއެިއ ޢުލާނަށްިއ ޖާބ1ިަލ ބ ފައ ވަނީިިދ ނުމަށްިއ ޖާބަިއ ޢުލާނަށްިއެިއެނގޭތީ،ިއ ޢުލާނުންިޝާއ ޢުކޮށްފައ ވާިގެޒެޓުގައ ިގައ ކަނ20:00ިް
ިއެކަށީގެންވާިިއ ޖާބަދ ނުމަށްިިއ ޢުލާނަށްިިކުރާއ ރުިއ ޢުލާންިިކަންކަމަށްިމ ފަދަިގުޅޭިރައްޔ ތުންނާިޢާންމުިިމީގެފަހުންިނުފެންނާތީ،ިމުއްދަތެއްކަމަށްިިއެކަށީގެންވާިމުއްދަތަކީިިދީފައ ވާި
ިއަށްިއެންގުނެވެ.ޓްރާންސްޕޯޓްިއޮތޯރ ޓީިދ ނުމަށްިިމުއްދަތެއް

ނ.މާފަރ10ިިު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ިި ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ 1020ިިނ.މާފަރު ިނަންބަރު ިއޮޑ ޓް ިކޮމްޕްލަޔަންސް ިއަހަރުގެ COM-2016-07(D)ި(11ިިވަނަ ިފާހަގަކުރެވުނ1026ިުޖަނަވަރީ ިއޮޑ ޓްގައ  (ތ ޕޯޓުގައ 
ި ިދަށުން ިމ ސުރުހީގެ ިދ ންގޮތް ިލަފާ ިއ ޞްލާޙުކުރުމަށް ިކަންތައްތައް ިއެ ިމ25ިަކަންތައްތަކާއ  ިނަންބަރުގައ ވާ ިއޮފީހަށްިވަނަ ިމެމްބަރުން ިކައުންސ ލްގެ ި"ނ.މާފަރު އްސަލަ

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ  ިގަވާއ ދުގައ  ިހ ންގާ ިއެކައުންސ ލްގެ ިގޮތް ިބަލަހައްޓާނެ ިކަންތައްތައް ިޗުއްޓީގެ ިސަލާމާއ  ިގަޑ އާއ  ިގޮތުގެިނ ކުންނަންޖެހޭ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގަވައ ދުގައ  ިހ ންގާ ރު،
ިރަ ިމެމްބަރުން ިކައުންސ ލްގެ ިނ ކުންނަންމަތ ން ިއޮފީހަށް ިކަމަށާއ ، ިގެންގޮސްފައ ނުވާ ިސޮއ ކުރަމުން ިހާޒ ރީގައ  ިގަވާއ ދުން ިނ ކުމެ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިގަޑީގައ  ޖެހޭިސްމީ

ިއޮތޯރ ޓީގެިސަރކ އުލަރިނަންބަރުި ިގަވަރމަންޓް ިލޯކަލް ިދުވަސްތަކަށް ިނ ކުމެފައ ވާ ިފަހުން LGA/2012/07ި(00ިި-221ގަޑ އަށްވުރެ ިި(1021މޭ ިނަންބަރުގައ ވ15ިިާގެ ވަނަ
ިބުނު ިނުވަތަިސަލާމް ިނުނަގައ  ިޗުއްޓީ ިގަވާއ ދުން ިއުނ ކޮށްފައ ނުވާިކަމަށާއ ،ިއަދ  ިގަޑީލާރ  ިމުސާރައ ން ިއެމެމްބަރުންގެ ިމަތ ން ިދުވަސްތަކަށްިގޮތުގެ ިހާޒ ރުނުވާ ިއޮފީހަށް މަކާނުލައ 

ިނުވާކަމާއ ި ިއުނ ކޮށްފައ  ިމުސާރައ ން ިކަ، ިނ.މާފަރު ިއެހެންކަމުން 5ިިއުންސ ލްގެ 1020ިިމެމްބަރަކަށް ިޖުމްލަ ިއަހަރު ިރުފ ޔ186,000.00ިިާވަނަ ިހަހާސް( ިއައްޑ ހަ )އެއްލައްކަ
ި ިފައ ސާ ިހޯދަންޖެހޭ ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިބުނާ ިކަމަށް ިދީފައ ވާ ިއ ތުރަށް ިއަވަހަިމަސައްކަތްހޯދުމުގެ ިގެންދ އުމަށްކަިވީހާވެސް ިކުރ ޔަށް ިއ ދާރާިިށް ިކައުންސ ލްގެ ައށްި ނ.މާފަރު

ިއެންގުނެވެ.
ނޭޕާލުގެިސަރކ12ިިް

ިސެކްރެޓޭރ އެޓްި
ިއޮންނަިިި ިއެސޯސ އޭޝަންި"ިނޭޕާލުގައ  ިސްޓޫޑެންޓްސް ިމޯލްޑ ވ އަން ިގްރޫފުގެި" ިވައ ބަރ ިއ ޢުލާންިިގެ ިއެ ިކަމަށާއ ، ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާ ިފުރުޞަތަކަށް ިސްކޮލަރޝ ޕްގެ ިތެރޭގައ 

އ ޢުލާނުގައ ވާގޮތުންިއެކޯހަށްިިގްރޫޕުންިފޮނުވާފައ ވަނީިއެިއެސޯސ އޭޝަނުގެިރައީސްިކަމަށާއ ،ިއެިކަމަށާއ ،ިއެިއ ޢުލާންިވައ ބަރލ ޔެފައ އޮތީިއެިއެސޯސ އޭޝަނުގެިލެޓަރހެޑުގައ ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ިފެޑެރޭޝަނުން ިއޭޝ އަން ިސައުތު ިކ ޔަވަމުންދާިފަންޑުކުރަނީ ިމ ހާރު ިނޭޕާލުގައ  ިފަރާތަކީ ިކުރ މަތ ލާ ިއެކޯހަށް ިޝަިކަމަށާއ ، ިއެއީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަރާތަކަށްވުން ރުޠެއްކަމަށް
ިޝަރުޠަކީ ިމ  ިގަބޫލުިކަމަށާއ ، ިޝަރުޠެއްކަމަށް ިކަނޑައަޅައ ފާނެ ިފަރާތުން ިސްޕޮންސަރިކުރާ ިކަމަށާއ ިސްކޮލަރޝ ޕް ިނުކުރެވޭ ިސަރުކާރުގެި، ިމަޢުލޫމާތު ިސްކޮލަރޝ ޕާބެހޭ އެ

ިިގެޒެޓުގައ ވެސް ިވެބްސައ ޓުގައ ވެސް ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިކަމާބެހޭ ިނުވާކަމަށާއ ،އަދ  ިދަރ ވަރުންނަށްިިޝާއ ޢުކޮށްފައ  ިކުރ މަތ ލާ ިސްކޮލަރޝ ޕަށް ިދީފައ ވާގޮތުން ިއ ރުޝާދު ިއ ޢުލާނުގައ 
ިއީި ިއެސޯސ އޭޝަނުގެ ިއެ ިއެޕްލ ކޭޝަންތައް ިކަމަށާއ ،-ޖެހެނީ ިމެއ ލްކުރަން ިމުޅ ންވެސްިމެއ ލަށް ިހ މެނެނީ ިއެސޯސ އޭޝަނުގައ  ިއެ ިއަދ  ިކުރާއ ރު ިމ ކަން ވަމުންދާިކ ޔަިމ ގޮތަށް

ިފަރާތްތަކާ ިކުރ މަތ ލާ ިސްކޮލަރޝ ޕަށް ިކަމަށްވާއ ރު ިސުވާލުިދަރ ވަރުން ިކަމާމެދު ިބައެއް ިކޮން ިހޮވާނީ ިފަރާތް ިލ ބޭ ިސްކޮލަރޝ ޕް ިމ ިިއ ންޓަވ އުކޮށް ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، އުފެދޭ
ިފުރުޞަތަކަށްި ިމ ފަދަ ިއ ޢުލާންކުރުމުން ިދަރ ވަރުންތަިިސްކޮލަރޝ ޕް ިއެތައް ިމަޢުލޫމާތުިބަލަބަލައ ތ ބ  ިސްކޮލަރޝ ޕާބެހޭ ިމ  ިނުދެކޭކަމަށްިިކަކަށް ިރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށް ނޭނގ ދ ޔުމަކީ

ިިބުނެ ިހުށަހެޅ ފައ ވާތީ، ިޝަކުވާ ިހ އްސާކޮށްގެންިކުރ ޔަށްިމ ކޮމ ޝަނަށް ިކަންތައްތައް ިހ އްސާކުރަންޖެހޭ ިދ ވެހ ސާރުކާރާ ިސަރކްިިއޮތްތަނުގައ  ިނޭޕާލުގެ ިގެންދ އުމަށް ކުރ ޔަށް
ިދެންނެވުނެވެ.އެޓްގައި ސެކްރެޓޭރ 

ގދ.އަތޮޅުި 22
 ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

2100ި/-ރުފ ޔާގެިއެލަވަންސެއްިއަދ ިއެއްގަމުިއުޅަނދުތަކުގެިޑްރައ ވަރަށްި(ިހަސަތޭކަިފަންސާސް)650ި/-އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިލޯންޗުގެިފަޅުވެރ ންނަށާއ ިކެޕްޓަނަށްި.ގދ
ިބާރަސަތޭކަ) )ި ިގދރުފ ޔާގެ ިދ ނުމަށް ިޚ ލާފަށް ިޤާނޫނާއ  ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިނުފޫޒުި.އެލަވަންސެއް ިމަގާމުގެ ިނ ންމާފައ ވަނީ ިބައްދަލުވުމުން ިކައުންސ ލުގެ އަތޮޅު

ިކަމަށްި ި ބޭނުންކޮށްގެން ިބުނެ ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ހުށަހަޅާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިތަޙުޤީޤަށްި، ިގުޅ ގެން ިަމއްސަލައާ ިބެލ ބެލުމުންިިމ  ިލ ޔެކ އުންތަކަށް ލ ބ ފައ ވާ
ިގދ ި.އެނގުނުގޮތުގައ ، ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލުގެ ިކަފެނާި"އަތޮޅު "ި ިޑްރައ ވަރަށް ިވެހ ކަލް ި ިއަދ  ިފަޅުވެރ ންނަށާއ  ިއެލަވަންސްި"ލޯންޗުގެ ިމުވައްޒަފުންނަށްދޭ ިސަރވ ސްގެ ސ ވ ލް

1020ި ިދ ނުމަ" ިއެލަވަންސެއް ިއައު ިނުހ މެނޭ ިއުޞޫލުގައ  ިގދގެ ިސ ވ ލްި.ށް ިނ ންމޭނީ ިދ ނުމަށް ިއެލަވަންސެއް ިއެފަދަ ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިނ ންމާފައ ވާކަން ިކައުންސ ލުން އަތޮޅު
ި ިއެލަވަންސް ިމުވައްޒަފުންނަށްދޭ 1001ިިސަރވ ސްގެ ިއ ސްލާޙުގެ ިވަނަ ިތ ން ިއ6ިިެގެ ިފާސްކޮށްގެންކަމަށް ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިގޮތުގެމަތީން ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ

ިހުއްދައައުޞޫ ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިކަންތައްތަކުގައ  ިގުޅޭ ިއެލަވަންސާއ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ިއައުިލުގައ  ިއަދ  ިއެދުމަށާއ  ށް
ި.މަށްިދެންނެވީމެވެއެލަވަންސެއްިތައާރަފުކުރާނަމަިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުންިފާސްކުރުމަށްފަހުިއެފަދަިއެލަވަންސެއްިތަޢާރަފުކުރު

ސ ވ ލްިސަރވ ސްި 23
ިކޮމ ޝަންި

2100ި/-ރުފ ޔާގެިއެލަވަންސެއްިއަދ ިއެއްގަމުިއުޅަނދުތަކުގެިޑްރައ ވަރަށްި(ިހަސަތޭކަިފަންސާސް)650ި/-އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިލޯންޗުގެިފަޅުވެރ ންނަށާއ ިކެޕްޓަނަށްި.ގދ
ިބާރަސަތޭކަ) )ި ިސ ވ ލް ިއެލަވަންސެއް ިގދރުފ ޔާގެ ިދ ނުމަށް ިޚ ލާފަށް ިޤާނޫނާއ  ިކޮމ ޝަނުގެ ިނުފޫޒުި.ސަރވ ސް ިމަގާމުގެ ިނ ންމާފައ ވަނީ ިބައްދަލުވުމުން ިކައުންސ ލުގެ އަތޮޅު

ިކަމަށްި ި  ބޭނުންކޮށްގެން ިބުނެ ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ހުށަހަޅާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިކޮި،މައްސަލަ ިޢ ނާޔަތްތަކަކީ ިމުވައްޒަފުންނަށްދޭ ިސަރވ ސްގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ،ިސ ވ ލް ބައ ކަން
ިއެހެނ ހެންިއ ނާޔަތްތައްި" ިމުވައްޒަފުންނަށްދޭިއެލަވަންސާއ  ިމުވައްޒަފުންނަށްިދެވޭނީިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުގެި"1001ިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެ ިހ މެނޭިއެލަވަންސެއް ފޮތުގައ 

ިއ ތުރު ިބަޔާންކޮށްފައ ވުމުގެ ިނޯޓްގައ  ިއެފޮތުގެ ިހޯދައ ގެންކަމަށް ިހުއްދަިހުއްދަ ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިދ ނުމުގެކުރ ން ިއެލަވަންސްތައް ިބައެއް ިހ މެނޭ ިއެފޮތުގައ  ން،
ހޭނަމަިވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުންިހުއްދަިހޯދަންޖެހޯދަންޖެހޭނެކަމަށްިއެފޮތުގައ ިނޯޓެއްގެިގޮތުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިއެފަދަިއެލަވަންސްތައްިދ ނުމުގައ ިސ ި

މާއްދާއެއްގޮތުގައ ިކަނޑައެޅުމަށްިދެންނެވީމެވެ ި.އެިހުއްދަިނަގަންޖެހޭނެކަމަށްިއެިއުޞޫލުގެިވަކި 
ގަންިއެއަރޕޯޓްި 24

ިކޮމްޕެނީިލ މ ޓެޑްި
ި.ސ ިއެރޮނޮޓ ކްސްި"ގަމުން ިއޮފް ިއެކަޑަމީ ިއެގްި"ިއޭޝ އަން ިތަންތަން ިއ މާރާތްތަކުގައ ވާ ިއެ ިބ މާއ  ިދެ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިކަމަށާއ ،ިއެިއަށް ިއ ތުރުކޮށްފައ ވާ ިޚ ލާފަށް ރ މެންޓާއ 

ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިި،ތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންި މ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާިބުނެި އ މާރާތްިކުއްޔަށްިދީގެންިމާލީިމަންފާިހޯދަމުންދާކަމަށްި
ި.އެވެިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

2. ި ިއޭޝ އަން ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމުގެ ިވެފައ ވާ ިދެމެދު ިއާ ިއެރޮނޮޓ ކްސް ިއޮފް ިއެކަޑަމީ ިއޭޝ އަން ިއެއަރޕޯޓާއ  ިއ ންޓަރނޭޝަނަލް ިއޮފްިއައްޑޫ އެކަޑަމީ
ިސ ިއަށް ިއާ.އެރޮނޮޓ ކްސް ިއެރޮނޮޓ ކްސް ިއޮފް ިއެކަޑަމީ ިއޭޝ އަން ިއެއައރޕޯޓާއ  ިއ ންޓަރނޭޝަނަލް ިއައްޑޫ ިކޮޓަރ ތައް، ިއ މާރާތުގެ ިކުއްޔަށްދޫކޮށްފައ ވާ ިވެފައ ވާިިގަމުން ދެމެދު

 ޅުން،އެއްބަސްވުމާިޚ ލާފަށްިކުއްޔަށްިދޫކުރަމުންގެންދާތީ،ިމ ކަމަށްިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއެ
އޮފްިއެރޮނޮޓ ކްސްިޕްރައ ވެޓްިިމީއ ންިފެށ ގެންިކުއްޔަށްދ ނުމަށްިވެފައ ވާިއެއްބަސްވުމާިޚ ލާފަށްިއޭޝ އަންިއެކަޑ1001ިަމާރ ޗ02ިިުނަންބަރުިޢ މާރާތ221ިިްގަމުގެި .1

ި 221ިިލ މ ޓެޑުން ިފަރާތުން ިއުތުރު ިޢ މާރާތުގެ ިއ ތުރުކޮށްފައ ވާކަމަށ21ިާނަންބަރު ިވެރެންޑަރއެއް ިފޫޓުގެ ިފަރާތަށް 26ިިއ ،ިއ ރުމަތ  ިފަރާތަށް ިދެކުނު ިއަދ  10ިފޫޓުގެިކޮޓރ އެއް
ިބުނެ، ިކޮނެފައ ވާކަމަށް ިވަޅެއް ިނެގުމަށްޓަކައ  ިބ މުގައ ،ިފެން ިދޫކޮށްފައ ވާ ިއ ތުރުކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،ިކުއްޔަށް ިކޮޓަރ އެއް ިއޭޝ އަންިިފޫޓުގެ ިލ މ ޓެޑުން ިކޮމްޕެނީ ިއެއަރޕޯޓްސް ގަން

ިއެރޮިމީއެކަޑަ ިއެއްގޮއޮފް ިއެއްބަސްވުމާ ިކަންތައްތައް ިކޮށްފައ ވާ ިޚ ލާފަށް ިއެއްބަސްވުމާ ިއެނގެންއޮތަތީ ިއަންގާފައ ވާކަން ިލ މ ޓަށް ިޕްރައ ވެޓް ިބަދަލުކުރުމަށާއި ނޮޓ ކްސް ތަށް
ި.ންއެއްބަސްވުމާިޚ ލާފަށްިކުރާިކަންތަކާިގުޅ ގެންިއަޅަންޖެހޭިފ ޔަވަޅުިވީހާވެސްިއަވަހަކަށްިއެޅު

 


