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 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުނު އެންގުންތައް.
 01 ޖުލައި 2017ން 31 ޖުލައި 2017ށް 

 
 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

މައިންބަފައިންގެ ގޯތި އޮވެ ތަރިކަ ނުބަހައި ގޯއްޗަްށ   އިދާރާއިން ގޯއްޗަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިކައުންސިލްގެ  އދ.މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އދ.މާމިގިލި 1

ށް ބުނެ މިކޮމިޝަަންށ  ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވާކަމަ ކަމަށާއި، އަދި ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ދިރާސާކޮށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު ގިނަ އެދިފައިވާ މީހުން ހިމެނޭ

ފޯމުގެ ބައެއް ބައިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު   ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން ކުރިން ނިންމި ނިންމުމުގައި، ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ

  ހެޅި ފޯމުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށްގިނަ ފޯމުތަކުގައި މަޢުލޫމާތުަތއް ހުށަ ބުނެފައިވާއިރު، އެފޯމުތައް ބާޠިލުކޮށްފައިނުވަނީ މިފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދި ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

އިދާރާއިން ސާފުކޮށްފައިވާތީ ކަމަށާއި، އެކަމުަގިއ  ކައުންސިލްގެ  އދ.މާމިގިލި ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުމާއެކު، އެގޮތަށްހުރި ހުރިހާ ފޯމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް

  މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ ފޯމު އިދާރާއިން އަންގާފައިވާތީ، މިކަމުގައި އިތުރު އެތަފާތުކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް  ވަކިފަރާތެއް

ުރ،  ލިބިފައިވާއި ފިރިމީހާއަށް ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ

ހިމެނޭގޮތަށް ފޯމެްއ   ނަމަވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ވަކި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށާއި،ފާހަގަކުރެވޭ ދެމަފިރިންނަށް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެއްގޯތިކަންވެސް

ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތަްއ   ކަންކަމުގައި ފޯމު ފުރިހަމަނުކުރާބޭނުމެއްގައި ކަމަށްވާތީއާއި، މިފަދަ  ތައްޔާރުކޮށް އެ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަން އަންގަނީ ކޮންމެވެސް

ފުރިހަމަނުވާނަމަ ފޯމު   ގޮތްކަމަށްވާތީ، މީގެ ފަހުން މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބާޠިލުކުރުމަކީ ޢާންމު އުސޫލުން އެކަން ކުރަމުންގެންދާ

 ންގީއެވެ.އެ އިދާރާއަށް އެފޯމު ފުރިހަމަކޮށްގެން ގެނައުމުން ނޫނީ ފޯމު ބަލައިނުގަތުމަށް  ފުރިހަމަކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގުމަށާއި،

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެިހރާއްޖެ 

ިއޖްތިމާޢީ ަހމަޖެުހން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

މައިންބަފައިންގެ ގޯތި އޮްތ  ތެރޭގައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އދ. މާމިގިލިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް މާމިގިލީ އދ.މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2

  ދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ  ނަމަވެސް މައިންބަފައިންގެ ގޯތި އޮތްކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި،

 .އެވަނީއެވެ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި

  

ގޯތީގެ ގުރުއަތު ނަންބަރު ލިބުނު ގޮތުގެ ލިސްޓް"ގައިވާ މީހުންގެ ތެރެިއްނ   150ވަނަ ދުވަހު ދޫކުރި  2017މާރޗް  14ގޯތި ލިބޭކަމަށް " .1

ދަރިންގެ މެދުަގިއ  މައިންބަފައިންގެ ގޯތި އޮތްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންގެ ގޯތި 

 1500އަކަފޫޓް ހަމަނުވާ މީހުންކަމާއި، އަނެއްބައި މީހުންނަށް އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންގެ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުގައި ބެހުމުން  1500ބެހުމުން 

ށް ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިްންޓ  އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ބިން ލިބޭތީ ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަ

ބޭ ގޯތި ދެމަފިިރްނެގ  ލިބިފައިވާތީއާއި، ދެމަފިރިންނަށް ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެއްގޯތިކަމަށްވާތީއާއި، އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ލި

.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންގަވާފައިވުމާއެކު، އެފަަދ  ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އދ

 .މީހުންނަށް ދެމަފިރިންނަށް އެއްގޯތި ދޫކުރުމަކީ މައްސަލައެއްކަމަކަށް ނުފެންނަކަން

  

ހުންގެ ތެރޭަގިއ  ގޯތީގެ ގުރުއަތު ނަންބަރު ލިބުނު ގޮތުގެ ލިސްޓް" ގައިވާ މީ 150ވަނަ ދުވަހު ދޫކުރި  2017މާރޗް  14ގޯތި ލިބޭކަމަށް " .2

ޕޮއިންޓް އުނި ނުކުރާ ބައެއް މީހުްނެގ   55އަކަފޫޓަށްވުރެ އިތުރަށް ބިން ލިބޭ،  1500މައިންބަފައިންގެ ގޯތި ނުވަތަ ގޯތިތައް ބައިކުރުމުން 

ހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ގޯއްޗަްށ  އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ގޯތި ލިބޭމިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާ މީހުންނާއި ބައެއް މީހުންގެ އަނބިމީ

 އެދިފައިވާކަން އެނގެންނެތް ބައެއް މީހުން ހިމެނިފައިވާކަން.  
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ލިބިފައިވާ ގޯތިތަުކެގ   ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މައިންބަފައިންގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަމަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ކަނޑާފައިވަނީ މައިންބަފައިންނަށް .3

  އެ ކައުންސިލުން މުގައިވާނަމަ ކަމަށް އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބޭ ކަ 1500ތެރެއިން އެންމެބޮޑު ގޯއްޗަކުން އެމީހުންގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދަރިއަކަށް 

ނަމަވެސް، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުެގ   ވާސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިގައި ފޮނުވި  2017މޭ  25މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި 

 ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އެއް ގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި އޮވެފައި،  ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައިވަނީ، ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ނަމުގައި 7

ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުގެ މަތިްނ   55އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ލިބޭނަމަ،  1500އެގޯތި ބައިކުރުމުން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބޭ ކަމުގައިާވަނަމ   1500ކޮންމެ ދަރިއަކަށް  އެންމެބޮޑު ގޯއްޗަކުންއެއް ގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި އޮތްނަމަ ޕޮއިންޓް އުނިކުރާނީ 

އެހެންކަމުން، އެ ނަންބަރުގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއެކު، ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު   ވާކަމާއި،ކަމަކަށް އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނު

އަދި އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެްއ   ނަކާމއި،ލާގައި އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަކަށް ނުފެންހުށަހެޅުމަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދޭ މަރުޙަ

   ކަން.ކަމަކަށްވެސް މިކޮމިޝަނުން ނުދެކޭ

  

ޕޮއިްންޓ  ވީމާ، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކޮށްގެން އަލުން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށާއި، 

 އެވެ.ގައި ދެންނެވީއިދާރާ އެދިނުމުގައާއި ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުގައި ފޯމު ހުށަހެޅި އެންމެންނާމެދު ހަމަހަމަކޮށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް 

 

އަހަރުވެފައިވާ އަދި ދަރިްނ   9މާމިގިލިން ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކާވެންޏަށް .މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އދ.އދ އދ.މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3

އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށްެވްސ   5ނޫނީ  4ގޯތި ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކާވެންޏަށް އަކަށް ދެމަފިރި ނުލިބޭކަމުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެރަށު

ބެލިބެލުމުން، ދަރިން ނުލިބޭ   މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި ކޮމިޝަނުންށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ގޯތި ދީފައިވާކަމަ

ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައި ކަމާއި،   އަހަރު ވެފައިވާކަން އެނގޭނޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން އެ 3އެކަމަށް ބޭސްކުރާތާ  ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުން މީހުންނަށް
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ނެތްކަމާއި، ދަރިން ނުލިބޭ   ންއަހަރު ވެފައިވާކަން އެނގެ 3ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އެކަމަށް ބޭސްފަރުވާކުރާތާ  ދެމަފިރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނާ

އެކަމަށް ބޭސްފަރުވާކުާރާތ  ) އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިނުވަނީ އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީކަމާއި، އެ ލިޔުން ޕޮއިންޓް 10ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ނަމަވެސް، ޕޮއިންޓް ދިނުުމެގ   ބުނެފައިވީ ދީފައިވާކަމަށް މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންއެފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު  އަހަރުވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން( ހުށަހެޅުމަށް 3

އެކަމަށް ބޭސްކުރާާތ   ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމަށްކަމާއި، ޞިއްޙީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ދަރިން ނުލިބޭކަމަށް ޑޮކްޓަރަކު ދީފައިވާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ހުށަހެޅުަމްށ   ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން، ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެފަދަ ލިޔުމެއް ވާކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމަށް އެ ލިޔުމުގައިވެފައި އަހަރު 3

ދޭންޖެހޭނެކަމަށް މި   ދެމީހުންނަށްޕޮއިންޓް އެ  10މީހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  އެންގޭނެ ކަމަކަށް މި ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނަކަމަށާއި، ދަރިން ނުލިބޭ

 ދެންނެވީެއެވ.ގައި އދ.މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދީގެން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 10އެ  ފެންނާތީ،ކޮމިޝަނަށް 

 

ފުރުޞަތުގައި ޔުނިވަރިސީޓެގ   2 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބުނު" އޮފް މުސްލިމް ޔޫތު މޯލްޑިވް އެސެމްބްލީ" މެލޭޝިޔާގައި ބޭއްވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރިސޓީ  4

ރައީސާިއ   ޔޫނިއަންގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ރައީސާ ޙަވާލުކުރުމުން، ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދަރިވަރަކު ފޮނުވަން ނިންމައި ކުދިން ނެގުމަށް 2

ދެމީހުންނަްށެވަފިއ   އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުއުފެއްދީ އެ ދެދަރިވަރުންނަކީ ޔޫނިއަންގެ އެންމެ އިސް ނާއިބުރައީސްގެ ނަން ކަމަށާއި، މި ދެނަން ހުށަހެޅުމުން

ކަމަށްވުމާއި މި އެސެމްބްލީަގިއ   އިވާ ދެ ދަރިވަރުންޔޫނިއަންގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގައި ލީޑަރޝިޕް ދައްކާފަ ޔޫނިއަން ހިންގުމުގައި އެންމެ ޙަރަކާތްތެރިވާ އަދި

ދަޢުވަތު ދިން ފަރާތުން ބުނެފައި އޮތުމުން އެކަމުަގިއ   ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެކްޓިވްކޮށް އުޅޭ ކުދިންނަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ މިކަހަލަ

  ބައިވެރިވުމަށް އެ ދެދަރިވަރުން އިޚުތިޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ  ށް ފެނިގެން ކަމަށާއި، އެކަމުގައިބައިވެރިކުރުން އެންމެރަނގަޅުކަމަ އެ ދެދަރިވަރުން

  މިވަުގތު  ފުރިފަހުން ކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަކި އުސޫލެއް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ނުކޮށްކަން އެނގުނީ އެ ދެދަރިވަރުން މެލޭޝިޔާއަށް

ބުނެފައިާވީތ   މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ހެދިފައި ނެތްކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމުގެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

އަންގާަފިއ   ރިވަރުންގެ ޔޫނިއަނަށް ލިޔުމަކުންއެފަދަ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ދަ އެފަދަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވެންދެން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން

 ދެންނެވީއެވެ.ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީބޭއްވުމަށް 

 

)ފަސްދޮޅަްސ   63,000.00 ޖުމްލައަހަރު ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ނަގާފައިވާ  ވަނަ 2013އާއި 2012އާއި 2011މެޑިކަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ 5

ލޯކަލް ގަވަރންަމްންޓ  އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް  އެފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ހޯދައި، ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު ރުފިޔާ، ތިންހާސް(

 ދެންނެވީއެވެ.ގައި އޮތޯރިޓީ

 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްައްށ   އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އިދާރާގެ، ކައުންސިލްގެއައްޑޫ ސިޓީ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6

ކަންކަން ހިންާގ   އެންމެހާމުވައްޒަފުންގެ   ސަރވިސް އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރައްވާ މުވައްޒަފު ކަމަށްވުމާއި އަދި ސިވިލް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގައި

އުޞޫލަކަށް އިތުރު ގަޑީެގ   މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވުމާއެކު، އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާ އެއް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާތީ ގިނަ ވަގުތު

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންެމ    އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފަށް އިތުރު ގަޑީގެއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާ ދޭގޮތަށް އޮތުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާތީ،

ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގަިއ،   ދިނުމަށް ނިންމާ ޤަރާރެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށްބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގެ ތަޙްޤީޤްގައި )ހަހާސް ރުފިޔާ( 6,000.00މަހަކު މުސާރައާއެކު 

ސިވިްލ   )ދިވެހި R-1/2010ވަނަ މާއްދާ އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު  43އަދި  7، 6ޤާނޫނު( ގެ  ސަރވިސްގެ)ދިވެހި ސިވިލް  5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  އެވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރި  4ވަނަ އަހަރުގެ  2012ކައުންސިލްގެ  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އައްޑޫ ސިޓީ 60އަދި  59ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު( ގެ 

ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު   އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ އެ( ޤަރާރުން ނިންމައިގެން 2012ޖެނުއަރީ  26) 2013/03ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 

މިކޮމިޝަަންށ   އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދެމުންގެންދާކަން ވަނަ 2012)ހަހާސް( ރުފިޔާ  6,000.00މުސާރައާއެކު 

 ވިފައިވެއެއެވެ.ފާހަގަކުރެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

 

ވަނަ މާއްދާ އަދި ގަވާިއުދ   43އަދި  7، 6ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ދިވެހި ސިވިލް 5/2007ވީމާ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިތުރުގަީޑެގ   އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަށްއެ ޚިލާފުވާކަމަކަށްވާތީ  ވަނަ މާއްދާއާ 60އަދި  59ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު( ގެ ) R-1/2010ނަންބަރު 

ދެއްވާފައިވާ ފައިާސ   ހަހާސް( ރުފިޔާ ދިނުން ހުއްޓާލެއްވުމަށާއި، އަދި މީގެކުރިން މިގޮތަށް) 6,000.00ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު މުސާރައާއެކު ދެއްވާ 

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުނެވެ.އެންގުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް

 

ފައިސާތަކެއް ނުލިބިހުރުމާއެުކ،   ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގި ދުވަސްވަރު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަހިބަދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ  އދ.މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7

މުއްދަތުގައި ނުނިމޭތީ، އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ކައުންސިލަްށ   އެމަސައްކަތް އެ މުވައްޒަފަށްވަގުތީ ގޮތުން ނަގާފައިވާ  ނިންމުމަށް އެކަންކަން ސާފުކޮށް އެކަންކަން

  ލިޔުމުން އެކަން އޭނާައށް ، އިތުރުކުރިކަން އޭނާއަށް ލިޔުމުން އަންގާފައިނުވާތީ އަލުން އިތުރުކުރީކަން އެނގިފައިވާތީއާއި، އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހުށަހަޅައިގެން

  އާކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އޭނާއަށް އުޖޫރަ ނުދެވޭނެކަމަށްވާތީ ލިޔެކިޔުުމން  އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ލިޔުމުން އެކަން އަންގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންވެސް

ަގިއ  އދ.މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށްލިޔެކިޔުންތައް  އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، މީގެފަހުން މިފަދަ ކަންތައްތަކާބެހޭ

 އެވެ.ދެންނެވީ

 

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަްންޓ   8

 ކޯޕަރޭޝަން

އެރަށަށް އަާރ   ތަނަށް ވެލިއެޅުމަށާއިހިންގުމަށްޓަކައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު  ކެމްޕެއިންގެ ޙަރަކާތެއް ގައި ލ.ކަލައިދޫގައި ޕީ.ޕީ.އެމްއޭޕްރިލް 2017

ވެހިކަލްތަކާއި މުވައްޒަުފްނ   ކޮށްފައިވަނީ ލ.ކަލައިދޫގައި މަގުހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ.ގެ އަށް 15އިން  13މަގަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެޕްރީލް 

ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިނޫންވެސް އިތުުރ    މުވައްޒަފުންނަށްޓަރު ދުއްވުމުގައިއި އެކްސްކަވޭދުއްވުމުގައާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި މިގޮތުން ލޯޑަރު

މިފަހަކަށް އައިސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަަންށ   ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީއާއި މަސައްކަތުގައި ފަރާތްތައް އެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

  އެކޯޕަރޭޝަންގެ ހިންގެވުން ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރު ނުވާފަދަ ގޮތަކަށް  ހުށަހެޅެމުންދާތީ

 ވެ.ންނެވީއެދެގައި ކޯޕަރޭޝަން

 

އިތުރުގަޑީަގއި މަސައްަކްތ އަތޮޅު ހޮްސޕިަޓލުގެ އެޑްިމނިސްްޓރޭޓިވް އޮފިަސރ އިތުރުގަޑީގައި ަމސައްކަތްނުޮކށް، އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ، ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޭނޖަރ ަލއްވާ .ޏ ހޮްސޕިަޓލް ޏ.އަތޮޅު 9

ފުކުރުމަށް ަހވާލުކޮށްަފއިަވނީ ެމނޭަޖރ ެގ ކުރިކަމަށް ުހއްަދ ހޯަދއި ސޮއިުކރުމަށްަފހުަގއި ިއތުރުގަޑީގެ ަފއިާސ ނަަގމުންދާ ކަަމށާއި، ހޮްސޕިޓަްލ ފޮޅާ ސާ

ުވމަްށފަހު އަލުްނ ިއއުލާްނ އަންެހުނންެގ ބޭބެގެ ުކންފުިނއާިއ ކަމަށާއި، އެކުންުފންޏަށް އެހޮްސޕިަޓލް ފޮާޅ ސާފުކުރުމަށް އެއްަބސްވެަފއިާވ އަގާިއ ުމްއަދތު ަހމަ

ންަޏށް ެއމަސައްކަްތ ހަވާލުކޮށްަފއިވާ ަކމަށާއި، ހޮސްޕިަޓލުން ުގަދނެއްގެ ގޮުތގައި ހިފާަފއިާވ ކުރުމެއްނެތި ކުިރންއޮްތ ައގަށްވުެރ ބޮޑުއަެގއްަގއި ހަމަ އެުކންފު 

ކުރި ިއއުލާުނަގއި ެއގެ ކުްއޔަްށ ގުަދނަކީ ެމނޭަޖުރގެ ައންެހނުްނގެ ދަްއތަގެ ގެ ަކމަށްވެފަިއ ެއގެ ކުްއަޔށް ހިފާަފއިާވ ުމްއދަތު ހަމަވުަމށްފަުހ ގުދަެނއް ހޯދުަމްށ 

އަަހރު ދުަވހަށް އެގެ ުކއްަޔްށ  01 ުހށަހެޅި އަަގށްުވރެ ކުޑަައުގތަކެއް ހުަށހެޅުުމން ެއއިއުާލންަތއް ާބޠިލްކުރުމަށްަފހު، އެްއވެސް އިއުާލަނކާނުލައި އިުތރު ހިފުމަށް 

އްކަްތ ކުރާ ުމަވއްޒަފުްނނަްށ ބިުރދައްަކއި، އަޮތޅު ހޮްސޕިޓަލުެގ އެޑްިމިނސްޓްރޭޓިްވ އޮިފސަރ އާއި، ެމޭނޖަުރ ެއހޮސްޕިޓަލުގަިއ މަސަ.ހިފާފަިއާވ ކަމަާށިއ، ޏ

ުރދައްަކމުްނ ގެްނާދ ކަމަށާއި، ވަޒީާފ ަބޔާނުގަިއ ނުހިެމނޭ މަަސއްަކތްތަްއ ކުުރަވއި، އަިދ އެފަަދ މަަސއްކަތްަތްއ ނުކޮްށިފނަަމ ވަޒީފާިއްނ ވަކިކޮށްލާެނ ަކމުެގ ބި

ފަިއާދވާޮގތަްށ ޑިުއޓީ ރޯސްޓަރ ަތއްާޔރުކޮށް ިޑއުޓީައްށ މުވަްއޒަފުްނ ެނރެފައިވާ ަކމަާށއި، ، ވަކި ިސޔާީސ ާޕޓީއަކަްށ ނިސްަބްތާވ ފަރާްތތަކަްށ މަންާފއާއި

ކޮށް ތިއްާބ، ހޮސްޕިޓަުލެގ އަތޮޅު ހޮްސޕިަޓލުގެ އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮފިސަރ އާއި، ހޮްސޕިޓަުލގެ މުަވއްޒަފަކާއެކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މީިޓންގ ރޫމްެތރޭަގއި އެކަހެރި.ޏ

އްސަލަ ަމްނޒަރު ފެނިގެްނ ޮހސްޕިޓަލުގެ ެވިރންނާ އެާވހަކަ ިހއްސާކުރުުމން، ޮވޗަރަށް ިއންޒާުރީދ ވަޒީފާިއން ވަިކކޮށްފައިވާ ކަމަްށ ބުނާ މަ ވޮޗަރަކަށް އެ

 މިކޮމިަޝނުްނ ަތޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެުލމުަގއި ާފހަގަކުެރުވނު ކަްނތަްއތަކަްށ ބަލާއިރު،

ިއތުރުގަޑީެގ ( އެއްހާސް ަނވާރަ ރުފިޔާ ަފސްދޮޅަސް ނުވަާލރި) 1,019.69ޖެުނއަރީ މަހުގައި  2013އަތޮޅު ހޮސްިޕަޓލުގެ އެޑްިމނިސްްޓރޭޓިވް އޮފިަސރ އަށް .ޏ

ރޭޓިްވ އޮިފސަރ  ައތޮުޅ ހޮްސޕިޓަލުެގ އެޑްިމިނސްޓް.ައްށ ޏ 2013ޖެުނައރީ  15އިްނ  2012ޑިެސމްބަރ  16ފައިސާެގ ގޮުތަގިއ ދީފައިވީަނަމެވސް، 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ެގ  2013ެޖނުއަރީ  15އިން  2012ޑިސެމްބަރ  16އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ .އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަަސއްކަތުގެ ރެކޯރޑް ފޯރމް ަތޙްޤީޤަށް ލިބިފަިއުނވާއިރު، ޏ

ޓްރޭިޓްވ ޮއފިސަރ  ިއތުރުގަޑީަގއި މަަސއްކަްތ ައތޮުޅ ޮހސްޕިޓަލުގެ އެޑްިމނިސް.މުަވއްޒަފުްނެގ ިއތުރުގަީޑެގ ާހިޟރީ ިރޕޯްޓ ބަލާިއރު، ެއމުއްދަުތަގއި ޏ

ވަނަ އަހަުރގެ ެޖނުއަރީ މަހު ދީފަިއވާ އިުތރުގަީޑގެ ަފއިސާ، އެކަމުގައި ޒިންާމވާ ފަާރތެްއެގ  2013އަށް ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް  ޭއނާކޮށްފަިއވާކަން ެއނެގން ެނތަތީ، 

 ެއދި ދެްނނެީވެއވެ.  މިކޮމިޝަނަްށ ިލޔުުމްނ ެއންުގމަށް  އަތުްނ ހޯދުަމށްަފހު އެަކން

 

ށް ުބނާ ަމއްސަލަ މިކޮމިަޝނުްނ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެަޑށް ބޭުންނވާ ެތޔޮ އަިމއްލަ ފަރާތްތަުކން ަގތުމުގައި ކޮަރޕްަޝނަށް މަގުފަިހވާގޮަތށް ޢަމަލުކޮށްަފއިވާކަމަ  ލިމިޓެޑް  ޕޯްޓސް މޯލްޑިވްސް  10

 ކަްނތައްތަަކށް ބަލާިއރު،ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިެބލުމުަގއި ާފހަގަުކރެވުުނ 

ެގ ތެރެިއްނ ކުންުފީނެގ މޯލްޑިވްްސ ޯޕޓްސް ިލމިޓެޑްެގ ހިްނާގ ޤަވާިޢުދަގއި ުކންުފިނ ހިންގުުމެގ ޒިްނާމ ނަގަްނޖެޭހީނ ސަރުާކރުްނ ައއްަޔނުކުާރ ޑިރެކްޓަުރން  .1

ގެ މެޭނޖިންގ ޑިރެކްަޓރުގެ މަޤާަމށް އެްއވެސް ަފރާެތްއ ކުންފުނީ  ،ބޯޑުން ައއްަޔުނކުރާ ެމނޭިޖންގ ޑިރެކްޓަރުކަަމށް ބަާޔންކޮށްަފއިީވނަަމވެސް

ކުންުފނީގެ ިހންގާ ޤަވާިޢުދގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ކުންފުނީގެ ދުވަުހން ުދވަހުން ުކރެވޭ މަސައްަކތްަތްއ  ،އަްއޔަނުކޮްށފަިއުނވާކަން ިލޔެކިުޔްނތަކުން ާފހަގަކުެރިވފައިާވތީ

ުރެގ މަޤާމަށް މީހަުކ ބަލައި ކުންުފނީެގ ހިްނގުން ހަރުދަނާކުުރމުެގޮގތުްނ ކުންފުނީގެ ިހންގާ ޤަވާިޢދުަގއިވާ ޮގުތގެމަިތން ކުންފުނީގެ ޭމނޭިޖންގ ިޑރެކްޓަ

 ެއވެ. އެންގީމަްށ އަްއޔަނުކުރު 

  

ިހންާގ ޤަވާޢިުދަގއި ކުންފުނި ހިްނުގމުގެ ިޒންާމ ނަަގންޖެހޭނީ ުކންފުނީގެ މެޭނިޖންގ ިޑރެކްޓަުރކަމަށް  މޯލްޑިވްްސ ޕޯޓްސް ިލިމޓެޑްގެ . .2

ޗީފް ެއގްޒެކްޓިވް އޮފިސަުރ )ީސއީއޯ( ކަމަށްވެަފއި ކުންުފނީގެ ހިންގުުމެގ ިޒންާމ ނަގަީނ ޕްަރއިވަަޓއިޒޭަޝން ޯބޑުން އަްއޔަުނ ުކރާ ، ބަޔާންކޮްށފައިވީަނމަވެސް

ިހއްާސކޮށްފައިވާ އެްއެވސް ިލޔެކިޔުމަުކްނ ެއނެގްނ ެނތްަކން  އިްނ ިމކޮމިޝަނާ  ކުންފުީނެގ ހިްނާގ ޤަވާިޢުދ ބަދަލުވެފަިއވާކަްނ މޯްލޑިވްސް ޕޯޓްްސ ލިމިޓެޑް
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ެނ ލިޔުެމްއ ހޯދުަމްށ ެއުދމުްނ އެފަަދ ިލޔުެމއްވެްސ ިލބިފައިުނވާތީ، ީސއީޯއެގ ޒިންމާތަާކިއ ކުންުފނީެގ ީސއީޯއެގ ޒިންމާތަްއ އެނގޭ  ،ފާހަގަކުރެވިަފއިާވއިރު

ސީއީޯއއަކީ ކުންފުނީގެ ިހްނާގ ގަވާިއދުގެ ެމޭނޖިންގ ޑިރެކްޓަުރެގ  ،މަސްޢޫލިްއޔަުތތަްއ ކަނޑައަަޅއި ީސއީއޯގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރާ ފަާރތަކަށް ެއްނގުމަާށއި

ސީީއއޯެގ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިްއޔަުތތަކާއި ިޒންާމތަްއ  ، ަފރާްތނަމަ ެއކަން ޭއނާައށް ެއންުގމަކީ ުމހިްއުމކަމެއް ކަމަށް ާފހަގަކުރެވިަފއިާވތީމަޤާމުެގ ިޒންާމނަގާ

 .އެވެފަރާތަކަްށ ެއންުގމަށް އެްނގީ ލިޔުުމން އެމަޤާމަށް ައްއޔަނުކުާރ 

  

މަޢުލޫާމތު ޝީުޓަގއިވެސް މި މަަސްއކަތް ޙަވާލު ކުރާ ފަރާތަކާއެކު ހެދޭ  ދީަފއިވާ މޯލްޑިވްސް ޯޕޓްސް ިލމިޓެޑްައށް ެތޔޮ ގަތުަމށް ުކރެުވނު އިޢުާލނުަގއި އަދި  .3

ިޅ ފަރާްތތަކަށް އެްނމެ ެއކަށީގެްނާވ ިމންަވރަްށ އެގްީރެމންޓް އިުތރު ައހަރަކަްށ ުމއްަދތު އިތުރުުކެރވިާދނެކަަމށް ަބާޔންކޮށްފަިއ ނުުވަމކީ މިކަަމށް ބިްޑ ހުަށހެ

ޅާަފއިާވ އަންދާީސ ހިސާބުތަުކެގ މަޢުލޫާމތު ޯފރުޮކށް ނުެދުވންކަމަްށ ބެލުުމެގ ޖާގަޮއުތމުްނނާިއ ައިދ ިމ މަޢުޫލމާުތ ެއފަާރތްތަކަްށ ލިބުމަީކ އެފަރާްތތަކުްނ ުހށަހަ

މިަފަދ މަޢުލޫމާތުަތްއ ބިޑްތަުކެގ ަމޢުލޫާމތު ޝީޓުގަިއ ހިެމނުމަްށ މީެގފަުހްނ  ،ތްކަެމއްކަމަްށ ފެންާނތީކްރެޑިޓް ިލމިޓަާށއި އަގަްށ ބަދަުލ އައުުމެގ ުފރުސަުތ އޮ 

 އެންގީެއވެ. 

  

ޑިޕާްޓމެްނޓްެގ ކުންުފނީެގ ަފިއނޭންްސ ސެކްަޝނުެގ ަދށުްނ ިހަގމުްނއަިއ ްޕރޮކިުޔމެންްޓ   ،ބަދަލުވެ މިޓެްޑެގ ހިްނުގމުެގ ޮއިނގަނޑު މޯލްިޑވްސް ޕޯޓްސް ލި   .4

 ،ެއ ޔުނިްޓެގ ކަންކަްނ ބެލުަމްށ ވަކި މީހަާކ ަޙވާލުކޮށްަފއިާވއިރު ،ވަކި ޕްރޮިކޔުެމްނޓް ޔުނިެޓއްހަދައި  ،ވަކިކޮށް މަސައްކަްތ ަފިއނޭންްސ ސެްކަޝނުން 

އުސޫލާ ޚިލާަފށް ކުރެވިަފއިވާަކްނކަމުގެ ޒިްނމާ ަނަގންޖެހޭ ަފރާތްަތއް ޒިންމާ ކުރުުމަގއި  ،ބަދަލުކޮށްަފއިުނާވތީ އެބަދަާލއެއްގޮަތށް ކުންފުނީގެ ޕްރޮިކޔުެމންޓް ޕޮލިސީ 

 އެވެ. ެއންގީ ކުުރމަްށ ދަތިތަެކއް ހުރުުމން، ކުންުފީނގެ ިހންުގމުެގ ޮއިނގަނޑަށް ައންަނ ަބަދލުތަކާގުޭޅގޮތަށް ުކންފުީނގެ ޤަވާިޢުދތަކާއި ޕޮލިސީަތއް ބަދަލު



 

10 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ކުެރުވުނ  ުގޅިގެްނ މޯލްިޑްވސް ޕޯޓްްސ ލިިމޓެޑްގެ ޕްރޮިކޔުެމންޓް ިޑޕާޓްެމންޓްގެ ހެޑްެގ މަސްޫޢލިއްަޔތުތަކާިއ ަވޒީފާގެ ޒިންމާތަްއ ޯހދުމަށް މިމައްސަަލއާ  .5

ޓްތަކުގެ ިއސްވެިރންެގ ވަީޒާފ މަސައްކަުތން އެފަދަ ިލޔުެމއް ލިިބފައިނުވާީތއާިއ އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ ަބޔާންތަްއެވސް ލިބިފަިއނުވާީތއާއި، ުކންފުީނެގ ުޔނި

އި މަސްޢޫިލްއޔަތުަތްއ ލިުޔމުްނ ބަޔާްނތަކުަގއި ސީދާ އެމަާޤމުަގއި ުކރަންެޖހޭ ަކންކަްނ ލިޔެަފިއ ުނހުްނނަކަމަްށ ަމޢުލޫާމތު ލިބިަފއިާވތީާއިއ، ވަޒީާފެގ ޒިްނާމތަކާ

ޤަވާޢިާދއި އެއްގޮަތށް ކުްނފުނީގެ ަކްނކަން ކުުރމަށް ުނަހނު މުހިްއމު ކަމެްއކަމަށްާވތީާއއި،  އެނގެން އޮތުމަކީ ކަންކަމުަގއި މުވަްއޒަފުން ޒިްނމާކުރުވައި އުސޫުލތަކާއި 

ސްޢޫިލްއަޔތުތަްއ ތަފްސީލްޮކށް ކޮރަޕްަޝނަްށ މަގުފަިއވާގޮަތށް ުކރެވޭ ަކންކަން ުހއްޓުވުމަށް އެޭޅ ިފޔަަވޅެއްކަަމށްާވތީ، ކުންފުނީގެ މަޤާމުތަކުެގ ޒިްނމާަތކާއި މަ

 .އެވެެއންގީ ޔާުނަގއި ިހމަަނއި، އެަމޤާމަށް މުަވއްޒަުފ އަްއޔަނުކުުރމުެގ ކުރިން ިލޔުުމން އެންގުަމށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްްސ ލިިމޓެޑްއަށް ވަޒީާފގެ ބަ 

ްއ ބަލާފައިުނވާކަަމްށ މިމައްސަަލިއެގ ެތރެިއްނ ފާހަގަކުރެުވުނ ކަްނތައްތަކުެގ ތެރޭގަިއ ކުންުފންޏަްށ ފޯނުްނނާިއ އަަނގަބަުހްނ ހުަށހެޭޅ ަމއްސަލަތަ  .6

ތަކަށް މައްސަަލެއއް ފާހަގަކުރެވިަފއިާވތީ، ކުންުފނީގެ މަސައްކަްތތަކާުގޅިގެްނ ޯފނުންވެްސ އަދި އެޫންނޮގތަކުންެވސް ިޒްނމާދާުރ މަޤާމެްއަގއި ހުްނނަ ަފރާ 

 ،ދަ ކަންަކން ކުުރން ހުއްޓުވުަމށް ނުަހނު ުމހިއްމުަކމެއްކަަމށްާވތީހުށަހެިޅއްެޖނަަމ އެކަމެއްގެ ހަޤީޤަތް ބެލުމަީކ މަާކރާއި ހީލަްތ ެހުދމާއި ރިޝްވަުތ ދިުނންފަ 

 ނިާޒމެއް އި ިފޔަވަޅު އެޭޅނެ ފޯނުންވެސް ނުވަތަ ެއހެްނގޮތަުކންެވސް ކުންުފނީގެ ަމސައްކަތާއި ގުިޅެގން މައްސަަލއެއް ހުށަހެިޅއްެޖނަމަ ުހށަހެޅޭ ަމއްސަލަަތއް ބަލަ 

ުކންުފނީަގއި ހެދިަފިއާވ ޤަވާިޢދުތަާކއި އުސޫލުތަކާިއ ެއއްގޮަތށް ަޤވާޢިުދން  ިދރާާސކުރުމަްށ ކުިރއަްއދާގޮްތ ބަލަިއ  ޤާއިމްކޮްށ ކުންުފނީެގ މަަސއްކަްތަތއް

 .އެވެެއންގީ އިންޓާރނަްލ އޮިޑޓްތަްއ ކުރުަމށް 

 

ޚާއްަސ އަުގަތކެއްގަިއ ތެޮޔ ސަޕްލައިޮކށްދޭކަަމްށ އިްނ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ުކންފުިނތަކަްށ  އެސްޓީޯއއިްނ ިހންާގ ިފޔުްލ ސަޕްަލިއ މޯްލޑިވްސް .7

 ސަރުކާރުގެ ުކންުފނިތަކަްށ ޚާއްަސ އަުގތަެކއް ަކނޑައަަޅީނ އެކަމަްށ ެއިދ އެުކންފުްނނީގަިއ ަރސްމީކޮްށ އެދުުމްނކަމަށް އެކުންުފިނން  ،ފާހަގަކުރެވިަފއިާވތީއާއި

ައށް  ޮޔ ަގތުުމެގ ބަދަލުގަިއ ިފޔުްލ ސަޕްަލއި މޯލްިޑވްސް މެުދވެރިޮކްށ މޯލްިޑވްސް ޕޯްޓސް ލިމިޓެޑް ބުނެފަިއވާތީ، މާެކޓް ރޭޓްގަިއ ައިމއްލަ ކުްނފުިނތަކުން ތެ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

އެްނމެފަިއދާާވޮގތްކަަމްށ   އަުގހެޔޮކޮްށ ެތޮޔ ލިބުމުެގ ފުރުަސތު ޮއތުުމން ިފުޔލް ސަޕްަލއި މޯްލޑިވްސް ެމުދވެރިޮކށް ެތޔޮ ގަުތމަކީ ސަރުކާރަާށއި ުކންފުންަޏށް

 .އެވެެއންގީބެލުމަްށ  ިފޔުްލ ސަޕްލައި މޯލްިޑްވސްއާ މަްޝވަރާކޮށް ކުންުފންޏަްށ ހުރި ުފރުސަުތތައް  ،ބެލެވޭތީ

އްކަތުްނ އެަފދަ މޯލްޑިވްްސ ޯޕޓްސް ިލމިޓެޑްެގ ުދަވހުްނ ދުަވަހށް ޭބނުންުކރެޭވ އުޅަުދތަކާިއ ުއޅަދުަތއް ޭބުނންކުެރޭވ ވަގުުތ ޯހުދަމށް ކުެރުވނު ަމސަ .8

އް އެނަަލއިޒްކުރުަމްށ ފަސޭަހވާނެކަަމށްވާީތ މަޢުލޫާމތުތަްއ ޤަވާޢިުދން ބެެލހެްއޓިފައިުނވާކަަމށް ފާހަގަކުރެވިަފއިާވތީ މި މަޢުލޫާމތުަތއް ެއނުގމަކީ ަތފާސްހިސާބުތަ 

 ެއންީގއެވެ.ކުންފުީނގެ އުަޅނދު ޭބނުންކުެރޭވޮގތުެގ މަޢުޫލމާުތތަްއ ދުވަުހން ުދވަހަްށ ބެލެހެްއޓުމަްށ 
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 އިާދރާ ކައުންސިލްގެ

ބިެމއްެގ ުމއްަދތު ަހމަިވތާ މިާހުރ  6ަވނަ އަަހރާ ޭދތެރޭ ުކއްަޔށް ޫދކޮށްފައި ހުިރ  2009ަވަނ އަަހރާިއ  2004އދ.ދަނގެީތ ކުީލބިންތަކުެގ ެތރެިއން 

ބިްނ ެއ ފަާރތްތަކުްނ ައދިވެްސ ވަކިކޮށްަފއިުނވާކަމަާށއި، ިމ ބިްނތަްއ އަުލްނ  6އަހަުރތަކެްއ ެވއްެޖކަމަށާއި، ަނމަެވސް ަދނގެީތ ކަުއންސިލްެގ އިާދރާިއން އެ 

ިޔތުންގެ ަފރާުތން އެިކފަހަރުަމތިްނ ކަުއންސިލްެގ ިއދާރާގަިއ އެދިފަިއީވަނމަވެްސ އެަކން އަިދވެސް ުކރާކަްށ ނޫޭޅ ކަމަާށއި، ބިޑަށް ލަިއިދނުްނ އެދި ަރއް

ތްތަަކްށ ަވނަ ައހަރުގެ ފެުބރުވަީރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ިބންަތއް ހުސްކުރުަމށް، ބިންތަްއ ހިަފއިެގްނ ތިބި ަފރާ 2015ކައުންސިލްގެ މެްމބަރުން ުބނާ ގޮުތގައި، 

ީމހަަކށް ދޫކޮށްފައި އޮތް ދެބިެމްއވެސް ީމގެތެޭރަގއި ިހމެޭނތީ،  2ކައުންސިލްގެ ަރއީސާ ާޢއިލީޮގތުން ތިމާގެ  ،އަންގަން ކައުްނސިލުން ފާސްޮކްށފައި ވީަނމަވެސް

، ެއެހންކަމުން މުްއަދުތ ބިންތައް ހުސްކުަރން ކަުއންސިލްގެ ރައީސް އަދި އެްއބަސް ުނވާތީ އެކަން ނުކުެރިވގެން އުޅެނީ ަކމަށްވެސް އެ ެމމްބަުރން ުބނާ ކަމަާށއި

ެނ ަކަމށް ުބާނ ަމއްސަަލ މަެވފަިއ ުހިރ ބިންތަްއ އަލުްނ ިބޑަށް ނުލަިއ ހުުރމުެގ ސަބަުބްނ ަރއްިޔތުްނނަްށ ލިެބންޖެޭހ މަންާފިއްނ ވަރަށްބޮޑުަބއެްއ އުިނވެންދާހަ

 މިކޮމިަޝނުްނ ަތޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެުލމުަގއި ާފހަގަކުެރުވނު ކަްނތަްއތަކަްށ ބަލާއިރު،

ވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން . އދ.ަދނެގތީ ކުލީ ބިންތަކުެގ މުްއދަތު ހަމަވުަމށްފަހުގަިއވެސް ަވރަށް ގިނަ ދުވަްސތަކެއްަވްނދެން، ެއ ބިންަތއް ކުްއަޔށް ދޫކޮްށފައި 1

ކޮށްަފއިވާ ިބމެއްގެ ެއްގރީމަންްޓެގ ުމއްަދުތ ވަކިނުކުރެވި ހުިރކަން ތަޙްޤީަޤށް ފާހަގަކުެރވޭތީ، ކުރިއަްށ ޮއތްަތނުަގއި އދ.ދަނގެީތ ކައުންސިުލން ުކއްަޔށް ދޫ

އްދަުލުވމަކުން ިނންަމއިފިަނމަ، ހަމަުވމަްށފަހު ުނަވތަ ެއޫނންވެސް ސަބަބަކާއި ުހރެ ބިން ކުްއަޔށް ދޫޮކށްފައިވާ ަފރާެތއްގެ އަުތން ބިން ވަިކކުރުން ަކއުންސިލުގެ ބަ 
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ކުއްަޔށް ދޫކޮށްަފއިާވ ފަާރތުެގ ައތުްނ ވަިކކުރަން ޖެުހނު ސަބަބު ބަާޔންކުރުމަށްފަުހ ެއ ިބެމްއ އެ ނިްނމި ނިްނުމމަކާއި ގުޭޅ ަޔުއމިްއޔާާއއެކު، ެއ ބިމެްއ 

ފަޭސހަިއން ފެނާނެަފދަ ގޮތަަކށް ވަކިކުރިކަމަށް ިލުޔމެއް ަތއްާޔރުކުުރމާއެކު، އެ ލިުޔްނތަކުގެ ެއއް ސެޓު ކަުއންސިލް ިއާދރާގެ ބިމާެބހޭ ިލެޔކިޔުންތަުކގެ ތެރޭގައި 

ކަނޑަައޅާފަިއާވ ލިުޔމާިއ އެުކ އެ ިބމެްއ ހުސްުކރުމަްށ އެަކށީެގްނާވ   ރިަކމާއެުކ ފައިލުކުުރމަްށަފހު، ެއ ބިެމއް ދޫކޮށްަފއިާވ ފަާރތުްނ ވަކިކުރިަކންރައްކާތެ

 .ެއްނގީއެވެ މުއްދަެތއް ިލޔުުމން ދިުނމަށް 

އިވެްސ ަވރަްށ ިގަނ ދުވަސްތަެކއްަވންެދްނ، ެއ ބިްނތަްއ ުކއްަޔށް ދޫކޮށްަފިއާވ .ަދނެގތީ ކުީލ ބިްނތަކުގެ މުއްދަުތ ަހމަވުަމށްފަހުގައދ، . މި މައްސަާލގައ2ި

ކުރެވޭތީ، ުކރިައށް ފަރާތްތަަކށް ިބްނ ހުސްކުަރން ެއންުގމުންވެސް، ެއ ބިމެްއ ހުސްޮކށް ކަުއންސިްލެގ ިއދާރާާއ ޙަވާުލނުކޮށް ހުރިކަްނ ތަޙްޤީޤަށް ާފހަގަ 

ފަާރތުން ވަކިކުިރކަން ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ލިުޔމާއި އެކު އެ ބިެމއް ހުސްުކރުމަށް އެަކށީެގންވާ މުއްދަެތއް ިލުޔމުން ިދނުަމށްފަހު، އޮތްަތުނގައި، އެ ބިމެއް ދޫކޮްށފަިއވާ 

އަތޮެޅްއެގ  ުނަވތަ އެއެފަރާްތތަކުްނ ެއބިމެްއ ހުްސނުކޮްށފިކަމަށްވާަނމަ، ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސާރވިްސ އަްށ ަމއްސަލަ ހުަށެހޅުމަށްަފހު، ނުަވަތ ެއ ަރށެްއ 

ހުަށހެޅުމަށްަފހު، ެއ އިދާާރއަުކން އަްނގާގޮެތއްެގ މަތީން، ެއ ބިެމއްެގ ުމއްަދުތ ަހމަާވދުަވހުްނ ެފށިގެްނ ެއ ިބމެްއ ަލއެްއ މެޖިސްޓްޭރޓް ކޯަޓކަށް ެއ މައްސަ

 .އެވެރުގެދަަށށް ެގނައުމަށް ެއންގީ ކައުންސިްލ އިދާާރގެ ބާ 

ން އުސޫުލްނ .ަދނގެީތ ކުލީ ބިްނތަކުެގ މުއްދަުތ ަހމަވުމަށްފަުހަގއިވެސް، ވަަރށް ގިަނ ދުވަސްތަެކއްަވންެދްނ، އެ ބިްނތަްއ ކުއްޔަްށ ިދނުަމްށ ބީލައދ. 3

މެްއގެ އެގްީރމަންްޓަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ހުޅުވާލާަފިއނުވާަކން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެޭވތީ، ުކރިައށް އޮްތތަނުގައި އދ.ަދނެގތީ ކަުއްނސިލުން ކުްއޔަށް ދޫކޮށްަފއިވާ ބި 

ިސލުގެ ަބއްދަލުވުަމކުްނ މުްއދަތު ހަމަވުަމށްފަހު ުނވަތަ ެއނޫްނވެސް ސަބަަބކާއި ހުެރ ބިްނ ކުއްޔަްށ ދޫޮކށްަފއިާވ ފަރާެތއްގެ އަތުްނ ބިްނ ވަިކކުރުން ކަުއން

އެ ބިެމއް ބީަލްނ  ިބމެއް ުކއްަޔށް ދިނުމަށް ަކއުންސިުލގެ ބައްދަލުުވމަކުން ނިްނމައިިފނަމަ،  ނިްނމައިިފނަމަ ނުވަތަ ލޭންޑް ޔޫޭސޖް ޕްލޭްނތަކާއި ެއއްޮގތަށް އަލަށް 

( ގައި ބަާޔންކޮށްަފއިވާ ުއޞޫލުތަކާިއ އެއްގޮަތށް ެއންމެ R-20/2017އުސޫލުން ުކއްަޔްށ ދިުނމުގެ ަކންަތއްތައް މާލިްއަޔުތ ޤަވަިއދުަގއި )ަޤވާއިދު ަނންބަރު:

 .އެވެުކރިއަްށ ެގންދިުއމަށް ެއންގީހަާޅ ފަރާތަަކށް ވީާހވެސް ައވަސް މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގައި، ަޙވާލުކުުރުމގެ ަކންތައްތައްރަގަުޅ ބީލަެމއް ުހށަ

 

 



 

13 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ާލފަށް ކަަމށް ބުާނ ހިތަޫދ ޝަަރފުއްީދން ސްކޫްލަގއި ކެމެާރ ސިްސޓަމް ަހރުކުރުުމެގ މަސައްަކތް ައިމއްލަ ކުންުފންޏަާކއި ަޙވާލުކޮށްފަިއަވނީ ގަާވއިާދ ޚި.ސ / ސ.ިހތަދޫ  ްސކޫލް ޝަރަފުްއީދން 12

 މިކޮިމޝަުނން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގަިއ ފާަހގަކުެރވުނު ކަންތަްއތަކަްށ ބަލާިއރު،މައްސަަލ 

ުތ ކްލާސްޫރްމތަކުގަިއ ްޕރޮޖެކްަޓރ ހަރުކުރުމަށް އަްނދާސީ ިހސާުބ ހޯދުމަށް ާޢއްމުުކރި އިޢުާލނުަގއި، އަދި ތަްއޔާރުކޮްށފައިާވ މަޢުޫލމާޝަރަފުްއީދން ްސކޫލުގެ 

ކަްތ ކުރަން ބޭުނންާވ އްކަރުދާުހގައިވެްސ ޕްރޮޖެކްަޓރ ަހުރކުރަންޖެހެނީ ިކަތއް ކްލާސްޫރމުަގިއކަމެއް އަިދ ކިތަްއ ޕްޮރޖެކްޓަރ ަކމެއް އެނެގންެނުތމުން، މަސަ

ފެބުރުވަރީ  20ތުގެ ގަވާިއުދ ފަރާތްތަަކށް މި ަމސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑުމިން ވަޒަންުކަރން ެއނގޭވަަރށް މަޢުލޫާމތު ދެވިަފިއވާކަމަށް ނުެފންާނތީ، ދައުަލތުގެ ާމލިއްޔަ 

 ަސމާލުކަން ދިުނމަްށ ަގއި އެަކމެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުޫލާމތު ހިެމނުަމށްަގިއވާފަަދިއން ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ިހމެޭނ ލިުޔމު( ނ)ވަނަ މާްއދާެގ  10.32ގެ  2017

 .އެވެއެންގީ

ދެުކނުބުރީ ވާދޫ  ހުވަދުައތޮޅު 13

 ކައުންސިލްގެ އިާދރާ

 ޮގތެްއެގ ަމތިްނ ވާޫދ ަކއުްނސިލްެގ އިދާާރއަްށ ލިބެްނޖެޭހ ަފިއސާެގ ހިސާުބ ަތއްޔާރުޮކށްފަިއ ުނވާކަމަާށއި، ލިެބްނޖެޭހ ފައިާސ ޯހުދމަްށ އެކަީށެގންވާ .ގދ

ސާޅީސް ) 42,891/-ގެ ިނޔަލަްށ ލިބެންެޖހޭ  2015ޑިސެންބަރު  31ވަނަ އަަހރު ކުީލ ބިންތަުކން  2015މަސައްކަްތ ކޮށްަފއި ުނވާކަަމށާއި، އެގޮތުން 

 މިކޮިމޝަުނން ތަޙްޤީޤުކޮށް ެބލިބެލުމުަގއި ފާަހަގކުރެވުނު ކަންަތްއތަކަށް ބަލާިއރު،ރުފިޔާ ލިބިފަިއުނވާކަމަށް ބުނާ މަްއސަލަ ( ދެހާސް އަށްަސތޭކަ ނުވަދިހަ އެެކއް

މަްސދުަވހަްށވުރެ ގިަނ  01އި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ލިެބންޖެހޭ ަފއިސާގެ ެތރެއިން ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ގަ 1.05. ދައުލަތުގެ ާމލިއްަޔތު ގާވާިއުދގެ 1

 .އެވެއެންގީދުވަސްވެަފއިާވ ަފއިސާގެ ތަްފޞީްލ ތައްޔާރުޮކށް އެ ގަާވއިުދަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ފަާރތްތަކަްށ ފޮނުވަުމން ގެންދިުއމަްށ 

ވަނަ ާމްއދާެގ )ހ( ގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޮގތަށް ކުލި ނުަދއްާކ ފަރާްތތަކާއިމެދު ފިޔަަވޅު ެއޅުމުގެ ގޮުތން ކަމާެބހޭ  1.07. ދައުލަތުގެ ާމލިއްަޔތު ަގާވއިުދެގ 2

ރިޯކޑު ތަްއ އެނގޭެނހެްނ ފަރާތްތަަކށް ުހށަަހޅައި އެކަންަތއް ކުރިޔަްށ ެގންިދޔުމަށާިއ އަދި މިާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮަތށް ިމ ަފއިސާ ހޯދުަމށް ެއޅި ފިޔަވަޅު 

 .އެވެންގީ ބެލުހެއްޓުަމށް އެ 



 

14 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

މާރާތްތަުކެގ ފުރިހަަމ ދަފްަތެރއް ެގ )ށ( ަގިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ގޮތުގެ މަީތން ުކއްަޔށް ދޫޮކށްފައިވާ ިބންިބާމއި އި 6.05. ދައުަލތުެގ ާމލިއްަޔތު ގަވާިއދުެގ 3

 .އެވެންގީއެކުލަވަާލ ބަލަހަްއޓަމުްނ ެގންދިުޔމަށް އެ 

ުނދައްާކ ފަާރތްތަާކއި މެދު ފިޔަވަުޅ   ަވަނ ާމްއދާެގ )ނ( ގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިާވ ގޮުތެގ ަމތިްނ ަފއިސާ 1.07ަޔތު ގަވާިއުދެގ . ަދއުލަުތެގ ާމލިއ4ް

 .އެވެންގީއެޅުަމށްފަހުގަިއެވސް އެފަރާތްތަުކްނ ފައިސާ ނުލިޭބަނމަ، ެއމައްސަަލަތއް ގަާވއިުދްނ ަޝރީޢަތަްށ ުހށަހަަޅން އެ

ަމސްދުަވހުެގ ނޯިޓސްއެްއ ިދނުަމށްަފހު ެއފަރާްތތަކުްނ  01ެގ އިދާާރިއން ދޫކޮށްަފއިާވ ުކލީ ބިްނތަކަށް ފަިއސާ ުނދައްާކ ފަާރތްތަކަްށ . ގދ.ވާދޫ ކަުއންސިލ5ް

 .އެވެެއންގީ  ބިންތަކުްނ ނުިލިބހުރި ަފއިާސ ޯހުދމަށް ޝަރީަޢތަްށ ހުށަހަާޅެގން ަފިއސާހޯުދމަށް ބިންތަްއ ވަކިކުރުމަށާިއ ައިދ ކުލީ 

 ގެަމނަފުށީ ހުވަދުައތޮލު އުތުުރބުރީ  14

 ކައުންސިލްގެ އިާދރާ

ަޙާވލުކޮށްެގން ލައިޓްތައް ގަނެަފއިވާިއރު، ގެެނސްފަިއަވނީ މިފަދަ ކަމަަކްށ  ކާފިހާރައަ އެރަށު ަލއިްޓ ގަތުމަށް  4ގެމަނަފުށީ ޮވލީކޯޓުގައި ހަރުުކރުމަށް .ގއ

އް ކައުްނސިލަުރން ަކއުންސިްލެގ ބޭނުންކުަރން ަކުމނުދާ، ފެންވަރު ަދށް، ފޭކް ަލއިޓްަތކެއް ކަަމށާއި، އެ ލައިޓްަތއް ކަުމުނާދތީ އެ ަލއިޓްަތއް ބަލައިނުގަުތމަށް ަބއެ

މަސްދުވަުހެގ  6ކަމަާށިއ، ނަަމވެސް ރަީއސް ަވނީ އެ ަލިއޓްތައް ަބލަިއގެންަފއި ކަަމށާއި، ަލިއޓް ަގތުަމށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުުމަގއި ރައީސަށް ަމޝްަވރާ ީދފައި 

ުތވެެގްނ ދިަޔއިުރެވސް ަމސްދުަވްސ ފާއި  6ތެރޭަގިއ ލަިއޓަްށ ޖެޭހ ކޮްނެމ ަމްއސަލައެްއ ަޙއްލުޮކށްޭދްނ ޖެޭހނެކަމަށް ިލެޔ އެއްބަްސވެފައިވާިއުރ ލަިއޓާ ޙަވާުލެވ 

 މިކޮިމޝަުނން ަތޙްޤީޤުކޮށް ެބލިބެލުމުަގއި ާފހަަގކުރެވުުނ ކަްނތަްއތަކަށް ބަާލއިރު،ކޯޓުގަިއ ލައިްޓތަްއ ހަރުކޮްށފަިއނުާވކަމަށް ުބނާ މަްއސަލަ 

ޅާަފިއ މާކުސްޭދނެ އުޫޞލެއް ކަނަޑއަެއމިްނގަނަޑށް ރު، ކަނޑައަޅާަފިއވާއި މިްނގަނުޑތައް ޭއޝަްނަގއި މާކުސް ދޭެނ ލައިޓްގަތުމަްށ ކުރި އިޢުާލންގަިއ ިއވެލު .1

އުޞޫލަކުންަކމެްއ   ކޮން ދީފަިއަވނީްސ މާކު ަބއިތަކަށް ފަދަ  އެޮގތުން، އުޞޫެލއް ނެތުުމެގ ަސބަބުން މާލީަތނަަވސްކަންަފއިާވތީާއއި، ނުވާަކން ާފހަގަުކރެވި

 .އެވެގަޑެްއ ކަނަޑއެޅުަމށް އެންގީމާކުސް ދެވޭެނ މިން  ކަމާއެކު ުރަދނާކަާމއި ަހމަަހމަުމގައި ހަމާކުސްދިނު ވިފަިއާވތީ، ެނތްކަްނ ފާަހގަކުރެ  ން އެނގެ

ބެލެހެްއޓުމަށް އިދާރީ ޮގތުްނ  އް ިލޔެކިުޔްނތަ . އެއްބަސްވުުމަގއި ހަވާލާދޭ ަނންަބރެއް ނެުތމަކީ، ިލޔެކިުޔންަތއް ބެެލެހއްޓުާމއި އެއްބަސްވުާމއި ގުޅުންހުރި އެހެން 2

 .އެްނީގއެވެދަތިތަާކ ކުރިަމިތާވނެ ކަމަަކށްާވތީ، އެއްބަސްވުަމށް ހަވާލާޭދ ަނންބަެރްއ ިދނުަމށް 



 

15 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ިލ ސާފުޮކްށ ފަަދ ކުޅިަވރު ކޯްޓަތކުގަިއ ޖެހުމަްށ ލައިޓް ހޯުދމަްށ ކުރާ އިުޢލާންގަިއ ނުވަަތ މަޢުލޫާމތު ޝީޓުަގިއ ަލއިޓުަގއި ހުްނނަެޖހޭެނ އަ . ވޮލީކޯޓ3ް

ުކރުމުގަިއ ތަްއ އިޢުާލނު ބަޔާންކޮްށފަިއނެުތމުްނ ލަިއޓުްނ ިހފަންެޖހޭ ޭބުންނ އެްނމެ ފުރިަހމަޮގތުަގިއ ނުިހފި، އިތުުރ ަޚރަުދ ަތކެއް ކުަރންެޖހޭެނތީ، މިފަދަ 

 ެއންީގއެވެ. އެކަންކަމަށް ިރާޢޔަްތ ކުރުަމށް 

 

އަތޮުޅ ދެކުނުބުރީ އަޮތޅު  ހުވަދު 15

 އިާދރާކައުންސިލްގެ 

ރުފިޔާައްށ  980,000.00 އަތޮޅު ޯދީނގެ އިްނީޖނު ަރނަގޅަށް ުހއްޓާ ިއންީޖނު ހަލާކުކުރުމަށްަފހު އަުލން އިްނޖީެނއް ެއޅުަމށްޓަކައި އެްއވެސް އިޢުލާެނއްނުކޮށް .ގދ

ާދރާގެ އެޑްިމން ޮއފިސަރ ަބންަނުމން ގެންދާ ފައިަބުރ ައތޮުޅ ކައުންިސލް އި .ގަނެަފއިާވ ކަމަާށއި، ިމކަމަކީ ގދއިްނޖީެނއް ސީ އިްނ .ސީ.ޓީ.ވުރެ ބޮޑުޮކށް އެމް 

މިކޮިމޝަުނން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުުމަގިއ ޑިންީގއަށް ބޭުނންވާ އައުޓް ބޯޑު ިއންީޖނަށް ބޮޑު ިޑސްކައުންެޓއް ލިބޭގޮަތށް ކޮްށފައިވާ ކަމެއް ަކމަށް ބުނާ ަމއްސަލަ 

 ފާހަގަކުެރުވނު ކަންތަްއތަކަްށ ބަލާިއރު،

ރުިފާޔއަށްވުރެ ޮބޑުނަމަ ދައުލަުތެގ ( ފަންސަީވސް ހާސް) 25,000.00އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ އިދާާރއަށް ތަެކތި ޯހދުމުގައި ެއއްފަަހރާ ަގްނނަ ތަކެީތގެ ައގު .ގދ

 .އެވެގެން ތަކެތި ހޯދުަމށް ެއންގީ ށް ބަަލއި ވަނަ މާްއދާަގއިވާ ޮގުތގެ މަިތން އާްނމުކޮށް އިޢުާލންކޮށްެގން ލިބޭ އަންދާސީ ިހސާބުތަކަ 8.15މާލިްއޔަތުގެ ޤަވާިޢދުގެ 

 

މިކޮމިަޝުނން ތަޙްޤީޤުކޮްށ ިގަނ ޢަަދދެއްގެ ޑޮަލރު ަގވާއިދާ ޚިާލފަށް ަގނެަފއިވާ ކަމަށް ބުނާ މަްއސަލަ  އަށް( ްސޓެލްކޯ)ސްޓޭޓް އިލެކްޓްިރކް ކޮމްޕެނީ  އިލެކްްޓިރކް ކޮމްެޕނީ ިލމިެޓޑް ސްޓޭޓް 16

 ާފހަގަކުރެުވުނ ކަންަތއްތަކަްށ ބަލާިއރު،ބެލިބެލުމުަގއި 

o ޯއަކީ ިގަނ ޢަަދދަކަްށ ޮޑލަރު ޭބުނންާވ ުކންފުންެޏްއ ަނމަެވސް، ސްޓެލްކޯައށް ޭބުނންާވ ޑޮަލރު ގަުތމުގަިއ ަޢމަލުކުރަްނޖެޭހެނ ގޮުތގެ  ސްޓެލްކ 

 ޭބނުންވާ ޑޮލަރުގަުތމުަގއި ަޢމަލުކުާރނެ ަހރުަދނާ ުއޫޞލެއް އެ ކުންުފނީަގިއ އުޞޫެލއް އެ ކުްނފުނީަގއި ނެތްަކން ތަޙްޤީޤަށް ާފހަަގކުރެވިފަިއާވތީ، އެ ކުންފުންަޏށް

 .އެވެގޮތަށް ަޢމަލުކުރުަމށް އެންގީޤާއިމްކޮށް، މީެގފަހުން އެ ުކންުފްނޏަށް ބޭުންނވާ ޮޑލަރުގަުތމުގަިއ ެއ އުޞާާލއި އެއް 



 

16 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

o ައިެސންްސ ެނތި، ބޭރުަފއިސާ ގަެނވިއްުކމަކީ ަމނާކަމެއްަކމަްށ ަމނިޓަީރ މޯލްޑިވްްސ ަމިނޓަރީ އޮތޯރިީޓްނ ދޫކޫރާ ޭބރު ފަިއސާ ަގެނވިއްކުުމެގ ލ

ވަނަ މާްއދާގައ ބަާޔންކޮށްަފއިީވ ަނމަވެސް، ބޭރު ފަިއސާ ގަެނވިއްކުުމެގ ލައިެސންސްެނތް ަފރާަތކުން ސްޓެލްކޯައްށ  02( 1987މާރިޗް  01ގަާވއިުދެގ )

ަގުތމުަގއި މޯލްޑިވްްސ މަިނޓަރީ އޮޯތިރޓީން ބޭުރ ަފިއސާ  ާވތީ، މީގެފަުހން ސްޓެލްކޯއަށް ޭބުނންާވ ޑޮލަރުޑޮލަރު ަގނެަފއިާވކަން ތަޙްޤީޤަްށ ފާހަގަކުރެވިަފއި

 .އެވެން ޮޑލަރުގަުތމަްށ ެއންގީގަެނވިއްުކމުެގ ަލއިސެންްސ ީދފަިއވާ ަފރާްތތަކު

o  ްގަތުމަްށޓަކައި ސްޓެލްކޯިއން ގިނަ ޢަދަދެްއގެ ފައިސާ އެޑްވާްނސްޮކްށ ޑޮލަރު  )ދެ ލައްަކ(  200,000.00 ގެ ރޭުޓން 15.42ކުން ކުންުފންޏަ ޕްރައިވެޓ

ފުންެޏއްކަްނ ނުަވަތ ޫނންކަން ޚަރަދުކޮށްަފއިވާިއރު، ެއ ކުންުފންަޏކީ ެއާހ ިގަނ ަޢދަދެްއެގ ޑޮލަުރ ޭބންކް ރޭޓުްނ ިވްއކޭނެ ފަަދ މާލީޤާިބލްކަމެްއ ލިބިަފއިާވ ކުން 

ޤަށް ފާަހގަކުެރިވފައިާވތީ، މީެގފަުހން ޢަިމއްލަ ުކންުފންޏަކުން ޑޮލަރު ގަުތމަށްޓަކައި ގިނަ ަޢދަެދއްގެ ަފިއސާ އެްޑާވންސްޮކށް ސްޓެލްކޯއިން ބަާލފައިުނވާކަން ތަްޙޤީ

 .އެވެޏެްއތޯ ޔަޤީްނކުރުމަްށ ެއންގީ ޚަރަދުކުާރނަމަ، ެއ ކުންުފންޏަކީ ެއ ފަަދ މުާޢމަލާެތްއކުރުމުެގ މާީލ ޤާިބލްކަމެއް ހުިރ ކުްނފުން

o  ަޑޮަލރު ގަތުމަްށޓަކައި ްސޓެލްކޯިއން ިގނަ ޢަަދެދއްގެ ަފއިސާ އެޑްވާްނސްކޮްށ  )ދެ ަލއްކަ(  200,000.00 ގެ ރޭުޓން  15.42 ުކންުފްނޏަކުން އަމިއްލ

ން މިފަދަ މުޢަމާާލތްަތްއ އެ ުމޢާމަލާތްކޮށްަފިއަވނީ އެއްބަސްވުެމްއ ެހދިެގްނ ޫނންކަން ތަޙްޤީޤަށް ާފހަގަކުރެވިަފއިާވތީ، މީގެފަހު ، ޚަރަދުކޮށްަފއިވީ ނަަމވެސް

 . އެވެ ެއންގީ  ކުރުމުަގއި އެއްަބސްވުެމއް ހަަދއިެގން ކުިރއަްށ ެގންދިުޔމަށް 

o ްތިން މިިލޔަްނ އަށްޑިަހ ހަަތުރ ހާްސ(  3,084,000.00)ދެ ލަްއކަ( ގަުތމަށްޓަކަިއ އެޑްާވންސްކޮށް  200,000.00 ޕްރަިއވެޓް ުކންުފންޏަކުނ(

ެއ ސްޓެލްކޯައށް ދީފައިވާ ޗެްކގައި ޖަހާފައިވާ ޭބންްކ ގެެރންޓީ ތަްއަގނޑަށް ަބރޯސާެވެގން ަނމަވެސް، އެކުންުފިނން ވަނީ، ަފއި ސްޓެލްކޯިއން ޚަަރދުކޮށް ރުފިޔާ

ަކން ތަޙްީޤޤަށް ބޭންކް ެގރެންީޓއަކީ ަޞއްޙަ ތަްއގަނެޑއްކަްނ ކަށަވަރުުކރުަމްށޓަކައި ސްޓެލްޯކއިން އެކަީށގެންވާ ިމްނވަރަްށ މަސައްކަތްޮކށްފަިއނުވާ

ބޭންކް ގެެރންީޓެގ ެއ މުގެ ުކރިން، ގުޅިގެްނ އެޑްާވންސްކޮްށ ފައިސާ ަޚރަދުކުރު ލިޭބ ބޭންކް ގެެރންީޓ ޗެކްތަކާފާހަގަކުރެވިަފއިާވތީ، މީގެފަުހން ސްޓެލްކޯއަށް 

 .އެވެތަކެްއ ޤާއިމްކުުރމަްށ ެއންގީ ތަްއގަނުޑގެ ޞަްއޙަކަން ކަަށވަރުކުރުމަށްޓަަކއި ަހރުދަާނ ުއޞޫލް



 

17 

 

 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

އޯ މެދުވެިރކޮށް ގަްނނަގޮަތްށ އިޮކނޮމިްކ އެްންޑ .ޓީ.ެއސްފެނަކަ ޯކޕަޭރަޝްނ ލިމިޓެުޑްނ ކަރަންްޓެގ ޚިުދމަްތ ފޯރުޮކށްޭދ ހުރިަހއި ރަްށތަކަްށ ޭބނުްނާވ ޑީސަްލ  ކޯަޕރޭަޝން ިލމިޓެޑް  ފެނަކަ 17

ިރތަކުން ަކަމށާިއ ޔޫުތ ކައުްނސިުލން ނިްނމަިއ އެަކން އެންގި ނަަމެވސް، ފެނަކަ ޯކަޕރޭޝަްނ ލިމިޓެަޑށް ބޭުނންވާ ީޑސަލް ަގންަނމުންދަީނ ައމިއްަލ ިވޔަފާ

މިޮކމިަޝނުްނ ތަޙްީޤޤުކޮށް ބެލިބެލުމުގަިއ ފާަހގަކުެރުވނު ކަމެއްކަމަްށ ުބާނ ަމއްސަލަ  މިކަމަކީ ވަކިފަާރތަކަށް ނާާޖއިޒު ފައިާދ ހޯދަިއިދނުމަށް ުކރަުމންދާ 

 ކަންތަްއތަކަށް ަބާލއިރު،

ކްސަްސވާކަމަްށ ފެނަކަ ކޯަޕރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ެޑިޕއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ ލޮގިން ބޭުނންކޮްށގެން އެ ޯކޕަޭރަޝންގެ ެދމުަވއްޒަުފން ެޖމްސް އެކަުއންޓަށް އެ .1

ނޭަޝނަލް ެސްނޓަރ އޮފް ިއންފޮމޭޝަން ޓެްކނޯލޮީޖއިން ތަްއޔާރުކޮްށަފއިވާ ޖެމްސްގެ ޫޔޒަރ އެކަުއންޓް ުހޅުވާ ފަރާތްތަުކން ، ތަޙްޤީޤަށް މަޢުޫލާމތު ލިބިފައިވާިއރު

އުްނޓް/ާޕސްވޯްޑ އެެހްނ އެއްވެްސ ފަރާތަާކިއ ފުރިހަަމ ކުަރންެޖހޭ ޯފމްަގއިވާ ިޒންމާތަުކެގ ތެޭރަގއި ެއ ފަރާތަާކ ޙަވާލުކުރެވިފަިއާވ ެޖމްސްގެ ޔޫަޒރ އެކަ

 .އެވެތަކާ ިހއްާސނުކުރުމަްށ ެއންގީ ހިއްާސނުކުރުަމށް ބަޔާންކޮްށފަިއވާތީ، ޖެްމސް ޔޫޒަރ އެކައުންްޓެގ ެވިރފަރާތުްނ ެއ ޔޫަޒރ އެކައުންޓް/ާޕސްވޯޑް އެެހން ަފރާ

ގަިއ ައމިއްަލ ިވޔަފާިރތަކުން ފެނަކަ ޯކަޕރޭޝަްނ ލިިމޓެޑަށް ޑީސަްލ ަގނެަފއިަވީނ މުންދިަޔ އަގަްށ ވުެރ ބޮޑު އަގު .އެސް.ެއމް ިއން ޑީސަްލ ިވއްކަ ފްއެ .2

ޤީޤަްށ މަުޢލޫމާތު ފެނަކަ ޯކޕަޭރަޝން ިލމިޓެޑުްނ ީޑސަލް ޭބނުްނާވ ތާރީޚަްށ އެފް.ެއސް.އެމްިއްނ ީޑސަލް ަސޕްލައިޮކށް ނުެދވޭތީަކމަްށ ިމ ކޮިމޝަްނެގ ތަޚް

ްނ ލިމިޓެުޑްނ ޑީސަްލ ބޭުނންވާ ތާރީަޚްށ އެފް.އެސް.އެްމއިްނ ީޑސަލް ަސޕްލައިޮކށް ނުެދޭވނެކަމަްށ އެފް.އެސް.ެއމްިއްނ ފެނަަކ ކޯަޕޭރޝަ ،ީވނަމަވެސް ލިބިފައި

 އެްނީގއެވެ.  ބެލެެހްއޓުމަށްފެނަކަ ކޯަޕރޭަޝން ިލމިޓެޑަްށ ައންގާަފިއވާކަން ެއނޭގނެ ިލޔެކިުޔްނތައް ބަލަހައްާޓފަިއ ުނވާތީ، އެފަދަ މުޢާމަާލތްތަްއ ިލެޔކިޔުމުން 

ށް ޭބނުްނވާ ީޑސަލް ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާގެ ޮއފީހުން ިނންމާަފއިވާގޮަތށް ެފނަކަ ކޯަޕރޭަޝން ލިމިޓެޑުން ކަރަްނޓުގެ ިޚުދމަތް ފޯުރކޮށްދޭ ހުިރހާ ަރްށތަކަ .3

އަޅަްނ ޭބނުންވާ އިްނޖީުނގެތަކާއި، އަޅަްނ ޭބނުްނާވ  ޮކންެމ މަހަކުވެްސ ފެަނކަ ކޯޕަޭރޝަްނ ިލމިޓެޑުްނ ޑީސަލް ،އެސް.ޓީ.ޯއ ެމދުެވރިކޮށް ޯފރުކޮްށިދނުމަްށޓައި

ތައް މެުދވެރިޮކށް ޑީސަލްގެ ަޢދަދާިއ، ޑީސަލް ބޭުނންވާެނ ދުވަެހއް ެއނޭގނެފަދަ ގޮތަަކށް ޝެިޑއުލްެއްއ ފޮުނވައިދިުނމަްށ ތަފާުތ އެކި ަފހަރުމަތިން ސިޓީ 

ަނމަވެްސ، ފެނަކަ ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެަޑށް ބޭނުންވާ ީޑސަލް އެނގޭނެަފދަ ތަްފޞީލީ ޝެޑިއުްލެއްއ އެފް.އެސް.ެއމްިއން ފެނަކަ ކޯަޕރޭަޝން ިލމިޓެޑުަގއި އެދިފައި ވީ
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 އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް އޮފީހުގެ ނަން ސ.މ

ޑީސަްލ ސަޕްަލއިކޮްށ ދެޭވނެަހއި ވަގުުތ އެފް.ެއސް.އެްއައށް ުނީދ އޯޑަރތައް ފޮނުވުުމން،  ،އެ ކޯަޕރޭަޝނުްނ އެފް.ެއސް.އެމްއަށް ފޮނުވާފަިއުނވާއިރު

ޕްަލއިކޮށްިދނުުމަގިއ ލޮޖިސްޓިކަީލ ަދިތތަކެްއ ިދމާާވނެީތ، ކުރިައްށ ޮއްތތަނުގަިއ ެފނަަކ ކޯޕަރޭަޝްނ ލިިމޓެޑުްނ ޑީސަލްގެ އެފް.އެސް.ެއމްިއްނ ޑީސަްލ ސަ 

ެއމްައށް .ްއ އެފް.އެސްއޯޑަރަތްއ އެފް.ެއސް.އެމްައްށ ޮފުނވުމުގަިއ ހަރުދަާނ ުއޞޫލެްއެގ ދަުށްނ ޭރވުންެތރިކަާމއިއެުކ ޝެިޑއުްލ ބޭސިސްކޮށް ީޑަސލްެގ އޯޑަރތަ

 .އެވެފޮނުުވމަްށ ެއްނގީ 

ރަތއް ނުފޮުނޭވ ފެނަކަ ކޯަޕރޭަޝން ިލމިޓެޑުން ީޑސަލް ބޭުނންވާ ާތރީޚަށް، ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮްށދިނުމަށް އެދި ެއފް.ެއސް.އެމްައށް ޝެިޑއުލްިއން އޯޑަ .4

ންނަ ގޮުތން ަބއެއް ރަށްރަށަކީ ހަފްތާއަކު ެދފަހަރު ޑީސަލް ޭބނުްނާވ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިެޓޑްގެ އިްނީޖނުެގަތކުގައި ޑީސަލް ްސޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ ހު ،ސަބަބަކީ

އެފަދަ ރަްށރަށުަގިއ ޑީސަލް ރައްކާކުރުަމށް ާޤއިމްކޮށްަފއިވާ ްސޓޯރޭޖްގެ ެކޕޭސިީޓ  ،ފާހަގަކުރެވިަފިއވާތީ ރަށްރަަށްށ ާވތީ ަކމަށް، ތަޙްޤީޤަށް ލިބުނު މަޢުލޫާމުތން

 .އެވެރަކުން ިއތުރުކުރުަމށް އެންގީޤާބިލްކަން ހުިރ ިމންވަ  ފެނަކަ ކޯަޕރޭަޝން ިލމިޓެޑްެގ ާމލީ

a.  ިޔެކިުޔންތަކުްނ ފެނަކަ ޯކޕަޭރަޝން ިލމިޓެޑުްނ ެއފް.އެސް.އެްމއަްށ ދައްަކންޖެިހ ނުަދއްކާ ގިަނ ަޢދަެދއްެގ ަފއިސާ ހުިރކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިާވ ލ

ކޭޝްފްލޯ ަހރުަދނާ ުއޞޫެލއްގެ ދަުށން ެމނޭްޖކޮށް އެ ޯކޕަޭރަޝނަށް ޑީސަލް ަސްޕލައިކޮށްީދފަިއާވ މީގެފަުހން ފެަނކަ ކޯޕަޭރޝަން ިލމިޓެޑްގެ ، އެނގެން އޮްނނާތީ 

 .އެވެ ާޤއިމްކުުރމަށް ެއންގީފަރާތްތަަކށް ދައްަކންޖެިހ ުނަދއްކާުހރި ބިލްތަކަށް ަފިއސާ ެދއްކުމުގަިއ ހަރުަދނާ އުޞޫުލތަކެއް

ަސޕްލަަޔރުންގެ ައުގ އެެހން ސަޕްަލަޔރުންަނށް ާހމަކުާރކަން ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާްނދީފައިވާ ފަރާތްތަުކެގ ފެނަކަ ކޯޕަޭރަޝން ލިމިޓެަޑށް ީޑސަލް ވިއްކާ  .6

އްިލ ާވދަެވރިކަމަްށ ައަސރު ބަހުްނނާިއ ތަޙްީޤޤަށް ހޯދާފަިއާވ ލިޔުްނތަކުްނ ފާހަގަކުރެިވފަިއވާތީ، އެފަަދއިްނ ައުގ ހާމަ ުކރުމަކީ ަސޕްލަަޔރުންގެ ޙައްގުަތއް ގެ

ހަގަކޮށް، ފެނަަކ ަކމެއްކަުމން، ެފނަކަ ކޯަޕޭރޝަްނ ލިމިޓެަޑްށ ޑީސަލް ވިއްާކ ސަޕްލަަޔރުްނެގ އަގު ހާަމ ނުކުުރަމށާއި، އެާއ ޚިލާފުވާ މުަވއްޒަުފން ފާކުރާނެ 

ޞައްޙަކަްނ ދެެމެހއްޓުާމއި އިތުބާުރ )މުޢަމަާލތްތަކުެގ  2.2ގެ  2014ކޯޕަރޭަޝން ލިިމޓެޑްގެ ޭބނުްނތަަކށް މުދަާލއި ިޚުދަމތް ޯހުދމުަގއި ޢަަމލުކުރާ ޤަވާިޢުދ 

 .އެވެށް ފިޔަވަުޅ އެުޅމަށް އެްނގީ ޤާއިމް ކުުރން( ަވނަ މާއްދާާއ ެއއްޮގތަ
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ގެ ނިަޔލަށް ފެނަަކ ކޯަޕރޭޝަްނ  2016އޮގަސްުޓ  15އިްނ  2016ަޖނަަވރީ  04 ،މި މައްސަލަ ބަާލފައިވާ ުމްއދަތުކަުމަގއިވާކޮމިޝަުނން  .7

ން ތަްއޔާުރކޮށްފައިވާ ޕީ.އޯ ެރޖިސްޓްރީގައި ިހަމނާފަިއވާ މަޢުޫލމާުތތަކުގައި ތަފާުތތަކެްއ  ަމޢުލޫާމތުތަކާ އެ ކޯަޕޭރޝަނު  ޕީ.ޯއތަކުގަިއވާ ލިމިޓެޑުން ަތއްާޔރުކޮށްފަިއވާ 

 .އެވެށް އެންގީސްްޓރީ އެކުަލވާލުމަ ހުރިކަމަްށ ތަޙްޤީޤަށް ފާަހގަވެފަިއާވީތ، މީެގ ފަުހން ޕީ.އޯތަކުަގިއވާ މަޢުޫލމާތުތަާކ ެއއްޮގތައް ޕީ.ޯއ ެރޖި

ްށ ަގްނނަޮގތަްށ ފެނަކަ ކޯަޕރޭަޝން ލިމިޓެުޑން ާރއްޭޖގައި ަކރަންޓްގެ ޚިދުަމތް ފޯރުޮކށްދޭ ހުރިާހ ަރށްަތކަށް ބޭުނންާވ ީޑސަލް އެސް.ޓީ.ޯއ މެުދވެރިކޮ .8

ދައުލަަތށާއި ަރއްިޔތުންނަށް ަފއިދާވާގޮަތށް ކަަރްނޓް ްސ، ެފނަކަ ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ައންގާފައި ީވނަމަވެ ،ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާގެ އޮފީހުން ިނންަމއި އެަކން

މު ަކމެއްގަިއ ެފނަކަ ޯކަޕރޭޝަްނ ިލމިޓެޑްގެ ިޑރެކްޓަުރންެގ ބޯޑުަގިއ ަމްޝވަރާކޮްށ އެ ޯކަޕރޭޝަްނއިްނ ީޑސަލް ހިއް ަފަދ މު  ހެޮޔ ައގުގަިއ ޯފރުކޮށްިދނުން 

މީގެ ، ުނވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބުނު މަޢުލޫާމުތންާނއި، ަތޙްޤީޤަށް ހޯދާފަިއވާ ލިުޔްނތަކުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވާތީގަުތމުަގއި ޢަމަލު ކުރާނެ ވަކި ޮގތެއް ކަނަޑއަޅާފައި 

 .އެވެ ޯބޑުގެ ލަާފހޯުދމަްށ އެންގީމު ަކންކަމުގަިއ ޑިރެކްޓަރުންގެިހއްފަހުްނ އެަފދަ މު

 

 


