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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ހއ.އ ހަވަންދޫި 1
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

އޮފީހުގެިވެރ ންިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިހއ.އ ހަވަންދޫިއޮފީހުގެިސެކ އުރ ޓީިބެލެހެއްޓުމަށްިހއ.އ ހަވަންޫދިއޮފީހުންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިހއ.އަތޮޅުިއޮފީހާއ ިއ ހަވަންދޫި
ި ިއ ސްބޭނުންކޮށްެގން ިމައްސަލާގައ  ިބުާނ ިފަރާތަށްކަމަށް ިހުށަހެޅ  ިއަގު ިބޮޑު ިއެންމެ ިަޙވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިބެލެހެއްޓުން ިސެކ އުރ ޓީ ިއޮީފުހގެ ލާހުކުރުމަށްިއ ހަވަންދޫ

ިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.
 

 ި ިއ ދާރާތަކާއ ،ިރަށު ިކައުންސ ލްގެ ިއޮފީސްތަކާއ ،ިއަތޮޅު ިއައުޓްސޯސްކުރުމުގައ ،ިއަންދާސީިޕްރޮވ ންސް ިބެލެހެއްޓުން ިއ ދާރާތަކުގެިސެކ އުރ ޓީ ކައުންސ ލްގެ
ިއަުގިހު ނަޑއެޅ ފައ ވީނަމަވެސް،ިތަފާތު ިކަ ިރޭންޖެއް ިއެކަށީގެންވާ ިދ ނުމުަގއ  ިޕޮއ ންޓް ިއަގަށް ިުހށަހަޅާ ިފަރާްތތަކުން ިހުށަހަޅާ ިއެއްވަރަކަށްިހ ސާބު ިފަރާތްތަަކށް ށަހަޅާ

ިގޮ ިލ ބޭ ިފެންނާތީއާއ ޕޮއ ންޓް ިއުޞޫލެއްކަމަށް ިއޮތް ިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއުޞޫލަކީ ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ނޑައަޅާފައ ވާި، ތަށް ިކަ ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓް އަގަށް
ިކަމަށާއ  ިލ ެބންޖެހޭނެ ިޮޕއ ންޓް ިމަތ ން ިއެންމެ ިފަރާތަކަށް ިހުށަަހޅާ ިދަށްއަގު ިއެންމެ ިނުވަި، ރޭންޖުގެ ިމަތ ން ިރޭންޖަށްވުރެ ިފަރާްތތަކަށްިެއ ިހުށަހަޅާ ިއަގު ިަދށްކޮށް ތަ

ިއ ދާރާތަކާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިއޮފީސްތަކާއ ، ިޕްރޮވ ންސް ިނުފެންނާީތ، ިދެވޭނެކަމަށް ިމާރކްސް ިބަޔަށް" ިސެކ އުރ ޓީި، "އަގުގެ ިއ ދާރާތަކުގެ ިކައުންސ ލްގެ ރަށު
ިފަރާތްތަ ިހުށަހަޅާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއައުޓްސޯސްކުރުމުގައ ، ިއަގުގެިބެލެހެއްޓުން ިހުށަހަޅާފައ ވާ ނޑު ިމ ންގަ ނޑައަޅާ ިކަ ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓް ިއަގަށް ިހުށަހަޅާ ކުން

ިހއ.އަތޮ ިދ ނުމަށް ިފަރާތްތަކަށް ިއަންނަ ިސާފުކުރުމަށް ިމައުލޫމާތު ނުޑތައް ިމ ންގަ ިއެ ިބަދަލުކުރުމަށާއ ، ިޕޮއ ންޓްދެވޭޮގތަށް ިއ ދާރާއަށްިނ ސްބަތުން ިކައުންސ ލް ޅު
 އެންގީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

 
 ަިކޮމ ޝ ިތަޙްޤީޤުކުރ އ ރުމ  ިމައްސަލަ ިމ  ި، ނުން ިގަވާއ ދުގެ" ިމާލ އްޔަތުގެ ިގުޅ ގެނ6.28ިިް"ދަޢުލަތުގެ ިއ އުލާނާއ  ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ނޑުިހާމަކޮށްަފއ ނުވާތީއާއ ،ިމ ިމަސައްކަތަ ނޑަކީިއ ޢުލާނާިިށްލ ޔުމުންދޭންޖެހޭިމައުލޫމާތުިތަކާއ އެކުިބ ޑްިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ ިޕޮއ ންޓްދޭނެިމ ންގަ ޕޮއ ންޓްދ ންިމ ންގަ
ިސާބ ތުވެފައ ވާތީ ިތަހުޤީޤަށް ނޑެއްކަން ިމ ންގަ ިތައްޔާރުކުރ  ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައ  ިބ ޑްތައް ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިމާލ އްޔަތުގެިގުޅ ގެން ި"ދަޢުލަތުގެ އާއ ،

ިއ6.26ިުގަވާއ ދުގެ"ި ިކޮމެޓީ ިބަލާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއެިވަނަިމާއްދާގައ  ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިއަންގަންވާނެކަމަށް ިއެކަން ިލ ޔުމުން ިމެމްބަރުންނަށް ިއެިކޮމެޓީގެ ފައްދާ
ިމަ ިމ ފަަދ ިކުރަންޖެހޭ ިމ ފަދަގޮތަކަށް ިމުސްތަޤުބަލުގައ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިނުވާކަން ިއަންގާފައ  ިއެކަްނ ިލ ޔުމުން ިވާންޖެހޭިމެމްބަރުންނަށް ސައްތައްކުރުމުގައ 

ިތައްޔާރީތައް ިކުރުމަށާއ ، ިމަސަްއކަތް ިމ ފަދަ ިއެއްގޮތަށް ިޤަވާއ ުދތަކާ ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ިބޭނުންކުުރމުގައ  ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިދައުލަތުެގ ިމަސައްކަތްިވުމަށާއ ، މ 
ިއެއްގޮތްވާގޮ ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދަޢުލަތުގެ ިއ ޢުލާްނކޮށްގެން ިއަލުން ިނެގުމަށްފަހު ިމަސައްކަތް ިފަރާތު ިޤާނޫނުިހަވާލުކޮށްފައ ވާ ިހަވާލުކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިމަތ ން ތުގެ

ވަނަިނަމްބަރުގެިދަށުންިހއ.އ ހަވަންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށ1ިިްވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ12ިިެ)އެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގ1006/21ިިެނަމްބަރި
 އެންގީއެވެ.

ހއ.ދ އްދޫިކައުންސ ލްގެި 2
 އ ދާރާ

ި ިއޮފީހުން ިހއ.ދ އްދޫ ިސްކޫލަށް ިޕްރީ ިމުޙައްމަދު ިޣާޒީ ިފަރާތްތަކ4ިިާއެރަށު ިކުރ މަތ ލީ ިއެދ  ިއެވަޒީފާއަށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިޓީޗަރުން ރ ލީފް
ިމަސައްކަތް ިދ ނުމަށް ިހަމަޖައްސައ  ިއެވަޒީފާ ިގޮތުގައ  ިނާޖާއ ޒް ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިމައްސަިއ ންޓަރވ އުކުރުމަށްފަހު، ިބުނާ ިލަކޮށްފައ ވާކަމަށް އ ޞްލާޙުކުރުމަށްިގައ ،

ިއެންގުނުިކަންތައްިތ ރީގައ ިމ ަވނީއެވެ.

 ަިނުވަތ ިކޮމ ޓީއ ން ިކުރާ ިއ ވެލުއޭޓް ިއުޞޫލުތައް ނޑުތަކާއ  ިމ ންގަ ިބޭުންނކުރާ ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓް ިފަރާތްތަަކށް ިކުރ މަތ ލާ ިކުރާިވަޒީފާއަށް ިއ ންޓަވ އު
ިާފސްކޮށް،ިއެފަދައ ން ިއެއްބަސްވެ ިދުރާލާ ިވާތީެވ،ިިކޮމ ޓީއ ން ިކަމުގައ  ިގޮތް ިއެންެމިރަނގަޅު ިދެފުށްފެންަނިއަދ  ިފެންނަްނިުހރުމަކީ ިލ ޔެކ ޔުމުން ފާސްކޮށްފައ ވާކަން

ިުހންނާނެ ިފެންނަން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިކޮށްފައ ވާގޮތް ިޢަމަލު ިކުރުމުގައ  ިކަންކަން ިމ ފަދަ ިހ މެނޭ ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިރައްޔ ތުންގެ ިދައުލަތާއ  ިބެހެއްޓުމަށް އްދޫިހއ.ދި ހެން
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

މޯލްޑ ވްސްި 3
ބްރޯޑްކާސްޓ ންގި

 ކޯޕަރޭޝަން

ވަނަިއަހަރުގެިޖެނުއަރީ،ިފެބްރުއަރީިއަދ 1021ިިހއ.މީޑ އާިސެންޓަރުގައ ިވަޒީފާިއަދާކުރަމުންގެންދާިމުވައްޒަފެއްިވަނީިއޭނާިބަލ ނުވަނީސްިބަލ ވެުއޅޭިކަމަށްިހަދައ ި
ިސެޓްފ  ިމެޑ ކަލް ިލައްވާ ިދައްތަ ިއޭނާގެ ިނަރުހަކަށްއުޅޭ ިސީނ އަރިސްޓާފް ިހޮސްޕ ޓަލުގެ ިހއ.އަތޮޅު ިމަހަށް، ިހުށަހަޅާފައ ިމާޗް ިއެމް.އެން.ބީ.ސީ.އަށް ިހައްދައ  ކްޓެއް

ިދ  ިާމލެ ިނުކުތުމަށް ިވަޒީފާއަށް ިއޮުތމާއެކު، ިހުއްޓާލާފައ  ިމަސައްކަތް ިސެންޓަރުގެ ިހއ.މީޑ އާ ިއެުދވަސްވަރު ިމ ކަންކުރީ ިއ ންިކަމަށާއ ،ިއޭނާ ިއެމް.އެން.ބީ.ސީ. އުމަށް
ިދެއް ިއުޛުރުވެރ ވާކަން ިދާން ިމާލެ ިއެންގުމުން ިއޭނާއަށް ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިކަމަށް ިކުމުގެގޮތުން ިނަންބަރު: ިޤަރާރު ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެ ގ2/1021ިިެއޭނާއަކީ

ިްބރޯޑްކާސްޓ ންގިކޯޕަރޭޝަނުން،ި ިނޭަޝނަލް ިމޯލްޑ ވްސް 24ިިދަށުން ިމުވައްޒަފުންގ1021ިިެފެބްރުއަރީ ިޙަވާލުކުރ  ިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޯޕަރޭޝަނާ ިޯމލްޑ ވްސް ގައ 
ި ިމަސައްކަލ ސްޓުގައ  ިއެއްވެސް ިއޭާނ ިނ ންމާފައ ނުާވނަމަ، ިގެންދ އުމަށް ިމަސައްކަތްތައްކުރ ޔަށް ިސެންޓަރުގެ ިހއ.މީޑ އާ ިަކމަށާއ ، ިފަރާތެއް ިނެތ ފައ ިހ މެނޭ ތެއް

ިކަމެއްނެތ  ިއެއްވެސް ިއޭނާ ިގޮތުން، ިކުޑަކުރުމުގެ ިޚަރަދު ިދައުލަތުެގ ިދާނެކަމަކަށްވާީތ، ިޚަރަދުބޮޑުވެެގން ިދޫޮކށްލުަމށްިިހުރުމަކީދައުލަތަށް ިނުބަހައްޓައ  އެވަޒީފާގައ 
ިއެމް.ބީ.ސީިގައ ިދެންނެވީއެވެ.
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ިއ ދާރާ
ި ިހުކުރުކުރާ ިއޮންަނ1ިިގދ.ފ ޔޯރީގައ  ިހުކުރުކުރުމުެގިހުއްދަ ިހުންނައ ރު ިހުރެފައ 1ިިމ ސްކ ތް ިކަތީބަކަށް ިކުރީގެ ިގދ.ފ ޔޯރީ ިއެކަކީ ިއޭގެތެރެއ ން މީހުްނިތ ޭބއ ރު،

ި ިގޮތުން ިކަމަށާއ ،ިއުސޫލެއްގެ ިފަރާތެއް ިމަސައްކަތްކުރާ ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިފ ޔޯރީ ިޙަވާލުކުަރންިމީހުންނަްށިހ1ިަމ ހާރު ިހުކުރުކުރުން ިދައުުރވާގޮތަށް މަހަމަކޮށް
ި ިހުކުރަކަށް ިކޮންމެ ިކުރާ ިކަމަށާއ ،ިއެހެންކަމުން، ިހުކުރުކުރާ ިއ މާމުވެ ިއޭނާ ިހުކުރަކު ިކޮންމެ ިޚ ލާފަށް ިއެއާ ިނަމަވެސް، ިދޭނ100ިިް/-ޖެހުނު ިއެލަވަންސެއް ރުފ ޔާގެ

މީހުނ1ިިްރުފ ޔާިނަގާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިގދ.ފ ޔޯރީގައ ިހުކުރުކުރުމުގެިހުއްދަިއޮންނަިި-/1,200ށްިއޮންނައ ރު،ިއޭނާިމ ގޮތަށްިހަދައ ގެންިމަހެއްގެިމައްޗަ
ި ިހަވާލުކޮޙަިވަކ ފަރާތަކާިތ ބޭއ ރު، ިއުސޫލަކުން ިަހމަހަމަ ިކަންތަްއ ިހުކުރުކުރުގެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިބެލ ބެލުމުން ިމ މައްސަލަ ިހުކުރުކުރުވާކަން ެގންިށްވާލުކޮްށގެން

ިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިގދ.ފ ޔޯރީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެވެ.
ި
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 ކޯޕަރޭޝަން

 

ިއައ ސޮލޭ ިއ ތުރު ިކުރ މަތީ ިވޯޑު ިއައ ސޮލޭޝަން ިހުރ  ިކުރ ން ިހޮސްޕ ޓަލްގައ  ިސ.ރީޖަނަލް ިލ މ ޓެޑުން ިކޯޕަރޭޝަން ިސާވ ސަސް ިހެލްތު ިވޯޑެއްިސަދަން ޝަން
ިތަ ިނ ންާމފައ ވާ ިހަދަން ިޯބޑުން ިހޯދައ ގެންކަމަށާއ ،ިޖ ޕްޝަން ިކޯޓޭަޝން ިދެފަރާތެއްގެ ިއ ޢުާލުނނުކޮށް ިގަވާއ ދުން ިބަދަލުކޮްށ،ިހަދާފައ ވަނީ ިޕްލައ ވުޑަށް ނެްއިފެންސީ

ި ިގޮތުގައ  ިޑ ރެކްޓަރިފަތުޙ70,000.00ިުވޭރ އޭޝަންގެ ިއެކަން ިމީޓ ންގައ  ިބޯޑު ިޑ ރެކްޓަރިޞަބުރީ ިއެކޯޕަރޭޝަންގެ ިދޫކޮށް، ިބޮލުގައި هللا)ހަތްދ ހަހާސް(ިރުފ ޔާ ގެ
ިކޯޕަރޭޝަން ިހެލްުތިސާވ ސަސް ިމައްސަަލއ ގައ ،ިސަދަން ިބުނާ ިައދި ިއަޅުވާފައ ވާކަމަށް ިޢަމަލުކުރުމަށް،ިލ ޔެފައ ވާ ިހޯދުމުަގއ  ިޚ ދުމަތް ިގަތުމާއ  ލ މ ޓެޑުގައ ،ިތަކެތ 
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިވާތީއާއ ި ިދޮރަކަށް ިހުޅުވ ފައ ވާ ިބޮޑަށް ިވަރަށް ިކޮރަޕްޝަނަށް ިނެތުމަކީ ިޕޮލ ސީއެއް ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިކުންފުނީގެ ިފާސްކޮށްފައ ވާ ިޕްރޮކ އުމެންްޓިިބޯޑުން މ ކަމުގެސަބަބުން
ިިމަސައްކަތްކުރަން ިޕޮލ ސީއެއް ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިކުންފުނީގެ ިލ ބ ފައ ވާތީ ިފުރުޞަތު ިކުރުމުގެ ިއެކަންކަން ިޭބނުންގޮތަަކްށ ިފަރާތްތަކުން ިތ ބޭ ތައްޔާރުކޮށްިޙަވާލުވެގެން

ިކޯޕަ ިހެލްތުިސާވ ސަސް ިސަދަން ިތަންފީޒްކުރުމަށް ިއެޕޮލ ސީ ިފާސްޮކށް ިއަވަހަށް ިވީހާވެސް ިއޮްފިޑ ރެކްޓަސްއ ން ިބޯޑް ިކުންފުނީގެ ިެއންގީއެވެ.ިއަދި  ިލ މ ޓެޑަށް ރޭޝަން
ިޕްރޮކ އުމެން ިކުންފުނީގެ ިފާސްކުރެވެންދެން ިޑ ރެކްޓަސްއ ން ިއޮފް ިބޯޑް ިކުންފުނީގެ ިތައްޔާރުކޮށް ިޕޮލ ސީއެއް ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިއުޞޫލަކަށްިކުންފުނީގެ ިމަސައްކަތުގައ  ޓް

ިބަލާ ިކުންފުންި،މ ހާރު ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިފާސްކޮށްިދައުލަތުގެ ިބޯޑުން ިކުންފުނީގެ ިޢަމަލުކުރުމަށް ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިގަތުާމއ  ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ، ޏަށް
ިއެގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްވެސްިއެްނގީއެވެ.

ސ ވ ލްިސަރވ ސްި 6
ޅ.އަތޮޅުި، ކޮމ ޝަން

 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ި ިވަޒީފާއަށް ިމީހެއްގެ ިމަސައްކަތު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިއެވަޒީފާއަށ1022ިިްޅ.އަތޮޅު ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިޅ.އަތޮޅު ިއަހަރު ވަނަ
ިަތޢުލީމީިއަދ ިއެފަަދިވަޒީފާއެއްިއަދާކުރެވޭނެިޞ އްޙަތުިރަނގަޅުިގ ނަިޒުވާނުްނތަކެއްިކުރ މަތ ލާފައ ވަނ ކޮށް،ިއެވަޒީ ފާިދީފައ ވަނީިޅ.ފެލ ވަރުިކޭނ ންގިކަމަށްގާބ ލް

ިވަޒީ ިގުޅ ގެިފެކްޓްރީގައ  ިމައްސަލައާއ  ިބުނާ ިކަަމށް ިފަރާތަކަށް ނޑާލ  ިކަ ިއެވަޒީާފއ ން ިސަބަބަކާހުރެ ިއެތައް ިއެނޫންވެސް ިކަމާއ ، ިފަރުވާކުޑަ ިއުޅެ ންިފާގައ 
 އ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންަތއްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ި
  ިލ ބ ފައ ިއ ޢުލާނުގައ  ިމ  ިކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ިސެޓްފ ކެޓްތައްިޅ.އަތޮޅު ިތަޢުލީމީ ިކޮށްފައ ާވ ިއެކްރެޑ ޓް ިޮކށްދ ނުމަށް ިސާބ ތު ި"ތަޢުލީމު" ވާ

ިވަ ިރަސްމީ ިކޮށްދ ނުމަށް ިސާބ ތު ި"ތަޖުރ ބާ" ިލ ބ ފައ ވާ ިއޮވެފައ ، ިހުށަަހޅަން ިގޮތަކަށް( ިއެނގޭނޭފަދަ ިކޮޕީއެއްކަން ިއެއްގޮތް ިހުށަހަޅަްނި)އަސްލާއ  ިލ ޔުމެއް ކ 
ިމާ ިނުވާތީެވ، ިޙަޤީޤަތްތައްިބަޔާންކޮށްފައ  ިއެފަދަ ިާމރކްސްދެވޭނީ ިމައްޗަށްބުރަވެ ިޙަޤީޤަތުގެ ިކަމާއ އެކު ިހަމަހަމަ ިކަމާއ  ިއ ންސާފުވެރ  ިދ ނުމުގައ  ރކްސް

ިލ ޔެކ ޔު ިއ ތުބާރުކުރެވޭފަދަ ިކުރުމަށް ިސާބ ތު ިފެންނާތީވެ،ި"ތަޢުލީމީ"ިފެންވަރު ިކަމަށް ިއޮވެގެން ިލ ޔުމެއް ިރަސްމީ ިބޭނުންވާފަސާބ ތުކޮށްދެވޭފަދަ ި"ތަޖުރ ާބ"ިން ދައ ން
ިދެއްވުމަ ިސަމާލުކަން ިމ ކަމަށް ިކުރުމުގައ  ިބޭނުންވާނެތީެވ،ިއ ޢުލާނު ިލ ޔެކ ޔުން ިކުރެވޭފެދަ ިއ ތުބާރު ިއެފަދަ ިކޮށްދ ނުމަށްވެސް ިއ ދާރާިސާބ ތު ިކައުންސ ލް ިޅ.އަތޮޅު ށް

 އަށްިއެންގީއެވެ.
 

 ްިމީހުނ ި"ވަޒީފާތަކަށް ިދޭއ ރު ިާމރކްސް ިހޮވުމުގައ  ިމީހުން ިސަރވ ސްިިވަޒީފާއަށް ިސ ވ ލް ިނަމުަގއ  ިގެ ިފޯމު" ިތަފްޞީލް ިދޭނެޮގުތގެ ިޕޮއ ންޓް ހޮވުމަްށ
ގައ ވާިފޯމުގައ ިބުނެދީފައ ވާިގޮތުގެިމަތީންިމާރކްސްިދ ނުމަށާއ ،ިއެފޯމްގައ ވާިއުސޫލްތަކާއި 6ިކޮމ ޝަނުންިޢާންމުކޮށްފައ ވާިސ ވ ލްިސަރވ ސްިގަވާއ ދުގެިޖަދުވަލުި

 ކޮށްިއެނގޭނެހެންިލ ޔެިޔައުމ އްޔާކުރުމަށްިޅ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.އެއްގޮތަށްިމާރކްސްދ ންކަންިސާފު
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ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

 
 ާިފ ިޖެހޭކަމަށް ިރަނގަޅުކުރަން ނޑުތަށް ިމ ންގަ ިބޭނުންކޮށްފައ ވާ ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިގޮތަށްބަލާއ ރު ިދީފައ ވާ ިމާރކްސް ިކުރެވެއެވެ.ިމާރކްސްިޝީޓުގައ  ހަގަ

ިތަޖުރ  ިމަސައްކަތުގެ ިމ ގޮތުން ިލ ބ ފައ ވާފަރާތަށް ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިދޭއ ރު، ިމާރކްސް ިތަޖުރ ބާއަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިރ ޢާޔަތްކޮށް ިއަހަރުތަކަށް އަހަރުގ14ިިެބާެގ
ި 21ިިތަޖުރ ބާއަށް ިލ ބ ފައ ވާއ ރު 22ިިމާރކްސް ިދީފައ ވަނީ ިތަޖުރ ބާއަށް ިއ1.2ިިުއަހަރުގެ ިވަކ  ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިމ ހެންކަމުން ިއެވެ. ސޫލެއްިމާރކްސް

ކްސްދީފައ ވާނަމަ،ިމާރކްސްދ ނުމުގައ ިގެންގުޅެފައ ވާނަމަ،ިނުވަތަިވަޒީާފގެިތަޖުރ ބާފަދަިބައ ތަަކށްިމާރކްސްދ ނުމުގައ ިވަޒީފާއަދާކޮށްފައ ވާިއަހަރުގެިއަދަދަށްިބަލާިމާރ
ނޑުިނުވަަތިއުސޫލުިހާމަކުރުމަށާއ ،ިއ ންޓަވ އުކުރ ިޕެނަލްގެިޔައުމ އްޔާ  ގައ ިއެކަންިބަޔާންކުރުމަށްިޅ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ގެންގުޅެފައ ވާިމ ންގަ

 
 ި ިއޭނާ ިހަމަޖައްސާދީފައ ވަނީ، ިފަރާތް ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިވަޒީފާއަށް ިމަސައްކަތު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިޅ.އަތޮޅު ިބެލ އ ރު، ިލ ޔުންތަކުގެިމ މައްސަލަ ހުށަހެޅ 

ި ިބަލައ ގެންކަމަށްވާތީއާއ ، ިމައްޗަށް ިޤަވާޢ ދު"ިގެ ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް 204ިި"ދ ވެހ  ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިލ ޔުމެއްިވަނަ ިއެއްވެސް ިހުށަހެޅ  އޭނާ
ވަޒީފާއަށްިިއ ވާިގޮތުގެިމަތ ންޞައްޙަތޯިބަލާފައ ވާކަންިއެނގެންނެތުމުން،ިމީގެިފަހުން،ިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިވަޒީފާިހަމަޖައްސާދ ނުމުގައ ،ިމ މާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފަ

 އެދ ިހުށަހަޅާިފޯމާއެކުިހުށަހަޅާިލ ޔުންތަކުގެިޞައްޙަކަންިބެލުމަށްިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށްިއެންގީއެވެ.
ި

ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޕަބްލ ކްި 7
 އެގްޒަރމ ނޭޝަން

 

ެވހ ކަލާއ ިމީހުންިބޭނުންޮކށްގެންިއެޑ ޕާޓްމަންޓުންިދައްކާިަތންތަުނންިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޕަބްލ ކްިއެގްޒެމ ނޭޝަންސްއ ންިބާއްވާިއެކ ިއެކ ިއ މްތ ހާނުތަކަށް،ިއަމ އްލަި
ިއެތަކެ ިއަތުރައ ދ ނުމާއ ،ިނ މުމުން ިހޯލްތަކެއްަގއ  ިނުވަތަ ިހޯލެއް ނޑައަޅާ ިކަ ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ިގެންގޮސް ިނަގައ ގެން ިޑެސްކް ނޑ އާއ  ިއެޑ ޕާޓްމަންުޓންިގޮ ިގެންގޮސް ތ 

ނޑައަޅާިތަންތަނުގައ ިބަހަްއަޓއ  ެގިދ ނުމުގެިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެިަފރާތެއްިހޯދުމަށްިއެޑ ޕާޓްމަންޓްއ ްނިކުރ ިއ ޢުލާނާއ ިގުޅ ގެންިއަންާދސީިހ ސާބުިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުކަ
ިއ ވެލުއޭްޓކޮށް ިހ ސާބު ިއެއަންދާސީ ިސޮއ ކޮށްފައ ނުވާއ ރު ިފޯމްގައ  ިހުށަަހޅާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިހުށަހަާޅފައ ވާ ިއެއްފަރާތަކުން ިމާލ އްަޔތުިފަތެރެއ ން ިދައުލަތުގެ އ ވަނީ

ި ިޚ ލާފަށްކަމަްށިފާހަގަުކރެވ ފައ ވާތ6.28ީގަވާއ ދުގެ ިބަޔާންކޮްށފައ ވާގޮތާ ިމާލ އްޔަުތިގަވާއ ދުގެިި،ގައ  ިިދައުލަތުގެ ިބަލައ ަގތުމުގައ  ިހ ސާބުތައް ިފަހުްނިއަންާދސީ މީގެ
ިބަލައ ަގންނައ 6.28 ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮަތްށ ިހ ސާުބިގައ  ިއަންދާސީ ިސޮއ ކޮށްފައ ނުވާ ިފުރ ހަމަކޮްށ ިފޯމް" ިހުށަހަޅާ ިހ ސާބު ި"އަންދާސީ ރު

ިގަބޫލުނުކުރުމަށްިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮްފިޕަބްލ ކްިއެގްޒެމ ނޭޝަންސްއަށްިއެންގީއެވެ.
ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

މ ނ ސްޓްރީިއޮފްި 8
ފ ޝަރީޒްިއެންޑްި

 އެގްރ ކަލްޗަރ

ި 82ިިގދ.އަތޮޅުގެ ިއުޞޫލުން ިވަރުވާގެ ިފ ަޝރީޒްިފަޅުރަށެއް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއ ޢުލާނަކީ ިކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ކުއްޔަށް
ިސަރކ  ިދ ނުމާބެހޭ ިކުއްޔަސް ިނުވަތަ ިވަރުވާއަށް ިރަށްރަށް ިހުންނަ ިޙަވާލުގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިނެރެފައ ވާ ިއެގްރ ކަލްޗަރއ ން ިކޮށްފައެންޑް ިޚ ލާފަށް އ ވާިއުލަރއާ

ި ިމައްސަލައ ގައ ،ިގދ.އަތޮޅުގެ ިުބނާ ިކޮށްފައ ާވ82ިިއ އުލާނެއްކަމަށް ިއ ދާރާއ ން ިަކއުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިކުއްޔަްށ ިއުޞޫލުން ިވަރުވާގެ ފަޅުރަެށއް
ގައ ިހުންނަިރަށްރަށްިވަރުވާއަށްިނުވަތަިކުއްޔަސްިދ ނުމާބެހޭިއ ޢުލާނަކީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރއ ންިނެރެފައ ވާިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިޙަވާލު

ސަރކ އުލަރއާިއެއްގޮތަށްިއެކަްނިސަރކ އުލަރއާިއެއްގޮތަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނެއްތޯއާއ ،ިއަދ ިއެއ ޢުލާނަކީ،ިއެސަރކ އުލަރއާިޚ ލާފަށްިކޮށްފައ ވާިއ އުލާނެއްނަމަ،ިއެ
ިއަންގައ ިއެކަންިމ ކޮމ ޝަނަށްިއަންގައ ދ ނުަމށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރގައ ިދެންނެވީއެވެ.ިކުރުމަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށް

 
ި

ިއޮފްި 9 މ ނ ސްޓްރީ
ރޒް ިއެފެއަ ، އ ސްލާމ ކް

ިހަޔަރި ިއޮފް ޑ ޕާޓްމަންޓް
ިއެޑ އުކޭޝަން

ގެިދަށުންިކ ޔެވުމަށްިފުރުސަތަށްިއެދުނުިފަރާތްތައްިޝޯޓްލ ސްޓްކުރުމުގައ ިހަމަޖެހ ފައ ވާިއުސޫލާިޚ ލާފަށްިގ ނ1021ިިަދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޒަކާތުފަންޑުގެިހ ލޭިސްކީމްި
މަލުކޮށްފައ ވާިކަަމށާއ ،ިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްތަކުްނިހުށަހެޅި ފަރާތްތަކެއްިޑ ސްކޮލ ފައ ިކޮށްަފއ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތުންިއާމްަދީނބައ ިފުރ ހަމަކުރުމުގައ ިބޭއ ންާސފުންިޢަ

ުބންިމ ފަދަިފަންޑަކަށްިޙައްޤުވާިއެތައްިކަންތައްތައްިވެރ ފައ ނުކޮށްިދޮގުަމޢުލޫމާތުިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާްތތަްއވެސްިހ މަނައ ގެންިއ ވެލުއޭޓްިކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމީގެސަބަ
ިގެއްލ  ިޙައްޤު ިިފަރާތްތަކެއްގެ ިމަްއސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިކަމަށް ިަޢމަލުކޮށްފައ ވާ ިޮގތުގައ  ިނާޖާއ ޒް ިވަކ ފަރާތްތަކަކަށް ިއ ސްކޮށްއުޅުނު ިގުޅޭގޮތުންިމ ކަމުގައ  ިސްކީމާ މ 

ިވަޒަންކުރު ިތަނަވަސްކަން" ި"މާލީ ިކަމަށްވާ، ިކެޓެގަރީ ިލ ބޭ ިމާކުސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިއުސޫލުގައ ވާގޮތުން ިކޮށްފައ ވާ ިޢާއްމު ިއެދޭިމުތައްޔާރުކޮށް ިއެހީއަށް ިބަލަނީ ގައ 
ެހނީިއެފަރާތްތަކުގެިވަޒީފާގައ ިއުޅޭކަންިފަރާތާއ ،ިއެިފަރާތުގެިއަނބ މީހާ/ފ ރ މީހާިނުވަތަިމަންމައާއ ިބައްޕައަށްިލ ބޭިއާމްދަނީިއެަކނ ކަމަށްެވފައ ،ިމ ގޮތުންިުހށަހަޅަންޖެ

ިވަޒީފާގަ ިފަރާތްތަކުގެ ިއަމ އްލަ ިކަމަށްވާތީ، ިލ ޔުންތައް ިލ ޭބިއަންގައ ދޭ ިފަރާތްތަކަށް ިކުރާ ިމަސައްކަތެއް ިއެނޫންވެސް ިނުވަތަ ިވ ޔަފާރ  ިއަމ އްލަ ިމީހުންނާއ ، ިއުޅޭ އ 
ިމަންމަ/ބައް ިކެންޑ ޑޭޓުގެ ިެކންޑ ޑޭޓާއ  ިެނތްކަމާއ ، ިއ ތުރުގޮތެއް ިބެޭލނެ ިއެކަން ިނަމަވެސް ިހުށަހެޅ  ިފޯމު ިއޮޅުވައ ލައ ގެން ިލ ޭބިއާމްދަނީ ިއަށް ޕަ/އަނބ މީހާ/ފ ރ މީހާ

ިކެިއާމްދަނީ ިނުުކރެވޭކަމާއ ، ިރ ޢާޔަތް ިއާމްދަނީައށް ިލ ބޭ ިޢާއ ލާއަށް ިކެންޑ ޑޭޓެއްގެ ިއެ ިނުވަަތ ިކެންޑ ޑޭޓަްށ ިއެ ިގޮްތގޮތުން ިއެޫނން ިނުަވަތިފ ޔަވައ ، ންޑ ޑޭޓަށް
ި ިފޯމުެގ ިނުލ ބޭތީ ިއާމްދަނީ ިސީދާގޮތެއްަގއ  ިއަށް ިމަންމަ/ބައްޕަ/އަނބ މީހާ/ފ ރ މީހާ ިނަްނބަރުގައ 22ިކެންޑ ޑޭޓުގެ ިފުރ ހަމަކޮށްފައ ނުވުމުްނ،ިވަނަ ިބައ  ިއާމްދަީނގެ ވާ

ިމަސް ިޢާއ ލާގެ ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ؛ިކެންޑ ޑޭޓްގެ ިކޮށްފައ ވާކަން ިބާޠ ުލ ިބަލައ  ިފުރ ހަމަނޫންކަމަށް ިފޯމުތައް ިކެންޑ ޑޭޓުންގެ ިކުރަންޖެހޭިއެފަދަ ިއާމްދަނީއަށްވުރެ ދުވަހުގެ
ި ިމ ންވަރު ިތެރޭގ1000ިަޚަރަދުގެ ިބެހެނ ވެރ ންގެ ިޒަކާތުގެ ިސަބަުބން ިއޮތުމުގެ ިބާޠ ލުވާގޮތަށް ިއެޕްލ ކޭޝަން ިކެންޑ ޑޭޓުންގެ ިއ ތުރުވާ ިރުފ ޔާއަށްވުރެ އ ި)އެއްހާސް(

ޙައްޤުންިމަޙުރޫމުވެ،ިޒަކާތުގެިިހ މެނޭިފަޤީރުންނާއ ިދަރަނ ވެރ ްނގެިތެރެއ ން،ިމާލީިޙާލަތަށްިބަަލއ ިމ ިސްކީމުންިއެހީިލ ބުންިއެންމެިޙައްޤުވާިގ ނަިފަރާތްތަކެއްިއެ



 

7 

 

ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

މ ިސްކީމުގެިދަށުންިއެހީއަށްިއެދ ިކުރ މަތ ލާިކެންޑ ޑޭޓެއްގެިމަންމަި އަޞްލުިމަޤްޞަދުިޙާޞ ލުނުވާޮގތަށްިމ ިސްކީމުިބައްޓަންިކުރެވ ފައ ވާކަމަށްިޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއ ؛
ި ިނ ޔާވެފައ ވާނަމަ ިބައްޕަ ިބ9ިަނުވަތަ ިއުސޫުލގައ  ިލ ބޭނެކަމަށް ިވަޒަންކުރުމުގެިޕޮއ ންޓް ިއެޕްލ ކޭޝަންތައް ިއެ ިހުށަހެޅުމާއ  ިއެޕްލ ކޭޝަން ިވީނަމަވެސް، ޔާންކޮށްފައ 

ނޑައަޅާފައ ވާިއުސޫލާިޚ ލާފަށްކަންިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންގޮސްފައ ވަނީިމަންމަިނ ޔާވެފައ ވާިފަރާތްތަކަށްިމ ިކެޓެގަރީއ ންިޙައްޤުވާިމާކްސްިނުލ ބޭނެފަދަިގޮތަކަްށ،ިކަ
ިބައ ވެރ ފާހަގަކުރެވޭ ިއެޑ ޔުކޭޝަނުގެ ިަހޔަރ ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިއާއ  ިމ ނ ސްޓްރީ ިއ ސްލާމ ކް ިއާއ  ިކޮމެޓީ ިޒަކާތު ިހޮވުމުގައ  ިކެންޑ ޑޭޓުްނ ވުންިތީއާއ ؛

ޒަންކޮށް،ިވަކ ވަކ ިކެޓެގަރީތަކުންިއޮންނަންވާނެކަމަށްިމ ިސްކީމުންިއެހީިދ ނުމުގެިއުސޫލުިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނ ކޮްށ،ިކުރ މަތ ލީިކެންޑ ޑޭޓުންގެިއެޕްލ ކޭޝަންތައްިވަ
ނޑައަޅައ ،ިއ ވެލުއޭޝަްނގެިއެންމެިފަހުިމަރުޙަލާިކަމުގައ ވާި"ޝޯޓްލ ސްޓްިކުރެވޭިފަރާްތތަކާ ، އ ންޓަރވ އުިކުރުން"ިވެސްިިއ ންޓަރވ އުއަށްިހޮވުުނިކެންޑ ޑޭޓުންިކަ

ިބައ ވެރ ވުމާ ރޒްގެ ިއެފެއަ ިއ ސްލާމ ކް ިޮއފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކޮމ ޓީއާއ  ިއ ްސވެިިޒަކާތު ިގެންގޮސްފައ ވަނީ، ިކުރ އަށް ިހަޔަރިއެޑ ޔުކޭޝަނުން ިއޮފް ނުލައ ،ިޑ ޕާޓްމަންޓް
ި ިއެހީ ިހ ލޭ ިފަންޑުގެ ިޒަކާތު ިފާހަގަކުރެވޭތީ؛ި"ދ ވެހ ރާއްޭޖގެ ިޚ ލާފަށްކަަމށް ިއުސޫލާ ިޙާޞ ލުކުރުމަށ1021ިްބަޔާންވެދ ޔަ ިތަޢުލީުމ ިބޭރުގައ  ިރާއްޖެއ ްނ ިދަށުން "ިގެ

ިހުޅުވައ ލުމު ިފުރުޞަތު ިހަޔަރިއެޑ ޔުކޭޝަނުން ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިގޮތުްނ 28ިިގެ ިއ1021ިިެމެއ  ިބާޠ ލުކޮްށ، ިމުޢާމަލާތްތައް ިއެންމެހައ  ިގުޅޭ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ގައ 
ިއަލު ިގޮތުގެަމތ ން ިއެއްގޮތްވާ ިއުޞޫލާ ިމުރާޖަޢާކޮށް،ިމުރާޖަޢާކުރ  ިައލުން ިއެހީޭދިއުސޫލު ިދަށުން ިްސކީމުގެ ިގެންދާނަމަ ިކުރ އަށް ިސްކީމު ިކުރ އަށްިން އ ޢުލާނުޮކށްގެން

ި ިނަްނބަރު ި-)އެންޓ 1006/21ިގެންދ އުމަށް،ިޤާޫނނު ިޤާނޫނު(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ި)12ިކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ ިގޮތުގެމަތ ނ1ްވަނަ ިނަްނަބރުގައ ވާ މ ނ ސްޓްރީި، (ިވަނަ
ރޒްިއަށާއ ިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިހަޔަރިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ. ިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއަ

ިކަންތަި ިއެންގުނު ިއ ސްލާޙުކުރުމަށް ިއެފެއާޒަށް ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެޑ ޔުކޭޝަނަށާއ  ިހަޔަރ ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިއ ތުރުން ިތ ރީގައ ިމީގެ އް
 މ ވަނީއެވެ.

2. ި ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ 299ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިދާއ ރާތަކުން ިއެންމެހައ  ިދައުލަތުގެ ިގައ  ި)ށ( ިމާއްދާގެ ިއެންޓި ވަނަ ިނައްތައ ލުމަށް -ކޮރަޕްޝަން
ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވުމާއ ، ިކަމަށް ިކުރަންވާެނ ިމަސައްކަތް ިޖެހ ުލމެއްނެތ  ިކޮމ ޝަނުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވ101ިާކޮރަޕްޝަން ިގައ  ި)ނ( ިމާއްދާގެ ކޮރަޕްޝަންިި،ވަނަ

ިމަ ިދ ނުމުގެ ިލަފާ ިބެހޭ ިފ ޔަވަޅުތަކާ ިއަޅާންޖެހޭ ިދ ރާސާތައްކޮްށ، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާހުއްޓުވުމަށްޓަކައ  ިގައ  ި)ރ( ިއެމާއްދާގެ ކޮރަޕްޝަނުގެިި،ސްއޫލ އްޔަތާއ ،
ިކުރ އެރުވުި ިއަމާނާތްތެރ ކަން ިތެދުވެރ ކަމާއ  ިހ ންގުމުގައ  ިހޭލުންތެރ ކުރުވައ ،ިދައުލަތް ިޢާންމުން ިމައްޗަށް ިނުބައ ކަމުގެ ިމަސްއޫލ އްޔަތާއ ،ިޤާނޫނުިގެއްލުމާއ  މުގެ

ކޮމ ޝަނުގެިމަސްއޫލ އްޔަތުތައްިއަދާކުރުމަށްިި،ވަނަިމާއްދާގެި)ކ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވ12ިާންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫުނ(ިގެިކޮރަޕްޝަ-)އެްނޓި 1006/21ިނަންބަރުި
ިނ ންމުމު ިރ ޕޯޓުގެ ިމ  ިމަތ ކުރެވ ފައ ވާތީ؛ ިމ ކޮމ ޝަނާ ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިއެންމެހައ  ިޤާނޫނީ ިކުރުމުގެ ިކަންކަން ިއެންމެހައ  ިޕެރެގްރާމަގުފަހ ވާނޭ ިދެވަނަ ފްގައި ގެ

ި ިއެހީ ިހ ލޭ ިފަންޑުގެ ިޒަކާތު ި"ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިރ ޢާޔަޔްކޮށް؛ ިކަންތައްތަކަށް ިޙާޞ ލުކުރުމަށ1021ިްބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިތަޢުލީމު ިބޭރުގައ  ިރާއްޖެއ ން ިދަށުން ިގެ "
ި ިއެޑ ޔުކޭޝަނުން ިހަޔަރ ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިޮގތުްނ ިހުޅުވައ ލުމުގެ 28ިިފުރުޞަތު ިނަްނބަރ1021ިުމެއ  ިކުރ  166-Schol/166/2012/30ި(IUL)ިގައ 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ޢާކޮށް،ިމުރާޖަޢާކުރ ިއުޞޫލާިއ ޢުލާނާިގުޅޭިއެންމެހައ ިމުޢާމަލާތްތައްިބާޠ ލުކޮްށ،ިއެިސްކީމުިކުރ އަށްިގެންދާނަމަިސްކީމުގެިދަށުންިއެހީދޭިއުސޫލުިއަލުންިމުރާޖަި
ިޤާނޫނު ިގެންދ ުއމަށް، ިކުރ އަށް ިއ ޢުލާނުކޮށްގެ ިއަލުން ިގޮތުގެމަތ ން ިިއެއްގޮތްވާ ި-)އެންޓި 1006/21ިަނންބަރު ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ12ިިަކޮރަޕްޝަން

ރޒްިއަށާއ ިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިހަޔަރިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.1މާއްދާގެި)  (ިވަނަިނަްނބަރުގެިދަށުން،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއަ

އަދ ިކުރ މަގުގައ ިމ ފަދަިސްކީމްތައްިކުރ އަށްިގެންދ އުމުގައ ިއަންނަނ ވ ިކަންކަންިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިމ ިސްކީމްިއަލުންިކުރ އަށްިގެންދާނަމަިއެކަންިކުރުމުގައ ،ި .1
ރޒްިއަށާއ ިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިހަޔަރިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގ ކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.  މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއަ

 ާިޢ ިކެންޑ ޑޭުޓންގެ ިއެ ިލ ބޭިކެންޑ ޑޭޓުންނާއ  ިއަދ  ިބަޔާންކުރަންޖެހޭފަދަ، ިއާމްދަނީ ިޖުުމލަ ިލ ބޭ ިޢާއ ލާައކަށް ިއެ ިވަޒަންކުރާނަމަ، ިތަނަވަސްަކން ިމާލީ އ ލާގެ
ިމަުޢލޫމާތާއ  ިޞައްޙަ ިއާމްދަނީގެ ިޖުމުލަ ިލ ޭބ ިޢާއ ލާއަްށ ިއުސޫލަކުން، ިފަަދ ިހަނ ވެެގންދާ ިވީހާވެސް ިފުރުަޞތު ިއޮޅުވައ ލުމުގެ ިއާމްދަނީ ިއެންމެހައ ، ިއެއާގުޅޭ

ކަށްިުއސޫލާއ ިއެޕްލ ކޭޝަންިފޯމުިލ ޔެކ ޔުންތަކާއ ިއެހެނ ހެންިހެކ ަތއްިހުށަހަޅަންިޖެހޭފަދަގޮތަަކށް،ިއަދ ިމަޢުލޫމާތާއ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެިތެދުދޮގުިބެލޭެނފަދަިގޮތަ
 ތައްޔާރުކޮށްގެންިކުރ އަށްިގެންދ އުމާއ ،ިއެިއުސޫލުންިކެންޑ ޑޭޓުންިވަޒަންކުރުން.ި

 ި ިފައ ސާގެކެންޑ ޑޭޓުންނަށް ިލ ބޭ ިކެންޑ ޑޭޓަށް ިއެހީގެގޮތުގައ  ިފަރާތަކުން ިއެނޫންވެސް ިނުވަތަ ިފަރާތުން ިމީހުންގެ ިތ މާގެ ިއާމްދަނީއާއ ،ިޢާއ ލާއާއ  ތަފްޞީލުިިލ ބޭ
 ވަކ ންިއެނގޭގޮތަށްިފޯމުގައ ިހ ަމނަންޖެހޭގޮތަށްިފޯމާއ ިއުސޫލުިަތއްޔާރުކުރުމަށްިއެންގުންި.ި

 ާިއ ިލ ބޭ ނޑުމަށްފަހު ިކެ ި)ޚަރަދުތައް ިފަޤީރުންނާއި NetިIncomeމްދަނީ ިހ މެނޭ ިބެހެނ ވެރ ންެގިތެރޭގައ  ިނުލައ ،ިޒަކާތުގެ ިކަނޑައެޅުމަކާ ިމ ންވަރު ިމަދު (ިގެ
ސްކީމުގެިިމާލީިޙާލަތަށްިބަލައ ިމ ިސްކީމުންިއެހީިލ ބުންިއެންމެިޙައްޤުވާިފަރާތްތަަކށްިއެިކެޓެގަރީންިއެންމެިމަތ ންިމާކުސްިލ ބޭގޮތަށް، ދަރަނ ވެރ ންގެިތެރެއ ން

 އުސޫލުިތައްޔާރުކޮށްިކެންޑ ޑޭޓުންިވަޒަންކުރުމަށްިއެންގުން.ި

 ުިކެންޑ ޑޭޓ ިއުސޫލުގައ  ިސްކީމުގެ ިއެއްގޮތްުކރުމާއ ، ިމަޢުލޫމާތުތައް ިބަޔާންކުރާ ިފޯމުގައ  ިއެޕްލ ކޭޝަން ިއ ޢުލާނާއ  ިއުސޫލާއ  ިވަޒަންކުރުމަށްިސްކީމުގެ ން
ިކެންޑ ޑޭޓުން ނޑުތަކުން ިމ ންގަ ނޑައަޅާފައ ވާ ިފޯމުިިކަ ިއެޕްލ ކޭޝަން ިއ ުޢލާނާއ  ިހުށަހަޅަންޖެހޭޮގތަށް ިލ ޔެކ ުޔންތައް ިއެންމެހައ  ިބޭނުންވާ ވަޒަންކުރުމަްށ

ނޑ ޑޭޓުންިވަޒަންުނކުރުމަށްިއެންގުން.ި ނޑުންިމެނުވީިކެ  ތައްޔާރުކުރުމާއ ،ިއެިމ ންގަ

 ި ިތ ބޭނަމަ، ިކެންޑ ޑޭޓުންތަކެއް ިވާދަކުރާ ިގާތްގާތުގައ  ިގޮތުން ިމާކްސްގެ ިއަދަދަށްވުރެިޖުމުލަ ިކެންޑ ޑޭޓުންގެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދ ނުމަށް ިއެހީ ިކެޓެގަރީއަކުން އެ
 އެކަށީގެންވާިމ ންވަރެއްިއ ތުރުިއަދަދަކަށްިކެންޑ ޑޭޓުންިއ ންޓަރވ އުއަށްިޝޯޓްލ ސްޓްކުރުމަށްިއެްނގުން.ި

 ްކޮށްފައ ވާިއެންމެހައ ިފަރާތްތައްިޝާމ ލުވާގޮތަށް،ިލ ސްޓުތައްިފައ ނަލްކުރުމާއި ސްކީމުގެިދަށުންިކެންޑ ޑޭޓުންިހޮވުމުގައ ިބައ ވެރ ވާންވާނެކަމަށްިއުސޫލުގައ ިބަޔާނ
ިގެންަނންޖެހޭ ިއ ވެލުއޭޝަަނށް ިބަލައ  ިނަތީޖާއަްށ ިއ ންޓަރވ އުގެ ިއ ންޓަރވ އުކުރުމާއ  ނޑައެޅުމާއ  ިކަ ިކެންޑ ޑޭޓުން ިކުރާނެ ިގެނައުމާއ ިިއ ންޓަރވ އު ބަދަުލތައް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

 ކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިއެންގުން.ސައްކަތްިފައ ނަލްިސެލެކްޝަންިހެދުމުގެިމަ

 ައ ލުމުގައ ،ިރާއްޖެތެރޭގައާއި ސްކީމުގެިދަށުންިއެހީއަށްިއެދ ިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކުގެިޕްރ ލ މ ނަރީިއ ވެލުއޭޝަންިހެދުމަށްފަހުިޝަކުވާިހުށަހެޅުމަށްިފުރުޞަތުިހުޅުވ
ިިޝަކުވާިހުށަހެޅުމަށްިކެންޑ ޑޭޓުންނަށްިދ ނުަމށްިއެންގުން.ިިރާއްޖެއ ންިބޭރުގައ ިތ ބ ިކެންޑ ޑޭޓުންނަށްިދ މާވެާދނެިދަތ ތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިއެކަށީގެންވާިމުއްަދތެއް

 


