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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ލ.އަތޮޅުި 1
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި
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ސ ވ ލްިސަރވ ސްި
ިކޮމ ޝަންި
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ި ިމީގެ ިރަޖ ސްޓްރީގައ ، ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް 1ިިސ ވ ލް ިއުޅެމުންދާ ިއ ންޑ އާގައ  ިމ ހާރު ިއ ންޑ އާއަށްގޮސް ިލީވްގައ  ިނޯޕޭ ިކުރ ން ިލިފަރާތެއްއަހަރު ިހ މެނެނީ ިއޭނާ އަތޮޅުި.ހ މެނޭކަމަށާއ ،
ކަމަށާއ ،ިމ ކަމަކީިލ ި.އަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށްިބުނާިިމައްސަލަ.ކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިރަޖ ސްޓްރީގައި 

ންޖެހ ިވަޒީފާއަށްިވައްޒަފެއްކަމުގައ ވާިފަރާތަކީިމުސާރަިނުލ ބޭިޗުއްޓީއެއްގައ ިރާއްޖެއ ންިބޭރަށްިގޮސްިޗުއްޓީގެިމުއްދަތުިހަމަވެިވަޒީފާއަށްިނުކުންނަ.ިިހައްދުންމަތީިއަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިމ2ު
ިހުށަހަޅާފައ ނުވުމާއ ިއަދ ިވަޒީފާއ ން ިހަމަވުމުންވެސްިޗުއްޓީިއ ތުރުކުރުމަށް )ދޭއް(1ިިވަކ ިވުމަށްިއެދ ފައ ވަނީިޗުއްޓީގެިމުއްދަތުިހަމަވެިވީގޮތެއްިނާންގާތާިިނުކުމެފައ ނުވުމާއ ،ިޗުއްޓީގެިމުއްދަތު

ިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކާއ  ިސަރުކާރުގެ ިފަހުން ިދަށުންކަމުން، އަހަރު ިޕްރޮގްރާމްގެ ިވީއްލުމުގެ ިޗ ޓްިި،މަސައްކަތުން ިހެދުނު ިވަކ ކުރުމަށް ިއޭނާ ިދަށުން ިއެޕްރޮގްރާމުގެ ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ސ ވ ލް
ިކޮމ ޝަި،ޠ ލްކޮށްފައ ވުމާއ ބާ ިސ ވ ލްސަރވ ސް ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިހައްދުންމަތީ ިގޮތުން ިގޮތަކާބެހޭ ިފެންނަ ިއަމަލުކުރަން ިމެދު ިއޭނާއާ ިސ ވ ލްިއޭގެފަހުން ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތީ ނަށް

ި ިގަވައ ދުގެ ިކޮމ ޝަންގެ 22ިިސަރވ ސް ިބައ ގެ ިބަޔާންކުރެވ ފައ 12ިިވަނަ ިމާއްދާގައ  ިިވަނަ ިނައަންގައ  ިވީނުވީއެއް ިނުނުކުމެ ިވަޒީފާއަށް ިނެގުމަށްފަހު ިޗުއްޓީ ިނުލ ބޭ ިމުސާރަ 21ިވާފަދައ ން،
ިއ ތުރުވެފައ ވާތީ ިހުށަހެޅުމަށްި،ދުވަހަށްވުރެ ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިގޮތަކާއެކު ިފެންނަ ިކުރަން ިއަމަލު ިކައުންސ ލުން ިއަތޮޅު ިހައްދުންމަތީ ިއަިި،އެފަރާތާމެދު ިކައުންސ ލްިހައްދުންމަތީ ތޮޅު

ިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

ތަިވަގުތީިމުވައްޒަފެއްިލައްވާފައ ނުވާކަންިހައްދުންިމަތީިއަދ ިމުސާރަިނުލ ބޭިޗުއްޓީިނެގ ިދުވަހުންިފެށ ގެންިއެފަރާތުގެިމަޤާމުިއޮތީިހުހަށްކަމަށްވެފައ ިއެމަޤާމަށްިއ ތުރުިމުވައްޒަފެއްިނުވަ .2
ިލ ޔެކ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިމ ހާރު ިއޮންނަތާ ިހުސްވެފައ  ިއެމަޤާމު ިސާބ ތުވާތީ، ިބަޔާނުން ިފަރާތްތަކުގެ ިދ ން ިމަޢުލޫމާތު ިތަޙްޤީޤަށް ިދުވަސްވެފައ ވާތ1ިިީޔުންތަކުންނާއ  ިއަހަރު )ތ ނެއް(

 ސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށްިއެންގީއެވެ.ިވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިއެފަރާތުގެިމަޤާމުިއުވާލުމަށްިސ ވ ލ1ިިްވަނަިބައ ގ1ިިެސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންގެިޤަވާޢ ދުގެި
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ި
ސ ވ ލްިސަރވ ސްި

ިކޮމ ޝަންި

ިއ ދާރާގެ .1 ިކައުންސ ލް ިއަތޮޅު ިހައްދުންމަތީ ިމައްސަލައ ގައ  ިހުރ  ިނުނ ކުމެ ިވަޒީފާއަށް ިއެފަރާތުން ިހަމަވުމަށްފަހު ިޗުއްޓީ ިނުލ ބޭ ިވެރ ޔާމުސާރަ ިއަމަލުކުރާނެިި،ިޒ ންމާދާރު ިމެދުގަ އޭނާއާ
ި ިގަވައ ދުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތީ، ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިލ ޔުމުން ިއެކަން ނޑައަޅައ  ިކަ ިކައުންސ ލ1ިިްގޮތެއް ިއަތޮޅު ިހައްދުންމަތީ ިދަށުން ިބައ ގެ ވަނަ

ިއުފުލު ިމަސްއޫލ އްޔަތުތައް ިއޭނާގެ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ިގަވައ ދުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިސާބ ތުވެފައ ވާތީ، ިތަޙްޤީގުގައ  ިއ ހުމާލުވެފައ ވާކަން ި)ޒ ންމާދާރ1ިިުމުގައ  ިބައ  ވަނަ
 ނަށްިއެންގީއެވެ.ވ ސްިކޮމ ޝަިވެރ ން(ގެިދަށުންިހައްދުންމަތީިއަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުިވެރ ޔާއާިދޭތެރޭިއަޅަންޖެހޭިފ ޔަވަޅެއްިއެޅުމަށްިސ ވ ލްިސަރ

ި
ި

1002ިި ލ.މާވަށުިސްކޫލްި 2 ިތ ޖޫރ ން ިއެ ިކުރ އ ރު، ިއޮޑ ޓެއް ިސްކޫލްގެ ިލ.މާވަށު ިއޮފީހުން ިޖެނެރަލްގެ ިއޮޑ ޓަރ ިއަހަރު ިބުނ2ިިާވަނަ ިކުރެވ ފައ ވާކަމަށް ިފާހަގަ ިކަން ިމަދުވެފައ ވާ ިރުފ ޔާ ިގ ނަ ލައްކައަށްވުރެ
ިއެ ިމައްސަލައ ގައ ، ިބާކީ ިތ ޖޫރީ ިނުވާކަންސްކޫލްގެ ިބަލަހައްޓާފައ  ިރަނގަޅަށް ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިނުގެންދާކަމާއ  ިމާލ އްޔަތުގެިި،ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީިިބަލަހައްޓަމުން ިދައުލަތުގެ ިތާނގައ  ިއޮތް ކުރ ޔަށް

ވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިއޮފީހުގައ ިބަހައްޓާިފައ ސާގެިތ ޖޫރ6.26ިިީއ ދުގެިވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިސްކޫލްގެިޚަރަދުތައްިކުރެއްވުމަށާއ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވ3.01ިާގަވާއ ދުގެި
 ރ ޕޯޓްިތައްޔާރުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.

ި
ލ.މާމެންދޫި 3

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި
ިފަރާތަ ިއަމ އްލަ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިމުއްދަތަކަށް ނޑައެޅޭ ިކަ ިއޮންނަނީ ިއުޞޫލް ިގަތުމުގެ ިޑީސަލް ިއ ންޖީނުގެއަށް ިރައްޔ ތުންގެ ިކަމަށްވާއ ރު،ިލ.މާމެންދޫ ިހަވާލުކޮށްގެން ިއުސޫލުން ިކޮންޓްރެކްޓް ކާ

ިއ ޢު ިނުހަދައ  ިއެއްބަސްވުމެއް ިވ ޔަފާރ އަކުން ިއެކުލެވޭ ިމަސްލަޙަތު ިއ ސްވެރ ޔާގެ ިނުކޮށް ިއަހަރާއ ،ިވ1002ިަލާނެއް ިގަނ1002ިިެނަ ިޑީސަލް ިއ ންޖީނުގެއަށް ިރައްޔ ތުންގެ ިބައެއްގައ  ިއަހަރުގެ ވަނަ
ހުގެިއެކ ިއައ ޓަމްތަކުންިނަގާފައ ވާިބަދަލުދ ނުމަށްިމާމެންދޫިއޮފީއެތައްލައްކަިރުފ ޔާގެިވ ޔަފާރ ކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމާމެންދޫިބަނދަރުިޞަރަޙައްދުގައ ިހުރ ިރުއްގަސްިކެނޑުމަށްފަހު،ިއެރުއްގަހައްި

ިއަށ8,958.94ިް ިފަންސާސް ިނުވަސަތޭކަ ިބަދަލުިި)އަށްހާސް ިއެރުއްގަހަށް ިކަމަށާއ ، ިޖަމާކޮށްފައ ނުވާ ިއައ ޓަމަށް ިބަދަލުދ ނުމުގެ ިރުއްގަހަށް ިނެގުމަށްފަހު، ިލާރ ( ިހަތަރު ިނުވަދ ހަ ދ ނުމަށްިރުފ ޔާ
ިފޮނުވާފައ ވާި ިދެލާރ ()ތ ރީސ36,154.82ިްސަރުކާރުން ިއަށްޑ ހަ ިރުފ ޔާ ިހަތަރު ިޚ ލާފަށްިިހަހާސްިސަތޭކަިފަންސާސް ިހޭދަކުރުމުގެިގަވާއ ދާ ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިޢަމަލުކޮށްފައ ވަނީިސަރުކާރުގެ އަށް

ިމައްސަލައ ގައ ،ި ިބުނާ ިހ ކަމަށް ިމުޢާމަލާތްތައް ިއ ދާރާގެ(ިފައ ސާއާބެހޭ ިކައުންސ ލްގެ ިލ.މާމެންދޫ ި)މ ހާރު ިއޮފީހުގެ ިލ.މާމެންދޫ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަމަށް ިމުހ އްމު ިއ ޞްލާޙުކުރުން ތ ރީގައި ންގާއ ރު
 މ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިއ ސްލާޙުކުރުމަށްިއެއ ދާރާއަށްިއެންގުނެވެ.

ޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށް،ިއ ޢުލާނުކޮށްިއަންދާސީހ ސާބުިހޯދައި )ފަންސަވީސްހާސް(ިރުފ ޔާއަށްވުރެިބޮޑުނަމަ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ ިބ25,000.00ިަރާިގަންނަިތަކެތީގެިއަގުިއެއްފަހަި.2
 އެގްރ މެންޓްިކޮށްގެންިއެއެއްޗެއްިގަތުން.

ވ ޔަފާރ އަކުންިވ ޔަފާރީގެިމުއާމަލާތެއްިހ ންގަންިޖެހ އްޖެިނަމަ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގ1ިެ ިފައ ވާގޮތަށްިޢަމަލުކުރުން.ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށ6.02ިިް.ިމުވައްޒަފަކާިގުޅުންިހުރި 
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ިސ.މ
ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ދ ޔަމ ގ ލީިސްކޫލްގެިޚަރަދުގައ ިލައ ބްރޭރ އަންިކޯހެއްގައ ިފޮނުވާފައ ވާިކަމަށާއ ިއެކޯހަށްިއޭނާިފޮނުވާފައ ވަނީިއ ޢުލާނުިއްިތ.ދ ޔަމ ގ ލީިސްކޫލްގެިޕްރ ންސ ޕަލްިއޭނާގެިއަންހެނުންގެިޢާއ ލާގެިކުއްޖެިތ.ދ ޔަމ ގ ލީިސްކޫލްި 4
ި ިކަމަށް ިމައްސަލަިބުނާނުކޮށް ިއެކ އެކ އ ގައ ، ިލ ޔުންތަށްިސަރުކާރުގެ ިއެނޫންވެސް ިސ ޓީތަކާއ  ިފޮނުވާ ިގުޅ ގެން ިއެކ ކަންކަމާއ  ިގޮތަކަށްި، ކުރ އަށްއޮތްތާނގައ ިއ ދާރާތަކުން ިހޯދޭނޭ ފަސޭހައ ން

 ތ.ދ ޔަމ ގ ލީިސްކޫލަށްިއެންގީއެވެ.ފައ ލްކޮށްިބެލެހެއްޓުމަށްި
ި

ގދ.ތ ނަދޫި 5
ިރާިކައުންސ ލްގެިއ ދާި

ިމެމްބަރުިދަތުރުކޮށްފައ ވ20:33ިަވަނަިދުވަހ1322ިިުޖޫނ03ިިް ިޖަވާބުދާރީވުމަށްިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލުންިދ ޔަިއެކައުންސ ލުގެ ިމައްސަލައެއްގައ  ިއޮތް ިހައ ކޯޓުގައ  03ިިނީިގައ  1322ިޖޫން
ިކަމަށާއ ،ި 12ިިގައ  ިސ ޓީއ1322ިަޖުލައ  ިކައުންސ ލްގައ  ިތ ނަދޫ ިގޮސް، ިރަށަށް ިއެނބުރ  ިގައ  ިއެދ ފައ ވަނީ ިގުޅ ގެން،30ިިކުން ިމަޑުކުރަންޖެހުމާ ިމާލޭގައ  )ދެހާސް(ިރުފ ޔ1333ިިާ/-ދުވަހު

ި ިދަތުރުކޮށްފައ ވަނީ ިކަމަށާއ ،ިއޭނާ ިހޯދުމަށް ިއެފައ ސާ ިހަދައ  ިޚަރަދުވީކަމަށް 03ިިކެއުމަށް 1322ިިޖޫން ިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިރާސް ިހުށަނާޅާ ިޓ ކެޓް ިދަތުރުކުރ  ިކަމަށްވެފައ  1322ިިޖުލައ 20ިގައ 
ި ިކާޑެއްދޫއަށް ިބ ލާއ ، ިހޯދާފައ ވާ ިއެތަނުން ިދަތުރުކުރ ކަމަށް ިދުވަހު 21ިިވަނަ 1322ިިޖުލައ  ިބ ލްގައ ވާ ިލޯންޗެއްގެ ިދުއްވާ ިފަރާތެއް ިނ ސްބަތްވާ ިސަރުކާރަށް ިދަތުރުކުރ ކަމަށް 033ި/-ގައ 

ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިހުށަހަޅާފައ ވާިކަމަށް ިއޭނާ ިހޯދުމަށް ިވައ ގެމަގުންިކަމަށްވާއ ރު،ިވައ ގެިި)އަށްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާ ިގޮސްފައ ވަނީ ިަރށަށް ިއެނބުރ  ިމާލެއައ ސް ިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރު ގދ.ތ ނަދޫ
ިހުޅުލޭި ިމާލެއ ން ިމާލެއަށާއ  ިއެއަރޕޯޓުން ިހުޅުލޭ ިއެއަރޕޯޓަށާއ  ިކާޑެއްދޫ ިތ ނަދޫން ިދ ޔުމަށްޓަކައ  ިރަށަށް ިއެނބުރ  ިއައ ސް ިމާލެ ިމަގުން ިކާޑެއްދޫ ިކުރި ިއެއަރޕޯޓަށާއ  ިތ ނަދޫއަށް އެއަރޕޯޓުން

ިއަ ިއ ދާރާއ ންވެސް ިގދ.އަތޮޅުކައުންސ ލްގެ ިވަކ ގޮތެއް ިކުރުމަށް ިދީފައ ނުވުމާއ ،ިއެދަތުރުތައް ިއޭނާއަށް ިފައ ސާ ިޚަރަދުގެ ިއެންގ ކަންިދަތުރުތަކުގެ ިއޭނާއަށް ިއ ދާރާއ ންވެސް ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ދ 
ނޑުދަތުރުތަކަށްިފައ ސާދޭނެިވަކ ިއުޞޫލެއްިމ ހާރުިޢަމަލުކުރަލ ޔުންތަކުންިއެނގެންިނެތުމާއ ،ިސަރުކާރުގެިނުި މުންދާިދައުލަތުގެިވަތަިދައުލަތުގެިއ ދާރާއެއްގެިބޭނުމަށްިއެތަނުގެިމުވައްޒަފުންިކުރާިކަ

ހުށަހެޅ ިބ ލްގައ ވާިފައ ސާިއޭނާއަށްިދޭންޖެހޭނެކަމަށްިިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރުިގދ.ތ ނަދޫމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ،ިކާޑެއްދޫންިތ ނަދޫއަށްިދ ޔުމަށްިލޯންޗްގައ ިކުރ ިދަތުރަށްި
ޓެކްސީިއަށްިދޭންޖެހޭނެކަމަށާއ ،ިއެދަތުރުގައ ިރަސްމީިބޭނުމަށްިފެންނަކަމަށާއ ،ިތ ނަދޫންިކާޑެއްދޫއަށާއ ިހުޅުލޭިއެއަރޕޯޓުންިމާލެއަށާއ ިމާލެއ ންިހުޅުލޭިއެއަރޕޯޓަށްިދ ޔުމުގެިފެރީޓ ކެޓްވެސްިއޭނާ

ިދެކުނު ިހުވަދުއަތޮޅު ިފެންނަކަމަށް ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ިއޭނާއަށް ިޚަރަދުވެސް ިއެދަތުރުތަކުގެ ިކޮށްފައ ވާނަމަ ިކައުންސ ލްގެިދަތުރުތަކެއް ިތ ނަދޫ ިއ ދާރާއަށާއ  ިއަތޮޅުކައުންސ ލްގެ ބުރީ
ިންގީއެވެ.އ ދާރާއަށްިއެ

ި
ތ.ވޭމަންޑޫި 6

 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި
ިވަރަ ިމާލ އްޔަތަށް ިރައްޔ ތުންގެ ިތ.ވޭމަންޑޫ ިދެކޮޅުނުޖެހ  ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިދެތ ންމަސް ިވޭތުވެދ ޔަ ިގުޅ ގެން، ިބޮޑުވުމާ ިއަގު ިޖަނަރޭޓަރިތެލުގެ ިތ.ވޭމަންޑޫ ިގެއްލުންވެފައ ވާތީ، ިބޮޑަށް ށް

ިކަމަށާއ  ިނަގައ ގެން ިއ ތުރަށް ިތެރެއ ން ިފައ ސާގެ ިހުރ  ިމާލ އްޔަތުގައ  ި،ިހ ންގާފައ ވަނީ ިކައުންސ ލުން،ިއެރަށުގައ  ިދ މާވުމުން،ިތ.ވޭމަންޑޫ ިމ ގޮތަށް ިގޮތުންިކަރަމ ކަން ިދ ނުމާބެހޭ ިޚ ދުމަތް ންޓުގެ
ި ިބެލުމަށް ިފެންނަގޮތެއް 21ިިރައްޔ ތުންނަށް ިހަމ1022ިައޭޕްރީލް ިނަގަން ިއެދުވަހު ިނ ންމާފައ ވަނ ކޮށް، ިއެކައުންސ ލުން ިކަމަށް ިއޮންނާނެ ިވޯޓްލުން ިރައްޔ ތުންގެ ިނުލާގޮތަށްިގައ  ިވޯޓް ޖެހ ފައ ވާ

ިއެ ިބުނެފައ ވަނީ ިރައީސް ިއެކައުންސ ލުގެ ިއޮޅުންފ ލުވުމުން ިވީގޮތެއް ިމ ކަން ިބުނެފައ ވާކަމަށާއ ، ިއެކައުންސ ލުން ިކަމަށާއ ،ިިހަމަޖެހ ފައ ވާކަމަށް ިގޮތެއް ިނ ންމާފައ ވާ ިފެނ ގެން ިކައުންސ ލަށް އީ
)ހަތަރުލައްކަިސާޅީސްިއަށްހާސް(448,000.00ިިފީފާ(ިގާތްގަޑަކަށ230ިިްކަިއަށްޑ ހަިހަހާސް(ިރުފ ޔާިލ ބޭއ ރު،ިއ ންޖީނަށްިއަޅާިޑީސަލަށްި))ތ ންލައ386,000.00ިްއ ންޖީނުގޭގެިމާލ އްޔަތަށްި

ި ިގާތްގަޑަކަށް ިމެއ ންޓަނަންސްއާއެކު ިމުސާރައާއ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިޚަރަދުވާއ ރު، ިހަމަކުރ1ިުރުފ ޔާ ިމ ޢަދަދު ިޚަރަދުވާއ ރު، ިރުފ ޔާ ިރައްޔ ތުންގެިލައްކަ ިނަގަނީ ިފައ ސާ ިނަގަންޖެހޭ ިއ ތުރަށް މަށް
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ިމައްސަލަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކަމަށްބުނެ ިފައ ސާއ ން ިހުންނަ ިފާހަގަކުރެވުނުިމާލ އްޔަތުގައ  ިކަމަށް ިމުހ އްމު ިއ ޞްލާޙުކުރުން ިހ ންގާއ ރު ިމުޢާމަލާތްތައް ިމ ފަދަ ކަންތައްތައްިިތ ރީގައ ވާިއ ގައ ،
ިއެންގ ފައެވެ.އ ސްލާޙުކުރުމަށްިވަނީި

ި
ވެފައ ިއަދ ިމ ހާރުިނަގަމުންދާިފީިނެގުމުންިތ.ވޭމަންޑޫިިތ.ވޭމަންޑޫިރައްޔ ތުންގެި)އާއްމު(ިއަތުންިނަގަމުންދާިފީއަކީިއެނާޖީިއޮތޯރ ޓީންިހުއްދަކޮށްފައ ވާިއަގުތަކަށްވުރެންިކުޑަިއަގުތަކަށްި .2

ނޑައެޅުމަށް.އ ންޖީނުގެއަށްިގެއްލުންވަމުންދާތީ،ިއެނާޖީިއޮތޯރ ޓީންިހުއްދަކޮށް  ފައ ވާިއަގުތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށްިއ ންޖީނުގެއަށްިގެއްލުންނުވާނޭިގޮތެއްގެިމަތ ންިކަރަންޓްިޔުނ ޓެއްގެިއަގުިކަ
 
ިއެގް .1 ިއަދ  ިހޯދައ ގެން ިފަރާތެއް ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިގަތުމުގައ  ިތެޔޮ ިބޭނުންވާ ިއ ންޖީނުގެއަށް ިހ ންގާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ިކުިތ.ވޭމަންޑޫ ިނުދާކަންިރީމަންޓް ިގަންނަމުން ިތެޔޮ ރެވ ގެން

ިމާއްލ އްޔަތުިގަވާއ ދާިއެއްގޮތައްިއަމަލުިކުރަމުންިގެންދ އުމަށްިފާހަގަކުރެވެއެވެ.ިވީމާިތ.ވޭމަންޑޫިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިދަށުންިހ ންގަމުންގެންދާިއ ންޖީނުގެއަށްިބޭނުންވާިތެޔޮި)ޑީސަލް(ިގަތުމުގައ 
ިއެންގުމަށް.
 
 ބެލެހެއްޓުން.ިއ ދާރާއ ންިބަލަހައްޓާިތ.ވޭމަންޑޫިއ ންޖީނުގޭގެިލ ޔެކ ޔުންތައްިރަނގަޅަށްިބެލެހެއްޓުމަށާއ ިފައ ސާގެިފޮތްތައްިޤަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިތ.ވޭމަންޑޫިކައުންސ ލް .1
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ކައުންސ ލްގެި

ިއ ދާރާ

ިކަމަށާއ ،ިމ ހެންި ިނުދޭ ނޑުކޮޅެއްިއެއްޗެއް ިއެނގޭގޮތަށްިގަ ިދޭއ ރު،ިތަފްޞީލް ިމުސާރަ ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިމުވައްޒަފުންނަށް ިހެދުމުގެިސަބަބުންިމުވައްޒަފުންިމ ކަމުގެިޝަކުވާކޮށްިގއ.ކޮނޑޭ
ިމައްސަލައ ގައ ،ި ިބުނާ ިކަމަށް ިއ ޖާބަދީފައ ނުވާ ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިކޮންމެިިމ ކަހަލައެކަމަކަށް ިތަފްސީލް ިމުސާރައާއ ،ިއ ނާޔްތަތަކުގެ ިލ ބޭ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިބަޔާންކޮށް، ިކަމަށް ިލ ބ ފައ ވާ ޝަކުވާއެއް

ދެންނެވީއެވެ.  މަހެއްގެިމުސާރަދޭއ ރު،ިމުވައްޒަފުންނަށްިލ ޔުމުންިއަންގަމުންިދ އުމަށްިގއ.ކޮނޑޭިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 

ި
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ކައުންސ ލްގެި
ިއ ދާރާ

ިހއ.އަތޮ ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިއުތުރުހ ޔާ"ިމަރާމާތު ިރައްޔ ތުންގެ ިއުތުރުބުރީ ިހުންނަ،ި"ތ ލަދުންމަތީ ިހއ.ދ އްދޫގައ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ގައި 1022ިޑ ސެމްބަރ22ިިޅު
ިފަރާތްތަކަި ިދ ޔަ ިއ ދާރާއަށް ިއެ ިސާފުކުރަން ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިބޭނުންކުރާނީިކޮށްފައ ވާ ިމަސައްކަތުގައ  ިއޮތްނަމަވެސް ިލ ޔެފައ  ިކަންކަން ިކުރަންވީ ިކަރުދާހުގައ ، ިމަޢުލޫމާތު ިދ ން ށް

ިލ ޔެ ިކަމަށް ިބަހައްޓަންޖެހޭ ިފާޚާނާތަށްޓެއް ިކަމަށާއ ،ިއެގޮތުން ިނުވާ ިބަޔާންކޮށްފައ  ިއެއްޗެއްކަން ިބާވަތެއްގެ ިކޮން ިތ ރ ތަށްޓެކޮންފެންވަރެއްގެ ިއެއީ ިއޮތްއ ރު ިއުސްތަށްޓެއްކަމާއ ،ިފައ  ިނުވަތަ އްކަން
ިމުއް ިނެތްކަމަށާއ ،ިމަސައްކަތުގެ ިއެނގެން ިހައ ޕްރެޝަރިހޮޅ ކަމެއްވެސް ިނުވަތަ ިހޮޅ ކަމެއް ިއާދައ ގެ ިބޭނުންކުރާނީ ިއަޅާއ ރު ިހާމަކޮށްފައި ފާޚާނާހޮޅ  ިއުޞޫލެއްވެސް ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިއަދ  ދަތެއްވެސް

ިޙަވާލުކުރާނީ ިމަސައްކަތް ިމައްސަލައ ގައ ،ި،ިނެތްކަމަށާއ ،ިމ  ިބުނާ ިކަމަށް ިބުނެފައ ވާ ިއެއ ދާރާއ ން ިކަމަށް ިބަލައ ގެން ިފަރާތެއް ިހުށަހަޅާ ިކުޑައަގު ިއެންމެ ިކޮރަޕްޝަނުގެިހަމައެކަނ  މ މައްސަލާގައ 
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ި ިއެކުލެވ ގެންނުވ ނަމަވެސް، ިމަރާޢަމަލެއް ިއުތުރުހ ޔާ" ިރައްޔ ތުންގެ ިއުތުރުބުރީ ި"ތ ލަދުންމަތީ ިހުންނަ، ިކައުންސ ލްގެިހއ.ދ އްދޫގައ  ިހއ.އަތޮޅު ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ި ިކޮށްދޭނެ މާތު
ިއަ ިމުއްދަތެއް ިވަކ  ިނ ންމާނެ ިއެމަސައްކަތް ިޝީޓުގައ ، ިމަޢުލޫމާތު ިދ ން ިފަރާތްތަކަށް ިކުރ މަތ ލ  ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިވަކި އ ދާރާއ ން ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ  ިހުށަހެޅުންތައް ދ 

ނ ިކުރ ޔަށްިމ ންގަ ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިލ ޔުންތައް ިގުޅޭ ިމ މައްސަލައާ ިހާމަކޮށްފައ ނުވާކަން ިއެކަން ނޑައަޅައ ގެ ިކަ ިމަޢުލޫމާތުދޭއ ރު،ިޑެއް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނަކާ ިއޮތްތަނުގައ 
ދެންނެވީއެވެ.ގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިޢަމަލުކުރުމަށްިހއ.އަތޮޅުިކައުނ2.26ިްމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގެި ިސ ލްގެިއ ދާރާގައި 

 

ބޭންކްިއޮފްި 9
ިމޯލްޑ ވްސްިޕލކ

ިހުށަހެޅ ި ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިޕޭޕަރިރޯލްސް ިއޭ.ޓީ.އެމް ިރޯލްސްއާއ  ިޓޯކަން ިބޭނުންވާ ިއަށް ިމޯލްޑ ވްސް ިއޮފް ިބ ޑަކ0ިިީިބޭންކް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެއްފަރާތުން ިތެރެއ ން ފަރާތުގެ
ި ިކުންއެންމެ ިހަމައެކަނ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިލ ޔެކ ޔުންތަކެއްވެސް ިހުރ ހާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިއަދ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިއަގުހެޔޮ ިމ މަސައްކަތް ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ފުނ 

ކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެން،ިބ ޑްިޑޮކ އުމަންޓުގައ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާިޝަރުޠުތައްިހަމަނުވާިފަރާތްތައްި،ިކުންފުންޏާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ 1ިމ މަސައްކަތަށްިއެދ ިހުށަހެޅ ިއަނެއްި
 އ ވެލުއޭޝަނުގައ ިބައ ވެރ ނުކުރުމަށްިބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްިޕލކިގައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި
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ިކޮމ ޝަންި
ި ިއަސާސީގެ ިޤާނޫނު ިމެމްބަރުން ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް 260ިޖުޑ ޝަލް ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިޚ ޔާނާތްތެރ ވަމުންދާކަމަށް ިފައ ސާއަށް ިދަޢުލަތުގެ ިނަގައ  ިފައ ސާ ިޚ ލާފަށް ިމާއްދާއާ 10ިވަނަ

ި ިޖުޑ 1323ިޑ ސެމްބަރ ނޑުގައ  ިއޮނ ގަ ިމުސާރައ ގެ ިފާސްކޮށްފައ ވާ ިމަޖްލީހުން ިރައްޔ ތުންގެ ިމުސާރަިގައ  ިމެމްބަރުންނަށް ިބައެއް ިތެރެއ ން ިމެމްބަރުންގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ޝަލް
ި ިގާނޫނުގެ ިއެކޮމ ޝަނުގެ ނޑައަޅާފައ ވަނީ 26ިިކަ ިއ ތުރުން ިއެލަވަންސްތަކުގެ ިއެހެނ ހެން ިމުސާރައާއ  ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިއެއޮނ ގަނޑުގައ  ިއަދ  ިކަމާއ ، ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ އެކ އެކި ވަނަ

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާގާނޫ ިލ ބ ނުދެވޭނެކަމަށްިއެއޮނ ގަނޑުގައ  ިއެއްވެސްިއ ނާޔަތެއް ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިލ ބ ދެވޭިއ ނާޔަތްތައް ިއެފައ ސާިނުގެިދަށުން ިޖަހައ ގެން ިއެފައ ސާ ިބަޖެޓުގައ  އ ،ިއެކޮމ ޝަނުގެ
ޑ ޓަރިޖެނެރަލްވެސްިއަންގާފައ ވާތީ،ިމ ހާތަނަށްިދޫކޮށްފައ ވާިފައ ސާިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްިއަންގާފައ ވާިއުސޫލާިއެއްގޮތަށްިއެގޮތަށްިނުނެގޭނެކަމަށްިރައްޔ ތުންގެިމަޖްލީހުގެިމާލ އްޔަތުިކޮމ ޓީންނާއ ،ިއޮ

ިމަޖް ިރައްޔ ތުންގެ ިއޮތްތާނގައ  ިކުރ ޔަށް ިއަދ  ިނ ންމީއެވެ. ިމ މައްސަލަ ިއަންގައ  ިއެކޮމ ޝަނަށް ިހޯދުމަށް ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ިޖުޑ ޝަލް ނޑައަޅާފައ ވ1323ިިާބަރިޑ ސެމ10ިްލީހުން ިކަ ގައ 
ނޑާިޚ ލާފަށްިއެއްވެސްިފައ ސާއެއްިދޫނުކުރުމަށްވެސްިއެކޮމ ޝަނަށްިއެންގީއެވެ.ި  މުސާރައާއ ިއޮނ ގަ

ި
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އޯގަނައ ޒޭޝަންި
 )އެސް.ޓީ.އޯ(

 

ރަމަޟާންމަހުގެިއ ނާޔަތްިލ ބޭނީިހަމައެކަނ ިމުސްލ މްިމުވައްޒަފުންނަށްިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިި،ހަމަޖެހ ފައ ވާިގޮތުންސްޓޭޓްިޓްރޭޑ ންގިއޯގަނައ ޒޭޝަންިޕަބްލ ކްިލ މ ޓެޑްި)އެސް.ޓީ.އޯ(ިގެިގަވާއ ދުި
މަސައްކަތްކުރާިއ ންޑ ޔާގެިޣައ ރުިމުސްލ މަކަށްވެސްިރޯދަމަހުގެިއ ނާޔަތް މެކޭނ ކެއްގެިމަޤާމުގައި   US$50.00 ނާގެިމުސާރައަށްިކޮންމެމަހަކުިިދީފައ ވާކަމަށާއ ،ިއޭއެސް.ޓީ.އޯގެިވެހ ކަލްިގަރާޖުގައި 

ި)ފަންސާސްިޔޫއެސްިޑޮލަރު(ިއ ތުރުކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ި
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ިއ ނާޔަތްި .2 ިރަމަޟާންމަހުގެ ިގަބޫލުކުރުމުން ިއ ސްލާމްދީން ިފަހުން ިމުސްލ މަކު ިޣައ ރު ިބ ދޭސީ ިދީފައ ނުވާ ިކުރ ން ިއ ނާޔަތް ިމަހުގެ ިއުޞޫލްތަކެއްިރަމަޟާން ިހަރުދަނާ ިދ ނުމުގައ 
ި ިބަދަލުވ ކަމަށް ިއ ސްލާމްދީނަށް ިމުވައްޒަފަކު ިބ ދޭސީ ިގޮތުން، ިއ ސްލާމ ގާއ މުކުރުމުގެ ިއޮފް ިހޯދުމަށްފަހުިމ ނ ސްޓްރީ ިލ ޔުމެއް ިރަސްމީ ިމުއައްސަސާއަކުން ިކަމާބެހޭ ިދައުލަތުގެ ިނުވަތަ ިއެފެއާޒް ކް

ިމެނުވީ،ިމުސްލ މަކަށްިވީތީިދޭންޖެހޭިއ ނާޔަތްތައްިނުދ ނުމަށްިއެސް.ޓީ.އޯއަށްިއެންގީއެވެ.
 
އެސް.ޓީ.އޯގެިވެހ ކަލްިގަރާޖުގައި އޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއާޒުންިޔަގީންކުރުމަށްފަހުގައ ިމެނުވީ،ިިދ ވެހ ިރާއްޖޭގައ ިޣައ ރުިމުސްލ މުންިއ ސްލާމްދީނަށްިބަދަލުވުމުގެިކަންތައްިމ ނ ސްޓްރީި .1

ިމީހާއަށް ިއ ންޑ ޔާގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ިމަޤާމުގައ  ިއަހަރުގެިިމެކޭނ ކެއްގެ ިފާއ ތުވ  ިނުލ ބޭނަމަ، ިޔަގީންކަމެއް ިއެފަދަ ިނުދ ނުމަށާއ ، ިއ ނާޔަތް ިރަމަޟާންމަހު ިއަހަރު ިއޮތް ރަމަޟާންމަހުގެިިކުރ އަށް
 ރ.ި)ދެހާސްިރުފ ޔާ(ިއޭނާިއަތުންިއަނބުރާިހޯދުމަށްިއެސް.ޓީ.އޯއަށްިއެންގީއެވެ.2000.00އ ނާޔަތުގެިގޮތުގައ ިއޭނާއަށްިދީފައ ވާި

ި
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 ހެރ ޓޭޖްި
ހެރ ޓޭޖުންިި ޮއފްި ޑ ޕާޓްމަންޓްިި ހ މަނައ ގެންިފޮޓޯޕެކް،ިފޮޓޯ،ިފޮޓޯިފްރޭމްިތައްޔާރުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިފޮޓޯއާއ ،ިމަޢުލޫމާތުި ތަކެތީގެިި ތަންތަނާއ  ތާރީޚީިި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއާސާރީިއަދ ި

މައްސަލައ ގައ ،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިިިއެއ ޢުލާނާިިގުޅ ގެންިހުށަހެޅ ިިކޮންމެވެސްިިފަރާތަކަށްިިކޮންޓްރެކްޓްިިހަދާފައ ވާކަމަށްިިބުނާި،  ބ ޑްިިއޯޕަނ ންގއަކާިިނުލައ އ ޢުލާނާިިގުޅ ގެން،ިި ކުރ ި 
އ ޢުލާނާި ހެރ ޓޭޖުންިކުރ ިި ފޮޓޯއާއ ،ިމަޢުލޫމާތުިހ މަނައ ގެންިފޮޓޯޕެކް،ިފޮޓޯ،ިފޮޓޯިފްރޭމްިތައްޔާރުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްި ތަކެތީގެިި ތަންތަނާއ ި ތާރީޚީިި ސާރީިއަދ އާ

ިހު ިފަރާތްތަކުން ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިޕްރޮޕޯސަލްގުޅ ގެން، ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވާތީއާއ ، ިބ ޑް ިމާރކްސްދީގެން ިތަޖްރ ބާއަށް ިމަސައްކަތުގެ ިބަލައ ގެން، ިޕްރޮފައ ލްތަކަށް ިފަރާތްތަކުގެިިށަހަޅާފައ ވާ ހުށަހެޅ 
ި ިހ މަނާފައ ނުވާތީއާއ ، ިޕްރޮފައ ލް ިކޮމްޕެނީ ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިހުށަހެޅ  ިސްޓޭޝަނުން ިއެފް.ޑީ.އައ  ިހ މެނޭ ިނުދެވޭނެތީ،ިތެރޭގައ  ިމާރކްސް ިތަޖްރ ބާއަށް ިމަސައްކަތުގެ ިނޫނީ ިބަލައ ގެން ޕްރޮފައ ލަށް

ިތަޖުރ ބާގެިބަޔަށްިމާރކްސްިދެވޭނެކަމަށްިގަބޫި ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތީ ިޕްރޮފައ ލް ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިކުންފުނީގެ ިހަ، ލުނުކުރެވޭތީއެފް.ޑީ.އައ ިސްޓޭޝަނުން ިހުށަހަޅާފައ ވާިއެންމެންނަށް މަހަމަިޕްރޮޕޯސަލް
ިޕްރޮޕޯސަލްތަކުގަ ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިބެލުމަށާއ ، ިލ ޔުންތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު، ިގޮތުން ިދ ނުމުގެ ިލ ޔުންތައްފުރުސަތު ިނުހ މެނޭ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ި،އ  ބ ޑްތައް
ި ިޝީޓުގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިކުރ ން ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިމަސައްކަތް ިހެދުމަށްފަހު ިއަލުން ިއ ވެލުއޭޝަން ިމ ބ ޑުގެ ިމ ގޮތަށް ިއޮފްިނުހ މެނުމަށާއ ،ިއަދ  ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިފޮނުވައ ދ ނުމަށް ިމ ކޮމ ޝަނަށް ކޮޕީއެއް

ިހެރ ޓޭޖުގައ ިދެންނެވުމަށެވެ.
ި

ިމާލޭިސ ޓީ 13
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ންިކޮށްފައ ވާިދެިއ ޢުލާންިކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިއެބ ންތަކަކީިވ ލ މާލޭިސ ނާއީިސަރަހައްދުގެިބ ންތަކެއްިތަރައްގީކުރުމަށްިބީލަމުގެިއުޞޫލުންިކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ 
ލ މާލޭިސ ނާއީިސަރަހައްދުގެިބ ންތަކެއްިބީލަމުގެިއުޞޫލުންިކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިވ އްިނޫންކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިގާނޫނީިގޮތުންިއެއ ދާރާއާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިބ ންތަކެ

ންކަމަށްިމ ކޮމ ޝަނަށްިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާކަމަށްިބަޔާންކޮށް،ިިވ ލ މާލޭިއ ދާރާއ ންިކޮށްފައ ވާިދެިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިއެބ ންތަކަކީިޤާނޫނީގޮތުންިއެިއ ދާރާއާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިބ ންތަކެއްިނޫ
ިއުޞޫލު ިބ ޑް ިއެބ ންތައް ިނުވާނަމަ، ިބ ންތަކަކަށް ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ިއެއ ދާރާއާ ިޤާނޫނީގޮތުން ިބ ންތަކަކީ ިހުރ  ިސަރަހައްދުގައ  ިމައްސަލަތަކެއްިސ ނާއީ ިބޮޑެތ  ިޤާނޫނީ ިކުއްޔަށްދީފ ނަމަ، ން
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ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ިިއެކުރ މަތ ި ިިނޫނީ، ިހައްލުކުރުމަށްފަހު ިމައްސަލަތައް ިހުރ  ިޤާނޫނީގޮތުން ިމ ލްކުވެރ ކަމާމެދު ިއެބ ންތަކުގެ ިދެކޭތީ، ިމ ކޮމ ޝަނުން ިިސ ޓީިިވެދާނެކަމަށް ިިމާލޭ ިިދޫނުކުރުމަށް ިިކުއްޔަށް ބ ންތައް
ިދެންނެވީއެވެ. ިކައުންސ ލްގެިިއ ދާރާގައި 

ި
ލ.ހ ތަދޫި 14

ކައުންސ ލްގެި
 އ ދާރާ

ިބުނާިލިކޭބަލްިގެނެސްފައ ވާިކަރަންޓްލުމަށްޓަކައ ިއެރަށުގައ ިރައްޔ ތުންިިހ ތަދޫ.ލ ިކަމަށް ިވ އްކާހަދަމުންދާ ިބަހައ ، ިބޭނުންކޮށް، ިމީހުން ިޢާއ ލާ ިކައުންސ ލަރުގެ ިކައުންސ ލަރާއ  ިހ ތަދޫ .

ބޭނުންކުރުމަށްިލ.ހ ތަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ކުރ ޔަށްިއޮތްތާނގައ ިލ ބޭިމ ފަދަިތަކެތ ިބޭނުންކުރުމުގައ ިރ ކޯޑުިބަލަހައްޓަމައްސަލައ ގައ ،ި ިއ ގެންިމ ތަކެތި 

ި
މ ނ ސްޓްރީިއޮފްި 15

އ ސްލާމ ކްި
 އެފެއާޒް

ގައ ިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅުމަށްިދ ޔަިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ން،1021ިިފެބްރުއަރ06ިިީވަނަިއަހަރުގެިޙައްޖަށްިމީހުންިގެންދ އުމުގެިހުއްދައަށްިއެދ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއަރޒަށ2311ިިް
ިފ ޔަވައ ިއެހެންިހުރ ހާިލ ޔުމެއްިބަރާބަރަށްިގެންދ ޔަނަމަވެސްިއ ސްލާމ ކްިމ ނ ސްޓްރީންިއެޕްރޮޕޯސަލްއާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުމެއްިކަމަށްވާ،ި"ޖަމާޢަތުއެއްފަރާތަކުންި ގެިލެޓަރހެޑް"ިގެިކޮޕީއެއް

ި"ލެި ިދޭއ ރު ިމާކްސް ިލ ޔުންތަކަށް ިއެހެނ ހެން ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިކަމަށާއ ، ިފޮނުވާލާފައ ވާ ިބަލައ ނުގަނެ ިޕްރޮޕޯސަލް ިއެއެ ިމާކްސްދޭ ިފަހުންިޓަރހެޑަކީ" ިނުވާތީއާއެކު، އްޗަކަށްވެސް
ންިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅ އ ރު،ިކޮންމެހެންިއެހެންިޖަމާޢަތަކުިރުިލެޓަރހެޑްގެިކޮޕީއެއްިގެނެސްދޭނެކަމަށްިބުނުމުންވެސްިއެިމ ނ ސްޓްރީންިއެކަމާިއެއްބަސްވެފައ ނުވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިފާއ ތުވ ިއަހަި

ިކު ިކަމަށްވާ، ިލ ޔުމެއް ިސެޓްފ ކެޓަށްވާތީހުށަހަޅަންޖެހޭ ިޖަމާޢަތުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިބަދަލުގައ  ިރަޖ ސްޓަރީގެ ިއ ންވެސްޓްމެންޓެއްގެ ިލޯކަލް ިނުވަތަ ިލޯކަލްިއެ، ންފުންޏެއްގެ ިފަހުން ޖަމާޢަތުން
ިއެފަހަި ިއެޖަމާޢަތުން ިއެއްބަސްވެގެން ިމ ނ ސްޓްރީން ިއ ސްލާމ ކް ިހުށަހަޅާގޮތަށް ިރަޖ ސްޓަރީކޮށްގެން ިއެމ ނ ސްޓްރީންިއ ންވެސްޓްމެންޓެއް ިއެޖަމާޢަތަށް ިހުށަހެޅުމުން ިރަޖ ސްޓަރީ ިފަހުން ިއެގޮތަށް ރު

ިކަމަށާއ ، ިދީފައ ވާ ި ހުއްދަވެސް ިއަހަރު ިއެފާއ ތުވ  ިލ ޔުމަކާހެދ  ިނުދޭ ިމާކްސްވެސް ިދ ންއ ރު، ިފުރުޞަތު ިއެގޮތަށް ިޖަމާޢަތުގެޖަމްޢ އްޔާއަށް ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ޕްރޮޕޯސަލްިިމ ހާރު
ނޑައެޅ ގެންިހ ންގާިކޮރަޕްޝަނެއްކަމަށްިދެކޭިކަމަށާއ ،ބަލައ ގެންފައ ނުި ވަނަިއަހަރުިޙައްޖަށްިމީހުންިގެންދ އުމަށްިހުއްދަދޭންިކަނޑައަޅާފައ ިއޮތ2311ިިީ ވާތީ،ިއެއީިއ ސްލާމ ކްިމ ނ ސްޓްރީންިކަ

2ިި ިނ މޭއ ރު ިމާކްސްދީ ިލ ޔުންތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިތެރެއ ން،ިއެގްރޫޕުން ިނުވަތ2ިަޖަމާޢަތުގެ ިއެގްރޫޕަށ2ިިްިވަނައަށް ނޑައެޅ ގެން ިކަ ިމ ނ ސްޓްރީން ިއ ސްލާމ ކް ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިހޮވޭނެ ވަނައަށް
 އ ގައ ،އެފުރުޞަތުިނުދޭންވެގެންިއުޅެނީކަމަށްިޤަބޫލުކުރާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަި

ި

ިއެި .2 ިއ ޞްލާޙުތައް ިއަންނަ ިޤަވާއ ދުތަކަށް ިޤާނޫނާއ  ިލާޒ މުކުރާ ިޢަމަލުކުރުން ިއެމައްޗަށް ިދައުލަތުގެިރައްޔ ތުން ިކުރަން ިޝާއ ޢު ިފެންނާނޭހެން ިޢާންމުކޮށް ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތެއްގެ ކަށީގެންވާ
 އެންގީއެވެ.އެންމެހައ ިމުއައްސަސާތަކަށްި

 

ިގަވާއ ދު" .1 ިގެންދ އުމާބެހޭ ިމީހުން ިޢުމްރާއަށް ިޙައްޖާއ  ިި، "ދ ވެހ ރާއްޖެއ ން ިނަންބަރު 06/2008ިިޤާނޫނު ިގެ ިޤާނޫނު( ިގަވާއ ދުތަކާބެހޭ ި)ޢާންމު ިއުނ ކުރުމަށް އޮކްޓޯބަރ20ިިޖަދުވަލުން
1022ިި ިމަޖ ލީހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިބޭއްވ  01ިިގައ  ިދައުރުގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގ03ިިެވަނަ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިނ ންމެވުން ިނ ންމެވ  ިމަޖ ލީހުން ިއެ ިވީނަމަވެސް، ިފާސްކުރައްވާފައ  ިޖަލްސާއ ން ވަނަ

ި ނޑައެޅ 62ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިކަ ި)ހ(ިގައ  ިމާއްދާގެ ިމ ހާރުވެސްިިވަނަ ިއެފެއަރޒްއ ން ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެގަވާއ ދަކީ ިޝާއ ޢުކޮށްފައ ނުވާތީ، ިޢާންމުކޮށް ިގޮތުގެމަތީން ިބަޔާންވެފައ ވާ
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ިސ.މ
ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ިނުހެދުމަށާއ  ިއުޞޫލުތައް ިތަޢާރުޒުވާނެފަދައަކުން ިއެގަވާއ ދާ ިބެލެވޭތީ، ިގޮތުގައ  ިގަވާއ ދެއްގެ ިކަންތައް، ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ިޢަމަލުނުކުރުމަށާއ އ ޖުރާއީ ިތަޢާރަޒުވާގޮތަށް ިއެގަވާއ ދާ ި،ތަކުގައ 
ގަވާއ ދުތަކާިތަޢާރުޒުވާގޮތަށްިއުޞޫލެއްިހަދާފައ ވާނަމަިއެއުޞޫލެއްިއ ޞްލާޙުކޮށް  ިންނެވީއެވެ.އަޅަންޖެހޭިއ ދާރީިފ ޔަވަޅުތައްިއެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއަރޒަށްިދެި،ޤާނޫނުތަކާއި 

ި 
ިކުބައްދަލުވު .1 ިފައ ލް ިސޮއ ކޮށް، ިއެޔައުމ އްޔާތަކުގައ  ިޔައުމ އްޔާލ ޔެ، ިފަދައަކުން ިއެނގޭނޭ ިތާރީޚްތައް ިލ ޔެފައ ވާ ިޔައުމ އްޔާ ިބާއްވައ ، ިއ ސްލާމ ކްިންތައް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ރުމަށް

ރޒަށްި ިދެންނެވީއެވެ.އެފެއަ
އޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްގެި 16

 އޮފީސް
ވީިއާދީއްތަިދުވަހުގެިކުޑަކޮށްިމަޢުލޫމާތ1022ިިުޑ ސެމްބަރ22ިިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހުގެިބައެއްިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިއެިއޮފީހުންިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންި

ިކަމަށް ިފޯރުކޮށްދެވޭނެ ިއ ތުރުމަޢުލޫމާތު ިފަހުން ިބުނެފައ ވަނީ ިއީސާފުކޮށްދީފައ  ިކުރެހުމެއް ިހަމައެކަނ  ިއ ތުރުމަޢުލޫމާތުި-ބުނެ ިނަމަވެސް ިލ ބުނު ިކުރެހުން ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިކޮށްދީފައ ވާ މެއ ލް
ި ިނަންބަރަކަށް ިމޯބައ ލް ިދީފައ އޮތް ިދ ންދުވަހު ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ1022ިުޑ ސެމްބަރ10ިިބޭނުންވާތީ،ިކުރ ން ިވަގުތެއްގައ  ިމެންދުރުފަހުގެ ިދުވަހުގެ ިއަންގާރަ ިފަރާތުންިވީ ިޖަވާބުދ ން ިފޯނަށް ިއެ މުން

ި ިމީޓ ންގއެއް ިޕްރީބ ޑް ިއ ތުރު ިޕްރީބ ޑ1022ި21:00ިިްޑ ސެމްބަރ10ިިބުނެފައ ވަނީ ިއެ ިކަމަށާއ ، ިއެކަނ  ިފަރާތްތަކަށް ިހާޒ ރުވ  ިމީޓ ންގއަށް ިޕްރީބ ޑް ިހުށަހެޅޭނީ ިބ ޑް ިކަމަށާއ ، ިއޮތް ގައ 
ިފަރާތްތަކަށްިފަހުންިއީިިވީިއާދީއްތ1022ިަޑ ސެމްބަރ22ިިމީޓ ންގިއޮތްވާހަކަި ި-ދުވަހުިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންިއައ  ވާިބުދ1022ިިަޑ ސެމްބަރ12ިިމެއ ލްއ ންިއެންގ ިކަމަށާއ ،ިއ ޢުލާނުގައ 

20:10ިވީިހޯމަދުވަހުގ1022ިިެޑ ސެމްބަރ16ިިވަނީިިއަށްިބ ޑްިހުށަހެޅުމަށްިއޮތްއ ރު،ިއެދުވަސްިބަލަދުވ ކަމަށްިއެއްވެސްިއ ޢުލާނެއްިކޮށްފައ ިނެތްއ ރު،ިބ ޑްިބަލައ ގެންފައ 20:10ިދުވަހުގެި
މަސައްކަތެއްިކުރުވުމަށްިނުވަތަިޚ ދުމަތެއްިހޯދުމަށްިކުރާިއ ޢުލާނުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިއެއްވެސްިގައ ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިމ ހާރުިފަރާތަކަށްިއެބ ޑްިއެވޯޑްކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ި

ިމަޢު ިނުވަތަ ިފުރުޞަތުތަކެކަމަކަށް ިހަމަހަމަ ިމެދުގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިޝަޢުޤުވެރ ވާ ިބައ ވެރ ވުމަށް ިބީލަމުގައ  ިޙާލަތުގައ  ިޖެހޭ ިގެންނަން ިބަދަލު ިއެމަޢުލޫމާތެއްިލޫމާތަކަށް ިޤާއ މުކުރުމަށްޓަކައ ، އް
ިކުރުންިނުވަތަިމަޢުލޫމާތަށްިއައ ިބަދަލުިބަޔާންކޮށްިއަލުންިއ ޢުލާނުކުރަންިއެންގީއެވެ.ބީލަމުގައ ިބައ ވެރ ވާންިޝައުޤުވެރ ކަންިފާޅުކުރާިހުރ ހާިފަރާތަކަށްވެސްިއެންގުނުކަންިކަށަވަރުި

ިޖެހުމާއ ،ިއެ ިތާރީޚް ިތައްޔާރުކުރާިލ ޔެކ ޔުންތަކުގައ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރާ ިހޯދުމަށް ިޚ ދުމަތެއް ިނުވަތަ ިކުރުވުމަށް ިގުޅ ިމަސައްކަތެއް ިއ ޢުލާނަކާ ިތައްޔާރުކުރަނީިކޮން ގެންކަންިލ ޔެކ ޔުމެއް
ިސާ ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިދ ނުމާއ ، ިޙަވާލާ ިނަންބަރަށް ިއ ޢުލާނު ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގައ  ިއެންމެހައ  ިތައްޔާރުކުރާ ިފުރ ހަމަިއެނގޭނޭހެން ިގުޅޭ ިފަރާތްތަކާ ިއެންމެހައ  ިޙާޟ ރުވާ ފުކުރުމަށް

ޢަމަލުކުރުމަށްިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްިއޮފީހަށްިއެންގީއެވެ.މަޢުލޫމާތުިހ މެނުމަށާއ ،ިއެިމަޢުލޫމާތުގެިޞައްޙަކަންިކަށަވަރުވާނޭި  ފަދައަކުން،ިއެމަޢުލޫމާތުތައްިޑޮކ އުމެންޓްިކުރުމުގައި 
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 ސަރވ ސްި

މަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިވަނަިއަހަރުގެިފެބްރުއަރީިހ ސާބުގައ ިނ.މަނަދޫގައ ިހުންނަިޕޮލ ސްސްޓޭޝަންގައ ިތ ބޭިފުލުހުންނަށްިކައްކާިކާންދ ނުމުގ1022ިިެ
ިހުށަހަޅައ ގެން، ިބ ޑް )ި ިނޭނގޭ ި)ިނަމެއް ިނަމުގައ  ިއ ންވެސްޓްމަންޓްގެ ިބ ކ ރީ ިނުވަތަ ިކެފޭ ިބ ކ ރީ ިތެރެއ ން، ިފަރާތްތަކުގެ ިފަރާތަކީިކުރ މަތ ލ  ިކޮށްފައ ވާ ިކާމ ޔާބު ިއެއްވެސްި، އެބ ޑް އެތަނާއ 

ިހުރ  ިިގުޅުމެއް ިގެރެންޓީވެސް ިބޭންކް ިއ ންވެސްޓްމަންޓުން ިބ ކ ރީ ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ، ިބ ޑް ިއެމަސައްކަތަށް ިނޫންކަމަށާއ ،އޭނާ ިމައްސަލަފަރާތެއް ިބުނާ ިކަމަށް ިހޯދައ ގެން ިހުށަހެޅި އ ގައ ، ބ ޑު
ި ިމ ނ ސްޓްރީ ިހުއްދަ ިހ ންގުމުގެ ިކަމުގައ ވާތީއާއ ،ި"ބ ކ ރީ"ިކެފޭގެ ިކެފޭ ި"ބ ކ ރީ" ިކާމ ޔާބުކޮށްފައ ވަނީ ިބ ޑު ިތެރެއ ން ިވާދީިފަރާތްތަކުގެ ިނ.މަނަދޫ ިދީފައ ވަނީ ިޑ ވަލޮޕްމަންޓުން ިއ ކޮނޮމ ކްސް އޮފް

ިބަި ިނަޒަރަކުން ިކަމުގައ ވާތީއާއ ،ިޤާނޫނީ ިމުޙައްމަދަށް ިކަމުގައ ވާތީޙަސަން ިމުޙައްމަދު ިޙަސަން ިފަރާތަކީ ިއުފުލަންޖެހޭ ިޒ ންމާތައް ިޤާނޫނީ ިއެންމެހައ  ިއުފުލަންޖެހޭ ިނަމުގައ  ި"ބ ކ ރީ"ިކެފޭގެ ،ިލާއ ރު
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ިޕޮލ ސްިސަރވ ސްގެިއެގްރީމެންޓްގައ ިމަސައްކަތާއ ިޙަވާލުވ ިފަރާތްިކަމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި"ޢަލީިޝ ހާމް،ިމަންޒަރުގެި ނ.މަނަދޫ"ިމ ނަންި"ބ ކ ރީިކެފޭ"ިއަށްިނުވަތަިނ.ވާދީި/ިމޯލްޑ ވްސް
ިސަރވ ި ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިނުގެންދ ޔުމަށް ިކުރ އަށް ިމެނުވީ ިބަދަލުކޮށްގެން ިނަމަށް ިމުޙައްމަދުގެ ިޙަސަން ިއެންގީއެވެ. ިއަލުންިސްއަށް ިމ މަސައްކަތް ،ި ިނެތްނަމަ ިޢަމަލުކުރެވެން ިއެގޮތަށް އަދ 

ިދެންނެވީއެވެ.އުމަށް،ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްގައ ިއ ޢުލާންކޮށްގެންިކުރ އަށްިގެންދ 
ި

އަޕަރިނޯތްި 18
 ޔުޓ ލ ޓީޒްިލ މ ޓެޑްި

ފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ނ30ިިްޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިކުރ މަތ ލާފައ ވާިއަޕަރިނޯތްިޔުޓ ލ ޓީޒްިލ މ ޓެޑުންި"އީ.އައ .އޭިއެންޑްިޑ ޒައ ންިއޮފްިސ ވަރޭޖްިސ ސްޓަމްސް"ިގެިޕްރޮޖެކްޓަށްިކޮށްފައ ވާިނަންބަރުިއ 
ިކުި ިބަޔަކު ިހުރ  ިކަމެއް ިގާބ ލް ިގެންދެވޭނެ ިކުރ ޔަށް ިކަންތައް ިތެރެއ ންިމ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިބެލެވެނީ ިކުރާނެކަމަށް ިކާމ ޔާބު ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިމ ޕްރޮޖެކްޓް ރ މަތ ލާފައ ނުވާ

ިއޭނާ ިކަމަށާއ ، ިކޮމްޕެނީއަކަށް ިފަރާތެއްގެ ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިގޮތުގައ  ިއެޑްވައ ޒަރެއްގެ ިޓެކްނ ކަލް ިލ މ ޓެޑުގެ ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިނޯތް ިއެކޮމްޕެއަޕަރ ިއަކީ ިކަމަށް ިމެމްބަރެއް ިސީނ އަރ ބުނާިނީގެ
ިމައްސަލަ ިގުއ ގައ ، ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިޕްރޮޖެކްޓަށް ިގެ ިސ ސްޓަމްސް" ިސ ވަރޭޖް ިއޮފް ިޑ ޒައ ން ިއެންޑް ި"އީ.އައ .އޭ ިލ މ ޓެޑުން ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިނޯތް ިހުށަހަޅާފައ ވާިއަޕަރ ިޕްރޮޕޯސަލް ޅ ގެން،

ގެިކުންފުންޏަށްިމަތ ންިމާރކްސްިލ ބުނުިފަރާތްިކަމުގައ ވާިނޯތްިޔުޓ ލ ޓީޒްިލ މ ޓެޑުގެިޓެކްނ ކަލްިއެޑްވައ ޒަރެއްގެިގޮތުގައ ިމަސައްކަތްިކުރާިފަރާތުފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިއ ވެލުއޭޝަނުންިއެންމެި
ިމަސަ ިގޮތުގައ  ިކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ިޕްރޮޖެކްޓުގެ ިވޭސްޓްވޯޓަރ ނޑް ިއެ ިވޯޓަރ ިއެކުންފުނީގެ ިއޭނާއަކީ ިދ ނުމުން، ިމަސްލަހަތުިއެމަސައްކަތް ިސަބަބުން ިމ ކަމުގެ ިކަމުގައ ވާތީ، ިފަރާތް ިކުރާ އްކަތް

ިގާބ ލް ިކުރެވޭނެ ިމަސައްކަތް ިޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ިބޮޑު ިމ ފަދަ ިބަލާއ ރު، ިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމ މަސައްކަތަށް ިމަސްލަހަތުިފުރުއަރާތީއާއ ، ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިހުށަހަޅާފައ ނުވާކަން ިފަރާތެއް
ކޮށްގެންިމަސައްކަތްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިއަޕަރިނޯތްިގޮތަކަށް،ިގާބ ލްިފަރާތްތަކަށްިހަމަހަމަިފުރުސަތުިދީގެން،ިމ ޕްރޮޖެކްޓަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާންިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު،ިއަލުންިއ ޢުލާންިފުށުނާރާނެ

ިޔުޓ ލ ޓީޒްިލ މ ޓެޑަށްިއެންގީއެވެ.
ި
ި

ގދ.ތ ނަދުި 19
ކައުންސ ލްގެި

 އ ދާރާ

ިމަކ ޓާިމުބާރާތްިހ ނގަމުި ންިދ ޔައ ރުިމާޗްމަހުިތެރޭގައ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިއ ތުރުގަޑި ގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރުންނާިގުޅ ގެން،ިއެއ ދާރާގެިކަތީބުިމަޤާމުގެިނުފޫޒާއ ިބާރުިބޭނުންކޮށްގެން
ި ިގޮތުގައ  ިފައ ސާގެ ިއ ތުރުގަޑީގެ ި)ހަތްހާސް(ިރުފ ޔާއަށ7,000.00ިިްނަގައ ގެން ިކަމަށާއ ،ިއެއ ދާރާގެ ިނަގާފައ ވާ ިއެއ ދާރާއ ން ިފައ ސާ ިޢަދަދެއް ިބޮޑު ިކަމަށާއ ،1ިިވުރެ ިދީފައ ވާ މުވައްޒަފުންނަށް

ގޮތްގޮތުންިލ ބ ފައ ިހުންނަިފައ ސާިމީގެިއ ސާއާއ ،ިއެހެނ ހެންިބަޖެޓްިބަލަހައްޓާިފަރާތްިތ ޖޫރީގައ ިހުންނަިފައ ސާިނަގައ ގެންިސައ ބޮއ ިހަދާކަމަށާއ ،ިތ ޖޫރީގައ ިހުންނަިހުކުރުިކުރާިމީހުންގެިފަ
އ ދުގައ ވާިގޮތުގެިވަނަިއަހަރުގެިކުރީކޮޅުންިފެށ ގެންިއައ ޓަމްބަކީއާއ ިތ ޖޫރީބާކީިބަލަހައްޓަމުންިގެންގޮސްފައ ނުވާތީ،ިދައުލަތުގެިމަލ އްޔަތުގެިގަވ1322ިާތެރޭގައ ިހ މެނޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލާގައ ،ި

ިއްިބެލެހެއްޓުމަށްިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.މަތ ންިފައ ސާއާބެހޭިހ ސާބުތަ
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