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1

ސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުގެ ިރަޖސްޓްރީގައި ،މީގެ ިި 1އަހަރު ިކުރން ިނޯޕޭ ިލީވްގައ ިއންޑއާއަށްގޮސް ިމހާރު ިއންޑއާގައ ިއުޅެމުންދާ ިފަރާތެއް ިހމެނޭކަމަށާއި ،އޭނާ ިހމެނެނީ ިލ.އަތޮޅުި

ކައުންސލްގެިއދާ ި
ރާ ި ކައުންސލްިއދާރާގެިރަޖސްޓްރީގައިކަމަށާއި،މކަމަކީިލ.އަތޮޅުިކައުންސލްިއދާރާގެިޒންމާދާރުވެރޔާިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިކޮށްފައވާިކަމެއްކަމަށްިބުނާިިމައްސަލަި .
ި
ިި.2ހައްދުންމަތީިއަތޮޅުިކައުންސލްިއދާރާގެިމު ވައްޒަފެއްކަމުގައވާިފަރާތަކީިމުސާރަިނުލބޭިޗުއްޓީއެއްގައިރާއްޖެއންިބޭރަށްިގޮސްިޗުއްޓީގެިމުއްދަތުިހަމަވެިވަޒީފާއަށްިނުކުންނަންޖެހިވަޒީފާއަށްި
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ި
ި
ި
ި
ި
ި

ސވލްިސަރވސްި

ން ި
ކޮމޝަ ި
ި
ި
1

ނުކުމެފައނުވުމާއި،ޗުއްޓީގެިމުއްދަތުިހަމަވުމުންވެސްިޗުއްޓީިއތުރުކުރުމަށްިހުށަހަޅާފައނުވުމާއ ިއަދ ިވަޒީފާއން ިވަކ ިވުމަށްިއެދފައވަނީިޗުއްޓީގެިމުއްދަތުިހަމަވެިވީގޮތެއްިނާންގާތާި(ި 1ދޭއް)ި
އަހަރު ިފަހުން ިސަރުކާރުގެ ިމަސްއޫލއްޔަތުތަކާއ ،މަސައްކަތުން ިވީއްލުމުގެ ިޕްރޮގްރާމްގެ ިދަށުންކަމުންި ،ސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުން ިއެޕްރޮގްރާމުގެ ިދަށުން ިއޭނާ ިވަކކުރުމަށް ިހެދުނު ިޗޓްި
ބާޠލްކޮށްފައވުމާއ ި ،އޭގެފަހުން ިއޭނާއާ ިމެދު ިއަމަލުކުރަން ިފެންނަ ިގޮތަކާބެހޭ ިގޮތުން ިހައްދުންމަތީ ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިސވލްސަރވސް ިކޮމޝަނަށް ިހުށަހަޅާފައނުވާތީ ިސވލްި
ައ ިވާފަދައންި ،މުސާރަ ިނުލބޭ ިޗުއްޓީ ިނެގުމަށްފަހު ިވަޒީފާއަށް ިނުނުކުމެ ިވީނުވީއެއް ިނައަންގައ ިި21
ސަރވސް ިކޮމޝަންގެ ިގަވައދުގެ ިި 22ވަނަ ިބައގެ ިި 12ވަނަ ިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރެވފ ި
އަތޮޅު ިކައުންސލްި
ދުވަހަށްވުރެ ިއތުރުވެފައވާތީ ި ،އެފަރާތާމެދު ިހައްދުންމަތީ ިއަތޮޅު ިކައުންސލުން ިއަމަލު ިކުރަން ިފެންނަ ިގޮތަކާއެކު ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅުމަށްި ،ހައްދުންމަތީ ި ި

އދާރާއަށްިއެންގީއެވެި .
 .2އަދިމުސާރަިނުލބޭިޗުއްޓީިނެގިދުވަހުންިފެށގެންިއެފަރާތުގެިމަޤާމުިއޮތީިހުހަށްކަމަށްވެފައިއެމަޤާމަށްިއތުރުިމުވައްޒަފެއްިނުވަތަިވަގުތީިމުވައްޒަފެއްިލައްވާފައނުވާކަންިހައްދުންިމަތީި
އަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިލޔެކ ޔުންތަކުންނާއ ިތަޙްޤީޤަށް ިމަޢުލޫމާތު ިދން ިފަރާތްތަކުގެ ިބަޔާނުން ިސާބތުވާތީި ،އެމަޤާމު ިހުސްވެފައ ިއޮންނަތާ ިމހާރު ި(ި 1ތނެއް) ިއަހަރު ިދުވަސްވެފައވާތީި
ލްިސަރވސްިކޮމޝަނަށްިއެންގީއެވެ.
ސވލްިސަރވސްިކޮމޝަންގެިޤަވާޢދުގެިި1ވަނަިބައގެިި1ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިއެފަރާތުގެިމަޤާމުިއުވާލުމަށްިސވ ި

އް ި
ނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި
އެޅު ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި
ި
ސވލްިސަރވސްި

ން ި
ކޮމޝަ ި

 .1މުސާރަ ިނުލބޭ ިޗުއްޓީ ިހަމަވުމަށްފަހު ިއެފަރާތުންިވަޒީފާއަށް ިނުނކުމެިހުރ ިމައްސަލައގައ ިހައްދުންމަތީިއަތޮޅު ިކައުންސލް ިއދާރާގެ ިޒންމާދާރުިވެރޔާި ،އޭނާއާ ިމެދުގަ ިއަމަލުކުރާނެި
ގޮތެއް ިކަނޑައަޅައ ިއެކަން ިލޔުމުން ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނަށް ިހުށަހަޅާފައނުވާތީި ،ސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަންގެ ިގަވައދުގެ ިި 1ވަނަ ިބައގެ ިދަށުން ިހައްދުންމަތީ ިއަތޮޅު ިކައުންސލްި
އދާރާގެ ިޒންމާދާރުވެރޔާ ިއޭނާގެ ިމަސްއޫލއްޔަތުތައް ިއުފުލު މުގައ ިއހުމާލުވެފައވާކަން ިތަޙްޤީގުގައ ިސާބތުވެފައވާތީި ،ސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަންގެ ިގަވައދުގެ ިި 1ވަނަ ިބައ ި(ޒންމާދާރުި
ޝަނަށްިއެންގީއެވެ.
ވެރން)ގެިދަށުންިހައްދުންމަތީިއަތޮޅުިކައުންސލްިއދާރާގެިޒންމާދާރުިވެރޔާއާިދޭތެރޭިއަޅަންޖެހޭިފޔަވަޅެއްިއެޅުމަށްިސވލްިސަރވސްިކޮމ ި

ި
ި

2

ލް
ލ.މާވަށުިސްކޫ ި

3

ލ.މާމެންދޫި

 ި 1002ވަނަ ިއަހަރު ިއޮޑޓަރ ިޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހުން ިލ.މާވަށު ިސްކޫލްގެ ިއޮޑޓެއް ިކުރއރުި ،އެ ިތޖޫރން ި ި 2ލައްކައަށްވުރެ ިގނަ ިރުފޔާ ިމަދުވެފައވާ ިކަން ިފާހަގަ ިކުރެވފައވާކަމަށް ިބުނާި
ތީި ،ކުރޔަށް ިއޮތް ިތާނގައ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެި
މައްސަލައގައި ،އެސްކޫލްގެ ިތޖޫރީ ިބާކީ ިބަލަހައްޓަމުން ިނުގެންދާކަމާއ ިލޔެކޔުންތައް ިރަނގަޅަށް ިބަލަހައްޓާފައ ިނުވާކަން ިފާހަގަކުރެވފައވާ ި
ގަވާއދުގެި ި3.01ވަނަިމާއްދާގައވާިގޮތުގެމަތންިސްކޫލްގެިޚަރަދުތައްިކުރެއްވުމަށާއިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި6.26ވަނަިމާއްދާގައވާިގޮތުގެމަތންިއޮފީހުގައިބަހައްޓާިފައސާގެިތޖޫރީި
ރޕޯޓްިތައްޔާރުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.

ި
ލ.މާމެންދޫ ިރައްޔތުންގެ ިއންޖީނުގެއަށް ިޑީސަލް ިގަތުމުގެ ިއުޞޫލް ިއޮންނަނީ ިކަނޑައެޅޭ ިމުއްދަތަކަށް ިއޢުލާންކޮށްގެން ިއަމއްލަ ިފަރާތަކާ ިކޮންޓްރެކްޓް ިއުސޫލުން ިހަވާލުކޮށްގެން ިކަމަށްވާއރުި،

ކައުންސލްގެިއދާ ި
ވަނަިއަހަރާއި 1002ި،ވަނަިއަހަރުގެިބައެއްގައ ިރައްޔތުންގެިއންޖީނުގެއަށްިޑީސަލްިގަނެި
ރާ ި އސްވެރޔާގެިމަސްލަޙަތުިއެކުލެވޭިވޔަފާރއަކުންިއެއްބަސްވުމެއްިނުހަދައ ިއޢުލާނެއްިނުކޮށްިި 1002
އެތައްލައްކަިރުފޔާގެިވޔަފާރކޮށްފައވާިކަމަށާއި،މާމެންދޫިބަނދަރުިޞަރަޙައްދުގައ ިހުރ ިރުއްގަސްިކެނޑުމަށްފަހުި،އެރުއްގަހައްިބަދަލުދނުމަށްިމާމެންދޫިއޮފީހުގެިއެކ ިއައޓަމްތަކުންިނަގާފައވާި
ލުދނުމަށްި
(ި 8,958.94އަށްހާސް ިނުވަސަތޭކަ ިފަންސާސް ިއަށް ި ރުފޔާ ިނުވަދހަ ިހަތަރު ިލާރ) ިނެގުމަށްފަހުި ،ރުއްގަހަށް ިބަދަލުދނުމުގެ ިއައޓަމަށް ިޖަމާކޮށްފައނުވާ ިކަމަށާއި ،އެރުއްގަހަށް ިބަދަ ި
ސަރުކާރުންިފޮނުވާފައވާި(ި 36,154.82ތރީސްހަހާސްިސަތޭކަިފަންސާސްިހަތަރުިރުފޔާިއަށްޑހަިދެލާރ) ިއަށްިޢަމަލުކޮށްފައވަނީިސަރުކާރުގެިމުދަލާއ ިފައސާިހޭދަކުރުމުގެިގަވާއދާިޚލާފަށްި
ކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައ ި،ލ.މާމެންދޫިއޮފީހުގެި(މހާރުިލ.މާމެންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާގެ)ިފައސާއާބެހޭިމުޢާމަލާތްތައްިހންގާއރުިއޞްލާޙުކުރުންިމުހއްމުިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިތރީގައި
މދަންނަވާިކަންތައްތައްިއސްލާޙުކުރުމަށްިއެއދާރާއަށްިއެންގުނެވެ.
ި.2އެއްފަހަރާިގަންނަިތަކެތީގެިއަގުި( ި25,000.00ފަންސަވީސްހާސް)ިރުފޔާއަށްވުރެިބޮޑުނަމަި،ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގައިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތަށްި،އޢުލާނުކޮށްިއަންދާސީހސާބުިހޯދައި
އެގްރމެންޓްިކޮށްގެންިއެއެއްޗެއްިގަތުން.

ށްފައވާގޮތަށްިޢަމަލުކުރުންި .
ި. 1މުވައްޒަފަކާިގުޅުންިހުރިވޔަފާރއަކުންިވޔަފާރީގެިމުއާމަލާތެއްިހންގަންިޖެހއްޖެިނަމަި،ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި6.02ވަނަިމާއްދާގައިބަޔާންކޮ ި
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އް ި
ނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި
އެޅު ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

ލް ި ތ.ދޔަމގލީިސްކޫލްގެިޕްރންސޕަލްިއޭނާގެިއަންހެނުންގެިޢާއލާގެިކުއްޖެއްި ދޔަމގލީިސްކޫލްގެިޚަރަދުގައިލައބްރޭރއަންިކޯހެއްގައިފޮނުވާފައވާިކަމަށާއިއެކޯހަށްިއޭނާިފޮނުވާފައވަނީިއޢުލާނުި
ތ.ދޔަމގލީިސްކޫ ި

4

ނުކޮށް ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައގައި ،ސަރުކާރުގެ ިއެކއެކ ިއދާރާތަކުން ިއެކކަންކަމާއ ިގުޅގެން ިފޮނުވާ ިސޓީތަކާއ ިއެނޫންވެސް ިލޔުންތަށް ިކުރއަށްއޮތްތާނގައ ،ފަސޭހައން ިހޯދޭނޭ ިގޮތަކަށްި
ފައލްކޮށްިބެލެހެއްޓުމަށްިތ.ދޔަމގލީިސްކޫލަށްިއެންގީއެވެ.

ި
ގދ.ތނަދޫި

5

ި 03ޖޫންިި 1322ވަނަިދުވަހުި ި 20:33ގައ ިހައކޯޓުގައ ިއޮތްިމައްސަލައެއްގައ ިޖަވާބުދާރީވުމަށްިގދ.ތނަދޫިކައުންސލުންިދޔަިއެކައުންސލުގެިމެމްބަރުިދަތުރުކޮށްފައވަނީިި 03ޖޫންިި1322

ދާ ި
ކައުންސލްގެިއ ި
ރާ ި ގައ ިކަމަށާއި 12ި،ޖުލައ ިި 1322ގައ ިއެނބުރ ިރަށަށްިގޮސްި،ތނަދޫިކައުންސލްގައ ިސޓީއަކުންިއެދފައވަނީިި 30ދުވަހުިމާލޭގައ ިމަޑުކުރަންޖެހުމާިގުޅގެން(ި 1333/-ި،ދެހާސް)ިރުފޔާި
ކެއުމަށްިޚަރަދުވީކަމަށްިހަދައ ިއެފައސާިހޯދުމަށްިކަމަށާއި،އޭނާިދަތުރުކޮށްފައވަނީިި 03ޖޫންިި 1322ގައ ިކަމަށްވެފައ ިދަތުރުކުރ ިޓކެޓްިހުށަނާޅާިރާސްިމޯލްޑވްސްއންިި 20ޖުލައ ިި1322
ވަނަ ިދުވަހު ިދަތުރުކުރކަމަށް ިއެތަނުން ިހޯދާފައވާ ިބލާއި ،ކާޑެއްދޫއަށް ިި 21ޖުލައ ި ި 1322ގައ ިދަތުރުކުރކަމަށް ިސަރުކާރަށް ިނސްބަތްވާ ިފަރާތެއް ިދުއްވާ ިލޯންޗެއްގެ ިބލްގައވާ ިި033/-
ރށަށްިގޮސްފައވަނީިވައގެމަގުންިކަމަށްވާއރުި،ވައގެި
(އަށްސަތޭކަ)ިރުފޔާިހޯދުމަށްިއޭނާިހުށަހަޅާފައވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައ ި ،ގދ.ތނަދޫިކައުންސލްގެިމެމްބަރުިމާލެއައސްިއެނބުރ ި ަ
ލޭ ިއެއަރޕޯޓަށާއ ިކާޑެއްދޫ ިއެއަރޕޯޓުން ިތނަދޫއަށް ިކުރި
މަގުން ިމާލެ ިއައސް ިއެނބުރ ިރަށަށް ިދޔުމަށްޓަކައ ިތނަދޫން ިކާޑެއްދޫ ިއެއަރޕޯޓަށާއ ިހުޅުލޭ ިއެއަރޕޯޓުން ިމާލެއަށާއ ިމާލެއން ިހުޅު ި
ދަތުރުތަކުގެިޚަރަދުގެިފައސާިއޭނާއަށްިދީފައނުވުމާއި،އެދަތުރުތައްިކުރުމަށްިވަކގޮތެއްިގދ.އަތޮޅުކައުންސލްގެިއދާރާއންވެސްިއަދ ިތނަދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއންވެސްިއޭނާއަށްިއެންގކަންި
ނު ވަތަިދައުލަތުގެިއދާރާއެއްގެިބޭނުމަށްިއެތަނުގެިމުވައްޒަފުންިކުރާިކަނޑުދަތުރުތަކަށްިފައސާދޭނެިވަކިއުޞޫލެއްިމހާރުިޢަމަލުކުރަމުންދާިދައުލަތުގެި
ލޔުންތަކުންިއެނގެންިނެތުމާއި،ސަރުކާރުގެި ި
މާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގައ ިބަޔާންކޮށްފައނުވާތީި،ކާޑެއްދޫންިތނަދޫއަށްިދޔުމަށްިލޯންޗްގައ ިކުރ ިދަތުރަށްިގދ.ތނަދޫ ިކައުންސލްގެިމެމްބަރު ިހުށަހެޅ ިބލްގައވާިފައސާިއޭނާއަށްިދޭންޖެހޭނެކަމަށްި
ފެންނަކަމަށާއި،ތނަދޫންިކާޑެއްދޫއަށާއ ިހުޅުލޭިއެއަރޕޯޓުންިމާލެއަށާއ ިމާލެއންިހުޅުލޭިއެއަރޕޯޓަށްިދޔުމުގެިފެރީޓކެޓްވެސްިއޭނާއަށްިދޭންޖެހޭނެކަމަށާއި،އެދަތުރުގައ ިރަސްމީިބޭނުމަށްިޓެކްސީި
ދަތުރުތަކެއް ިކޮށްފައވާނަމަ ިއެދަތުރުތަކުގެ ިޚަރަދުވެސް ިއޭނާއަށް ިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ިމކޮމޝަނަށް ިފެންނަކަމަށް ިހުވަދުއަތޮޅު ިދެކުނުބުރީ ިއަތޮޅުކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށާއ ިތނަދޫ ިކައުންސލްގެި

އދާރާއަށްިއެންގީއެވެި .
ި
6

ތ.ވޭމަންޑޫި

ތެލުގެ ިއަގު ިބޮޑުވުމާ ިގުޅގެންި ،ވޭތުވެދޔަ ިދެތންމަސް ިދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިދެކޮޅުނުޖެހ ިތ.ވޭމަންޑޫ ިރައްޔތުންގެ ިމާލއްޔަތަށް ިވަރަށް ިބޮޑަށް ިގެއްލުންވެފައވާތީި ،ތ.ވޭމަންޑޫ ިޖަނަރޭޓަރި

ރާ
ކައުންސލްގެިއދާ ި

ހންގާފައވަނީިމާލއްޔަތުގައ ިހުރ ިފައސާގެިތެރެއންިއތުރަށްިނަގައގެންިކަމަށާއި،މކަންިމގޮތަށްިދމާވުމުންި،ތ.ވޭމަންޑޫިކައުންސލުންި،އެރަށުގައ ިކަރަންޓުގެިޚދުމަތްިދނުމާބެހޭިގޮތުންި
ރައްޔތުންނަށް ިފެންނަގޮތެއް ިބެލުމަށް ިި 21އޭޕްރީލް ި ި 1022ގައ ިރައްޔތުންގެ ިވޯޓްލުން ިއޮންނާނެ ިކަމަށް ިއެކައުންސލުން ިނންމާފައވަނކޮށްި ،އެދުވަހު ިނަގަން ިހަމަޖެހފައވާ ިވޯޓް ިނުލާގޮތަށްި
ހަމަޖެހފައވާކަމަށް ިއެކައުންސލުން ިބުނެފައވާކަމަށާއި ،މކަން ިވީގޮތެއް ިއޮޅުންފލުވުމުން ިއެކައުންސލުގެ ިރައީސް ިބުނެފައވަނީ ިއެއީ ިކައުންސލަށް ިފެނގެން ިނންމާފައވާ ިގޮތެއް ިކަމަށާއިި،
އންޖީނުގޭގެިމާލއްޔަތަށްި(ި 386,000.00ތންލައްކަިއަށްޑހަިހަހާސް)ިރުފޔާިލބޭއރުި،އންޖީނަށްިއަޅާިޑީސަލަށްި(ި 230ފީފާ)ިގާތްގަޑަކަށްި(ި 448,000.00ހަތަރުލައްކަިސާޅީސްިއަށްހާސް)ި
ރުފޔާ ިޚަރަދުވާއރުި ،މުވައްޒަފުންގެ ިމުސާރައާއ ިމެއންޓަނަންސްއާއެކު ިގާތްގަޑަކަށް ިި 1ލައްކަ ިރުފޔާ ިޚަރަދުވާއރުި ،މޢަދަދު ިހަމަކުރުމަށް ިއތުރަށް ިނަގަންޖެހޭ ިފައސާ ިނަގަނީ ިރައްޔތުންގެި
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އް ި
ނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި
އެޅު ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

ނު ިތރީގައވާ ިކަންތައްތައްި
މާލއްޔަތުގައ ިހުންނަ ިފައސާއން ިކަމަށްބުނެ ިހުށަހަޅާފައވާ ިމައްސަލައގައި ،މފަދަ ިމުޢާމަލާތްތައް ިހންގާއރު ިއޞްލާޙުކުރުން ިމުހއްމު ިކަމަށް ިފާހަގަކުރެވު ި

އސްލާޙުކުރުމަށްިވަނީިއެންގފައެވެި .
ި
ށްި ވެފައިއަދިމހާރުިނަގަމުންދާިފީިނެގުމުންިތ.ވޭމަންޑޫި
 .2ތ.ވޭމަންޑޫިރައްޔތުންގެި(އާއްމު)ިއަތުންިނަގަމުންދާިފީއަކީިއެނާޖީިއޮތޯރޓީންިހުއްދަކޮށްފައވާިއަގުތަކަށްވުރެންިކުޑަިއަގުތަކަ ި
އންޖީނުގެއަށްިގެއްލުންވަމުންދާތީި،އެނާޖީިއޮތޯރޓީންިހުއްދަކޮށް ފައވާިއަގުތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްިއންޖީނުގެއަށްިގެއްލުންނުވާނޭިގޮތެއްގެިމަތންިކަރަންޓްިޔުނޓެއްގެިއަގުިކަނޑައެޅުމަށް.
ކުރެވގެން ިތެޔޮ ިގަންނަމުން ިނުދާކަންި
 .1ތ.ވޭމަންޑޫ ިކައުންސލް ިއދާރާއން ިހންގާ ިއންޖީނުގެއަށް ިބޭނުންވާ ިތެޔޮ ިގަތުމުގައ ިއޢުލާންކޮށްގެން ިފަރާތެއް ިހޯދައގެން ިއަދ ިއެގްރީމަންޓް ި ި
ފާހަގަކުރެވެއެވެި.ވީމާިތ.ވޭމަންޑޫިކައުންސލްިއދާރާގެިދަށުންިހންގަމުންގެންދާިއންޖީނުގެއަށްިބޭނުންވާިތެޔޮި(ޑީސަލް)ިގަތުމުގައ ިމާއްލއްޔަތުިގަވާއދާިއެއްގޮތައްިއަމަލުިކުރަމުންިގެންދއުމަށްި

އެންގުމަށްި .
 .1ތ.ވޭމަންޑޫިކައުންސލްިއދާރާއންިބަލަހައްޓާިތ.ވޭމަންޑޫިއންޖީނުގޭގެިލޔެކޔުންތައްިރަނގަޅަށްިބެލެހެއްޓުމަށާއިފައސާގެިފޮތްތައްިޤަވާއދާިއެއްގޮތަށްިބެލެހެއްޓުން.
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ގއ.ކޮނޑޭި

ން ިހެދުމުގެިސަބަބުންިމުވައްޒަފުންިމކަމުގެިޝަކުވާކޮށްި
ގއ.ކޮނޑޭިކައުންސލްގެިއދާރާގެިމުވައްޒަފުންނަށްިމުސާރަިދޭއރުި،ތަފްޞީލްިއެނގޭގޮތަށްިގަނޑުކޮޅެއްިއެއްޗެއްިނުދޭިކަމަށާއި،މހެ ި

ކައުންސލްގެި

އެކަމަކަށްިއެިއދާރާއންިއޖާބަދީފައނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،މކަހަލަ ި ޝަކުވާއެއްިލބފައވާިކަމަށްިބަޔާންކޮށްި،މުވައްޒަފުންނަށްިލބޭިމުސާރައާއި،އނާޔްތަތަކުގެިތަފްސީލްިކޮންމެި

އދާރާ ި

މަހެއްގެިމުސާރަދޭއރުި،މުވައްޒަފުންނަށްިލޔުމުންިއަންގަމުންިދއުމަށްިގއ.ކޮނޑޭިކައުންސލްގެިއދާރާގައިދެންނެވީއެވެ.
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ހއ.އަތޮޅުި

ހއ.ދއްދޫގައ ިހުންނަ"ި،ތލަދުންމަތީިއުތުރުބުރީިރައްޔތުންގެިއުތުރުހޔާ"ިމަރާމާތުިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިހއ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިި 22ޑސެމްބަރިި 1022ގައި

ކައުންސލްގެި

ކަށް ިދން ިމަޢުލޫމާތު ިކަރުދާހުގައި ،ކުރަންވީ ިކަންކަން ިލޔެފައ ިއޮތްނަމަވެސް ިމަސައްކަތުގައ ިބޭނުންކުރާނީި
ކޮށްފައވާ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިމަޢުލޫމާތު ިސާފުކުރަން ިއެ ިއދާރާއަށް ިދޔަ ިފަރާތްތަ ި

އދާރާ ި

ކޮންފެންވަރެއްގެިކޮން ިބާވަތެއްގެ ިއެއްޗެއްކަން ިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާިކަމަށާއި ،އެގޮތުން ިފާޚާނާތަށްޓެއް ިބަހައްޓަންޖެހޭ ިކަމަށްިލޔެފައ ިއޮތްއރުިއެއީ ިތރތަށްޓެއްކަން ިނުވަތަ ިއުސްތަށްޓެއްކަމާއި،
ފާޚާނާހޮޅ ިއަޅާއރު ިބޭނުންކުރާނީ ިއާދައގެ ިހޮޅކަމެއް ިނުވަތަ ިހައޕްރެޝަރ ިހޮޅކަމެއްވެސް ިއެނގެން ިނެތްކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ިމުއްދަތެއްވެސް ިއަދ ިޕޮއންޓްދޭނެ ިއުޞޫލެއްވެސް ިހާމަކޮށްފައި
ނެތްކަމަށާއި،މ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރާނީ ި،ހަމައެކަނ ިއެންމެިކުޑައަގުިހުށަހަޅާިފަރާތެއްިބަލައގެންިކަމަށްިއެއދާރާއންިބުނެފައވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،މމައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެި

4

އް ި
ނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި
އެޅު ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

ޢަމަލެއް ިއެކުލެވގެންނުވނަމަވެސް ި ،ހއ.ދއްދޫގައ ިހުންނަ"ި ،ތލަދުންމަތީ ިއުތުރުބުރީ ިރައްޔތުންގެ ިއުތުރުހޔާ" ިމަރާމާތު ިކޮށްދޭނެ ި ިފަރާތެއް ިހޯދަން ިބޭނުންވެގެން ިހއ.އަތޮޅު ިކައުންސލްގެި
އދާރާއން ިކުރ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެންި ،ކުރމަތލ ިފަރާތްތަކަށް ިދން ިމަޢުލޫމާތު ިޝީޓުގައި ،އެމަސައްކަތް ިނންމާނެ ިވަކ ިމުއްދަތެއް ިއަދ ިހުށަހެޅުންތައް ިއވެލުއޭޓްކުރުމުގައ ިޕޮއންޓްދޭނެ ިވަކި
ށް ިއޮތްތަނުގައ ިއޢުލާނަކާިގުޅގެންި،މަޢުލޫމާތުދޭއރުި،
މންގަނ ޑެއްިކަނޑައަޅައގެިއެކަންިހާމަކޮށްފައނުވާކަންިމމައްސަލައާިގުޅޭިލޔުންތައްިމކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުންިފާހަގަކުރެވޭތީި،ކުރޔަ ި

މާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި2.26ގައވާިގޮތުގެމަތންިޢަމަލުކުރުމަށްިހއ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގައިދެންނެވީއެވެި .
ބޭންކްިއޮފްި

9

ެޅ ިި 0ފަރާތުގެ ިތެރެއންިއެއްފަރާތުންިހުށަހަޅާފައވާިބޑަކީި
ބޭންކްިއޮފް ިމޯލްޑވްސްިއަށްިބޭނުންވާިޓޯކަން ިރޯލްސްއާއ ިއޭ.ޓީ.އެމް ިޕޭޕަރ ިރޯލްސްިހޯދުމަށްިކޮށްފައވާިއޢުލާނާިގުޅގެންި ،ހުށަހ ި

މޯލްޑވްސްިޕލކ ި އެންމެ ި އަގުހެޔޮ ިއަދ ިމަޢުލޫމާތު ިކަރުދާހުގައ ިހުށަހެޅުމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިހުރހާ ިލޔެކޔުންތަކެއްވެސް ިހުށަހަޅާފައވާ ިހަމައެކަނ ިކުންފުނ ިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ިމމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައވަނީި
މމަސައްކަތަށްިއެދިހުށަހެޅިއަނެއްިި1ކުންފުންޏާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،ކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއޢުލާނަކާިގުޅގެންި،ބޑްިޑޮކއުމަންޓުގައިފާހަގަކޮށްފައވާިޝަރުޠުތައްިހަމަނުވާިފަރާތްތައްި
އވެލުއޭޝަނުގައިބައވެރނުކުރުމަށްިބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑވްސްިޕލކިގައިދެންނެވީއެވެ.

ި
ޖުޑޝަލްިސަރވސްި ޖުޑޝަލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުގެ ިމެމްބަރުން ިޤާނޫނު ިއަސާސީގެ ި 260ވަނަ ިމާއްދާއާ ިޚލާފަށް ިފައސާ ިނަގައ ިދަޢުލަތުގެ ިފައސާއަށް ިޚޔާނާތްތެރވަމުންދާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައގައި10ި ،
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ން ި
ކޮމޝަ ި

ޑސެމްބަރ ިި 1323ގައ ިރައްޔތުންގެ ިމަޖްލީހުން ިފާސްކޮށްފައވާ ިމުސާރައގެ ިއޮނގަނޑުގައ ިޖުޑ ޝަލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުގެ ިމެމްބަރުންގެ ިތެރެއން ިބައެއް ިމެމްބަރުންނަށް ިމުސާރަި
ކަނޑައަޅާފައވަނީ ިއެކޮމޝަނުގެ ިގާނޫނުގެ ި ި 26ވަނަ ިމާއްދާގައވާ ިގޮތުގެ ިމަތން ިކަމާއި ،އަދ ިއެއޮނގަނޑުގައ ިކަނޑައަޅާފައވާ ިމުސާރައާއ ިއެހެނހެން ިއެލަވަންސްތަކުގެ ިއތުރުން ިއެކއެކި
ގާނޫ ނުގެިދަށުންިލބދެވޭިއނާޔަތްތައްިފޔަވައ ިއެހެންިއެއްވެސްިއނާޔަތެއްިލބނުދެވޭނެކަމަށްިއެއޮނގަނޑުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާތީއާއި،އެކޮމޝަނުގެިބަޖެޓުގައ ިއެފައސާިޖަހައގެންިއެފައސާި
އެގޮތަށްިނުނެގޭނެކަމަށްިރައްޔތުންގެިމަޖްލީހުގެިމާލއްޔަތުިކޮމޓީންނާއި،އޮ ޑޓަރިޖެނެރަލްވެސްިއަންގާފައވާތީި،މހާތަނަށްިދޫކޮށްފައވާިފައސާިއޮޑޓަރިޖެނެރަލްިއަންގާފައވާިއުސޫލާިއެއްގޮތަށްި
ޖުޑޝަލްިސަރވސްިކޮމޝަނަށްިހޯދުމަށްިއެކޮމޝަނަށްިއަންގައ ިމމައްސަލަިނންމީއެވެި.އަދ ިކުރޔަށްިއޮތްތާނގައ ިރައްޔތުންގެިމަޖްލީހުންިި 10ޑސެމްބަރިި 1323ގައ ިކަނޑައަޅާފައވާި
މުސާރައާއިއޮނގަނޑާިޚލާފަށްިއެއްވެސްިފައސާއެއްިދޫނުކުރުމަށްވެސްިއެކޮމޝަނަށްިއެންގީއެވެި.

ި
11

5

ސްޓޭޓްިޓްރޭޑންގި

ސްޓޭޓްިޓްރޭޑންގިއޯގަނައޒޭޝަންިޕަބްލކްިލމޓެޑްި(އެސް.ޓީ.އޯ)ިގެިގަވާއދުިހަމަޖެހފައވާިގޮތުންި،ރަމަޟާންމަހުގެިއނާޔަތްިލބޭނީިހަމައެކަނިމުސްލމްިމުވައްޒަފުންނަށްިކަމަށާއި،ނަމަވެސްި

އޯގަނައޒޭޝަންި

ކު US$50.00
އެސް.ޓީ.އޯގެިވެހކަލްިގަރާޖުގައިމެކޭނކެއްގެިމަޤާމުގައިމަސައްކަތްކުރާިއންޑޔާގެިޣައރުިމުސްލމަކަށްވެސްިރޯދަމަހުގެިއނާޔަތްިދީފައވާކަމަށާއި،އޭނާގެިމުސާރައަށްިކޮންމެމަހަ ި

(އެސް.ޓީ.އޯ)

ި(ފަންސާސްިޔޫއެސްިޑޮލަރު)ިއތުރުކޮށްފައވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި ،

އް ި
ނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި
އެޅު ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި
.2

ތް ިދނުމުގައ ިހަރުދަނާ ިއުޞޫލްތަކެއްި
ރަމަޟާން ިމަހުގެ ިއނާޔަތް ިކުރން ިދީފައނުވާ ިބދޭސީ ިޣައރު ިމުސްލމަކު ިފަހުން ިއސްލާމްދީން ިގަބޫލުކުރުމުން ިރަމަޟާންމަހުގެ ިއނާޔަ ި

ގާއމުކުރުމުގެ ިގޮތުންި ،ބދޭސީ ިމުވައްޒަފަކު ިއސްލާމްދީނަށް ިބަދަލުވކަމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިއސްލާމކް ިއެފެއާޒް ިނުވަތަ ިދައުލަތުގެ ިކަމާބެހޭ ިމުއައްސަސާއަކުން ިރަސްމީ ިލޔުމެއް ިހޯދުމަށްފަހުި

މެނުވީި،މުސްލމަކަށްިވީތީިދޭންޖެހޭިއނާޔަތްތައްިނުދނުމަށްިއެސް.ޓީ.އޯއަށްިއެންގީއެވެި .
.1

ރީ ިއޮފްިއސްލާމކްިއެފެއާޒުންިޔަގީންކުރުމަށްފަހުގައ ިމެނުވީި،އެސް.ޓީ.އޯގެިވެހކަލްިގަރާޖުގައި
ދވެހ ިރާއްޖޭގައ ިޣައރުިމުސްލމުންިއސްލާމްދީނަށްިބަދަލުވުމުގެިކަންތައްިމނސްޓް ި

ގެ ިރަމަޟާންމަހުގެި
މެކޭނކެއްގެ ިމަޤާމުގައ ިމަސައްކަތްކުރާ ިއންޑޔާގެ ިމީހާއަށް ި ކުރއަށް ިއޮތް ިއަހަރު ިރަމަޟާންމަހު ިއނާޔަތް ިނުދނުމަށާއި ،އެފަދަ ިޔަގީންކަމެއް ިނުލބޭނަމަި ،ފާއތުވ ިއަހަރު ި
އނާޔަތުގެިގޮތުގައިއޭނާއަށްިދީފައވާި2000.00ރ(ި.ދެހާސްިރުފޔާ)ިއޭނާިއަތުންިއަނބުރާިހޯދުމަށްިއެސް.ޓީ.އޯއަށްިއެންގީއެވެ.

ި
ޑޕާޓްމަންޓްިއޮފްި
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ޖް
ހެރޓޭ ި

އފް ިހެރޓޭޖުންި
ޓް ި ޮ
ށް ިޑޕާޓްމަން ި
ަދ ިތާރީޚީި ތަންތަނާއ ިތަކެތީގެި ފޮޓޯއާއި،މަޢުލޫމާތުިހމަނައގެންިފޮޓޯޕެކްި،ފޮޓޯި،ފޮޓޯިފްރޭމްިތައްޔާރުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަ ި
ދވެހރާއްޖޭގެިއާސާރީިއ ި
ނާ ިިމައްސަލައގައި،ދވެހރާއްޖޭގެި
ުރ އޢުލާނާިިގުޅގެންިި،ބޑްިިއޯޕަނންގއަކާިިނުލައ ،އެއޢުލާނާިިގުޅގެންިހުށަހެޅ ިިކޮންމެވެސްިިފަރާތަކަށްިިކޮންޓްރެކްޓްިިހަދާފައވާކަމަށްިިބު ި
ކި
ުރ އޢުލާނާި
ފް ިހެރޓޭޖުންިކ ި
ާއ ިތަކެތީގެި ފޮޓޯއާއި،މަޢުލޫމާތުިހމަނައގެންިފޮޓޯޕެކްި،ފޮޓޯި،ފޮޓޯިފްރޭމްިތައްޔާރުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިޑޕާޓްމަންޓްިއޮ ި
އާސާރީިއަދ ިތާރީޚީި ތަންތަނ ި
ގުޅގެންި ،ބޑް ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުން ިހު ށަހަޅާފައވާ ިޕްރޮފައލްތަކަށް ިބަލައގެންި ،މަސައްކަތުގެ ިތަޖްރބާއަށް ިމާރކްސްދީގެން ިބޑް ިއވެލުއޭޓްކޮށްފައވާތީއާއި ،ޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެި
ތެރޭގައ ިހމެނޭ ިއެފް.ޑީ.އައ ިސްޓޭޝަނުން ިހުށަހެޅ ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިކޮމްޕެނީ ިޕްރޮފައލް ިހމަނާފައނުވާތީއާއި ،ޕްރޮފައލަށް ިބަލައގެން ިނޫނީ ިމަސައްކަތުގެ ިތަޖްރބާއަށް ިމާރކްސް ިނުދެވޭނެތީި،
ބޫލުނުކުރެވޭތީ ،ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅާފައވާިއެންމެންނަށްިހަމަހަމަި
އެފް.ޑީ.އައ ިސްޓޭޝަނުންިއޢުލާނާިގުޅގެންިކުންފުނީގެިޕްރޮފައލްިހުށަހަޅާފައނުވާތީިތަޖުރބާގެިބަޔަށްިމާރކްސްިދެވޭނެކަމަށްިގަ ި
ފުރުސަތު ިދނުމުގެ ިގޮތުން ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކުި ،ހުށަހަޅާފައވާ ިލޔުންތަކަށް ިބެލުމަށާއި ،އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހެޅ ިޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައ ިނުހމެނޭ ިލޔުންތައްި ،ބޑްތައް ިއވެލުއޭޓްކުރުމުގައި
ނުހމެނުމަށާއި ،އަދ ިމގޮތަށް ިމބޑުގެ ިއވެލުއޭޝަން ިއަލުން ިހެދުމަށްފަހު ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރުމުގެިކުރން ިއވެލުއޭޝަން ިޝީޓުގެ ިކޮޕީއެއް ިމކޮމޝަނަށް ިފޮނުވައދނުމަށް ިޑޕާޓްމަންޓް ިއޮފްި

ހެރޓޭޖުގައިދެންނެވުމަށެވެި .
ި
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މާލޭިސޓީި

ވލމާލޭިސނާއީިސަރަހައްދުގެިބންތަކެއްިތަރައްގީކުރުމަށްިބީލަމުގެިއުޞޫލުންިކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްިމާލޭިސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާއންިކޮށްފައވާިދެިއޢުލާންިކޮށްފައވީނަމަވެސްި،އެބންތަކަކީި

ރާ
ކައުންސލްގެިއދާ ި

ގާނޫނީިގޮތުންިއެއދާރާއާިޙަވާލުކޮށްފައވާިބންތަކެއްިނޫންކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،ވ ލމާލޭިސނާއީިސަރަހައްދުގެިބންތަކެއްިބީލަމުގެިއުޞޫލުންިކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްިމާލޭިސޓީިކައުންސލްގެި
އދާރާއންިކޮށްފައވާިދެިއޢުލާންކޮށްފައވީނަމަވެސްި،އެބންތަކަކީިޤާނޫނީގޮތުންިއެިއދާރާއާިޙަވާލުކޮށްފައވާިބންތަކެއްިނޫންކަމަށްިމކޮމޝަނަށްިމަޢުލޫމާތުިލބފައވާކަމަށްިބަޔާންކޮށްިި،ވލމާލޭި
ސނާއީ ިސަރަހައްދުގައ ިހުރ ިބންތަކަކީ ިޤާނޫނީގޮތުން ިއެއދާރާއާ ިޙަވާލުކުރެވފައވާ ިބންތަކަކަށް ިނުވާނަމަި ،އެބންތައް ިބޑް ިއުޞޫލުން ިކުއްޔަށްދީފނަމަި ،ޤާނޫނީ ިބޮޑެތ ިމައްސަލަތަކެއްި

6

އް ި
ނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި
އެޅު ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

ަތ ވެދާނެކަމަށް ިމކޮމޝަނުން ިދެކޭތީި ،އެބންތަކުގެ ިމލްކުވެރކަމާމެދު ިޤާނޫނީގޮތުން ިހުރ ިމައްސަލަތައް ިހައްލުކުރުމަށްފަހު ި ިނޫނީި ި ،އެބންތައް ި ިކުއްޔަށް ި ިދޫނުކުރުމަށް ި ިމާލޭ ި ިސޓީިި
ކުރމ ި

ކައުންސލްގެިިއދާރާގައިިދެންނެވީއެވެި .
ި
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ލ.ހތަދޫި

ން ިއެރަށުގައ ިކަރަންޓްލުމަށްޓަކައ ިގެނެސްފައވާ ިކޭބަލް ިލ ި .ހތަދޫ ިކައުންސލަރާއ ިކައުންސލަރުގެ ިޢާއލާ ިމީހުން ިބޭނުންކޮށްި ،ބަހައި ،ވއްކާހަދަމުންދާ ިކަމަށް ިބުނާި
ލ.ހތަދޫ ިރައްޔތު ި

ކައުންސލްގެި

މައްސަލައގައި،ކުރޔަށްިއޮތްތާނގައިލބޭިމފަދަިތަކެތިބޭނުންކުރުމުގައިރކޯޑުިބަލަހައްޓައގެންިމތަކެތިބޭނުންކުރުމަށްިލ.ހތަދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެި .

އދާރާ
15

ި

މނސްޓްރީިއޮފްި

 ި 2311ވަނަިއަހަރުގެިޙައްޖަށްިމީހުންިގެންދއުމުގެިހުއްދައަށްިއެދ ިމނސްޓްރީިއޮފްިއސްލާމކްިއެފެއަރޒަށްިި 06ފެބްރުއަރީިި 1021ގައ ިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅުމަށްިދޔަިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންި،

އސްލާމކްި

އެއްފަރާތަކުންިއެޕްރޮޕޯސަލްއާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހޭިލޔުމެއްިކަމަށްވާ"ި،ޖަމާޢަތު ގެިލެޓަރހެޑް"ިގެިކޮޕީއެއްިފޔަވައ ިއެހެންިހުރހާިލޔުމެއްިބަރާބަރަށްިގެންދޔަނަމަވެސްިއސްލާމކްިމނސްޓްރީންި

އެފެއާޒް

ލެޓަރހެޑަކީ" ިމާކްސްދޭ ިއެއްޗަކަށްވެސް ިނުވާތީއާއެކުި ،ފަހުންި
އެ ިޕްރޮޕޯސަލް ިބަލައނުގަނެ ިފޮނުވާލާފައވާ ިކަމަށާއި ،ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިއެހެނހެން ިލޔުންތަކަށް ިމާކްސް ިދޭއރު ި" ި
ކުންިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅއރުި،ކޮންމެހެންި
ހަރުިއެހެންިޖަމާޢަތަ ި
ލެޓަރހެޑްގެިކޮޕީއެއްިގެނެސްދޭނެކަމަށްިބުނުމުންވެސްިއެިމނސްޓްރީންިއެކަމާިއެއްބަސްވެފައނުވާިކަމަށާއި،ނަމަވެސްި،ފާއތުވ ިއަ ި
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔުމެއް ިކަމަށްވާި ،ކު ންފުންޏެއްގެ ިނުވަތަ ިލޯކަލް ިއންވެސްޓްމެންޓެއްގެ ިރަޖސްޓަރީގެ ިބަދަލުގައ ިހުށަހަޅާފައވަނީ ިޖަމާޢަތުގެ ިސެޓްފކެޓަށްވާތީ ،އެޖަމާޢަތުން ިފަހުން ިލޯކަލްި
ހަރު ިއެގޮތަށް ިފަހުން ިރަޖސްޓަރީ ިހުށަހެޅުމުން ިއެޖަމާޢަތަށް ިއެމނސްޓްރީންި
އންވެސްޓްމެންޓެއް ިރަޖސްޓަރީކޮށްގެން ިހުށަހަޅާގޮތަށް ިއސްލާމކް ިމނސްޓްރީން ިއެއްބަސްވެގެން ިއެޖަމާޢަތުން ިއެފަ ި
ހުއްދަވެސް ިދީފައވާ ިކަމަށާއ ،ފާއތުވ ިއަހަރު ިއެޖަމްޢއްޔާއަށް ިއެގޮތަށް ިފުރުޞަތު ިދންއރުި ،މާކްސްވެސް ިނުދޭ ިލޔުމަކާހެދ ިމހާރު ިޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހެޅ ިޖަމާޢަތުގެ ިޕްރޮޕޯސަލްި
ނުވާތީި،އެއީިއސްލާމކްިމނސްޓްރީންިކަނޑައެޅގެންިހންގާިކޮރަޕްޝަނެއްކަމަށްިދެކޭިކަމަށާއި 2311 ،ވަނަިއަހަރުިޙައްޖަށްިމީހުންިގެންދއުމަށްިހުއްދަދޭންިކަނޑައަޅާފައ ިއޮތީި
ބަލައގެންފައ ި
ި 2ޖަމާޢަތުގެިތެރެއންި،އެގްރޫޕުންިހުށަހެޅ ިލޔުންތަކަށްިމާކްސްދީިނމޭއރުިި 2ވަނައަށްިނުވަތަ ިި 2ވަނައަށްިހޮވޭނެިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއސްލާމކްިމނސްޓްރީންިކަނޑައެޅގެންިއެގްރޫޕަށްި
ލައގައ،
އެފުރުޞަތުިނުދޭންވެގެންިއުޅެނީކަމަށްިޤަބޫލުކުރާިކަމަށްިބުނާިމައްސަ ި
ި

އެކަށީގެންވާ ިމުއްދަތެއްގެ ިތެރޭގައ ިޢާންމުކޮށް ިފެންނާނޭހެން ިޝާއޢު ިކުރަން ިދައުލަތުގެި
 .2ރައްޔތުން ިއެމައްޗަށް ިޢަމަލުކުރުން ިލާޒމުކުރާ ިޤާނޫނާއ ިޤަވާއދުތަކަށް ިއަންނަ ިއޞްލާޙުތައް ި ި
އެންމެހައިމުއައްސަސާތަކަށްިއެންގީއެވެ.
" .1ދވެހރާއްޖެއން ިޙައްޖާއ ިޢުމްރާއަށް ިމީހުންިގެންދއުމާބެހޭިގަވާއދު" ި ،ޤާނޫނުިނަންބަރުި(ި 06/2008ޢާންމުިގަވާއދުތަކާބެހޭިޤާނޫނު)ިގެިޖަދުވަލުންިއުނކުރުމަށް ިި 20އޮކްޓޯބަރި
ި 1022ގައ ިބޭއްވ ިރައްޔތުންގެ ިމަޖލީހުގެ ިި 01ވަނަ ިދައުރުގެ ި ި 03ވަނަ ިޖަލްސާއން ިފާސްކުރައްވާފައ ިވީނަމަވެސްި ،އެ ިމަޖލީހުން ިނންމެވ ިނންމެވުން ިދވެހރާއްޖޭގެ ިޖުމްހޫރއްޔާގެި
ސްި
ޤާނޫނުއަސާސީގެިި 62ވަނަ ިމާއްދާގެި(ހ)ިގައ ިކަނޑައެޅ ި ބަޔާންވެފައވާިގޮތުގެމަތީންިޢާންމުކޮށްިޝާއޢުކޮށްފައނުވާތީި ،އެގަވާއދަކީިމނސްޓްރީ ިއޮފްިއސްލާމކްިއެފެއަރޒްއން ިމހާރުވެ ި
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އް ި
ނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި
އެޅު ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ިގަވާއދެއްގެ ިގޮތުގައ ިބެލެވޭތީި ،އެގަވާއދާ ިތަޢާރުޒުވާނެފަދައަކުން ިއުޞޫލުތައް ިނުހެދުމަށާއ ،އޖުރާއީ ިކަންތައްތަކުގައ ިއެގަވާއދާ ިތަޢާރަޒުވާގޮތަށް ިޢަމަލުނުކުރުމަށާއި،
ޤާނޫނުތަކާއިގަވާއދުތަކާިތަޢާރުޒުވާގޮތަށްިއުޞޫލެއްިހަދާފައވާނަމަިއެއުޞޫލެއްިއޞްލާޙުކޮށްި،އަޅަންޖެހޭިއދާރީިފޔަވަޅުތައްިއެޅުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިއސްލާމކްިއެފެއަރޒަށްިދެންނެވީއެވެި.
ި
 .1ބައްދަލުވު ންތައް ިބާއްވައި ،ޔައުމއްޔާ ިލޔެފައވާ ިތާރީޚްތައް ިއެނގޭނޭ ިފަދައަކުން ިޔައުމއްޔާލޔެި ،އެޔައުމއްޔާތަކުގައ ިސޮއކޮށްި ،ފައލް ިކުރުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިއސްލާމކްި

އެފެއަރޒަށްިދެންނެވީއެވެި .
އޮޑޓަރިޖެނެރަލްގެި އޮޑޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހުގެިބައެއްިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިއެިއޮފީހުންިކޮށްފައވާިއޢުލާނާިގުޅގެންިި22ޑސެމްބަރިި1022ވީިއާދީއްތަިދުވަހުގެިކުޑަކޮށްިމަޢުލޫމާތުި
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އޮފީސް

ސާފުކޮށްދީފައ ިބުނެފައވަނީ ިފަހުން ިއތުރުމަޢުލޫމާތު ިފޯރުކޮށްދެވޭނެ ިކަމަށްބުނެ ިހަމައެކަނ ިކުރެހުމެއް ިއީ-މެއލް ިކޮށްދީފައވާ ިކަމަށާއި ،މގޮތަށް ިކުރެހުން ިލބުނު ިނަމަވެސް ިއތުރުމަޢުލޫމާތުި
ބޭނުންވާތީި،ކުރންިމަޢުލޫމާތުިދންދުވަހުިދީފައއޮތްިމޯބައލްިނަންބަރަކަށްިި 10ޑސެމްބަރިި 1022ވީިއަންގާރަިދުވަހުގެިމެންދުރުފަހުގެިވަގުތެއްގައ ިގުޅުމުންިއެިފޯނަށްިޖަވާބުދންިފަރާތުންި
ބުނެފައވަނީ ިއތުރު ިޕްރީބޑް ިމީޓންގއެއް ިި 10ޑސެމްބަރ ި ި 21:00ި 1022ގައ ިއޮތް ިކަމަށާއި ،ބޑް ިހުށަހެޅޭނީ ިޕްރީބޑް ިމީޓންގއަށް ިހާޒރުވ ިފަރާތްތަކަށް ިއެކަނ ިކަމަށާއި ،އެ ިޕްރީބޑްި
އީ-މެއލްއންިއެންގ ިކަމަށާއި،އޢުލާނުގައ ިި 12ޑސެމްބަރިި 1022ވާިބުދަި
މީޓންގިއޮތްވާހަކަިި 22ޑސެމްބަރިި 1022ވީިއާދީއްތަ ިދުވަހުިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންިއައ ިފަރާތްތަކަށްިފަހުންި ި
ދުވަހުގެި ި 20:10އަށްިބޑްިހުށަހެޅުމަށްިއޮތްއރުި،އެދުވަސްިބަލަދުވކަމަށްިއެއްވެސްިއޢުލާނެއްިކޮށްފައ ިނެތްއރުި،ބޑްިބަލައގެންފައ ިވަނީިި 16ޑސެމްބަރިި 1022ވީިހޯމަދުވަހުގެިި20:10
ގައިކަމަށާއި،ނަމަވެސްި،މހާރުިފަރާތަކަށްިއެބޑްިއެވޯޑްކޮށްފައވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،މަސައްކަތެއްިކުރުވުމަށްިނުވަތަިޚދުމަތެއްިހޯދުމަށްިކުރާިއޢުލާނުގައިބަޔާންކޮށްފައވާިއެއްވެސްި
ކަމަކަށް ިނުވަތަ ިމަޢު ލޫމާތަކަށް ިބަދަލު ިގެންނަން ިޖެހޭ ިޙާލަތުގައ ިބީލަމުގައ ިބައވެރވުމަށް ިޝަޢުޤުވެރވާ ިފަރާތްތަކުގެ ިމެދުގައ ިހަމަހަމަ ިފުރުޞަތުތަކެއް ިޤާއމުކުރުމަށްޓަކައި ،އެމަޢުލޫމާތެއްި

ރުކުރުންިނުވަތަިމަޢުލޫމާތަށްިއައިބަދަލުިބަޔާންކޮށްިއަލުންިއޢުލާނުކުރަންިއެންގީއެވެި .
ބީލަމުގައިބައވެރވާންިޝައުޤުވެރކަންިފާޅުކުރާިހުރހާިފަރާތަކަށްވެސްިއެންގުނުކަންިކަށަވަ ި
ުޅގެންކަންި
މަސައްކަތެއްިކުރުވުމަށްިނުވަތަިޚދުމަތެއްިހޯދުމަށްިކުރާިއޢުލާނާިގުޅގެންިތައްޔާރުކުރާިލޔެކޔުންތަކުގައ ިތާރީޚްިޖެހުމާއި،އެލޔެކޔުމެއްިތައްޔާރުކުރަނީިކޮންިއޢުލާނަކާިގ ި
އެނގޭނޭހެން ިތައްޔާރުކުރާ ިއެންމެހައ ިލޔެކޔުންތަކުގައ ިއޢުލާނު ިނަންބަރަށް ިޙަވާލާ ިދނުމާއި ،އޢުލާނަކާ ިގުޅގެން ިމަޢުލޫމާތު ިސާފުކުރުމަށް ިޙާޟރުވާ ިއެންމެހައ ިފަރާތްތަކާ ިގުޅޭ ިފުރހަމަި
މަޢުލޫމާތުިހމެނުމަށާއި،އެިމަޢުލޫމާތުގެިޞައްޙަކަންިކަށަވަރުވާނޭިފަދައަކުންި،އެމަޢުލޫމާތުތައްިޑޮކއުމެންޓްިކުރުމުގައިޢަމަލުކުރުމަށްިއޮޑޓަރިޖެނެރަލްިއޮފީހަށްިއެންގީއެވެ.
މޯލްޑވްސްިޕޮލސްި  ި 1022ވަނަިއަހަރުގެިފެބްރުއަރީިހސާބުގައ ިނ.މަނަދޫގައ ިހުންނަިޕޮލސްސްޓޭޝަންގައ ިތބޭިފުލުހުންނަށްިކައްކާިކާންދނުމުގެިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުރ ިއޢުލާނާިގުޅގެންި،
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ސް
ސަރވ ި

ކުރމަތލ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއންި ،ބކރީ ިކެފޭ ިނުވަތަ ިބކރީ ިއންވެސްޓްމަންޓްގެ ިނަމުގައ ި( ިނަމެއް ިނޭނގޭ ި) ިބޑް ިހުށަހަޅައގެންި ،އެބޑް ިކާމޔާބު ިކޮށްފައވާ ިފަރާތަކީ ،އެތަނާއ ިއެއްވެސްި
ގުޅުމެއް ިހުރ ި ފަރާތެއް ިނޫންކަމަށާއ،އޭނާ ިއެމަސައްކަތަށް ިބޑް ިހުށަހަޅާފައވަނީި ،ބކރީ ިއންވެސްޓްމަންޓުން ިބޭންކް ިގެރެންޓީވެސް ިހޯދައގެން ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައގައި ،ބޑު ިހުށަހެޅި
ފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިބޑުިކާމޔާބުކޮށްފައވަނީި"ބކރީ"ިކެފޭިކަމުގައވާތީއާއ"ި،ބކރީ"ިކެފޭގެިހންގުމުގެިހުއްދަިމނސްޓްރީިއޮފްިއކޮނޮމކްސްިޑވަލޮޕްމަންޓުންިދީފައވަނީިނ.މަނަދޫިވާދީި
ބަ ލާއރުި"ބކރީ"ިކެފޭގެިނަމުގައ ިއުފުލަންޖެހޭިއެންމެހައ ިޤާނޫނީިޒންމާތައްިއުފުލަންޖެހޭިފަރާތަކީިޙަސަންިމުޙައްމަދުިކަމުގައވާތީި،
ޙަސަންިމުޙައްމަދަށްިކަމުގައވާތީއާއި،ޤާނޫނީިނަޒަރަކުންި ި
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އް ި
ނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި
އެޅު ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

މޯލްޑވްސްިޕޮލސްިސަރވސްގެިއެގްރީމެންޓްގައ ިމަސައްކަތާއ ިޙަވާލުވ ިފަރާތްިކަމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާި"ޢަލީިޝހާމްި،މަންޒަރުގެިި/ނ.މަނަދޫ"ިމނަންި"ބކރީިކެފޭ"ިއަށްިނުވަތަިނ.ވާދީި
ަރވސްއަށް ިއެންގީއެވެި .އަދ ިއެގޮތަށް ިޢަމަލުކުރެވެން ިނެތްނަމަ ިި ،މމަސައްކަތް ިއަލުންި
ޙަސަން ިމުޙައްމަދުގެ ިނަމަށް ިބަދަލުކޮށްގެން ިމެނުވީ ިކުރއަށް ިނުގެންދޔުމަށް ިމޯލްޑވްސް ިޕޮލސް ިސ ި

އޢުލާންކޮށްގެންިކުރއަށްިގެންދއުމަށްި،މޯލްޑވްސްިޕޮލސްިސަރވސްގައިދެންނެވީއެވެި .
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އަޕަރިނޯތްި

އަޕަރިނޯތްިޔުޓލޓީޒްިލމޓެޑުންި"އީ.އައ.އޭިއެންޑްިޑޒައންިއޮފްިސވަރޭޖްިސސްޓަމްސް"ިގެިޕްރޮޖެކްޓަށްިކޮށްފައވާިނަންބަރުިއޢުލާނާިގުޅގެންި،ކުރމަތލާފައވާިި30ފަރާތްތަކުގެިތެރެއންި

ޑް
ޔުޓލޓީޒްިލމޓެ ި

ކުރމަތލާފައނުވާިކަމަށާއި،ނަމަވެސްި،މޕްރޮޖެކްޓްިކާމޔާބުިކުރާނެކަމަށްިބެލެވެނީިބޑްިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންި
މޕްރޮޖެކްޓުގެިކަންތައްިކުރޔަށްިގެންދެވޭނެިގާބލްިކަމެއްިހުރ ިބަޔަކުި ި
އަޕަރ ިނޯތް ިޔުޓލޓީޒް ިލމޓެޑުގެ ިޓެކްނކަލް ިއެޑްވައޒަރެއްގެ ިގޮތުގައ ިމަސައްކަތް ިކުރާ ިފަރާތެއްގެ ިކޮމްޕެނީއަކަށް ިކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ިއެކޮމްޕެނީގެ ިސީނއަރ ިމެމްބަރެއް ިކަމަށް ިބުނާި
މައްސަލައގައ ި ،އަޕަރ ިނޯތް ިޔުޓލޓީޒް ިލމޓެޑުން ި"އީ.އައ.އޭ ިއެންޑް ިޑޒައން ިއޮފް ިސވަރޭޖް ިސސްޓަމްސް" ިގެ ިޕްރޮޖެކްޓަށް ިކޮށްފައވާ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެންި ،ޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހަޅާފައވާި
ފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިއވެލުއޭޝަނުންިއެންމެި މަތންިމާރކްސްިލބުނުިފަރާތްިކަމުގައވާިނޯތްިޔުޓލޓީޒްިލމޓެޑުގެިޓެކްނކަލްިއެޑްވައޒަރެއްގެިގޮތުގައ ިމަސައްކަތްިކުރާިފަރާތުގެިކުންފުންޏަށްި
އެމަސައްކަތް ިދނުމުންި ،އޭނާއަކީ ިއެކުންފުނީގެ ިވޯޓަރ ިއެނޑް ިވޭސްޓްވޯޓަރ ިޕްރޮޖެކްޓުގެ ިކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ިގޮތުގައ ިމަސައްކަތް ިކުރާ ިފަރާތް ިކަމުގައވާތީި ،މކަމުގެ ިސަބަބުން ިމަސްލަހަތުި
ފުރުއަރާތީއާއި ،މމަސައްކަތަށް ިހުށަހަޅާފައވާ ިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ިބަލާއރުި ،މފަދަ ިބޮޑު ިޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ިމަސައްކަތް ިކުރެވޭނެ ިގާބލް ިފަރާތެއް ިހުށަހަޅާފައނުވާކަން ިފާހަގަކުރެވޭތީި ،މަސްލަހަތުި
ފުށުނާރާނެި ގޮތަކަށްި،ގާބލްިފަރާތްތަކަށްިހަމަހަމަިފުރުސަތުިދީގެންި،މޕްރޮޖެކްޓަށްިކޮށްފައވާިއޢުލާންިބާޠލްކުރުމަށްފަހުި،އަލުންިއޢުލާންކޮށްގެންިމަސައްކަތްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިއަޕަރިނޯތްި

ޔުޓލޓީޒްިލމޓެޑަށްިއެންގީއެވެި .
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ގދ.ތނަދުި

ި ގދ.ތނަދޫިކައުންސލްގެިމެމްބަރުންނާިގުޅގެންި،އެއދާރާގެިކަތީބުިމަޤާމުގެިނުފޫޒާއ ިބާރުިބޭނުންކޮށްގެންިމަކޓާިމުބާރާތްިހނގަމުންިދޔައރުިމާޗްމަހުިތެރޭގައ ިގަވާއދާިޚލާފަށްިއތުރުގަޑި

ކައުންސލްގެި

ށްވުރެިބޮޑުިޢަދަދެއްިފައސާިއެއދާރާއންިނަގާފައވާިކަމަށާއި،އެއދާރާގެިި 1މުވައްޒަފުންނަށްިދީފައވާިކަމަށާއި،
ނަގައގެންިއތުރުގަޑީގެިފައސާގެިގޮތުގައ ި(ި 7,000.00ހަތްހާސް)ިރުފޔާއަ ި

އދާރާ

ބަޖެޓްިބަލަހައްޓާިފަރާތްިތޖޫރީގައ ިހުންނަިފައސާިނަގައގެންިސައބޮއ ިހަދާކަމަށާއި،ތޖޫރީގައ ިހުންނަިހުކުރުިކުރާިމީހުންގެިފައސާއާއި،އެހެނހެންިގޮތްގޮތުންިލބފައ ިހުންނަިފައސާިމީގެި
ތެރޭގައިހމެނޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލާގައ ި1322ި،ވަނަިއަހަރުގެިކުރީކޮޅުންިފެށގެންިއައޓަމްބަކީއާއިތޖޫރީބާކީިބަލަހައްޓަމުންިގެންގޮސްފައނުވާތީި،ދައުލަތުގެިމަލއްޔަތުގެިގަވާއދުގައވާިގޮތުގެި

މަތންިފައސާއާބެހޭިހސާބުތައްިބެލެހެއްޓުމަށްިގދ.ތނަދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެި .
ި
9

