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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
 02ިއޮގަސްޓ1026ިްނ12ިްިއޮގަސްޓ1026ިްށްި

ި
ިސ.މ
ި
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ސަރވ ސްިިސ ވ ލް 2
 ކޮމ ޝަން

ިމީހުންިކަމަށާއ ،ިއެިމަގާމަށްިކުރ މަތ ލ ިމީހުނ1ިާހޯދުމަށްިއ ޢުލާންކުރުމުންިއެިމަގާމަށްިކުރ މަތ ލާފައ ވަނީިިތ.ކަނޑޫދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިއެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރުގެިމަގާމަށްިމީހަކު
ި ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިއެއ ންޓަވ އުކޮށްފައ ވަނީ ިގޮތަށް ިކޮމ ޓީިއެދ ފައ ވާ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިއެންޑް ިމެނޭޖްމަންޓް ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިންި)ިއ ދާރާގެ ިކޮމ ޓީ( އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ

ޕެނަލަކުންކަމަށާއ ،ިއެިޕެނަލުންިއެިމީހުންިހ މެނޭގޮތަށްިއެކުލަވާލ ިިކޮށްިއަތޮޅުގެިއެކ ިރަށްރަށުންކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާިމެދުވެރ ިނ ންމ ގޮތުގެިމަތ ންިއަތޮޅުމަޝްވަރާކޮށްި
އެމަގާމަށްިމީހަކުިހޯދުމަށްިިމީހުންިކުރ ިޝަކުވާތަކަކާިގުޅ ގެންކަމަށްިބުނ1ިެއަނެއްިމަގާމަށްިކުރ މަތ ލ ިިކުރ މަތ ލ ިމީހުންނަށްިޓެސްޓްދީިއ ންޓަވ އުކޮށްިމާކްސްިދީިނ މުނުފަހުންިއެިމަގާމަށް

ިމަގާމަށް ިއެ ިބާޠ ލުކުރުމަށާއ  ިއ ޢުލާން ިިކޮށްފައ ވާ ިއެކަންމީހަކު ިނ ންމައ  ިކޮމ ޓީން ިއެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ިމަޑުޖައްސާލުމަށް ިއަދ ިިހޯދުން ިކަމާއ ، ިއަންގާފައ ވާ ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ސ ވ ލް
ިމަޝްވަރާއާއެކުިސ ވ ލްއޭގެފަހުންި ިކޮމ ޝަނުގެ ިއަލުންިސަރވ ސް ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިމަގާމަށް ިިއެ ިކައުންސ ލްގެ ިކަނޑޫދޫ ިސަރވ ސްއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަމަށް ިސ ވ ލް ކޮމ ޝަނަށްިިއ ދާރާއ ން

ިހަމަނުޖައްސާކަމަށާއ ، ިމީހަކު ިއަދ  ިމަގާމަށް ިއެ ިކަމާއ ، ިހަމަޖެއްސުމަިއަންގާފައ ވާ ިމަގާމަށް ިއެ ިފަރާތް ިބުނާ ިޝަކުވާގައ  ިކައުންސ ލުން ިދެކޮޅުކަނޑޫދޫ ިކައުންސ ލްގެިިށް ިއޭނާއަކީ ހަދަނީ
ިސ ޔާސީގޮތުން ިމެންބަރުންނާ ިޕާޓީގެ ިއޮތް ިހުށަހެޅ ފައ ހުރ ިމެޖޯރ ޓީ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިކުރ ން ިމީހަކަށްވާތީކަން ިތަފާތު ިމަގާމަށްިިފ ކުރު ިބުނާ ިޝަކުވާގައ  ިމ  ިކަމަށާއ ، ިއެނގޭ މައްސަލަތަކުން

ިކައުންިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިފަރާތަކީ ިކައުންސ ލްގެއެހެން ިދައުރުގެ ިފުރަތަމަ ިިސ ލްގެ ިދައުރުގައ  ިއެ ިމީހެއްކަމަށާއ ، ިހުރ  ިސަރވ ސްގެނާއ ބުރައީސަކަށް ިބައެއްިިސ ވ ލް ިޚ ލާފަށް އުސޫލުތަކާ
ި ިދީފައ ވާކަން ިވޯޓު ިއޭނާ ިނ ންމުމުގައ  ިކައުންސ ލުން ިހުށަހެޅ ފައ ހުރ ކަންތައްތައް ިކުރ ން ިިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއ ދާރާގެމައްސަލަތަކުން ިކައުންސ ލްގެ ިކަނޑޫދޫ ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިއެނގޭ

ި ިހ ފެހެއްޓުމަށްއެސ ސްޓެންޓް ިނުދީ ިއެލަވަންސްތައް ިދޭންޖެހޭ ިމީހުންނަށް ިއޭރުތ ބ  ިިޑ ރެކްޓަރުންނަށް ިކަނޑޫދޫކައުންސ ލުން ިދ ނުމާއ ، ިވޯޓު ިތާއީދުކޮށް ިނ ންމުމަށް ކައުންސ ލްގެިިނ ންމ 
ކޮމ ޝަނަށްިމަޢުލޫމާތުިސ ވ ލްިސަރވ ސްިިކޮންޓްރެކްޓްިއުސޫލުންިގެންގުޅޭކަމުގެިިތުމީހެއްގެިމަޤާމުގައ ިފަރާތެއްިދ ވެހ ިސ ވ ލްިސަރވ ސްިގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްއ ދާރާގެިމ ސްކ ތުިމަސައްކަ

ިސ ވ ލް ިދޫކޮށްލުމަށް ިއޭނާ ިކައުންސ ލުިލ ބ ގެން ިޢަމަލުނުކުރުމަށް ިއެއެންގުމަށް ިއެންގުމުން ިކޮމ ޝަނުން ިިންސަރވ ސް ިސްކޫލްގެިނ ންމ  ިކަނޑޫދޫ ިވޯޓުދ ނުމާއ ، ިތާއީދުކޮށް ނ ންމުމަށް
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ިފަރާތްިކައުންސ ލްގެިބެލެހެއްޓުންިއައުޓްސޯސްިކުރުމާިގުޅ ގެންިއެިސްކޫލުގެިވޮޗަރެއްގެިސެކ އުރ ޓީ ިސ ވ ލްއ ދާރާގެިހުސްކޮށްިއޮތްިމ ސްކ ތުިމަސައްކަތުމީހެއްގެިވަޒީފާއަށްިިވަޒީފާގައ ހުރ 
މ ސްކ ތުިމަސައްކަތުމީހެއްގެިިނ ންމުމަށްިތާއީދުކޮށްިވޯޓުިދ ނުމާއ ،ގަބޫލުިނުކުރުމަށްިކައުންސ ލުންިނ ންމ ިިމ ޝަނުންިހަމަޖައްސަންިއުޅުމުންިއެގޮތަށްިހަމަޖެއްސ ޔަސްިއެކަންސަރވ ސްިކޮ

ި ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިވަޒީފާއަށް ިހ ފެހެއްޓުމަށް ިނުދީ ިމުސާރަ ިއޭނާގެ ިފަރާތަކީިިކައުންސ ލުންހަމަޖެއްސުމުން ިޝަކުވާގައ ބުނާ ިވޯޓުދ ނުމާއ ، ިތާއީދުކޮށް ިނ ންމުމަށް ނ ންމ 
ިކަމަށާއ ،ިކައުންސ ލުން ިމެންބަރެއް ިހެދ  ިދެކޮޅު ިއޭރު ިނ ންމުންތަކާ ިމ ބުނެވުނު ިދޭންޖެހޭިިނ ންމ  ިޑ ރެކްޓަރުންނަށް ިއެސ ސްޓެންޓް ިއޭނާއާއ  ިދ ނުމާއ  ިވަޒީފާ ިމަސައްކަތުމީހާއަށް މ ސްކ ތު

ިޚ ޔާލުިތަފާތުިބަޔަކަށްވާތީކަމާއ ،ިމ ހާރުވެސްިކަނޑޫދޫިކައުންސ ލްގެިމެޖޯރ ޓީިކައުންސ ލްގެިމެޖޯރ ޓީިމެންބަރުންނާހ ފެހެއްޓީިއެމީހުންނަކީިސ ޔާސީގޮތުންިިމުސާރައާއ ިއެލަވަންސްތައްިނުދީ
އޭރުވެސްިއަދ ިމ ހާރުވެސްިކަނޑޫދިޫިިދޭންއެމީހުންނާިސ ޔާސީގޮތުންިޚ ޔާލުިއެއްގޮތްިމީހަކަށްިނޫނީިއެތަނުންިވަޒީފާިިއެޕާޓީއަށްކަމާއ ،ިއެހެންކަމުންިކައުންސ ލްގެިމެންބަރުންނާިގުޅޭއޮތީިހަމަި

ިއެމީހުނާ ިހަދާކަމާއ ، ިދެކޮޅު ިިކައުންސ ލުން ިލ ބެންޖެހޭ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިޚ ޔާލުތަފާތު ިދ ނުމަށްސ ޔާސީގޮތުން ިއެމުވައްޒަފުންިޢ ނާޔަތްތައް ިހަދައ  ިހަދާކަންިދެކޮޅު ިދަތ ކޮށް ނަށް
ިިފާހަގަކުރެވޭކަމާއ ، ިކައުންސ ލްތަކުގެ ިއެހެން ިބައެއް ިމީހުންމ ނޫނަސް ިދެކޮޅުިވަޒީފާތަކަށް ިކައުންސ ލުން ިދ ނުމަށް ިވަޒީފާ ިމީހާއަށް ިހޮވޭ ިއެމަގާމަށް ިސ ވ ލްިިލެއްވުމުގައ ވެސް ހެދުމުން

ސ ޔާސީިނުފޫޒުންިއެކަހެރ ވެ،ިމެރ ޓްިހޮވަންވާނީިިޢުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާިކަމާއ ،ިނަމަވެސްިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިވަޒީފާތަކަށްިމީހުންމަިކޮމ ޝަނުންިއެމީހާއަށްިވަޒީފާިނުދީިހުރ ކަމުގެސަރވ ސްި
ިންދާިދ ވެހ ިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިގަވާއ ދުމާއްދާގެި)ހ(ިގައާއ ިމ ހާރުިޢަމަލުކުރަމުިވަނ48ިަގ1020ިިެޢަމަލުކުރެވެމުންދ ޔަިދ ވެހ ިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިގަވާއ ދުިިއުސޫލުންިކަމުގައ ިއޭރު

1028ިި 57ިިގެ ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިކައުންސ ލްގެވަނަ ިކަނޑޫދޫ ިފަރާތްިބަޔާންވެގެންވާއ ރު، ިބުނާ ިޝަކުވާގައ  ިހޮވ ފައ ވާ ިމަގާމަށް ިޑ ރެކްޓަރުގެ ިއެސ ސްޓެންޓް އެމަޤާމަށްިިއ ދާރާގެ
ިއ ންކާރުކުރަނީ ިކައުންސ ލުން ިމީހަކަށްވެފައ ިއޭނާއަކީިހަމަޖެއްސުމަށްިއެރަށު ިޚ ޔާލުތަފާތު ިމެންބަރުންނާިސ ޔާސީގޮތުން ިގ ނަ ިމީހަކުިިކައުންސ ލްގެ ިއެއްގޮތް ިޚ ޔާލު އެމީހުންނާިސ ޔާސީގޮތުން

ިހަމަޖެއްސުމުގެ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާިއެމަޤާމަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއެމަގާިބޭނުމުގައ ކަމަށް ިރ ޢާޔަތްކޮށް ިކޮމ ޝަނަށްިކަންތައްތަކަށް ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިހަމަޖެއްސުމަށް ިމީހަކު މަށް
 އެންގުނެވެ.

ި
ިކޯޓުގެިނަންބަރުި ސުޕްރީމްިކޯޓ1ިް ިތެރެއ ންިއެންމެިމަތ ނ1027ިްޖުލައ C4MC/2015/05ި(21ިިށ.ފޭދޫިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިކުރ މަތ ލ ިމީހުންގެ ިވަޒީފާއަށް ިވޮޗަރުގެ (ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން

ި ިލ ބުނު 1ިިޕޮއ ންޓް ިގޮތުން ިޕޮއ ންޓުގެ ިހަމަނުޖައްސައ ، ިއެވަޒީފާއަށް ިމީހަކު 1ިިމީހުންކުރެ ިއ8ިވަނައާއ  ިއަދ  ިހަމަޖައްސަވާފައ ވަނީ ިއެވަޒީފާއަށް ިދެފަރާތް ިލ ބުނު އ.މަތ ވެރީިވަނަ
ިކޯޓުގެިނަންބަރުި ިލ ބ ގެނ1027ިްޖޫނU5MC/2015/09ި(12ިިްމެޖ ސްޓްރޭޓް ިއެންމެިމަތ ންިޕޮއ ންޓް ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލ  ިވޮޗަރުގެިމަގާމަށް ިއެކޯޓުގެ ިގުޅ ގެން (ިއ ޢުލާނާ

ިހަމަނުޖައްސަ ިއެވަޒީފާއަށް ިފަރާތް ިއެދ ފައ ވާ ިއެކޯޓުން ިހަމަޖެއްސުމަށް ިއެމަގާމަށް ިގޮތުން ިޕޮއ ންޓްގެ ިޝަރުއ1ިީއ ، ިހަމަޖައްސަވާފައ ވަނީ، ިއެވަޒީފާއަށް ިފަރާތް ިދ ޔަ ދާއ ރާގެި ވަނައަށް
ިވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންކަމަށްިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުޑީޝަލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންއ ންިދަންނަވާފައ ވާތީއާއ ،48ިމުވައްޒަފުންގެިގަވާއ ދުގެި
ި

ިޑ ސ16ިެމ ކޮމ ޝަނުންި ިފޮނުވ ިސ ޓީއ ނ1021ިްންބަރު ި، ގައ  ިމުވައްޒަފުންގެިގަވާއ ދުގެ ިދާއ ރާގެ ިމީހުންގ48ިިެޝަރުޢީ ިއެދ ފައ ވާ ި)ށ(ިގައ ،ި"ވަޒީފާއަށް މާއްދާގެ
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ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

)ތ ނެއް(ިފަރާތުންިކުރެިއެންމެިރަނގަޅުިމީހ01ިިާވަތަިނުތެރެއ ންިވަޒީފާއަށްިހަމަޖައްސާނެިމީހަކުިކަނޑައަޅާނީިތައުލީމާއ ،ިތަޖުރ ބާއާއ ،ިއ ންޓަރވ އުއ ންިއެންމެިގ ނަިމާކްސްިލ ބޭިފަރާތްި
ގައ ވާި"އ ންޓަރވ އ11ިިުގެިޖަދުވަލުި)ތ ނެއް(ިވަނައަށްވުރެިދަށްކޮށްިމާކްސްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތަކަށްިވަޒީފާިހަމަޖައްސަންިހުށަހަޅާނަމަ،ިހުށަހަޅާިސަބަބުތައް،ިމ ގަވާއ ދ01ިުބަލައ ގެންިކަމާއ ،ި

ިޔައުމ އްޔާ"ިއާ ިމ ގޮތަށްޕެނަލްގެ ިކަމަކަށްވާތީއާއ ،ިއަދ  ިއޮތް ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއޮތްއޮތުމަކީ ިބަޔާންކޮށްފައ  ިހުށަހަޅަންވާނެ"ިކަމުގައ  ިހުށަހަޅާިިއެކު ިއެދ  ިވަޒީފާއަށް އޮތުމުން
އްސުމުގެިފުރުސަތުިއޮތުމާއ ،ިއާންމުިއުޞޫލަކީިއެންމެމަތ ންިމާކްސްިލ ބޭިފަރާތަށްިވަޒީފާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ން،ިމާކްސްއަށްިނުބަލައ ިއ ންޓަރވ އުިޕެނަލަށްިފެންނަިފަރާތަކަށްިވަޒީފާިހަމަޖެ

ިމަސަ ިއ ޞްލާޙުކުރުމުގެ ިއެމާއްދާ ިގުޅ ގެން ިއެސ ޓީއާ ިދަންނަވާފައ ވާނެއެވެ.ިއަދ  ިއ ސްލާޙްކުރުމަށް ިހަމަޖެއްސުންކަމަށްވާތީ،ިއެމާއްދާ ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ިކަމަށް ިކުރަމުންދާ ނަވަރީިޖ14ިައްކަތް
ިގައ ިފޮނުވ ިސ ޓީއ ންިމ ކޮމ ޝަނަށްިއަންގަވާފައ ވެއެވެ.1021

ި
ިމުވަި،ނަމަވެސް ިދާއ ރާގެ ިޝަރުޢީ ިއެއްގޮތަށް ިއެންގުމާ ިއެންގ  ިބެލ ބެލުމުން،ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަތައް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގަވާއ ދުގެިމަތީގައ  އްޒަފުންގެ

48ިި ިނަންބަރު ިފޮނުވ  ިކޯޓަކަށް ިހުރ ހާ ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ިއ ޞްލާޙުކޮށް ި)ށ( 07ިި)16/2013ިމާއްދާގެ ިއާއްމ1021ުޖޫން ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުންިި( ިފަހުން ިނަމަވެސް، ިއެނގެންއޮތް ސ ޓީއ ން
ިނަންބަރުި ިފޮނުވ  ިކޯޓަކަށް 05ިި)2015/3ިހުރ ހާ ިނުބަލައ 1027ިމޭ ިތެރެއ ން،ިމާކްސްއަށް ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިވަޒީފާއަށް ިބަދަލުން ިގެނެސްފައ ވާ ިއެމާއްދާއަށް (ިއާއްމުިސ ޓީއ ން
ގެިބޭނުމެއްިއޮތްކަމަކަށްިމ ިރާތަކަށްިވަޒީފާިހަމަޖެއްސުމުގެިފުރުސަތުިއޮތްކަމާއ ،ިއެގޮތަށްިޢަމަލުކުރާނަމަ،ިވަޒީފާއަށްިމީހުންިހޮވުމަށްޓަކައ ިޕޮއ ންޓްިދ ނުމުއ ންޓަރވ އުިޕެނަލަށްިފެންނަިފަ

ިޤާ ިއަދ  ިއުޅޭއ ރު، ިމ ގައުމުގައ  ިބަޔަކު ިއެތައް ިއެދޭ ިވަޒީފާތަކަށް ިދެންނެވީމެވެ. ިވާހަކަ ިނުފެންނަ ިމީހެއްގެވެސްިކޮމ ޝަނަށް ިކޮންމެ ިލ ބުމަކީ ިހަމަހަމަކަމާއެކު ިމަންފާތައް ިލ ބ ދޭ ނޫނުން
ި ިއަސާސީގެ ިޤާނޫނު 10ިިޙައްޤެއްކަމަށް ިއަސާސީގެ ިޤާނޫނު ިބަޔާންކުރެވ ފައ ވާއ ރު، ިމާއްދާގައ  ިއ ޚްތ ޔާރުގ227ިިެވަނަ ިލ ބ ވަޑައ ގެންވާ ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާއަށް ި)ޅ(ިއ ން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިރައީސު ިއަސާސީގެދަށުން ިޤާނޫނު ިހަމަޖެއްސުމަކީ ިމީހުން ިއެގޮތަށް ިމަޤާމުތަކަށް ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިމަޤާމުތައް ިޢައްޔަންކުރައްވާ ިމީހުން ިހަމަހަމަކަމ10ިިާިލްޖުމްހޫރ އްޔާ ިބުނާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ި،ތަޢާރުޟުވާިކަމެއްކަމާއ ،ިއަދ ިއެއީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާިކަމެއްކަމުގައ ވެސްިފާހަގަކުރެވޭތީ

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިދާއ ރާގެ ިޝަރުޢީ ިއެއްގޮތަށް ިއެންގުމާ ިއެންގ  48ިިމ ކޮމ ޝަނުން ިއަށް ި)ށ( ިމާއްދާގެ 7ިިވަނަ ިއ ޞްލާޙ1021ިިްޖޫން ިގެނެވ ފައ ވާ ގައ 
އ ،ިހުނަރާއ ،ިއަޙުލާޤާއ ،ިއ ންޓަރވ އުއާއ ،ިނަޒާހަތްތެރ ކަމުގެިމައްޗަށްބަލައ ،ި)ޝަރުޢީދާއ ރާގެިވަޒީފާތަކަށްިހަމަޖައްސަންވާނީިވަޒީފާއަށްިއެދ ފައ ވާިމީހުންގެިތެރެއ ންިތަޢުލީމާއ ،ިތަޖުރ ބާއާ

ިކުރެއްވުމަށްިސުޕްރީމްިކޯޓުގައ ިދެންނެވުނެވެ.އެންމެިގ ނައ ންިމާކްސްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތަށެވެ.(ިއަކީިއެންމެިރަނގަޅުިގޮތްކަމުގައ ިމ ކޮމ ޝަނުންިދެކޭތީިއެމާއްދާިއެގޮތަށްިއ ޞްލާޙު

ިސްކޫލްގެި ފ.ދަރަނބޫދޫިސްކޫލ1ިް ިބެލ ބެލުމުގަ ފ.ދަރަނބޫދޫ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލައެއް ިކުރުވާފައ ވާކަމަށްބުނާ ިމަސައްކަތްތަކެއް ިސްކޫލްގެ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިކޮއްކޮއާ ިފެންތާނގީިސްޕަވައ ޒަރގެ ިދެ ިސްކޫލްގެ ިއެ އ 
ިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުރ ިނަންބަރުި 03ހ ޔާކުރުމާއ ި ިކުރުއްވާފައ ވާިސްކޫލްގެިގްރެޖުއޭޓްިލީޑ ންގިޓީޗަރއަކީި GS170/2015/07ފާޚާނާިމަރާމާތުިކޮށްދޭނެ އ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިއެިމަސައްކަތް

ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރައްވާފައ ވާިފަރާތުގެިބޭބެިކަމަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ިއޮތްތަ ިިިިިިި ިލައްވަކުރ ޔަށް ިފަރާތެއް ިނުވަތަ ިތަނަކުން ިގުޅުންހުރ  ިމުވައްޒަފަކާ ިތަނުގެ ިކުރުއްވުމުގައ  ިމަސައްކަތްތައް ިމ ފަދަ ިކުރުއްވާ ިއެސްކޫލުން ިމަސައްކަތެއްިނުގައ  އ 
ންިމ ކޮމ ޝަނަށްިލ ޔުއްވައ ިހުއްދަިހޯއްދަވައ ގެންިކުރ ޔަށްިގެންދެއްވުމަށްިވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެމަތ 6.04ިކުރުއްވާނަމަިނުވަތަިޚ ދުމަތެއްިހޯއްދަވާނަމަ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

 ފ.ދަރަނބޫދޫިސްކޫލަށްިއެންގުނެވެ.

ފ.ފީއަލ8ިިީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިމަސައްކަތް ިނެގުމުގެ ިގަބުރުތައް ިއެ ިފާހަގަކުރެވ ގެން، ިހުރ ކަން ިގަބުރު ިގައ  ިމ ސްކ ތް( ި)ހުކުރު ިމަސްޖ ދުލްރަޙްމަތު ިތ ޔަިފ.ފީއަލީ ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް އ ދާރާއ ންި ކޮށްދޭނެ
ޤާނޫނުި މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރައްވާފައ ވަނީ (ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިމ ިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިބެލ ބެލުމުގައ ،ިމ 1026ފެބްރުވަރ14ިިީ)C/2016/17ި-370 ކުރައްވާފައ ވާިނަންބަރު

ި ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވ1028/24ިާ ނަންބަރު ިފަރާތަކަށްކަމަށް ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ނުވާ ިވ ޔަފާރ  ިމަތ ން ިވާގޮތުގެ ިގައ  ިޤާނޫނު( ިރަޖ ސްޓްރީކުރުމުގެ ިތަނުގައ ި)ވ ޔަފާރ  ިއޮތް ިކުރ އަށް ތީ،
ިކުރެއްވުމުގައ ިޤާނޫނުިނަންބަރުި ތ ޔަ ިފަރާތްތަކާި)ވ ޔަފާރ ިރަޖ ސްޓްރީކުރުމ1028/24ިުއ ދާރާއ ންިކުރުއްވާިމަސައްކަތްތައް ގެިޤާނޫނު(ިގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިވ ޔަފާރ ިރަޖ ސްޓްރީިކޮށްފައ ވާ

 މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރެއްވުމަށްިފ.ފީއަލީިކައުންސ ލްިއ ދާރާއަށްިއެންގުނެވެ.

ހދ.އަތޮޅ7ިިު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ި ިއެރަށް ިދ ނުމުގެގޮތުން ިކުއްޔަށް ިދަނޑުވެރ ކަމަށް ިފަޅުރަށެއް ިކ ޔާ ިރަށްރަށަށްިހދ.މުއ ރީ ިއެކ  ިއަތޮޅުގެ ިއެ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިހދ.އަތޮޅު ިއ ޢުލާންކުރުމަށް ިޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައ  ބަޔަކާ
ހައްޓާފައ ިނުވާކަމަށާއ ،ިއެކަމުގައ ިހަކަށްިފެންނާނެގޮތަށްިބައ ޢުލާންިފޮނުވާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނެއްލައ ދޫއަށްިފޮނުވާފައ ވާިއ ޢުލާންިނެއްލައ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިއެއްވެސްިތަނެއްގައ ިމީ

 ވަކ ިފަރާތަކަށްިފައ ދާއެއްިހޯދުމަށްިމަސައްކަތްކުރާިކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިމައްސަލައެއްިބެލ ބެލުމުގައ ؛

އ ޢުލާންިޢާންމުކޮށްިފެންނާނޭހެންިބެހެއްޓުމަށްިއަތޮޅުގެިިހދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވަނީިހދ.މުއ ރ ިވަގުތީގޮތުންިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކަމަށާއ ،ިއ1ެ. 
ިތަނެ ިއެއްވެސް ިހދ.ނެއްލައ ދޫގެ ިއ ޢުލާން ިއެ ިކަމަށާއ ، ިފޮނުވާފައ ވާ ިއޭނާިރަށްރަށަށް ިމެންބަރަކާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިއެރަށު ިހުށަހެޅުއްވީ ިއެދ  ިއެކަމަށް ިނެއްލައ ދޫން ިނުބަހައްޓާކަމަށާއ  އްގައ 

ނެއްލައ ދޫގެިމީހުންކަންިލ ޔުންތަކުންިިމީހުންނަކީ 05މީހުންގެިތެރެއ ންި 07މީހަކުކަމަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ ިފަރާތުންިބުނެފައ ވާއ ރު،ިއެކަމަށްިއެދ ިހުށަހެޅ ި 02ވ ދާޅުވެގެންިހުށަހެޅ ިއ ތުރުި
ިއެނގޭިކަމަށާއ ،

އަގެއްި)ކުއްޔެއް(ިދައްކާިގޮތަށްިކަމަށާއ ،ިއެކަމަށްިއެދ ިިހދ.މުއ ރީިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވަނީިރަށްިބަލަހައްޓައ ދޭިފަރާތުންިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށ2ިް.
ިފަރާތ05ިު ިމީހާގެ ިހުށަހެޅ  ިއަގު ިބޮޑު ިހުށަހަޅާފައ ވާއ ރު،ިއެންމެ ިބުނެ،ިފަރާތަކުން ިއަންގާފައ ނުވާކަމަށް ިފަރާތުންކަން ިއޭނާގެ ިހާޒ ރުވެފައ ވަނީ ިމީހާިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަން ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ން

ަމުޢޫލާމުތ ާސުފުކަރްނ ާހިޒުރުނާވ ، ފައ ވާިކަމަށްވީނަމަވެސްމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްިބޮޑުިއަގުިހުށަހެޅ ިމީހާިނުވަތަިއޭނާގެިފަރާތުންިމީހަކުިހާޒ ރުނުވާިކަމަށްިބަލައ ިއޭނާގެިބ ޑްިބާޠ ލްކޮށް

ިބެގްނ ެއަރްށ ެބެލެހްއުޓަމްށ ަހާވުލޮކްށަފިއަވނ  ަފާރްތަތަކްށ ިބްޑ ުހަށޭނޭޅެނ ަކަމަކްށ ިއުޢާލުނަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއުނވާ ަކަމާށިއ، ިބްޑ ިއެވުލޭއަޝުނަގިއ ެއްނެމަމިތްނ ޕިޮއްންޓ ލި 

ިާާތާކަންިއެނގޭތީ،ެދަވަނައްށ ެއްނެމޮބުޑ ައެގްއ ުހަށަހާޅަފިއާވ ަފރ

ދާސީހ ސާބުިހުށަނޭޅޭގޮތަށްިހަމަޖައްސަވާނަމަ،ިއ ޢުލާނުގައ ިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިމ ފަދަިކަންތައްތަކުގައ ިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންިހާޒ ރުނުވާިފަރާތްތަކަށްިބ ޑްިނުވަތަިޕްރޮޕޯސަލްިނުވަތަިއަން
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ިށްިއެންގުނެވެ.އެކަންިބަޔާންކުރެއްވުމަށްިހދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަ

ހދ.ހަނ މާދ6ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިހދ2815ި ިނުވަތަ ިމާލ އްޔާއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިހދ.ހަނ މާދޫގެ ިފާހަގަކުރުމަށް ިގޮތެއްގައ  ިކުލަގަދަ ިކުޅ ވަރުތައް ިޢީދުގެ ިއަޟްޙާ ިއަހަރުގެ ިބަޖެޓުންިވަނަ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް .ހަނ މާދޫ
ވަނަިމާއްދާގެި)ށ(8.06ިިވަނަިމާއްދާގެި)ބ(ިއާއ ި)ޅ(ިއާއ 8.01ިިގ8ިިެތުގެިގަވާއ ދުގެިބާބުިޚަރަދުކުރުމަށްިކައުންސ ލުންިފާސްކުރައްވާފައ ވާނަމަ،ިއެިނ ންމެވުމަކީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަ

ިއާިޚ ލާފަށްިނ ންމަވާފައ ވާިނ ންމެވުމެއްކަމާއ ،ި

ި ިނަންބަރު: ިޤާނޫނު 1020/5ިިއެގޮތުން ިގެ ިޤާނޫނު( ިހ ންގުމުގެ ިއުޞޫލުން ިލާމަރުކަޒީ ިދާއ ރާތައް ިއ ދާރީ ިމާއްދ44ިާ)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިމުދާިވަނަ ިފައ ސާއާއ  ިލ ބޭ ިކައުންސ ލަށް ގައ ވަނީ،
ވާއ ރުިރަށުގެިރައްޔ ތުންގެިމާލ އްޔަތުންިކަމަށްވ ޔަސްިއަދ ިއެިބަލަހައްޓަންވާނީިދައުލަތުގެިމުދަލާއ ިފައ ސާިބެލެހެއްޓުމުގެިޤާނޫނާއ ިގަވާއ ދުތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތ ންިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ 

ިކަމަށް ިބަޖެޓުން ިބަޔާންކޮއ ދާރާގެ ިކަނޑައަޅައ  ިގަވާއ ދުގައ  ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިޤާނޫނާއ  ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކުރަންވާނީ ިޚަރަދެއް ިއެއްވެސް ިއެއްގޮތްވާިވ ޔަސް ިއުސޫލުތަކާ ށްފައ ވާ
ިގޮތުގެމަތ ންކަމަށާއ 

ި ިފާހަގ2815ިަވީމާ، ިގޮތެއްގައ  ިކުލަގަދަ ިކުޅ ވަރުތައް ިޢީދުގެ ިއަޟްޙާ ިއަހަރުގެ ިޚަރަދުކުރުމަށްިވަނަ ިބަޖެޓުން ިއ ދާރާގެ ިއެ ިނުވަތަ ިމާލ އްޔާއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިހދ.ހަނ މާދޫގެ ކުރުމަށް
ޔާއ ންވެސްިއަދ ިއެިމަށްިހދ.ހަނ މާދޫގެިރައްޔ ތުންގެިމާލ އްފާސްކުރައްވާފައ ވާނަމަ،ިއެިނ ންމެވުމަކީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިނ ންމަވާފައ ވާިނ ންމެވުމެއްިކަމަށްވާތީ،ިއެކަ

ިއ ދާރާގެިބަޖެޓުންވެސްިޚަރަދުިނުކުރެއްވުމަށްިއެންގުނެވެ.ި

މ ިއެންގުމާިޚ ލާފަށްިޢަމަލުިކުރައްވައ ފ ނަމަ،ިޤާނޫނުިނަންބަރުި ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިޤާނޫނީިފ ޔަވަޅުިއަޅާނެިވާހަކަވެސ15ިިްިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެި-)އެންޓ 1004/21ިއަދި 
ިނެވެ.އެންގު

ިގާންދ5ިިީ އ ންދ ރާ
މެމޯރ އަލްި

ިސ ވ ލްި ހޮސްޕ ޓަލް،
ިކޮމ ޝަންިސަރވ ސް

ތުރުގަޑީގެިފައ ސާިނަގަމުންދާިކަމަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިއ ންދ ރާިގާނދީިމެމޯރ އަލްިހޮސްޕ ޓަލުި)އައ .ޖީ.އެމް.އެޗް(ިގެިއައ .ޓީިސެކްޝަނުގެިމުވައްޒަފުންިއާދަޔާިޚ ލާފަށްިގ ނައަދަދަކަށްިއ 
ިހުށަހެ ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިސެކްޝަނުގައ  ިއައ .ޓީ ިހޮސްޕ ޓަލުގެ ިތ ޔަ ިބެލ ބެލުމުން، ިމައްސަލައެއް 27ިިޅުނު 26ިިމުވައްޒަފުންނަށް 1027ިިޑ ސެންބަރު 27ިިއ ން ިނ ޔަލަށ2016ިިްމޭ ގެ

ިކޮންމެ ިޢާންމުގޮތެއްގައ  ިމުވައްޒަފުންނަށްވެސް ިހުރ ހާ ިއެ ިބަލާއ ރު، ިލ ބ ފައ ވާގޮތަށް ިފައ ސާ ިއަސާސީިިއ ތުރުގަޑީގެ ިއެމީހެއްގެ ިމެނުވީ( ިދުވަސްވަރެއްގައ  ިހުރ  ި)ޗުއްޓީގައ  މަހަކުވެސް
ިމުސާރައ ގެ ިއަސާސީ ިމަސްމަހު ިބައެއް ިމުވައްޒަފުންނަށް ިބައެއް ިއަދ  ިކަމާއ ، ިލ ބ ފައ ވާ ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއ ތުރަށް ިފައ ސާިިމުސާރައަށްވުރެ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއ ތުރަށް ދެގުނައަށްވުރެވެސް

15,000.00ިވައްޒަފުގެިމުސާރައަކީިމަހަކުިކަމާއ ،ިއެގޮތުން،ިއެސެކްޝަނުގެިމުވައްޒަފުންގެިތެރެއ ންިއެންމެިބޮޑުިމުސާރައެއްިލ ބޭިސޮފްޓްވެއަރިޑ ވެލޮޕަރގެިމަގާމުގައ ިހުރ ިމުިލ ބ ފައ ވާ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ި ިމަހަކު ިއެވްރެޖްގޮތެއްގައ  ިކަމަށްވާއ ރު، ިރުފ ޔާ ިރުފ ޔާއ30,000.00ިަ)ފަނަރަހާސް( ިލ ބ ފައ ވާި)ތ ރީސްހާސް( ިއޭނާއަށް ިގޮތުގައ  ިފައ ސާގެ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިފައ ސާ ިއަދަދެއްގެ ިގ ނަ ށްވުރެ
ށްިމ އަދަދަި)ސާޅީސްހާސް(ިރުފ ޔާިއަށްވުރެިބޮޑުިއަދަދެއްިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާގެިގޮތުގައ ިއޭނާއަށްިލ ބ ފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއ ތުރުގަޑީގެިގޮތުގައ 40,000.00ިކަމަށާއ ،ިއަދ ިބައެއްިމަސްމަހުި
ި ިއެޕްރީލް ިނަގާފައ ވާއ ރު، ިނުކުންނަގ1026ިޮފައ ސާ ިއޮފީހަށް ިހެނދުނު ިދުވަސްދުވަހު ިހުކުރު ިބައެއް ިއަދ  ިލ ޔެފައ ނުވާކަމާއ ، ިއޭނާ ިމަސައްކަތެއް ިކުރ  ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިހުކުރުިފ ޔަވައ  ތަށް

ި ިއުޅުނުކަމަށް ިއޮފީހުގައ  ިމެންދަންވަންދެން ިރޭގަނޑު ިމެދުކަނޑާނުލައ  ިއޮފީހަށްިވަގުތަށްވެސް ިހެނދުނު ިދުވަސްދުވަހުވެސް ިގ ނަ ިއެހެން ިއަދ  ިކުރެވ ފައ ވާކަމާއ ، ިރ ކޯޑު ސ ސްޓަމުގައ 
ިކަމަށާއ ،ިއަދ ިގ ނަިމުވައްޒަފު ިއޮފީހުގައ ިއުޅުނުކަމަށްިސ ސްޓަމުންިދައްކާ ިހުރ ކަމާއ ،ިއަންނަގޮތަށްިމެދުކަނޑާނުލައ ިރޭގަނޑުިމެންދަންވަންދެން ިމ ގޮތަށް ިގަޑ ތައްވެސް އ ތުރުގަޑީގައ ިންގެ
ިފާ ިހ މެނޭކަން ިމުވައްޒަފުންވެސް ިއ ދާރީ ިތެރޭގައ ިއައ ޓީިސެކްޝަނުގެ ިލ ޔެފައ ނުވާކަމާއ ،ިމީގެ ިގ ނަިމުވައްޒަފުން ިފާރާތްތަކާމެދުިކުރ ިމަސައްކަތެއް ިއ ހުމާލުވާ ހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިމ ކަމުގައ 

 އެޗްިއަށްިއެންގުނެވެ.ފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށާއ ިއައ .ޖީ.އެމް.

ިކައުންސ ލްގ4ިިެ ލ.ގަމު
ިއ ދާރާ

2815ިި ިލ.ގަމު ިނުވަތަ ިމާލ އްޔާއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިލ.ގަމުގެ ިފާހަގަކުރުމަށް ިގޮތެއްގައ  ިކުލަގަދަ ިކުޅ ވަރުތައް ިޢީދުގެ ިއަޟްޙާ ިއަހަރުގެ ިޚަރަދުކުރުމަށްިވަނަ ިބަޖެޓުން ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލް
ިބާބުިކައުންސ ލުންިފާސްކުރައްވާފައ ވާނަމަ،ިއެިނ ންމެވުމަކީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ  ި)ބ(ިއާއ ި)ޅ(ިއާއ 8.01ިިގ8ިިެދުގެ ިޚ ލާފަށ8.06ިިްވަނަިމާއްދާގެ ވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ިއާ

ިނ ންމަވާފައ ވާިނ ންމެވުމެއްކަމާއ ،ި

ި ިނަންބަރު: ިޤާނޫނު 1020/5ިިއެގޮތުން ިގެ ިޤާނޫނު( ިހ ންގުމުގެ ިއުޞޫލުން ިލާމަރުކަޒީ ިދާއ ރާތައް ިއ ދާރީ ިމާއްދާގައ ވަނީ،44ި)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިމުދާިިވަނަ ިފައ ސާއާއ  ިލ ބޭ ކައުންސ ލަށް
ވާއ ރުިރަށުގެިރައްޔ ތުންގެިމާލ އްޔަތުންިކަމަށްވ ޔަސްިއަދ ިއެިބަލަހައްޓަންވާނީިދައުލަތުގެިމުދަލާއ ިފައ ސާިބެލެހެއްޓުމުގެިޤާނޫނާއ ިގަވާއ ދުތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތ ންިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ 

ިއެއް ިކަމަށްވ ޔަސް ިބަޖެޓުން ިއުއ ދާރާގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކަނޑައަޅައ  ިގަވާއ ދުގައ  ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިޤާނޫނާއ  ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކުރަންވާނީ ިޚަރަދެއް ިއެއްގޮތްވާިވެސް ސޫލުތަކާ
ިގޮތުގެމަތ ންކަމަށާއ 

ި ިލ2815ިވީމާ، ިފާހަގަކުރުމަށް ިގޮތެއްގައ  ިކުލަގަދަ ިކުޅ ވަރުތައް ިޢީދުގެ ިއަޟްޙާ ިއަހަރުގެ ިޚަރަދުކުރުމަށްިވަނަ ިބަޖެޓުން ިއ ދާރާގެ ިއެ ިނުވަތަ ިމާލ އްޔާއ ން ިރައްޔ ތުންގެ .ގަމުގެ
ދާރާެގިމަށްިލ.ގަމުގެިރައްޔ ތުންގެިމާލ އްޔާއ ންވެސްިއަދ ިއެިއ ފާސްކުރައްވާފައ ވާނަމަ،ިއެިނ ންމެވުމަކީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިނ ންމަވާފައ ވާިނ ންމެވުމެއްިކަމަށްވާތީ،ިއެކަ

ިބަޖެޓުންވެސްިޚަރަދުިނުކުރެއްވުމަށްިއެންގުނެވެ.ި

މ ިއެންގުމާިޚ ލާފަށްިޢަމަލުިކުރައްވައ ފ ނަމަ،ިޤާނޫނުިނަންބަރުި ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިޤާނޫނީިފ ޔަވަޅުިއަޅާނެިވާހަކަވެސ15ިިްިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެި-)އެންޓ 1004/21ިއަދި 
 އެންގުނެވެ.

ި
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ލ.އަތޮޅ9ިިު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ި ިބޭއްވ  ިކައުންސ ލުން ިބާއްވާގޮތަށ08ިިްލ.އަތޮޅު ިމާމެންދޫގައ  ިއެމުބާރާތް ިބެލ ބެލުމުން، ިމައްސަލައެއް ިހުށަހެޅުނު ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިގުޅޭގޮތުން ިމުބާރާތާ ިވޮލީ ވަނަ
ސޮއ ކުރުމަށްފަހުިއަންހެންިޓީމުތަކުގެިގްރޫޕްިސްޓޭޖުގެިމެޗުތަ ކުޅޭގޮތަށްިހަމަޖައްސާފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ،ިބ ޑްކޮށްގެންިމުބާރާތްިބާއްވާނިެިހަމަޖައްސައ ިއެމް.އޯ.ޔޫގައި  ކެއްިގަމުގައި 

ި،ސަލްތައްިއ ވެލުއޭޓްިކުރައްވައ އެިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅައ ިޕްރޮޕޯި،ތަނެއްިހަމަޖެއްސުމަށްިނ ންމަވައ ،ިއެކަމަށްިއެދޭިފަރާތްތައްިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅުމަށްިއ ޢުލާންިކުރައްވައ 
ލެއްިކަމަކަށްިނުފެންނާތީ،ިކުރ ޔަށްިއޮތްިތަނުގައ ިމ ބާވަތުގެިއެކަމަށްިވަކ ިފަރާތެއްިހޮއްވެވުމަށްފަހު،ިއެކަމަށްިނުވެސްިއެދޭިރަށެއްގައ ިމެޗުތަކެއްިކުޅޭގޮތަށްިހަމަޖެއްސެވުމަކީިހަމަޖެހޭިއުސޫ

ި.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގުނެވެ.ލިކަންތައްތަކަށްިސަމާލުކަންިދެއްވުމަށް
މޯލްޑ ވްސ20ިިް

ކަސްޓަމްސްި
ިސަރވ ސް

ިސަލައެއްިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުން؛މޯލްޑ ވްސްިކަސްޓަމްސްިސަރވ ސްގެިފަރާތުންިހ ންގާފައ ވާި"އަސ ކުޑާިވޯލްޑްިޕްރޮޖެކްޓް"ިއާިގުޅޭގޮތުންިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައް
ި

ގެިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިކުންފުނ ންިބައެއްިތަކެތ ިޑެލ ވަރ1ިިއާއ ިފޭސ1ިިްބޭނުންވާިހާޑްވެއަރިއަދ ިސޮފްޓްވެއަރިހޯދުމުގެިމަސައްކަތުގެިފޭސްިއެޕްރޮޖެކްޓަށްި .2
ި ިފޭސް ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިފަހުން ިމުއްދަތަށްވުރެ ިކަނޑައެޅ ފައ ވާ 1ިިކޮށްފައ ވަނީ ިލޮޓް 2ިިގެ ިތަކެތ  ިހ މެނޭ ިމ ތަކެތ 1026ިިިމާރ ޗ28ިްގައ  ިނަމަވެސް ިޑެލ ވަރިކޮށްދޭންޖެހުނު އަށް

ކަމާއ ،ިއަދ ިފޭސ1026ިިްމެއ 29ިިދުވަސްފަހުނ66ިިްޑެލ ވަރިކޮށްފައ ވަނީިއޭގެި ޑެލ ވަރިކޮށްފައ ވަނީިކަނޑައެޅ ފައ ވާިމުއްދަތުގ1ިިެގެިލޮޓ1ިިްގައި  ދުވަސްިފަހުންކަމާއ ،5ިިގެިތަކެތި 
 ދުވަސްިފަހުންކަމާއ ،7ިރިކޮށްފައ ވަނީިކަނޑައެޅ ފައ ވާިމުއްދަތަށްވުރެިގެިތަކެތ ިޑެލ ވ1ިަގެިލޮޓ1ިިްފޭސްި

 
1. ި ިނަންބަރު ިކޮންޓްރެކްޓްގެ ިއޮފް ިކޮންޑ ޝަންސް ިސްޕެޝ އަލް ިއެއްބަސްވުމުގެ ިވެފައ ވާ ިކަސްޓަމްސ02ިިްމ މަސައްކަތަށް ިމޯލްޑ ވްސް ިގޮތުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 

ިއެސަ ިމުދާ ިގެނައުމަށްފަހު ިމުދާ ިސަރވ ސްއަށް ިސަރވ ސްއ ން ިކަސްޓަމްސް ިމޯލްޑ ވްސް ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިހަދަންޖެހޭނެ ިޓެސްޓެއް ިއ ންސްޕެކްޝަން ިކުރ ން ިޙަވާލުކުރުމުގެ 25ިރވ ސްއާ
ިމަސައްކަތްިބަލައ ގ1026ިަޖުލައ ި ިކަމަށާއ ިއެ ިކުންފުނ ންިނ ންމާފައ ވާ ިޙަވާލުކުރ  ިފޮނުއްވާފައ ވާިސ ޓީގައ ިއެމަސައްކަތް ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިވެރ ފައ ކުރުމުގެިގައ  ިކުރ ންިއެމަސައްކަތް ތުމުގެ

ިކަމަށް ިހެދުމަށްފަހު ިޓެސްޓް ިއ ންސްޕެކްޝަން ިބަލައ ގަންނާނީ ިމ ތަކެތ  ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކުރަމުންދާކަމަށް ިރަނގަޅުިިމަސައްކަތް ިނަމަވެސް ިބަޔާންކޮށްފައ ވީ އެގްރ މެންޓްގައ 
ިއ ވެއެވެ.މަށްިއެކުންފުނ ންިހުށަހަޅާފައ ވާިއ ންވޮއ ސްތަކުގައ ިމޯލްޑ ވްސްިކަސްޓަމްސްިސަރވ ސްގެިފަރާތުންިސޮއ ކޮށްފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފަފެންވަރުގައ ިމ ތަކެތ ިލ ބ ފައ ވާކަ

ި
ިި ިގޮތަށް ިއެއްބަސްވުމުގައ ވާ ިމަސައްކަތުގެ ިދޫކުރައްވާއ ރު ިކުންފުންޏަށް ިޙަވާލުކުރ  ިމަސައްކަތް ިފައ ސާ ިމ މަސައްކަތުގެ ިތަކެތ ިވީމާ، ިމުއްދަތުގައ  ކަނޑައެޅ ފައ ވާ

ިހެއްދެވުމަށްފަ ިއ ންސްޕެކްޝަން ިގޮތަށް ިއެއްބަސްވުމުގައ ވާ ިއަދ  ިއުނ ކުރެއްވުމަށާއ ، ިފައ ސާ ިއެމުއްދަތަށްވާ ިނުވާތީ ިރަނގަޅުކޮށްފައ ވޭތޯިސަޕްލައ ކޮށްފައ  ިކަންތައްތައް ިފާހަގަކުރެވޭ ހު
 މަށްިމޯލްޑ ވްސްިކަސްޓަމްސްިސަރވ ސްއަށްިއެންގުނެވެ.ބެއްލެވުމަށްފަހުގައ ިނޫނީިފައ ސާިދޫނުކުރެއްވު

ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

މޯލްޑ ވްސ22ިިް
ިއެންޑްި ޓްރާންސްޕޯޓް

ކޮންޓްރެކްޓ ންގި
ިކޮމްޕެނީ

ިކޮމްޕެނީ ިކޮންޓްރެކްޓ ންގ ިއެންޑް ިޓްރާންސްޕޯޓް ިމޯލްޑ ވްސް ިމުވައްޒަފުންތަކެއް 1027ިިގެ ިބާޖެއް ިފޮނުވައ ގެން ިމެލޭޝ ޔާއަށް ިއަހަރުތެރޭގައ  ގަތުމާބެހޭގޮތުންިވަނަ
ިއޮތްނަމަ ިކޮމ ޓީއެއް ިއ ވަލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިކުންފުނީގައ  ިއެ ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލައެއް ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިޕާރޗަސ ންގިމ ކޮމ ޝަނަށް ިޑައ ރެކްޓް ިގަތުމުގައ  ިބާޖު ވެސް،

ިފާހަ ިކޮށްފައ ވާކަން ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޓް ިކުރެއްވުމަށްިކޮމ ޓީއ ން ިކޮމ ޓީއަކުން ިގުޅޭ ިއެކަމާ ިމަސައްކަތް ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ިޓެންޑަރތައް ިއޮތްތާނގައ  ގަކުރެވޭތީ،ިކުރ އަށް
 އެންގުނެވެ.

ި ިރ ކޮމެންޑޭޝަން ިބޭފުޅެއްގެ ިދެ ިރ ޕޯޓްގައ  ިކަމާއ ، ިތައްޔާރުކުރެވ ފައ ވާ ިރ ޕޯޓްއެއް ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެކްނ ކަލް ިބާޖުގެ ިމަރ ންޑޯ ިޓެކްނ ކަލްިހ މަނާއަދ  ިތައްޔާރުކުރެވ ފައ ވާ ފައ ވާކަމާއ ،
ިދެއް ިރ ކޮމެންޑޭޝަން ިއަދ  ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ  ިނޫންކަން ިރ ޕޯޓެއް ިއެކަށީގެންވާ ިހާލަތަށް ިއަދ  ިތަފްޞީލް ިއެހާ ިރ ޕޯޓްއަކީ ިނުވަތަިއ ވެލުއޭޝަން ިރ ކޮމެންޑޭޝަނަށް ިއެބޭފުޅުންގެ ިބޭފުޅުން ވ 

އެކަށީގެންވާިފުރ ހަމަިިބުނެދީފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިމ ފަދަިކަންތައްތަކާިގުޅ ގެންިތައްޔާރުކުރައްވާި"ޓެކްނ ކަލްިއ ވެލުއޭޝަންިރ ޕޯޓް"ިތައްިގަބޫލުކުރުމަށްިވާސ ލުވ ިސަބަބުތަކެއް
ިއެންގުނެވެ.މޯލްޑ ވްސްިޓްރާންސްޕޯޓްިއެންޑްިކޮންޓްރެކްޓ ންގިކޮމްޕެނީއަށްިގޮތެއްގައ ިތައްޔާރުކުރުމަށްވެސްި

ިއޮފ21ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ފ ޝަރީޒް

ިއެގްރ ކަލްޗަރ

ިި
ި ިދޫކުރުމަށް ިވަރުވާއަށް ިފަޅުރަށްރަށް ިއުޞޫލުން ިއެގްރ ކަލްޗަރބީލަމުގެ ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިއޮފް ިިމ ނ ސްޓްރީ ިނަންބަރު ިކުރައްވާފައ ވާ ޑ ސެންބަރ30-E/30/2015/37ި(15ިިު(IUL)އ ން

އ ވާިކަމާއ ،ިމ ިއެދޭިފަރާތްތަކަށްިދޫކުރައްވާފައ ވާިބ ޑުިޑޮކ އުމެންޓްގައ ިބ ޑުިއ ވެލުއޭޓްިކުރުމުގައ ިޕޮއ ންޓްިދެވޭގޮތުގެިތަފްޞީލްިހ މަނުއްވާފަި(ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެންިވަރުވާއަށްިހ ފުމަށ1027ް
ި ިދެއްވާފައ ވަނީ ިބަޔަށް ިޢަދަދުގެ ިވަރުވާގެ ިހުށަހަޅާ 70ިިއުޞޫލުގައ  ިކަމާއ ،ިނަމަވެސް 19ިިޕޮއ ންޓް 1026ިިފެބްރުއަރީ ިނ ންމުމެއް"ިވަނަ ި"ޕޮލ ސީ ިނ ންމަވާފައ ވާ ިމ ނ ސްޓްރީއ ން ދުވަހު

ި ިއެންމެ ިކަމާއ ،ިއަދ  ިނ ންމާފައ ވާ ިއުޞޫލެއްގެގޮތުގައ  ިފަރާތްކަމުގައ  ިއެވޯޑުކުރާނެ ިރަށް ިފަރާތަކީ ިހުށަހަޅާ ިބޮޑުއަގު ިނުވާނަމަ،ިގައ ،ިއެންމެ ިފުރ ހަމަ ިލ ޔުންތައް ިފަރާތުގެ ިހުށަހަޅާ މަތ ން
މާފައ ވާިނ ންމުމެއްިކަމާއ ިމީގެިދުވަހުގެިފުރުޞަތެއްިދ ނުމަށްފަހުިއެވޯޑުކުރުމަށްިނ ންމާފައ ވާތީ،ިމ ިނ ންމުމަކީިބ ޑުިޑޮކ އުމެންޓްގައ ވާިމަޢުލޫމާތާިޚ ލާފަށްިނ ނ01ިްމަށްިއެކަންިފުރ ހަމަކުރު

 ލ ދާނެކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭތީ،ސަބަބުންިބީލަންިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްތަކަށްިލ ބެންޖެހޭިހަމަހަމަކަމާއ ިއ ންސާފުވެރ ކަންިގެއް

ިދޫކުރެއްވުި ިރަށްތަށް ިފަރާތަށް ިލ ބޭ ިމާކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިދޫކުރައްވާނަމަ ިފަޅުރަށްތައް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިފަޅުރަށްތައްިދެންނެވުނު ިއަދ  މަށާއ ،
 މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރއަށްިއެންގުނެވެ.ދޫކުރެއްވުމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންދެވުމަށްިިދޫކުރުމުގެިގަވާއ ދަށްިސަރުކާރުންިއަލަށްިގެނައ ިބަދަލާިއެއްގޮތަށްިރަށްތައް

ި
ިއެންޑ21ިިް ިވޯޓަރ މާލޭ

ިސްވަރޭޖްިކޮމްޕެނީ
ިބެލ ބެލުމުން؛ިރަސްފަންނުގައ ިހަދަމުންދާިބީޗްިޕެވ ލ އަންގެިމަސައްކަތާިގުޅޭގޮތުންިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލައެއްި

2.ި ިހ ންގުމުގެ ިތަރައްޤީކޮށް ިޕެވީލ އަންއެއް ިބީޗް ިސަރަޙައްދުގައ  ިމޫދު ިތަރައްޤީކުރާ ިފަރާތުގައ  ިހުޅަނގު ިއޮމާލޭ ިމ ނ ސްޓްރީ ިސްޓްރަކްޗަރއ ންިމަސައްކަތް ިއ ންފްރާ ިހައުސ ންގިއެންޑް ފް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ި ިނ ންމުމަށް ިއެމަސައްކަތް ިކަމާއ ، ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއެމް.ޑަބްލ ޔު.އެސް.ސީ.އާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިނ ންމ ފައ 04ިިއެއްބަސްވުމުގައ  ިމުޅ ން ިމަސައްކަތް ިދ ޔައ ރުވެސް ިފާއ ތުވެގެން މަސްދުވަސް
ިނުވާކަމާއ ،ި

ިިޕެވ ލ .1  ިބީޗް ިނަންބަރު ިކުރ  ިއ ން ިއެމް.ޑަބުލ އު.އެސް.ސީ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިހ ންގާނެ ިިތަރައްޤީކޮށް ިއަދ MWSC-61/ADV/2016/003ިިއަން އ ޢުލާނުގައ ވެސް
ިމަޢުލޫމާތުިހ މަނާފައ ނުވާކަމާއ ،ބ ޑްިޑޮކ އުމަންޓްގައ ވެސްިޢ މާރާތްިކުއްޔަށްދޭއ ރުިހުންނާނެިގޮތުގެި

ރ ކުއަރމަންޓަށްިފެތޭިއަގުތަކެއްިކަމަށާއ ިގެންިކުލީގެިގޮތުގައ ިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރ ިކުންފުނ ންިހުށަހަޅާފައ ވާިއަގުތަކަކީިއެމް.ޑަބުލ ޔު.އެސް.ސީިގެިމ އ ޢުލާނާިގުޅ .1 
ިޤާ ިމ މަސައްކަތަށް ިއެކުންފުންޏަކީ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިހުށަހެޅުނު ިއ ތުރަށް ިގުޅޭގޮތުން ިކެޕޭސ ޓީއާ ިކުލީގެިފައ ނޭންޝ އަލް ިފާހަގަކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިރ ޕޯޓްގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ިބައެއްކަމަށް ބ ލް

ިރ ވައ ޒްކޮށްިއަލުންިހުށަހަޅާފައ ވާއ ރުިކުރ ންިހުށަހަޅާފައ ވާިއަގުތަކަށްވުރެިފަހުންިހުށަހަޅާފައ ވާިއަގުތައްިބޮޑުކަން.ގޮތުގައ ިހުށަހަޅާފައ ވާިއަގުތައްި

 7.ި ިއެވޯޑްކުރ ކަމަށް ިކުންފުންޏަށް ިމަސައްކަތް 01ިިމ  1026ިިމާރ ޗް ިލ ޔުމުން ިއެފަރާތަށް ިހަދާފައ ނުވާިގައ  ިއަދ  ިއެގްރ މަންޓް ިމ މަސައްކަތުގެ އަންގާފައ ވީނަމަވެސް،
ި ިގުޅޭގޮތުން ިމާއްދާތަކާ ިހ މަނާނެ ިދެމެކަމާއ ،ިއެގްރ މަންޓްގައ  ިއެކުންފުންޏާ ިއެމް.ޑަބްލ ޔު.އެސް.ސީ.އާއ  ިމޯގޭޖް ިމީގެތެރޭގައ  ިގެންދާކަމާއ ، ިކުރަމުން ިމަޝްވަރާތައް ިމ ހާރުވެސް ރައ ޓްސްިދު

 ދ ނުމާއ ިޢ މާރާތުގެިގްރައުންޑްިފްލޯގެިކޮންސެޕްޓަށްިބަދަލުގެނައުންފަދަިކަންތައްތައްިހ މެނޭކަމާއ ،

ިހުށަހަޅާފައ ވާއ ރު،ިރީ.6  ިޕްރޮޕޯސަލް ިފަރާތަކުން ިއެންމެ ިޓެން-މ މަސައްކަތަށް ިޙަވާލުކުރަން ިއެފަރާތާ ިކަނޑައަޅާފައ ވާިޑަރިނުކޮށް ިފަށަން ިމަސައްކަތް ިޕްރޮޖެކްޓްގެ ނ ންމީ
މާއ ިޕްރޮޖެކްޓްގެިއ ވެލުއޭޝަންިރ ޕޯޓްގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،ިމ އަދާހަމައަށްވެސްިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ނުވާިކަޓެންޑަރކޮށްގެންިފެށޭނެހާިވަގުތުިނެތުމުންކަމަށްިޓެންޑަރި-ތާރީޚަށްިރީ
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ި ފަށަންިއޭރުިކަނޑައަޅާފައ ވާިތާރީޚްިފަހަނައަޅައ ިގޮސްފައ ވާކަންމަސައްކަތްި

ި ިމަޢުލޫމާތުތަކާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޑޮކ އުމަންޓުގައ  ިބ ޑް ިބަލާއ ރު، ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިބ ނާކޮށްިމަތީގައ  ިމައްޗަށް ިމަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ިނެތް ިޑޮކ އުމަންޓުގައ  ިބ ޑް ިނުވަތަ ޚ ލާފަށް
ި ިގެނެސްގެން ިބަދަލެއް ިބޮޑު ިގެންނަންޖެޕްރޮޖެކްޓްިސްކޯޕަށް ިޕްރޮޖެކްޓަށް ިބަދަލެއް ިއެފަދަ ިކަމެއްކަމުގައ ވާތީ ިދާނެ ިވަރަށްބޮޑަށްިމަގުހުޅުވ ގެން ިކޮރަޕްޝަނަށް ިގެންދ އުމަކީ މ ިމަ،ިހޭނަކުރ އަށް

ިޕްރޮޖެކްޓުގެިމަސައްކަތްިރީޓެންޑަރކޮށްގެންިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިމާލޭިވޯޓަރިއެންޑްިސްވަރޭޖްިކޮމްޕެނީއަށްިއެންގުނެވެ.

ިޓްރޭޑ ންގ14ިި ސްޓޭޓް
ިއޯގަނައ ޒޭޝަން

ިނުބަލަހައް ިސްޓޮކް ިތަކެތީގެ ިގަނެފައ ވާ ިބޭނުންކުރަން ިވޭރަގަމުގޭގައ  ިރަތްގެއާއ  ިގަމުގެ ިކަމަށްއެސްޓީއޯގެ ިގެންދާ ިބޭނުމަށް ިއަމ އްލަ ިތަކެތ  ިހުންނަ ިސްޓޮކްގައ  ިއަދ  ިކަމަށާއ  ބުނެި ޓާ
ށުގައ ވާިއެސްޓީއޯިސ.ގަންިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިއެސްޓީއޯިސ.ހ ތަދޫިފ ހާރައ ގެިބެލުމުގެިދަ މ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާ

ިބަލަހައް ިސްޓޮކް ިތަކެތީގެ ިއަގުބޮޑު ިޕާޓްސްފަދަ ިސްޕެއަރ ިވެހ ކަލް ިހޯދާފައ ވާ ިބޭނުމަށް ިގަރާޖުގެ ިސަރވ ސް ިސްޓޮކްިވެހ ކަލް ިއެތަކެތީގެ ިފާހަގަކުރެވުނުއ ރު، ިތަޙްޤީޤަށް ިޖެހޭކަން ޓަން
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ިހަވާލުކުރ ކަންިއެނގޭނެިއެއްވެސްިލ ޔުމެއްި ިވެހ ކަލްިއެސްޓީއޯއ ންިނުބަލަހައްޓާކަންިއަދ ިއެތަކެތީގެިސްޓޮކްިބެލެހެއްޓުންިއެއްވެސްިފަރާތަކާ ތަޙްޤީޤަށްިލ ބ ފައ ނުވާތީ،ިއެސްޓީއޯިސ.ގަން
ިގަރާޖުގެ ިއުޞޫިސަރވ ސް ިބަލަހައްޓަންޖެހޭ ިސްޓޮކް ިއެތަކެތީގެ ިހަވާލުކުރުމަށާއ ، ިލ ޔުމުން ިފަރާތަކާއ  ިބެލެހެއްޓުން ިސްޓޮކް ިތަކެތީގެ ިހޯދާފައ ވާ ިއަދ ިބޭނުމަށް ިއެންގުމަށާއ  ިއެފަރާތައް ލު

ިސްޓޮކްިބެލެހެއްޓޭނެިއ ންތ ޒާމްިހަމަޖެއްސުމަށްިދެންނެވީއެވެ.

ތ.ވޭމަންޑ27ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ކ ޔާިޢ މާރާތަށްިގެނެސްފައ ހުރި 2002ި ހަދާފައ ވާިހަނަހެނި  ތ.ވޭމަންޑޫިހުޅަނގުިފަރާތުންިކުރީގެިފާލަންިކައ ރީގައި  ދ ޔަދޮވ ތަކެއްިވީނުވީތަނެއްިނޭނގ ިގެއްލ ފައ ަވީނިވަނަިއަހަރުިތެރޭގައި 
ި ިކަމަށާއ ، ިއ ޙްމާލުން ިމީހުންގެ ިތ ބ  ިމަގާމުގައ  ިކަތީބުކަމުގެ ިއަހ1001ިައޭރު ިއަޅަންިވަނަ ިފައުންޑޭޝަން ިމަގުފާރުގެ ިފަރާތުގެ ިހުޅަނގު ިފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ިވޭމަންޑޫ ިތެރޭގައ  ރުގެ

މަވެސް،ިދަގަނޑުިބޭނުންކޮށްގެންިމ ފައުންޑޭޝަންިއެޅުމަށްިދަގަނޑުިގެނެސްފައ ހުރ ިނ8ިަގެނެސްފައ ހުރ ިދަގަނޑުތައްިއޭރުގެިއެރަށުގައ ިތ ބ ިކަތީބުންގެިއ ޙްމާލުންިގެއްލ ފައ ވާިކަމަށާއ ،ި
އެރަށުިރައްޔ ތުންގެިގާތްގަނޑަކަށ1001ިިްދަގަނޑުިކަމަށާއ ،2ިިއެތަނަށްިބޭނުންކޮށްފައ ވަނީި )ހަތްދ ހަިހާސް(ިރުފ ޔާިއޭރުގެިކަތީބުިރކ.ކޮމެޓީއަށްިނޭނގ 70,000ިިވަނަިއަހަރުިތެރޭގައި 

ިމަގުފާ ިރަށްރަށުގެ ިކަމަށާއ ،ިއަތޮޅުވެރ ކަންކުރާ ިޚަރަދުކޮށްފައ ވާ ިއެކ މީސްމީހުންނަށްިއަމ އްލައަށް ިދައްކާގޮތަށް ިފަހުން ިއޭނާވަނީ ިދ ންިސ މެންތ ތައް ިފ ލުވުމަށްިސަރުކާރުން ިއާބާތުރަ ރުތަކުގެ
މ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިމައްސަލަިމ ކޮ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިދޫކޮށްފައ ިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށްިގެންގޮސްފައ ވާިސ މެންތ ތައްިއަދ ވެސްިލ ބ ފައ ނުވާކަމަށްިބުނެިމ 

ތ.ވޭމަންޑޫިރަށުިކައުންސ ލްިއ ދާރާއ ންިކުރާިމަސައްތަކުގެިލ ޔެކ ޔުންތައްިފުރ ހަމައަށްިބެލެހެއްޓުމަށާއ ިކައުންސ ލްިއ ދާރާަގއ ިިފާހަގަކުރެވުނުިިކަންތައްތަކާިގުޅ ގެން،ިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ 
ިއ ލްތައްިރައްކާތެރ ކަމާއެކުިބެލެހެއްޓުމަށްިދެންނެވީއެވެ.ލ ޔެކ ޔުންތައްިފައ ލްކޮށްފައ ިހުންނަިފަ

ި
ިޕޯޓްސ16ިިް މޯލްޑ ވްސް

ިލ މ ޓަޑް
ި ިމަހަކު ިމުސާރަ ިއަސާސީ ިއޮފ ސަރގެ ިއެގްޒެކެޓ ވް ިޗީފް ިލ މ ޓެޑްގެ ިޕޯޓްސް ިރުފ ޔާ(ިކަމަށ200,000ްމޯލްޑ ވްސް ި ރި)އެއްލައްކަ އެލަވަންސްތަކާއެކުިހަމަޖައްސާފައ ވާކަމަށާއ ،ިއެހެނ ހެން

ި 211,000ިއޭނާއަށް ިލ ބޭކަމަށް ިރުފ ޔާ( ިބައްތ ރީސްހާސް ި)އެއްލައްކަ 22ިިރ ިމ ކޮމ ޝަނުނ1021ިިްފެބްރުއަރީ ިމައްސަލަ ިލ ޔުމުގައ ވާ ިލ ޔެފައ ވާ ިއޮންލައ ންގައ  ިހަވީރު ގައ 
ިި،ތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިނަންބަރު ިޓްރެޜަރީގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިއޮފ ސަރގ1021ިެޑ ސެމްބަރ22ިި)2012/17ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެގްޒެކެޓ ވް ިޗީފް ިއެމް.ޕީ.އެލްގެ ިގުޅ ގެން، (ިސ ޓީއާ

ިއަލުންިކުންފުނީގެިޑ ރެކްޓަރުންގެިބޯޑަށްިގެންގޮސ40،000.00ިް)ތ ރީސްިހާސް(ިއ ނ30,000.00ިިްމުސާރަި މުސާރައަށްި، )އަށްޑ ހަިހާސް(ިރުފ ޔާއަށްިބަދަލުކުރުމަށްިނ ންމ ިނ ންމުން
M/113/2013/8ި(1ި-13އޯގެިމުސާރަިއ ޔާދަިކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިނަންބަރުި.އީ.އަށްިދެމުންިގެންދ ޔަިމުސާރައަށްިސީ އޯ.އީ.ލުގެިކުރ ންިސީއައ ިބަދަ
މަސްފަހުނ5ިިްއެއެންގުންިއެންގ ތާިި،.އޯގެިމުސާރަިއ އާދަކުރުމަށްިނ ންމާފައ ވަނީ(ިސ ޓީންިމޯލްޑ ވްސްިޕޯޓްސްިލ މ ޓެޑަށްިއަންގާފައ ވީނަމަވެސް،ިއެިއެންގުމާއެއްގޮތަށްިސީ.އ1021ީމާރޗްި

ިބޯޑުގ1021ިިެނޮވެމްބަރ29ިި ިއެމް.ޕީ.އެލްގެިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،99ިިިގައ ިބޭއްވ  އަށ1021ިިްނޮވެމްބަރ29ިިއ ނ1021ިިްމާރޗ1ިިްވަނަިޖަލްސާއ ންިކަންިވަނީ
ިވުންިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ިއެގްޒެކެޓ ވްިއޮފ ސަރއަށްިމުސާރައ ގެިގޮތުގައ ިއ ތުރަށްިދީފައ ވާިފައ ސާިއަނބުރާިހޯދުމަށްިފަހުިއެކަންިމ ކޮމ ޝަނަށްިއަންގަވައ ދެއްިއެމް.ޕީ.އެލްގެިޗީފް
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ޅ.ހ ންނަވަރ17ިިު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިގ ނަ ިޚ ލާފަށް ިއުސޫލާ ިޤަވާއ ދުތަކާއ  ިދޫކުރުމުގައ  ިގޯތ  ިއެކަމުގައ ިޅ.ހ ންނަވަރުން ިބެލުމަށްފަހު ިކޮމ ޝަނުން ިމ  ިމައްސަލަތަކެއް ިހުށަހެޅުނު ިކަމަށްބުނެ ިހ ނގަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް
ިކޮ ިއ ޢުލާން ިއަލުން ިމަސައްކަތް ިދ ނުމުގެ ިގޯތ  ިހ ންނަވަރުން ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ ިކަންތައްތަކެއް ިފަހ ވެދާނޭފަދަ ިމަގު ިރައްޔ ތުންނަށްކޮރަޕްޝަނަށް ިހުރ ހާ ިއުސޫލަކުންިށްގެން ިހަމަހަމަ ވެސް

ދޫކުރުމުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެި ިބަންޑާރަިގޯތި  ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައި  މަތ ންިގޯތ ިދޫކުރުމުގެިކަންތައްތައްިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިމ ިފުރުސަތުިލ ބޭނޭހެންިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިބ މާބެހޭިޤާނޫނާއި 
ިކައުންސ ލްގެ ިޅ.ހ ންނަވަރު ިސ ޓީން ިދެ ިދަންނަވާފައ ވީނަމަވެސްިކޮމ ޝަނުގެ ިތަކުރާރުކޮށް ިި،އ ދާރާގައ  ިކަމަށް ިޢަމަލުކޮށްފައ ނުވާ ިއެއްގޮތަށް ިއެންގުމާ ިކޮމ ޝަނުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާިމ  ބުނެ

ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިފާހަގަކުރެވ ި،މައްސަލަ ިޢަމަލުކޮށްފައ ނުވާކަން ިއޮފީހުން ިހ ންނަވަރު ިއެންގުންތަކަށް ިއަންގާފައ ވާ ިތަކުރާރުކޮށް ިމ ކޮމ ޝަނުން ފައ ވާތީ،ިމ މައްސަލައ ގައ 
ހ ންނަވަރުންިގޯތ ިދޫކުރުމަށްިއ ޢުލާންކުރާއ ރުިހުރ ހާިފަރާތްތަކަށްވެސްިހަމަހަމަިއުސޫލަކުންިފުރުސަތުި ލ ބޭގޮތަށްިޤަވާއ ދުތަކާއ ިޤާނޫނުތަކާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުިކުރުމަށާއ ިކުރ އަށްއޮތްތާނގައި 

ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ދޭިބާރުގ15ިިެ(ިގ13/2008ިެއެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުންިއަންގާިއެންގުންތަކަކީިއެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނުި)ޤާނޫނުިނަންބަރުި
ިއްކަމަށްވާތީ،ިކޮމ ޝަނުންިއަންގާިއެފަދަިއެންގުންތަކަށްިފުރ ހަމައަށްިޢަމަލުކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެ.ިދަށުންިއަންގާިއެންގުންތަކެ

ި
އ ސްލާމ ކ24ިިް

ިޔުނ ވަރސ ޓީ
ިހޮ ިފަރާތެއް ިހަމަނުވާ ިމަޤާމުގެިޝަރުތު ިޑީންގެިމަޤާމަށް ިލޯގެ ިއެންޑް ިފެކަލްޓީިއޮފްިޝަރ ޢާ ިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްގެ ިވަކ ިއ ސްލާމ ކްިޔުނ ވަރސ ޓީ ިބޭނުންކޮށްގެން ިމަޤާމުގެިނުފޫޒު ވާފައ ވަނީ

ި ިބޭނުމުގައ ކަމަށް ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިފައ ދާއެއް ިނާޖައ ޒު ިފަރާތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ބުނެ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިޖާމ ޢާި، މައްސަލަ ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިއޮފް ިޔުނ ވާރސ ޓީ އ ސްލާމ ކް
ި ި)ނ(ގެ ިޢުޞޫލުގެ ިޢައްޔަނުކުރާ ިވެރ ން ިސެންޓަރުތަކުގެ ިޑީނުންނާއ  ިފާސްކޮށްފައ ވާ 1ިިމަޖ ލ ހުން ި"މަދުވެގެން ިނަންބަރުގައ ، ިޓާރޝަރ1ިީވަނަ ިނުވަތަ ިހ ންގުމުގެ ިދުވަހުގެ ިއަހަރު

ިނަމަވެސް ިއޮތް ިވާނެކަމަށް"ިބަޔާންކޮށްފައ  ިޙާޞ ލްކޮށްފައ ވާން ިތަޖުރ ބާ ިކ ޔަވައ ދ ނުމުގެ ިި،ފެންވަރުގައ  ިނަންބަރު ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިއޮފް ިޔުނ ވާރސ ޓީ HR/I/2015/31ި-170އ ސްލާމ ކް
ތަޖުރ ބާިބަލާނެިމ ންގަނޑުިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވަނީި"މ1027ައޯގަސްޓ01ިިް) މަދުވެގެންި(ިއ ޢުލާނުގައި  އަހަރުިދުވަހުގެިމެނޭޖްމަންޓްިތަޖުރ ބާިހުރުން"ިކަމަށްވާއ ރު،7ިިތީހަރުފަތްތަކުގައި 

ި ިމ ންގަނޑަށްވުރެ ިބުނާ ިއ ޢުލާނުތަކުގ1ިައުޞޫލުގައ  ިމ ފަދަ ިކުރައްވާ ިޔުނ ވަރސ ޓީން ިތ ޔަ ިއޮތްތާނގައ  ިކުރ އަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީވެ، ިއ ތުރުވާކަން ިތަޖުރ ބާ ިދުވަހުގެ ިޝައަހަރު ރުތުިއ 
ިބަޔާންކުރައްވާއ ރުިއުޞޫލާިއެއްގޮތަށްިޝަރުތުތައްިބަޔާންކުރެއްވުމަށްިއެދ ިދެންނެވީމެވެ.ި

ިސ ޓ29ިިީ މާލެ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިޕާކާއ ،ިއަ ިއޮންނަ ިކުރ މަތީގައ  ިބ ސްބުރާއ ،ިޖަރީމާގެ ިމާފަންނު ިދަށުން ިޕްރޮގްރާމްގެ ިފެހ ކުރުމުގެ ިބުރުތަކާއ ،ިޕާކްތައް ިކުރ ންިމާލޭސ ޓީގެ ިބާއ ންޖީނުގެ ިއަލ ކ ލޭގެފާނުގެ ިޕާކާއ ،ިގަލޮޅު ޑު
ިއ ދާ ިކައުންސ ލްގެ ިމާލޭިސ ޓީ ިގޮތުން ިދޫކުރުމާބެހޭ ިކުއްޔަށް ިޕާކު ިހުރ ތަނުގައ ވާ ިނަންބަރު ިކޮށްފައ ވާ 425/-A2/1/2011/173ި(12ިި(IUL)ރާއ ން ިގުޅ ގެން،1022ިޖުލައ  (ިއ ޢުލާނާ

ިބެލުމަށް ިގޮތެއް ިހ ނގާފައ ވާ ިކަންތައް ިދޫކުރުމުގެ ިކުއްޔަށް ިިއެޕާކްތައް ިކަމަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކަންތައްތަކަށްބުނެ ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ބަލާއ ރު،ިިމައްސަލަ
ގެި)ހ(4.86ިިތުގެިގަވާއ ދުިިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިޕްރޮޕޯސަލްހުށަހެޅ ިދެފަރާތްިގުޅ ގެންިހުށަހަޅާފައ ވާިޕްރޮޕޯސަލްހުށަހަޅާފައ ވާތީ،ިމ ކަމަކީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުހުމަތުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި

ިމަށްިސަމާލުވެ،ިއެފަދަިފަރާތްތަކާއ ިމެދުިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށްިއަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.އަދ ި)ށ(ިއާިޚ ލާފްިކަމެއްިކަމަށާއ ،ިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިމ ކަ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ފ.އަތޮޅ10ިިު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ފައ ސާގެިހ ސާބުތައްިއޮޅުވާލަންިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާިި،ދާކޮށްފައ ިނުވާކަމަށާއ ފ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާއ ންިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިހ ސާބުތައްިބެލެހެއްޓުމުގެިމަސްއޫލ އްޔަތުިފުރ ހަމައަށްިއަ
ިދެއްކ 104,719.00ިި،ކަމަށާއ  ިހ ސާބުތަކުން ިކަމަށް ިހުންނަންޖެހޭނެ ިސްޓޯރުގައ  ިއަތޮޅު ިނަގުދުފައ ސާ ިރުފ ޔާގެ ިނަވާރަ( ިސަތޭކަ ިހަތް ިހާސް ިހަތަރު ސްޓޯރުގެިި،ނަމަވެސް)އެއްލައްކަ

ިލ ޔުމުގައ ވާގޮތުން ިމެނޭޖަރިސޮއ ކޮށްފައ ވާ ިސްޓޯރުގެ ިކައުންސ ލަރަކާއ  ިގޮތުން ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިކައުންސ ލާ ިއަތޮޅު ިމުދާ ިި،ފައ ސާއާއ  ިޙަވާލުކުރީ )ފަސްދޮޅަސ61,910.00ިިްކައުންސ ލާ
ފ.އަތޮޅުި)ސާޅީސްިދެިހާސްިއަށްިސަތޭކަިނުވައެއް(ިރުފ ޔާިމަދުވާކަމަށ42,809.00ިިްސާގެިތެރެއ ންިއެއްހާސްިނުވަސަތޭކަިދ ހައެއް(ިރުފ ޔާިކަމަށްވާއ ރުިސްޓޯރުގައ ިހުންނަންޖެހޭިފައ 

ި ިއ ދާރާގެ 1021ިިކައުންސ ލްގެ ިނަންބަރު ިރ ޕޯޓް ިއޮޑ ޓް ިޚާއްސަ ިއަހަރުގެ ިިSPE-2014-33(D)ވަނަ ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ 7ިގެ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިނަނަބަރުގައ ވާ ، ވަނަ

ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެ.، ރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށްފާހަގަކު
ި
ިކަމަށްވުމުން .2 ިއެއްގޮތަށް ިގަވާޢ ދާ ިމާލ އްޔަތު ިދަޢުލަތުގެ ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ިކަންކަމުގައ  ިއެންމެހާ ިފައ ސާއާގުޅޭ ިސްޓޯރުގެ ިލ ބޭިިފ.އަތޮޅު ިމުދަލާއ ، ިގަންނަ ިސްޓޯރަށް ފ.އަތޮޅު

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއަދ 2.20ިިިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއާއ 2.04ިިވަނަިމާއްދާގެި)ނ(ިއާއ 2.02ިިތަފްޞީލްކޮށްިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާޢ ދުގެިި،ޢާމްދަނީއާގުޅޭިއެންމެހާިމުޢާމަލާތްތައް
 ،ވަނަިމާއްދާއާއ ިއެއްގޮތަށްިކުރެއްވުމަށާއ 8.21ި
 
ފްތާއެއްގެިނ ޔަލަށްިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިތ ޖޫރީގައ ިހުރ ިފައ ސާގެިހ ސާބުިއެނގެންިއޮންނަނީިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެި"ކޭޝްިބާކީ"ިފޮތުންިކަމަށްިވާތީ،ިކޮންމެިހަ .1

ވަނ6.26ިިަންދ އުމަށާއ ،ިޒ ންމާދާރުކަމާ،ިހަރުދަނާކަމާއ އެކެިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާޢ ދުގެިހުރ ިފައ ސާގެިހ ސާބުިބަލައ ިފ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާއ ންިއެިހ ސާބުިޗެކްކޮށްިބަލަމުންގެ
 މާއްދާގެި)ހ(ިއާއ ިއެއްގޮތަށްިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިހ ސާބުކ ތާބުގެިކަންކަންިބެލެހެއްޓުމަށާއ ،

 
ި،އެކައުންޓުންިނެގ ިނުވަތަިއެފައ ސާއެއްިބަލައ ގަތްިތާރީޚްިއެނގޭނޭގޮތަށްިކޮންމެިހަފްތާއެއްގެިނ ޔަލަށްފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިތ ޖޫރީގައ ިހުރ ިނަގުދުިފައ ސާގެިތަފްޞީލް،ިއެިފައ ސާއެއްި .1

 ، މަށާއ ވަނަިމާއްދާގެި)ނ(ިއަދ ި)އ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށްިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިތ ޖޫރީގައ ިހުރ ިފައ ސާގެިރ ޕޯޓެއްިތައްޔާރުކުރ6.26ިުދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާޢ ދުގެި
 
8. ި ިގަވާޢ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދަޢުލަތުގެ ިފޮތްތަކުގައ  ިގެންގުޅޭ ިގުޅ ގެން ިހ ސާބުތަކާ ިފައ ސާގެ ިސްޓޯރުގެ ިނަންބަރ6.12ިިުފ.އަތޮޅު ިޞަފްޙާ ިގަވާއ ދުން ިއެއްގޮތަށް ި)ހ(ިއާއ  ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިފައ ސާ ިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެ ިއޮތްތާނގައ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިކުރ އަށް ިނުހުންނަކަން ިޖައްސަވައ ގެންިޖަހާފައ  ިނަންބަރު ިފޮތްތަކުގައ ިޞަފްޙާ ިބޭނުންކުރައްވާ ިބެލެހެއްޓެވުމުގައ  ިހ ސާބުތައް ގެ
 ފޮތްތައްިބޭނުންކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ގދ.ފ ޔޯރ12ިިީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ފަރާތަކުންިކުރ މަތ ލާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެިމަސައްކަތ08ިިްބ މެއްިކުއްޔަށްދ ނުމަށްިއ ޢުލާނުކުރުމުންިއެކަމަށ01ިިްވަނަިއަހަރުގެިތެރޭގައ ިތެލުގެިވ ޔަފާރ ކުރުމަށްޓަކައ 1027ިިގދ.ފ ޔޯރީންި
ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިމަޝްވަރާއަކަށް ިކައުންސ ލްގެ ިކުރ ން ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިފަރާތަކާ ިިވަކ  ިކައުންސ ލްގެ ިފޮނުވުމުން 07ިިކޮމ ޓީއ ން ިތެރެއ ން ިބައ ވެރ ވ 08ިިމެންބަރުންގެ މެންބަރުން

އެކަމާިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުިކައުންސ ލްގެިނައ ބުރައީސްިހުށަހެޅީިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު ގޮތަށްިއޭނާިއަލުންިއަންދާސީިހ ސާބުިކުރުމަށްިކަމަށާއ ،ިއެިބައްދަލުވުމަށްިހުށަހެޅި 
ދެއްކުމަށްިކަމަށާއ ،ިނައ ބުރައީސްިހުށަހެޅ ިގޮތަށްިއެިހުށަހެޅީިބ ންިކުއްޔަށްދީގެންިލ ބޭިހުރ ހާިފައ ސާއެއްިކައުންސ ލަށްިލ ބޭގޮތަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއާިވާހަކަ

ި ިނ ންމާފައ ވާކަމަށް ިބާޠ ލްކުރުމަށް ިހ ސާބުތައް ިހުށަހައަންދާސީ ިބުނެ ިރ ޢާޔަތްކޮށްޅާފައ ވާ ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމ ދަންނަވާި، މައްސަލަ ތ ރީގައ 
ިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެ.

ި
2. ި ިފާސްނުކޮށް ިޔައުމ އްޔާ ިބައްދަލުވުންތަކުގެ ިކައުންސ ލްގެ ިނ ންމުންތައްިފ ޔޯރީ ިނ ންމާ ިބައްދަލުވުންތަކުގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިތަޙުޤީޤަށް ގ ނަދުވަސްވެފައ ވާކަން

 ވީއެންމެިއަވަހަކަށްިފާސްކުރުމަށާއ ،.
 
ިހ  .1 ިއަންދާސީ ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިބަލާއ ރު، ިލ ޔުންތަކަށް ިލ ބ ފައ ހުރ  ިތަޙުޤީޤަށް ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިހ ސާބުިމ  ިއަންދާސީ ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ސާބުތައް

ިތަ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިފ ޔޯރީ ިފަހުން ިމީގެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިތަޙުޤީޤަށް ިހުރ ކަން ިކުށް ިލ ޔުމުގެ ިޔައުމ އްޔާގައ  ިއ ތުރަށްިކޮމ ޓީގެ ިތައްޔާރުކުރުމުގައ  ިލ ޔުންތައް ިއެފަދަ އްޔާރުކުރާ
 ލ ޔުންތައްިރަނގަޅަށްިޗެކްކޮށްިރައްކާކުރުމަށާއ ،ިސަމާލުވުމަށާއ ،

ި
ިނ ންމާފައ ވާއ ރު،ިބ ންތައްިގައ ިބޭއްވ ިފ ޔޯރީިކައުންސ ލްގެިބައްދަލުވުމުގައ ިއަލުންިއަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހެޅުމަށްިފުރުސަތުިހުޅުވާލުމަށްިފ ޔޯރީިކައުންސ ލުނ1026ިްޖޫނ12ިިް .1

ދެފުށްިފެންނަގޮތަށްިށްިނ ންމާފައ ވަނީިބީލަންިފޮތަކާިނުލައ ކަންިއެިބައްދަލުވުމުގެިޔައުމ އްޔާއ ންިއެނގެންިއޮތުމުން،ިއެިބ ންތައްިކުއްޔަށްދ ނުމުގައ ިކުއްޔަށްދޫކުރުމަށްިއަލުންިއ ޢުލާނުކުރުމަ
 .ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާއ ިއެހެނ ހެންިޤާނޫނުތަކާއ ިގަވާއ ދުތަކާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ

ި
ިއޮފ11ިިް މ ނ ސްޓްރީ

ިފ ނޭންސް
ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިއެކަށީގެންވާިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެިޚާއްޞަިޢ ނާޔަތުގެިދަށުންިއަމ އްލަިފަރާތްތަކަށްިދޫކޮށްފައ ވާިލޯނުތަކަށްިނުލ ބ ިހުރ ިފައ ސާިހޯދުމަށްިމ ނ 

ިފައ ދާ ިއޮތް ިލ ބެން ިދައުލަތަށް ިސަބަބުން ިއޭގެ ިއަޅާފައ ނުވާކަމަށާއ  ިިފ ޔަވަޅުތަކެއް ިލ ބ ފައ ނުވާކަމަށް ިކަންތައްތަކަށްިބެލެވޭ ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން މައްސަލަ
ިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.

ި
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ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ިމަސައްކަތްކުރަމުންދާކަ .2 ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހޯދުމަށްޓަކައ  ިދައުލަތަށް ިއަނބުރާ ިފައ ސާ ިނުލ ބ ވާ ިފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް،ިއެިދައުލަތަށް ިތަޙުޤީޤަށް ން
ވަނަިމާއްދާގައ ިބުނެފައ ވ2.05ިިާކުރ އަށްގެންދ އުމަށާއ ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެިިފައ ސާިހޯދުންިލަސްވާކަންިތަޙުޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިމ ހާރަށްވުރެިހަލުވ ކޮށްިއެިމަސައްކަތް

ޝަރީޢަތަށްިފޮނުވައ ގެންިއެިފައ ސާިހޯދަންޖެހޭިފަރާތެއްވާނަ ނުވުންިވީހާވެސްިއެފަރާތެއްގެިމައްސަލަިޝަރީޢަތަށްިފޮ، މަގޮތުގެމަތ ންިއެިލޯނުތަކުގެިފައ ސާިއަނބުރާިދައުލަތަށްިހޯދުމަށްޓަކައި 
 އަވަސްކުރުމަށްޓަކައ ،ިބޭނުންވާިލ ޔުންތައްިތައްޔާރުކުރުމުގައ ިލަސްނުކުރުމަށާއ ،

 
އަލްިނަންބަރުިފައ ވާތީ،ިއެފަދަިހ ސާބުތަކުގެިސީރ ލޯނާިގުޅޭގޮތުންިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާިލޯނުތަކުގައ ިސީރ އަލްިނަންބަރުތަކުގެިބައެއްިނަންބަރުތައްިނެތްކަންިތަޙްޤީޤުގައ ިފާހަގަކުރެވ  .1

 ޖެހުމުގައ ިމ ހާރަށްވުރެިފަރުވާތެރ ވުމަށާއ ،ިސަމާލުކަންިދ ނުމަށާއ ،
ި
1. ި ިއޮފީހުން 4ިިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެ ި"1027ިޑ ސެމްބަރ ިއެކުލަވާލ  ިއަމ އްލ2991ިިަގައ  ިޓްރެޜަރީން ިދައުލަތުގެ ިއޮފީހުން ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިފެށ ގެން ިއަހަރުން ވަނަ

ގެިފައ ސާިއަނބުރާިނުދައްކާިފަރާތްތައްިށްފައ ވާިލޯނުތަކުގެިތެރެއ ންިމ ހާތަނަށްިދައްކާިޚަލާޞްކޮށްފައ ނުވާިލޯނުތަކާމެދުިޢަމަލުކުރާނެިއުސޫލު"ިއާިއެއްގޮތަށްިއެިލޯނުތަކުފަރާތްތަކަށްިދޫކޮ
 ލަތަށްިލ ބެންޖެހޭިފައ ސާިއަވަހަށްިހޯދުމަށްިއ ތުރަށްިމަސައްކަތްކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.ިބްލެކްލ ސްޓްކޮށް،ިއެިފަރާތްތަކުގެިމަޢުލޫމާތުިދ ވެހ ރާއްޖޭގައ ިހުރ ިބޭންކުތަކަށްިފޮނުވައ ،ިދައު

ި
ގއ.ގެމަނަފުށ 11ިި

ިކައުންސުލްގެިއ ދާރާ
ިއޭ ިގޮތުން ިބޭނުންކުރުމުގެ ިބޭނުންތަކަށް ިއަމ އްލަ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިޑ ރެކްޓަރގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގއ.ގެމަނަފުށީ ިކުދ ންގެިނާގެ ިއޭނާގެ ިކުދ ންނާއ  އެއްބަނޑުއެއްބަފާ

މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިހުށަހަޅާފައ ވާިބުނެި ދީފައ ވާިކަމަށްނަމުގައ ިޖަމުޢ އްޔާތައްިރަޖ ސްޓްރީކޮށްގެންިއެއ ންިކޮންމެިޖަމުޢ އްޔާއަކަށްިއޭނާގެިގެއާިޖެހ ގެންިބޮޑެތ ިބ ންތައްިރަޖ ސްޓްރީކޮށް
ިވެ.ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ި

ި
ދޫކުރަންވާނީިބ މާިބެހޭިޤާނޫނާއ ިއެޤާނޫނުގެިދަށުންިހުވަދުއަތޮޅުިއުތުރުބުރީިގެމަނަފުށީިކައުންސ ލުގެިއ ދާރާއ ންިއެއްވެސްިފަރާތަކަށްިއެއްވެސްިބޭނުމަކަށްިބ ންިދޫކުރާނަމަިބ ންި .2

 ހެދ ފައ ވާިގަވާއ ދުތަކާއ ިއުޞޫލުތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތ ންކަމަށާއ ،
 
ިއެކްސެ .1 ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިއެނގޭނެހެން ިތާރީޚް ިކެނޑުއްވ  ިގޯތީ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިބޭނުމަށް ިދ ރ އުޅުމުގެ ިގެމަނަފުށ ން ިއުތުރުބުރީ ިޝީޓެއްހުވަދުއަތޮޅު ިބެލެހެއްޓ ނަމަވެސް،ިލް ިރެކޯޑް ގައ 

ިގޯތީގެ ިސޮއ  ިފަރާތުގެ ިހަވާލުވ  ިގޯއްޗާއ  ިއެނގޭނެހެން، ިހަވާލުކުރ ކަން ިގޯތ  ިކަނޑައ ދޭއ ރު، ިގޯތ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިރެކޯޑްިގެމަނަފުށީ ިއެނގޭނެ ިއޮތްތަން ިގޯތ  ިއަދ  ިމ ން
ިއުތުރުބު ިހުވަދުއަތޮޅު ިއަދ  ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިކައުންސ ލްގެިނުބަލަހައްޓާކަން ިގެމަނަފުށީ ިލ ސްޓެއް ިއެނގޭނެ ިތަފްސީލް ިބ ންތަކުގެ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިބޭނުންތަކަށް ިނޫން ިދ ރ އުޅުން ިގެމަނަފުށ ން ރީ
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ރ ކޯޑްިބެލެހެއްޓުމަށާއ ިއަދ ިމުސްތަޤްބަލުގައ ިިއެނގޭނެިހެންއ ދާރާއ ންިނުބަލަހައްޓާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިހުވަދުއަތޮޅުިއުތުރުބުރީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިދޫކޮށްފައ ވާިބ ންތަކުގެިތަފްސީލްި
 އޮތްތަންިއެނގޭނެިރެކޯޑްިބެލެހެއްޓުމަށާއ ،ިގޯތ ިދޫކުރުމުގައ ިގޯތ ިކަނޑައ ދޭއ ރު،ިގޯތ ިހަވާލުކުރ ކަންިއެނގޭނެހެން،ިގޯއްޗާއ ިހަވާލުވ ިފަރާތުގެިސޮއ ،ިގޯތީގެިމ ންިއަދ ިގޯތ 

 
ފްިނަފުށީިއޯގަނައ ޒޭޝަންިފޯރިލެބޯރ އަސްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްި)ގޯލްޑް(ިޖަމުޢ އްޔާިއާއ ިއައ ލެންޑްިޑ ވެލޮޕްމެންޓްިއެފޯރޓްިއެންޑްިލީޑަރޝ ހުވަދުއަތޮޅުިއުތުރުބުރީިގެމަނަފުށީންިގެމަ .1

ގެމަނަފުށީިޔޫތުިއެސޯސ އޭޝަންި)ޖީ.ވައ .އޭ(ިއަށްިދޫކޮށްފައ ވާިބ މުގައ ިހުވަދުއަތޮޅުިއުތުރުބުރީިގެމަ ވަނަިބައްދަލުވުމުންިނ ންމައ ިއ41ިިެފުށީިކައުންސ ލްގެިނަ)އައ ޑ އަލް(ިޖަމުޢ އްޔާިއަދި 
ި 1021ިިސެޕްޓެމްބަރ11ިިޖަމުޢ އްޔާތަކަށް ިމީލާދީ ިއަންގާފައ ވާފަދައ ން، 2ިިގައ  ިޖަމުޢ އްޔާއަކ1ިިާއަހަރުތެރޭ ިއެއްވެސް ިކޮށްފައ ނުވާއ ރު، ިޢ މާރާތެއް ިރާނާ ިއ ންފާރު ިއުސްމ ނަށް ފޫޓް

 ނުވާތީ،ިކައުންސ ލުންިނ ންމާފައ ވާގޮތަށްިޢަމަލުިކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.ިހަވާލުކޮށްފައ ވާިބ ންިވަކ ކޮށްފައ 
ި

ިއޮފ18ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިހޯމްއެފެއާޒް

ކްލަބްިޖަމުއ އްޔާިތަކުންިއ ިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވާިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިއަސާސީިގަވާއ ދުގައ ،ިއެިއެސޯސ އޭޝަންިމުބާރާތްތަކުގައ ިބައ ވެރ ވެވޭނީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގަ
ި ިމުބާރާތް ިވޮލީބޯލް ިބީޗް ިގައުމީ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ 1021ިިކަމަށް ިގަވާއ ދުގެ ިހޯމ1ިިްގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބައ ވެރ ވެވޭނީ ިއ ވެންޓުގައ  ިކްލަބް ިމ މުބާރާތުގެ ިމާއްދާގައ ، ވަނަ

ވަނަިއަހަރ1021ިިު، އްތަކުގެިތެރެއ ންިއެސޯސ އޭޝަންިގެިމެމްބަރޝ ޕްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތްތަކަށްިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރުއެފެއާޒުގައ ިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވާިކްލަބްިޖަމުއ އްޔާިއާއ ިޖަމާޢަ
ކްލަބުންިބައ ވެރ ވެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއެކްލަބްތައްިމ ނ ސްޓްރ07ިިީގައ ިހަމަވީއ ރ1021ިިުޑ ސެމްބަރ27ިިބީޗްިވޮލީބޯލްިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއ ވެންޓުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިމުއްދަތުި

ިމ މައްސަލައ ގައ ިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،މަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާިގައ ިކ1021ިަޑ ސެމްބަރ18ިިއޮފްިއެފެއާޒުގައ ިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވަނީި
ި

ިތާރީޚަކ1021ިިީވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްިއ ންި ިފަހު ިމުބާރާތުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިއެންމެ ިބީޗްިވޮލީބޯޅަ ިއަހަރުިބާއްވާފައ ވާިގައުމީ ކަށާއ 1021ިިސެމްބަރިޑ 27ިވަނަ
އަށްިކަމަށްވާތީއާއ ،ިއަދ ިއެިމުބާރާތުގައ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާިކްލަބްތަކުގެިމެދުގައ ިގުރުއަތުލުނ1021ިިްޑ ސެމްބަރ19ިިއ ންިފެށ ގެނ1021ިިްޑ ސެމްބަރ10ިިއަދ ިއެިމުބާރާތްިބާއްވަނީި

ިގައ ިކަމަށްވާތީއާއ ،1021ިޑ ސެމްބަރ11ިިބާއްވާފައ ވަނީި
ބައ ވެރ ވެވޭނީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގައ ިރަޖ ސްޓްރީިކޮށްފައ ވާިކްލ1ިިަގ1021ިިެވޮލީބޯލްިމުބާރާތުގެިގަވާއ ދުިގައުމީިބީޗްި އެިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއ ވެންޓުގައި  ބިްިވަނަިމާއްދާގައި 

ިތަކަށްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ޖަމްއ އްޔާިޖަމާއަތްތަކުގެިތެރެއ ންިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިގެިމެންބަރޝ ޕްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތް
ި

ކަމަށާއ 1021ިިޑ ސެމްބަރ27ިިވަނަިއަހަރުިބާއްވާފައ ވާިގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯޅަިމުބާރާތުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިއެންމެިފަހުިތާރީޚަކ1021ިިީވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްިއ ންި
ި ިބާއްވާފައ ވަނީ ިމުބާރާތް ިއެ 10ިިއަދ  1021ިިޑ ސެމްބަރ ިފެށ ގެން 19ިިއ ން ިމެދުގައ 1021ިިޑ ސެމްބަރ ިކްލަބްތަކުގެ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާ ިމުބާރާތުގައ  ިއެ ިއަދ  ިކަމަށްވާތީއާއ ، އަށް
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ކްލަބް،ިކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދ ިޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސްިކްލަބް،ިމުލަކްިރެކްރ އޭޝަންި، ގައ ިކަމަށްވާއ ރު،ިކްލަބްިމޯލްޑ ވްސްިޖޫނ އަރ1021ިޑ ސެމްބަރ11ިިގުރުއަތުލުންިބާއްވާފައ ވަނީި
ި ިއ ން ިއެލަޔަންސް ިއެންޑް ިސްޕޯޓްސް ިބައ ވެރ ވެފައ ވާއ ރު،1021ިވަށަފަރު ިމުބާރާތުގައ  ިވޮލީބޯލް ިބީޗް ިޤައުމީ ިއަހަރުގެ ިއެފެއަރޒްގައ ިިވަނަ ިހޯމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކްލަބްތަކުން އެ

ިށްވާތީއާއ ،ިވަނަިދުވަހުިކަމ1021ިަޑ ސެމްބަރ18ިިރަޖ ސްޓްރީިކޮށްފައ ވަނީި
ި

ިއެލަޔަންސް،ިޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބް،ިމޯލްޑ ވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނ އަރ،ިކްލަބްިތްރީ ިކްލަބުންިިވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑް ސްޓަރިއަދ ިމުލަކްިރެކްރ އޭޝަން
ިމ1021ިު ިއެ ިބައ ވެރ ވެފައ ވަނީ ިމުބާރާތުގައ  ިވޮލީބޯލް ިބީޗް ިގައުމީ ިއަހަރުގެ ިއެސޯސ އޭޝަންިވަނަ ިވޮލީބޯލް ިއުފެއްދުމުގައ  ިކްލަބްތައް ިއެ ިޚ ލާފަށްކަމަށްވާތީއާއ ، ިގަވާއ ދާއ  ބާރާތުގެ

ިޚަޒާންދާރުގެިދައުރެއްވާތީއާއ ،
ި

1021ިި ިގަވާއ ދުގެ ިމުބާރާތުގެ ިވޮލީބޯލް ިގައުމީ ިއަހަރުގެ ިމ ނ 01ިވަނަ ިބައ ވެރ ވެވޭނީ ިއ ވެންޓުގައ  ިކްލަބް ިމުބާރާތުގެ ިއެ ިމާއްދާގައ  ިރަޖ ސްޓްރީިވަނަ ިއެފެއާރޒްގައ  ިހޯމް ިއޮފް ސްޓްރީ
ިބަޔާ ިކަމަށް ިފަރާތްތަކަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިމެންބަރޝ ޕް ިގެ ިއެސޯސ އޭޝަން ިވޮލީބޯލް ިތެރެއ ން ިކްލަބް/ޖަމުޢ އްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުގެ ިއެންޑްިި،ންކޮށްފައ ވީނަމަވެސްކޮށްފައ ވާ ިސްޕޯޓްސް ވަށަފަރު

ވަނަިއަހަރުގެިބީޗ1021ިިްކްރ އޭޝަންިކްލަބް،ިމޯލްޑ ވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނ އަރ،ިކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދ ިމުލަކްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބުންިއެލަޔަންސް،ިޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެ
ި ިއެ ިބައ ވެރ ވެރ ވ އ ރު ިމުބާރާތުގައ  ިމެނ07ިްވޮލީބޯޅަ ިގެ ިއެސޯސ އޭޝަން ިވޮލީބޯލް ިއަދ  ިކޮށްފައ ވާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިގައ  ިމ ނ ސްޓްރީ ިހޯމް ިނޫންިކްލަބަކީ ިކްލަބްތަކެއް ިލ ބ ފައ ވާ ބަރޝ ޕް

ިކަމަށާއ ،
ި

ިމުބާރާތް ިމުބާރާތެއްގައ ިބައ ވެރ ވުންިކަމަށްިއޭނާިމާނަިކުރަނީ ިހ ންގާިގަވާއ ދުގެިދަށުންިއެސޯސ އޭޝަންިގެ ިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިރައީސްިިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެ ކުޅުންކަމަށް
ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް، ިރ ޔާޟް ިއެގޮތުިމުޙައްމަދު ިކަމާއ ، ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހަޅާ ިފުރ ހަމަކޮށްފައ  ިޝަރުޠުތައް ިބުނާ ިޤަވާޢ ދުގައ  ިއެމުބާރާތުގެ ިބައ ވެރ ވެވޭނީ ިމުބާރާތެއްގައ  ވަނ1021ިަން،

ިޝަރުޠުހަމަ ިޓީމްތަކަކީ ިފޯމްހުށަހެޅ  ިބައ ވެރ ވުމަށް ިއެމުބާރާތުގައ  ިކުރ ން ިގުރުއަތުލުމުގެ ިމުބާރާތުގައ  ިވޮލީ ިބީޗް ިއެސޯސ އޭޝަންގެިއަހަރުގެ ިވޮލީބޯލް ިކަށަވަރުކުރުމަކީ ިޓީމްތަކެއްތޯ ވާ
ިމަސްއޫލ އްޔަތެއްކަމުގައ ވާތީއާއ ،

ި
ކަމަށްވާތީ،ިއަދ ިވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުންިއެިިއެސޯސ އޭޝަންިގެިއ ންތ ޚާބެއްގައ ިވޯޓުދެވޭނީިފުރ ހަމަިމެންބަރުންނަށ22ިިްވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިހ ންގާިގަވާއ ދުގެި

ިއަހަރުިއެިއެސޯސ އޭޝަންިގެިމުބާރާތެއްގައ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާިފަރާތްތަކަށްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،1ިއަހަރުގެިތެރެއ ނ8ިިްފުރ ހަމަިމެންބަރަކަށްިވެވޭނީިފާއ ތުވ ި
ި

ކްލަބް،ިމޯލްޑ ވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނ އަރ،ިކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދ ިމުލަކްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބަށްިއެިވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސް،ިޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެކްރ އޭޝަންި
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ވޮލީބޯލްިިވަނަިއަހަރުގެިގައުމީިބީޗ1021ިްކްލަބުނ07ިިްއެސޯސ އޭޝަންިގެިހ ންގާިގަވާއ ދުގައ ިބަޔާންކުރާިފުރ ހަމަިމެންބަރުިކްލަބްތަކަކަށްިވާނެިކަމާމެދުިސުވާލުިއުފެދޭތީިއާއ ިއަދ ިއެި
ިފެންނާތީ ިހުރ ކަން ިއޮޅުވާލުންތަކެއް ިކުރުވުމުގައ  ިބައ ވެރ ވެރ  ިޖޫނ އަރ، މުބާރާތުގައ  ިމޯލްޑ ވްސް ިސްޓަރި، ކްލަބް ިތްރީ ިކްލަބް،ިކްލަބް ިރެކްރ އޭޝަން ިކްލަބް،ިމުލަކް ޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސް

ި ިއެލަޔަންސް ިއެންޑް ިސްޕޯޓްސް ިވަށަފަރު 25ިިއަދ  ިވ1026ިޮމާރ ޗް ިދުވަހު ިވޯޓުިވަނަ ިއ ންތ ހާބުގައ  ިބޭއްވުނު ިއެކުލަވާލުމަށް ިކޮމ ޓީ ިހ ންގާ ިގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިއޮފް ިއެސޯސ އޭޝަން ލީބޯލް
ިނަތީޖާއަށްިސީދާިއަސަރުކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ލާފައ ވުމުންިއެިއ ންތ ހާބުގެި

ި 
ިސްޕޯޓްސް ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިޔުނައ ޓެޑް ިއެލަޔަންސް، ިއެންޑް ިސްޕޯޓްސް ިސްޕޯ، ވަށަފަރު ިކްލަބްމޯލްޑ ވްސް ިރެކްރ އޭޝަން ިމުލަކް ިސްޓަރިއަދ  ިތްރީ ިކްލަބް ިޖޫނ އަރ، ވަނ1021ިިަިޓްސް

ި ިއެޓީމްތަކަށް ިސަބަބުން ިބައ ވެރ ކޮށްފައ ވުމުގެ ިޚ ލާފަށް ިޤަވާޢ ދާ ިމުބާރާތުގައ  ިވޮލީބޯލް ިބީޗް ިގައުމީ ިކޮމ ޓީގ1026ިެއަހަރުގެ ިހ ންގާ ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ިވޯލީބޯލް ިބޭއްވުނު ިއަހަރު ވަނަ
ިއ ންތ ޚާބު ިއެ ިއަދ  ިލ ބ ގެންގޮސްފައ ވާތީއާއ ، ިފުރުޞަތު ިވޯޓްލުމުގެ ިރައީސްކަމަށްވާތީ،7ިިގައ  ިނާއ ބު ިރައީސްއާއ  ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ިވޮލީބޯލް ިލައ ފައ ވަނީ ިވޯޓް ިޕްރޮކްސީގައ  ކްލަބްގެ

ިބެލެ ިހ ންގާފައ ވާކަމެއްކަމަށް ިރޭވ ގެން ިދުރާލާ ިވަރަށް ިކުރުމަށްޓަކައ  ިކާމ ޔާބު ިއ ންތ ޚާބު ިމ ކަމަކީ ިއެސޯސ އޭޝަނުން ިވޮލީބޯލް ިސައްޚަކަމާމެދ1026ިުވޭތީ، ިއ ންތ ޚާބުގެ ިބޭއްވ  ިއަހަރު ވަނަ
ިސުވާލުއުފެދޭތީ،ި

ި
ި ިޤާނޫން ިކުޅ ވަރު 1027/10ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއަދ 6ިގެ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިބަޔާންކުރާ ިގަވާއ ދުގައ  ިހަދާ ިދަށުން ިޤާނޫނުގެ ިއެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށް ި)ހ(ިގައ  ިގެ ިމާއްދާ ކުޅ ވަރާބެހޭިިވަނަ

ިޙަރަކާތްތެރ  ިގޮތުގެމަތ ންިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިކުޅ ވަރުިމައ ދާނުގައ  ިބެލެނ ވެރ ފަރާތަކީިމ ނ ސްޓަރާއ ިކުޅ ވަރާބެހޭިޤައުމީިމަޖ ލީހުގެިއ ރުޝާދާިއެއްގޮތްވާ ިކްލަބްިޖަމްޢ އްޔާތަކުގެ ިފަރާތްތަކާއ  ވާ
ިއެސޯސ އޭޝަ ިވޮލީބޯލް ިކަމަށްވާތީ، ިސްޕޯރޓްސް ިިކޮމ ޝަނަރިއޮފް ިއެކުލަވާލުމަށް ިކޮމ ޓީ ިހ ންގާ ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިއޮފް 25ިިން ިކްލަބ1026ިިްމާރ ޗް ިއ ންތ ހާބުގައ  ިބޭއްވ  ިދުވަހު ވަނަ

ގެިފުރުސަތުިދީފައ ވާތީ،ިލުމުޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސްިކްލަބް،ިމުލަކްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބް،ިކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދ ިވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސްިއަށްިވޯޓުި، މޯލްޑ ވްސްިޖޫނ އަރ
މ ކަމާިގުޅޭގޮތުންިއަޅަންޖެހޭިި،އެވެ.ިއަދ ިމީގެިއ ތުރުންމަތީގައ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާިކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުންިއަޅަންޖެހޭިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިކޮމ ޝަނަރިއޮފްިސްޕޯޓްސްިއަށްިމ މައްސަލަިހުށަހެޅީ

ިފޮނުވީއެވެ.ިިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއާޒްިއަށް
ި

ިއޮފ17ިިް ކޮމ ޝަނަރ
ސްޕޯޓްސްި

ިއޮފްި )މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ޔޫތް

ިސްޕޯޓްސް(

އ ިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވާިކްލަބްިޖަމުއ އްޔާިތަކުންިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިއަސާސީިގަވާއ ދުގައ ،ިއެިއެސޯސ އޭޝަންިމުބާރާތްތަކުގައ ިބައ ވެރ ވެވޭނީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގަ
ި ިމުބާރާތް ިވޮލީބޯލް ިބީޗް ިގައުމީ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ 1021ިިކަމަށް ިގަވާއ ދުގެ ިހޯމ1ިިްގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބައ ވެރ ވެވޭނީ ިއ ވެންޓުގައ  ިކްލަބް ިމ މުބާރާތުގެ ިމާއްދާގައ ، ވަނަ

ވަނަިއަހަރ1021ިިު، އޭޝަންިގެިމެމްބަރޝ ޕްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތްތަކަށްިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރުއެފެއާޒުގައ ިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވާިކްލަބްިޖަމުއ އްޔާިއާއ ިޖަމާޢައްތަކުގެިތެރެއ ންިއެސޯސ 
މ ނ ސްޓްރީިކްލަބުންިބައ ވެރ ވެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއެކްލަބްތައ07ިިްގައ ިހަމަވީއ ރ1021ިިުޑ ސެމްބަރ27ިިބީޗްިވޮލީބޯލްިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއ ވެންޓުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިމުއްދަތުި

ިމ މައްސަލައ ގައ ިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ގައ ިކަމަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވ1021ިިާޑ ސެމްބަރ18ިިއޮފްިއެފެއާޒުގައ ިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވަނީި
ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ިއަހަރުިބާއްވާފައ ވ1021ިިާވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްިއ ންި ިތާރީޚަކީިވަނަ ިފަހު ިމުބާރާތުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިއެންމެ ިބީޗްިވޮލީބޯޅަ ކަށާއ 1021ިިޑ ސެމްބަރ27ިިގައުމީ
އަތުލުންިއަށްިކަމަށްވާތީއާއ ،ިއަދ ިއެިމުބާރާތުގައ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާިކްލަބްތަކުގެިމެދުގައ ިގުރ1021ިުޑ ސެމްބަރ19ިިއ ންިފެށ ގެނ1021ިިްޑ ސެމްބަރ10ިިއަދ ިއެިމުބާރާތްިބާއްވަނީި

ިގައ ިކަމަށްވާތީއާއ ،1021ިޑ ސެމްބަރ11ިިބާއްވާފައ ވަނީި
ބައ ވެރ ވެވޭނީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގައ ިރަޖ ސްޓްރީިކޮށްފައ ވާިކްލ1ިިަގ1021ިިެގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯލްިމުބާރާތުގެިގަވާއ ދުި އެިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއ ވެންޓުގައި  ބިްިވަނަިމާއްދާގައި 

ިޖަމާއަތްތަކުގެިތެރެއ ންިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިގެިމެންބަރޝ ޕްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތްތަކަށްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ޖަމްއ އްޔާި
ި

ކަމަށާއ 1021ިިޑ ސެމްބަރ27ިިކީިވަނަިއަހަރުިބާއްވާފައ ވާިގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯޅަިމުބާރާތުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިއެންމެިފަހުިތާރީޚ1021ިަވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްިއ ންި
ި ިބާއްވާފައ ވަނީ ިމުބާރާތް ިއެ 10ިިއަދ  1021ިިޑ ސެމްބަރ ިފެށ ގެން 19ިިއ ން ިމެދުގައ 1021ިިޑ ސެމްބަރ ިކްލަބްތަކުގެ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާ ިމުބާރާތުގައ  ިއެ ިއަދ  ިކަމަށްވާތީއާއ ، އަށް

ޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސްިކްލަބް،ިމުލަކްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބް،ިކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދ ި، ކްލަބްިމޯލްޑ ވްސްިޖޫނ އަރ، ގައ ިކަމަށްވާއ ރ1021ިުޑ ސެމްބަރ11ިިގުރުއަތުލުންިބާއްވާފައ ވަނީި
ި ިއ ން ިއެލަޔަންސް ިއެންޑް ިސްޕޯޓްސް ިބައ ވެރ ވެފައ ވާއ ރު،1021ިވަށަފަރު ިމުބާރާތުގައ  ިވޮލީބޯލް ިބީޗް ިޤައުމީ ިއަހަރުގެ ިިވަނަ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކްލަބްތަކުން ިއެފެއަރޒްގައ ިއެ ހޯމް

ިވަނަިދުވަހުިކަމަށްވާތީއާއ ،1021ިިޑ ސެމްބަރ18ިިރަޖ ސްޓްރީިކޮށްފައ ވަނީި
ި

ިއެލަޔަންސް،ިޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބް،ިމޯލްޑ ވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނ އަރ،ިކްލަބްިތްރީ ިކްލަބުންިވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑް ިސްޓަރިއަދ ިމުލަކްިރެކްރ އޭޝަން
ިކްލަބ1021ިް ިއެ ިޚ ލާފަށްކަމަށްވާތީއާއ ، ިގަވާއ ދާއ  ިމުބާރާތުގެ ިއެ ިބައ ވެރ ވެފައ ވަނީ ިމުބާރާތުގައ  ިވޮލީބޯލް ިބީޗް ިގައުމީ ިއަހަރުގެ ިއެސޯސ އޭޝަންިވަނަ ިވޮލީބޯލް ިއުފެއްދުމުގައ  ތައް

ިޚަޒާންދާރުގެިދައުރެއްވާތީއާއ ،
ި

ިގަވާއ 1021ި ިމުބާރާތުގެ ިވޮލީބޯލް ިގައުމީ ިއަހަރުގެ ިވަނަ ިރަޖ ސްޓްރ01ިިީދުގެ ިއެފެއާރޒްގައ  ިހޯމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބައ ވެރ ވެވޭނީ ިއ ވެންޓުގައ  ިކްލަބް ިމުބާރާތުގެ ިއެ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިބަޔާ ިކަމަށް ިފަރާތްތަކަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިމެންބަރޝ ޕް ިގެ ިއެސޯސ އޭޝަން ިވޮލީބޯލް ިތެރެއ ން ިކްލަބް/ޖަމުޢ އްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުގެ ިއެންޑްިި،ނަމަވެސްންކޮށްފައ ވީކޮށްފައ ވާ ިސްޕޯޓްސް ވަށަފަރު

ވަނަިއަހަރުގެިބީޗ1021ިިްއޭޝަންިކްލަބުންިއެލަޔަންސް،ިޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބް،ިމޯލްޑ ވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނ އަރ،ިކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދ ިމުލަކްިރެކްރ 
ި ިއެ ިބައ ވެރ ވެރ ވ އ ރު ިމުބާރާތުގައ  ިނޫންިިކްލަބަކ07ިީވޮލީބޯޅަ ިކްލަބްތަކެއް ިލ ބ ފައ ވާ ިމެންބަރޝ ޕް ިގެ ިއެސޯސ އޭޝަން ިވޮލީބޯލް ިއަދ  ިކޮށްފައ ވާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިގައ  ިމ ނ ސްޓްރީ ހޯމް

ިކަމަށާއ ،
ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ިމުބާރާތް ިމުބާރާތެއްގައ ިބައ ވެރ ވުންިކަމަށްިއޭނާިމާނަިކުރަނީ ިހ ންގާިގަވާއ ދުގެިދަށުންިއެސޯސ އޭޝަންިގެ ިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިރައީސްިކުޅުިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެ ންކަމަށް
ިފުރ ހަމަކޮށްފައ  ިޝަރުޠުތައް ިބުނާ ިޤަވާޢ ދުގައ  ިއެމުބާރާތުގެ ިބައ ވެރ ވެވޭނީ ިމުބާރާތެއްގައ  ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް، ިރ ޔާޟް ިމުޙައްމަދު ިއެގޮތުން، ިކަމާއ ، ިފަރާތްތަކަށް ވަނ1021ިަިހުށަހަޅާ

ިގުރުއަތު ިމުބާރާތުގައ  ިވޮލީ ިބީޗް ިއެސޯސ އަހަރުގެ ިވޮލީބޯލް ިކަށަވަރުކުރުމަކީ ިޓީމްތަކެއްތޯ ިޝަރުޠުހަމަވާ ިޓީމްތަކަކީ ިފޯމްހުށަހެޅ  ިބައ ވެރ ވުމަށް ިއެމުބާރާތުގައ  ިކުރ ން އޭޝަންގެިލުމުގެ
ިމަސްއޫލ އްޔަތެއްކަމުގައ ވާތީއާއ ،

ި
އެސޯސ އޭޝަންިގެިއ ންތ ޚާބެއްގައ ިވޯޓުދެވޭނީިފުރ ހަމަިމެންބަރުންނަށްިކަމަށްވާތީ،ިއަދ ިިިވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުންިއ22ިެވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިހ ންގާިގަވާއ ދުގެި

ިއަހަރުިއެިއެސޯސ އޭޝަންިގެިމުބާރާތެއްގައ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާިފަރާތްތަކަށްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،1ިއަހަރުގެިތެރެއ ނ8ިިްފުރ ހަމަިމެންބަރަކަށްިވެވޭނީިފާއ ތުވ ި
ި
އަދ ިމުލަކްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބަށްިއެިިރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސް،ިޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބް،ިމޯލްޑ ވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނ އަރ،ިކްލަބްިތްރީިސްޓަރވަށަފަ

ވަނަިއަހަރުގެިގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯލ1021ިިްކްލަބުނ07ިިްސުވާލުިއުފެދޭތީިއާއ ިއަދ ިއެިިއެސޯސ އޭޝަންިގެިހ ންގާިގަވާއ ދުގައ ިބަޔާންކުރާިފުރ ހަމަިމެންބަރުިކްލަބްތަކަކަށްިވާނެިކަމާމެދު
ިފެންނާތީ ިހުރ ކަން ިއޮޅުވާލުންތަކެއް ިކުރުވުމުގައ  ިބައ ވެރ ވެރ  ިޖޫނ އަރ، މުބާރާތުގައ  ިމޯލްޑ ވްސް ިސްޓަ، ކްލަބް ިތްރީ ިކްލަބް،ިކްލަބް ިރެކްރ އޭޝަން ިކްލަބް،ިމުލަކް ރިޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސް

ި ިއެލަޔަންސް ިއެންޑް ިސްޕޯޓްސް ިވަށަފަރު 25ިިއަދ  ިވޯޓ1026ިިުމާރ ޗް ިއ ންތ ހާބުގައ  ިބޭއްވުނު ިއެކުލަވާލުމަށް ިކޮމ ޓީ ިހ ންގާ ިގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިއޮފް ިއެސޯސ އޭޝަން ިވޮލީބޯލް ިދުވަހު ވަނަ
ިނަތީޖާއަށްިސީދާިއަސަރުކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ލާފައ ވުމުންިއެިއ ންތ ހާބުގެި

ި 
ިސްޕޯޓްސް ިސްޕޯޓްސްިވަށަފަރު ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިޔުނައ ޓެޑް ިއެލަޔަންސް، ިކްލަބް، އެންޑް ިރެކްރ އޭޝަން ިމުލަކް ިސްޓަރިއަދ  ިތްރީ ިކްލަބް ިޖޫނ އަރ، ިސްޕޯޓްސް ވަނ1021ިިަިމޯލްޑ ވްސް

ި ިއެޓީމްތަކަށް ިސަބަބުން ިބައ ވެރ ކޮށްފައ ވުމުގެ ިޚ ލާފަށް ިޤަވާޢ ދާ ިމުބާރާތުގައ  ިވޮލީބޯލް ިބީޗް ިގައުމީ ިކޮމ ޓީގ1026ިެއަހަރުގެ ިހ ންގާ ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ިވޯލީބޯލް ިބޭއްވުނު ިއަހަރު ވަނަ
ި ިއެ ިއަދ  ިލ ބ ގެންގޮސްފައ ވާތީއާއ ، ިފުރުޞަތު ިވޯޓްލުމުގެ ިރައީސްކަމަށްވާތީ،7ިިއ ންތ ޚާބުގައ  ިނާއ ބު ިރައީސްއާއ  ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ިވޮލީބޯލް ިލައ ފައ ވަނީ ިވޯޓް ިޕްރޮކްސީގައ  ކްލަބްގެ

ިކާމ  ިއ ންތ ޚާބު ިމ ކަމަކީ ިއެސޯސ އޭޝަނުން ިވޮލީބޯލް ިބެލެވޭތީ، ިހ ންގާފައ ވާކަމެއްކަމަށް ިރޭވ ގެން ިދުރާލާ ިވަރަށް ިކުރުމަށްޓަކައ  ިސައްޚަކަމާމެދ1026ިުޔާބު ިއ ންތ ޚާބުގެ ިބޭއްވ  ިއަހަރު ވަނަ
ިސުވާލުއުފެދޭތީ،ި

ި
ި ިޤާނޫން ިކުޅ ވަރު 1027/10ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގ6ިޮގެ ި)ހ(ިގައ  ިގެ ިމާއްދާ ިކުޅ ވަރާބެހޭިވަނަ ިއަދ  ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިބަޔާންކުރާ ިގަވާއ ދުގައ  ިހަދާ ިދަށުން ިޤާނޫނުގެ ިއެ ތަށް

ިޙަރަކާތްތެރ  ިގޮތުގެމަތ ންިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިކުޅ ވަރުިމައ ދާނުގައ  ިކްލަބްިޖަމްޢ އްޔާތަކުގެިބެލެމ ނ ސްޓަރާއ ިކުޅ ވަރާބެހޭިޤައުމީިމަޖ ލީހުގެިއ ރުޝާދާިއެއްގޮތްވާ ިފަރާތްތަކާއ  ނ ވެރ ފަރާތަކީިވާ
ިި ިއެކުލަވާލުމަށް ިކޮމ ޓީ ިހ ންގާ ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިއޮފް ިއެސޯސ އޭޝަން ިވޮލީބޯލް ިކަމަށްވާތީ، ިސްޕޯރޓްސް 25ިިކޮމ ޝަނަރިއޮފް ިކްލަބ1026ިިްމާރ ޗް ިއ ންތ ހާބުގައ  ިބޭއްވ  ިދުވަހު ވަނަ

ލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދ ިވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސްިއަށްިވޯޓުިލުމުގެިފުރުސަތުިދީފައ ވާތީ،ިޔުނައ ޓެޑްިސްޕޯޓްސްިކްލަބް،ިމުލަކްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބް،ިކް، މޯލްޑ ވްސްިޖޫނ އަރ
ި ިމ މައްސަލަ ި ިއަށް ިއެފެއާޒް ިހޯމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެޅުމަށް ިފ ޔަވަޅު ިއަޅަންޖެހޭ ިކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިއ ތުރުންމަތީގައ  ިމީގެ ިއަދ  ިގުޅޭގޮތުންިމ ި،ހުށަހެޅީއެވެ. ކަމާ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ިއަޅަންޖެހޭިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިކޮމ ޝަނަރިއޮފްިސްޕޯޓްސްިއަށްިފޮނުވީއެވެ.ިި

ިއޮފ16ިިް ކޮމ ޝަނަރ
ސްޕޯޓްސްި

ިއޮފްި )މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ޔޫތް

ިސްޕޯޓްސް(

މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގައ ިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވާިކްލަބްިޖަމުއ އްޔާިތަކުންިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިއަސާސީިގަވާއ ދުގައ ،ިއެިއެސޯސ އޭޝަންިމުބާރާތްތަކުގައ ިބައ ވެރ ވެވޭނީި
ި ިމުބާރާތް ިވޮލީބޯލް ިބީޗް ިގައުމީ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ 1021ިިކަމަށް ިގަވާއ ދުގެ ިހޯމ1ިިްގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބައ ވެރ ވެވޭނީ ިއ ވެންޓުގައ  ިކްލަބް ިމ މުބާރާތުގެ ިމާއްދާގައ ، ވަނަ

ވަނަިއަހަރ1021ިިު، ކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރުިޒުގައ ިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވާިކްލަބްިޖަމުއ އްޔާިއާއ ިޖަމާޢައްތަކުގެިތެރެއ ންިއެސޯސ އޭޝަންިގެިމެމްބަރޝ ޕްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތްތަކަށްއެފެއާ
ކްލަބުންިބައ ވެރ ވެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއެކްލަބްތައްިމ ނ ސްޓްރ07ިިީގައ ިހަމަވީއ ރ1021ިިުޑ ސެމްބަރ27ިިބީޗްިވޮލީބޯލްިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއ ވެންޓުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިމުއްދަތުި

ި ިވެފައ ވަނީ ިރަޖ ސްޓްރީ ިއެފެއާޒުގައ  ިކަންތ1021ިަޑ ސެމްބަރ18ިިއޮފް ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤަށް ިމ ކޮމ ޝަންގެ ިމ މައްސަލައ ގައ  ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިބުނެ ިކަމަށް އްކަށްިގައ 
ިބަލާއ ރު،ި

 
ތަކުގެިތެރެއ ންިއެކ އެކ ިސަބަބުތަކާހުރެިއަހަރީިޗަންދާިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްގެިފުރ ހަމަިމެންބަރުންގެިގޮތުގައ ިރަޖ ސްޓްރީވެފައ ވާިމެންބަރުިކުލަބް،ިޖަމުއ އްޔާިޖަމާއަތް

ިތީއާއ ،ގެިކުރ ންިއަހަރީިޗަންދާިދެއްކުމަށްިއަންގާިއެިއެސޯސ އޭޝަނުންިއ ޢުލާނުިކޮށްފައ ވ1027ިާިޖުލައ 10ިނުދައްކާިހުރ ިކުލަބް،ިޖަމުއ އްޔާިޖަމާއަތްތަކުންި
ި

އ ޢުލާނުގައ ވާިމުއްދަތުގެިފަހުންިއެިއެސޯސ އޭޝަނަށްިއެއްވެސްިކްލަބަކުންިއަހަރީިޗަންދާިދައްކާފައ ވާކަނVAM/2015/192-1ިިްވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްގެިނަންބަރު:
ިއ ،ހުރ ކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭތީއާިޔަގީންިކުރެވ ފައ ނެތްނަމަވެސް،ިމ ިމައްސަލައާއ ިގުޅޭިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިލ ޔުންތަކަށްިބަލާއ ރުިސުވާލުއުފެދޭިކަންތައްތަކެއް

ި
ިސްޕޯޓް ިކްލަބް،ިވަށަފަރު ިރެކްރ އޭޝަން ިސްޓާ،ިމުލަކް ިތްރީ ިސްޕޯޓްސް،ިކްލަބް ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިޖޫނ އަރ،ިޔުނައ ޓެޑް ިސްޕޯޓްސް ިސްޕޯޓްސްިމޯލްޑ ވްސް ިއެވެއަރނަސް،ިއައްޑޫ ިއެންޑް ސް

ވަނަިއަހަރުކަމަށްިއެިކްލަބްތަކުންިފައ ސާިދެއްކ ިރަސީދުގައ ިލ ޔެފައ ވާއ ރ1028ިިުނީިވަނަިއަހަރަށްިއަހަރީިޗަންދާިދައްކާފައ ވ1027ިައަދ 1021ި،1028ިިކްލަބްިއަދ ިޕޮލ ސްިކްލަބުި
1027ިި ިމ ކްލަބްތަކުން ިނަގާފައ ވާއ ރު، ިފައ ސާ ިޖޫރ މަނާގެ ިތަކުން ިކްލަބް ިއެ ިސުވާލ1027ިުވަނައަހަރަށް ިދައްކާފައ ވާކަމާމެދު ިކުރ ން ިމުއްދަތުގެ ިބުނާ ިއ އުލާންގައ  ިޗަންދާ ިއަހަރުގެ ވަނަ

ވަނ1026ިިަވަނަިއަހަރުގެިޗަންދާިދައްކާފައ ވަނ1021ި،1028ި،1027ިީވަނަިއަހަރަށްިޖޫރ މަނާިފައ ސާިނަގާފައ ވުމުންިއެކްލަބްތަކުނ1027ިްއުފެދޭތީއާއ ިޗަންދާިފައ ސާިބަލައ ގަންއ ރުި
ިއަހަރުގައ ކަމަށްިބެލެވޭތީއާއ ،

ި
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ި ިގަވާއ ދުގެ ިހ ންގާ ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ިމާއްދ22ިާވޮލީބޯލް ިކަމަށްވާތީއާއ ވަނަ ިމެންބަރުންނަށް ިފުރ ހަމަ ިވޯޓުދެވޭނީ ިއ ންތ ޚާބެއްގައ  ިގެ ިއެސޯސ އޭޝަން ިއެ ިގޮތުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ، ގައ 

ފާއ ތުވީިއަހަރުިދުވަހުިފުރ ހަމަިމެންބަ ންދާިދެއްކުމުންކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރުިރުންގެިއަހަރީިޗަފުރ ހަމަިމެންބަރުންނަށްިވެވޭނީިއެކަމަށްިކަނޑައަޅުއްވާފައ ވާިރަޖ ސްޓްރޭޝަންިފީއާއ ިއަދި 
ި ިކުލަބުތަކުން ިބައެއް ިޔަގީންނުވާ ިދެއްކ ކަން ިޗަންދާ ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިކަންތައްތަކަށްބަލާއ ރު ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ 25ިިމަތީގާއ  ިއޮފ1026ިިްމާރ ޗް ިއެސޯސ އޭޝަން ިވޮލީބޯލް ިދުވަހު ވަނަ

ިނަތީޖާއަށްިއަސަރުކުރުމުގެިފުރުސަތުއޮތަތީއާއ ،ށްިބޭއްވުނުިއ ންތ ޚާބުގައ ިވޯޓުިލާފައ ވުމުންިއެިއ ންތ ޚާބުގެިމޯލްޑ ވްސްިގެިހ ންގާިކޮމ ޓީިއެކުލަވާލުމަ
ި

1027ިއަދ 1028ިިއަދ 1021ިިވަނަިމާއްދާިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށްިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަނަށ14ިިްވަނަިމާއްދާިއާއ ިޖަމްޢ އްޔާތަކުގެިގަވާއ ދުިގ16ިިެޖަމްޢ އްޔާތަކުގެިޤާނޫނުގެި
ިވަނަިއަހަރުިލ ބުނުިއާމްދަނީިއާއ ިފައ ސާގެިތަފްސީލްތައްިއެނގޭނެިމާލީިރ ޕޯޓުިތައްޔާރުކޮށްފައ ިނުވާތީ،

ި
ި ިޤާނޫން ިކުޅ ވަރު 1027/10ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިބަޔާންކ6ިުގެ ިގަވާއ ދުގައ  ިހަދާ ިދަށުން ިޤާނޫނުގެ ިއެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށް ި)ހ(ިގައ  ިގެ ިމާއްދާ ިކުޅ ވަރާބެހޭިވަނަ ިއަދ  ިމަތ ން ިގޮތުގެ ރާ

ިޙަރަކާތްތެރ  ިގޮތުގެމަތ ންިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިކުޅ ވަރުިމައ ދާނުގައ  ިކްލަބްިޖަމްޢ އްޔާތަކުގެިބެލެނ ވެރ ފަރާތަކީިމ ނ ސްޓަރާއ ިކުޅ ވަރާބެހޭިޤައުމީިމަޖ ލީހުގެިއ ރުޝާދާިއެއްގޮތްވާ ިފަރާތްތަކާއ  ވާ

ިކަމަށްވާތީ ަގިއ ފަާހަގޮކްށަފިއާވ ަކްނަތްއަތާކުގޭޅޮގުތްނ ައަޅްނެޖޭހ ިފަޔަވުޅ ެއުޅަމްށ ޮކިމަޝަނރ ޮއްފ ްސޕްޯޓްސައްށ ިމަމްއަސަލ ުހަށެހޅ  ، ކޮމ ޝަނަރިއޮފްިސްޕޯރޓްސް .ިެއވެ ަމތ 
ިއަދ ިމީގެިއ ތުރުންިމ ކަމާިގުޅޭގޮތުންިއަޅަންޖެހޭިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއާޒްއަށްިފޮނުވީއެވެ.

ިއޮފ15ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިހޯމްިއެފެއާޒް

ިއެފެއަރޒްގަ ިހޯމް ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފް ިމުބާރާތްތަކުގައ ިބައ ވެރ ވެވޭނީ ިގަވާއ ދުގައ ،ިއެިއެސޯސ އޭޝަން ިތަކުންިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިއަސާސީ ިކްލަބްިޖަމުއ އްޔާ ިވެފައ ވާ އ ިރަޖ ސްޓްރީ
ގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯލް ވަނަިމާއްދާގައ ،ިމ މުބާރާތުގެިކްލަބްިއ ވެންޓުގައ ިބައ ވެރ ވެވޭނީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއާޒުގައ 1ިިގެިގަވާއ ދުގ1021ިިެމުބާރާތްިިކަމަށްިބުނެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދި 

ވަނަިއަހަރުިބީޗްިވޮލީބޯލ1021ިިް، ބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރުިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވާިކްލަބްިޖަމުއ އްޔާިއާއ ިޖަމާޢައްތަކުގެިތެރެއ ންިއެސޯސ އޭޝަންިގެިމެމްބަރޝ ޕްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތްތަކަށްިކަމަށް
ކްލަބުންިބައ ވެރ ވެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއެކްލަބްތައްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެފެއާޒުގައ 07ިިގައ ިހަމަވީއ ރ1021ިިުޑ ސެމްބަރ27ިިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއ ވެންޓުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިމުއްދަތުި

ިގައ ިކަމަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާިމ މައްސަލައ ގައ ިމ ކޮމ ޝަންގެިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްކަށްިބަލާއ ރު،1021ިޑ ސެމްބަރ18ިިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވަނީި
ި 

ޔާިޖަމާއަތްތަކުގެިތެރެއ ންިއެކ އެކ ިސަބަބުތަކާހުރެިއަހަރީިޗަންދާިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްގެިފުރ ހަމަިމެންބަރުންގެިގޮތުގައ ިރަޖ ސްޓްރީވެފައ ވާިމެންބަރުިކުލަބް،ިޖަމުއ އް
ިތީއާއ ،ގެިކުރ ންިއަހަރީިޗަންދާިދެއްކުމަށްިއަންގާިއެިއެސޯސ އޭޝަނުންިއ ޢުލާނުިކޮށްފައ ވ1027ިާޖުލައ 10ިިނުދައްކާިހުރ ިކުލަބް،ިޖަމުއ އްޔާިޖަމާއަތްތަކުންި

ި
ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިއޮފް ިއެސޯސ އޭޝަން ިދައްކާފައ ވާކަނVAM/2015/192-1ިިްނަންބަރު:ިވޮލީބޯލް ިޗަންދާ ިއަހަރީ ިކްލަބަކުން ިއެއްވެސް ިއެސޯސ އޭޝަނަށް ިއެ ިފަހުން ިމުއްދަތުގެ އ ޢުލާނުގައ ވާ



 

22 

 

ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ިކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ،ހުރ ިޔަގީންިކުރެވ ފައ ނެތްނަމަވެސް،ިމ ިމައްސަލައާއ ިގުޅޭިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިލ ޔުންތަކަށްިބަލާއ ރުިސުވާލުއުފެދޭިކަންތައްތަކެއް
ި

ސްިއެންޑްިއެވެއަރނަސް،ިއައްޑޫިސްޕޯޓްސްިކްލަްބިމޯލްޑ ވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނ އަރ،ިޔުނައ ޓެޑްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިސްޕޯޓްސް،ިކްލަބްިތްރީިސްޓާ،ިމުލަކްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަބް،ިވަށަފަރުިސްޕޯޓް
1027ިވަނަިއަހަރުކަމަށްިއެިކްލަބްތަކުންިފައ ސާިދެއްކ ިރަސީދުގައ ިލ ޔެފައ ވާއ ރ1028ިިުވަނަިއަހަރަށްިއަހަރީިޗަންދާިދައްކާފައ ވަނ1027ިިީއަދ 1021ި،1028ިިއަދ ިޕޮލ ސްިކްލަބުި

ތީއާއ ިވަނަިއަހަރުގެިޗަންދާިއ އުލާންގައ ިބުނާިމުއްދަތުގެިކުރ ންިދައްކާފައ ވާކަމާމެދުިސުވާލުިއުފެދ1027ޭވަނައަހަރަށްިއެިކްލަބްިތަކުންިޖޫރ މަނާގެިފައ ސާިނަގާފައ ވާއ ރު،ިމ ކްލަބްތަކުންި
ވަނަިއަހަރުގައ ކަމަށ1026ިިްވަނަިއަހަރުގެިޗަންދާިދައްކާފައ ވަނ1027ިީ، 1021ި،1028ވަނަިއަހަރަށްިޖޫރ މަނާިފައ ސާިނަގާފައ ވުމުންިއެކްލަބްތަކުނ1027ިްޗަންދާިފައ ސާިބަލައ ގަންއ ރުި

ިބެލެވޭތީއާއ ،
ި

ި ިގަވާއ ދުގެ ިހ ންގާ ިއެސޯސ އޭޝަންގެ 22ިިވޮލީބޯލް ިމާއްދާގައ  ިކަމަށްވާތީއާއ ވަނަ ިމެންބަރުންނަށް ިފުރ ހަމަ ިވޯޓުދެވޭނީ ިއ ންތ ޚާބެއްގައ  ިގެ ިއެސޯސ އޭޝަން ިއެ ިގޮތުން ، ބަޔާންކޮށްފައ ވާ

ދެއްކުމުންކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރުިިރުންގެިއަހަރީިޗަންދާފުރ ހަމަިމެންބަރުންނަށްިވެވޭނީިއެކަމަށްިކަނޑައަޅުއްވާފައ ވާިރަޖ ސްޓްރޭޝަންިފީއާއ ިއަދ ިފާއ ތުވީިއަހަރުިދުވަހުިފުރ ހަމަިމެންބަ
ި ިކުލަބުތަކުން ިބައެއް ިޔަގީންނުވާ ިދެއްކ ކަން ިޗަންދާ ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިކަންތައްތަކަށްބަލާއ ރު ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ 25ިިމަތީގާއ  ިއޮފ1026ިިްމާރ ޗް ިއެސޯސ އޭޝަން ިވޮލީބޯލް ިދުވަހު ވަނަ

ިނަތީޖާއަށްިއަސަރުކުރުމުގެިފުރުސަތުއޮތަތީއާއ ،އްވުނުިއ ންތ ޚާބުގައ ިވޯޓުިލާފައ ވުމުންިއެިއ ންތ ޚާބުގެިމޯލްޑ ވްސްިގެިހ ންގާިކޮމ ޓީިއެކުލަވާލުމަށްިބޭ
ި

1027ިއަދ 1028ިިއަދ 1021ިިވަނަިމާއްދާިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށްިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަނަށ14ިިްވަނަިމާއްދާިއާއ ިޖަމްޢ އްޔާތަކުގެިގަވާއ ދުިގ16ިިެޖަމްޢ އްޔާތަކުގެިޤާނޫނުގެި
ިވަނަިއަހަރުިލ ބުނުިއާމްދަނީިއާއ ިފައ ސާގެިތަފްސީލްތައްިއެނގޭނެިމާލީިރ ޕޯޓުިތައްޔާރުކޮށްފައ ިނުވާތީ،

ި
ި ިޤާނޫން ިކުޅ ވަރު 1027/10ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިގ6ިޮގެ ިބަޔާންކުރާ ިގަވާއ ދުގައ  ިހަދާ ިދަށުން ިޤާނޫނުގެ ިއެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށް ިގައ  ި)ހ( ިގެ ިމާއްދާ ިކުޅ ވަރާބެހޭިވަނަ ިއަދ  ިމަތ ން ތުގެ

ިޙަރަކާތްތެރ  ިމައ ދާނުގައ  ިކުޅ ވަރު ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިގޮތުގެމަތ ން ިއެއްގޮތްވާ ިއ ރުޝާދާ ިމަޖ ލީހުގެ ިޤައުމީ ިކުޅ ވަރާބެހޭ ިބެލެނ ވެރ ފަރާތަކީިމ ނ ސްޓަރާއ  ިޖަމްޢ އްޔާތަކުގެ ިކްލަބް ިފަރާތްތަކާއ  ވާ
.ިއަދ ިމީގެިގައ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާިކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުންިއަޅަންޖެހޭިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިކޮމ ޝަނަރިއޮފްިސްޕޯޓްސްއަށްިމ މައްސަލަިހުށަހެޅީއެވެކޮމ ޝަނަރިއޮފްިސްޕޯރޓްސްިކަމަށްވާތީ،ިމަތީ

ިއ ތުރުންިމ ކަމާިގުޅޭގޮތުންިއަޅަންޖެހޭިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއާޒްއަށްިފޮނުވީއެވެ.ި

ވޮލީބޯލ14ިިް
ިއޮފްި އެސޯސ އޭޝަން

ިމޯލްޑ ވްސް

އަހަުރ01ިިވަނަިމާއްދާގައ ،ިއެިއެސޯސ އޭޝަންގެިފުރ ހަމަިމެންބަރަކަށްވާނީިއެކަމަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާިރަޖ ސްޓްރޭޝަންިފީއާއ ިފާއ ތުވ 22ިިވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިއަސާސީިގަވާއ ދުގެި
ވަނަިމާއްދާގެި)ކ(ިގައ ،ިއަހަރީިފީިނުދައްކައ ގެންިފުރ ހަމަިމެންބަރުކަނ22ިިްއ ،ިއަދ ިއެިގަވާއ ދުގެިދުވަހުިފުރ ހަމަިމެންބަރުންގެިއަހަރީިޗަންދާިދެއްކުމުންިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާިކަމަށާ

ރަޖ ސްޓްރީވެފައ ވާިިއަހަރުިފަހުންކަމަށްިބުނެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެިއެސޯސ އޭޝަންގެިފުރ ހަމަިމެންބަރުންގެިގޮތުގައ 02ިގެއްލޭިފަރާތްތަކަށްިއަލުންިފުރ ހަމަިމެންބަރުކަންިދެވޭނީިމީލާދީި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

ި ިޖަމުޢ އްޔާތަކުން ިކްލަބް ިހުރ  ިނުދައްކައ  ިޗަންދާ ިއަހަރީ ިމ ހާތަނަށް ިތެރެއ ން ިޖަމާޢަތްތަކުގެ ިޖަމުޢ އްޔާ ިކްލަބް ިމެންބަރު 10ިިފުރ ހަމަ ިދެއްކުމަށ1027ިިްޖުލައ  ިޗަންދާ ިއަހަރީ ިކުރ ން ގެ
ކްލަބްިޖަމުޢ އްޔާއ ންިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއެިއ ޢުލާނުގެިމުއްދަތުިހަމަވީފަހުންވެސްިފައ ސާިބަލައ ގަންނަިސުމާރ20ިިުމައެކަނ ިއ ޢުލާނުިކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިއަހަރީިޗަންދާިދައްކާފައ ވަނީިހަ

ި ިބަދަލުކޮށްގެން ިސަރުކާރުގ05ިެނަންބަރު ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިމަންފާ ިވަކ ބަޔަކަށް ިމ އީ ިއެހެންކަމުން ިކަމަށާއ ، ިނަގާފައ ވާ ިޗަންދާ ިއަހަރީ ިބެހެއްޓުމާިިކްލަބަކުން ިހ ސާބުތައް ިފައ ސާގެ މުދަލާއ 
ި ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިބުނެ ިޢަމަލެއްކަމަށް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިހ ންގާފައ ވާ ިމ ދަންނަވާިޚ ލާފަށް ިތ ރީގައ  ިރ ޢާޔަތްކޮށް، ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން މައްސަލަ

ިލާޙްކުރެއްވުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސް
ި
ިއަ .2 ިމުވައްޒަފު ިގަތް ިފައ ސާ ިތާރީޚް، ިބަލައ ގަތް ިފައ ސާ ިރަސީދުގައ  ިބަލައ ގަންނަ ިފައ ސާ ިއ ން ިމޯލްޑ ވްސް ިއޮފް ިއެސޯސ އޭޝަން ިސޮއ ިވޮލީބޯލް ިމުވައްޒަފުގެ ިބަލައ ގަތް ިފައ ސާ ދ 

 ޖެހުން.ިއާއ އެކު،ިކޮންމެިއަހަރެއްގެިފައ ސާގެިރަސީދުތައްިވަކ ންިސީރ އަލްިނަންބަރިއަދ ިޞަފްޙާިނަންބަރި
ިފައ ސާގެިތަފްސީލާއ  .1 ިލ ބޭިއާމްދަނީއާއ ،ިފައ ސާއާއ ،ިޚަރަދުކުރާ އެސޯސ އޭޝަންގެިމުދަލާއ ،ިދަރަންޏާއ ،ިއެހެނ ހެންިޒ ންމާތަކާބެހޭިތަފްސީލުިސާފުކޮށްިި،ވޮލީބޯލްިއެސޯސ އޭޝަނަށް

 އެނގޭނެހެން،ިހ ސާބުތައްިލ ޔެިބެލެހެއްޓުން.ި
1. ި ިޤަވާޢ ދުގެ ިގޮތަށްވ14ިަޖަމްޢ އްޔާތަކާބެހޭ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ިއަހަރީިި،ނަ ިގެ ިއެސޯސ އޭޝަން ިރ ޕޯޓު ިމާލީ ިއެނގޭނެ ިހ ސާބުތައް ިގެ ިފައ ސާ ިގެ ިއެސޯސ އޭޝަން ވޮލީބޯލް

 ރ ޕޯޓުގައ ިހ މެނުން.ި
ި

ިރޯޑ19ިިް މޯލްޑ ވްސް
ޑ ވެލޮޕްމަންޓްި
ިކޯޕަރޭޝަން

ި ިބުރުގައ  ިހަދާފައ ވާ ިމެދުގައ  ިމައ ދާނުގެ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިޖުމްހޫރީ ިރޯޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިއ ން ިއ ންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކުރުމަށްޓަކައ ، މަސައްކަތްތަކެއް
ިފަރާތުން ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑް ިހަވާލުކުރުމަށްފަހު،ިމޯލްޑ ވްސް ިމަސައްކަތް ިއަށް ިމަސައްކަތް، ކޯޕަރޭޝަން ިއެ ިކުންފުންޏަކަށް ިއެންގުމުންިިވަކ  ިމ ނ ސްޓްރީން ިއެ ޙަވާލުކުރުމަށް

ިހަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށާއ  ިމަސައްކަތް ިއެ ި، އެފަރާތާ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް 7ިިއެފަރާތާ ިކުންފުންޏަށް ިއެ ިހަމަ ިޖަހަން ިލައ ޓްތަކެއް ިއެތަނުގައ  ިހަމަ ިކަމަށާއ ،ިއަދ  ިރުފ ޔާއަށް 8ިލައްކަ
ޔަށްިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރ  ވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާލައްކަިރުފ ޔާއަށްިމަސައްކަތްިހަ

ިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެ.
ި
ިޖުމްހޫ .2 ިކޯޕަރޭޝަނުން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑް ިކޮށްފައ ނުވާކަންިމޯލްޑ ވްސް ިއ ޢުލާން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ިހަރުކުރުމުގެ ިލައ ޓް ިޓެރާޒޯގައ  ިއަޅާފައ ވާ ިމައ ދާނުގައ  ރީ

ިމަސައްކަތްތައް ިޕްރޮކ އުމެންޓްގެ ިކުރާ ިކޯޕަރޭޝަނުން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިފަހުން ިމީގެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިވުރ25,000.00ިިެިތަޙްޤީޤަށް ިއަށް ިރުފ ޔާ ިހާސް( )ފަންސަވީސް
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެިސްޓްރެޓެޖީިއާއ ިގަވާއ ދުގެިބޮޑުވާިނަމަ،ި ޚ ދުމަތްިހޯދުމުގައި  އެިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެި، ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށ1.6.2ިްސަރުކާރުގެިކުންފުނ ތަކުންިމުދަލާއި 
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންއޮފީހުގެި

 ފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއ ޢުލާންކުރުން.
ި
1. ި ިއަގުގެ ިޖުމަލް ިމަސައްކަތުގެ ިހަރުކުރުމުގެ ިލައ ޓް ިޓެރާޒޯގައ  ިއަޅާފައ ވާ ިމައ ދާނުގައ  ިޑ ވެލޮޕްމަންޓ70ިިްޖުމްހޫރީ ިރޯޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިގޮތުގައ  ިފައ ސާގެ ިއެޑްވާންސް އ ންސައްތަ،

ިފާހަ ިތަޙްޤީޤަށް ިދީފައ ވާކަން ިލ މ ޓެޑަށް ިޕްރައ ވެޓް ިޓްރޭޑ ންގ ިސްލާރ ސް ިފަރާތުން ިކުރުވާިކޯޕަރޭޝަންގެ ިކޯޕަރޭޝަނުން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރޯޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިފަހުން ިމީގެ ގަކުރެވ ފައ ވާތީ،
ި ިދ ނުމުގައ ، ިފައ ސާ ިއެޑްވާންސް ިމަސައްކަތްތަކުގައ  ިގަވާއ ދުގެ ިއާއ  ިސްޓްރެޓެޖީ ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިމުދަލާއ  ިކުންފުނ ތަކުން ިމާއްދާގައ 1.6.7ިިސަރުކާރުގެ ވަނަ

 ޢަމަލުކުރުން.، ޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށްބަ
ި
ވާިބަޖެޓަށްިވުރެިއ ތުރަށްިޚަރަދުކުރަންިވާނީިއެިމޯލްޑ ވްސްިރޯޑްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނުންިހ ންގާިވަކ ިޕްރޮޖެކްޓުތަކަށްިބޯޑުންިބަޖެޓެއްިކަނޑައަޅާފައ ވަނ ކޮށް،ިކަނޑައަޅާފައ  .1

ިޚަރަދެއްިކުރުމަށްިބޯޑުންިފާސްކޮށްގެންކަން.
ިސ ޓ10ިިީ އައްޑޫ

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
ިލަ ިޕަބްލ ކް ިޢ މާރާތްކޮށްފައ ވާ ިއެހީއ ން ިދީފައ ވާ ިފަރާތްތަކުން ިއެކ  ިއަމ އްލަ ިއެކައުންޓުންނާއ ، ިރައްޔ ތުންގެ ިހ ތަދޫ ިޚ ލާފަށްިއައްޑޫސ ޓީގެ ިގަވާއ ދާ ިބ ލްޑ ންޑ( ި)ޝަރަފުއްދީން އ ބްރަރީ

ިޕްރީ ިއަނބ ކަނބަލުންނަށް ިމޭޔަރުގެ ިއެގްރީމަންޓްއައްޑޫސ ޓީގެ ިހ ންގުމަށް ިިސްކޫލެއް ިބުނެ ިހުށަހެޅ ފައ ވާކުރެވ ފައ ވާކަމަށް ިމ ކޮމ ޝަނުން މ ކޮމ ޝަނަށް ރުމުގައ ިތަޙްޤީޤުކުރ ކު މައްސަލަ

ިދެންނެވީއެވެ.ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރެއްވުމަށްި
ި
ިޖެހ އްޖެނަމ28ިިައައްޑޫސ ޓީިކައުންސ ލުންިވެފައ ވާ،ިއެއ ދާރާގެިއެއްބަސްވުމުގެި .2 ިވަކ ކުރަން ިޢ މާރާތް ިގޮތުގައ ،ިއެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިޙަވާލުކުރާިބ މާއ  ވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ިގެ

ިބަހާލުމަށް ިމުއްދަތަށް ިއެއްބަސްވުމުގެ ިފައ ސާ ިނަގާ ިގޮތުގައ  ިފީގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،ިއ ކްއ ޒ ޝަން ިދޭންވާނެކަމަށް ިފަރާތަށް ިޙަވާލުވ  ިޢ މާރާތް ިބ މާއ  ިފައ ސާ ިމުއްދަތަށްވާ ިބާކީވާ ފަހު
ި ިނަންބަރު ިއ ދާރާގެ ިއެ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއައްޑޫސ ޓީ PD/IUL/2012/19ި(02ިި-426އެމާއްދާއަކީ ިމަޢުލ1021ޫފެބްރުވަރީ ިހ އްސާކުރެވުނު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ މާތުި(

ިއެ ިކުރ ން ިސޮއ ކުރުމުގެ ިގޮތުން،ިއެއްބަސްވުންތަކުގައ  ިއުސޫލެއްގެ ިނުވާތީއާއ ،ިޢާއްމު ިމަޢުލޫމާތަކަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިސެކްޝަންގެިކަރުދާހުގައ  ިލީގަލް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް އްބަސްވުމާމެދު
ގެިލަފާިހޯދާފައ ނުވާތީ،ިއެއްބަސްވުމުގެިއެިމާއްދާިލ ޔެފައ ވާިގޮތުންިދައުލަތަށްިގެއްލުންވުމުގެިފުރުސަތުިއޮތުމާއެުކިމ މައްސަލައާގުޅ ގެންިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިލީގަލްިސެކްޝަން، ލަފާިހޯދާއ ރު

 އެއްބަސްވުމުގެިއެމާއްދާިއ ޞްލާޙުކުރުން.
 
1.  ި ިނަންބަރު ިކައުންސ ލްގެ ިހޯދާފައ ނުވާތީ،PD/2012/13ިި-426އައްޑޫސ ޓީ ިލަފާ ިސެކްޝަންގެ ިލީގަލް ިކައުންސ ލްގެ ިއައްޑޫސ ޓީ ިކުރ ން ިސޮއ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައ 

 އެއްބަސްވުންތަކުގައ ިސޮއ ކުރުމުގެިކުރ ންިލީގަލްިސެކްޝަންގެިލަފާިހޯދުން.
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1. ި ިނަންބަރު ިކައުންސ ލްގެ PD/2012/13ިި-426އައްޑޫސ ޓީ ި)ށ(28ިއެއްބަސްވުމުގެ ިމާއްދާގެ ިއ ދާރާގެިިވަނަ ިކައުންސ ލް ިއައްޑޫސ ޓީ ިއ ތުރުކޮށްފައ ވަނީ ިމާއްދާއެއް ިގޮތުގައ  ގެ
 ލީގަލްިސެކްޝަންގެިލަފާގެިމަތ ންިއެއްބަސްވުމަށްިބަދަލުިގެނައުން.ިި،ލީގަލްިސެކްޝަންގެިލަފާިނުހޯދައ ކަމަށްވާތީ،ިއެއްބަސްވުމަށްިބަދަލުިގެންނަނަމަ

 
ރާގެިސެކްޝަނުންިޤާނޫނީިލަފާދޭއ ރު،ިބައެއްިފަހަރުިއަގަބަހުންިލަފާދޭކަމަށްިމ މައްސަލައ ގެިތަޙްޤީޤްގައ ،ިއައްޑޫސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާިއައްޑޫސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިލީގަލް .8

ިފަރާތުންިބުނެފައ ވާތީ،ިއައްޑޫސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިލީގަލްިސެކްޝަނުންިޤާނޫނީިލަފާިދޭނަމަ،ިލ ޔުމުންިޤާނޫނީިލަފާިދ ނުން.
މޯލްޑ ވްސ12ިިް

ކަރެކްޝަނަލްި
ިސަރވ ސް

ިހ ންގާފައ ވާ ިކަންތައްތަކެއް ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިޖަލުގައ  ިމާފުށީ ިބުނެ ިހުށަހެޅ ފައ ވާކަމަށް ިމ ކޮމ ޝަނުންމައްސަ މ ކޮމ ޝަނަށް ިމ ދަންނަވާި ލަ ިތ ރީގައ  ތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ 

ިއ ސްލާޙުކުރައްވައ ،ިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއެގޮތަށްިޢަމަލުކުރައްވަމުންިގެންދެވުންިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ކަންތައްތައްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިއެކަންި
ި
ިބެ .2 ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިއެތަނުގެ ިގޮސް ިސާރވ ސްއަށް ިރީހެބ ލ ޓޭޝަން ިއެންޑް ިޕެނ ޓެންޝަރީ ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިތަހްޤީގުގައ  ިމ މައްސަލައ ގެ ިޖުމްލ1006ިަލ އ ރު، ިއަހަރު ިވަނަ

6,259,289.19ިި ިއަދ  ިރުފ ޔާ ިނަވާރަލާރ ( ިރުފ ޔާ ިނުވަ ިއައްޑ ހަ ިދުއ ސައްތަ ިނުވަހާސް ިފަންސާސް ިދެލައްކަ 1005ިި)ހަމ ލ އަން ިއަހަރު ިދެލައްކ6,203,117.40ިިަވަނަ )ހަމ ލ އަން
ިބެލެ ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިސަރުކާރުގެ ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީ ިސާޅީސްލާރ ( ިރުފ ޔާ ިސަތާރަ ިއެއްސަތޭކަ ިޚ ލާފަށްކަމަށްިތ ންހާސް ިގަވާއ ދާ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިލ ޔެ ިހ ސާބުތައް ިހޭދަކުރުމާއ  ހެއްޓުމާއ ،

ިއެ ިގަވާއ ދުތަކާއ  ިޤާނޫނުތަކާއ  ިހޭދަކުރުމުގައ  ިފައ ސާ ިސަރުކާރުގެ ިވެސް ިކަމެއްގައ  ިކޮންމެ ިވެސް ިމުސްތަޤްބަލުގައ  ިކަންކަންިފާހަނގަކުރެވޭތީ، ިމ ފަދަ ިފައ ސާހޭދަކުރުމާއެކު، އްގޮތަށް
 ލާހުކުރުމަށާއ ،އ ސް
ި
1. ި ިހ ފާފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިޖަލަށް ިތަޙްޤީގުގައ ،ިމާފުށީ ިހ ފުމުގައ ،01ިިމ މައްސަލައ ގެ ިކުއްޔަށް ިދޯނ  ިހ ފ  ިކުއްޔަށް ިބެލ އ ރު،ިފުރަތަމަ ިއަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތަށް ިހ ފުމުގައ  ިކުއްޔަށް ދޯނ 

ިހ ސާބުތައް ިހޭދަކުރުމާއ  ިބެލެހެއްޓުމާއ  ިފައ ސާ ިގަވާއ ދުގެިިސަރުކާރުގެިމުދަލާއ  ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިޕޮއ ންޓްދޭނ4.25ިިެލ ޔެ ިހޮވުމުގައ  ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިމަސައްކަތް ިމަތ ން ިގޮތުގެ ގައ ވާ
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ ިނުވާކަން ިޕޮއ ންޓްދީފައ  ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިއެސްޓ މޭޓްތައް ިލ ބުނު ިކޮށްގެން ިއ ޢުލާން ިބުނެދީފައ ނުވާތީއާއ  ިކަންކައުޞޫލު ިތީ،ިމ ފަދަ ިގަވާއ ދުގެ ިބުނެވ ދ ޔަ ވަނ4.25ިިަމުގައ 

ިމާއްދާއާއ ިއެއްގޮތަށްިއަމަލުކޮށް،ިމ ފަދަިކަންތައްިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގީއެވެ.ި

ގދ.ތ ނަދ11ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ި ިމައްސަލަތައް ިދ މާވާ ިއެކ ިސަރަޙައްދުތަކުގައ  ިރަށުގެ ިހޮޅ ތަކުގެ ިފާޚާނަ ިއަޅާފައ ވާ ިގދ.ތ ނަދޫގައ  ިހޮޅ ތައް ިފާޚާނަ ިނަމުގައ  ިފެށ ގެންިސާފުކުރުމުގ1021ިިެރަނގަޅުކުރުމުގެ ިއަހަރުން ވަނަ
ިވެރ ޔާއާއ  ިޒ ންމާދާރު ިކުރުމެއްނެތ  ިއ ޢުލާނު ިކުރަމުންގެންދަނީ ިކަމަށާއ ި،މަސައްކަތް ިމަންފާވާގޮތަށް ިފަރާތަށް ިހަވާލުވެހުރ  ިހ ންގުމާ ިޕްރޮކ އުމަންޓް ގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާި،އެގޮތުންި،އަދ 

ގެިބ ލުިހުށަހަޅައ ގެންިކުރ ންިދެންނެވުނުިއްބަފާިއަދ ިއެއ ދާރާގެިމ ސްކ ތުިމުދ މުިގެިމަސްލަހަތުިހ މެނޭިއޭނާގެިއަންހެނުންިގެިހ އްސާިއޮންނަިކުންފުންޏެއްގެިނަމުގައ ިފައ ސާއެއްބަނޑުިއެ
މުދ މު ފަރާތާއި  ޕްރޮކ އުމަންޓްިހ ންގުމާިޙަވާލުވެހުރި  އެމަސައްކަތަށްިފައ ސާިނަގަމުންދަނީިގ ނަިފަހަރަށްިމަސައްކަތްިނުކޮްށިި،މީހުންނަށްިބައ އަޅާިކަމަށާއ 01ިމ ހާއާއ ިިޒ ންމާދާރުިވެރ ޔާއާއި 
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ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު، މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުން މ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާބުނެި ކަމަށް
ި ިބައެއް ިފާގދ.ތ ނަދޫ ިއަންނަ ިބޭނުންކުރަމުން ިތަކުގައ  ިލައ ންތަކާއ ޞަރަޙައްދު ިހޮޅ  ިފަރާތެއްިި،ޖަންގުޝަންތައްިސާފުކުރުމާއ ި،ޚާނަ ިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ިޙައްލުކުރުމުގެ ިމައްސަލަތައް ދ މާވާ

ިއަންދާސީ ިހުށަހެޅ  ިފަރާތަކުން ިއަމ އްލަ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިސޮއ ކުރުމު ހޯދުމަށް ިއެނާ ިއަންދާސީހ ސާބުގައ  ިހުށަހެޅ  ިނަމުގައ  ިކުންފުނ އެއްގެ ިއެހެން ިއ ތުރުން ިކަރުދާހުގައ ި ގެ ހ ސާބު
އ ދުގެިހ ސާބުތަކާިގުޅޭގޮތުންިމާލ އްޔަތުިގަވާ ޅާިއަންދާސީސޮއ ކޮށްފައ ވަނީިހަމައޭނާކަންިއެނގެންިއޮންނައ ރު،ިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމ ޓީއަށްިއެކަންިފާހަގަކުރެވ ގެން،ިއެފަދަިއ ންިގުޅ ގެންިހުށަހަ

4.86ިހ ސާބުތައްިބާތ ލުކޮށްފައ ިނުވާކަންިވަނީިފާހަގަކުރެވ ފައެވެ.ިއަދ ިމ ފަދަިޢަމަލެއްިކުރަމަކީިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގެި ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިބުނެފައ ވާިފަދައ ންިއެިއަންދާސ4.86ިީ
ފަދަިކުށެއްކޮށްގެންިއެޢަމަލުިކުރ ފާރާތާިމެދުިއެމާއްދާގައ ިބުނެފައ ވާިއެއްވެސްިފ ޔަވަޅެއްިއަޅާފައ ިނުވާކަންިވަނީިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިކުށެއްިކުރުންިކަމުގައ ވާއ ރު،ިއެ

އެފަދަިި،ވާކަންިފާހަގަކުރެވޭިކަމުގައ ވާނަމަގުޅ ގެންިއަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހަޅާފައ ި،ފާހަގަކުރެވ ފައެވެ.ިއެހެންކަމުންިކުރ އަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ޢުލާނުކުރެވ ގެންިމ ފަދައ ންިކުރެވޭިމަސައްކަތުގައ 
ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިހ ސަބުތައް ިފ ޔަވަޅުއެޅ4.86ިުއަންދާސީ ިފަދައ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއެމާއްދާގައ  ިފަރާތަކާމެދު ިޢަމަލުކުރ  ިއެފަދައ ން ިބާތ ލުކޮށް، ިފަދައ ން ިމާއްދާގައ ވާ މަށްިވަނަ

ިދެންނެވީއެވެ.
ި

އ ލެކްޝަނަސ11ިިް
ިކޮމ ޝަން

ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިމަސައްކަތްިކުރަމުންދ ޔަިމުވައްޒަފަ ކަށްިޕެއ ޑްލީވްިދެމުންިގެންގޮސްފައ ވަނީިގަވާއ ާދިއ ލެކްޝަންސްިކޮމ ޝަނުގެިވޯޓަރިއެންޑްިސ ވ ކްިއެޑ އުކޭޝަންިސެކްޝަނުގައި 
އ ލެކްޝަންސްިކޮމ ޝަންގެިއ ދާރާއ ންިއާންމުކޮށްިނުރަސްމީިޖަލްސާތައްިބާއްވާކަމަށާއ ިއެގޮތުންިނުރަސްމީި، މުގައ މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުހުށަހަޅާފައ ވާިޚ ލާފަށްކަމަށްިބުނެި

އެކަންިއެނގޭނެިއެއްވެސްިމާތުިދީފައ ވީނަމަވެސް،ިޖަލްސާގައ ިނ ންމާިނ ންމުންތައްިރަސްމީިޖަލްސާގައ ިއެންޑޯސްކުރާކަމަށްިހ އުމަންިރ ސޯސްިސެކްޝަނުންިމ ކޮމ ޝަންގެިތަޙްޤީޤަށްިމަޢުލޫ
ިއެނގޭނެ ިކަނޑައަޅާފައ ވާކަން ިއެކޮމ ޝަނުން ިއުޞޫލެއް ިއެއްވެސް ިޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ިއެއަށް ިބާއްވާ ިޖަލްސާ ިނުރަސްމީ ިއަދ  ިއެކޮމ ޝަނުންިިލ ޔުމެއްވެސް ިއެގޮތަށް ިލ ބ ފައ ނުވާތީ، ލ ޔުމެއް

ިއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެ.ޢަމަލުކުރާނަމަިއެކަންިލ ޔުމުންިއެނގޭނެހެންިކަނޑައަޅާފައ ިބޭ
 


