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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި 1
 އ ދާރާ

ިކަންތަ ިއެއްބާަވތުގެ ިމުވައްޒަފުންނާމެދު ިއެކ  ިނެތ  ިބެލުމެއް ިގަވާއ ދަށް ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިވެރ ޔާ ިޒ ންމާދާރު ިކައުންސ ލްގެ ިއެކ ގޮތަްށިގދ.އަތޮޅު އްތަކުގައ 
ިމުސާރައ ގެިކަންތައްތައްިކުރަމުންދާިކަމަށާއ ،ިއޭނާއަށްިޒ ންމާދާރުިވެރ އެއްގެިމަސްޢޫލ އްޔަތުިޙަވާލުކޮށްފައ ވާތީ،ިއެލަވަން ބައ ިމ ހާރުވެސ2/3ިިްސްއެއްގެިގޮތުގައ 

ި ިގޮތުގައ  ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއ ތުރުން ިނަގަމުންދ އުމުގެ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިމަހަކުވެސ5,000.00ިިްއަތޮޅު ިކޮންމެ ިރުފ ޔާ ިގ ނަ ިރުފ ޔާއަށްވުރެ )ފަސްހާސް(
ިހުޅުވައ ގެން ިއޮފީސް ިނުރަސްމީގަޑީގައ  ިކަމަށާއ ، ިއޮފީހުގައި އެހެ، ނަގާފައ ވާ ިބޭނުމުގައ  ިނެގުމުގެ ިއ ތުރުަގޑ  ިތަޅުލައ ގެން، ިނުވަެދވޭގޮތަށް ިމުވައްޒަފުންނަށް ން

ލްިފޯނާއ ،ިމޭޒުމަީތގައ ިބަަހއްޓާިއ ނދެގެންިއެކ ިމީސްމީހުންގެިޝަކުވާގެިސ ޓީތައްިލ ޔެިތަންަތނަށްިފޮނުވަމުްނދާިކަމަށާއ ،ިއޮީފހުންިގެއްލ ފައ ވާިކެމެރާއާއ ،ިޯމބައ 
ިކުރަ،ިފޯނަކާއ  ިތުުހމަތު ިމުވައްޒަފުން ިހުރ ހާ ިއޮފީހުގެ ިކަމަށް ިފޮތްވެސްިނެގ  ިބޭނުންކުރަމުްނިއަންނަ ިބޭރަށްދާއ ރު ިމުވައްަޒފުން ިއޮފީހުގެ ިކަަމށާއ ،ިއަދ  ިއޭނާއަށް ނީ

ިމައްސަލައ ގައ ،ި ިބުނާ ިފެނ ފައ ވާަކމަށް ނޑުން ިވަތްގަ ިއޭނަގެ ިތަކެތ  ިހޯދާ ިގެއްލ ގެން ިމ ގޮތަށް ނޑުގައ ވާިކަުއންސ ލްތަކުގެ ިފާސްކުރެވ ،ިއޮނ ގަ ނޑު ިއޮނ ގަ އ ދާރާގެ
ިޒ ން ިއ ދާރާތަކުގެ ިކައުންސ ލްގެ ިރަށު ިއ ދާރާތަކާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިފެށ ގެްނިއަތޮޅު ިތާރީޚުން ިމުވައްޒަފުްނިބަދަލުުކރެވޭ ިއެލަަވންސްިމަޤާމުތަކަށް ިދެވޭ ާމދާރުވެރ ންނަށް

ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިހުއްޓާލެވޭނެކަަމށް ިިދ ނުން 21/1022ިިނަންަބރު ިއަންގާފައ އޮއްވައ  ިކައުންސ ލްގެސަރކ އުލަރއ ން ނޑުިިގދ.އަތޮޅު ިއޮނ ގަ އ ދާރީ
ނޑަށްިމުވައްޒަފުންިހ ޖުރަިކުރުމަށްފަހުވެސ1022ިިްޖުލައ 12ިިފާސްކުރެވ ި އ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާއަށްިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެިއެލަވަންސްިއެއ ންިފެށ ގެންިއެިއޮނ ގަ

ި ިގެންގޮސްފައ ދެމުން 00ިިވުމާއ ، 1022ިިއޮކްޓޯބަރ ިޗުއްޓީއަށް ިނ ޒާރު ިމުޙައްމަދު ިދ ޔުމުިގައ  ިމަސްއޫލ އްޔަތާ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ ިން އޮފީހުެގިޙަވާލުވެގެންހުރ 
ި ިއެލަވަންސް ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ ިއަޙްމަދަށް ިޑ ރެކްޓަރިޢަލީިވަޙީދު ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިއެސ ސްޓެންޓް ިވަގުތީގޮތުންިޒ ންދީފައ ވާކަން ިމަސްއޫލ އްޔަތާ މާދާރުވެރ ޔާގެ

ިމަުޢލޫމާތު ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިނުވާކަމަށް ިހަމަޖެހ ފައ  ިދޭގޮތަށް ިއެލަވަންސް ިޒ ންމާާދރުވެރ އެއްގެ ިމުވައްޒަފަކަށް މުޙައްމަދުިި،ދީފައ ވުމާއެކުިޙަވާލުވާ
ި ިއ ތުރަށް ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ ިދީިނ ޒާރަށް ިވަޙީދ9,377.79ިިުފައ ވާ ިޢަލީ ިަހތްދ ހަނުވަލާރ (އާއ  ިހަތްދ ހަހަތްރުފ ޔާ ިތ ންސަތޭކަ )ނުވަހާސް
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ި ިދީއަޙްމަދަށް ިކަމުގައ ވާ ިއަދަދު ިޖުމްލަ ިއެލަވަންސްގެ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ ިއަނބުރާިި-/4,690ފައ ވާ ިއަތުން ިއެދެމީހުންގެ ިރުފ ޔާ ިނުވަދ ހަ( ިހަސަތޭކަ )ހަތަރުހާސް
ިއެންގުމަށްިގދ.އަތޮުޅިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.މަށްފަހުިއެކަންިމ ޮކމ ޝަނަށްިފައ ސާގެިއެކައުންޓަށްިޖަމާކުރުހޯދައ ިއާމްދަނީ

ި

ި ކ.ހ ންމަފުށީިޕްރީސްކޫލް 2 ިފައ ސާގެ ިދުވަސްވަރު ިހ ންގ  ިކޮމ ޓީން ިަމސައްކަތްކުރާ ިތަރައްގީއަށް ިއަންހެނުންގެ ިއެރަށު ިޕްރީސްކޫލް ިޮގތަކަްށިކ.ހ ންމަފުށީ ިއެދެވޭ ިހ ންގާފައ ވަނީ މުޢާމަލާތައް
މައްސަލައ ގައ ،ިކުރ ޔަށްިއޮތްިިނާނޫންކަމަށާއ ިއެސްކޫލަށްިލ ބ ފައ ވާިއާމްދަނީގެިތަފްޞީލާއ ިޚަރަދުކުރެވ ފައ ވާިލ ޔެކ ޔުންތައްިތަފްޞީލްކޮށްިއެނގެންިނެތްކަމަށްިބުި

ހ ސާބުތަްއިިގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިފައ ސާގ22.1ިެއަދ 22.2ިިތަންިރަޖ ސްޓްރީކޮށްިހ ންގުމުގެިގަވާއ ދުގެިތާނގައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަންގެިކ ޔަވައ ދޭިތަން
 ކ.ހ ންމަފުށީިްޕރީސްކޫލަށްިއެންގީއެވެ.މަށާއ ،ިސްކޫލުންިކުރާިޚަރަދުތައްިއެނގޭނެގޮތަށްިލ ޔެކ ޔުންިބެލެހެއްޓުަމށްިބެލެހެއްޓު

ި
ިޖަމްޢ އްޔާ އ ދާރާިގެލ.މުންޑޫިކައުންސ ލް 3 ިޒުވާނުންގެ ިހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައ ިލ.މުންޑޫ ިލ ބޭނެގޮތެއް ިބޯފެން ިއެސަރަޙައްދުން ިފެށުމާގުޅ ގެން ިހަދަން ިބަނދަރު ިބެހެއްޓި ލ.ިމުންޑޫ ިއ ސްނަގައ ގެން އ ން

ނޑ އ ރުިފޮށ ންިމަދުވާކަމަށްިބުާނިރުފ ޔާި)ހަހާސްިހަތްސަތޭކަިސާޅީސްއަށްިރުފ ޔާިއަށްޑ ހ88.6466ިަފަންޑުިފޮއްޓަށްލާފައ ވާިފައ ސާެގިތެރެއ ންި އަށްލާރ (،ިފޮށ ިކެ
ިމައްސަލައ ގައ ،ި ިފާހަގަުކރެވ ފައ ވާތީ، ިބަލަހައްޓަވާފައ ނުވާކަން ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދަުޢލަތުގެ ިތަފްޞީލު ިމާލީއެހީގެ ިއެހީއާއ  ކުރ ޔަށްއޮތްތާނގައ ިހ ލޭ

ިތަފްޟީލު ިއެހީަތކުގެ ިމ ފަަދ ިލ ބޭ ިިއެއ ދާރާއަށް ިެގންދެވުމަށް ިަބލަހައްޓަވަމުން ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިާމލ އްޔަތުގެ ިކައުންސ ލްަދޢުލަތުގެ އަށްިއ ދާރާިގެލ.މުންޑޫ
ިއެންގީއެވެ.

 
ކ.ގުރައ ދޫިކައުންސ ލްގެި 4

 އ ދާރާ
ގުޅ ގެން،ިއެއ ޢުލާނުގައ ވާިގަޑ އަްށިއެއޮފީހަށްިދ ޔައީިއެންމެިމީހެއްިކ.ގުރައ ދޫގައ ިހުންނަިޕްރީސްކޫލްިހ ންގާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިުގރައ ދޫިއޮފީހުންިކުރ ިއ ޢުލާނާި

ިއަމ އްލަ ިއެކަމަށްިޝަޢުޤުވެރ ވާ ިޖަމާއަތްތަކާއ  ިުކލަބް،ިޖަމްއ އްޔާ ިރަށުގެ ިގުޅ ގެން ިބާޠ ލްކުރުމަްށފަހު،ިމ ކަމާ ިައންގައ ގެްނިކަމުން،ިއެއ ޢުލާން ިވަކ ން ިފަރާތްތަކަށް
ިާހޟ ރު ިއޮފީހަށް ިއ ޢުލާންނުކޮށްއެފަރާތްތަށް ިއ ތުރަށް ިނަަމވެސް ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ ިަކމަށް ިކުރާނެ ިއ ުޢލާން ިދ ނުމަށްފަހު، ިމަޢުލޫމާތު ިއެކަމާބެހޭ ، ކުރުވައ 

ިޖަމްޢ އްޔަތު ިއ ތުުރން ިމީގެ ިއަދ  ިކަމަާށއ ، ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިޖަްމޢ އްޔާއާ ިޒުވާނުންގެ ިގުރައ ދޫ ިހުރ ހާކަމެއް ިހ ންގުމުގެ ިއ ސްޕްރީސްކޫލް ިޢ މާރާތްވެސްިލް ލާޙުގެ
ި ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިކަމަށް ިދީފައ ވާ ިއެޖަމްޢ އްޔާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިކޮށްަފއި ކ.ގުރައ ދޫ ިލ ޔުމުން ިމުޢާމަލާތްތައް ިކުރާ ިދެމެދު ިއ ދާރާތަކާ ިއެހެން އ ދާރާއާއ 
ިމ ފަދަ ިކުރ މަގުގައ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާީތ، ިޢާމުިނުހުންނަކަން ިލ ޔުމުން ިިށްކުރުމަމަލާތްތައް ިސަމާލުކަމެއް ިއ ދާރާއަްށިޚާއްސަ ިކައުންސ ލްގެ ިކ.ގުރައ ދޫ ދ ނުމަށް

ިއެންގީއެވެ.
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ިސ.މ
ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި 5
 އ ދާރާ

ި ިލ މ ޓެޑް" ިޕްރައ ވެޓް ި"ހެބ ޓެޓް ިމާލޭގެ ިއަޅަންވެގެން ިކާޕެޓް ިކޮޓަރީގައ  ިނައ ބުރައީސް ިކޮޓަރ އާއ  ިރައީސްގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިތަނަކުން 16,320.00ިކ ޔާ
ިމައްސަލަ ިބުާނ ިގަނެފައ ވާަކމަށް ިކާޕެޓްވަނީ ިރުފ ޔާގެ ިވ ހ ( ިތ ންސަތޭކަ ި)ސޯޅަހާސް ިގަތުމުގައ  ިކާޕެޓް ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ދައުަލތުެގިއ ގައ ،

ވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިކުރ ޔަށްިއޮތްިތާނގައ ިއެިަޢމަލުކޮށްފައ ަވނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއާިޚ ލާފަށ1.28ިިްވަަނިމާއްދާގެި)މ(ިއާއ 1.02ިިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގެި
ި ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތްތައް ިބޭނުންވާ ިކުރުވުމާއ  ިމަސައްކަތްތައް ިޯހދުމުގައާއ  ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ ިމަތ ންިއ ދާރާއަށް ިގޮތުގެ ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިމަލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ިއެންގީއެވެ.ޢަމަލުކުރުމަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި
ި

ޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމެންޓުި 6
 ސެންޓަރ

ި ިސެންޓަރުން 1002ިޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމެންޓު ިފެށ ގެން ިއަހަރުން ިކުންފުންޏަކ1002ާވަނަ ިއަމ އްލަ ިނ ޔަލަށް ިއަހަރުގެ ިދަތުރުަތއްިިވަނަ ިކުރުވާފައ ވާ ޙަވާލުކޮށްގެން
ި ިގަވާއ ުދގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިަދއުލަތުގެ ިހޯދުމުގައ  ިބައެއްތަކެތ  ިބޭނުްނވާ ިލޯންޗަށް 1.08ިިކުރުވުމުގައާއ  ިބައެއްފަހަރަްށ1.02ިިއާއ  ިގޮތުގެމަތ ން ގައ ވާ

ި ިބުނާ ިޢަމަލުކޮށްފައ ނުވާކަމަށް ިގަަމއްސަލައ ގައ ، ިއެއްޗެހ  ިބޭުނންާވ ިފެށ ެގންިއޮފީހަށް ިހ ސާބުން ިކުރާ ިރ ކުއެސްޓް ިއެކަމަށް ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތެއް ިނުވަތަ ތުމުގައ 
ކުރުމަށާއ ،ިޕާޗޭސްިއޯޑަރ،ިޕޭމަންޓްިފައ ސާިދޫކުރާހ ސާބާިހަމަޔަށްިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާއެްއގޮތަށްިފުރ ހަމަިކުރަންޖެހޭިހުރ ާހިލ ޔެކ އުންތަކެއްިފުރ ހަމަި

ިނުވަތަ ިމާލ އްޔަތުިވައުޗަރ ިކުރ ން ިސޮއ ކުރުމުގެ ިއެލ ޔެކ އުމެއްގައ  ިމުވައްޒަފުން ިއ ސް ިއޮފީހުގެ ިސޮއ ކުރާ ިހުއްދަދ ން ިލ ޔެކ އުންތަކުގައ  ިގަވާއ ދާިއެހެނ ހެން ގެ
ިހުރ ތޯިބެލުމަށްފަހުިސޮއ ކުރުމަށާއ ،ި ިލ ޔެކ އުމެއްިހަމަޔަށް ިހުރ ހާ ިކުރަންޖެހޭ ިފުރ ހަމަ ިޚ ދުމަތްިއެއްގޮތަށް ިތަކެތ ،ިތަކެއްޗާއ  ިބޭނުްނވާ ިގަންނަން ިނުވަތަ ޚ ދުމަތެއް

ާތނގައ ިޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމަންޓްިިހޯދުމަށްިހުއްދަޭދިފޮތްިނުވަތަިޯފމުިފުރ ހަމަކޮށްިއެކަމަްށިވެރ ޔަކުިހުއްދަިދ ނުަމށްިފަހުގައ ިމެނުީވިނުހޯދުމަށާއ ،ިކުރ ޔަށްިއޮތް
ިޯހދުމުގަ ިތަކެތ  ިބޭުނންވާ ިސެންޓަރަށް ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަްތތައް ިބޭނުންވާ ިކުރުވުމާއ  ިމަސައްކަތްތައް ިމަތ ްނިއާއ  ިގޮތުގެ ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިމާލ އްޔަުތގެ ދައުލަތުގެ

 ޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމަންޓްިސެންޓަރަށްިއެންގީއެވެ.ޢަމަލުކުރުމަށްި
 

މޯލްޑ ވްސްިމާކެޓ ންގިއެންޑްި 7
ޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންި

 ކޯޕަރޭޝަން

ިހަމަޖައްސާފައ ވާކަމަށ2202ާ ިއޮފީހުން ިރައީސް ިރައްޔ ތެއް ިއ ނގ ރޭސ ވ ލާތުގެ ިކޮންސަލްޓެންޓެއްގޮތުގައ  ިޓޫރ ޒަމް ިއޯގަސްޓްމަހު ިއަހަރު އ ،ިވަނަ
ިޚަރަދުކޮށް ިފައ ސާ ިރައްޔ ތުންގެ ިއ ރު ިމަސައްކަތްކުރ  ިބޯޑުގައ  ިޕްރޮމޯޝަން ިޓޫރ ޒަމް ިއޭާނިމަސައްކަތްކުރީ ިކޮންސަލްޓެއްޓެގޮތުގައ  ސެޕްޓެމްަބރ28ިިއަދ ިި.2ގެން

ިނާޖާއ ޒުިގައ ިބައ ވެރ ވުމަށްިޖަޕާނަށްިގޮސްފައ ވާކަމަށާއ ،ިރާއްޖޭގެިލޯގޯއާއ ،ިސްޯލގަންިތައްޔާރުކުރުމުގައ ިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭުނންކޮށްގެނ2202ްގައ ިޖާޓ2202ިާ
ކުރައްވާިދަތުރުތަކަށްިދައުލަތުެގިޚަރަދުގައ ިިކުންފުނ ންިބްލ ކްިރ ލޭޝަްނިޯކޕަރޭޝަންމޯލްޑ ވްސްިމާކެޓ ްނގިއެންޑްިޕަފައ ދާިހޯދާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމަްއސަލައ ގައ ،ި

އެންމެހައ ިތަފްޞީުލތައްިލ ޔުމުްނިިތަކާިގުޅޭިލ ޔުންތައްިފެންަނންިހުްނނަިފަދައ ްނިތ ޔަިކުންފުނީގެިދަތުރުތަކާގުޅޭމުއައްސަސާަތކުންިކުރާިދަތުރުއެހެންިދައުލަތުގެި
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ިސ.މ
ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ިުނހުންނަ ިފެންނަން ިފާހަގަުކރެވ ފައ ވާތީ، ިަކން ިގޮތްޮގތުން ިއެނޫންވެސް ިނުވަތަ ިޚަރަުދގައ  ިދައުލަތުގެ ިދަތުރުތައް ިކުރާ ިދައުލަތުެގ ިކުރާިއެހެން މުއައްސަސާތަކުން
ިލ ޔުންަތއްވެސްިދަތުރުތަކާިގުޅޭިއެންމެހައ ިތަްފޞީލުތައްިލ ޔުމުން މޯލްޑ ވްސްިމާކެޓ ްނގިދ ނުމަށްިިބެލެހެއްޓުމަށްިސަމާލުަކންިަބލަހައްޓާިުއޞޫލުންިއެިކުންފުނީގެ

 ށްިއެންގީއެވެ.އެންޑްިޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންިކޯޕަރޭޝަނަ
ި

ހއ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި 8
 އ ދާރަ

އެމްބ އުލާންސްިފޫޓްގެިޑ ޝްިއެންޓެނާިހއ.އަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލުގ21ިެހއ.އަތޮޅުގޭގައ ިހަރުކޮށްފައ ިހުރ ި ހއ.އަތޮޅުއޮފީހުގެިނައ ބަކަށްިމ ހާރުިހުރ ިއާދަމްިނަޞީރު،
ހުރ ިއާދަމްިނަޞީރު،ިހއ.ިިޑްރައ ވަރިޢަލީިޝަރީފްި)ވައްތީނ ގަސްދޮށުގެ،ިހއ.ދ އްދޫ(ިއަށްިދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިހއ.ިއަތޮޅުިއޮފީހުގެިނައ ބަކަށް

ޑްރައ ވަރިޢަލީިޝަރީފްި)ވައްތީނ ގަސްދޮށުގެ،ިހއ.ިދ އްޫދ(ިިފޫޓުގެިޑ ޝްިެއންޓަނާިހއ.ިއަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލުގެިއެމްބ އުލާްނސ21ިްއަތޮޅުގޭގައ ިހަރުކޮށްފައ ހުރ ި
ަތކެއްޗާމެދު،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަުތގެިއަށްިދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްަސލައ ގައ ،ިކުރ މަގުގައ ިއޮފީހުގައ ިހުންނަިތަކެތީގެިތެރޭގައ ިހ މެޭނިބާިތަކެއްޗާއ ިބޭނުންިނުހ ފޭި

 އާިއެއްގޮތަށްިއަމަލުކުރުމަށްިހއ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ަވނަިމާއްދ20ިާވަނަިބާބުގ2ިިެޤަވާއ ދުި
 

ނެޓްބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިިި 9
 އޮފްިމޯލްޑ ވްސްި

ނޑުިބޭނުންކޮށްެގންިދޮގުިމަޢުލޫމާތުިހ މެނޭިސ ީޓއެއްިި،ނެޓްބޯޅަިއެސޯސ އޭޝަނުގެިނާއ ބުރައީސާިމުޡުހ ރާިއ ބްރާހީމް ނެޓްބޯޅަިއެސޯސ އޭޝަނުގެިލެާޓރހެޑާއ ިތައްގަ
ބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިކުރ މަގުގައ ިއެިިއަމ އްލައަށްިސޮއ ކޮށް،ިހައުސ ންިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިފައ ނޭންސްިކޯޕަރޭޝަންިޕލކި)އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ(ިއަށްިފޮނުވާފައ ވާިކަމަށް

 އެވެ.ިންގެިމަސައްކަތްތައްިކުރުމުގައ ިތ ރީގައ ވާިގޮތަށްިއަމަލުކުރަމުންިގެންދ އުމަށްިނެްޓޯބލްިއެސޯސ އޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްއަށްިއެންގީއެސޯސ އޭޝަ
ި

ިޚަރަދުކުރު .2 ިފައ ސާ ިފާަހގަކުރެވ ފައ ވާތީ ިނުެގންދާކަމަށް ިަބލަހައްޓަމުން ިފުރ ހަމަގޮތުގައ  ިތަފްޞީލްތައް ިފައ ސާގެ ިގުޅޭިގަމުއެސޯސ އޭޝަންގެ ިފައ ސާއާ އ 
 ން.އެންމެހާިލ ޔެކ އުންތައްިފުރ ހަމައަށްިބަލަހަްށޓަމުންިގެންދ އު

 
ސޮއ ކުަލއްވައ ިޔައުމ އްޔާތައްިގަވާއ ދުންިފާސްކޮށްިމެމްބަރުންިއެސޯސ އޭޝަންގެިމެމްބަރުންގެިބައްދަލުވުންތަކުގެ .1  ރުވުން.އެޔައުމ އްޔާތަކުގައި 
ި
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ިސ.މ
ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ިފަރާތްިހުށަހެޅ  ސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންި 10 ިޙަވާލުކުރ  ިގުޅ ގެން،ިމ މަސައްކަތް ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓާނެ ިއޮފީހުގެިސެކ އުރ ޓީ ިއަދ ިމަސައްކަތްިގދ.މަޑަވެލީ ިބ ޑްގައ ވެސް
ިއޮތްނަމަވެސްިއެއީިއޭނާިކޮށްފައ ވާިސޮޔެ އްނޫންކަމަށާއ ،ިއެދެލ ޔުމުގައ ވެސްިސޮއ ކޮށްފައ ިއެވަނީިޙަވާލުކުރ ިއެއްބަސްވުމުގައ ވެސްިއޭނާގެިނަންޖަހައ ިސޮއ ކޮށްފައ 

ިމީ ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިރަށުންބޭރުގައ  ިފަރާތަކީ ިޙަވާލުކުރ  ިމ މަސައްކަތް ިކަމަށާއ ، ިބޮޑުބޭބެ ިއޭނާގެ ިއުޅޭ ިކާތ ބަކަށް ިއޮފީހުގެ ިމ މަސައްކަތުގެިމަޑަވެލީ ހަކަށްވެފައ 
ިރަ ިއޭނާވީ ިދުވަހުވެސް ިސޮއ ކުރ  ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިބޭރުގައ  ިމައްސަލަށުން ިބުާނ ިކަމަށް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްިއ ގައ ، ިއެސ ސްޓެންޓް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް މަޑަވެލީ

ި ިކުރ  ިފަރާތެއްޯހދުމަށް ިބަލަހައްޓާނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއޮފީހުގެ ިމަޑަވެލީ ިސާބ ތުނުވ ނަމަވެްސ، ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމައްޗަށް ިއެސްޓ މޭޓްިއޮފ ސަރގެ އ ޢުލާނާގުޅ ގެން
ގެިހާޒ ރ1022ިިީއޮފީހަށްިހާޒ ރުވެފައ ވާކަންިމަޑަވެލީިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިޖެނުއަރީިއޭނާިވަނަިދުވަހު،1022ިިޖެނުއަރ00ިިީހުށަހެޅުންިއޮތްިދުވަސްކަމުގައ ވާ،ި

ގެިއެކުންފުނީގެިފަރާތުންިހުށަހެޅ ިއެސްޓ މޭޓްިހުށަހަޅައ ،ިއެސްޓ މޭޓްިހުށަހެޅ މީހުންގެިލ ސްޓްގައ ިކުންފުންޏެއްރ ޕޯރޓުންިއެނގޭއ ރު،ިއެދުވަހުިއެސްޓ މޭޓްިހުށަހެޅ ި
ވ ސްގެިޤަވާޢ ދުގެިޗެޕްޓަރިރސަިވ ސްގެިމުވައްޒަފަކަށްވެހުރެ،ިސ ވ ލްރސަިިެގިމ ިޢަމަލަކީ،ިސ ވ ލްއޭނާކަމަށްިއޭނާިއ ޢުތ ރާފްވެފައ ވާތީ،ިއޭނާިފަރާތުންިސޮއ ކުރީި

ވަނަމާއްދާި"ރަސްމީގަޑީގައ ިމަސައްކަތްިނުކުރުން"ިއާިޚ ލާފަްށިރަސްމީގަޑީގައ ިކޮށްފައ ވާިވ ޔަފާރ އާބެހޭިއަމ އްލަިމަސައްކަތަަކށ22ިިިްމާއްދާތައް"ިގެިި"ޢާއްމ2ިު
ިންނެވީއެވެ.ވ ސްިކޮމ ޝަނުގައ ިދެރސަިިމ ކަންިސ ވ ލްޅުިއެޅުމަށްިވާތީ،ިއޭނާއާމެދުިއ ސްލާހީިފ ޔަވަ

ި
ފައ ސާިބަލައ ގަތްކަމުގެިއެއްވެސްިމ.މުލަކުިއ ންޖީނުގެއަށް،ިއެރަުށގެިގޭގެއ ންިކަރަންޓްިބ ލްތަކަށްިމުލަކުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިދައްކާިފައ ސާިބަލައ ގެންފައ ،ިއެި ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާމ.މުލަކުި 11

ިމައްސަލަ ިނެގުމުގެ ިފައ ސާ ިގޭގެއ ން ިބައެއް ިއަލުން ިސަބަބުްނ ިދޫނުކުރުމުގެ ިމ ިލ ޔުމެއް ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުާނ ިކުރ ަޔށްިކުރ މަތ ވާކަމަށް ިބަޔާންކޮށް، ޝަކުވާ
ިހެދުމަށްފަ ިރަސީދު ިބަލައ ގަތްކަމުގެ ިފައ ސާ ިބަލައ ގަންނަނަމަ، ިފައ ސާއެއް ިއެއްވެސް ިއ ދާރާއަށް ިކައުްނސ ލްގެ ިމ.މުލަކު ިބަލައ ގަތުަމްށިއޮތްތަނުގައ ، ިފައ ސާ ހު

ދެ ިންނެވީއެވެ.މ.މުލަކުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 
 

ިިތ.އޮމަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ 12 ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިތ.އޮމަދޫ ިބޭނުންވެގެން ިމުދ މަކު ިއަށް ިމަސްޖ ދުއްޞަލާޙް ިވަޒީފާއަށ2200ިްތ.އަތޮޅު ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެން ިކޮށްފައ ވާ ިޖޫންމަހު ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިކޯ ިމުދ މްކަމުގެ ިފަރާތަކީ ިދީފައ ވާ ިއެމަޤާމު ިނުކޮށް ިއ ންޓަރވ އުއެއްވެސް ިއެްއވެސް ިމީހުންނާ ިދެ ިހުށަހެޅ  ިއޭނާައށްިއެދ  ިމީހެއްކަމަށާއ ،ިއަދ  ިހަދާފައ ނުވާ ސްވެސް

ިއޭނާ ިމީހެއްކަމަށާއ ، ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިމަސައްކަތުގެ ިމ ސްކ ތުގެ ިވަޒީފާގައ  ިސ ވ ލްސަރވ ސްގެ ިއޭނާއަކީ ިދ ންއ ރު ިމަޤާމް ިދީފައ ވަީނިމުދ މްކަމުގެ ިވަޒީފާ އަށް
ުބނާިމައްސަލައ ގައ ،ިތ.އޮމަދޫިަމސްޖ ދުލްޞަލާޙުގެިމަސައްކަތުިމީހެއްގެިވަޒީފާިއަދާކުރާިފަރާތުން،ިިމެމްބަރަކާިއޮްނނަިގުޅުމެއްގެިސަބަބުންކަމަށ2ިްކައުންސ ލްގެި

ިއޭނާ ިދެވ ގެންނުވާނެކަމާއ ، ިއ ނާޔަތްތައް ިމުސާރައާއ ، ިއ މާމުކަމުގެ ިވަގުތީ ިއޭނައަށް ިކުރ ނަމަވެސް، ިއ މާމުކަން ިވަގުތީ ިހުރ ިއެމ ސްކ ތުގެ ިއޭނާ ިދެވެންޖެހޭނީ އަށް
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ނޑައަޅާފައ ވާިމުސާރައާއ ،ިއ ނާޔަތްތައްކަމާއ ،ިއަދ ،ިއެދެމަާގމަށްިއޭނާއަށްިމުސާރައާއ ،ިއ ނާޔަތްތައްިދެމ ސްކ ތު މުންދާިދ އުމަކީިދ ވެހ ިގެިމަސައްކަތުިމަގާމަށްިކަ
ގުތީިއ މާުމކަމަށްިއެފަރާތަށްިދީފައ ވާިފައ ސާިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިގަވާއ ދާިފުށުއަރާކަމެއްކަމުގައ ިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުންިމ ކޮމ ޝަނަށްިއަންގާފައ ވާތީ،ިވަ

 އޭނާގެިއަތުންިހޯދުމަށްފަުހ،ިމ ޮކމ ޝަނަށްިއެންގުމަށްިތ.އޮމަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި
ނޑީ.ލިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންި 13 ިތު ިއޭނާއަީކި، ޕްރ ންސ ޕަލްިސްކޫލްގެިއ ހައްދޫިގަމު ިކަމަށާއ ، ިގެންގުޅެމުންދާ ިއެސްކޫލުގައ  ިމުވައްޒަފަކު ިހުއްދަނެތ  ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ސ ވ ލް

ިކޮމ ޝަނު ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިމުވައްޒަފެއް ިކުރަމުންދ ޔަ ިމަސައްކަތް ިވަގުތީގޮތުން ިސްކޫލުގައ  ިއ ހައްދޫ ިނުފެތޭީތިފެށުނީއްސުރެ ނޑަށް ިއޮނ ގަ ގެ
ިވަޒީ ިއެމުއްދަތުއޭނާގެ ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިއަންގާފައ ވާ ިއެސްކޫލަށް ިދޫކޮށްލުމަށް ިއޭނާ ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތެއްގެ ިވަކ  ިނެތ ގެން، ިދާއ މީކުރެވެން ިހަމަވ ފަހުންވެސްިފާ

ި ިކަމަށް ިގެންގުޅެމުންދާ ިއޭނާ ިއެސްކޫލުގައ  ިމައްސަލައ ގައ ، ިއެސ ސްޓަންޓެއްބުނާ ިލައ ބްރަރީ ިސްކޫލުގެ ިއ ހައްދޫ ިގެންގުޅުނުިލ.ގަމު ިގޮތުން ިވަގުތީ ިގޮތުގައ  ގެ
ިއެޑ އުކޭ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކޮމ ޝަނުން ިނެތްކަމަށްިސ ވ ލްިސަރވ ސް ިދާއ މީކޮށްދެވެން ިއޭނާ ިހުަށހެޅުމުން ިދާއ މީކޮށްދ ނުމަށް ިގުޅ ގެން،ިމުވައްޒަފު ިއެންގުމާ ޝަނަށް

ރެއްގެިމަތ ންިލ.އ ހައްޫދިސްކޫލުގެިޕްރ ންސ ޕަލަށް،ިމެދުިދެކުނުިސަރަހައްދުގެިއެޑ އުކޭޝަންިފަހ23ިައޭނާިވަގުތީގޮތުންިެގންގުޅޭިގެްނގުޅުންިނ މުމަކަށްިގެނައުމަށްި
ިލ ުޔންތަ ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިގުޅ ގެން ިމ މައްސަލައާ ިޢަމަލުކޮށްފައ ުނވާކަން ިއެއްގޮތަށް ިއެއެްނގުމާ ިއެންގ ނަމަވެސް ިމ މައްސަލާގައ ިޔުނ ޓުން ިއެނގޭީތ، ކުން

ިހ ނގާފައ  ިކޮމ ޝަކަން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިއެންގުމަްށ ިމ ކޮމ ޝަނަްށ ިއެޅުމަށްފަުހ، ިފ ޔަވަޅު ިގަވާއ ދުން ިޒާހ ރުއާމެދު ިއަޙްމަދު ިެބލުަމށްފަހު، ިޮގތެއް ނުގައި ވާ
ިދެންނެވީއެވެ.

 ލ.މާވަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ 14
 

ި ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރު ިމާވަށު 00ިިލ. 1002ިިމާރޗް ިކޮންމެވެސް ިއަގުގެގޮތުގައ ގައ  ިމީޓަރެއްގެ ިތެޔޮ ިހަލާކުވެފައ ވާ ިގެނައ  އަމ އްލައަްށި، ތަނަކުން
ި ިޙަވާލުެވގެން ގައ ިޗުއްޓީގައ ިހުެރ1002ިިޫޖނ22ިިް)ތ ންހާސްިަހތްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާިނަގައ ިޭބނުްނކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ިއަދ 3,700.00ިިހުއްދަދީގެންިއަމ އްލައަށް

ިގަ ިތެޔޮމީޓަރެއް ިއައ ސް ިއޮފީހަށް ިޙަވާލުވެ ިފައ ސާއާ ިއަމ އްލައަށް ިހުއްދަދީގެން ިއަމ އްލައަށް ިނަމުގައ  ިރުފ ޔ22,500.00ިިާތުމުގެ ިފަސްސަތޭކަ( )ބާވީސްހާސް
ިުހށަހަޅާަފއ ވާިމައްސަލައާއ ިރ.ކިކޮމ ޓީއާއ ިރަށުގެިވެރ ންގެިމަޝްވަރާއާިނުލައ ިއެރަށުިއ ންޖީނުގޭގައ ިވަޒީ ންިމަނ ކަށްިފާިއަދާކުރާިޙަސަނަގާފައ ވާިކަމަށްިބުނެ

މައްސަލައ ގައ ،ިލ.މާވަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިގަވާއ ދާިި)ދެހާސް(ިރުފ ޔާގެިއެލަވަންސްިދެމުންގެންދާތާިތ ްނިމަހަށްވުރެިގ ނަވެފައ ވާިކަމަށްިބުނ2,000.00ިާ
ިރަނގަޅުކުރުމަށާއ ،ި ިކަންތައްތައް ިހުރ  1002ިިޚ ލާފަށް ިމަހު ިމެއ  ިމަހާއ  ިއެޕްރީލް ިއަހަރުގެ ިޙުސައ ނަްށ1000ި/-ވަނަ ިޙަސަން ިގޮތުގައ  ިއެލަވަްނސްގެ ިރޭޓުން ގެ

ިއޭ ިއެފައ ސާ ިހޯދާފައ ނުވާތީ ިހުއްދައެއް ިކޮމެޓީގެ ިރކ ިކުރުމުގައ  ިޚަރަދު ިމ  ިޚަރަދުކޮށްފައ ވާތީއާއ  ިފައ ސާއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިވަލީދުިދ ނުމަށް ިކައުންސ ލަރ ރުގެ
ިލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ޒަކަރ އްޔާިއަތުންިއަނބުރާިހޯދުމަށްިލ.މާވަށުިކައުންސ 
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

 މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަން 15
 

ި ިއެޑ ޔުކޭޝަންގެ ިއޮފް 1020ިިމ ނ ސްޓްރީ ިރ ޕޯޓްގެ ިއޮޑ ޓް ިއަހަރުގެ ިކޮރަޕްޝަނަށ2ިިްވަނަ ިބޭނުންކޮށްގެ ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިފާހަގަކޮށްފައ ވަނީ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިފާހަގަ ިއެކަންތައް ިރ ޕޯޓުގައ  ިކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،ިއޮޑ ޓް ިކަންތައްތަކެއް ިވެރ އެއް ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިޑ ރެކްޓަރިޖެނެރަލްިމަގުފައ ވާގޮތަށް ކޮށްފައ ވާއ ރު،ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ

އ ިފާހަގަކޮށްފައ ިހުރ ިކަންތަކާމެދުިފައ ނޭންސްގެިމަޤާމަށްިއޭނާިކުރ މަތ ލައ ގެންިމ ހާރުވަނީިއ ްނޓަވ އުކޮށްވެސްިނ މ ފައ ިކަމަށާއ ،ިޭއނާއާބެހޭގޮުތންިއޮޑ ޓްިރ ޕޯޓްގަ
ި ިއަނެއްކާ ިއޭނާ ިހުއްޓާ ިފ ޔަވަޅެއްނޭޅ  ިބޮޑުވެެގންިއެއްވެސް ިފުރުޞަތު ިކުރުމުގެ ިއ ތުރުކަންތައްތަެކއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިހޮވ އްޖެނަަމ، ިމަތީމަޤާމަކަށް ފައ ނޭންސްެގ

ިވަނަިއަހަރުިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނުންިޓީޗަރުންިރެކްރޫޓްކުރުމުގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލުތަކެއްިހ ންގާފައ ވާކަަމށ2202ިިްދާނެކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ި
ިއެމައްސަލާގައ  ިފަރާތް ިއުޅޭ ިވަޒީފާގައ  ިއެޑ އުކޭޝަނުގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިތަޙްޤީޤްކުރަމުންދާއ ރު، ިމ ކޮމ ަޝނުން ިމައްސަލައެއް ިއެްއިިބެލެވޭ ޝާމ ލްވާ

ވަނަިނަންބަރުގައ ވެސްިއެކަނ20ިިްގެިވަނަިއަހަރުގެިއޮޑ ޓްިރ ޕޯޓ2202ިުފަރާތްކަމަށްވެފައ ިއަދ ،ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްިނެރުއްވ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނުގެި
ި ިކަމަށް ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިއެފަރާތުން ިމަޤާމަށް ިފައ ނޭސްގެ ިޖެނެރަލް ިޑ ރެކްޓަރ ިއެޑ އުކޭޝަނުގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިމަޢުލޫމާުތިފާހަގަކޮށްފައ ވާތީ، މ ކޮމ ޝަނަށް

ިއެޑ އުކޭޝަނުގެިޑ ރެކްޓަރިޖެނެރަލް ގެިމަޤާމަށްިމީހަކުިހަމަޖެއްސެވުމުގައ ިއެކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްިމ ނ ސްްޓރީިފައ ނޭސްި،ލ ބ ފައ ވާތީ،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފް
ިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންގައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުޑ ޝަލްި 16
 އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން

 

ި ިއެއާގުޅޭ ިސަރވަރަކާއ  ިނެޓްވަރްކ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށް ިޖުޑީޝަލް ިއޮފް ިކުރި ޑ ޕާޓްމަންޓް ިޑ ޕާޓްމަންޓުން ިއެ ިބޭުނންވެގެން ިހޯދަން ިސާމާނުތަކެއް އެހެނ ހެން
(ި ިޑެލް ިތަކެއްޗަކީވެސް ިހުރ ހާ ިއެ ިދީފައ ވާއ ރު ިސްޕެސ ފ ކޭޝަން ިއެހެްނDELLިއ ޢުލާނުގައ ،ިތަކެތީގެ ިކުރުމުން ިއ ޢުލާން ިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށް ިތަކެތ  (ިބްރޭންޑުގެ

ިކަމަ ިމ  ިފަރާތްތަކަްށ ިވ އްކާ ިބްރޭންޑްތައް ިނެރެފައ ވަނީ ިއ ޢުލާން ިކަމަށާއ ،ިމ  ިހަނ ވެގެންދާ ިފުރުޞަތު ިކުރ މަތ ލުމުގެ 20ިިށް ިދުވަުހ1021ިިމެއ  ިބުރާސްފަތ  ވީ
ި ިދުވަހަކީ ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިބ ޑް 22ިިކަމަށްވެފައ  1021ިިމެއ  ިހޯމަދުވަހުގެ ިކުރ22:00ިިުވާ ިވަރަށްވުރެ ިއެކަށީގެންވާ ިމ ފަދަކަމަކަށް ިމ އީ ިކަމަށްވާތީ އަށް

ިމައްމުއް ިބުނާ ިކަމަށް ިނުބާއްވާ ިދ ުނމެއްވެސް ިމަޢުލޫމާތެއް ިއެއްވެސް ިބެހޭޮގތުން ިމ ތަކެއްޗާ ިކަމަށާއ ،ިއަދ  ިފާހަގަކުރެވޭ އަވަސްކަމެއްގެިސަލައ ގައ ،ިދަތެއްކަންވެސް
ި ިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ިމައްސަލައާމެދު ިބަލައ ގަނެ ިގޮތުގައ  ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިގައ 1.02ިދަޢުލަތުގެ ި)ނ( ިގޮތެއްގައި ، ިވާދަވެރ  ިކަންތައް ބީލަމުގެ

ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުޑީޝަްލިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށްިެނޓްވަރކްިިގެންދ އުމަށްޓަކައ ިހަމަހަަމިފުުރޞަތުތަކެއް،ިާޤބ ލްިފަާރތްތަކަށްިދޭންވާނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،
ިިހޯދަން ިިސާމާނުތަކެއް ިއެހެންނ ހެން ި ިއެއާގުޅޭ ިިިސަރވަރއަކާއ  ިއ ޢުލާނުގައ ، ިކޮށްފައ ވާ ި ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ި ިބްރޭންޑެއްިބޭނުންވެގެން ިވަކ  ިގަތުމަށް ތަކެތ 

ިފުރުޞަުޠިގެ ިހަަމހަމަ ިއޮތް ިފަާރތްތަކަށް ިބޭނުންވާ ިހުށަހަޅަން ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،ިއެކަމުގެިސަބަބުން ިފާހަގަކުރެވޭީތ،ިޚާއްޞަވެފައ  އްލ ގެންދާކަން
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ިސ.މ
ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ިގެންދ އެއ ޢުލާ ިކުރ ޔަށް ިކަންތައް ިގަތުމުގެ ިއެތަކެތ  ިކޮށްގެން ިއ ޢުލާން ިއަލުން ިއެއްގޮތަށް، ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުެގ ިބާޠ ލްކޮށް ިމ ކޮމ ޝަނުންިން އުމަށް
ިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުޑީޝަލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުގައ ިދަންނެވީެއވެ.

 

އައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެި 17
 އ ދާރާ
 

ި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއައްޑޫ ިބޭނުންވެެގން ިގަންނަން ިތްރީ ިއައ ޕެޑް ިޢަދަދެއްގެ ިގ ނަ ިކައުންސ ލަށް ިސ ޓީ 21ިިއައްޑޫ ިކޮށްފައ ވ1021ިިާއޭޕްރ ލް ގައ 
ި ިހ މެނޭ ިތްރީީޖިފަންކްޝަން ިވައ ފައ  ިބޭނުންވަނީ ިހޯދަން ިތ42ިްއ ޢުލާނުގައ ،ިއެކައުންސ ލަށް ިއައ ޕެޑް ިކުލައ ގެ ިކަޅު ިއެއ ޢުލާނުގައ ިޖީބީގެ ިވާންޖެހޭނެކަމަށް ރީއަށް

ިމައްސަަލއ ގައ ،ި ިބުނާ ިކަމަށް ިބުނެފައ ވާ ިއެަކްނ ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާއ ރު، ިގަތުމަށް ިއައ ޕެޑް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިބަޖެޓުގައ 2202ިއައްޑޫ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ނެވޭނެތީއާއ ިދ ވެހ ިދައުލަތުގެިއ ޤްތ ޞާދީިހާލަތަށްިބަލާއ ރުިމ ަވގުތުިމ ފަދަކަމެއްިކުރުމަކީިއެންމެިހ މަނާފައ ނުވާތީއާއ ،ިބަެޖޓްިކުރެވ ގެންިނޫނީިއެފަދަިތަކެތ ިނުގަ

ިގީއެވެ.ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށްިނުފެންނާީތ،ިއައ ޕެޑްިގަތުމަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާންިބާޠ ލްކުރުމަށްިއައްޑޫިސ ީޓިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެން

ި

ހެލްތްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްި 18  
 

ިފެމ  ިއެްނޑް ިހެްލތް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިަގތުމަށްޓަކައ ، ިތަކެތ  ިޢަދަދެއްގެ ިގ ނަ ިޭބނުންވާ ިސެންޓަރުތަކަށް ިހެލްްތ ިހުންަނ ިކޮްށފައ ވާިއަތޮޅުތަކުގައ  ިދާދ ަފހުން ލީން
ިތަެކީތގެ ިބޭނުންވާ ިހޯދަން ިބަލާއ ުރ،ިއެމ ނ ސްޓްރީއ ން ިމަޢުލޫމާތުތަކަށް ިދީފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިިއ ޢުލާނާ ިއަގު ިދަޢުލަތުގ20ިިެޖުމްލަ ިއ ތުރުވާއ ރުވެސް، މ ލ އަނަށްވުރެ

ިފެމ  ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް ިހުށައެޅުމަކާނުލައ ،ިމ ނ ސްޓްރީ ިބޯޑަށް ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަން ިގޮތާއ ިޚ ލާފަށް ިގައ ވާއ ދުގައ ވާ ިޙަވާލުކުރާނެިމާލ އްޔަތު ިއެމަސައްކަތް ލީން
ިމ ހާރު ިމަސައްކަތް ނޑައެޅުމުގެ ިކަ ިުބާނިިފަރާތެއް ިކޮށްފައ ނުވާކަމަށް ިެއކަންވެސް ިވ އްކަންޖެހޭއ ރު ިފޮތް ިބ ޑް ިމަސައްކަތަށް ިއެފަދަ ިކަމަށާއ ، ކުރ ޔަށްގެންދާ

ިމައްސަލަ ިފާއ ގައ ، ިކަމަށް ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިކޮށްފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތް ިބެލ ބެލުުމގައ  ިލ ޔުންތައް ިލ ބ ފައ ވާ ރެވޭތީއާއ ،ިހަގަކުމ ކޮމ ޝަނަށް
ިގެންދަންޖެ ިކުރ ޔަްށ ިހުަށހަޅައ ގެން ިބޯޑަށް ިއ ވެލުއޭޝަްނ ިޓެންޑަރ ިޓްެރޜަރީގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެމަސައްކަތަކީ ިޕްރޮޖެކްޓަކަށްާވީތ،ިއަދ  ހޭ

ިބާޠ ލްކު ިއ ޢުލާްނ ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ ިތަންަތނަށް ިޚ ދުމަތްދޭ ިޞ އްޙީ ިހުށަހަޅައ ެގންިއަތޮޅުތެރޭގައ  ިބޯޑަށް ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ރުމަށްަފހު
ކުރ އަށްިއޮތްތާނގައ ިމ ބާވަތުގެިމަސައްކަތްިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިނުކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްިި،އެމަސައްކަތްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށާއ ،ިއަދ 

ިފެމ ލީގައ ިދެންނެވީއެވެ.
ި



 

9 

 

ިސ.މ
ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ކައުންސ ލްގެިޅ.ނައ ފަރުި 19
 އ ދާރާ
 

ިތަޙްޤީޤުކު ިފަރާތުން ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިކަންހ ންގާފައ ވާގޮްތ ިމުޢާމަލާތްތަކުގައ  ިއެންމެހާ ިދޫކުރުމުމުގެ ިބ ން ިދ ރ އުޅުމަށް ިފާހަގަކުރެވުނުިޅ.ނައ ފަރުން ިޓީމަށް ރ 
ިމުހ އްމުކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްިތ ީރގައ ިމ ވަނީއެވެ.ކަންތައްތަކުގެިއަލީގައ ިކުރ މަގުގައ ިމ ފަދަިމުޢާމަލާތްތައްިހ ންގާއ ރުިއ ޞްލާޙުކުރުންި

2. ި ިނަމްަބރ ިކައުންސ ލްގެ ިޖަލްސ1022/21ިާޅ.ނައ ފަރު ި)އާއްމު 21ިިގެ ިއެިެގ(1022ިމެއ  ިފާސްކޮށްފައ 2ިަކއުންސ ލްގެ ިއ އްތ ފާޤުން ިވާިމެމްބަރުންގެ
ި ިބަން)ިޤަރާރ04/1022ިުނަމްބަރ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިަމސައްކަތްޅ.ނައ ފަރުން ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިފާސްކޮށްފައ ވާިިޑާރަ ިދަށުން ިގެ ިގެންދ ޔުމަށް( ކުރ އަށް

ިކޮމެޓީ" ިބެހޭ ިމަސައްކަތާ ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިނައ ފަރުން ިމަސައްކަތް ިގެ "22ިި 1022ިިޖޫން 22ިިއ ން 1021ިިމާރޗް ިކުރ އަށ21ިިްއަށް ބައްދަލުވުމެއް
ިބެހޭ ިދ ނުމާ ިގޯތ  ި"ނައ ފަރުން ިއެއ ްނިިގެންގޮސްފައ ވާކަން ިއޮތްނަމަވެސް، ިއެނގެން ިރ ޕޯޓް"ިއ ން ިޙާޟ ރީ ިކޮމެޓީގެ ިއެކުލަވާލެވ ފައ ވާ ިކުރުމަށް މަސައްކަތް

ިލ ޔެ ިޔައުމ އްޔާ ިބައްދަލުވުމެއްގެ ިސާފުކޮށްި، އެއްވެސް ިއެހާ ިޢަމަލުޮކށްފައ ވާގޮތް ިކަންތައްތަކުގައ  ިބައެއް ިއެކޮމެީޓން ިނެތުމުން ިއެނގެން ބަލަހައްޓާފައ ވާކަން
މެްއިބޭއްވ ިތަނާއ ،ިތާރީޚާއ ،ިފެންނަންިނެތްކަންިފާހަގަކުރެވ ަފއ ވާތީ،ިމީގެިފަުހން،ިމ ބާވަތުގެިއެއްވެސްިކޮމެޓީއެއްގެިބައްދަލުުވމެއްިބާއްވާނަމަ،ިެއބައްދަލުވު

ކޮށް،ިއެޔައުމ އްޔާއެއްގައ ިއެބައްދަލުވުމުގައ ިބައ ވެރ ވ ިވަގުތާއ ،ިއެބައްދަލުވުމެއްގައ ިބައ ވެރ ވ ިމެމްބަރުންނާއ ،ިބައްދަލުވުންިހ ނގާދ ޔަިގޮތްިލ ޔެިޔައުމ އްޔާ
 ހުރ ހާިމެމްބަރުންިސޮއ ކުރުމަށްިޅ.ނައ ފަރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
ި"ފާދ  .1 ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިގޯތ  ިނައ ފަރުން ިފަރާތްތައްިޝޯޓްލ ސްޓްކުރުމ1022ިިާއްޕޮޅު ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިނައ ފަރުން ިއަހަރު ިގޮތުން"ިޅ.ނައ ފަުރިވަނަ ިބެހޭ އ 

ި ިއ ޢުލާނުގައ  ިއ ދާރާގެ ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވީއ ރ122ިުކައުންސ ލްގެ ިއަންގައ  ިޢާއްމުކޮށް ިޝޯޓްލ ސްޓްވެފައ ވާކަން ިފަރާތެއްި، ފަރާތެއް ިހ މެނޭ މ ލ ސްޓްގައ 
ި ިހ މަނާފައ ވަީނ ިމ ލ ސްޓްގައ  ިއުނ ކޮށް ިމ ލ ސްޓުން ިނަްނ ިއެފަރާތުގެ ިފ122ިިަނ ޔާވެފައ ވާތީ، ިބަދަލުގައ  ިފަރާުތގެ ިއުނ ކުރ  ިކަމަށާއ ، އ ތުރުފަރާެތްއިރާތް

ި ިވ ސްނަމުންދާކަމަށް ިކައުންސ ލުން ިނައ ފަރު ިނެގުމާއ މެދު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ިއަލުންިއ ޢުލާނުގައ  ިގުޅ ގެން ިބަދަލަކާ ިއަންނަ ިލ ސްޓަށް ިވެފައ ވާ ނޮމ ނޭޓް
ިލ  ިޕޮއ ންޓް ިޯފމުތަކަށް ިނަމަ، ިއައްޔަންކުރާ ިހޮވުަމށާއ ،ިފަރާތެއް ިފަރާތްތައް ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިތަރުތީުބން ިމާރކްސް ިބަލައ  ިގޮތަށް ބ ފައ ވާ

ިޝޯޓްލ ސްޓްކުރާނެ ިގުރުއަތުލައ ގެން ިލ ބ ފައ ވާަނމަ ިޕޮއ ންޓް ިވަރަކަށް ިއެްއ ިޝޯޓްލ ސްޓްކުރަމުންދާއ ރު، ިތަރުތީބުން ިމާރކްސް ިހޮވުމަށްިިމ ގޮތަށް ފަރާތެއް
 އެންގީއެވެ.ިލްގެިއ ދާރާއަށްޅ.ނައ ފަރުިކައުންސ 

 
ސީޖަރިހަމަޖެހ ފައ ވާިގޮތަށްިނައ ފަރުންިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމްިހުށަހަޅާފައ ވާިހުރ ހާިފަރާތަކާމެުދވެސްިއެއްއުސޫލަކުންިޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައ ،ިގޯތ ިދޫކުރުމުގެިޕްރޮި .0
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

މީެގިކުރ ންިއ ޢުލާންކޮްށފައ ވާިއެއްފަރާތެއްގެިނަންިލ ސްޓްކުރެުވމުންިއެފަރާތަކާިގުޅުންހުރ ިއެެހްނިފަރާތްތަކުގެިމާރކުހަށްިބަދަލުިގެނެވ ފައ ިހުންާނނެކަމަށާއ ،ި
ިއެމައުލޫމާތުގެ ިލ ބ  ިމަޢުލޫާމތު ިޞައްޙަ ިބެހޭ ިފަރާތްތަާކ ިއެކ  ިފަހުންވެސް ިއ ޢުލާންކުރުމުގެ ިލ ސްޓް ިއުނ ކުރަންޖެޭހިިމާރކްސް ިމާރކްސް ިބ ނާޮކށް މައްޗަށް

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،ިމީގެފަހުންވެްސި ިއ ޢުލާނުގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިޅ.ނައ ފަރު ިއުނ ކޮށްފައ ވާނެކަމަށް ިމާރކްސް ިޢަމަލުކުރަމުންިފަރާތްތަކުގެ މ އުޞޫލުން
 އެންގީއެވެ.ޅ.ނައ ފަރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިގެންދ ޔުމަށްި

 
ިމާރކްސްދ ނުމުގައ ޅ .2 ިތާވަލަށް ިޕޮއ ންޓް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިމާރކްސްދ ނުމަށްޓަކައ  ިފޯމްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ި.ނައ ފަރުން ިވަކ ވަކި ، އެފޯމުގެ

ިެނތުމުން ިއެނގެން ިސާފުކޮށް ިލ ޔެކ ޔުމުްނ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތް ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ި، ބައ ތަކަށް ިމާރކްސް ނުޑިއެފޯމްތަކަށް ިމ ންގަ ިބަލާފައ ވާ ދ ނުުމގައ 
ިވަ ިދ ނުމަްށޓަކައ  ިޕޮއ ންޓް ިމަސައްކަތްތަކުގައ  ިމ ބާވަތުގެ ިމީގެފަހުން، ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިއަރާފައ ވާކަން ިއޮޅުން ނޑެްއިޢާއްމުންނަށް ިމ ންގަ ކ 

ނޑަށްިމާރކްސްދ ނުމުގައ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާިގޮތްިލ ޔެކ ޔުމު ނޑައަޅާފައ ވާނަމަ،ިއެމ ންގަ ރޑްކޮށްިބެލެހެްއޓުަމށްިޅ.ނައ ފަރުިކައުންސ ލްގެިކަ ންިއެނޭގނޭހެންިރ ކޯ
 އެންގީއެވެ.އ ދާރާއަށްި

 
8. ި ިތ ރީގައ ވާ ިތެރެއ ން ިތާވަލުގެ ިޕޮއ ންޓް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިމާރކްސްދ ނުމަްށ ިމީހުންނަށް ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިމާރކްސްދ ނުމުގައ 8ިިނައ ފަރުން ބަޔަކަށް

ނޑައަޅާނަމަ،ި، ކ ޔުމުންިސާފުކޮށްިއެނގެންިނެތުުމންޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތްިލ ޔެ ނޑެއްިކަ މީެގފަހުންިމ ބާވަތުގެިމަސައްކަތެއްުކރާއ ރު،ިޕޮއ ންޓްދ ނުމަށްިވަކ ިމ ންގަ
 އެންގީއެވެ.ތ ރީގައ ވާިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަްތކުރުމަށްިޅ.ނައ ފަރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި

 
8.2 ިި ިހޭދަވ  ިރަށްވެއްސަކަށްވީފަހުން ިއ ންޞާފުވެރ ގޮތަކަްށިިމުއްދަތު:ނައ ފަރުގެ ިހަަމހަމަ ިމެދުގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިދ ނުމުގައ  ިާމރކްސް މ ބަޔަށް

ިހޭދަކޮށްފައ ވާ ިގޮތުގައ  ިރަށްވެއްސެއްގެ ިނައ ފަރު ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ ިއުސޫލު ިޕޮއ ންޓްދޭ ިގޮތުން ިދ ނުމުގެ ިގޮތަށްިިމާރކްސް ިލ ބޭ ިމާރކުހެއް ިއަހަރަކަށް ކޮންމެ
ިޕޮއ ންޓްދ ނުމަ ިަމސައްކަތެއްކުރާއ ރު، ިމ ބާވަތުގެ ިމީގެފަހުން ިޤަބޫލުކުރެޭވތީ، ިކުޑަވެގެންދާނެކަމަށް ިއެފަރަގު ނޑެއްިހަމަޖައްސާފައ ވާނަމަ ިމ ންގަ ިވަކ  ށް

ނޑައަޅާނަމަ،ިމ ކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްި  އެންގީއެވެ.ކަ
 

ިފަި:ޢުމުރުި 8.1 ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ނޑައަޅާފައ ވާނަމަ، ިކަ ިއުޞޫލު ިގޮަތށް ިލ ބޭ ިމާރކުހެއް ިއަހަރަކަށް ިކޮންމެ ިޢުމުރުގެ ިދ ނުމުގައ ވެސް ިމާރކްސް ރާތްތަަކްށިމ ބަޔަށް
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ިމަސައްކަތެއް ިމ ބާވަތުގެ ިމީގެަފހުން ިޤަބޫލުކުރެވޭީތ، ިދެމެހެއްޭޓނެކަމަށް ިހަމަހަމަކަން ިއ ންޞާފުވެރ ކަމާ ިދ ނުމުގައ  ިވަކ ިމާރކްސް ިޕޮއ ންޓްދ ނުމަށް ކުާރއ ރު،
ނޑައަޅާނަމަ،ިމ ކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްި ނޑެއްިކަ  ެއންގީއެވެ.މ ންގަ

 
ނޑައަޅާފައ ިކައ ވެނ :ި 8.0 ިކަ ިއުޞޫލު ިގޮތަށް ިލ ބޭ ިމާރކުހެއް ިއަހަރަކަށް ިކޮންމެ ިހޭދަކޮށްފައ ވާ ިކައ ވެނ ކޮށްގެން ިދ ނުމުގައ ވެސް ިމާރކްސް ިބަޔަށް ވާނަމަ،ިމ 

ިމ ާބވަތުގެގޯއްޗަ ިޤަބޫލުކުރެވޭތީ،ިމީގެފަހުން ިދެމެހެއްޭޓނެކަމަްށ ިހަމަހަމަކަން ިއ ންޞާފުވެރ ކަމާ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިފަރާތްތަކަށް ިއެދޭ މަސައްކަތެއްކުރާއ ރު،ިިށް
ނޑައަޅާނަމަ،ިމ ކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްި ނެޑއްިކަ  އެންގީއެވެ.ޕޮއ ންޓްދ ނުމަށްިވަކ ިމ ންގަ

ި
ިތެި 8.2 ިރަށްވެހ ންގެ ިވީމުއްދަތު:ނައ ފަރު ިބަަދލުކުރ ފަހުން ިދ ރ އުޅުން ިބޭރަށް ިޫންނިިރެއ ްނިރަށުން ިނައ ފަރު ިފަރާތުން ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިދ ނުމަށް މ ބަޔަްށިމާރކްސް

ިކޮ ިލ ބ ފައ ވޭތޯ ިގޯއްޗެއް ިއަނބ މީހާ/ފ ރ މީހާއަށް ިއޭނާގެ ިދ ރ އުޅޭނަމަ ިކައ ވެނ ކޮށްގެން ިމީހަކާ ިރަށެއްގެ ިތާވަލުެގިއެހެން ިނުވެއެވެ.ިޕޮއ ންޓްދޭ ިބަލާފައެއް މ ޓީއ ން
ިފ  ިއަނބ މީހާ/ ިމ ބައ ގައ  ިއޮވެފައ ، ިޮގަތށް ިއުނ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިއޮތުމުން ިގޯއްޗެއް ިފ ރ މީހާގެ ިނުވަތަ ިއަނބ މީާހ ިމާއްދާތަކުގައ  ިގޯއްޗެއްިއެހެން ރ މީހާގެ

ިއ ންޞާ ިއެންމެ ިއޮތުމަކީ ިގޮތަށް ިއުނ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިޤަބޫލުނެތްކަމުގައ ވ ޔަސް ިކަމަށް ިގޮތް ިމަސައްކަތެއްކުރާއ ރު،ިކުރެވޭނުފުވެރ  ިމ ބާަވތުގެ ިމީގެފަހުން ތީ،
ނޑައަޅާނަމަ،ިމ ކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްިއެންގީއެވެ. ނެޑއްިކަ  ޕޮއ ންޓްދ ނުމަށްިވަކ ިމ ންގަ

 
ިދީފައ ި 8.8 ިމާރކްސް ިމ ބަޔަށް ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިޝަކުގޯއްޗަށް ިގޮތާއ ބެހޭގޮތުން ިމ ބަޔަްށިވާ ިކޮމ ޓީއ ން ިގޯތ  ިލ ބ ފައ ަވީނ ވާތައް

ި ިކަމަށް ިސާފުނުވާތީ ިރައްޔ ތުންނަށް ިގޮތް ިދީފައ ވާ ިމ ފަދަިމާރކްސް ިނަމަ، ިކަމުގައ ވާ ނޑައަޅާ ިކަ ިއުޞޫލެއް ިމ ފަދަ ިފަހުން ިމީގެ ިޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ަތޙުޤީޤަށް
 އެންގީއެވެ.ިމާއްދާތައްިރައްޔ ތުންނަށްިސާފުކޮށްދ ނުމަށް

 
8.4 ި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް 2120ިިޅ.ނައ ފަރުން ިދ ރާސާކުރ އ ރު، ިބަލާ ިދ ރާސާކުރަންޖެހޭކަމަށ22ިިްފޯމް ިބަލާ ިއ ތުރަށް ިމައުލޫމާތުތައް ފޯމެއްގައ ވާ

ިދ  ިަބލާ ިއ ތުރަށް ިކަންތައްތައް ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ ިތާވަލްގައ  ިތ ރީގައ ވާ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިތާވަލްގައ ާވިތަހުޤީޤަށް ިޕޮއ ންޓް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ރާސާކޮށް،
ިޅ.ނައ ފަ ިގެނެއުމަްށ ިއެއ ސްލާހެއް ިގެްނނަންޖެޭހަނމަ، ިއުނ އ ތުރެއް ިމާރކުަހށް ިފޯމެއްގެ ިއެއްވެސް ިަމތ ން ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ނޑާ ިކައުންސ ލްގެިމ ންގަ ރު

ިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުޑ ޝަލްި 20
، އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން

ޖުޑ ޝަލްިސަރވ ސްި
ކޮމ ޝަން،ިރައްޔ ތުންި

މަޖ ލީހުގެިއ ދާރާ،ިރައްޔ ތުންި
މަޖ ލީހުގެިއ ދާރާގެިމާލ އްޔަތުި

 ކޮމ ޓީ
 

ި ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިރައްޔ ތުޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިނ ންމުމާއ  ިނ ންމާފައ ވާ ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިޖުޑީޝަލް ިޤާނޫނާއ  ނޑ ޔާރުންގެ ިފަ ިމަޖ ލީުހންިޤާނޫނުއަސާސީއާއ  ންގެ
ނޑާިޚ ލާފަށްި ނޑ ޔާރަކަށ0ިްފާސްކޮށްފައ ވާިމުސާރައާއ ިޢ ނާޔަތްތަކުގެިއޮނ ގަ މަށްިބުާނިލ ވ ންގިއެލަވަންސްގެިއ ތުރުންިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިފުލެޓުިދޫކޮށްފައ ވާކަިފަ

ިމ  ިހައ ކޯޓަށް ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއަށާއ  ިޖަސްޓ ސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކުރީގެ ނޑ ޔާރުންގެިމައްސަލައ ގައ ، ިފަ ިދ ރ އުޅޭ ިފުެލޓުތަކުގައ  ިހ ފާފައ ވާ ިކުއްޔަށް ލްކުާވގޮތަށް
ިގެންގޮސް ިދައްކަމުން ިފައ ސާ ިމ ާހަތނަށް ިފުލެޓުތަކަށް ިއެ ިފަރާތްތަކުންތެރެއ ން ިމ ލްކުވާޮގތަށްިި،ފައ ވާ ިފުލެޓެއް ިއެ ިއެފަރާތަކަށް ިނ މުމުން ިއަދާކޮށް ިއަގު އެފުލެެޓއްގެ

ިރަ ިކޮށްދ ނުމަށް ިޖުޑީޝަލްިރަޖ ސްޓްރީ ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިކޮމ ޝަނަށާއ  ިސަރވ ސް ިުޖޑީޝަލް ިއެކަން ިނ ންމައ ، ިކޮމ ޓީން ިމާލ އްޔަތު ިމަޖ ލީހުގެ އްޔ ތުންގެ
ނޑ ޔާރުންގ1020/20ިިެވަނަިާމއްދާއާއ ިޤާނޫނުިނަންބަރ201ިިުއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށްިއަންގާފައ ވަނީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޖުމްހޫރ އްޔާގެިޤާނޫނުއަސާސީގެި ޤާނޫުނ(ި)ފަ

ި 01ިިގެ ިގަވާއ ދުގެ ިމަޖ ލީހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިމާއްދާއާއ  ި)200ިވަނަ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިކަމަށްވުމާއ 22ވަނަ ިޚ ލާފަށް ިނަންބަރާ ިވަނަ އެނ ންުމްނި، (
ި ިަނންބަރު ިޤާޫނނު ިވެގެންދާނީ، ިނަީތޖާއަކަށް 1020/20ިިތަންފީޒުކޮށްފ ނަަމ،ިއެކަމުގެ ިޤާނޫނު(ިގެ ނޑ ޔާރުންގެ ިމ02ިިާ)ފަ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިވަނަ ި)ށ(ިގައ  އްދާގެ

ނޑ  ިފަ ިއެހެން ިމަސައްކަތްކުރާ ިކޯޓުތަކުގައ  ިމަސައްކަތްކުރާ ނޑ ޔާރުން ިފަ ިއެ ނޑ ޔާރަކަށް، ިފަ ިތ ން ިޚ ލާފަށް ނޑައެޅ ގެން ިކަ ިލ ބ ނުދެޭވިބަޔާންކުރުމާ ޔާރުންނަށް
ވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ިގައ ިދައުލަތުެގ222ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޖުމްހޫރ އްޔާގެިޤާނޫނުއަސާސީގެި ،ްނކަމަށްވާތީދ ރ އުޅުމުގެިފަސޭހައެއްިނުވަތަިއ ތުރުިޢ ނާޔަތެއްިލ ބ ެގންދ އު

ަވނ101ިިަކޮމ ޝަނުްނިޖެހ ލުމެއްެނތ ިމަސައްކަތްިކުރަންވާނެިކަަމްށިބަޔާންކޮށްފައ ވުމާއ ،ިކޮރަޕްޝަންި-އެންމެހައ ިދާއ ރާތަކުންިކޮރަޕްަޝންިނައްތައ ލުަމށްިއެންޓި 
ންޖެހޭިފ ޔަވަޅުތަކާިބެހޭިލަފާިދ ނުމުގެިަމސްއޫލ އްޔަތާއ ،ިއެމާއްދާގެި)ރ(ިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމަށްޓަަކއ ިދ ރާސާތައްކޮށް،ިއަޅަި،ބަޔާންކޮށްފައ ވާމާއްދާގެި)ނ(ިގައ ި
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހ ންގުމުގަި،ގައ  ިދައުލަތް ިހޭލުްނތެރ ކުރުވައ ، ިޢާންމުން ިމައްޗަށް ިނުބައ ކަމުެގ ިގެއްލުމާއ  ިއަމާނާތްތެރ ަކންިކޮރަޕްޝަނުގެ ިތެދުވެރ ކަމާއ  އ 

ި ިަނންބަރު ިޤާނޫނު ިމަސްއޫލ އްޔަތާއ ، ި-)އެންޓި 1001/20ިކުރ އެރުވުމުގެ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަުނގެ ިބަޔާންކޮްށފައ ވ12ިިާކޮރަޕްޝަން ިގައ  ި)ކ( ިމާްއދާގެ ި،ަވނަ
ިކު ިކަންކަން ިއެންމެހައ  ިމަގުފަހ ވާނޭ ިއަދާކުރުމަށް ިމަސްއޫލ އްޔަތުތައް ިމަތ ކުރެވ ފައ ވާތީ،ިޤާޫނުނިކޮމ ޝަނުގެ ިމ ކޮމ ޝަނާ ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިއެންމެހައ  ިޤާނޫނީ ރުމުގެ

ނޑ ޔާރުންގެިޤާނޫނު(ިގ1020/20ިިެނަންބަރުި ނޑ ޔާރަކަށްިއެއްވެސްިޢ ނާޔަތެއްިނުދ ނުމަށްިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިވަނަިމާއްދާގެި)ށ(02ިި)ފަ އާިޚ ލާފަށްިއެއްވެސްިފަ
ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށާއ  ިޖުޑ ޝަލް ،ި ިއަދ  ިއެންގީއެވެ. ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ިޖުޑ ޝަލް ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިމާއްދާއާއ 201ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ވަނަ

ި ިގެ ިޤާނޫނު ނޑ ޔާރުންގެ ިމާއްދާއާއ 01ިފަ ިި،ވަނަ ިގަވާއ ދުގެ ިމަޖ ލީހުގެ ި)200ިރައްޔ ތުންގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ 22ިވަނަ ިނަންބަރާ ިވަނަ ތަޢާރުޒުވާގޮތަްށި(
ިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުގެިސ ޓީމެވ ފައ ވާިނ ންމެވުމަކަށްިާވތީ،ިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުގެިނ ން ންިއ ިސ ޓީންިޖުޑީޝަލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށްިއަންގާފައ ވާިއެންގުމާއ 

ިއަންގާ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށް ިޖުޑީޝަލް ިއޮފް ިއެންޑ ޕާޓްމަންޓް ިފައ ވާ ިރައްޔ ތުންގެ ިމުރާޖަޢާކުރުމަށް ިއަލުން ިމަޖ ލީހުގެިގުން ިރައްޔ ތުން ިއ ދާރާއަށާއ ، މަޖ ލީހުގެ
 އ ދާރާގެިމާލ އްޔަތުިކޮމ ޓީގައ ިދެންނެވީއެވެ.ި
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ިއަންގާފައ ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްި 21 ިފަހަރެއްގެމަތ ން ިއެތަކެއް ިޙަވާލުކުރުމަށް ިސްކޫލާ ނޑ  ިތަޅުދަ ިތ ޖޫރީގެ ިސްކޫލުގެ ިދާންދޫ ިކައުންސ ލަރަށް ިކުރީގެ ިތ ޖޫރީގެިގއ.ދާންދޫ ިއަދ  ވާތީއާއ ،
ި ިއެސްކޫލަށް ިނުހ ފޭނެތީ ިބޭނުން ިއެތ ޖޫރީގެ ިސްކޫލަށް ިޙަވާލުނުކުރާނަމަ ިސްކޫލާ ނޑ  00ިިތަޅުދަ ިއޭނާައށްިމަސްދުވަހުގެތެރޭގައ  ިސްކޫލުން ިހޯދައ ދ ނުމަށް ތ ޖޫރީއެއް

ިނުފޫޒާއ  ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިކައުންސ ލަރަކަށްވުމުން ިއަތޮޅު ިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ިދާއ ރާގެ ިދާންދޫ ިއޭނާއަކީ ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިއެސ ޓީއަށްިިއަންގާފައ ވާ ިބޭނުންކޮށް ބާރު
ި ިުބނާ ިކަމަްށ ިޖަވާބެއްދީފައ ނުވާ ިއެއްވެސް ިމ އަދާހަމައަށްވެސް ިަމއްސަލައ ގައ ، ިބަޔާްނ، ިގއ.އަތޮުޅިމ ޝަކުވާ ިމ ހާރުގެ ިއަދ  ިކަުއންސ ލަރ ިކުރީގެ ގއ.ދާންދޫ

ިމ ކޮމ ޝަނަ ިއެކަން ިހަވާލުކުރުމަށްފަހު ިއެސްކޫލާ ނޑ  ިއެތަޅުދަ ިއަތުލުމަށްފަހު ނޑ  ިތަޅުދަ ިތ ޖޫރީ ިސްކޫލުގެ ިދާންޫދ ިއަތުން ިއަންގައ ދ ުނމަށްިކައުންސ ލަރގެ ށް
ިގައ ިދެންނެވީއެވެ.މޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސް

 

ނުންކުރަމުންދ ޔަިއެންމެހާިތަެކތި ސަރުކާރުންިގައުމީިއ ދާރާތައްިއުވާލުމާިގުޅ ގެން،ިމަތ ިދެކުުނިސަރަހައްދުގެިގައުމީިއ ދާރާގައ ިތ ބ ިމުވައްޒަފުންނާއ ،ިއެތަނުގެިބޭިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްި 22
ި ިއެފެއާޒްއ ން ިހޯމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބެލެހެއްޓުްނ ިސ ޔާސީ ިތ ބ  ިއެދުވަސްވަރު ިއ ދާރާގައ  ިޤައުމީ ިޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، ިކައުންސ ލާ ފަރާތެއ23ިިްގދ.އަތޮޅު

ި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިބުނ23ިާބޭނުންކުރުމަށް ިކަމަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ނުވާ ިވަކ ކުރ އ ރު، ިމަގާމުން ިއެފަރާތްތައް ިިލެޕްޓޮޕް، ިއަތުންިމައްސަލައ ގައ ، އެފަރާތްތަކުގެ
 ތައްިހޯދުމަށްފަހު،ިމ ކޮމ ޝަނަށްިއެންގުމަށްިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްގައ ިދެންނެވީއެވެ.އެލެޕްޓޮޕް

 


