
 

1 

 

a 

 
ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްި 1
އެންޑްިޓްރެޜަރީ/ިމަޖީދ އްޔާި

 ސްކޫލް

ި ިއަގު ިބޯޑެއްގެ ިކަމަށާއ ، ިގޮތަށް ިއެކުލެވޭ ިކޮރަޕްޝަން ިބަހައްޓާފައ ވަނީ ިބޯޑްތައް ިޑ ޖ ޓަލް ިބަހައްޓާފައ ވާ ިސްކޫލުގައ  ިނާރާއ ރު،000ިިމަޖީދ އްޔާ ޑޮލަރަށްވެސް
ި ިއެބޯޑްތައްިވ އްކާފައ ވަނީ ިކަމަށާއ ،ިއެސްކޫލުގައ 00،000.00ިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލަށް ިރުފ ޔާ(ިއަށް ިވަރަށްިލޯިިރ.ި)ތ ރީސްހާސް ިޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަކީ ބަހައްޓާފައ ވާ

ިޕްރޮޖެ ިއޮރ ޖ ނަލް ިސ ންގަޕޫރުގެ ިހުންނައ ރު،ިއަދ  ިޑ ސްޓ ބ އުޓަރެއް ިސޯލް ިޑެލްގެ ިކަމަާށއ ،ިރާއްޖޭގައ  ިޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެއް ިލ ެބންިކޮލ ޓީގެ ިއަގުހެޔޮކޮށް ކްޓަރުތައް
ިޕްރޮޖެކްޓަރުތައް ިދަށުން ިއެޖެންޑާއެއްގެ ިބައެއްިިހުއްޓައ ،ިސ އްރު ިޑ ޕާޓްމަންޓުގެ ިއ ސްލާމް ިއެސްކޫލުގެ ިއުސޫލެއްނެތ  ިކަމަށާއ ،ިއެއްވެސް ިޗައ ނާއ ން ގަނެފައ ވަނީ

ި 1022ިިމުވައްޒަފުންނަށް ިވ ލާކޮލެޖަށް ިއަހަރު ިކަމަށާއ ،30,000.00ިިވަނަ ިދައްކާފައ ވާ ިބަޖެޓުން ިސްކޫލުގެ ިޢަދަދެއް ިގ ނަ ިރުފ ޔާ(ިއަށްވުރެ ި)ތ ރީސްހާސް ރ.
ިިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިޚ ލާފަށް 1021ިިއުސޫލާ ިބަޖެޓުން ިއެސްކޫލުގެ ިމަހުގައ  ިމެލޭޝ އާއަށ30,000.00ިްމާޗް ިވަކ ބައެއް ިޚަރަދުކޮށްގެން ިރުފ ޔާ( ި)ތ ރީސްހާސް ރ.

 ގެންގޮސްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ިޓް .2 ިސްކޫލް ި"މަޖީދ އްޔާ ިނަްނބަރ ިޤާނޫނު ިއެކައުންޓަކީ، ިޓްރަސްޓް ިޤާއ މްކޮްށފައ ވާ ިނަމުގައ  ިގެ ިފަންޑް" ިމާލ އްޔަތުގ1002/0ިިެރަސްޓް )ަދއުލަތުގެ
ި ިޤާނޫނުގެ ިއެ ިދަށުން ިއ ޚްތ ޔާރުގެ ިލ ބ ދޭ ިޓްރެޜަރީއަށް ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިމ ނ ސްޓަރިއޮފް ިގޮތުގ12ިިެޤާނޫނު(ިއ ން ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ިމާލ އްޔަމަތ  ިދައުލަތުގެ ރޑްތައް، ިރ ކޯ ިމުޢާމަލާތްަތކުގެ ިއެއްމެހާ ިކުރާ ިފަްނޑުން ިއެ ިވުމާއެކު، ިފަންޑަކަށް ިޓްރަސްޓް ިޤާއ މުކޮށްފައ ވާ ިޤާނޫނާއ ،ިން ތުގެ
 ދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާއ ިއެއްގޮތަށްިބެލެހެއްޓުަމށްިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލަށްިއަންގީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

)ދަުއލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤާނޫުނ(ިއ ްނިމ ނ ސްޓަރިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިލ ބ ދޭިއ ޚްތ ޔާރުގެިދަށުންިޤާއ މްކުރ1002/0ިިާޤާނޫނުިނަްނބަރި .1
ިމާލ  ިދައުލަތުެގ ިއެކުލަވާލައ ފައ ވާ ިބާރުލ ބ ދީެގން ިޤާނުނުން ިއެ ިއަދ  ިޤާޫނނާއ ، ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިފަންޑުތަކަކީވެސް ިގައެއްމެހާ ވާއ ދާއ ިއްޔަތުގެ

ރޑްތައްިބެލެހެއްެޓންޖެހޭނެިފަންޑުތަކެއްކަމަށްިބެލެޭވތީ،ިއެކަންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއަ  ންގީއެވެ.އެއްގޮތަށްިރ ކޯ

0. ި ިޓްރޭނ ންގ، ިކޯސް، ިނުވަތަ ިދޭއ ރު، ިމުވައްޒަފުންނަށް ިފުރުޞަތު ިބައ ވެރ ވުމުގެ ިވޯރކްޝޮޕްތަކުގައ  ިޓްރޭނ ންގ، ިބައ ވެރ ވާިކޯސް، ވޯރކްޝޮޕްތަކުގައ 
ިެއފަދަި ިގޮތުގެމަތ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގަވާއ ދުގައ  ިސާރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިދ ވެހ  ިދޭއ ރު، ިސްޕޮންސަރ ިަފރާތުން ިސްކޫލްގެ ިމުވައްޒަފުންނަށް

ިފުރުޞަތުތައްދ ނުމަށްިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލަށްިއެންގީއެވެ.
 ފ ޝަރީމްިމޯލްޑ ވްސްިޕ.ލ.ޓ 2

ިއަގެއްގައި މޯލްޑ ވްސްގެިޗެއަރމަންިމުޙައްމަދުިއ މްތ ޔާޒުިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެން،ިއޭނަގެިފ ހާރަތަކަށްިފެލ ވަރުންިއާދަޔާިޚ ލާފުިކުޑަިފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްި
މ ވަނީއެވެ.މަސްދަޅުިސަޕްލައ ކުރާކަމަށްިބުނެިކޮށްފައ ވާިތުހުމަތުިބެލުމަށްފަހުިއ ޞްލާޙުކުރުންިމުހ އްމުިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތަި ިއްތައްިތ ރީގައި 

އ ިނުވާތީ،ިކްރެޑ ޓަށްިމުދާިފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޑެޓްއ ންިކްރެޑ ޓަށްިމުދާިދޫކުރުމުގައ ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެިގޮތުގެިލ ޔެވ ފައ ވާިއުޞޫލެއްިހެދ ފަި .2
 ހަމަހަމަިކަމާއެުކިޢަމަލުކުރުމަށްިލަފާދ ނުމަށް.ދޫކުރުމުގެިއުޞޫލެއްިއެކުލަވާލުމަށާއ ިކުރ އަށްިއޮތްތާގައ ިއެިއުޞޫލުގެިމަތީންި

ިހުއްި .1 ިވ ޔަފާރ  ިފާރމްގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ ިދޫކުރ އ ރު ިމުދާ ިކްރެޑ ޓަށް ިއ ން ިލ މ ޓެޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިއަށް ިފާރމް ިފްރެޝް ދަިއަނޫ
ިއަ ިވެރ ފަރާތުން ިފާރްމގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ ިއާއ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ ިބާޠ ލްވެފައ ވާކަން ިއ ން ިފާރމް ިފްރެްޝ ިވ ޔަފާރީގ1021ިިެނޫ ިއެއްވެސް ިއަަހރު ވަނަ

ި ިއާއ  ިބުނެފައ ވާީތ ިކަމަށް ިނޭނގޭ ިކަމެއް ިގަތް ިކޭސް ިމަސްދަޅު ިލ މ ޓެޑުން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިނުކުރާކަމަށާއ  ިފ ޝަރީޒްިމުޢާމަލާތެއް ފެލ ވަރު
ި ިވ ޔަފާރީގެ ިބެލުމެއްނެތ  ިއެއްވެސް ިލ މ ޓެޑުން ިކަމަށްވާތީ،ިމޯލްޑ ވްސް ިބަލައ ގެން ިލ ޔެކ ޔުންތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިމީހަކު ިޙީލަތުން ިމަކާރާއ  ިކޮށްފައ ވަނީ މުޢާމަލާތް

ިކުންފު ިޞައްޙަ ިވުޖޫދުގައ ވާ ިވ ޔަފާރ އަކީ ިނުވަަތ ިކުންފުނ  ިއެ ިދޫކުރާއ ރު، ިމުދާ ިކްރެޑ ޓަށް ިލ މ ޓެޑުން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިނުވަަތިފެލ ވަރު ންެެއްތޯ
ިބެ ިވ ޔަފާރ އެއްތޯވ ޔަފާރ އެއްތޯ ިނުވަތަ ިކުންފުންެެއްތޯ ިދެއްކޭފަދަ ިވަގުތަށް ިދައްކަންޖެހޭ ިފައ ސާ ިއެ ިފައ ސާ ިމުދަލަށްވާ ިދޫކުރެވޭ ިކްރެޑ ޓަށް ިލުމަށާއ 

 ބެލުމަށްފަހުިކްރެޑ ޓަށްިމުދާިދޫުކރުމަށްިލަފާދ ނުމަށް.

ިގދ.ގައް .0 ި)ހަވީރު، ިސ ރާޖް ިމުޙައްމަދު ިބަޔާންކޮށް ިކަމަށް ިއ ން ިފާރމް ިފްރެޝް ިމުޙައްމަުދިއަނޫ ިބ ނާކޮށް ިލ ޔެކ ޔުންތަކަށް ިވާހަކަތަކަށާއ  ިދައްކާފައ ވާ ދޫ(
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިއަޅަި ިފ ޔަވަޅުތައް ިއެންމެހައ  ިއަޅަންޖެހޭ ިހޯދުމަށް ިމުޙައްމަދުިސ ރާޖްިއަތުން ިފައ ސާ ިމުދަލަށްވާ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިކްރެޑ ޓަށް ިހޯދުމަށްިސ ރާޖްއަށް ިއެފައ ސާ އ ގެން
 ޑަށްިލަފާދ ނުމަށް.ފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެ

4. ި ިބ ލްގައ ވާ ިދޭ ިއެފަރާތްތަކަްށ ިަބލައ ގަންނައ ރު ިފައ ސާ ިމުދަލަށްވާ ިޫދކުރާ ިކްރެޑ ޓަްށ ިއ ން ިލ މ ޓެޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފައ ސާިފެލ ވަރު ފަދައ ން،
ރ މަނާިފައ ސާިފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑްއ ންިދައްކަންޖެހޭިމުއްދަތައްވުރެިފަހުްނިފައ ސާިދައްކާފަރާތްތަކުގެިއަތުންިނެގުމަށްިބަޔާންކޮްށފައ ވާިޖޫ

 ނުަމށް.ނުނަގާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާީތ،ިކްރެޑ ޓަށްިމުދާިދޫކުރެވޭިފަރާތްތަކަށްިދޭިބ ލްގައ ިވާފަދައ ންިޖޫރ މަނާިފައ ސާިނެގުމަށްިލަފާދ 
ި
ި

ހުވަދުއޮތޮޅުިދެކުނުބުރީިތ ނަދޫި 3
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ި ިގޮތަށްގދ. ިމެދަށްވާ ިކަރުދާހުގައ  ިނަގާ ިގުރުއަތު ިއެމީހުންނަށް ިލ ބޭގޮތަށް ިގޯތ  ިމީހުންނަށް ިޕާޓީއެއްގެ ިވަކ  ިދ ނުމުގައ  ިގޯތ  ިއ ން ިހުންނަިތ ނަދޫ ިހީރަސްނަރު
ިބޭުނންކޮށްގެ ިނުފޫޒާއ ،ިބާރު ިމަގާމުގެ ިބަޔަކަށް ިަވކ  ިތެރެއ ން ިމަޢުޫލމާތުދީ،ިރައްޔ ތުންގެ ިގޯތ ކަމަށް ިމައްސަލަިކަރުދާސްތަކަކީ ިުބނާ ިވެފައ ވާކަމަށް ިޚ ޔާނާތްތެރ  ން

 ކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެެވ.ިިއެންގުނުމ ިކޮމ ޝަނުންިބެލ އ ރު،ިކުރ ަމގުގައ ިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްި

 
ިނަމްބަރި -2 ިއޮފީހުގެ ިތ ނަދޫ ިދެކުނުބުރީ ިއަތޮޅު ިކޮށްފައ ވާ،ިހުވަދު ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިގޯތ  ިއ ން ނޮވެމްބަރQ10C/2010/61ި(11ިިގދ.ތ ނަދޫ
1020ި ިަނންބަރު ިޤާނޫނު ިަބލާއ ރު،ިެއިއ ޢުލާނަކީ ިއެުކލަވާލާފައ ވާ،ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ 1001/2ި(ިއ ޢުލާނަށް ިލ ބ ދީގެން ިބާރު ިޤާނޫނުން ިބ މާބެހޭ :ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ި ިޤަވާޢ ދުގެ، ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިއެނޭގނޭހ20ިިެބަންޑާރަ ިކަންކަން ިބަާޔންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ،ިއެގޮުތންިވަނަ ިނޫންަކން ިއ ޢުލާނެއް ިކޮށްފައ ވާ ން
ިޤަވާޢ ދުގެ،ި ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިހ މަނަންޖެހޭނެކަމަށް ިއ ޢުލާނެއްގައ  ިތެރެއ ން،ިއ20ިިެއެފަދަ ިކަންތައްތަކުގެ ިބަޔާންކުރާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ގޯތ ިދޫކުރާިސަރައްޙައްދާއ ،ިއެިމާއްދާގެި)ނ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ،ިދޫކުރަންިހަމަޖެހ ފައ ވާިގޯތީގެިޢަދަދާއ ިބޮޑުމ ނާއ ،ިިމާއްދާގެި)ށ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ،
ންކޮށްފައ ާވ،ިޯގތ ި(ިގައ ިބަޔާއެިމާއްދާގެި)ރ(ިގައ ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ،ިގޯއްޗަށްިއެދ ިކުރ މަތ ެލވޭނޭިމީހުންގައ ިުހންނަންޖެޭހިޝަރުޠުތަކާއ ،ިއަދ ިއެިމާއްދާެގި)ބ

ި ިދ ރ އުޅުމަށް ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ ި ިގައ  ި)ޅ( ިމާއްދާގެ ިއެ ިއަދ  ިޝަުރޠުތަކާއ ، ިއެ ިކަމަށްވާނަމަ ިއެކުގައ  ިޝަރުޠުތަކަކާ ިވަކ  ިނަގާިދޫކުރެވޭނީ ިގޯއްޗެއް ދެވަނަ
ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  ި)ކ( ިމާއްދާގެ ިއެ ިއަދ  ިކުއްޔާއ ، ިދޫކުރާނެ ިގޯތ  ިއެފަރާތަށް ިފަރާތެއްނަމަ ިގަވާއ ދުގެ ިއެ ިއ ތުރ0ިިުގޮތުގެމަތ ން ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ި ިކުރާ ިދ ނުަމށް ިޯގތ  ިފަހުން ިމީގެ ިފާހަގަކުެރވޭތީ، ިނުވާކަން ިހ މަނާފައ  ިއ ޢުލާނުގައ  ިއެ ިޝަރުޠުތައް، ިއެ ނޑައަޅާނަމަ ިކަ ިއެފަަދިޝަރުޠުތަކެއް އ ޢުލާނުގައ ،
 ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާިކަންތައްތައްިހ މެނުން.20ިިބަންޑާރަިގޯތ ިދޫކުރުމުގެިޤަވާޢ ދުގެިިއ ޢުލާނެއްގައ ިހ މަނަންޖެޭހނެކަމަށްިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިހ މަނަންޖެޭހިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިބަންޑާރަިގޯތ ިދޫކުރުމުގައ ިނުވަތަިއެނޫންވެސްިމ ފަދަިމަސައްކަތްތައްކުރާއ ރު،ިވަކ ިކަމަކަށްިކުރާިއ ޢުލާނުގައ  -1
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއަސާސީިިކަމަށް ިހ މަަނންޖެހޭ ިކޮންމެހެން ިއެކަމެއްގައ  ިފޯމެއްގައ  ިޫދކުރާ ިކަމަކަްށ ިވަކ  ިހ މެނުމަށާއ ، ިޝަުރތުތައް ިކަންތައްތަކާއ ، ިއެންެމާހ

ިހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ިލ ޔުންތަކެއް ިވަކ  ިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްޓަކައ  ިކަމަކަށް ިވަކ  ިގުޅ ގެން ިފޯމަކާ ިއެ ިހ މެނުމަށާއ ،ިއަދ  ިހުށަހެޅުމަްށި،ިއެމައުލޫމާތުތައް ިލ ޔުންތައް ފަދަ
ިމާރކްސް ިދޫކުރުމުގައ  ިއުސޫލާއ ،ިގޯތ  ިގޮތުގެ ނޑައަޅާނެ ިކަ ިމީހުން ިދޫކުރާނެ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިހ މެނުމަށާއ ،ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ނޑައަޅައި ފޯމުގައ  ިކަ ިއުސޫލު ދޭނެ

ިވީހާ ިކަންކަމުގައ  ިގުޅ ފައ ވާ ިޙައްޤުތަކާ ިރައްޔ ތުންގެ ިލ ޔެކ ޔުންިއާންމުކުރުމަށާއ ،ިއާއްމު ިސާފުވާނެހެން ިރައްޔ ތުންނަށް ިއާއްމު ިފެންނަގޮތަކަށް ިދެފުށް ިބޮޑަށް ވެސް
 އާއްމުކުރުން.ި

ި
އ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިގޯއްޗަށQ10C/2010/61ިިްގައ ިތ ނަދޫއ ންިގޯތ ިދޫކުރުަމށްޓަކައ ިތ ނަދޫިއޮފީހުންިކުރ ިނަންބަުރ1020ިިނޮވެމްބަރ11ިި -0

ިހުޅުވާލާފަ ިހުށަހެޅުމަށް ިފޯމު ިއެދޭ ިމުއްދަތަކީ 1020ިިނޮވެމްބަރ10ިިއ ވާ 00ިިއ ން 1022ިިޖެނުއަރީ 00ިިއާއ  1022ިިޖެނުއަރީ 20ިިއ ން 1022ިފެބްރުއަރީ
ިވަނަިއަހަރުގެިއެންޓްރީިފޮތާއ ،ިގޯއްަޗށްިއެދ ިތ ނަދޫިއޮފީހަށްިހުށަހަާޅފައ ވާިފޯމުތަކުގައ ވާިއެންޓްރ1022ިީއަށްކަންިފާހަގަކުރެވުނުިނަމަވެްސ،ިތ ނަދޫިއޮފީހުގެި

ި ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިއ ޢުލާންތަކުގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިއޮފީހުން ިތ ނަދޫ ިލ ސްޓުން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ނޑާއ ، ިބަލައ ގަތުމަށްިތައްގަ ފޯމުތައް
އްޗަށްިއެދޭިފޯމުތައްިބަލައ ގެންފައ ވާކަްނިއަށް(ިގ1022ިޯޖެނުއަރ12ިިީއ ނ1022ިިްޖެނުއަރ02ިިީބަޔާންކޮށްފައ ވާިދުވަސްތައްިފ ޔަވައ ިއެހެންިދުވަސްތަކުގައ ި)

ި ިމ ގޮުތން 02ިިއެނގޭތީއާއ ، 1022ިިެޖނުއަރީ 12ިިއ ން 1022ިިޖެުނއަރީ ިޖުމްލަ ިފާހަގ40ިިައަށް ިތަޙުޤީޤަށް ިބަލައ ގެންފައ ވާކަން ިއޮީފހުން ިތ ނަދޫ ފޯމު
ިއެނޫން ިނުވަތަ ިފޯމެއް ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތެއްގެ ިވަކ  ިއެޅ ފައ ވާ ނޑަ ިކަ ިއެިކުރެވޭތީއާއ ، ިކުރުމަށްފަހު، ިއ ޢުލާން ިޢާންުމކޮށް ިކަމަށް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިއެއްޗެއް ވެސް

ިދ ރ އު ިފަހުްނ، ިމީގެ ިބެލެވޭެނތީ، ިކަމަްށ ިކަމެއް ިކުރެވޭ ިޚ ލާފަށް ިއުޫޞލާއ  ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިބަލައ ގަތުމަކީ ިތަކެތ  ިބޭރުން ިގޯތ ިމުއްދަތުގެ ިބަންޑާރަ ޅުމަށްޓަކައ 
ިއެނޫންވެސްި ިނުވަތަ ިހުށަހެޅުްނތައްިދޫކުރުމުގައ  ިހުށަހަޅާ ިމުްއދަތުގައ  ިއ ޢުލާނުގައ ވާ ިކޮށްަފއ ވާނަމަ،ިއެ ިއ ޢުލާނެއް ިކަމަކަށް ިވަކ  ިމަސައްކަތްތައްކުރާއ ރު، ިމ ފަދަ

 ބަލައ ގަތުމަށާއ ،ިއ ޢުލާނުގެިމުްއދަތުގެިފަހުންިއެއްވެސްިހުށަހެުޅމެއްިބަލައ ިނުގަތުން.ި
 
ިހުށަހަޅާފައ  -4 ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިއ ން ިތެރެއ ްނިގދ.ތ ނަދޫ ިފޯމުތަކުގެ ިނުވާކަމާއ ،00ިިވާ ިލ ޔެފައ  ިތާރީޚު ިކުރ  ިއެންޓްރީ ފޯމެއްގައި 2ިފޯމެއްގައ 

ިާތރީޚުތަ ިތަރުީތބާއ  ިނަންބަރުގެ ިއެްނޓްރީކޮށްަފއ ވާ ިފޯމުތައް ިކުރެޭވތީއާއ ، ިފާހަގަ ިތަޙުޤީޤަށް ިުނވާކަން ިލ ޔެފައ  ިނަްނބަރު ިފާހަގަިއެންޓްރީ ިދ މާނުވާކަން ކާއ 
ރީޚުތަކުގައ ިއެންޓްރީިމ ގޮތުންިކުރީގެިއެންޓްރީިނަންބަރުތައްިފަހުގެިތާރީޚުތަކުގައ ިއެންޓްރީިކޮށްފައ ވާކަމާއ ،ިފަހުގެިއެންޓްރީިނަންބަރުތައްިކުރީގެިތާ، ކުރެވޭތީއާއ 

ވާިފޯމުތައްިަބލައ ަގނެިއަތުންިލ ޔެފައ ވާިލ ސްޓެްއިކޮށްފައ ވާކަންިފޯމުގެިބޭރުގައ ިލ ޔެފައ ވާިމަޢުލޫމާތުންިއެނގޭތީއާއ ،ިގދ.ތ ނަދޫއ ންިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ 
ިކޮޕީތަ ިތަާފތު ިއެލ ޔުމުގެ ިލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ ، ިއޮފީުހން ިތ ނަދޫ ިއަޞްލު ިއެލ ޔުމުގެ ިނަމަވެސް ިއޮތް ިތައްޔާރުކޮށްފައ  ިއޮފީހުން ިއޮފީހުްނިތ ނަދޫ ިތ ނަދޫ ކެއް

ނަޫދިއޮފީހުގެިއެންޓްރީިޮފތުގައ ިޓ ެޕކްސްިޖަހައ ިބަދަލުތައްިެގނެސްފައ ވާތީ،ިތ ަނދޫންިގޯއްޗަށްިއެދ ިފެނ ފައ ވާތީއާއ ،ިފޯމުތައްިަބލައ ގަނެިއެންޓަރިކޮށްފައ ާވިތ 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިހު ިފަހުން ިމީގެ ިނެތުމުްނ، ިއެނގެން ިތަޙުޤީޤަށް ިކޮބައ ކަން ިމަޢުލޫމާތަކީ ިސައްޙަ ިއެންމެ ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފޯމު ިވަކި މ ބުރުގައ  ިހުށަހެޅުމެއްގައ  ށަހަޅާ
ިމައުލޫމާތުތަގޮތަ ިވަކ  ިހުށަހެޅުމަކާއެކު ިހުށަހަޅާ ިސޮއ ކުރުމަށާއ ، ިއ ޤްރާރުވެ ިފަރާތަކުން ިއ ޤްރާރުވާންޖެހޭ ިޖެހޭނަމަ، ިއ ޤްރާރުވާން ިލ ޔުންތަކެްއިކަށް ިނުވަތަ ކެއް

ިކުރަންޖެހޭނަމަ ިނުގަތުމަށާއ ،ި،ފުރ ހަމަ ިބަލައ  ިހުށަހެޅުންތައް ިނުވާ ިފުރ ހަމަ ިލ ޔުންތައް ިމައުލޫމާތާއ  ިއެންޓްރީތަކެއްވެސްިިއެފަދަ ިއެންމެހާ ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލް
ނޑައެޅ ފައ ވާިގަވާއ ދާއ ިއުސޫލުގެިތެރެއ ންިއެންޓްރީކުރުން.ި  ކަ

 
ިބަޔާންކޮްށފަ -0 ިއެފޯމުގައ  ިކަމުގައ  ިލ ޔުްނތަްއ ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިފޯުމތަކާއ އެކު، ިދޫކޮށްފައ ވާ ިގޮތުން ިގުޭޅ ިދޫކުރުމާއ  ިގޯތ  ިއައ ޑީިތ ނަދޫއ ން އ ވާ

ިިކާޑުގެ ިފޯމުތަކެއް ިފުރ ހަމަނުވާ ިމަޢުލޫމާތު ިފޯމުތަކާއ ، ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާ ިކޮޕީ ިސެޓްފ ކެޓްގެ ިވަރީގެ ިކައ ވެންެާއ  ިކައުންސ ލްިކޮޕީއާއ ، ގދ.ތ ނަދޫ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހުށަހަޅަން ިފޯމާއ އެކު ިހުަށހެޅ އ ރު، ިފޯމު ިކުރެވޭތީއާއ ، ިފާހަގަ ިބަލައ ގެންފައ ވާކަން ިބައެއްިިއ ދާރާއ ން ިހުށަހަޅާފައ ނުވާ ިލ ޔެކ ޔުންތައް ބައެއް

އ ިކޮންމެހެންިފުރ ހަމަިކުރަންޖެހޭިފަރާތްތަކަށްިގުޅައ ގެންިއެފަދަިލ ޔުންތައްިހޯދާފައ ވާކަންިފާހަގަިުކރެވޭތީ،ިމީގެިފަހުންިކައުންސ ްލިއ ދާރާއަށްިހުށަހަޅާިފޯމެއްގަ
ިވޭތޯއާއ ،ިފޯމާއ  ިޮކށްފައ  ިފޯމުިމަޢުލޫމާތުތައްިފުރ ހަމަ ިަބލައ ނުގަތުމަށާއ  ިޫނނީިފޯމު އެކުިހުަށހަޅަންެޖހޭިކަމަށްިބަޔާންކޮްށފައ ވާިލ ޔެކ ޔުންިހަމަތޯިބެލުަމށްފަހުގައ 

ިކުރާނަމަ ިސާުފ ިމަޢުލޫމާތު ިހޯދައ  ިލ ޔެކ ޔުމެއް ިއ ތުރު ިކުރުމަށް ިފުރ ހަމަ ިފޯމު ިފަރާތްތަކުެގ ިނުވާ ިފުރ ހަަމ ިފޯމު ިބަލައ ގަތުމަށްަފހު ިހު، ިުހށަހެޅ  ރ ާހިފޯމު
 ނގޭނޭހެންިބެެލހެއްޓުން.ިފަރާތްތަކަކަށްވެސްިހަމަހަމަިއުޫޞލަކުންިޢަމަލުިކުރުމަށާއ ،ިއެލ ޔެކ ޔުމެއްިހޯދ ިގޮތާއ ިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރ ިގޮތްިލ ޔެކ ޔުމުންިއެ

ި
ިދ ރ އުޅުމަށްޓަ -2 ިފޯމުތަކުގައ ، ިދޫކޮށްފައ ވާ ިއޮފީުހްނ ިތ ނަދޫ ިހުަށހެޅުމަށްޓަކައ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިބެހޭިތ ނަދޫއ ން ިދޫކުރުމާއ  ިބަންޑާރަގޯތ  ކައ 
ި ިޙ20ިާޤާވާޢ ދުގެ ިގޯތ ގެދޮރުގެ ިުއމުރާއ ، ިފަާރތުގެ ިހުށަހަޅާ ިފޯމު ިނުވާތީާއއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ  ިަޝރުޠުތައް ިއަސާސީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ލަތުފަދަިވަނަ

ިހުަށެހޅުމުގެިޝަރު ިއެދ  ިސަބަބުން،ިގޯއްޗަށް ިނުވުމުގެ ިހ ނަމާފައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާތީއާއ ،ިައދި މަޢުލޫމާތު ިފޯމު ިެއދ  ިގޯއްޗަށް ިފަރާތްތަކަކުން ިގ ނަ ިނުވާ ިފުރ ހަމަ ޠު
ިބާޠ ލުކުރަންޖެހުމުގެިސަބަބުންިޝަރުޠުިފުރ ހަމަނުވާިގ ނަިފޯމުތަކެއްިތ ނަދޫިއޮފީހުންިބަލައ ގަނެ،ިއެފޯމުތަކާިގުޅޭިމަޢުލޫމާތުިހޯދައ ،ިއަދ ިއޭގެިފަހުންިއެފޯމުތައް

ިގ  ިގޮތުން ިފޯމުއ ދާރީ ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިފަހުން ިމީގެ ިކުރެވޭތީ، ިފާަހގަ ިތަޙުޤީޤަށް ިޖެހުނުކަން ިކުރަން ިކައުންސ ލުން ިތ ނަދޫ ިމަސައްކަތްތަކެއް ތަކުގައި ނަ
ރ ޢާޔަްތކޮށްިފޯމުިތައްޔާރުިކުރުމަށާއ ،ިގޯއްޗަށްިއެދުމުގެިޝަރުޠުތައްިަބޔާންކުރުމަށާއ ިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުަށހެޅުމަށްިބޭުނންވާިފޯމުިތައްޔާރުުކރުމުގައ ިރަށުގެިޙާލަތަށްި

ިފަސޭހައ ްނި ިރައްޔ ތުންނަށް ިުހރ ހާ ިއާއްމުކޮށް ިަކނޑައަޅާފައ ވާނަމަ، ިޝަުރތުތަކެއް ިއ ތުރު ިގުޭޅގޮތުން ިފަރާތްތަކާ ިހުށަހަޅާ ިޝަރުތުތަްއިފޯމްތައް ިއެ ފެންނާެނހެން
 ޢާއްމުކުރުން.ި

 
ިކައު -0 ިތ ނަދޫ ިހުށަެހޅުމަށް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިތ ނަދޫއ ން ިފޯމުގެ ިކޮށްފައ ވާ ިތައްޔާރު ިއ ދާރާއ ން ިހުށަހަޅ2.0ިިާންސ ލްގެ ިފޯމު ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިދ ނުމުގަ ިމާރކްސް ިފޯމަށް ިއެދޭ ިޯގއްޗަށް ިއެމަޢުލޫމާތަީކ ިއަދ  ިއޮުތމުންނާއ  ިބަޔާންކޮށްފައ  ިލ ޔަން ިއެޑްރެސް ިދ ރ އުޅޭ ިމ ހާރު ިކުރަންޖެޭހިފަރާތުން ިރ ޢާޔަތް އ 
ހަކީިފޯމުިއެމަޢުޫލމާތުިލ ޔަންޖެހޭިގޮތުގެިތަފްޞީލްިފޯމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަންިފާހަގަިކުރެވޭތީއާއ ،ިމ ގޮތުން،ިމ ހާރުިދ ރ އުޅޭިއެޑްރެ،ިމަޢުލޫމާތަކަށްވީިހ ނދު

ިއުޅެންޖެހ ފައ  ިސަބަބުން ިވަޒީފާގެ ިނުވަތަ ިއެޑްރެސްތޯ، ިދ ރ އުޅެމުންދާ ިއެފަރާތުން ިނުވަތަ ިއެޑްރެސްތޯ، ިހުރ  ިމީހާ ިއެއްވެސްިހުށަހަޅާއ ރު ިމ ފަދަ ިތަނެއްތޯ، ވާ
ިމަޢުލޫމާތު ިސަޢްޙަ ިބޭުނންވާނޭ ިދ ނުމަށް ިމާރކްސް ިކުރުމުގައ  ިތައްޔާރު ިފޯމު ިފަުހން ިމީގެ ިބަޔާންކޮްށފައ ނުވާތީ، ިފޯމުގައ  ިފޯުމިމަޢުލޫމާތެއް ިލ ބޭނޭހެން ިފޯމުން

ިނުކުރެވޭފަދަ ިާމނަ ިތަފާތު ިޢ ބާރާތަކުން ިލ ޔެފައ ވާ ިފޯމުގައ  ިކުރުމަށާއ  ިޭބނުންާވިިތައްޔާރު ިފަރާތުން ިކުރާ ިތައްޔާރު ިކުރުމަށާއ ،ިފޯމު ިތަފްީޞލު ިއ ތުަރށް ޮގތަކަށް
 ޙަޤީޤީިމަޢުލޫމާތަކީިކޮބައ ކަންިއެނގޭނޭހެންިފޯމުިތައްޔާރުކުރުން.ި

ި
ވަނަިބައ ގައ ިފޯމުިހުށަަހޅާިފަރާތުގ8ިިެތ ނަދޫއ ންިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުަށހެޅުމަށްިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިތައްޔާރުިކޮށްފައ ވާިފޯމުގެިި- -8

ިބޮޑުމ ން ިއެގޯތީގެ ިލ ބ ަފއ ވާނަމަ ިގޯތ  ިދަރ އަކަށް ިފަރާތުގެ ިުހށަހަޅާ ިފޯމު ިބައ ގައ ، ިލ ަޔންޖެހޭ ިމަޢުލޫމާތު ިދަރ ންގެ ނޑައަޅާފައ ނުވާކަންިިއުފަން ިކަ ބަާޔންކުރަން
ނޑައަ ޅާފައ ވާކަންިފާހަގަިކުރެވޭތީއާއ ،ިފާހަގަިކުރެވޭތީއާއ ،ިއަދ ިދަރ ްނގެިމަޢުލޫމާތުގެިތެރޭގައ ިއެދަރީްނގެިއުފަންިތާރީޚުިލ ޔުމުގެިބަދަލުގައ ،ިއުމުރުިލ ޔުމަށްިކަ

ި ިލ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިރަސްމީ ިއެނގޭނޭ ިމަޢުލޫމާތު ިދަރ ންގެ ިސައްޙަކަންިއުފަން ިއެމަޢުލޫމާތުގެ ިނެތުުމން ިކޮށްފައ  ިބަޔާން ިކަމަށް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއ އެކު
ހ ެމނުމުގައ ިފޯމުިހުށަހަޅާިފަރާތުެގިިބެލުމަށްޓަކައ ިތ ނަދޫިއޮފީުހންިެއލ ޔުންތައްިފަހުންިހޯަދންޖެހޭނެަކމަށްިފާހަގަިކުރެވޭތީއާއ ،ިމީގެިއ ތުރުން،ިދަރީންގެިމަުޢލޫމާތު

ިތެ ިނުވާތީއާދަރީންގެ ިބަޔާންޮކށްފައ  ިފޯމުގައ  ިހ މެނުމަްށ ިމަޢުލޫާމތު ިއެދަރީންގެ ިހ ެމނޭަކމުގައ ވާނަމަ ިދަރ ން ިބޭުނންވާ ިއެހީއަށް ިޚާއްސަ ިއެފަަދިރޭގައ  ިއަދ  އ ،
ިނުވާީތ،ިފޯމު ިބަޔާންކޮށްފައ  ިކަމަށް ިޖެހޭ ިހުށަހަޅަން ިލ ޔުމެއް ިރަސްމީ ިއަންގައ ދޭ ިބޭނުންވާކަން ިއެހީއަށް ިޚާއްޞަ ިމ ބަޔަށްިިދަރީންގެ ިގޮތުން ިކޮށްފައ ވާ ތަްއޔާރު

ިމ ފަ ިކުރެވޭތީ،ިމީގެފަހުން ިފާހަގަ ިޖެހޭނޭކަމަށް ިހޯދަން ިލ ޔެކ ޔުން ިމަޢުލޫމާތުތަކާއ  ިއ ތުރު ިކައުންސ ލުން ިތ ނަދޫ ިދ ނުމުގައ  ިފޯމެއްިމާރކްސް ިކަމަކަށް ިއެއްވެސް ދަ
އެިމައުލޫމާތުިފުރ ހަމަކުރުމަށާއ ،ިއެކަމާިގުޅޭިޞައްޙަިމައުލޫމާތުިއެނގޭނެިރަސްމީިލ ޔުންިއެފަދަިތައްޔާރުކުރާއ ރު،ިވަކ ިކަމެއްގެިމައުލޫމާތުިހ މެނުމަށްިއެދޭނަމަ،ި

 ފޯމްތަކާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހޭިގޮތަްށިފޯމްތައްިތައްޔާރުކުރުން.ި
 
2- ި ިފޯމުގެ ިކޮށްފައ ވާ ިތައްޔާރު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިހުށަހެޅުމަށް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިއެފޯމުގައ ވާިވ20ިަތ ނަދޫއ ން ިބައ ގައ ، ނަ

ިބާޠ ލު ިފޯމު ިފޯމުގައ ިހ މެނޭކަމުގައ ވާނަމަ ިމަޢުލޫމާތެއް ިއެއްވެސް ިކަމަށާއ ،ިޙަޤީޤަތާިޚ ލާފު ިމަޢުލޫމާތުަތއް ިތެދު ިއ ޤުރާރުވެިނަންލ ޔެިމާއުލޫމާތުތަކަކީ ކުރެވޭނެކަމަށް
ނޑައަޅާފައ ވާއ ރު،ިމ ބައ ގައ ިއެއ ޤުރާރުގައ ިސޮއ ކުރަންޖެ ހެނީިފޯމުިހުށަހަޅާިފަރާުތންކަމެއްިނުވަތަިބަދަލުގައ ިފޯމުިހ ފައ ގެންިދާިފަރާތުންިކަެމްއިސޮއ ކުރަންިކަ

ިއަ ިބަލައ ގަނެފައ ވާކަމާއ ، ިއޮފީހުން ިތ ނަޫދ ިފޯމުތަކެއް ިގ ނަ ިސޮއ ކޮށްފައ ނުވާ ިއ ޤުރާރުގައ  ިފޯުމގައ ވާ ިނުވާތީއާއ ، ިހުވަދުއަތޮޅުިބަޔާންކޮށްފައ  ިއެފޯމުތަކަށް ދ 
ިތ  ިއ ޤުރާިދެކުނުބުރީ ިސޮއ ކޮށް ިފޯމެއްގައ  ިއެ ިތައްޔާރުކުރާއ ރު، ިފޯމު ިކަމަކަށް ިއެއްވެސް ިމ ފަދަ ިމީގެފަހުން ިދީފައ ވާތީ، ިކައުންސ ލުްނިމާރކްސް ރުވާންޖެހޭނީިނަދޫ

 ކޮންފަރާތެއްކަންިސާފުކޮށްިއެނޭގނެހެންިއެފަދަިފޯމްތައްިތައްޔާރުުކރުން.ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ި
20- 00ިި ިކައުންސ 1022ިފެބްރުއަރީ ިލޯކަލް ިބޭއްވ  ިގައ  ިއ ންތ ޚާބުވ  ިކައުންސ ލަށް ިގދ.ތ ނަދޫ ިއ ންތ ޚާބުގައ  ިގދ.ތ ނަޫދ0ިިލްތަކުގެ މެމްބަރުން

ިކައުންސ  ިގޮތަކާމެދު، ިގެންދާނެ ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތް ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިއ ްނ ިތ ނަދޫ ިހަވާލުވުމަށްފަހު، ިހ ންގުމާ ިއ ދާރާގެ ިބައްދަލުވުމެއްގައ ިކައުންސ ލްގެ ލްގެ
ިގޮތްތަ ިކައުންސ ލްިމަޝްވަރާކުރެވ ، ިތ ނަދޫ ިނެތުމުންނާއ ، ިއެނގެން ިޔައުމ އްޔާއަކުން ިއެއްވެސް ިބައްދަލުވުމުގެ ިކައުްނސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިނ ންމާފައ ވާކަމެއް، ގެިކެއް

މާރކްސްިދ ނުމަށްޓަކައ ިކޮމެޓީއެްއިށްިއ ދާރާއ ންިފެނ ފައ ވާިކައުންސ ްލިބައްދަލުވުްނތަކުގެިޔައުމ އްޔާތަކުގެތެރޭގައ ިތ ނަދޫއ ްނިގޯއްޗަށްިެއދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިފޯްމތަކަ
ކަމުގެިއެއްވެސްިޔައުމ އްޔާއެއްިއެކުލަވާލުމާއ ،ިއަދ ިފޯމްތަކަށްިމާރކްސްިދ ނުމާިގުޅޭިއެނޫންވެސްިކަމެއްގައ ިކައުންސ ލުގައ ިމަޝްވަރާކޮށްިނ ންމުމެއްިނ ންމާަފއ ވާ

ިޔަ ިބައްަދލުވުންަތކުގެ ިކައުންސ ލްގެ ިފަުހން، ިމީގެ ިނެތުމުްނ، ިނުވަަތިފެންނަން ިބައްދަލުވުމެއް ިއެއްވެސް ިކައުންސ ލްގެ ިފައ ލްކުރުމަށާއ ، ިގަވާއ ދުން އުމ އްޔާތައް
މެްއގައ ިބައ ވެރ ވ ިމެމްބަރުންނާއ ،ިކައުންސ ލްގެިއެއްވެސްިކޮމެޓީއެއްގެިބައްދަލުވުމެއްިބާއްވާނަަމ،ިެއބައްދަލުވުމެއްިބޭއްވ ިަތނާއ ،ިާތރީޚާއ ،ިވަގުތާއ ،ިއެބައްދަލުވު

 ވުންިހ ނގާދ ޔަިގޮތްިލ ެޔިޔައުމ އްޔާކޮށް،ިއެޔައުމ އްޔާއެއްގައ ިއެބައްދަލުވުމުގައ ިބައ ވެރ ވ ިހުރ ހާިމެމްބަރުންިސޮއ ކުރުން.ިބައްދަލު
 
22- ި ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަްށ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިކައުންސ ލުން ިފޯމުތަކަްށ1ިިތ ނަދޫ ިކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިބޭނުން ނޑެއް މ ންގަ

ިލ ޔެކ ޔުމާރ ިއެްއވެސް ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިޝާއ ޢުކޮށްފައ ާވކަން ިޢާންމުކޮށް ިފާސްކޮށް، ނޑެއް ިމ ންގަ ިވަކ  ިކުރާނެ ިޢަމަލު ިދ ނުމުގައ  ިއެނގެންިކްސް މަކުން
އެނެގންިެނތްކަމާއ ،ިއަދ ިޤާނޫނުިނަްމބަރިިނެތްކަމާއ ،ިރައްޔ ތުންނާިގުޅުްނހުރ ިނ ންމުމެއްގައ ިރައްޔ ތުންނަށްިއެންގުމަށްޓަކައ ިޢާއްމުކޮށްިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަން

ވަނަިމާއްދާގައ ިކައުންސ ލުންިިނ ންމާިނ ންމުްނތައްިއާއްމުކޮށ228ިިް)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ދާރީިދާއ ރާތައްިލާމަރުކަޒީިއުޞޫލުންިހ ންގުމުގެިޤާނޫނުގެ(ގ1020/0ިިެ
ތަކަކީިޞައްޙަިއަމުރެއްކަމުގައ ިނުބެލެވޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮްށފައ ވާތީ،ިމީގެިފަހުންިގޯއްޗަށްިއެދ ިހާމަކުރަންވާނެކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށްިހާމަނުކުރާިނ ންމުންތަކާއ ،ިއަުމރު

ި ިރައްޔ ތުންނަށް ިފާސްކޮށް ނޑެއް ިއުޞޫީލިމ ންގަ ިއެފަދަ ިވާނަމަ ނޑައެޅ ފައ  ިކަ ިމ ންަގނޑެއް ިވަކ  ިދ ނުމަށް ިފޯމުތަކަްށިމާރކްސް ިާޢންމުކޮްށިހުށަހަޅާ ެފންނާޭނހެން
ނަށްިއެނގޭނޭހެންިށާއ ،ިރައްޔ ތުންާނިގުޅުންިހުރ ިއަދ ިރައްޔ ތުންނަށްިކޮންމެހެންިއެނގެންެޖހޭިކަްނތައްތަކާއ ިބެހޭިމަޢުލޫމާތުިެއންެމހައ ިރައްޔ ތުންޝާއ ޢުިކުރުމަ

 ޢާންމުކޮށްިޝާއ ޢުިކުރުން.ި
ި

21- ި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ 02ިިގދ.ތ ނަދޫ ިަނންބ1022ިަމާރޗް ިފޮނުވާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިގައ  Q10-C/2011/10ިރ ސ ޓީއާއެކު،ިި
ނޑައަޅާފައ ވާިއުސޫލެއްިއެޓޭޗްކޮށްފައ ިއޮތްނަމަވެސް،ިގދ.ތ ނަދޫިކައު ންސ ލްގެިއ ދާރާިހ ންގުމަްށިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމުިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކަށްިމާރކްސްިދ ނުމަށްިކަ

ިފޯމްތަކަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިހަވާލުވ ފަހުން ިމެމްބަރުން ިވާކަމާއ ،ިއަދި ކައުންސ ލް ިގެނެސްފައ  ިބަދަލު ިއުޞޫލަށް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދ ނުމަށް ިމާރކްސް ށް
ނޑަށްިބަދަުލިގެނައުމަށްިގދ.ތ ނަޫދިކަ ނޑައަޅާފައ ވާިމ ންގަ އުންސ ލްގެިބައްދަލުވުމުަގއ ިތ ނަދޫއ ންިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަާޅފައ ވާިފޯމުތަކަށްިމާރކްސްިދ ުނމަށްިކަ

ނ ިއެމ ންގަ ިއެއްވެސްިމަޝްވަރާކޮށް، ިކައުންސ ލްގެ ިބުނެފައ ާވތީއާއ ، ިތަޙުޤީޤުގައ  ިމެމްބަރުން ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ިގެނެސްފައ ވާނޭކަން ިބަދަލު ޑަްށ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިނެުތމު ިއެނގެން ިބައްދަލުވުްނތަކުެގިޔައުމ އްޔާތަކުން ިނ ންމާފައ ވާކަްނިކައުންސ ލްގެ ިނ ންމުމެއް ިއެއްެވސް ިއެފަދަ ިފަހުިބައްދަލުވުމެއްގައ  ިކައުންސ ލުްނިން،ިމީގެ ން
ިޙައ  ިރަސްމީ ިތަކާއ ، ިއުޞޫލު ނޑައަޅާ ިކަ ިނ ންމުންތަކާއ ، ިނ ންމާ ިކައުންސ ލުން ިކަންކަމުގައ  ިއެންމެހާ ިމަޝްރޫޢުތަކާއ  ިގެންދާ ިވަކި ކުރ އަށް ޞ އްޔަތަކުން

ިގު ިޙާލަތަކާއ  ިދ މާވާ ިމެދުތެރެއ ން ިކަމެއްގެ ިގެންދާ ިކުރ އަށް ިފާސްކޮށްގެން ިގޮތަކަށް ިވަކ  ިކުރ ންިފަރާތަކުން ިސަބަބަކާހުރެވެސް، ިއެނޫން ިނުވަތަ ޅ ގެން،
ނޑަކަށްިބަދަލުގެްނނަންިޖެހ އްެޖިނަމަ،ިއެިބަދަލެއްިެގންނަންޖެުހުނި ނޑައެޅ ފައ ވާިއުޞޫލަކަށްިނުަވތަިކުރ ންިނ ންމާފައ ވާިމ ންގަ ސަބަބުިލ ޔެކ ޔުމުންިެފންނަްނިކަ

 ހުންނާނޭެހންިބެލެހެްއޓުން.ި
 
ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންިކޮށްފައ ވާިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިއަލަށްިގޯތ ިދޫކުރެވޭިމީހުންގ0ިިެގޯތ ިދޫކުރުމުގެިޤަވާޢ ދުގެިިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިބަންޑާރަ -20

ިޝަރުޢީގޮުތން ިއުފަންަދރ ންނާއ ،ިއެމީހަކަށް ިދަށުގައ ާވ ިބެލުމުގެ ިމީހުްނގެ ިއެދ ފައ ވާ ިތެރޭގައ ،ިގޯއްޗަށް ިތަކުގެ ިޝަރުޠު މީުހންެގިިބަލަްނިޖެހ ފައ ވާިހުންނަންވާ
ިމީހާއަ ިއެދ ފައ ވާ ިތަނަވަސްކަމާއ ،ިގޯއްޗަށް ިބ މުގެ ިމީހުންގެ ިދަށުގައ ވާ ިބެލުމުގެ ިއެމީހާގެ ިމީހާއާއ  ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗެއްލ ބ ،ިނުވަތަިޢަދަދާއ ،ިގޯއްޗަށް ިކުރ ން ށް

އ ވަނީިދެމަފ ރ ންިކަމުގައ ވާނަމަިދެމަފ ރ ންނަށްިދެގޯތ ިނުނެގޭނެިގޮތެއްިއޮވެ،ިއެިގޯއްޗަކާމެދުިޢަމަލުކޮށްފައ ވާިގޮތުގެިމައްޗަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިއަދ ިގޯއްޗަށްިއެދ ފަ
ި ިޤަވާއ ދުގެ ިއެ ިމީހެއްކަމަށް، ިބޭުނންވެފައ ވާ ިގޯއްޗަކަށް ިއެމީހަކީ، ިޝަރުުޠ22ިިބަލާ، ިކަމަށް ިޖެހޭ ިފެންނަން ިކޮމ ޓީއަށް ިކުރާ ިބަޔާން ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިގދ.ތ ނަދޫއ ން ިނަމަވެސް، ިއޮތް ިދަތ ަކންިިކޮށްފައ  ިގެދޮރުގެ ިގޯތ  ިމ ންަގނޑުގައ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިމާރކްސްދ ނުމަށް ިފޯމްތަކަށް ިހުށަަހޅާފައ ވާ ިއެދ  ގޯއްޗަށް
ި ިދޫކުރުމުގައ  ިގޯތ  ިފަހުން ިމީގެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ ިނުވާކަން ިބައްޓަންކޮްށފައ  ިގޮތަކަށް ިއ ސްކަންދޭނެ ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހަޅާދ މާވެފައ ވާ ިއެދ  ފޯމުިިގޯއްޗަށް

ނ ިމ ންގަ ިހެން ިދެވޭނޭ ިއ ސްކަން ިފަރާްތތަކަށް ިބޭނުންވާ ިބޮޑަށް ިގޯއްޗަށް ިއެކުލަވާލާއ ރު ނޑުތައް ިމ ންގަ ިދ ނުމުގެ ިމާރކްސް ނޑައެޅުމަށާއ ިތައްޔާރުކޮށް ިކަ ޑުތައް
ނޑުތައްިތައްާޔރުިކުރުން  .ިރަށުގެިޙާލަތަށްިރ ޢާޔަތްކޮށްިއެފަދަިފަރާތްތަކަށްިމާރކްސްިއ ތުރުިވާނޭހެންިމ ންގަ

 
މަވެސް،ިގދ.ތ ނަދޫއ ންިގޯއްޗަްށިއެދ ިުހށަހަޅާފައ ވާިފޯމުތައްިއ ވެލުޭއޓްިކުރ ިސީދާިތާރީޚްިރަސްމީިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުމަކުންިއެނގެންިނެްތިނަ -24

ި ިދޫކޮށްފައ ވަނީ ިގޯތ  1022ިިނޮވެމްބަރ02ިިތ ނަދޫއ ން ިތާރީޚަކީ ިފަހު ިއެންމެ ިހުށަހެޅުުމގެ ިފޯމުތައް ިވެފައ ، ިކަމަށް ިފ20ިެގައ  ިތ ނަދ1022ިިޫބްރުއަރީ ކަން
ި ިވާތީ، ިފާއ ތުވެފައ  ިމުއްދަތެއް ިދ ގު ިދެމެދު ިކުރުމާއ  ިއ ވެލުއޭޓް ިބަލައ ަގނެ ިފޯމުތައް ިއެނގޭތީއާއ ، ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިމާރކްސްިކައުންސ ލްގެ ިފޯމުތަކަށް ބައެއް

ިސާފުކު ިގުޅައ  ިފޯުނން ިއައ ސްފައ ވޭތޯ ިބަަދލު ިމަޢުލޫާމތަށް ިފޯމުތަކުގައ ވާ ިބަަދުލިދ ންއ ރު ިމާރކްސްތަކަށް ިޯފމުތަކުގެ ިއައ ސްފައ ވާ ިބަދަލު ިމަުޢލޫމާތަށް ރުމަށްފަހު
ޔެކ ޔުންތައްިބެލ ކަންިއެނގެންިގެނެސްފައ ވާކަންިއެިފޯމުތަކުންިއެނގޭތީއާއ ،ިއެިބަދަލުިގެނެްސފައ ވާިފޯމުތަކުގައ ވާިމަޢުލޫމާތުެގިޞައްޙަކަންިބެލުމަށްިކަމާގުޅޭިލ 

ިފާހަ ިތަޙްޤީޤަށް ިކަނޑައެޅުމަށާއ ނެތްކަން ިކުރ ން ިތާރީޚެއް ިވަކ  ިބަލާނެ ިކުރުމުގައ  ިއ ވެލުއޭޓް ިފޯމުތައް ިހުށަހަޅާ ިގޯއްޗަްށއެދ  ިފަހުން ިމީގެ ،ިގަކުރެވ ފައ ވާތީ،
ިފަރާ ިހުރ ހާ ިހުށަހެޅ  ިފޯމު ިކުރާނަމަ، ިރ ޢާޔަތް ިބަދަލުތަކަށް ިއަންނަ ިޙާލަތަށް ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިފޯމު ިފަހުން ިތާރީޚުގެ ނޑައަޅާ ިހަމަހަަމިތްކަ ތަކަށްވެސް
ިފޯމްތައް ިއެ ިވުމަށްފަހު، ިދުވަސްތަކެއް ިގ ނަ ިއ ވެލުއޭޓްނުކޮށް ިފޯްމތަކެއް ިހުށަހަޅާ ިވަކ ކަމަކަށް ިއަދ  ިޢަމަލުކުރުމަށާއ ، ިެއިިއުޞޫލަކުން އ ވެލުއޭޓްކުރާނަމަ،
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިމައުލޫމާ ިފޯމްތަކުގައ ވާ ިއެ ިޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ިއަންނާނެކަން ިބަދަލު ިމައުލޫމާތު ިއަލުންިފޯމްތަކުގައ ވާ ިމައުލޫމާތެއް ިއެ ިއައ ސްފައ ވާނަމަ، ިބަދަލެއް ިއެއްވެސް ތަށް
 ހުށަހެޅުމަށްިހުރ ހާިފަރާތްތަަކށްެވސްިހަމަހަމަިފުރުޞަތެއްިދ ނުމަށްޓަކައ ިއެކަންިއާއްމުކޮށްިއަންގާިއ އުލާންކުރުން.ި

 
ިދޫކުރުމުގައ  -20 ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިމަސަި،ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިމ ފަދަ ިއެނޫންެވސް ިމާރކްސްދ ނުމުގައި ނުވަތަ ިބައ ތަކަށް އްކަތްތައްކުރާއ ރު،ިފޯމްގައ ހުރ 

ިމާރކްސްދ ނުމަށާއ ،ިމ  ިރ ޔާޢަތްކޮށް ިބަލާ ިމައުލޫމާތުތަކަށް ިމައުލޫމާތުިޞައްޙަކުރުމަށްފަހު،ިއެފޯމުގައ ވާ ިހ މަނާފައ ވާ ިއ ޢުލާންކުރާއ ރު،ިއެފޯމެއްގައ  ިކަމަކަމަށް ފަދަ
ިތާރީ ިވަކ  ިވަޒަންކުރާނެ ިބަލާ ިމައ ންބަފައ ްނނާއ ،ިހާލަތު ިރަްށވެހ ކަމާއ ، ިދަރ ންނާއ ، ިއުމުރާއ ، ިވަރ /ކައ ވެންެާއ ، ިހަމައަކަށް ިތާރީޚާ ިއެ ނޑައެޅުމަށާއ ، ިކަ ޚެއް

 އަނބ /ފ ރ ންގެިގޯތީގެިހާަލތުިަބލާިވަޒަންކުރުން.ި
ި

ިސަބަބަކާހު -22 ިއެއްވެސް ިމަސައްކަތްތައްކުރާއ ރު، ިމ ފަދަ ިއެޫނންވެސް ިނުވަތަ ިދޫކުރުމުގައ ، ިކެންސަލްވެފައ ވާނަމަ،ިގޯތ  ިފޯމެއް ިއެއްވެސް ރެ
ިފޯމްި ިއެފަރާތުގެިޙައްޤެއްކަމަށްިފެންާނތީއާއ ،ިކެންސަލްކޮށްފައ ވާ ތައްިކެންސަލްކޮށްފައ ވާިސަަބުބިކެންސަލްވެފައ ވާިސަބަބުިއެފޯމެްއިހުށަހެޅ ިފަރާތަަކށްިއެނގުމަކީ

 އެފޯމެއްިހުށަހެޅ ިފަރާތަށްިލ ޔުމުންިއެންގުން.ި
ި

ިއަދަދުިދ ރ އުޅުމަ -20 ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިދޫކުރުމަށް ިމަސައްކަތްތައްކުރާއ ރު، ިމ ފަދަ ިއެނޫންވެސް ިނުވަތަ ިދޫކުރުމުގައ ، ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ށްޓަކައ 
ިއެ ިނ މ  ިއ ޖުރާއާތުތަކެއް ިހުރ ހާ ިހާަލތުގައ ، ިނުވާ ިއ ޢުލާންކޮށްފައ  ިއާއްމުކޮށް ިބެހ ފައ ވާކަން ިކެޓަގަރީތަކަށް ިވަކ  ިފަހުބައ ކުރުމުގައ  ިވަކި ިންމެ މަރުޚަލާގައ 
ލ ބުަމށްިއެންމެިއ ސްކަންޭދިިއަދަދުތަކަކުންިކެޓަގަރީިނުކުރުަމށާއ ،ިއަދ ިމ ިމައްސަލާގައ ިާމރކްސްތަކުގެިވަކ ިރޭންޖަކުންިކެޓަގަރީިކުރުމަކީިއޭގެިސަބަބުންިގޯތ 

ިރޭން ިމާރކްސްތަކެއްގެ ިަވކ  ިކުރާނަމަ ިކެޓަގަރީ ިފެންނާީތ، ިބުރޫއަރާކަމެއްކަމަށް ިރ ޢާޔަތްކޮްށިތަރުތީބަށް ިހާލަތްތަކަކަްށ ިަވކ  ިބަދަލުގައ  ިކުރުމުގެ ިކެޓަގަރީ ޖުން
ރަށުންިބޭރުގައ ިދ ރ އުޅޭިރަށުިމީހުން(ިކެޓަގަރީިި–0ިކެޓަގަރީި، ރަށުގައ ިދ ރ އުޅޭިރަށުިމީހުންި-1ރަށުންިބޭރުިމީހުން،ިކެޓަގަރީިި-2ި)މ ސާލަކަށް؛ިކެޓަގަރީި

 ކުރުން.ި
ި

ނޑުގައ ،ިދަރ ންެގިބަޔަށްި)01ިގދ.ތ ނަދޫއ ންިގޯއްޗަށްިއެދ ިުހށަހަޅާފައ ވާިފޯމުތަކަށްިމާރކްސްިދ ނުމުގައ ިބޭނުންކޮްށފައ ވާިތަާފތުި -28 4ިމ ންގަ
ި ނޑުގައ  ިމ ންގަ ިއެއް ިދ ނުމުގައ  ިމާއްދާ(ިމާރކްސް ިކުއ28ިް"ވަނަ ިދަށުގެ ިކުއަހަރުން ިގ ނަ ިވުރެ ިއެއްކުއްޖަކަށް ިނުވަތަ ިހުރ ަނމަ ިނަމަ"ިމ ހެްނިޖަކު ިތ ބ  ދ ން

"ި ނޑުގައ  ިމ ންގަ ިދެވަނަ 12ިިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު ިދަށުގެ ިމ ހެްނިއަހަރުން ިތ ބ ނަމަ" ިކުދ ން ިގ ނަ ިވުރެ ިއެއްކުއްޖަކަށް ިނުވަތަ ިނަމަ ިހުރ  ކުއްޖަކު
ހުށަހެޅ ިހުރ ހާިފަރާތަކަށްިހަމަަހމަިއުޞޫލެއްިގެންގުޅެފައ ވާކަންިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަންިތަޙުޤީޤަށްިާފހަގަިކުރެވ ފައ ވާތީ،ިދަރ ންގެިަބޔަށްިމާރކްސްިދ ނުމުގައ ިފޯމުި

ި ިަބލާ، ިއައ ސްފައ ވޭތޯ ިބަދަލެއް ިމަޢުލޫމާތަށް ިދަރ ންގެ ިފޯމުތަކުގައ  ިބައެއް ިދ ނުމުގައ ، ިމާރކްސް ިފޯމުތަަކށް ިނެތުމުްނނާއ ، ިމާރކްްސިއެނގެން ިމަޢުލޫމާތު އެ
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ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ކުރެވ ފައ ިވާއ ރު،ިފޯމުިހުށަހަޅާފައ ވާިހުރ ހާިފަރާތްތަކަށްިގުޅައ ގެންިދަރ ންގެިމަޢުލޫމާތުިސާފުކޮށްފައ ވާކަންިތ ނަޫދިިދ ނުމުގައ ިހ މަނާފައ ވާކަންިތަޙުޤީޤަށްިފާހަގަ
ި ިއ ޢުލާންކޮށްފައ  ިއަންގާ ިޢާއްމުކޮށް ިހުށަހެޅުމަށް ިއެމަޢުލޫމާތު ިނެތުމުންނާއ ،ިއަދ  ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިއ ދާރާގެ ިފާހަގަކައުންސ ލް ކުރެވޭތީ،ިމީެގިިނުވާކަން

ިހު ިހ މެނޭ ިކަމުގައ  ިއެ ިކަންކަމުގައ  ިގެންދަްނޖެހޭ ިކުރ އަށް ިއުޞޫލަކުން ިވަކ  ިދީ ިމާރކްސް ނޑަކުން ިމ ންގަ ިވަކ  ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިއެއްިފަހުން ިފަރާތަކާއ މެދު ރ ހާ
ނޑަކުންިއަދ ިހަމަިހަމަިއުޞޫލަކުންިޢަމަލުކުރުން.ި  މ ންގަ

 
ނޑުގެިގދ.ތ ނަދޫއ ންިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަ -22 ވަނަިމާއްދާގައ ވާިރަށްވެހ ކަމުގެިބަޔަށްިމާރކްސ0ިިްޅާފައ ވާިފޯމުތަކަށްިމާރކްސްިދ ނުމުގެިމ ންގަ

ިބޭނުން ިއުޞޫލެއް ިއެއް ިދ ނުމުގައ  ިާމރކްސް ިމ ބަޔަށް ިއަދ  ިނެތުމުންނާއ ، ިއެނެގން ިކަން ިކަންތައްތަކަކަށް ިޮކން ިބަލާފައ ވަނީ ިނުވާކަްނިދ ނުމުގައ  ިކޮްށފައ 
ނޑަކުންިމާރކްސްިދީިވަކި 00ިއުންސ ލްގެިގދ.ތ ނަދޫިކަ ނޑައެޅ ފައ ވާިވަކ ިމ ންގަ މެމްބަރުންިމ ިކޮމ ޝަނަށްިދީފައ ވާިބަޔާންތަކުންިއެނގޭީތ،ިމީގެިފަހުންިކަ

ިޢަމަލުކުރުމަށާއ  ިއުޞޫލަކުން ިހަމަހަމަ ިފަރާތަކާއ މެދު ިހުރ ހާ ިހ މެނޭ ިކަމުގައ  ިއެ ިކަންކަމުގައ  ިގެންދަންޖެހޭ ިކުރ އަށް ިއުޞޫލަކުން ިމާރކްސްި، ިބަޔަކަށް މ ފަދަ
ނޑުިތަފްޞީލުކޮްށިބަޔާންކުރުން.ި ނޑައަޅާނަމަިއެބަޔަކަށްިމާރކްސްިދ ނުމުގައ ިބަލާނެިއުޞޫލީިމ ންގަ  ދ ނުމަށްިކަ

ި
ފަރާތްތަކުގެިިޕޮއ ންޓަށްިވުރެިމަތ ންިމާރކްސްިލ ބ ގެންިގުރުއަތަށްިހޮވ ފައ ވ00ިާގދ.ތ ނަދޫއ ންިގޯއްޗަށްިއެދ ިުހށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންި -10

ގައ ިތ ނަދޫިއާބާދީިމަރުކަޒުގައ ިއޮންނާނެކަމަށްިޢާއްމުކޮށްިއަންގާިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ،20:00ިިވަނަިދުވަހުގ1022ިިެނޮވެމްބަރ02ިިމެދުގައ ިގުރުއަތުލުންި
ިބަި ިކަމަށް ިޙަވާލުކުރެވޭނެ ިލ ޔުމެއް ިއަނގާ ިއެކަން ިފަރާތްތަކަށް ިހޮވުނު ިގުރުއަތަށް ިއެއ ޢުލާނުގައ  ިދ ނުމަށްފަހު، ިމާރކްސް ފޯމުތަކަްށިިހުރ ހާޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ،

ިމާރކްސް ިލ ބޭ ިފަރާތްތަކަށް ިއެންމެހައ  ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިނެތަތީ، ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިޢާއްމުކޮށްފައ ވާކަން ިމާރކްސް ިޢާއްމުކުރުމަށާއ ،ިދީފައ ވާ
 ދުިހ ޔާލާިޝަކުވާިހުށަހެޅުމުގެިފުރުޞަތުިދ ުނން.ިކައުންސ ލުންިފޯމުތަކަށްިމާރކްސްިދީފައ ވާގޮތާއ މެ

ި
12- ި ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދޫކުރުމަށް 222ިިގދ.ތ ނަދޫއ ން ިބާއްވާފައ ވަނީ ިގުރުއަތު ިދޫކުރުމުގެ ިއެނގޭކަމާއ ،1022ިިނޮވެމްބަރ02ިިގޯތ  ިކަން ގައ 

ި ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިގެންގޮސްފައ ވަނީ ިކުރ ޔަށް ިކޮނ0ިްގުރުއަތުލުން ިތެރެއ ން ިނެގުންިކެޓަގަރީގެ ިގުރުއަތު ިބަހައްޓައ ގެންކަމާއ ، ިފޮއްޓެއް ިވަކ  ިކެޓަގަރީއަކަށް މެ
ިޙާޟ ރުނުވާ ިއެފަރާތަކުން ިތަރުތީބުންކަމާއ ،ިއެނައުންްސކުރާއ ރު ިނެގުމަށްޓަކައ ،ިއެނައުންސްުކރ  ިގުރުއަތު ިގެންގޮސްފައ ވަނީ ިބަދަލުގައ ިކުރ އަށް ިފަރާތުގެ ިއެ ނަމަ

ިނަ ިގުރުއަުތ ިފަރާތުން ިނޫންކަމާއ ،ިކައުންސ ލްގެ ިތަުރތީބުްނ ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިތަރުތީބުކޮށްފައ ަވނީ ިނަްނތައް ިފަރާތްތަކުގެ ިދ ޔަ ިގުރުއަަތްށ ގާފައ ވާނެކަމާއ ،
ިނެތަތީއާއ  ިއުސޫލަކުްނިއެނގެން ިކޮން ިތަރުތީބުކޮށްފައ ވަނީ ިފަރާތްތައް ިދ ޔަ ިފަރާތްތަކުގ82ިެ، ގުރުއަތަށް ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިގ ނައ ން ިއަށްވުރެ ތެރެއ ންިިމާރކްސް

ި ިބަހާފައ ވާއ ރު، ިކެޓެގަރީތައް ިނުލ ޭބގޮތަށް ިގޯތ  ިފަރާތްތަކަށް ިއުސޫލ00ިިުބައެއް ިދ ނުމުގެ ިމާރކްސް ިލ ބ ފައ ާވތީ، ިގޯތ  ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިލ ބުނު މާރކްސް
ިދ ނުމުގެ ިމާރކްސް ިލ ބޭގޮތަށް ިގ ނައ ްނިމާރކްސް ިފަރާތްތަކަށް ިބޭނުންވާ ިއެންމެ ިގޯއްޗަށް ނޑައެޅުމުގައ  ިގ ނައ ްނިިކަ ިދޫކުރުމުގައ  ނޑައެޅުމަށާއ ،ިގޯތ  ިކަ އުޞޫލު



 

11 

 

ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

 މާރކްސްިލ ބޭިފަރާތްތަކަށްިއ ސްކަންދޭިއުޞޫލެއްިބޭނުންކުރުން.ި
ި

ިހުށަހަޅާފަ -11 ިނަމުގައ  ިގދ.ތ ނަދޫގެ ިއާގެ/ ިޑެންމާރްކ ިާފނު، ިޢައ ޝަތު ިތެރެއ ން ިތަކުގެ ިފޯމު ިުހށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް އ ވާިގދ.ތ ނަދޫއ ން
480ިިނަންބަރި ިަނންބަރު ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިނަމުގައ  ިޢާބ ާދިޭބގަމް،ިސަންރައ ޒްވ ލާ/ިގދ.ތ ަނދޫގެ ިފަރާްތތަކުގ440ިިެފޯމާއ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ފޯމާއ ،ިގޯއްޗަށް
ީތއާއ ،ިއެފޯމުތައްިހޯދުމަށްޓަކައ ،ިވަނަިނަންބަރުަގއ ވާިފާޠ މަތުިހ ންދުިަޢބްދުލްިުމޙުސ ންގެިފޯމުިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިފެނ ފައ ިނުވ224ިާލ ސްޓުގެި

ގަޑ އ ރުިފާއ ތުެވ14ިިންިތަކުރާރުކޮށް،ިގދ.ތ ނަދޫިކައުްނސ ލްގެިރައީސްިއަޙުމަދުިނަޞީރާއ ،ިކައުންސ ލްގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާިނާޞ ރުިއަޙުމަދުއަށްިދަންނަވައ ގެ
ިއެފޯމުތަ ިއަދ  ިލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ ، ިޓީމަށް ިތަޙުޤީޤު ިއެފޯމުތައް ިތ ނަދޫިދ ޔައ ރުވެސް ިއެނގ ފައ ނުވާކަމަްށ، ިމަދުަކން ިފޯުމތައް ިކަމަށާއ ، ިޭނނގޭ ިހުރ ތަނެއްވެސް އް

ި ިޓީމުން ިތަޙުޤީޤު ިހޯދުމަށްޓަކައ  ިފޯމުތައް ިއެ ިދީފައ ވާތީއާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިތަޙުޤީޤަށް 20ިިކައުންސ ލުން ިއ ދާރާގ1021ިިެޖޫން ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ގައ 
ިފާސްކުރުމުން،ި ިބަލާ ިނަްނބަރިލ ޔެކ ޔުންތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިނަމުގައ  ި/ިގދ.ިތ ނަދޫގެ ިޢާބ ާދިބޭގަމް،ިސަންރައ ޒްވ ލާ ިތެރެއ ން ިކައުންސ ްލެގ440ިިއޭގެ ފޯމު

ިގަ ިމުޙްސ ން، ިއަބްދުލް ިޙ ންދު ިފާޠ މަތު ިފެނ ފައ ވާތީއާއ ، ިޓީމަށް ިތަޙުޤީޤު ިޓްރޭއަކުން ިހުރ  ިމޭޒުމަތީގައ  ިނަޞީރުގެ ިއަޙުމަދު ިގދ.ތ ނަދޫރައީސް، ިކޯޅ / ގެިހާ
ިއ  ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިފޯމު ިހުށަހަާޅފައ ވާ ިނަމުގައ  ިއާެގ/ިގދ.ތ ނަދޫގެ ިފާނު،ިޑެންމާރކް ިފޯމާއ ،ިޢައ ޝަތު ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިނުވާތީ،ިނަމުގައ  ިފެނ ފައ  ދާރާއ ން

 އްިރައްކާތެރ ކަމާއ ިޒ ންމާދާރުިކަމާއެކުިބެލެހެއްޓުން.ިިމީގެިފަހުން،ިކައުންސ ލްގެިއ ާދރާއަށްިހުށަހެޅޭިފޯމުތަކާއ ިސ ޓީަތކާއ ިއެިއ ދާރާގެިއެންމެހާިލ ޔެކ ޔުންތަ
 
ިަހމަހަމަކަމާއ ، -10 ިމަތ ން، ިހަމަތަކުގެ ިއުސޫލީ ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިމަސައްކަތްަތއްކުރާއ ރު، ިމ ފަދަ ިެއނޫންވެސް ިނުވަތަ ިދޫކުރުމުގައ ، ިގޯތ 

 އ ންޞާފުވެރ ކަމާއެކުިދެފުށްިފެްނނާނެހެންިއެކަމެއްިކުރ އަށްިގެްނދ ޔުން.ިި

ި

ފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްި 4
 ޕ.ލ.ޓ

ިގެ ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިސަރުކާރުގެ ިމުދަެލއް ިވ އްކަމުންގެންދާ ިއ ޢުލާުނކޮށްގެން ިއާންމުކޮށް ިލ މ ޓެޑްއ ން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިއުސޫލާއ ،ިފެލ ވަރު ިއާންމު ންގުޅުމުގެ
ި ިކަންކޮށްފައ ވާ ިމީގެކުރ ން ިއެކުންފުނ ން ިގާނޫނާއ ، ިމުދާިމާލ އްޔަތު ިޓީ.އެފް.އެސްފަދަ ިއ ސްކޮށް ިމަސްލަހަތު ިފައ ދާއާ ިއަމ އްލަ ިއ ޢުލާންކުރުމެއްނެތ  ިޚ ލާފަށް ޮގތާ

ިޯބޓަ ިކ ޔާ ިޖަނައެމަލް ިމާރ ޔާ ިެއމް.ވީ ިބަނދަރުން ިތ ަލފުށީ ިމ ތަކެތ  ިކަމަށާއ ،ިމ ހާރު ިވ އްކާލާފައ ވާ ިގޮަތށް ިމަގުފަހ ވާ ިކަަމށާއ ،ިކޮރަޕްޝަނަށް ިބަރުކުރަމުންދާ ކަށް
ިގުޅ މ ހާރު ިމައްސަަލއާއ  ިބުނާ ިލ ބ ދާނެކަމަށް ިގެއްލުެމއް ިނުކުރެވޭނެފަދަ ިއ އާދަ ިސަރުކާރަށް ިނާޅައ ފ ނަމަ ިފ ޔަވަޅު ިމ ކަމުގައ  ިމ ހާރަށް ިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިން ގެން

ިފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިއަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީަގއ ިމ ވަނީއެވެ.
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

1. ި ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިއުޞޫލެއްިފެލ ވަރު ިނުވަތަ ިޕޮލ ސީއެއް ިޢަމަލުކުރާނެ ިވ އްކުމުގައ  ިބާމުދާ ިފަދަ ިސްކްރެޕް ިޓީ.އެފް.ެއސް ިފަރާތުން ލ މ ޓެޑްގެ
 .ފަދަިޕޮލ ސީއެއްިއެކުލަވާލުމަށްފާސްކުރެވ ފައ ނުވާތީ،ިއެ

ިފަރާތެއްކަން .0 ިކޮން ިފަރާތަކީ ިސޮއ ކުރާ ިލ ޔެލ ޔުންތަކުގައ  ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިލ ޔެކ ޔުންތަްއިިފެލ ވަރު ިގޮތަށް ިުހންނާެނ އެނގެން
 .ބަދަލުކުރަން

ި
ިހުށަހަޅާފައ ވަ ވ.ފުލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ 5 ިކުޑައަގު ިއެންމެ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިފުރަތަމަ ިހޯދުަމށް ިފަާރތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއޮފީހުގެ ިނ ސްބަތްވާިވ.ފުލ ދޫ ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނީ

ިގުޅ ގެންި ިއ ޢުލާާނ ިކުރ  ިފަހަރަށް ިދެވަަނ ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާކަަމށާއ ، ިިއ ޢުާލން ިއެ ިނުފޫުޒން ިގެ ިކުޑަކަީތބު ިުފލ ދޫ ިހުށަހެޅި މީހެއްކަމަށްވާތީ، ިކުޑައަގު ިއެންމެ ވެސް
ޅ ގެންވެސްިއެންމެިކުޑަިައގުިހުށަހެޅ ިދެފަރާތަީކިޢާމްދަނީިފަރާތަކީިއެމް.ޑީ.ޕީއަށްިނ ސްބަްތވާިފަރާތެއްކަމަށާއ ،ިއެެހންކަމުްނިފުލ ދޫިއޮފީުހންިކުރ ިދެިއ ުޢާލނާިގު

ިމަޑުކުރުމަށްފަހު ިރަށުގައ  ިހުަށހެޅުމަށް ިބ ޑް ިދެފަހަރުވެސް ިއެ ިދެީމހުންކަމަށްާވތީ، ިދާންޖެހޭ ިބޭރަށް ިރަުށން ިފަހަރު ިބައެއް ިހޯދުމަށް ިދ ޔުމާއެކު،ި، ިބޭރަށް ރަށުން
ނާިގުޅ ގެްނިހުށަެހޅ ިބ ޑްތައްިބާޠ ލްކުރ ިކަމަށްިބ ޑްިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކަްށިއަންގާ،ިޖެހ ގެންިއައ ިދުވަުހިމަޢުލޫމާުތިޖެހ ގެންިއައ ދުވަހުިދެަވނަިފަހަަރށްިކުރ ިއ ޢުލާ

ގެިއ ދރާއަްށިލ ދޫިކައުންސ ލްސާފުކުރުންިއޮންނާނެކަމަށްިބުެނިއަލުންިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިެބލ ބެލުމުގައ ިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިވ.ފު
ިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

2. ި ިގަވާއ ދުގެ" ިމާލ އްޔަތުގެ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ 8.22ިި"ދަޢުލަތުގެ ިބ ޑް ިމ  ިތަކާއ އެކު ިމައުލޫމާތު ިލ ޔުމުްނދޭންޖެހޭ ިގުޅ ގެން ިއ އުލާނާއ  ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިމައުލޫމާތުިދީފައ ނުވާކަ ނޑާއ ިބެހޭ ނޑުިހާމަނުކުރެވުމުެގިޕޮއ ންޓްދޭނެިމ ންގަ މަށްިއެަމސައްކަތްކުރ ިވ.ފުލ ދޫިއޮފީހުގެިމުވައްޒަފުންިބުނެފައ ވާތީއާއ ،ިެއމ ންގަ

ިމުވައްޒަފުން ިއެމަސައްކަތްކުރ  ިފަރާތުން ިއޮފީހުގެ ިވ.ފުލ ދޫ ިއ ޢުލާންޮކށްފައ ވާކަމަށް ިތ ންވަނަ ިާބޠ ލްކޮށް ިއ ޢުލާން ިދެވަނަ ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް،ިސަބަބުން
ިހަވާލުކޮށްޕޮއ ންޓްދޭ ިމަސައްކަތް ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިތެރެއ ން ިބ ޑްތަކެއްެގ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިދަުށން ިއ ޢުލާނެއްގެ ިހާމަކޮށްފައ ނުވާ ނޑެއް ިމ ންގަ ފައ ވާީތ،ިނެ

ިބޭނުންކުރުމުގައ  ިފައ ސާ ިމުދަާލއ  ިދަޢުލަތުގެ ިތައްޔާރީތައްވުމަށާއ ، ިވާންޖެހޭ ިމަސައްތައްކުރުމުގައ  ިމ ފަދަ ިޤަވާއ ދުތަކާިިމުސްތަގުބަލުގައ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
ިނަްމބަރި ިޤާނޫނު ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިމ ފަދަ 1008/20ިިއެއްގޮތަށް ިޤާނޫުނ(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިކޮރަޕްޝަން 10ިި)އެންޓ  ި)ހ(ިގެ ވަަނ0ިިވަަނިމާއްދާގެ

 ނަމްބަރުގެިދަށުންިވ.ފުލ ދޫިކަުއންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
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ިގަވާ .1 ިމާލ އްޔަތުގެ ިއެކަްނ8.28ިއ ދުގެ""ދަޢުލަތުގެ ިލ ޔުމުން ިމެމްބަރުންނަށް ިކޮމެޓީގެ ިއެ ިއުފައްދާ ިކޮމެީޓ ިބަލާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ކޮމެޓީންިއަންދާސީިހ ސާބުިބަލާިކޮމެޓީއެއްިއެކުލަވާލާފައ ިއޮތްކަމެއް،ިއަދ ިއެކޮމެޓީގެިމެމްބަރުންނަކީިކޮބައ ކަމާއ ،ިއެި، އަންގަންވާނެކަމަށްިބުެނފައ ވީނަަމވެސް

ިތައްޔާރީތައްވުމަށާއ ، ިވާންޖެހޭ ިމަސައްތައްކުރުމުގައ  ިމ ފަދަ ިނެތުމުން،ިމުސްތަގުބަލުަގއ  ިއެނގެން ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވާކަން ިފައ ސާިިމ ބ ޑް ިމުދަލާއ  ދަޢުލަތުގެ
)އެންޓ ިކޮރަްޕޝަންިކޮމ ޝަނުގެިާޤނޫނު(1008/20ިިްމބަރިބޭނުންކުރުމުގައ ިޢަމަލުކުރަންެޖޭހިޤަވާއ ދުތަކާިއެއްގޮތަށްިމ ފަދަިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިޤާނޫނުިނަ

 ވަނަިނަމްބަރުގެިދަށުންިވ.ުފލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.0ިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ10ިިެގެި

ންިފުރަތަމަިއ ޢުލާނާއ ިހަތަރުވަނަިއ އުލާނުގައި އ ޢުލާނުގެިތެރެއ 4ިއ ޢުލާނެއްިކޮށްފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ،ިއ4ިިެމ މަސައްކަތާއ ިގުޅ ގެންިތަފާތުި .0
ިޤާ ިުޒބައ ރު ިރައީސް( ިނައ ބް ިކައުންސ ލްގެ ި)މ ހާރުގެ ިކައުންސ ލަރު ިއައްޔަްނކުރ  ިއޭރު ިހ ންގެވުމަށް ިއޮީފސް ިވ.ފުލ ދޫ ިއަދ ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ސ މްކަމާއ ،

ި ިވ.ފުލ ދޫ ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ިއ ޢުލާނުގައ  ިތ ންވަނަ ިއ އުލާނާއ  ިޢަބްދުދެވަނަ ިކުޑަކަތީބް ިއޮފީހުގެ ިބ ޑްިهللا ިތެރެއ ން ިއ އުލާނުގެ ިހަތަރު ިމ  ޖަލީލުކަމާއ ،
އ ޢުލާނަށްކަމާއ ،ިެދވަނަިއ ޢުލާނުގެިަދށުންިބ ްޑ01ިިއ ޢުާލންކޮށްފައ ާވއ ރު،ިބ ޑްިހުށަހެޅުމަށްިރަށުިޮއފީހުންިފުރުޞަތުިީދފައ ވަނީިުފރަތަމ0ިިަހުށަހެޅުމަށްި

ނޑެއްހުށަހަޅާފައ ވަނ ކޮށް،ިއެއ ޢު ިކޮށްފައ ވަނީިދެވަނަިއ ޢުލާނާއެުކިދޭންޖެހޭިމައުލޫމާތުިކަރުދާހުގައ ިޕޮއ ންޓްދޭނެިމ ންގަ ިބާޠ ލްކޮށްިތ ންވަނަިއ ޢުލާނެއް ިާލން
އ ވާިބ ޑްތަކުގެިތެރެއ ްނިޅާފަހާމަނުކޮށްިއޮތުމުންިކަމަށްިމ ަމސައްކަތްކުރ ިވ.ފުލ ދޫިއޮފީހުގެިމުވައްޒަފުންިބުނެފައ ވީނަމަވެސް،ިދެވަނަިއ ޢުލާނުގެިދަުށންިހުށަހަި

ންިެއއ ޢުލާނަކަށްިޢަމަލުކުރުމަީކިވަކ ފަރާތަކަށްިމަސައްކަތްިހަވާލުކޮށްފައ ވާކަންިއެނގޭީތ،ިއެއްވެސްިސަބަބަކާހުރެިއ ޢުލާނެއްިާބޠ ލްޮކށްފައ ވާނަމަ،ިާބޠ ލްކުރ ފަހު
ިމު ިނުދެކޭތީ، ިއުސޫލެއްކަމަށް ިހަމަޖެޭހިއ ންސާފުވެރ  ިނުވަަތިޤާނޫނީގޮތުްނިބަލާއ ރު، ިއ ޢުލާނަކަށް ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާ ިމަސައްތައްކުރުމުގައ  ިމ ަފދަ ސްތަގުަބލުގައ 

ި ިމ ފަދަ ިއެއްގޮތަށް ިޤަވާއ ދުތަކާ ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ިޭބނުންކުރުމުގައ  ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިޢަމަލުނުކުރުމަށާއ ،ިދަޢުލަތުގެ ިޤާނޫނުިނ ންމުމަކަށް ިކުރުމަށް ަމސައްކަތް
ި 1008/20ިިނަމްބަރ ި)އެންޓ  ިގެ ިޤާނޫުނ( ިކޮމ ޝަނުގެ 10ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިކައުންސ ްލެގ0ިިވަނަ ިވ.ފުލ ދޫ ިދަުށން ިނަމްބަރުގެ ވަނަ

 އ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

ކޮމ ޝަނުގެި(ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިމ ިމައްސަލާގައ ިމައުލޫމާތުތަކެއްިސާފުކުރުމަށްއެދ ިމ 1002ިޑ ސެމްބަރ29ިި)J/2009/20ި-1ވ.ފުލ ދޫިއޮފީހުގެިނަމްބަރި .4
(ިސ ޓީންިވ.ފުލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވުމުންިއެދ ލައްވާފައ ވާިއެއްވެސްިމައުލޫމާތެއްިއ1021ިެމެއ 11ިި)ި/C/357/2012-02123ނަމްބަރި

ިކައުން ިވ.ފުލ ދޫ ިއެއީ ިގެއްލޭކަމަށާއ ، ިނޭނގ  ިވާނުވާ ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިއ ދާރާގެ ިއެ ިެނތްކަމަާށއ ، ިފެންނަން ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާިއ ދާރާއ ން ިއ ދާރާގެ ސ ލްގެ
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ިނަމް ިއ ދާރާގެ ިއެ ިޢަަމލުތަކެއްކަމަށް ިހ ންގާ ިގޮތުން ިފެންމަތ ކުރުމުގެ ިމައްސަލަތަކެއް ިވެރ އެއްގެ ިހުންނަވާ ިއެއ ރެއްގައ  A/2012/04ި-357ބަރިގަސްދުގައ 
(00ިި ިއެންމ1021ެމެއ  ިއ ދާރާގެ ިކަުއންސ ލްގެ ިވ.ުފލ ދޫ ިޖަވާބުދީފައ ވާތީ، ިސ ޓީއ ން ިއެއ ްނި( ިބެލެހެއްޓުމަށާއ ، ިއެކު ިރައްކާތެރ ކަމާ ިލ ޔެކ ޔުންތަކެއް ހާ

ިލ  ިއެ ިގެއްލޭނަމަ، ިތަކުރާރުކޮށް ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިވ.ފުލ ދޫ ިނުކުރުމަށާއ ، ިފަރުވާކުޑަ ިލ ޔެކ ޔުމަކަށް ިހަވާލުވެހުރި އެއްވެސް ޔެކ ޔުމަކާ
ސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށާއ ،ިލޯކަލްިގަވަރމެންޓްިއޮތޯރ ީޓިއަށްިރަސްމީކޮށްިއެކަމެއްިރ ޕޯޓްކުރުމަށް،ިޤާނޫނުިނަްމބަރިމުވައްޒަފަކުިޒ ންމާކުރުމަށްޓަކައ ،ިސ ވ ލްި

1008/20ިި ިގެ ިޤާޫނނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ިކޮރަޕްޝަްނ 10ިި)އެންޓ  ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިއ ދާރާއަްށ0ިިވަނަ ިކައުންސ ލްގެ ިވ.ުފލ ޫދ ިަދށުން ިނަމްބަރުގެ ަވނަ
ިއެންގީއެވެ.

ި
މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްި 6

 އެންޑްިޓްރެޜަރީ
ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންި.ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްިފެމ ލީއަށްިމެޑ ކަލްިކޮންސ އުމަބަލްސްިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިބޭނުންވެގެންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ 2ި

ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންގެިގަވާއ ދުތަކާިޚ ލާފަށ21ިިްގައ ިކުރައްވާފައ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިހުޅުވާލ 1020ިމާރޗ21ިިު މ ލ އަނަށްވުރެިގ ނަިރުފ ޔާގެިޕްރޮޖެކްޓް
ިތަޖްރ ބާއެއްި ިމ ދާއ ރާގައ  ިމ ކުންފުންެަކީ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ، ިއެމަސައްކަތް ިކުންފުންެަކާ ިހަމަނުވާ ިޝަރުތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިމެޑ ކަލްިބ ޑް ިއަދ  ިލ ބ ފައ ނުވާ

ިއޮިިކޮންސ އުމަބަލްސްި ިމ ނ ސްޓްރީ ިކުރުމަށް ިއ ޞްލާޙް ިމ ކޮމ ޝަނުން ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިބުނާ ިކުންފުންެެއްކަމަށް ިލ ބ ފައ ނުވާ ިހުއްދަ ފްިއ މްޕޯޓްކުރުމުގެ
މ ވަނީއެވެ.ިި  ފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައި 

ނޑައެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންްޑިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެްނޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއ  2.2 ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަންގެިމެންޑޭޓެއްިލ ޔުމުންިކަ
 ޓްރެޜަރީއަށްިއެންގުން.

ިބީލަމަ 2.1 ިހުޅުވާލ  ިހޯދުަމށް ިފަރާތެއް ިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަްލ ިބޭނުންވާ ިފެމ ލީއަށް ިއެންްޑ ިހެލްްތ ިއޮފް ިއ ންޓަރނޭޝަނަލްމ ނ ސްޓްރީ ިކީ
ިމ ނ ސްޓްރީިއޮ ިތެރޭގައ  ިޑޮކ އުމެންޓުގެިޝަރުޠުތަކުގެ ިބ ޑް ިބީލަމަކަށްވާއ ރު،ިއެބީލަުމގެ ިހުޅުވާލާފައ ވާ ިބ ޑ ންއަކަށް ިޑ ވެލޮޕްމަންޓުންިކޮމްޕެޓ ޓ ވް ފްިއ ކޮނޮމ ކް

ިއެތެ ިބޭސް ިދޫކުރާ ިއޮތޯރ ޓީން ިޑްރަގް ިއެންޑް ިފުޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިހުއްދައާއ  ިވ އްކުމުގެ ިމުދާ ިއ މްޕޯޓް ިކަމަށްިދޫކުރާ ިޖެހޭނެ ިއޮންނަން ިހުއްދަ ރެކުރުމުގެ
ިތަޢާރުޒުވާކަމެއްކަމަ ިބ ޑ ންއާ ިއ ންޓަރނޭޝަނަލް ިއޮތުމަކީ ިހުއްދަތައް ިއެފަަދ ިފަރާތްތަކުގައ  ިބޭރުގެ ިރާއްޖެއ ން ިފާހަަގިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު ިތަޙްޤީޤަށް ށް

ިއ ންޓަރނޭ ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިއ ދާރާތަކުންިކުރެވ ފައ ވާތީ،ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެކ އެކ  ިބީލަންތަކުގައ ،ިދ ެވހ ރާއްޖޭގެ ިހުޅުވާލާ ިބ ޑ ންއަކަށް ޝަނަލް
ިމާއް ިހުންނަ ިގޮތަށް ިތަޢާރުޒްވާ ިބ ޑ ންއާ ިއ ންޓަރނޭޝަނަްލ ިނުވަތަ ިނަގަންޖެހޭގޮތަށް ިކުރެވުމުން ިކާމ ޔާބު ިބ ޑް ިހުއްދަތައް ިބ ޑްިނަގަންޖެހޭ ދާތައް

 ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގުން.ޑޮކ އުމެންޓުތަކުގައ ިނުހ މެނުމަށްިމ 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިއ ވެލުއޭ 2.0 ިޓެކްނ ކަލް ިޕްރޮޖެކްޓުގެ ިސަޕްލައ ކުރުމުގެ ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް ިބޭނުންވާ ިފެމ ލީއަށް ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް ިހަދާފައ ވާ،ިމ ނ ސްޓްރީ ޝަން
ިޑޮ ިބ ްޑ ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ިކޮބައ ަކން ިކަންތައްތަކަކީ ިބަަލންޖެހޭ ިކޮމ ޓީން ިޓެކްނ ކަލް ިފެމ ލީގެ ިހެލްތް ިއޮފް ިއެލ ޖ ބަލްިމ ނ ސްޓްރީ ކ އުމެންޓުގެ

ިއ ެވލުއޭޝަނު ިޓެްކނ ކަލް ިބަލަންޖެެހނީ ިއޮތްޯތ ިހުއްދަ ިއެތެރެކުރުމުގެ ިބޭްސ ިހުއްދައާއ  ިވ އްކުމުގެ ިއ މްޕޯޓްމުާދ ިނުވަތަިކްރައ ޓީރ އާގައ ބުނާ ިކަމެއް ން
ިއެހެންި ިކުރެވެއެވެ. ިފާހަގަ ިނެތްކަން ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިކަމެއް ިއ ވެލުއޭަޝނުން ިގުޅ ގެންިފައ ނޭންޝަލް ިއ ޢުލާންތަކާ ިކުރާ ިޓެންޑަރިސެކްޝަނުން ކަމުން

ަފރާތްތަކާިލ ޔެކ ޔުމުންިޙަވާލުިހުށަހަޅާިބ ޑްތަކުގެިއ ވެލުއޭޝަްނިހަދާިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމ ޓީތަުކްނިނުވަތަިއ ވެލުއޭޓްކުރާިފަރާތްތަުކންިބަލަންެޖހޭިކަންތައްތައްިއެ
 ރީގެިޓެންޑަރއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެްނގުން.ިކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭްނސްިއެންޑްިޓްރެޜަ

ިތައްޔާރުކުރ  2.4 ިގުޅ ގެން ިޕްރޮޖެކްޓާ ިސަޕްލައ ކުރުމުގެ ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް ިބޭނުންވާ ިފެމ ލީއަށް ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް ިސަމަރީިިމ ނ ސްޓްރީ އ ވެލުއޭޝަން
ިފާ ިރ ޕޯޓުގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެްކނ ކަލް ިމ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ިހުރުމާއ ،ިޝީޓުގައ ، ިނުހ މަާނ ިބައ ކަންަތއްތައް ިއަނެްއ ިހ މަނާފައ  ިކަންތައްަތއް ިބައެްއ ހަގަކޮށްފައ ވާ

ިނެތްއ ރު ިއެނގެން ިފާސްނުވާކަމެއް ިނުވަތަ ިފާސްވެފައ ވާކަމެއް ިފަރާތެއް ިއެްއވެސް ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިއެއްފަރާތްި، ޓެކްނ ކަލް ިޝީޓުގައ  ިސަމަރީ އ ވެލުއޭޝަން
ި ިއަދ  ިޓްރެޜަރީގެިފާސްވެފައ ވާކަމަށް ިއެންޑް ިއޮްފިފ ނޭންސް ިކުެރވ ފައ ވާތީ،ިމ ނ ސްޓްރީ ިާފހަގަ ިތަޙްޤީޤަށް ިބަޔާންކޮްށފައ ވާކަން ިފާސްނުވާކަމަށް ިފަރާތް ިއަނެއް

ިލ  ިސްޓޭންޑަޑެއް ިގެންގުޅޭނެ ިކުރުމުގައ  ިތައްޔާރު ިޝީޓް ިސަމަރީ ިއ ވެލުއޭޝަން ިތައްޔާރުކުރާ ިފަރާތުން ިސެކްޝަންގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ންިޔުމުޓެންޑަރ
ނޑައެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގުން.  ކަ

2.0 ި ިޕްރޮޖެކްޓާ ިގުޅޭ ިހޯދުމާ ިފަރާތެއް ިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް ިޭބނުންވާ ިފެމ ލީއަށް ިއެންްޑ ިހެލްތް ިއޮފް ިތައްޔާރުކުރި މ ނ ސްޓްރީ ގުޅ ގެން
ކްޝަނުގެިޝަންިސަމަރީިޝީޓުގައ ިއ ވެލުއޭޓްކުރ ިފަރާތުންިސޮއ ކޮށްފައ ިނުވާތީއާއ ،ިފައ ނޭންޝަްލިއ ވެލުއޭޝަންިހަދަނީިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެއ ވެލުއޭ

ި ިމަދުވެގެން ިބަދަލުގައ  ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެންމެ ިހެުދމުގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ިފައ ނޭންޝަލް ިމުވައްޒަފެއްކަމަށްވާތީ، ިއ ވެލުއޭޓްިމެމްބ0ިައެންމެ ިކޮމ ޓީއަކުން ރުންގެ
ިހަމަޖެއްސު ިސޮއ ކުރާގޮތަށް ިލ ޔެކ ޔުމެއްގައ  ިހުރ ހާ ިގުޅޭ ިއ ވެލުއޭޝަނާ ިފަރާތްތަކުން ިކުރާ ިއ ވެލުއޭޓް ިހަމަޖެއްސުމަށާއ ، ިއޮފްިކުރާގޮތަށް ިމ ނ ސްޓްރީ މަށް

 ފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގުން.

ިިދައުލަތުގެ 2.2 ިވާގޮތުން ިގަވައ ދުގައ  ިކަމަށ2.0ިިްމާލ އްޔަތު ިބޯޑުން ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިނ ންމާނީ ިގޮތެއް ިޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައ  ިމަތީގެ ިރުފ ޔާއ ން މ ލ އަން
ނޑުތަކެއްިއަދ ިގޮތެއްިނ ންމުމަށްޓަކައ ިޓެން ޑަރިބޯޑަށްިހުށަހަޅަންިޖެހޭނީިބަޔާންކޮށްފައ ވެއެވެ.ިނަމަވެސްިގޮތެއްިނ ންމުމުގައ ިޓެންޑަރިބޯޑުންިބަލާނެިމ ންގަ

ި ިނެތެވެ.ިއެހެންކަމުން ިލ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިއެނގޭނެ ިލ ޔެކ ޔުމެއްކަން ިބަލާނ2.0ިިެކޮންކޮން ިނ ންމުމުގައ  ިގޮތެއް ިޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައ  ިމަތީގެ ިރުފ ޔާއ ން މ ލ އަން
ިޖެހޭ ިހުށަހަޅަން ިބޯޑަްށ ިެޓންޑަރ ިނ ންމުމަށްޓަކައ  ިގޮތެއް ިއަދ  ނޑުތަކަކާއ  ިފ ނޭންސްިމ ންގަ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ނޑައެޅުމަށް ިކަ ިލ ޔެކ ޔުމެއްކަން ިކޮންޮކން ނީ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

 އެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގުން.

ފައެވެ.ިއެހެންކަމުންިޓެންޑަރިޓެންޑަރިބޯޑުގެިމެމްބަރުންގެިމަސްއޫލ އްޔަތެއްިލ ޔުމުންިއެފަރާތްތަކާިޙަވާލުިކުރެވ ފައ ިނެތްކަންވެސްިތަޙްޤީޤަށްވަނީިފާހަގަިކުރެވ ި 2.0
ނޑައަޅާިމެމްބަރުންގެިމަސްއޫލ އްޔަތުިއެފަރާތްކާިލ ޔުމުންިޙަވާލުިކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެބޯ  ންގުން.ޑަށްިކަ

1ި ިފެމ ލީގެ ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިނެރުއްވާފައ ވާ، ިއޮފީހުން 1020ި.ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްގެ ިރ ޕޯޓްގައ  ިއޮޑ ޓް ިއަހަރުގެ ިޚ ލާފަށްިވަނަ ިޤަވާއ ދާ "ޤާނޫނާއ 
ި ިހ މެނޭ ިދަށުން ިގެ ިދެކޭކަންތައްތައް" ިޖެނެރަލް ިއޮޑ ޓަރ ިސަޕްލައ ކުރުމަށ01ިިްކޮށްފައ ވާކަމަށް ިކޮންސ އުމަބަލްސް ި"މެޑ ކަލް ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިޕޮއ ންޓްގައ  ވަނަ

ިބުނާ ިކަމަށް ިނުލ ބޭ ިތަކެތ  ިއެއްގޮތަށް ިއެއްބަސްވުމާ ިވެފައ ވާ ިތ ރީގައި ިކޮންޓްރެކްޓރއާއެކު ިކަންތައްތައް ިއެންގުނު ިކުރުމަށް ިއ ޞްލާޙް ިގުޅ ގެން މައްސަލައާ
 މ ވަނީއެވެ.

ިއޮްފިއ ންޑ އާގަ 2.2 ިބޭންކް ިސްޓޭޓް ިސޮލ ުއޝަނަށް ިއެފް.ޓެކް ިފަރާތުން ިޓްރެަޜރީގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިގުޅ ގެން ިއެލްީސިމ ޕްރޮޖެކްޓާ ިލޯކަލް އ 
ިހުޅުވައ ދީފައ ވާއ ރު،ިއެއެ ިކުރެވެއެވެ.ިއެއް ިފާހަގަ ިބަލ ކަށ ކޮށްކަން ިވަރަށް ނޑައަޅާފައ ވަނީ ިކަ ިކޮންޑ ޝަން ިއެންޑް ިޓާމްސް ިއެޕްލ ކޭޝަންގައ  ިހުޅުވުމުގެ ލްސީ

ިހުޅު ިއެލްސީ ިލޯކަލް ިއަދ  ިލ ބ ފައ ވެއެވެ. ިމަޢުލޫމާތު ިތަޙްޤީޤަށް ިކަމަށްވެސް ިދެފަހަރު ިއެންމެ ިހުޅުވައ ދީފައ ވަނީ ިއެލްސީ ިލޯކަލް ިޢަމައަދ  ިކުރާނެިވުމައ  ލު
ނޑައެޅ ފައ ިނޯންނަިކަމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭްނސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިތަޙްޤީޤަށްިމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވެއެވެ.ިލޯކަލްިއެ ލްސީިހުޅުވުމުގައ ިޢަމަލުިއުޞޫލެއްިކަ

ނޑަ ިކަ ިމ ންގަނޑެއް ިވަކ  ނޑައަޅާނެ ިކަ ިކޮންޑ ޝަން ިއެންޑް ިޓާމްސް ިއެލްސީތަކުގެ ިއެފަދަ ިއުޞޫލަކާއ  ިއެންޑްިކުރާނެ ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ އެޅުމަށް
 ޓެރެޜަރީއަށްިއެންގުން.

ި
ިއ ޢުލާނު އދ.ދ އްދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ 7 ިކުރ  ިއޮފީހުން ިދ އްދޫ ިބޭނުްނވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިސީލ ންގިކުރުމުގެ ިމަރުކަޒު ިއ ޖްތ މާޢީ ިހަމަވ އ ރުވެސްިއދ.ދ އްދޫ ިމުއްދަތު ގެ

އ ،ިނަމަވެސްިމ ހާރުިމ މަސައްކަތްިއަލުންިއ ޢުލާްނނުކޮށްިއެއްވެސްިފަރާތަކުންިއ ޖާބަދީފައ ނުވާތީިއެއ ޢުލާުނިބާޠ ލްކޮށްިރަުށއޮފީހުންިފަހުްނިއ ޢުލާނެއްިނުުކރާކަމަށާ
ިކަމަށާއ ،ިމ ިމަސައްކަތްިމީނާއާިކުރީގެިކުޑަކަތީބާިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރަމުންދާތާިދެިމަސްިވަނީކަމަށާއ ،ިރަށުގެިކަތީބަކަށްިމ ހާރުިހުރީިކުރީގެިކުޑަކަތީބުގެިޅ ޔަނެއްި

ި ނޑަކަށް ިގާތްގަ ިފަރާތުނ50,000.00ިިްޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާއ  ިލ ބޭކަމަށްުބނާ ިމަޢުލޫމާތު ިކަމަށް ިރުފ ޔާ(ިއަށް ިހާސް )ފަންސާސް
ިކުރުވާފައ ވާކަ ިމަސައްކަތް ިޤަވާޢ ދާޚ ލާފަށް ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިބެލ އ ރު، ިހ ސާބުތައް ިފައ ސާގެ ިއ ދާރާގެ ިކުރ އަްށިއދ.ދ އްދޫކައުންސ ލް ިއެނގޭތީ، ން

ިއޮތްތާ ިޢަމަލުުކރުމަށް ިޤަވާޢ ދަށް ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިތަކެއްޗާ ިބޭނުންވާ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްެގ ިދ އްދޫ ިކައުންސ ލްގެިނގައ  އދ.ދ އްދޫ
ިއ ދާރާގައ ިދެންނެވ ިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ި
 ްިކުރ އަށ ިމަސައްކަތްތައް ިމ ފަދަ ިއޮތްތަނުގައ  ި)ިކުރ އަށް ިގަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ 22ިިގެންދާއ ރު، 1002ިފެބްރުއަރީ ިބާބު ިގެ )8ިި ިބާބު ގ8ިިެގެ

ިމަޢުލޫމާތ8.22ިިު ިމާއްދާގައ ވާގޮތުގެމަތީން ިއަންދާީސި ވަނަ ިތަފްސީލާއ ، ިމަސައްކަތުގެ ިކުރަންޖެހޭ ިލ ޔުމުގައ  ިއެ ިތައްޔާރުކުރުމަށާއ ، ިލ ުޔމެއް ދ ނުމަށް
ނޑުތައްިބަާޔންކުރުން.ިހ ސާބުތައްިވަޒަންކުރުމަ  ށްޓަކައ ިޕޮއ ންޓްދޭނެިމ ންގަ

 (ި ިގަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތްތައް ިމ ފަދަ ިއޮތްތަނުގައ  22ިިކުރ އަށް 1002ިފެބްރުއަރީ ިބާބު ިގެ )8ިި ިބާބު ގ8ިިެގެ
 ތްތަކުންިސޮއިހޯދުމަށާއ ،ިއެިފަރާތްތަކުގެިހާޒ ރުގައ ިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިހުޅުވުން.އަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހަޅާަފރާ، ވަނަިމާއްދާގައ ވާގޮތުގެމަީތނ8.20ިް

 (ި ިގަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތްތައް ިމ ފަދަ ިއޮތްތަނުގައ  22ިިކުރ އަށް 1002ިފެބްރުއަރީ ިބާބު ިގެ )8ިި ިބާބު ގ8ިިެގެ
ިވާގޮތުގެމަތ ންިމަސައްކަްތ8.11ިިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުުރމަށާއ ،ި، ގައ ވާޮގތުގެމަތީނ8.10ިްމާއްދާއާއ ،ިިވަނ8.22ިަވަނަިމާއްދާއާއ ،8.28ިި ަވނަިމާއްދާގައ 

ިބާި ގައ 20ިިއާއ ،ިބާުބ8ިިބުިޙަވާލުކުރާިފަރާތާއ ިދެމެދުިމަސައްކަތުގެިއެއްބަސްވުމެއްިއެކުލަވާލުމާއ ،ިއަދ ިމ ޫނންވެސް،ިދަުއލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެ
 ބަޔާންކޮށްފައ ވާިއެއްމެހާިއ ޖުރާޢަތްތައްިފުރ ހަމަކުރުން.

ި
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާިކައުންސ ލްގެި 8

 އ ދާރާ
ިކުޑައަ ިއެންމެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިރޭނުމަށް ިވަށާފާރު ިސަހަރާގެ ިފަރެސްއަވަށު ިނޫންިގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  ގު

ިއޮުޅވާލުންތަކާއ  ިބޮޑެތ  ިމ ކަމުގައ  ިެބލުމަށްފަުހި، ކަމަށާއ ، ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުާނ ިޔަގީންވާކަމަށް ިޮބޑަށް ިވަަރށް ިހ ންގާފައ ވާކަމަށް ިޢަަމލު ކޮރަޕްޝަނުގެ
 ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަީނއެވެ.

ިި
 

ިއ ޢު 2.2 ިކުރާ ިފަހަރަށް ިދެވަނަ ިސަބަބު ިޖެހުނު ިކެންސަލްކުރަން ިއ ޢުލާން ިއެ ިކެންސަލްކުރަންޖެހ އްޖެނަމަ ިއ ޢުލާން ިކުރާ ިފަހަރަށް ިބަޔާންިފުރަތަމަ ލާންގައ 
ިގދ ިފާސްކޮށްެގންކަން ިހ ސާބުބަލާކޮމެޓީން ިއަންދާސީ ިބާޠ ލްކުރަންޖެހޭނީ ިއ ޢުލާންވެސް ިފުރަތަމަ ިކުރުމާއ  ިކަި. ިއ ދާރާއަށްިފަރެސްމާތޮޑާ އުންސ ލްގެ

 އެންގުން.
ިވާގޮތަ 2.1 ިޤަވާޢ ދުަގއ  ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއެކަންކުރުމަށް ިއ ޢުލާންކުރާއ ރު، ިމަސައްކަތްކުރުމަށް ިއެކ އެކ  ިކަންކަންިކުރ އަށްއޮތްތާނގައ ، ށް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިލ ޔެކ  ިޤަވާޢ ދުތަކާއެއްގޮތަށް ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިގދފުރ ހަމަކުރުމަށާއ ،ިފައ ސާޚަރަދުކުރުމުގައ  ިފުރ ހަމަކުރުމަށް ިއ ދާރާއަށްި.ިޔުން ިކައުންސ ލްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ
 .އެންގުން

ިބީލަންތަި 2.0 ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިއެމަސައްކަތަކަށް ިވާގޮތުގެމަތީން ިޤަވާޢ ދުގައ  ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިބީލަންތަުކގައ  ިހުޅުވާލެވޭ ިކުރުމުގައި ޢާންމުކޮށް ިވަޒަން އް
ިޝީޓު ިމަޢުލޫމާތު ިއުޞޫލު ިދޭނެ ިގދޕޮއ ންޓް ިއެރުވުމަށް ިލ ޔުމުން ިފަރާތްތަކަށް ިޙާޟ ރުވާ ިބައްދަލުވުމަްށ ިދ ނުމުގެ ިަމޢުލޫމާތު ިބަޔާންކޮށް، .ިގައ 

 .ފަރެސްމާތޮޑާިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގުން
2.4 ި ިބަދަލެއް ިކަހަލަ ިއެއްވެސް ިއުޞޫލަށް ިދޭނެ ިޕޮއ ންޓް ިބަޔާންކުރާ ިޝީޓުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިކުރުމުގައ  ިވަޒަން ިގދބީލަންތައް ިނުގެނައުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާި.

 .ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގުން
މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްި 9

އެންޑްިޓްރެޜަރީ،ިރ.އުނގޫފާރުި
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

އުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިކުރި ރ.އުނގޫފާރުގެިބަނދަރުމަތީގައ ިހުންނަިސްޓޭޖްގެިއުތުރުފަރާތުގައ ިމަގުމަތީފާރުިރާނައ ދޭިފަރާތެްއިހޯދަންިބޭުނންވެގެންިއުނގޫފާުރިކަ
ިހ  ިއަންދާސީ ިހުށަހެޅ  ިފަރާތަކުން ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއަންދާސީހ ސާބު ިގުޅ ގެން ިމުއްދަތު"ިއ ޢުލާނަކާ ި"މަސައްކަތުގެ ސާބުގައ 

ިމުއް ި"މަސައްކަތުގެ ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވާ ިމަުޢލޫމާތުިސާފުކޮށްދ ންއ ރު ިބެހޭގޮތުން ިދ ނުމަްށިޖަހާފައ ނުވާކަމަށާއ ،ިމ މަސައްކަތާ ިޕޮއ ންޓް ދަތު"ިއަށްވެސް
ިޖަހާފަި ިމުއްދަތު ިއޮންނަކަމަާށއ ،ިއެހެންވީއ ރު ިމާޅޮސްމަޑުލުިހަމަޖެހ ފައ ވާކަމަށް ިބާޠ ލުވާންެޖހޭނެަކމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިައންދާސީހ ސާބު ިއޭނާގެ ިސަބަބުން ިނެތުމުގެ އ 

ިޙަ ިމަަސއްކަތް ިއޭނާއަށް ިބާޠ ުލނުކޮށް ިއަންދާސީހ ސާބު ިއޭނާގެ ިގޮތަކީ ިޢަމަލުކޮށްފައ ާވ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއުނގޫފާރު ިބުނާިއުތުރުބުރީ ވާލުކުރުންކަމަށް
ި ިމައްސަލައ ގައ ، ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިއ ތުރު ިފަރާތާ ިޙަވާލުކުރ  ިމަސައްކަތް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ މާލ އްޔަތުިރ.އުނގޫފާރު

ސައްކަތަކީިކައުންސ ލަށްިހުށަހަަޅއި އަށްުވރެިއ ތުރަށްކަމަށްިވާތީއާއ ،ިއޭާނއަށްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިއ ތުރުިމ20ިިައާިޚ ލާފަށްިަމސައްކަތުގެިއަގުގެި%8.00ގަވާއ ދުގެި
ި ިނެތުުމްނނާއ  ިއެނގެްނ ިތަކުން ިޔައުމ އްޔާ ިބައްދަލުވުންތަކުެގ ިކައުްނސ ލްގެ ިމަސައްކަތެއްކަން ިކޮްށފައ ވާ ިނ ންމައ ގެްނ ިކުރުމަށްިކައުންސ ލުން އ ތުރުމަސައްކަތް

ިބައްދަލުވުމަ ިކައުންސ ލްގެ ިނޫންކަމާނ ންމީ ިހުށަހަޅައ ގެން ިފަރާތުންިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީިއ ތުރުިއ ،ކަށް ިކައުންސ ލްގެ ިޙަވާލުިކުރ ިލ ޔުމުގައ  ކައުންސ ލްިިމަސައްކަތް
ިކަމަށްވާތީިމެމްބަރު ިނަޖީބު ި، ޙުސައ ން ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްަޔތު ިދައުލަތުގެ ިއެްނޑ8.00ިިްމ އީ ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކަމުން، ިޚ ލާފުކަމެއް ިމާްއދާއާއ  ވަނަ

ިމެދުިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.ިޙުސައ ންިނަޖީބާއ ޓްރެޜަރީިމެދުވެރ ކޮށްި
 

މ ވަނީއެވެ. ގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިރ.އުނގޫފާރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައި  މ މައްސަލައާއި  ިއަދި 
ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

2. ި ިގަވާއ ދުގެ ިފަރާތްތަކަށްިިގައ 8.22ިމާލ އްޔަތު ިޙާޟ ުރވާ ިބައްދަލުވުންތަކަށް ިދ ުނމުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާުނތަކާ ިފަދައ ން ބުނެފައ ވާ
 މަޢުލޫމާތާއެކުިޕޮއ ންޓްިދޭނެިއުޞޫލުިދ ނުމަށްިރ.އުނގޫފާރުިަކއުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގުން.

ިސާފުކުުރމަ .1 ިމަޢުލޫމާތު ިޕޮއ ންްޓދ ނުމުގައ  ިހ ސާބުތަކަށް ިބޭނުންކުރުމާއެކުިއަންދާސީ ިއުޫޞލު ިދ ނުމުގެ ިޕޮއ ންޓް ިީދފައ ވާ ިފަރާތްތަކަށް ިޙާޟ ރުވ  ށް
 ހަމަހަމަިއުޞޫލުންިއަންދާސީިހ ސާބުތަކަށްިމާކްސްިދ ނުމަށްިރ.އުނގޫފާރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގުން.

0. ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިހ ސާބ8.28ުދައުމަތުގެ ިއަންދާސީ ިފަދައ ން ިބުނެފައ ވާ ިރ.އުނގޫފާރުިިގައ  ިބެލެހެއްޓުމަށް ިލ ޔެ ިޔައުމ އްޔާ ިކޮމ ޓީގެ ބަލާ
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގުން.

އަށްވުރ20ިެގައ ިބުނެފައ ވާފަދައ ންިކޮްނޓްރެކްޓްިއަގުގެި%8.00އ ޢުލާނުތަކާިގުޅ ގެންިއ ތުރުިމަސައްކަތްިކުރުވާއ ރުިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގެި .4
ިތުރުިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމަށްިރ.އުނގޫފާރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގުން.ިއ ތުރުިނުވާގޮތަށްިއ 

ި
ި މ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ 10 ނޑައަޅާފައ ާވ00ިިމ.ކޮޅުފުށ ން ިކަ ިޢަމަލުކުރުމަށް ިދަށުން ިއ ޢުލާނުގެ ިއެ ިއ ޢުލާނާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިކޮޅުފުށީ ިދޫކުރުމަށް ގޯތ 

ިޕޮއ ންްޓިދ ނުމު ިީމހުންނަށް ިއެދޭ ިުހންނަންވާިޝަރުޠުތައް"ިއާއ ،ި"ގޯއްޗަށް ިމީހުންގެ ިނަގާ ިގޯތ  ިއަލަށް ިުއސޫލް"ިއާއ ،ި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ގެ
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިގައ  ިފޯމް" ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިބަންޑާރަ ިަހދާފައ ާވ1001/2ިިދޫކުރާ ިލ ބ ދީގެން ިބާރު ިޤާނޫުނން ިއެ ިއާއ ، ިޤާނޫުނ( ިބެހޭ ިބ މާ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ިގެ ިރޫޙު ިމަޤްޞަދާއ ، ިގެ ިގަވާއ ދު" ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިނުލ ބ ،ި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިގޯތ  ިމީހުންނަށް ިބޭނުްނެވފައ ވާ ިބޮޑަށް ިއެންމެ ިގޯއްޗަށް އްލޭގޮތަށް
ނޑައެޅ ފައ ވާތީއާއ ،ިމ ިއ ޢުލާނުގެިަދށު ނޑައަޅާފައ ވާިއެއަށްވުރެިހާއްޖަތްތެރ ކަންިކުޑަިފަރާތްތަކަށްިގޯތ ިލ ބ ގެންާދނެިޮގތަކަށްިއުސޫލުތައްިކަ ންިޢަމަލުކުރުމަށްިކަ

ިޕޮއ ންޓްދޭ ިގޮތަށްިޝަރުތުތަކާއ ، ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިގެއްލ ، ިއ ންޞާފު ިހަމަހަމަކާއ ، ިމެދުގައ  ިމީހުންގެ ިލ ބޭ ިގޯތ  ިގޮތުން ނޑައޅާފައ ވާ ިކަ ިއުސޫލު ނެ
ިފާހަގަކުރެވ  ިކަންތައްތައް ިތ ރީގައ ވާ ިބެލ ބެލުުމގައ  ިމ މައްސަލަ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ ިފެންނަކަމަށް ިކަމަށް ިފައ ވާތީޢަމަލުކުރެވ ދާނެ އެކަންކަމަށްި،

ިގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެވެ.ިިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިއެކަންކަންިއ ސްލާޙްކޮށްގެންިގޯތ ިދޫކުރުމުގެިއެންމެހާިމަސައްކަތްތައްިކުރ އަށްިގެންދ ޔުމަށްިމ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލް

2. ި ިޢަމަލުކުރުމަށް ިދަށުން ިއ ޢުލާނުގެ ިއެ ިއ ޢުލާނާއ ، ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިނަގާިމ.ކޮޅުފުށީ ިގޯތ  ިއަލަށް ި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ނޑައަޅާފައ ވާ ކަ

12ިއަހަރުވެފައ ވާިމީހެއްކަމުގައ ވުމާއ ،ި"ގޯއްޗަށްިއެދޭިމީހުންނަށްިޕޮއ ންޓްިދ ނުމުގެިއުސޫލް"ިގައ 12ިިމީހުންގެިހުންނަންވާިޝަރުތު"ަތކުގެިތެރޭގައ ިއުމުރުންި

 ގުޅޭ؛އަހަރުިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާިއެންމެހާިނުކުތާތަކާި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ި ިަނންބަރު ިބެޭހިގަވާއ ދު"1001/2ިިޤާނޫނު ިދޫކުރުމާ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ި"ދ ރ އުޅުމަށްަޓކައ  ިހަާދފައ ވާ ިދަށުން ިބ މާބެޭހިޤާޫނނު(ގެ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ި 00ިިގެ ިއުމުރުން ިތެރޭގައ  ިޝަރުތުތަކުގެ ިހުންނަންވާ ިމީހުންގެ ިނަގާ ިގޯތ  ިއަލަށް ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިމާއްދާގައ  ިމީހެއްކަމުގައ 12ިިވަނަ އަހަރުވެފައ ވާ

ިލަފާގައ  ިާޤނޫނީ ިދީފައ ވާ ިއޮފީހަށް ިޅ.ނައ ފަރު ިސ ޓީން ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިދަ ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިރައ ޓްސް ިހ އުމަން ިނަމަވެސް، ިލ ބުމުގެިޝަރުތުކޮށްފައ ވީ ި"ގޯތ  ،

ި ިއުމުރުން ިލަފާދީފައި 28ިފުރުޞަތު ިލ ބ ދޭންޖެޭހނެކަމަށް" ިފަރާތަކަށްވެސް ިކޮންމެ ިއަސާސީގައި އަހަރުގެ ިޤާނޫނު ިޖުމްޫހރ އްޔާގެ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ވާތީއާއ ،

ި ިއުމުރުން ިއުމުރަކީ ިއުފުލަންޖެހޭ ިޒ ންމާ ިޤާނޫީނ ިގޮތުން ިޤާނޫނީގޮތުްނ28ިިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ިއެނގޭތީއާއ ، ިމީހުންކަން ިމަތީގެ އަހަރުން

ި ިއުމުރުން ިއުމުރަކީ ިބަލާ ިމ28ިަބޮޑުމީހެއްކަމުގައ  ިއަހަރުން ިމީހުންކަމަށްވެފައ ، ިކައ ވެނ ކުރުމާއ 28ިތީގެ ިރައްޔ ތަކަށް ިދ ވެހ  ިކޮންމެ ިމަތީގެ އާއ ލާިި،އަހަރުން

ިއ ންތ ޙާ ިވަޒީފާއަދާކުރުމާއ ، ިދ ެވހ ރާއްޖޭގައ  ިލ ބ ދޭތީއާއ ، ިޤާނޫނުން ިބެޭހ ިއާއ ލާއާ ިއަސާސީންނާއ ، ިޤާނޫނު ިޙައްޤު ިބައ ވެރ ވުާމއި ޤާއ މްކުރުމުގެ ބުތަކުގައ 

އަހަރުންިމަތީގެިޮކންމެިދ ވެހ ިރައްޔ ތަކަށްިލ ބ ެގްނވާިޙައްޤުތަކެއްިކަމާއ ،ިގޯއްޗަށ28ިިްސ ޔާސީިހަރަކާތްތަކުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިހައްޤަކީިއުމުރުންި، މާއ ވޯޓުދ ނު

ި ިއުމުރުން ިއުމުރަކީވެސް ިބަލާ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިބަޔަށް ިދަރ ންގެ ިފަރާތުގެ ިނ ސ28ިްއެދޭ ިދަރ ންގެ ިދަށުގެ ިބަޔަްށިއަހަރުން ިދަރ ންގެ ބަަތށްކަމަށްވެފައ ،

ި ިއުމުރުން ިބެލުމުގައ  ިއުމުރު ިނުވާތީ،12ިިމާރކްސްދ ނުމަށްޓަކައ ، ިއުސޫލަކަށް ިހަމަޖެހޭ ިބަލާއ ރު، ިގޮތުން ިޤާނޫނީ ިބެލުމަކީ ިދަރ ންނަށް ިދަށުގެ އަހަރުން

ި ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިހ 10ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިަދށުން ިގެ ި)ށ( ިމާއްދާގެ ިވަނަ ިއުމުރުން ިހޯދުމަށްޓަކައ  ިދ ެވހ 28ިިޔާވަހ ކަްނ ިކޮންމެ ިމަތީގެ އަހަރުން

ިއެފަ ިސ ޓީން ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިދަ ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިރައ ޓްސް ިހ އުމަން ިފެންނާތީއާއ ، ިލ ބ ދެވެންޖެހޭނެކަަމށް ިޙައްޤު ިއެދުމުގެ ިލ ބުމުެގިރައްޔ ތަކަށް ި"ގޯތ  ދައ ން

ި ިއުމުރުން ިފަރ28ިާފުރުޞަތު ިކޮންމެ ިކައުންސ ލްެގިއަހަުރގެ ިކޮޅުފުށީ ިޫދކުރުމަށް ިޯގތ  ިމ.ކޮޅުފުށ ން ިލަފާީދފައ ވާތީ، ިާޤނޫނީ ިލ ބ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް" ތަކަށްވެސް

ނޑައަޅާފައ ވާި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިއަލަށްިގޯތ ިނަގާިމީހުންގެިހުންނަންި އްޗަށްިވާިޝަރުޠުތައް"ިއާއ ،ި"ގޯއ ދާރާއ ންިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނުގެިދަށުންިޢަމަލުކުރުމަށްިކަ

ި ިއުސޫލް"ިގައ  ިދ ނުމުގެ ިޕޮއ ންޓް ިމީހުންނަށް 12ިިއެދޭ ިތަންތަން ިއެންމެހާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކަމަށް ިބަދަލުކުރުމަށްފަހު،28ިިއަހަރު ިމަތީގ28ިިެއަހަރަށް އަހަރުން
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ދެންނެވީއެވެ.އެންމެހާިފަރާތްތައްިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާިފޯމްިބަލައ ގަތުމަްށފަހު،ިއެފޯމްތަކަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިމ.ކޮ ިޅުފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 

 

ިމީހުން .1 ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފޯމް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިނުކުތާގައ  ިފަހު ިއެންމެ ިގެ ިތަފްސީލް" ި"އ ތުރު ިއ ޢުލާނުގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ގެިމ.ކޮޅުފުށީ

 ފައ ވާިނުކުތާއާިުގޅޭ؛މައުލޫމާތުތަކަށްިއައ ސްފައ ވާިއުނ އ ތުރުިބަލާނީިގޯތ ދޭިތާރީޚަށްކަމަށްިބަޔާންކޮށް

ިދެވަނަފަހަރަށް ިއަލުން ިމައުލޫމާތެއް ިހުރ ހާ ިހ މަނާފައ ވާ ިހުށަހަޅާިފޯމުގައ  ިގޯއްޗަށްިއެދ  ިދޫކުރުމަކީ ިގޯތ  ިބަލައ  ިތާރީޚަށް ކައުންސ ލުންިިގޯތ ދޭ

ިހުށަހަޅާފައ  ިފޯމް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިފެންނާތީއާއ ، ިކަމަށް ިޖެހޭނެކަމެއް ިރ ޢާޔަތްކުރަން ިއެކަމަށް ިބަދަުލތައްިހޯދައ  ިއަންނަ ިމައުލޫމާތަށް ިފަރާތްތަކެއްގެ ިހުރ ހާ ވާ

ްނދާނެިކަމެއްކަމަށްިފެންނާތީއާއ ،ިއެއްވަގުތަކަށްިނ ސްބަތްކޮށްިއަުލންިހޯދުމަކީިހުށަހަޅާިފޯމުގައ ވާިމައުލޫމާތުިޞައްޙަކުރުމުގައ ިހަމަހަމަކަމާއ ،ިއ ންޞާފުިގެއްލ ގެ

ިމައު ިހޯދާ ިދެވަނަފަހަރަށް ިއެފަދައ ން ިފެންނާތީއާއ ،ިއަދ  ިކަމަށް ިއަންނާނެކަމަށް ިބަދަލު ިމާރކްސްތަކަށް ިދީފައ ވާ ިކުރ ން ިޕޮއ ންޓްދ ނުމަކީ ިރ ޢާޔަތްކޮށް ލޫމާތުތަކަށް

ިފެން ިއަސަރުކުރާނެކަމެއްކަމަށް ިނަތީޖާއަށް ިމުޅ  ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ ިީމހުން ިލ ބޭ ިގޯތ  ިބަދަލަކީ ިއަންނަ ިފޯމަކަށްވެސް ިއެންމެ ިއެފަދައ ން ިގޯއްޗަށް ިފޯމްިނާީތ، އެދ 

ިވަޒަންކުރެވޭނީ،ިއ  ިބަލާ ިއ ންޞާފުވެރ ަކމާއެކު ިއެންމެ ިއުނ އ ތުރާއ ،ިހާލަތު ިއައ ސްފައ ވާ ިމައުލޫމާުތތަކަށް ިމީހުންގެ ިތާރީޚްގައި ހުށަހަޅާފައ ވާ ިބުނެފައ ވާ ޢުލާނުގައ 

ނޑައަޅާފައ ވާިއެންމެިފަހުިތާރީޚަށްިބަލާިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްިހުށަހަޅާިފޯމްގައ ވާިމައުލޫމާތުތަަކށްިބަލައ ގެންކަމަށްިފެްނނާތީ،ިޯފމްިބަލައ ގަތުމަށްޓަކަ އ ިއ ޢުލާނުަގއ ިކަ

ނޑަކުންިވަޒަންކުރުމަށްިމ.ކޮ ޅުފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިނުވަތަިގޯތ ިދޫކުރުމުގެިކުރީގެިާތރީޚަކަށްިބަލައ ިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިުހރ ހާިފަރާތްތަކަކަށްވެސްިއެއްިމ ންގަ

ިދެންނެވީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިިމ.ކޮޅުފުށީ .0 ިއ ޢުލާނުގައ  ިއ ދާރާގެ 0ިިކައުންސ ލް ިއެ ިނަމަވެސް، ނޑައަޅާފައ ވީ ިކަ ިދ ނުމަށް ިގޯތ  ިދޫކުރަނ0ިިީސަރަހައްދަކުން ސަރަޙައްދުން

ނުވާތީއާއ ،ިއެކަމާިގުޅޭިއ ތުރުިތަފްސީލްިއ ޢުލާނުގައ ިހ މަނާފައ ިނުވާތީ،ިއެިނުކުތާއާިގުޅޭ؛ ނޑައަޅާފައި   ކ ތައްިގޯތ ކަމެއްިކަ

ިދަ ިއ ޢުލާނުގެ ިމ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދޫކުރުމަށް 00ިިށުން ނޑައަޅާފައ ވަނީ ިކަ ިދޫކުރުމަށް ި)0ިގޯތ  (ިއ ޢުލާނުގައ A,B,Cިސަރަހައްދަކުންކަމަށް

ި ިއެ ިވީނަމަވެސް، ިތެރެއ ނ0ިިްބަޔާންކޮށްފައ  ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ،ި ސަރަހައްދުގެ ިއ ޢުލާނުގައ  ިގޯތ ކަމެއް ިކ ތައް ިދޫކުރަނީ ިސަރަހައްދަކުން ގޯއްޗަށްިިކޮންމެ

ނޑައެޅުމުގައ ިއ ސްކަންދޭނީިިއެދޭއ ރު،ިއެއްިސަރަހައްދަކުންިއެދޭިފަރާތަށްިދެވަނަިސަރަހައްދަކުންިގޯއްޗަށްިއެދެވ ދާނެކަމެއްިނުވަތަިނޫންކަމެއްިއަދ ިސަރަހައްދުި ކަ

ނޑައަޅާ ިކަ ިދޫކުރުމަށް ިމ ބުރުގައ  ިނުާވތީ، ިބަޔާންކޮށްފައ  ިއ އުލާނުގައ  ިކަމެއް ިސަރަހައްދެއް ިކޮން 00ިިފައ ވާ ިަކނޑައަޅާފައ ވާ ިދޫކުރުމަށް ސަރަހައްދުގ0ިިެގޯތ 

ނެހެންިގޯއްޗަށްިއެދޭިފޯމުަގއ ިތެރެއ ންިކޮންމެިސަރަހައްދަކުންިދޫކުރާނެިގޯތީގެިއަދަދާއ ،ިއެިސަރަހައްދެއްގެިގޯއްޗަށްިވަކ ވަކ ންިއެދެންޖެހޭނަމަ،ިސާފުކޮށްިއެނގޭި

ިސަރަހައްދަށްވުރެ ިއެއް ިއަދ  ިޯގތ ިިބަޔާންކުރުމަށާއ ، ިބަޔާންކުރުމަށާއ ، ިޯފމުގައ  ިއެނގޭނެހެން ިސަރަހައްދުތައް ިއ ސްކަންދޭ ިއެދޭނަމަ، ިސަރަހައްދަށް ގ ނަ

ޅުފުށީިކައުންސ ލްިއ ދާރާގައ ިދޫކުރާއ ރުވެސްިގޯތ ިދޫކުރާިސަރަހައްދުތަކުގެިތެރެއ ންިއ ސްކަްނދޭނީިކޮންިސަރަހައްދުތަކަކަށްކަްނިއެނގޭނެހެންިއާއްމުކުރުމަށްިމ.ކޮ

ިންނެވީއެވެ.ދެ

ި

 މ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިއ ޢުލާނުގެި"ގޯތ ިލ ބޭގޮތް"ިމ ިުނކުތާއާިގުޅޭ؛ .4

ތުްނިއެފަހަރަުކިގޯތ ިލ ެބންޖެހޭިމީހުްނިހޮވާނީިޮޕއ ންޓްިލ ބ ފައ ވާިތަރުީތބުންިގ ަނިޕޮއ ންޓްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތްތަކަްށިއ ސްކަންދީގެންކަމާއ ،ިއެގޮ

ި ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ނޑައަޅާނީިދޫކުރުމަށް ިކަ ިމީހުން ިލ ބޭ ިގޯތ  ިތެރެއ ން ިއޭގެ ިތ ބ ނަމަ، ިމީހުން ިލ ބ ފައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިއެއްވަރަކަށް ިއ ތުރަށް ިއަދަދަށްވުރެ ގޯތީގެ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިބަޔާންކޮށްފައ ވީ ިއ ސްކަންދީގެންކަމަށް ިމީހުންނަށް ިފެންނަ ިބޭނުންވާެނިކަމަށް ިގޯއްޗެއް ިބޮޑަށް ިއެންމެ ިބަލައ  ިޙާލަތަށް ިފޯމްި، ނަމަވެސްިދ ރ އުޅުމުގެ ިއެދ  ގޯއްޗަށް

ިގޮތު ިޕޮއ ންޓްެގ ިހޮވުމަށްކަމަށްވެފައ ، ިފަރާތް ިބޭުނންތެރ  ިއެންމެ ިގޯއްޗަށް ިޕޮއ ންޓްދެނީ ނޑަކަށް ިމ ްނގަ ިއެއް ިފަރާތްތަކަށް ިޕޮއ ންްޓިހުށަހަޅާ ިއެއްވަރަކަށް ން

ި ިއުސޫލުގެ ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިހާލަތްތައް ިދ ރ އުޅުމުގެ ިފަރާތްަތކަކީ ިއެއްވަރުވ  ިދެފަރާތުގެިލ އްބެނަމަ، ިއެއްވަރުވ  ިެފންނާތީ، ިފަރާތްތަކެއްކަމަށް ިހަމަހަމަ ދަށުން

ނޑައަާޅފަ ިކަ ިއ ތުރުގޮތެއް ިއ ްސކަންދޭނެ ިފެންަނިމީހުންަނށް ިޭބނުންވާެނިކަމަށް ިގޯއްޗެއް ިބޮޑަށް ިެއްނމެ ިބަލައ  ިޙާލަތަށް ިގޮުތންިދ ރ އުޅުމުގެ ިނުވާތީ،ިޕޮއ ންޓްގެ އ 

ިފަ ިދޫކުރާނެ ިގޯތ  ިއ ދާރާގައި އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، ިކައުންސ ލްގެ ިމ.ކޮޅުފުށީ ިނެގުމަށް ިގުރުއަތު ިމެދުގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިއެއްވަރުވ  ނޑައެޅުމަށްޓަކައ  ިކަ ރާތެއް

ިދެންނެވީއެވެ.ި

 

 ؛މ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިއ ޢުލާނުގެިދަށުންިއާންމުކޮްށފައ ާވި"ގޯއްޗަށްިއެދޭިމީހުންނަށްިޕޮއ ންޓްިދ ނުމުގެިއުސޫލު"ިއާިގުޅޭ .0

ި ނޑު ިމައ ގަ ިއުސޫލުގައ  0ިިމ  ިލ ބޭ ިޕޮއ ންޓް ިހ މަނާފައ ވާއ ރު، ިބަޔެއ2ިިްބައެއް ިއެއް ިއުނ ކުރުމަށް ިޕޮއ ންޓް ިހ މަނާފައ ވާއ ރު، ބަޔެއް

ި ނޑައަޅާފައ ވެއެވެ.ިމ ިއުސޫލުގެ ިހުރ ނަމަ"1ިިކަ ިއ ނދެގެން ި"މީހަކާ ި)ހ(ިގައ  ިބައ ގެ ިކައ ވެނ10ިަެްވަނަ ނޑައެޅުމުން ިކަ ިދ ނުމަށް ިދުވަސްވީިޕޮއ ންޓް ިގ ނަ ށް

ނަޑއަޅާފައ ވާ ިކަ ިދ ނުަމށް ިފަރާތްތަކަށް ިުއޅޭ ިއ ނދެގެން ިމީހަކާ ިނެތުމުން ިއެނގެން ިއުސޫލެއް ިވަކ  ިއ ސްކަްނދޭނެ ިމެދުގައ  ިވަކި 10ިިފަރާތްތަކުގެ މާރކްސް

އަހަުރިފުރ 00ިިޕޮއ ންޓް،20ިިއަހަރުިނުފުޭރނަމަ،00ިިއަހަުރިފުރ 02ިިޕޮއ ންްޓ،00ިިރޭންޖްތަކަށްިަބހާލުމަށާއ ،ި)މ ާސލަކަށްިކައ ވެންެަށްިއަހަރުިނުާވނަމަ،ި

20ިި ިނުފުރޭނަމަ، 20ިިއަހަރު 20ިިޕޮއ ންޓް، ިފުރ  20ިިއަހަރު ިނުފުރޭނަމަ، 10ިިއަހަރު 20ިިޕޮއ ންޓް، ިއ ތުރުވާނަމަ ިގައ 10ިިއަހަރަށްވުރެ ި)ށ( ޕޮއ ންޓް(

ިތ ބ ނަމަ"ި ިދަރ ން ިރޫޅ ފައ ވީނަމަވެސް ނ10ި"ކައ ވެނ  ިކަ ިދ ނުމަށް ިރޭންްޖތަކަްށިޕޮއ ންޓް ިވަކ  ިަބލާ ިުމއްދަތަށް ިޭހދަކުރ  ިމަތީ ިކައ ވެނީގެ ިބަދަލުަގއ  ޑައެޅުމުގެ

ިނުވާނަމަ،ި ިއަހަރު ިކައ ވެްނެަށް ި)މ ސާލަކަށް 02ިިޕޮއ ންޓް،00ިިބަހައ ގެން ިފުރ  ިނުފުރޭނަމަ،00ިިއަހަރު 00ިިޕޮއ ންޓް،20ިިައހަރު ިފުރ  އަހަރ20ިިުއަހަރު
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިޕޮއ ންޓް(ިމާރކްސްިދ ނުމަށާއ ،10ިށްވުރެިގ ނަިދުވަހުިކައ ވެނ ިކޮށްގެންިއުޅުނުނަމަ،ިއަހަރ20ިަޕޮއ ންޓް،20ިިނުފުރޭނަމަ،ި

ި ިއުސޫލުގެ ިމީހަކ0ިިުމ  ިަބލަންޖެހ ަފއ ވާ ިޝަރުޢީގޮތުން ިުނވަތަ ިމައ ންބަފައ ން ިމާރްކސްދ ނުމުގައ  ިބައ ( ި)މައ ންބަފައ ންގެ ިބަޔަށް ވަނަ

ިބަޔާންކޮށްފައ  ިމ ފަދައ ްނ ިގޮތެއްި"ބަލަމުންގެންާދނަމަ،" ިބަާލނެ ިބަަލމުންގެންދާކަން ިމީހަކު ިބަލަންޖެހ ފައ ވާ ިޝަރުޢީޮގުތން ިނުވަތަ ިމައ ންބަފައ ން ވީނަމަވެސް،

ިށާއ ،ިެތއްިސާފުކޮށްިބަޔާންކުރުމަތަފްސީލްކޮށްިބަޔާންކޮށްފައ ިނުާވތީ،ިމައ ންބަފައ ންިނުވަތަިޝަުރޢީގޮތުންިބަަލންޖެހ ފައ ވާިމީހަކުިބަލަމުންދ ޔުންކަމަށްިމާނަކުރާގޮ

ި ިއުސޫލުގެ 2ިިމ  ިދ ރ އުޅޭނަަމ" ި"ރަށުގައ  ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިބައ ( ި)ރަށްވެހ ކަމުގެ ިބަޔަށް ނޑައަޅާފައ ވ02ިިީވަނަ ިކަ ިދ ނުަމށް ޕޮއ ންޓް

ިދ ރ އުޅެފަ ިރަށުގައ  ިެނތުމުންނާއ ،ިއަނބ /ދަރ ން ިއެނގެން ިސާފުކޮށް ިކޮންގޮތަަކށް ިމާނަކޮށްފައ ވަނީ ިދ ރ އުޅުން ިރަުށްނިނަމަވެސް،ިރަށުގައ  ިމީހާ ިހުށަހެޅ  ިފޯމް އ 

ޅޭިމީހެއްކަމަށްިބަލާެނތޯއާއ ،ިފޯްމިބޭރުގައ ިވަޒީފާިއަދާކުރާިހާލަތްަތކުގައ ިނުވަތަިއެނޫންވެސްިކަމެއްގައ ިރަށުންިބޭރުގައ ިއުޅޭިހާލަތްތަކުގައ ިއެއީިރަށުގައ ިދ ރ އު

ހާޞ ލްކުރާނަމަ،ިނަވަތަިބޭސްަފރުވާއަކަށްިނުވަތަިއެނޫންވެސްިޟަރީރީިކަމަކުިރަށުންިބޭރުގައި ހުށަހަޅާިމީހާިރަށުންިބޭރުގައ ިުނވަތަިރާއްޖެއ ންިބޭރުގައ ިތަޢުލީްމި

ނޑައެޅުމަށްިމ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްިއ ދާރާ ިގައ ިދެންނެވީއެވެ.ިއުޅޭނަމަ،ިއެއީިރަށުގައ ިދ ރ އުޅޭިފަރާތެއްގެިގޮތުގައ ިބަލާނެތޯިސާފުކޮށްިއެނގޭނެހެންިކަ

 

ނޑާރަިގޯއްޗަށްިއެދޭިފޯމް"ިއާިގުޅޭ؛މ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްި .2  އ ދާރާގެިއ ޢުލާނުގެިދަށުންިއާންމުކޮްށފައ ާވި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިދޫކުރާިބަ

ި ިފޯމުގެ ިއެދޭ 0ިިގޯއްޗަށް ިއެނެގނ0ިިްއަދ  ިބަލަމުންދާކަން ިމައ ންބަފައ ން ނޑައަޅާފައ ވާއ ރު، ިކަ ިހ މަނަްނ ިމައުލޫމާތު ިމައ ންބަފައ ންގެ ިނަންބަރުގައ  ވަނަ
ިމަ ިފޯމުގައ  ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ނޑައަޅާފައ ވާތީ، ިކަ ިމާރކްސްދ ނުމަށް ިބަލަމުންާދނަމަ ިމައ ންބަފައ ން ިއުސޫލުގައ  ިޕޮއ ންޓްދޭ ިޝަރުީޢިނެތުމުންނާއ ، އ ންބަފައ ންނާއ ،

ވަނަިބައ ގައ ިޯގއްޗަށްިއެދޭިމީހާގެިއުފަންދަރ ންެގ8ިިިގޮތުންިަބލަންޖެހޭިމީހަުކިބަލަުމްނދާކަންިއެނގޭނެެހންިފޯމުގައ ިެއބައ ތައްިހ މެނުަމށާއ ،ިގޯއްޗަށްިއެދޭިފޯމުގެ
ނޑައަޅާފައ ވާއ ރު ދާއ މީގޮތެއްގައ ިޚާއްސަިއެހީއަށްިބޭނުންވާިދަރ ންނާއ ،ިފޯމްިހުށަހަޅާިފަރާތްިބަލަހައްޓަުމންދާިދަރ ންނާިބެހޭިމައުލޫމާތަކީި، މައުލޫމާތުިހ މަނަންިކަ

ނޑައަޅާފައ ވާިޕޮއ ންޓްދޭ އުސޫލުގައ ިބަލާިކަންތައްތަކަސްވާތީ،ިގޯއްޗަށްިއެދޭިފޯމުގައ ިދާއ މީގޮތެއްގައ ިޚާއްސަިއެހީއަށްިބޭނުންވާިދަރ ންނާއ ،ިިމާރކްސްދ ނުމަށްިކަ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިއެދޭި ިހ މެނުމަށާއ ،ިގޯއްޗަށް ިއެބައ ތައް ިފޯމުގައ  ިއެނގޭނެހެން ިމައުލޫމާތުތައް ިބެހޭ ިދަރ ންނާ ިބަލަހައްޓަމުންދާ ިފަރާތް ިހުށަހަޅާ ިފޯމް ިބ2ިަިފޯމުގެ ިއެދޭިވަނަ އ ގައ 
ިެއިމައުޫލމާ ިފޯމުގައ  ިފުރުމަށް ިފޯމު ިއެނޭގނެހެން ިތަރުީތބުން ިއ ސްކަންދޭނަމަ،ިއ ްސކަންދޭ ިޒޯނަކަށް ިހ މަނާފައ ވާއ ރު،ިވަކ  ިފޯމާއެުކިޒޯންތައް ިހ މެނުމަށާއ ،ިމ  ތު

ި ިބައ ތަކުގެ ިރ ޢާޔަތްކުރާނެ ިބަލައ  ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިތެރޭގައ  ިލ ޔުންތަކުގެ ިކަންތައްތަކުގައ ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިއޮންނަ ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިކޮންމެހެން ތެރެއ ން
ި ިނަްނބަރު ިޤާނޫނު ިއ ސްކަންދ ނުމަކީ 02/14ިިއެލ ޔުމަކަށް ިގެ ިޤާނޫނު( ިބެހޭ ިދަރ ންނާއ ،0ިި)ހެއްކާ ިވީހ ނދު، ިކަމަކަށް ިބާރުއަޅާފައ ވާ ިމައްދާގައ  ވަނަ

ނޑައަ ިކަ ިމާރކްސްދ ނުމަށް ިބަާލ ިބަޔަށް ިހުށަހަޅަންިމައ ންބަފައ ންގެ ިލ ޔުމެއް ިއެނގޭނެ ިވަނަވަރު ިމައ ންބަފައ ންގެ ިދަރ ންނާއ ، ިނަމަވެސް، ޅާފައ ވީ
ްނގެިވަނަވަރުިއެނގޭނެިލ ޔުމާއ ،ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާީތ،ިއެފަދަިލ ޔުންިއޮތުމަކީިމާރކްސްދ ނުމުގައ ިބަލާިވަޒަންކުރެވޭނެިލ ޔެކ ޔުމަށްވާތީ،ިދަރ ންނާއ ،ިމައ ންބަފައ 

ސ ލްިއ ދާރާގައ ިލަމުންދާިމީހަކުިބަލަހައްޓާނަަމ،ިއެފަދަިމީުހންގެެވސްިވަނަވަރުިއެނގޭނެިލ ޔުންިޯފމާއެކުިހުށަހެޅުމަށްިހ މެނުަމށްިމ.ކޮޅުފުށީިކައުންޝަރުޢީގޮތުންިބަި
ިދެންނެވީއެވެ.
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ިއެހޮޅ ި ިއަދ  ިވައްދައ  ިގެތަކުެގިފާޚާނާހޮޅ  ިނ ޒާމަށް،ިއެދެރަށުގެ ިޤާއ މްކުރެވ ފައ ވާިނަރުދަމާ ިއަލަށް ިމަސައްކަްތިލ.ފޮނަދޫއާއ ިއދ.މަހ ަބނދޫގައ  ިގުޅައ ދ ނުމުގެ ތައް
ިކުންފުނ ތަ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާއ  ިކޮށްފައ ވާ ިކޯޕަރޭޝަނުން ިފެނަކަ ިބޭުނންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިފަރާތްތަކުެގިކޮށްދޭނެ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާ ިރަޖ ސްޓްރީ ކުގެ

ި ިއަގުަތއްހުރީ ިބަލާއ ރު، ިއެސްޓ މޭޓްތަކަށް ިހުރ  ިހުށަހެޅ ފައ  ި ިބަލައ ގެންފައ ވާަކމަށާއ  2.0ިިއެސްޓ މޭޓްތައް ިކަމަށާއި 1.0ިމ ލ އަނާއ  ިދޭތެރޭގައ  މ ލ އަނާއ 
ި ިއެއްފަރާތަކުން ިއައްޑ ހަިރ.-/380,000އެހެންނަމަވެސް ިމުވައްޒަފެއްިި)ތ ންލައްކަ ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިފެނަކަ ިމ ފަރާތައް ިއަދ  ިހުށަހަޅާފައ ވާކަމަށާއ ، ިރުފ ޔާ( ހާސް

ި ިމައްސަލައ ގައ ، ިުބނާ ިފާޚާނާހޮޅ ިމަޢުލޫމާތުދީފައ ވާކަމަށް ިގެތަކުގެ ިއެދެރަށުގެ ިނ ޒާމަށް، ިނަރުދަމާ ިގާއ މްކުރެވ ފައ ވާ ިއަލަށް ިއދ.މަހ ބަދޫގައ  ިލ.ފޮނަދޫއާއ ، މ
ި ިއަދ  ިގުޅ ގެންވައްދައ  ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިކޯޕަރޭޝަންއ ން ިފެަނކަ ިބޭނުންވެެގން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިގުޅައ ދ ނުމުގެ ޝަކުވާތަކެްއިިއެހޮޅ ތައް

ި ިވަކ  ިދޭނެ ިޕޮއ ންޓް ިއ ވެލުއޭޓްކުރާއ ރު ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިހުށަަހޅާ ިގުޅ ގެން ިމ އ ޢުލާނާ ިހުށަހެޅެމުންާދތީއާއ ، ިފުރ ހަމަިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއޭގެ ިބަޔާންކޮށް އުސޫލެއް
ތީއާއ ،ިއެއ ޢުލާނުގައ ިމަސައްކަތާބެޭހިމައުލޫމާތު،ިކުރ ންިހާމަކޮށްފައ ުނވާތީއާއ ،ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިބ ޑްިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްތަކަށްިއެްއފަހަރާިމައުލޫމާތުިދީފައ ނުވާ

ންިަމއުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްިބަޔާންކޮްށފައ ވުމުން،ިމ ކަމުގެިސަަބބުންިއެކ ިފަރާތްތަކަށްިއެކ ިޮގތްގޮތަްށިގޮތުންިމައުލޫމަުތިސާފުކުރުމަށް،ިވަކ ިނަްނބަރަކަށްިގުޅައ ގެ
ިޝަނުގައ ިދެންނެވީއެވެ.މައުލޫމަތުދެވޭނެިފުރުސަތުިއޮތަީތ،ިިއެއ ޢުލާންިބާޠ ލްކުރުމަްށފަހު،ިއަލުންިއ އުލާންކޮށްގެންިކުރ ޔަްށިގެންދެވުމަށްިފެނަކަިކޯޕަރޭ

ި
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ިމެި ިއ ންީޖނުގޭގެ ިދ ނުމަށް ިވަކ މީހަކަްށިވަޒީފާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިއ ތުރުކުރުމަށް ިމުވަްއޒަފަކު ިއ ންޖީނުގެއަށް ިހަމަޖައްސާފައ ވާިތ.ކ ނބ ދޫ ނޭޖަރިރާވައ 
ިމުވައްޒަ ިއ ންީޖނުގެއަށް ިތ.ކ ނބ ދޫ ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިކަމަށް ިއެނގޭ ިޝަރުތެއްކަމަށްކަން ިކުރ މަތ ލެވޭނެ ިއެމަޤާމަށް ިއ ޢުލާނުގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ، ފަކު

ިވަ ިބަޔާްނކޮށްފައ ވާއ ރު،ިވަޒީފާއަށް ިމީހެއްކަމުގައ ވާންވާނެކަމަށް ިއުޅެވޭ ިމަސައްކަތުގައ  ިގ ނަވަގުތު ިތަޢުލީމުގެިހީވާގ ކަމާއ ،ިމުރާލ ކަމާއެކު ިއަސާސީ ންަނިފަރާތުގައ 
 ރޭޝަންިލ މ ޓެޑަށްިއެންގީއެވެ.ިފެންވަރުިހުންނަންިޖެޭހނެތީ،ިމ ަކމަށްިސަމާލުކަންިދީގެންިވަޒީފާަތކަށްިއ ޢުލާންކުރުމަށްިފެނަކަިކޯޕަ

 
ި

 ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑް 13
 

ޖަނަރޭޓަރިަގތުމަށް،ިެފނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑުންިޮކްށފައ ވާިއ ޢުލާންތައްިޮކށްފައ ވަީނ41ިިރާއްޖޭގެިބައެއްިރަށްތަކުގެިއ ންީޖނުގެތަކަށްިކަމ ންސްިއޯޕަންިޖުްމލަި
ިއ ން ިރަށްތަކުގެ ިބައެއް ިރާއްޖޭގެ ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިކަމަށް ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިޖުމްލަ ިއޯޕަން ިކަމ ްނސް ޖަނަރަޭޓރ41ިިޖީނުގެތަކަށް

ިަމސަ ިއެއް ިޙަވާލުކުރަންވާނީ، ިމަސަްއކަތް ިގޮތުން ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިމާލ އްޔަތުެގ ިދައުަލތުގެ ިހަވާލާދީ، ިއ ުޢލާނަށް ިކޮށްފައ ވާ ިބެލެވ ދާނެިގަތުމަށް ިކަމުގައ  އްކަތެއް
ިއެ ިގޮތަށްކަަމށާއ ، ިކުރެވޭނެ ިއެއްފަހަރާ ިމަސައްކަތްިމަސައްކަތްތައް ިހ ސާބުތަކުގެ ިއަްނާދސީ ިއެ ިހޯދައ ، ިހ ސާބުތައް ިއަންދާީސ ިބައ ބައ ކޮށްެގން ިމަސަްއކަތެއް އް

ި ިއ ޢުލާންތަކުގައ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު، ިޙަވާލުނުކުރެވޭނެކަމަށް ިކުރ އަށްގެންދަނ41ިިްވަކ ވަކ ން ިގޮތުގައ  ިޕްރޮކ އުމަންޓްތަކެއްގެ ިވަކ ވަކ  ިގަތުމަށް ޖަނަރޭޓަރ
ިހަމަޖަ ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކަމާއ ، ިއެނގޭ ިއަުގ8.10ިިއްސާފައ ވާކަން ިތަކެތީގެ ިހޯދަންެޖހޭ ިތަްނތަނަށް ިދައުލަތުގެ ިގައ  ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިބޯޑ1,500,000.00ިަ ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ނޑައަޅާނީ ިކަ ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިގަތުަމށް ިއެތަކެތ  ިބޮޑުވާނަމަ، ިހުށަހަޅައ ގެންކަމަްށިރުފ ޔާއަށްވުރެ ށް
ި ިޖުމްލަ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިއެއ ޢުލާްނތަކުގައ  41ިިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު، ިއަގު ިޖުމްލަ ިބޮޑުވާނެކަމަްށ1,500,000.00ިިޖަނެރޭޓަރުގެ ރުފ ޔާއަށްވުރެ

ި، ބެލެވޭކަމާއ  ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ 20ިިދައުލަތުގެ ިބާބުގެ ިގ00ިަވަނަ ި)ބ( ިމާއްދާގެ ިއެކަމެއްިވަނަ ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ ިކަންަތއްތައް ިބޭނުންވާ ިބީލަމެއްގައ  އ 
ި ިމާރކެއް، ިޓްރޭޑް ިޑ ޒައ ނެއް، ިނަމެއް، ިބްރޭްނޑް ިވަކ  ިމެނުވީ، ިހ ނދެއްގައ  ިނެތް ިގޮތެއް ިއެއްވެސް ިެދވޭނެ ިތަފްޞީލް ިނުަވތަ ިއަސްލުިބުނެދެވޭނެ ވައްތަރެއް،

ި ިކެޓަލޮގަކަށް ިނުވަތަ ިފަރާތް ިއުފައްދާ ިޖަނަރޭޓަރިގަންނަންިއުފެއްދުން، ިބްރޭންޑެއްގެ ިވަކ  ިއެއ ޢުލާންތަކުގައ  ިބަޔާންކޮށްފައ ާވއ ރު، ިނުވާނެކަމަށް ރ އާޔަންކޮށްގެން
ގެިމާލ އްޔަތުގެިގެިަމސައްކަތްިދައުލަތުބޭނުންވާކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާަކންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިއެއ ޢުާލންތައްިބާޠ ލްކޮށް،ިއެއ ޢުާލންތަުކގައ ވާިޖަނަރޭޓަރތައްިހޯދުމު

ިފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑުގައ ިދެންނެވީއެވެ.، ގަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެމަތީންިޓެންަޑރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑަށްިހުށަހަުޅއްވައ ގެންިކުރ އަށްގެންދ އުމަށް

 


