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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
 02ިނޮވެންބަރ1026ިުނ00ިްިނޮވެންބަރ1026ިުށްި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

 މޯލްޑ ވްސް 2

ިއެންޑްި ޓްރާންސްޕޯޓް
ކޮންޓްރެކްޓ ންގި

 ކޮމްޕެނީ

ިބޭނުންކުރުމަށް މޯލްޑ ވްސް ިފެރީނ ޒާމުގައ  ިކޮމްޕެނީގެ ިކޮންޓްރެކްޓ ންގ ިއެންޑް 01ިި ޓްރާންސްޕޯޓް ކުރައްވާފައ ވާި އަހަރުިވަނ1021ިަިހޯދުމަށްިފަރާތެއްިބަންނާނެިޑ ޒައ ންކޮށްފެރީ
ިފުރުޞަތުގުޅ ގެންިބ ޑްިހުށަހެޅުމުގެި މ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ،ިއެިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުގައ ،ިއެިއ ޢުލާނާ މައްސަލައެއްިގުޅޭިއ ޢުލާނާި MTCC-PD/IU/2012/209ނަންބަރު

ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވެއެވެ.ނެތްކަންިމ ިކޮމ ޝަނަށްި މަށްިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ގެރެންޓީިހުށަހަޅަންޖެހޭނެިކަ ޕޭމަންޓްިއެޑްވާންސްިހުޅުވާލ އ ރު
ި
ިިިިިިިި ިހޯދުމަށް ިޕޭމަންޓް ިއެޑްވާންސް ިސަބަބުން ިޕޭމަންޓް ދަތ ތަކާއ ވީމާ،ިއެކަމުގެ ިއޮތްތަނުގައ ،ިއެޑްވާންސް ިކުރ ޔަށް ިބެލެވޭތީ، ިކަމަށް ިހާލަތުގައ ،ި ކުރ މަތ ވާނެ ދޫކުރަންޖެހޭ

ިންނެވުނެވެ.ކުރެވޭނެިމަގުިފަހ ކޮށްދެއްވުމަށްިދެ ޕޭމަންޓްިގެރެންޓީިހޯދަންޖެހޭނެކަންިބަޔާންކޮށްިއެކަމުގެިއ ންތ ޒާމުތައް އެޑްވާންސްިކަރުދާހުގައ ޕްރޮޖެކްޓްގެިމައުލޫމާތުި
ގއ.ކަނޑުހުޅުދ1ިިޫ

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
ިފަރާތުގެ ކައުންސ ލުން ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ިޙަވާލުވާ ިއެކަންތައްތަކާ ިކަންތައްތަކުގައ  ިއެކ  ިކުރުވާ ިދައުލަތުގެ ޚަރަދުކޮށްގެން ިބަދަލުގައ ، ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިފައ ސާ ިބޭނުންވާ ިޚަރަދުކުރުމަށް  އަތަށް

ިނެވެ.ކައުންސ ލުންިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިދެންނެވުިކުރުމުގެިކަންކަން މާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިއެމަސައްކަތަކަށްިޚަރަދުވާިފައ ސާިޚަރަދު

ިކައުންސ ލްގ0ިިެ ލ.ގަމު
ިއ ދާރާ

ި ިޗެމްޕ އަންޝ ޕް ިމުބާރާތ1026ިްމ ނ ވަން ިފުޓްބޯޅަ ިގަވާއ ދުގެ ލ.އަތޮޅު ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިހޯދާފައ ވަނީ، ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވ4.28ިިާ އ ންތ ޒާމް ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިތ ންފަރާތުންގޮތު ިމަދުވެގެން ި ގެމަތ ން ިގަވާއ ދުގެ ިއެ ިއަދ  ިނޫންކަމާއ ، ިހޯދައ ގެން ިމާއްދާގައ ވާގޮތުގ6.04ިެއަގު ިއެމައްސަލަި ވަނަ ިނޫންކަން ިހޯދައ ގެން ިހުއްދަ ިކޮމ ޝަންގެ ިމ  މަތ ން

ިކައުންސ ލް މ ކޮމ ޝަނުން ިލ.ގަމު ިތަނުގައ  ިއޮތް ިކުރ އަށް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިމާލ އްޔަތުގެ ގެބެލ ބެލުމުން ިދައުލަތުގެ ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތްތައް ިކުރުވުމާއ  ިމަސައްކަތް ޤަވާއ ދާި އ ދާރާއ ން
ިނެވެ.އެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވު
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިގަވަރމަންޓ8ިިް ލޯކަލް
ިއޮތޯރ ޓީ

13ިި ި ބޭއްވުނުިއަތޮޅުގައ .ގއިގައ 2016ިސެޕްޓެންބަރު ިމުބާރާތަށް ިފުޓްބޯޅަ ިފަންސާސް ިއޮގަސްޓް ކައުންސ ލްގެިރުފ ޔާ،50,000.00ިމ ނ ވަން ިޚަރަދުކުރުމަށް ިގައ ި 2016ބަޖެޓުން
ިއެކ އެކ  ންކައުންސ ލުިކަނޑުހުޅުދޫ.ގއ ިގުޅ ގެން ިމުބާރާތާ ިއެ ިމީގެއ ތުރަށްވެސް ިކަމަށާއ ، ިކައުންސ  ނ ންމާފައ ވާ ިކަންކަމަށް ިސައ ފަދަ ިކަމަށާއ ،ކެއުންތަކާއ  ިޚަރަދުކުރާ ިފަރާތުން މ ި ލްގެ

ިލ ޔެގެން ިމ ނ ސްޓްރީއަށް ިފ ނޭންސް ިކުރަމުންގެންދަނީ ިކައުންސ ލުން ިއާމްދަނީ ޚަރަދުތައް ިރައްޔ ތުންގެ ިއ ތުރަށް ިމީގެ ިކަމަށާއ ، ިހަމަނުޖައްސައ  ިބަޖެޓެއް ިއެކަމަށްި ވަކ  އެކައުންޓުންވެސް
 ހުށަހެޅ ފައ ވެއެވެ. ޚަރަދުކުރާކަމަށްިބުނެިމ ިކޮމ ޝަނަށްިޝަކުވާ

ި
މ ނ ސްޓްރީިއޮފްި  ފައ ސާިޚަރަދުިކުރުމުގެިކަންތައްތައްިކުރަންވާނީ މ ނ ވަންިފަންސާސްިފުޓްބޯޅަިމުބާރާތްފަދަިކަންތައްތަކަށް،ިކައުންސ ލްތަކުން ވީމާ،ިކުރ އަށްިއޮތްތަނުގައ   ިިިިިި

ިލޯކަލްިގަވަރންމަންޓްގައ ިދެންނެވުނެވެ.ކައުންސ ލްތަކަށްިއަންގައ ދ ނުމަށްި މާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިކަމަށްހުއްދައާއެކުިދައުލަތުގެި ފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެ
މޯލްޑ ވްސ5ިިް

ކަރެކްޝަނަލްި
ިސަރވ ސް

ިއެހީތެރ ވުމަށް ިރައްޔ ތުންނަށް ިނ ކަމެތ  ި ފަލަސްތީނުގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ިސަރވ ސްގައ  ިކަރެކްޝަނަލް ިމުސާރައ ންމޯލްޑ ވްސް ިޖަމާކޮށްފައ ި އޮފ ސަރުންގެ ިފަންޑަށް ިގާޒާ ިފައ ސާ ކަނޑާފައ ވާ
ިޖަމާކޮށް ނުވާކަމަށާއ ،ިއެފައ ސާ ިއެކައުންޓަށް ިސޮސައ ޓީގެ ިކޯޕަރޭޓ ވް ިސަރވ ސްގެ ިކަރެކްޝަނަލް ިމައްސަލައެއް މޯލްޑ ވްސް ިހުށަހެޅ  ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިބުނެ ބެލ ބެލުމުގައ ި ބޭނުންކޮށްފައ ވާކަމަށް

ިމޯލްޑ ވްސް ިއެހީތެރ ވުމަށް ިރައްޔ ތުންނަށް ިކަނޑާފައ ވާ ފަލަސްތީނުގެ ިމުސާރައ ން ިއޮފ ސަރުންގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ިސަރވ ސްގައ  ިޚަރަދެއްި ކަރެކްޝަނަލް ިއެއްވެސް ިމ ހާތަނަށް ިއ ން ފައ ސާ
ިއެނގ ފައ ވެއެވެ. ކޮށްފާނުވާކަން

ި
ިނެވެ.އަނބުރާިޙަވާލުކުރެއްވުމަށްިދެންނެވު ންނަށްިއެފައ ސާވީމާ،ިމުސާރައ ންިފައ ސާިކަނޑާފައ ވާިމުވައްޒަފުިިިިިިި

ިއޮފ6ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ހައުސ ންގ
ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

1026ި ގޯތ ންިނެގ ިބ މުގެިބަދަލުިދީފައ ވަނީިއެއްނަގާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްި ގޯތ ންިއެއްބައ 0ިއަހަރުކުރ ންިއެިސަރަޙައްދުގައ ވާި 14ސ.ފޭދޫިސްކޫލްގެިބ ންިބޮޑުކުރުމަށްޓަކައ ިމީގެި
ކަމަށާއ ،ިއެިބ ންިރަޖ ސްޓްރީކުރުމަށްިިއެގޭިމީހެއް ޖެހ ގެންިދެކުނުންިއޮތްިބ މެއްިކަމަށާއ ،ިއެިސަރަޙައްދުިބޭނުންކުރަމުންދަނީ ގޯއްޗަކާވަނަިއަހަރުގެިކުރީކޮޅުގައ ިކަމަށާއ ،ިއެބ މަކީިސ.ފޭދޫި

ިސ ޓީ ިއ ދާ އައްޑޫ ިއެބ ންކައުންސ ލްގެ ިހުށަހަޅާފައ ވީނަމަވެސް ިއޮފީހަށް ިއަވަށު ިސ.ފޭދޫ ިމަސައްކަތެއް ރާގެ ިއެއްވެސް ިއޮފީހުން ިއަވަށު ިސ.ފޭދޫ ިމ ި ރަޖ ސްޓްރީކޮށްދ ނުމަށް ިބުނެ ނުކުރާކަމަށް
 ކޮމ ޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ ފައ ވެއެވެ.

ި
ިިިިިި  ި ިވީމާ، ިބުނާ ިގޯތ ންޝަކުވާގައ  ި ސ.ފޭދޫ ިބައ ގެ ިނެގ  ިސްކޫލަށް ިނުދީފޭދޫ ިރަޖ ސްޓްރީކޮށް ިއެފަރާތަށް ިބ ން ިދ ން ިރަޖ ސްޓްރީި ބަދަލުގައ  ިބ ން ިއެ ިބަލައ  ިގޮތެއް އޮތް

 ނަމަިޝަރީޢަތްހުސްކުރުމަށްިއޭނާއަށްިއަންގައ ،ިއެގޮތަށްިޢަމަލުިނުކޮށްފ  އެިބ މުގެިބޭނުންިކުރަމުންދާނަމަިއެތަންިޝަކުވާގައ ިބުނާިފަރާތުންދ ނުމަށާއ ،ި ކޮށްދ ނުމުގެިކަންތައްިހަމަޖައްސައ 

ިނެވެ.މެދުވެރ ކޮށްގެންިނަމަވެސްިއެކަންިތަންފީޒްކުރުމަށްިދެންނެވު
ިސ ޓ7ިިީ އައްޑޫ

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
1026ި ގޯތ ންިނެގ ިބ މުގެިބަދަލުިދީފައ ވަނީިއެއްނަގާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްި ގޯތ ންިއެއްބައ 0ިއަހަރުކުރ ންިއެިސަރަޙައްދުގައ ވާި 14ސ.ފޭދޫިސްކޫލްގެިބ ންިބޮޑުކުރުމަށްޓަކައ ިމީގެި

ކަމަށާއ ،ިއެިބ ންިރަޖ ސްޓްރީކުރުމަށްިިއެގޭިމީހެއް ޖެހ ގެންިދެކުނުންިއޮތްިބ މެއްިކަމަށާއ ،ިއެިސަރަޙައްދުިބޭނުންކުރަމުންދަނީ ގޯއްޗަކާވަނަިއަހަރުގެިކުރީކޮޅުގައ ިކަމަށާއ ،ިއެބ މަކީިސ.ފޭދޫި
ިސ ޓީ ިއ ދާ އައްޑޫ ިއެބ ންކައުންސ ލްގެ ިހުށަހަޅާފައ ވީނަމަވެސް ިއޮފީހަށް ިއަވަށު ިސ.ފޭދޫ ިމަސައްކަތެއް ރާގެ ިއެއްވެސް ިއޮފީހުން ިއަވަށު ިސ.ފޭދޫ ިމ ި ރަޖ ސްޓްރީކޮށްދ ނުމަށް ިބުނެ ނުކުރާކަމަށް

 ކޮމ ޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ ފައ ވެއެވެ.

ި



 

3 

 

ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިިިިިި  ި ިވީމާ، ިބުނާ ިގޯތ ންޝަކުވާގައ  ި ސ.ފޭދޫ ިބައ ގެ ިނެގ  ިސްކޫލަށް ިނުދީފޭދޫ ިރަޖ ސްޓްރީކޮށް ިއެފަރާތަށް ިބ ން ިދ ން ިރަޖ ސްޓްރީި ބަދަލުގައ  ިބ ން ިއެ ިބަލައ  ިގޮތެއް އޮތް
 ނުކޮށްފ ނަމަިޝަރީޢަތްހުސްކުރުމަށްިއޭނާއަށްިއަންގައ ،ިއެގޮތަށްިޢަމަލުި އެިބ މުގެިބޭނުންިކުރަމުންދާނަމަިއެތަންިޝަކުވާގައ ިބުނާިފަރާތުންދ ނުމަށާއ ،ި ކޮށްދ ނުމުގެިކަންތައްިހަމަޖައްސައ 

ިނެވެ.މެދުވެރ ކޮށްގެންިނަމަވެސްިއެކަންިތަންފީޒްކުރުމަށްިދެންނެވު

ިއޮފ4ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެޑ ޔުކޭޝަން

ިފަ ިކޮށްފައ ވާ ިޢ މާރާތް ިހ ންގާނެ ސްކޫލްގައ ިރީދ އްޔާހުޅުމާލޭގައ  ިސްކޫލެއް ިއ ންޓަރނޭޝަނަލް ިދަށުން ިކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ިހޯދު މެނޭޖްމަންޓް ިފަރާތެއް ިއެޑ ޔުކޭޝަނުންމަށް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ
ިނަންބަރު ިދަޢުވަތ1026ާސެޕްޓެމްބަރ22-PU/1/2016/206 (08ިި(IUL) އާންމުކޮށްފައ ވާ ިހުށަހެޅުމުގެ ިހ ނގާފައ ވާގޮތް (ިބީލަން ިކަން ިމައްސަލާގައ  ިހުށަހެޅުނު ިމ ކޮމ ޝަނަށް  ގުޅ ގެން

  ފާހަގަކުރެވ ފައ ވެއެވެ. ނަވާިކަންތައްތައްމ ކޮމ ޝަނުންިބަލައ ިތަޙްޤީޤްިކުރ އ ރުިތ ރީގައ ިމ ދަން
ި
ިހޮވުމަށް. 2 ިފަރާތެއް ިޤާބ ލް ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިމ ންގަނޑުތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  ިއާރު.އެފް.ޕީ ިދ ނުމަށް ިތަފްޞީލްތައްި މާރކްސް ިގޮތުގެ މާރކްސްދޭނެ

ި ިދ ނުމަށް ިމާރކްސް ިބ ޑް ކަނޑައަޅާފައ ވާކަނޑައަޅައ  ިމ ންވަރު ިދޭނެ ިމާރކްސް ިއެބައ ތަކަށް ިހަދައ  ިބްރޭކްޑައުން ިއެކަންި ބައ ތަކުގެ ިއަދ  ިނުވާކަމާއ  ިއާންމުކޮށްފައ  ިމަރްޙަލާގައ  ހުޅުވާލ 
ި މަޢުލޫމާތު ިސެޝަންގައ ވެސ1026ިްސެޕްޓެމްބަރ15ިިދ ނުމަށް ިޕްރީބ ޑް ިބޭއްވ  ިދުވަހު ިފަރާތް ވަނަ ިކުރ މަތ ލީ ިބ ޑްއެކަމަށް ިނަމަވެސް ިނުވާކަމާއ ، ިޙ އްޞާކޮށްފައ  އ ވެލުއޭޝަންި ތަކަށް

 ފަހުންިއެކުލަވާލައ ިބޭނުންކޮށްފައ ވުން. ންިމާރކްސްދޭނެިމ ންގަނޑުތަކެއްމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަންިއ މަރްޙަލާގައ ި
 ި
މ ންގަނޑުތަކަކީިސަޕޯޓ ންގިޑޮކ އުމަންޓްސްއަށްިބ ނާކުރުމެއްނެތ ިހަމައެކަނ ި ރައ ޓީރ އާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަނޑައެޅުމަށްިބޭނުންކޮށްފައ ވާިއ ވެލުއޭޝަންިކް ސްކޫލުިހަވާލުކުރާނެިފަރާތެއް. 1 

 ސަބްޖެކްޓ ވްިމ ންގަނޑުތަކެއްިކަމުގައ ވުން. ޑޮކ އުމަންޓުގައ ިލ ޔާިލ އުމެއްގެިމައްޗަށްިމާރކްސްިދ ނުމަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާ ބ ޑް
ި

ިބ ޑު. 0  ިހުށަހަޅާއ ރު ިޑޮކ އުމަންޓްސް ގައ ބ ޑް ިސަޕޯޓ ންގ ިޞައްޙަ ިސާބ ތުކޮށްދ ނުމަށް ިކަންކަން ިކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއ ވެލުއޭޓް ިބ ޑް ިއ ންސާފުވެރ ކަމާއެކު ިހަމަހަމަކަމާ  ހުށަހެޅުމަކީ

ިއ ވެލުއޭޓް ިބީލަން ިފ ޔަވަޅުކަމަށްވާއ ރު ިއެއް ިމުހ ންމު ިއެންމެ ިޑޮކ އުމަން އަޅަންޖެހޭ ިސަޕޯޓ ންގ ިޕާޓީކުރުމުގައ  ިޤާބ ލް ިއެންމެ ިބ ނާކޮށް ިކްރައ ޓީރ އާި ޓަށް ިއ ވެލުއޭޝަން ކަނޑައެޅޭގޮތަށް
 ކަނޑައަޅާފައ ިނުވުން.

ި
ިޖުމްލަ. 8  ިއ ވެލުއޭޝަންގެ ި% މުޅ  ިއ ވެލުއޭޝަންއަށ40ިްމާރކްސްގެ ިޓެކްނ ކަލް ިކަނޑައަޅާފައ ވަނީ ިދ ނުމުގައ  ދ ނުމަށް ިމާރކްސް ިއ ވެލުއޭޝަނަށް ިޓެކްނ ކަލް  ބަލާފައ ވަނީިކަމަށްވެފައ ،

ިކަމަށްވާއ ރު ިމައްޗަށް ިތަޞައްވުރުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިބ ޑްގައ  ިމ ންގަނޑުތަކެއް ހަމައެކަނ  ިވަޒަންކުރާނެ ިޤާބ ލްކަން ިފަންނީ ިހ ންގުމުގެ ިސަބްޖެކްޓ ވްި ސުކޫލެއް ިއެބަޔަށް އެކުލަވާލުމެއްނެތ 
 މ ންގަނޑަކުންިމާރކްސްދީފައ ވުން.

ި
ިގ ނަބަޔަ. 5  ިމަސައްކަތަކީ ިމ މަސައްކަތް ކުމ  ިކަމަކަށްވެފައ  ިގުޅ ފައ ވާ ިނ ޒާމާ ިތަޢުލީމީ ިރަށެއްގެ ި ދ ރ އުޅޭ ިކަނޑައަޅާފައ ވަނީ ިކަމަށްވާއ ރު،15ިޙަވާލުކުރުމަށް ިމުއްދަތަކަށް  އަހަރުގެ

ިޕްރޮޖެކްޓެއް ިބޮޑު ިމ ހާ ިގެންދ އުމަށްޓަކައ  ިކުރ އަށް ިގޮތެއްގައ  ި ދެމެހެއްޓެނ ވ  ިހުށަހަޅާ ިބ ޑް ިހ ންގުމުގެޙަވާލުކުރުމުގައ  ިސްކޫލް ިޤާބ ލްކަމާއ  ިމާލީ ިމުހ ންމުި ފަރާތުގެ ިތަޖުރ ބާއަކީ ދާއ ރާގެ
ިޤަބޫލުކުރެވޭއ ރު ިބަލައ  ެއްނމެެ، ބައ ތަކެއްކަމުގައ  ިގޮތެއްގައ  ިއެކަށީގެންވާ ިއެކަންކަމަށް ިހޮވުމުގައ  ިފަރާތެއް ިކަނޑައަޅ ި ޤާބ ލް ިމަރްޙަލާގައ  ިކުރުމުގެ ިބ ޑް ިއުޞޫލުތަކެއް މާރކްސްދޭނެ
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ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

 ނެތްކަން. މުކޮށްފައ ޢާން
ި

ކަނޑައަޅާފައ ި )ދ ހައެއްިއ ންސައްތަ(ިދ ނުމަށ20ިްތަޖުރ ބާއަށްިޓެކްނ ކަލްިމާރކްސްގެި% ދ ނުމަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާިބައ ތަކުގެިތެރެއ ންިބ ޑްިހުށަހަޅާިފަރާތުގެ ޓެކްނ ކަލްިބަޔަށްިމާރކްސް. 6 
ިކަނޑައަޅާފައ ވަ ިދ ނުމަށް ިމާރކްސް ިމ ބަޔަށް ިބ ޑަށްވީނަމަވެސް ިނޫންކަމާއ ،ިމ ބަޔަށް ނީ ިބަލާފައ  ިތަޖުރ ބާއަށް ިފަރާތްތަކުގެ ިއ ންޓަރނޭޝަނަލްި ކުރ މަތ ލާ ިގުޅ ފައ ވާ ިއެފަރާތަކާ މާރކްސްދެނީ

ިތަޖުރ ބާއަށް ެަތްޖިރާބެަވަޒްނެުކުރުމަގއިެ، ކަމަށްވާއ ރު ބްރޭންޑުގެ ިފަރާ ިއްނަޓރޭނަޝަންލެްބޭރްނުޑެގ ިހުށަހަޅާ ިބަލާފައ ވަނީ ިއ ންޓަރނޭޝަނަލްހަމައެކަނ  ިޕާޓީގެ ިގުޅ ފައ ވާ ބްރޭންޑްގެި ތާ
 ބ ޑ ންގިޕްރޮސެސްގައ ިކަނޑައަޅާފައ ިނެތްކަން. ސްކޫލްތައްިހުރ ތޯކަމާއ ިއެފަރާތުގެިޕާފޯމަންސްިވަޒަންިކުރާނެިގޮތެއް

ި
ިޤާއ މުކުރެވޭ. 7  ި ސްކޫލްގައ  ިހަރުދަނާކުރުމަށް ިއ ތުރަށް ިސްކޫލް ިމުސްތަޤްބަލުގައ  ިދީފައ ވާއ ރު ކުރާނެވަޞީލަތްތަކަށާއ  ިމާރކްސް ިޕްލޭނަށް ިއ ންވެސްޓްމަންޓް ިޕްލޭނާއ   ކަންތައްތަކުގެ

ިބަލައ  ިއ ވެލުއޭޝަންގައ  ިބ ޑް ިގޮތްތައް ިކުރާނެ ިފައ ނޭންސް ިވަޒަންކުރާނެ މ ކަންތައްތަކަށް ިއެކަން ިއަދ  ިދީފައ ނުވުމާއ  ިބުރަދަނެއް ިއެކަށީގެންވާ ިކަނޑައަޅާފައ ި އެކަމަށް މ ންގަނޑެއްވެސް
 ވާކަން.ނު
ި

ިގެންދާ. 4  ިކުރ އަށް ިޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައ  ދ ގުމުއްދަތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަގުތަކެއް ިތަފާތު ިއަހަރުތަކަށް ިއެކ  ިފައ ނޭންޝ އަލް އަދ  ިބޭނުންކުރާ ިކަނޑައެޅުމުގައ  ިއަގެއް ިފައ ދާހުރ  ެ އެންމެ

ި ިނެޓް ިހ ސާބުކުރާ ިފެކްޓަރިބޭނުންކޮށްގެން ިޑ ސްކައުންޓް ިޕްރޮޕޯސަލް ޕްރެޒެންޓްޓެކްނ ކްސްއަކީ ިކަމަށްވާއ ރު ިބޭނުންކުރުން ިޓެކްނ ކްސްއެއް ިފަދަ ި)އެން.ޕީ.ވީ.( ިފަރާތްތަކުންި ވެލ އު ހުށަހެޅ 
 ވަނަިއަހަރަށްިހުށަހަޅާފައ ވާިއަގުތަކަށްކަން.0ިބަލާފައ ވަނީި ހުށަހަޅާފައ ވާިފީގެިޢަދަދަށްިމާރކްސްިދ ނުމުގައ 

ި
 ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅާިފަރާތާިއ ންޓަރނޭޝަނަލްިބްރޭންޑާިއެފ ލ އޭޓްވެގެން ނުމަކީިދ ވެހ ރާއްޖެއަށްިއ ންޓަރނޭޝަނަލްިބްރޭންޑެއްިގެނައުންިކަމަށްވާއ ރު،ބޭ މ ިޕްރޮޖެކްޓްގެިމައ ގަނޑުިއެއް. 9 

ިޕާޓްނަރއާ ިލޯކަލް ިފަރާތާ ިނ ސްބަތްވާ ިބްރޭންޑް ިއެ ިހ ންގުމަށް ިސުކޫލެއް ިއެ ރާއްޖޭގައ  ިނުވަތަ ިއެއްބަސްވުމެއް ިބޯޑްދެމެދުގައ  ިކަމުގެ ިނ ންމާފައ ވާ ިކުރުމަށް ިއޮތުންި ކަން ރ ޒޮލ އުޝަނެއް
 ހުރަސްިއެޅ ގެންދާނެިކަމެއްކަން. ހުށަހަޅާފައ ވާިއ ންޓަރނޭޝަނަލްިބްރޭންޑްިރާއްޖެިގެނެވޭނެކަންިކަށަވަރުިކުރުމަށް ލާޒ މުކޮށްފައ ިނުވުމަކީިބ ޑްިހުށަހަޅާިފަރާތުން

ި
ހުޅުމާލޭގައ ިޢ މާރާތްިކޮށްފައ ވާިފަރީދ އްޔާި މަގުފަހ ވާނެިކަންކަންިކަމުގައ ިމ ިކޮމ ޝަނުންިފާހަގަކުރަމެވެ.ިއަދ  ތައްތައްިއެގޮތަށްިހުރުމަކީިކޮރަޕްޝަނަށްވީމާ،ިމަތީގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިކަން

ިފަރާތަކަށްިދެއްވާނަމަިއެކަން ސްކޫލްިމެނޭޖްމަންޓް ިއެކަމަށްިޝައުޤުވެރ ވާިފަރާތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެިދަށުންިދ ގުމުއްދަތަކަށްިއެހެން ިދެފުށްފެންނަި  ކުރަންވަންވާނީ ިލ ބޭ ހަމަހަމަިފުރުޞަތު
ި  ތެރެއ ން  ޕްރޮސެސްއެއްގެ ބ ޑ ންގ ިއެޑ ޔުކޭޝަނުންކަމަށްވާތީ، ިއޮފް ިކުރައްވާފައ ވާ  މ ނ ސްޓްރީ 22-PU/1/2016/206 ި(04ިި(IUL)  ނަންބަރު  އާންމު ިބީލަނ1026ިްސެޕްޓެމްބަރ )
ިންނެވުނެވެ.ގެންދެވުމަށްިދެ ނުކުތާތަކަށްިރ ޢާޔަތްިކުރައްވައ ގެންިއަލުންިއ ޢުލާންިކުރައްވައ ގެންިކުރ އަށް ދަޢުވަތުިބާޠ ލްކުރައްވައ ިއެިމަސައްކަތްިމަތީގައ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ޅުމުގެހުށަހެ

ގއ.ދާންދ9ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިޕާކުގެ ިބަނދަރު ިފަ ގއ.ދާންދޫ ިކޮށްދޭނެ ިނަންބަރުމަސައްކަތް ިކުރައްވާފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިގއ.ދާންދޫ ިހޯދުމަށް ިއ ރުމަތB/P/2015/06ިިީ-410 ރާތެއް އ ޢުލާނާއ ،ިގއ.ދާންދޫ
ިއ ން ިފަރާތުގެ ިބީޗާވީ ިމަސައްކަތް މަގުގެ ިބަހައްޓައ ދ ނުމުގެ ިގޮނޑ ތައް ިބެންޗު ިހަދައ  ިފާރުބުރ ތައް ި ވަކ ކުރާ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިނަންބަރުިއެކޮށްދޭނެ ިކުރައްވާފައ ވާ -410 އ ދާރާއ ން

B/P/2015/33ިީިއަންދާސ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިފަރާތްތަކަކީ،ހ ސާބު ި ހުށަހަޅާފައ ވާ ިނަންބަރު ިބުނެފައ ވ1028/24ިާގާނޫނު ިޤާނޫނު(ިގައ  ިކުރުމުގެ ިރަޖ ސްޓްރީ ިވ ޔަފާރ ި )ވ ޔަފާރ  ފަދައ ން
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިފަރާތްތަކެއްނޫންކަން ިކޮށްފައ ވާ ިކައުންސ ލްގެ މ މައްސަލަިރަޖ ސްޓްރީ ިގއ.ދާންދޫ ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ އަށް ިއެނގޭތީ، ިބެލ ބެލުމުން ިޚ ދުމަތްި މ ކޮމ ޝަނުން ިތަކެއްޗާއ  ިބޭނުންވާ އ ދާރާއަށް
ި ިނަންބަރު ިގާނޫނު ިގޮތުގެމަތ ން) 1028/24ހޯދުމުގައ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  ިޤާނޫނު( ިރަޖ ސްޓްރީކުރުމުގެ ިރަޖ ސްޓް ވ ޔަފާރ  ިނުހޯދުމަށްވ ޔަފާރ  ިޚ ދުމަތް ިމެނުވީ ިފަރާތަކުން ިކޮށްފައ ވާ  ރީ

ިނެވެ.ދެންނެވު

ފ.ދަރަނބޫދ20ިިޫ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ކުލީިކޮޓަރ ިރަށުގައ ިނުހުންނަިބޭތ އްބުމަށްޓަކައ ި ކައުންސ ލުންިހ ންގާިއެކ އެކ ިމަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްިރަށަށްިއަންނަިފަރާތްތައް ފ.ދަރަނބޫދޫިއަށްިސަރުކާރުގެިވުޒާރާތަކުންނާއ ،ިދަރަނބޫދޫ
 ޝަކުވާިހުށަހެޅ ފައ ވެއެވެ. ކަމަށްިބުނެިފ.ދަރަނބޫދޫިކައުންސ ލުންިމ ިކޮމ ޝަނަށްިދޮގުމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވާކަމަށްބުނެިމ ިކޮމ ޝަނަށް

ި
ިއ ދާރާިމުވައްޒަފަކާިއެހެންކަމުންިިިިިި ިފަރާތެ ކައުންސ ލްގެިމެމްބަރަކާިނުވަތަިކައުންސ ލްގެ ިއ ދާރާއަށްިޚ ދުމަތެއްގުޅުންހުރ  ިކ ބައ ންިކައުންސ ލްގެ ހޯދަންޖެހޭފަދަިޙާލަތެއްިެއްގެ

ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިހޯދުމުގ6.04ިެ މެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ ިޚ ދުމަތެއް ިއެ ިގޮތުގެމަތ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ިހޯދުމަށްި ވަނަ ިލ ޔުމަކުން ިހުއްދަ ިކޮމ ޝަންގެ ިމ  ކުރ ން
ިވުނެވެ.ދެންނެ

ރ.އަލ ފުށ 22ިި
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިހުޅަނގުކޮޅު ިއ ދާރާއ ން،ރ.އަލ ފުށ  ިކައުންސ ލްގެ ިދީފައ ވާކަމަށް ރ.އަލ ފުށީ ިކުއްޔަށް ިނުލައ  ިބ ޑަކަށް ިއެއްވެސް ިބ މެއް ިއޮތް ިފަރާތުގައ  ިމައްސަލަި ޖެޓީ ިއެ ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައަކާ ބުނާ
ބޭނުންތަކަށްި ދ ރ އުޅުމަށްިދޫކުރާިބަންޑާރަިގޯތ ިފ ޔަވައ ިއެހެނ ހެން" ދޫކޮށްފައ ވަނީ މަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްިރ.އަލ ފުށ ންިކުއްޔަށްިދޫކޮށްފައ ވާިބ ންތައް މ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުން،ިއެކ އެކ 

ޚ ލާފަށްކަންިއެނގޭތީ،ިމީގެފަހުންިއެކ އެކ ި ޢަތުތައްިފުރ ހަމަނުކޮށްިއެިގަވާއ ދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިއ ޖުރާ" 1004މާރޗްި 02ި-ސަރުކާރާއ ިއަމ އްލަިފަރާތްތަކަށްިބ ންިދޫކުރުމާބެހޭިޤަވާޢ ދުި
މުއްދަތުިިމ ހާރު ހަމަނުވެހުރ ިބ ންތަކުގެިމުއްދަތުިހަމަވުމުންިއެއްބަސްވުންިއާިނުކުރުމަށާއ ، ދޫކުރުމުގައ ިއެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށާއ ،ިމ ހާރުިމުއްދަތު މަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްިބ ން

ިނެވެ.އެންޑްިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެިލަފާގެމަތ ންިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވު ހަމަނުވެހުރ ިބ ންތަކާިގުޅޭގޮތުންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގ
ހދ.ހަނ މާދ21ިިޫ

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިދޭނެ ިލަފާ ިގާނޫނީ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިނަން ހދ.ހަނ މާދޫ ކުރ މަތ ލ ި އެކަމަށްިގުޅ ގެންިނާއ ޢުލާ(1026ިިއޮގަސްޓ25ިް)258/2016/70ި(IUL)ބަރު

ިހަވާލުކުރުމަށް ިކޮމ ޓީންިއެމަސައްކަތް ިތެރެއ ން،ިބ ޑް ި ފަރާތްތަކުގެ ިހަވާލުކުރުމަށް ިފަރާތަކަށްިއެމަސައްކަތް ިއެހެން ިފަރާތްިނޫން ި އެނ ންމާފައ ވާ މ ކޮމ ޝަނަށްިއ ދާރާއ ންިއުޅުއްވާކަމަށްިބުނެ
ިގުޅ ގެން ިއަންދާސީހ ސާބު ހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއާ ިގުޅ ގެން ިބެލ ބެލުމުގައ ،ިއެއ ޢުލާނާ ިއެމައްސަލަ ިހުށަހެޅުމެއްި މ ކޮމ ޝަނުން ިހުށަހެޅުމެއް ިރަނގަޅު ިތެރެއ ން،ިއެންމެ ިފަރާތުގެ ިހަތަރު ހުށަހެޅ 

ިިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއ ދާރާއ ންފަރާތެއް ިކައުންސ ލްގެ ިއެގޮތަށްމ ކޮ ހދ.ހަނ މާދޫ ިވީނަމަވެސް، ިބަޔާންކުރައްވާފައ  ިސ ޓީގައ  ިފޮނުއްވެވ  ިބައްލަވާފައ ކަމެއްި މ ޝަނަށް ިކޮންގޮތަކަށް ނ ންމެވީ
ިނުވާކަމާއ ، ިއުސޫލެއްވެސް ބަޔާންކުރައްވާފައ  ިޢަމަލުކުރާނެ ިހޮވުމަށްޓަކައ  ިފަރާތެއް ިހަވާލުކުރާނެ ިތައް މަސައްކަތް ިމ ންގަނޑެއްވެސް ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިނުވާކަންނުވަތަ  ޔާރުކޮށްފައ 

 ފާހަގަކުރެވ ފައ ވެއެވެ.
ި

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(4.29ިިވަނަިމާއްދާއާއ 4.24ިިހ(ިއާއ ި) ވަނަިމާއްދާގ4.27ިެވަނަިމާއްދާއާއ 4.26ިިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި ވީމާ،ިމ ކަންިކޮށްފައ ވަނީ  ިިިިިި 
ިޚ ލާފަށްކަމަށްވާތީ، ި އާ ިމ ހާރު ިއެމަސައްކަތްއެމަސައްކަތަށް ިބާޠ ލުކުރައްވާ، ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިދައުލަތުގެ ހޯދާފައ ވާ ިކުރައްވައ ގެން ިއ ޢުލާނު ިއަލުން ިހޯއްދެވުމަށް ިފަރާތެއް މާލ އްޔަތުގެި ކޮށްދޭނެ

ިދެންނެވުނެވެ. ގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިއެކަންިކުރ ޔަށްިގެންދެވުމަށް
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

 އދ.ދ ގުރަށުގ20ިެ

 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
ިހު އދ.ދ ގުރަށު ިކުރ މަތ ވާގޮތަށް ިބީޗަށް ިސަރަޙައްދުން ިޕާކު ިދެކުނު ިކ ނބ ގަސް ި 5000ޅަނގުފަރާތު ިދޫކުރުމަށް ިކުއްޔަށް ިބ މެއް 04ިިއަކަފޫޓުގެ ިކުރެއްވ 1026ިނޮވެންބަރު ނަންބަރުި ގައ 

050CA/2016/43ިްިމ ކޮމ ޝަނުނ ިމައްސަލައެއް ިގުޅޭ ިެއ ޢުލާނާއ  ިދ ނުމަށް ިކުއްޔަށް ިބ ން ިއެ ިގަވާއ ދުންބެލ ބެލުމުގައ  ިއ ރު ިކަންތައްތައްި އ ޢުލާންކުރެއްވ  ިބައެއް ފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭ
ިކުރެވ ފައ ވެއެވެ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ިއެގޮތުންިތ ރީގައ ިމ ވާކަންތައްތައްިމ ކޮމ ޝަނަށްިފާހަގަ ފުރ ހަމަކޮށްފައ ިނުވާކަން

ި
ިިިިިި2 .ިިި ިބ މެއް ިކުއްޔަށ20ިްއެފަދަ ިމުއްދަތަކަށް ިދ ގު ިސަރުކާރުގެ ދޭނަމަިއަހަރަށްވުރެ ިނުވަތަ ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ހުއްދަި މ ނ ސްޓްރީ

ިހ ނގާ" ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ިއ ޚްތ ޞާޞް ިކައުންސ ލްތަކުގެ ިޙަވާލުކުރުމުގެ ލޯކަލް ިކައުންސ ލްތަކާ ިބ ންތައް ިދައުލަތުގެ ިހ މެނޭ ި" ގަވާއ ދު ސަރަޙައްދުގައ  ިގ7ިަގެ ި)ށ( ިމާއްދާގެ  އާއ ވަނަ

ިދޫކުރާ" ިބޭނުންތަކަށްިސަރުކާރާއ ިއަމ އްލަ ދ ރ އުޅުމަށް ިއެހެނ ހެން ިފ ޔަވައ  ިގޯތ  ިޤަވާޢ ދުި ބަންޑާރަ ިދޫކުރުމާއ ބެހޭ ިބ ން 02ިިި-ފަރާތްތަކަށް ި)ބ(ިގައ ި ވަނ0ިަގެި" 1004މާރޗް މާއްދާގެ
ިހޯދާފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތްކަން. އުސ ންގިއެންޑްިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރިނުވަތަިސަރުކާރުގެިހުއްދަމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހަ އަހަރަށްިކުއްޔަށްިދ ނުމަށ25ިްބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރުިއެބ ންި

ި
0ިގެި" 1004މާރޗ02ިިް -ބޭނުންތަކަށްިސަރުކާރާއ ިއަމ އްލަިފަރާތްތަކަށްިބ ންިދޫކުރުމާއ ބެހޭިޤަވާޢ ދުި ދ ރ އުޅުމަށްިދޫކުރާިބަންޑާރަިގޯތ ިފ ޔަވައ ިއެހެނ ހެން"ިި. 1ިިިިިި

ިނުވާކަން.ެގޮތުގެމަތ ންިއެންމެިކުޑަކޮށްިހުށަހަޅަންޖެހޭިކުލ ިއ ޢުލާނުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ  ގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ (iވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ިގެި)
ި
ިކުރެވޭވަރުގެިި. 0ިިިިިި ިމަސައްކަތް ިކުރާ ިއެބ މުގައ  ިފަރާތަކީ ިހ ފާ ިފަރާ ކުއްޔަށް ިހުރ  ިޤާބ ލުކަން ިފަންނީ ިޤާބ ލުކަމާއ  ިވާނެކަމަށްމާލީ ިޔަޤީންކުރަން ލޯކަލްި" ތެއްތޯ

ިހ މެނޭ ިސަރަޙައްދުގައ  ިހ ނގާ ިއ ޚްތ ޞާޞް ިގަވާއ ދު ކައުންސ ލްތަކުގެ ިޙަވަލުކުރުމުގެ ިކައުންސ ލްތަކާ ިބ ންތައް ި" ދައުލަތުގެ ި ވަނ7ިަގެ ިގެ ި)ހ( 0ިިމާއްދާގެ ިނަންބަރާއ  ވަނ8ިިަވަނަ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު، ިއ ވެލު ނަންބަރުގައ  ިހަމަޖައްސާފައ ބ ޑްތައް ިދޭގޮތަށް ިޕޮއ ންޓް ިއެބައ ތަކަށް ިލ ޔުންތައް އޭޓްކުރުމުގައ  ިއެކަމާގުޅޭ ިފޯމާއެކު ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިއެކަމަށް ިއަދ   ނުވުމާއ ،

ިފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށްިހަމަޖައްސާފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތުމާިމ ކަންކަން
ި
ިފާހަގަކޮށްފައ ވާިިިިިިިި ިމަތީގައ  ިފުރ ހަމަކުރެއްވުމަށްފަހުިވީމާ، ިދެއްވުމުގެ ކަންކަން ިކުއްޔަށް ިބ ން ިއެ ިއ ޢުލާންކުރައްވައ ގެން ިއަލުން ިދޫކުރެއްވުމަށް ިކުރ ޔަށްި ބ ން ކަންތައް

 ދެންނެވުނެވެ.ގެންދެވުމަށްި
ިސަރވ ސ28ިިް ސ ވ ލް

ިކޮމ ޝަން
ިމީހަކަށް ިއެއްވެސް ިކުރުމުގައ  ިމަރާމާތު ިވޮލީކޯޓު ިއެއްވެސްެގއ.ދާންދޫ ިމަސައްކަތްކުރާިއަދ  ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިދާންދޫ ިއަދ  ިނުވަތަިެކްލަބަކަށް ިއަގެއް ިމުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް

 ނ ކުތްިރަށުގެިޒުވަނުންނާއ ކަމަށާއ ،ިއަދ ިވޮލީކޯޓުިމަރާމާތުގެިމަސައްކަތަށްި ދާންދޫިކައުންސ ލުންިނ ންމާފައ ިނުވާކަމަށްިދާންދޫިކައުންސ ލަރަކުިބުނ ެއޯވަރޓައ މްިދީގެންިމަސައްކަތްކުރުވަން

އެިކައުންސ ލަރުިބުނ ކަމަށާއ ،ި މުވައްޒަފުންިނ ކުމެިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވަނީިމުޅ ންިހ ލޭސާބަހަށްިކަމުގައ ވެސް ރަށުގެިޖަމްޢ އްޔާތަކާއ ިދާންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިހުރ ހާިސ ވ ލްިސަރވ ސް
ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިދާންދޫ ިޒ ންމާދާރު ނަމަވެސް ިމަޤާމުގައ ހުރ  ިވޮލީކޯޓުގެިފަރާތްވެރ ޔާގެ ިއޯޓީޝީޓް ވަނީ ިހަދައ  ިމަސައްކަތްކުރ ކަމަށް ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިނުކުމެ ި މަސައްކަތަށް 1026ިފުރައ 

ލ ބުމުންިއެކަމުގެިއުފަލުގައ ިދާންދޫިކައުންސ ލްގެި ރ ޔާއަށްިޒ ންމާދާރުވެނަގާފައ ކަމަށްވެސްިއެިކައުންސ ލަރުިބުނ ކަމަށާއ ،ިމ ފައ ސާި އެޕްރީލްިއަދ ިމޭިމަހުގައ ިއޯޓީއަށްިއެތަކެއްހާސްިރުފ ޔާ
ިމަސައްކަތްކުރާ ިކެއުމެއް އ ދާރާގައ  ިމުވައްޒަފުންނަށް ިހުރ ހާ ިސަރވ ސްގެ ިމުވައްޒަފަކު ސ ވ ލް ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިމަސައްކަތްކުރާ ިއ ދާރާގައ  ިއެ ިމ ި ދީފައ ވާކަމަށް ިބުނެ ބުނެފައ ވާކަމަށް
ިހުށަހެޅ ފައ ވެއެވެ.ކޮމ ޝަނަށްިޝަކުވާއެއްި



 

7 

 

ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ި
ިމައްސަލައ ގައ   ިިިިިި ިގއ.އަތޮޅު އެ ިބެލ ބެލުމުން، ިފަރާތުން ިކޮމ ޝަނުގެ ިމ  ިގޮތެއް ިމުބާރާތް ކަންހ ނގާފައ ވާ ިވޮލީބޯޅަ ިބޭއްވ  ިކޮށްގެން ިއ ންތ ޒާމް ިފަރާތުން ެކައުންސ ލްގެ

ބުނެފައ ވާިކަމާއ ،ިނަމަވެސް،ިއެި ފައ ސާގެިމުޢާމަލާތެއްިކުރެވ ފައ ިނުވާކަމަށްިދާންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ން ގއ.ދާންދޫގައ ިބޭއްވ އ ރުިއެިމަސައްކަތްތަކާިގުޅ ގެންިއެއްވެސްިފަރާތަކާއެކު
ިކައުންސ ލްގެ ިދާންދޫ ިއުޅުނު ިއުޅެ މަސައްކަތުގައ  ިމަސައްކަތުގައ  ިއެ ިމުވައްޒަފުން ިބައެއް ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިނަގާފައ ހުރ ކަން އ ދާރާގެ ިފައ ސާ ިކަމާއ ،ިިއ ތުރުގަޑީގެ ިއެނގޭ ލ ޔުންތަކުން

ގަޑ އ ރު،ިބަންދުި 76.5ގަޑ އ ރުި)ބަންދުިދުވަސްތަކުގައ 102ިިއެކަމާިގުޅޭިމަސައްކަތްތަކުގައ ިެ އެޕްރީލް،ިމެއ ިމ ިދެމަސްދުވަހުގެިތެރޭގައ 1026ި)ޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ(ިޑ ރެކްޓަރި އެގޮތުން،
ި ިދުވަސްތަކުގައ  ިހޭދަކުރ ކަމަށ218.5ިްނޫން ިބަ ގަޑ އ ރު( ިނަގާފައ ވ20.170.90ިާޔާންކޮށް، ިގޮތުގައ  ިފައ ސާގެ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއެި ރުފ ޔާ ިއޮފ ސަރ ިސަރވ ސް ިއ.މުނ ސ ޕަލް ކަމާއ ،
ބަޔާންކޮށް،ި ރު(ިހޭދަކުރ ކަމަށްގަޑ އ 02.5ިގަޑ އ ރު،ިބަންދުިނޫންިދުވަސްތަކުގައ ި 68.15ގަޑ އ ރުި)ބަންދުިދުވަސްތަކުގައ 95.75ިިއެކަމާިގުޅޭިމަސައްކަތްތަކުގައ ި ދެމަސްދުވަހުގެިތެރޭގައ 

ިކަމާއ ،0.026.66ި ިނަގާފައ ވާ ިގޮތުގައ  ިފައ ސާގެ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިޑ ރެކްޓަރި ރުފ ޔާ ިއެސ ސްޓެންޓް ިއ ތުރަށް ިއޮފ ސަރިއާއ އޮފ ސަރ އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވ0ިް، އާއ މީގެ  އ.އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް

ިއ ތުރު ިމަސައްކަތްތައް ިބައެއް ިމުބާރާތުގެ ިވޮލީބޯޅަ ިތެރެއ ން ގަޑީގައ ވެސް ިމީގެ ިކަމާއ ، ިފާހަގަކުރެވޭ ިހުރ ކަން ިނަގާފައ  ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިސަރވ ސްިިޑ ރެކްޓަރއާއ  ކޮށް، އ.މުނ ސ ޕަލް
ިދުވަސްތަކުގައ ިއާއޮފ ސަރ ިބަންދު ިބައެއް ި)ކެއުމާއ  ދެމީހުން ިއަލ ވަންދެން ިމެންދަމުން ިރޭގަނޑު ިފަށާގޮތަށް ިމަސައްކަތް ި ހެނދުނު ިއެނގެންިނަމާދުކުރުން ިމެދުކަނޑާލ ކަން ިބޭނުންތަކަށް ފަދަ

ިމަސައްކަތް ިނޫން ނެތ ( ިބަންދު ިއަދ  ިކަމާއ ، ިނަގާފައ ވާ ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިލ ޔެ ިމެންދަމުން ކުރ ކަމަށް ިރޭގަނޑު ިފަށާގޮތަށް ިމަސައްކަތް ިމެންދުރުފަހުން އަލ ވަންދެންި ދުވަސްދުވަހުވެސް
ިލ  ިކުރ ކަމަށް ިމަސައްކަތް ިމެދުކަނޑާނުލައ  ިމަސައްކަތްތައް ޑ ރެކްޓަރޔެ ިމ  ިކަމާއ ، ިފާހަގަކުރެވޭ ިހުރ ކަން ިނަގާފައ  ިފައ ސާ ިފައ ސާި އ ތުރުގަޑީގެ ިއުސޫލަކުން ިއެއްވެސް ިފަރާތްތަކަށް ކުރާ

ެމުވައްޒަފުން ކުރ ިމަސައްކަތެއްގައ ިރަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިޖަމާޢަތްތަކުންިހ ލޭސާބަހަށް ނ ންމާފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތްިކަމާއ ،ިއެހެންކަމުންިރަށުގެިޒުވާނުންނާއ  ދ ނުމަށްިކައުންސ ލުން

ކޮށްފައ ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިމުވައްޒަފުންިއެއްވެސްި ފަރާތްތަކަށްިއެއްވެސްިއަގެއްިނުވަތަިއުޖޫރައެއްިނުދީ،ިއެިމަސައްކަތްތައް ބައ ވެރ ވ ނަމަވެސް،ިއެމަސައްކަތުގައ ިއުޅުނުިރަށުގެިއެހެން
ި ިނުފެންނާތީއާއ ،ި ފައ ސާއުސޫލަކުން ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްގެންވާނެ ިޑ ރެކްޓަރއާއ ނެގުމަކީ ިއޮފ ސަރިކައުންސ ލްގެ ިސަރވ ސް ިފައ ސާިިއ.މުނ ސ ޕަލް ިބަޔާންކޮށް ިގަޑ ތައްކަމަށް މަސައްކަތްކުރ 

އުޅެފައ ވާިގަޑ ތައްކަމަށްިނުބެލެވޭތީ،ިއެ ނަގާފައ ވާިހުރ ހާ އުޅުނުކަމަށްިބުނެިފައ ސާިނަގާފައ ވާިގަޑ ތަކަށްވާިފައ ސާިއެމަސައްކަތު ގަޑ ތަކަކީިމަސައްކަތުގައި  މުވައްޒަފުންގެިއަތުންިހޯދައ ،ި ގައި 
ިނެވެ.ދެންނެވުސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުގައ ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއަންގައ ދ ނުމަށްި ދައުލަތުގެިއާމްދަނީއަށްިޖަމާކުރުމަށްިގއ.ދާންދޫ

ިއޮފ15ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ހައުސ ންގ
 އ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރި

ވަނަިދުވަހުިޕްރައ ވެޓްިކުންފުންޏަކާިސަރުކާރުންިހަވާލުކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ިފްލެޓްިއ މާރާތްިކުރުމަށްިއެފަރާތ1025ިިާސެޕްޓެމްބަރ02ިިުބުރީގެިފްލެޓްިއ މާރާތެއްިއެޅުމަށ10ިިްމާލޭގައ ި
 މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުން މ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާނުކުރުމަކާިނުލައ ިކަމަށާއ ،ިމ ކަމަކީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިމާލ އްޔަތުގެިޤާނޫނާިޚ ލާފަށްިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށްިބުނެިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީިއ ޢުލާ

ިތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ،ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައް
ި

)ރ(ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށްިމ ިޕްރޮޖެކްޓްގެިމަސައްކަތ4.25ިިް(ިގR-141ިެ/2015ވަނަިއ ޞްލާޙުިގެނައުމުގެިގަވާއ ދުި)ގަވާއ ދުިނަންބަރ22ިިުދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދަށްި .2
ި ިކުންފުންޏަކާ ިހ އްސާކޮށްފައ ނުވާޕްރައ ވެޓް ިއޮފީހާއެކު ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްގެ ިކޮމ ޝަނާއ  ިއެންޓ ކޮރަޕްޝަން ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅޭ ިޕްރޮޖެކްޓާ ިކުރ ން ިފަދަިޙަވާލުކުރުމުގެ ިމ  ތީ،ިކުރ މަގުގައ 

 ކުރުން.ޕްރޮޖެކްޓްތައްިޙަވާލުކުރުމުގެިކުރ ންިއެކަންިއެންޓ ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނަށާއ ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހާިހ އްސާ
1. ި ިގަވާއ ދަށް ިމާލ އްޔަތުގެ 22ިިދައުލަތުގެ ިނަންބަރު ި)ގަވާއ ދު ިގަވާއ ދު ިގެނައުމުގެ ިއ ޞްލާޙު R-141ި/2015ވަނަ ިގެ ިގޮތުންނާއ ،4.25ިި( ިމާލީ ިގޮތަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ )ރ(
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއ ޤްތ ޞާ ިމަޖ ލީހުގެ ިވަޒީރުންގެ ިފަރާތެއްކަން ިއެކަށީގެންވާ ިކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތެއް ިކަމަށްިފަންނީގޮތުން ިކުރަންވާނެ ިކަށަވަރު ިކައުންސ ލުން ިނުވަތަ ިކޮމެޓީން ިބެހޭ ިކަންކަމާ ދީ
ިބެނެފ ޓްިއެނެލ ސ ސްއެއްިހެދުން.-މުގެކުރ ންިކޮސްޓްބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިއެކަންިކަށަވަރުކުރުމަށްިއ ވެލުއޭޝަނެއްިހަދާފައ ނުވާތީ،ިކުރ މަގުގައ ިމ ފަދަިޕްރޮޖެކްޓްތައްިޙަވާލުކުރު

ިކޯޕަރޭޝަނ16ިިް ފެނަކަ
ިލ މ ޓެޑް

ި ިއ ންޖީނުގެއަށް ިދ.ކުޑަހުވަދޫ ިކުންފުންޏަކުން 1022ިިޕްރައ ވެޓް ިކަމަށްބުނެ ިއ ންޖީނަކަށް ިސަޕްލައ ކޮށްދ ން ިއަހަރު ިބ ލ1,700,000.00ިްވަނަ ިގެ ިރުފ ޔާ( ިހަތްލައްކަ ި)އެއްމ ލ އަށް ރ.
ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ ިނަގާފައ ވާކަމަށް ިފައ ސާ ިލ ޔުންތައްިިހުށަހަޅައ  ިބޭނުންވާ ިތަޙުޤީޤަށް ިގުޅ ގެން ިމ މައްސަލައާ ިބަލާއ ރު، ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ 

ި ިބޭނުންވާ ިހޯދަން ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިބެލ ބެލުމުންނާއ  ިގޮސް ިއަށް ިލޓޑ. ިކޯޕަރޭޝަން ިފެނަކަ ިޓީމުން ިތަޙުޤީޤު ިކޮމ ޝަންގެ ިމ  ިހޯދުހޯދުމަށް ިކޯޕަރޭޝަނަށްިލ ޔުންތައް ިއެ މަށް
ގަޅަށްިފައ ލްކޮށްިރައްކާކުރުމަށާއ ،ިޖަނަރޭޓަރސެޓްިލ ޔުނުނަމަވެސްިބައެއްިލ ޔެކ ޔުންތައްިފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލޓޑ.ިއ ންިހޯދ ފައ ނުވާތީ،ިފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލޓޑ.ިގެިލ ޔެކ ޔުންތައްިރަނ

ިފާހަގަކުރެވ ފަ ިނެތްކަން ިއެގެން ިތާރީހެއް ިގެނައ  ިއެނގޭނެފަދަިކުންފުންޏަށް ިމުދާ ިބޭރުކުރެވޭ ިކުންފުނ ން ިމުދަލާއ  ިއެތެރެކުރެވޭ ިކުންފުންޏަށް ިތައްޔާރުކޮށް ިލ ޔުން ިފަދަ ިއ ންވެންޓްރީ އ ވާތީ،
ިވެ.އެނ ޒާމެއްިޤާއ މްިކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީ

ިއަތޮޅ17ިިު ފުވައްމުލަކު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ބ ންި އަހަރަށްިކުއްޔަށްދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤ15ިިުފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިރައީސްިގެިކޮއްކޮިގެިޙ އްސާިއޮންނަިކުންފުންޏެއްގެިއޮފީސްިއ މާރާތްިހުރި 
ިކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ި

ި

 ިުވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާިގޮތ0ިިާކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއާއ ިޕްރައ ވެޓްިކުންފުންޏަކާއ ިދެމެދުިވެފައ ވާިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިއެއްބަސްވުމުގެިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅ
ިއ ންިފެށ ގެންިކުލ ިބަލައ ގަންނަމުންިގޮސްފައ ވާތީއާއ ،1028ިޖުލައ 20ިިޚ ލާފަށް،ި

 ި ިއެއްބަސްވުމުގައ ، ިނަންބަރު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު 20ިިފުވައްމުލަކު 1028ިިޖުލައ  21ިިއ ން 1029ިިޖުލައ  ިގޮތުގައ  ިކުލީގެ ިމަހު ިބ މުގެ ިސްލ ޕްވޭ 14,961.00ިއަށް
ވަނަިއަހަރުގެިމާރ ޗުިމަހުގ1026ިިެހަރުގެިއޯގަސްޓްިމަހުންިފެށ ގެންިވަނަިއ1028ިަ)ސާދަހާސްިނުވަސަތޭކަިފަސްދޮޅަސްިއެކެއް(ިރުފ ޔާިނަގާގޮތަށްިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮތްއ ރުވެސް،ިި

ި ިދައްކާފައ ވަނީ ިގޮތުގައ  ިކުލީގެ ިމަހު ިބ މުގެ ިސްލ ޕްވޭ ިކުންފުނ ން ިއަމ އްލަ ިކަނ2,158.60ިިްނ ޔަލަށް ިރުފ ޔާ ިލާރ ( ިފަސްދޮޅަސް ިއަށްރުފ ޔާ ިފަންސާސް ިއެއްސަތޭކަ )ދެހާސް
ިިގޮތުގައ ިކުލީގެިބ މުިސްލ ޕްވޭގެިތެރޭގައ ިމ މުއްދަތުިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިއ ތުރަށް ިކުންފުނ ން ިއަށެއް(00188.684ިި.އަމ އްލަ ިސާޅީސް ިހަސަތޭކަ ިސާޅީސްހަތަރުހާސް )ދުއ ސައްތަ

ިރުފ ޔާިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،

 ުއަދ ިކުރ އަށްއޮތްިތަނުގައ ިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފައ ސާިއަދަދުތަކާިއެއްގޮތަށްިކުލ ިި ނ ންިމ އަދާހަމައަށްިދައްކަންޖެހޭިފައ ސާިހޯދުމަށާއ ،ސްލ ޕްވޭގެިބ މަށްިއަމ އްލަިކުންފ
ިބަލައ ގަތުމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.

ިއަތޮޅ18ިިު ފުވައްމުލަކު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ިހަމަ ިމުއްދަތު ިބ މުގައ  ިދީފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިހ ންގުމަށް ިރެސްޓޯރަންޓް ިރޯޔަލް ިފަރާތަކަށް ިއަމ އްލަ ިސަރަޙައްދުން، ިބަނދަރު ިއ ޢުލާނެއްނުކޮށްިފުވައްމުލަކު ިއެއްވެސް ިކައ ރ ވެފައ ވަނ ކޮށް، ވާން
ތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ،ިފާހަގަކުރެވުނުިކޮމ ޝަނުށްިބަރުންގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިއެބ މުގެިމުއްދަތުިއ ތުރުކޮށްދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިމެމް

ިދެންނެވީއެވެ.ކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރުމަށްިއެދ ި
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ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ި

އަކަފޫޓުގެިބ ންިޕްރައ ވެޓްިކުންފުންޏަކަށްިކުއްޔަށްިދޫކުރުމާބެހ20.807ިިޭފުވައްމުލަކުިބަނދަރުިސަރަޙައްދުގެިއުތުރުކޮޅުންިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުކުރ އަރުވާިކޮމ ޓީއަށްިކުއްޔަށްިހ ފާފައ ވާި .2
ި ިޕްރައ ވެޓް ިއެ ިކޮމ ޓީއާއ  ިއަތޮޅުކުރ އަރުވާ ިފުވައްމުލަކު ިގޮތުން ިދެމެދު ިއެއްގޮތަށް،1009ިިސެޕްޓެމްބަރ02ިިކުންފުންޏާއ  ިއެއްބަސްވުމާ ިވެފައ ވާ ިދުވަހު ިއަހަރުގ1025ިިެވަނަ ވަނަ

ކުލ ިފުވައްމުލަކުިވަނަިއަހަރުގެިއޮގަސްޓްިމަހާިހަމައަށްިއެއްވެސްިމަހެއްގ1026ިިެވަނަިއަހަރުގެިޖެނުއަރީިމަހުންިފެށ ގެނ1025ިިްނޮވެމްބަރިމަހަށްވާިކުލ ިދައްކާފައ ވީިނަމަވެސް،ި
އެރ ިޖުރ މަނާިފައ ސާިމ ިޕްރައ ވެޓްިކުންފުނ ިއަތުންިިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިދައްކާފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވެއެވެ.ިއެހެންކަމުން،ިމ މުއްދަތަށްވާިކުއްޔާއ ،ިކުލ ިނުދެއްކުމުން

ި)ހައެއް(ިވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާިގޮތަށްިބ ންިވަކ ކުރުން.6ިއެއްބަސްވުމުގެިިހޯދުމަށާއ ،ިމ އެއްބަސްވުމާިއެއްގޮތަށްިކުލ ިދައްކަމުންިނުދާނަމަ

1. ި02ިި ިދޫކުރުމުގ1004ިެޖޫން ިބ ން ިކުއްޔަށް ިފުވައްމުލަކުން ިބޭނުންތަކަށް ި"އެކ އެކ  ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިކޮމ ޓީން ިއަތޮޅުކުރ އަރުވާ ިފުވައްމުލަކު ިފާސްކޮށްފައ ވަނީިިގައ  ގަވާއ ދު"
ވޭތީ،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގިއޮފްިހައުސ ންގިއެންޑްިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރިއާއ ިލޯކަލްިގަވަރމަންޓްިއޮތޯރ ޓީއަށްިލ ޔެގެންިހުއްދަިހޯދައ ގެންިނޫންކަންިފާހަގަކުރެިމ ނ ސްޓްރީ

ިދުިސަރުކާރުގެިގެޒެޓުގައ ިޢާންމުކޮށްިޝާއ ޢުކޮށްގެންިޢަމަލުކުރުން.އެންޑްިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށާއ ިލޯކަލްިގަވަރމަންޓްިއޮތޯރ ޓީއަށްިލ ޔެިހުއްދަިހޯދުމަށްފަހުިމ ިގަވާއ 

ިއަތޮޅ19ިިު ފުވައްމުލަކު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި

ިފުވައްމުލަ ިހުންނަ، ިކުރ މަތީގައ  ިޕްރީސްކޫލް ިއައ ޑ އަލް ިފުވައްމުލަކު ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިކައުންސ ލްފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިއެއްވެސްިކު ިގެސްޓްހައުސް ގެ
ިއެޅުމަށްޓަކައ ިދ ރާސާކުރަންިއެރަށަށްިދ ޔަިޗައ ނާިމީހުންނަށްިލ ޔެކ ޔުމެއްނެތ ިއެކ ިފަރާތްތަކަށްިކުއްޔަށްިދޫކޮށްިއެފައ ސާިއޭނާގެިއަމ އްލައަށްިނަގާކަމަށާއ ،ިއެގޮތުންިފުވައްމުލަކުގައ ިފްލެޓް

ޔަތްކޮށް،ިކުއްޔަށްދީިއެފައ ސާިއޭނާިނަގާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިގެސްޓްހައުސް
ި  ތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިއ ސްލާޙްކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.

 

ިހ ފ  .2 ިކުއްޔަށް ިމަރުކަޒު ިއ ޖުތ މާޢީ ިިފުވައްމުލަކު ިދައްކާފައ ވަނީ ިކުލ  ިތަނުގެ 1021ިިފަރާތުން ިފެށ ގެން ިމަހުން ިއެޕްރީލް ިއަހަރުގެ ިމަހުގ1020ިިެވަނަ ިނޮވެމްބަރ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިފަ ިހ ފ  ިކުއްޔަށް ިމަރުކަޒު ިއ ޖުތ މާޢީ ިފުވައްމުލަކު ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިދަނ ޔަލަށްކަން، ިކުލ  ިޝީޓުންިރާތުން ިތަފްޞީލް ިގޮތުގެ އްކާފައ ވާ

1028ިޖަނަވަރ08ިިީއ ނ1020ިިްޑ ސެމްބަރ01ިިުގައ ކަންިފާހަގަކުރެވެއެވެ.ިއެހެންކަމުނ1028ިިްޖަނަވަރ08ިިީއެނގެންއޮތްއ ރު،ިއެފަރާތުންިއ ޖުތ މާޢީިމަރުކަޒުިދޫކޮށްލާފައ ވަނީި
 ހަހާސްިހަސަތޭކަ(ިރުފ ޔާ،ިއެފަރާތުންިހޯދުން.)ދ 20.600.00ިއާިހަމައަށްިއ ޖުތ މާޢީިމަރުކަޒުގެިކުއްޔަށްވާި

 

ޔަށްިދޫކޮށްފައ ވަނީިއެއްބަސްވުމެއްިހެދ ގެންިނޫންކަންިފުވައްމުލަކުގެިހައުސ ންގިޔުނ ޓްިޢ މާރާތްކުރުމުގެިމަޝްރޫޢަށްިޗައ ނާއ ންިއައ ިފަރާތްތަކަށްިފުވައްމުލަކުިއ ޖުތ މާޢީިމަރުކަޒުިކުއް .1
ިކުރ އަށްއޮތްިތަނުގައ ،ިއެއްބަސްވުންިހެދުމަށްފަހުިމެނުވީިދައުލަތުގެިތަންތަންިކުއްޔަށްިނުދ ނުން.ިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއަތޮޅ20ިިު ފުވައްމުލަކު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިމ1028ިަ ިޖެހުމުގެ ިޕާޓ ޝަނެއް ިކައުންޓަރަކާއ  ިޢ މާރާތަށް ިއ މ ގްރޭޝަން ިޤާއ މުކުރ  ިފުވައްމުލަކުގައ  ިފަހުކޮޅު ިއަހަރުގެ ިޏ.އަތޮޅުިވަނަ ިފ ކުރީއާ ިމުޙައްމަދު ިހޯސްޓް، ިފުވައްމުލަކު ސައްކަތް
ވައ ިކުރުވާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއޭނާއާއ ިއ ތުރަށްިޙަވާލުކޮށްގެންިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިޙަވާލުކުރެއްވުމަށްފަހުިއެމަސައްކަތާގުޅޭިއ ތުރުިމަސައްކަތެއްގެިގޮތުގައ ިގ ނަިމަސައްކަތްތަކެއްިއޭނާިލައް

ިމަސަ ިތަޙްޤީކުރ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ ިނޫންކަމަށް ިމަސައްކަތްތަކެއް ިގުޅޭ ިމަސައްކަތްތަކާއ  ިޙަވާލުކުރ  ިއޭނާއާއ  ިފުރަތަމަ ިކަންތައްތަކަށްިއްކަތްތަކަކީ ިފާހަގަކުރެވުނު ޤުކުރ ކުރުމުގައ 
ިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ިިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރުމަށް

ިކުރަންހުރ  .2 ިއެއޮފީހުގައ  ިކުރުމަށްޓަކައ  ިޤާއ މު ިފުވައްމުލަކުގައ  ިއޮފީހެއް ިއެމ ގްރޭޝަންގެ ިއެންޑް ިއ މ ގްރޭޝަން ިއޮފް ިިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިމަސައްކަތްތަކަކީ ރުފ ޔ15.000.00ިިާއ ތުރު
ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިނަމަވެސް، ިމަސައްކަތެއް ިބަޔ4.28ިާހަމަނުވާ ިމާއްދާގައ  ިއަގުިވަނަ ިފަރާތަކުން ިތ ން ިތަފާތު ިމަދުވެގެން ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތެއް ިމ  ިގޮތަށް ންކުރާ

ވަނ4.28ިިަރުފ ޔާިހަމަނުވާިމަސައްކަތެއްިކުރާނަމަިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގ15.000.00ިިެބަލައ ގެންިއެންމެިރަނގަޅުިފަރާތެއްިކަނޑައަޅާފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ި
  ގައ ިބަޔާންކުރާިގޮތަށްިމަސައްކަތްިކުރުން.ިމާއްދާ

ިކުރަންހުރ  .1 ިއެއޮފީހުގައ  ިކުރުމަށްޓަކައ  ިޤާއ މު ިފުވައްމުލަކުގައ  ިއޮފީހެއް ިއެމ ގްރޭޝަންގެ ިއެންޑް ިއ މ ގްރޭޝަން ިއޮފް ިކުންފުންޏަކާިިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިޕްރައ ވެޓް ިމަސައްކަތް އ ތުރު
ިގަވާ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ 4.12ިިއ ދުގެ ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިދައުލަތުގެ ިޚ ލާފަށްކަން ިމާއްދާއ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވ4.12ިިާވަނަ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ިއެއްބަ ިދެފަރާތުން ިއަގާބެހޭގޮތުން ިފެންވަރާ ިއެމަސައްކަތެއްގެ ިކަމުގައ ވ ޔަސް، ިމަސައްކަތެއް ިކުރުވަންޖެހޭ ިއަވަސްގޮތެއްގައ  ިސޮއ ކުރުމަށްފަހުނޫނީިގޮތަށް ިއެއްބަސްވުމެއްގައ  ސްވާ
      އެމަސައްކަތެއްިޙަވާލުނުކުރުން.

ިކުރަންހުރ  .0 ިއެއޮފީހުގައ  ިކުރުމަށްޓަކައ  ިޤާއ މު ިފުވައްމުލަކުގައ  ިއޮފީހެއް ިއެމ ގްރޭޝަންގެ ިއެންޑް ިއ މ ގްރޭޝަން ިއޮފް ިއަތޮޅުިިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިފުވައްމުލަކު ިމަސައްކަތްތަކަކީ އ ތުރު
ިމަސައްކަތާއ ކައު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިމަސައްކަތު ި ިނަންބަރު ިވެފައ ވާ ިދެމެދު ިކުންފުންޏާ ިޕްރައ ވެޓް ިއ ދާރާއާއ  ިނޫންކަންިިންސ ލްގެ ިމަސައްކަތެއް އެއްޒާތެއްގެ

ި ިޤަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިބަޔާންކުރާގޮތ4.00ިަފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިކުރ ންިވަނަ ިބަލާއ ރުވެސް ިގޮތަކުން ިހުރ ހާ ިމަސައްކަތަކީ ިޙަވާލުކުރެވޭ ިފަހުން ށް
ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާިމަސައްކަތާިގުޅުންހުރ ިއެއްޒާތެއްގެިމަސައްކަތެއްކަމުގައ ވާނަމަިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރުން.ި

މާޅޮސްމަޑުލ21ިިު
ިމަޑުއްވަރީި އުތުރުބުރީ
ިކައުންސ ލްގެިއ ދަރާ

ިއ ދާރާރ.މަޑުއް ިކުރަންޖެހޭިމުސާރަިދަތުރުތަކާއ ،ިއެހެނ ހެންިރަސްމީިދަތުރުތައްިކުރަމުންިގެންދަނީިކައުންސ ލް ިއ ދާރާއ ން ިބޭބެގެިނަމުގައ ިވަރީިކައުންސ ލްގެ ގެިފައ ނޭންސްިއޮފ ސަރިގެ
)އެއްހާސްިއަށްސަތޭކަ(1,800.00ިިށްިރ.އުނގޫފާރަށްވެސްިއެިލޯންޗުިގައ ިދަތުރުކޮށްފައ ވަނީިނުވަތަިއެިޢާއ ލާގެިލޯންޗެއްިިގައ ިކަމަށާއ ،ިއެންމެިފަހުންިފެބުރުވަރީިމަހުގެިމުސާރަިނެގުމަ

ދަތުރެއްވެސްިި)އެއްހާސްިދުއ ސައްތަ(ިރުފ ޔާއަށްވެސްިއުނގޫފާރަށްިދަތުރުކޮށްދޭިލޯންޗުިފަހަރުިރ.މަޑުއްވަރީގައ ިހުންނަިކަމަށާއ ،ިމ ނޫންިކ ތަންމ1,200.00ިެި އަށްިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް
ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިގައ  ިލޯންޗު ިއެ ިހަމަ ިކުރަމުންދަނީ ިކަިއެގޮތަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިސަރުކާރުގެިމ ކޮމ ޝަނުން ިއޮތްތަނުގައ ، ިކުރ ޔަށް ިބަލާއ ރު، ންތައްތަކަށް

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ ިގަތުމުގައ  ިއެއްޗެއް ިގަވާއ ދުގ04ިިެއ ދާރާއަކަށް ިޢަމަލުކުރުމަށާއ ،ިޙަވާލާދ ން ިމަތ ން ި'ވައުޗަރިނ ޒާމް'ިގައ ވާގޮތުގެ ިބާބު ވަނަ
ނީިއެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންގެިހުއްދަިތުގެިތަނަކަށް،ިއެތަނެއްގެިމުވައްޒަފަކާިގުޅުންހުރ ިވ ޔަފާރ އަކުންިއެތަނަކަށްިއެއްޗެއްިގަންނަންވާނީ،ިނުވަތަިޚ ދުމަތެއްިހޯދަންވާގައ ިދައުލ6.04ިަ

ިވަނަިނަންބަރުގެިދަށުންިއެންގީއެވެ.0ިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ15ިިެމ ޝަނުގެިޤާނޫނުގެިކޮރަޕްޝަންިކޮ-ލ ޔުމަކުންިލ ބުމަށްފަހުކަމަށްިބުނެފައ ވާއ ރު،ިއެހަމައ ންިޢަމަލުކުރުމަށް،ިއެންޓ 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއޮފ22ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ފ ނޭންސް

ިޓްރެޜަރީ

ިމަގެ ިއަލަށްހަދާ ިހދ.މަކުނުދޫގައ  ިފޮނުވާފައ ވާ، ިއޮފީހަށް ިޕްރޮސ ކ އުޓަރޖެނެރަލްގެ ިދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައ  ިތަޙްޤީޤުކޮށް ިމ ކޮމ ޝަނުން ިޙަވާލުކުރުމުގައ ،ިއް ިމަސައްކަތް ިސާފުކުރުމުގެ 0ިކޮށައ 
ހުމަތުކުރެވޭިމައްސަލައާިގުޅ ގެން،ިޕްރޮސ ކުއ ޓަރިޖެނެރަލްގެިފަރާތެއްިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދައ ިއަދ ިއެހެންިފަރާތަކަށްިނާޖާއ ޒުިފައ ދާިހޯދައ ދ ންކަމަށްިތު

ވުނުކަމަށާއ ،ިއަދ ިފުރަތަމަިކުރ ިރާސާކޮށްިބެލ އ ރު،ިހދ.މަކުނުދޫގައ ިހެދ ިބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުިކޮނުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިދެފަހަރުިއ ޢުލާންިކުރެއޮފީހުންިމ މައްސަލަިދ 
ިގުޅ ގެ ިއ ޢުލާނާ ިދެވަނަ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާކަމަށާއ ، ިއެސްޓ މޭޓް ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިގުޅ ގެން ިފަރާތްތަކުންިއ ޢުލާނާ ިތުހުމަތުކުރެވޭ ިމ މައްސަލައ ގައ  ިދެފަރާތުންކަން ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިއަގު ން

ިދަ ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިދެފަރާތުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެސްޓ މޭޓް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިބުނެފައ ވާތީއާއ ،ިމ މައްސަލާގައ  ިމ ޢަމަލަތަޙްޤީޤްގައ  ިކަމަށްވާތީ، ިފަރާތަށް ިހުށަހެޅ  ިއަގު ިނާޖާއ ޒުިށް ކީ
0/1006ިދާިޚ ލާފަށްިއަމަލުކުރުމުގެިސަބަބުންިޤާނޫނުިނަންބަރުިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމުގެިމަޤްޞަދުގައ ިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށްިބެލެވެންިނެތަތީއާއ ،ިމ މުޢާމަލާތްިކުރުމުގައ ިމާލ އްޔަތުިޤަވަޢ 

ިފު ިހޯދުމުގެ ިބަދަލު ިދަށުން ިޤާނޫނު(ގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިގުޅ ގެންި)ދައުލަތުގެ ިމ މައްސަލައާ ިއަންގާފައ ވާތީ، ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއޮފީހުން ިޖެނެރަލްގެ ިޕްރޮސ ކ އުޓަރ ިބަޔާންކޮށް ިއޮތްކަމަށް ރުޞަތު
ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤާނޫނުގެިދަށުންިފ ޔަވަޅުިއަޅުއްވައ ދެއްވުންިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.

ިއޮފ23ިިް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ފ ނޭންސް

ިޓްރެޜަރީ

ިފަރާތްތަިކާރުތަކެއް ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިކުރ ން، ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ިބ ޑް ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިބޯޑުން ިޓެންޑަރ ިމ ނ ސްޓްރީގެިގެންނަން ިއެ ިފަރާތަކާ ިތެރެއ ން ކުގެ
ިފާހަގަކުރެވު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ ިއެންޑްިޑ ރެކްޓަރިބައްދަލުކުރ ކަމަށް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިމ  ިބަލާއ ރު، ިކަންތައްތަކަށް ނު

ޏަށްިއެިއަމ އްލަިކުންފުންޅުމުންިއެިބޯޑުގެިޖަލްސާގައ ،ިޓްރެޜަރީންިތަޙުޤީޤަށްިހޯދާފައ ވާިލ ޔެކ ޔުންތަކަށްިބަލާއ ރު،ިއ ޢުލާނާިގުޅޭިއ ވެލުއޭޝަންިނ ންމައ ިނޭޝަނަލްިޓެންޑަރިބޯޑަށްިހުށަހެ
މަޝްވަރާތަކުގެިތެރެއ ން،ިބީލަމުގައ ިހުށަހަޅާފައ ވާިމަޒްޑާިިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމަށާއ ،ިނެގޯޝ އޭޓްކޮށްގެންިއަގުިކުޑަކުރެވޭތޯިބެލުމަށްިއަންގާފައ ވާތީ،ިއެިމަޝްވަރާތައްިކޮށްފައ ވާއ ރު،ިއެ

ިއެދުނުފަދަ،ިއެއަށްވުރެިއެތެރ1ިޭ ިބޮޑުިމަޒްޑާިގެިކާރުގެިބަދަލުގައ ިމ ނ ސްޓްރީން ިއެކަނ0ިިްގެިޖާގަ ިކާރުިހުށަހަޅާފައ ވާިއަގަށްިސަޕްލައ ކުރުމަށްިއެިޕްރައ ވެޓްިކުންފުންޏަށްިއެވޯޑްކޮށް ގެ
ިއަން ިފެންނަގޮތެއް ިޓެންޑަރިބޯޑަށް ިގުޅޭގޮތުން ިހޯދުމާ ިކާރެއް ިއެހެން ިބަދަލުގައ  ިކާރުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެއަންގާފައ ވާއ ރު،ިބީލަމުގައ  ިލެޓަރިފޮނުވ ފަހުންކަންިގައ ދ ނުމަށް ިއެވޯޑް ދ ފައ ވަނީ

ި ިއެދެންޖެހޭނަމަ،ިއެ ިލަފާއަކަށް ިބޯޑުގެ ިތެރޭގައ  ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިނުވަތަ ިތެރޭގައ  ިފާހަގަވެފައ ވާތީ،ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ިކުރ ން،ިއަދ ިތަޙްޤީޤަށް ިއެންގުމުގެ ިނ ންމ ކަން ިޙަވާލުކުރަން މަސައްކަތް
ިބޯޑުގެިލަފާިހޯދުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.އެވޯޑްިލެޓަރިފޮނުވުމުގެިކުރ ންި

ިދޫޑ ގަނ24ިިް ފުވައްމުލަކު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިފަރާތަކާ ިއަމ އްލަ ިއެރަށު ިއޮފީހުން ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިޢ މާރާތްކުރުމަށް ިއ ދާރާ ިކްލަބްގެ ިސްޕޯޓްސް ިިފުވައްމުލަކު ިބޭނުންނުކޮށް ިޙަވާލުކުރ  ިޚ ލާފަށްިބ މުގައ ،ިބ ން ގަވާއ ދާ
ިމައްސަލަ ިބުނާ ިގެންދާކަމަށް ިދެމުން ިއެއްބާރުލުން ިކައުންސ ލުން ިއަތޮޅު ިކައުންސ ލާއ  ިދޫޑ ގަން ިއެކަމަށް ިބޭނުންކުރަމުންދާއ ރު ިއ ދާރާިއެބ ން ިކްލަބްގެ ިސްޕޯޓްސް ިފުވައްމުލަކު އާއ ،

ިއަމ  ިއ ސްވެދެންނެވުނު ިރަޖ ސްޓްރީ ިބ މުގެ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިސެލޫނެއްގެިޢ މާރާތްކުރުމަށް ިއޮޅުވާލައ ގެން ިގޭގައ  ިއެފަރާތުގެ ިމައްސަލައާއ ، ިބުމާ ިކަމަށް ިހަދައ ދީފައ ވާ ިނަމުގައ  ިގެ ިފަރާތު އްލަ
ިއަޙްމަދު ިމުޙައްމަދު ިޙާފ ޒު ިމަސްޖ ދުލް ިއަވަށު ިދޫޑ ގަމު ިމައްސަލައާއ ، ިބުނާ ިކުރަމުންދާކަމަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ިބޭރުމީހެއް ިހަރުކުރެވ ފަމަސައްކަތް ިގައ  ިދީދީ އެއަރކަންޝަނާއ 1ިިއ ވާ

ިމ ކޮމ  ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިނަގާފައ ވާ ިފަރާތް ިއ ސްވެދެންނެވުނު ިހަރުގަނޑެއްވެސް ިއެލްމ ނ އަމް ިބޭނުންކުރަމުންދ އަ ިފާހަގަކުރެވުނުިއެމ ސްކ ތުގައ  ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ޝަނުން
ިމުޙައް ިޙާފ ޒް ިމަސްޖ ދުލް ިފުވައްމުލަކު ިބަލާއ ރު، ިމަޢުލޫމާތުިކަންތައްތަކަށް ިތަޙްޤީޤަށް ިގެންދާކަމަށް ިފަރާތަށް ިއަމ އްލަ ި ިބުނާ ިޝަކުވާގައ  ިތަކެތ  ިހުރ  ިމ ސްކ ތުގައ  ިއަޙްމަދުދީދީ މަދު

ހަމަތޯިޗެކްކުރުމަށްފަހުިއޭނާިމ ސްކ ތުންިއެއްވެސްިއެއްޗެއްިގެންގޮސްފައ ވާނަމަިއެތަކެއްޗަ ޑ ގަންިކައުންސ ލަށްިލ ބެންޖެހޭިއެއްޗެއްނަމަިކީިފުވައްމުލަކުިދޫލ ބ ފައ ވާތީ،ިއެމ ސްކ ތުގައ ވާިތަކެތި 
ިއެތަކެތ ިހޯދުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިއަތޮޅ25ިިު ފުވައްމުލަކު
ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިފަރާތަކާ ިއަމ އްލަ ިއެރަށު ިއޮފީހުން ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިޢ މާރާތްކުރުމަށް ިއ ދާރާ ިކްލަބްގެ ިސްޕޯޓްސް ިޚ ލާފަށްިިފުވައްމުލަކު ިގަވާއ ދާ ިބޭނުންނުކޮށް ިޙަވާލުކުރ  ބ މުގައ ،ިބ ން
ިމައްސަލަ ިބުނާ ިގެންދާކަމަށް ިދެމުން ިއެއްބާރުލުން ިކައުންސ ލުން ިއަތޮޅު ިކައުންސ ލާއ  ިދޫޑ ގަން ިއެކަމަށް ިބޭނުންކުރަމުންދާއ ރު ިއ ދާރާިއެބ ން ިކްލަބްގެ ިސްޕޯޓްސް ިފުވައްމުލަކު އާއ ،

ި ިދޫކޮށްފައ ވާ ިއޮޅުޢ މާރާތްކުރުމަށް ިގޭގައ  ިއެފަރާތުގެ ިމައްސަލައާއ ، ިބުމާ ިކަމަށް ިހަދައ ދީފައ ވާ ިނަމުގައ  ިގެ ިފަރާތު ިއަމ އްލަ ިއ ސްވެދެންނެވުނު ިރަޖ ސްޓްރީ ިސެލޫނެއްގެިބ މުގެ ވާލައ ގެން
ިމު ިޙާފ ޒު ިމަސްޖ ދުލް ިއަވަށު ިދޫޑ ގަމު ިމައްސަލައާއ ، ިބުނާ ިކުރަމުންދާކަމަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ިބޭރުމީހެއް ިމަސައްކަތް ިހަރުކުރެވ ފައ ވާ ިގައ  ިއަޙްމަދުދީދީ އެއަރކަންޝަނާއ 1ިިޙައްމަދު

ިމ ކޮމ  ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިނަގާފައ ވާ ިފަރާތް ިއ ސްވެދެންނެވުނު ިހަރުގަނޑެއްވެސް ިއެލްމ ނ އަމް ިބޭނުންކުރަމުންދ އަ ިފާހަގަކުރެވުނުިއެމ ސްކ ތުގައ  ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ޝަނުން
ިކޮށް،ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއ ސްލާޙްކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތް

ި

ނުވާއ ރު،ިއެތަނުގައ ިގެިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްިކޮށްފައ ފުވައްމުލަކުިސްޕޯޓްސްިކްލަބުގެިއ ދާރީިމަރުކަޒުިޢ މާރާތްކުރުމަށްިދޫކޮށްފައ ވާިބ މުގައ ިޢމާރާތެއްިކުރުމަށްފަހުިއެތަނުގައ ިކްލަބު .1
ިބޭނު ިބޭނުންތަކަށް ިފަދަ ިކެއ ންބުއ ން ިކައްކައ  ިބޭރުމީހުން ިއ ތުރުން ިގުދަނެއްގެ ިބަހައްޓާ ިއެއްޗެހ  ިބޭނުންކުރަނީ ިޢ މާރާތް ިއަތޮޅުިކޮށްފައ ވާ ިފުވައްމުލަކު ިގޮތުގައ ކަން ިތަނެއްގެ ންކުރާ

ިފޮނުވާފައ ވާ ިއެޑްރެސްކޮށް ިއަށް ިރައީސް ިއ ދާރާގެ ެިއާދާރެގެ، ކައުންސ ލްގެ ެަކުއްނިސްލެގ ެޫދނިޑަގްނ ެުފަވްއުމަލުކ ެައިދ ެިސީޓ ެިއާދާރެގ ެަކުއްނިސްލެގ ެޫދނިޑަގްނ ުފަވްއުމަލުކ

ެުފަވްއުމަލުކެްސޕްޯޓްސެްކަލަބްށެިލބިެ ، 1021، 1022ަފިއާވަކްނެެއުކަލުބެގެިސީޓްނެފަާހަގުކެރވިޭއުރ،ެެއިބުމަގިއެުހިރެިޢާމާރްތަތްއެުކްއަޔްށެީދެގްނެެއްއެވްސެަފިއާސެއްއ

 މަލުކުރުމަށް.ިވަނަިއަހަރުގެިއަހަރީިރ ޕޯޓުންިއެނގެންިނެތަތީ،ިއެއ މާރާތްތައްިކައުންސ ލްގެިބެލުމުގެިދަށަށްިގެނެސް،ިފައ ދާވާލ ބޭފަދަިގޮތަކަށްިޢ1028ިަައިދ1020ިެ
 

2. ި ިދޫނޑ ގަން ިފުވައްމުލަކު ިފޮނުވ  ިހަވާލާދީ ިސ ޓީއަށް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިދޫކޮށްފައ ވާިފުވައްމުލަކު ިބ މެއް ިކްލަބަށް ިސްޕޯޓްސް ިފުވައްމުލަކު ިސ ޓީން، ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލްގެ
ި ިއެބ މުގައ  ިކަމަށްވީނަމަވެސް ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިއ ދާރީ ިކްލަބުގެ ިދޫކުރީ ިއެބ ން 21ިިކަމަށާއ  ިއެތަނުގައ 1028ިިޖެނުއަރީ ިކަމެއްކޮށްފައ ނުވާއ ރު ިއެއްވެސް ިއެފަދަ ިހަމައަށް އާ

ިތަިކޮށްފައ ވާ ިބޭނުންކުރާ ިބޭނުންތަކަށް ިފަދަ ިކެއ ންބުއ ން ިކައްކައ  ިބޭރުމީހުން ިއ ތުރުން ިގުދަނެއްގެ ިބަހައްޓާ ިއެއްޗ ހ  ިކުރަނީ ިބޭނުން ިއަތޮޅުިޢ މާރާތް ިފުވައްމުލަކު ިގޮތުގައ ކަން ނެއްގެ
އ ދާިޚ ލާފަށްިބޭނުންކުރާކަންިފުވައްމުލަކުިދޫޑ ގަންިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާިއަދ ިފުވައްމުލަކުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއަންގާފައ ވާތީ،ިފުވައްމުވައްލުިސްޕޯޓްސްިކްލަބަށްިދޫކުރ ިބ ންިޤަވާ

ި ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިކައުންސ 1028ިއަތޮޅު ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިގުޅ ގެން ިއެކަމާ ިއެހެންނަމަވެސް ިފާހަގަކުރެވެއެވެ. ިއެނގޭކަން ިފެށ ގެން ިމަހުން ިޖެނުއަރީ ިއަހަރުގެ ލްގެިވަނަ
ިއަހަރުިފަހުންކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިމ ފަދަިކަންކަމުގައ ިއަވަސްިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށް.1ިއ ދާރާއ ންިފ ޔަވަޅުިއަޅާފައ ވަނީި

ިއ ލެކްޓްރ ކ26ިިް ސްޓޭޓް
ިކޮމްޕެނީިލ މ ޓެޑް

ވަނަިއަހަރުިޖެނުއަރީިމަހުިކުރެވުނުިއ އުލާނާިގުޅ ގެން،ިކޮޓަރ އެއ1025ިިްސްޓެލްކޯގެިދަށުންިހ ންގާިވ.ކެޔޮދޫިއ ންޖީނުގޭގެިމުވައްޒަފުންިބޭތ އްބުމަށްިވ.ކެޔޮދޫއ ންިގެއެއްިކުއްޔައްިހ ފުމަށްި
ި ިކަމަށް ިހ މެނޭގޮތަށް ިކޮރަޕްޝަން ިކޮށްފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިހ ފުމުގެ ިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިބުކުއްޔައް ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ނެ

ިތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާިކަންތައްތައްިއ ސްލާޙްކުރުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.
ި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިހ މެނޭ .2 ިއަމަލެއް ިއޮޅުވާލުމުގެ ިއޮތްކަމެއްގައ  ިހުށަހަޅަން ިއެސްޓ މޭޓް ިބަލައ ގަތުމުގައ ިިމ މައްސަލައަކީ ިއެސްޓ މޭޓް ިއަދ  ިދ ނުމުގައ  ިމައުލޫމާތު ިއެސްޓ މޭޓްގެ ިއަދ  މައްސަލައެއްކަމާއ ،
ގެިއ ޖުރާއަތްތައްިޤްބަލުގައ ިއެސްޓ މޭޓްިމަސައްކަތްތަކުއަމަލުކޮށްފައ ވަނީިބެސްޓްިޕްރެކްޓ ސްއާއ ިއެއްގޮތަށްިނޫންކަމުން،ިއ ތުރުިމައްސަލަތަކެއްިދ މާވުމުގެިއ ޙްތ މާލްިއޮންނާނެތީިމުސްތަ
 ޒާމެއްިޤާއ މްކުރުން.ރަށްިރަށުގެިއ ންޖީނުގެތަކުގެިހ ންގުމާިހަވާލުވެތ ބ ިވެރ ންިކުރ އަށްިގެންދަނީިއުސޫލާިއެއްގޮތަށްތޯިބަލައ ިޔަޤީންިކުރެވޭނެިފަދަިނ 

ހަޅައ ގެންިކޮޓަރ އެއްިކުއްޔަށްިހ ފުމުގެިމަސައްކަތެއްގައ ިޞައްޙަިލ ޔުންތަކަކަށްިބަދަލުިމ މައްސަލައ ގައ ިހ މެނޭިއެއްފަރާތް،ިއޭނާިއ ންޖީނުގޭގެިހ ންގުމާިހަވާލުވެހުރެ،ިއެސްޓ މޭޓްިހުށަ .1
ިހ ންގާފައ ވާކަން ިއަމަލުތަކެއް ިއޮޅުވާލުމުގެ ިނުވާނެފަދަ ިކޮށްގެން ިހުރެ ިމަޤާމުގައ  ިމ ނޫންވެސް ިއަދ  ިއެނގެންއޮންނަކަމާއ ، ިއަށްިގެނައ ކަން ިސްޓެލްކޯ ިއަދ  ިއެގެންއޮންނަކަމާއ ،

ިމައުލޫމާތުިދީފައ ވާކަންިސާބ ތުވާތީ،ިމީނާއަށްިވަޒީފާގެިހައ ސ އްޔަތުންިފ ޔަވަޅުއެޅުން.ދޮގު

ރ.މަޑުއްވަރ27ިިީ
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ިކަންތަ ިކުރ ން ިކައުންސ ލުން ިރ.މަޑުއްވަރީ ިހުށަހެޅުމުން، ިފަރާތަކުން ިއަމ އްލަ ިއެދ  ިބ މަކަށް ިހަދާނެ ިހަރުގެވަޅެއް ިއ ން ިރ.މަޑުއްވަރީ ިކައުންސ ލްގެިއް ިޚ ލާފަށް ިގޮތާއ  ކުރަމުންއައ 
ޅައ ިކައުންސ ލްގެިރައީސްިބޭނުންވާިތަނަކުންިހަރުގެވަޅުިމެންބަރުންނަށްިއެންގުމަކާިނުލައ ިކައުންސ ލްގެިޖަލްސާއަކަށްިއެޖެންޑާނުކޮށްިއ ސްވެދެންނެވުނުިފަރާތްިލީިސ ޓީއަށްިޖަވާބުދީިފޫޓްިއަ

ި ިއެފަރާތަށް ިކަމަށާއ ، ިޝަކުވާކުރަދޫކޮށްފައ ވާ ިއެކަމާ ިއަންނަނީ ިއެމީހުން ިއުދަނގޫވާނެތީ ިމީހުންނަށް ިއުޅޭ ިކައ ރީގައ  ިއެތަނުގެ ިސަބަބުން ިތަނުގެ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިކަމަށާއ ،ިހަރުގެވަޅު މުން
ިކައު ިނ ންމާފައ ، ިދޭން ިހަރުގެވަޅު ިވޯޓަކުން ިމެންބަރުންގެ ިއެޖެންޑާކޮށް ިކައުންސ ލްގައ  ިދޫކުރުމަށް ިހަރުގެވަޅު ިބޭނުންިވަކ ބަޔަކަށް ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިއެޖެންޑާކުރުމެއްނެތ  ންސ ލްގައ 

ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިދޫކޮށްފައ ވާ ިބ ން ިއެފަރާތަށް ިބްރީފ ންގައ ި ިބަލާއ ރު،ދ މާއަކުން ިކައުންސ ލްގެ ރ.މަޑުއްވަރީ
ިނުވާތީ،ި ިކަންކަމަށް ިކުރެވޭ ިޔައުމ އްޔާ ިކަންތައްތަކަކީ ިމަޝްވަރާކުރާ ިދޫކުރުމުގައ  ިހަރުގެވަޅު ިރަސްމީިމީގެފަހުން ިއޮންނަގޮތަށް،ިކައުންސ ލްގެ ިފެންނަން ިލ ޔުމުން ިތެރެއ ން ިއުޞޫލުގެ އޮންނަ

ިލަބ އްޔަތުންިނ ންމުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ޣްޖަލްސާއަކަށްިހުށަހަޅައ ،ިމެންބަރުންގެިއަ
ގދ.އަތޮޅ28ިިު

 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
ި ިއެންވަޔަރަންމަންޓުން ިއެންޑް ިޓްރާންސްޕޯޓް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިއުޅުނ1009ިިުމ ނ ސްޓްރީ ިކޯހުގައ  ިމުވައްޒަފުން ިބައ ވެރ ވ  ިފަރާތުން ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ިދެކޯހެއްގައ  ިހ ންގ  ވަނައަހަރު

 އްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިކަށްިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާިދީފައ ވާކަމަށްިބުނެިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތަދުވަސްތަ

ތުރަކަށްިދަޢުލަތުގެިދެއ ދާރާކަމަށްވާިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގ،ިމުވައްޒަފުންނަށްިއެއްިދ1ިަގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެިިބައ ވެރ ވ ިޕްރޮގްރާމްގައ ިޓްރެއ ނ ންގިމެނޭޖްމަންޓްިޒޯންިކޯސްޓަލް .2
ިލ ޔެކ ޔުންތަކު ިލ ބ ފައ ވާ ިތަޙްޤީޤަށް ިލ ބ ފައ ވާކަން ިޚަރަދު ިހުރުމުގެ ިއޮފީހުން ިގދ.އަތޮޅު ިއެންވަޔަރަމަންޓާއ  ިއެންޑް ިއ ދާރާއަކުންިޓްރާންސްޕޯޓް ިއެހެން ިދަޢުލަތުގެ ިއެނގެންއޮތަތީ، ން

ި ިކޯހެއްގައ  ިގޮހ ންގާ ިއެލަވަންސްގެ ިއ ދާރާއަކުން ިހ ންގ  ިކޯސް ިކުރ ން ިދ ނުމުގެ ިއެލަވަންސް ިބައ ވެރ ވާކަމުގައ ވާނަމަ، ިމުވައްޒަފުން ިއޮފީހުގެ ިދޫކޮށްފައ ވޭތޯިގދ.އަތޮޅު ިފައ ސާ ތުގައ 
 ލ ޔުންިހޯދުމަށްފަހުިނޫނީިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިއެލަވަންސަށްވީިފައ ސާިދޫނުކުރުމަށާއ ؛ި

ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި .1 ިއެސ ސްޓަންޓް ިއެއޮފީހުގެ ިބައ ވެރ ވ  ިޕްރޮގްރާމްގައ  ިޓްރެއ ނ ންގ ިމެނޭޖްމަންޓް ިޒޯން ިކޯސްޓްލް ިއޮފީހުން ިފައ ސާިގދ.އަތޮޅު ިގަޑީގެ ިއ ތުރު ިއަށް ިއޮފ ސަރ
ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަމުގެިރަސްމީިލ ޔުމެ ިގަޑީގައ  ިމ ނ ސްޓްރީންިއ ތުރު ިހ ންގ  ިބައ ވެރ ވާިދޫކޮށްފައ ވަނީިކޯސް ިހޯދުމަކައ ނުލާކަންިތަޙްޤީޤަށްިއެނގެންއޮތަތީ،ިއެފަދަިކޯސްތަކުގައ  އް

ލ ޔުމެއްިހޯދުމަށްފަހުިނޫނީިއ ތުރުިގަޑީގެިފައ ސާިިމުވައްޒަފުންނަށްިއ ތުރުިގަޑީގެިފައ ސާިދ ނުމުގެިކުރ ންިކޯސްިހ ންގ ިއ ދާރާއ ންިއ ތުރުގަޑީގައ ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަމުގެިރަސްމީ
ި.ދ ނުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެނު
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ގދ.އަތޮޅ29ިިު
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ

ި ިއެންވަޔަރަންމަންޓުން ިއެންޑް ިޓްރާންސްޕޯޓް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިއުޅުނ1009ިިުމ ނ ސްޓްރީ ިކޯހުގައ  ިމުވައްޒަފުން ިބައ ވެރ ވ  ިފަރާތުން ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ިދެކޯހެއްގައ  ިހ ންގ  ވަނައަހަރު
                      ފައ ސާިދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިދުވަސްތަކަށްިއ ތުރުގަޑީގެ

ި ިބައ ވެރ ވ  ިއޮފީހުން ިގދ.އަތޮޅު ިޕްރޮގްރާމުގައ  ިޓްރެއ ނ ންގ ިމެނޭޖްމަންޓް ިޒޯން ިއެސ ސްޓ1ިަކޯސްޓަލް ިއެއޮފީހުގެ ިއެއޮފީހުގެިފަރާތްކަމުގައ ވާ ިއޮފ ސަރިއަށާއ  ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ންޓް
)ހަތަރުިހާސްިއަށްސަތޭކަިރުފ ޔާ(ިއަކީިދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤަވާޢ ދުގެިި-/4800އެސ ސްޓަންޓްިސަރވެޔަރިއަށްިހުރުމުގެިޚަރަދުގެިގޮތުގައ ިގދ.އަތޮޅުިއޮފީހުންިއ ތުރަށްިދޫކޮށްފައ ވާި

ދޭންވާިމ ންވަރަށްވުރެިިއެއްތަނުންިއަނެއްތަނަށްިކުރާިދަތުރުިތަކުގައ ިހުރުމުގެިޚަރަދާއ ،ިކެއުމުގެިޚަރަދާއ ،ިދަތުރުިއެލަވަންސާއ ،ިއ ންސ ޑެންޝަލްިޚަރަދުވަނަިމާއްދާގައ ،ިރާއްޖޭގ5.07ިިެ
ިދައު ިއަތުން ިފަރާތްތަކުގެ ިއ ހުމާލުވެފައ ވާ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިމ މައްސަލައ ގައ  ިފައ ސާކަން ިދީފައ ވާ ިއެދ ިއ ތުރަށް ިއެންގުމަށް ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއެކަން ިހޯދުމަށްފަހު ިފައ ސާ ިހޯދަންޖެހޭ ލަތަށް

ިދެންނެވީއެވެ.
ގއ.ކޮލަމާފުށ 30ިި

 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ
ި ިތެލަށް ިއ ންޖީނުގެއ ން ިއަތުގައ  ިއޭނާގެ ިތެޔޮވ އްކާއ ރު، ިފަރާތަކުން ިއަމ އްލަ ިއެރަށު ިއ ންޖީނުގެއަށް، ިރައްޔ ތުންގެ ިތެޔޮިގއ.ކޮލަމާފުށީ ިއަދ  ިނުބާއްވާކަމަށާއ ، ިލ ޔުމެއް ިކަމުގެ އެދުނު
ިނަންބަރު ިތާރީޚާއ  ިހުށަހަޅާއ ރު ިބ ލް ިއެޅުމަށްފަހު ިތެޔޮ ިނުހޯދާކަމަށާއ ، ިލ ޔުން ިބަލައ ގަތްކަމުގެ ިތެޔޮ ިއ ންޖީނުގެއ ން ިޖަހައ ގެންިއެޅުމަށްފަހު ިތަކުރާރުކޮށް ިގ ނަފަހަރަށް ިއެއްފަހަރަށްވުރެ

ގެިބާކީިބަލަހައްޓަމުންިނުދާކަމަށާއ ،ިފައ ވާކަމަށާއ ،ިއަދ ިރައްޔ ތުންގޭގެިއ ންޖީނުންިތެޔޮިގަތުމުގައ ިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުމެއްިނުގެންގުޅޭކަމަށާއ ،ިއެތަނަށްިގެންދާިތެލުއެބ ލްތަކަށްިފައ ސާިނަގާ
ިނުބަލަހައްޓާކަމަށާއ ،ިކޮ ިފޮތްތަކާއ ިލ ޔުންތައްިރަނގަޅުފެންވަރެއްގައ  ިފައ ސާއާބެހޭ ިޖޫންިއ ންޖީނުގޭގެ ިއޮފީހަށް ނޮވެމްބަރ21ިިގައ ިގެނައ ިބ ލްތަކެއ1007ިްލަމާފުށީިއ ންޖީނުގެއ ންިއެރަށު

ިކަތީބ1004ަ ިއުޅޭކަން ިއޮޅުންތަކެއް ިބ ލްތަކެއްގައ  ިހުށަހެޅ  ިފަރާތުން ިވ އްކ  ިތެޔޮ ިއ ންޖީނުގެއަށް ިއަދ  ިއަދ  ިގެއްލ ފައ ވާކަމަށާއ ، ިފައ ސާދޫކުރުގައ  ިއެބ ލްތަކަށް ިއެނގޭއ ރުވެސް، މަށްިށް
ި 10ިިހުއްދަދީފައ ވާކަމަށާއ ،ިއެގޮތުން ިމ ދަނ1007ްޖުލައ  ިތ ރީގައ  ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ ިދޫކޮށްފައ ވާކަމަށް ިފައ ސާ ިނުބަލާ ިދެބ ލަކަށް ިހަދާފައ ވާ ނަވާިގައ 

ިނުގައ ިއެގޮތަށްިޢަމަލުކުރަމުންިގެންދ އުންިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ކަންތައްތައްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިއެކަންކަންިއ ސްލާޙުކޮށްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަ

ިއެކަށީ .2 ިއެންމެ ިބ ލަކީ ިދެ ިއެ ިކޮށްފައ ވަނީ، ިތުހުމަތު ިދޫކޮށްފައ ވާކަމަށް ިފައ ސާ ިދެފަހަރަށް ިބ ލަކަށް ިއެއް ިޝަކުވާގައ  ިބ ލްތަކަކަށްިމ މައްސަލައ ގެ ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިގޮތަށް ގެންވާ
ިތަޙުޤީޤަ ިކަށަނުވާތީކަމުގައ  ިބ ލްތަކެއްކަން ިސައްޚަ ިބ ލްތަކަކީ ިހުށަހަޅާ ިސަޕްލައ ކޮށްދ ނުމަށްފަހު ިތެޔޮ ިއ ންޖީނުގެއަށް ިއޮތަތީ،ިގއ.ކޮލަމާފުށީ ިބެލެވެން ވަރުކުރުމަށާއ ،ިޖީ.އެސް.ޓީއަށްިށް

 ރެޖ ސްޓަރިކޮށްފައ ވާިފަރާތެއްކަންިކަށަވަރުކުރުން.

ިތެލަ .1 ިބަލައ ގަތްފައ ވާ ިއ ންޖީނުގެއަށް ިއެނގެންއޮތަތީ،ގއ.ކޮލަމާފުށީ ިލ ޔުންތަކުން ިލ ބ ފައ ވާ ިމ މައްސަލައާއ ގުޅ ގެން ިހުއްދަލ ބ ގެންކަން ިއެންމެފަރާތެއްގެ ިދޫކޮށްފައ ވަނީ، ިފައ ސާ ިށްވާ
 ތެލަށްިފައ ސާިދޫކުރާއ ރު،ިމަދުވެދެންިދެފަރާތުގެިސޮއ ހޯދުމަށްފަހުިނޫނީިފައ ސާިދޫނުކުރުން.

ިގަތުމު .0 ިތެޔޮ ިއ ންޖީނުގެއަށް ިމުޢާމަލާތައްގއ.ކޮލަމާފުށީ ިމ ފަދަ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިތަޙްޤީޤަށް ިނުވާކަން ިފުރ ހަމަކޮށްފައ  ިލ ޔުންތައް ިބަލަހައްޓަންޖެހޭ ިއ ދާރީގޮތުން ކުރާއ ރުިިގައ ،
ިއ ދާރީގޮތުންިފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭިއެންމެހާިކަންތައްތައްިސ ސްޓަމެޓ ކްކޮށްިކުރުން.



 

15 

 

ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިނަންިއޮފީހުގެ

ިކޯޕަރޭޝަނ31ިިް ފެނަކަ
 ލ މ ޓެޑް

ިއެ ިތެލަށް ިއ ންޖީނުގެއ ން ިއަތުގައ  ިއޭނާގެ ިތެޔޮވ އްކާއ ރު، ިފަރާތަކުން ިއަމ އްލަ ިއެރަށު ިއ ންޖީނުގެއަށް، ިރައްޔ ތުންގެ ިތެޔޮިގއ.ކޮލަމާފުށީ ިއަދ  ިނުބާއްވާކަމަށާއ ، ިލ ޔުމެއް ިކަމުގެ ދުނު
ިއެޅު ިތެޔޮ ިނުހޯދާކަމަށާއ ، ިލ ޔުން ިބަލައ ގަތްކަމުގެ ިތެޔޮ ިއ ންޖީނުގެއ ން ިޖަހައ ގެންިއެޅުމަށްފަހު ިތަކުރާރުކޮށް ިގ ނަފަހަރަށް ިއެއްފަހަރަށްވުރެ ިނަންބަރު ިތާރީޚާއ  ިހުށަހަޅާއ ރު ިބ ލް މަށްފަހު

ބަލަހައްޓަމުންިނުދާކަމަށާއ ،ިިއ ،ިއެތަނަށްިގެންދާިތެލުގެިބާކީއެބ ލްތަކަށްިފައ ސާިނަގާފައ ވާކަމަށާއ ،ިއަދ ިރައްޔ ތުންގޭގެިއ ންޖީނުންިތެޔޮިގަތުމުގައ ިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުމެއްިނުގެންގުޅޭކަމަށާ
ި ިނުބަލަހައްޓާކަމަށާއ ،ިކޮލަމާފުށީިއ ންޖީނުގެއ ންިއެރަށު ިފޮތްތަކާއ ިލ ޔުންތައްިރަނގަޅުފެންވަރެއްގައ  ިފައ ސާއާބެހޭ ިޖޫންިއ ންޖީނުގޭގެ ނޮވެމްބަރ21ިިގައ ިގެނައ ިބ ލްތަކެއ1007ިްއޮފީހަށް

މަށްިހުއްދަިނުގެއަށްިތެޔޮިވ އްކ ިފަރާތުންިހުށަހެޅ ިބ ލްތަކެއްގައ ިއޮޅުންތަކެއްިއުޅޭކަންިކަތީބަށްިއެނގޭއ ރުވެސް،ިއެބ ލްތަކަށްިފައ ސާދޫކުރުގައ ިގެއްލ ފައ ވާކަމަށާއ ،ިއަދ ިއަދ ިއ ންޖ1004ީ
ި ިއެގޮތުން 10ިިދީފައ ވާކަމަށާއ ، ިމ ކ1007ޮޖުލައ  ިމައްސަލަ ިބުނާ ިދޫކޮށްފައ ވާކަމަށް ިފައ ސާ ިނުބަލާ ިދެބ ލަކަށް ިހަދާފައ ވާ ިމ ދަންނަވާިގައ  ިތ ރީގައ  ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  މ ޝަނުން

 ނެވީއެވެ.ކަންތައްތައްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިއެކަންކަންިއ ސްލާޙުކޮށްިކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއެގޮތަށްިޢަމަލުކުރަމުންިގެންދ އުންިއެދ ިދެން

ިޢަމަލުކުރާ .2 ިކުރުމުގައ  ިރ ކުއެއްސްޓް ިތެލަށް ިއ ންޖީނުގެއ ން ިޢަމަލުކުރާނެިގއ.ކޮލަމާފުށީ ިރ ކުއެސްޓްކުރާއ ރު ިތެލަށް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ، ިތަޙްޤީޤަށް ިގެންގުޅެފައ ވާކަން ިއުސޫލު ނެ
 އުޞޫލެއްިއެކުލަވާލުން.

ިބަލައ  .1 ިތެޔޮ ިއެނގެންއޮތަތީ، ިތަޙްޤީޤަށް ިސްލ ޕެއްކަން ިއެންމެ ިތައްޔާރުކުރަނީ ިބަލައ ގަތުމަށްފަހު ިތެޔޮ ިއ ންގީނުގެއަށް ިގަތުގއ.ކޮލަމާފުށީ ި ިސްލ ޕްގެ ިތައްޔާރުކުރާ ކޮޕ0ިިީމަށްފަހު
އަދ ިމ ިސްލ ޕްތަކުގައ ިއ ންޖީނުގެއ ންިތެޔޮިބަލައ ގަތްިބަލަހައްޓައ ،ިއެއްިކޮޕީިތެޔޮިސަޕްލައ ކޮށްދ ންިފަރާތަށް،ިދެވަނަިކޮޕީިއ ންޖީނުގެއަށްިއަދ ިތ ންވަނަިކޮޕީިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށާއ ،ި

ިޔުމާއ ިތެޔޮިސަޕްލައ ކޮށްދ ންފަރާތުގެިނަމާއ ިސޮއ ިހ މެނުން.ފަރާތްތަކުގެިނަމާއ ިސޮއ ިއަދ ިތާރީޚްިލ 

 


