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ި
އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި
1

ރާ ި
ހދ.ނައވާދޫިކައުންސލްގެިއދާ ި

ހދ.ނައވާދޫ ިރައްޔތުންގެ ިޚަރަދުގައ ިި 9002އޮކްޓޯބަރ ިމަހުގެ ިތެރޭގައ ިނައވާދޫ ިއންޖީނުގެއަށް ިގެނައ ިި 00ކލޯވޯޓުގެ ިޖަނަރޭޓަރ ިގެނެސްފައވަނީ ިއޢުލާންނުކޮށްި،
ދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި 0ވަނަިބާބުގެިި 01.8ވަނަިމާއްދާއާިޚލާފަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައ ،ނައވާދޫިއންޖީނުގެއަށްގެނައ ިި 00ކލޯވޯޓްގެިޖަނަރޭޓަރި

ންގީއެވެި .
ގެނައުމުގެިމުޢާމަލާތްިހންގާއރުިތރީގައިމދަންނަވާކަންތައްތައްިއޞްލާޙުކުރުމަށްިހދ.ނައވާދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެ ި
.2

ިކުރއަށްއޮތްތާނގައ ،ތަކެއްޗާއ ިޚދުމަތްިހޯދުމުގައ ،ޢާއްމުކޮށްިއެނގޭނޭި،ހާމަކަންިބޮޑުގޮތެއްގައި،އެކަންކުރުމަށްިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިޤަވާޢދުގައި

ވާގޮތަށްިކަންކަންިފުރހަމަކުރުމަށްި .
.1

ިގަންނަންިބޭނުންވާިތަކެއްޗަށްިއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައިމުދަލަށްިއޯޑަރުކުރާިފޯމްިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިޤަވާޢދުގެި(ި0.20ހ)ިިިިިގައވާގޮތުގެިމަތީންި

ބޭނުންކުރެއްވުމަށްި .
.1

ިއެއްފަހަރާ ިގަންނަންޖެހޭ ިތަކެތީގެ ިޖުމްލައަގު ި 25,000/-ރި .ރުފޔާއަށް ިވުރެ ިބޮޑުވާނަމަ ިއެތަކެތ ިގަންނަންވާނީ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިޤަވާޢދުގެި

ށްި .
ި0.25ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިގައިވާގޮތުގެމަތީންިޢާއްމުކޮށްިއޢުލާންކޮށްގެންިލބޭިއަންދާސީިހސާބުތައްިބަލައގެންކަމަ ި
.4

ިޢާންމުކޮށް ިހުޅުވާލެވޭ ިބީލަންތަކުގައ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިޤަވާޢދުގެ ިި 0.28ވަނަ ިމާއްދާގައ ިވާގޮތުގެމަތީން ިއެމަސައްކަތަކަށް ިއެދ ިހުށަހަޅާި

ބީލަންތައްިވަޒަންިކުރުމުގައިޕޮއންޓްިދޭނެިއުޞޫލުިމަޢުލޫމާތުިޝީޓުގައިބަޔާންކޮށްި،މަޢުލޫމާތުިދނުމުގެިބައްދަލުވުމަށްިޙާޟރުވާިފަރާތްތަކަށްިލޔުމުންިއެރުވުމަށްި .
.5

ިތަކެތ ިގަތުމާ ިޚދުމަތް ިހޯދުމަށް ،މަސައްކަތާ ިހަވާލުވާނެ ިފަރާތްކަމުގައ ިކަނޑައަޅަންވާނީި ،ދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިޤަވާޢދުގެ ިި 0.10ވަނަ ިމާއްދާގައި

ވާގޮތުގެމަތީންިއަންދާސީިހސާބުބަލާިކޮމެޓީންިބަލާއރުިއެންމެިގނަިޕޮއންޓްިލބުނުިފަރާތަށްިކަމަށްި .
.8

1

ިމަސައްކަތުގެިޖުމްލަިއަގުިި25,000/-ރުފޔާއަށްވުރެިމަތީގެިމަސައްކަތްތައްިކުރުވުމުގައިވެވޭިމަސައްކަތުގެިއެއްބަސްވުމުގައިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެި

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

ޤަވާޢދުގެިި0.11ވަނަިމާއްދާގައިބަޔާންކޮށްފައވާިކަންތައްތައްިފުރހަމަކުރުމަށްިކުރމަގުގައިސަމާލުކަންިދނުމަށްި .
.7

ިކުރއަށްިއޮތްތާނގައިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްިކުރުމަށްިފަރާތަކާިޙަވާލުކުރާނަމަި،ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިޤަވާޢދުގެިި0.11ވަނަމާއްދާގައވާގޮތުގެމަތީންި

އެއްބަސްވުމެއްގައިދެފަރާތުންިސޮއކުރުމަށްި .
ި
ގެ ޓީޗަރަކަށްިއެކަށީގެންވާވަރުގެިސެޓްފކެޓެއްިނެތ ިބޮޑުިމުސާރައެއްިލބެމުންދާިކަމަށާއި،އޭނާއަކީިހަމައެކަނ ިޕްރައމަރީިޓީޗަރުކަމުގެިސެޓްފކެޓްި
ދޫ ސްކޫލު ި
ހދ.ކުމުން ި

2

ން
މނސްޓްރީިއޮފްިއެޑއުކޭޝަ ި

3

މނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްި

ލ.ގަމުިއާރާސްތުކުރުމުގެިފުރަތަމަިފޔަވަހީގެިދަށުންިއެރަށުގައ ިބޭރުގެިކޮންސްޓްރަކްޝަންިކުންފުންޏަކުންިއމާރާތްިކުރެވުނުިި 940ގެިހެދުމުގެިތެރޭގައ ިއެިހސާބަށްި

ރީ
ޓްރެޜަ ި

ދަތުރުކުރުމަށް ިއޮތް ިމަގާއ ިގެތައް ިއމާރާތް ިކުރެވުނު ިބން ިއެކުންފުނން ިހެދުމަށްފަހު ިއޭގެ ިއަގުގެ ިގޮތުގައ ިި 992,000.00ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު ިހޯދުމަށް ިއެކުންފުނންި

ޑް ި 8-ގެިމުސާރަިލބެމުންދާިކަމަށާއި،މމައްސަލަިއެސްކޫލުގެިޕްރންސޕަލާިހަމައަށްިގެންދއުމުންިމކަމަށްިއެއްވެސްި
އޮތްިފަރާތެއްިކަމަށާއި،ނަމަވެސްި،އޭނާއަށްިގްރޭ ި
ިބދޭސީ ިޓީޗަރުންނަށް ިވަޒީފާ ިހަމަޖައްސާއރުި ،އެފަރާތްތަކުގެ ިތަޢުލީމީ ިސެޓްފކެޓްތައްި
ފޔަވަޅެއް ިނާޅާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލާގައި ،މނސްޓްރީ ިއޮފް ިއެޑއުކޭޝަނުން ި
ޞައްހަކަން ިބެލުމެއްނެތ ިސެޓްފކެޓްތައް ިއެކްރެޑޓްނުކޮށް ިހުށަހަޅާ ިފަރާތްތަކަށްިވަޒީފާދނުމުން ،އެފަރާތްތަކަށް ިއެކަމުގެިނާޖާއޒް ިފައދާިނެގުމުގެ ިފުރުޞަތު ިއޮތްކަމާއި،
އަދ ިވަޒީފާ ި ދޭފަރާތްތަކަށްވެސް ިނާޖާއޒް ިފައދާ ިހޯދައދޭކަމުގެ ިތުހުމަތުތައް ިކުރެވޭތީއާއި ،ވަޒީފާދޭ ިފަރާތްތަކުގެ ިފެންވަރު ިބެލުމެއްނެތ ިވަޒީފާ ިދނުމުގެ ިސަބަބުންި
ދަރވަރުންނަށްިއޭގެންިނޭދެވޭިއަސަރުކުރާނެތީި،ބދޭސީިފަރާތްތަކަށްިވަޒީފާިދނުމުގައި،ދވެހންނަށްިވަޒީފާދޭއރުި،ސެޓްފކެޓްތައްިއެކްރެޑޓްކޮށްފައިހުށަހެޅުމުންިވަޒީފާދޭި
އުޞޫލުންިނޫންގޮތަކަށްިވަޒީފާިނުދނުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިއެޑއުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

ި

މަސައްކަތްކުރާއރުި،އެގެތަށްިހެދުމަށްިކުރެވުނުިއެއްބަސްވުމުގައ ިމަގުިހެދުމަށްިނޯންކަމަށާއި،އަދ ިއެގެތަށްިއަޅާިބންިސާފުކުރުމަކީވެސްިއެކުންފުނންިކުރަންޖެހޭިކަމެއްި
ނޫންކަމަށާއި،ނަމަވެސްިސާރުކާރުގެިކަމާބެ ހޭިފަރާތްތަކުންިއެކަންިނުކުރުމުންިއެކުންފުނންިއެކަންިކޮށްފައ ިއެއަށްިއަގުނަގަންިމަސައްކަތްކުރާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،
ޏާ ިދެމެދުި
މަދަނީ ިކޯޓުގެ ިޤަޟއްޔާގެ ިޙުކުމުގައި 10ި ،ނޮވެމްބަރ ިި 1005ގައ ިނޭޝަނަލް ިޑޒާސްޓަރ ިމެނޭޖްމަންޓް ިސެންޓަރާއ ިބޭރުގެ ިކޮންސްޓްރަކްޝަން ިކުންފުން ި
ކުރެވުނުިއެއްބަސްވުމާއ ިއެކުންފުނން ިޚލާފުވެފައވާތީިއެއެގްރީމެންޓްިބާޠލްިކުރަންޖެހުމުގެިސަބަބުންިނޭޝަނަލްިޑޒާސްޓަރިމެނޭޖްމަންޓްިސެންޓަރަށްިލބުނުިގެއްލުމުގެި
ުނންި
ބަދަލަށްިއެއެއްބަސްވުމުގެިއެކއެކ ިމާއްދާތަކުންިޖުމްލަި(ި US$2,291,670.00ދެމލއަންިދެލައްކަިނުވަދހަިއެއްހާސްިހަސަތޭކަިހަތްދހަިޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ)ިއެކުންފ ި
ނޭޝަނަލް ިޑޒާސްޓަރ ިމެނޭޖްމަންޓްިސެންޓަރަށް ިދައްކަންޖެހޭކަމަށްިކަނަޑައަޅާފައވާތީއާއ ިމޤަޟއްޔާއަށްިމަދަނީިކޯޓުންި 00ނޮވެމްބަރިި 1007ގައ ިކޮށްފައވާިހުކުމްި
ން ިހައކޯޓުގައ ިއސްތއުނާފުިކޮށްފައ ިވީނަމަވެސް ،މަތީިމަރުހަލާގެިކޯޓެއްގައ ިއސްތއުނާފުކޮށްފައވާިމައްސަލައެއްގައ ިމަތީމަރުހަލާގެިކޯޓަކުންިދަށުިމަރުހަލާގެި
އެކުންފުނ ި
ން ިދައުލަތުން ި(އެން.ޑީ.އެމް.ސީ ިއން)ި
ރަންޖެހޭނެތީ ިމއެއްބަސްވުމުގެ ިދަށު ި
ކޯޓެއްގެ ިހުކުމަކާއމެދު ިވަކ ިގޮތެއް ިނުނންމާހާ ިހނދަކު ިދަށު ިކޯޓުގެ ިހުކުމަށް ިޢަމަލުކު ި

2

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

އެކުންފުންޏަށްިއެއްވެސްިފައސާއެއްިދޭންޖެހޭނޭިއެއްވެސްިސަބަބެއްިނެތްިކަމަށާއ ި،ކޮންޓްރެކްޓްިވޭރއޭޝަންގެިގޮތުގައިއެކްސަސްިރޯޑުިވާރކްސްއާިގުޅޭިފައސާިހޯދުމާި
ނީގެ ިފަރާތުން ިހައުސންގ ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިރ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ިޔުނޓް ި(ހރު) ިއަށް ިހުށަހަޅައ،އެތައް ިފަހަރެއްގެ ިމަތން ިމކަމާމެދުި
ބެހޭގޮތުން ިއެކުންފު ި
މަޝްވަރާކޮށްފައވާކަންިލޔުންތަކުންިއެނގޭ ިކަމަށާއި ،ނަމަވެސްިހައުސންގިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރިރޑވެލޮޕްމެންޓްިޔުނޓް ި(ހރު)ިގެިފަރާތުންވެސް ިއަދ ިފްރެންޗްިރެޑްި
ންވެސް ިމމަސައްކަތް ި ވޭރއޭޝަންގެ ިގޮތުގައ ިގަބޫލުކޮށްފައވާކަން ިއެނގޭނޭ ިއެއްވެސް ިލޔުމެއް ިފެންނަން ިނެތްކަމަށާއި ،މޕްރޮޖެކްޓްި
ތު ި
ކްރޮސް ި(އެފް.އާރު.ސީ)ގެ ިފަރާ ި
ކޮންސަލްޓަންޓްކަމުގައވާިބަންގްލަދޭޝްިކޮންސަލްޓަންޓްސްިލމޓެޑްި(ބީ.ސީ.އެލް).ގެިފަރާތުންިބޭރުގެިކޮންސްޓްރަކްޝަންިކުންފުންޏަށްިި 02އޮކްޓޯބަރިި 1008ތާރީޚުގައި
ސް ިމަގުހެދުމުގެ ިމަސައްކަތަށްި
ފޮނުވާފައވާ ިސޓީގައ ިއެކްސެސް ިރޯޑު ިވާރކްސް ިކްލެއމް ިކޮންސޑަރކުރުމަށް ިއެފް.އާރު.ސީ.އން ިނންމާފައވާކަމަށް ިބުނެފައވީނަމަވެ ި
ހުށަހަޅާފައވާިހުށަހެޅުންިގަބޫލުކުރެވެންިނެތްކަމަށްިއެފް.އާރު.ސީ.ގެިފަރާތުންިމނސްޓްރީިއޮފްިޕްލޭނންގިއެންޑް ިނޭޝަނަލްިޑވެލޮޕްމެންޓްއަށްިި 24ނޮވެމްބަރިި1008
ދުވަހު ިފޮނުވާފައވާ ިސޓީގައ ިބަޔާންކޮށްފައވުމާއި ،އެކުންފުނން ި ހުށަހަޅާފައވާ ިވޭރއޭޝަން ިކްލެއމްތަކާ ިބެހޭގޮތުން ިވަރަށްގނަ ިބައްދަލުވުންތަކުގައި
ދެވފައނުވާކަމަށް ިނެޝަނަލްި
ރެ ވފައވާކަމަށާއ ިމކަންތައްތައް ިތަކުރާރުކޮށް ިހުށަހެޅުމުގެ ިއތުރަށް ިމއަދާހަމައަށްވެސް ިމކަންތައްތައް ިލޔުމުން ިޖަސްޓފައކޮށް ި
މަޝްވަރާކު ި
ައ ިފޮނުވާފައވާ ިސޓީގައ ިބަޔާންކޮށްފައވުމާއި،
ށް ިި 24ޑސެމްބަރ ިި 1008ތާރީޚުގ ި
ޑޒާސްޓަރ ިމެނޭޖްމަންޓް ިސެންޓަރ ި(އެން.ޑީ.އެމް.ސީ)ގެ ިފަރާތުން ިއެކުންފުންޏަ ި
ވޭރއޭޝަންގެ ިގޮތުގައ ިހުށަހަޅާފައވާ ިކަންކަމާ ިބެހޭގޮތުން ިތަކުކާރުކޮށް ިހުށަހަޅާފައވީނަމަވެސް ިއެއްވެސް ިސަޕޯޓންގ ިޑޮކއުމެންޓެއްި ،ރޕޯޓް ިހެދ ިދުވަހާހަމައަށްި
ނުވާކަމަށްި
ހުށަހަޅާފައނުވާކަމަށާއިއެމްޕްލޮޔަރގެިފަރާތުންވެސްިއަދިއެންޖނއަރގެިފަރާތުންވެސްިޓެމްޕަރަރީިރޯޑުިވާރކްސްގެިގޮތުގައިޕޭމެންޓެއްިދނުމަށްިއެއްބަސްވެފައ ި
ޑްި
ި 25ޑސެމްބަރ ިި 1008އާ ިހަމައަށް ި(އންވޮއސް ިނަންބަރު ި05ގެ ިޕޭމެންޓެއް ިދނުމާ ިހަމައަށް) ިތައްޔާރުކޮށްފައވާ ިސަމަރީ ިއޮފް ިފައނޭންޝއަލް ިޕޭމެންޓްސް ިއެން ި
ށް ިދޭންޖެހޭނެ ިފައސާއެއްނޫންކަމަށް ިދަލީލުކޮށްދޭ ިކަމަށާއި،
ލައބލޓީސް ިރޕޯޓްގައ ިބަޔާންކޮށްފައވުމުން ިއެކްސެސް ިރޯޑު ިވާރކްސް ިޕޭމެންޓަކީ ިއެކުންފުންޏަ ި
އެން.ޑީ.އެމް.ސީ.ގެ ިޕޭމަންޓު ިވައުޗަރުން ިފައސާ ިޚަރަދުކުރުމަށް ިއެދފައވާ ިބޭރުކުންފުނީގެ ިއންވޮއސްއަކީ ިފައސާ ިދައްކަންޖެހޭނެ ިއންވޮއސްއެއް ިނޫންކަމަށާއި
އެއންވޮއސްއަކީިއެން.ޑީ.އެމް.ސީ.ގެިފަރާތުންނާއ ިއެފް.އާރު.ސީ.ގެިފަރާތުންިޤަބޫލުކޮށްފައނުވާިއންވޮއސްއެއްކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،އެން.ޑީ.އެމް.ސީ.ގެިޕޭމަންޓުިވައުޗަރުންި
ފައސާ ިޚަރަދުކުރުމަށް ިއެދފައވާ ިބޭރުކުންފުނީގެ ިއންވޮއސްގައވާ ިފައސާއަކީ ިދައުލަތުން ިއެކުންފުންޏަށް ިދޭންޖެހޭނެ ިފައސާއެއްނޫންކަމަށްވާތީި ،އެން.ޑީ.އެމް.ސީ.ގެި

ޕޭމަންޓުިވައުޗަރުންިއެދފައވާިފައސާިދޫނުކުރުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެި .
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ރާ
ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާ ި

ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިމެމްބަރަކަށްިި20ޖުލައި ި1022ގައިއެއދާރާއންިޙަވާލުކުރިލެޕްޓޮޕްިބަހައްޓާފައިހުންނަނީިއޭނާގެިރަށުގެިގޭގައިކަމަށާއި،އޭނާިކައުންސލްގެި
އދާރާއަށްިހާޒރުވާިދުވަސްދުވަހުވެސްިއެލެޕްޓޮޕްިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިނުގެންދާިކަމަށާއި،އޭނާއަކީިސަލާމާއ ިޗުއްޓީގައ ިހުންނަިފަރާތެއްިކަމަށާއި،އޭނާއަށް ިއަހަރަކުި
ޙައްޤުވާިި 10ދުވަހުގެިޗުއްޓީިހަމަވފަހުންިއާއލީޒންމާގެިި 20ދުވަހުގެިޗުއްޓީއެއްިި 11ސެޕްޓެމްބަރިި 1022ވަނަިދުވަހުިކައުންސލްގެިރައީސްިދީފައވާިކަމަށްިބުނާި

3

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

މައްސަލައގައި،ގދ.އަތޮޅުކައު ންސލްގެިމެމްބަރާިގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިޙަވާލުކުރ ިލެޕްޓޮޕްި،އޭނާގެިރަށްކަމުގައ ިގދ.ހޯޑެއްދޫގައ ިބަހައްޓާފައ ިވަޒީފާއަށްި
ނުކުންނަިކަމުގެިޝަކުވާިމކޮމޝަނަށްިލބފައވާކަމަށްިބަޔާންކޮށްި،ލެޕްޓޮޕަކީިއދާރާގެިރަސްމީިބޭނުންތަކަށްިދޫކޮށްފައވާިއެއްޗަކަށްވާތީ ،ލެޕްޓޮޕްިރަސްމީިބޭނުންނުކުރެވޭި
ގޮތަށްިގޭގައިނުބެހެއްޓުމަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
ި

5

ރާ
އއ.ހމަންދޫިކައުންސލްގެިއދާ ި

6

ން
އަޕަރިސައުތުިހެލްތްިކޯޕަރޭޝަ ި

7

ރާ
މާލޭިސޓީިކައުންސލްގެިއދާ ި

އއ.ހމަންދޫގައ ިޕްރީސްކޫލް ިހންގަން ިބޭނުންވާ ިފަރާތްތަކަށް ިބން ިދޫކުރުމަށްޓަކައި ،ހމަންދޫ ިކައުންސލުން ިި 1022އޮގަސްޓްމަހުގެ ިތެރޭގައ ިކުރ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެންި،
މާރކްސްިދެވޭނެިއުޞޫލެއްިހާމަކޮށްފައނުވާިކަމަށާއި،ކައުންސލުންިއެބންދީފައވާިފަރާތާއ ،ބންިދޫކުރުމަށްިމާރކްސްދޭނެިއުޞޫލުިކަނޑައެޅުމަށްޓަކައ ިވޯޓްދީފައވާި
ި 01ކައުންސލަރުންނަކީ ިއޭނާގެ ިއާއލާއާއ ިމަސްލަޙަތު ިހުރ ިި 01ފަރާތް ިކަމަށާއި ،އޭނާއަށް ިއެބން ިދޫކޮށްފައވަނީ ިހަމަޖެހޭ ިއުޞޫލަކުން ިކަމަށް ިނުދެކޭކަމަށް ިބުނާި
މައްސަލައގައި،އއ.ހމަންދޫގައ ިޕްރީސްކޫލްިހންގަންިބޭނުންވާިފަރާތްތަކަށްިބންިދޫކުރުމަށްޓަކައި،މާރކްސްދޭނެިމންގަނޑެއްިކަނޑައަޅާފައވަނީ ،އޢުލާނާިގުޅގެންި،
ިޚލާފަށް ިކޮށްފައވާ ިކަމެއްކަމަށްި
ޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހެޅުމުން ިއެޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ިބަލާފައ ިކަމަށްވާތީި ،މއީ ިއާންމުކޮށް ިމފަދަ ިކަންތައްތައް ިކުރުމަށް ިހަމަޖެހފައވާ ިއުސޫލާ ި
މކޮމޝަނަށްިފެންނާތީި،މީގެފަހުންި،އޢުލާނަކާިގުޅގެންި،ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅުމުންިއެޕްރޮޕޯސަލްތަކަށްިބެލުމަށްފަހުި،މާކްސްދޭނެިމންގަނޑެއްިކަނޑައެޅުމުގެިބަދަލުގައ،

ގަ ނޑެއްިކަނޑައަޅައގެންިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިއއ.ހމަންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެި .
ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅުމުގެިކުރންިއެމަސައްކަތަށްިމާރކްސްދޭނެިމން ި
ި

އަޕަރ ިސައުތު ިހެލްތް ިސަރވސަސް ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިގދ.ނަޑެއްލާ ިޞއްޙީމަރުކަޒުގެ ިި 2މުވައްޒަފުން ި ިި 22ޑސެމްބަރ ިި 2122ގައި ،ރަސްމީގަޑީގައ ިއެމް.ޑީ.ޕީ ިގެި
ކެމްޕޭންިލީފްލެޓްތަކެއްިބަހަމުންިރަށުތެރޭގައިއެކގޭގެއަށްިހނގަމުންދާިކަމަށާއި،އެދެމީހުންިލައްވައިމކަންިކުރުވާކަމަށްިބެލެވެނީިޞއްޙީމަރުކަޒުގެިމެނޭޖަރުިކަމަށްިބުނާި
މައްސަލައގައ ި،އެކަންިއެގޮތަށްިހންގާފައވާނަމަި،ރަސްމީގަޑީގައ ިއެފަދަިސޔާސީިހަރަކާތެއްިނުވަތަިއަމއްލަިއެއްވެސްިކަމެއްިނުކުރުމަށްިއެމުވައްޒަފުންނަށްިއެންގުމަށްި
އަޕަރަިސައުތުިހެލްތްިސަރވސްިކޯޕަރޭޝަނުގައިދެންނެވީއެވެ.

ި
ބޮޑުތަކުރުފާނު ިމަގުން ިސްޓެލްކޯއާދމާ ިއޮންނަ ިސަރަހައްދުގެ ިމަގު ިބަންދުކޮށްގެން ިސްޓެލްކޯއން ިއަމއްލައަކަށް ި"ނޯ ިއެންޓްރީ" ިބޯޑެއް ިބަހައްޓައގެން ިމަސައްކަތްި
ކުރަމުންގެންދާތާިމހާރުިއެތަކެއްިދުވަހެއްިވެއްޖެކަމަށާއ ،ނަމަވެސްިމަސައްކަތެއްިކުރުމަށްޓަކައިމަގުިބަންދުކުރަންިބޭނުންވާިފަރާތްތަކަށްިމާލޭިސޓީިކައުންސލްގެިޢާންމުި
މަށް ިބުނާ ިމައްސަލައގައި،
ންނަކަ ި
ޚދުމަތްތަކާ ިބެހޭ ިބައން ިދޭ ިހުއްދައާއެކު ިދޫކުރާ ި(ކުއްޔެއް ިނެގުމަށްފަހު ިދޫކުރާ) ިބޯޑު ިއެތާނގައ ިބަހައްޓާފައ ިހުންނަތަނެއް ިނުފެ ި
ސްޓެލްކޯގެ ިފަރާތުން ިމހާރުިކުރަމުންދާ ިމަސައްކަތާިގުޅގެންި ،މާލޭިސޓީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށްިފުރހަމަ ިއެއްބާރުލުންިނުދޭިކަމަށް ިފާހަގަކޮށްފައވާތީި ،އެއްބާރުލުންި

ނުދޭިފަރާތްކާމެދުިކަނޑައެޅފައވާިއުސޫލާިއެއްގޮތަށްިފޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމާލޭިސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެި .
4

އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި
8

ން
މނސްޓްރީިއޮފްިއެޑއުކޭޝަ ި

9

ރާ
ތ.ތމަރަފުށީިކައުންސލްގެިއދާ ި

ގދ.އަތޮޅު ިމަދަރުސާގެ ިވޮޗަރެއްގެ ިމަޤާމުގައ ިހުރ ިފަރާތަށް ި1022ގެ ިނޔަލަށް ި(ި 16,172.19ސޯޅަހާސް ިއެއްސަތޭކަ ިހަތްދހަ ިދެރުފޔާ ިނަވާރަލާރ) ިގަވާއދުންި
ލބެންޖެހޭއރުވެސްި،މހާތަނަށްިއެފައސާިލބފައނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،ރައްޔތުންގެިމަޖްލީހުންިފާސްކޮށްދީފައވާިބަޖެޓުންި،މުސާރަިކޯޑުގެިި 20%ތެރޭގައި
ހފެހެއްޓުމަށާއި ،މުސާރަ ިކޯޑްގެ ި ި 20%އަށްވުރެ ިމަދުން ިފާސްވެފައވާ ިބަޖެޓްތަކުގައނަމަި ،ލބފައވާ ިބަޖެޓަކުން ިދެކޮޅުޖެއްސޭ ިގޮތަށް ިއންތޒާމްކުރުމަށްި
އަންގާފައވާތީއާއި،އެޑއުކޭޝަންިމނސްޓްރީއަށްިއތުރުގަޑީގެިފައސާގެިބަޖެޓްިކޯޑަށްިލބފައވަނީިއެވްރެޖްިގޮތެއްގައ ިި 5.5އންސައްތައގެިމންވަރެއް ިކަމަށްވުމާއެކުި،
ހުރހާ ިމުވައްޒަފުންނަށްވެސް ިހަމަހަމަ ިއުސޫލަކުން ިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިދނުމަށް ިއަންގާފައވާނެ ިކަމަށާއި ،ގދ.އަތޮޅު ިމަދަރުސާގެ ިވޮޗަރެއްގެ ިމަޤާމުގައ ިހުރ ިފަރާތާި
އެއްގޮތަށްިގދ.އަތޮޅުިމަދަރުސާގައިމަސައްކަތްކުރިމުވައްޒަފުންގެިތެރެއންިި21މުވައްޒަފުންިއތުރުގަޑީގައިމަސައްކަތްކުރިގަޑތަކުގެިތެރެއންިބައެއްިގަޑތަކަށްިފައސާި
ނުލބވާިކަމަށާއި،އެިި 21މުވައްޒަފުންނަށްިއެކަނވެސްި( ި 212،000/-އެއްލައްކަިއެއްތރީސްިހާސް)ިރުފޔާިއަށްވުރެިބޮޑުިޢަދަދެއްިހޭދަކުރަންޖެހޭިކަމަށާއި،އެިި21
ރަ ށް ިތބ ިމުވައްޒަފުންނަށްވެސް ިއތުރުގަޑީގައ ިމަސައްކަތްކުރ ިގަޑތަކުގެ ިތެރެއން ިބައެއް ިގަޑތަކަށް ިފައސާ ިލބފައނުވާއރުި ،އެއަށްވުރެ ިބޮޑުތަންި
މުވައްޒަފުންގެ ިއތު ި
އތުރުވާނެކަމަށް ިލަފާކުރެވޭ ިކަމަށާއި ،އެހާގނަ ިފައސާ ިދޫކުރެވޭނީ ިއެމަދަރުސާގެ ިބަޖެޓަށް ިއތުރަށް ިފައސާ ިލބގެންކަމުގައވާއރުި ،މމައްސަލަ ިރާއްޖޭގެ ިއެހެންި
ންހުރ ިއެހެން ިހުރހާ ިމަދަރުސާތަކުގެި
ސްކޫލްތަކުގައވެސް ިމގޮތަށް ިދމާވުމުން ިއެކަން ިހައްލުކުރުމަކީ ިމވަގުތު ިކުރެވޭނެ ިކަމެއްކަމަށް ިނުފެންނަ ިކަމަށާއި ،ރާއްޖޭގައ ިދެ ި
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިދެވފައވާނީ ިގދ.އަތޮޅު ިމަދަރުސާއެކޭ ިއެއްއުސޫލަކުން ިބަޖެޓަށް ިލބފައވާ ިމންވަރުން ިނސްބަތުން ިހަމަހަމަ ިއުސޫލަކުންި
ކަމުގައވާތީި ،ގދ.އަތޮޅު ިމަދަރުސާގެ ިވޮޗަރެއްގެ ިމަޤާމުގައ ިހުރ ިފަރާތުގެހައްގު ިހމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައ ިއޭނާއަށް ިއެކަނ ިފައސާ ި ިދީފައ ި ިދެންހުރ ި ިމަދަރުސާތަކުގެިި
ކޭޝަނުން ި ިބަޔާންކޮށްފައވާތީި،
މުވައްޒަފުންގެ ި ިފައސާ ި ިނުދީ ިހފެހެއްޓުމަކީ ިމނސްޓްރީގެ ިގާނޫނީ ިމަސްއޫލއްޔަތު ިފުށުއަރާކަމެއްކަމަށް ިމނސްޓްރީ ި ިއޮފް ި ިއެޑއު ި
ގދ.އަތޮޅުިމަދަރުސާގެިވޮޗަރެއްގެިމަޤާމުގައ ިހުރ ިފަރާތައްިއތުރުގަޑީގެިފައސާިނުދނުމަށްިއެޑއުކޭޝަންިމނސްޓްރީންިނންމާފައވާިނންމުމަކީިވަކ ިމީހަކުިމަގާމުގެި
ނުފޫޒް ިބޭނުންކޮށްގެންި ،ވަކ ިމީހަކަށް ިފައސާ ިނުދނުމަށް ިނންމާފައވާ ިނންމުމަކަށްނުވާތީއާއި ،މކަމުގައ ިގަވާއދާ ިޚލާފް ިޢަމަލެއް ިއަދ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމަގުފަހވާފަދަި
އްި
ކަމެއްިހނގާފައވާކަންިއެނގެންިނެތްނަ މަވެސްިމކަންތައްިމހެންިދމާވެފައވާތީި،ކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއތުރުގަޑީގެިމަސައްކަތަށްިމުވައްޒަފުންިނެރުމުގައ ިމފަދަކަމެ ި
ދމާނުވާނެ ިގޮތަށް ،އތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިދެވެންނެތް ިކަމުގައވޔަސް ިއެފައސާ ިދެވެން ިނެތީ ިކީއްވެގެންކަމާއި ،އަދ ިފައސާ ިދެވޭނެނަމަި ،ފައސާ ިދެވޭނީ ިކހާި
މންވަރަކަށްކަމާއި،އެހުރހާިމަޢުލޫމާތެއްިމުވައްޒަފުންނަށްިހާމަކުރުމަށްިއެޑއުކޭޝަންިމނސްޓްރީގައިދެންނެވީއެވެި .
ި
 1022ގެ ިފެބްރުއަރީ ިމަހާއ ިމާޗްމަހު ިތ.ތމަރަފުށީ ިކައުންސލް ިއދާރާގެ ިކައުންސލަރުންގެ ިމުސާރައާއ ިޢނާޔަތްތައް ިދނުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑްި
ޓްރެޜަރީން ިތ.ތމަރަފުށީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިޖަމާކޮށްދނުމުންި ،އެފައސާއން ިކައުންސލަރުންގެ ިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިނަގާފައވާތީި ،އެއީ ިގާނޫނީ ިގޮތުން ިނެގޭނެި
ފައސާއަކަށްިނުވާތީިމމައްސަލައގައިއަމަލުކުރަންިއެންގގޮތްިތރީގައިމވަނީއެވެ.
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އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

 .2ކޮޅުމަޑުލުިތމަރަފުށީިކައުންސލްގެިރައީސްިި1022މެއިމަހުިއތުރުގަޑއާއިބަންދުިދުވަސްތަކުގައިމަސައްކަތްިކޮށްި،ރައްޔތުންގެިމަޖލީހުންިކަނޑައަޅާފައވާި
މުސާރައާއ ިއެލަވަންސްގެ ިއތުރުން ި( ި 3,487.50ތންހާސް ިހަތަރުސަތޭކަ ިއަށްޑހަ ިހަތްރުފޔާ ިފަންސާސްލާރ) ިރުފޔާ ިނަގާފައވެއެވެި .އަދ ިޖޫންމަހު ިއތުރުގަޑ ިއާއި
ބަންދުދުވަސްތަކުގެ ިމަސައްކަތްިކޮށްިއެލަވަންސްގެިގޮތުގައ ި( ި 4,967.70ހަތަރުހާސްިނުވަސަތޭކަ ިފަސްދޮޅަސް ިހަތްރުފޔާިހަތްދހަލާރ) ިރުފޔާ ިނަގާފައވެއެވެި1022ި.
މެއ ިއަދ ިޖޫންިއޭނާއަށްިއތުރުގަޑ ިއާއ ިބަންދުދުވަހުގެިއެލަވަންސްގެިގޮތުގައ ިލބފައވާި(ި 8,455.24އަށްހާސްިހަތަރުސަތޭކަިފަންސާސްިފަސްރުފޔާިސައުވީސްިލާރ)ި
ރުފޔާިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގައވާިގޮތުގެމަތންިއަނބުރާިދައުލަތުގެިއާމްދަނީއަށްިޖަމާކުރުމަށްިކޮޅުމަޑުލުިތމަރަފުށީިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެި.
 .1ތމަރަފުށީ ިކައުންސލްގެ ިނާއބް ިރައީސް ި ި 1022އޭޕްރީލް ިމަހު ިއތުރު ިގަޑއާއ ިބަންދުދުވަސްތަކުގައ ިމަސައްކަތް ިކުރ ިއެލަވަންސްގެ ިގޮތުގައ ިި910.40
ންރުފޔާިފަސްދޮޅަސްިފަސްލާރ)ިރުފޔާި
(ނުވަސަތޭކަިދހަރުފޔާިސާޅީސްލާރ)ިރުފޔާިނަގާފައވެއެވެި.އަދ ިމެއ ިމަހުި(ި 3,263.65ތންހާސްިދުއސައްތަިފަސްދޮޅަސްިތ ި
އަދ ިޖޫން ިމަހު ި(ި 4,086.02ހަތަރުހާސް ިއަށްޑހަ ިހަރުފޔާ ިދެލާރ) ިރުފޔާ ިނަގާފައވެއެވެި 1022ި .އޭޕްރީލްި ،މެއ ިއަދ ިޖޫން ިމަހު ިއޭނާއަށް ިއތުރުގަޑ ިއާއި
ބަންދުދުވަހުގެ ިއެލަވަންސްގެ ިގޮތުގައ ިލބފައވާ ި(ި 8,260.07އަށްހާސް ިދުއސައް ތަ ިފަސްދޮޅަސް ިރުފޔާ ިހަތްލާރ) ިރުފޔާ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގައވާި
ގޮތުގެމަތން ިއަނބުރާ ި ދައުލަތުގެ ިއާމްދަނީއަށް ިޖަމާކުރުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓްރެޜަރީއާއި ،ރައްޔތުންގެ ިމަޖލީހުގެ ިމާލއްޔަތު ިކޮމޓީއަށް ިކޮޕީކޮށްި
ކޮޅުމަޑުލުިތމަރަފުށީިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެި.
 .1ތމަރަފުށީ ިކައުންސލްގެ ިމެމްބަރަކަށް ިި 1022އޭޕްރީލް ިމަހު ިއތުރުގަޑއާއ ިބަންދުދުވަސްތަކުގައ ިމަސައްކަތް ިކުރކަމުގެ ިއެލަވަންސްގެ ިގޮތުގައ ިި862.50
(އަށްސަތޭކަިފަސްދޮޅަސްިދެރުފޔާިފަންސާސްލާރ)ިރުފޔާި،މެއ ިމަހުި(ި 3,292.97ތންހާސްިދުއސައްތަިނުވަދހަިދެރުފޔާިނުވަދހަިހަތްލާރ)ިރުފޔާިއަދ ިޖޫންިމަހުި
( ި 3,868.47ތންހާސްިއަށްސަތޭކަިފަސްދޮޅަސްިއަށްރުފޔާިސާޅީސްިހަތްލާރ)ިރުފޔާިލބފައވެއެވެި 1022ި.އޭޕްރީލްި،މެއ ިއަދ ިޖޫންިމަހުިއޭނާއަށްިއތުރުގަޑ ިއާއި
ވާ( ި 8,023.94އަށްހާސް ިތޭވީސް ިރުފޔާ ިނުވަދހަ ިހަތަރުލާރ) ިރުފޔާިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގައވާިގޮތުގެމަތންި
ބަންދުދުވަހުގެ ިއެލަވަންސް ިގެގޮތުގައ ިލބފައ ި
އަނބުރާ ި ދައުލަތުގެ ިއާމްދަނީއަށް ިޖަމާކުރުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓްރެޜަރީއާއި ،ރައްޔތުންގެ ިމަޖލީހުގެ ިމާލއްޔަތު ިކޮމޓީއަށް ިކޮޕީކޮށް ިކޮޅުމަޑުލުި
ތމަރަފުށީިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެި.
 .4ތމަރަފުށީ ިކައުންސލްގެ ިމެމްބަރަކަށް ިި 1022އޭޕްރީލް ިމަހު ިއތުރުގަޑއާއ ިބަންދުދުވަސްތަކުގައ ިމަސައްކަތް ިކުރކަމުގެ ިއެލަވަންސްގެ ިގޮތުގައ ި637.50
ފަންސާސްލާރ)ިރުފޔާި،މެއ ިމަހުި(ި 2,535.94ދެހާސްިފަސްސަތޭކަިތރީސްފަސްރުފޔާިނުވަދހަިހަތަރުލާރ)ިއަދ ިޖޫންިމަހުިި140.63
(ހަސަތޭކަިތރީސްިހަތްރުފޔާި ި
(ސަތޭކަ ިސާޅީސް ިރުފޔާ ިފަސްދޮޅަސް ިތންލާރ) ިރުފޔާ ިލބފައވެއެވެި 1022ި .އޭޕްރީލްި ،މެއ ިއަދ ިޖޫން ިމަހު ިއޭނާއަށް ިއތުރުގަޑ ިއާއ ިބަންދުވަހުގެ ިއެލަވަންސްގެި
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އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

ގޮތުގައ ިލބފައވާ ި( ި 3,314.07ތންހާސް ިތން ިސަތޭކަ ިސާދަ ިރުފޔާ ިހަތްލާރ) ިރުފޔާ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގައވާ ިގޮތުގެމަތން ިއަނބުރާ ިދައުލަތުގެި
އާމްދަނީއަށްިޖަމާކުރުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއާއި،ރައްޔތުންގެިމަޖލީހުގެިމާލއްޔަތުިކޮމޓީއަށްިކޮޕީކޮށްިކޮޅުމަޑުލުިތމަރަފުށީިކައުންސލްގެި
އދާރާއަށްިއެންގީއެވެި.
 .5ތމަރަފުށީ ިކައުންސލްގެ ިމެމްބަރަކަށް ިި 1022މެއ ިމަހު ިއތުރުގަޑއާއ ިބަންދުދުވަސްތަކުގައ ިމަސައްކަތް ިކުރކަމުގެ ިއެލަވަންސްގެ ިގޮތުގައ ިި1,739.06
(އެއްހާސްިހަތްސަތޭކަިތރީސްިނުވަރުފޔާިހަލާރ)ިއަދ ިޖޫންިމަހުި( ި 3,870.97ތންހާސްިއަށްސަތޭކަިހަތްދހަިރުފޔާިނުވަދހަިހަތްލާރ)ިލބފައވެއެވެި 1022ި.މެއި
އަދ ިޖޫން ިމަހު ިއޭނާއަށް ިއތުރުގަޑއާއ ިބަންދުދުވަހުގެ ިއެލަވަންސް ިގޮތުގައ ިލބފައވާ ި(ި 5,610.03ފަސްހާސް ިހަސަތޭކަ ިދހަ ިރުފޔާ ިތންލާރ) ިރުފޔާ ިދައުލަތުގެި
މާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގައވާ ިގޮތުގެމަތން ިއަނބުރާ ި ދައުލަތުގެ ިއާމްދަނީއަށް ިޖަމާކުރުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓްރެޜަރީއާއި ،ރައްޔތުންގެ ިމަޖލީހުގެި
މާލއްޔަތުިކޮމޓީއަށްިކޮޕީކޮށްިކޮޅުމަޑުލުިތމަރަފުށީިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެި.
 .8ޤާނޫނުިނަންބަރި( ި7/1020ދވެހރާއްޖޭގެިއދާރީިދާއރާތައްިލާމަރުކަޒީިއުޞޫލުންިހންގުމާިބެހޭިޤާނޫނު)ިގެިި210މާއްދާގައިމިޤާނޫނުގެިދަށުންިއންތޚާބުި
ންކޮށްފައވާތީިއާއިި10ޑސެމްބަރިި1020ވަނަިދުވަހުި
ކުރެވޭިކައުންސލްިތަކުގެިމެމްބަރުންގެިމުސާރައާއިޢނާޔަތްތައްިކަނޑައަޅާނީިރައްޔތުންގެިމަޖލީހުންިކަމަށްިބަޔާ ި
އޮތްިރައްޔތުންގެިމަޖލީހުގެިި 1020ވަނަިއަހަރުގެިި 1ވަނަިދައުރުގެި ި 12ވަނަިޖަލްސާގައ ިކައުންސލްިމެމްބަރުންގެިމުސާރާއާއ ިޢނާޔަތްތައްިކަނޑައަޅުއްވާފައ ިވާތީި

ރައްޔތުންގެިމަޖލީހުންިކަނޑައަޅުއްވާފައވާިމުސާރައާއިޢނާޔަތުގެިއތުރުންިއެހެންިއެއްވެސްިޢނާޔަތެއްިނުނެގުމަށްިތމަރަފުށީިކައުންސލްގެިމެމްބަރުންނަށްިއެންގީއެވެި ި.
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ވޭސްޓްިމެނޭޖްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންި

ޑް ި
ލމޓެ ި

ވޭސްޓް ިމެނޭޖްމަންޓް ިކޯޕަރޭޝަންިލމޓެޑްގެ ިޑރެކްޓަރުންގެ ިބޯޑުގެ ިމެމްބަރު ިމަރޔަމް ިވަހީދާިކުންފުނީގެިމުސާރަ ިޗެކްތަކަކަށް ިބަދަލުގެނަސް(ި 610,000.00 ،ހަލައްކަި

ދހަހާސް)ިރުފޔާިކުންފުނީގެިބަޖެޓުންިއތުރަށްިނަގާފައވާކަމަށްބުނާިމައްސަލައގައި ،
 .2ވޭސްޓްިމެނޭޖްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންިލމޓެޑަށްިބޭނުންވާިތަކެތިގަތުމުގައާއިޚދުމަތްިހޯދުމުގައިި3ފަރާތަކުންިއަގުިނުހޯދައިތަކެތިގަނެިޚދުމަތްިހޯދާފައވާކަންި
އެކުންފުނީގެ ިލޔުންތަކުން ިއެނގެން ިހުރުމާއެކުި ،އެކަމަކީ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމަގުފަހވާފަދަ ިކަމަކަށްވާތީއާއި ،ކުންފުނ ިއުފެދގެން ިމހާތަނަށް ިއައއރުވެސް ިކުންފުނީގެި
ޕްރޮކޔުމަންޓް ިގައޑްލައނެއް ިއެކުލަވާލާފައ ިނުވާތީި ،ކުންފުނީގެ ިޕްރޮކޔުމަންޓް ިގައޑްލައނެއް ިއެކުލަވާލައި ،ތަކެތ ިގަތުމާއ ިޚދުމަތް ިހޯދުމުގެ ިކަންތައްތަކުގައި
ކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހނުވާނެިގޮތުގެމަތންިޢަމަލުކުރަމުންިގެންދޔުމަށްިވޭސްޓްިމެނޭޖްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންިލމޓެޑަށްިއެންގީއެވެި.
 .1ވޭސްޓްިމެނޭޖްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންިލމޓެޑުންިރާއްޖެއންބޭރަށާއިރާއްޖެތެރެއަށްިކުރާިދަތުރުތަކުގައިކުރެވޭިޚަރަދުތަކުގެިބލްތަކާއި،ޕެޓީކޭޝްގެިގޮތުގައިފައސާި
ލްތައްިހޯދުމަށާއި،ޚަރަދުތަކުގެިހސާބުިތައްޔާރުކޮށްިބެލެހެއްޓުމަށްިސަމާލުކަންިދނުމަށްިވޭސްޓްިމެނޭޖްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންި
ނަގައގެންިއެފައސާއންިކުރާިޚަރަދުތަކުގެިބ ި

ލމޓެޑަށްިއެންގީއެވެި .
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އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި
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ޑް ި
މޯލްޑވްސްިޕޯޓްސްިލމޓެ ި

12

ރާ ި
ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާ ި

ކަމަށާއި ،އެގޮތުންި
 .2މޯލްޑވްސް ިޕޯޓްސް ިލމޓެޑުން ިއެތަނުގެ ިމުވައްޒަފުން ިރާއްޖޭންބޭރު ިކޯސްތަކުގައ ިފޮނުވާއރު ިޝަރުޠު ިހަމަނުވާ ިމުވައްޒަފުން ިފޮނުވާ ި
އެކުންފުނީގައ ިމަސައްކަތްކުރާތާ ިި .އަހަރުނުވާ ިއދާރީ ިމުވައްޒަފަކަށް ި9002ގެ ިބަޖެޓްގައ ިކަނޑައެޅފައނުވާ ިވަކީލްކަމުގެ ިޑގްރކޯހެއް ިދީފައވާކަމަށާއި ،މކޯހަށްި
ކުރމަތލާންިބޭނުންވާިމީހުންނަށްިއެފުރުޞަތުިދނުމަށްިއޢުލާންކުރެވފައިނުވާކަމަށާއި،ޖަޕާނުގެިއޯގަނައޒޭޝަނަކުންިހުޅުވާލިކޯހެއްގެިކްރައޓީރއާއަށްިނުފެތޭިފަރާތަކަށްި
ކުންފުނީގެިމެނޭޖންގިޑރެކްޓަރގެިނުފޫޒުންިއެކޯސް ިހަމަޖައްސާފައވާކަމަށްބުނާިމައްސަލައގައ ި،ޝަރުތުިހަމަނުވާކަމަށްިބުނާިމުވައްޒަފުިފޮނުވާފައވާިކޯހަށްިކުންފުނީގެި
ޗެއްި
ފަރާތުން ިބޮޑު ިޚަރަދުތަކެއްކޮށް ިއޭނާއަށް ިކޯސް ިނުނންމި ،ކުންފުނީގެ ިފަރާތުން ިކޮށްފައވާ ިޚަރަދުގެ ިއވަޟް ިގެ ިގޮތުގައ ިކުންފުންޏަށް ިއެއްވެސް ިއެއް ި
ލބފައނުވާތީ،ކުންފުނީގެިމެނޭޖންގިޑރެކްޓަރގެިމައްޗަށްިމަޤާމުިނުވަތަިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންިކޮށްގެންިއެހެންިމީހަކަށްިފައދާ ިހޯދައދނުމުގެިކުށްިސާބތުވެއްޖެނަމަި،
ށްިއެކުންފުންޏަށްިއެންގީއެވެި.
އެކުންފުންޏަށްިލބފައވާިގެއްލުމުގެިބަދަލުިއެކަމުގައިޒންމާވާިފަރާތެއްގެިއަތުންިހޯދުމަ ި

އެވެި .
އަދިކުރމަގުގައިކޯސްތަކަށްިމީހުންިފޮނުވުމުގައިއޞްލާޙުކުރުންިމުހއްމުިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްިތރީގައިމވަނީ ި
 .2ލޔެވ ިހާމަވެފައވާ ިއުޞޫލެއްގެ ިދަށުންި ،ކުންފުނީގެ ިހުރހާ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިކޯހަށް ިއެދ ިހުށަހެޅުމުގެ ިފުރުޞަތު ިއޮންނާނޭ ިގޮތުގެ ިމަތީން ިމެނުވީ ިއެއްވެސްި
މުވައްޒަފަކުިކޯހަށްިނުފޮނުވުމަށްިމޯލްޑވްސްިޕޯޓްސްިލމޓެޑަށްިއެންގީއެވެ.
މުވައްޒަފަށް ިކޯސްި
ދުކޮށް ި ި
 .1ކޯސްތަކުގައ ިމުވައްޒަފުން ިފޮނުވާއރު ިއެ ިފޮނުވާ ިމުވައްޒަފާއ ިކުންފުންޏާ ިދެމެދުގައވެވޭ ިއެއްބަސްވުގައ ިކުންފުނން ިކޯހަށް ިޚަރަ ި
ނުނންމެއްޖެިޙާލަތެއްގައިކުންފުންޏަށްިލބޭިގެއްލުމުގެިބަދަލުިއެިމުވައްޒަފެއްގެިކބައންިހޯދުމުގެިިގޮތުންިމާއްދާއެއްިހމެނުމަށްިއެންގީއެވެ.
ގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިފައނޭންސްިއޮފސަރެއްގެިވަޒީފާއަށްިމީހަކުިހޯދަންވެގެންިއެިއދާރާއންިދާދފަހުންިކުރިއޢުލާންިހަމައެކަނިނެރެފައވަނީިއެިއދާރާގެި
ޢާންމުކޮށްިއޢުލާންިތަތްކުރުމަށްިޚާއްޞަކުރެވފައ ިހުރ ިތަންތާނގައި
ނޯޓސްބޯޑުގެިއތުރުންިގދ.ތނަދޫިކައުންސލްގެިއދާރާގެިނޯޓސްބޯޑުގައ ިކަމަށާއި،ރަށުތެރޭގައ ި ި
އެއްގޮތަކަށްވެސްިއެިއޢުލާންިތަތްކޮށްފައ ިހުއްޓާިނުފެންނަިކަމަށާއި،މއީިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިރައީސްިއާއ ިއެިއދާރާގެިއެސސްޓެންޓްިޑރެކްޓަރއާިދެމީހުންިގުޅގެންި
ވަކފަރާތަކަށްިމ ިވަޒީފާިހަމަޖައްސަންިބޭނުންވާތީިކޮށްފައވާިކަމެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،ވަޒީފާއަށްިމީހުންވެއްދުމުގެިކަންތައްތަކާއި،އޢުލާންކޮށްގެންިކުރަންޖެހޭި
ބޮޑެތ ިކަންތައްތަކުގައ ިގަވާއދުން ިއޢުލާންކޮށްގެން ިގެޒެޓުގައ ިޖަހައގެން ިއެފަދަ ިކަންތައްތައް ިކުރޔަށް ިގެންދއުމަށާއ،ގދ.އަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިފައނޭންސްި
އޮފސަރެއްގެ ިވަޒީފާއަށް ިމީހަކު ިހޯދުމަށް ި އޢުލާންކޮށްފައނުވާނަމަި ،އަލުން ިއޢުލާންކޮށްގެން ިއެވަޒީފާ ިމީހަކު ިހޯދުމުގެ ިމަސައްކަތް ިކުރޔަށް ިގެންދއުމަށް ިގދ.އަތޮޅުި

ކައުންސލްގެިއދާރާގައިދެންނެވީއެވެި .
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އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި
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ރާ
އއ.މާޅޮހުިކައުންސލްގެިއދާ ި
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ރާ ި
ލ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާ ި
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ރާ ި
އއ.ރަސްދޫިކައުންސލްގެިއދާ ި

އއ.މާޅޮހުިކައުންސލްިއދާރާގެިތޖޫރީިފަޅާލފަހުންި،އެރަށަށްިއަދިތޖޫރީއެއްިނުގެންނަިކަމަށާއި،އަދިއޭގެފަހުންިމާޅޮހުިރައްޔތުންގެިފައސާތައްިބަހައްޓާފައިހުންނަނީި

އެރަށުިކައުންސލަރެއްގެިގޭގައިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި ،
ގަވާއދާ ިއެއްގޮތަށް ިފައސާި
އު ލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދާ ިޚލާފްކަމަކަށްވާތީއާއި ،އަދ ިފައސާ ިގެއްލުމުގެ ިފުރުސަތު ިއޮތްކަމަކަށްވާތީި ،ވީހާވެސް ިއަވަހަކަށް ި ި
މކަމަކީ ިދަ ި
ބެލެހެއްޓުމުގެިކަންތައްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިއއ.މާޅޮހުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
ގެ ނަންބަރު ި 240-D/2011/45 :އޢުލާނާިގުޅގެންި،މަޢުލޫމާތުިސާފުކުރ ިފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައ ިއެކައުންސލްގެިމެމްބަރަކާއި،އެކައުންސލްގެި
ލ.އަތޮޅު ކައުންސލް އދާރާ ި
ރައީސް ިހމެނުމަކީ ިސުވާލު ިއުފެދޭ ިކަމެއް ިކަމަށާއި ،ދާދފަހުން ިއެކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިކުއްޔަށްދން ިލ.މާންދޫގެ ިރުއްގަނޑު ިކުއްޔަށް ިދނުމުގައވެސް ިޕްރޮޕޯސަލްގެި
ރު 240-D/2011/45 :އޢުލާން ިބާޠލްކޮށްި ،އަލުން ިއޢުލާންކޮށްފނަމަި،
ފުރހަމަކަން ިވަޒަންކުރުމަށް ިވަކ ިއބާރާތެއް ިނެތްކަން ިއެނގޭ ިކަމަށާއި ،އެހެންކަމުންި ،ނަންބަ ި
މފަހަރު ިޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެ ިހައްގުތައް ިގެއްލގެން ިދާނެ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައގައި ،ލ.އަތޮޅުގެ ިި 4ފަޅުރަށެއްގައ ިއޤްތޞާދީ ިމަސައްކަތްކުރުމަށްި
ދގުމުއްދަތަކަށް ިކުއްޔަށްދނުމަށްޓަކައި ،އެކަމަށް ިޝަޢުޤުވެރވާ ިފަރާތްތަކެއް ިހޯދުމަށް ިކޮށްފައވާ ިނަންބަރުި 24(ި 240-D/2011/45ި :ޑސެމްބަރ ިި )1022އޢުލާނާި
ގުޅގެންި،މަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްިދޔަިފާރްތްތަކަށްި،ޕޮއންޓްދޭނެިއުސޫލުިބަޔާންކޮށްދީފައނުވާތީި،އެއދާރާގެިނަންބަރުި 24(ި 240-D/2011/45ި:ޑސެމްބަރިި)1022
އޢުލާންިބާޠލްކުރުމަށްފަހުި،ދވެހިސަރުކާރުގެިގެޒެޓުގައިޝާއޢުކޮށްގެންިއަލުންިއޢުލާންކުރެއްވުމަށްިއަންގާފައވުމާއި،އަދިއޢުލާނާއިގުޅގެންިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްި
ދޔަިފަރާތްތަކަށްިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގައވާިގޮތުގެމަތީންިޕޮއންޓްދޭނެިއުސޫލުިލޔުމުންިދނުމަށްިއަންގާފައވާތީި،މމައްސަލަިމހސާބުންިނންމީއެވެ.

ި
ިއއ.ރަސްދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ި ،އއ.ރަސްދޫގެ ިލޭންޑް ިޔޫސް ިޕެލޭން ިހަދައދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމަށް ިކޮށްފައވާ ިއޢުލާނާއި ،އއ.ރަސްދޫގައ ިި 1ބުރީގެި
އެކަމަޑޭޝަންިޢމާރާތެއްިއެޅުމަށްޓަކައ ިއެިޢމާރާތްިކުރަހައދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކޮށްފައވާިއޢުލާނާއި،އއ.ރަސްދޫގައ ިސްލޕްވޭއެއްިއެޅުމަށްޓަކައ ިއެތަންިޕްލޭންކޮށްި
ޑޒައންކޮށްދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމަށް ިކޮށްފައވާ ިއޢުލާނާއ ިގުޅގެން ިމަޢުލޫމާތު ިސާފުކުރުމަށްޓަކައި ،އެ ިއޢުލާނުގައވާ ިގަޑއަށް ި(ި 24:00އަށް) ިމާލޭގެ ިކުންފުންޏެއްގެި
ފޮނުވ ިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެއދާރާއން ިއޭނާ ިގާތު ިބުނެފައވަނީ ިމާލޭގެި
ފަރާތުން ިި 11ޖެނުއަރީ ިި 1021ރަސްދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިއެރަށުގައ ިހުރ ިމީހަކު ި ި
ކުންފުންޏެއްގެިފަރާތުންިމީހަކުިފޮނުވާނަމަިކުންފުނީގެިސޓީއެއްިނެތ ިމަޢުލޫމާތުިނުދެވޭނެިކަމަށާއި،އެގޮތަށްިއެިއދާރާއންިޖަވާބު ިދންއރުިއެިއދާރާއންިކޮށްފައވާި
އޢުލާންތަކުގައ ިއެގޮތަށްިމަ ޢުލޫމާތުިނުދެވޭނެިވާހަކަިބަޔާންކޮށްފައނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައގައި،އއ.ރަސްދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއންިކުރ ިި 3އޢުލާނާިގުޅގެންި،
މަޢުލޫމާތު ިދނުމަށް ިއންގަޑ ިޖެހުމަށްފަހު ިއެބައްދަލުވުން ިހނގަމުން ިދޔައރު ިި 9ފަރާތަކުން ިމަޢުލޫމާތު ިސާފުކުރުމަށް ިއެއދާރާއަށް ިހާޒރުވ ިކަމާއި ،އެދެފަރާތަށްވެސްި،
ގަޑޖެހގެންިއައުމުގެިސަބަބުންިމަޢުލޫމާތުިދނުމުގެިބައްދަލުވުމުގައ ިބައވެރކުރެވެންިނެތްކަމުގައ ިއެންގފައވާނެިކަމާއި،ގަޑޖެހުމުގެިކުރންިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްި
ހާޒރުވ ިފަރާތަކަށްިމަޢުލޫމާތުިނުދީިފޮނުވާފައނުވާނެިކަމަށްިއއ.ރަސްދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއންިމަޢުލޫމާތުިދީފައވާތީި،އޢުލާންިބާޠލްކޮށްިއެމަސައްކަތްތަކަށްިއަލުންި
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އް ި
އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެ ި

ން ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަ ި
ި

އޢުލާންކޮށްގެންިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިކުރއަށްިގެންދއުމަށް ިމކޮމޝަނުންިއެއދާރާއަށް ިއަންގާފައވާިއެންގުންިމކޮމޝަނުންިބާޠލްކޮށްި ،އެިި3
ށްގެންިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިއއ.ރަސްދޫި
އޢުލާނާއ ިގުޅގެންި،ހުށަހެޅފައވާިއަންދާސީިހސާބުތައްިއވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހުި،އެންމެިމަތންިމާކްސްިލބޭިފަރާތަކާިޙަވާލުކޮ ި

ކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގީއެވެި .
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