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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
 02ިޖެނުއެރ1021ިީނ12ިްިޖެނުއެރ1021ިީށްި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިިހދ.ނައ ވާދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 1 ިޚަރަދުގައ  ިރައްޔ ތުންގެ 9002ިިހދ.ނައ ވާދޫ ިގެނައ  ިއ ންޖީނުގެއަށް ިނައ ވާދޫ ިތެރޭގައ  ިއ ޢުލާންނުކޮށް،00ިިއޮކްޓޯބަރިމަހުގެ ިގެނެސްފައ ވަނީ ިޖަނަރޭޓަރ ކ ލޯވޯޓުގެ
ި ިމާލ އްޔަތުގެ 0ިިގަވާއ ދުގެިދަޢުލަތުގެ ިބާބުގެ ިމައްސަލައ ގައ 01.8ިވަނަ ިބުނާ ިޚ ލާފަށްިކަމަށް ިމާއްދާއާ ިޖަނަރޭޓަރ00ިިނައ ވާދޫިއ ންޖީނުގެއަށްގެނައ ި، ވަނަ ކ ލޯވޯޓްގެ

ިގީއެވެ.މަށްިހދ.ނައ ވާދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންިއ ޞްލާޙުކުރުތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާކަންތައްތައްިގެނައުމުގެިމުޢާމަލާތްިހ ންގާއ ރުި
ޢާއްމުކޮށްިއެނގޭނޭ،ިހާމަކަންިބޮޑުގޮތެއްގައ ،ިއެކަންކުރުމަށްިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤަވާޢ ދުގައި ، ތަކެއްޗާއ ިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގައ ، ކުރ އަށްއޮތްތާނގައ ި.2

ި.ވާގޮތަށްިކަންކަންިފުރ ހަމަކުރުމަށް
ގައ ވާގޮތުގެިމަތީންިިިިިި)ހ(0.20ިމުދަލަށްިއޯޑަރުކުރާިފޯމްިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤަވާޢ ދުގެިގަންނަންިބޭނުންވާިތަކެއްޗަށްިއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައ ިި.1

ި.ބޭނުންކުރެއްވުމަށް
1.ިި ިޖުމްލައަގު ިތަކެތީގެ ިގަންނަންޖެހޭ ިޤަވާޢ ދުގެި-/25,000އެއްފަހަރާ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިގަންނަންވާނީ ިއެތަކެތ  ިބޮޑުވާނަމަ ިވުރެ ިރުފ ޔާއަށް ރ.

ވާގޮތުގެމަތީންިޢާއްމުކޮށްިއ ޢުލާންކޮށްގެންިލ ބޭިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިބަލައ ގެންކަމަށ0.25ިިް ި.ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައި 
4.ިި ިޤަވާޢ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިބީލަންތަކުގައ  ިހުޅުވާލެވޭ ިހުށަހަޅ0.28ިިާޢާންމުކޮށް ިއެދ  ިއެމަސައްކަތަކަށް ިވާގޮތުގެމަތީން ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ި.ތަކަށްިލ ޔުމުންިއެރުވުމަށްތައްިވަޒަންިކުރުމުގައ ިޕޮއ ންޓްިދޭނެިއުޞޫލުިމަޢުލޫމާތުިޝީޓުގައ ިބަޔާންކޮށް،ިމަޢުލޫމާތުިދ ނުމުގެިބައްދަލުވުމަށްިޙާޟ ރުވާިފަރާތްބީލަން
ިހޯދުމަށްި.5 ިޚ ދުމަތް ިގަތުމާ ި، ތަކެތ  ިދައުލަތުގެ ނޑައަޅަންވާނީ، ިކަ ިފަރާތްކަމުގައ  ިހަވާލުވާނެ ިމަސައްކަތާ ިޤަވާޢ ދުގެ ިމާއްދާގައި 0.10ިމާލ އްޔަތު ވަނަ

ިށް.ވާގޮތުގެމަތީންިއަންދާސީިހ ސާބުބަލާިކޮމެޓީންިބަލާއ ރުިއެންމެިގ ނަިޕޮއ ންޓްިލ ބުނުިފަރާތަށްިކަމަ
މުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިރުފ ޔާއަށްވުރެިމަތީގެިމަސައްކަތްތައްިކުރުވުމުގައ ިވެވޭިމަސައްކަތުގެިއެއްބަސްވުި-/25,000މަސައްކަތުގެިޖުމްލަިއަގުިި.8
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ި.ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިކަންތައްތައްިފުރ ހަމަކުރުމަށްިކުރ މަގުގައ ިސަމާލުކަންިދ ނުމަށ0.11ިްޤަވާޢ ދުގެި
ވަނަމާއްދާގައ ވާގޮތުގެމަތީނ0.11ިިްގެިކުރ އަށްިއޮތްތާނގައ ިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްިކުރުމަށްިފަރާތަކާިޙަވާލުކުރާނަމަ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤަވާޢ ދުި.7

ި.އެއްބަސްވުމެއްގައ ިދެފަރާތުންިސޮއ ކުރުމަށް
ި

ި ސްކޫލުގެި ކުމުންދޫި.ހދ މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންި 2 ިޕްރައ މަރީ ިހަމައެކަނ  ިކަމަށާއ ،ިއޭނާއަކީ ިލ ބެމުންދާ ިމުސާރައެއް ިބޮޑު ިނެތ  ިސެޓްފ ކެޓެއް ިއެކަށީގެންވާވަރުގެ ޓީޗަރުކަމުގެިސެޓްފ ކެޓްިޓީޗަރަކަށް
ިފަރާތެއްިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިއޭނާއަށްިގްރޭޑްި ިހަމައަށްިގެންދ އުމުންިމ ކަމަށްިއެއްވެސ8ިިް-އޮތް ިޕްރ ންސ ޕަލާ ގެިމުސާރަިލ ބެމުންދާިކަމަށާއ ،ިމ މައްސަލަިއެސްކޫލުގެ

ި ިމައްސަލާގައ ، ިބުނާ ިނާޅާކަމަށް ިބ ިފ ޔަވަޅެއް ިއެޑ އުކޭޝަނުން ިއޮފް ިސެޓްފ ކެޓްތައްިމ ނ ސްޓްރީ ިތަޢުލީމީ ިއެފަރާތްތަކުގެ ިހަމަޖައްސާއ ރު، ިވަޒީފާ ިޓީޗަރުންނަށް ދޭސީ
ިވަޒީފާދ ނުމުން ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހަޅާ ިއެކްރެޑ ޓްނުކޮށް ިސެޓްފ ކެޓްތައް ިބެލުމެއްނެތ  ިއޮތްކަމާއ ،ި، ޞައްހަކަން ިފުރުޞަތު ިނެގުމުގެ ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒް ިއެކަމުގެ އެފަރާތްތަކަށް

ި ިވަޒީފާ ިވަޒީއަދ  ިބެލުމެއްނެތ  ިފެންވަރު ިފަރާތްތަކުގެ ިވަޒީފާދޭ ިކުރެވޭތީއާއ ، ިތުހުމަތުތައް ިހޯދައ ދޭކަމުގެ ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒް ިސަބަބުންިދޭފަރާތްތަކަށްވެސް ިދ ނުމުގެ ފާ
ސެޓްފ ކެޓްތައްިއެކްރެޑ ޓްކޮށްފައ ިހުށަހެޅުމުންިވަޒީފާދޭިިދަރ ވަރުންނަށްިއޭގެންިނޭދެވޭިއަސަރުކުރާނެތީ،ިބ ދޭސީިފަރާތްތަކަށްިވަޒީފާިދ ނުމުގައ ،ިދ ވެހ ންނަށްިވަޒީފާދޭއ ރު،

 އުޞޫލުންިނޫންގޮތަކަށްިވަޒީފާިނުދ ނުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

ި
މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްި 3

 ޓްރެޜަރީި

ި ިކުރެވުނު ިއ މާރާތް ިކުންފުންޏަކުން ިކޮންސްޓްރަކްޝަން ިބޭރުގެ ިއެރަށުގައ  ިދަށުން ިފ ޔަވަހީގެ ިފުރަތަމަ ިއާރާސްތުކުރުމުގެ ިހ ސާބަށ940ިިްލ.ގަމު ިއެ ިތެރޭގައ  ިހެދުމުގެ ގެ
ިގޮތުގަ ިއަގުގެ ިއޭގެ ިހެދުމަށްފަހު ިއެކުންފުނ ން ިބ ން ިކުރެވުނު ިއ މާރާތް ިގެތައް ިމަގާއ  ިއޮތް ިދަތުރުކުރުމަށް ިއެކުންފުނ ނ992,000.00ިިްއ  ިހޯދުމަށް ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު

ކީވެސްިއެކުންފުނ ންިކުރަންޖެހޭިކަމެއްިމަސައްކަތްކުރާއ ރު،ިއެގެތަށްިހެދުމަށްިކުރެވުނުިއެއްބަސްވުމުގައ ިމަގުިހެދުމަށްިނޯންކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެގެތަށްިއަޅާިބ ންިސާފުކުރުމަ
ހޭިފަރާތްތަކުންިއެކަންިނުކުރުމުންިއެކުންފުނ ންިއެކަންިކޮށްފައ ިއެއަށްިއަގުނަގަންިމަސައްކަތްކުރާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިނޫންކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިސާރުކާރުގެިކަމާބެ

ިޙުކުމުގައ  ިޤަޟ އްޔާގެ ިކޯޓުގެ 10ިިި،މަދަނީ 1005ިިނޮވެމްބަރ ިސެންޓަރާއ  ިމެނޭޖްމަންޓް ިޑ ޒާސްޓަރ ިނޭޝަނަލް ިކުންފުގައ  ިކޮންސްޓްރަކްޝަން ދެމެދުިިންޏާިބޭރުގެ
ބުންިނޭޝަނަލްިޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމަންޓްިސެންޓަރަށްިލ ބުނުިގެއްލުމުގެިބަޚ ލާފުވެފައ ވާތީިއެއެގްރީމެންޓްިބާޠ ލްިކުރަންޖެހުމުގެިސަިއެކުންފުނ ންކުރެވުނުިއެއްބަސްވުމާއ ި

ންިއެކުންފުނ ިދެލައްކަިނުވަދ ހަިއެއްހާސްިހަސަތޭކަިހަތްދ ހަިޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ(ި)ދެމ ލ އަނUS$2,291,670.00ިިްބަދަލަށްިއެއެއްބަސްވުމުގެިއެކ އެކ ިމާއްދާތަކުންިޖުމްލަި
ިކޯޓުން ިމަދަނީ ިމ ޤަޟ އްޔާއަށް ިކަނަޑައަޅާފައ ވާތީއާއ  ިދައްކަންޖެހޭކަމަށް ިސެންޓަރަށް ިޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމަންޓް ިހުކުމ1007ިިްނޮވެމްބަރ00ިިނޭޝަނަލް ިކޮށްފައ ވާ ގައ 

ިއ ސްިއެކުންފުނ ންި ިކޮށްފައ ިވީނަމަވެސްހައ ކޯޓުގައ  ިމަރުހަލާގެި،ތ އުނާފު ިމަތީމަރުހަލާގެިކޯޓަކުންިދަށު ިމައްސަލައެއްގައ  ިމަރުހަލާގެިކޯޓެއްގައ ިއ ސްތ އުނާފުކޮށްފައ ވާ މަތީ
ިޢަމަލުކުރަި ިހުކުމަށް ިކޯޓުގެ ިދަށު ިހ ނދަކު ިނުނ ންމާހާ ިގޮތެއް ިވަކ  ިހުކުމަކާއ މެދު ިދަށުންިކޯޓެއްގެ ިމ އެއްބަސްވުމުގެ ިއ ން(ިިންޖެހޭނެތީ ި)އެން.ޑީ.އެމް.ސީ ދައުލަތުން
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ކޮންޓްރެކްޓްިވޭރ އޭޝަންގެިގޮތުގައ ިއެކްސަސްިރޯޑުިވާރކްސްއާިގުޅޭިފައ ސާިހޯދުމާިކަމަށާއ ،ިިއެއްވެސްިފައ ސާއެއްިދޭންޖެހޭނޭިއެއްވެސްިސަބަބެއްިނެތްިއެކުންފުންޏަށް
ި ިއެކުންފުނީިބެހޭގޮތުން ިފަރާތުން ިގެ ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިޔުނ ޓްހައުސ ންގ ިޑ ވެލޮޕްމެންޓް ިިރ  ިހުށަހަޅައ )ހ ރު( ިމ ކަމާމެދުިިއެތައް،އަށް ިމަތ ން ފަހަރެއްގެ

ފްރެންޗްިރެޑްިއަދ ިިވެސްފަރާތުން)ހ ރު(ިގެިިހައުސ ންގިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރިރ ޑ ވެލޮޕްމެންޓްިޔުނ ޓްނަމަވެސްިިކަމަށާއ ،ިމަޝްވަރާކޮށްފައ ވާކަންިލ ޔުންތަކުންިއެނގޭ
(ި ިފަރާތުި(އެފް.އާރު.ސީކްރޮސް ިފެންިމ މަސައްކަތްިވެސްންިގެ ިލ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިއެނގޭނޭ ިގަބޫލުކޮށްފައ ވާކަން ިގޮތުގައ  ިމ ޕްރޮޖެކްޓްިވޭރ އޭޝަންގެ ިނެތްކަމަށާއ ، ނަން

ތާރީޚުގައި 1008ިއޮކްޓޯބަރ02ިިންިކުންފުންޏަށްިބޭރުގެިކޮންސްޓްރަކްޝަފަރާތުންިކޮންސަލްޓަންޓްކަމުގައ ވާިބަންގްލަދޭޝްިކޮންސަލްޓަންޓްސްިލ މ ޓެޑްި)ބީ.ސީ.އެލް.(ގެި
ިބުނެފައ ވީނަމަވެސްި ިނ ންމާފައ ވާކަމަށް ިއެފް.އާރު.ސީ.އ ން ިކޮންސ ޑަރކުރުމަށް ިކްލެއ މް ިވާރކްސް ިރޯޑު ިއެކްސެސް ިސ ޓީގައ  ިމަސައްކަތަށްިފޮނުވާފައ ވާ ިމަގުހެދުމުގެ

ިއެފް. ިނެތްކަމަށް ިގަބޫލުކުރެވެން ިހުށަހެޅުން ިޕްލޭނ ންގިއެންޑްހުށަހަޅާފައ ވާ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިފަރާތުން ިިއާރު.ސީ.ގެ ިޑ ވެލޮޕްމެންޓްއަށް 1008ިނޮވެމްބަރ24ިިނޭޝަނަލް
ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވުމާއ ، ިސ ޓީގައ  ިފޮނުވާފައ ވާ ިބައްދަލުވުންތަކުގައި ިއެކުންފުނ ންދުވަހު ިވަރަށްގ ނަ ިބެހޭގޮތުން ިކްލެއ މްތަކާ ިވޭރ އޭޝަން ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިޖަސްޓ ފައ ކޮށްދެިމަޝްވަރާކުރެި ިލ ޔުމުން ިމ ކަންތައްތައް ިމ އަދާހަމައަށްވެސް ިއ ތުރަށް ިހުށަހެޅުމުގެ ިތަކުރާރުކޮށް ިމ ކަންތައްތައް ިވ ފައ ވާކަމަށާއ  ނެޝަނަލްިވ ފައ ނުވާކަމަށް
(ި ިސެންޓަރ ިމެނޭޖްމަންޓް ި(އެން.ޑީ.އެމް.ސީޑ ޒާސްޓަރ ިފަރާތުން 24ިިިއެކުންފުންޏަށްިގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވުމާއ ،ިިތާރީޚުގައ 1008ިިޑ ސެމްބަރ ިސ ޓީގައ  ފޮނުވާފައ ވާ

ިޑޮކ އުމެންޓެ ިސަޕޯޓ ންގ ިއެއްވެސް ިހުށަހަޅާފައ ވީނަމަވެސް ިތަކުކާރުކޮށް ިބެހޭގޮތުން ިކަންކަމާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގޮތުގައ  ިދުވަހާހަމައަށްިި،އްވޭރ އޭޝަންގެ ިހެދ  ރ ޕޯޓް
ވާކަމަށްިވެފައ ނުިއްިދ ނުމަށްިއެއްބަސްއެންޖ ނ އަރގެިފަރާތުންވެސްިޓެމްޕަރަރީިރޯޑުިވާރކްސްގެިގޮތުގައ ިޕޭމެންޓެިހުށަހަޅާފައ ނުވާކަމަށާއ ިއެމްޕްލޮޔަރގެިފަރާތުންވެސްިއަދ 

1008ިިޑ ސެމްބަރ25ިި ިނަންބަރު ި)އ ންވޮއ ސް ިހަމައަށް ިޕޭމެންޓ05ެއާ ިއެންޑްިިއްގެ ިޕޭމެންޓްސް ިފައ ނޭންޝ އަލް ިއޮފް ިސަމަރީ ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިހަމައަށް( ިދ ނުމާ
ި ިޕޭމެންޓަކީ ިވާރކްސް ިރޯޑު ިއެކްސެސް ިބަޔާންކޮށްފައ ވުމުން ިރ ޕޯޓްގައ  ިދަލީލުކޮށްދޭިއެކުންފުންޏަށްިލައ ބ ލ ޓީސް ިފައ ސާއެއްނޫންކަމަށް ކަމަށާއ ،ިިދޭންޖެހޭނެ

ި ިއެދ ފައ ވާ ިޚަރަދުކުރުމަށް ިފައ ސާ ިވައުޗަރުން ިޕޭމަންޓު ިއ ންވޮއ ސްއަކީއެން.ޑީ.އެމް.ސީ.ގެ ިނޫންކަމަށާއި ިފައ ސާިބޭރުކުންފުނީގެ ިއ ންވޮއ ސްއެއް ދައްކަންޖެހޭނެ
އެން.ޑީ.އެމް.ސީ.ގެިޕޭމަންޓުިވައުޗަރުންިންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިބޫލުކޮށްފައ ނުވާިއ ންވޮއ ސްއެއްކަޤައެއ ންވޮއ ސްއަކީިއެން.ޑީ.އެމް.ސީ.ގެިފަރާތުންނާއ ިއެފް.އާރު.ސީ.ގެިފަރާތުންި

ި ިއެދ ފައ ވާ ިޚަރަދުކުރުމަށް ިބޭރުކުންފުނީފައ ސާ ިފައ ސާއަކީއ ންވޮއ ސްގެ ިތުދައުލަިގައ ވާ ިން ިފައ ސާއެއެކުންފުންޏަށް ިދޭންޖެހޭނެ އެން.ޑީ.އެމް.ސީ.ގެިއްނޫންކަމަށްވާތީ،
ިންިއެދ ފައ ވާިފައ ސާިދޫނުކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގީއެވެ.ޕޭމަންޓުިވައުޗަރު

ި
ގައ ިއެއ ދާރާއ ންިޙަވާލުކުރ ިލެޕްޓޮޕްިބަހައްޓާފައ ިހުންނަނީިއޭނާގެިރަށުގެިގޭގައ ިކަމަށާއ ،ިއޭނާިކައުންސ ލްގ1022ިިެޖުލައ 20ިިިކަށްގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރަ ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 4

އަހަރަކުިިށްކީިސަލާމާއ ިޗުއްޓީގައ ިހުންނަިފަރާތެއްިކަމަށާއ ،ިއޭނާއައ ދާރާއަށްިހާޒ ރުވާިދުވަސްދުވަހުވެސްިއެލެޕްޓޮޕްިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިނުގެންދާިކަމަށާއ ،ިއޭނާއަ
ި 10ިިޙައްޤުވާ ިއާއ ލީޒ ންމާގެ ިހަމަވ ފަހުން ިޗުއްޓީ 20ިިދުވަހުގެ ިޗުއްޓީއެއް ިބުނ1022ިިާސެޕްޓެމްބަރ11ިިދުވަހުގެ ިކަމަށް ިދީފައ ވާ ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިދުވަހު ވަނަ
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިއަތޮޅުކައު.ގދއ ގައ ،ިމައްސަލަ ިބަހައްޓާފައ  ިލެޕްޓޮޕް،ިއޭނާގެިރަށްކަމުގައ ިގދ.ހޯޑެއްދޫގައ  ިއ ދާރާއ ންިޙަވާލުކުރ  ިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެ ވަޒީފާއަށްިންސ ލްގެިމެމްބަރާ
ލެޕްޓޮޕްިރަސްމީިބޭނުންނުކުރެވޭި، ޗަކަށްވާތީނުކުންނަިކަމުގެިޝަކުވާިމ ކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ފައ ވާކަމަށްިބަޔާންކޮށް،ިލެޕްޓޮޕަކީިއ ދާރާގެިރަސްމީިބޭނުންތަކަށްިދޫކޮށްފައ ވާިއެއް

 ގޮތަށްިގޭގައ ިނުބެހެއްޓުމަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

ި

ި އއ.ހ މަންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 5 ިކައުންސ ލުން ިހ މަންދޫ ިދޫކުރުމަށްޓަކައ ، ިބ ން ިފަރާތްތަކަށް ިބޭނުންވާ ިހ ންގަން ިޕްރީސްކޫލް ިގުޅ ގެން،1022ިިއއ.ހ މަންދޫގައ  ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިތެރޭގައ  އޮގަސްޓްމަހުގެ
ި ިއެބ ންދީފައ ވާ ިކަމަށާއ ،ިކައުންސ ލުން ިހާމަކޮށްފައ ނުވާ ިއުޞޫލެއް ިދެވޭނެ ިވޯޓްދީފައ ވާި ،ފަރާތާއ މާރކްސް ނޑައެޅުމަށްޓަކައ  ިކަ ިއުޞޫލު ިމާރކްސްދޭނެ ިދޫކުރުމަށް ބ ން

01ިި ިހުރ  ިމަސްލަޙަތު ިއާއ ލާއާއ  ިއޭނާގެ ިބުނ01ިިާކައުންސ ލަރުންނަކީ ިނުދެކޭކަމަށް ިކަމަށް ިއުޞޫލަކުން ިހަމަޖެހޭ ިދޫކޮށްފައ ވަނީ ިއެބ ން ިއޭނާއަށް ިކަމަށާއ ، ފަރާތް
ިޕްރީ.އއއ ގައ ،ިމައްސަލަ ިދޫކުރުމަށްޓަކައ ،ިހ މަންދޫގައ  ިބ ން ިފަރާތްތަކަށް ިބޭނުންވާ ިހ ންގަން ނޑައަޅާފައ ވަނީސްކޫލް ިކަ ނޑެއް ިމ ންގަ ިގުޅ ގެން،ި، މާރކްސްދޭނެ އ ޢުލާނާ

ިއު ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިކުރުމަށް ިކަންތައްތައް ިމ ފަދަ ިއާންމުކޮށް ިމ އީ ިކަމަށްވާތީ، ިބަލާފައ  ިއެޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ިހުށަހެޅުމުން ިޚ ިޕްރޮޕޯސަލް ިކަމެއްކަމަށްިސޫލާ ިކޮށްފައ ވާ ލާފަށް
ނޑައެޅުމުގެިބަދަލުގައ މ ކޮމ ޝަނަށްިފެންނާތީ،ިމީގެފަހުން،ިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެން،ިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅުމުންިއެޕްރޮޕޯސަލްތަކަށްިބެލުމަށްފަހު،ިމާކްސްދޭނެިމ  ނޑެއްިކަ  ،ންގަ

ނޑައަޅައ ގެންިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިއއ.ހ މަންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅުމުގެިކުރ ންިއެމަސައްކަތަށްިމާރކްސްދޭނެިމ ންގަި ިނޑެއްިކަ
ި

 އަޕަރިސައުތުިހެލްތްިކޯޕަރޭޝަންި 6
 

ި ިޞ އްޙީމަރުކަޒުގެ ިގދ.ނަޑެއްލާ ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިސަރވ ސަސް ިހެލްތް 2ިިއަޕަރިސައުތު ި ިގ2122ިިެޑ ސެމްބަރ22ިިމުވައްޒަފުން ިއެމް.ޑީ.ޕީ ިރަސްމީގަޑީގައ  ގައ ،
މަށްިބެލެވެނީިޞ އްޙީމަރުކަޒުގެިމެނޭޖަރުިކަމަށްިބުނާިކެމްޕޭންިލީފްލެޓްތަކެއްިބަހަމުންިރަށުތެރޭގައ ިއެކ ގޭގެއަށްިހ ނގަމުންދާިކަމަށާއ ،ިއެދެމީހުންިލައްވައ ިމ ކަންިކުރުވާކަ

ޒަފުންނަށްިއެންގުމަށްިއެކަންިއެގޮތަށްިހ ންގާފައ ވާނަމަ،ިރަސްމީގަޑީގައ ިއެފަދަިސ ޔާސީިހަރަކާތެއްިނުވަތަިއަމ އްލަިއެއްވެސްިކަމެއްިނުކުރުމަށްިއެމުވައްމައްސަލައ ގައ ،ި
 އ ިދެންނެވީއެވެ.އަޕަރަިސައުތުިހެލްތްިސަރވ ސްިކޯޕަރޭޝަނުގަ

ި
ިބޯޑެއް މާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 7 ިއެންޓްރީ" ި"ނޯ ިއަމ އްލައަކަށް ިސްޓެލްކޯއ ން ިބަންދުކޮށްގެން ިމަގު ިސަރަހައްދުގެ ިއޮންނަ ިސްޓެލްކޯއާދ މާ ިމަގުން ިމަސައްކަތްިިބޮޑުތަކުރުފާނު ބަހައްޓައ ގެން

ނަމަވެސްިމަސައްކަތެއްިކުރުމަށްޓަކައ ިމަގުިބަންދުކުރަންިބޭނުންވާިފަރާތްތަކަށްިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިޢާންމުި،  ވެއްޖެކަމަށާއ ކުރަމުންގެންދާތާިމ ހާރުިއެތަކެއްިދުވަހެއްި
ިނުފެންި ިހުންނަތަނެއް ިބަހައްޓާފައ  ިއެތާނގައ  ިބޯޑު ިދޫކުރާ( ިނެގުމަށްފަހު ި)ކުއްޔެއް ިދޫކުރާ ިހުއްދައާއެކު ިދޭ ިބައ ން ިބެހޭ ިމައްސަލަނަކަމަިޚ ދުމަތްތަކާ ިބުނާ އ ގައ ،ިށް
ިކަމަށް ިނުދޭ ިއެއްބާރުލުން ިފުރ ހަމަ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިމާލޭ ިގުޅ ގެން، ިމަސައްކަތާ ިކުރަމުންދާ ިމ ހާރު ިފަރާތުން ިއެއްބާރުލުންިސްޓެލްކޯގެ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާތީ،

ނޑައެޅ ފައ ވާިނުދޭިފަރާތްކާމެދުި ިލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.އުސޫލާިއެއްގޮތަށްިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމާކަ
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ި މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންި 8 ިފަރާތަށް ިހުރ  ިމަޤާމުގައ  ިވޮޗަރެއްގެ ިމަދަރުސާގެ 1022ިގދ.އަތޮޅު ިނ ޔަލަށް ިގަވާއ ދުނ16,172.19ިިްގެ ިނަވާރަލާރ ( ިދެރުފ ޔާ ިހަތްދ ހަ ިއެއްސަތޭކަ )ސޯޅަހާސް
ިމައްސަލައ ގައ ،ި ިބުނާ ިލ ބ ފައ ނުވާކަމަށް ިއެފައ ސާ ި%ލ ބެންޖެހޭއ ރުވެސް،ިމ ހާތަނަށް ިކޯޑުގެ ިބަޖެޓުން،ިމުސާރަ ިފާސްކޮށްދީފައ ވާ ިމަޖްލީހުން ތެރޭގައި 20ިރައްޔ ތުންގެ

%ި ިކޯޑްގެ ިމުސާރަ ިއ ންތ ޒާމްކުރުމަށ20ިިްހ ފެހެއްޓުމަށާއ ، ިގޮތަށް ިދެކޮޅުޖެއްސޭ ިބަޖެޓަކުން ިލ ބ ފައ ވާ ިބަޖެޓްތަކުގައ ނަމަ، ިފާސްވެފައ ވާ ިމަދުން އަށްވުރެ
ކަމަށްވުމާއެކު،ިިއ ންސައްތައ ގެިމ ންވަރެއ5.5ިްއަންގާފައ ވާތީއާއ ،ިއެޑ އުކޭޝަންިމ ނ ސްޓްރީއަށްިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާގެިބަޖެޓްިކޯޑަށްިލ ބ ފައ ވަނީިއެވްރެޖްިގޮތެއްގައ ި

ި ިކަމަށާއ ، ިއަންގާފައ ވާނެ ިދ ނުމަށް ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއުސޫލަކުން ިހަމަހަމަ ިމުވައްޒަފުންނަށްވެސް ިފަރާތާިހުރ ހާ ިހުރ  ިމަޤާމުގައ  ިވޮޗަރެއްގެ ިމަދަރުސާގެ ގދ.އަތޮޅު
ގަޑ ތަކުގެިތެރެއ ންިބައެއްިގަޑ ތަކަށްިފައ ސާިމުވައ21ިްއެއްގޮތަށްިގދ.އަތޮޅުިމަދަރުސާގައ ިމަސައްކަތްކުރ ިމުވައްޒަފުންގެިތެރެއ ންި މަސައްކަތްކުރި  ޒަފުންިއ ތުރުގަޑީގައި 

212،000ިި/-މުވައްޒަފުންނަށްިއެކަނ ވެސ21ިިްނުލ ބ ވާިކަމަށާއ ،ިއެި ިހޭދަކުރަންޖެހޭިކަމަށާއ ،ިއެ ިޢަދަދެއް ިބޮޑު ިއަށްވުރެ ިހާސް(ިރުފ ޔާ ިއެއްތ ރީސް 21ި)އެއްލައްކަ
ިއ ތުރަި ިއެއަމުވައްޒަފުންގެ ިލ ބ ފައ ނުވާއ ރު، ިފައ ސާ ިގަޑ ތަކަށް ިބައެއް ިތެރެއ ން ިގަޑ ތަކުގެ ިމަސައްކަތްކުރ  ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިމުވައްޒަފުންނަށްވެސް ިތ ބ  ިބޮޑުތަންިށް ށްވުރެ

ިލ ބ ގެންކަ ިފައ ސާ ިއ ތުރަށް ިބަޖެޓަށް ިއެމަދަރުސާގެ ިދޫކުރެވޭނީ ިފައ ސާ ިއެހާގ ނަ ިކަމަށާއ ، ިލަފާކުރެވޭ ިއެހެންިއ ތުރުވާނެކަމަށް ިރާއްޖޭގެ ިމ މައްސަލަ މުގައ ވާއ ރު،
ިދެންި ިރާއްޖޭގައ  ިކަމަށާއ ، ިނުފެންނަ ިކަމެއްކަމަށް ިކުރެވޭނެ ިމ ވަގުތު ިހައްލުކުރުމަކީ ިއެކަން ިދ މާވުމުން ިމ ގޮތަށް ިމަދަރުސާތަކުގެިސްކޫލްތަކުގައ ވެސް ިހުރ ހާ ިއެހެން ހުރ 

ިގ ިދެވ ފައ ވާނީ ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއުސޫލަކުންިމުވައްޒަފުންނަށްވެސް ިހަމަހަމަ ިނ ސްބަތުން ިމ ންވަރުން ިލ ބ ފައ ވާ ިބަޖެޓަށް ިއެއްއުސޫލަކުން ިމަދަރުސާއެކޭ ދ.އަތޮޅު
ިިދީ ިފައ ސާ ިއެކަނ  ިއޭނާއަށް ިހ މާޔަތްކުރުމަށްޓަކައ  ިފަރާތުގެހައްގު ިހުރ  ިމަޤާމުގައ  ިވޮޗަރެއްގެ ިމަދަރުސާގެ ިގދ.އަތޮޅު ިިމަދަރުސާތަކުގެިކަމުގައ ވާތީ، ިިދެންހުރ  ިފައ 

ިއެޑ އުކޭި ި ިއޮފް ި ިމ ނ ސްޓްރީ ިފުށުއަރާކަމެއްކަމަށް ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިގާނޫނީ ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިހ ފެހެއްޓުމަކީ ިނުދީ ި ިފައ ސާ ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،ިމުވައްޒަފުންގެ ި ޝަނުން
މ ނ ސްޓްރީންިނ ންމާފައ ވާިނ ންމުމަކީިވަކ ިމީހަކުިމަގާމުގެިގދ.އަތޮޅުިމަދަރުސާގެިވޮޗަރެއްގެިމަޤާމުގައ ިހުރ ިފަރާތައްިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާިނުދ ނުމަށްިއެޑ އުކޭޝަންި

ިޢަމަލެ ިޚ ލާފް ިގަވާއ ދާ ިމ ކަމުގައ  ިނ ންމުމަކަށްނުވާތީއާއ ، ިނ ންމާފައ ވާ ިނުދ ނުމަށް ިފައ ސާ ިމީހަކަށް ިވަކ  ިބޭނުންކޮށްގެން، ިމަގުފަހ ވާފަދަިނުފޫޒް ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއަދ  އް
ިއެނގެންިނެތްނަ ިހ ނގާފައ ވާކަން ިމ ފަދަކަމެއްިކަމެއް ިމުވައްޒަފުންިނެރުމުގައ  ިމަސައްކަތަށް ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއޮތްތަނުގައ  ިމ ހެންިދ މާވެފައ ވާތީ،ިކުރ ޔަށް ިމ ކަންތައް ިމަވެސް

ިގޮތަށް ިފަ، ދ މާނުވާނެ ިދެވޭނެނަމަ، ިފައ ސާ ިއަދ  ިކީއްވެގެންކަމާއ ، ިނެތީ ިދެވެން ިއެފައ ސާ ިކަމުގައ ވ ޔަސް ިދެވެންނެތް ިފައ ސާ ިކ ހާިއ ތުރުގަޑީގެ ިދެވޭނީ އ ސާ
ިމ ންވަރަކަށްކަމާއ ،ިއެހުރ ހާިމަޢުލޫމާތެއްިމުވައްޒަފުންނަށްިހާމަކުރުމަށްިއެޑ އުކޭޝަންިމ ނ ސްޓްރީގައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި
 ތ.ތ މަރަފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 9

ިއ1022ޮ ިމ ނ ސްޓްރީ ިދ ނުމަށް ިޢ ނާޔަތްތައް ިމުސާރައާއ  ިކައުންސ ލަރުންގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިތ.ތ މަރަފުށީ ިމާޗްމަހު ިމަހާއ  ިފެބްރުއަރީ ިއެންޑްިގެ ިފ ނޭންސް ފް
ިއ ތުރުގަޑީގެ ިކައުންސ ލަރުންގެ ިއެފައ ސާއ ން ިޖަމާކޮށްދ ނުމުން، ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިތ.ތ މަރަފުށީ ިިޓްރެޜަރީން ިނަގާފައ ވާތީ، ިނެގޭނެިފައ ސާ ިގޮތުން ިގާނޫނީ އެއީ

މ ވަނީއެވެ.  ފައ ސާއަކަށްިނުވާތީިމ މައްސަލައ ގައ ިއަމަލުކުރަންިއެންގ ގޮތްިތ ރީގައި 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ނޑައަޅާފައ ވާިި،މެއ ިމަހުިއ ތުރުގަޑ އާއ ިބަންދުިދުވަސްތަކުގައ ިމަސައްކަތްިކޮށ1022ިްކޮޅުމަޑުލުިތ މަރަފުށީިކައުންސ ލްގެިރައީސްި .2 ރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުންިކަ
ި ިއ ތުރުން ިއެލަވަންސްގެ ިއާއި 3,487.50ިމުސާރައާއ  ިއ ތުރުގަޑ  ިޖޫންމަހު ިއަދ  ިނަގާފައ ވެއެވެ. ިރުފ ޔާ ިފަންސާސްލާރ ( ިހަތްރުފ ޔާ ިއަށްޑ ހަ ިހަތަރުސަތޭކަ )ތ ންހާސް

ި ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިކޮށް ިމަސައްކަތް ިނަގާފައ ވެއެވެ.4,967.70ިިބަންދުދުވަސްތަކުގެ ިހަތްދ ހަލާރ (ިރުފ ޔާ ިހަތްރުފ ޔާ ިފަސްދޮޅަސް ިނުވަސަތޭކަ 1022ި)ހަތަރުހާސް
)އަށްހާސްިހަތަރުސަތޭކަިފަންސާސްިފަސްރުފ ޔާިސައުވީސްިލާރ (8,455.24ިިއަށްިއ ތުރުގަޑ ިއާއ ިބަންދުދުވަހުގެިއެލަވަންސްގެިގޮތުގައ ިލ ބ ފައ ވާިއޭނާމެއ ިއަދ ިޖޫންި

 ދައުލަތުގެިއާމްދަނީއަށްިޖަމާކުރުމަށްިކޮޅުމަޑުލުިތ މަރަފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ިލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިއަނބުރާިރުފ ޔާިދައު

1. ި ިރައީސް ިނާއ ބް ިކައުންސ ލްގެ 1022ިިތ މަރަފުށީ ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިކުރ  ިމަސައްކަތް ިބަންދުދުވަސްތަކުގައ  ިގަޑ އާއ  ިއ ތުރު ިމަހު 910.40ިއޭޕްރީލް
ރުފ ޔާިފަސްދޮޅަސްިފަސްލާރ (ިރުފ ޔާި)ތ ންހާސްިދުއ ސައްތަިފަސްދޮޅަސްިތ ނ3,263.65ިިް)ނުވަސަތޭކަިދ ހަރުފ ޔާިސާޅީސްލާރ (ިރުފ ޔާިނަގާފައ ވެއެވެ.ިއަދ ިމެއ ިމަހުި

ި ިމަހު ިޖޫން 4,086.02ިިއަދ  ިނަގާފައ ވެއެވެ. ިރުފ ޔާ ިދެލާރ ( ިހަރުފ ޔާ ިއަށްޑ ހަ 1022ިި)ހަތަރުހާސް ިމަހު ިޖޫން ިއަދ  ިމެއ  ިއާއި އޭނާއައޭޕްރީލް، ިއ ތުރުގަޑ  ށް
ި ިލ ބ ފައ ވާ ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިދުއ ސައ8,260.07ިްބަންދުދުވަހުގެ ިގަވާއ ދުގައ ވާި)އަށްހާސް ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިރުފ ޔާ ިހަތްލާރ ( ިރުފ ޔާ ިފަސްދޮޅަސް ތަ

ި ިއަނބުރާ ިކޮމ ޓީއަގޮތުގެމަތ ން ިމާލ އްޔަތު ިމަޖ ލީހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިޓްރެޜަރީއާއ ، ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޖަމާކުރުމަށް ިއާމްދަނީއަށް ިކޮޕީކޮށްިދައުލަތުގެ ށް
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ިިކޮޅުމަޑުލުިތ މަރަފުށީ

ިމެމްބަރަ .1 ިކައުންސ ލްގެ 1022ިިިކަށްތ މަރަފުށީ ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިކުރ ކަމުގެ ިމަސައްކަތް ިބަންދުދުވަސްތަކުގައ  ިއ ތުރުގަޑ އާއ  ިމަހު 862.50ިއޭޕްރީލް
ތ ންހާސްިދުއ ސައްތަިނުވަދ ހަިދެރުފ ޔާިނުވަދ ހަިހަތްލާރ (ިރުފ ޔާިއަދ ިޖޫންިމަހުި)3,292.97ި)އަށްސަތޭކަިފަސްދޮޅަސްިދެރުފ ޔާިފަންސާސްލާރ (ިރުފ ޔާ،ިމެއ ިމަހުި

ށްިއ ތުރުގަޑ ިއާއި އޭނާއައޭޕްރީލް،ިމެއ ިއަދ ިޖޫންިމަހ1022ިިު)ތ ންހާސްިއަށްސަތޭކަިފަސްދޮޅަސްިއަށްރުފ ޔާިސާޅީސްިހަތްލާރ (ިރުފ ޔާިލ ބ ފައ ވެއެވެ.3,868.47ިި
ިއެލަވަންސް ިލ ބ ފައ ވާިިބަންދުދުވަހުގެ ިގޮތުގެމަތ ނ8,023.94ިިްގެގޮތުގައ  ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިހަތަރުލާރ (ިރުފ ޔާ ިނުވަދ ހަ ިރުފ ޔާ ިތޭވީސް )އަށްހާސް

ި ިމާލ އްއަނބުރާ ިމަޖ ލީހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިޓްރެޜަރީއާއ ، ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޖަމާކުރުމަށް ިއާމްދަނީއަށް ިކޮޅުމަޑުލުިދައުލަތުގެ ިކޮޕީކޮށް ިކޮމ ޓީއަށް ޔަތު
 ތ މަރަފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ި

ިމެމްބަރަ .4 ިކައުންސ ލްގެ ިގޮތުގައ 1022ިިކަށްތ މަރަފުށީ ިއެލަވަންސްގެ ިކުރ ކަމުގެ ިމަސައްކަތް ިބަންދުދުވަސްތަކުގައ  ިއ ތުރުގަޑ އާއ  ިމަހު ި 637.50އޭޕްރީލް
140.63ި)ދެހާސްިފަސްސަތޭކަިތ ރީސްފަސްރުފ ޔާިނުވަދ ހަިހަތަރުލާރ (ިއަދ ިޖޫންިމަހ2,535.94ިިުންސާސްލާރ (ިރުފ ޔާ،ިމެއ ިމަހުި)ހަސަތޭކަިތ ރީސްިހަތްރުފ ޔާިފަި

ި ިލ ބ ފައ ވެއެވެ. ިރުފ ޔާ ިތ ންލާރ ( ިފަސްދޮޅަސް ިރުފ ޔާ ިސާޅީސް 1022ިި)ސަތޭކަ ިމަހު ިޖޫން ިއަދ  ިމެއ  ިބަންދުވަހުގެއޭނާއައޭޕްރީލް، ިއާއ  ިއ ތުރުގަޑ  އެލަވަންސްގެިިށް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ި ިލ ބ ފައ ވާ 3,314.07ިިގޮތުގައ  ިއަނބުރާ ިގޮތުގެމަތ ން ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިރުފ ޔާ ިހަތްލާރ ( ިރުފ ޔާ ިސާދަ ިސަތޭކަ ިތ ން ދައުލަތުގެި)ތ ންހާސް
ިމަޖ ލީ ިޓްރެޜަރީއާއ ،ިރައްޔ ތުންގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޖަމާކުރުމަށް ިކައުންސ ލްގެިއާމްދަނީއަށް ިތ މަރަފުށީ ިކޮޅުމަޑުލު ިކޮޕީކޮށް ިކޮމ ޓީއަށް ިމާލ އްޔަތު ހުގެ

 އ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ި
ިމެމްބަރަ .5 ިކައުންސ ލްގެ 1022ިިިކަށްތ މަރަފުށީ ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިކުރ ކަމުގެ ިމަސައްކަތް ިބަންދުދުވަސްތަކުގައ  ިއ ތުރުގަޑ އާއ  ިމަހު 1,739.06ިމެއ 

ިހަތްސަތޭކަިތ ރީސްިނުވަރުފ ޔާިހަލާރ (ިއަދ ިޖޫންިމަހުި މެއި 1022ި)ތ ންހާސްިއަށްސަތޭކަިހަތްދ ހަިރުފ ޔާިނުވަދ ހަިހަތްލާރ (ިލ ބ ފައ ވެއެވެ.3,870.97ިި)އެއްހާސް
ި ިމަހު ިޖޫން ިއޭނާއަދ  ިލ ބ ފައ ވާ ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސް ިބަންދުދުވަހުގެ ިއ ތުރުގަޑ އާއ  ިދައުލަތުގެިި)ފަސްހާސ5,610.03ިްއަށް ިރުފ ޔާ ިތ ންލާރ ( ިރުފ ޔާ ިދ ހަ ހަސަތޭކަ

ި ިއަނބުރާ ިގޮތުގެމަތ ން ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިމަޖ ލީހުގެިމާލ އްޔަތުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިޓްރެޜަރީއާއ ، ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޖަމާކުރުމަށް ިއާމްދަނީއަށް ދައުލަތުގެ
 ށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ިމާލ އްޔަތުިކޮމ ޓީއަށްިކޮޕީކޮށްިކޮޅުމަޑުލުިތ މަރަފު

މާއްދާގައ ިމ ިޤާނޫނުގެިދަށުންިއ ންތ ޚާބ210ިިު)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ދާރީިދާއ ރާތައްިލާމަރުކަޒީިއުޞޫލުންިހ ންގުމާިބެހޭިޤާނޫނު(ިގ1020/7ިިެޤާނޫނުިނަންބަރި .8
ނޑައަޅާނީިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުންިކަމަށްިބަޔާންިކުރެވޭިކައުންސ ލްިތަކުގެިމެމްބަރުންގެިމުސާރައާއ ި ވަނަިދުވަހ1020ިިުޑ ސެމްބަރ10ިިކޮށްފައ ވާތީިއާއ ިޢ ނާޔަތްތައްިކަ

ި ިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުގެ 1020ިިއޮތް ިއަހަރުގެ ނޑައަޅުއްވާފ12ިަވަނަިދައުރުގ1ިިެވަނަ ިކަ ިޢ ނާޔަތްތައް ިމުސާރާއާއ  ިކައުންސ ލްިމެމްބަރުންގެ ިޖަލްސާގައ  ިވާތީިވަނަ އ 
ނޑައަޅުއްވާފައ ވާިމުސާރައާއ ިޢ ނާޔަތުގެިއ ތުރުންިއެހެންިއެއްވެސްިޢ ނާޔަތެއްިނުނެގުމަށްިތ މަރަފުށީިކަ ިންގީއެވެ.ިއުންސ ލްގެިމެމްބަރުންނަށްިއެރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުންިކަ

ވޭސްޓްިމެނޭޖްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންި 10
ިލ މ ޓެޑްިލ މ ޓެޑްި ިކޯޕަރޭޝަން ިމެނޭޖްމަންޓް ިބަދަލުގެނަސްވޭސްޓް ިޗެކްތަކަކަށް ިމުސާރަ ިކުންފުނީގެ ިވަހީދާ ިމަރ ޔަމް ިމެމްބަރު ިބޯޑުގެ ިޑ ރެކްޓަރުންގެ )ހަލައްކ610,000.00ިިަ، ގެ

ިދ ހަހާސް(ިރުފ ޔާިކުންފުނީގެިބަޖެޓުންިއ ތުރަށްިނަގާފައ ވާކަމަށްބުނާިމައްސަލައ ގައ ،

ފަރާތަކުންިއަގުިނުހޯދައ ިތަކެތ ިގަނެިޚ ދުމަތްިހޯދާފައ ވާކަނ3ިިްބޭނުންވާިތަކެތ ިގަތުމުގައާއ ިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގައ ިވޭސްޓްިމެނޭޖްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑަށްި .2
ިމ ހާ ިއުފެދ ގެން ިކުންފުނ  ިކަމަކަށްވާތީއާއ ، ިމަގުފަހ ވާފަދަ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއެކަމަކީ ިހުރުމާއެކު، ިއެނގެން ިލ ޔުންތަކުން ިއައ އ ރުވެސްއެކުންފުނީގެ ކުންފުނީގެިިތަނަށް
ިޚ  ިގަތުމާއ  ިތަކެތ  ިއެކުލަވާލައ ، ިގައ ޑްލައ ނެއް ިޕްރޮކ ޔުމަންޓް ިކުންފުނީގެ ިނުވާތީ، ިއެކުލަވާލާފައ  ިގައ ޑްލައ ނެއް ިކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮކ ޔުމަންޓް ިހޯދުމުގެ ދުމަތް

 ވޭސްޓްިމެނޭޖްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑަށްިއެންގީއެވެ.ިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ނުވާނެިގޮތުގެމަތ ންިޢަމަލުކުރަމުންިގެންދ ޔުމަށްި

ކުރެވޭިޚަރަދުތަކުގެިބ ލްތަކާއ  .1 ،ިޕެޓީކޭޝްގެިގޮތުގައ ިފައ ސާިވޭސްޓްިމެނޭޖްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑުންިރާއްޖެއ ންބޭރަށާއ ިރާއްޖެތެރެއަށްިކުރާިދަތުރުތަކުގައި 
ތައްިހޯދުމަށާއ ،ިޚަރަދުތަކުގެިހ ސާބުިތައްޔާރުކޮށްިބެލެހެއްޓުމަށްިސަމާލުކަންިދ ނުމަށްިވޭސްޓްިމެނޭޖްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންިނަގައ ގެންިއެފައ ސާއ ންިކުރާިޚަރަދުތަކުގެިބ ލްި

ިލ މ ޓެޑަށްިއެންގީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިމޯލްޑ ވްސްިޕޯޓްސްިލ މ ޓެޑްި 11
ިފޮނުވާކަި .2 ިމުވައްޒަފުން ިހަމަނުވާ ިޝަރުޠު ިފޮނުވާއ ރު ިކޯސްތަކުގައ  ިރާއްޖޭންބޭރު ިމުވައްޒަފުން ިއެތަނުގެ ިލ މ ޓެޑުން ިޕޯޓްސް ިއެގޮތުންިމޯލްޑ ވްސް މަށާއ ،

ި ިމަސައްކަތްކުރާތާ ިި.އެކުންފުނީގައ  ިމުވައްޒަފަކަށް ިއ ދާރީ ިވަކީލްކަމުގ9002ެއަހަރުނުވާ ނޑައެޅ ފައ ނުވާ ިކަ ިބަޖެޓްގައ  ިމ ކޯހަށްިިގެ ިދީފައ ވާކަމަށާއ ، ޑ ގްރ ކޯހެއް
ކޯ ހެއްގެިކްރައ ޓީރ އާއަށްިނުފެތޭިފަރާތަކަށްިކުރ މަތ ލާންިބޭނުންވާިމީހުންނަށްިއެފުރުޞަތުިދ ނުމަށްިއ ޢުލާންކުރެވ ފައ ިނުވާކަމަށާއ ،ިޖަޕާނުގެިއޯގަނައ ޒޭޝަނަކުންިހުޅުވާލި 

ޝަރުތުިހަމަނުވާކަމަށްިބުނާިމުވައްޒަފުިފޮނުވާފައ ވާިކޯހަށްިކުންފުނީގެިހަމަޖައްސާފައ ވާކަމަށްބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިިކުންފުނީގެިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރގެިނުފޫޒުންިއެކޯސް
ިކުންފުންޏަށް ިގޮތުގައ  ިގެ ިއ ވަޟް ިޚަރަދުގެ ިކޮށްފައ ވާ ިފަރާތުން ިކުންފުނީގެ ިނުނ ންމ ، ިކޯސް ިއޭނާއަށް ިޚަރަދުތަކެއްކޮށް ިބޮޑު ިއެއްޗެިފަރާތުން އްިިއެއްވެސް

ހޯދައ ދ ނުމުގެިކުށްިސާބ ތުވެއްޖެނަމަ،ިިލ ބ ފައ ނުވާތީ،ކުންފުނީގެިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރގެިމައްޗަށްިމަޤާމުިނުވަތަިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންިކޮށްގެންިއެހެންިމީހަކަށްިފައ ދާ
 އެކުންފުންޏަށްިއެންގީއެވެ.ިިއެކުންފުންޏަށްިލ ބ ފައ ވާިގެއްލުމުގެިބަދަލުިއެކަމުގައ ިޒ ންމާވާިފަރާތެއްގެިއަތުންިހޯދުމަށްި

ިވެ.އަދ ިކުރ މަގުގައ ިކޯސްތަކަށްިމީހުންިފޮނުވުމުގައ ިއ ޞްލާޙުކުރުންިމުހ އްމުިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެި

ިހުށަހެޅުމުގެ .2 ިއެދ  ިކޯހަށް ިމުވައްޒަފުންނަށް ިހުރ ހާ ިކުންފުނީގެ ިދަށުން، ިއުޞޫލެއްގެ ިހާމަވެފައ ވާ ިއެއްވެސްިިލ ޔެވ  ިމެނުވީ ިމަތީން ިގޮތުގެ ިއޮންނާނޭ ފުރުޞަތު
 މުވައްޒަފަކުިކޯހަށްިނުފޮނުވުމަށްިމޯލްޑ ވްސްިޕޯޓްސްިލ މ ޓެޑަށްިއެންގީއެވެ.

ިޚަރަދުި .1 ިކޯހަށް ިކުންފުނ ން ިއެއްބަސްވުގައ  ިދެމެދުގައ ވެވޭ ިކުންފުންޏާ ިމުވައްޒަފާއ  ިފޮނުވާ ިއެ ިފޮނުވާއ ރު ިމުވައްޒަފުން ިމުިކޯސްތަކުގައ  ިކޯސްިކޮށް ވައްޒަފަށް
ކުންފުންޏަށްިލ ބޭިގެއްލުމުގެިބަދަލުިއެިމުވައްޒަފެއްގެިކ ބައ ންިހޯދުމުގެިިގޮތުންިމާއްދާއެއްިހ މެނުމަ  ށްިއެންގީއެވެ.ނުނ ންމެއްޖެިޙާލަތެއްގައި 

 
ހަމައެކަނ ިނެރެފައ ވަނީިއެިއ ދާރާގެިިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިފައ ނޭންސްިއޮފ ސަރެއްގެިވަޒީފާއަށްިމީހަކުިހޯދަންވެގެންިއެިއ ދާރާއ ންިދާދ ފަހުންިކުރ ިއ ޢުލާންިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 12

ިޢާި ިކަމަށާއ ،ިރަށުތެރޭގައ  ިނޯޓ ސްބޯޑުގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ިއ ތުރުން ިތަންތާނގައި ނޯޓ ސްބޯޑުގެ ިހުރ  ިޚާއްޞަކުރެވ ފައ  ިތަތްކުރުމަށް ިއ ޢުލާން ންމުކޮށް
އ ދާރާގެިއެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރއާިދެމީހުންިގުޅ ގެންިއެއްގޮތަކަށްވެސްިއެިއ ޢުލާންިތަތްކޮށްފައ ިހުއްޓާިނުފެންނަިކަމަށާއ ،ިމ އީިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިރައީސްިއާއ ިއެި

ވަޒީފާއަށްިމީހުންވެއްދުމުގެިކަންތައްތަކާއ ،ިއ ޢުލާންކޮށްގެންިކުރަންޖެހޭިއ ގައ ،ިއްސަންިބޭނުންވާތީިކޮށްފައ ވާިކަމެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަވަކ ފަރާތަކަށްިމ ިވަޒީފާިހަމަޖަ
ިގެންދ އުމަށާއ ، ިކުރ ޔަށް ިކަންތައްތައް ިއެފަދަ ިޖަހައ ގެން ިގެޒެޓުގައ  ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިގަވާއ ދުން ިކަންތައްތަކުގައ  ިފައ ނޭންސްިގދބޮޑެތ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ .އަތޮޅު

ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިވަޒީފާއަށް ިގދ.އަތޮޅުިިއޮފ ސަރެއްގެ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިމަސައްކަތް ިހޯދުމުގެ ިމީހަކު ިއެވަޒީފާ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިއަލުން އ ޢުލާންކޮށްފައ ނުވާނަމަ،
ދެންނެވީއެވެ. ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ންގެިފައ ސާތައްިބަހައްޓާފައ ިހުންނަނީިއއ.މާޅޮހުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިތ ޖޫރީިފަޅާލ ފަހުން،ިއެރަށަށްިއަދ ިތ ޖޫރީއެއްިނުގެންނަިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއޭގެފަހުންިމާޅޮހުިރައްޔ ތު ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާިއއ.މާޅޮހުި 13
ިއެރަށުިކައުންސ ލަރެއްގެިގޭގައ ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،

ިދައުި ިގަިމ ކަމަކީ ިއަވަހަކަށް ިވީހާވެސް ިއޮތްކަމަކަށްވާތީ، ިފުރުސަތު ިގެއްލުމުގެ ިފައ ސާ ިއަދ  ިޚ ލާފްކަމަކަށްވާތީއާއ ، ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިފައ ސާިލަތުގެ ިއެއްގޮތަށް ވާއ ދާ
                                                                                             ބެލެހެއްޓުމުގެިކަންތައްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިއއ.މާޅޮހުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

                                  

އ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރ ިފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައ ިއެކައުންސ ލްގެިމެމްބަރަކާއ ،ިއެކައުންސ ލްގD/2011/45ިިެ-240: ނަންބަރު ގެިއ ދާރާ ކައުންސ ލް އަތޮޅު.ލިލ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 14
ިކުއްޔަ ިރުއްގަނޑު ިލ.މާންދޫގެ ިކުއްޔަށްދ ން ިއ ދާރާއ ން ިއެކައުންސ ލްގެ ިކަމަށާއ ،ިދާދ ފަހުން ިކަމެއް ިއުފެދޭ ިސުވާލު ިހ މެނުމަކީ ިޕްރޮޕޯރައީސް ިދ ނުމުގައ ވެސް ސަލްގެިށް

ި ިއެހެންކަމުން، ިކަމަށާއ ، ިއެނގޭ ިނެތްކަން ިއ ބާރާތެއް ިވަކ  ިވަޒަންކުރުމަށް ިއ ޢުލާންކޮށްފ ނަމަ،ި D/2011/45-240: ނަންބަރުިފުރ ހަމަކަން ިއަލުން ިބާޠ ލްކޮށް، އ ޢުލާން
ިގެއްލ  ިހައްގުތައް ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ިމައްސަލައ ގައ މ ފަހަރު ިބުނާ ިކަމަށް ިދާނެ ިގެން ،ި ިމަސައްކަތްކުރުމަށ4ިިްލ.އަތޮޅުގެ ިއ ޤްތ ޞާދީ ފަޅުރަށެއްގައ 

ި ިނަންބަރު: ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފަރާތްތަކެއް ިޝަޢުޤުވެރ ވާ ިއެކަމަށް ިކުއްޔަށްދ ނުމަށްޓަކައ ، D/2011/45ި(24ިި-240ދ ގުމުއްދަތަކަށް ިއ ޢުލާނ1022ިާޑ ސެމްބަރ )
(1022ިޑ ސެމްބަރ24ިި)D/2011/45ި-240ކަށް،ިޕޮއ ންޓްދޭނެިއުސޫލުިބަޔާންކޮށްދީފައ ނުވާތީ،ިއެއ ދާރާގެިނަންބަރު:ިގުޅ ގެން،ިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްިދ ޔަިފާރްތްތަ

ސަރުކާރުގެިގެޒެޓުގައ ިޝާއ ޢުކޮށްގެންިއަލުންިއ ޢުލާންކުރެއްވުމަށްިއަންގާފައ ވުމާއ ،ިއަދ ިއ  މާތުިސާފުކުރުމަށްިޢުލާނާއ ިގުޅ ގެންިމަޢުލޫއ ޢުލާންިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު،ިދ ވެހި 
 މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ދ ޔަިފަރާތްތަކަށްިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެމަތީންިޕޮއ ންޓްދޭނެިއުސޫލުިލ ޔުމުންިދ ނުމަށްިއަންގާފައ ވާތީ،ިމ 

ި
ިިިއއ.ރަސްދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި 15 ިއ ދާރާއ ން، ިކައުންސ ލްގެ ިއއ.ރަސްދޫ ިއއ.ރަސްދޫގައ  ިއ ޢުލާނާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިހަދައ ދޭނެ ިޕެލޭން ިޔޫސް ިލޭންޑް ބުރީގ1ިިެއއ.ރަސްދޫގެ

ންިޕްލޭންކޮށްިވޭއެއްިއެޅުމަށްޓަކައ ިއެތައެކަމަޑޭޝަންިޢ މާރާތެއްިއެޅުމަށްޓަކައ ިއެިޢ މާރާތްިކުރަހައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާއ ،ިއއ.ރަސްދޫގައ ިސްލ ޕް
(ި ިގަޑ އަށް ިއ ޢުލާނުގައ ވާ ިއެ ިސާފުކުރުމަށްޓަކައ ، ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާއ  ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކުންފުންޏެއްގ24:00ިިެޑ ޒައ ންކޮށްދޭނެ ިމާލޭގެ އަށް(

ި 11ިިފަރާތުން ިފ1021ިިޮޖެނުއަރީ ިމީހަކު ިހުރ  ިއެރަށުގައ  ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިނަމަވެސްރަސްދޫ ިކަމަށާއ ، ިމާލޭގެި، ނުވ  ިބުނެފައ ވަނީ ިގާތު ިއޭނާ އެއ ދާރާއ ން
ިޖަވާބު ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިކަމަށާއ ،ިއެގޮތަށް ިނުދެވޭނެ ިނެތ ިމަޢުލޫމާތު ިކުންފުނީގެިސ ޓީއެއް ިމީހަކުިފޮނުވާނަމަ ިކޮށްފައ ވާިކުންފުންޏެއްގެިފަރާތުން ިއ ދާރާއ ން ިދ ންއ ރުިއެ

ިއ ދާރާއ ންިކުރ ިޢުލޫމާތުިނުދެވޭނެިވާހަކަިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިއ ޢުލާންތަކުގައ ިއެގޮތަށްިމަ އ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،3ިިއއ.ރަސްދޫިކައުންސ ލްގެ
ި ިދ ޔައ ރު ިހ ނގަމުން ިއެބައްދަލުވުން ިޖެހުމަށްފަހު ިއ ންގަޑ  ިދ ނުމަށް ިއެއ ދާރާއ9ިަމަޢުލޫމާތު ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިކަމާއ ،ިއެދެފަރާތަށްވެސް،ިފަރާތަކުން ިހާޒ ރުވ  ށް

ިކަމާއ ،ިގަޑ  ިއެންގ ފައ ވާނެ ިނެތްކަމުގައ  ިބައ ވެރ ކުރެވެން ިބައްދަލުވުމުގައ  ިދ ނުމުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިސަބަބުން ިއައުމުގެ ިސާފުކުރުމަށްިގަޑ ޖެހ ގެން ިމަޢުލޫމާތު ިކުރ ން ޖެހުމުގެ
އ ޢުލާންިބާޠ ލްކޮށްިއެމަސައްކަތްތަކަށްިއަލުންިކަމަށްިއއ.ރަސްދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވާތީ،ިހާޒ ރުވ ިފަރާތަކަށްިމަޢުލޫމާތުިނުދީިފޮނުވާފައ ނުވާނެި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިނަންިއޮފީހުގެި

ިއެން ިއަންގާފައ ވާ ިއެއ ދާރާއަށް ިމ ކޮމ ޝަނުން ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިބާއ ޢުލާންކޮށްގެން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިގުން ިއެ 3ިޠ ލްކޮށް،
ގެންިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިއއ.ރަސްދޫިއ ޢުލާނާއ ިގުޅ ގެން،ިހުށަހެޅ ފައ ވާިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު،ިއެންމެިމަތ ންިމާކްސްިލ ބޭިފަރާތަކާިޙަވާލުކޮށްި

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
 

 


