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 1ލ.އަތޮޅު

ިތައުލީމީި ި1006ވަނަިއަހަރާއ ިި1002ވަނަިއަހަރާއ ި ި1002ވަނަިއަހަރުިލ.އަތޮޅުިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުންިކުރުވާފައވާިމަސައްކަތްތަކާިގުޅގެންިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއާިގުޅގެންިއެި

މަރުކަޒު

މައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ި ބެލބެލުމުންި ،އެ ިދުވަސްވަރު ިއެ ިމަރުކަޒުން ިކޮށްފައވާ ިގނަ ިމަސައްކަތްތައް ިކުރުވާފައވަނީ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދާ ިއެއްގޮތަށް ިނޫންކަން ިފާހަގަި
ކުރެވފައވާކަމަށާއި،އެގޮތުންިމަދުވެގެންިތންިފަރާތަކުންިއަގުިހޯދަންޖެހޭިމަސައްކަތްތަކުގައިތންފަރާތަކުންިއަގުނުހޯދާިމަސައްކަތްތައްިކުރުވާފައވާކަމާއި،އޢުލާންކުރާިމަސައްކަތްތަކަށްި
ޕޮއންޓް ިދޭނެ ިއުސޫލެއް ިހާމަކޮށްފައނުވާކަމާއި ،މަސައްކަތްތައް ިޙަވާލުކުރާއރު ިތަޢުލީމީ ިމަރުކަޒުގެ ިމުވައްޒަފުންނާ ިގުޅުންހުރ ިފަރާތްތަކާއ ިމަސައްކަތް ިހަވާލުކުރާއރު ިއޭރުގެ ިއެންޓ-
ކޮރަ ޕްޝަން ިބޯޑުން ިނަގަންޖެހޭ ިހުއްދަ ިނަގާފައނުވާކަން ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ކުރއަށް ިއޮތްތަނުގައ ިއެ ިމަރުކަޒުން ިމަސައްކަތްތައް ިކުރުވާއރުި ،މަތީގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިކަންކަންި
އޞްލާހުކޮށްގެންިކުރއަށްިގެންދއުމަށްިދެންނެވީއެވެ.
ި
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ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަނުގެިރ.މަޑުއްވަރީިބްރާންޗުގެިމެނޭޖަރަކަށްި ި 1022ވަނަިއަހަރުގެިމާރޗުިމަހުގެިކުރީކޮޅުިފަރާތެއްިހަމަޖައްސާފައ ިވަނީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހވާގޮތަށްިކަމުގައ ިދެކޭި
ކަމަށާއި،ސަބަބަކީިއެމަޤާމަށްިމީހަކުިބޭނުންވެގެންިއެއްވެސްިއޢުލާނެއްިކޮށްފައނުވާތީިކަމަށް ިބުނާިމައްސަލައާިގުޅގެންި،ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަނުގެިމުވައްޒަފުންގެިގަވާއދުގެިި 13ވަނަި
މާއްދާގައ ި ،ކުންފުނީގެިޑރެކްޓަރުންގެިބޯޑުންިބޭނުންވެއްޖެިހނދެއްގައ ިކުންފުނީގެިކޮންމެިމަގާމަކަށްވެސްިއޢުލާނުކުރުމަކާިނުލައ ިމުވައްޒަފަކުިނުވަތަިމުވައްޒަފުންިނެގދާނެިކަމަށްި
ބަޔާންކޮށްފައވާތީއާއި،ނަމަވެސްި،ޤާނޫނުންިލބދޭިމަންފާތައްިހަމަހަމަކަމާއެކުިލބުމަކީިކޮންމެިމީހެއްގެވެސްިޙައްޤެއްކަމަށްިޤާނޫނުިއަސާސގެިި 10ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރެވފައި
އޮތުމާއެކުި ،އޢުލާންނުކޮށް ިޤާނޫނު ިއަސާސގެ ި ި 222ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ޅ) ިއން ިރައީސުލްޖުމްހޫރއްޔާއަށް ިލބވަޑައގަންނަވާ ިއޚްތޔާރުގެ ިދަށުން ިރައީސުލްޖުމްހޫރއްޔާ ިމީހުންި
ޢައްޔަންކުރައްވާ ިމަގާމުތައް ިފޔަވައ ިއެހެން ިމަގާމުތަކަށް ިއޢުލާންނުކޮށް ިމީހުން ިނެގުމަކީ ިޤާނޫނު ިއަސާސގެ ިި 10ވަނަ ިމާއްދާގައ ިބުނާ ިހަމަހަމަކަމާ ިތަޢާރުޟުވާ ިކަމެއްކަމަކަށްި
ފެންނާތީއާއި ،އަދ ިއެއީ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމަގުފަހވާ ިކަމެއްކަމަށްވާތީ ިއެ ިގަވާއދު ިއޞްލާޙްކުރުމަށް ިމކޮމޝަނުން ިފޮނުވ ިނަންބަރު ިި 20(ި123-C/FNK/2015/49ޑސެންބަރުި
ި)1022ސޓީއަށްިޙަވާލާދީ؛
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ި
އެިސޓީންިއެދފައވާނީި،ފެނަކަކޯޕަރޭޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިގަވާއދުގެި ި13ވަނަިމާއްދާއަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހވާގޮތަށްިއެކުލަވާލާފައވާިމާއްދާއަކަށްވާތީިއެމާއްދާިއޞްލާހުކުރުމަށްި
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ިފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަނުން ިއެއާގުޅގެން ިފޮނުވާފައވާ ިސޓީއާއެކު ިފޮނުވާފައވާ ިމުވައްޒަފުންގެ ިގަވާއދު ިި 1022ގެ ިި 13ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ހ) ިގައ ިކުންފުނންި
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ިޚދުމަތްތައް ިފޯރުކޮށްދނުމަށްޓަކައ ިމުވައްޒަފުން ިނަގަން ިކުންފުންޏަށް ިބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި،މެނޭޖންގ ިޑރެކްޓަރުގެ ިލަފާގެމަތން ިއާންމުކޮށް ިއޢުލާންި
ކުރުމަކާނުލައ ިކޮންމެ ިމަޤާމަކަށްވެސް ިމުވައްޒަފުން ިވަޒީފާއަށް ިނެގދާނެ ިކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވާތީ ިއެމާއްދާ ިމކޮމޝަނުން ިއެދފައވާގޮތަށް ިއޞްލާހުކޮށްފައނުވާތީި ،ކުންފުންޏަށްި
މުވައްޒަފުންި ނަގާއރުިއާންމުކޮށްިއޢުލާނުކޮށްގެންިމުވައްޒަފުންިނެގުމަށާއި،ނަމަވެސްިހާއްސަިހާލަތެއްިދމާވެއްޖެިހނދެއްގައިޑރެކްޓަރުންގެިބޯޑުގެިލަފާގެމަތންިއޢުލާންިކުރުމަކާނުލާި
މުވައްޒަފުންިނެގޭގޮތަށްިކުންފުނީގެިމުވައްޒަފުންގެިގަވާއދުގެިި13ވަނަިމާއްދާިއޞްލާހުކުރުމަށްިފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންގައިދެންނެވުމަށެވެި .
ި
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ިއޮފްި އީ.ޕީ.އެސް ިސުކޫލަށް ިދޫކޮށްފައވާ ި"މ.ވައޓްގޭޓް" ިގެ ިއމާރާތް ިސަރުކާރަށް ިނެގުމަށް ިމކޮމޝަނުނުން ިި 21މޭ ިި 1022ގައ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓްރެޜަރީއަށްި
ފނޭންސް އަންގާފައވާިއެންގުމާިއެއްގޮ ތަށްި"މ.ވައޓްގޭޓް"ިމހާތަނަށްވެސްިސަރުކާރަށްިނުނަގައ ިވަކބަޔަކުިޢމާރާތުންިމަންފާިނަގަމުންދާިކަމުގެިމަޢުލޫމާތުިލބފައވާތީ ިދެންނެވުނުިސޓީތަކަށްި
ޙަވާލާދީިމ.ވައޓްގޭޓްިދައުލަތަށްިނެގުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްގައިދެންނެވުމަށެވެިި.
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ިއޮފްި މާލޭ ިމަޖީދީމަގުގައ ިހުންނަ ިި 22ނަންބަރު ިފހާރަި ،އމްޕޯރޓް ިމުދާ ިވއްކުމުގެ ިހުއްދަ ިބަދަލުކުރުމަށް ިއެދ ިި 20ޖޫން ިި 1023ގައ ިހުށަހެޅ ިފޯމުގައ ިއމާރާތުގެ ިވެރފަރާތް ިކަމުގައި
އކޮނޮމކްި ސޮއކޮށްފައވަނީިއމާރާތުގެިވެރފަރާތްކަމުގައ ިނުވާތީި،އމް ޕޯޓްިމުދާިވއްކުމުގެިހުއްދަިދޫކުރުމުގައ ިބލްޑންގިއޯނަރުގެިގޮތުގައ ިލޔުއްވާފައވަނީިރަޖސްޓްރީންިޗެކްނުކޮށްކަމަށްވާތީި،

ޑވެލޮޕްމަންޓު ކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައި،އމްޕޯރޓްިމުދާިވއްކުމުގެިހުއްދަިދޫކުރުމުގައިއަދިވޔަފާރިހުއްދަިބަދަލުިކުރުމަށްިހުށަހަޅާއރުިފޯމުގައިއމާރާތުގެިވެރފަރާތްިކަމުގައިބަޔާންކޮށްފައވާިނަންި،
ގޯތީގެިރަޖސްޓްރީއންިބަލައިޔަޤީންިކުރުމަށްފަހު ި،އމްޕޯރޓްިމުދާިވއްކުމުގެިހުއްދަިދނުމުގެިކަންތައްިކުރއަށްގެންދއުމަށާއި،އަދިއމްޕޯރޓްިމުދާިވއްކުމުގެިހުއްދަިދޫކުރުމުގައިއަދި
ވޔަފާރިހުއްދަިބަދަލުިކުރުމުގައިއަދިބާޠލްިކުރުމުގައިއަމަލުކުރާިއުޞޫލުތައްިއާންމުކޮށްިއޢުލާންިކުރުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިއކޮނޮމކްިޑވެލޮޕްމަންޓުގައިދެންނެވުމަށެވެި .
ި
 5ސްޓޭޓް ިޓެރޭޑންގި އެސްޓީއޯގެިމުވައްޒަފުންގެިތެރެއންިއައްޑޫިސޓީިގަމުގެިރަތްގެއާއ ިވޭރަގަމުގެި ގަރާޖްގައ ިމަސައްކަތްކުރާިމުވައްޒަފުންިއެއްވެސްިއުޞޫލެއްނެތ ިއތުރުގަޑީގެިފައސާިނަގާިކަމަށް ބުނެި
އޯގަނައޒޭޝަން ި

މކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅފައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙުޤީޤުކުރ ިކުރުމުގައ ިފާހަގަ ިކުރެވުނު ިކަންތައްތަކާ ިގުޅގެންި ،ކުރޔަށް ިއޮތްތަނުގައިއެސްޓީއޯއން ިމުވައްޒަފުންގެ ިވަޒީފާގެި
ބަޔާންތައްިއާކޮށްފައނުވާނަމަިއެސްޓީއޯގެިމުވައްޒަފުންގެިވަޒީފާގެިބަޔާންތައްިއާކޮށްިބެލެހެއްޓުމަށްިދެންނެވީއެވެި .

 6ފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަންި ފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަން ިލމޓެޑްގެ ިގއ.ވލނގލީ ިއންޖީނުގެއަށް ިގނަ ިމުވައްޒަފުންތަކެއް ިހޯދަން ިބޭނުންވެގެން ިފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަނުން ިކުރ ިއޢުލާނަކާ ިގުޅގެން ިއޯ-ލެވެލް ިހަދާފައހުރި
ލމޓެޑް ި

ފަރާތެއްިކުރމަތލާފައވާކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއެިއންޖީނުގެއަށްިި 21ވަރަކަށްިމުވައްޒަފުންިި 16ފެބްރުވަރީިި 1023ގައ ިނެރެފައވާއރުިއެއީިއޯ-ލެވެލްވެސްިނަހަދާތބ ިބައެއްކަމަށާއި،
އޭގެތެރޭގައ ިއެ ިއންޖީނުގޭގެ ިސައޓް ިމެނޭޖަރެއްވެސް ިހމެނޭކަމަށް ިބުނެ ިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށްި
ބަލާއރުި ި،

2

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
.2

ފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަން ިލމޓެޑްގެ ިނަންބަރ ިި 26(ިFNK/A/IUL/2014/13ޖަނަވަރީ ިި )1023އޢުލާނާއ ިނަންބަރު ިި 12(ިFNK/A/IUL/2013/35ޖަނަވަރީ ިި)1023

އޢުލާނުގައިމަޤާމުގެިޝަރުޠުތަކުގެިތެރޭގައިބަޔާންކޮށްފައވާިރޭންކުތަކަކީިކޮބައކަންިއެނގެންިނެތުމުންި،ވަޒީފާއަށްިއެދިކުރމަތލާިފަރާތްތަކުގެިޝަރުޠުފުރހަމަވާކަންިއެނގެންނެތަތީި،
ފެނަކަިކޮޕަރޭޝަންިލމޓެޑުންިމީގެފަހުންިއޢުލާންތައްކުރާއރުި،އޢުލާނުގައިބަޔާންކުރާިރޭންކުތަކުގެިތަފްޞީލުިއެނގޭނެިއުސޫލެއްިއެކުލަވާލުމަށާއ،
.1

ފެނަކަިކޯޕަރޭޝާންިލމޓެޑުންި ތައްޔާރުކޮށްފައވާިވަޒީފާއާގުޅޭިމަޢުލޫމާތުިފޯމުގައި،ލބފައވާިތަޢުލީމުގެިބަޔަށްިޕޮއންޓުިދނުމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާި ،ދާއރާއާގުޅޭިއތުރުި

މާއްދާތަކަކީިކޮބައކަންިއެނގުމުންިނެތުމުންނާއި،ލބފައވާިތަޖުރބާގެިބަޔަށްިޕޮއންޓުިދނުމުގައި ،އޮފީހެއްގެިމވަޒީފާގެިދާއރާގައ ިމަސައްކަތްކުރުމަކީ ިކޮބައކަމާއި،މަސައްކަތާގުޅޭި
ދާއރާއެއްގެިއޮފީހެއްގައ ިމަސައްކަތްކުރުމަކީިކޮބައކަންިއެނގެންިނެތުމުންނާއި،އެިފޯމުގެިހަތަރުިވަނަިބައ ިކަމަށްވާި،ޕޮއންޓުިލބޭިސެކްޝަންިމ ިބައގައި،ލބފައވާިތަޖުރބާއާއި
ތަމްރީނަށް ިޕޮއންޓު ދޭން ިއޮތްކަމުގައވީނަމަވެސްި ،އސްވެދެންނެވ ިފޯމުގެ ިއެއްވެސް ިބައެއްގައ ިލބފައވާ ިތަމްރީނަށް ިޕޮއންޓުދޭގޮތެއް ިއެނގެންނެތަތީި ،ފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަން ިލމޓެޑުންި
ތައްޔާރުކުރާިވަޒީފާއާގުޅޭިމަޢުލޫމަތުިފޯމުގައިއސްވެދެންނެވުނުިބައތަކުގެިތަފްޞީލްިއެނގޭނެގޮތަށްިވަޒީފާއާގުޅޭިމަޢުލޫމާތުިފޯމުިތައްޔާރުކުރުމަށާއި،
.1

ފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަން ިލމޓެޑުން ިތައްޔަރުކޮށްފައވާި ،ވަޒީފާތަކަށް ިކުރމަތލާފައވާ ިމީހުންގެ ިތެރެއން ިއންޓަރވއުކުރެވުނު ިފަރާތްތަކުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިފޯމުގައ ިތންި

ފަރާތަކުންިސޮއކުރަގޮތަށްިއޮންނައރުި،އެިތންިފަރާތުންިސޮއކުރަނީިކޮންިހައސއްޔަތަކުންކަމެއްިއެނގޭކަށްިނޯވެއެވެި.އެހެންކަމުންިއސްވެދެންނެވ ިފޯމުިތައްޔަރުކުރާއރުި،އެިފޯމުގައި
ސޮއކުރާިތންިފަރާތުންިސޮއކުރަނީިކޮންިހައސއްޔަތަކުންކަންިއެނގޭނެގޮތަށްިފޯމުިތައްޔާރުކުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.
 7މޯލްޑވްސް ިޕޮލސްި ތ.ތމަރަފުށީ ިދެޙާޖީންގެ ިޛކުރާ ި އައުކުރުމުގެ ިގޮތުންިތމަރަފުށީ ިހުޅަނގު ިފަރާތު ިބަނދަރުިޞަރަހައްދުގައ ިހަނދާނީ ިބނާއެއް ިއެޅުމަށްިސަރުކާރުން ިތމަރަފުށީ ިނޯތް ިއެސޯސއޭޝަންި
ސަރވސް ި

(ޓީ.އެން.ޢޭ)ިއަށްިޙަވާލުކުރިފައސާިއންިސައހޮޓަލެއްިހުޅުވައގެންިހންގަމުންދާިކަމަށާއި،ސަރުކާރުންިއެފައސާިޙަވާލުކުރިބޭނުންނޫންިއެހެންިބޭނުންތަކަށްިފައސާިޚަރަދުކޮށްފައވާި
ކަމަށްބުނާިމައްސަލާގައިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތަތަކަށްިބަލާއރުި ،
ތމަރަފުށީިޢަލީޙާޖީިއާއ ިޙަސަންޙާޖީގެިޒކުރާިއައުކުރުމަށްިތމަރަފުށީިނޯތްިއެސޯސއޭޝަންި(ޓީ.އެން.އޭ)ިއންިހަދަންިގަސްދުކުރ ިހަނދާނީ ިބނާގެިމަސައްކަތްިކުރުމަށްި(ތމަރަފުށީި
ރައްޔތުންނަށް)ިސަރުކާރުންިދެއްވ ިފައސާިޚަރަދުކުރ ިގޮތާއ ިބެހޭިގޮތުންިކޮޅުމަޑުލުިތމަރަފުށީިއޮފީހުންިތައްޔާރުިކޮށްފައވާިރޕޯޓްގައ ިފާހަގަކޮށްފައވާގޮތުންިދެހާޖީިޕާކްިތަރައްޤީި
ކުރުމަށްިސަރުކާރުންިޓީ.އެން.އޭިއަށްިދީފައވާިފައސާއންިޓީ.އެން.އޭިއންިސައހޮޓަލެއްިއމާރާތްކޮށްިހންގަމުންދާިކަމަށާއި ،ދެހާޖީިޕާކްގައ ިކުރ ިމަސައްކައްތައްިއެކ ިފަރާތްތަކާއި
ހަވާލުިކުރުމުގައިޓީ.އެން.އޭިގެިހންގާކޮމެޓީގެިމެންބަރުންނާއިގުޅުންހުރިފަރާތްތަކަށްިމަސައްކަތްިހަވާލުކޮށްފައވާކަމާއި،މަސައްކަތްިކުރުމަށްފަހުިޓީ.އެން.އޭިއންިކޮޅުމަޑުލުިތމަރަފުށީި
އޮފީހަށްިހުށަހަޅާފައވާިބލްތަކުގައިއޮޅުވާލުންތަކެއްިހުރިކަމަށްިފާހަގަކޮށްފައވުމާއި،މިމައްސަލައގެިތަޙްޤީޤްގައިސުވާލުިކުރެވފައވާިއަމއްލަިފަރާތެއްގެިނަމުގައިއަގުބޮޑުކޮށްިބލެއްި
ހުށަހަޅައގެންިފައސާިނަގާފައވާކަމާއ ި ،އެިފައސާިނެގުމަށްިއޭނާގެިނަމުގައ ިހަދާފައވާިބލަކީިއޭނާިހަދާފައވާިބލެއްނޫންިކަންިމ ިކޮމޝަނުގެިތަޙްޤީޤަށްިއެނގފައވާތީި،ދެހާޖީންި
ޛކުރާ ިއާކުރުމުގެ ިގޮތުން ިދެހާޖީންގެ ިޕާކުގައ ިހަނދާނީ ިބނާއެއް ިއެޅުމަށް ިސަރުކާރުން ިޓީ.އެން.އޭ ިއަށް ިދީފައވާ ިފައސާއަށް ިއެފަރާތުން ިހޔާނާތްތެރވެފައވާކަމަށް ިބެލެވޭތީި ،މި
މައްސަލައަކީިޤާނޫނުިނަންބަރު ި 13/2008އެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނުގެިޤާނޫނުގެި ި 13ވަނަިމާއްދާހެިދަށުންިކޮމޝަނުގެިބާރުިހނގާިދާއރާގެިތެރޭގައ ިއެިމާއްދާގެި(މ)ިގައި
"އަތޮޅުތަކުގެިނު ވަތަިރަށްރަށުގެިނުވަތަިއަވަށްތަކުގެިމުޖުތަމަޢުގެިކަންކަމާިގުޅޭގޮތުންިއެިމުޖުތަމަޢުގެިރައްޔތުންގެިނަމުގައ ިހޯދާިނުވަތަިލބޭ ިފައސާިނުވަތަިތަކެއްޗާއ ިގުޅުންހުރި
އެންމެހާިކަންކަން"ިހމެނޭތީިމ ިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިބެލ ިކަމުގައވޔަސްިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނުގެިި 21،21،23ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިފޔަވަޅުިއެޅުމުގެި

3

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ބާރުިކޮމޝަނަށްިލބގެންވަނީިސަރުކާރުިމުވައްޒަފުންިކުރާިކޮރަޕްޝަންގެިކުށްތަކަށްިކަމަށްވާތީިއާއިމިމައްސަލާގައިއެކުލެވުގެންވަނީިޚޔާނާތުގެިކުށްކަމަށްވާތީިމިމައްސަލަިތަޙްޤީޤްި
ކުރުމަށްިމޯލްޑވްސްިޕޮލސްިސާރވސްިއަށްިފޮނުވީއެވެި .
 8ދވެހރާއްޖޭގެ ިޤައުމީި ދވެހރާއްޖޭގެިޤައުމީިޔުނވަރސޓީގެިފެކަލްޓީތަކަށްިބޭނުންވާިއައ.ޓީިއާިގުޅޭިތަކެތި،ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިޚލާފަށްިހޯދާފައވާކަމަށާއި،އެގޮތުންި،ކޮމްޕއުޓަރިސސްޓަމާއި
ޔުނވަރސޓީ ި

އައ.ޓީ ިސާމާނު ިގަތުމަށް ިި 11ޖަނަވަރީ ިި 1021ގައ ިކޮށްފައވާ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހަޅާފައވާ ިއެސްޓމޭޓްތަކުގެ ިއަގުތައް ިި 2.2މލއަން ިރުފޔާއަށްވުރެ ިބޮޑުކަމުގައވީނަމަވެސްި،
ޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިބޯޑަށްިހުށަހެޅުމާއިނުލައ ިއެސްޓމޭޓްތައްިއވެލުއޭޓްކޮށް(ި2,544,955ި،ދެމލއަންިފައްސަތޭކަިސާޅީސްހަތަރުހާސްިނުވަސަތޭކަިފަންސާސްިފަހެއް)ިރުފޔާއަށްި
މަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައވާކަމަށާއި،އަދ ިމ ިމަސައްކަތަކީިޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިބޯޑަށްިހުށަހަޅާންިނުޖެހޭިމަސައްކަތެއްކަންިދެއްކުމުގެިގޮތުންިމަސައްކަތްިބައބަޔަށްިބަހާލައ ިވަކި
ވަކ ިި 22އެއްބަސްވުން ިއެކުލަވާލާފައވާކަމަށާއި ،މހުރހާ ިއެއްބަސްވުމެއްގައވެސް ިސޮއކޮށްފައވަނީ ިި 22އޭޕްރީލް ިި 1021ގައކަމަށް ިބުނެ ިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅފައވާ ިމައްސަލަި
މކޮމޝަނުންިތަޙުޤީޤުކުރ ިކުރުމުގައ ިފާހަގަިކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،އެމް.އެން.ޔޫގެިނަންބަރުިި 11(ިMNU-CA-FNP/2012/22ޖަނަވަރީިި)1021އޢުލާނާިގުޅގެންި
ހުށަހަޅާފައވާިއަންދާސީިހސާބުގެިޖުމުލަިި2.2މލއަންިރުފޔާިއަށްިވުރެިބޮޑުވާއރުި،އެމް.އެން.ޔޫއންިއެިއަންދާސީިހސާބުތައްިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި2.12ވަނަިމާއްދާއާި
ޚލާފަށްިޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިބޯޑަށްިހުށަހެޅުމާިނުލައިއެމް.އެން.ޔޫގެިޕްރޮކޔުމަންޓްިކޮމެޓީންިއވެލުއޭޓްކޮށްފައވާތީި،އެމް.އެން.ޔޫއންިކުރާިއޢުލާނުތަކާިގުޅގެންިބޑންގިޕްރޮސެސްި
ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިދެންނެވީއެވެި .

 9ދވެހރާއްޖޭގެ ިޤައުމީި ދވެހރާއްޖޭގެިޤައުމީިޔުނވަރސޓީގެިފެކަލްޓީތަކަށްިބޭނު ންވާިއައ.ޓީިއާިގުޅޭިތަކެތި،ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިޚލާފަށްިހޯދާފައވާކަމަށާއި،އެގޮތުންި،ކޮމްޕއުޓަރިސސްޓަމާއި
ޔުނވަރސޓީ ި

އައ.ޓީ ިސާމާނު ިގަތުމަށް ިި 11ޖަނަވަރީ ި ި 1021ގައ ިކޮށްފައވާ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހަޅާފައވާ ިއެސްޓމޭޓްތަކުގެ ިއަގުތައް ިި 2.2މލއަން ިރުފޔާއަށްވުރެ ިބޮޑުކަމުގައވީނަމަވެސްި،
ޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިބޯޑަށްިހުށަހެޅުމާއިނުލައ ިއެސްޓމޭޓްތައްިއވެލުއޭޓްކޮށް(ި2,544,955ި،ދެމލއަންިފައްސަތޭކަިސާޅީސްހަތަރުހާސްިނުވަސަތޭކަިފަންސާސްިފަހެއް)ިރުފޔާއަށްި
މަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައވާކަމަށާއި،އަދ ިމ ިމަސައް ކަތަކީިޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިބޯޑަށްިހުށަހަޅާންިނުޖެހޭިމަސައްކަތެއްކަންިދެއްކުމުގެިގޮތުންިމަސައްކަތްިބައބަޔަށްިބަހާލައ ިވަކި
ވަކ ިި 22އެއްބަސްވުން ިއެކުލަވާލާފައވާކަމަށާއި ،މހުރހާ ިއެއްބަސްވުމެއްގައވެސް ިސޮއކޮށްފައވަނީ ިި 22އޭޕްރީލް ިި 1021ގައކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލާގައ ިތަޙްޤީޤަށް ިފާހަގަކުރެވުނުި
ކަންތަތަކަށްިބަލާއރު،
.2

މި މައްސަލައގެ ިކަންހނގާފައވާ ިގޮތުން ިކޮރަޕްޝަންގެ ިކުށެއް ިހމެނފައނުވާ ިމައްސަލައެއް ިކަމަށްނންމ ިކަމުގައވީނަމަވެސްި ،އސްވެ ިދެންނެވުނު ިއޢުލާނާ ިގުޅގެންި

އެމް.އެން.ޔޫއާިއެއޢުލާނާގުޅގެންިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރެވުނުިފަރާތާިދެމެދުިި22އެޕްރީލްިި1021ވަނަިދުވަހުިސޮއކޮށްފައވާިި22އެގްރމަންޓްގެިތެރެއންިި20އެގްރމަންޓެއްގެިދަށުންި
ތަކެތ ިސަޕްލައކުރ ިފަރާތަށް ިދައްކަންޖެހޭ ިފައސާ ިދައްކާފައވަނީ ިއެ ިއެގްރމަންޓްތަކުގެ ިދަށުން ިޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ިތަކެތ ިޙަވާލުނުކޮށް ިލަސްވ ިމުއްދަތަށްވާ ިޖޫރމަނާ ިފައސާ ިމަދުންި
ކަލްކޔުލޭޓްކޮށްި،ޖޫރމަނާިފައސާިކެނޑުމަށްފަހުކަންި،ކަމާގުޅޭިޕޭމަންޓްިވައުޗަރުތަކުންިއެނގެންއޮތަތީއާއި،
 .1މގޮތުންިއސްވެިދެންނެވުނުިއޢުލާނާިގުޅގެންިއެމް.އެން.ޔޫއާިތަކެތ ިސަޕްލައކުރ ިފަރާތާދެމެދުިދެމެދުިސޮއކޮށްފައވާިި 22އެގްރމަންޓްގެިދަށުންިތަކެތ ިސަޕްލައކުރ ިފަރާތަށްި
ދައްކަންޖެހޭ ިޖުމުލަ ިފައސާ ިދައްކާފައވަނީ ިއެ ިއެގްރމަންޓްތަކުގެ ިދަށުން ިޔުނވަރސޓީއަށް ިޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ިތަކެތ ިޙަވާލުނުކޮށް ިލަސްވ ިމުއްދަތަށްވާ ިޖޫރމަނާ ިފައސާ ިމަދުންި
ކަލްކޔުލޭޓްކޮށްިޖޫރމަނާގެިގޮތުގައިކަނޑަންޖެހޭިފައސާގެިޖުމުލަި(ި13598.16/-ތޭރަހާސްިފައްސަތޭކަިނުވަދހަިއަށްިރުފޔާިސޯޅަލާރ)ިމަދުންިކެނޑުމަށްފަހުކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،އެި
ފައސާިމިމައްސަލައގައިއހުމާލުވެފައވާިފަރާތްތަކުގެިއަތުންިހޯދުމަށްިދވެހރާއްޖޭގެިޤައުމީިޔުނވަރސޓީއަށްިއެންގީއެވެި .
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 10މނސްޓްރީ
ފޝަރީޒް

ިއޮފްި  ި 1020ވަނަ ިއަހަރުގެ ިދަނޑުވެރންގެ ިދުވަހާ ިގުޅގެންި ،ސްރީލަންކާގެ ިކުންފުންޏެއްކުން ިގަނެފައވާ ިފަސްހާސް ިޑްރޭގަން ިފުރުޓްގަހުގެ ިއަގުި(ި816,000.00އަށްލައްކަ ިސޯޅަހާސް)ި
ިއެންޑްި ރުފޔާއަށް ިއެރކަމުގައވޔަސް ިމތަކެތ ިގަނެފައވަނީި ި1ފަރާތުގެ ިކޯޓޭޝަން ިނުހޯދާ ިއަދ ިއެއްބަސްވުމެއްވެސް ިއެކުލަވާލުމެއް ިނެތކަމަށްބުނާ ިމައްސަލައާއި ،ކޮރެއާގެ ިކުންފުންޏަކުންި

އެގްރކަލްޗަރ ި

ދެފަހަރެއްގެިމަތންިއޮއވާލިކަނދުފަތިހަރުކުރުމަށްިބޭނުންވާިި301ރޯލްިކޮއލްިގަނެފައވާއރުިއެތަކެތީގެިޖުމްލަިއަގު (ި 2,887,654.00ދެިމލއަންިއަށްސަތޭކަިއަށްޑހަިހަތްހާސްި
ހަސަތޭކަިފަންސާސްިހަތަރެއް)ިރުފޔާިއަރާކަމަށާއ ިއަދ ިމތަކެތ ިގަނެފައވަނީިއޢުލާނުިނުކޮށް ި1ި،ފަރާތުގެިކޯޓޭޝަންިނުހޯދާިއަދ ިއެއްބަސްވުމެއްވެސްިއެކުލަވާލުމެއްިނެތކަމަށްބުނާި
މައްސަލައާއި ،ލޭނު ިމަސްވެރކަމަށް ިބޭނުންވާ ިސާމާނު ިސންގަޕޫރުގެ ިކުންފުންޏަކުން ި(ި 1,282,240.00އެއްމލޔަން ިދުއސައްތަ ިއައްޑހަ ިދެހާސް ިދުއސައްތަ ިސާޅީސް) ިރުފޔާއަށްި
ގަނެފައވަނީ ިއޢުލާނު ިނުކޮށްި 1ި ،ފަރާތުގެ ިކޮޓޭޝަން ިނުހޯދާކަމަށްބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރު"ި ،ބެކްޓް ިފޝން"ި
ޕްރޮގްރާމުގެިދަށުންިގަނެފައވާިލޭނުިމަސްވެރކަމަށްިބޭނުންވާިސާމާނުތަކަކީި(ި 1,282,240.75އެއްމލޔަންިދުއސައްތަިއައްޑހަިދެހާސްިދުއސައްތަިސާޅީސްިރުފޔާިހަތްދހަިފަސްި
ލާރ)ިރުފޔާގެިއަގުހުރ ި ތަކެތ ިކަމަށްވެފައި،މ ިސާމާނުތަކުގެތެރެއންިއފާޑްިޕްރޮޖެކްޓަށްިބޭނުންކުރަންިނެގފައވަނީިއެންމެިދޯންޏަކަށްިބޭނުންވާިސާމާނުކަމަށްިތަޙްޤީޤަށްިބަޔާންދންި
ބައެއް ިފަރާތްތަކުން ިބުނެފައވާތީއާއ ިއަދ ިމ ިޕްރޮގްރާމަށް ިގެނައ ިސާމާނުތަކުގެތެރެއން ިބާކީ ިހުރސާމާނުތައް ިވީތަނެއް ިނޭނގޭކަމަށް ިމ ިކޮމޝަނަށް ިބަޔާންދންފަރާތްތަކުން ިފާހަގަި
ކޮށްފައވާތީއާއ ިއަދ ިމ ިމނސްޓްރީގެ ިލޔެކޔުންތަކުން ިމތަކެތ ިވީތަނެއް ިއެނގެން ިނެތްކަން ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،މ ިޕްރޮގްރާމަށް ިގެނެސްފައވާ ިސާމާނުތައް ިވީތަން ިބަލައ ިމި
ސާމާނުތައްިމނސްޓްރީގެިއެންޓްރީއަށްިވެއްދުމަށްފަހުި،މިކޮމޝަނަށްިލޔުމުންިއެންގެވުންިއެދިދެންނެވީއެވެި .

 11ސފްކޯ ި

ސފްކޯ ި(ސފައންގެ ިކޯޕަރޭޓވް) ިއން ިބަންޑާރަ ިކޮށީގެ ިބަދގޭގައ ިބޭނުންކުރާ ިއކުއޕްމަންޓްތައް ިރާއްޖެއން ިބޭރުން ިއެތެރެކޮށް ިއންސްޓޯލްކޮށްދނުމަށް ި(ި222000އެއްލައްކަި
އަށާރަހާސް)ިއަމއްލަިފަރާތަކަށްިހަވާލުކުރފަހުންިއެތަކެތ ިސފްކޯި(ސފައންގެިކޯޕަރޭޓވް)ިއަށްިލބފައ ިނުވާިކަމަށާއި،އަދ ިއެފައސާވެސްިއެތަނަށްިއަނބުރާިލބފައ ިނުވާކަމަށްި
ބުނާިމައްސަލާގައިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތަތަކަށްިބަލާއރު،
.2

ސފްކޯި(ސފައންގެިކޯޕަރޭޓވް)ިއާއި،އަމއްލަިފަރާތަކާއ ިދެމެދުިކުރެވފައ ިވަނީިގާތްގަނޑަކަށްި(ި 1000000.00ތންިމލއަން)ިރުފޔާިގެިމުޢާމަލާތަކަށްވެފައި،މފަދަި

މުއާމަލާތެއްގައ ިދެފަރާތުގެ ިދެމެދުގައ ިސޮއ ިކުރެވފައ ިވަނީ ި"މެމޮރެންޑަމް ިއޮފް ިއަންޑަސްޓޭންޑންގ" ިއެއްގެ ިދަށުންނެވެި .ޤާނޫނީ ިގޮތުން ިބަލާއރުި،ފައސާގެ ިމންވަރު ިމަތި
މުޢާމަލާތަކަށް ިއެއީ ިއެކަށީގެންވާ ިޤާނޫނީ ިއެއްބަސްވުމެއް ިނޫނެވެި .އަދ ިއެކަމުގެ ިސަބަބުން ިމުޢާމަލާތުގައ ިދމާވާ ިއެކއެކ ިމައްސަލަތައް ިހައްލުކުރުމަށް ިދަތވެއެވެި .ތަޙްޤީގުގައި
މކަމާބެހޭގޮތުން ިސު ވާލުކުރުމުންި ،ޤާނޫނީ ިގޮތުން ިއެކަން ިއޮންނަގޮތް ިއެހާބޮޑަކަށް ިނޭގޭ ިކަމަށް ިސފްކޯ ި(ސފައންގެ ިކޯޕަރޭޓވް) ިގެ ިކޮމްޕެނީ ިސެކްރެޓަރީ ިބުނެފައވެއެވެި .މފަދަި
މުޢާމަލާތްތަކުގައ ިދެފަރާތުގެ ިހައްޤުތަކާއ ިޒންމާތައް ިވަކން ިލޔެވި ،ފައސާ ިއަދާކުރާނެ ިގޮތާއ ިމންވަރު ިބަޔާންކޮށްފައވާި ،ޤާނޫނީ ިގޮތުން ިބަނދެވޭ ިކޮންޓްރެކްޓެއް ިހެދފައ ިވުމަކީި،
ކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ިވެދާނެ ިފަދަ ިއަމަލެއްިހުއްޓުވުމަށް ިއެޅޭނެިފޔަވަޅެއްކަމަށްވާތީި ،މފަދަ ިބޮޑެތ ިމުޢާމަލާތްތަކުގައ ިޤާނޫނީިގޮތުން ިބަނދެވޭިކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ިދަށުން ިމަސައްކަތްި
ކުރުމަށްިލަފާއެރުވީއެވެި .
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ސޓީިއންވެސްޓްމެންޓްގެ ިދައުރަކީ ިމެޝނަރީިއާއ ިއކުއޕްމެންޓް ިރާއްޖެ ިގެނެސްިއންސްޓޯލް ިކޮށްދނުން ިކަމުގައވާއރުި ،އެިމެޝނަރީ ިއާއ ިއކުއޕްމެންޓް ިއންސްޓޯލްި

ކުރުން ިލަސްވެގެން ިދޔައީ ިބަދގޭގެ ިއންފްރާ ިސްޓްރަކްޗާ ިއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ިފަރާތުން ިނންމާފައ ިނުވުމުގެ ިސަބަބުންކަން ިއެގެން ިއޮންނައރުި ،އެމް.އެންޑީ.އެފްގެ ިފަރާތުން ިފުރހަމަި
ކުރަންޖެހޭިޒންމާތަކެއް ިއެމުއައްސަސާގެ ިއޙުމާލުން ިފުރހަމަ ިނުވުމުގެ ިސަބަބުންި،ސފްކޯއަށް ިމާލީ ިގެއްލުން ިލބފައވާކަން ިފާހަގަކުރެވޭތީި،މުސްތަޤްބަލުގައ ިމފަދަކަންކަން ިތަކުރާރުި
ނުވާނެހެންިއަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 12ޖުޑީޝަލްިސަރވސްި ސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނަށް ިކުރީގެ ިމެމްބަރެއްގެ ިބަދަލުގައ ިއައްޔަންކުރ ިމެމްބަރު ިހުވާކުރުމުގެ ިހުރހާ ިކަމެއް ިހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ިސްޕްރީމް ިކޯޓުން ިހުވާލައދނުމަށް ިފަނޑޔާރަކުި
ކޮމޝަން ި

ހަމަޖައްސާފައވަނކޮށް ިއުއްތަމަ ިފަނޑޔާރަށާއ ިއަދ ިސްޕްރީމް ިކޯޓުގެ ިދެ ިފަނޑޔާރަކަށް ިއެނގުމެއްނެތ ިސްޕްރީމް ިކޯޓުގައ ިއަނެއް ިި 3ފަނޑޔާރުން ިއެކޯޓުން ިޢަމަލުކުރަމުންދާި
އުސޫލުތަކާއިޕްރޮސީޖާތަކާއިޚލާފަށްިއަމުރެއްިނެރެިހުވާކުރުމުގެިކަންތައްިހުއްޓުވާފައވާިކަމަށާއިއަދިއެިއަމުރުގައިސްޓޭމްޕްިޖަހާފައވަނީިއުއްތަމަިފަނޑޔާރަށްިނޭނގިއަދިއުސޫލާި
ޚލާފަށްިކަމަށާއ ިއެކަންިއެގޮތަށްިކޮށްފައވަނީިސވލްިސާރވސްިކޮމޝަނުގެިކުރީގެިމެމްބަރުިވަކކޮށްފނަމަިޖޭ.އެސް.ސީިއންިފަނޑޔާރަކާިގުޅޭގޮތުންިބަލަމުންދާިމައްސަލާގައ ިއެި
ފަނޑޔާރާިއެއްކޮޅަށްިވޯޓްިދޭނެިފަރާތެއްިމަދުވާނެތީިކަމަށާއިއެހެންިކަމުންިމކަމަކީިއަމއްލަނާޖާއޒުިފައދާިހޯދުމުގެިގޮތުންނާއިއަދިއެހެންިފަރާތަކަށްިނާޖާއޒްިފައދާިހޯދައދނުމުގެި
ގޮތުންިކޮށްފައވާިކަމެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙުޤީޤުކުރ ިކުރުމު ގައ ިފާހަގަިކުރެވުނުިކަންތައްތަކާިގުޅގެންި،މ ިމައްސަލަިބެލުމަކީި،ދވެހރާއްޖޭގެ ިފަނޑޔާރުންގެި
ޤާނޫނު ި(ޤާނޫނު ިނަންބަރު ިި ) 13/2010އަށް ިބަލާއރު ިޖުޑީޝަލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުގެ ިއޚްތޞާޞްތަކުގެ ިތެރޭގައ ިހމެނޭ ިކަމެއްކަމަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިމމައްސަލަ ިޖުޑީޝަލްި
ސަރވސްިކޮމޝަނަށްިފޮނުވައި،މމައްސަލައގައިޢަމަލުކުރަންވީިގޮތުގެިލަފަޔަކަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.
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ިއޮފްި ގދ.ތނަދޫިކައުންސލްގެިމެމްބަރުންިމަޤާމުގެިނުފޫޒާއިބާރުިބޭނުންކޮށްގެންިތނަދޫިސްޕޯޓްސްއާއިތނަދޫިމަސްވެރންގެިރޫހަށްި(ޓައމްސް)ިއަށްިތނަދޫިފއުލްސަޕްލައިހުޅަނގުންިއޮތްި

ހައުސންގ ިއެންޑްި ބްލޮކުންިދީފައވާިދެބންިވަކކޮށްިސޔާސީިޕާޓީއެއްގެިހަރުގެިއެޅުމަށްިތނަދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއންިދީފައވާިކަމަށާއިމކަމަކީިޤާނޫނީިހަމަތަކުގެިމަތންިކުރެވޭނެިކަމެއްކަމަށްިނުދެކޭި
އންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ި ކަމަށާއ ިސަބަބަކީިދވެހ ިރާއްޖޭގައ ިމހާރުިރަޖސްޓްރީިވެފައވާިި 22ސޔާސީިޕާޓީިވާއރުިތނަދޫިކަހަލަިބމުގެިދަތކަންިހުރ ިރަށަކުންިކޮންމެިޕާޓީިއަކަށްިި 4000އަކަފޫޓުގެިބންި
ހަމަޖައްސަންިޖެހއްޖެނަމަިއެކަންިކުރާނެގޮތެއްިނެތްިއރުިތނަދޫިކައުންސލްގައ ިސޔާސީިޕާޓީއެއްގެ ިމެޖޯރޓީިއޮތަތީވެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިި 4000އަކަފޫޓުގެިބންިއެި
ސޔާސީިޕާޓީއަށްިދީފައވާކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،ގދ.ތނަދޫއންިއެމް.ޑީ.ޕީއަށްި
ބން ި ދޫކޮށްފައވަނީިދވެހރާއްޖޭގެިބމާބެހޭިޤާނޫނާއ ިލޯކަލްިކައުންސލްތަކުގެިއޚްތޞާޞްިހނގާިސަރަޙައްދުގައ ިހމެނޭިދައުލަތުގެިބންތައްިކައުންސލްތަކާިޙަވާލުކުރުމުގެިގަވާއދުި
އަދ ިސޔާސީ ިޕާޓީގެ ިގަވާއދު ި(ި 1002މހާތަނަށް ިގެނެވުނު ިއޞްލާޙުތަކާ ިއެކުި 22ި ،ނޮވެމްބަރިި )1006އާ ިޙލާފަށް ިކަމަށްވާތީި ،ގދ.ތނަދޫ ިއން ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިބން ިދޫކުރި
ދޫކުރުމަކީ ިހުވަދުއަތޮޅު ިދެކުނުބުރީ ިތނަދޫ ިކައުންސލްގެ ިދަށުގައވާ ިދައުލަތުގެ ިބމުގެ ިބޭނުން ިޤާނޫނާއ ިގަވާއދާ ިޚލާފަށް ިކުރުން ިކަމަށް ިތަޙްޤީޤަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީި ،ލޯކަލްި
ކައުންސލްތަކުގެ ި އޚްތޞާޞް ިހނގާ ިސަރަޙައްދުގައ ިހމެނޭ ިދައުލަތުގެ ިބންތައް ިކައުންސލްތަކާ ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިގަވާއދުގެ ިި 3ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ށ) ިގައ ިވާފަދައން ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށްި
ދީފައވާިބންިމނސްޓްރީގެިބެލުމުގެިދަށަށްިގެންދއުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
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