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ސވލްިސަރވސްި

ތ.ކަނޑޫދޫިކައުންސލްގެިއދާރާގެިއެސސްޓެންޓްިޑރެކްޓަރުގެިމަގާމަށްިމީހަކުިހޯދުމަށްިއޢުލާންކުރުމުންިއެިމަގާމަށްިކުރމަތލާފައވަނީިި 1މީހުންިކަމަށާއި،އެިމަގާމަށްިކުރމަތލ ިމީހުނާި

ކޮމޝަން

އންޓަވއުކޮށްފައވަނީ ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުން ިއެދފައވާ ިގޮތަށް ިއެިއދާރާގެ ިހއުމަން ިރސޯސް ިމެނޭޖްމަންޓް ިއެންޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިކޮމޓީި(އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ިކޮމޓީ) ިންި
މަޝްވަރާކޮށްިނންމގޮތުގެިމަތންިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިޒންމާދާރުވެރޔާިމެދުވެރކޮށްިއަތޮޅުގެިއެކ ިރަށްރަށުންިމީހުންިހމެނޭގޮތަށްިއެކުލަވާލ ިޕެނަލަކުންކަމަށާއި،އެިޕެނަލުންިއެި
މަގާމަށްިކުރމަތލިމީހުންނަށްިޓެސްޓްދީިއންޓަވއުކޮށްިމާކްސްިދީިނމުނުފަހުންިއެިމަގާމަށްިކުރމަތލިއަނެއްިި1މީހުންިކުރިޝަކުވާތަކަކާިގުޅގެންކަމަށްިބުނެިއެމަގާމަށްިމީހަކުިހޯދުމަށްި
ކޮށްފައވާ ިއޢުލާން ިބާޠލުކުރުމަށާއ ިއެ ިމަގާމަށްިމީހަކު ިހޯދުން ިމަޑުޖައްސާލުމަށް ިއެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ިކޮމޓީން ިނންމައ ިއެކަންިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނަށް ިއަންގާފައވާ ިކަމާއި ،އަދި
އޭގެފަހުންިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަނުގެިމަޝްވަރާއާއެކު ިއެިމަގާމަށްިމީހަކުިހޯދުމަށްިއަލުންިއޢުލާންކޮށްފައވާކަމަށްިކަނޑޫދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއންިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަނަށްި
އަންގާފައވާ ިކަމާއި ،އެ ިމަގާމަށް ިއަދ ިމީހަކު ިހަމަނުޖައްސާކަމަށާއި،ކަނޑޫދޫ ިކައުންސލުން ިޝަކުވާގައ ިބުނާ ިފަރާތް ިއެ ިމަގާމަށް ިހަމަޖެއްސުމަށް ިދެކޮޅުިހަދަނީ ިއޭނާއަކީ ިކައުންސލްގެި
މެޖޯރޓީ ިއޮތް ިޕާޓީގެ ިމެންބަރުންނާ ިސޔާސީގޮތުންިފކުރު ިތަފާތު ިމީހަކަށްވާތީކަން ިކުރން ިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅފައހުރިމައްސަލަތަކުން ިއެނގޭ ިކަމަށާއި ،މ ިޝަކުވާގައ ިބުނާ ިމަގާމަށްި
ކުރމަތލާފައވާިއެހެން ިފަރާތަކީ ިކައުންސލްގެ ިފުރަތަމަ ިދައުރުގެ ިކައުންސލްގެިނާއބުރައީސަކަށް ިހުރ ިމީހެއްކަމަށާއި ،އެ ިދައުރުގައ ިސވލް ިސަރވސްގެިއުސޫލުތަކާ ިޚލާފަށް ިބައެއްި
ކަންތައްތައް ިކައުންސލުން ިނންމުމުގައ ިއޭނާ ިވޯޓު ިދީފައވާކަން ިމކޮމޝަނަށް ިކުރން ިހުށަހެޅފައހުރިމައްސަލަތަކުން ިއެނގޭ ިކަމަށާއި ،އެގޮތުން ިކަނޑޫދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެި
އެސސްޓެންޓް ިޑރެކްޓަރުންނަށް ިއޭރުތބ ިމީހުންނަށް ިދޭންޖެހޭ ިއެލަވަންސްތައް ިނުދީ ިހފެހެއްޓުމަށްިކައުންސލުން ިނންމ ިނންމުމަށް ިތާއީދުކޮށް ިވޯޓު ިދނުމާއި ،ކަނޑޫދޫިކައުންސލްގެި
އދާރާގެިމސްކތުިމަސައްކަ ތުމީހެއްގެިމަޤާމުގައިފަރާތެއްިދވެހިސވލްިސަރވސްިގެިގަވާއދާިޚލާފަށްިިކޮންޓްރެކްޓްިއުސޫލުންިގެންގުޅޭކަމުގެިމަޢުލޫމާތުިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަނަށްި
ލބގެން ިއޭނާ ިދޫކޮށްލުމަށް ިސވލްިސަރވސް ިކޮމޝަނުން ިއެންގުމުން ިއެއެންގުމަށް ިޢަމަލުނުކުރުމަށް ިކައުންސލުންިނންމ ިނންމުމަށް ިތާއީދުކޮށް ިވޯޓުދނުމާއި ،ކަނޑޫދޫ ިސްކޫލްގެި
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ސެކއުރޓީިބެލެހެއްޓުންިއައުޓްސޯސްިކުރުމާިގުޅގެންިއެިސްކޫލުގެިވޮޗަރެއްގެިވަޒީފާގައހުރ ިފަރާތްިކައުންސލްގެިއދާރާގެިހުސްކޮށްިއޮތްިމސްކތުިމަސައްކަތުމީހެއްގެިވަޒީފާއަށްިސވލްި
ސަރވސްިކޮމޝަނުންިހަމަޖައްސަންިއުޅުމުންިއެގޮތަށްިހަމަޖެއްސޔަސްިއެކަންިގަބޫލުިނުކުރުމަށްިކައުންސލުންިނންމ ިނންމުމަށްިތާއީދުކޮށްިވޯޓުިދނުމާއި،މސްކތުިމަސައްކަތުމީހެއްގެި
ވަޒީފާއަށް ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނުން ިހަމަޖެއްސުމުން ިއޭނާގެ ިމުސާރަ ިނުދީ ިހފެހެއްޓުމަށް ިކައުންސލުންިނންމ ިނންމުމަށް ިތާއީދުކޮށް ިވޯޓުދނުމާއި ،ޝަކުވާގައބުނާ ިފަރާތަކީި
ކައުންސލުންިނންމ ިމބުނެވުނު ިނންމުންތަކާ ިއޭރު ިދެކޮޅު ިހެދ ިމެންބަރެއް ިކަމަށާއި،މސްކތު ިމަސައްކަތުމީހާއަށް ިވަޒީފާ ިދނުމާއ ިއޭނާއާއ ިއެސސްޓެންޓް ިޑރެކްޓަރުންނަށް ިދޭންޖެހޭި
މުސާރައާއ ިއެލަވަންސްތައްިނުދީިހފެހެއްޓީިއެމީހުންނަކީިސޔާސީގޮތުންިކައުންސލްގެިމެޖޯރޓީިމެންބަރުންނާިޚޔާލުިތަފާތުިބަޔަކަށްވާތީކަމާއި،މހާރުވެސްިކަނޑޫދޫިކައުންސލްގެިމެޖޯރޓީި
އޮތީިހަމަިއެޕާޓީއަށްކަމާއި،އެހެންކަމުންިކައުންސލްގެިމެންބަރުންނާިގުޅޭިއެމީހުންނާިސޔާސީގޮތުންިޚޔާލުިއެއްގޮތްިމީހަކަށްިނޫނީިއެތަނުންިވަޒީފާިދޭންިއޭރުވެސްިއަދިމހާރުވެސްިކަނޑޫދޫި
ކައުންސލުން ިދެކޮޅު ިހަދާކަމާއި ،އެމީހުނާިސޔާސީގޮތުން ިޚޔާލުތަފާތު ިމުވައްޒަފުންނަށް ިލބެންޖެހޭ ިޢނާޔަތްތައް ިދނުމަށްިދެކޮޅު ިހަދައ ިއެމުވައްޒަފުންނަށް ިދަތކޮށް ިހަދާކަންި
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،މނޫނަސް ިބައެއް ިއެހެން ިކައުންސލްތަކުގެ ިވަޒީފާތަކަށް ިމީހުންިލެއްވުމުގައވެސް ިއެމަގާމަށް ިހޮވޭ ިމީހާއަށް ިވަޒީފާ ިދނުމަށް ިކައުންސލުން ިދެކޮޅުިހެދުމުން ިސވލްި
ސަރވސްިކޮމޝަނުންިއެމީހާއަށްިވަޒީފާިނުދީިހުރކަމުގެިމަޢުލޫމާތުިލބފައވާިކަމާއި،ނަމަވެސްިސވލްިސަރވސްގެިވަޒީފާތަކަށްިމީހުންިހޮވަންވާނީިސޔާސީިނުފޫޒުންިއެކަހެރވެި،މެރޓްި
އުސޫލުންިކަމުގައިއޭރުިޢަމަލުކުރެވެމުންދޔަިދވެހިސވލްިސަރވސްގެިގަވާއދުިި1020ގެިި48ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިގައާއ ިމހާރުިޢަމަލުކުރަމުންދާިދވެހ ިސވލްިސަރވސްގެިގަވާއދުި
ި 1028ގެ ިި 57ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ހ) ިގައ ިބަޔާންވެގެންވާއރުި ،ކަނޑޫދޫ ިކައުންސލްގެިއދާރާގެ ިއެސސްޓެންޓް ިޑރެކްޓަރުގެ ިމަގާމަށް ިހޮވފައވާ ިޝަކުވާގައ ިބުނާ ިފަރާތްިއެމަޤާމަށްި
ހަމަޖެއްސުމަށްިއެރަށުިކައުންސލުންިއންކާރުކުރަނީ ިއޭނާއަކީިކައުންސލްގެިގނަިމެންބަރުންނާިސޔާސީގޮތުންިޚޔާލުތަފާތުިމީހަކަށްވެފައިއެމީހުންނާިސޔާސީގޮތުންިޚޔާލުިއެއްގޮތްިމީހަކުި
އެމަޤާމަށް ިހަމަޖެއްސުމުގެިބޭނުމުގައކަމަށް ިމކޮމޝަނަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީި ،ފާހަގަކޮށްފައވާިކަންތައްތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށް ިއެމަގާމަށް ިމީހަކު ިހަމަޖެއްސުމަށް ިސވލް ިސަރވސް ިކޮމޝަނަށްި
އެންގުނެވެ.

ި
 ި 1ސުޕްރީމްިކޯޓް

ށ.ފޭދޫިމެޖސްޓްރޭޓްިކޯޓުގެިނަންބަރުިި 21(ިC4MC/2015/05ޖުލައ ިި) 1027އޢުލާނާިގުޅގެންިވޮޗަރުގެިވަޒީފާއަށްިކުރމަތލ ިމީހުންގެިތެރެއންިއެންމެިމަތންި
ޕޮއންޓް ިލބުނު ިި 1މީހުންކުރެ ިމީހަކު ިއެވަޒީފާއަށް ިހަމަނުޖައްސައި ،ޕޮއންޓުގެ ިގޮތުން ިި 1ވަނައާއ ިި 8ވަނަ ިލބުނު ިދެފަރާތް ިއެވަޒީފާއަށް ިހަމަޖައްސަވާފައވަނީ ިއަދ ިއއ.މަތވެރީި
މެޖސްޓްރޭޓްިކޯޓުގެިނަންބަރުިި 12(ިU5MC/2015/09ޖޫންިި) 1027އޢުލާނާިގުޅގެންިއެކޯޓުގެިވޮޗަރުގެިމަގާމަށްިކުރމަތލ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިއެންމެިމަތންިޕޮއންޓްިލބގެންި
އެމަގާމަށް ިހަމަޖެއްސުމަށް ިއެކޯޓުން ިއެދފައވާ ިފަރާތް ިއެވަޒީފާއަށް ިހަމަނުޖައްސައި ،ޕޮއންޓްގެ ިގޮތުން ިި 1ވަނައަށް ިދޔަ ިފަރާތް ިއެވަޒީފާއަށް ިހަމަޖައްސަވާފައވަނީި ،ޝަރުއީ ދާއރާގެި

މުވައްޒަފުންގެިގަވާއދުގެިި48ވަނަިމާއްދާގައވާިގޮތުގެިމަތންކަމަށްިޑޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުޑީޝަލްިއެޑްމނސްޓްރޭޝަންއންިދަންނަވާފައވާތީއާއި ،
ި
މކޮމޝަނުންިި 16ޑސެންބަރުިި 1021ގައ ިފޮނުވ ިސޓީއން ،ޝަރުޢީިދާއރާގެިމުވައްޒަފުންގެިގަވާއދުގެިި 48މާއްދާގެި(ށ)ިގައ"ި،ވަޒީފާއަށްިއެދފައވާިމީހުންގެި

2

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ތެރެއންިވަޒީފާއަށްިހަމަޖައްސާނެިމީހަކުިކަނޑައަޅާނީިތައުލީމާއި،ތަޖުރބާއާއި،އންޓަރވއުއންިއެންމެިގނަިމާކްސްިލބޭިފަރާތްިނުވަތަި(ި01ތނެއް)ިފަރާތުންިކުރެިއެންމެިރަނގަޅުިމީހާި
ބަލައގެންިކަމާއ( ި01ި،ތނެއް)ިވަނައަށްވުރެިދަށްކޮށްިމާކްސްިލބފައވާިފަރާތަކަށްިވަޒީފާިހަމަޖައްސަންިހުށަހަޅާނަމަި،ހުށަހަޅާިސަބަބުތައްި،މގަވާއދުގެިޖަދުވަލުިި11ގައވާި"އންޓަރވއުި
ޕެނަލްގެިޔައުމއްޔާ" ިއާ އެކު ިހުށަހަޅަންވާނެ" ިކަމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮތްއޮތުމަކީ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމަގުފަހވާިގޮތަށް ިއޮތް ިކަމަކަށްވާތީއާއި ،އަދ ިމގޮތަށް ިއޮތުމުން ިވަޒީފާއަށް ިއެދ ިހުށަހަޅާި
ފަރާތްތަކުގެިތެރެއންި،މާކްސްއަށްިނުބަލައިއންޓަރވއުިޕެނަލަށްިފެންނަިފަރާތަކަށްިވަޒީފާިހަމަޖެއްސުމުގެިފުރުސަތުިއޮތުމާއި،އާންމުިއުޞޫލަކީިއެންމެމަތންިމާކްސްިލބޭިފަރާތަށްިވަޒީފާި
ހަމަޖެއްސުންކަމަށްވާތީި،އެމާއްދާިއސްލާޙްކުރުމަށްިދަންނަވާފައވާނެއެވެި.އަދ ިއެސޓީއާިގުޅގެންިއެމާއްދާިއޞްލާޙުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރަމުންދާިކަމަށްިއެޑޕާޓްމަންޓުންިި 14ޖަނަވަރީި

1021ގައިފޮނުވިސޓީއންިމކޮމޝަނަށްިއަންގަވާފައވެއެވެި .
ި
ނަމަވެސް ި ،މަތީގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާިމައްސަލަތައްިމކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުންި،މކޮމޝަނުންިއެންގ ިއެންގުމާިއެއްގޮތަށްިޝަރުޢީިދާއރާގެިމުވައްޒަފުންގެިގަވާއދުގެި
ި 48މާއްދާގެ ި(ށ) ިއޞްލާޙުކޮށް ިއެޑޕާޓްމަންޓުން ިހުރހާ ިކޯޓަކަށް ިފޮނުވ ިނަންބަރު ިި 07(ި16/2013ޖޫން ިި )1021އާއްމު ިސޓީއން ިއެނގެންއޮތް ިނަމަވެސްި ،ފަހުން ިއެޑޕާޓްމަންޓުންި
ހުރހާިކޯޓަކަށްިފޮނުވ ިނަންބަރުިި 05(ި2015/3މޭިި) 1027އާއްމުިސޓީއންިއެމާއްދާއަށްިގެނެސްފައވާިބަދަލުންިވަޒީފާއަށްިއެދ ިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންި،މާކްސްއަށްިނުބަލައި
އންޓަރވއުިޕެނަލަށްިފެންނަިފަ ރާތަކަށްިވަޒީފާިހަމަޖެއްސުމުގެިފުރުސަތުިއޮތްކަމާއި،އެގޮތަށްިޢަމަލުކުރާނަމަި،ވަޒީފާއަށްިމީހުންިހޮވުމަށްޓަކައ ިޕޮއންޓްިދނުމުގެިބޭނުމެއްިއޮތްކަމަކަށްިމި
ކޮމޝަނަށް ިނުފެންނަ ިވާހަކަ ިދެންނެވީމެވެި .ވަޒީފާތަކަށް ިއެދޭ ިއެތައް ިބަޔަކު ިމގައުމުގައ ިއުޅޭއރުި ،އަދ ިޤާނޫނުން ިލބދޭ ިމަންފާތައް ިހަމަހަމަކަމާއެކު ިލބުމަކީ ިކޮންމެ ިމީހެއްގެވެސްި
ޙައްޤެއްކަމަށް ިޤާނޫނު ިއަސާސީގެ ިި 10ވަނަ ިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރެވފައވާއރުި ،ޤާނޫނު ިއަސާސީގެ ި ި 227ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ޅ) ިއން ިރައީސުލްޖުމްހޫރއްޔާއަށް ިލބވަޑައގެންވާ ިއޚްތޔާރުގެި
ދަށުން ިރައީސު ލްޖުމްހޫރއްޔާ ިމީހުން ިޢައްޔަންކުރައްވާ ިމަޤާމުތައް ިފޔަވައ ިއެހެން ިމަޤާމުތަކަށް ިއެގޮތަށް ިމީހުން ިހަމަޖެއްސުމަކީ ިޤާނޫނު ިއަސާސީގެިި 10ވަނަ ިމާއްދާގައ ިބުނާ ިހަމަހަމަކަމާި

ތަޢާރުޟުވާިކަމެއްކަމާއި،އަދިއެއީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހވާިކަމެއްކަމުގައވެސްިފާހަގަކުރެވޭތީި ،
މކޮމޝަނުން ިއެންގ ިއެންގުމާ ިއެއްގޮތަށް ިޝަރުޢީ ިދާއރާގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިގަވާއދުގެ ިި 48ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ށ) ިއަށް ިި 7ޖޫން ިި 1021ގައ ިގެނެވފައވާ ިއޞްލާޙްި
(ޝަރުޢީދާއރާގެިވަޒީފާތަކަށްިހަމަޖައްސަންވާނީިވަޒީފާއަށްިއެދފައވާިމީހުންގެިތެރެއންިތަޢުލީމާއި،ތަޖުރބާއާއި،ހުނަރާއި،އަޙުލާޤާއި،އންޓަރވއުއާއި،ނަޒާހަތްތެރކަމުގެިމައްޗަށްބަލައި،

އެންމެިގނައންިމާކްސްިލބފައވާިފަރާތަށެވެި).އަކީިއެންމެިރަނގަޅުިގޮތްކަމުގައިމކޮމޝަނުންިދެކޭތީިއެމާއްދާިއެގޮތަށްިއޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްިސުޕްރީމްިކޯޓުގައިދެންނެވުނެވެި .
 ި 1ފ.ދަރަނބޫދޫިސްކޫލް ި ފ.ދަރަނބޫދޫ ިސްކޫލްގެ ސްޕަވައޒަރގެ ިކޮއްކޮއާ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިސްކޫލްގެ ިމަސައްކަތްތަކެއް ިކުރުވާފައވާކަމަށްބުނާ ިމައްސަލައެއް ިމކޮމޝަނުން ިބެލބެލުމުގައ ިއެ ިސްކޫލްގެ ިދެ ިފެންތާނގީި
ހޔާކުރުމާއ ި 03ފާޚާނާިމަރާމާތުިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުރ ިނަންބަރުި GS170/2015/07އޢުލާނާިގުޅގެންިއެިމަސައްކަތްިކުރުއްވާފައވާިސްކޫލްގެިގްރެޖުއޭޓްިލީޑންގިޓީޗަރއަކީި

މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރައްވާފައވާިފަރާތުގެިބޭބެިކަމަށްިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،
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ި
ި ި ި ި ި ިި ކުރޔަށް ިއޮތްތަ ނުގައ ިއެސްކޫލުން ިކުރުއްވާ ިމފަދަ ިމަސައްކަތްތައް ިކުރުއްވުމުގައ ިތަނުގެ ިމުވައްޒަފަކާ ިގުޅުންހުރ ިތަނަކުން ިނުވަތަ ިފަރާތެއް ިލައްވައ ިމަސައްކަތެއްި
ކުރުއްވާނަމަިނުވަތަިޚދުމަތެއްިހޯއްދަވާނަމަި،ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި6.04ވަނަިމާއްދާގައވާިގޮތުގެމަތންިމކޮމޝަނަށްިލޔުއްވައިހުއްދަިހޯއްދަވައގެންިކުރޔަށްިގެންދެއްވުމަށްި
ފ.ދަރަނބޫދޫިސްކޫލަށްިއެންގުނެވެ.
 ި 8ފ.ފީއަލީި

ފ.ފީއަލީ ިމަސްޖދުލްރަޙްމަތު ި(ހުކުރު ިމސްކތް) ިގައ ިގަބުރު ިހުރކަން ިފާހަގަކުރެވގެންި ،އެ ިގަބުރުތައް ިނެގުމުގެ ިމަސައްކަތް ިކޮށްދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދަން ިބޭނުންވެގެން ިތޔަ އދާރާއންި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ކުރައްވާފައވާިނަންބަރުި14(ި 370-C/2016/17ފެބްރުވަރީިި) 1026އޢުލާނާިގުޅގެންިމިކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިބެލބެލުމުގައި،މ މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރައްވާފައވަނީ ޤާނޫނުި
ނަންބަރު ި ( ި24/1028ވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީކުރުމުގެ ިޤާނޫނު) ިގައ ިވާގޮތުގެ ިމަތން ިވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީކޮށްފައނުވާ ިފަރާތަކަށްކަމަށް ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ކުރއަށް ިއޮތް ިތަނުގައި
ތޔަ އދާރާއންިކުރުއްވާިމަސައްކަތްތައްިކުރެއްވުމުގައ ިޤާނޫނުިނަންބަރުި(ި 24/1028ވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީކުރުމު ގެިޤާނޫނު)ިގައވާިގޮތުގެމަތންިވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީިކޮށްފައވާިފަރާތްތަކާި
މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރެއްވުމަށްިފ.ފީއަލީިކައުންސލްިއދާރާއަށްިއެންގުނެވެ.

 ި 7ހދ.އަތޮޅުި

ހދ.މުއރީިކޔާިފަޅުރަށެއްިދަނޑުވެރކަމަށްިކުއްޔަށްިދނުމުގެގޮތުންިއެރަށްި ބަޔަކާިޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައ ިއޢުލާންކުރުމަށްިހދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިއެިއަތޮޅުގެިއެކ ިރަށްރަށަށްި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި އޢުލާންިފޮނުވާފައވާިކަމަށާއި،ނެއްލައދޫއަށްިފޮނުވާފައވާިއޢުލާންިނެއްލައދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއންިއެއްވެސްިތަނެއްގައ ިމީހަކަށްިފެންނާނެގޮތަށްިބަހައްޓާފައ ިނުވާކަމަށާއި،އެކަމުގައި
ވަކިފަރާތަކަށްިފައދާއެއްިހޯދުމަށްިމަސައްކަތްކުރާިކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިމައްސަލައެއްިބެލބެލުމުގައ؛
 .1ހދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިއޢުލާންކޮށްފައވަނީިހދ.މުއރިވަގުތީގޮތުންިބަލަހައްޓައދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކަމަށާއި،އެިއޢުލާންިޢާންމުކޮށްިފެންނާނޭހެންިބެހެއްޓުމަށްިއަތޮޅުގެި
ރަށްރަށަށް ިފޮނުވާފައވާ ިކަމަށާއި ،އެ ިއޢުލާން ިހދ.ނެއްލައދޫގެ ިއެއްވެސް ިތަނެއްގައ ިނުބަހައްޓާކަމަށާއ ިނެއްލައދޫން ިއެކަމަށް ިއެދ ިހުށަހެޅުއްވީ ިއެރަށު ިކައުންސލްގެ ިމެންބަރަކާއ ިއޭނާި
ވދާޅުވެގެންިހުށަހެޅ ިއތުރުި 02މީހަކުކަމަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅ ިފަރާތުންިބުނެފައވާއރުި،އެކަމަށްިއެދ ިހުށަހެޅ ި 07މީހުންގެިތެރެއންި 05މީހުންނަކީ ިނެއްލައދޫގެިމީހުންކަންިލޔުންތަކުންި

އެނގޭިކަމަށާއި ،
 ި.2ހދ.މުއރީިބަލަހައްޓައދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއޢުލާންކޮށްފައވަނީިރަށްިބަލަހައްޓައދޭިފަރާތުންިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއަގެއްި(ކުއްޔެއް)ިދައްކާިގޮތަށްިކަމަށާއި،އެކަމަށްިއެދި
ި 05ފަރާތަކުންިހުށަހަޅާފައވާއރުި،އެންމެިބޮޑުިއަގުިހުށަހެޅ ިމީހާގެިފަރާތުންިބޑްިހުށަހެޅ ިމީހާިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންިހާޒރުވެފައވަނީިއޭނާގެިފަރާތުންކަންިއަންގާފައނުވާކަމަށްިބުނެި،
ރ ު
ނ ާހ ިޒ ު
ރ ް
ސ ުފ ުކ ަ
ލ ާމ ުތ ާ
މަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްިބޮޑުިއަގުިހުށަހެޅިމީހާިނުވަތަިއޭނާގެިފަރާތުންިމީހަކުިހާޒރުނުވާިކަމަށްިބަލައިއޭނާގެިބޑްިބާޠލްކޮށްފައވާިކަމަށްވީނަމަވެސްަ ،މ ުޢ ޫ
ނ ާވ
ކ ް
ށ ަހ ާވ ުލ ޮ
ށ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމ ް
ރ ް
ނ ެއ ަ
ބ ެގ ް
ނ ް
ނ ޕ ޮ ިއ ް
ނ ެމ ަމ ިތ ް
ނ ަގ ިއ ެއ ް
ޝ ު
އ ަ
ބ ްޑ ިއ ެވ ުލ ޭ
ނ ާވ ަކ ަމ ާ
ށ ަފ ިއ ު
ކ ް
ނ ޮ
ޔ ް
ބ ާ
ނ ަގ ިއ ަ
ލ ު
ށ ިއ ުޢ ާ
ނ ަކ ަމ ަކ ް
ޅ ެ
ނ ޭ
ށ ޭ
ބ ްޑ ުހ ަ
ރ ްތ ަތ ަކ ް
ަފ ާ
ށ ަފ ިއ ަވނ
ޓ ިލ ި
ށ ިއި ،
ށ ި
ށ ަހ ާ
ބ ުޑ ައ ެގ ްއ ުހ ަ
ނ ެމ ޮ
ށ ެއ ް
ނ ައ ް
ެދ ަވ ަ
ޅ ަފ ިއ ާވ ަފރާާތާކަންިއެނގޭތީި ،
ކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިމފަދަިކަންތައްތަކުގައިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންިހާޒރުނުވާިފަރާތްތަކަށްިބޑްިނުވަތަިޕްރޮޕޯސަލްިނުވަތަިއަންދާސީހސާބުިހުށަނޭޅޭގޮތަށްިހަމަޖައްސަވާނަމަި،އޢުލާނުގައި

4

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި
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ި
އެކަންިބަޔާންކުރެއްވުމަށްިހދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގުނެވެި .

 ި 6ހދ.ހަނމާދޫި

 ި 2815ވަނަ ިއަހަރުގެ ިއަޟްޙާ ިޢީދުގެ ިކުޅވަރުތައް ިކުލަގަދަ ިގޮތެއްގައ ިފާހަގަކުރުމަށް ިހދ.ހަނމާދޫގެ ިރައްޔތުންގެ ިމާލއްޔާއން ިނުވަތަ ިހދ.ހަނމާދޫ ިކައުންސލް ިއދާރާގެ ިބަޖެޓުންި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ޚަރަދުކުރުމަށްިކައުންސލުންިފާސްކުރައްވާފައވާނަމަި،އެިނންމެވުމަކީިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިބާބުިި 8ގެިި 8.01ވަނަިމާއްދާގެި(ބ)ިއާއ ި(ޅ)ިއާއ ިި 8.06ވަނަިމާއްދާގެި(ށ)ި

އާިޚލާފަށްިނންމަވާފައވާިނންމެވުމެއްކަމާއި ި،
އެގޮތުން ިޤާނޫނު ިނަންބަރު( ި 5/1020ި :ދވެހރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ިދާއރާތައް ިލާމަރުކަޒީ ިއުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ިޤާނޫނު) ިގެ ިި 44ވަނަ ިމާއްދާގައވަނީި ،ކައުންސލަށް ިލބޭ ިފައސާއާއ ިމުދާި
ބަލަހައްޓަންވާނީިދައުލަތުގެިމުދަލާއ ިފައސާިބެލެހެއްޓުމުގެިޤާނޫނާއ ިގަވާއދުތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތންިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާއރުިރަށުގެިރައްޔތުންގެިމާލއްޔަތުންިކަމަށްވޔަސްިއަދ ިއެި
އދާރާގެ ިބަޖެޓުން ިކަމަށް ވޔަސް ިއެއްވެސް ިޚަރަދެއް ިކުރަންވާނީ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިޤާނޫނާއ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގައ ިކަނޑައަޅައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިއުސޫލުތަކާ ިއެއްގޮތްވާި

ގޮތުގެމަތންކަމަށާއ ި
ވީމާ ި 2815ި ،ވަނަ ިއަހަރުގެ ިއަޟްޙާ ިޢީދުގެ ިކުޅވަރުތައް ިކުލަގަދަ ިގޮތެއްގައ ިފާހަގަކުރުމަށް ިހދ.ހަނމާދޫގެ ިރައްޔތުންގެ ިމާލއްޔާއން ިނުވަތަ ިއެ ިއދާރާގެ ިބަޖެޓުން ިޚަރަދުކުރުމަށްި
ފާސްކުރައްވާފައވާނަމަި،އެިނންމެވުމަކީިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިޚލާފަށްިނންމަވާފައވާިނންމެވުމެއްިކަމަށްވާތީި،އެކަމަށްިހދ.ހަނމާދޫގެިރައްޔތުންގެިމާލއްޔާއންވެސްިއަދ ިއެި

އދާރާގެިބަޖެޓުންވެސްިޚަރަދުިނުކުރެއްވުމަށްިއެންގުނެވެި ި.
އަދިމިއެންގުމާިޚލާފަށްިޢަމަލުިކުރައްވައފނަމަި،ޤާނޫނުިނަންބަރުި(ި21/1004އެންޓ-ކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނުގެިޤާނޫނު)ިގެިި15ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިޤާނޫނީިފޔަވަޅުިއަޅާނެިވާހަކަވެސްި

އެންގުނެވެި .
 ި 5އންދރާ
މެމޯރއަލްި

ިގާންދީި އންދރާިގާނދީިމެމޯރއަލްިހޮސްޕޓަލުި(އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް)ިގެިއައ.ޓީިސެކްޝަނުގެިމުވައްޒަފުންިއާދަޔާިޚލާފަށްިގނައަދަދަކަށްިއތުރުގަޑީގެިފައސާިނަގަމުންދާިކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްި
ހުށަހެޅުނު ިމައްސަލައެއް ިބެލބެލުމުންި ،ތޔަ ިހޮސްޕޓަލުގެ ިއައ.ޓީ ިސެކްޝަނުގައ ިމަސައްކަތް ިކުރާ ިި 27މުވައްޒަފުންނަށް ިި 26ޑސެންބަރު ިި 1027އން ިި 27މޭ ިި 2016ގެ ިނޔަލަށްި

ހޮސްޕޓަލްި ،ސވލްި އތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިލބފައވާގޮތަށް ިބަލާއރުި ،އެ ިހުރހާ ިމުވައްޒަފުންނަށްވެސް ިޢާންމުގޮތެއްގައ ިކޮންމެ ިމަހަކުވެސް ި(ޗުއްޓީގައ ިހުރ ިދުވަސްވަރެއްގައ ިމެނުވީ) ިއެމީހެއްގެ ިއަސާސީި
ސަރވސްިކޮމޝަން ި
މުސާރައަށްވުރެ ިއތުރަށް ިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިލބފައވާ ިކަމާއި ،އަދ ިބައެއް ިމުވައްޒަފުންނަށް ިބައެއް ިމަސްމަހު ިއަސާސީ ިމުސާރައގެ ިދެގުނައަށްވުރެވެސް ިއތުރަށް ިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާި
ލބފައވާި ކަމާއި،އެގޮތުންި،އެސެކްޝަނުގެިމުވައްޒަފުންގެިތެރެއންިއެންމެިބޮޑުިމުސާރައެއްިލބޭިސޮފްޓްވެއަރިޑވެލޮޕަރގެިމަގާމުގައިހުރިމުވައްޒަފުގެިމުސާރައަކީިމަހަކުިި15,000.00
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ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
(ފަނަރަހާސް) ިރުފޔާ ިކަމަށްވާއރުި ،އެވްރެޖްގޮތެއްގައ ިމަހަކު ި(ި 30,000.00ތރީސްހާސް) ިރުފޔާއަ ށްވުރެ ިގނަ ިއަދަދެއްގެ ިފައސާ ިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާގެ ިގޮތުގައ ިއޭނާއަށް ިލބފައވާި
ކަމަށާއި،އަދިބައެއްިމަސްމަހުި( ި40,000.00ސާޅީސްހާސް)ިރުފޔާިއަށްވުރެިބޮޑުިއަދަދެއްިއތުރުގަޑީގެިފައސާގެިގޮތުގައިއޭނާއަށްިލބފައވާިކަމަށާއި،އތުރުގަޑީގެިގޮތުގައ ިމއަދަދަށްި
ފައސާ ިނަގާފައވާއރުި ،އެޕްރީލް ި ި 1026ފޔަވައ ިއތުރުގަޑީގައ ިކުރ ިމަސައްކަތެއް ިއޭނާ ިލޔެފައނުވާކަމާއި ،އަދ ިބައެއް ިހުކުރު ިދުވަސްދުވަހު ިހެނދުނު ިއޮފީހަށް ިނުކުންނަގޮތަށް ިހުކުރުި
ވަގުތަށްވެސް ިމެދުކަނޑާނުލައ ިރޭގަނޑު ިމެންދަންވަންދެން ިއޮފީހުގައ ިއުޅުނުކަމަށް ިސސްޓަމުގައ ިރކޯޑު ިކުރެވފައވާކަމާއި ،އަދ ިއެހެން ިގނަ ިދުވަސްދުވަހުވެސް ިހެނދުނު ިއޮފީހަށްި
އަންނަގޮތަށްިމެދުކަނޑާނުލައ ިރޭގަނޑުިމެންދަންވަންދެންިއޮފީހުގައ ިއުޅުނުކަމަށްިސސްޓަމުންިދައްކާިކަމަށާއި،އަދ ިގނަިމުވައްޒަފުންގެިގަޑތައްވެސްިމގޮތަށްިހުރކަމާއި،އތުރުގަޑީގައި
ކުރ ިމަސައްކަތެއްިގނަިމުވައްޒަފުންިލޔެފައނުވާކަމާއި،މީގެިތެރޭގައ ިއައޓީިސެކްޝަނުގެިއދާރީިމުވައްޒަފުންވެސްިހމެނޭކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،މކަމުގައ ިއހުމާލުވާިފާރާތްތަކާމެދުި
ފޔަވަޅުިއެޅުމަށްިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަނަށާއިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްިއަށްިއެންގުނެވެ.
 ި 4ލ.ގަމުިކައުންސލްގެި  ި 2815ވަނަ ިއަހަރުގެ ިއަޟްޙާ ިޢީދުގެ ިކުޅވަރުތައް ިކުލަގަދަ ިގޮތެއްގައ ިފާހަގަކުރުމަށް ިލ.ގަމުގެ ިރައްޔތުންގެ ިމާލއްޔާއން ިނުވަތަ ިލ.ގަމު ިކައުންސލް ިއދާރާގެ ިބަޖެޓުން ިޚަރަދުކުރުމަށްި

އދާރާ ި

ކައުންސލުންިފާސްކުރައްވާފައވާނަމަި،އެިނންމެވުމަކީިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިބާބުިި 8ގެިި 8.01ވަނަިމާއްދާގެި(ބ)ިއާއ ި(ޅ)ިއާއ ިި 8.06ވަނަިމާއްދާގެި(ށ)ިއާިޚލާފަށްި

ނންމަވާފައވާިނންމެވުމެއްކަމާއި ި،
އެގޮތުން ިޤާނޫނު ިނަންބަރު( ި 5/1020ި :ދވެހރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ިދާއރާތައް ިލާމަރުކަޒީ ިއުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ިޤާނޫނު) ިގެ ިި 44ވަނަ ިމާއްދާގައވަނީި ،ކައުންސލަށް ިލބޭ ިފައސާއާއ ިމުދާި
ބަލަހައްޓަންވާނީިދައުލަތުގެިމުދަލާއ ިފައސާިބެލެހެއްޓުމުގެިޤާނޫނާއ ިގަވާއދުތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތންިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާއރުިރަށުގެިރައްޔތުންގެިމާލއްޔަތުންިކަމަށްވޔަސްިއަދ ިއެި
އދާރާގެ ިބަޖެޓުން ިކަމަށްވޔަސް ިއެއް ވެސް ިޚަރަދެއް ިކުރަންވާނީ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިޤާނޫނާއ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގައ ިކަނޑައަޅައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިއުސޫލުތަކާ ިއެއްގޮތްވާި

ގޮތުގެމަތންކަމަށާއ ި
ވީމާ ި 2815ި ،ވަނަ ިއަހަރުގެ ިއަޟްޙާ ިޢީދުގެ ިކުޅވަރުތައް ިކުލަގަދަ ިގޮތެއްގައ ިފާހަގަކުރުމަށް ިލ.ގަމުގެ ިރައްޔތުންގެ ިމާލއްޔާއން ިނުވަތަ ިއެ ިއދާރާގެ ިބަޖެޓުން ިޚަރަދުކުރުމަށްި
ފާސްކުރައްވާފައވާނަމަި،އެިނންމެވުމަކީިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިޚލާފަށްިނންމަވާފައވާިނންމެވުމެއްިކަމަށްވާތީި،އެކަމަށްިލ.ގަމުގެިރައްޔތުންގެިމާލއްޔާއންވެސްިއަދިއެިއދާރާގެި

ބަޖެޓުންވެސްިޚަރަދުިނުކުރެއްވުމަށްިއެންގުނެވެި ި.
އަދިމިއެންގުމާިޚލާފަށްިޢަމަލުިކުރައްވައފނަމަި،ޤާނޫނުިނަންބަރުި(ި21/1004އެންޓ-ކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނުގެިޤާނޫނު)ިގެިި15ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިޤާނޫނީިފޔަވަޅުިއަޅާނެިވާހަކަވެސްި
އެންގުނެވެ.

ި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 9ލ.އަތޮޅުި

ލ.އަތޮޅު ިކައުންސލުން ިބޭއްވ ި ި 08ވަނަ ިވޮލީ ިމުބާރާތާ ިގުޅޭގޮތުން ިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅުނު ިމައްސަލައެއް ިބެލބެލުމުންި ،އެމުބާރާތް ިމާމެންދޫގައ ިބާއްވާގޮތަށްި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ހަމަޖައްސައިއެމް.އޯ.ޔޫގައިސޮއކުރުމަށްފަހުިއަންހެންިޓީމުތަކުގެިގްރޫޕްިސްޓޭޖުގެިމެޗުތަކެއްިގަމުގައިކުޅޭގޮތަށްިހަމަޖައްސާފައވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީއާއި،ބޑްކޮށްގެންިމުބާރާތްިބާއްވާނެި
ތަނެއްިހަމަޖެއްސުމަށްިނންމަވައި،އެކަމަށްިއެދޭިފަރާތްތައްިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅުމަށްިއޢުލާންިކުރައްވައި،އެިއޢުލާނާިގުޅގެންިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅައ ިޕްރޮޕޯސަލްތައްިއވެލުއޭޓްިކުރައްވައި،
އެކަމަށްިވަކ ިފަރާތެއްިހޮއްވެވުމަށްފަހުި،އެކަމަށްިނުވެސްިއެދޭިރަށެއްގައ ިމެޗުތަކެއްިކުޅޭގޮތަށްިހަމަޖެއްސެވުމަކީިހަމަޖެހޭިއުސޫލެއްިކަމަކަށްިނުފެންނާތީި،ކުރޔަށްިއޮތްިތަނުގައ ިމބާވަތުގެި

ކަންތައްތަކަށްިސަމާލުކަންިދެއްވުމަށްިލ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެންގުނެވެި .
 ި 20މޯލްޑވްސްި
ކަސްޓަމްސްި

ސަރވސް ި

މޯލްޑވްސްިކަސްޓަމްސްިސަރވސްގެިފަރާތުންިހންގާފައވާި"އަސކުޑާިވޯލްޑްިޕްރޮޖެކްޓް"ިއާިގުޅޭގޮތުންިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްިމކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުން؛ ި
ި
.2

އެޕްރޮޖެކްޓަށްިބޭނުންވާިހާޑްވެއަރިއަދިސޮފްޓްވެއަރިހޯދުމުގެިމަސައްކަތުގެިފޭސްިި1އާއިފޭސްިި1ގެިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައވާިކުންފުނންިބައެއްިތަކެތިޑެލވަރި

ކޮށްފައވަނީ ިކަނޑައެޅފައވާ ިމުއްދަތަށްވުރެ ިފަހުން ިކަމަށާއި ،އެގޮތުން ިފޭސް ިި 1ގެ ިލޮޓް ިި 2ގައ ިހމެނޭ ިތަކެތ ިި 28މާރޗްިި 1026އަށް ިޑެލވަރ ިކޮށްދޭންޖެހުނު ިނަމަވެސް ިމތަކެތި
ޑެލވަރިކޮށްފައވަނީިއޭގެިި66ދުވަސްފަހުންިި29މެއިި1026ގައިކަމާއި،އަދިފޭސްިި1ގެިލޮޓްިި1ގެިތަކެތިޑެލވަރިކޮށްފައވަނީިކަނޑައެޅފައވާިމުއްދަތުގެިި5ދުވަސްިފަހުންކަމާއި،
ފޭސްިި1ގެިލޮޓްިި1ގެިތަކެތިޑެލވަރިކޮށްފައވަނީިކަނޑައެޅފައވާިމުއްދަތަށްވުރެިި7ދުވަސްިފަހުންކަމާއ،

.1

މމަސައްކަތަށް ިވެފައވާ ިއެއްބަސްވުމުގެ ިސްޕެޝއަލް ިކޮންޑޝަންސް ިއޮފް ިކޮންޓްރެކްޓްގެ ިނަންބަރު ިި 02ގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިގޮތުން ިމޯލްޑވްސް ިކަސްޓަމްސްި

ސަރވސްއަށްިމުދާ ިގެނައުމަށްފަހުިމުދާ ިއެސަ ރވސްއާިޙަވާލުކުރުމުގެ ިކުރންިއންސްޕެކްޝަން ިޓެސްޓެއްިހަދަންޖެހޭނެ ިކަމަށާއި،ނަމަވެސް ިމޯލްޑވްސްިކަސްޓަމްސް ިސަރވސްއން ިި25
ޖުލައ ި ި 1026ގައ ިމކޮމޝަނަށްިފޮނުއްވާފައވާިސޓީގައ ިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރ ިކުންފުނންިނންމާފައވާިކަމަށާއ ިއެިމަސައްކަތްިބަލައގަތުމުގެިކުރންިއެމަސައްކަތްިވެރފައކުރުމުގެި
މަސައްކަތް ިކުރަމުންދާކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިކަމަށާއި ،އަދ ިމތަކެތ ިބަލައގަންނާނީ ިއންސްޕެކްޝަން ިޓެސްޓް ިހެދުމަށްފަހު ިކަމަށް ިއެގްރމެންޓްގައ ިބަޔާންކޮށްފައވީ ިނަމަވެސް ިރަނގަޅުި

ފެންވަރުގައިމތަކެތިލބފައވާކަމަށްިއެކުންފުނންިހުށަހަޅާފައވާިއންވޮއސްތަކުގައިމޯލްޑވްސްިކަސްޓަމްސްިސަރވސްގެިފަރާތުންިސޮއކޮށްފައވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވެއެވެި .
ި
ި ވީމާި ،މމަސައްކަތުގެ ިފައސާ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރ ިކުންފުންޏަށް ިދޫކުރައްވާއރު ިމަސައްކަތުގެ ިއެއްބަސްވުމުގައވާ ިގޮތަށް ިކަނޑައެޅފައވާ ިމުއްދަތުގައ ިތަކެތި
ސަޕްލައކޮށްފައ ިނުވާތީ ިއެމުއްދަތަށްވާ ިފައސާ ިއުނކުރެއްވުމަށާއި ،އަދ ިއެއްބަސްވުމުގައވާ ިގޮތަށް ިއންސްޕެކްޝަން ިހެއްދެވުމަށްފަހު ިފާހަގަކުރެވޭ ިކަންތައްތައް ިރަނގަޅުކޮށްފައވޭތޯި
ބެއްލެވުމަށްފަހުގައިނޫނީިފައސާިދޫނުކުރެއްވުމަށްިމޯލްޑވްސްިކަސްޓަމްސްިސަރވސްއަށްިއެންގުނެވެ.

ި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 22މޯލްޑވްސްި

މޯލްޑވްސް ިޓްރާންސްޕޯޓް ިއެންޑް ިކޮންޓްރެކްޓންގ ިކޮމްޕެނީގެ ިމުވައްޒަފުންތަކެއް ިި 1027ވަނަ ިއަހަރުތެރޭގައ ިމެލޭޝޔާއަށް ިފޮނުވައގެން ިބާޖެއް ިގަތުމާބެހޭގޮތުންި

ޓްރާންސްޕޯޓް ިއެންޑްި މކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅފައވާ ިމައްސަލައެއް ިމކޮމޝަނުން ިބެލބެލުމުގައި ،އެ ިކުންފުނީގައ ިޓެންޑަރ ިއވަލުއޭޝަން ިކޮމޓީއެއް ިއޮތްނަމަވެސްި ،ބާޖު ިގަތުމުގައ ިޑައރެކްޓް ިޕާރޗަސންގި
ކޮންޓްރެކްޓންގި
ކޮމޓީއންިޓެންޑަރިއވެލުއޭޓްިކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކޮށްފައވާކަންިފާހަ ގަކުރެވޭތީި،ކުރއަށްިއޮތްތާނގައ ިޓެންޑަރތައްިއވެލުއޭޓްކުރުމުގެިމަސައްކަތްިއެކަމާިގުޅޭިކޮމޓީއަކުންިކުރެއްވުމަށްި

ކޮމްޕެނީ ި

އެންގުނެވެ.
އަދ ިމަރންޑޯ ިބާޖުގެ ިޓެކްނކަލް ިއވެލުއޭޝަން ިރޕޯޓްއެއް ިތައްޔާރުކުރެވފައވާ ިކަމާއި ،ރޕޯޓްގައ ިދެ ިބޭފުޅެއްގެ ިރކޮމެންޑޭޝަން ިހމަނާފައވާކަމާއި ،ތައްޔާރުކުރެވފައވާ ިޓެކްނކަލްި
އވެލުއޭޝަން ިރޕޯޓްއަކީ ިއެހާ ިތަފްޞީލް ިއަދ ިހާލަތަށް ިއެކަށީގެންވާ ިރޕޯޓެއް ިނޫންކަން ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ިއަދ ިރކޮމެންޑޭޝަން ިދެއްވ ިބޭފުޅުން ިއެބޭފުޅުންގެ ިރކޮމެންޑޭޝަނަށް ިނުވަތަި
ގަބޫލުކުރުމަށްިވާސލުވ ިސަބަބުތަކެއްި ބުނެދީފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،މފަދަިކަންތައްތަކާިގުޅގެންިތައްޔާރުކުރައްވާި"ޓެކްނކަލްިއވެލުއޭޝަންިރޕޯޓް"ިތައް ިއެކަށީގެންވާިފުރހަމަި

ގޮތެއްގައިތައްޔާރުކުރުމަށްވެސްިމޯލްޑވްސްިޓްރާންސްޕޯޓްިއެންޑްިކޮންޓްރެކްޓންގިކޮމްޕެނީއަށްިއެންގުނެވެި .
 ި 21މނސްޓްރީ
ފޝަރީޒް

ިި

ިއޮފްި

ިއެންޑްި ބީލަމުގެިއުޞޫލުންިފަޅުރަށްރަށް ިވަރުވާއަށްިދޫކުރުމަށްިމނސްޓްރީ ިއޮފްިފޝަރީޒްިއެންޑް ިއެގްރކަލްޗަރ ިއންިކުރައްވާފައވާ ިނަންބަރުިި 15(ި(IUL)30-E/30/2015/37ޑސެންބަރުި

އެގްރކަލްޗަރ ި

ި)1027އޢުލާނާގުޅގެންިވަރުވާއަށްިހފުމަށް ި އެދޭިފަރާތްތަކަށްިދޫކުރައްވާފައވާިބޑުިޑޮކއުމެންޓްގައ ިބޑުިއވެލުއޭޓްިކުރުމުގައ ިޕޮއންޓްިދެވޭގޮތުގެިތަފްޞީލްިހމަނުއްވާފައވާިކަމާއި،މި
އުޞޫލުގައ ިހުށަހަޅާިވަރުވާގެިޢަދަދުގެިބަޔަށްިދެއްވާފައވަނީިި 70ޕޮއންޓްިކަމާއި،ނަމަވެސްިި 19ފެބްރުއަރީިި 1026ވަނަިދުވަހުިމނސްޓްރީއންިނންމަވާފައވާި"ޕޮލސީިނންމުމެއް"ި
ގައި،އެންމެިބޮޑުއަގުިހުށަހަޅާިފަރާތަކީ ިރަށްިއެވޯޑުކުރާނެިފަރާތްކަމުގައ ިއުޞޫލެއްގެގޮތުގައ ިނންމާފައވާިކަމާއި،އަދ ިއެންމެިމަތންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިލޔުންތައް ިފުރހަމަ ިނުވާނަމަި،
އެކަންިފުރހަމަކުރުމަށްި ި01ދުވަހުގެިފުރުޞަތެއްިދނުމަށްފަހުިއެވޯޑުކުރުމަށްިނންމާފައވާތީި،މިނންމުމަކީިބޑުިޑޮކއުމެންޓްގައވާިމަޢުލޫމާތާިޚލާފަށްިނންމާފައވާިނންމުމެއްިކަމާއިމީގެި
ސަބަބުންިބީލަންިހުށަހަޅާފައވާިފަރާތްތަކަށްިލބެންޖެހޭިހަމަހަމަކަމާއިއންސާފުވެރކަންިގެއްލދާނެކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭތީ،
ި ދެންނެވުނު ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިފަޅުރަށްތައް ިދޫކުރައްވާނަމަ ިއވެލުއޭޝަނުން ިއެންމެ ިމަތން ިމާކްސް ިލބޭ ިފަރާތަށް ިރަށްތަށް ިދޫކުރެއްވުމަށާއި ،އަދ ިފަޅުރަށްތައްި
ދޫކުރުމުގެިގަވާއދަށްިސަރުކާރުންިއަލަށްިގެނައިބަދަލާިއެއްގޮތަށްިރަށްތައްިދޫކުރެއްވުމުގެިކަންތައްިކުރއަށްިގެންދެވުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފޝަރީޒްިއެންޑްިއެގްރކަލްޗަރއަށްިއެންގުނެވެ.

ި
 ި 21މާލޭ ިވޯޓަރ ިއެންޑްި ރަސްފަންނުގައިހަދަމުންދާިބީޗްިޕެވލއަންގެިމަސައްކަތާިގުޅޭގޮތުންިމކޮމޝަނަށްިހުށަހަޅާފައވާިމައްސަލައެއްިބެލބެލުމުން؛ި ި
ސްވަރޭޖްިކޮމްޕެނީ ި

 .2މާލޭ ިހުޅަނގު ިފަރާތުގައ ިތަރައްޤީކުރާ ިމޫދު ިސަރަޙައްދުގައ ިބީޗް ިޕެވީލއަންއެއް ިތަރައްޤީކޮށް ިހންގުމުގެ ިމަސައްކަތް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހައުސންގ ިއެންޑް ިއންފްރާ ިސްޓްރަކްޗަރއންި

8

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
އެމް.ޑަބްލޔު.އެސް.ސީ.އާ ިޙަވާލުކޮށްފައވާ ިކަމާއި ،އެމަސައްކަތް ިނންމުމަށް ިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިި 04މަސްދުވަސް ިފާއތުވެގެން ިދޔައރުވެސް ިމަސައްކަތް ިމުޅން ިނންމފައި

ނުވާކަމާއި ި،
.1ބީޗްިިޕެވލއަންިިތަރައްޤީކޮށްިހންގާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއެމް.ޑަބުލއު.އެސް.ސީިއންިކުރ ިނަންބަރުިި MWSC-61/ADV/2016/003އޢުލާނުގައވެސްިއަދި

ބޑްިޑޮކއުމަންޓްގައވެސްިޢމާރާތްިކުއްޔަށްދޭއރުިހުންނާނެިގޮތުގެިމަޢުލޫމާތުިހމަނާފައނުވާކަމާއި ،
.1މއޢުލާނާިގުޅ ގެންިކުލީގެިގޮތުގައ ިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރ ިކުންފުނންިހުށަހަޅާފައވާިއަގުތަކަކީިއެމް.ޑަބުލޔު.އެސް.ސީިގެިރކުއަރމަންޓަށްިފެތޭިއަގުތަކެއްިކަމަށާއި
ފައނޭންޝއަލް ިކެޕޭސޓީއާ ިގުޅޭގޮތުން ިއތުރަށް ިހުށަހެޅުނު ިލޔެކޔުންތަކުން ިއެކުންފުންޏަކީ ިމމަސައްކަތަށް ިޤާބލް ިބައެއްކަމަށް ިއވެލުއޭޝަން ިރޕޯޓްގައ ިފާހަގަކޮށްފައވާކަމާއި ،ކުލީގެި

ގޮތުގައިހުށަހަޅާފައވާިއަގުތައްިރވައޒްކޮށްިއަލުންިހުށަހަޅާފައވާއރުިކުރންިހުށަހަޅާފައވާިއަގުތަކަށްވުރެިފަހުންިހުށަހަޅާފައވާިއަގުތައްިބޮޑުކަންި .
.7މ ިމަސައްކަތް ިކުންފުންޏަށް ިއެވޯޑްކުރކަމަށް ިި 01މާރޗް ިި 1026ގައ ިއެފަރާތަށް ިލޔުމުން ިއަންގާފައވީނަމަވެސްި ،މމަސައްކަތުގެ ިއެގްރމަންޓް ިއަދ ިހަދާފައނުވާި
ކަމާއި ،އެގްރމަންޓްގައ ިހމަނާނެ ިމާއްދާތަކާ ިގުޅޭގޮތުން ިއެމް.ޑަބްލޔު.އެސް.ސީ.އާއ ިއެކުންފުންޏާ ިދެމެދު ިމހާރުވެސް ިމަޝްވަރާތައް ިކުރަމުން ިގެންދާކަމާއި ،މީގެތެރޭގައ ިމޯގޭޖް ިރައޓްސްި
ދނުމާއިޢމާރާތުގެިގްރައުންޑްިފްލޯގެިކޮންސެޕްޓަށްިބަދަލުގެނައުންފަދަިކަންތައްތައްިހމެނޭކަމާއ،
.6މމަސައްކަތަށްިއެންމެިފަރާތަކުންިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅާފައވާއރުި،ރީ-ޓެންޑަރިނުކޮށްިއެފަރާތާިޙަވާލުކުރަންިނންމީިޕްރޮޖެކްޓްގެިމަސައްކަތްިފަށަންިކަނޑައަޅާފައވާި
ތާރީޚަށްިރީ-ޓެންޑަރކޮށްގެންިފެށޭނެހާިވަގުތުިނެތުމުންކަމަށްިޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިރޕޯޓްގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި،މއަދާހަމައަށްވެސްިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައނުވާިކަމާއ ިޕްރޮޖެކްޓްގެި

މަސައްކަތްިފަށަންިއޭރުިކަނޑައަޅާފައވާިތާރީޚްިފަހަނައަޅައިގޮސްފައވާކަން ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،
މަތީގައ ިފާހަގަކޮށްފައވާ ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރުި ،ބޑް ިޑޮކއުމަންޓުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިމަޢުލޫމާތުތަކާ ިޚލާފަށް ިނުވަތަ ިބޑް ިޑޮކއުމަންޓުގައ ިނެތް ިމަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ިމައްޗަށް ިބނާކޮށްި
ޕްރޮޖެކްޓްިސްކޯޕަށްިބޮޑުިބަދަލެއްިގެނެސްގެންި ކުރއަށްިގެންދއުމަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިވަރަށްބޮޑަށްިމަގުހުޅުވގެންިދާނެިކަމެއްކަމުގައވާތީިއެފަދަިބަދަލެއްިޕްރޮޖެކްޓަށްިގެންނަންޖެހޭނަމަި،މި

ޕްރޮޖެކްޓުގެިމަސައްކަތްިރީޓެންޑަރކޮށްގެންިކުރއަށްިގެންދއުމަށްިމާލޭިވޯޓަރިއެންޑްިސްވަރޭޖްިކޮމްޕެނީއަށްިއެންގުނެވެި .
 ި 14ސްޓޭޓް ިޓްރޭޑންގި އެސްޓީއޯގެ ިގަމުގެ ިރަތްގެއާއ ިވޭރަގަމުގޭގައ ިބޭނުންކުރަން ިގަނެފައވާ ިތަކެތީގެ ިސްޓޮކް ިނުބަލަހައްޓާ ިކަމަށާއ ިއަދ ިސްޓޮކްގައ ިހުންނަ ިތަކެތ ިއަމއްލަ ިބޭނުމަށް ިގެންދާ ިކަމަށް ބުނެި

އޯގަނައޒޭޝަން ި

މކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،އެސްޓީއޯިސ.ހތަދޫިފހާރައގެިބެލުމުގެިދަށުގައވާިއެސްޓީއޯިސ.ގަންި
ވެހކަލް ިސަރވސް ިގަރާޖުގެ ިބޭނުމަށް ިހޯދާފައވާ ިވެހކަލް ިސްޕެއަރ ިޕާޓްސްފަދަ ިއަގުބޮޑު ިތަކެތީގެ ިސްޓޮކް ިބަލަހައްޓަން ިޖެހޭކަން ިތަޙްޤީޤަށް ިފާހަގަކުރެވުނުއރުި ،އެތަކެތީގެ ިސްޓޮކްި

9

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
އެސްޓީއޯއންިނުބަލަހައްޓާކަންިއަދ ިއެތަކެތީގެިސްޓޮކްިބެލެހެއްޓުންިއެއްވެސްިފަރާތަކާިހަވާލުކުރކަންިއެނގޭނެިއެއްވެސްިލޔުމެއްިތަޙްޤީޤަށްިލބފައނުވާތީި،އެސްޓީއޯިސ.ގަންިވެހކަލްި
ސަރވސް ިގަރާޖުގެ ި ބޭނުމަށް ިހޯދާފައވާ ިތަކެތީގެ ިސްޓޮކް ިބެލެހެއްޓުން ިފަރާތަކާއ ިލޔުމުން ިހަވާލުކުރުމަށާއި ،އެތަކެތީގެ ިސްޓޮކް ިބަލަހައްޓަންޖެހޭ ިއުޞޫލު ިއެފަރާތައް ިއެންގުމަށާއ ިއަދި

ސްޓޮކްިބެލެހެއްޓޭނެިއންތޒާމްިހަމަޖެއްސުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
 ި 27ތ.ވޭމަންޑޫި

ވނީި
 ި2002ވަނަިއަހަރުިތެރޭގައިތ.ވޭމަންޑޫިހުޅަނގުިފަރާތުންިކުރީގެިފާލަންިކައރީގައިހަދާފައވާިހަނަހެނިކޔާިޢމާރާތަށްިގެނެސްފައހުރިދޔަދޮވތަކެއްިވީނުވީތަނެއްިނޭނގިގެއްލފައ ަ

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި އޭރު ިކަތީބުކަމުގެ ިމަގާމުގައ ިތބ ިމީހުންގެ ިއޙްމާލުން ިކަމަށާއި 1001ި ،ވަނަ ިއަހަ ރުގެ ިތެރޭގައ ިވޭމަންޑޫ ިފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ިހުޅަނގު ިފަރާތުގެ ިމަގުފާރުގެ ިފައުންޑޭޝަން ިއަޅަންި
ގެނެސްފައހުރިދަގަނޑުތައްިއޭރުގެިއެރަށުގައިތބިކަތީބުންގެިއޙްމާލުންިގެއްލފައވާިކަމަށާއި8ި،ދަގަނޑުިބޭނުންކޮށްގެންިމފައުންޑޭޝަންިއެޅުމަށްިދަގަނޑުިގެނެސްފައހުރިނަމަވެސްި،
އެތަނަށްިބޭނުންކޮށްފައވަނީިި2ދަގަނޑުިކަމަށާއި1001ި،ވަނަިއަހަރުިތެރޭގައިއެރަށުިރައްޔތުންގެިގާތްގަނޑަކަށްި(ި70,000ހަތްދހަިހާސް)ިރުފޔާިއޭރުގެިކަތީބުިރކ.ކޮމެޓީއަށްިނޭނގި
އަމއްލައަށްިޚަރަދުކޮށްފައވާިކަމަށާއި،އަތޮޅުވެރކަންކުރާިރަށްރަށުގެިމަގުފާ ރުތަކުގެިއާބާތުރަިފލުވުމަށްިސަރުކާރުންިދންިސމެންތތައްިއޭނާވަނީިފަހުންިދައްކާގޮތަށްިއެކމީސްމީހުންނަށްި
ގަވާއދާިޚލާފަށްިދޫކޮށްފައިކަމަށާއި،މގޮތަށްިގެންގޮސްފައވާިސމެންތތައްިއަދވެސްިލބފައނުވާކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނުިިކަންތައްތަކާިގުޅގެންި،ކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައި ތ.ވޭމަންޑޫިރަށުިކައުންސލްިއދާރާއންިކުރާިމަސައްތަކުގެިލޔެކޔުންތައްިފުރހަމައަށްިބެލެހެއްޓުމަށާއިކައުންސލްިއދާރާގައި

ލޔެކޔުންތައްިފައލްކޮށްފައިހުންނަިފައލްތައްިރައްކާތެރކަމާއެކުިބެލެހެއްޓުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
ި
 ި 16މޯލްޑވްސް ިޕޯޓްސްި މޯލްޑވްސްިޕޯޓްސްިލމޓެޑްގެިޗީފްިއެގްޒެކެޓވްިއޮފސަރގެިއަސާސީިމުސާރަިމަހަކުި200,000ރި(އެއްލައްކަިރުފޔާ)ިކަމަށް ހަމަޖައްސާފައވާކަމަށާއި،އެހެނހެންިއެލަވަންސްތަކާއެކުި

ލމޓަޑް ި

އޭނާއަށް ި211,000ރ ި(އެއްލައްކަ ިބައްތރީސްހާސް ިރުފޔާ) ިލބޭކަމަށް ިި 22ފެބްރުއަރީ ި ި 1021ގައ ިހަވީރު ިއޮންލައންގައ ިލޔެފައވާ ިލޔުމުގައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުންި
ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި ،މނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓްރެޜަރީގެ ިނަންބަރު ިި 22(ި2012/17ޑސެމްބަރ ިި )1021ސޓީއާ ިގުޅގެންި ،އެމް.ޕީ.އެލްގެ ިޗީފް ިއެގްޒެކެޓވް ިއޮފސަރގެި
މުސާރަި(ި 30,000.00ތރީސްިހާސް)ިއންި( ި 40،000.00އަށްޑހަިހާސް)ިރުފޔާއަށްިބަދަލުކުރުމަށްިނންމ ިނންމުންިއަލުންިކުންފުނީގެިޑރެކްޓަރުންގެިބޯޑަށްިގެންގޮސް ،މުސާރައަށްި
އައިބަދަލުގެިކުރންިސީ.އީ.އޯ އަށްިދެމުންިގެންދޔަިމުސާރައަށްިސީ.އީ.އޯގެިމުސާރަިއޔާދަިކުރުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިނަންބަރުިި1(ި13-M/113/2013/8
މާރޗްިި)1021ސޓީންިމޯލްޑވްސްިޕޯޓްސްިލމޓެޑަށްިއަންގާފައވީނަމަވެސްި،އެިއެންގުމާއެއްގޮތަށްިސީ.އީ.އޯގެިމުސާރަިއއާދަކުރުމަށްިނންމާފައވަނީި،އެއެންގުންިއެންގތާިި5މަސްފަހުންި
ި 29ނޮވެމްބަރިި 1021ގައ ިބޭއްވ ިއެމް.ޕީ.އެލްގެިޑރެކްޓަރުންގެިބޯޑުގެިި 99ވަނަިޖަލްސާއންިކަންިވަނީިފާހަގަކުރެވފައވާތީި 1ިި،މާރޗްިި 1021އންިި 29ނޮވެމްބަރިި 1021އަށްި

އެމް.ޕީ.އެލްގެިޗީފްިއެގްޒެކެޓވްިއޮފސަރއަށްިމުސާރައގެިގޮތުގައިއތުރަށްިދީފައވާިފައސާިއަނބުރާިހޯދުމަށްިފަހުިއެކަންިމކޮމޝަނަށްިއަންގަވައދެއްވުންިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.
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ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 17ޅ.ހންނަވަރުި

ޅ.ހންނަވަރުން ިގޯތ ިދޫކުރުމުގައ ިޤަވާއދުތަކާއ ިއުސޫލާ ިޚލާފަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ިހނގަމުންދާ ިކަމަށްބުނެ ިހުށަހެޅުނު ިމައްސަލަތަކެއް ިމ ިކޮމޝަނުން ިބެލުމަށްފަހު ިއެކަމުގައި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުިފަހވެދާނޭފަދަިކަންތައްތަކެއްިފާހަގަކުރެވފައވާތީިހންނަވަރުންިގޯތ ިދނުމުގެިމަސައްކަތްިއަލުންިއޢުލާންިކޮށްގެންިހުރހާިރައްޔތުންނަށްވެސްިހަމަހަމަިއުސޫލަކުންި
ފުރުސަތުިލބޭނޭހެންިދވެހރާއްޖޭގެިބމާބެހޭިޤާނޫނާއިދރއުޅުމަށްޓަކައިިބަންޑާރަިގޯތިދޫކުރުމުގެިގަވާއދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތންިގޯތިދޫކުރުމުގެިކަންތައްތައްިކުރއަށްިގެންދއުމަށްިމި
ކޮމޝަނުގެިދެިސޓީން ިޅ.ހންނަވަރުިކައުންސލްގެ ިއދާރާގައ ިތަކުރާރުކޮށްިދަންނަވާފައވީނަމަވެސްި ،މ ިކޮމޝަނުގެިއެންގުމާިއެއްގޮތަށް ިޢަމަލުކޮށްފައނުވާިކަމަށްިބުނެ ިހުށަހަޅާފައވާި
މައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ި ،މމައްސަލައގައ ިމކޮމޝަނުންިތަކުރާރުކޮށްިއަންގާފައވާިއެންގުންތަކަށްިހންނަވަރުިއޮފީހުންިޢަމަލުކޮށްފައނުވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،
ކުރއަށްއޮތްތާނގައިހންނަވަރުންިގޯތިދޫކުރުމަށްިއޢުލާންކުރާއރުިހުރހާިފަރާތްތަކަށްވެސްިހަމަހަމަިއުސޫލަކުންިފުރުސަތުިލބޭގޮތަށްިޤަވާއދުތަކާއިޤާނޫނުތަކާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުިކުރުމަށާއި
އެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނުންިއަންގާިއެންގުންތަކަކީިއެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނުގެިޤާނޫނުި(ޤާނޫނުިނަންބަރުިި)13/2008ގެިި 15ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިކޮމޝަނަށްިލބދޭިބާރުގެި

ދަށުންިއަންގާިއެންގުންތަކެއްކަމަށްވާތީި،ކޮމޝަނުންިއަންގާިއެފަދަިއެންގުންތަކަށްިފުރހަމައަށްިޢަމަލުކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެި ި.
ި
 ި 24އސްލާމކްި

އސްލާމކްިޔުނވަރސޓީިއޮފްިމޯލްޑވްސްގެިފެކަލްޓީިއޮފްިޝަރޢާިއެންޑްިލޯގެިޑީންގެިމަޤާމަށްިމަޤާމުގެިޝަރުތުިހަމަނުވާިފަރާތެއްިހޮވާފައވަނީިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިވަކި

ޔުނވަރސޓީ ި

ފަރާތަކަށް ިނާޖައޒު ިފައދާއެއް ިހޯދައދނުމުގެ ިބޭނުމުގައކަމަށް ިބުނެ ިހުށަހަޅާފައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ،އސްލާމކް ިޔުނވާރސޓީ ިއޮފް ިމޯލްޑވްސްގެ ިޖާމޢާި
މަޖލހުން ިފާސްކޮށްފައވާ ިޑީނުންނާއ ިސެންޓަރުތަކުގެ ިވެރން ިޢައްޔަނުކުރާ ިޢުޞޫލުގެ ި(ނ)ގެ ިި 1ވަނަ ިނަންބަރުގައ"ި ،މަދުވެގެން ިި 1އަހަރު ިދުވަހުގެ ިހންގުމުގެ ިނުވަތަ ިޓާރޝަރީި
ފެންވަރުގައ ިކޔަވައދނުމުގެ ިތަޖުރބާ ިޙާޞލްކޮށްފައވާން ިވާނެކަމަށް" ިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮތް ިނަމަވެސްި ،އސްލާމކް ިޔުނވާރސޓީ ިއޮފް ިމޯލްޑވްސްގެ ިނަންބަރު ިި170-HR/I/2015/31
(ި01އޯގަސްޓްިި)1027އޢުލާނުގައިތަޖުރބާިބަލާނެިމންގަނޑުިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވަނީި"މަތީހަރުފަތްތަކުގައިމަދުވެގެންިި7އަހަރުިދުވަހުގެިމެނޭޖްމަންޓްިތަޖުރބާިހުރުން"ިކަމަށްވާއރުި،
އުޞޫލުގައ ިބުނާ ިމންގަނޑަށްވުރެ ި ި 1އަހަރު ިދުވަހުގެ ިތަޖުރބާ ިއތުރުވާކަން ިފާހަގަކުރެވޭތީވެި ،ކުރއަށް ިއޮތްތާނގައ ިތޔަ ިޔުނވަރސޓީން ިކުރައްވާ ިމފަދަ ިއޢުލާނުތަކުގައ ިޝަރުތުި

ބަޔާންކުރައްވާއރުިއުޞޫލާިއެއްގޮތަށްިޝަރުތުތައްިބަޔާންކުރެއްވުމަށްިއެދިދެންނެވީމެވެި ި.
 ި 29މާލެ

ިސޓީި މާލޭސޓީގެިބުރުތަކާއި،ޕާކްތައްިފެހކުރުމުގެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާފަންނުިބސްބުރާއި،ޖަރީމާގެިކުރމަތީގައ ިއޮންނަިޕާކާއި،އަޑުިޕާކާއި،ގަލޮޅުިއަލކލޭގެފާނުގެިބާއންޖީނުގެިކުރންި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ހުރތަނުގައވާިޕާކުިކުއްޔަށްިދޫކުރުމާބެހޭިގޮތުންިމާލޭިސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާއންިކޮށްފައވާިނަންބަރުިި 12(ި(IUL)425/-A2/1/2011/173ޖުލައ ިި)1022އޢުލާނާިގުޅގެންި،
އެޕާކްތައް ިކުއްޔަށް ިދޫކުރުމުގެ ިކަންތައް ިހނގާފައވާ ިގޮތެއް ިބެލުމަށް ިކަމަށް ިބުނެ ިހުށަހަޅާފައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރުި،
ތުހުމަތުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާި އޢުލާނާިގުޅގެންިޕްރޮޕޯސަލްހުށަހެޅ ިދެފަރާތްިގުޅގެންިހުށަހަޅާފައވާިޕްރޮޕޯސަލްހުށަހަޅާފައވާތީި،މކަމަކީިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުިިި 4.86ގެި(ހ)ި

އަދި(ށ)ިއާިޚލާފްިކަމެއްިކަމަށާއި،ކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިމކަމަށްިސަމާލުވެި،އެފަދަިފަރާތްތަކާއިމެދުިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގައިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތަށްިއަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
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ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 10ފ.އަތޮޅުި

ފ.އަތޮޅުިކައުންސލްިއދާރާއންިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިހސާބުތައްިބެލެހެއްޓުމުގެިމަސްއޫލއްޔަތުިފުރހަމައަށްިއަދާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،ފައސާގެިހސާބުތައްިއޮޅުވާލަންިމަސައްކަތްކޮށްފައވާި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ކަމަށާއ( ި 104,719.00ި،އެއްލައްކަ ިހަތަރު ިހާސް ިހަތް ިސަތޭކަ ިނަވާރަ) ިރުފޔާގެ ިނަގުދުފައސާ ިއަތޮޅު ިސްޓޯރުގައ ިހުންނަންޖެހޭނެ ިކަމަށް ިހސާބުތަކުން ިދެއްކނަމަވެސްި ،ސްޓޯރުގެި
ފައސާއާއ ިމުދާ ިއަތޮޅު ިކައުންސލާ ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިގޮތުން ިކައުންސލަރަކާއ ިސްޓޯރުގެ ިމެނޭޖަރ ިސޮއކޮށްފައވާ ިލޔުމުގައވާގޮތުންި ،ކައުންސލާ ިޙަވާލުކުރީ ި(ި 61,910.00ފަސްދޮޅަސްި
އެއްހާސްިނުވަސަތޭކަިދހައެއް)ިރުފޔާިކަމަށްވާއރުިސްޓޯރުގައ ިހުންނަންޖެހޭިފައސާގެިތެރެއންި(ި 42,809.00ސާޅީސްިދެިހާސްިއަށްިސަތޭކަިނުވައެއް)ިރުފޔާިމަދުވާކަމަށްިފ.އަތޮޅުި
ކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިި 1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިޚާއްސަ ިއޮޑޓް ިރޕޯޓް ިނަންބަރު ި)ި SPE-2014-33(Dގެ ިި 7ވަނަ ިނަނަބަރުގައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ،

ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށް ،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
ި
.2

ފ.އަތޮޅު ިސްޓޯރުގެ ިފައސާއާގުޅޭ ިއެންމެހާ ިކަންކަމުގައ ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ިދަޢުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިގަވާޢދާ ިއެއްގޮތަށް ިކަމަށްވުމުން ިފ.އަތޮޅު ިސްޓޯރަށް ިގަންނަ ިމުދަލާއި ،ލބޭި

ޢާމްދަނީއާގުޅޭިއެންމެހާިމުޢާމަލާތްތައްި ،ތަފްޞީލްކޮށްިދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާޢދުގެިި 2.02ވަނަިމާއްދާގެި(ނ)ިއާއ ިި 2.04ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިއާއ ިި 2.20ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިއަދިި
ި8.21ވަނަިމާއްދާއާއިއެއްގޮތަށްިކުރެއްވުމަށާއ،

.1

ފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިތޖޫރީގައ ިހުރ ިފައސާގެިހސާބުިއެނގެންިއޮންނަނީިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެި"ކޭޝްިބާކީ"ިފޮތުންިކަމަށްިވާތީި،ކޮންމެިހަފްތާއެއްގެިނޔަލަށްިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެި

ހުރިފައސާގެިހސާބުިބަލައިފ.އަތޮޅުިކައުންސލްިއދާރާއންިއެިހސާބުިޗެކްކޮށްިބަލަމުންގެންދއުމަށާއި،ޒންމާދާރުކަމާި،ހަރުދަނާކަމާއއެކެިދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާޢދުގެިި6.26ވަނަި
މާއްދާގެި(ހ)ިއާއިއެއްގޮތަށްިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިހސާބުކތާބުގެިކަންކަންިބެލެހެއްޓުމަށާއ،

.1

ފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިތޖޫރީގައިހުރިނަގުދުިފައސާގެިތަފްޞީލްި،އެިފައސާއެއްިއެކައުންޓުންިނެގިނުވަތަިއެފައސާއެއްިބަލައގަތްިތާރީޚްިއެނގޭނޭގޮތަށްިކޮންމެިހަފްތާއެއްގެިނޔަލަށްި،

ދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާޢދުގެި ި6.26ވަނަިމާއްދާގެި(ނ)ިއަދި(އ)ިގައިބަޔާންކޮށްފައވާގޮތަށްިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިތޖޫރީގައިހުރިފައސާގެިރޕޯޓެއްިތައްޔާރުކުރުމަށާއ،

.8

ފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެ ިފައސާގެ ިހސާބުތަކާިގުޅގެންިގެންގުޅޭ ިފޮތްތަކުގައ ިދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތު ިގަވާޢދުގެިި 6.12ވަނަ ިމާއްދާގެި(ހ)ިއާއ ިއެއްގޮތަށްިގަވާއދުންިޞަފްޙާ ިނަންބަރުި

ޖަހާފައ ިނުހުންނަކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،ކުރއަށްިއޮތްތާނގައ ިފ.އަތޮޅުިސްޓޯރުގެިފައސާ ގެިހސާބުތައްިބެލެހެއްޓެވުމުގައ ިބޭނުންކުރައްވާިފޮތްތަކުގައ ިޞަފްޙާިނަންބަރުިޖައްސަވައގެންި
ފޮތްތައްިބޭނުންކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެި.

ި
12

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 12ގދ.ފޔޯރީި

ގދ.ފޔޯރީންިި1027ވަނަިއަހަރުގެިތެރޭގައިތެލުގެިވޔަފާރކުރުމަށްޓަކައިި01ބމެއްިކުއްޔަށްދނުމަށްިއޢުލާނުކުރުމުންިއެކަމަށްިި08ފަރާތަކުންިކުރމަތލާފައވާިކަމަށާއި،އެިމަސައްކަތްި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ވަކ ިފަރާތަކާ ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިކުރން ިކައުންސލްގެ ިމަޝްވަރާއަކަށް ިއަންދާސީ ިހސާބު ިކޮމޓީއން ިފޮނުވުމުން ިކައުންސލްގެ ިި 07މެންބަރުންގެ ިތެރެއން ިި 08މެންބަރުން ިބައވެރވި
ބައްދަލުވުމަށްިހުށަހެޅިއެކަމާިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުިކައުންސލްގެިނައބުރައީސްިހުށަހެޅީިއަންދާސީިހސާބުތައްިބާޠލްކުރުމަށްފަހުިއަލުންިއަންދާސީިހސާބުިކުރުމަށްިކަމަށާއި،އެގޮތަށްިއޭނާި
ހުށަހެޅީިބންިކުއްޔަށްދީގެންިލބޭިހުރހާިފައސާއެއްިކައުންސލަށްިލބޭގޮތަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއާިވާހަކަދެއްކުމަށްިކަމަށާއި،ނައބުރައީސްިހުށަހެޅ ިގޮތަށްިއެި
އަންދާސީިހސާބުތައްިބާޠލްކުރުމަށްިނންމާފައވާކަމަށްިބުނެިހުށަހަޅާފައވާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށް ،ތރީގައ ިމދަންނަވާި

ކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
ި
.2

ފޔޯރީ ިކައުންސލްގެ ިބައްދަލުވުންތަކުގެ ިޔައުމއްޔާ ިފާސްނުކޮށް ި ގނަދުވަސްވެފައވާކަން ިތަޙުޤީޤަށް ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ކައުންސލްގެ ިބައްދަލުވުންތަކުގައ ިނންމާ ިނންމުންތައްި

ވީއެންމެިއަވަހަކަށްިފާސްކުރުމަށާއ.،

.1

މ ިމައްސަލައާ ިގުޅގެން ިތަޙުޤީޤަށް ިލބފައހުރ ިލޔުންތަކަށް ިބަލާއރުި ،އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހެޅ ިއަންދާސީ ިހސާބުތައް ިއވެލުއޭޓްކޮށް ިތައްޔާރުކޮށްފައވާ ިއަންދާސީ ިހސާބުި

ކޮމޓީގެިޔައުމއްޔާގައ ިލޔުމުގެިކުށްިހުރކަންިތަޙުޤީޤަށް ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،މީގެިފަހުންިފޔޯރީިކައުންސލްގެ ިއދާރާއންިތައްޔާރުކުރާިއެފަދަިލޔުންތައްިތައްޔާރުކުރުމުގައ ިއތުރަށްި
ސަމާލުވުމަށާއި،ލޔުންތައްިރަނގަޅަށްިޗެކްކޮށްިރައްކާކުރުމަށާއ،

ި
.1

ި12ޖޫންި ި1026ގައިބޭއްވިފޔޯރީިކައުންސލްގެިބައްދަލުވުމުގައިއަލުންިއަންދާސީިހސާބުިހުށަހެޅުމަށްިފުރުސަތުިހުޅުވާލުމަށްިފޔޯރީިކައުންސލުންިނންމާފައވާއރުި،ބންތައްި

ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށްިއަލުންިއޢުލާނުކުރުމަ ށްިނންމާފައވަނީިބީލަންިފޮތަކާިނުލައކަންިއެިބައްދަލުވުމުގެިޔައުމއްޔާއންިއެނގެންިއޮތުމުންި،އެިބންތައްިކުއްޔަށްދނުމުގައިދެފުށްިފެންނަގޮތަށްި
ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާއިއެހެނހެންިޤާނޫނުތަކާއިގަވާއދުތަކާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެި.

ި
 ި 11މނސްޓްރީ

ފނޭންސް ި

ިއޮފްި ރައީސުލްޖުމްހޫރއްޔާގެިޚާއްޞަިޢނާޔަތުގެިދަށުންިއަމއްލަިފަރާތްތަކަށްިދޫކޮށްފައވާިލޯނުތަކަށްިނުލބިހުރ ިފައސާިހޯދުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިއެކަށީގެންވާި
ފޔަވަޅުތަކެއް ިއަޅާފައނުވާކަމަށާއ ިއޭގެ ިސަބަބުން ިދައުލަތަށް ިލބެން ިއޮތް ިފައދާ ިލބފައނުވާކަމަށް ިބެލެވޭ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށްި

ރޢާޔަތްކޮށްި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
ި
13

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
.2

ދައުލަތަށްިނުލބވާިފައސާިއަނބުރާިދައުލަތަށްިހޯދުމަށްޓަކައ ިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިމަސައްކަތްކުރަމުންދާކަންިތަޙުޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސްި،އެި

ފައސާިހޯދުންިލަސްވާކަންިތަޙުޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވޭތީި،މހާރަށްވުރެިހަލުވކޮށްިއެިމަސައްކަތް ިކުރއަށްގެންދއުމަށާއި،ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި 2.05ވަނަިމާއްދާގައ ިބުނެފައވާި
ގޮތުގެމަތންިއެިލޯނުތަކުގެިފައސާިއަނބުރާިދައުލަތަށްިހޯދުމަށްޓަކައިޝަރީޢަތަށްިފޮނުވައގެންިއެިފައސާިހޯދަންޖެހޭިފަރާތެއްވާނަމަ ،އެފަރާތެއްގެިމައްސަލަިޝަރީޢަތަށްިފޮނުވުންިވީހާވެސްި
އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި،ބޭނުންވާިލޔުންތައްިތައްޔާރުކުރުމުގައިލަސްނުކުރުމަށާއ،

.1

ލޯނާިގުޅޭގޮތުންިތައްޔާރުކޮށްފައވާިލޯނުތަކުގައ ިސީރއަލްިނަންބަރުތަކުގެިބައެއްިނަންބަރުތައްިނެތްކަންިތަޙްޤީޤުގައ ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،އެފަދަިހސާބުތަކުގެިސީރއަލްިނަންބަރުި

ޖެހުމުގައިމހާރަށްވުރެިފަރުވާތެރވުމަށާއި،ސަމާލުކަންިދނުމަށާއ،

ި
.1

ރައީސުލްޖުމްހޫރއްޔާގެ ިއޮފީހުން ިި 4ޑސެމްބަރ ިި 1027ގައ ިއެކުލަވާލ ި" ި 2991ވަނަ ިއަހަރުން ިފެށގެން ިރައީސުލްޖުމްހޫރއްޔާގެ ިއޮފީހުން ިދައުލަތުގެ ިޓްރެޜަރީން ިއަމއްލަި

ފަރާތްތަކަށްިދޫކޮ ށްފައވާިލޯނުތަކުގެިތެރެއންިމހާތަނަށްިދައްކާިޚަލާޞްކޮށްފައނުވާިލޯނުތަކާމެދުިޢަމަލުކުރާނެިއުސޫލު"ިއާިއެއްގޮތަށްިއެިލޯނުތަކުގެިފައސާިއަނބުރާިނުދައްކާިފަރާތްތައްި
ބްލެކްލސްޓްކޮށްި،އެިފަރާތްތަކުގެިމަޢުލޫމާތުިދވެހރާއްޖޭގައިހުރިބޭންކުތަކަށްިފޮނުވައި،ދައުލަތަށްިލބެންޖެހޭިފައސާިއަވަހަށްިހޯދުމަށްިއތުރަށްިމަސައްކަތްކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެި.

ި
 ި 11ގއ.ގެމަނަފުށި

ގއ.ގެމަނަފުށީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިޑރެކްޓަރގެ ިމަޤާމުގެ ިނުފޫޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިއަމއްލަ ިބޭނުންތަކަށް ިބޭނުންކުރުމުގެ ިގޮތުން ިއޭނާގެ ިއެއްބަނޑުއެއްބަފާ ިކުދންނާއ ިއޭނާގެ ިކުދންގެި

ކައުންސުލްގެިއދާރާ ި ނަމުގައިޖަމުޢއްޔާތައްިރަޖސްޓްރީކޮށްގެންިއެއންިކޮންމެިޖަމުޢއްޔާއަކަށްިއޭނާގެިގެއާިޖެހގެންިބޮޑެތިބންތައްިރަޖސްޓްރީކޮށްދީފައވާިކަމަށް ބުނެިހުށަހަޅާފައވާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންި

ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
ި
.2

ހުވަދުއަތޮޅުިއުތުރުބުރީިގެމަނަފުށީިކައުންސލުގެިއދާރާއންިއެއްވެސްިފަރާތަކަށްިއެއްވެސްިބޭނުމަކަށްިބންިދޫކުރާނަމަިބންިދޫކުރަންވާނީިބމާިބެހޭިޤާނޫނާއ ިއެޤާނޫނުގެިދަށުންި

ހެދފައވާިގަވާއދުތަކާއިއުޞޫލުތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތންކަމަށާއ،

.1

ހުވަދުއަތޮޅު ިއުތުރުބުރީ ިގެމަނަފުށން ިދރއުޅުމުގެ ިބޭނުމަށް ިދޫކޮށްފައވާ ިގޯތީ ިކެނޑުއްވ ިތާރީޚް ިއެނގޭނެހެން ިއެ ިއދާރާއން ިއެކްސެލް ިޝީޓެއްގައ ިރެކޯޑް ިބެލެހެއްޓނަމަވެސްި،

ގެމަނަފުށީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިގޯތ ިކަނޑައދޭއރުި ،ގޯތ ިހަވާލުކުރކަން ިއެނގޭނެހެންި ،ގޯއްޗާއ ިހަވާލުވ ިފަރާތުގެ ިސޮއ ިގޯތީގެ ިމން ިއަދ ިގޯތ ިއޮތްތަން ިއެނގޭނެ ިރެކޯޑްި
ނުބަލަހައްޓާކަން ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިއަދ ިހުވަދުއަތޮޅު ިއުތުރުބު ރީ ިގެމަނަފުށން ިދރއުޅުން ިނޫން ިބޭނުންތަކަށް ިދޫކޮށްފައވާ ިބންތަކުގެ ިތަފްސީލް ިއެނގޭނެ ިލސްޓެއް ިގެމަނަފުށީ ިކައުންސލްގެި

14

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
އދާރާއންިނުބަލަހައްޓާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،ހުވަދުއަތޮޅުިއުތުރުބުރީިކައުންސލްގެިއދާރާއންިދޫކޮށްފައވާިބންތަކުގެިތަފްސީލްިއެނގޭނެިހެންިރކޯޑްިބެލެހެއްޓުމަށާއިއަދިމުސްތަޤްބަލުގައި
ގޯތިދޫކުރުމުގައިގޯތިކަނޑައދޭއރުި،ގޯތިހަވާލުކުރކަންިއެނގޭނެހެންި،ގޯއްޗާއިހަވާލުވިފަރާތުގެިސޮއި،ގޯތީގެިމންިއަދިގޯތިއޮތްތަންިއެނގޭނެިރެކޯޑްިބެލެހެއްޓުމަށާއ،

.1

ހުވަދުއަތޮޅުިއުތުރުބުރީިގެމަނަފުށީންިގެމަ ނަފުށީިއޯގަނައޒޭޝަންިފޯރިލެބޯރއަސްިޑވެލޮޕްމަންޓްި(ގޯލްޑް)ިޖަމުޢއްޔާިއާއ ިއައލެންޑްިޑވެލޮޕްމެންޓްިއެފޯރޓްިއެންޑްިލީޑަރޝފްި

(އައޑއަލް)ިޖަމުޢއްޔާިއަދިގެމަނަފުށީިޔޫތުިއެސޯސއޭޝަންި(ޖީ.ވައ.އޭ)ިއަށްިދޫކޮށްފައވާިބމުގައިހުވަދުއަތޮޅުިއުތުރުބުރީިގެމަނަފުށީިކައުންސލްގެިި41ވަނަިބައްދަލުވުމުންިނންމައިއެި
ޖަމުޢއްޔާތަކަށް ިި 11ސެޕްޓެމްބަރ ިި 1021ގައ ިއަންގާފައވާފަދައންި ،މީލާދީ ިި 2އަހަރުތެރޭ ިި 1ފޫޓް ިއުސްމނަށް ިއންފާރު ިރާނާ ިޢމާރާތެއް ިކޮށްފައނުވާއރުި ،އެއްވެސް ިޖަމުޢއްޔާއަކާި
ހަވާލުކޮށްފައވާިބންިވަކކޮށްފައނުވާތީި،ކައުންސލުންިނންމާފައވާގޮތަށްިޢަމަލުިކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެި.

ި
 ި 18މނސްޓްރީ

ހޯމްއެފެއާޒް ި

ިއޮފްި ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިއަސާސީިގަވާއދުގައި،އެިއެސޯސއޭޝަންިމުބާރާތްތަކުގައ ިބައވެރވެވޭނީިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގައ ިރަޖސްޓްރީިވެފައވާިކްލަބްިޖަމުއއްޔާިތަކުންި
ކަމަށް ިބުނެފައވާ ިކަމަށާއި ،އަދ ިގައުމީ ިބީޗް ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތް ިި 1021ގެ ިގަވާއދުގެ ި ި 1ވަނަ ިމާއްދާގައި ،މމުބާރާތުގެ ިކްލަބް ިއވެންޓުގައ ިބައވެރވެވޭނީ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހޯމްި
އެފެއާޒުގައިރަޖސްޓްރީިވެފައވާިކްލަބްިޖަމުއއްޔާިއާއިޖަމާޢައްތަކުގެިތެރެއންިއެސޯސއޭޝަންިގެިމެމްބަރޝޕްިލބފައވާިފަރާތްތަކަށްިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި1021 ،ވަނަިއަހަރުި
ބީޗްިވޮލީބޯލްިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއވެންޓުގައ ިބައވެރވުމުގެިމުއްދަތުިި 27ޑސެމްބަރިި 1021ގައ ިހަމަވީއރުިި 07ކްލަބުންިބައވެރވެފައވާިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއެކްލަބްތައްިމނސްޓްރީި

އޮފްިއެފެއާޒުގައިރަޖސްޓްރީިވެފައވަނީިި18ޑސެމްބަރިި1021ގައިކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާިމމައްސަލައގައިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި ،
ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑވްސްިއންި ި 1021ވަނަިއަހަރުިބާއްވާފައވާިގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯޅަިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވުމުގެިއެންމެިފަހުިތާރީޚަކީިި 27ޑސެމްބަރިި 1021ކަށާއި
އަދ ިއެިމުބާރާތްިބާއްވަނީިި 10ޑސެމްބަރިި 1021އންިފެށގެންިި 19ޑސެމްބަރިި 1021އަށްިކަމަށްވާތީއާއި،އަދ ިއެިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވެފައވާިކްލަބްތަކުގެިމެދުގައ ިގުރުއަތުލުންި

ބާއްވާފައވަނީިި11ޑސެމްބަރިި1021ގައިކަމަށްވާތީއާއި ،
ލަބްި
ގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯލްިމުބާރާތުގެިގަވާއދުިި1021ގެި ި1ވަނަިމާއްދާގައިއެިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއވެންޓުގައިބައވެރވެވޭނީިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގައިރަޖސްޓްރީިކޮށްފައވާިކް ި

ޖަމްއއްޔާިޖަމާއަތްތަކުގެިތެރެއންިވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިގެިމެންބަރޝޕްިލބފައވާިފަރާތްތަކަށްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާތީއާއި ،
ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑވްސްިއންި ި 1021ވަނަިއަހަރުިބާއްވާފައވާިގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯޅަިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވުމުގެިއެންމެިފަހުިތާރީޚަކީިި 27ޑސެމްބަރިި 1021ކަމަށާއި
އަދ ިއެ ިމުބާރާތް ިބާއްވާފައވަނީ ިި 10ޑސެމްބަރ ިި 1021އން ިފެށގެން ިި 19ޑސެމްބަރ ިި 1021އަށް ިކަމަށްވާތީއާއި ،އަދ ިއެ ިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވެފައވާ ިކްލަބްތަކުގެ ިމެދުގައި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ގުރުއަތުލުންިބާއްވާފައވަނީިި11ޑސެމްބަރިި1021ގައިކަމަށްވާއރުި،ކްލަބްިމޯލްޑވްސްިޖޫނއަރ ،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިކްލަބްި،މުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،ކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދި
ވަށަފަރު ިސްޕޯޓްސް ިއެންޑް ިއެލަޔަންސް ިއން ިި 1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިޤައުމީ ިބީޗް ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވެފައވާއރުި ،އެ ިކްލަބްތަކުން ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހޯމް ިއެފެއަރޒްގައި

ރަޖސްޓްރީިކޮށްފައވަނީިި18ޑސެމްބަރިި1021ވަނަިދުވަހުިކަމަށްވާތީއާއި ި،
ި
ވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސްި،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،މޯލްޑވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނއަރި،ކްލަބްިތްރީ ިސްޓަރިއަދ ިމުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބުންި
ި 1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިގައުމީ ިބީޗް ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވެފައވަނީ ިއެ ިމުބާރާތުގެ ިގަވާއދާއ ިޚލާފަށްކަމަށްވާތީއާއި ،އެ ިކްލަބްތައް ިއުފެއްދުމުގައ ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަންި

ޚަޒާންދާރުގެިދައުރެއްވާތީއާއި ،
ި
ި 1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިގައުމީ ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތުގެ ިގަވާއދުގެ ިި 01ވަނަ ިމާއްދާގައ ިއެ ިމުބާރާތުގެ ިކްލަބް ިއވެންޓުގައ ިބައވެރވެވޭނީ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހޯމް ިއެފެއާރޒްގައ ިރަޖސްޓްރީި
ކޮށްފައވާ ިކްލަބް/ޖަމުޢއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުގެ ިތެރެއން ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަން ިގެ ިމެންބަރޝޕް ިލބފައވާ ިފަރާތްތަކަށް ިކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވީނަމަވެސްި ،ވަށަފަރު ިސްޕޯޓްސް ިއެންޑްި
އެލަޔަންސްި،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެ ކްރއޭޝަންިކްލަބްި،މޯލްޑވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނއަރި،ކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދ ިމުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބުންިި 1021ވަނަިއަހަރުގެިބީޗްި
ވޮލީބޯޅަ ިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވެރވއރު ިއެ ި ި 07ކްލަބަކީ ިހޯމް ިމނސްޓްރީ ިގައ ިރަޖސްޓްރީ ިކޮށްފައވާ ިއަދ ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަން ިގެ ިމެންބަރޝޕް ިލބފައވާ ިކްލަބްތަކެއް ިނޫންި

ކަމަށާއި ،
ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިހންގާިގަވާއދުގެިދަށުންިއެސޯސއޭޝަންިގެިމުބާރާތެއްގައ ިބައވެރވުންިކަމަށްިއޭނާިމާނަިކުރަނީިމުބާރާތް ިކުޅުންކަމަށްިވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިރައީސްި
މުޙައްމަދު ިރޔާޟް ިބުނެފައވީނަމަވެސް ި ،މުބާރާތެއްގައ ިބައވެރވެވޭނީ ިއެމުބާރާތުގެ ިޤަވާޢދުގައ ިބުނާ ިޝަރުޠުތައް ިފުރހަމަކޮށްފައ ިހުށަހަޅާ ިފަރާތްތަކަށް ިކަމާއި ،އެގޮތުން1021ި ،ވަނަި
އަހަރުގެ ިބީޗް ިވޮލީ ިމުބާރާތުގައ ިގުރުއަތުލުމުގެ ިކުރން ިއެމުބާރާތުގައ ިބައވެރވުމަށް ިފޯމްހުށަހެޅ ިޓީމްތަކަކީ ިޝަރުޠުހަމަވާ ިޓީމްތަކެއްތޯ ިކަށަވަރުކުރުމަކީ ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަންގެި

މަސްއޫލއްޔަތެއްކަމުގައވާތީއާއި ،
ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިހންގާިގަވާއދުގެި ި 22ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތުންިއެިިއެސޯސއޭޝަންިގެިއންތޚާބެއްގައ ިވޯޓުދެވޭނީިފުރހަމަިމެންބަރުންނަށްިކަމަށްވާތީި،އަދި

ފުރހަމަިމެންބަރަކަށްިވެވޭނީިފާއތުވިި8އަހަރުގެިތެރެއންިި1އަހަރުިއެިއެސޯސއޭޝަންިގެިމުބާރާތެއްގައިބައވެރވެފައވާިފަރާތްތަކަށްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާތީއާއި ،
ި
ވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސްި،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،މޯލްޑވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނއަރި،ކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދިމުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބަށްިއެި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
އެސޯސއޭޝަންިގެިހންގާިގަވާއދުގައިބަޔާންކުރާިފުރހަމަިމެންބަރުިކްލަބްތަކަކަށްިވާނެިކަމާމެދުިސުވާލުިއުފެދޭތީިއާއިއަދިއެިި07ކްލަބުންިި1021ވަނަިއަހަރުގެިގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯލްި
މުބާރާތުގައ ިބައވެރވެރ ިކުރުވުމުގައ ިއޮޅުވާލުންތަކެއްިހުރކަންިފެންނާތީ ،ކްލަބްިމޯލްޑވްސްިޖޫނއަރ ،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިކްލަބްި،މުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،ކްލަބްިތްރީިސްޓަރި
އަދ ިވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސްިި 25މާރޗްިި 1026ވަނަިދުވަހުިވޮ ލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑވްސްިގެިހންގާިކޮމޓީިއެކުލަވާލުމަށްިބޭއްވުނުިއންތހާބުގައ ިވޯޓުި

ލާފައވުމުންިއެިއންތހާބުގެިނަތީޖާއަށްިސީދާިއަސަރުކޮށްފައވާތީއާއި ،
ި
ވަށަފަރު ިސްޕޯޓްސް ިއެންޑް ިއެލަޔަންސްި ،ޔުނައޓެޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިސްޕޯޓްސް ،މޯލްޑވްސް ިސްޕޯޓްސް ިޖޫނއަރި ،ކްލަބް ިތްރީ ިސްޓަރ ިއަދ ިމުލަކް ިރެކްރއޭޝަން ިކްލަބްިި 1021ވަނަި
އަހަރުގެ ިގައުމީ ިބީޗް ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތުގައ ިޤަވާޢދާ ިޚލާފަށް ިބައވެރކޮށްފައވުމުގެ ިސަބަބުން ިއެޓީމްތަކަށް ި1026ވަނަ ިއަހަރު ިބޭއްވުނު ިވޯލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަންގެ ިހންގާ ިކޮމޓީގެި
އންތޚާބުގައ ިވޯޓްލުމުގެ ިފުރުޞަތު ިލބގެންގޮސްފައވާތީއާއި ،އަދ ިއެ ި ި 7ކްލަބްގެ ިޕްރޮކްސީގައ ިވޯޓް ިލައފައވަނީ ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަންގެ ިރައީސްއާއ ިނާއބު ިރައީސްކަމަށްވާތީި،
މކަމަކީިއންތޚާބުިކާމޔާބުިކުރުމަށްޓަކައ ިވަރަށްިދުރާލާިރޭވގެންިހންގާފައވާކަމެއްކަމަށްިބެލެވޭތީި،ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަނުންި1026ވަނަިއަހަރުިބޭއްވ ިއންތޚާބުގެިސައްޚަކަމާމެދުި

ސުވާލުއުފެދޭތީި ި،
ި
ދވެހރާއްޖޭގެިކުޅވަރުިޤާނޫންިި 10/1027ގެި ި 6ވަނަިމާއްދާިގެި(ހ)ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާގޮތަށްިއެިޤާނޫނުގެިދަށުންިހަދާިގަވާއދުގައ ިބަޔާންކުރާިގޮތުގެިމަތންިއަދ ިކުޅވަރާބެހޭި
މނސްޓަރާއ ިކުޅވަރާބެހޭިޤައުމީިމަޖލީހުގެިއރުޝާދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތންިދވެހރާއްޖޭގެިކުޅވަރުިމައދާނުގައ ިޙަރަކާތްތެރވާިފަރާތްތަކާއ ިކްލަބްިޖަމްޢއްޔާތަކުގެިބެލެނވެރފަރާތަކީި
ކޮމޝަނަރ ިއޮފް ިސްޕޯރޓްސް ިކަމަށްވާތީި ،ވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަން ިއޮފް ިމޯލްޑވްސްގެ ިހންގާ ިކޮމޓީ ިއެކުލަވާލުމަށް ި ިި 25މާރޗް ިި 1026ވަނަ ިދުވަހު ިބޭއްވ ިއންތހާބުގައ ިކްލަބްި
މޯލްޑވްސްިޖޫނއަރ ،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިކްލަބްި،މުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،ކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދިވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސްިއަށްިވޯޓުިލުމުގެިފުރުސަތުިދީފައވާތީި،
މަތީގައ ިފާހަގަކޮށްފައވާިކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުންިއަޅަންޖެހޭިފޔަވަޅުިއެޅުމަށްިކޮމޝަނަރިއޮފްިސްޕޯޓްސްިއަށްިމމައްސަލަިހުށަހެޅީއެވެި.އަދ ިމީގެިއތުރުންި ،މކަމާިގުޅޭގޮތުންިއަޅަންޖެހޭި

ފޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއާޒްިއަށްިފޮނުވީއެވެި ި.
ި
 ި 17ކޮމޝަނަރ

ިއޮފްި ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިއަސާސީިގަވާއދުގައި،އެިއެސޯސއޭޝަންިމުބާރާތްތަކުގައ ިބައވެރވެވޭނީިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގައ ިރަޖސްޓްރީިވެފައވާިކްލަބްިޖަމުއއްޔާިތަކުންި

ސްޕޯޓްސްި

ކަމަށް ިބުނެފައވާ ިކަމަށާއި ،އަދ ިގައުމީ ިބީޗް ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތް ިި 1021ގެ ިގަވާއދުގެ ި ި 1ވަނަ ިމާއްދާގައި ،މމުބާރާތުގެ ިކްލަބް ިއވެންޓުގައ ިބައވެރވެވޭނީ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހޯމްި

(މނސްޓްރީ

ިއޮފްި އެފެއާޒުގައިރަޖސްޓްރީިވެފައވާިކްލަބްިޖަމުއއްޔާިއާއިޖަމާޢައްތަކުގެިތެރެއންިއެސޯސއޭޝަންިގެިމެމްބަރޝޕްިލބފައވާިފަރާތްތަކަށްިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި1021 ،ވަނަިއަހަރުި

ޔޫތް

ިއެންޑްި ބީޗްިވޮލީބޯލްިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއވެންޓުގައ ިބައވެރވުމުގެިމުއްދަތުިި 27ޑސެމްބަރިި 1021ގައ ިހަމަވީއރުިި 07ކްލަބުންިބައވެރވެފައވާިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއެކްލަބްތައްިމނސްޓްރީި

ސްޕޯޓްސް) ި

އޮފްިއެފެއާޒުގައިރަޖސްޓްރީިވެފައވަނީިި18ޑސެމްބަރިި1021ގައިކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާިމމައްސަލައގައިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި ،
ި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑވްސްިއންިި 1021ވަނަިއަހަރުިބާއްވާފައވާިގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯޅަިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވުމުގެިއެންމެިފަހުިތާރީޚަކީިި 27ޑސެމްބަރިި 1021ކަށާއި
އަދ ިއެިމުބާރާތްިބާއްވަނީިި 10ޑސެމްބަރިި 1021އންިފެށގެންިި 19ޑސެމްބަރިި 1021އަށްިކަމަށްވާތީއާއި،އަދ ިއެިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވެފައވާިކްލަބްތަކުގެިމެދުގައ ިގުރުއަތުލުންި

ބާއްވާފައވަނީިި11ޑސެމްބަރިި1021ގައިކަމަށްވާތީއާއި ،
ލަބްި
ގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯލްިމުބާރާތުގެިގަވާއދުިި1021ގެި ި1ވަނަިމާއްދާގައިއެިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއވެންޓުގައިބައވެރވެވޭނީިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގައިރަޖސްޓްރީިކޮށްފައވާިކް ި

ޖަމްއއްޔާިޖަމާއަތްތަކުގެިތެރެއންިވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިގެިމެންބަރޝޕްިލބފައވާިފަރާތްތަކަށްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާތީއާއި ،
ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑވްސްިއންި ި 1021ވަނަިއަހަރުިބާއްވާފައވާިގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯޅަިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވުމުގެިއެންމެިފަހުިތާރީޚަކީިި 27ޑސެމްބަރިި 1021ކަމަށާއި
އަދ ިއެ ިމުބާރާތް ިބާއްވާފައވަނީ ިި 10ޑސެމްބަރ ިި 1021އން ިފެށގެން ިި 19ޑސެމްބަރ ިި 1021އަށް ިކަމަށްވާތީއާއި ،އަދ ިއެ ިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވެފައވާ ިކްލަބްތަކުގެ ިމެދުގައި
ގުރުއަތުލުންިބާއްވާފައވަނީިި 11ޑސެމްބަރިި 1021ގައ ިކަމަށްވާއރު ،ކްލަބްިމޯލްޑވްސްިޖޫނއަރ ،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިކްލަބްި،މުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،ކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދި
ވަށަފަރު ިސްޕޯޓްސް ިއެންޑް ިއެލަޔަންސް ިއން ިި 1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިޤައުމީ ިބީޗް ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވެފައވާއރުި ،އެ ިކްލަބްތަކުން ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހޯމް ިއެފެއަރޒްގައި

ރަޖސްޓްރީިކޮށްފައވަނީިި18ޑސެމްބަރިި1021ވަނަިދުވަހުިކަމަށްވާތީއާއި ި،
ި
ވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސްި،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،މޯލްޑވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނއަރި،ކްލަބްިތްރީ ިސްޓަރިއަދ ިމުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބުންި
 ި 1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިގައުމީ ިބީޗް ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވެފައވަނީ ިއެ ިމުބާރާތުގެ ިގަވާއދާއ ިޚލާފަށްކަމަށްވާތީއާއި ،އެ ިކްލަބްތައް ިއުފެއްދުމުގައ ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަންި

ޚަޒާންދާރުގެިދައުރެއްވާތީއާއި ،
ި
ި 1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިގައުމީ ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތުގެ ިގަވާއދުގެ ި ި 01ވަނަ ިމާއްދާގައ ިއެ ިމުބާރާތުގެ ިކްލަބް ިއވެންޓުގައ ިބައވެރވެވޭނީ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހޯމް ިއެފެއާރޒްގައ ިރަޖސްޓްރީި
ކޮށްފައވާ ިކްލަބް/ޖަމުޢއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުގެ ިތެރެއން ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަން ިގެ ިމެންބަރޝޕް ިލބފައވާ ިފަރާތްތަކަށް ިކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވީނަމަވެސްި ،ވަށަފަރު ިސްޕޯޓްސް ިއެންޑްި
އެލަޔަންސްި،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،މޯލްޑވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނއަރި،ކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދ ިމުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބުންިި 1021ވަނަިއަހަރުގެިބީޗްި
ވޮލީބޯޅަ ިމުބާރާތުގައ ިބައވެރވެރވއރު ިއެ ިި 07ކްލަބަކީ ި ހޯމް ިމނސްޓްރީ ިގައ ިރަޖސްޓްރީ ިކޮށްފައވާ ިއަދ ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަން ިގެ ިމެންބަރޝޕް ިލބފައވާ ިކްލަބްތަކެއް ިނޫންި

ކަމަށާއި ،
ި
18

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިހންގާިގަވާއދުގެިދަށުންިއެސޯސއޭޝަންިގެިމުބާރާތެއްގައ ިބައވެރވުންިކަމަށްިއޭނާިމާނަިކުރަނީިމުބާރާތް ިކުޅުންކަމަށްިވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިރައީސްި
މުޙައްމަދު ިރޔާޟް ިބުނެފައވީނަމަވެސްި ،މުބާރާތެއްގައ ިބައވެރވެވޭނީ ިއެމުބާރާތުގެ ިޤަވާޢދުގައ ިބުނާ ިޝަރުޠުތައް ިފުރހަމަކޮށްފައ ިހުށަހަޅާ ިފަރާތްތަކަށް ިކަމާއި ،އެގޮތުން1021ި ،ވަނަި
އަހަރުގެ ިބީޗް ިވޮލީ ިމުބާރާތުގައ ިގުރުއަތު ލުމުގެ ިކުރން ިއެމުބާރާތުގައ ިބައވެރވުމަށް ިފޯމްހުށަހެޅ ިޓީމްތަކަކީ ިޝަރުޠުހަމަވާ ިޓީމްތަކެއްތޯ ިކަށަވަރުކުރުމަކީ ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަންގެި

މަސްއޫލއްޔަތެއްކަމުގައވާތީއާއި ،
ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިހންގާިގަވާއދުގެިި 22ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތުންިއެ ިިއެސޯސއޭޝަންިގެިއންތޚާބެއްގައ ިވޯޓުދެވޭނީިފުރހަމަިމެންބަރުންނަށްިކަމަށްވާތީި،އަދި

ފުރހަމަިމެންބަރަކަށްިވެވޭނީިފާއތުވިި8އަހަރުގެިތެރެއންިި1އަހަރުިއެިއެސޯސއޭޝަންިގެިމުބާރާތެއްގައިބައވެރވެފައވާިފަރާތްތަކަށްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާތީއާއި ،
ި
ވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސްި،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،މޯލްޑވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނއަރި،ކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދިމުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބަށްިއެި
އެސޯސއޭޝަންިގެިހންގާިގަވާއދުގައިބަޔާންކުރާިފުރހަމަިމެންބަރުިކްލަބްތަކަކަށްިވާނެިކަމާމެދުިސުވާލުިއުފެދޭތީިއާއިއަދިއެިި07ކްލަބުންިި1021ވަނަިއަހަރުގެިގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯލްި
މުބާރާތުގައ ިބައވެރވެރ ިކުރުވުމުގައ ިއޮޅުވާލުންތަކެއްިހުރކަންިފެންނާތީ ،ކްލަބްިމޯލްޑވްސްިޖޫނއަރ ،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިކްލަބްި،މުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،ކްލަބްިތްރީިސްޓަރި
އަދ ިވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސްިި 25މާރޗްި ި 1026ވަނަިދުވަހުިވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑވްސްިގެިހންގާިކޮމޓީިއެކުލަވާލުމަށްިބޭއްވުނުިއންތހާބުގައ ިވޯޓުި

ލާފައވުމުންިއެިއންތހާބުގެިނަތީޖާއަށްިސީދާިއަސަރުކޮށްފައވާތީއާއި ،
ި
ވަށަފަރު ިސްޕޯޓްސް ިއެންޑް ިއެލަޔަންސްި ،ޔުނައޓެޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިސްޕޯޓްސް ،މޯލްޑވްސް ިސްޕޯޓްސް ިޖޫނއަރި ،ކްލަބް ިތްރީ ިސްޓަރ ިއަދ ިމުލަކް ިރެކްރއޭޝަން ިކްލަބްިި 1021ވަނަި
އަހަރުގެ ިގައުމީ ިބީޗް ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތުގައ ިޤަވާޢދާ ިޚލާފަށް ިބައވެރކޮށްފައވުމުގެ ިސަބަބުން ިއެޓީމްތަކަށް ި1026ވަނަ ިއަހަރު ިބޭއްވުނު ިވޯލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަންގެ ިހންގާ ިކޮމޓީގެި
އންތޚާބުގައ ިވޯޓްލުމުގެ ިފުރުޞަތު ިލބގެންގޮސްފައވާތީއާއި ،އަދ ިއެ ި ި 7ކްލަބްގެ ިޕްރޮކްސީގައ ިވޯޓް ިލައފައވަނީ ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަންގެ ިރައީސްއާއ ިނާއބު ިރައީސްކަމަށްވާތީި،
މކަމަކީިއންތޚާބުިކާމ ޔާބުިކުރުމަށްޓަކައ ިވަރަށްިދުރާލާިރޭވގެންިހންގާފައވާކަމެއްކަމަށްިބެލެވޭތީި،ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަނުންި1026ވަނަިއަހަރުިބޭއްވ ިއންތޚާބުގެިސައްޚަކަމާމެދުި

ސުވާލުއުފެދޭތީި ި،
ި
ދވެހރާއްޖޭގެިކުޅވަރުިޤާނޫންިި 10/1027ގެިި 6ވަނަިމާއްދާިގެި(ހ)ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާގޮ ތަށްިއެިޤާނޫނުގެިދަށުންިހަދާިގަވާއދުގައ ިބަޔާންކުރާިގޮތުގެިމަތންިއަދ ިކުޅވަރާބެހޭި
މނސްޓަރާއ ިކުޅވަރާބެހޭިޤައުމީިމަޖލީހުގެިއރުޝާދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތންިދވެހރާއްޖޭގެިކުޅވަރުިމައދާނުގައ ިޙަރަކާތްތެރވާިފަރާތްތަކާއ ިކްލަބްިޖަމްޢއްޔާތަކުގެިބެލެނވެރފަރާތަކީި
ކޮމޝަނަރ ިއޮފް ިސްޕޯރޓްސް ިކަމަށްވާތީި ،ވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަން ިއޮފް ިމޯލްޑވްސްގެ ިހންގާ ިކޮމޓީ ިއެކުލަވާލުމަށް ި ިި 25މާރޗް ިި 1026ވަނަ ިދުވަހު ިބޭއްވ ިއންތހާބުގައ ިކްލަބްި
މޯލްޑވްސްިޖޫނއަރ ،ޔުނައޓެޑްިސްޕޯޓްސްިކްލަބްި،މުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،ކްލަބްިތްރީިސްޓަރިއަދިވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެލަޔަންސްިއަށްިވޯޓުިލުމުގެިފުރުސަތުިދީފައވާތީި،
މަތީގައ ިފާހަގަކޮށްފައވާ ިކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން ިއަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅު ިއެޅުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހޯމް ިއެފެއާޒް ިއަށް ި ިމމައްސަލަ ިހުށަހެޅީއެވެި .އަދ ިމީގެ ިއތުރުންި ،މކަމާ ިގުޅޭގޮތުންި
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ި
އަޅަންޖެހޭިފޔަވަޅުިއެޅުމަށްިކޮމޝަނަރިއޮފްިސްޕޯޓްސްިއަށްިފޮނުވީއެވެި ިި.

 ި 16ކޮމޝަނަރ

ިއޮފްި ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިއަސާސީިގަވާއދުގައި،އެިއެސޯސއޭޝަންިމުބާރާތްތަކުގައ ިބައވެރވެވޭނީިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގައ ިރަޖސްޓްރީިވެފައވާިކްލަބްިޖަމުއއްޔާިތަކުންި

ސްޕޯޓްސްި

ކަމަށް ިބުނެފައވާ ިކަމަށާއި ،އަދ ިގައުމީ ިބީޗް ިވޮލީބޯލް ިމުބާރާތް ިި 1021ގެ ިގަވާއދުގެ ި ި 1ވަނަ ިމާއްދާގައި ،މމުބާރާތުގެ ިކްލަބް ިއވެންޓުގައ ިބައވެރވެވޭނީ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހޯމްި

(މނސްޓްރީ

ިއޮފްި އެފެއާ ޒުގައިރަޖސްޓްރީިވެފައވާިކްލަބްިޖަމުއއްޔާިއާއިޖަމާޢައްތަކުގެިތެރެއންިއެސޯސއޭޝަންިގެިމެމްބަރޝޕްިލބފައވާިފަރާތްތަކަށްިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި1021 ،ވަނަިއަހަރުި

ޔޫތް

ިއެންޑްި ބީޗްިވޮލީބޯލްިމުބާރާތުގެިކްލަބްިއވެންޓުގައ ިބައވެރވުމުގެިމުއްދަތުިި 27ޑސެމްބަރިި 1021ގައ ިހަމަވީއރުިި 07ކްލަބުންިބައވެރވެފައވާިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއެކްލަބްތައްިމނސްޓްރީި

ސްޕޯޓްސް) ި

އޮފްިއެފެއާޒުގައ ިރަޖސްޓްރީިވެފައވަނީިި 18ޑސެމްބަރި ި 1021ގައ ިކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާިމމައްސަލައގައ ިމކޮމޝަންގެިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްކަށްި

ބަލާއރުި ި،
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑވްސްގެިފުރހަމަިމެންބަރުންގެިގޮތުގައިރަޖސްޓްރީވެފައވާިމެންބަރުިކުލަބްި،ޖަމުއއްޔާިޖަމާއަތްތަކުގެިތެރެއންިއެކއެކިސަބަބުތަކާހުރެިއަހަރީިޗަންދާި

ނުދައްކާިހުރިކުލަބްި،ޖަމުއއްޔާިޖަމާއަތްތަކުންިި10ޖުލައިި1027ގެިކުރންިއަހަރީިޗަންދާިދެއްކުމަށްިއަންގާިއެިއެސޯސއޭޝަނުންިއޢުލާނުިކޮށްފައވާތީއާއި ،
ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑވްސްގެިނަންބަރު ި VAM/2015/192-1:އޢުލާނުގައވާިމުއްދަތުގެިފަހުންިއެިއެސޯސއޭޝަނަށްިއެއްވެސްިކްލަބަކުންިއަހަރީިޗަންދާިދައްކާފައވާކަންި

ޔަގީންިކުރެވފައނެތްނަމަވެސްި،މިމައްސަލައާއިގުޅޭިވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިލޔުންތަކަށްިބަލާއރުިސުވާލުއުފެދޭިކަންތައްތަކެއްިހުރކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،
ި
މޯލްޑވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނއަރި،ޔުނައޓެޑްިޑވެލޮޕްމަންޓްިސްޕޯޓްސްި،ކްލަބްިތްރީިސްޓާި،މުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،ވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެވެއަރނަސްި،އައްޑޫިސްޕޯޓްސްި
ކްލަބްިއަދިޕޮލސްިކްލަބުިި1028ި،1021އަދިި1027ވަނަިއަހަރަށްިއަހަރީިޗަންދާިދައްކާފައވަނީިި1028ވަނަިއަހަރުކަމަށްިއެިކްލަބްތަކުންިފައސާިދެއްކިރަސީދުގައިލޔެފައވާއރުި
ި 1027ވަނައަހަރަށްިއެިކްލަބްިތަކުންިޖޫރމަނާގެ ިފައސާިނަގާފައވާއރުި،މކްލަބްތަކުންި 1027ވަނަިއަހަރުގެިޗަންދާިއއުލާންގައ ިބުނާިމުއްދަތުގެިކުރންިދައްކާފައވާކަމާމެދުިސުވާލުި
އުފެދޭތީއާއިޗަންދާިފައސާިބަލައގަންއރުި1027ވަނަިއަހަރަށްިޖޫރމަނާިފައސާިނަގާފައވުމުންިއެކްލަބްތަކުންި1027ި،1028ި،1021ވަނަިއަހަރުގެިޗަންދާިދައްކާފައވަނީިި1026ވަނަި

އަހަރުގައކަމަށްިބެލެވޭތީއާއި ،
ި
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ި
ވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަންގެ ިހންގާ ިގަވާއދުގެ ިި 22ވަނަ ިމާއްދާ ގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިގޮތުން ިއެ ިއެސޯސއޭޝަން ިގެ ިއންތޚާބެއްގައ ިވޯޓުދެވޭނީ ިފުރހަމަ ިމެންބަރުންނަށް ިކަމަށްވާތީއާއ،
ފުރހަމަިމެންބަރުންނަށްިވެވޭނީިއެކަމަށްިކަނޑައަޅުއްވާފައވާިރަޖސްޓްރޭޝަންިފީއާއިއަދިފާއތުވީިއަހަރުިދުވަހުިފުރހަމަިމެންބަރުންގެިއަހަރީިޗަންދާިދެއްކުމުންކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި
މަތީގާއ ިފާހަގަކޮށްފައވާ ިކަންތައްތަކަށްބަލާއރު ިގަވާއދާ ިއެއްގޮތަށް ިޗަންދާ ިދެއްކކަން ިޔަގީންނުވާ ިބައެއް ިކުލަބުތަކުން ިި 25މާރޗް ިި 1026ވަނަ ިދުވަހު ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަން ިއޮފްި

މޯލްޑވްސްިގެިހންގާިކޮމޓީިއެކުލަވާލުމަށްިބޭއްވުނުިއންތޚާބުގައިވޯޓުިލާފައވުމުންިއެިއންތޚާބުގެިނަތީޖާއަށްިއަސަރުކުރުމުގެިފުރުސަތުއޮތަތީއާއި ،
ި
ޖަމްޢއްޔާތަކުގެިޤާނޫނުގެިި 16ވަނަިމާއްދާިއާއިޖަމްޢއްޔާތަކުގެިގަވާއދުިގެިި 14ވަނަިމާއްދާިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތަށްިވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަނަށްިި1021އަދ ިި1028އަދ ިި1027

ވަނަިއަހަރުިލބުނުިއާމްދަނީިއާއިފައސާގެިތަފްސީލްތައްިއެނގޭނެިމާލީިރޕޯޓުިތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީި ،
ި
ދވެހރާއްޖޭގެިކުޅވަރުިޤާނޫންިި 10/1027ގެި ި 6ވަނަިމާއްދާިގެި(ހ)ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާގޮތަށްިއެިޤާނޫނުގެިދަށުންިހަދާިގަވާއދުގައ ިބަޔާންކުރާިގޮތުގެިމަތންިއަދ ިކުޅވަރާބެހޭި
މނސްޓަރާއ ިކުޅވަރާބެހޭިޤައުމީިމަޖލީހުގެިއރުޝާދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތންިދވެހރާއްޖޭގެިކުޅވަރުިމައދާނުގައ ިޙަރަކާތްތެރވާިފަރާތްތަކާއ ިކްލަބްިޖަމްޢއްޔާތަކުގެިބެލެނވެރފަރާތަކީި
ސ ަލ ުހ ަ
ށ ިމ ަމ ްއ ަ
ސ ައ ް
ޓ ް
ސޕ ޯ ް
އ ްފ ް
ނރ ޮ
ޝ ަ
ކ ިމ ަ
ށ ޮ
ޅ ަމ ް
ޅ ެއ ު
ޔ ަވ ު
ހ ިފ ަ
ޖ ޭ
ނ ެ
ޅ ް
ނ ައ ަ
ގ ުތ ް
ޅ ޮ
ނ ަތ ްއ ަތ ާކ ުގ ޭ
ށ ަފ ިއ ާވ ަކ ް
ކ ް
ކޮމޝަނަރިއޮފްިސްޕޯރޓްސްިކަމަށްވާތީަ ،މތ ަގ ިއ ފާ ަހ ަގ ޮ
ށ ެހޅ ެއ ެވި.

އަދިމީގެިއތުރުންިމކަމާިގުޅޭގޮތުންިއަޅަންޖެހޭިފޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއާޒްއަށްިފޮނުވީއެވެި .
 ި 15މނސްޓްރީ

ިއޮފްި ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިއަސާސީިގަވާއދުގައި،އެިއެސޯސއޭޝަންިމުބާރާތްތަކުގައ ިބައވެރވެވޭނީިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއަރޒްގައ ިރަޖސްޓްރީިވެފައވާިކްލަބްިޖަމުއއްޔާިތަކުންި

ހޯމްިއެފެއާޒް ި

ކަމަށްިބުނެފައވާިކަމަށާއި،އަދިގައުމީިބީޗްިވޮލީބޯލްިމުބާރާތްިި1021ގެިގަވާއދުގެިި1ވަނަިމާއްދާގައި،މމުބާރާތުގެިކްލަބްިއވެންޓުގައިބައވެރވެވޭނީިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއާޒުގައި
ރަޖސްޓްރީިވެފައވާިކްލަބްިޖަމުއއްޔާިއާއިޖަމާޢައްތަކުގެިތެރެއންިއެސޯސއޭޝަންިގެިމެމްބަރޝޕްިލބފައވާިފަރާތްތަކަށްިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި1021 ،ވަނަިއަހަރުިބީޗްިވޮލީބޯލްި
މުބާރާތުގެިކްލަބްިއވެންޓުގައިބައވެރވުމުގެިމުއްދަތުިި27ޑސެމްބަރިި1021ގައިހަމަވީއރުިި07ކްލަބުންިބައވެރވެފައވާިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއެކްލަބްތައްިމނސްޓްރީިއޮފްިއެފެއާޒުގައި

ރަޖސްޓްރީިވެފައވަނީިި18ޑސެމްބަރި ި1021ގައިކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާިމމައްސަލައގައިމކޮމޝަންގެިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްކަށްިބަލާއރުި ،
ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑވްސްގެިފުރހަމަިމެންބަރުންގެިގޮތުގައ ިރަޖސްޓްރީވެފައވާިމެންބަރުިކުލަބްި،ޖަމުއއްޔާިޖަމާއަތްތަކުގެިތެރެއންިއެކއެކ ިސަބަބުތަކާހުރެިއަހަރީިޗަންދާި

ނުދައްކާިހުރިކުލަބްި،ޖަމުއއްޔާިޖަމާއަތްތަކުންިި10ޖުލައިި1027ގެިކުރންިއަހަރީިޗަންދާިދެއްކުމަށްިއަންގާިއެިއެސޯސއޭޝަނުންިއޢުލާނުިކޮށްފައވާތީއާއި ،
ި
ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑވްސްގެ ިނަންބަރު ި VAM/2015/192-1:އޢުލާނުގައވާިމުއްދަތުގެިފަހުންިއެިއެސޯސއޭޝަނަށްިއެއްވެސްިކްލަބަކުންިއަހަރީިޗަންދާިދައްކާފައވާކަންި

21

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ޔަގީންިކުރެވފައނެތްނަމަވެސްި،މިމައްސަލައާއިގުޅޭިވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިލޔުންތަކަށްިބަލާއރުިސުވާލުއުފެދޭިކަންތައްތަކެއްިހުރކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،
ި
މޯލްޑވްސްިސްޕޯޓްސްިޖޫނއަރި،ޔުނައޓެޑްިޑވެލޮޕްމަންޓްިސްޕޯޓްސްި،ކްލަބްިތްރީިސްޓާި،މުލަކްިރެކްރއޭޝަންިކްލަބްި،ވަށަފަރުިސްޕޯޓްސްިއެންޑްިއެވެއަރނަސްި،އައްޑޫިސްޕޯޓްސްިކްލަބްި
އަދިޕޮލސްިކްލަބުިި1028ި،1021އަދ ިި1027ވަނަިއަހަރަށްިއަހަރީިޗަންދާިދައްކާފައވަނީިި1028ވަނަިއަހަރުކަމަށްިއެިކްލަބްތަކުންިފައސާިދެއްކިރަސީދުގައިލޔެފައވާއރުިި1027
ވަނައަހަރަށްިއެިކްލަބްިތަކުންިޖޫރމަނާގެިފައސާިނަގާފައވާއރުި،މކްލަބްތަކުންި 1027ވަނަިއަހަރުގެިޗަންދާިއއުލާންގައ ިބުނާިމުއްދަތުގެިކުރންިދައްކާފައވާކަމާމެދުިސުވާލުިއުފެދޭތީއާއި
ޗަންދާިފައސާިބަލައގަންއރުި1027ވަނަިއަހަރަށްިޖޫރމަނާިފައސާިނަގާފައވުމުންިއެކްލަބްތަކުންި1027 ،1028ި،1021ވަނަިއަހަރުގެިޗަންދާިދައްކާފައވަނީިި1026ވަނަިއަހަރުގައކަމަށްި

ބެލެވޭތީއާއި ،
ި
ވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަންގެ ިހންގާ ިގަވާއދުގެ ިި 22ވަނަ ިމާއްދާގައ ި ބަޔާންކޮށްފައވާ ިގޮތުން ިއެ ިއެސޯސއޭޝަން ިގެ ިއންތޚާބެއްގައ ިވޯޓުދެވޭނީ ިފުރހަމަ ިމެންބަރުންނަށް ިކަމަށްވާތީއާއ،
ފުރހަމަިމެންބަރުންނަށްިވެވޭނީިއެކަމަށްިކަނޑައަޅުއްވާފައވާިރަޖސްޓްރޭޝަންިފީއާއިއަދިފާއތުވީިއަހަރުިދުވަހުިފުރހަމަިމެންބަރުންގެިއަހަރީިޗަންދާިދެއްކުމުންކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި
މަތީގާއ ިފާހަގަކޮށްފައވާ ިކަންތައްތަކަށްބަލާއރު ިގަވާއދާ ިއެއްގޮތަށް ިޗަންދާ ިދެއްކކަން ިޔަގީންނުވާ ިބައެއް ިކުލަބުތަކުން ިި 25މާރޗް ިި 1026ވަނަ ިދުވަހު ިވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަން ިއޮފްި

މޯލްޑވްސްިގެިހންގާިކޮމޓީިއެކުލަވާލުމަށްިބޭއްވުނުިއންތޚާބުގައިވޯޓުިލާފައވުމުންިއެިއންތޚާބުގެިނަތީޖާއަށްިއަސަރުކުރުމުގެިފުރުސަތުއޮތަތީއާއި ،
ި
ޖަމްޢއްޔާތަކުގެިޤާނޫނުގެިި 16ވަނަިމާއްދާިއާއ ިޖަމްޢއްޔާތަކުގެިގަވާއދުިގެިި 14ވަނަިމާއްދާިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތަށްިވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަނަށްިި 1021އަދ ިި 1028އަދ ިި1027

ވަނަިއަހަރުިލބުނުިއާމްދަނީިއާއިފައސާގެިތަފްސީލްތައްިއެނގޭނެިމާލީިރޕޯޓުިތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީި ،
ި
ދވެހރާއްޖޭގެ ިކުޅވަރު ިޤާނޫން ިި 10/1027ގެ ި ި 6ވަނަ ިމާއްދާ ިގެ ި(ހ) ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާގޮތަށް ިއެ ިޤާނޫނުގެ ިދަށުން ިހަދާ ިގަވާއދުގައ ިބަޔާންކުރާ ިގޮތުގެ ިމަތން ިއަދ ިކުޅވަރާބެހޭި
މނސްޓަރާއ ިކުޅވަރާބެހޭިޤައުމީިމަޖލީހުގެިއރުޝާދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތންިދވެހރާއްޖޭގެިކުޅވަރުިމައދާނުގައ ިޙަރަކާތްތެރވާ ިފަރާތްތަކާއ ިކްލަބްިޖަމްޢއްޔާތަކުގެ ިބެލެނވެރފަރާތަކީި
ކޮމޝަނަރިއޮފްިސްޕޯރޓްސްިކަމަށްވާތީި،މަތީ ގައ ިފާހަގަކޮށްފައވާިކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުންިއަޅަންޖެހޭިފޔަވަޅުިއެޅުމަށްިކޮމޝަނަރިއޮފްިސްޕޯޓްސްއަށްިމމައްސަލަިހުށަހެޅީއެވެި.އަދ ިމީގެި

އތުރުންިމކަމާިގުޅޭގޮތުންިއަޅަންޖެހޭިފޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއާޒްއަށްިފޮނުވީއެވެި ި.
 ި 14ވޮލީބޯލްި

ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަންގެިއަސާސީިގަވާއދުގެި ި22ވަނަިމާއްދާގައި،އެިއެސޯސއޭޝަންގެިފުރހަމަިމެންބަރަކަށްވާނީިއެކަމަށްިކަނޑައަޅާފައވާިރަޖސްޓްރޭޝަންިފީއާއިފާއތުވިި01އަހަރުި

އެސޯސއޭޝަންިއޮފްި ދުވަހުިފުރހަމަިމެންބަރުންގެިއަހަރީިޗަންދާިދެއްކުމުންިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާިކަމަށާއި،އަދިއެިގަވާއދުގެި ި22ވަނަިމާއްދާގެި(ކ)ިގައި،އަހަރީިފީިނުދައްކައގެންިފުރހަމަިމެންބަރުކަންި

މޯލްޑވްސް ި
22

ގެއްލޭިފަރާތްތަކަށްިއަލުންިފުރހަމަިމެންބަރުކަންިދެވޭނީިމީލާދީިި02އަހަރުިފަހުންކަމަށްިބުނެފައވާިކަމަށާއި،އަދިއެިއެސޯސއޭޝަންގެިފުރހަމަިމެންބަރުންގެިގޮތުގައިރަޖސްޓްރީވެފައވާި

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ފުރހަމަ ިމެންބަރު ިކްލަބް ިޖަމުޢއްޔާ ިޖަމާޢަތްތަކުގެ ިތެރެއން ިމހާތަނަށް ިއަހަރީ ިޗަންދާ ިނުދައްކައ ިހުރ ިކްލަބް ިޖަމުޢއްޔާތަކުން ިި 10ޖުލައ ިި 1027ގެ ިކުރން ިއަހަރީ ިޗަންދާ ިދެއްކުމަށްި
އޢުލާނުިކޮށްފައވީނަމަވެސްި،އަހަރީިޗަންދާިދައްކާފައވަނީިހަމައެކަނ ި ި20ކްލަބްިޖަމުޢއްޔާއންިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއެިއޢުލާނުގެިމުއްދަތުިހަމަވީފަހުންވެސްިފައސާިބަލައގަންނަިސުމާރުި
ނަންބަރު ިބަދަލުކޮށްގެން ި ި 05ކްލަބަކުން ިއަހަރީ ިޗަންދާ ިނަގާފައވާ ިކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ިމއީ ިވަކބަޔަކަށް ިމަންފާ ިހޯދައދނުމަށް ިސަރުކާރުގެ ިމުދަލާއ ިފައސާގެ ިހސާބުތައް ިބެހެއްޓުމާި
ޚލާފަށް ިހންގާފައވާ ިކޮރަޕްޝަންގެ ިޢަމަލެއްކަމަށް ިބުނެ ިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅފައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިރޢާޔަތްކޮށްި ،ތރީގައ ިމދަންނަވާި

ކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
ި
 .2ވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަން ިއޮފް ިމޯލްޑވްސް ިއން ިފައސާ ިބަލައގަންނަ ިރަސީދުގައ ިފައސާ ިބަލައގަތް ިތާރީޚްި ،ފައސާ ިގަތް ިމުވައްޒަފު ިއަދ ިފައސާ ިބަލައގަތް ިމުވައްޒަފުގެ ިސޮއި
އާއއެކުި،ކޮންމެިއަހަރެއްގެިފައސާގެިރަސީދުތައްިވަކންިސީރއަލްިނަންބަރިއަދިޞަފްޙާިނަންބަރިޖެހުންި.
 .1ވޮލީބޯލްިއެސޯސއޭޝަނަށްިލބޭިއާމްދަނީއާއި،ފައސާއާއި،ޚަރަދުކުރާިފައސާގެިތަފްސީލާއި ،އެސޯސއޭޝަންގެިމުދަލާއި،ދަރަންޏާއި،އެހެނހެންިޒންމާތަކާބެހޭިތަފްސީލުިސާފުކޮށްި
އެނގޭނެހެންި،ހސާބުތައްިލޔެިބެލެހެއްޓުންި.
 .1ޖަމްޢއްޔާތަކާބެހޭ ިޤަވާޢދުގެ ިި 14ވަނަ ިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިގޮތަށް ި ،ވޮލީބޯލް ިއެސޯސއޭޝަން ިގެ ިފައސާ ިގެ ިހސާބުތައް ިއެނގޭނެ ިމާލީ ިރޕޯޓު ިއެސޯސއޭޝަން ިގެ ިއަހަރީި
ރޕޯޓުގައިހމެނުންި.

ި
 ި 19މޯލްޑވްސް

ިރޯޑްި ޖުމްހޫރީ ިމައދާނުގެ ިމެދުގައ ިހަދާފައވާ ިބުރުގައ ިމަސައްކަތްތަކެއް ިކުރުމަށްޓަކައި ،މނސްޓްރީ ިއޮފް ިހައުސންގ ިއެންޑް ިއންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ިއން ިމޯލްޑވްސް ިރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓްި

ޑވެލޮޕްމަންޓްި

ކޯޕަރޭޝަންިއަށްިމަސައްކަތްިހަވާލުކުރުމަށްފަހުި،މޯލްޑވްސްިރޯޑްިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންގެިފަރާތުން ،ވަކ ިކުންފުންޏަކަށްިއެިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރުމަށްިއެިމނސްޓްރީންިއެންގުމުންި

ކޯޕަރޭޝަން ި

އެފަރާތާިއެިމަސައްކަތްިހަވާލުކޮށްފައވާކަމަށާއ ،އެފަރާތާިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައވަނީި ި 7ލައްކަިރުފޔާއަށްިކަމަށާއި،އަދ ިހަމަިއެތަނުގައ ިލައޓްތަކެއްިޖަހަންިހަމަިއެިކުންފުންޏަށްިި8
ލައްކަިރުފޔާއަށްިމަސައްކަތްިހަވާލުކޮށްފައވާކަމަށްިބުނާ މައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްި

އޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
ި
.2

މޯލްޑވްސްިރޯޑްިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނުން ިޖުމްހޫ ރީިމައދާނުގައ ިއަޅާފައވާ ިޓެރާޒޯގައ ިލައޓްިހަރުކުރުމުގެިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއޢުލާން ިކޮށްފައނުވާކަންި

ތަޙްޤީޤަށް ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،މީގެ ިފަހުން ިމޯލްޑވްސް ިރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިކޯޕަރޭޝަނުން ިކުރާ ިޕްރޮކއުމެންޓްގެ ިމަސައްކަތްތައްި(ި 25,000.00ފަންސަވީސް ިހާސް) ިރުފޔާ ިއަށް ިވުރެި
ބޮޑުވާިނަމަި،ސަރުކާރުގެިކުންފުނތަކުންިމުދަލާއިޚދުމަތްިހޯދުމުގައިޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެިސްޓްރެޓެޖީިއާއިގަވާއދުގެިި1.6.2ވަނަިމާއްދާގައިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތަށް ،އެިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއޢުލާންކުރުން.

ި
.1

ޖުމްހޫރީ ިމައދާނުގައ ިއަޅާފައވާ ިޓެރާޒޯގައ ިލައޓް ިހަރުކުރުމުގެ ިމަސައްކަތުގެ ިޖުމަލް ިއަގުގެ ިި 70އންސައްތަި ،އެޑްވާންސް ިފައސާގެ ިގޮތުގައ ިމޯލްޑވްސް ިރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓްި

ކޯޕަރޭޝަންގެ ިފަރާތުން ިސްލާރސް ިޓްރޭޑންގ ިޕްރައވެޓް ިލމޓެޑަށް ިދީފައވާކަން ިތަޙްޤީޤަށް ިފާހަ ގަކުރެވފައވާތީި ،މީގެ ިފަހުން ިމޯލްޑވްސް ިރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިކޯޕަރޭޝަނުން ިކުރުވާި
މަސައްކަތްތަކުގައ ިއެޑްވާންސް ިފައސާ ިދނުމުގައ ި ،ސަރުކާރުގެ ިކުންފުނތަކުން ިމުދަލާއ ިޚދުމަތް ިހޯދުމުގައ ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ިސްޓްރެޓެޖީ ިއާއ ިގަވާއދުގެ ިި 1.6.7ވަނަ ިމާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތަށް ،ޢަމަލުކުރުން.

ި
.1

މޯލްޑވްސްިރޯޑްިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނުންިހންގާިވަކިޕްރޮޖެކްޓުތަކަށްިބޯޑުންިބަޖެޓެއްިކަނޑައަޅާފައވަނކޮށްި،ކަނޑައަޅާފައވާިބަޖެޓަށްިވުރެިއތުރަށްިޚަރަދުކުރަންިވާނީިއެި

ޚަރަދެއްިކުރުމަށްިބޯޑުންިފާސްކޮށްގެންކަންި .
 ި 10އައްޑޫ

ިސޓީި އައްޑޫސޓީގެ ިހތަދޫ ިރައްޔތުންގެ ިއެކައުންޓުންނާއި ،އަމއްލަ ިއެކ ިފަރާތްތަކުން ިދީފައވާ ިއެހީއން ިޢމާރާތްކޮށްފައވާ ިޕަބްލކް ިލައބްރަރީ ި(ޝަރަފުއްދީން ިބލްޑންޑ) ިގަވާއދާ ިޚލާފަށްި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި އައްޑޫސޓީގެ ިމޭޔަރުގެ ިއަނބކަނބަލުންނަށް ިޕްރީސްކޫލެއް ިހންގުމަށް ިއެގްރީމަންޓް ިކުރެވފައވާކަމަށް ިބުނެ ިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި

ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
ި
.2

އައްޑޫސޓީިކައުންސލުންިވެފައވާި،އެއދާރާގެިއެއްބަސްވުމުގެި ި 28ވަނަިމާއްދާގެި(ށ)ިގެިގޮތުގައި،އެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިޙަވާލުކުރާިބމާއ ިޢމާރާތްިވަކކުރަންިޖެހއްޖެނަމަި

އކްއޒޝަން ިފީގެ ިގޮތުގައ ިނަގާ ިފައސާ ިއެއްބަސްވުމުގެ ިމުއްދަތަށް ިބަހާލުމަށް ފަހު ިބާކީވާ ިމުއްދަތަށްވާ ިފައސާ ިބމާއ ިޢމާރާތް ިޙަވާލުވ ިފަރާތަށް ިދޭންވާނެކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި،
އެމާއްދާއަކީ ިއައްޑޫސޓީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިކުރ ިއެ ިއދާރާގެ ިނަންބަރު ިި 02(ި426-PD/IUL/2012/19ފެބްރުވަރީ ިި )1021އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހއްސާކުރެވުނު ިމަޢުލޫމާތުި
ކަރުދާހުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާިމަޢުލޫމާތަކަށްިނުވާތީއާއި،ޢާއްމުިއުސޫލެއްގެިގޮތުންި،އެއްބަސްވުންތަކުގައ ިސޮއކުރުމުގެިކުރންިއެއްބަސްވުމާމެދުިކައުންސލްިއދާރާގެިލީގަލްިސެކްޝަންގެި
ލަފާިހޯދާއރު ،މމައްސަލައާގުޅގެންިކައުންސލްިއދާރާގެިލީގަލްިސެކްޝަން ގެިލަފާިހޯދާފައނުވާތީި،އެއްބަސްވުމުގެިއެިމާއްދާިލޔެފައވާިގޮތުންިދައުލަތަށްިގެއްލުންވުމުގެިފުރުސަތުިއޮތުމާއެކުި
އެއްބަސްވުމުގެިއެމާއްދާިއޞްލާޙުކުރުން.

.1

އައްޑޫސޓީ ިކައުންސލްގެ ިނަންބަރު ި ި 426-PD/2012/13އެއްބަސްވުމުގައ ިސޮއކުރުމުގެ ިކުރން ިއައްޑޫސޓީ ިކައުންސލްގެ ިލީގަލް ިސެކްޝަންގެ ިލަފާ ިހޯދާފައނުވާތީި،

އެއްބަސްވުންތަކުގައިސޮއކުރުމުގެިކުރންިލީގަލްިސެކްޝަންގެިލަފާިހޯދުން.
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
.1

އައްޑޫސޓީިކައުންސލްގެިނަންބަރުިި 426-PD/2012/13އެއްބަސްވުމުގެިި 28ވަނަިމާއްދާގެި(ށ) ި ގެިގޮތުގައ ިމާއްދާއެއްިއތުރުކޮށްފައވަނީިއައްޑޫސޓީިކައުންސލްިއދާރާގެި

ލީގަލްިސެކްޝަންގެިލަފާިނުހޯދައކަމަށްވާތީި،އެއްބަސްވުމަށްިބަދަލުިގެންނަނަމަި،ލީގަލްިސެކްޝަންގެިލަފާގެިމަތންިއެއްބަސްވުމަށްިބަދަލުިގެނައުންި.

.8

އައްޑޫސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާގެިލީގަލްި ސެކްޝަނުންިޤާނޫނީިލަފާދޭއރުި،ބައެއްިފަހަރުިއަގަބަހުންިލަފާދޭކަމަށްިމމައްސަލައގެިތަޙްޤީޤްގައި،އައްޑޫސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާގެި

ފަރާތުންިބުނެފައވާތީި،އައްޑޫސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާގެިލީގަލްިސެކްޝަނުންިޤާނޫނީިލަފާިދޭނަމަި،ލޔުމުންިޤާނޫނީިލަފާިދނުންި .
 ި 12މޯލްޑވްސްި
ކަރެކްޝަނަލްި

ސަރވސް ި

މާފުށީިޖަލުގައ ިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހވާިގޮތަށްިކަންތައްތަކެއްިހންގާފައވާކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަިމކޮމޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިތރީގައ ިމދަންނަވާި

ކަންތައްތައްިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،އެކަންިއސްލާޙުކުރައްވައި،ކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއެގޮތަށްިޢަމަލުކުރައްވަމުންިގެންދެވުންިއެދިދެންނެވީއެވެި .
ި
.2

މމައްސަލައގެ ިތަހްޤީގުގައ ިޑޕާރޓްމަންޓް ިއޮފް ިޕެނޓެންޝަރީ ިއެންޑް ިރީހެބލޓޭޝަން ިސާރވސްއަށް ިގޮސް ިއެތަނުގެ ިލޔެކޔުންތައް ިބެލއރުި 1006ި ،ވަނަ ިއަހަރު ިޖުމްލަި

( ި 6,259,289.19ހަމލއަން ިދެލައްކަ ިފަންސާސް ިނުވަހާސް ިދުއސައްތަ ިއައްޑހަ ިނުވަ ިރުފޔާ ިނަވާރަލާރ) ިރުފޔާ ިއަދ ިި 1005ވަނަ ިއަހަރު ި(ި 6,203,117.40ހަމލއަން ިދެލައްކަި
ތންހާސް ިއެއްސަތޭކަ ިސަތާރަ ިރުފޔާ ިސާޅީސްލާރ) ިޚަރަދުކޮށްފައވަނީ ިސަރުކާރުގެ ިމުދަލާއ ިފައސާ ިބެލެހެއްޓުމާއި ،ހޭދަކުރުމާއ ިހސާބުތައް ިލޔެ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިގަވާއދާ ިޚލާފަށްކަމަށްި
ފާހަނގަކުރެވޭތީި ،މުސްތަޤްބަލުގައ ިވެސް ިކޮންމެ ިކަމެއްގައ ިވެސް ިސަރުކާރުގެ ިފައސާ ިހޭދަކުރުމުގައ ިޤާނޫނުތަކާއ ިގަވާއދުތަކާއ ިއެއްގޮތަށް ިފައސާހޭދަކުރުމާއެކުި ،މފަދަ ިކަންކަންި
އސްލާހުކުރުމަށާއ،

ި
.1

މމައްސަލައގެިތަޙްޤީގުގައި،މާފުށީިޖަލަށްިކުއްޔަށްިހފާފައވާި ި 01ދޯނ ިކުއްޔަށްިހފުމުގައ ިއަމަލުކޮށްފައވާގޮތަށްިބެލއރުި،ފުރަތަމަިކުއްޔަށްިހފ ިދޯނ ިކުއްޔަށްިހފުމުގައި،

ސަރުކާރުގެިމުދަލާއ ިފައސާިބެލެހެއްޓުމާއ ިހޭދަކުރުމާއ ިހސާބުތައް ިލޔެިބެލެހެއްޓުމުގެިގަވާއދުގެި ި 4.25ގައވާިގޮތުގެިމަތންިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރާނެިފަރާތެއްިހޮވުމުގައ ިޕޮއންޓްދޭނެި
އުޞޫލުިބުނެދީފައނުވާތީއާއ ިއޢުލާންިކޮށްގެންިލބުނުިއެސްޓމޭޓްތައްިއވެލުއޭޓްކޮށްިޕޮއންޓްދީފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،މފަދަިކަންކަމުގައ ިބުނެވދޔަިގަވާއދުގެިި 4.25ވަނަި

މާއްދާއާއިއެއްގޮތަށްިއަމަލުކޮށްި،މފަދަިކަންތައްިއސްލާހުކުރުމަށްިއެންގީއެވެި ި.
 ި 11ގދ.ތނަދޫި

ގދ.ތނަދޫގައ ިއަޅާފައވާިފާޚާނަިހޮޅތަކުގެިރަށުގެިއެކ ިސަރަޙައްދުތަކުގައ ިދމާވާިމައްސަލަތައްިރަނގަޅުކުރުމުގެިނަމުގައ ިފާޚާނަިހޮޅތައްިި 1021ވަނަިއަހަރުންިފެށގެންިސާފުކުރުމުގެި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި މަސައްކަތް ިކުރަމުންގެންދަނީ ިއޢުލާނު ިކުރުމެއްނެތ ިޒންމާދާރު ިވެރޔާއާއި ،އަދ ިޕްރޮކއުމަންޓް ިހންގުމާ ިހަވާލުވެހުރ ިފަރާތަށް ިމަންފާވާގޮތަށް ިކަމަށާއި ،އެގޮތުންި ،ޒންމާދާރުވެރޔާގެި
އެއްބަނޑުިއެ އްބަފާިއަދިއެއދާރާގެިމސްކތުިމުދމުިގެިމަސްލަހަތުިހމެނޭިއޭނާގެިއަންހެނުންިގެިހއްސާިއޮންނަިކުންފުންޏެއްގެިނަމުގައިފައސާގެިބލުިހުށަހަޅައގެންިކުރންިދެންނެވުނުި
ޒންމާދާރުިވެރޔާއާއިޕްރޮކއުމަންޓްިހންގުމާިޙަވާލުވެހުރިފަރާތާއިމުދމުިމހާއާއިި01މީހުންނަށްިބައއަޅާިކަމަށާއި،އެމަސައްކަތަށްިފައސާިނަގަމުންދަނީިގނަިފަހަރަށްިމަސައްކަތްިނުކޮށްި
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ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ކަމަށް ބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަިމކޮމޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި ،
ގދ.ތނަދޫިބައެއްިޞަރަޙައްދުިތަކުގައ ިބޭނުންކުރަމުންިއަންނަިފާޚާނަިހޮޅ ިލައންތަކާއި ،ޖަންގުޝަންތައްިސާފުކުރުމާއި ،ދމާވާިމައްސަލަތައްިޙައްލުކުރުމުގެިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެިފަރާތެއްި
ހޯދުމަށްިކުރ ިއޢުލާނާިގުޅގެންިއަމއްލަިފަރާތަކުންިހުށަހެޅ ިއަންދާސީ ހސާބުގައ ިއެނާިސޮއކުރުމުގެިއތުރުންިއެހެންިކުންފުނއެއްގެިނަމުގައ ިހުށަހެޅ ިއަންދާސީ ހސާބުިކަރުދާހުގައި
ސޮއކޮށްފައވަނީިހަމައޭނާކަންިއެނގެންިއޮންނައރުި،އވެލުއޭޝަންިކޮމޓީއަށްިއެކަންިފާހަގަކުރެވގެންި،އެފަދަިއންިގުޅގެންިހުށަހަޅާިއަންދާސީ ހސާބުތަކާިގުޅޭގޮތުންިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެި
ި 4.86ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިގައ ިބުނެފައވާިފަދައންިއެިއަންދާސީ ހސާބުތައްިބާތލުކޮށްފައ ިނުވާކަންިވަނީިފާހަގަކުރެވފައެވެި.އަދ ިމފަދަިޢަމަލެއްިކުރަމަކީިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި4.86
ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިގައިބަޔާންކޮށްފައވާިކުށެއްިކުރުންިކަމުގައވާއރުި،އެ ފަދަިކުށެއްކޮށްގެންިއެޢަމަލުިކުރފާރާތާިމެދުިއެމާއްދާގައ ިބުނެފައވާިއެއްވެސްިފޔަވަޅެއްިއަޅާފައ ިނުވާކަންިވަނީި
ފާހަގަކުރެވފައެވެި.އެހެންކަމުންިކުރއަށްިއޮތްތަނުގައިއޢުލާނުކުރެވގެންިމފަދައންިކުރެވޭިމަސައްކަތުގައި،ގުޅގެންިއަންދާސީިހސާބުިހުށަހަޅާފައވާކަންިފާހަގަކުރެވޭިކަމުގައވާނަމަި،އެފަދަި
އަންދާސީ ިހސަބުތައް ިމާލއްޔަތު ިގަވާއދުގެ ި ި 4.86ވަނަ ިމާއްދާގައވާ ިފަދައން ިބާތލުކޮށްި ،އެފަދައން ިޢަމަލުކުރ ިފަރާތަކާމެދު ިއެމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިފަދައން ިފޔަވަޅުއެޅުމަށްި

ދެންނެވީއެވެި .
ި
 ި 11އލެކްޝަނަސްި

ކޮމޝަން ި

އލެކްޝަންސްިކޮމޝަނުގެިވޯޓަރިއެންޑްިސވކްިއެޑއުކޭޝަންިސެކްޝަނުގައިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިމަސައްކަތްިކުރަމުންދޔަިމުވައްޒަފަކަށްިޕެއޑްލީވްިދެމުންިގެންގޮސްފައވަނީިގަވާއދާި
ޚލާފަށްކަމަށްިބުނެިހުށަހަޅާފައވާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ،އލެކްޝަންސްިކޮމޝަންގެިއދާރާއންިއާންމުކޮށްިނުރަސްމީިޖަލްސާތައްިބާއްވާކަމަށާއިއެގޮތުންިނުރަސްމީި
ޖަލްސާގައިނންމާިނންމުންތައްިރަސްމީިޖަލްސާގައ ިއެންޑޯސްކުރާކަމަށްިހއުމަންިރސޯސްިސެކްޝަނުންިމކޮމޝަންގެިތަޙްޤީޤަށްިމަޢުލޫމާތުިދީފައވީނަމަވެސްި،އެކަންިއެނގޭނެިއެއްވެސްި
ލޔުމެއްވެސްިއަދ ިނުރަސްމީިޖަލްސާ ިބާއްވާިއެއަށް ިޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެިއެއްވެސް ިއުޞޫލެއްިއެކޮމޝަނުން ިކަނޑައަޅާފައވާކަންިއެނގޭނެ ިލޔުމެއްިލބފައނުވާތީި،އެގޮތަށް ިއެކޮމޝަނުންި

ޢަމަލުކުރާނަމަިއެކަންިލޔުމުންިއެނގޭނެހެންިކަނޑައަޅާފައިބޭއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
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