a
ން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަ ި
މާލެ،
ދވެހރާއްޖެ.

ރުގެިއދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
ހުއްޓުވުމުގެގޮތުންިފޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާ ި
ކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއންިކޮރަޕްޝަންި ި
ށް
ި02ޑސެންބަރުިި1026ންިި12ޑސެންބަރުިި 1026
ި
ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
2

އައްޑޫިސޓީި

އައްޑޫސޓީިހތަދޫިއަވަށުގެިމަގުތަކުގައ ިޖަހާފައހުރ ިބައްތތައްިމަރާމާތުކޮށްިބެލެހެއްޓުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާނެިފަރާތެއްިހޯއްދެވުމަށްިއައްޑޫިސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާއންިކުރެއްވ ިނަންބަރުި

ކައުންސލްގެިއދާރާ

ި 20(ިިި426-PD/IUL/2013/55ޖޫން ިި )1021އޢުލާނާ ިގުޅގެންިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅުނު ިމައްސަލައެއް ިބެލބެލުމުގައި ،އެ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެންިއަންދާސީހސާބު ިހުށަހަޅާފައވާ ިތންި
ފަރާތުގެިތެރެއންިއެންމެިމަތންިމާކްސްިލބފައވާިކުންފުންޏަކީިއޭރުވެސްިއެިމަސައްކަތްިކުރަމުންދާި ކުންފުނ ިކަމަށާއި،އެިމަސައްކަތްިއެންމެިއެދެވޭގޮތެއްގައ ިކުރޔަށްިނުދާކަމަށްިއައްޑޫި
ސޓީ ިކައުންސލް ިއދާރާގެ ިޑޕާރޓްމަންޓް ިއޮފް ިޓްރާންސްޕޯރޓް ިއެންޑްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިއން ިފާހަގަކޮށްފައވާކަން ިފާހަގަކުރެވޭތީި ،މަސައްކަތެއް ިހަވާލުކުރުމަށް ިފަހު ިއެމަސައްކަތްި
އެކަށީގެންވާި ގޮތަށްިކުރެވެމުންިނުދާނަމަިއެފަރާތަކާިމެދުިޤަވާޢދުންިފޔަވަޅުިއެޅުމަށާއިއަދިއޭގެއތުރުންި،އޢުލާންތަކާިގުޅގެންިހުށަހަޅާިބޑްތައްިއވެލުއޭޓްިކުރެއްވުމުގައިމާކްސްދޭނެިގޮތުގެި
ތަފްޞީލްި ،ދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތާބެހޭ ިގަވާއދާިއެއްގޮތަށް ިމަޢުލޫމާތު ިޝީޓުގައ ިހމެނުއްވުމަށާއި ،ބޑު ިކޮމޓީގައިޙަރަކާތްތެރވާ ިމުވައްޒަފުންނާއ ިއވެލުއޭޝަންގެ ިމަސައްކަތް ިކުރާި
މުވައްޒަފުންނަށްިކަމާބެހޭިތަމްރީނުިދެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.

 ި 1ށ.ފޭދޫިކައުންސލްގެި ި 06އޭޕްރީލް ި2010ގައ ިށ.ފޭދޫ ިރކ.ކޮމެޓީން ިއެރަށުިއންޖީނުގެއާ ިހަވާލުވއރު ިއެރަށު ިއންޖީނުގޭގެ ިއެކައުންޓުގައ ިގާތްގަނޑަކަށްިއެއްލައްކަ ިހަތްދހަ ިނުވަހާސް ިރުފޔާ ިހުރކަމަށާއި،

އދާރާ ި

ނަމަވެސްި 20ި،މާޗްިި 2011ވީދުވަހުިށ.ފޭދޫިރަށުިކައުންސލްގެިއދާރާއާިއެިއންޖީނުގެިޙަވާލުކުރއރުިއންޖީނުގޭގެިއެކައުންޓުގައ ިހުރީިއެންމެިި 21/-ރުފޔާިކަމަށާއި،އަދ ިއެމުއްދަތުގައި
އެއެކައުންޓުންިކުރިޚަރަދުގެިތަފްޞީލެއްިއެނގެންިނެތްކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިބެލބެލުމުގައި،ށ.ފޭދޫިއންޖީނުގޭގެިކަރަންޓްިފީިދައްކާގޮތުގެިދުވަހުިތަފްޞީލްިފޮތާއި
ލބޭފައސާިދުވަހުިފޮތްިއަޅާކީއރުިި04ޖުލައި1020ންިފެށގެންިދުވަހުިކަރަންޓްިފީގެި ގޮތުގައިއންޖީނުގެއަށްިގޭގެއންިދައްކާފައވާިކަމަށްިލބޭފައސާިދުވަހުިފޮތަށްިި14ޖުލައި2010ވަނަި
ދުވަހު ިއަރުވާފައވާ ިޢަދަދަކީ ި (43,490.00ސާޅީސްިތންހާސް ިހަތަރުސަތޭކަ ިނުވަދހަ) ިރުފޔާ ިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ިި 04ޖުލައ ިއންިފެށގެން ިި 13ޖުލައ ި2010އަށް ިހނގާފައވާި
ދުވަސްތަކުގައި(ި48,692.00ސާޅީސްިއަށްހާސްިހަސަތޭކަިނުވަދހަދޭއް)ިރުފޔާިއންޖީނުގެއަށްިބަލައގެންފައވާކަމަށްިކަރަންޓްިފީިދައްކާގޮތުގެިދުވަހުގެިތަފްޞީލްިފޮތުގެިވަކިވަކިޢަދަދުތައްި
އެއްކުރުމުންިއެނގޭިކަމަށާއި،ނަމަވެސްި،އެފޮތުގައވާިވަކިޢަދަދުތައްިއެއްކުރުމަށްފަހުިޖަހާފައވާިޖުމްލަިޢަދަދަކީި(ި 43,490.00ސާޅީސްިތންހާސްިހަތަރުސަތޭކަިނުވަދހަ)ިކަމަށްިޖަހާފައި

ވުމުންިމިމުއްދަތުގައިބަލައގެންފައވާިފައސާއަށްވުރެންި(ި5,202.00ފަސްހާސްިދުއސައްތަިދެރުފޔާ)ިމަދުިޢަދަދެއްިޖުމްލަިޢަދަދުގެިގޮތުގައިޖަހާފައވާކަންިއެނގެއެވެި .
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ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ި
ި ި ި ި ި ިިިވީމާި،ދެންނެވުިމުއްދަތުގައިބަލައގެންފައވާި(ި 5,202.00ފަސްހާސްިދުއސައްތަިދެ)ިރުފޔާި،ށ.ފޭދޫިއންޖީނުގެއަށްިފައސާިބަލައގަތުމާިއެިދުވަސްވަރުިޙަވާލުވެިހުރީި

އެިއންޖީނުގޭގެިއދާރީިމުވައްޒަފުގެިއަތުންިހޯއްދެވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 1ނެޝަނަލްިސެންޓަރި ނޭޝަނަލްިސެންޓަރިފޮރިއންފޮމޭޝަންިޓެކްނޮލޮޖީި(އެން.ސީ.އައ.ޓީ)ިގެިނަންބަރުިި10(ި(IUL)164/1/2016/26ޖޫންިި)1026އޢުލާނާިގުޅގެންިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްި
ފޮރ ިއންފޮމޭޝަންި މިކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުގައި،އެިއޢުލާނާިގުޅގެންިވަޒީފާއަށްިއެދިހުށަހަޅާފައވާިފަރާތެއްިވަޒީފާއަށްިއެދިހުށަހަޅާފައވާިސޓީިއެން.ސީ.އައ.ޓީިއަށްިއެންޓްރީކޮށްފައވާިތާރީޚަކީިި21ޖުލައި

ޓެކްނޮލޮޖީ ި

ި1026ކަންިއެފޯމްގައިއެންޓްރީިތައްގަނޑުިޖަހައިލޔެފައވާިތާރީޚުންިއެނގެންިއޮތްނަމަވެސްިއަދިމތާރީޚަކީިއޢުލާނުގެިސުންގަޑކަމުގައވާިި21ޖުލައި1026އަށްިވުރެިފަހުގެިތާރީޚެއްކަންި
ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ިއމާދު ިޝާންގެ ިހުށަހެޅުން ިބަލައގަނެ ިއެފަރާތް ިވަޒީފާގެިއންޓަރވއުއަށް ިޝޯޓްލސްޓްކޮށްފައވާކަން ިއޢުލާނާގުޅޭ ިއވެލުއޭޝަން ިރޕޯޓުންިއެނގެން ިއޮތްކަންި

ފާހަގަކުރެވފައވެއެވެި .
ި
ި ި ި ި ި ި ިިިވީމާި،ކުރއަށްިއޮތްިތަނުގައިއެން.ސީ.އައ.ޓީގެިވަޒީފާތަކަށްިކުރެވޭ ިއޢުލާންތަކާިގުޅގެންިއޢުލާންގެިސުންގަޑީގެިފަހުންިހުށަހެޅޭިހުށަހެޅުންތައްިބަލައނުގެންނެވުމަށާއި،
އެއާޚލާފަށްިއެއްވެސްިމުވައްޒަފަކުިޢަމަލުިކޮށްފނަމަިއެމުވައްޒަފަކާމެދުިއސްލާޙީިފޔަވަޅުިއެޅުއްވުމަށްިދަންނަވަމެވެި.އަދި،އެން.ސީ.އައ.ޓީގެިފަންނީިވަޒީފާތަކަށްިމީހުންިނެގުމުގައިކުރންވެސްި
ޢަމަލުކުރަމުން ިގެންދާ ިއުޞޫލަކީިޕްރެކްޓކަލް ިއމްތޙާން ިދީ ިއެންމެ ިޤާބލް ިމީހުން ިވަޒީފާތަކަށް ިހޮވުންކަމަށްިވާތީ ިއެނޫން ިގޮތަކަށް ިއެކަން ިނުކުރުމަށް ިޚާއްޞަ ިސަމާލުކަމެއް ިދެއްވުމަށްވެސްި

ދެންނެވުނެވެި ި.
ި
ިިި ި ި ި ި ި ިމީގެ ިއތުރުންި،އެން.ސީ.އައ.ޓީގައ ިޕަރފޯމަންސް ިއެލަވަންސް ިދެމުންގެންދަނީ ިޕަރފޯމަންސްިއވެލުއޭޓް ިކުރުމަކާ ިނުލައކަމަށް ިބުނެ ިމކޮމޝަނަށް ިޝަކުވާި
ވި
ހުށަހަޅާފައވާއރުި،މުވައްޒަފުންގެިޕަރފޯމަންސްިވަޒަންކުރެވޭިި01ދާއރާގެިތެރެއންިި01ދާއރާގެިގޮތުގައިޕަރފޯމަންސްިއެލަވަންސްިދނުމުގެިއުޞޫލުގެިި1.1އަދިި1.1ގައިބަޔާންކޮށްފައ ާި
"މަސައްކަތުގެ ިފެންވަރު"ގެ ިއތުރުންި"ގަޑއަށްިފަރުވާތެރވުން" ،މކަންކަމުގެ ިރކޯޑަކީ ިމުވައްޒަފުގެ ިސުޕަވައޒަރިބެލެހެއްޓުން ިލާޒމުކުރާ ިކަންތައްތައް ިކަމަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިއެކަންތައްި

ސުޕަވައޒަރުންިކުރާކަންިކަށަވަރުިކުރެއްވުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 1މޯލްޑވްސް

ިރޯޑްި މަސައްކަތް ިނންމަން ިކަނޑައެޅފައވާ ިމުއްދަތަށް ިމަސައްކަތްިނުނމ ިލަސްވާނަމަި ،ލަސްވާ ިލަސްވުމުގެ ިބަދަލު ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުވ ިފަރާތުންިކުންފުންޏަށް ިނަގަންވާނެކަމަށް"ސަރުކާރުގެި

ޑވެލޮޕްމަންޓްި

ކުންފުނތަކުންިމުދަލާއިޚދުމަތްިހޯދުމުގައ ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭިސްޓްރެޓެޖީިއާއ ިގަވާއދު"ިގެި ި1.20ގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާތީި،މޯލްޑވްސްިރޯޑްިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންއަށްިބޭނުންވާިވެހކަލްި

ކޯޕަރޭޝަން ި

އަދ ިމެޝނަރީިފޯރުކޮށްދނުމުގައ ިލަސްވާ ިލަސްވުމުގެ ިބަދަލުގެ ިގޮތުގައި ،އެ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރ ިފަރާތުން ިޖޫރމަނާ ިފައސާި ،ގަވާއދުގައވާ ިގޮތަށް ިމޯލްޑވްސް ިރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓްި

 ި 5މޯލްޑވްސްި

ކޯޕަރޭޝަންއަށްިނެންގެވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
އޮޑޓަރ ިޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހުން ިނެރުއްވ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހޯމްިއެފެއާޒްގެ ިި 1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިމާލީ ިއޮޑޓް ިރޕޯޓް ި(ނަންބަރު ި)ި)FIN-2016-46(Dގައ ިމޯލްޑވްސް ިކަރެކްޝަނަލްި

ކަރެކްޝަނަލްި

ސަރވސްި(ކުރީގެިޑޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޕެނޓެންޝަރީިއެންޑްިރހބލޓޭޝަންިސަރވސް)ިއަށްިބޭނުންވާިި50ގޮދަޑިހޯދުމުގެިމަސައްކަތާިގުޅޭިގޮތުންިބަޔާންކޮށްފައވާިމައްސަލަިމިކޮމޝަނުންި

ސަރވސް ި

ބެލބެލުމުގައި 50ި ،ގޮދަޑިސަޕްލައ ިކުރުމަށް ިކުރައްވާފައވާ ިނަންބަރު ިި20(ި(IUL)167-E/1/2013/12ފެބުރުވަރީ ިި )1021އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިއަންދާސީހސާބު ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެި
ތެރެއންިމުޅިއވެލުއޭޝަނުންިއެންމެިމަތންިމާކްސްިލބފައވާިކުންފުންޏާިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމަށްިނންމަވާފައވާކަންިބޑްިއވެލުއޭޝަންިކޮމެޓީގެިޔައުމއްޔާއންިފާހަގަކުރެވުނުިނަމަވެސްި،

2

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
އެ ިކުންފުންޏާ ިއެ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރުމުގެި ބަދަލުގައ ިއވެލުއޭޝަނުން ިދެވަނަ ިއަށް ިދޔަ ިކުންފުންޏާ ިއެމަސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްފައވަނީ ިއެންމެ ިމަތން ިމާކްސް ިލބުނު ިކުންފުނންި
ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށްިބުނެިހުށަހަޅާފައވާިގޮދަޑތަކަކީިި21ސެންޓމީޓަރި(ި1..1އންޗ)ިގެިގޮދަޑތަކެއްކަންިއެިކުންފުނންިފޮނުވިއަންދާސީހސާބުންިއެނގޭތީި،އަދ ިގޮދަޑތަކުގެިއުސްމނުގައި
ި 6އންޗ ިހުންނަންޖެހޭނެ ިކަމަށާއ ިއަދ ިއަންދާސީހސާބު ިނުވަތަިޕްރޮފައލްގައވާ ިއެއްވެސް ިމަޢުލޫމާތަކީ ިދޮގު ިމަޢުލޫމާތެއް ިކަމުގައިސާބތުވެއްޖެނަމަ ިއެ ިފަރާތެއްގެ ިއަންދާސީހސާބު ިނުވަތަި
ޕްރޮފައލްިކެންސަލްިކުރެވޭނެކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާތީކަންިފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،އެިމަސައްކަތްިވަކ ިފަރާތަކާިޙަވާލުކުރުމުގައ ިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއް ިހންގާފައވާކަމަށްި
ނުބެލެވޭތީި،މ ިކޮމޝަނުންިއެިމައްސަލަިނންމާފައވާިނަމަވެސްި،ކުރއަށްިއޮތްތަނުގައި،އޢުލާނަކާިގުޅގެންިހުށަހަޅާިއަންދާސީހސާބުތައްިއެއޢުލާނުގެިޝަރުޠުހަމަވޭތޯއާއި،ހޯދާިތަކެއްޗަކީި
ސާމްޕަލްިބަލަންޖެހޭފަދަ ިތަކެތނަމަ ިއެ ިސާމްޕަލެއް ިހޯއްދަވައގެންި ،ބޑް ިއވެލުއޭޝަންގެިމަރުޙަލާގައ ިބައްލަވައ ިޗެކްކުރެއްވުމަށްފަހުގައ ިމެނުވީ ިއވެލުއޭޝަންގެިމަސައްކަތް ިނންމަވައި

ޔައުމއްޔާިނުކުރެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 6މނސްޓްރީ
ފނޭންސް

ޓްރެޜަރީ ި
 ި .އއ.ތޮއްޑޫި

ިއޮފްި ބޭރުގެިއެކއެކ ިގައުމުތަކުންނާއި،އަދ ިއެހެނހެންިގޮތްގޮތުންވެސްިރައްޔތުންނަށްިފޯރުކޮށްދނުމަށްިސަރުކާރަށްިލބޭިތަކެތިރައްޔތުންނަށްިފޯރުކޮށްދނުމުގައ ިރައްޔތުންގެިމެދުގައ ިމަސްލަހަތުި
ިއެންޑްި ގެއްލޭިގޮތަށްިކުރަމުންދާިކަމުގެިޝަކުވާިމކޮމޝަނަށްިލބެމުންދާތީި،ކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއެހީގެިގޮތުގައިރައްޔތުންނަށްިފޯރުކޮށްދނުމަށްިސަރުކާރަށްިލބޭިތަކެތިވަކވަކިއޮފީސްތައްިނުވަތަި
ޖަމްޢއްޔާތަކާ ިޙަވާލުކުރާނަމަި ،އެތަކެތިއެފަރާތްތަކާ ިޙަވާލުކުރާނެ ިހަރުދަނާ ިއުޞޫލެއް ިކަނޑައަޅުއްވައގެން ިއެއުޞޫލުގެިދަށުން ިއެކަން ިކުރެއްވުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑްި

ޓްރެޜަރީގައިދެންނެވުނެވެި .
އއ.ތޮއްޑޫ ިއން ިބަންޑާރަ ިގޯތ ިދޫކުރުމަށް ިއއ.ތޮއްޑޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިި21އެޕްރީލް ިި 1026ގައ ިކުރެއްވ ިނަންބަރުި (IUL)339-CAA/339/2016/13ި :އޢުލާނާިގުޅގެންި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހެޅ ިފޯމުތައްިއވެލުއޭޓްިކުރެއްވުމަށްފަހުިޢާންމުކުރެއްވ ިލސްޓަށްިބަލާއރުިއެރަށުގައ ިދރއުޅޭިއެތައްިބަޔަކަށްިލބެންޖެހޭިޙައްޤުތަކުންިމަޙްރޫމްވެފައވާިކަމަށާއި،ގޯއްޗަށްި
އެދުނު ިބައެއްިމީހުން ިގޯތ ިކޮމޓީގައ ިހމެނފައވާކަމަށް ިބުނެ ިމކޮމޝަނަށް ިޝަކުވާިހުށަހެޅފައވާތީި ،ގޯއްޗަށް ިއެދުނު ިއެއްވެސް ިފަރާތެއް ިގޯތ ިކޮމޓީގައިހމެނޭނަމަި ،އެމީހަކު ިއެކޮމޓީންި

ވަކކޮށްި،ގޯއްޗަށްިއެދިހުށަހެޅިފޯމުތަކަށްިޕޮއންޓްިދެއްވުމުގެިކަންތައްިއަލުންިކުރެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
ި
ި ި ި ި ި ި ިިއަދި،ގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައވާިފަރާތްތަކަށްިޕޮއންޓްިދެއްވުމުގައ ިއެންމެންނާމެދުިއެއްިއުޞޫލަކުންިހަމަހަމަކޮށްިޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި،ޕޮއންޓްދެއްވާިނންމެވުމަށްފަހުި
ޝަކުވާ ިހުށަހަޅަން ިބޭނުންވާ ިފަރާތްތަކުންިޝަކުވާ ިހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ،ކޮންމެ ިމީހަކަށް ިޕޮއންޓް ިލބުނުގޮތުގެ ިތަފުޞީލާއެކުި(ޕޮއންޓް ިދނުމަށް ިކަނޑައަޅާފައވާ ިއެކ ިބައތަކަށް ިޕޮއންޓްި
ލބުނުގޮތްިވަކންިއެނގޭގޮތަށް)ިއޢުލާންކުރެއްވުމަށާއި،އެިއޢުލާނާިގުޅޭގޮތުންިހުށަހެޅޭިޝަކުވާތަކަށްިރޢާޔަތްކުރައްވައ ިޕޮއންޓްިލބުނުގޮތަށްިއޞްލާޙެއްިގެންނަންޖެހޭނަމަި،އެިއޞްލާޙެއްި

ގެންނަވައގެންިގޯތިދނުމުގެިކަންތައްިކުރޔަށްިގެންދެވުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 8ހއ.ބާރަށުި

ހއ.ބާރަށުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިބޭނުންވާިއެޑްމނސްޓްރޭޓވްިއޮފސަރގެިމަޤާމަށްިމީހަކުިހޯދުމަށްިކުރ ިނަންބަރުިި 12(ި(IUL)257/257/2016/54ޖުލައ ިި)1026އޢުލާނާިގުޅގެންި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި އެމަޤާމަށްި ކުރމަތލާފައވާ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއން ިޝަރުޠު ިހަމަނުވާ ިފަރާތެއް ިޝަރުޠު ިހަމަވާކަމަށް ިއެ ިއދާރާގެިއެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ިކޮމޓީން ިނންމާފައވާކަމަށް ިބުނެ ިހުށަހެޅުނު ިމައްސަލައެއްި

މކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުގައި ،
ިި

ިިިިިިިިއސްވެިދެންނެވުނުިއޢުލާނާިގުޅގެންިި1ފަރާތަކުންިވަޒީފާއަށްި ކުރމަތލާފައވާކަމާއި،އޭގެިތެރެއންިއެއްިފަރާތްިފޔަވައިއެހެންިއެއްވެސްިފަރާތެއްިއޢުލާނުގައިބަޔާންކޮށްފައވާި

ި1ޝަރުޠުގެިތެރެއންިއެއްވެސްިޝަރުޠެއްިފުރހަމަވެފައިނުވާކަމާއި ،
3

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ި
ިިިިިިިިއެ ިވަޒީ ފާއަށް ިކުރމަތލ ިޝަކުވާގައ ިބުނާ ިފަރާތުން ިއެ ިމަޤާމުގެ ިޝަރުޠު ިހަމަނުވާ ިފަރާތެއް ިކަމަށް ިވީނަމަވެސްި ،އޭނާގެ ިޝަރުޠު ިފުރހަމަވޭތޯ ިބައްލަވައދެއްވުމަށް ިހއ.ބާރަށުި

ކައުންސލްގެިއދާރާގެިނަންބަރުިި11(ި5/1026/288/15.އޮކްޓޫބަރުިި)1026ސޓީންިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަންގައިއެދލައްވާފައވާކަމާއި ،
ި

ިިިިިިިިއެިވަޒީފާއަށްިކުރމަތލާފައވާިބައެއްިފަރާތްތަކުގެިގާތްތމާގެިބޭފުޅުންިހއ.ބާރަށުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީިކޮމޓީގައިހމެނޭކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި ،
ި
ި ި ި ި ިވަޒީފާތަކަށް ިމީހުންިހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ިއެ ިވަޒީފާއަށް ިއޢުލާންކުރުމުން ިއެ ިމަޤާމަށް ިކުރމަތލާިޝަރުޠު ިހަމަވާ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއން ިއެންމެ ިޤާބލް ިފަރާތްކަމަށް ިމކޮމޝަނުންި

ދެކޭކަމާއި ،
ި
އަދި ،ހއ.ބާރަށު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ިކޮމޓީގައ ިހމެނޭިމެމްބަރުންގެ ިތމާގެ ިމީހަކު ިކައުންސލް ިއދާރާގެ ިވަޒީފާއަކަށްިއެދއްޖެނަމަި ،އެ ިވަޒީފާއާ ިގުޅޭ ިއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީި

ކޮމޓީގެިބައްދަލުވުންތަކުގައިއެިމެމްބަރަކުިބައވެރނުވުމަށާއި،އެިވަޒީފާއާިގުޅޭިއންޓަރވއުިޕެނަލްގައވެސްިއެފަދަިފަރާތެއްިބައވެރިނުކުރެއްވުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 1ށ.މާއުނގޫދޫި

ލޯކަލްިކައުންސލްިއންތޚާބާިދމާކޮށްިށ.މާއުނގޫދޫއންިދަނޑުވެރކަންިކުރުމަށްިވަކފަރާތްތަކަކަށްިބންިދނުމަށްިރާވައި،ބީލަންިއުސޫލުންިބންތައްިކުއްޔަށްިދނުމަށްިއޢުލާންކޮށްފައވާިކަމަށްި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ބަޔާންކޮށް ިމިކޮމޝަނަށް ިޝަކުވާ ިހުށަހެޅެމުންދާތީި ،ކުރއަށްއޮތް ިލޯކަލް ިކައުންސލް ިއންތޚާބު ިނމެންދެންި،ށ.މާއުނގޫދޫއން ިވޔަފާރ ިބޭނުންތަކަށާއި ،ސނާޢީ ިއަދ ިއޤްތޞާދީި

މަސައްކަތްތަކަށްިބންދޫކުރެއްވުންިމަޑުޖައްސާލަދެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .

 ި 20ލ.އަތޮޅުި

ލ.އަތޮޅު ިކައުންސލް ިމެމްބަރުންގެ ިތެރެއން ިކުރއަށް ިއޮތްިކައުންސލް ިއންތޚާބުގައ ިވާދަކުރައްވާ ިބޭފުޅުންި ،އަތޮޅުގެ ިއެކ ިރަށްރަށަށްިޒޔާރަތްކުރައްވައ ިކެމްޕޭންކުރައްވާއރުި ،ލ.އަތޮޅުި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ރައްޔތުންނަށްިލޯންިދނުމަށްިއަތޮޅުިކައުންސލުންިހަމަޖެހފައވާިޓްރަސްޓްިފަންޑުންިފައސާިލބޭނެިއންތޒާމުިހަމައްޖައްސައދޭނެކަމަށްިވަޢުދުވަމުންދާކަމަށްިބަޔާންކޮށްިމކޮމޝަނަށްިދަނީި
ޝަކުވާިހުށަހެޅެމުންިދާތީި،ކައުންސލްިއންތޚާބަށްިކުރާިކެމްޕޭނުތަކާިގުޅގެންިލ.އަތޮޅުިރައްޔތުންނަށްިލޯންިދޫކުރުމަށްިކަނޑައަޅާފައވާިޓްރަސްޓްިފަންޑުންިނާޖާއޒުިފައދާިހޯދައދނުމުގެި

ފުރުޞަތުިއޮތަތީި،ކުރއަށްިއޮތްިކައުންސލްތަކުގެިއންތޚާބުިނމެންދެންި،ލ.އަތޮޅުިޓްރަސްޓްިފަންޑުންިއެއްވެސްިމުޢާމަލާތެއްިނުކުރެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 22މނސްޓްރީ

ިއޮފްި ވޔަފާރކުރުމުގެ ިހުއްދަދޭ ިތަންތަން ިދައުލަތުންިހަމަޖައްސާފައވާ ިއުޞޫލްތަކާ ިއެއްގޮތަށް ިނުހުންނަކަން ިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅގެންިބަލާ ިމައްސަލަތަކުން ިފާހާގަކުރެވެމުން ިދާކަމާއި ،އެގޮތުންި

އކޮނޮމކްި

ވޔަފާރކުރާިތަންތަނަށް ިކަރަންޓުލުމުގައ ިފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަނުން ިވަކ ިއުޞޫލެއްިކަނޑައަޅާފައވާއރުި ،ބައެއް ިވޔަފާރތަކުން ިއެއުޞޫލާ ިޚލާފަށް ިކަރަންޓުިބޭނުންކުރަމުން ިދާކަންި

ޑވެލޮޕްމަންޓް ި

ފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ކުރއަށްއޮތް ިތަނުގައިވޔަފާރކުރުމުގެ ިހުއްދަދޭ ިތަންތަންި ،ދައުލަތުގެ ިކަމާބެހޭ ިއދާރާތަކުންިހަމަޖައްސާފައވާ ިއުޞޫލުތަކާ ިއެއްގޮތަށް ިފުރހަމަކޮށްފައ ިހުރޭތޯި

 ި 21ގއ.ދާންދޫި

ބަލަންޖެހޭނެކަމަށްި،ވޔަފާރކުރުމުގެިހުއްދަިދޫކުރުމުގެިގަވާއދުގައިހމެނުއްވުމަށްިމކޮމޝަނަށްިފެންނަިވާހަކަިދެންނެވުނެވެި .
ގއ.ދާންދޫގައ ިމހާރު ިހުރ ިވޔަފާރކުރާ ިތަންތަނުގެ ިތެރެއންިކަރަންޓް ިވަކނުކޮށް ިހުރ ިތަންތަނުގެ ިކަރަންޓް ިފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަން ިލމޓެޑްިއން ިހަމަޖައްސާފައވާ ިއުޞޫލުތަކާ ިއެއްގޮތަށްި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ބަދަލުކުރުމަށް ިއެފަރާތްތަކަށްިއެންގުމަށް ިދެންނެވުމަށާއި،އަދ ިކުރއަށްއޮތް ިތަނުގައި،ދާންދޫ ިއން ިވޔަފާރކުރުމުގެ ިހުއްދަދޭ ިތަންތަން ިދައުލަތުގެ ިކަމާބެހޭިއދާރާތަކުން ިހަމަޖައްސާފައވާި

އުޞޫލުތަކާިއެއްގޮތަށްިފުރހަމަކޮށްފައިހުރޭތޯިބެއްލެވުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެި .
ި

4

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 21ފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަންި ގއ.ދާންދޫގައ ިމހާރު ިހުރ ިވޔަފާރކުރާ ިތަންތަނުގެ ިތެރެއންި ކަރަންޓް ިވަކނުކޮށް ިހުރ ިތަންތަނުގެ ިކަރަންޓުި ،ފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަން ިލމޓެޑް ިއން ިހަމަޖައްސާފައވާ ިއުޞޫލުތަކާ ިއެއްގޮތަށްި

ލމޓެޑް ި

ބަދަލުކުރުމަށްިއެފަރާތްތަކަށްިއެންގުމަށްިދެންނެވުނެވެި .

 ި 21ކ.ހުރާިކައުންސލްގެި ކ.ހުރާ ިކައުންސލުން ިއެރަށު ިރެސްޓޯރަންޓެއް ިހުރ ިބން ިކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށް ިކުރ ިނަންބަރުި 20/1026/111ި :އޢުލާން ިބާޠލްކުރުމާ ިބެހޭގޮތުންިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅ ިޝަކުވާއާ ިގުޅގެންި

އދާރާ ި

މކޮމޝަނުންިއެމައްސަލަިބެލބެލުމުގައ؛ ި
ި

ި.2ބޑްިހުށަހަޅާއރުިއައޑީކާޑުތައްިއެޓެސްޓްިކުރަންޖެހޭކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައިބަޔާންކުރައްވާފައވާއރުި،ބޑްިހުށަހެޅިބައެއްިފަރާތްތަކުގެިއައޑީކާޑުތައްިއެޓެސްޓްކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،
ި.1އެއް ިބޑާއެކު ިބޑް ިސެކއުރޓީގެ ިގޮތުގައ ި(ި 250000ފަނަރަ ިހާސް) ިރުފޔާގެިޗެކެއް ިހުށަހަޅާފައވާއރު ިއެ ިއަދަދަށް ިއެކައުންޓުގައ ިފައސާ ިހުރކަން ިބޭންކްިސްޓޭޓްމަންޓުން ިއެނގެންި

ނެތުމާއިއންވެސްޓްކުރަނީިހެޔޮިއެދޭިއަމއްލަިފަރާތަކުންކަންިބަޔާންކޮށްފައވާއރުިއެފައސާިހުރކަމުގެިޔަޤީންކަންި(ބޭންކްިގެރެންޓީ)ިހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި ،
ި.1ބޑްިފޯމުިތައްޔާރުިކުރުމުގައވެސްިއދާރީިމައްސަލަތައްިހުރުމާއިބޑްތަކުގައިހުށަހަޅާފައވާިބައެއްިމަޢުލޫމާތުިމންިކުރެވެންިނެތްކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،
ި
އެއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހަޅާފައވާ ިބޑްތައް ިބާޠލުކުރުމަށްިނންމާފައވާއރު ިމއން ިއެއްވެސް ިކަމެއްގެ ިތަފްޞީލު ިޔައުމއްޔާގައިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާކަން ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،މީގެ ިފަހުންި

ބޑްތައްިބާޠލުކުރަންިނންމާނަމަި،ބޑްތަކުގައިފުރހަމަނުވާިކަންތައްތަކުގެިތަފްސީލުި(އެކިބޑްގެިކަންތައްތައްިވަކވަކން)ިޔައުމއްޔާގައިބަޔާންކުރުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 25މނސްޓްރީ ިއޮފްި ި ި
އެޑޔުކޭޝަން ި
ި.2ހުޅުމާލޭގައ ިޢމާރާތް ިކޮށްފައވާިފަރީދއްޔާިސްކޫލްގައ ިމެނޭޖްމަންޓް ިކޮންޓްރެކްޓެއްގެިދަށުންިއންޓަރނޭޝަނަލްިސްކޫލެއް ިހންގާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށް ިމނސްޓްރީިއޮފް ިއެޑއުކޭޝަންގެި
ނަންބަރުި ި08(ި(IUL)22-PU/1/2016/206ސެޕްޓެމްބަރިި)1026އޢުލާނާިގުޅގެންިހުށަހަޅާފައވާިބޑްތަކުގެިޓެކްނކަލްިއވެލުއޭޝަންިހެދުމަށްިއެިއޢުލާނާިގުޅގެންިޙއްޞާކޮށްފައވާި
އާރު.އެފް.ޕީ ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާިކްރައޓީރއާތަކަކީ ިސަބްޖެކްޓވް ިކްރައޓީރއާ ިތަކެއްކަން ިފާހަގަކުރެވޭތީި،އޢުލާންތަކާ ިގުޅގެން ިޙއްޞާކުރާ ިއާރު.އެޕް.ޕީ ިތަކުގައ ިއެ ިއޢުލާނަކާ ިގުޅގެންި

ހުށަހަޅާިބޑްތައްިއވެލުއޭޓްކުރާނެިކްރައޓީރއާިބަޔާންކުރާއރުި،ސަބްޖެކްޓވްިކްރައޓީތަކެއްގެިބަދަލުގައިސްޕެސފކްިކްރައޓީރއާިތަކެއްިބޭނުންކުރުމަށާއި ،
ި
ިި.1މނސްޓްރީ ިއޮފް ިއެޑއުކޭޝަންގެިނަންބަރުި ި 08(ި(IUL)22-PU/1/2016/206ސެޕްޓެމްބަރ ިި )1026އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހަޅާފައވާ ިބޑްތައް ިޓެކްނކަލީިއވެލުއޭޓްކުރއރުި،
އންޓަރނޭޝަނަލް ިސްކޫލްތައް ިހންގުމުގައ ިކުންފުނީގެ ިހުރިތަޖުރބާގެ ިބަޔަށް ިި 20ޕޮއންޓް ިދނުމަށް ިނންމާފައވާއރުި ،ތަޖުރބާ ިހުރކަމުގެިބޑްހުށަހެޅ ިކުންފުނތަކުން ިއންޓަރނޭޝަނަލީި
ސްކޫލްތައްިހންގާިކުންފުނތަކާއެކުިވެފައވާިއެއްބަސްވުންތައްިހެއްކަކަށްިބަލައި،އެިލޔުންތައްިހުށަހެޅިކޮންމެިކުންފުންޏަކަށްިއެބައންިި20ޕޮއންޓްިދީފައވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،އޢުލާންތަކާި
ގުޅގެން ިޙއްޞާކުރާ ިއާރު.އެޕް.ޕީ ިތަކުގައިތަޖުރބާ ިގނައން ިލބފައވާ ިކުންފުނތަކަށް ިތަޖުރބާގެ ިބައން ިޕޮއންޓްިދނުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނީ ިޕްރޯރާޓާ ިއުޞޫލުން ިކަމަށް ިބަޔާންކޮށް ިއެގޮތަށްި

ޢަމަލުކުރުމަށާއި ،
ި
ިި.1މނސްޓްރީ ިއޮފް ިއެޑއުކޭޝަންގެިނަންބަރުިިި 08(ި(IUL)22-PU/1/2016/206ސެޕްޓެމްބަރ ިި )1026އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހަޅާފައވާ ިބޑްތައް ިފައނޭންޝއަލީިއވެލުއޭޓްި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ކުރާނެކަމަށް ިއެ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިތައްޔާރުކޮށްފައވާ ިއާރު.އެފް.ޕީިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވީ ިނަމަވެސްި ،އާރު.އެފް.ޕީ ިގައ ިސްކޫލް ިހންގުމަށްިޝައުޤުވެރވެ ިބޑް ިހުށަހަޅާ ިކުންފުނތަކުގެ ިމާލީި
ޤާބލްކަންިބަލާނެިކްރައޓީރއާއެއްިނެތްކަންިފާހަގަކުރެވޭިކަމަށާއި،އަދިމފަދަިބޮޑުިމަސައްކަތެއްިކުރަންިކުންފުންޏަކާއިޙަވާލުކުރާއރުި،އެިކުންފުންޏަކީިމާލީިގޮތުންިއެފަދަިބޮޑުިމަސައްކަތެއްި
ކުރުމަށް ިއެކަށޭނަ ިބައެއްކަން ިބެލުމަކީ ިމުހއްމު ިކަމެއް ިކަމަށްިފެންނާތީި ،އޢުލާންތަކާ ިގުޅގެން ިޙއްޞާކުރާ ިއާރު.އެޕް.ޕީ ިތަކުގައިކުންފުނތަކުގެ ިމާލީ ިޤާބލްކަން ިބަލާނެ ިކްރައޓީރއާއެއްި

ބަޔާންކޮށްިބޑްިހުށަހަޅާިކުންފުނތަކުގެިމާލީިގާބލްކަންިވަޒަންކުރުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 16ފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަންި ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލމޓެޑުގެިޓެކްނކަލްިމުވައްޒަފުންގެިސަލާމަތާއ ިރައްކާތެރކަމަށްިބޭނުންވާިތަކެތ ިހޯދުމަށްިއެިކުންފުނންިކޮށްފައވާިނަންބަރުި FNK-K(T)/FNK/IUL/2016/018

ލމޓެޑް ި

(ި0.މާރޗު ިިި)1026އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިޕްރައވެޓް ިކުންފުންޏަކުން ިހުށަހަޅާފައވާ ިބޑް ިޓެކްނކަލް ިސްޕެސފކޭޝަނަށް ިނުފެތޭކަމަށްބުނެ ިބާޠލްކޮށްފައވަނީ ިގަވާއދާ ިޚލާފަށްކަމަށް ިބުނާި
މައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިތރީގައ ިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،އެކަންކަންިއސްލާޙުކޮށްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއެގޮތަށްިޢަމަލުކުރަމުންިގެންދއުންިއެދި

ދެންނެވީއެވެި .
ި.2އަންދާސީހސާބުިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކުންިއަންދާސީހސާބުިހުށަހަޅާއރުިއެފަރާތްތަކުންިފޯރުކޮށްދޭިތަކެތީގެިބްރޭންޑްިނަންިބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަި،އެިތަކެތީގެިއައ.އެސް.އޯިސްޓޭންޑަޑްިބެލޭނެި
ގޮތެއްިއަދިއެފަރާތަކުންިތަކެތިފޯރުކޮށްދޭއރުި،އެއީިއެފަރާތުގެިއަންދާސީހސާބުގައިހުށަހަޅާފައވާިތަކެތކަންިބެލޭނެގޮތެއްިނޯންނާނެތީި،އަންދާސީހސާބުިހޯދާއރުި،މުދާިފޯރުކޮށްދޭިފަރާތްތަކުންި
ފޯރުކޮށްދޭިތަކެތީގެިބްރޭންޑްިނަންިއެނގެންިއޮންނާނެގޮތަކަށްިއަންދާސީހސާބުިހޯދުންި.
ި.1ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލމޓެޑުންިތައްޔާރުކުރާިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައިއައ.އެސް.އޯިނަންބަރުިފަދަިމުހއްމުިމަޢުލޫމާތުިލޔާއރުިރަނގަޅަށްިލޔުމަށްިސަމާލުކަންިދނުން.
 ި.1މަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައ ިޕޮއންޓްިދޭނެކަމަށްިއަދ ިހުށަހަޅަންިޖެހޭިލޔެކޔުންތަކުގެިތެރޭގައ ިހުށަހަޅަންިޖެހޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާކަމެއްި،އަންދާސީހސާބުިހުށަހަޅާފައވާިފަރާތްތަކުންި
ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށްިބަޔާންކޮށްިއެފަރާތްތަކުގެިއަންދާސީހސާބުތައްިކުރއަށްިއޮތްިތަނުގައިބާޠލްިނުކުރުން.
ި.1އަންދާސީހސާބު ިހޯދުމަށް ިކުރާ ިއޢުލާނުތަކުގައ ިނުވަތަ ިމަޢުލޫމާތު ިކަރުދާހުގައި ،އަންދާސީހސާބު ިހުށަހަޅާ ިފަރާތްތަކުން ިތަކެތީގެ ިސްޕެސފކޭޝަން ިހުށަހަޅަންވީގޮތް ިތަފްޞީލުކޮށްި
ބަޔާންކުރުން.
ި.5ޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިކޮމެޓީއންިތައްޔާރުކުރާިކަރުދާސްތަކުގައިއެޕްރޫވްކުރާިފަރާތެއްގެިސޮއިކުރުން.
ި.6ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލމޓެޑުންިޓެކްނކަލްިކޮމެންޓްިކުރުމަށްިތައްޔާރުކުރާިކަރުދާހުގައިއެޕްރޫވްކުރާިފަރާތެއްގެިސޮއިކުރުން.
ި..މަޢުލޫމާތު ިހަމައަށް ިހުށަހަޅާފައވޭތޯ ިބެލުމަށް ިތައްޔާރުކުރާ ިޗެކްލސްޓްގައި ،އަންދާސީހސާބާއެކު ިހުށަހަޅަން ިޖެހޭނެކަމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިކަރުދާހުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިއެންމެހައ ިލޔުންތައްި
ހމެނުން.
ި.8ތަޖުރބާގެިބަޔަށްިޕޮއންޓްދޭނެިގޮތްިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައިތަފްޞީލުކޮށްިބަޔާންިކުރުންި.
 ި.1ޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިކޮމޓީއަކީިހުށަހަޅާިއަންދާސީހސާބުތަކަށްިއެންމެިފަހުބަސްިބުނާިފަރާތްކަމުގައވުމުންި،ހުށަހަޅާފައވާިއަންދާސީހސާބުތައްިރަނގަޅަށްިޗެކްކޮށްިބެލުމަށާއި،ޓެކްނކަލްި
ކޮމެންޓްިކޮށްފައވަނީިރަނގަޅަށްތޯިބެލުމަށްިޓެންޑަރިއވެލުއޭޝަންިކޮމޓީގެިމަސްއޫލއްޔަތުގެިތެރޭގައިހމެނުން.
ި.20އަންދާސީހބެއްގެިޖުމްލަިއަގުިވަކިވަރަކަށްިވުރެިބޮޑުވާނަމަިއެިފަދަިތަކެއްޗަށްިޓެކްނކަލްިކޮމެންޓްިހޯދާއރުިމަދުވެގެންިި1ފަރާތެއްގެިޓެކްނކަލްިކޮމެންޓްިހޯދުން.
 ި.22ޓެކްނކަލްިކޮމެންޓްކުރާިފަރާތްތަކުންިޓެކްނކަލްިކޮމެންޓްކުރާނެިގޮތުގެިއުޞޫލެއްިލޔުމަކުންިއެކުލަވާލާފައ ިނެތުމުންި،ޓެކްނކަލް ިކޮމެންޓްިކުރާިފަރާތްތަކުންިގެންގުޅޭިއުޞޫލުތައްިތަފާތުި
ވުމުގެިސަބަބުންި،ފެނަކަިިކޯޕަރޭޝަންިލމޓެޑްިއަށްި އެންމެިފައދާިހުރ ިގޮތްިނޫންިގޮތްިގޮތަށްިޓެކްނކަލްިކޮމެންޓްިކޮށްފައ ިހުރކަމަށްިފެންނާތީި،ޓެކްނކަލްިކޮމެންޓްިކުރާިފަރާތްތަކުންި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ޓެކްނކަލްިކޮމެންޓްކުރާނެިގޮތުގެިއުޞޫލެއްިލޔުމަކުންިއެކުލަވާލުންި .

 ި 17އަރއަތޮޅުިދެކުނުބުރީި އދ.އޮމަދޫގައި ،ދރޭމަސް ިގެންގުޅުމަށްޓަކައި ،ރައްޔތުން ި ި100ވަރަކަށް ިފޫޓުގެ ިދގު ިސަރަޙައްދެއްގައ ިހަދާފައ ިއޮންނަ ިފެންގަނޑު ިމީގެ ިި1މަހެއްހާ ިދުވަސް ިކުރން ިއޮމަދޫ ިކައުންސލްގެި
އޮމަދޫ ިކައުންސލްގެި އދާރާއންިއެފެންގަނޑުިބީލަމަށްިލުމުންިއެރަށުގެިމީހަކުި(ި1500/-ތންހާސްިފަސްސަތޭކަ)ިރުފޔާއަށްިއެތަންިކުއްޔަށްިހފ ިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިޒންމާދާރުވެރޔާ ކޮންމެވެސްިއެއްޗެކޭިކޔައި

އދާރާ ި

އެމހާއަށްިއެފެންގަނޑުިދޫނުކޮށްިހފެހެއްޓ ިކަމަށާއި،އޭގެިފަހުންިއޭނާިއަމއްލައަށްިއެފެންގަނޑުިނަގައގެންިއެތަނުގައ ިމަސައްކަތްިކުރަމުންިއެބަދާކަމަށާއި،އޭނާއަށް ިއެފެންގަނޑުިލބުނީި
އަލުން ިއޢުލާންކޮށްގެން ިބީލަމަށް ިލައގެން ިކަމަށް ިބުނާ ިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ިއެބުނާ ިއޢުލާނެއް ިނެރެފައހުއްޓާ ިދުށްމީހަކު ިނެތްކަމަށް ިބުނެ ިހުށަހަޅާފައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުި

ކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި ި،
 .2އދ.އޮމަދޫިކައުންސލްިއދާރާގެިއޢުލާނުތައްިގެޒެޓްގައިޝާއރުނުކުރާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،އެިކައުންސލްގެިއާންމުިއޢުލާނުތައްިގެޒެޓްގައިޝާއރުކުރުމަށާއި،
 .1އަދި،މަސްފެންގަޑުިކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްިއެކައުންސލްގެިއދާރާއންިކުރިއޢުލާނާިގުޅގެންި،ބޑްިކާމޔާބުިކޮށްފައވާިފަރާތަކީިއޮމަދޫިކައުންސލްިއދާރާގެިޒންމާދާރުވެރޔާިކަމަށްވެފައި،
އެިފަރާތަކީިމކަމުގައިމަޞްލަޙަތުިފުށުއަރާިފަރާތެއްިކަމުގައވާއރުި،އޢުލާނުިކުރުމާއިއެގްރީމެންޓްިޑްރާފްޓްިކުރުމުގެިމަސައްކަތްތައްިއެގޮތަށްިމަޞްލަޙަތުިފުށުއަރާިފަރާތްތަކުގެިބެލުމުގެި
ދަށުން ިކުރއަށް ިގެންދއުމަކީ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމަގުފަހވާފަދަ ިކަމެއްކަމަށް ިފެންނާތީި ،އެގޮތަށް ިއެފަދަ ިމަސައްކަތްތަށް ިކުރުމަށް ިނުވަތަ ިއދާރީގޮތުން ިއެކަންކަން ިކުރއަށް ިގެންދއުމަށްި

މަސްލަހަތުިފުށުއަރާިފަރާތްތަކާއިޙަވާލުނުކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 ި 18ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލުންިއސްނަގައގެންިއައްޑޫސޓީއާއިގއ.އަތޮޅާއިގދ.އަތޮޅުިކައުންސލާިގުޅގެންިފުވައްމުލަކުގައިބޭއްވި"ދެކުނުިމަހާސންތާ"ިއަކީިލޯކަލްިކައުންސލްގެިޤާނޫނާި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ޚލާފަށްިބާއްވާިމަހާސންތާއެއްި ކަމަށްވާތީިއެކަމަށްިދައުލަތުގެިމުދަލާއ ިފައސާއާއ ިމުވައްޒަފުންިބޭނުންކުރުމަކީިހުއްދަިކަމެއްިނޫންކަމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިހޯމްއެފެއާޒުންިލަފާދީފައ ިވަނކޮށްި،
އަދ ިއެިމަހާސންތާިނުބޭއްވުމަށްިހޯމްިމނސްޓްރީގެިއެންގުމާިޙަވާލާދީިއެންޓ-ކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނުންިއަން ގާފައވަނކޮށްިއެިދެިމުއައްސސާއންިއަންގާފައވާިގޮތާިޚލާފަށްިއެިމަހާސންތާި
ބާއްވާފައވާ ިކަމަށާއި ،އެ ިމަހާސންތާ ިބޭއްވުމަށް ިމާލއްޔަތުގެ ިޤާނޫނާ ިޚލާފަށް ިޚަރަދުތަކެއް ިކޮށްފައވާ ިކަމަށާއި ،އެކަމަށް ިހޯދ ިތަކެތ ިހޯދާފައވަނީ ިއެ ިތަކެއްޗަކީ ިއެހެން ިކަންކަމަށް ިހޯދި
ތަކެތކަންިދޭހަވާގޮތަށްިލޔުންތަކުގައ ިލޔެގެންިކަމަށާއި،އެިމަހާސންތާއަށްިހޯދ ިކޮންފަރެންސްިމައކްސސްޓަމްިހޯދާފައވަނީިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި6.08ވަނަިމާއްދާއާިޚލާފަށްިއެންޓ-
ކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނުގެިހުއްދަިނުހޯދައިކައުންސލްގެިނާއބުރައީސްގެިދެިބޭބެގެިޙއްޞާިއޮންނަިކުންފުނންި(ި2210000.00އެއްލައްކަިސާދަހާސް)ިރުފޔާއަށްިކަމަށާއި،އެފައސާިދޫކުރުމަށްި
އެންޓ-ކޮރަޕްޝަން ިކޮމޝަނުގެ ިމަޝްވަރާއަކަށް ިއެދުމުން ިއެފައސާ ިދޫކުރުމަށް ިހުއްދަ ިދެވެން ިނެތްކަމަށް ިއެންޓ-ކޮރަޕްޝަން ިކޮމޝަނުން ިއެންގުމުންވެސް ިއެފައސާ ިދޫކުރުމަށް ިކައުންސލްި
ހންގުމާިއެވަގުތުިޙަވާލުވެހުރ ިފަރާތުންިއަންގައގެންިއެފައސާިވަނީިދޫކޮށްފައ ިކަމަށާއި،ކައުންސލްގެިމުވައްޒަފުންނަށްިބރުދައްކައގެންިމ ިމަސައްކަތުގައ ިބައވެރ ިކުރުވާފައވާކަމަށްިބުނާި

މައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި ،
.2
7

އެ ިކައުންސލުން ިއސްނަގައގެން ިދެކުނުގެ ިހަތަރު ިއަތޮޅު ިބައވެރވާގޮތަށް ިބާއްވާފައވާ ިދެކުނު ިމަހާސންތާ ިނުބޭއްވުމަށްި ،މނސްޓްރީ ިއޮފް ިހޯމްއެފެއާޒް ިއންނާއ ިއެންޓ-ކޮރަޕްޝަންި

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ކޮމޝަނުންިކައުންސލަށްިއަންގާފައވީނަމަވެސްި،އެި އެންގުމާިޙލާފަށްިއެިކައުންސލުންިމަހާސންތާިބާއްވާފައވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،ކުރއަށްއޮތްތަނުގައިދައުލަތުގެިއދާރާތަކުންިއަންގާި
އެންގުންތަކާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށާއ،

.1

ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިކޮންފަރެންސް ިމައކް ިސސްޓަމްއެއް ިހޯދަން ިބޭނުންވެގެން ިތޔަ ިއދާރާއން ިކުރ ިނަންބަރު ި(ިIUL)243-S02/243/2015/6 (17
ފެބްރުވަރީިި)1025އޢުލާނާިގުޅގެންިބޑްިކާމޔާބުިކުރ ިޕްރައވެޓްިކުންފުނީގެިހއްސާދާރުންގެިތެރެއންިި1މީހުންނަކީިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިނާއބުިރައީސްގެި
ބޭބެއން ކަންި،ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކުިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއެފަރާތުންިހުށަހަޅާފައވާިސޓީގައިބަޔާންކޮށްފައވީނަމަވެސްި،އެފަރާތުންިޚދުމަތްިހޯދުމުގެިކުރންިދައުލަތުގެި
މާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގެ ިި6.08މާއްދާއާ ިއެއްގޮތަށް ިއެންޓ-ކޮރަޕްޝަން ިކޮމޝަންގެ ިހުއްދަ ިހޯދާފައނުވާކަން ިފާހަގަކުރެވެއެވެި.އެހެންކަމުން ިކުރއަށްއޮތްތަނުގައ ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި
ކައުންސލްގެިއދާރާގެިމުވައްޒަފަކާިގުޅުމެއްިހުރިތަނަކުންިޚދުމަތެއްިހޯދާނަމަިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި6.08ވަނަިމާއްދާއާިއެއްގޮތަށްިއެންޓ-ކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަންގެިހުއްދަި
ލޔުމުންިހޯދުމަށާއ،

 .1ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލަށްިކޮންފަރެންސްިމައކްިސސްޓަމްއެއްިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިކުރިނަންބަރުި(ިIUL)243-S02/243/2015/6 (17ފެބްރުވަރީިި)1025އޢުލާނާިގުޅގެންި
ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅ ިޕްރައވެޓްިި1ކުންފުނީގެިޙއްޞާދާރުންނަށްިބަލާލާއރުި،އެކަކީިމ ިދެިކުންފުނީގެވެސްިި%50އންސައްތަިޙއްޞާިއޮންނަިފަރާތެއްކަންިއެނގެންއޮތްިނަމަވެސްި،އެި
އދާރާގެ ިއސްވެދެންނެވުނު ިއޢުލާނުގައި ،ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔުންތައް ިބަޔާންކޮށްފައނުވާތީި ،ދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގެ ިި8.16ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ށ)ިގައ ިބުނާި
ފަދައންި ،އެ ިދެ ިކުންފުނން ިހުށަހަޅާފައވާ ިބޑަކީ ިގުޅގެން ިހުށަހަޅާފައވާ ިބޑެއްތޯ ިއެ ިއދާރާއން ިބަލާފައ ިނުވާކަން ިފާހަގަކުރެވޭތީި ،ކުރއަށްއޮތްތަނުގައ ިއޢުލާންތަކާ ިގުޅގެންި
ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހޭިލޔުންތައްިއޢުލާނާިގުޅގެންިޙއްޞާކުރާިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައިހމެނުމަށާއި،

 .1ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލަށްިބޭނުންވާިކޮންފަރެންސްިމައކްިސސްޓަމްިގަތުމަށްިއެިއދާރާގެިި1025ވަނަިއަހަރުގެިބަޖެޓުގައ ިހމަނާފައނުވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،ކުރއަށްއޮތްތަނުގައި
އެިއދާރާއަށްިބޭނުންވާިތަކެއްޗާއިޙދުމަތްިހޯދުމުގައިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި8.01ވަނަިމާއްދާއާިއެއްގޮތަށްި،ބަޖެޓުކުރެވގެންިޚދުމަތްިހޯދުމަށާއި،

ި
 .5ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިބޭނުންވާ ިކޮންފަރެންސް ިމައކް ިސސްޓަމް ިގަތުމަށް ިހނގާ ިޚަރަދު ިދައުލަތުން ިދީފައވާ ިއޮފީސް ިހންގުމުގެ ިޚަރަދުގެ ިތެރެއން ިކުރުމަށްި

8

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިި1025ވަނަިއަހަރުގެި ި1ވަނަިއާއްމުިޖަލްސާއންިނންމާފައވާއރުި،ބަޖެޓަށްިބަދަލުިގެނައުމުގެިކުރންިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންި
ހުއްދަިހޯދާފައނުވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،ކުރއަށްއޮތްތަނުގައ ިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި1.05ވަނަިމާއްދާގެި(ނ)ިގައވާިގޮތަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްި

ހުށަހަޅައގެންި،އެިމނސްޓްރީގެިހުއްދަިލބގެންިބަޖެޓަށްިބަދަލުިގެނައުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 ި 19މާޅޮސްމަޑުލުި

ރ ި.އަނގޮޅތީމުިހެލްތުިޕޯސްޓްގައ ިކުޑަފެންޑާއެއްިހެދުމުގެިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިއަނގޮޅތީމުިއޮފީހުންިި1008ވަނަިއަހަރުިނުވަތަިި1001ވަނަިއަހަރުިކުރި

އުތުރުބުރީި

އޢުލާނަކާ ިގުޅގެން ިކުރމަތ ލީ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއން ިފަރާތެއް ިހޮވީ ިޤަވާޢދާ ިޚލާފަށްކަމަށާއި ،އަދ ިއެފަރާތާ ިމަސައްކަތް ިހަވާލުކުރީ ި(ި100000.00ތރީސްހާސް)ިނުވަތަ ިި100000.00

އަނގޮޅުތީމުި

(ސާޅީސް ިހާސް)ިރުފޔާއަށް ިނަމަވެސްި ،މަސައްކަތް ިނމުނުއރު ިމަސައްކަތްކުރ ިފަރާތަށް ި(ި800000.00އައްޑހަހާސް ިރުފޔާ)ިދީފައވާކަމަށާއި ،މހާގނަ ިފައސާ ިދންކަމަށްވަނީ ިއެއްބަސްވި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި މަސައްކަތުގެ ިއތުރަށް ިމަސައްކަތްތަކެއް ިޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމ ިކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށްި ،ކުރއަށް ިއޮތް ިތަނުގައި
ތރީގައމވާިކަންތައްތައްިއސްލާހްކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެ.
 .1ރ ި.އަނގޮޅތީމުިކައުންސލުން ިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިތަކެއްޗާއ ިޚދުމަތް ިހޯދާއރުި،ދަޢުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެ ިި8.02ވަނަިމާއްދާގެ ި(ށ)ިގައވާ ިފަދައން ިއާއްމުކޮށް ިއެނގޭނެި،

ހާމަކަންިބޮޑުގޮތެއްގައިކުރުންި ި.
 .2ދަޢުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގެ ި ި8.26ވަނަ ިމާއްދާގައވާ ިފަދައން ިތަކެތ ިގަތުމާ ިފަންނީ ިމާހރުން ިހޯދުމާ ިމަސައްކަތް ިކުރުވުމަށްޓަކައި ،އަންދާސީ ިހސާބު ިހުށަހެޅުމަށްި ،މަޢުލޫމާތުި

ދޭންވާނީިލޔުމުންކަމާއި،މލޔުމުގައިއެކަމެއްގެިތަފްޞީލްގެިއތުރުންިއެކަމެއްިކުރުވާނެިފަރާތެއްިހޮވުމުގައިޕޮއންޓްިދޭިއުޞޫލުވެސްިބަޔާންިކުރުންި .
 .3ކުރއަށް ިއޮތްތަނުގައ ިބީލަމުގެ ިކަންތައް ިކުރއަށް ިގެންދާއރުި ،ދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދު ިގެ ިބާބު ި(ި25ދައުލަތުގެ ިޕްރޮކއުމަންޓް)ިގެ ިި16ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ށ)ިއަދ ި(ނ)ިގައވާި
ގޮތުގެމަތންި ،އެ ި ބީލަމަކަށް ިހުޅުވާލުމަށް ިކުރާ ިއޢުލާނުގައ ިނުވަތަ ިބީލަންކަރުދާހުގައި ،އެބީލަމެއްގައ ިބައވެރވާ ިފަރާތްތަކުގެ ިފެންވަރުބަލާނޭ ިކްރައޓީރއާ ިބަޔާންކުރުމާއި ،ފެންވަރުި

ދެނެގަތުމުގެގޮތުންިހުށަހަޅަންޖެހޭިލޔުންތަކާއިއެހެނހެންިމަޢުލޫމާތުތައްިބަޔާންކުރުންި .
 .4ބީލަމުގެިކަންތައްިކުރއަށްިގެންދާއރުި،ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުިގެިބާބުި(ި25ދައުލަތުގެިޕްރޮކއުމަންޓް)ިގެިި16ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިގައިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތުގެމަތންި،އެބީލަމަކާި

ގުޅގެންިހުށަހެޅޭިޕްރޮޕޯސަލްތައްިވަޒަންކުރާނެގޮތާއި،ވަޒަންކުރުމުގައިބޭނުންކުރާނެިކްރައޓީރއާިއަދިބީލަންިހަވާލުކުރާނޭިފަރާތެއްިހޮވާނެގޮތްިބީލަންކަރުދާހުގައިބަޔާންކުރުންި .
 .5އަންދާސީ ިހސާބުތައް ިވަޒަންކުރާ ިކޮމެޓީ ިއެކުލަވާލާއރު ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިގަވާއދުގެ ިި8.28ވަނަ ިމާއްދާގައވާ ިފަދައން ިއެ ިއޮފީހުގެ ިތެރޭގައ ިއަންދާސީ ިހސާބު ިބަލާ ިކޮމެޓީި

ހަމަޖެއްސުމާއި،ކޮމެޓީގެިމެންބަރުންގެިނަމާއި،މަޤާމުިއެނގޭނެގޮތަށްިލޔެިކޮމެޓީއަށްިހަމަޖެއްސިމެންބަރުންނަށްވެސްިލޔުމަކުންިއެކަންިއެންގުންި .
 .6ބީލަންތައް ިވަޒަންކުރުމުގެ ިކަންތައް ިކުރއަށްގެންދާއރުި ،އެބީލަމަކާ ިގުޅގެން ިބާއްވާ ިބީލަން ިވަޒަންކުރާ ި ކޮމޓީގެ ިބައްދަލުވުންތަކުގައ ިއެކޮމޓީގެ ިމެންބަރުން ިދައްކާ ިވާހަކަތަކާއ ިނންމާި

ނންމުންތައްިތަފްޞީލުކޮށްިއެނގޭނޭހެންިކޮމޓީގެިޔައުމއްޔާިލޔެި،ކޮމޓީގެިމެންބަރުންިސޮއކޮށްި،ބެލެހެއްޓުންި .
 .7ބީލަންތައް ިވަޒަންކުރުމުގެކަންތައް ިކުރއަށްގެންދާއރުި ،އެބީލަމަކާ ި ގުޅގެން ިހުށަހަޅާފައވާ ިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ިވަކވަކ ިކެޓެގެރީތަކުން ިމާކުސްދނުމުގައ ިބީލަން ިވަޒަންކުރާ ިކޮމޓީންި
ޢަމަލުކޮށްފައވާގޮތާއި،ރޢާޔަތްކުރިކަންތައްތަކާއި،ބެލިމންގަނޑުތަކާއި،ވަކވަކިކެޓެގެރީތަކުންިބީލަންވެރންނަށްިލބޭިޖުމްލަިމާކުސްިހސާބުކުރެވފައވާގޮތުގެިތަފްޞީލީިމަޢުލޫމާތުިލޔުމުންި

ތައްޔާރުކުރުމާއި،އެިލޔުންތަކުގައިބީލަންިވަޒަންކުރާިކޮމޓީގެިމެންބަރުންިސޮއކޮށްިބެލެހެއްޓުންި .

9

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 20ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި ޏ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިޒންމާދާރުވެރޔާއަކީިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއ ދާރާއންިދޫކުރާިބންތައްިއެކިފަރާތްތަކަށްިދނުމުގައިނުފޫޒުިފޯރުވާިމީހެއްކަމަށާއި،ފުވައްމުލަކުިތުނޑންިކުރީގެި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ފެނަކައގެިފުވައްމުލަކުިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރަށްިދޫކޮށްފައވާިރެސްޓޯރެންޓްގެިކުލިނުދައްކާިއެތައްިމަހެއްިވެގެންިދޔައރުވެސްިއެކަމާިއަޅާނުލައިދޫކޮށްލާފައވާިކަމަށާއި،މކަމުގެިއނާމެއްގެގޮތުންި
ޏ .އަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިޒންމާދާރުވެރޔާ ިބޭނުންވާ ިތަންތަނުގެ ިކަރަންޓްބލް ިނުދައްކާ ިހުރނަމަވެސް ިއެތަންތަނުން ިކަރަންޓް ިނުކަނޑައ ިބަހައްޓައދީފައވާ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމި

ކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި ި،
ި.2ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިނަންބަރުިި(AGR)243-S01/PRIV/2012/11 (18އޮކްޓޯބަރިި )1021އެއްބަސްވުމުގެި ި1.2ވަނަިމާއްދާގެި(ރ)ިގައި،އެމާއްދާގެި(ހ)،

(ށ)ިއަދ ި(ނ)ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިގޮތަށް ިކުލ ިނުދައްކާ ިމީލާދީ ިގޮތުން ިި1މަސް ިފާއތުވެއްޖެނަމަ ިއެގްރީމަންޓް ިބާޠލްކޮށް ިޢމާރާތާއ ިބން ިވަކކުރުމުގެ ިބާރު ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި
ކައުންސލަށް ިލބގެންވާކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވީނަމަވެސްި ،ފަންކްޝަނަލް ިހޯލްގެ ިކުލ ިނުދައްކާ ިދެ ިއަހަރު ިދުވަސް ިފާއތުވެގެންދޔައރުވެސް ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއންި
އެކަށީގެންވާ ިގޮތެއްގައ ިއެއްބަސްވުމާ ިއެއްގޮތަށް ިފޔަވަޅު ިއަޅާފައނުވާތީި ،ކުރއަށްއޮތް ިތަނުގައި ،އެކފަރާތްތަކާއެކު ިވެވޭ ިއެއްބަސްވުންތަކާ ިޚލާފުވާ ިފަރާތްތަކާމެދު ިއެއްބަސްވުމާ ިއެއްގޮތަށްި

ފޔަވަޅުިއެޅުމަށާއި ،
ި.1އަދ ި،ފުވައްމުލަކުިތުނޑީިފަންކްޝަނަލްިހޯލްިކުއްޔަށްިހފ ިފަރާތުންި،ފަންކްޝަނަލްިހޯލްގެިކުލީގެިގޮތުގައ ިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭިފައސާިޝަރީޢަތްި
މެދުވެރކޮށް ިހޯދުމަށްި ،ފެނަކައގެ ިފުވައްމުލަކު ިރީޖަނަލް ިމެނޭޖަރ ިމައްޗަށް ިދަޢުވާކޮށް ދނުމަށް ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިއެޓަރނީ ިޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހުގައ ިއެދފައވާއރުި،
ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިތައްޔާރުކޮށްފައވާި ،ފުވައްމުލަކު ިތުނޑީ ިފަންގްޝަނަލް ިހޯލްގެ ިޖޫރމަނާއާއެކު ިކުލީގެ ިގޮތުގައ ިނަގަންޖެހޭ ިފައސާގެ ިޝީޓުގައި ،ފެނަކައގެި
ފުވައްމުލަކުިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރި،ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިދައްކަންޖެހެނީި(ި1110056..1ދުއސައްތަިތޭވީސްހާސްިފަންސާސްިހަރުފޔާިހަތްދހަިނުވަިލާރ)ިރުފޔާކަމަށްި
ބަޔާންކޮށްފައވީނަމަވެސްި،މިކޮމޝަނުންިހސާބުކުރުމުންިި1021ވަނަިއަހަރުގެިޖުލައިމަހުންިފެށގެންިި1021ވަނަިއަހަރުގެިޑސެމްބަރިމަހުގެިނޔަލަށްި،ފުވައްމުލަކުިތުނޑީިފަންގްޝަނަލްި
ހޯލްގެިކުލީގެިގޮތުގައ ިޖޫރމަނާއާއެކުި(ި1850580.0.ދުއސައްތަިއަށްޑހަފަސްހާސްިފަސްސަތޭކަިއަށްޑހަިރުފޔާިހަތްލާރ)ިރުފޔާި،ފެނަކައގެިފުވައްމުލަކުިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރިފުވައްމުލަކުި
އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،ފެނަކައގެިފުވައްމުލަކުިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭިފައސާގެިހސާބުިރަގަޅަށްި

ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުިއެޓަރނީިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިހުށަހަޅައދނުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.
 ި 21އެޓަރނީ ިޖެނެރަލްގެި ޏ .އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިޒންމާދާރުވެރޔާއަކީިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިދޫކުރާިބންތައްިއެކިފަރާތްތަކަށްިދނުމުގައިނުފޫޒުިފޯރުވާިމީހެއްކަމަށާއި،ފުވައްމުލަކުިތުނޑންިކުރީގެި

އޮފީސް ި

ފެނަކައގެިފުވައްމުލަކުިރީޖަނަލްިމެނޭޖަރަށްިދޫކޮށްފައވާިރެސްޓޯރެންޓްގެިކުލިނުދައްކާިއެތައްިމަހެއްިވެގެންިދޔައރުވެސްިއެކަމާ ިއަޅާނުލައިދޫކޮށްލާފައވާިކަމަށާއި،މކަމުގެިއނާމެއްގެގޮތުންި
ޏ.އަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިޒންމާދާރުވެރޔާ ިބޭނު ންވާ ިތަންތަނުގެ ިކަރަންޓްބލް ިނުދައްކާ ިހުރނަމަވެސް ިއެތަންތަނުން ިކަރަންޓް ިނުކަނޑައ ިބަހައްޓައދީފައވާ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމި

ކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި ،
ފުވައްމުލަކުިތުނޑީިފަންކްޝަނަލްިހޯލްިކުއްޔަށްިހފިފަރާތު ންި،ފަންކްޝަނަލްިހޯލްގެިކުލީގެިގޮތުގައިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭިފައސާިޝަރީޢަތްިމެދުވެރކޮށްި
ހޯދުމަށްި ،ކުރީގެ ިފެނަކައގެ ިފުވައްމުލަކު ިރީޖަނަލް ިމެނޭޖަރުގެ ިމައްޗަށް ިދަޢުވާކޮށްދނުމަށް ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިއެޓަރނީ ިޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހުގައ ިއެދފައވާއރުި،
ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިތައްޔާރުކޮށްފައވާި،ފުވައްމުލަކުިތުނޑީިފަންގްޝަނަލްިހޯލްގެިޖޫރމަނާއާއެކުިކުލީގެިގޮތުގައ ިނަގަންޖެހޭިފައސާގެިޝީޓުގައި،އސްވެދެންނެވުނުި
ފަރާތްިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިދައްކަންޖެހެނީި(ި1110056..1ދުއސައްތަިތޭވީސްހާސްިފަންސާސްިހަރުފޔާިހަތްދހަިނުވަިލާރ)ިރުފޔާކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވީނަމަވެސްި،
މ ިކޮމޝަނުންިހސާބުކުރުމުންިި1021ވަނަިއަހަރުގެިޖުލައ ިމަހުންިފެށގެންިި1021ވަނަިއަހަރުގެިޑސެމްބަރިމަހު ގެިނޔަލަށްި،ފުވައްމުލަކުިތުނޑީިފަންގްޝަނަލްިހޯލްގެިކުލީގެިގޮތުގައި

10

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ޖޫރމަނާއާއެކު ި(ި1850580.0.ދުއސައްތަ ިއަށްޑހަފަސްހާސް ިފަސްސަތޭކަ ިއަށްޑހަ ިރުފޔާ ިހަތްލާރ)ިރުފޔާި ،އޭނާ ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިދައްކަންޖެހޭކަންި
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،އޭ ނާިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭިފައސާގެިހސާބުިރަނގަޅަށްިތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުިއެޓަރނީޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިހުށަހެޅުމަށްިއެިކައުންސލްި

އަށްިމކޮމޝަނުންިވަނީިއަންގާފައވާތީި،މފައސާިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިވީހާވެސްިއަވަހަކަށްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.
 ި 11އައްޑޫ

ިސޓީި އައްޑޫިސޓީިކައުންސލްގެިފޭދޫިއަވަށުިއޮފީހުގެިމަގުމަތީިސުޕަވައޒަރުިކަމުގެިދާއމީިމަގާމަށްިމީހަކުިހޯދުމަށްިކުރ ިއޢުލާނާިގުޅޭ ިޝަރުޠުތަކުގެިތެރޭގައ ިި01ފުރޮޅުލީިއުޅަނދުިދުއްވުމުގެި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ލައސަންސްިއޮންނަންޖެހޭިފަރާތެއްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ިވީނަމަވެސްި،މީގެިދެމަހެއްހާިދުވަސްިކުރންިއެމަގާމަށްިވައްދާފައވަނީިއެމަގާމަށްިޝަރުޠުިހަމަނުވާި،ޢުމުރުންިި65އަހަރުވެފައހުރި
މީހެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމިކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށް،
ި.2އައްޑޫިސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާގެިނަންބަރުިި 426-CB/IUL/2014/216 (11ޑސެމްބަރިި)1021އޢުލާނުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާިފޭދޫިއަވަށުގެިމުނސޕަލްިސަރވސްިސުޕަވައޒާގެި
އޢުލާނާިގުޅގެންިި28ޑސެމްބަރިި1021ގައ ިއައްޑޫިސޓީިކައުންސލް ގެިއދާރާގެިފޭދޫިއަވަށުިއޮފީހުންިތައްޔާރުކޮށްިޕޮއންޓްިދީފައވާި(ިA2އޭި)1ފޯމުގެިތަޢުލީމުގެިބައގެިި1ކޮޕީިއަދި
(ިA2އޭި)1ފޯމުގެިމަސްކަތުގެިތަޖުރބާިބައގެި ި2ކޮޕީިތަޙުޤީޤަށްިލބފައވާއރުި،އެިފޯމްތަކުގައ ިތައްޔާރުކުރ ިފަރާތްިއެނގޭނެހެންިއެއްވެސްިފަރާތަކުންިނަންިއަދ ިސޮއކޮށްފައ ިނުވާކަންި
ފާހަގަކުރެވޭތީި،އައްޑޫިސޓީިކައުންސލްގެިއދާރާިއާއ ިއެކައުންސލްގެިދަށުންިހންގަމުންދާިއަވަށުިއޮފީސްތަކުންިތައްޔާރުކުރާިލޔެކޔުންތަކުގައ ިއެތަކެތ ިތައްޔާރުކުރ ިފަރާތްިއެނގޭނެހެންި
ނަމާއިމަގާމުިޖަހައިސޮއިކުރުމަށާއި،އެގޮތަ ށްިތައްޔާރުކުރާިފޯމުތަކުގައިތައްޔާރުކުރިފަރާތުގެިނަމާއިމަގާމުިޖަހައި،ނަންިއަދިސޮއިކޮށްފައިނުވާނަމަިއެލޔުންތައްިބަލައގެންިމަސައްކަތްި

ކުރއަށްިނުގެންދއުމަށާއި ،
ި.1ނަންބަރު ިި22(ި426-CB/IUL/2014/216ޑސެމްބަރ ިި)1021އޢުލާނާއ ިގުޅގެން ިފޭދޫ ިއަވަށު ިއޮފީހުގެ ިމުނސޕަލް ިސުޕަވައޒަރގެ ިމަގާމަށް ިހުށަހެޅ ިދެފަރާތަކީވެސް ިމަޤާމުގެި
ޝަރުތުިހަމަނުވާިދެފަރާތްކަމަށްވީއރުި،އެި ި1ފަރާތުގެިއެޕްލކޭޝަންިއވެލުއޭޓްިކުރުމަށްފަހުިއެންމެިމަތންިމާރކްސްިލބުނުިފަރާތަށްިވަޒީފާިދީފައވާތީި،ކުރޔަށްިއޮތްތާގައ ިކުރާިވަޒީފާގެި

އޢުލާންތަކާއގުޅގެންިމަޤާމުގެިޝަރުތުތައްިހަމަވާިއެއްވެސްިފަރާތެއްިވަޒީފާއަށްިއެދިހުށަހަޅާފައނުވާނަމަި،އޢުލާންިބާތލްކުރުމަށްފަހުިއަލުންިއޢުލާންކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.
 ި 11ފުވައްމުލަކު ިދޫޑގަންި ޏ.ފުވައްމުލައް ިފނވާދީ ިއުތުރުން ި އޮތްިހުސްބމަކީ ިއެރަށު ިގޯއްޗެއްގެިމެދުން ިއެއްބައ ިގޯއްޗާިވަކވާގޮތައް ިއެޓޯލްސް ިމނސްޓްރީންިޕްލޭންކޮށްގެން ިމީގެ ިި2.އަހަރުިކުރން ިމަގެއް ިހެދުމުންި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ގޯތންިވަކވެފައވާިބައެއްކަމަށާއި،އެދުވަހުންިފެށގެންިމއަދާހަމައަށްވެސްިއެތަންިނުލބުނުކަށާއި،ދެކުނުިޕްރޮވންސްިއޮފީހަށްިހުށަހެޅުމުންިއެިއޮފީހުންިބުނީިއެއީިމީގެިި2.އަހަރުިކުރީގެި
މައްސަލައަކަށްވާތީ ިބަދަލު ިނުދެވޭނެކަމަށާއި ،ޏ .ފުވައްމުލައް ިމާލެގަން ިކާނު ިސަރަޙައްދުގެ ިބޮޑުބައެއް ިމހާރުވަނީ ިއެރަށު ިކަތީބުގެ ިމަންމަ ިފަރާތުގެ ިކާފަގެ ިގޯއްޗަށާއި ،ބޮޑުބޭބެގެ ިގޯއްޗަށްި
އތުރު ވެފައ ިކަމަށާއި ،ފުވައްމުލަކު ިކަތީބު ިގެ ިއަންހެނުންގެ ިބައްޕަގެ ިގޯތ ިއާދަޔާ ިޚލާފަށް ިބޮޑުކުރެވފައވާކަމަށް ިބުނެ ިހުށަހަޅާފައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤު ިކުރކުރުމުގައި

ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި ،
ފުވައްމުލަކުިމެޖސްޓްރޭޓްިކޯޓުންިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިއޮފީހަށްިފޮނުވާފައވާިއެިކޯޓުގެިނަންބަރުިިRIC-A/2010/01 (06އޮކްޓޯބަރިި)1020ސޓީގައި،ފުވައްމުލަކުިކަތީބުިގެިއަންހެނުންގެި
ބައްޕަގެިގޯތިއޭނާގެިދެިއަންހެންިދަރންނަށްިހބައންިދންިޢމާރާތާއިރުއްގަހާއިތަކެތިއަނބުރާިނެގކަމުގައވޔަސްި،އޭނާގެިއަންހެނުންނަށްިހބައންިދންިތަކެއްޗާއިޢމާރާތްތަކާއިރުއްގަސްި
އޭނާއަށްިމލްކުނުވާކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާކަންިފާހަގަކުރެވފައ ިވީނަމަވެސްި،އެިގޯއްޗަށް ިހައްދަދީފައވާިރަޖސްޓްރީިހައްދަދީފައވަނީިހަމައެކަނ ިއޭނާގެިނަމުގައކަން ިފާހަގަކުރެވފައވާތީއާއި،
ފުވައްމުލަކު ިއޮފީހުން ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިއޮފީހަށް ިފޮނުވާފައވާ ިއެ ިއޮފީހުގެ ިނަންބަރު ިި C-R1/R/2010/1208 (06ޑސެމްބަރ ިި)1020ސޓީގައި ،އެ ިގޯތީގެ ިރަޖސްޓްރީއަކީ ިއޭނާއާއި
އޭނާގެ ިއަންހެނުންގެ ިނަމުގައ ިހެދެންޖެހޭ ިރަޖސްޓްރީއެއްކަމަށާއ ިނަމަވެސް ިހަމައެކަނ ިއޭނާގެ ިނަމުގައ ިއެ ިގޯތީގެ ިރަޖސްޓްރީ ިހައްދަދެވފައވަނީ ިބަލަންޖެހޭ ިވަރަށް ިނުބެލި ،އެ ިއޮފީހުގެި

އހުމާލުންކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،އޭނާއާއިއޭނާގެިއަންހެނުންގެިނަމުގައިއެިގޯތީގެިރަޖސްޓްރީިހައްދައދނުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
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ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 11ކޮޅުމަޑުލު ިގާދއްފުށި ތ .ގާދއްފުށީ ިފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ިވަށާފާރު ިރޭނުމާއި ،ދަނޑުގެ ިވަށައގެން ިނަރުޖެހުމާއި ،ދަނޑު ިބން ިއެއްވަރު ިކުރުމުގެ ިމަސައްކަތް ިއޢުލާނުކޮށްގެން ިބަޔަކާއ ިޙަވާލުކުރނަމަވެސްި ،ފަހުން ިއެި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި މަސައްކަތްިއެމީހުންގެިއަތުންިނެގުމަށް ފަހުިއަލުންިއޢުލާނުކޮށްިކައުންސލަރުންގެިގާތްިފަރާތަކާިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރުވަމުންިގެންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ިކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،
ި.2ފުޓްބޯޅަ ިދަނޑުގެ ިއެކއެކ ިމަސައްކަތްތައް ިކުރުމަށް ިތ.ގާދއްފުށީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިއޢުލާނުކޮށް ިއަންދާސީހސާބު ިހޯދާ ިއަދ ިލޔުމުން ިއެކަމުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައވީނަމަވެސްި،
އެމަސައްކަތްިކުރުވާނެ ިފަރާތެއްިހޮވުމުގައ ިޕޮއންޓް ިދޭިއުޞޫލެއް ިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިއެފަދަ ިމަސައްކަތެއް ިކުރުވާއރު ިމާލއްޔަތު ިގަވާއދުގެި
 ި8.26ވަނަިމާއްދާގައިބުނެފައވާިފަދައންިމަސައްކަތްިކުރުވާނެިފަރާތެއްިހޮވުމުގައިޕޮއންޓްިދޭިއުޞޫލުިބަޔާންިކުރުމަށާއ،
ި.1އަދިފުޓްބޯޅަިދަނޑުގެިއެކއެކިމަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްިއޢުލާނުކޮށްފައވާއރުި،އެމަސައްކަތަށްިކުރުމަ ށްިހުށަހަޅާިއަގުތައްިބަލާިއެކަމެއްިހަވާލުކުރާނެިފަރާތެއްިކަނޑައެޅުމަށްިކައުންސލްގެި
އދާރާގައ ިއަންދާސީ ިހސާބު ިބަލާކޮމޓީއެއް ިހަމަޖައްސާފައ ިނުވާކަން ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ކުރޔަށް ިއޮތްތަނުގައ ިމފަދަ ިމަސައްކަތްތައް ިކުރުމުގެ ިކުރން ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގައ ިމާލއްޔަތުި
އއްި
ގަވާއދުގެި ި8.28ވަނަިމާއްދާގައިބުނެފައވާިފަދައންިއެކކަންކަމަށްިލބޭިއަގުތައްިބަލާިއެކަމެއްިހަވާލުކުރާނެިފަރާތެއެއްިކަނޑައެޅުމަށްިކައުންސލްގެިއދާރާގައިއަންދާސީހސާބުިބަލާކޮމޓީ ެ

އޮންނަންވާނޭިކަމުގައިދެންނެވީއެވެި .
 ި 15މާޅޮސްމަޑުލުި

ރ .އންނަމާދޫިކައުންސލްގެިކުރީގެިރައީސްިއަށްިމީގެިއަހަރުތަކެއްިކުރންިފެށގެންިސނާއީިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިއންނަމާދޫިއޮފީހުންިދޫކުރ ިބމަށްިކުލ ިނުދައްކާތާިއެތައްިއަހަރެއްިވެފައވާި

އުތުރުބުރީި

ކަމަށާއި،ނަމަވެސް ިއަދވެސް ިއެބން ި އޮތީިއޭނާގެ ިޙަވާލުގައ ިކަމަށާއި ،އަދ ިއޭނާދަނީ ިއެހެން ިފަރާތަކަށް ިއެބންިކުއްޔަށްދީގެން ިކުއްޔަށް ިދން ިފަރާތުގެިއަތުން ިފައސާ ިނަގަމުން ިކަމަށާއި،

އންނަމާދޫި

ރ .އންނަމާދޫގައިސނާއީިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިއެކިފަރާތްތަކަށްިދޫކޮށްފައިހުރިބންތަކަށްިކުލިނެގުމުގައިއަކަިފޫޓަކަށްިނަގަނީިއެކިފަރާތްތަކުންިއެކިވަރަށްިކަމަށާއި،އެބންތައްިކުއްޔަށްި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ދޫކުރއރުިވެފައވާިއެއްބަސްވުންތަކުންިމކަންިފެންނަންިހުންނާނެކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމިކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،
ރ.އންނަމާދޫ ިކައުން ސލްގެ ިކުރީގެ ިރައީސް ިއަށް ިދޫކޮށްފައވާ ިބމުގެ ިކުލީގެ ިގޮތުގައ ިދައްކަންޖެހޭ ިފައސާގެ ިތެރެއން ިބައެއް ިފައސާ ިމހާތަނަށް ިރ.އންނަމާދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށްި
ލބފައނުވާކަންިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،ރ.އންނަމާދޫިކައުންސލްގެިކުރީގެިރައީސްިބމުކުލީގެި ގޮތުގައ ިމހާތަނަށްިދައްކަންޖެހޭިފައސާިއެފަރާތުންިހޯދުމަށްފަހުިއެކަންިމކޮމޝަނަށްި

އަންގަވައިދެއްވުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.
 ި 16ކޮޅުމަޑުލު ިކނބދޫި ތ .ކނބދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިބޭނުންވާ ިއެކއެކ ިތަކެތ ިރަށުގެ ިފހާރަތަކުން ިގަތުމުގައ ިި1021ވަނަ ިއަހަރުން ިފެށގެން ިތން ިފަރާތަކުން ިއަގު ިހޯދައފައ ިނުވާކަމަށާއި ،ގނަ ިތަކެތި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ގަންނަނީިކނބދޫިގެިވަކ ިފހާރައަކުންިކަމަށާއި،އަދ ިކައުންސލްގެިއދާރާގެިމުވައްޒަފުންިއެކއެކ ިމަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްފަހުިކައުންސލަށްިބލްިހަދާގޮތަށްިއެިފހާރައން ިދަޅާއ ިފުޅފަދަި
ތަކެތ ިނަގާކަމަށާއި،އަދ ިމގޮތަށްިމތަންތަނުންިއަގުިނުހޯދާިތަކެތ ިނަގަމުންދާތީިމގޮތަށްިއަމަލުނުކުރުމަށްިކައުންސލްގެިއދާރާގެިފައސާއާބެހޭިސެކްޝަނުންިކައުންސލްގެިރައީސާއ ިނައބުި

ރައީސްިގާތުގައިތަކުރާރުކޮށްިބުނެފައވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމިކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުިކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި ި،
ތ .ކނބދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިބޭނުންވާތަކެތ ިގަތުމަށްިހަދާފައވާިބައެއްިޕޭމަންޓްިވައުޗަރުިތަކާއެކުިއަގުބަލާިފޯމާއ ިތަކެތ ިގަތުމުގެިމުއާމަލާތާގުޅޭިއެހެނހެންިބައެއްިލޔުންތައްިއެޓޭޗްި
ކޮށްފައިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީއާއިމާލއްޔަތުިޤަވާއދުގެިި8ވަނަިބާބުގެިIIގެިި1ގައިފައސާިދނުމަށްޓަކައިޕޭމަންޓްިވައުޗަރިތައްޔާރުކުރަންވާނީި،މުދާިގަންނަންިއެދޭިފޯމާއި،މުދަލަށްި
އޯޑަރު ިކުރާފޯމާއި ،ބލް ިއަދ ިފައސާ ިޚަރަދުކުރުމުގައ ިބަ ލަންޖެހޭ ިބެލުންތަކާއބެހޭ ިފޯމު ިފުރހަމަ ިކޮށްފައވާނަމަ ިކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވާތީއާއ ިމާލއްޔަތު ިޤަވާއދުގެ ިި8.01ގެ ި(ށ)ގައި،
އެއްފަހަރާ ިގަންނަތަކެތގެ ިއަގަކީ ި2000/-ރ ިއާއ ި15000/-ރ ިއާދެމެދު ިއަދަދެއްކަމުގައވާނަމަ ިމަދުވެގެން ިި1ފަރާތަކުން ިލޔުމުން ިއަގު ިހޯދަންޖެހޭކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވާތީި ،ތ.ކނބދޫި

ކައުންސލްގެިއދާރާއންި،އެއދާރާއަށްިބޭނުންވާތަކެތިގަތުމުގެިމުއާމަލާތްތަކުގެިލޔެކޔުންތައްިވައުޗަރިއާއެކުިބެލެހެއްޓުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
12

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 1.އަރއަތޮޅު ިއތުރުބުރީި އއ .މާޅޮހު ިކައުންސލް ިއދާރާގެ ިތޖޫރީގައ ިހުންނަންވާނެކަމަށް ިއެ ިއދާރާގެ ިހސާބުތަކުން ިދައްކާ ިޢަދަދަށްވުރެން ިތޖޫރީގައ ިހުރ ިފައސާ ިމަދުކަން ިފާހަގަކުރެވޭ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމި

މާޅޮހު ިކައުންސލްގެި ކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި ި،
އޮޑޓް ިއޮފީހުން ިތައްޔާރުކޮށްފައވާ ިއއ.މާޅޮހު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިި1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިނަންބަރު ި ި ި ި)ި1026(ިCOM-2016-28(Dއެޕްރީލް ިި)28އޮޑޓް ިރޕޯޓުގައ ިއއ.މާޅޮހުި
އދާރާ ި
ކައުންސލް ިއދާރާއަށް ިއޞްލާޙުކުރަން ިލަފާދީފައވާ ިކަންތައްތަކަކީި ،ތޔަ ިކައުންސލް ިއދާރާއން ިއޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ިކަންތައްތަކެއްގެ ިގޮތުގައ ިމ ިކޮމޝަނަށްވެސް ިފާހަގަކުރެވޭތީި ،އސްވެި

ދެންނެވުނުިއޮޑޓްިރޕޯޓުގައިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިފާހަގަކޮށްފައވާިކަންތައްތައްިއޞްލާޙްިކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި ި ި ި ި .
 ި 18ހުވަދުއަތޮޅުި

ގދ .ގައްދޫިގޯއްޗެއްިއޮތްތަންިނޫންއެހެންިތަނަކަށްިބަދަލުކުރއރުިދީފައވާިގޯއްޗަށްވުރެިބޮޑުިގޯއްޗެއްިދީފައވާިކަމަށާއި،އެއީިކައުންސލްިމެމްބަރެއްި،މަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިއޭނާގެި

ދެކުނުބުރީ ިގައްދުި ބޭބެއަށްިފައދާއެއްިހޯދައދނުމަށްި ކޮށްފައވާިކަމެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި ި،
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި
 .2ގދ.ގައްދޫިއަމއްލަިފަރާތަކަށްިި28ފެބްރުއަރީިި100.ގައ ިދޫކޮށްފައވާި(ި1150ދެހާސްިދުއސައްތަިފަންސާސް)ިއަކަފޫޓްގެިގޯތީގެިބަދަލުގައ ި(ި1500ދެހާސްިފަސްސަތޭކަ)ިއަކަފޫޓްގެި
ބމެއްިދޭންިފެންނަކަމަށްިި01ޖުލައިި1021ގައިބޭއްވ ިގދ.ގައްދޫިކައުންސލްގެިި01ވަނަިދައުރުގެި ި21ވަނަިބައްދަލުވުމުގައިބައވެރވިކައުންސލަރިއަކީިއސްވެދެންނެވުނުިގޯތީގެި
ވެރފަރާތުގެ ިބޭބެ ިކަމަށްވާތީި ،މއީ ިމެންބަރެއްގެ ިމަސްލަޙަ ތު ިހމެނޭ ިކަމެއް ިކަމަށްވާތީި ،މފަދަ ިކަންކަމުގައ ިމަޝްވަރާކުރާނަމަ ިއެ ިމެންބަރަކު ިއެފަދަ ިބައްދަލުވުމެއްގައ ިބައވެރވެގެންި
ނުވާނެކަމަށް ިދވެހރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ިދާއރާތައް ިލާމަރުކަޒީ ިއުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ިޤާނޫނު ި(ޤާނޫނު ިނަމްބަރ ިި)./1020ގެ ިި216ވަނަ ިމާއްދާގައ ިބުނެފައވާތީި ،މެންބަރެއްގެ ިއަމއްލަި
ފައދާއެއްިނުވަތަިދައުރެއްއޮތްިކަމަކާމެދުިކައުންސލްގައިމަޝްވަރާކުރާނަމަިއެިމެންބަރަކުިއެފަދަިބައްދަލުވުމެއްގައިބައވެރިނުވުމަށާއ،

 .1ގޯތ ިބަދަލުކުރަންޖެހޭިޙާލަތެއްިމެދުވެރވެއްޖެނަމަި،ކަންކުރަންޖެހޭިގޮތެއްިބމާބެހޭިޤާނޫނާއ ިއަދ ިޤަވާޢދުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާތީި،މފަދަިކަންތައްތައްިޙައްލުކުރުމުގައާއި،އންސާފާއި
ހަމަހަމަކަން ިޤާއމްކުރުމުގައ ިއެންމެ ިރައްކާތެރ ިގޮތަކީ ިޤާނޫނީ ިތަރަހައގެ ިތެރެއން ިޙައްލު ިހޯދުންކަމަށްވާތީި ،ޤާނޫނު ިނަންބަރ ި(ި./1020ދވެހރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ިދާއރާތައް ިލާމަރުކަޒީި
އުޞޫލުންިހންގުމުގެިޤާނޫނު)ިގެިި11ވަނަިމާއްދާގެި(ބ)ި ގެިދަށުންިރަށުިކައުންސލަށްިލބދީފައވާިބާރާއ ިމަސްއޫލއްޔަތުިއަދާކުރުމަށްޓަކައި،ބމާބެހޭިޤާނޫނާއި،ޤަވާޢދާިޚލާފުނުވާނެި
ގޮތެއްގެިމަތންިބންިނުވަތަިގޯތިބަދަލުކުރުމުގައިޢަމަލުކުރާނެިއުޞޫލެއްިކަނޑައެޅުމަށްިއެންޓ-ކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނުގެިޤާނޫނުގެިި15ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިގެިި1ވަނަިނަންބަރުގެިދަށުންި

އެދިދެންނެވީއެވެި.އަދިގދ.ގައްދޫިކައުންސލްގެިި01ވަނަިދައުރުގެިި21ވަނަިބައްދަލުވުމުގެިޖަލްސާއންިފާސްކޮށްފައވާިގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 ި 11ސވލް ިސަރވސްި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސލްގެ ފަރާތުން އންތޒާމްކޮށްގެންި1021ި ،ވަނަ ިއަހަރުގެ ިއޭޕްރލް ިި22އން ިި21އަށް ިބޭއްވުނު ިހދ.އަތޮޅު ިގުރުއާން ިމުބާރާތުގެ ިބައވެރންނަށް ިކައްކައ ިކާންދނުމުގެި

ކޮމޝަން ި

ކަންތަކަށްިގެނެވުނުިގޭސްފުޅތަކުގެިތެރެއންިއތުރުވިި01ގޭސްފުޅއާއި،ގޭސްިއުދުނުގެިރެގއުލޭޓަރުތައްިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިޒންމާދާރުވެރޔާިގެއަށްިގެންގޮސްފައވާިކަމަށާއި،އަދި،އަތޮޅުި
ކައުންސލްގެ ިޒންމާދާރުވެރޔާ ިކޮންމެ ިރެއަކު ިދަންވަންދެން ިއޮފީސް ިހުޅުވައގެން ިކޮމްޕއުޓަރުން ިތާސްކުޅެން ިއނދެފައ ިއތުރުގަޑ ިލޔެމުންދާ ިކަމަށާއި ،ވަކ ިމުވައްޒަފުން ިތަކަކަށްި
އތުރުގަޑދީގެންި މަސައްކަތަށްިނެރެމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމިކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤްކުރކުރުމުގައިމމައްސަލައގައިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،
ދވެހ ިސވލްިސަރވސްގެިއެއްވެސްިމުވައްޒަފަކުިއޮފީހުގެިވަޞީލަތްތައްިއެމީހަކުިއަމއްލަިކަންކަމަށްިބޭނުންކޮށްގެންިނުވާނެކަމަށްިދވެހ ިސވލްިސަރވސްގެިގަވާއދުގެިި1020ގެ ިި11
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ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ވަނަިމާއްދާގެި(ރ)ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި،ހދ .އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިޒންމާދާރުވެރޔާިނުރަސްމީިގަޑތަކުގައ ިއޮފީހުގައ ިއންނަންޖެހޭިވަގުތުތަކުގައ ިއޮފީހުގެިކޮމްޕއުޓަރުންިގޭމްި
ކުޅޭކަމަށްިއެއްބަސްވެފައވާކަންިތަޙްޤީޤަށްިވަނީިފާހަގަކުރެވފައވާތީ،

އޭނާގެިމައްޗަށްިއސްވެދެންނެވުނުިޤަވާއދުގެިި108ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިމައްސަލައގެިބޮޑުކުޑަމނަށްިބަލައިފޔަވަޅުިއެޅުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 ި 10ކޮޅުމަޑުލު ިމަޑފުށި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި

ުރ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިއެދޯނ ިކުއްޔަށް ިދނުމަށް ިއެރަށު ިއަމއްލަި
ތ.މަޑފުށީ ިރައްޔތުންގެ ިދޯންޏެއް ިނީލަމުގެ ިއުޞޫލުން ިކުއްޔަށް ިދޫކުރުމަށްޓަކައ ިތ.މަޑފުށ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިކ ި
ފަރާތަކާއެކު ި ސޮއކޮށްފައވާިއެއްބަސްވުމާިގުޅގެންިއެދޯނ ިކުއްޔަށްިހފާފައވާިފަރާތުންިއެއދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭިކުލ ިނުދައްކާތާިމހާރުިި 06މަހަށްވުރެިގނަދުވަސްިވެފައވާއރުިއެއދާރާއންި
ލަ މކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށް،
އެކަމާމެދުިއެއްވެސްިފޔަވަޅެއްިއަޅާފައނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަ ި
ން ދޯނ ިކުއްޔަށްހފ ިފަރާތަށް ިފޮނުވ ިނަންބަރު ިި 384-A/2013/242ސޓީގައ ިއެ ިދޯނީގެ ިމަރާމާތުތަށް ިކުރުމަށްފަހު ިބލު ިހުށަހަޅާއރު ިކޮންމެި
ިިިި .2ތ.މަޑފުށީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއ ި
ޚަރަދެއްވެސްިކޮށްފައ ިހުންނަންވާނީިި 1ފަރާތުންިކޯޓޭޝަންިހޯދައގެންި،އެންމެިކުޑަިއަގުގައކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮތްިނަމަވެސްި 1ި ،ފަރާތުންިކޯޓޭޝަންިހޯދކަންިއެނގޭނޭިލޔެކއުމެއްި
ތަޙްޤީޤަށް ިލބފައނުވާތީއާއި ،ތ.މަޑފުށީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިއެ ިދޯނީގެ ިކުލން ިމަރާމާތުތަކަށްވާ ި(ި 30489.52ތރީސްހާސް ިހަތަރުސަތޭކަ ިއައްޑހަނުވަ ިރުފޔާ ިފަންސާސްދެލާރ)ި
އެދޯނީގެިކުލންިކަނޑާފައވާތީި،ކުރއަށްިއޮތްތަނުގައ ިމފަދަިހާލަތެއްިދމާވެއްޖެނަމަި ،ދވެހރާއްޖޭގެިމާލއްޔަތުިޤަވާއދާި(ޤަވާއދުގެިި 8.21މާއްދާ)ިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތންިި 1ފަރާތުގެި
ކޯޓޭޝަންިހުށަހެޅުމުންިމެނުވީިފައސާިނުދެއްކުމަށާއި ،
ިިިި .1ތ.މަޑފުށީ ިރައްޔތުންގެ ިދޯނ ިކުއްޔަށް ިދނުމަށް ިތ.މަޑފުށީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިި 21ޖުލައ ިި 1021ގައ ިކުރ ިނަންބަރު ިި 384-A/2013/28އޢުލާނުގައ ިދޯނ ިކުއްޔަށްި
ދނުމުގެިޝަރުތެއްގެިގޮތުގައ ިދޯނ ިކުއްޔަށްިދޫކުރެވޭނީިރައްޔތުންގެިފައސާއންިޚަރަދުނުކޮށްިމ ހާރުިދޯނ ިއޮތްިޙާލަތުގައކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވީނަމަވެސްި،ދޯނ ިއޮތީިކޮންިޙާލަތެއްގައކަންި
އޢުލާނުން ިއެނގެން ިނެތުމުންި ،ފަހުންވެސް ިމފަދަ ިޙާލަތެއް ިދމާވެއްޖެނަމަި ،އެކަމެއްގެ ިތަފްޞީލް ިލޔެކއުމުން ިސާފުކޮށް ިބަޔާންކުރުމަށާއ ،ކުއްޔަށް ިދނުމުގެ ިއެއްބަސްވުމުގައ ިސޮއކުރުމުގެި

ކުރންިރަނގަޅަށްިޗެކްކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 ި 12މނސްޓްރީ

ިއޮފްި ބަހްރެއންގެ ިޖަމއްޔާއަކާ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިއސްލާމކް ިއެފެއާޒާއ ިގުޅގެން ިދވެހރާއްޖޭގެ ިކޮންމެ ިދވެއްސަކަށް ިމުސްޙަފެއް ިހޯދައދނުމުގެ ިމަގްސަދުގައ ި'މުޞްޙަފް ިމާލްދީފް'ިގެ ިނަމުގައި

އސްލާމކްި

މަޝްރޫއެއް ިފަށާފައވާ ިކަމަށާއި ،އެމަޝްރޫއުގެ ިދަށުން ިި1000000މުސްޙަފާއ ިކީރތ ިޤުރުއާންގެ ިި500000ދވެހ ިތަރުޖަމާި ،އެޖަމއްޔާއން ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިއސްލާމކް ިއެފެއާޒްއަށްި

އެފެއާރޒް ި

ފޯރުކޮށްދނުމަށްިއެމް.އޯ .ޔޫިއެއްގައިސޮއކޮށްފައވާކަމަށާއި،އެމަޝްރޫޢަށްިބޭންކުގައިހުޅުވިއެކައުންޓަށްިއެކިފަރާތްތަކުންިފައސާގެިއެހީގެގޮތުގައިި12މާރޗުިި1025ގެިނޔަލަށްިލބފައވާި
(ި200680105.00އެއްމލއަންިފަސްދޮޅަސްިއަށްހާސްިނުވަސަތޭކަިފަސްިރުފޔާ)ިދީނީިކަންތައްތައްިކުރއެރުވުމަށްިއެހީވާިވަޤްފްިފަންޑަށްިޖަމާކުރުމަށްފަހުި،އެހުރހާިފައސާއެއްިއެޖަމއްޔާއންި
ދީފައވާ ިއެކައުންޓަށް ިޖަމާކުރުމަށް ިމނސްޓްރީން ިހުއްދަދީ ފައވާ ިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ިއެއީ ިކތައް ިމުޞްޙަފު ިޗާޕުކުރުމަށް ިހޭދަވާނެ ިފައސާކަމާއި ،ފައސާ ިފޮނުވުމަށްފަހު ިމުޞްޙަފުތައްި
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ިމުއްދަތު ިއެނގޭނެ ިއެއްވެސް ިލޔުމެއް ިތައްޔާރުކޮށްފައނުވާކަމާއި ،އަދ ިއެމަޝްރޫޢަށް ިހޭދަވާނެ ިޖުމްލަ ިފައސާގެ ިއަދަދު ިނުވަތަ ިކޮންމެ ިމުޞްޙަފަކަށް ިޖެހޭ ިފައސާގެ ިއަދަދުި
ކަނޑައަޅައ ިދެފަރާތުން ިއެއްބަސްވެފައވާކަން ިއެނގޭނެ ިއެއްވެސް ިލޔުމެއް ިތައްޔާރުކޮށްފައނުވާ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވފައވާ ިކަންތައްތަކަށްި

ރޢާޔަތްކޮށްި ި،
14

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ި.2ބަހްރެއންގެ ިޖަމއްޔާއެއްކަމުގައވާ ިޤުރުއާން ިކެއަރ ިސޮސައޓީއާއ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިއސްލާމކް ިއެފެއާޒާއ ިގުޅގެން ިދވެހރާއްޖޭގެ ިކޮންމެ ިދވެއްސަކަށް ިމުސްޙަފެއް ިހޯދައދނުމުގެި
މަގްސަދުގައ ި'މުޞްޙަފްިމާލްދީފް'ިގެިނަމުގައ ިފަށާފައވާިމަޝްރޫޢުގެދަށުންި1000000ި،މުސްޙަފާއ ިކީރތ ިޤުރުއާންގެިި500000ދވެހ ިތަރުޖަމާިމނސްޓްރީިއޮފްިއސްލާމކްިއެފެއާޒްއަށްި
ފޯރުކޮށްދނުމަށްިއެއްބަސްވެ ިި1021ވަނަ ިއަހަރު ިސޮއކޮށްފައވާ ިއެމް.އޯ .ޔޫގައި ،އެ ިމަޝްރޫޢުގެދަށުން ިޗާޕްކުރާ ިމުސްޙަފްތައް ިޗާޕުކުރާނީ ިކޮން ިރޭޓަކުންކަމާއި ،ޗާޕްކުރުމަށްފަހު ިމުސްޙަފްތައްި
ރާއްޖެއަށްިލބެންޖެހޭިމުއްދަތުިބަޔާންކޮށްފައނުވާތީި،މނސްޓްރީިއޮފްިއސްލާމކްިއެފެއަރޒުންިހންގާިމަޝްރޫޢުތަކާިގުޅގެންިމުސްޙަފްިފަދަިތަކެތ ިޗާޕްކުރާއރުި،އެިމަޝްރޫޢަކާިގުޅގެންި

ކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތާއި،މަސައްކަތްކޮށްިނންމާންޖެހޭިމުއްދަތާއި،މަސައްކަތްކުރަންިދެފަރާތުންިއެއްބަސްވާިއަގެއްިއެފަދަިއެމް.އޯ.ޔޫތަކުގައިބަޔާންކުރުމަށާއި ،
ި
ި.1މުސްޙަފްިމާލްދީފް"ި ގެނަމުގައ ިމނސްޓްރީިއޮފްިއސްލާމކްިއެފެއަރޒުންިހންގާިޕްރޮޖެކްޓަށްިފަންޑުިހޯދުމަށްިޢާންމުންނަށްިހުޅުވާލުމަށްޓަކައި،މުސްޙަފްިފަންޑަށްިފައސާިހޯދުމަށްިބޭންކްި
އޮފް ިމޯލްޑވްސް ިއާއ ިމޯލްޑވްސް ިއސްލާމކް ިބޭންކްގައ ިި01އެކައުންޓެއް ިހުޅުވުމުގެ ިހުއްދައަށް ިއެދ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓްރެޜަރީއަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިއސްލާމކްި
އެފެއަރޒްގެިނަންބަރު ިި A3/13/2014/347 (13-211ނޮވެމްބަރިި)1021ސޓީިފޮނުވާފައވީނަމަވެސްި،އެިހުއްދަިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިނުދެނީސްިއެިފަންޑަށްި
ލބޭިފައސާިޖަމާކުރުމަށްިބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑވްސްގައ ިއެކައުންޓެއްިހުޅުވާފައވާކަންިތަޙްޤީޤަށްިއެނގެންއޮތަތީި،އެފަދަިޕްރޮޖެކްޓަތަކަށްިއެހީގެިގޮތުގައ ިލބޭިފައސާިޖަމާކުރުމަށްިއެކައުންޓެއްި

ހުޅުވާކަމުގައވާނަމަި،މނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިހުއްދަިލބުމުންިނޫނީިއެިޕްރޮސެސްިކުރޔަށްިނުގެންދޔުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 ި 11ތލަދުންމަތީި

ހދި.ނޭކުރެންދޫ ިކުނ ިކަހާ ިސާފު ިކޮށްދޭނެ ިފަރާތެ އް ިހޯދުމަށް ިނޭކުރެންދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިކުރ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއން ިއެމަސައްކަތްި

ދެކުނުބުރީި

ހަވާލުކޮށްފައވަނީިއެންމެިބޮޑުިއަގެއްިހުށަހަޅާފައވާިކްލަބްިއަށްިކަމާއ ިމ ިކްލަބްގައ ިނޭކުރަންދޫިކައުންސލްގެިރައީސާއ ިނައބު ިރައީސް ިހމެނޭކަމަށްިބުނާިބުނުމާއ ިމކަމަކީިވަކ ިފަރާތަށްި

ނޭކުރެންދޫި

ނާޖާއޒު ިފައދާ ިހޯދައ ިދނުމުގެ ިގޮތުން ިނޭކުރަންދޫ ިކައުންސލްގެ ިރައީސާއ ިނައބު ިރައީސް ިކޮށްފައވާކަމެއްކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި ،
ި
ި.1ދަޢުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިގަވާއދުގެ ިި8.21ގައވާ ިގޮތުގެ ިމަތީން ި(ި150000.00ފަންސަވީސް ިހާސް) ރުފޔާ ިހަމަނުވާ ިމަސައްކަތެއްކުރަންވެއްޖެނަމަި01ި ،ފަރާތަކުން ިއަގު ިހޯދުމަށްފަހުި
އެފަރާތްތަކުންިހުށަހެޅ ިލޔުންތަކަށްިބަލައ ިއެކަމަށްިއެންމެިއެކަށގެންވާިފަރާތެއްިކަނޑައަޅައ ިއެިފަރާތެއްިކަނޑައެޅ ިސަބަބުިބަޔާންކޮށްިއސްވެރޔަކުިސޮއކުރުމަށްފަހުިދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުި

ގަވާއދުގައިބަޔާންކުރާިއުސޫލުންިލޔުންތައްިބެލެހެއްޓުމަށާއި ،
ި
ި.2ހދި.ނޭކުރެންދޫ ިކައުންސލް ިއދާރާއން ިކުރާ ިއޢުލާންތަކާ ިގުޅޭގޮތުން ިޝައުގުވެރކަން ިފާޅުކުރާ ި ފަރާތްތަކަށް ިފޯރުކޮށްދޭ ިމަޢުލޫމާތު ިކަރުދާހުގައ ިދަޢުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިގަވާއދުގެ ިި8.26

ގައވާިކަންކަންިތަފްޞީލުކޮށްިހމެނުމަށްިއަދިއޢުލާނުތަކާިގުޅގެންިވަކިފަރާތަކަށްިބޑްިއެވޯޑުިކުރުމުގައިދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދަށްިޢަމަލުކުރުމަށާއި ،
ި
ި.3ހދ.ނޭކުރެ ންދޫިކައުންސލްިއދާރާއންިކުރާިއޢުލާންތަކާިގުޅގެންިބޑްިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައިތލަދުންމަތީިދެކުނުބުރީިނޭކުރެންދޫިރަށުކައުންސލްގެިއދާރާގެިއވެލުއޭޝަންިކޮމޓީގެި

މެމްބަރުންިހމެނޭނަމަި،އެިކޮމޓީންިއެިފަރާތެއްިތަނާޒުލްިވުމަށްފަހުިއެހެންފަރާތެއްިކޮމޓީގައިހމެނުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 11މނސްޓްރީ

ިއޮފްި  ި2.ވަނަިސާކްިސަމޓާިގުޅގެންިއެކޮމޮޑޭޝަންިހަމަޖެއްސުމަށްިކަނޑުމަގުގެިދަތުރުތަކަށްިކުއްޔަށްހފ ިި6ސަފާރީިކުށްޔަށްިހފާފައވަނީިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިޚލާފަށްިކަމަށްިބުނާި

ފޮރންިއެފެޔާޒް ި

މައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށް،
ި 17ވަނަ ިސާކް ިސަމޓުގެ ިއެކޮމޮޑޭޝަން ިހަމަޖެއްސުމަށް ިކުއްޔަށްހފާފައވާ ިި06ސަފާރީ ިކުއްޔަށްހފާފައވަނީ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގެ ިި8.25ވަނަ ިމާއްދާއާ ިޚލާފަށްި
އޢުލާނުކުރުމަކާނުލައ ިކަމަށްވާއރުި،އެިމަސައްކަތްކޮށްފައވަނީިސާކްިޓާސްކްިފޯސްއންިދީފައވާިޚާއްޞަިހުއްދައެއްގެިދަށުންކަމަށްިތަޙުޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވފައވާއރުި،މ ިމައްސަލައާިގުޅގެންި

ޚާއްޞަިހުއްދައެއްިދީފައވާކަންިލޔުމުންިއެނގެންނެތުމުންި،އެފަދަިހުއްދައަކާިގުޅގެންިމަސައްކަތެއްިކުރާނަމަި،ލޔުމުންިއެިހުއްދައެއްިހޯދުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 ި 11ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި ސާކް ިސަމޓަށް ިތައްޔާރުވ ިދުވަސްވަރުި ،ޏ.ފުވައްމުލަކު ިތުނޑީގައ ިހަދާފައހުރ ިފަންކްޝަން ިހޯލްި15ި ،އަހަރަށް ިކުއްޔަށްހފަން ިޝައުޤުވެރވާ ިފަރާތްތަކުން ިޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހެޅުން ިއެދި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިކުރިނަންބަރު ި11(ި(IUL)243-S01/INDIV/2014/48ޑސެމްބަރިި)1021އޢުލާނާިގުޅގެންިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅިި01ފަރާތުގެިތެރޭގައި
ބޮޑެތ ިކުލ ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތައް ިތބނަމަވެސްި ،ޕްރޮޕޯސަލްތައް ިއވެލުއޭޓް ިކުރ ިކޮމޓީން ިވަނީ ިއެންމެ ިކުޑަ ިއަގު ިހުށަހެޅ ިފަރާތަށް ިކާމޔާބުވާ ިގޮތަށް ިއވެލުއޭޓްކޮށް ިނންމާފައ ިކަމަށާއި،
ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅަންޖެހޭިސުންގަޑ ިކަމަށްިއޢުލާނުގައ ިއޮތީިި12ޑސެމްބަރި ި1021ވީިބުދަިދުވަހުގެިގަޑއަކަށްިވީނަމަވެސްި،އެިހޯލްިވަކފަރާތަކަށްިކުއްޔަށްިދޭންިއަތޮޅުިކައުންސލުންި
ބޭނުންވާތީި01ި،ޖަނަވަރީިި1025ވަނަިދުވަހުގެިި21:10އަށްި،ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅަންޖެހޭިސުންގަޑިބަދަލުކޮށްފައވާިކަމަށާއި،ޕްރޮޕޯސަލްތައްިއވެލުއޭޓްިކުރުމަށްިި06ޖެނުއަރީިި1025ގައި
ބޭއްވ ިކޮމޓީންި ،ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއެކު ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔުންތައް ިފުރހަމަނޫންކަމަށް ިބުނެ ިބާޠލް ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިި08ޖަނަވަރީ ިި1025ގައ ިއަލުން ިއވެލުއޭޓްކޮށްފައވާ ިކަމަށާއި ،ޕްރޮޕޯސަލްި
ހުށަހަޅަންިބޭނުންވާިފަރާތްތަކަށްިދންިމަޢުލޫމާތުި"މަޢުލޫމާތުިކަރުދާސް"ި ގައ ިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅާިފަރާތާިޢާއލީގޮތުންިއެއްވެސްިގުޅުމެއްހުރ ިފަރާތެއްިއެިއދާރާގައ ިހުރ ިނަމަިއެފަރާތަކަށްި
ސ ްލ ާކ ިމ ާ
ރޕ ޯ ަ
ށ ިއް ،ޕ ޮ
ނ ަކ ަމ ާ
ނ ަ
ށ ުހ ް
ރ ަކ ް
ބ ަ
ސ ްލ ެގ ެމ ްމ ަ
ޅ ަކ ުއ ް
ތ ު
ރ ައ ުކ ުފ ަވ ްއ ުމ ަލ ުކ ައ ޮ
ރ ުތ ެގ ަ
ރ ަފ ާ
ސ ްލ ާކ ިމ ާ
ރޕ ޯ ަ
ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަނޭޅޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވީނަމަވެސްް ،ޕ ޮ
ޔ ުބ
ނ ި
ދ ި
ޔ ުބ ުކ ި

ށ ެހ ިޅ ުކ ްއ ަ
ނ ުހ ަ
ރ ުތ ް
ރ ަފ ާ
ކ (ި10111.11ތންހާސްިތންސަތޭކަިތރީސްތންރުފޔާިތރީސްތންލާރ)ިރުފޔާިއަށްިވާއރުިއެންމެިބޮޑުިކުއްޔެއްިހުށަހެޅ ިފަރާތުންިި20ހާހަށްވުރެިމަތީި
ޔ ީ
ުކ ި
ކުއްޔެއްިހުށަހަޅާފައވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ މކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށް،
ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިނަންބަރު ިި26(ި(IUL)243-S01/INDIV/2013/48ޑސެމްބަރ ިި)1021އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިޙއްޞާކުރެވުނު ިމަޢުލޫމާތު ިކަރުދާހުގެ ިި.ވަނަި
މާއްދާގައި ،ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔުންތަކުގެ ިތެރެއން ިއެމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާ ިލޔުންތައް ިހމަނާފައނުވާ ިފޮރޮޕޯސަލްތައް ިއވެލުއޭޓު ިނުކުރެވޭނެކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ިވީނަމަވެސްި،
އސްވެދެންނެވުނު ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިހުށަހެޅ ިޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ިތެރެއން ިލޔުންތައް ިފުރހަމަ ިނުވާ ިޕްރޮޕޯސަލްތައްވެސް ިއވެލުއޭޓުކޮށްފައވާކަން ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ކުރއަށް ިއޮތްތަނުގައި

އޢުލާންތަކާިގުޅގެންިޙއްޞާކުރެވޭިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 ި 15ހައްދުންމަތީިމާމެންދޫި ލ.މާމެންދޫ ކަތީބުކަން ިކުރެއްވ ިބޭފުޅެއްި ،ކަތީބު ިކަމުގައ ިހުރެގެން ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމަގުފަހވާފަދަ ިއެތައް ިކަމެއް ިކޮށްފައވާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،

ިި.1ކުރޔަށްިއޮތްިތަނުގައި،ލި.މާމެންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިބޭނުންވެގެންިހޯދާިތަކެއްޗާިޚދުމަތްިހޯދާއރުި،ދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުިޤަވާއދުގެިި8.01ގެި(ނ)ިގައވާިފަދައންިއެއްފަހަރާި

ގަންނަިތަކެތީގެިއަގު ި20000/-ރުފޔާއންިފެށގެން  150000/-ރުފޔާއަށްވުރެިބޮޑުިނުވާނަމަިއެފަދަިތަކެތިވއްކާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިމަދުވެގެންިތންފަރާތަކުންިލޔުމުންިއަގުިހޯދުމަށާއި ،
ި .1ދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުިޤަވާއދުގެިި8.25ގެި(ހ)ިގައވާިގޮތަށްިއެއްފަހަރާިގަންނަންޖެހޭިތަކެތީގެިޖުމުލަ ިއަގު ި150000/-ރުފޔާއަށްވުރެިބޮޑުވާނަމަިއެތަކެތ ިޢާންމުކޮށްިޢއުލާނުކޮށްގެންި

ލބޭިއަންދާސީިހސާބުތައްިބަލައގެންިގަތުމަށާއި ،
16

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ި
ި.1ލ.މާމެންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްި،ކައުންސލްގެިއދާރާގެިމުވައްޒަފަކާިގުޅުންިހުރިވޔަފާރއަކުންިއެއްޗެއްިގަންނަންިނުވަތަިޚދުމަތެއްިހޯދާނަމަި،ދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުިޤަވާއދުގެިި6.08

ގައވާިފަދައންިއެއްޓ-ކޮރޕްޝަންިކޮމޝަންގެިހުއްދަިލޔުމަކުންިހޯއްދެވުމަށާއި ،
ި
ި.1ލ .މާމެންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާގެިބަޖެޓުގެިރކަރެންޓްިޚަރަދުގެިބައތަކުންިއެއްބައންިއަނެއްބަޔަށްިބަދަލުކުރަންިބޭނުންވެއްޖެނަމަި،ދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުިޤަވާއދުގެިި1.05ގެި(ނ)ިގައވާި

ފަދައންި،އެކަންިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީިއަށްިހުށަހަޅައގެންިކުރޔަށްިގެންދޔުމަށާއި ި،
ި
ި .5ކުރޔަށް ިއޮތް ިތަނުގައ ިދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތު ިޤަވާއދުގެ ިި1.22ގެ ި(ނ)ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިގޮތުގެމަތން ިލި.މާމެންދޫ ިކައުންސލްގެިއދާރާގެ ިފައސާއާއ ިފައސާގެ ިހސާބުތަކާބެހޭި

އެއްވެސްިމުވައްޒަފަކަށްިއެޤަވާއދުގެިި1.22ގެި(ހ)ި ގައިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތަށްނަމަވެސްި،އެހެންިމީހެއްގެިބަދަލުގައިކައުންސލްގެިއދާރާގެިފައސާިޙަވާލުނުކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 ި 16މނސްޓްރީ
ފނޭންސް

ިއޮފްި ލ .މާމެންދޫ ިކަތީބު ިކަމުގައ ިހުރ ިފަރާތް ިއެމަގާމުގައ ިހުރެގެން ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމަގުފަހވާފަދަ ިއެތައް ިކަމެއް ިކޮށްފައވާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމ ިކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤްކުރކުރުމުގައި
ިއެންޑްި މމައްސަލައގައިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،

ޓްރެޜަރީ ި

ސަރުކާރުގެ ިމު ދަލާއި ،ފައސާ ިބެލެހެއްޓުމާއި ،ހޭދަކުރުމާއި ،ހސާބުތައް ިލޔެ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިޤަވާއދުގެ ިި6.28ވަނަ ިމާއްދާއާއ ިި1.05ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ނ)ިއާއ ިި1.22ވަނަ ިމާއްދާ ިއަދި
ވައުޗަރުގެިނޒާމުިއަދިސަރުކާރުގެިމުދަލާއި،ފައސާިބެލެހެއްޓުމާއި،ހޭދަކުރުމާއި،ހސާބުތައްިލޔެިބެލެހެއްޓުމުގެިގަވާއދުގެިި8.25ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިއާއިި8.01ވަނަިމާއްދާގެި(ނ)ި އާި
ލ .މާމެންދޫިއޮފީހުގެިކަތީބުކަމުގެިމަޤާމުގައ ިހުރ ިފަރާތްިޚލާފްވެފައވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،ސަރުކާރުގެިމުދަލާއި،ފައސާިބެލެހެއްޓުމާއި،ހޭދަކުރުމާއި،ހސާބުތައްިލޔެިބެލެހެއްޓުމުގެި
ޤަވާއދުގެިި6.21ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިގެިދަށުންިމައްސަލައގެިކުޑަބޮޑުމނަށްިބަލައި،ލ.މާމެންދޫިއޮފީހުގެިކަތީބުކަމުގެިމަޤާމުގައިހުރިފަރާތްިޖޫރމަނާިކުރެއްވުންިއެދިދެންނެވީއެވެ.

ި
 ި 1.ހއ.

ިއހަވަންދޫި ި1001ވަނައަހަރުިވެރކަންިބަދަލުވތާ ިކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެިތެރޭގައި،ދމާވ ިމައްސަލައެއްގެ ިތުހުމަތަކަށްިހއ.އހަވަންދޫިޞއްޙީމަރުކަޒުގެިއޭރުގެިޑްރައވަރަކީިބަންދުކޮށްފައ ިބެހެއްޓުމަށްފަހުި

ސއްހީިމަރުކަޒު ި

ހެކ ިނެތުމާއ ިގުޅގެން ިކޯޓު ިއަމުރުގެ ިދަށުން ިދޫކޮށްލާފައވާ ިމީހެއްކަމަށާއި ،އަޕަނޯތް ިހެލްތު ިސަރވސް ިކޯޕަރޭޝަނުން ިއެންގީ ިމ ިމައްސަލައަކީ ިމޯލްޑވްސް ިޕޮލސް ިސަރވސް ިއންި
ބައްލަވަމުންގެންދާިމައްސަލައަކަށްވާތީިމައްސަލަިނމުނުގޮތުގެިރޕޯޓްިނުލބޭތީިގޭގައިމަޑުކުރުމަށްިކަމަށާއި،ނަމަވެސްި،ވަޒީފާއާބެހޭިޓްރބއުނަލްއަށްިއެމައްސަލަިހުށަހެޅުމުންިއޭނާއަށްިއެވަޒީފާި
ދީފައވާ ިކަމަށާއި ،ނަމަވެސްި ،ވަޒީފާއަށް ިނުނުކުތުމަށް ިއެންގފަހުން ިި5މަސް ިހަމަވެފައވަނކޮށްި ،އޭނާއަށް ިއަންގާފައވަނީ ިި1022ވަނައަހަރު ިޖޫން ިި0.ން ިފެށގެން ިވަޒީފާއން ިވަކވާނެި
ކަމަށާއި ،އެވަޒީފާއން ިވަކވާންޖެހޭ ިސަބަބަކީ ިމހާރު ިއެވަޒީފާ ިހުސްވެފައ ިނެތުމުގެ ިސަބަބުން ިކަމަށާއި ،އޭނާ ިއެވަޒީފާއަށް ިނުނުކުތުމަށް ިއަންގާފައ ިހުއްޓާ ިއެވަޒީފާއަށް ިވަގުތީގޮތުން ިމީހަކުި
ހޯދުމަށް ިއޢްލާނު ިކުރކަމާއި ،މ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިވަރަށް ިއެކަށީގެންވާ ިފަރާތްތަކަކުން ިއެދފައތއްބާ ިވަޒީފާ ިދީފައވަނީ ިސޔާސީ ިޕާޓީއެއްގެ ިއެކްޓވސްޓެއް ިކަމަށްވާ ިި211.ހާހސާބުގައި
ބަދުއަޙްލާޤީ ިމައްސަލައެއްގައ ިހުކުމް ިތަންފީޒު ިކޮށްފައވާ ިމީހެއްކަމަށާއި ،މީނާ ިވަޒީފާއަށް ިނުކުތް ިފުރަތަމަ ިދުވަހުވެސް ިގެއެއްގެ ިފާރު ިވައްޓާލާފައވާ ިކަމަށާއި ،ކުރީގެ ިޑްރައވަރު ިވަޒީފާއންި

ވަކނުކޮށްިި05މަސްދުވަސްިވީއރުވެސްިމުސާރަިދީފައނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤްކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި ި،
ި
17

ސ.މ ިއޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
މިމައްސަލައާއިގުޅޭގޮތުންިހއ .އހަވަންދޫިސއްޙީިމަރުކަޒުގައިހުރިލޔުންތަކުގެިތެރޭގައިކުރީގެިޑްރައވަރުިވަޒީފާއންިވަކކޮށްފައހުރިދުވަސްތަކަށްވާިމުސާރައާއިއެލަވަންސްިޖަމާކޮށްފައވާި

ސްލޕާއިއެހެނހެންިލޔުންތައްިރައްކާކޮށްިބަލަހައްޓާފައނުވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،ދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިލޔުންތައްިބެލެހެއްޓުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ިިި.
 ި 18ހުވަދުއަތޮޅުި

ގދ .އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިވޭވްިސައކަލްިމަރާމާތުިކުރުމަށްޓަކައިއެކފަރާތްތަކުގެިއަގުިޖެހުމަށްފަހުިކައުންސލްގެިއެޑްމންިއޮފސަރގެިނަމުގައިހންގާިގަރާޖެއްގެިނަމުގައިއެންމެިކުޑަި

ދެކުނުބުރީ ިއަތޮޅުި އަގުިޖަހައިއެމަސައްކަތްިކުރަމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމިކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި ި،
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ތޔަ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިތަކެތ ިހޯދުމުގައި ،ނުވަތަ ިޚދުމަތެއް ިހޯދުމުގައ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގައ ިމަސައްކަތް ިކުރާ ިމުވައްޒަފަކާއ ިގުޅުންހުރ ިވޔަފާރއަކުން ިތަކެތ ިނުވަތަ ިޚދުމަތްި
ހޯދާނަމަ ިދަޢުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިޤަވާޢދުގެ ިި6.08ވަނަ ިމާއްދާގައވާ ިގޮތުގެ ިމަތން ިއެންޓ-ކޮރަޕްޝަން ިކޮމޝަނުގެ ިހުއްދަ ިލޔުމުން ިހޯދައގެން ިމަސައްކަތް ިކުރއަށް ިގެންދއުމަށް ިއެދި

ދެންނެވީއެވެި .
 ި 11ސްޓޭޓް ިޓްރޭޑންގި ި1021ވަނަިއަހަރުިގދ.ހޯނޑެއްދޫިކައުންސލްގެިއދާރާިމެދުވެރކޮށްިއެސް.ޓީ .އޯިއންިހޯނޑެއްދޫގައ ިހެދ ިފާމަސީގެިމަސައްކަތްކޮށްފައވަނީިކުރެވުނުިއޢުލާނާިގުޅގެންިދީފައވާިމަޢުލޫމާތާއި

އޯގަނައޒޭޝަން ި

ޚލާފަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމިކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުިކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި ،

 .2މ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރ ިފަރާތްި ،މ ިމަސައްކަތްކޮށް ިނންމުމުން ިއެ ިފަރާތުން ިމަސައްކަތްކޮށްފައވާގޮތް ިބަލައ ިޗެކުކުރުމަށްފަހު ިމަސައްކަތް ިނންމާފައވާގޮތުގެ ިރފޯޓެއްި

ތައްޔާރުކޮށްފައނުވާތީި،ކުރއަށްއޮތްިތަނުގައިމފަދަިމަސައްކަތްތައްިކުރުވާއރުި،އެިމަސައްކަތްތައްިނމުމުންި،އެިމަސައްކަތްިކޮށްފައވާިގޮތުގެިރޕޯޓްިތައްޔާރުކުރުމަށާއި ި،
.1

މ ިމަސައްކަތާިގުޅގެންިތައްޔާރުކޮށްފައވާިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރާނެިފަރާތެއްިކަނޑައެޅުމުގައ ިބަލާނެިމންގަނޑެއްިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،
ކުރއަށްިއޮތްތަނުގައިމފަދަިމަސައްކަތްތައްިޙަވާލުކުރާނެިފަރާތްިކަނޑައެޅުމުގައިތޔަިކުންފުނންިބަލާނެިމންގަނޑުިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައިބަޔާންކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .

 ި 10ހުވަދުއަތޮޅުި
ދެކުނުބުރީ

ގދި.އަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާ ި ހންގަމުންއައ ިއމާރާތުގައ ިހުރ ިބައެއް ިތަކެތ ިއަމއްލަ ިވެހކަލްގައ ިއަމއްލަ ިމީހުންލައްވާ ިގދ.އަތޮޅުގެއަށް ިބަދަލުކުރުމަށް ިތން ިކޯޓޭޝަނެއް ިގދ.އަތޮޅުި
ިއަތޮޅުި ކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިބަލައގަނެި،ޚދުމަތަށްިއެދޭިފޯމުިތައްޔާރުކޮށްި،އެިފޯމުގައިމަސައްކަތުގެިތަފްޞީލުކަމަށްިބުނެފައވަނީި"ނަންބަރިި12/2014/13/242ރޕޯޓްިއާއިއެއްގޮތަށް"ިކަމަށްި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ބަޔާންކޮށްިއތުރުިބަޔާނުގެިގޮތުގައ ިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގައހުރ ިތަކެތ ިއަތޮޅުގެއަށާއ ިގެލަގެއަށްިގެންދއުންިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާތީި،އެިމަސައްކަތްިކޮށްފައވަނީިއެއްބަސްވުމެއްގައި
ސޮއކުރުމެއްިނެތކަންިއެނގެންިއޮންނާތީި،މއީިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި 8.12އަދިއެިގަވާއދުގެިި8.11ގެިމާއްދާއާިޙލާފަށްިކޮށްފައވާކަމެއްިކަމަށްިބެލެވޭތީި،ކުރއަށްިއޮތްތާގައި

ކައުންސލްގެިއދާރާއންިކުރާިމަސައްކަތްތައްިއެިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތާއިކައުންސލާިދެމެދުިއެއްބަސްވުމެއްގައިސޮއކުރުމަށްފަހުިކުރއަށްިގެންދއުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
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