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މޯލްޑވްސް

މޯލްޑވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ިއެންޑް ިކޮންޓްރެކްޓންގ ިކޮމްޕެނީގެ ިފެރީނޒާމުގައ ިބޭނުންކުރުމަށް ި 01ފެރީ ިޑޒައންކޮށްިބަންނާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިި1021ވަނަިއަހަރު ކުރައްވާފައވާި

ޓްރާންސްޕޯޓް ިއެންޑްި ނަންބަރު ިMTCC-PD/IU/2012/209އޢުލާނާިގުޅޭިމައްސަލައެއް މކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅި،އެިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުގައި،އެިއޢުލާނާ ގުޅގެންިބޑްިހުށަހެޅުމުގެިފުރުޞަތުި
ކޮންޓްރެކްޓންގި
ކޮމްޕެނީ

ހުޅުވާލއރުިއެޑްވާންސްިޕޭމަންޓް ގެރެންޓީިހުށަހަޅަންޖެހޭނެިކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައިބަޔާންކޮށްފައ ނެތްކަންިމިކޮމޝަނަށްިފާހަގަކުރެވފައވެއެވެި .
ި
ި ި ި ި ި ި ިވީމާި،އެކަމުގެިސަބަބުންިއެޑްވާންސްިޕޭމަންޓްިހޯދުމަށްިދަތތަކާއ ކުރމަތވާނެިކަމަށްިބެލެވޭތީި،ކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައި،އެޑްވާންސްިޕޭމަންޓް ދޫކުރަންޖެހޭިހާލަތުގައި،
ޕްރޮޖެކްޓްގެިމައުލޫމާތުިކަރުދާހުގައިއެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްިގެރެންޓީިހޯދަންޖެހޭނެކަންިބަޔާންކޮށްިއެކަމުގެިއންތޒާމުތައް ކުރެވޭނެިމަގުިފަހކޮށްދެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .

 ި 1ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫި

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ިކުރުވާ ިއެކ ިކަންތައްތަކުގައ ިއެކަންތައްތަކާ ިޙަވާލުވާ ިފަރާތުގެ އަތަށް ިޚަރަދުކުރުމަށް ިބޭނުންވާ ިފައސާ ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިބަދަލުގައި ،ދައުލަތުގެ

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި މާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިއެމަސައްކަތަކަށްިޚަރަދުވާިފައސާިޚަރަދު ކުރުމުގެިކަންކަންިކައުންސލުންިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 0ލ.ގަމުިކައުންސލްގެި މނވަން ިޗެމްޕއަންޝޕް ިި 1026ލ.އަތޮޅު ިފުޓްބޯޅަ ިމުބާރާތް އންތޒާމް ިކޮށްދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދާފައވަނީި ،ދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގެ ި 4.28ވަނަ ިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާި
އދާރާ ި

ގޮތުގެމަތން ިމަދުވެގެން ިތންފަރާތުން އަގު ިހޯދައގެން ިނޫންކަމާއި ،އަދ ިއެ ިގަވާއދުގެ ިި 6.04ވަނަ ިމާއްދާގައވާގޮތުގެ މަތން ިމ ިކޮމޝަންގެ ިހުއްދަ ިހޯދައގެން ިނޫންކަން ިއެމައްސަލަި
މކޮމޝަނުން ބެލބެލުމުން ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ކުރއަށް ިއޮތް ިތަނުގައ ިލ.ގަމު ިކައުންސލްގެ އދާރާއން ިމަސައްކަތް ިކުރުވުމާއ ިޚދުމަތްތައް ިހޯދުމުގައ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ޤަވާއދާި
އެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 8ލޯކަލް ިގަވަރމަންޓްި ި 13ސެޕްޓެންބަރު ިި2016ގައިގއ.އަތޮޅުގައިބޭއްވުނު މނވަން ިފަންސާސް ިފުޓްބޯޅަ ިމުބާރާތަށް ިި50,000.00ރުފޔާި،ކައުންސލްގެ ބަޖެޓުން ިޚަރަދުކުރުމަށް ިއޮގަސްޓް ި2016ގައި
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫިކައުންސލުން ނންމާފައވާ ިކަމަށާއި ،މީގެއތުރަށްވެސް ިއެ ިމުބާރާތާ ިގުޅގެން ިއެކއެކ ކެއުންތަކާއ ިސައފަދަ ިކަންކަމަށް ިކައުންސލްގެ ިފަރާތުން ިޚަރަދުކުރާ ިކަމަށާއ ،މި

އޮތޯރޓީ ި

ޚަރަދުތައް ިކައުންސލުން ިކުރަމުންގެންދަނީ ިފނޭންސް ިމނސްޓްރީއަށް ިލޔެގެން ވަކ ިބަޖެޓެއް ިހަމަނުޖައްސައ ިކަމަށާއި ،މީގެ ިއތުރަށް ިރައްޔތުންގެ ިއާމްދަނީ އެކައުންޓުންވެސް ިއެކަމަށްި
ޚަރަދުކުރާކަމަށްިބުނެިމިކޮމޝަނަށްިޝަކުވާ ހުށަހެޅފައވެއެވެ.
ި
ި ި ި ި ި ި ވީމާި،ކުރއަށްިއޮތްތަނުގައ މނވަންިފަންސާސްިފުޓްބޯޅަިމުބާރާތްފަދަިކަންތައްތަކަށްި،ކައުންސލްތަކުން ފައސާިޚަރަދުިކުރުމުގެިކަންތައްތައްިކުރަންވާނީ މނސްޓްރީިއޮފްި
ފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެ ހުއްދައާއެކުިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިކަމަށް ކައުންސލްތަކަށްިއަންގައދނުމަށްިލޯކަލްިގަވަރންމަންޓްގައިދެންނެވުނެވެި .
ފަލަސްތީނުގެ ިނކަމެތ ިރައްޔތުންނަށް ިއެހީތެރވުމަށް މޯލްޑވްސް ިކަރެކްޝަނަލް ިސަރވސްގައ ިމަސައްކަތްކުރާ ިއޮފސަރުންގެ ިމުސާރައން ކަނޑާފައވާ ިފައސާ ިގާޒާ ިފަންޑަށް ިޖަމާކޮށްފައި

 ި 5މޯލްޑވްސްި
ކަރެކްޝަނަލްި

ނުވާކަމަށާއި،އެފައސާ މޯލްޑވްސްިކަރެކްޝަނަލްިސަރވސްގެިކޯޕަރޭޓވްިސޮސައޓީގެިއެކައުންޓަށްިޖަމާކޮށް ބޭނުންކޮށްފައވާކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅ ިމައްސަލައެއް ބެލބެލުމުގައި

ސަރވސް ި

ފަލަސްތީނުގެ ިރައްޔތުންނަށް ިއެހީތެރވުމަށް ިމޯލްޑވްސް ކަރެކްޝަނަލް ިސަރވސްގައ ިމަސައްކަތްކުރާ ިއޮފސަރުންގެ ިމުސާރައން ިކަނޑާފައވާ ފައސާ ިއން ިމހާތަނަށް ިއެއްވެސް ިޚަރަދެއްި
ކޮށްފާނުވާކަން އެނގފައވެއެވެި .
ި
ި ި ި ި ި ި ިވީމާި،މުސާރައންިފައސާިކަނޑާފައވާިމުވައްޒަފުންނަށްިއެފައސާ އަނބުރާިޙަވާލުކުރެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .

 ި 6މނސްޓްރީ

ިއޮފްި ސ.ފޭދޫިސްކޫލްގެިބންިބޮޑުކުރުމަށްޓަކައ ިމީގެި 14އަހަރުކުރންިއެިސަރަޙައްދުގައވާިި 0ގޯތންިއެއްބައ ނަގާފައވާިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއެއް ިގޯތންިނެގިބމުގެިބަދަލުިދީފައވަނީ ި1026

ހައުސންގ ިއެންޑްި ވަނަިއަހަރުގެިކުރީކޮޅުގައިކަމަށާއި،އެބމަކީިސ.ފޭދޫިގޯއްޗަކާ ޖެހގެންިދެކުނުންިއޮތްިބމެއްިކަމަށާއި،އެިސަރަޙައްދުިބޭނުންކުރަމުންދަނީ އެގޭިމީހެއްިކަމަށާއި،އެިބންިރަޖސްޓްރީކުރުމަށްި
އންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ި އައްޑޫ ިސޓީ ކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިސ.ފޭދޫ ިއަވަށު ިއޮފީހަށް ިހުށަހަޅާފައވީނަމަވެސް ިއެބން ރަޖސްޓްރީކޮށްދނުމަށް ިސ.ފޭދޫ ިއަވަށު ިއޮފީހުން ިއެއްވެސް ިމަސައްކަތެއް ނުކުރާކަމަށް ިބުނެ ިމި
ކޮމޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅފައވެއެވެ.
ި
ި ި ި ި ި ި ވީމާި ،ޝަކުވާގައ ިބުނާ ިސ.ފޭދޫ ިގޯތން ފޭދޫ ިސްކޫލަށް ިނެގ ިބައގެ ިބަދަލުގައ ިދން ިބން ިއެފަރާތަށް ިރަޖސްޓްރީކޮށް ިނުދީ އޮތް ިގޮތެއް ިބަލައ ިއެ ިބން ިރަޖސްޓްރީި
ކޮށްދނުމުގެިކަންތައްިހަމަޖައްސައ ދނުމަށާއި،ޝަކުވާގައ ިބުނާިފަރާތުން ިއެިބމުގެިބޭނުންިކުރަމުންދާނަމަިއެތަން ހުސްކުރުމަށްިއޭނާއަށްިއަންގައި،އެގޮތަށްިޢަމަލުިނުކޮށްފނަމަިޝަރީޢަތް
މެދުވެރކޮށްގެންިނަމަވެސްިއެކަންިތަންފީޒްކުރުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 7އައްޑޫ

ިސޓީި ސ.ފޭދޫިސްކޫލްގެިބންިބޮޑުކުރުމަށްޓަކައ ިމީގެި 14އަހަރުކުރންިއެިސަރަޙައްދުގައވާިި 0ގޯތންިއެއްބައ ނަގާފައވާިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއެއް ިގޯތންިނެގިބމުގެިބަދަލުިދީފައވަނީ ި1026

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ވަނަިއަހަރުގެިކުރީކޮޅުގައިކަމަށާއި،އެބމަކީިސ.ފޭދޫިގޯއްޗަކާ ޖެހގެންިދެކުނުންިއޮތްިބމެއްިކަމަށާއި،އެިސަރަޙައްދުިބޭނުންކުރަމުންދަނީ އެގޭިމީހެއްިކަމަށާއި،އެިބންިރަޖސްޓްރީކުރުމަށްި
އައްޑޫ ިސޓީ ކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިސ.ފޭދޫ ިއަވަށު ިއޮފީހަށް ިހުށަހަޅާފައވީނަމަވެސް ިއެބން ރަޖސްޓްރީކޮށްދނުމަށް ިސ.ފޭދޫ ިއަވަށު ިއޮފީހުން ިއެއްވެސް ިމަސައްކަތެއް ނުކުރާކަމަށް ިބުނެ ިމި
ކޮމޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅފައވެއެވެ.
ި

2

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ި ި ި ި ި ި ވީމާި ،ޝަކުވާގައ ިބުނާ ިސ.ފޭދޫ ިގޯތން ފޭދޫ ިސްކޫލަށް ިނެގ ިބައގެ ިބަދަލުގައ ިދން ިބން ިއެފަރާތަށް ިރަޖސްޓްރީކޮށް ިނުދީ އޮތް ިގޮތެއް ިބަލައ ިއެ ިބން ިރަޖސްޓްރީި
ކޮށްދނުމުގެިކަންތައްިހަމަޖައްސައ ދނުމަށާއި،ޝަކުވާގައ ިބުނާިފަރާތުން ިއެިބމުގެިބޭނުންިކުރަމުންދާނަމަިއެތަން ހުސްކުރުމަށްިއޭނާއަށްިއަންގައި،އެގޮތަށްިޢަމަލުިނުކޮށްފނަމަިޝަރީޢަތް
މެދުވެރކޮށްގެންިނަމަވެސްިއެކަންިތަންފީޒްކުރުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 4މނސްޓްރީ

ިއޮފްި ހުޅުމާލޭގައ ިޢމާރާތް ިކޮށްފައވާ ިފަރީދއްޔާ ިސްކޫލްގައ މެނޭޖްމަންޓް ިކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ިދަށުން ިއންޓަރނޭޝަނަލް ިސްކޫލެއް ިހންގާނެ ފަރާތެއް ިހޯދުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިއެޑޔުކޭޝަނުންި

އެޑޔުކޭޝަން ި

އާންމުކޮށްފައވާިނަންބަރު ި (IUL)22-PU/1/2016/206 (08ސެޕްޓެމްބަރިި)1026ބީލަންިހުށަހެޅުމުގެިދަޢުވަތާ ގުޅގެންިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލާގައ ިކަންިހނގާފައވާގޮތް
މކޮމޝަނުންިބަލައިތަޙްޤީޤްިކުރއރުިތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވފައވެއެވެ.
ި
 .2ޕްރޮޕޯސަލް ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއން ިއެންމެ ިޤާބލް ިފަރާތެއް ިހޮވުމަށް މާރކްސް ިދނުމަށް ިއާރު.އެފް.ޕީ ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިމންގަނޑުތަކަށް މާރކްސްދޭނެ ިގޮތުގެ ިތަފްޞީލްތައްި
ކަނޑައަޅައ ިމާރކްސް ިދނުމަށް ިކަނޑައަޅާފައވާ ބައތަކުގެ ިބްރޭކްޑައުން ިހަދައ ިއެބައތަކަށް ިމާރކްސް ިދޭނެ ިމންވަރު ިބޑް ހުޅުވާލ ިމަރްޙަލާގައ ިއާންމުކޮށްފައ ިނުވާކަމާއ ިއަދ ިއެކަންި
މަޢުލޫމާތު ދނުމަށް ިި 15ސެޕްޓެމްބަރ ިި 1026ވަނަ ިދުވަހު ިބޭއްވ ިޕްރީބޑް ިސެޝަންގައވެސް އެކަމަށް ިކުރމަތލީ ިފަރާތްތަކަށް ިޙއްޞާކޮށްފައ ިނުވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ިބޑް އވެލުއޭޝަންި
މަރްޙަލާގައިމނސްޓްރީިއޮފްިއެޑޔުކޭޝަންިއންިމާރކްސްދޭނެިމންގަނޑުތަކެއް ފަހުންިއެކުލަވާލައިބޭނުންކޮށްފައވުން.
ި
 .1ސްކޫލުިހަވާލުކުރާނެިފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްިބޭނުންކޮށްފައވާިއވެލުއޭޝަންިކްރައޓީރއާގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ މންގަނޑުތަކަކީިސަޕޯޓންގިޑޮކއުމަންޓްސްއަށްިބނާކުރުމެއްނެތ ިހަމައެކަނި
ބޑް ޑޮކއުމަންޓުގައިލޔާިލއުމެއްގެިމައްޗަށްިމާރކްސްިދނުމަށްިކަނޑައަޅާފައވާ ސަބްޖެކްޓވްިމންގަނޑުތަކެއްިކަމުގައވުން.
ި
 .0ބޑް ިހުށަހަޅާއރު ިބޑުގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ިކަންކަން ިސާބތުކޮށްދނުމަށް ިޞައްޙަ ިސަޕޯޓންގ ިޑޮކއުމަންޓްސް ހުށަހެޅުމަކީ ިހަމަހަމަކަމާ ިއންސާފުވެރކަމާއެކު ިބޑް ިއވެލުއޭޓް ިކުރުމަށް
އަޅަންޖެހޭ ިއެންމެ ިމުހންމު ިއެއް ިފޔަވަޅުކަމަށްވާއރު ިބީލަން ިއވެލުއޭޓް ކުރުމުގައ ިސަޕޯޓންގ ިޑޮކއުމަންޓަށް ިބނާކޮށް ިއެންމެ ިޤާބލް ިޕާޓީ ކަނޑައެޅޭގޮތަށް ިއވެލުއޭޝަން ިކްރައޓީރއާި
ކަނޑައަޅާފައިނުވުން.
ި
 .8މުޅ ިއވެލުއޭޝަންގެ ިޖުމްލަ މާރކްސްގެ ިި 40%ދނުމަށް ިކަނޑައަޅާފައވަނީ ިޓެކްނކަލް ިއވެލުއޭޝަންއަށް ކަމަށްވެފައި ،ޓެކްނކަލް ިއވެލުއޭޝަނަށް ިމާރކްސް ިދނުމުގައ ިބަލާފައވަނީ
ހަމައެކަނ ިބޑްގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިތަޞައްވުރުގެ ިމައްޗަށް ިކަމަށްވާއރު ސުކޫލެއް ިހންގުމުގެ ިފަންނީ ިޤާބލްކަން ިވަޒަންކުރާނެ ިމންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުމެއްނެތ ިއެބަޔަށް ިސަބްޖެކްޓވްި
މންގަނޑަކުންިމާރކްސްދީފައވުން.
ި
 .5މ ިމަސައްކަތަކީ ިގނަބަޔަކު ދރއުޅޭ ިރަށެއްގެ ިތަޢުލީމީ ިނޒާމާ ިގުޅފައވާ ިކަމަކަށްވެފައ ިމމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ިކަނޑައަޅާފައވަނީ ިި 15އަހަރުގެ ިމުއްދަތަކަށް ިކަމަށްވާއރު،
ދެމެހެއްޓެނވ ިގޮތެއްގައ ިކުރއަށް ިގެންދއުމަށްޓަކައ ިމހާ ިބޮޑު ިޕްރޮޖެކްޓެއް ޙަވާލުކުރުމުގައ ިބޑް ިހުށަހަޅާ ިފަރާތުގެ ިމާލީ ިޤާބލްކަމާއ ިސްކޫލް ިހންގުމުގެ ދާއރާގެ ިތަޖުރބާއަކީ ިމުހންމުި
ބައތަކެއްކަމުގައ ިޤަބޫލުކުރެވޭއރުެ ،އ ް
މ ޤާބލް ިފަރާތެއް ިހޮވުމުގައ ިއެކަންކަމަށް ިއެކަށީގެންވާ ިގޮތެއްގައ ިބަލައ މާރކްސްދޭނެ ިއުޞޫލުތަކެއް ިބޑް ިކުރުމުގެ ިމަރްޙަލާގައ ިކަނޑައަޅި
ނެެ

3

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ޢާންމުކޮށްފައ ނެތްކަން.
ި
 .6ޓެކްނކަލްިބަޔަށްިމާރކްސް ދނުމަށްިކަނޑައަޅާފައވާިބައތަކުގެިތެރެއންިބޑްިހުށަހަޅާިފަރާތުގެ ތަޖުރބާއަށްިޓެކްނކަލްިމާރކްސްގެި(ި20%ދހައެއްިއންސައްތަ)ިދނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި
ވީނަމަވެސްިމބަޔަށްިމާރކްސްިދނުމަށްިކަނޑައަޅާފައވަނީިބޑަށް ކުރމަތލާިފަރާތްތަކުގެިތަޖުރބާއަށްިބަލާފައ ިނޫންކަމާއި،މބަޔަށް މާރކްސްދެނީިއެފަރާތަކާިގުޅފައވާިއންޓަރނޭޝަނަލްި
ެކ ު
ނ ު
ބ ެ ަވ ަޒ ް
ރ ާ
ެތ ް
ނ ުޑ ެގ ަ
ރ ް
ެބ ޭ
ނ ްލ ް
ޝ ަ
ރނ ަ
ނ ަޓ ޭ
ބްރޭންޑުގެިތަޖުރބާއަށް ކަމަށްވާއރުި ،އ ް
އ ހަމައެކަނ ިބަލާފައވަނީިހުށަހަޅާިފަރާތާ ިގުޅފައވާިޕާޓީގެ ިއންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭންޑްގެި
ރ ުމ ަގ ިެ
ޖ ި
ސްކޫލްތައްިހުރތޯކަމާއިއެފަރާތުގެިޕާފޯމަންސްިވަޒަންިކުރާނެިގޮތެއް ބޑންގިޕްރޮސެސްގައިކަނޑައަޅާފައިނެތްކަން.
ި
 .7ސްކޫލްގައ ިޤާއމުކުރެވޭ ވަޞީލަތްތަކަށާއ ިމުސްތަޤްބަލުގައ ިސްކޫލް ިއތުރަށް ިހަރުދަނާކުރުމަށް ިކުރާނެ ކަންތައްތަކުގެ ިޕްލޭނާއ ިއންވެސްޓްމަންޓް ިޕްލޭނަށް ިމާރކްސް ިދީފައވާއރު
މކަންތައްތަކަށް ިފައނޭންސް ިކުރާނެ ިގޮތްތައް ިބޑް ިއވެލުއޭޝަންގައ ިބަލައ އެކަމަށް ިއެކަށީގެންވާ ިބުރަދަނެއް ިދީފައނުވުމާއ ިއަދ ިއެކަން ިވަޒަންކުރާނެ މންގަނޑެއްވެސް ިކަނޑައަޅާފައި
ނުވާކަން.
ި

 .4ދގުމުއްދަތަކަށް ިކުރއަށް ިގެންދާ އަދ ިއެކ ިއަހަރުތަކަށް ިތަފާތު ިއަގުތަކެއް ިހުށަހަޅާފައވާ ިޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައ އެންމެ ިފައދާހުރ ިއަގެއް ިކަނޑައެޅުމުގައ ިބޭނުންކުރާ ިފައނޭންޝއަލް ެ
ޓެކްނކްސްއަކީ ިޑސްކައުންޓް ިފެކްޓަރ ިބޭނުންކޮށްގެން ިހސާބުކުރާ ިނެޓް ިޕްރެޒެންޓް ވެލއު ި(އެން.ޕީ.ވީި ).ފަދަ ިޓެކްނކްސްއެއް ިބޭނުންކުރުން ިކަމަށްވާއރު ިޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުންި
ހުށަހަޅާފައވާިފީގެިޢަދަދަށްިމާރކްސްިދނުމުގައ ބަލާފައވަނީިި0ވަނަިއަހަރަށްިހުށަހަޅާފައވާިއަގުތަކަށްކަން.
ި
 .9މ ިޕްރޮޖެކްޓްގެިމައގަނޑުިއެއް ބޭނުމަކީިދވެހރާއްޖެއަށްިއންޓަރނޭޝަނަލްިބްރޭންޑެއްިގެނައުންިކަމަށްވާއރު ،ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅާިފަރާތާިއންޓަރނޭޝަނަލްިބްރޭންޑާިއެފލއޭޓްވެގެން
ރާއްޖޭގައ ިސުކޫލެއް ިހންގުމަށް ިއެ ިބްރޭންޑް ިނސްބަތްވާ ިފަރާތާ ިލޯކަލް ިޕާޓްނަރއާ ދެމެދުގައ ިއެއްބަސްވުމެއް ިނުވަތަ ިއެކަން ިކުރުމަށް ިނންމާފައވާ ިކަމުގެ ިބޯޑް ރޒޮލއުޝަނެއް ިއޮތުންި
ލާޒމުކޮށްފައިނުވުމަކީިބޑްިހުށަހަޅާިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައވާިއންޓަރނޭޝަނަލްިބްރޭންޑްިރާއްޖެިގެނެވޭނެކަންިކަށަވަރުިކުރުމަށް ހުރަސްިއެޅގެންދާނެިކަމެއްކަން.
ި
ވީމާި،މަތީގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާިކަންތައްތައްިއެގޮތަށްިހުރުމަކީިކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހވާނެިކަންކަންިކަމުގައ ިމ ިކޮމޝަނުންިފާހަގަކުރަމެވެި.އަދ ހުޅުމާލޭގައ ިޢމާރާތްިކޮށްފައވާިފަރީދއްޔާި
ސްކޫލްިމެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެިދަށުންިދގުމުއްދަތަކަށްިއެހެންިފަރާތަކަށްިދެއްވާނަމަިއެކަން ކުރަންވަންވާނީިއެކަމަށްިޝައުޤުވެރވާިފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަިފުރުޞަތުިލބޭިދެފުށްފެންނަި
ބޑންގ ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއން ކަމަށްވާތީި ،މނސްޓްރީ ިއޮފް ިއެޑޔުކޭޝަނުން އާންމު ިކުރައްވާފައވާ ނަންބަރު

ި04(ި(IUL)22-PU/1/2016/206ސެޕްޓެމްބަރ ިި )1026ބީލަންި

ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތުިބާޠލްކުރައްވައިއެިމަސައްކަތްިމަތީގައިފާހަގަކޮށްފައވާ ނުކުތާތަކަށްިރޢާޔަތްިކުރައްވައގެންިއަލުންިއޢުލާންިކުރައްވައގެންިކުރއަށް ގެންދެވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 9ގއ.ދާންދޫި

ގއ.ދާންދޫ ިބަނދަރު ިޕާކުގެ މަސައްކަތް ިކޮށްދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމަށް ިގއ.ދާންދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިކުރައްވާފައވާ ިނަންބަރު ި 410-B/P/2015/06އޢުލާނާއި ،ގއ.ދާންދޫ ިއރުމަތީި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި މަގުގެ ިބީޗާވީ ިފަރާތުގެ ިއން ވަކކުރާ ިފާރުބުރތައް ިހަދައ ިބެންޗު ިގޮނޑތައް ިބަހައްޓައދނުމުގެ ިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމަށް ިއެ ިއދާރާއން ިކުރައްވާފައވާ ިނަންބަރު 410-
ި B/P/2015/33އޢުލާނާިގުޅގެންިއަންދާސީހސާބުިހުށަހަޅާފައވާިފަރާތްތަކަކީ ،ގާނޫނުިނަންބަރުި(ި 24/1028ވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީިކުރުމުގެިޤާނޫނު)ިގައ ިބުނެފައވާ ފަދައންިވޔަފާރި

4

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ރަޖސްޓްރީ ިކޮށްފައވާ ިފަރާތްތަކެއްނޫންކަން ިމމައްސަލަ މކޮމޝަނުން ިބެލބެލުމުން ިއެނގޭތީި ،ކުރއަށް ިއޮތްތަނުގައ ިގއ.ދާންދޫ ިކައުންސލްގެ އދާރާއަށް ިބޭނުންވާ ިތަކެއްޗާއ ިޚދުމަތްި
ހޯދުމުގައ ިގާނޫނު ިނަންބަރު ި( 24/1028ވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީކުރުމުގެ ިޤާނޫނު) ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިގޮތުގެމަތން ވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީ ިކޮށްފައވާ ިފަރާތަކުން ިމެނުވީ ިޚދުމަތް ިނުހޯދުމަށް
ދެންނެވުނެވެި .
 ި 20ފ.ދަރަނބޫދޫި

ފ.ދަރަނބޫދޫިއަށްިސަރުކާރުގެިވުޒާރާތަކުންނާއި،ދަރަނބޫދޫ ކައުންސލުންިހންގާިއެކއެކިމަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްިރަށަށްިއަންނަިފަރާތްތައް ބޭތއްބުމަށްޓަކައިކުލީިކޮޓަރިރަށުގައިނުހުންނަި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ކަމަށްިބުނެިފ.ދަރަނބޫދޫިކައުންސލުންިމިކޮމޝަނަށްިދޮގުމަޢުލޫމާތުިދީފައވާކަމަށްބުނެިމިކޮމޝަނަށް ޝަކުވާިހުށަހެޅފައވެއެވެ.
ި

ި ި ި ި ި ިއެހެންކަމުން ިކައުންސލްގެިމެމްބަރަކާިނުވަތަިކައުންސލްގެިއދާރާިމުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރ ިފަރާތެއްގެިކބައންިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިޚދުމަތެއްެހޯދަންޖެހޭފަދަިޙާލަތެއްި

މެދުވެރވެއްޖެނަމަ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދުގެ ި 6.04ވަނަ ިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިގޮތުގެމަތން ިއެ ިޚދުމަތެއް ިހޯދުމުގެ ކުރން ިމ ިކޮމޝަންގެ ިހުއްދަ ިލޔުމަކުން ިހޯދުމަށްި
ދެންނެވުނެވެި .
 ި 22ރ.އަލފުށި

ރ.އަލފުށީ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން،ރ.އަލފުށ ިހުޅަނގުކޮޅު ޖެޓީ ިފަރާތުގައ ިއޮތް ިބމެއް ިއެއްވެސް ިބޑަކަށް ިނުލައ ިކުއްޔަށް ިދީފައވާކަމަށް ބުނާ ިމައްސަލައަކާ ިގުޅގެން ިއެ ިމައްސަލަި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި މކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުންި،އެކއެކ މަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްިރ.އަލފުށންިކުއްޔަށްިދޫކޮށްފައވާިބންތައް ދޫކޮށްފައވަނީ "ދރއުޅުމަށްިދޫކުރާިބަންޑާރަިގޯތ ިފޔަވައ ިއެހެނހެން ބޭނުންތަކަށްި
ސަރުކާރާއިއަމއްލަިފަރާތްތަކަށްިބންިދޫކުރުމާބެހޭިޤަވާޢދުި 02ި-މާރޗްި "1004ގައިބަޔާންކޮށްފައވާިއޖުރާޢަތުތައްިފުރހަމަނުކޮށްިއެިގަވާއދާ ޚލާފަށްކަންިއެނގޭތީި،މީގެފަހުންިއެކއެކި
މަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްިބން ދޫކުރުމުގައިއެިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށާއި،މހާރުިމުއްދަތު ހަމަނުވެހުރިބންތަކުގެިމުއްދަތުިހަމަވުމުންިއެއްބަސްވުންިއާިނުކުރުމަށާއ ،މހާރުިމުއްދަތުި
ހަމަނުވެހުރިބންތަކާިގުޅޭގޮތުންިމނސްޓްރީިއޮފްިހައުސންގ އެންޑްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެިލަފާގެމަތންިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 21ހދ.ހަނމާދޫި

ހދ.ހަނމާދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިގާނޫނީ ިލަފާ ިދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމަށް ިކުރ ނަންބަރު ިި25(ި(IUL)258/2016/70އޮގަސްޓްިި)1026އޢުލާނާިގުޅގެންިއެކަމަށް ކުރމަތލި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ފަރާތްތަކުގެިތެރެއންި،ބޑްިކޮމޓީންިއެމަސައްކަތްިހަވާލުކުރުމަށް ނންމާފައވާިފަރާތްިނޫންިއެހެންިފަރާތަކަށްިއެމަސައްކަތްިހަވާލުކުރުމަށްިއެ އދާރާއންިއުޅުއްވާކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްި
ހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއާިގުޅގެން މކޮމޝަނުންިއެމައްސަލަިބެލބެލުމުގައި،އެއޢުލާނާިގުޅގެންިއަންދާސީހސާބު ހުށަހެޅ ިހަތަރުިފަރާތުގެިތެރެއންި،އެންމެިރަނގަޅުިހުށަހެޅުމެއްިހުށަހެޅުމެއްި
ހުށަހަޅާފައވާ ިފަރާތެއް ިހދ.ހަނމާދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން މކޮމޝަނަށް ިފޮނުއްވެވ ިސޓީގައ ިބަޔާންކުރައްވާފައ ިވީނަމަވެސްި ،އެގޮތަށް ނންމެވީ ިކޮންގޮތަކަށް ިބައްލަވާފައކަމެއްި
ބަޔާންކުރައްވާފައ ިނުވާކަމާއ ،މަސައްކަތް ިހަވާލުކުރާނެ ިފަރާތެއް ިހޮވުމަށްޓަކައ ިޢަމަލުކުރާނެ ިއުސޫލެއްވެސް ނުވަތަ ިޕޮއންޓްދޭނެ ިމންގަނޑެއްވެސް ިތައްޔާރުކޮށްފައ ިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވފައވެއެވެ.
ި
ި ި ި ި ި ި ވީމާި،މކަންިކޮށްފައވަނީ ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި 4.26ވަނަިމާއްދާއާއ ިި 4.27ވަނަިމާއްދާގެ (ހ)ިއާއ ިި 4.24ވަނަިމާއްދާއާއ ިި 4.29ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ި
އާ ިޚލާފަށްކަމަށްވާތީ ،އެމަސައްކަތަށް ިމހާރު ިހޯދާފައވާ ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިބާޠލުކުރައްވާި ،އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯއްދެވުމަށް ިއަލުން ިއޢުލާނު ިކުރައްވައގެން ިދައުލަތުގެ މާލއްޔަތުގެި
ގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިއެކަންިކުރޔަށްިގެންދެވުމަށް ދެންނެވުނެވެި .

5

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 20އދ.ދގުރަށުގެ
ކައުންސލްގެިއދާރާ

އދ.ދގުރަށު ހުޅަނގުފަރާތު ިކނބގަސް ިދެކުނު ިޕާކު ިސަރަޙައްދުން ިބީޗަށް ިކުރމަތވާގޮތަށް ި 5000އަކަފޫޓުގެ ިބމެއް ިކުއްޔަށް ިދޫކުރުމަށް ިި 04ނޮވެންބަރު ިި 1026ގައ ިކުރެއްވ ނަންބަރުި
ި CA/2016/43050އޢުލާނާއ ިގުޅޭ ިމައްސަލައެއް ިމކޮމޝަނުންެބެލބެލުމުގައ ިއެ ިބން ިކުއްޔަށް ިދނުމަށް ިއޢުލާންކުރެއްވ ިއރު ިގަވާއދުން ފުރހަމަކުރަންޖެހޭ ިބައެއް ިކަންތައްތައްި
ފުރހަމަކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެި.އެގޮތުންިތރީގައިމވާކަންތައްތައްިމކޮމޝަނަށްިފާހަގަ ކުރެވފައވެއެވެި .
ި
ި ި ި ި ި ިި ި .2އެފަދަ ިބމެއް ިި 20އަހަރަށްވުރެ ިދގު ިމުއްދަތަކަށް ިކުއްޔަށް ިދޭނަމަ މނސްޓްރީ ިއޮފް ިހައުސންގ ިއެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ިނުވަތަ ިސަރުކާރުގެ ހުއްދަި
ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް "ލޯކަލް ިކައުންސލްތަކުގެ ިއޚްތޞާޞް ިހނގާ ސަރަޙައްދުގައ ިހމެނޭ ިދައުލަތުގެ ިބންތައް ިކައުންސލްތަކާ ިޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއދު" ގެ ިި 7ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ށ) ިގައާއ
"ދރއުޅުމަށްިދޫކުރާ ބަންޑާރަިގޯތ ިފޔަވައ ިއެހެނހެންިބޭނުންތަކަށްިސަރުކާރާއ ިއަމއްލަ ފަރާތްތަކަށްިބންިދޫކުރުމާއބެހޭިޤަވާޢދުިި 02ި-މާރޗްި "1004ގެިި 0ވަނަ މާއްދާގެި(ބ)ިގައި
ބަޔާންކޮށްފައވާއރުިއެބންިި25އަހަރަށްިކުއްޔަށްިދނުމަށް މނސްޓްރީިއޮފްިހައުސންގިއެންޑްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރިނުވަތަިސަރުކާރުގެިހުއްދަ ހޯދާފައވާކަންިއެނގެންިނެތްކަންި .
ި
ި ި ި ި ި ި"ި ި .1ދރއުޅުމަށްިދޫކުރާިބަންޑާރަިގޯތިފޔަވައިއެހެނހެން ބޭނުންތަކަށްިސަރުކާރާއިއަމއްލަިފަރާތްތަކަށްިބންިދޫކުރުމާއބެހޭިޤަވާޢދުިި02 -މާރޗްި "1004ގެިި0

ވަނަިމާއްދާގެި(ށ)ިގެި( )iގައިބަޔާންކޮށްފައވާ ގޮތުގެމަތންިއެންމެިކުޑަކޮށްިހުށަހަޅަންޖެހޭިކުލިއޢުލާނުގައިބަޔާންކޮށްފައެނުވާކަންި .
ި

ި ި ި ި ި ިި ި .0ކުއްޔަށް ިހފާ ިފަރާތަކީ ިއެބމުގައ ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިކުރެވޭވަރުގެ މާލީ ިޤާބލުކަމާއ ިފަންނީ ިޤާބލުކަން ިހުރ ިފަރާތެއްތޯ ިޔަޤީންކުރަން ިވާނެކަމަށް "ލޯކަލްި
ކައުންސލްތަކުގެ ިއޚްތޞާޞް ިހނގާ ިސަރަޙައްދުގައ ިހމެނޭ ދައުލަތުގެ ިބންތައް ިކައުންސލްތަކާ ިޙަވަލުކުރުމުގެ ިގަވާއދު" ގެ ިި 7ވަނަ މާއްދާގެ ި(ހ) ިގެ ިި 0ވަނަ ިނަންބަރާއ ިި 8ވަނަި
ނަންބަރުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާއރު ،ބޑްތައް ިއވެލުއޭޓްކުރުމުގައ ިއެބައތަކަށް ިޕޮއންޓް ިދޭގޮތަށް ިހަމަޖައްސާފައ ނުވުމާއި ،އަދ ިއެކަމަށް ިއެދ ިހުށަހަޅާ ިފޯމާއެކު ިއެކަމާގުޅޭ ިލޔުންތައް
ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށްިހަމަޖައްސާފައވާކަންިއެނގެންިނެތުމާިމކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެި .
ި
ި ި ި ި ި ި ި ިވީމާި ،މަތީގައ ިފާހަގަކޮށްފައވާ ިކަންކަން ިފުރހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ބން ިދޫކުރެއްވުމަށް ިއަލުން ިއޢުލާންކުރައްވައގެން ިއެ ިބން ިކުއްޔަށް ިދެއްވުމުގެ ކަންތައް ިކުރޔަށްި
ގެންދެވުމަށްިދެންނެވުނެވެ.

 ި 28ސވލް ިސަރވސްި ގއ.ދާންދޫ ިވޮލީކޯޓު ިމަރާމާތު ިކުރުމުގައ ިއެއްވެސް ިމީހަކަށްެއަދ ިއެއްވެސް ި ކްލަބަކަށް ިއަދ ިދާންދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގައ ިމަސައްކަތްކުރާެއެއްވެސް ިމުވައްޒަފަކަށް ިއަގެއް ިނުވަތަި
ކޮމޝަން ި

އޯވަރޓައމްިދީގެންިމަސައްކަތްކުރުވަންެދާންދޫިކައުންސލުންިނންމާފައިނުވާކަމަށްިދާންދޫިކައުންސލަރަކުިބުނ ކަމަށާއި،އަދިވޮލީކޯޓުިމަރާމާތުގެިމަސައްކަތަށްިނކުތްިރަށުގެިޒުވަނުންނާއ

ރަށުގެިޖަމްޢއްޔާތަކާއިދާންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާގެިހުރހާިސވލްިސަރވސް މުވައްޒަފުންިނކުމެިމަސައްކަތްކޮށްފައވަނީިމުޅންިހލޭސާބަހަށްިކަމުގައވެސް އެިކައުންސލަރުިބުނކަމަށާއި،
ނަމަވެސްިދާންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާގެ ޒންމާދާރުވެރޔާގެިމަޤާމުގައހުރ ިފަރާތް ިވަނީިވޮލީކޯޓުގެ މަސައްކަތަށްިނުކުމެިއތުރުގަޑީގައ ިމަސައްކަތްކުރކަމަށްިހަދައ ިއޯޓީޝީޓް ފުރައ ިި1026
އެޕްރީލްިއަދިމޭިމަހުގައިއޯޓީއަށްިއެތަކެއްހާސްިރުފޔާ ނަގާފައކަމަށްވެސްިއެިކައުންސލަރުިބުނކަމަށާއި،މފައސާިޒންމާދާރުވެރޔާއަށްި ލބުމުންިއެކަމުގެިއުފަލުގައިދާންދޫިކައުންސލްގެި
އދާރާގައ ިމަސައްކަތްކުރާ ސވލް ިސަރވސްގެ ިހުރހާ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިކެއުމެއް ދީފައވާކަމަށް ިއެ ިއދާރާގައ ިމަސައްކަތްކުރާ ިސވލް ިސަރވސްގެ ިމުވައްޒަފަކު ބުނެފައވާކަމަށް ިބުނެ ިމި
ކޮމޝަނަށްިޝަކުވާއެއްިހުށަހެޅފައވެއެވެި .

6

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ި

ި ި ި ި ި ި އެ ިމައްސަލައގައ ކަންހނގާފައވާ ިގޮތެއް ިމ ިކޮމޝަނުގެ ިފަރާތުން ިބެލބެލުމުންި ،ގއ.އަތޮޅު ކައުންސލްގެ ިފަރާތުން ިއންތޒާމް ިކޮށްގެން ިބޭއްވ ިވޮލީބޯޅަ ިމުބާރާތްެ

ގއ.ދާންދޫގައ ިބޭއްވއރުިއެިމަސައްކަތްތަކާިގުޅގެންިއެއްވެސްިފަރާތަކާއެކު ފައސާގެިމުޢާމަލާތެއްިކުރެވފައ ިނުވާކަމަށްިދާންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއން ބުނެފައވާިކަމާއި،ނަމަވެސްި،އެި
މަސައްކަތުގައ ިއުޅުނު ިދާންދޫ ިކައުންސލްގެ އދާރާގެ ިސވލް ިސަރވސްގެ ިބައެއް ިމުވައްޒަފުން ިއެ ިމަސައްކަތުގައ ިއުޅެ އތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިނަގާފައހުރކަން ިލޔުންތަކުން ިއެނގޭ ިކަމާއި،

އެގޮތުން ،ޑރެކްޓަރި(ޒންމާދާރުވެރޔާ)ިި 1026އެޕްރީލްި،މެއ ިމ ިދެމަސްދުވަހުގެިތެރޭގައ ެއެކަމާިގުޅޭިމަސައްކަތްތަކުގައ ިި 102ގަޑއރުި(ބަންދުިދުވަސްތަކުގައ ި 76.5ގަޑއރުި،ބަންދުި
ނޫން ިދުވަސްތަކުގައ ިި 218.5ގަޑއރު) ިހޭދަކުރކަމަށް ބަޔާންކޮށްި 20.170.90ި ،ރުފޔާ ިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާގެ ިގޮތުގައ ިނަގާފައވާ ކަމާއި ،އ.މުނސޕަލް ިސަރވސް ިއޮފސަރ ިއެި
ދެމަސްދުވަހުގެިތެރޭގައ އެކަމާިގުޅޭިމަސައްކަތްތަކުގައ ިި 95.75ގަޑއރުި(ބަންދުިދުވަސްތަކުގައި 68.15ގަޑއރުި،ބަންދުިނޫންިދުވަސްތަކުގައ ިި 02.5ގަޑއރު)ިހޭދަކުރކަމަށް ބަޔާންކޮށްި،
ި 0.026.66ރުފޔާިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާގެިގޮތުގައ ިނަގާފައވާިކަމާއ ،މީގެިއތުރަށްިއެސސްޓެންޓްިޑރެކްޓަރިއާއި0 ،އެޑްމނސްޓްރޭޓވް އޮފސަރއާއ ިއ.އެޑްމނސްޓްރޭޓވް ިއޮފސަރ
ވެސް ިވޮލީބޯޅަ ިމުބާރާތުގެ ިބައެއް ިމަސައްކަތްތައް ިއތުރުގަޑީގައ ކޮށްި ،އތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިނަގާފައ ިހުރކަން ިފާހަގަކުރެވޭ ިކަމާއި ،މީގެ ިތެރެއން ޑރެކްޓަރއާއިއ.މުނސޕަލް ިސަރވސްި
އޮފސަރއާިދެމީހުން ިބައެއް ިބަންދު ިދުވަސްތަކުގައ ހެނދުނު ިމަސައްކަތް ިފަށާގޮތަށް ިރޭގަނޑު ިމެންދަމުން ިއަލވަންދެން ި(ކެއުމާއ ނަމާދުކުރުން ިފަދަ ިބޭނުންތަކަށް ިމެދުކަނޑާލކަން ިއެނގެންި
ނެތ) ިމަސައްކަތް ކުރކަމަށް ިލޔެ ިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިނަގާފައވާ ިކަމާއި ،އަދ ިބަންދު ިނޫން ދުވަސްދުވަހުވެސް ިމެންދުރުފަހުން ިމަސައްކަތް ިފަށާގޮތަށް ިރޭގަނޑު ިމެންދަމުން އަލވަންދެންި
މެދުކަނޑާނުލައ ިމަސައްކަތް ިކުރކަމަށް ިލޔެ ިޑރެކްޓަރ އތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިނަގާފައ ިހުރކަން ިފާހަގަކުރެވޭ ިކަމާއި ،މ ިމަސައްކަތްތައް ކުރާ ިފަރާތްތަކަށް ިއެއްވެސް ިއުސޫލަކުން ިފައސާި

ދނުމަށްިކައުންސލުން ނންމާފައވާކަންިއެނގެންިނެތްިކަމާއި،އެހެންކަމުންިރަށުގެިޒުވާނުންނާއ ޖަމާޢަތްތަކުންިހލޭސާބަހަށް ިކުރިމަސައްކަތެއްގައ ިރަށުިކައުންސލްގެިއދާރާގެ މުވައްޒަފުންެ
ބައވެރވނަމަވެސްި،އެމަސައްކަތުގައ ިއުޅުނުިރަށުގެިއެހެން ފަރާތްތަކަށްިއެއްވެސްިއަގެއްިނުވަތަިއުޖޫރައެއްިނުދީި،އެިމަސައްކަތްތައް ކޮށްފައ ިކައުންސލްގެިއދާރާގެިމުވައްޒަފުންިއެއްވެސްި
އުސޫލަކުން ިފައސާ ނެގުމަކީ ިކޮށްގެންވާނެ ިކަމެއްކަމަށް ިނުފެންނާތީއާއި ،ކައުންސލްގެ ިޑރެކްޓަރއާއިއ.މުނސޕަލް ިސަރވސް ިއޮފސަރ ިމަސައްކަތްކުރ ިގަޑތައްކަމަށް ިބަޔާންކޮށް ިފައސާި
ނަގާފައވާިހުރހާ ގަޑތަކަކީިމަސައްކަތުގައިއުޅެފައވާިގަޑތައްކަމަށްިނުބެލެވޭތީި،އެ މަސައްކަތުގައިއުޅުނުކަމަށްިބުނެިފައސާިނަގާފައވާިގަޑތަކަށްވާިފައސާިއެ މުވައްޒަފުންގެިއަތުންިހޯދައި،
ދައުލަތުގެިއާމްދަނީއަށްިޖަމާކުރުމަށްިގއ.ދާންދޫ ކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއަންގައދނުމަށްިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަނުގައިދެންނެވުނެވެި .
 ި 15މނސްޓްރީ

ިއޮފްި މާލޭގައިި10ބުރީގެިފްލެޓްިއމާރާތެއްިއެޅުމަށްިި02ސެޕްޓެމްބަރުި ި1025ވަނަިދުވަހުިޕްރައވެޓްިކުންފުންޏަކާިސަރުކާރުންިހަވާލުކޮށްފައވާިކަމަށާއި،މިފްލެޓްިއމާރާތްިކުރުމަށްިއެފަރާތާި

ހައުސންގ ިއެންޑްި ހަވާލުކޮށްފައވަނީިއޢުލާ ނުކުރުމަކާިނުލައިކަމަށާއި،މކަމަކީިދވެހރާއްޖޭގެިމާލއްޔަތުގެިޤާނޫނާިޚލާފަށްިކޮށްފައވާިކަމެއްކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަިމކޮމޝަނުން
އންފްރާސްޓްރަކްޗަރި ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި،ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
ި
.2

ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދަށްިި 22ވަނަިއޞްލާޙުިގެނައުމުގެިގަވާއދުި(ގަވާއދުިނަންބަރުިި)2015/R-141ގެި(ި4.25ރ)ިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތަށްިމ ިޕްރޮޖެކްޓްގެިމަސައްކަތްި
ޕްރައވެޓްިކުންފުންޏަކާި ޙަވާލުކުރުމުގެިކުރންިޕްރޮޖެކްޓާިގުޅޭިމަޢުލޫމާތުިއެންޓކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނާއ ިއޮޑޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހާއެކުިހއްސާކޮށްފައނުވާތީި،ކުރމަގުގައ ިމ ިފަދަި
ޕްރޮޖެކްޓްތައްިޙަވާލުކުރުމުގެިކުރންިއެކަންިއެންޓކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނަށާއިއޮޑޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހާިހއްސާކުރުން.

.1

7

ދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިގަވާއދަށް ިި 22ވަނަ ިއޞްލާޙު ިގެނައުމުގެ ިގަވާއދު ި(ގަވާއދު ިނަންބަރު ިި )2015/R-141ގެ ި(ި 4.25ރ) ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިގޮތަށް ިމާލީ ިގޮތުންނާއި،

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ފަންނީގޮތުން ިއެމަސައްކަތެއް ިކުރުމަށް ިއެކަށީގެންވާ ިފަރާތެއްކަން ިވަޒީރުންގެ ިމަޖލީހުގެ ިއޤްތޞާ ދީ ިކަންކަމާ ިބެހޭ ިކޮމެޓީން ިނުވަތަ ިކައުންސލުން ިކަށަވަރު ިކުރަންވާނެ ިކަމަށްި
ބަޔާންކޮށްފައވީނަމަވެސްި،އެކަންިކަށަވަރުކުރުމަށްިއވެލުއޭޝަނެއްިހަދާފައނުވާތީި،ކުރމަގުގައިމފަދަިޕްރޮޖެކްޓްތައްިޙަވާލުކުރުމުގެކުރންިކޮސްޓް-ބެނެފޓްިއެނެލސސްއެއްިހެދުންި .
 ި 16ފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަންި ޕްރައވެޓް ިކުންފުންޏަކުން ިދ.ކުޑަހުވަދޫ ިއންޖީނުގެއަށް ިި 1022ވަނަ ިއަހަރު ިސަޕްލައކޮށްދން ިއންޖީނަކަށް ިކަމަށްބުނެ ި1,700,000.00ރ(ި .އެއްމލއަށް ިހަތްލައްކަ ިރުފޔާ) ިގެ ިބލްި
ލމޓެޑް ި

ހުށަހަޅައ ިފައސާ ިނަގާފައވާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ި ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރުި ،މމައްސަލައާ ިގުޅގެން ިތަޙުޤީޤަށް ިބޭނުންވާ ިލޔުންތައްި
ހޯދުމަށް ިމ ިކޮމޝަންގެ ިތަޙުޤީޤު ިޓީމުން ިފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަން ިލޓޑި .އަށް ިގޮސް ިބެލބެލުމުންނާއ ިމައްސަލައާ ިގުޅގެން ިހޯދަން ިބޭނުންވާ ިލޔުންތައް ިހޯދުމަށް ިއެ ިކޯޕަރޭޝަނަށްި
ލޔުނުނަމަވެސްިބައެއްިލޔެކޔުންތައްިފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލޓޑި.އންިހޯދފައނުވާތީި،ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލޓޑި.ގެިލޔެކޔުންތައްިރަނގަޅަށްިފައލްކޮށްިރައްކާކުރުމަށާއި،ޖަނަރޭޓަރސެޓްި
ކުންފުންޏަށް ިގެނައ ިތާރީހެއް ިއެގެން ިނެތްކަން ިފާހަގަކުރެވފަ އވާތީި ،އންވެންޓްރީ ިފަދަ ިލޔުން ިތައްޔާރުކޮށް ިކުންފުންޏަށް ިއެތެރެކުރެވޭ ިމުދަލާއ ިކުންފުނން ިބޭރުކުރެވޭ ިމުދާ ިއެނގޭނެފަދަި
ނޒާމެއްިޤާއމްިކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .

 ި 17ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިރައީސްިގެިކޮއްކޮިގެިޙއްސާިއޮންނަިކުންފުންޏެއްގެިއޮފީސްިއމާރާތްިހުރިބންިި15އަހަރަށްިކުއްޔަށްދީފައވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުި
ކައުންސލްގެިއދާރާި ިކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި ި،
ި


ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުި ކައުންސލްގެިއދާރާއާއ ިޕްރައވެޓްިކުންފުންޏަކާއ ިދެމެދުިވެފައވާިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިއެއްބަސްވުމުގެިި 0ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާިގޮތާި
ޚލާފަށްި20ި،ޖުލައިި1028އންިފެށގެންިކުލިބަލައގަންނަމުންިގޮސްފައވާތީއާއި ،



ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިނަންބަރު ިއެއްބަސްވުމުގައި 20ި ،ޖުލައ ިި 1028އން ިި 21ޖުލައ ިި 1029އަށް ިސްލޕްވޭ ިބމުގެ ިމަހު ިކުލީގެ ިގޮތުގައ ިި14,961.00
(ސާދަހާސްިނުވަސަތޭކަިފަސްދޮޅަސްިއެކެއް)ިރުފޔާިނަގާގޮތަށްިބަޔާންކޮށްފައިއޮތްއރުވެސްި 1028ިި،ވަނަިއަހަރުގެިއޯގަސްޓްިމަހުންިފެށގެންިި1026ވަނަިއަހަރުގެިމާރޗުިމަހުގެި
ނޔަލަށް ިއަމއްލަ ިކުންފުނން ިސްލޕްވޭ ިބމުގެ ިމަހު ިކުލީގެ ިގޮތުގައ ިދައްކާފައވަނީ ި(ި 2,158.60ދެހާސް ިއެއްސަތޭކަ ިފަންސާސް ިއަށްރުފޔާ ިފަސްދޮޅަސް ިލާރ) ިރުފޔާ ިކަންި
ފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،މމުއްދަތުިތެރޭގައިސްލޕްވޭގެިބމުިކުލީގެިގޮތުގައ ިއަމއްލަ ިކުންފުނންިއތުރަށް ި(ި 188.684.00ދުއސައްތަިސާޅީސްހަތަރުހާސް ިހަސަތޭކަ ިސާޅީސް ިއަށެއް)ި
ރުފޔާިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިދައްކަންޖެހޭކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،



ސްލޕްވޭގެިބމަށްިއަމއްލަިކުންފުނންިމއަދާހަމައަށްިދައްކަންޖެހޭިފައސާިހޯދުމަށާއި ،އަދިކުރއަށްއޮތްިތަނުގައިއެއްބަސްވުމުގައިބަޔާންކޮށްފައވާިފައސާިއަދަދުތަކާިއެއްގޮތަށްިކުލި
ބަލައގަތުމުގެިކަންތައްިކުރއަށްިގެންދއުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .

 ި 18ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި ފުވައްމުލަކު ިބަނދަރު ިސަރަޙައްދުންި ،އަމއްލަ ިފަރާތަކަށް ިރޯޔަލް ިރެސްޓޯރަންޓް ިހންގުމަށް ިކުއްޔަށް ިދީފައވާ ިބމުގައ ިމުއްދަތު ިހަމަވާން ިކައރވެފައވަނކޮށްި ،އެއްވެސް ިއޢުލާނެއްނުކޮށްި
ކައުންސލްގެިއދާރާި ިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިމެމްބަރުންގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިއެބމުގެިމުއްދަތުިއތުރުކޮށްދީފައވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުށްިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި،ފާހަގަކުރެވުނުި
ކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .

8

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ި
.2

ފުވައްމުލަކުިބަނދަރުިސަރަޙައްދުގެިއުތުރުކޮޅުންިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުކުރއަރުވާިކޮމޓީއަށްިކުއްޔަށްިހފާފައވާިި20.807އަކަފޫޓުގެިބންިޕްރައވެޓްިކުންފުންޏަކަށްިކުއްޔަށްިދޫކުރުމާބެހޭި
ގޮތުންިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުކުރއަރުވާިކޮމޓީއާއ ިއެިޕްރައވެޓްިކުންފުންޏާއ ިދެމެދުިި 02ސެޕްޓެމްބަރިި 1009ވަނަިދުވަހުިވެފައވާިއެއްބަސްވުމާިއެއްގޮތަށްި 1025ި،ވަނަިއަހަރުގެި
ނޮވެމްބަރިމަހަށްވާިކުލިދައްކާފައވީިނަމަވެސްި1025ި،ވަނަިއަހަރުގެިޖެނުއަރީިމަހުންިފެށގެންިި1026ވަނަިއަހަރުގެިއޮގަސްޓްިމަހާިހަމައަށްިއެއްވެސްިމަހެއްގެިކުލިފުވައްމުލަކުި
އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިދައްކާފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވެއެވެި.އެހެންކަމުންި،މމުއްދަތަށްވާިކުއްޔާއި،ކުލ ިނުދެއްކުމުން ިއެރ ިޖުރމަނާިފައސާިމ ިޕްރައވެޓްިކުންފުނ ިއަތުންި
ހޯދުމަށާއި،މއެއްބަސްވުމާިއެއްގޮތަށްިކުލިދައްކަމުންިނުދާނަމަިއެއްބަސްވުމުގެި(ި6ހައެއް)ިވަނަިމާއްދާގައިބަޔާންކުރާިގޮތަށްިބންިވަކކުރުންި .

.1

ިި 02ޖޫން ި ި 1004ގައ ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުކުރއަރުވާ ިކޮމޓީން ިތައްޔާރުކޮށްފައވާ ި"އެކއެކ ިބޭނުންތަކަށް ިފުވައްމުލަކުން ިކުއްޔަށް ިބން ިދޫކުރުމުގެ ިގަވާއދު" ިފާސްކޮށްފައވަނީި
މނސްޓްރީ ި އޮފްިހައުސންގިއެންޑްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރިއާއ ިލޯކަލްިގަވަރމަންޓްިއޮތޯރޓީއަށްިލޔެގެންިހުއްދަިހޯދައގެންިނޫންކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،މނސްޓްރީިއޮފްިހައުސންގި
އެންޑްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށާއިލޯކަލްިގަވަރމަންޓްިއޮތޯރޓީއަށްިލޔެިހުއްދަިހޯދުމަށްފަހުިމިގަވާއދުިސަރުކާރުގެިގެޒެޓުގައިޢާންމުކޮށްިޝާއޢުކޮށްގެންިޢަމަލުކުރުންި .

 ި 19ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިޒންމާދާރުވެރޔާ ިފުވައްމުލަކު ިއައޑއަލް ިޕްރީސްކޫލް ިކުރމަތީގައ ިހުންނަި ،ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިގެސްޓްހައުސް ިއެއްވެސްި
ކައުންސލްގެިއދާރާި ިލޔެކޔުމެއްނެތިއެކިފަރާތްތަކަށްިކުއްޔަށްިދޫކޮށްިއެފައސާިއޭނާގެިއަމއްލައަށްިނަގާކަމަށާއި،އެގޮތުންިފުވައްމުލަކުގައިފްލެޓް ިއެޅުމަށްޓަކައިދރާސާކުރަންިއެރަށަށްިދޔަިޗައނާިމީހުންނަށްި
ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިގެސްޓްހައުސް ި ކުއްޔަށްދީިއެފައސާިއޭނާިނަގާފައވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،
ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިއސްލާޙްކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެ.
.2

ި

ފުވައްމުލަކު ިއޖުތމާޢީ ިމަރުކަޒު ިކުއްޔަށް ިހފ ިފަރާތުން ިތަނުގެ ިކުލ ިދައްކާފައވަނީ ިި 1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިއެޕްރީލް ިމަހުން ިފެށގެން ިި 1020ވަނަ ިއަހަރުގެ ިނޮވެމްބަރ ިމަހުގެި
ނޔަލަށްކަންި ،ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެިއދާރާއން ިތައްޔާރުކޮށްފައވާިފުވައްމުލަކު ިއޖުތމާޢީިމަރުކަޒުިކުއްޔަށް ިހފ ިފަރާތުން ިކުލ ިދައްކާފައވާ ިގޮތުގެިތަފްޞީލް ިޝީޓުންި
އެނގެންއޮތްއރުި،އެފަރާތުންިއޖުތމާޢީިމަރުކަޒުިދޫކޮށްލާފައވަނީިި 08ޖަނަވަރީިި 1028ގައކަންިފާހަގަކުރެވެއެވެި.އެހެންކަމުންިި 01ޑސެމްބަރުިި 1020އންިި 08ޖަނަވަރީިި1028
އާިހަމައަށްިއޖުތމާޢީިމަރުކަޒުގެިކުއްޔަށްވާި(ި20.600.00ދހަހާސްިހަސަތޭކަ)ިރުފޔާި،އެފަރާތުންިހޯދުން.

.1

ފުވައްމުލަކުގެިހައުސންގިޔުނޓްިޢމާރާތްކުރުމުގެިމަޝްރޫޢަށްިޗައނާއންިއައިފަރާތްތަކަށްިފުވައްމުލަކުިއޖުތމާޢީިމަރުކަޒުިކުއްޔަށްިދޫކޮށްފައވަނީިއެއްބަސްވުމެއްިހެދގެންިނޫންކަންި
ތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،ކުރއަށްއޮތްިތަނުގައި،އެއްބަސްވުންިހެދުމަށްފަހުިމެނުވީިދައުލަތުގެިތަންތަންިކުއްޔަށްިނުދނުންި .
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ި
 ި 20ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި  ި 1028ވަނަިއަހަރުގެ ިފަހުކޮޅު ިފުވައްމުލަކުގައ ިޤާއމުކުރ ިއމގްރޭޝަން ިޢމާރާތަށްިކައުންޓަރަކާއ ިޕާޓޝަނެއް ިޖެހުމުގެިމަސައްކަތް ިފުވައްމުލަކުިހޯސްޓްި ،މުޙައްމަދުިފކުރީއާ ިޏ.އަތޮޅުި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ކައުންސލްގެިއދާރާއންިޙަވާލުކުރެއްވުމަށްފަހުިއެމަސައްކަތާގުޅޭިއތުރުިމަސައްކަތެއްގެިގޮތުގައިގނަިމަސައްކަތްތަކެއްިއޭނާިލައްވައިކުރުވާފައވާިކަމަށާއި،އޭނާއާއިއތުރަށްިޙަވާލުކޮށްގެންި
ކުރ ިމަސަ އްކަތްތަކަކީ ިފުރަތަމަ ިއޭނާއާއ ިޙަވާލުކުރ ިމަސައްކަތްތަކާއ ިގުޅޭ ިމަސައްކަތްތަކެއްިނޫންކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށްި
ރޢާޔަތްކޮށްި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.
.2

ޑޕާރޓްމަންޓް ިއޮފް ިއމގްރޭޝަން ިއެންޑް ިއެމގްރޭޝަންގެ ިއޮފީހެއް ިފުވައްމުލަކުގައ ިޤާއމު ިކުރުމަށްޓަކައ ިއެއޮފީހުގައ ިކުރަންހުރ ިއތުރު ިމަސައްކަތްތަކަކީ ިި 15.000.00ރުފޔާި
ހަމަނުވާ ިމަސައްކަތެއް ިނަމަވެސްި ،ދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިގަވާއދުގެ ިި 4.28ވަނަ ިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާ ިގޮތަށް ިމ ިމަސައްކަތެއް ިކުރުމަށް ިމަދުވެގެން ިތަފާތު ިތން ިފަރާތަކުން ިއަގުި
ބަލައގެންިއެންމެިރަނގަޅުިފަރާތެއްިކަނޑައަޅާފައިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި 15.000.00ި،ރުފޔާިހަމަނުވާިމަސައްކަތެއްިކުރާނަމަިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި 4.28ވަނަި
މާއްދާގައިބަޔާންކުރާިގޮތަށްިމަސައްކަތްިކުރުންި.

.1

ޑޕާރޓްމަންޓް ިއޮފް ިއމގްރޭޝަން ިއެންޑް ިއެމގްރޭޝަންގެ ިއޮފީހެއް ިފުވައްމުލަކުގައ ިޤާއމު ިކުރުމަށްޓަކައ ިއެއޮފީހުގައ ިކުރަންހުރ ިއތުރު ިމަސައްކަތް ިޕްރައވެޓް ިކުންފުންޏަކާި
ޙަވާލުކޮށްފައވަނީިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެި ި 4.12ވަނަިމާއްދާއ ިޚލާފަށްކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި 4.12ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާި
ގޮތަށް ިއަވަސްގޮތެއްގައ ިކުރުވަންޖެހޭ ިމަސައްކަތެއް ިކަމުގައވޔަސްި ،އެމަސައްކަތެއްގެ ިފެންވަރާ ިއަގާބެހޭގޮތުން ިދެފަރާތުން ިއެއްބަސްވާ ިއެއްބަސްވުމެއްގައ ިސޮއކުރުމަށްފަހުނޫނީި
އެމަސައްކަތެއްިޙަވާލުނުކުރުން.
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ޑޕާރޓްމަންޓް ިއޮފް ިއމގްރޭޝަން ިއެންޑް ިއެމގްރޭޝަންގެ ިއޮފީހެއް ިފުވައްމުލަކުގައ ިޤާއމު ިކުރުމަށްޓަކައ ިއެއޮފީހުގައ ިކުރަންހުރ ިއތުރު ިމަސައްކަތްތަކަކީ ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި
ކައު ންސލްގެ ިއދާރާއާއ ިޕްރައވެޓް ިކުންފުންޏާ ިދެމެދު ިވެފައވާ ިނަންބަރު ި ިމަސައްކަތު ިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައވާ ިމަސައްކަތާއ ިއެއްޒާތެއްގެ ިމަސައްކަތެއް ިނޫންކަންި
ފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިޤަވާއދުގެ ިި 4.00ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ހ) ިގެ ިބަޔާންކުރާގޮތަށް ިފަހުން ިޙަވާލުކުރެވޭ ިމަސައްކަތަކީ ިހުރހާ ިގޮތަކުން ިބަލާއރުވެސް ިކުރންި
ޙަވާލުކުރެވފައވާިމަސައްކަތާިގުޅުންހުރިއެއްޒާތެއްގެިމަސައްކަތެއްކަމުގައވާނަމަިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރުންި ި.

 ި 21މާޅޮސްމަޑުލުި

ރ.މަޑުއް ވަރީިކައުންސލްގެިއދާރާއންިކުރަންޖެހޭިމުސާރަިދަތުރުތަކާއި،އެހެނހެންިރަސްމީިދަތުރުތައްިކުރަމުންިގެންދަނީިކައުންސލްިއދާރާގެިފައނޭންސްިއޮފސަރިގެިބޭބެގެިނަމުގައި

އުތުރުބުރީިމަޑުއްވަރީި ނުވަތަިއެިޢާއލާގެިލޯންޗެއްިިގައިކަމަށާއި،އެންމެިފަހުންިފެބުރުވަރީިމަހުގެިމުސާރަިނެގުމަށްިރ.އުނގޫފާރަށްވެސްިއެިލޯންޗުިގައިދަތުރުކޮށްފައވަނީި(ި1,800.00އެއްހާސްިއަށްސަތޭކަ)ި
ކައުންސލްގެިއދަރާ ި އަށްިކަމަށާއި،ނަމަވެސް ި( ި 1,200.00އެއްހާސްިދުއސައްތަ)ިރުފޔާއަށްވެސްިއުނގޫފާރަށްިދަތުރުކޮށްދޭިލޯންޗުިފަހަރުިރ.މަޑުއްވަރީގައ ިހުންނަިކަމަށާއި،މނޫންިކތަންމެ ިދަތުރެއްވެސްި
އެގޮތަށް ިކުރަމުންދަނީ ިހަމަ ިއެ ިލޯންޗު ިގައ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރުި ،ކުރޔަށް ިއޮތްތަނުގައި ،ސަރުކާރުގެި
އދާރާއަކަށްިއެއްޗެއްިގަތުމުގައ ިނުވަތަިޚދުމަތްިހޯދުމުގައ ިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެި ި 04ވަނަިބާބުި'ވައުޗަރިނޒާމް'ިގައވާގޮތުގެިމަތންިޢަމަލުކުރުމަށާއި،ޙަވާލާދންިގަވާއދުގެި
ި6.04ގައިދައުލަ ތުގެިތަނަކަށްި،އެތަނެއްގެިމުވައްޒަފަކާިގުޅުންހުރިވޔަފާރއަކުންިއެތަނަކަށްިއެއްޗެއްިގަންނަންވާނީި،ނުވަތަިޚދުމަތެއްިހޯދަންވާނީިއެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަންގެިހުއްދަި
ލޔުމަކުންިލބުމަށްފަހުކަމަށްިބުނެފައވާއރުި،އެހަމައންިޢަމަލުކުރުމަށްި،އެންޓ-ކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނުގެިޤާނޫނުގެިި15ވަނަިމާއްދާގެި(ހ)ިގެިި0ވަނަިނަންބަރުގެިދަށުންިއެންގީއެވެި .
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 22މނސްޓްރީ
ފނޭންސް
ޓްރެޜަރީ ި

ިއޮފްި މކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކޮށް ިދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައ ިޕްރޮސކއުޓަރޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހަށް ިފޮނުވާފައވާި ،ހދ.މަކުނުދޫގައ ިއަލަށްހަދާ ިމަގެއް ިކޮށައ ިސާފުކުރުމުގެ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރުމުގައި0ި ،
ިއެންޑްި ފަރާތެއްިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއޒުިފައދާއެއްިހޯދައ ިއަދިއެހެންިފަރާތަކަށްިނާޖާއޒުިފައދާިހޯދައދންކަމަށްިތުހުމަތުކުރެވޭިމައްސަލައާިގުޅގެންި،ޕްރޮސކުއޓަރިޖެނެރަލްގެި
އޮފީހުންިމމައްސަލަިދ ރާސާކޮށްިބެލއރުި،ހދ.މަކުނުދޫގައ ިހެދ ިބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުިކޮނުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިދެފަހަރުިއޢުލާންިކުރެވުނުކަމަށާއި،އަދ ިފުރަތަމަިކުރި
އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިއެއްވެސް ިފަރާތަކުން ިއެސްޓމޭޓް ިހުށަހަޅާފައނުވާކަމަށާއި ،ދެވަނަ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިއަގު ިހުށަހަޅާފައވަނީ ިދެފަރާތުންކަން ިމމައްސަލައގައ ިތުހުމަތުކުރެވޭ ިފަރާތްތަކުންި
ތަޙްޤީޤްގައ ިބުނެފައވާތީއާއި،މމައްސަލާގައ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައވަނީިއެސްޓމޭޓްިހުށަހެޅ ިދެފަރާތުގެ ިތެރެއންިއެންމެިދަށްިއަގުިހުށަހެޅ ިފަރާތަށްިކަމަށްވާތީި،މޢަމަލަކީިނާޖާއޒުި
ފައދާއެއްިހޯދައދނުމުގެިމަޤްޞަދުގައިކޮށްފައވާިކަމެއްކަމަށްިބެލެވެންިނެތަތީއާއި،މމުޢާމަލާތްިކުރުމުގައިމާލއްޔަތުިޤަވަޢދާިޚލާފަށްިއަމަލުކުރުމުގެިސަބަބުންިޤާނޫނުިނަންބަރުިި1006/0
(ދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިޤާނޫނު)ގެ ިދަށުން ިބަދަލު ިހޯދުމުގެ ިފު ރުޞަތު ިއޮތްކަމަށް ިބަޔާންކޮށް ިޕްރޮސކއުޓަރ ިޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހުން ިމކޮމޝަނަށް ިއަންގާފައވާތީި ،މމައްސަލައާ ިގުޅގެންި
ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިޤާނޫނުގެިދަށުންިފޔަވަޅުިއަޅުއްވައދެއްވުންިއެދިދެންނެވީއެވެި .

 ި 23މނސްޓްރީ
ފނޭންސް
ޓްރެޜަރީ ި

ިއޮފްި ކާރުތަކެއް ި ގެންނަން ިޓެންޑަރ ިބޯޑުން ިކުރ ިއޢުލާނާ ިގުޅގެން ިކުރމަތލ ިފަރާތްތަކުގެ ިބޑް ިއވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ިކުރންި ،ބޑް ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއން ިފަރާތަކާ ިއެ ިމނސްޓްރީގެި
ިއެންޑްި ޑރެކްޓަރ ިބައްދަލުކުރކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރުި ،މ ިމައްސަލައާ ިގުޅގެން ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑްި
ޓްރެޜަރީންިތަޙުޤީޤަށްިހޯދާފައވާިލޔެކޔުންތަކަށްިބަލާއރުި،އޢުލާނާިގުޅޭިއވެލުއޭޝަންިނންމައިނޭޝަނަލްިޓެންޑަރިބޯޑަށްިހުށަހެޅުމުންިއެިބޯޑުގެިޖަލްސާގައި،އަމއްލަިކުންފުންޏަށްިއެި
މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމަށާއި،ނެގޯޝއޭޓްކޮށްގެންިއަގުިކުޑަކުރެވޭތޯިބެލުމަށްިއަންގާފައވާތީި،އެިމަޝްވަރާތައްިކޮށްފައވާއރުި،އެިމަޝްވަރާތަކުގެިތެރެއންި،ބީލަމުގައިހުށަހަޅާފައވާިމަޒްޑާި
ި 1ގެިކާރުގެިބަދަލުގައ ިމނސްޓްރީންިއެދުނުފަދަި،އެއަށްވުރެިއެތެރޭގެިޖާގަިބޮޑުިމަޒްޑާި ި 0ގެިކާރުިހުށަހަޅާފައވާިއަގަށްިސަޕްލައކުރުމަށްިއެިޕްރައވެޓްިކުންފުންޏަށްިއެވޯޑްކޮށްިއެކަންި
އަންގާފައވާއރުި،ބީލަމުގައ ިހުށަހަޅާފައވާިކާރުގެިބަދަލުގައ ިއެހެންިކާރެއްިހޯދުމާިގުޅޭގޮތުންިޓެންޑަރިބޯޑަށްިފެންނަގޮތެއްިއަންގައދނުމަށްިއެދފައވަނީިއެވޯޑްިލެޓަރިފޮނުވފަހުންކަންި
ތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަވެފައވާތީި،އވެލުއޭޓްކުރުމުގެިތެރޭގައ ިނުވަތަިޙަވާލުކުރުމުގެިތެރޭގައ ިބޯޑުގެިލަފާއަކަށްިއެދެންޖެހޭނަމަި،އެިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރަންިނންމކަންިއެންގުމުގެިކުރންި،އަދި
އެވޯޑްިލެޓަރިފޮނުވުމުގެިކުރންިބޯޑުގެިލަފާިހޯދުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .

 ި 24ފުވައްމުލަކު ިދޫޑގަންި ފުވައްމުލަކުިސްޕޯޓްސްިކްލަބްގެ ިއދާރާިޢމާރާތްކުރުމަށްިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުިއޮފީހުންިއެރަށު ިއަމއްލަިފަރާތަކާިޙަވާލުކޮށްފައވާ ިބމުގައި،ބންިޙަވާލުކުރ ިބޭނުންނުކޮށްިގަވާއދާ ިޚލާފަށްި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި އެބން ިބޭނުންކުރަމުންދާއރު ިއެކަމަށް ިދޫޑގަން ިކައުންސލާއ ިއަތޮޅު ިކައުންސލުން ިއެއްބާރުލުން ިދެމުން ިގެންދާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައާއި ،ފުވައްމުލަކު ިސްޕޯޓްސް ިކްލަބްގެ ިއދާރާި
ޢމާރާތްކުރުމަށް ިދޫކޮށްފައވާ ިބމުގެ ިރަޖސްޓްރީ ިއސްވެދެންނެވުނު ިއަމ އްލަ ިފަރާތު ިގެ ިނަމުގައ ިހަދައދީފައވާ ިކަމަށް ިބުމާ ިމައްސަލައާއި ،އެފަރާތުގެ ިގޭގައ ިއޮޅުވާލައގެން ިސެލޫނެއްގެި
މަސައްކަތް ިބޭރުމީހެއް ިބޭނުންކޮށްގެން ިކުރަމުންދާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައާއި ،ދޫޑގަމު ިއަވަށު ިމަސްޖދުލް ިޙާފޒު ިމުޙައްމަދު ިއަޙްމަދުދީދީ ިގައ ިހަރުކުރެވފައވާ ިި 1އެއަރކަންޝަނާއި
އެމސްކތުގައ ިބޭނުންކުރަމުންދއަ ިއެލްމނއަމް ިހަރުގަނޑެއްވެސް ިއސްވެދެންނެވުނު ިފަރާތް ިނަގާފައވާ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުި
ކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރުި ،ފުވައްމުލަކު ިމަސްޖދުލް ިޙާފޒް ިމުޙައް މަދު ިއަޙްމަދުދީދީ ިމސްކތުގައ ިހުރ ިތަކެތ ިޝަކުވާގައ ިބުނާ ި ިއަމއްލަ ިފަރާތަށް ިގެންދާކަމަށް ިތަޙްޤީޤަށް ިމަޢުލޫމާތުި
ލބފައވާތީި،އެމސްކތުގައވާިތަކެތިހަމަތޯިޗެކްކުރުމަށްފަހުިއޭނާިމސްކތުންިއެއްވެސްިއެއްޗެއްިގެންގޮސްފައވާނަމަިއެތަކެއްޗަކީިފުވައްމުލަކުިދޫޑގަންިކައުންސލަށްިލބެންޖެހޭިއެއްޗެއްނަމަި
އެތަކެތިހޯދުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 25ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި ފުވައްމުލަކުިސްޕޯޓްސް ިކްލަބްގެ ިއދާރާ ިޢމާރާތްކުރުމަށް ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިއޮފީހުން ިއެރަށު ިއަމއްލަ ިފަރާތަކާ ިޙަވާލުކޮށްފައވާިބމުގައި ،ބން ިޙަވާލުކުރ ިބޭނުންނުކޮށް ިގަވާއދާ ިޚލާފަށްި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި އެބން ިބޭނުންކުރަމުންދާއރު ިއެކަމަށް ިދޫޑގަން ިކައުންސލާއ ިއަތޮޅު ިކައުންސލުން ިއެއްބާރުލުން ިދެމުން ިގެންދާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައާއި ،ފުވައްމުލަކު ިސްޕޯޓްސް ިކްލަބްގެ ިއދާރާި
ޢމާރާތްކުރުމަށް ިދޫކޮށްފައވާ ި ބމުގެ ިރަޖސްޓްރީ ިއސްވެދެންނެވުނު ިއަމއްލަ ިފަރާތު ިގެ ިނަމުގައ ިހަދައދީފައވާ ިކަމަށް ިބުމާ ިމައްސަލައާއި ،އެފަރާތުގެ ިގޭގައ ިއޮޅުވާލައގެން ިސެލޫނެއްގެި
މަސައްކަތް ިބޭރުމީހެއް ިބޭނުންކޮށްގެން ިކުރަމުންދާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައާއި ،ދޫޑގަމު ިއަވަށު ިމަސްޖދުލް ިޙާފޒު ިމުޙައްމަދު ިއަޙްމަދުދީދީ ިގައ ިހަރުކުރެވފައވާ ިި 1އެއަރކަންޝަނާއި
އެމސްކތުގައ ިބޭނުންކުރަމުންދއަ ިއެލްމނއަމް ިހަރުގަނޑެއްވެސް ިއސްވެދެންނެވުނު ިފަރާތް ިނަގާފައވާ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުި
ކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
ި
.1

ފުވައްމުލަކުިސްޕޯޓްސްިކްލަބުގެިއދާރީިމަރުކަޒުިޢމާރާތްކުރުމަށްިދޫކޮށްފައވާިބމުގައިޢމާރާތެއްިކުރުމަށްފަހުިއެތަނުގައިކްލަބުގެިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްިކޮށްފައނުވާއރުި،އެތަނުގައި
ކޮށްފައވާ ިޢމާރާތް ިބޭނުންކުރަނީ ިއެއްޗެހ ިބަހައްޓާ ިގުދަނެއްގެ ިއތުރުން ިބޭރުމީހުން ިކައްކައ ިކެއންބުއން ިފަދަ ިބޭނުންތަކަށް ިބޭނުންކުރާ ިތަނެއްގެ ިގޮތުގައކަން ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި
ދ ާ
ެއ ާ
ެކ ުއ ް
ނ ަ
ދނ ިޑ ަގ ް
ެއ ިދ ެ ުފ ަވ ްއ ުމ ަލ ުކ ެ ޫ
ޓ ަ
ދ ާ
ެއ ާ
ެކ ުއ ް
ނ ަ
ދނ ިޑ ަގ ް
ކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިރައީސް ިއަށް ިއެޑްރެސްކޮށް ިފޮނުވާފައވާު ،ފ ަވ ްއ ުމ ަލ ުކ ެ ޫ
ރ ެގެ
ސ ްލ ެގ ި
ނ ި
ރ ެގ ި
ސ ްލ ެގ ި
ނ ި
ެސ ީ
ނ ެ
ބ ަފ ިއ ާވ ަކ ް
ބ ް
ެކ ަލ ަ
ސ ް
ޓ ް
ެސޕ ޯ ް
ސ ެއ ްއ ެ ުފ ަވ ްއ ުމ ަލ ުކ ް
ސ ެ ަފ ިއ ާ
ެއ ްއ ެވ ް
ނ ެ
ދ ެގ ް
ޔ ް
ެކ ްއ ަ
ރ ްތ ަތ ްއ ު
ެޢ ާމ ާ
ބ ުމ ަގ ިއ ު
ރ ެ
ރވ ޭ ިއ ު
ނ ެފާ ަހ ަގ ުކ ެ
ޓ ް
ެއ ުކ ަލ ުބ ެގ ެ،1021 ،1022
ެލ ިެ
ށ ި
ެހ ި
ެ،އ ި
ި
ށެ ީ
ރ ި
ސ ީ
ަ ި1020އ ިދެ ި1028ވަނަިއަހަރުގެިއަހަރީިރޕޯޓުންިއެނގެންިނެތަތީި،އެއމާރާތްތައްިކައުންސލްގެިބެލުމުގެިދަށަށްިގެނެސްި،ފައދާވާލބޭފަދަިގޮތަކަށްިޢަމަލުކުރުމަށްި.

.2

ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެ ިސޓީއަށްިހަވާލާދީިފޮނުވ ިފުވައްމުލަކު ިދޫނޑގަންި ކައުންސލްގެިއދާރާގެިސޓީންި ،ފުވައްމުލަކުިސްޕޯޓްސްިކްލަބަށްިބމެއް ިދޫކޮށްފައވާި
ކަމަށާއ ިއެބން ިދޫކުރީ ިކްލަބުގެ ިއދާރީ ިމަސައްކަތް ިކުރުމަށް ިކަމަށްވީނަމަވެސް ިއެބމުގައ ިި 21ޖެނުއަރީ ިި 1028އާ ިހަމައަށް ިއެފަދަ ިއެއްވެސް ިކަމެއްކޮށްފައނުވާއރު ިއެތަނުގައި
ކޮށްފައވާ ި ޢމާރާތްިބޭނުންިކުރަނީިއެއްޗހ ިބަހައްޓާ ިގުދަނެއްގެިއތުރުންިބޭރުމީހުންިކައްކައ ިކެއންބުއންިފަދަ ިބޭނުންތަކަށްިބޭނުންކުރާިތަނެއްގެިގޮތުގައކަން ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި
ކައުންސލްގެިއދާރާއަށްިއަންގާފައވާތީި،ފުވައްމުވައްލުިސްޕޯޓްސްިކްލަބަށްިދޫކުރިބންިޤަވާއދާިޚލާފަށްިބޭނުންކުރާކަންިފުވައްމުލަކުިދޫޑގަންިކައުންސލްގެިއދާރާިއަދިފުވައްމުލަކުި
އަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ި ި 1028ވަނަ ިއަހަރުގެ ިޖެނުއަރީ ިމަހުން ިފެށގެން ިއެނގޭކަން ިފާހަގަކުރެވެއެވެި .އެހެންނަމަވެސް ިއެކަމާ ިގުޅގެން ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެި
އދާރާއންިފޔަވަޅުިއަޅާފައވަނީިި1އަހަރުިފަހުންކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،މފަދަިކަންކަމުގައިއަވަސްިފޔަވަޅުިއެޅުމަށްި .

 ި 26ސްޓޭޓް ިއލެކްޓްރކްި ސްޓެލްކޯގެިދަށުންިހންގާިވ.ކެޔޮދޫިއންޖީނުގޭގެިމުވައްޒަފުންިބޭތއްބުމަށްިވ.ކެޔޮދޫއންިގެއެއްިކުއްޔައްިހފުމަށްިި1025ވަނަިއަހަރުިޖެނުއަރީިމަހުިކުރެވުނުިއއުލާނާިގުޅގެންި،ކޮޓަރއެއްި
ކޮމްޕެނީިލމޓެޑް ި

ކުއްޔައްިހފުމުގެިމަސައްކަތްިކޮށްފައވަނީިކޮރަޕްޝަންިހމެނޭގޮތަށްިކަމަށްިބު ނެިހުށަހަޅާފައވާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،
ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިއސްލާޙްކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
ި
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
.2

މމައްސަލައަކީ ިއެސްޓމޭޓް ިހުށަހަޅަން ިއޮތްކަމެއްގައ ިއޮޅުވާލުމުގެ ިއަމަލެއް ިހމެނޭ ި މައްސަލައެއްކަމާއި ،އަދ ިއެސްޓމޭޓްގެ ިމައުލޫމާތު ިދނުމުގައ ިއަދ ިއެސްޓމޭޓް ިބަލައގަތުމުގައި
އަމަލުކޮށްފައވަނީިބެސްޓްިޕްރެކްޓސްއާއިއެއްގޮތަށްިނޫންކަމުންި،އތުރުިމައްސަލަތަކެއްިދމާވުމުގެިއޙްތމާލްިއޮންނާނެތީިމުސްތަޤްބަލުގައިއެސްޓމޭޓްިމަސައްކަތްތަކުގެިއޖުރާއަތްތައްި
ރަށްިރަށުގެިއންޖީނުގެތަކުގެިހންގުމާިހަވާލުވެތބިވެރންިކުރއަށްިގެންދަނީިއުސޫލާިއެއްގޮތަށްތޯިބަލައިޔަޤީންިކުރެވޭނެިފަދަިނޒާމެއްިޤާއމްކުރުން.

.1

މމައްސަލައގައ ިހމެނޭިއެއްފަރާތްި،އޭނާިއންޖީނުގޭގެިހންގުމާިހަވާލުވެހުރެި،އެސްޓމޭޓްިހުށަ ހަޅައގެންިކޮޓަރއެއްިކުއްޔަށްިހފުމުގެިމަސައްކަތެއްގައ ިޞައްޙަިލޔުންތަކަކަށްިބަދަލުި
ގެނައކަން ިއެނގެންއޮންނަކަމާއި ،އަދ ިމނޫންވެސް ިމަޤާމުގައ ިހުރެ ިކޮށްގެން ިނުވާނެފަދަ ިއޮޅުވާލުމުގެ ިއަމަލުތަކެއް ިހންގާފައވާކަން ިއެގެންއޮންނަކަމާއި ،އަދ ިސްޓެލްކޯ ިއަށްި
ދޮގުމައުލޫމާތުިދީފައވާކަންިސާބތުވާތީި،މީނާއަށްިވަޒީފާގެިހައސއްޔަތުންިފޔަވަޅުއެޅުންި .

 ި 27ރ.މަޑުއްވަރީި
ކައުންސލްގެިއދާރާ

ރ.މަޑުއްވަރީ ިއން ިހަރުގެވަޅެއް ިހަދާނެ ިބމަކަށް ިއެދ ިއަމއްލަ ިފަރާތަކުން ިހުށަހެޅުމުންި ،ރ.މަޑުއްވަރީ ިކައުންސލުން ިކުރން ިކަންތައް ިކުރަމުންއައ ިގޮތާއ ިޚލާފަށް ިކައުންސލްގެި
މެންބަރުންނަށްިއެންގުމަކާިނުލައިކައުންސލްގެިޖަލްސާއަކަށްިއެޖެންޑާނުކޮށްިއސްވެދެންނެވުނުިފަރާތްިލީިސޓީއަށްިޖަވާބުދީިފޫޓްިއަޅައިކައުންސލްގެިރައީސްިބޭނުންވާިތަނަކުންިހަރުގެވަޅުި
ދޫކޮށްފައވާ ިކަމަށާއި ،އެފަރާތަށް ި ހަރުގެވަޅު ިދޫކޮށްފައވާ ިތަނުގެ ިސަބަބުން ިއެތަނުގެ ިކައރީގައ ިއުޅޭ ިމީހުންނަށް ިއުދަނގޫވާނެތީ ިއެމީހުން ިއަންނަނީ ިއެކަމާ ިޝަކުވާކުރަމުން ިކަމަށާއި،
ވަކބަޔަކަށް ިހަރުގެވަޅު ިދޫކުރުމަށް ިކައުންސލްގައ ިއެޖެންޑާކޮށް ިމެންބަރުންގެ ިވޯޓަކުން ިހަރުގެވަޅު ިދޭން ިނންމާފައި ،ކައުންސލްގައ ިއެޖެންޑާކުރުމެއްނެތ ިކައުންސލްގެ ިރައީސް ިބޭނުންި
ދމާއަކުން ިއެފަރާތަށް ިބން ިދޫކޮށްފައވާ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރު ،ރ.މަޑުއްވަރީ ިކައުންސލްގެ ިބްރީފންގައި
މަޝްވަރާކުރާިކަންތައްތަކަކީިޔައުމއްޔާިކުރެވޭިކަންކަމަށްިނުވާތީި،މީގެފަހުންިހަރުގެވަޅުިދޫކުރުމުގައ ިއޮންނަިއުޞޫލުގެިތެރެއންިލޔުމުންިފެންނަންިއޮންނަގޮތަށްި،ކައުންސލްގެިރަސްމީި
ޖަލްސާއަކަށްިހުށަހަޅައި،މެންބަރުންގެިއަޣްލަބއްޔަތުންިނންމުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .

 ި 28ގދ.އަތޮޅުި
ކައުންސލްގެިއދާރާ

މނސްޓްރީ ިއޮފް ިހައުސންގ ިޓްރާންސްޕޯޓް ިއެންޑް ިއެންވަޔަރަންމަންޓުން ި ި 1009ވަނައަހަރު ިހންގ ިދެކޯހެއްގައ ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ިފަރާތުން ިބައވެރވ ިމުވައްޒަފުން ިކޯހުގައ ިއުޅުނުި
ދުވަސްތަ ކަށްިއތުރުގަޑީގެިފައސާިދީފައވާކަމަށްިބުނެިހުށަހަޅާފައވާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،
 .2ކޯސްޓަލްިޒޯންިމެނޭޖްމަންޓްިޓްރެއނންގިޕްރޮގްރާމްގައިބައވެރވ ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެިި 1މުވައްޒަފުންނަށްިއެއްިދަތުރަކަށްިދަޢުލަތުގެިދެއދާރާކަމަށްވާިމނސްޓްރީިއޮފްިހައުސންގި،
ޓްރާންސްޕޯޓް ިއެންޑް ިއެންވަޔަރަމަންޓާއ ިގދ.އަތޮޅު ިއޮފީހުން ިހުރުމުގެ ިޚަރަދު ިލބފައވާކަން ިތަޙްޤީޤަށް ިލބފައވާ ިލޔެކޔުންތަކުން ިއެނގެންއޮތަތީި ،ދަޢުލަތުގެ ިއެހެން ިއދާރާއަކުންި
ހންގާ ިކޯހެއްގައ ި ގދ.އަތޮޅު ިއޮފީހުގެ ިމުވައްޒަފުން ިބައވެރވާކަމުގައވާނަމަި ،އެލަވަންސް ިދނުމުގެ ިކުރން ިކޯސް ިހންގ ިއދާރާއަކުން ިއެލަވަންސްގެ ިގޮތުގައ ިފައސާ ިދޫކޮށްފައވޭތޯި
ލޔުންިހޯދުމަށްފަހުިނޫނީިގދ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިއެލަވަންސަށްވީިފައސާިދޫނުކުރުމަށާއ؛ި
 ި .1ގދ.އަތޮޅު ިއޮފީހުން ިކޯސްޓްލް ިޒޯން ިމެނޭޖްމަންޓް ިޓްރެއނންގ ިޕްރޮގްރާމްގައ ިބައވެރވ ިއެއޮފީހުގެ ިއެސސްޓަންޓް ިއެޑްމނސްޓްރޭޓވް ިއޮފސަރ ިއަށް ިއތުރު ިގަޑީގެ ިފައސާި
ދޫކޮށްފައވަނީިކޯސްިހންގ ިމނސްޓްރީންިއތުރުިގަޑީގައ ިމަސައްކަތްކޮށްފައވާކަމުގެިރަސްމީިލޔުމެއްިހޯދުމަކައނުލާކަންިތަޙްޤީޤަށްިއެނގެންއޮތަތީި،އެފަދަިކޯސްތަކުގައ ިބައވެރވާި
މުވައްޒަފުންނަށްިއތުރުިގަޑީގެިފައސާިދނުމުގެިކުރންިކޯސްިހންގ ިއދާރާއންިއތުރުގަޑީގައ ިމަސައްކަތްކޮށްފައވާކަމުގެިރަސްމީ ިލޔުމެއްިހޯދުމަށްފަހުިނޫނީިއތުރުިގަޑީގެިފައސާި
ނުދނުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 29ގދ.އަތޮޅުި
ކައުންސލްގެިއދާރާ

މނސްޓްރީ ިއޮފް ިހައުސންގ ިޓްރާންސްޕޯޓް ިއެންޑް ިއެންވަޔަރަންމަންޓުން ި ި 1009ވަނައަހަރު ިހންގ ިދެކޯހެއްގައ ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ިފަރާތުން ިބައވެރވ ިމުވައްޒަފުން ިކޯހުގައ ިއުޅުނުި
ދުވަސްތަކަށްިއތުރުގަޑީގެި ފައސާިދީފައވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރު،
ކޯސްޓަލް ިޒޯން ިމެނޭޖްމަންޓް ިޓްރެއނންގ ިޕްރޮގްރާމުގައ ިގދ.އަތޮޅު ިއޮފީހުން ިބައވެރވ ިި 1ފަރާތްކަމުގައވާ ިއެއޮފީހުގެ ިއެސސްޓަންޓް ިއެޑްމނސްޓްރޭޓވް ިއޮފސަރ ިއަށާއ ިއެއޮފީހުގެި
އެސސްޓަންޓްިސަރވެޔަރިއަށްިހުރުމުގެިޚަރަދުގެިގޮތުގައ ިގދ.އަތޮޅުިއޮފީހުންިއތުރަށްިދޫކޮށްފައވާި( ި 4800/-ހަތަރުިހާސްިއަށްސަތޭކަިރުފޔާ)ިއަކީިދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިޤަވާޢދުގެި
ި5.07ވަނަިމާއްދާގައި،ރާއްޖޭގެި އެއްތަނުންިއަނެއްތަނަށްިކުރާިދަތުރުިތަކުގައިހުރުމުގެިޚަރަދާއި،ކެއުމުގެިޚަރަދާއި،ދަތުރުިއެލަވަންސާއި،އންސޑެންޝަލްިޚަރަދުިދޭންވާިމންވަރަށްވުރެި
އތުރަށްިދީފައވާިފައސާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،މމައްސަލައގައ ިއހުމާލުވެފައވާިފަރާތްތަކުގެިއަތުންިދައުލަތަށްިހޯދަންޖެހޭިފައސާިހޯދުމަށްފަހުިއެކަންިމކޮމޝަނަށްިއެންގުމަށްިއެދި
ދެންނެވީއެވެި .

 ި 30ގއ.ކޮލަމާފުށި
ކައުންސލްގެިއދާރާ

ގއ.ކޮލަމާފުށީ ިރައްޔތުންގެ ިއންޖީނުގެއަށްި ،އެރަށު ިއަމއްލަ ިފަރާތަކުން ިތެޔޮވއްކާއރުި ،އޭނާގެ ިއަތުގައ ިއންޖީނުގެއން ިތެލަށް ިއެދުނު ިކަމުގެ ިލޔުމެއް ިނުބާއްވާކަމަށާއި ،އަދ ިތެޔޮި
އެޅުމަށްފަހު ިއންޖީނުގެއން ިތެޔޮ ިބަލައގަތްކަމުގެ ިލޔުން ިނުހޯދާކަމަށާއި ،ތެޔޮ ިއެޅުމަށްފަހު ިބލް ިހުށަހަޅާއރު ިތާރީޚާއ ިނަންބަރު ިއެއްފަހަރަށްވުރެ ިގނަފަހަރަށް ިތަކުރާރުކޮށް ިޖަހައގެންި
އެބލްތަކަށްިފައސާިނަގާ ފައވާކަމަށާއި،އަދިރައްޔތުންގޭގެިއންޖީނުންިތެޔޮިގަތުމުގައިއެއްވެސްިލޔެކޔުމެއްިނުގެންގުޅޭކަމަށާއި،އެތަނަށްިގެންދާިތެލުގެިބާކީިބަލަހައްޓަމުންިނުދާކަމަށާއި،
އންޖީނުގޭގެިފައސާއާބެހޭިފޮތްތަކާއ ިލޔުންތައްިރަނގަޅުފެންވަރެއްގައ ިނުބަލަހައްޓާކަމަށާއި،ކޮލަމާފުށީިއންޖީނުގެއންިއެރަށުިއޮފީހަށްިޖޫންި1007ގައ ިގެނައ ިބލްތަކެއްިި 21ނޮވެމްބަރި
 1004ގައ ިގެއްލފައވާކަމަށާއި ،އަދ ިއަދ ިއންޖީނުގެއަށް ިތެޔޮ ިވއްކ ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ ިބލްތަކެއްގައ ިއޮޅުންތަކެއް ިއުޅޭކަން ިކަތީބަށް ިއެނގޭއރުވެސްި ،އެބލްތަކަށް ިފައސާދޫކުރުމަށްި
ހުއްދަދީފައވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ިި 10ޖުލައ ި 1007ގައ ިހަދާފައވާ ިދެބލަކަށް ިނުބަލާ ިފައސާ ިދޫކޮށްފައވާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިތރީގައ ިމދަންނަވާި
ކަންތައްތައްިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،އެކަންކަންިއސްލާޙުކޮށްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއެގޮތަށްިޢަމަލުކުރަމުންިގެންދއުންިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 .2މމައްސަލައގެ ިޝަކުވާގައ ިއެއް ިބލަކަށް ިދެފަހަރަށް ިފައސާ ިދޫކޮށްފައވާކަމަށް ިތުހުމަތު ިކޮށްފައވަނީި ،އެ ިދެ ިބލަކީ ިއެންމެ ިއެކަށީގެންވާ ިގޮތަށް ިތައްޔާރުކޮށްފައވާ ިބލްތަކަކަށްި
ނުވާތީކަމުގައ ިތަޙުޤީޤަ ށްިބެލެވެންިއޮތަތީި،ގއ.ކޮލަމާފުށީ ިއންޖީނުގެއަށްިތެޔޮިސަޕްލައކޮށްދނުމަށްފަހުިހުށަހަޅާ ިބލްތަކަކީިސައްޚަިބލްތަކެއްކަންިކަށަވަރުކުރުމަށާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީއަށްި
ރެޖސްޓަރިކޮށްފައވާިފަރާތެއްކަންިކަށަވަރުކުރުން.
 .1ގއ.ކޮލަމާފުށީ ިއންޖީނުގެއަށް ިބަލައގަތްފައވާ ިތެލަ ށްވާ ިފައސާ ިދޫކޮށްފައވަނީި ،އެންމެފަރާތެއްގެ ިހުއްދަލބގެންކަން ިމމައްސަލައާއގުޅގެން ިލބފައވާ ިލޔުންތަކުން ިއެނގެންއޮތަތީި،
ތެލަށްިފައސާިދޫކުރާއރުި،މަދުވެދެންިދެފަރާތުގެިސޮއހޯދުމަށްފަހުިނޫނީިފައސާިދޫނުކުރުން.
 .0ގއ.ކޮލަމާފުށީ ިއންޖީނުގެއަށް ިތެޔޮ ިގަތުމު ގައި ،އދާރީގޮތުން ިބަލަހައްޓަންޖެހޭ ިލޔުންތައް ިފުރހަމަކޮށްފައ ިނުވާކަން ިތަޙްޤީޤަށް ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،މފަދަ ިމުޢާމަލާތައް ިކުރާއރުި
އދާރީގޮތުންިފުރހަމަކުރަންޖެހޭިއެންމެހާިކަންތައްތައްިސސްޓަމެޓކްކޮށްިކުރުންި .

14

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 31ފެނަކަ ިކޯޕަރޭޝަންި ގއ.ކޮލަމާފުށީ ިރައްޔތުންގެ ިއންޖީނުގެއަށްި ،އެރަށު ިއަމއްލަ ިފަރާތަކުން ިތެޔޮވއްކާއރުި ،އޭނާގެ ިއަތުގައ ިއންޖީނުގެއން ިތެލަށް ިއެދުނު ިކަމުގެ ިލޔުމެއް ިނުބާއްވާކަމަށާއި ،އަދ ިތެޔޮި
ލމޓެޑް

އެޅުމަށްފަހު ިއންޖީނުގެއން ިތެޔޮ ިބަލައގަތްކަމުގެ ިލޔުން ިނުހޯދާކަމަށާއި ،ތެޔޮ ިއެޅުމަށްފަހު ިބލް ިހުށަހަޅާއރު ިތާރީޚާއ ިނަންބަރު ިއެއްފަހަރަށްވުރެ ިގނަފަހަރަށް ިތަކުރާރުކޮށް ިޖަހައގެންި
އެބލްތަކަށްިފައސާިނަގާފައވާކަމަށާއި،އަދިރައްޔތުންގޭގެިއންޖީނުންިތެޔޮިގަތުމުގައިއެއްވެސްިލޔެކޔުމެއްިނުގެންގުޅޭކަމަށާއި،އެތަނަށްިގެންދާިތެލުގެިބާކީިބަލަހައްޓަމުންިނުދާކަމަށާއި،
އންޖީނުގޭގެިފައސާއާބެހޭިފޮތްތަކާއ ިލޔުންތައްިރަނގަޅުފެންވަރެއްގައ ިނުބަލަހައްޓާކަމަށާއި،ކޮލަމާފުށީިއންޖީނުގެއންިއެރަށުިއޮފީހަށްިޖޫންި1007ގައ ިގެނައ ިބލްތަކެއްިި 21ނޮވެމްބަރި
1004ގައިގެއްލފައވާކަމަށާއި،އަދިއަދ ިއންޖީ ނުގެއަށްިތެޔޮިވއްކ ިފަރާތުންިހުށަހެޅިބލްތަކެއްގައ ިއޮޅުންތަކެއްިއުޅޭކަންިކަތީބަށްިއެނގޭއރުވެސްި،އެބލްތަކަށްިފައސާދޫކުރުމަށްިހުއްދަި
ދީފައވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ިި 10ޖުލައ ި 1007ގައ ިހަދާފައވާ ިދެބލަކަށް ިނުބަލާ ިފައސާ ިދޫކޮށްފައވާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިތރީގައ ިމދަންނަވާި
ކަންތައްތައްިފާހަގަކުރެވފައވާތީި،އެކަންކަންިއސްލާޙުކޮށްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއެގޮތަށްިޢަމަލުކުރަމުންިގެންދއުންިއެދިދެންނެވީއެވެ.
 .2ގއ.ކޮލަމާފުށީ ިއންޖީނުގެއން ިތެލަށް ިރކުއެއްސްޓް ިކުރުމުގައ ިޢަމަލުކުރާ ނެ ިއުސޫލު ިގެންގުޅެފައވާކަން ިތަޙްޤީޤަށް ިފާހަގަކުރެވފައނުވާތީި ،ތެލަށް ިރކުއެސްޓްކުރާއރު ިޢަމަލުކުރާނެި
އުޞޫލެއްިއެކުލަވާލުން.
 .1ގއ.ކޮލަމާފުށީ ިއންގީނުގެއަށް ިތެޔޮ ިބަލައގަތުމަށްފަހު ިތައްޔާރުކުރަނީ ިއެންމެ ިސްލޕެއްކަން ިތަޙްޤީޤަށް ިއެނގެންއޮތަތީި ،ތެޔޮ ިބަލައގަތުމަށްފަހު ިތައްޔާރުކުރާ ިސްލޕްގެ ި ިި 0ކޮޕީި
ބަލަހައްޓައި،އެއްިކޮޕީިތެޔޮިސަޕްލައކޮށްދންިފަރާތަށްި،ދެވަނަިކޮޕީިއންޖީނުގެއަށްިއަދިތންވަނަިކޮޕީިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށާއި،އަދިމިސްލޕްތަކުގައިއންޖީނުގެއންިތެޔޮިބަލައގަތްި
ފަރާތްތަކުގެިނަމާއިސޮއިއަދިތާރީޚްިލޔުމާއިތެޔޮިސަޕްލައކޮށްދންފަރާތުގެިނަމާއިސޮއިހމެނުންި .
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