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މނސްޓްރީިއޮފްި

މނސްޓްރީ ިއޮފް ިއެޑއުކޭޝަނުގެ ިި 2013ވަނަިއަހަރުގެ ިމާލީ ިއޮޑޓް ި(ނަންބަރު ި) 24ި)FIN-2016-62(Dއޮގަސްޓް ިި)2016ރޕޯޓުގެ ިއޮޑޓުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިމައްސަލަތަކާއި

އެޑޔުކޭޝަން

އސްލާޙްކުރަން ިލަފާިދންގޮތުގެ ި 25ވަނަ ިނަންބަރުގައވާ ިމައްސަލަި"އސްކަންދަރު ިސްކޫލުގެިި 1021ވަނަ ިއަހަރުގެ ިއާމްދަނީގެ ިފައސާގެ ިކަންތައްތައް ިބެލއރުި ،ސްކޫލްިދަރވަރުންނަށްި
ސޭޝްިއާއިބެޖްިފަދަތަކެތިގަތުމަސްިސްކޫލުގެިބަޖެޓުންިި10,600.00ރުފޔާިޚަރަދުކޮށްފައިވީނަމަވެސްި،މތަކެތިވއްކައގެންިލބުނުިއާމްދަނީިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދުގެިި2.02
ގެި(ހ)ިގައިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތުގެމަތންިދައުލަތުގެިއާމްދަނީގެިގޮތުގައިޖަމާކުރުމުގެިބަދަލުގައިއެފައސާއންިއެކިކަންކަމަށްިޚަރަދުިކޮށްފައވާިކަމަށްިބުނެިފާހަގަކޮށްފައވާިމައްސަލަ"ިއާި
ގުޅގެންި،ފައސާއާިޒންމާވާންޖެހޭިފަރާތްތަކުންިއެިފައސާިހޯއްދެވުމަށްފަހުިޖަމާކުރުމަށްިއެންގުނެވެ.

ި 1

މާލޭ ިވޯޓަރ ިއެންޑްި ކ.ގުޅީފަޅުގައ ިވެހކަލް ިޝެޑެއް ިހަދައދޭނެ ިފަރާތެއް ިހޯދުމާިބެހޭގޮތުން ިމާލޭ ިވޯޓަރ ިއެންޑް ިސެވަރޭޖް ިކޮމްޕެނީއން ިކުރައްވާފައވާ ިއޢުލާނަކާ ިގުޅޭގޮތުން ިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްި
ސެވަރޭޖްިކޮމްޕެނީ ި މކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުގައ ިމާލޭިވޯޓަރިއެންޑްިސްވަރޭޖްިކޮމްޕެނީިޕވޓ.ލޓޑިއންިކޮށްފައވާިނަންބަރުިި MWSC-61/ADV/2015/138އޢުލާނާިގުޅގެންިި12އޮކްޓޫބަރިި1022
ގައ ިބޑު ިހުށަހަޅަން ިޙާޟރުވެފައވަނީ ިި 01ފަރާތުންކަމަށްވާތީ ިއެިބޑުތައް ިބަލައގެންފައެއް ިނުވާކަމާއި ،އަދ ިއެމް.ޑަބްލޔު.އެސް.ސީގެ ިނަންބަރުިިMWSC61/ADV/2015/168
އޢުލާނުންިއެިއޢުލާނުިބާތލްކޮށްިއަލުންިހުޅުވާލުމުންިހުށަހެޅ ިއަގުތައްި،ކުންފުނންިއަންދާޒާކޮށްފައވާިއަގަށްވުރެިބޮޑުކަމަށްވާތީިބޑްހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކާއި،މ ިމަސައްކަތްިކުރެވޭނޭިއެހެންި
ފަރާތްތަކަށްިދައުވަތު ިދީގެން ިރީ ިޓެންޑަރ ިކުރުމަށް ިޓެންޑަރ ިއވެލުއޭޝަން ިކޮމޓީއންިލަފާދީފައވާތީ ިއެގޮތުގެމަތން ިި 00ފަރާތަކަށް ިދައުވަތު ިދީފައވާކަމަށްިލޔެކޔުންތަކުން ިއެނގެންި
އޮތްނަމަވެސްި،ދެވަނަިފަހަރަށްިކުރާިއޢުލާނާިގުޅގެންިހުށަހަޅާިބޑްތަކުގެިއަގުިކުންފުނންިއަންދާޒާކުރާިއަގަށްވުރެިބޮޑުވާނަމަިރެސްޓްރކްޓެޑްިބޑންގިނުވަތަިޑައރެކްޓްިކޯޓޭޝަންިމެތަޑްި
ބޭނުންިކުރެވދާނެިކަމަކަށްިކުންފުނީގެިޕްރޮކއުމެންޓްިމެނުއަލްގައިބަޔާންކުރެވފައިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،
ި
ި ި ި ި ިއޢުލާނަކާިގުޅގެންިހުށަހަޅާިއަގުތައްިބޮޑުކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭިޙާލަތްތަކުގައިޢަމަލުކުރާނެިގޮތެއްިކުންފުނީގެިޕްރޮކއުމެންޓްިމެނުއަލްގައިހމެނުއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
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ި ި ި ި ި ިިލ.އސްދޫކަލައދޫ ިމސްކތުގެ ިމުދމެއްގެ ިއމާމުކަމުގެ ިސެޓްފކެޓަކީ ިލެވެލް ިި 00ގެ ިސެޓްފކެޓެއްގެިގޮތުގައ ިތައްގަނޑު ިޖަހައދެވފައވަނީ ިލޔުމުގެ ިކުށަކުން ިކަމަށާއި،

މޯލްޑވްސްި
ކޮލފކޭޝަންި

މކަންިމޯލްޑވްސްިކޮލފކޭޝަންިއޮތޯރޓީއަށްިފާހަގަކުރެއްވފައވަނީިލ.ކަލައދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއން ިމކަމާިގުޅޭގޮތުންިސޓީއެއްިފޮނުވުމުންިކަމަށާއި،އެކަންިއޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި

އޮތޯރޓީ ި

ތައްގަނޑުިޖަހާފައވާ ިސެޓްފކެޓް ިއެއޮތޯރޓީއަށް ިފޮނުވައދނުމަށް ިފޯނުންނާއިސޓީއަކުން ިއެފަރާތަށްިއަންގާފައވާ ިކަމަށާއި ،އޭނާގެިއމާމުކަމުގެ ިސެޓްފކެޓް ިއޞްލާޙްކޮށްިލެވެލް ިި 01ގެި
ފެންވަރުގެިސެޓްފކެޓެއްގެިގޮތުގައ ިި 01ސެޕްޓެންބަރުިި 1022ގައ ިތައްގަނޑުިޖަހައދެވ ިއޭނާއާިހަވާލުކުރެވފައވާިކަމަށްިޙަވާލާދީފައވާިސޓީގައިބަޔާންކުރައްވާފައވާިނަމަވެސްި،ލެވެލްި
ި 00ގެ ިސެޓްފކެޓެއްގެ ިގޮތުގައ ިތައްގަނޑު ިޖަހައދންިސެޓްފކެޓް ިއެ ިއޮތޯރޓީއަށް ިލބފައވާކަމެއް ިނުވަތަ ިނޫންކަމެއް ިއެިއޮތޯރޓީން ިފޮނުއްވާފައވާ ިލޔުންތަކުން ިއެނގެން ިނެތަތީި ،އެި
ސެޓްފކެޓްިމޯލްޑވްސްިކޮލފކޭޝަންިއޮތޯރޓީއަށްިއެފަރާތުންިނުފޮނުވާނަމަި،އޭނާއާމެދުިފޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިއސްލާމކްިއެފެއާޒަށްިހުށަހެޅުމަށްިދެންނެވުނެވެި .

ި 4

އންދރާ

ިގާންދީި އންދރާިގާނދީިމެމޯރއަލްިހޮސްޕޓަލްގައިކެތްލެބެއްިިޤާއމްކުރުމާިބެހޭގޮތުންިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްިމކޮމޝަނުންިމހާތަނަށްިބެލބެލުމުގައ؛ ި

މެމޯރއަލްި
ހޮސްޕޓަލް ި

ި
އންޑއާގެިހޮސްޕޓަލެއްގެިފަރާތުންިި 12ޖުލައ ިި1022ގައ ިއންދރާިގާންދީިމެމޯރއަލްިހޮސްޕޓަލްި(އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް)ިއަށްިއންޓަރވެންޝަނަލްިކާޑއޮލޮޖީިސަރވސަސްިފޯރުކޮށްދނުމަށްި
އެދ ިޕްރޮޕޯސަލްއެއް ިހުށަހެޅުމާއ ިގުޅގެން ިި24ސެޕްޓެމްބަރ ިި 1022ގައ ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއން ިރައީސުލް ިޖުމްހޫރއްޔާގެ ިއޮފީހަށްިފޮނުވ ިނަމްބަރު ިި A/01/2015/27-210ސޓީގައި
ކެތްލެބެއްިޤާއމްކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިޕްރޮޕޯސަލެއްިހުށަހަޅާފައވާކަމަށާއ ިމ ިކަމުގެި ފީސބލޓީއެއްިހެދުމަށްިދެބޭފުޅަކުިއންޑޔާގެިހޮސްޕޓަލަށްިގޮސްިމކަންިކުރުމުގެިޤާބލްކަންި
އެހޮސްޕޓަލުގައ ިހުރތޯި ިޔަގީންކޮށްފައވާކަމަށްިބުނެފައވާތީއާއ ިމ ިޚދުމަތްިފޯރުކޮށްދނުމަށްިިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގެިފަރާތުންިއތުރުިބައެއްިޝައުގުވެރވޭތޯި ިބަލާފައނުވާކަންިި 22އޮކްޓޯބަރި
ި1022ގައިބާއްވާފައވާިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގެިގަވަރނންގިބޯޑުގެިބައްދަލުވުމުގެި"ގަވަރނންގިބޯޑުގެިނންމުން"ިއެނގޭިގޮތުންިކެތްލެބްގެިޚދުމަތްިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގައިދނުމަށްިބޭނުންވާނެި
ޖާގައާއިފަންނީި އެހީތެރކަންިއންޑއާގެިހޮސްޕޓަލަށްިދނުމަށްިނންމާިއެހޮސްޕޓަލާިކެތްލެބްގެިމަސައްކަތްިހަވާލުކުރުމުގެިހުއްދައަކަށްިރައީސްިއޮފީހުގައިއެދުމާއިގުޅގެންިރައީސްިއޮފީހުންި
ި 12އޮކްޓޯބަރ ިި 1022ގައ ިފޮނުވ ިނަމްބަރުިސޓީން ިދވެހރާއްޖޭގެ ިޤާނޫނުތަކާއ ިޤަވާއދުތަކާއިއެއްގޮތްވާ ިގޮތުގެމަތންި ،އެޓަރނީ ިޖެނެރަލް ިއޮފީހުގެ ިލަފައާއ ިއރުޝާދުިހޯދައގެންި
އެއްބަސްވުމުގެިކަންތައްިކުރއަށްިގެންދއުމަށްިއަންގާފައވަނކޮށްިއަދިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގެިސޓީއަކުންިއެގްރމެންޓްގައިހމެނޭިކަންކަމާބެހޭިގޮތުންިއެޓަރނީިޖެނެރަލްގެިލަފާިހޯދުމަށްިއެދުމާއި
ގުޅގެންިއެޓަރނީިޖެނެރަލްިއޮފީހުންިފޮނުވާފައވާިސޓީގައިމިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރަނީިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިޤާނޫނާއިއެިޤާނޫނުގެިދަށުންިހެދފައވާިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގައވާި
ގޮތުގެ ިމަތންކަން ިކަށަވަރުިކުރުމަށް ިބުނެފައވަނކޮށް ިއަދ ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއން ިި 22ނޮވެމްބަރ ިި 1022ގައިރައީސުލްޖުމްހޫރއްޔާގެ ިއޮފީހަށް ިފޮނުވާފައވާ ިސޓީގައިމނސްޓްރީ ިއޮފްި
ފނޭންސްއން ިމާލއްޔަތު ިޤާނޫނާއ ިއެއްގޮތްވާ ިގޮތުގެ ިމަތންި ކެތްލެބް ިގާއމްކުރުމުގެ ިމަސައްކަތް ިކުރއަށް ިގެންދއުމަށް ިހުއްދަދީފައވާކަމަށްިބުނެފައވާތީ ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގައ ިކެތްލެބްި
ގާއމްކުރުމުގެ ިމަސައްކަތްިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިގާނޫނާއ ިގަވާއދުގައވާ ިގޮތުގެ ިމަތން ިކުރއަށްިގެންދއުމަށް ިރައީސް ިއޮފީހުންނާއ ިއެޓަރނީޖެނެރަލް ިއޮފީހުންނާއ ިމނސްޓްރީ ިއޮފްި
ފނޭންސްއންިއަންގާފައވަނކޮށްިއަދިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި2.22ގެި( ރ)ިގައިބޭރުގެިގައުމެއްގެިއެހީގައިނުވަތަިކޮންސެޝަނަލްިލޯނެއްގެިދަށުންިހންގާިމަޝްރޫޢުތަކާއިއަދި
ސަރުކާރުން ިކަނޑައަޅައި ،ބޔަ ިމަޝްރޫޢުއެއްިހންގުމުގައ ިބޑްކުރުމަކާ ިނުލައ ިއަދ ިމާލއްޔަތު ިގަވާއދުގެ ިި 2.12ގައވާިފަދައން ިޓެންޑަރ ިއވެލުއޭޝަން ިބޯޑަށް ިހުށަހެޅުމަކާ ިނުލައި،
ވަޒީރުންގެިމަޖލީހުގެ ިއޤްތޞާދީ ިކަންކަމާބެހޭ ިކޮމޓީ ިނުވަތަ ިކައުންސލުން ިކަނޑައަޅާިފަރާތަކާ ިހަވާލުކޮށްގެން ިއެމަސައްކަތް ިކުރެވދާނެކަމަށް ިބުނެފައވާއރުިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގައ ިކެތްލެބްި
ގާއމްކުރުމަކީިވަޒީރުންގެިމަޖލީހުގެިއޤްތޞާދީިކަންކަމާބެހޭިކައުންސލުންިމެގަިޕްރޮޖެކްޓެއްގެިގޮތުގައިނންމާފައވާިމަސައްކަތެއްކަންިލޔެކޔުމުންިއެނގެންިނެތްކަމާއ؛
ި
އންޑއާގެ ިހޮސްޕޓަލް ިމެދުވެރކޮށް ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގައ ިކެތްލެބެއް ިޤާއމްކުރުމާބެހޭިގޮތުން ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސްއާއ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހެލްތާއިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއާއި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ރައީސުލްޖުމްހޫރއްޔާގެ ިއޮފީހާއެކު ިއޯގަސްޓް ިި 1022ވަނަިއަހަރު ިބޭއްވުނު ިބައްދަލުވުންތަކުން ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކާ ިގުޅގެންިތައްޔާރުކޮށްފައވާ ިކަރުދާހުން ިއެނގޭގޮތުން ިމި
ތގެި
ބައްދަލުވުމުގައިބައވެރވިފަރާތްތަކުންިހުށަހެޅިހުށަހެޅުންިތަކުގެިތެރޭގައިއންޑއާގެިހޮސްޕޓަލްއާިމިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމުގެިކުރންިމާލއްޔަތުިޤަވާއދުގެިި2.22ގައިބުނެފައވާިގޮ ު
މަތންިވަޒީރުންގެ ިމަޖލީހުގެިއޤްތޞާދީިކަންކަމާބެހޭިކޮމެޓީިނުވަތަިކައުންސލްގެިހުއްދަިހޯދަންޖެހޭކަމަށާއ ިމ ިޚދުމަތްިދނުމަށްިއެންމެިރަނގަޅުިގޮތަކީިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗުންިމ ިވަޞީލަތްި
ޤާއމް ިކުރުމަށްފަހު ިއެކަށީގެންވާިފަރާތަކާއ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިޚދުމަތް ިފޯރުކޮށްދނުން ިކަމަށާއ ިއންޑއާގެ ިިހޮސްޕޓަލުން ިރާއްޖޭގައ ިފޯރުކޮށްދނުމަށް ިހުށަހަޅާފައވަނީ ިި1ޚދުމަތެއްކަމަށާއި
އެހެނހެންިކާޑއެކްިޚދުމަތްތަކަށްިރާއްޖެއންިބޭރަށްިފޮނުވަންޖެހޭނެކަމަށާއިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއންިބޭނުންވާިފެންވަރުގެިޓްރެއނންގިިއންޑއާގެިހޮސްޕޓަލުންިނުދެވޭކަން ިފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި
މ ިޚދުމަތް ިދނުމަށްިބޭނުންކުރާ ިތަކެތީގެ ިއުމުރަކީ ިގާތްގަނޑަކަށް ިި 2އަހަރުކަމަށާއ ިއެހެންކަމުން ިި22އަހަރަށް ިއެގްރމެންޓް ިހެދުމަކީ ިމާ ިދގު ިމުއްދަތެއް ިކަމަށާއ ިކޮންޓްރޯލް ިކުރެވޭި
އަގުތަކެއްގައ ިޚދުމަތްިފޯރުކޮށްދނުމާއ ިޚދުމަތްިދޭިފަރާތުގެިއަމއްލަިބޭސްފހާރައެއްިހުޅުވުމަށްިފުރުސަތުިނުދީިދޭިޚދުމަތާިގުޅޭިރާއްޖެއންިލބެންނެތްިބޭސްިއެފަރާތުންިފޯރުކޮށްދނުންި
ހުއްދަކުރުމަށާއ ިޚދުމަތް ިދޭިފަރާތުގެ ިއަމއްލަ ިބްރޭންޑްގެ ިނަމުގައ ިމ ިސެންޓަރު ިހންގުމުގެ ިހުއްދަިނުދނުމަށާއ ިއަދ ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއން ިމ ިސެންޓަރު ިޕްރޮމޯޓްކޮށްދޭންިނުޖެހޭކަމަށާއި
އާސަންދަ ިމެދުވެރކޮށް ިހަމައެކަނ ިއންޑއާގެ ިހޮސްޕޓަލް ިމެދުވެރކޮށްިޚދުމަތް ިދނުމަށް ިއެކްސްކްލޫސވްކޮށް ިދޫކޮށް ިނުލުމަށާއ ިއެހޮސްޕލް ިހންގާ ިކުންފުނީގެ ިހުރހާިހޮސްޕޓަލްތަކެއްި
އާސަންދައަށްިއެންޕެނަލްިކުރަންިނުޖެހޭކަމަށާއ ިއަދ ިސެންޓަރުިހެދުމަށްިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއންިބޮޑުިޚަރަދެއްިކުރާތީިއެތަނުންިލބޭިފައދާއންިބައެއްިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއަށްިދޭންޖެހޭނެިކަމަށްި
ހމެނޭއރުި،އަދިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއާއިއންޑއާގެިހޮސްޕޓަލްއާިދެމެދުިވެފައވާިއެއްބަސްވުމުގައިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއންިކުރަންޖެހޭިޚަރަދުތައްިބޮޑުއރުިއަދިއކުއޕްމެންޓްިގަތުމަށްިދާިޚަރަދާއި
ކެތްލެބްގައިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންގެިޓްރެއނންގގެިޓއުޝަންިފީިފޔަވާިމިސެންޓަރާއިގުޅޭިއެހެންިހުރހާިޚަރަދެއްިކުރަންޖެހެނީިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއންިކަމާއ؛ ި
ި
އަދިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްގައިބޭއްވިބައްދަލުވުމުގައިވާހަކަި ދެކެވފައވާިފަދައންިޖުމްލަިއނޝަލްިއންވެސްޓްމެންޓެއްގެިގޮތުގައިިއންޑއާގެިހޮސްޕޓަލުންިކުރާނެކަމަށްިލަފާކުރެވޭި
ޢަދަދަކީ ި(އެ ިހޮސްޕޓަލުން ިހުށަހެޅިޢަދަދު) ި(ި 22,212,000.00ނަވާރަ ިމލއަން ިނުވަ ިލައްކަ ިފަންސަވީސް ިހާސް)ިރުފޔާކަމަށް ިވާއރު ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗް ިހޮސްޕޓަލުން ިކުރާނެކަމަށްި
ހުށަހަޅާފައވާ ިއންވެސްޓްމެންޓްގެ ިއަގަކީ ިޖުމްލަ ި(ި 22,042,000.00އެގާރަިމލއަން ިސާޅީސް ިފަސްހާސް) ިރުފޔާކަމަށްވެފައ ިއަދ ިމީގެ ިއތުރުން ިމަތީގައިބަޔާންކުރެވފައވާ ިގޮތަށްި
ސެންޓަރުގެިހުރހާިއޮޕަރޭޝަނަލްިކޯސްޓްތަކެއްި(ކަރަންޓްިބލްި،ފެންބލްި،މުވައްޒަފުންގެިޚަރަދުިއަދި،މުވައްޒަފުންގެިއެކޮމަޑޭޝަންިއަދވެސްިއެކަމާިގުޅުންހުރ ިއެހެންިހުރހާިޚަރަދެއްި،
ޓްރެއނންގެިޓއުޝަން ިފީ ިފޔަވާ) ިދައްކަންޖެހެނީ ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއން ިކަމަށްވާއރުި ،އަދިއެގްރމެންޓްގައ ިބުނެފައވާ ިގޮތުން ިނެޓް ިޕްރޮފޓްގެ ިި %00ދޭންޖެހެނީ ިއންޑއާގެި
ހޮސްޕޓަލަށްކަންިއެނގޭތީއާއ ިއަދިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއަށްިލބެނީިނެޓްިޕްރޮފޓްގެިި %10ކަންިއެނގޭތީއާއ ިނެޓްިޕްރޮފޓްިހސާބުކުރުމުގައިހމަނާިޢާމްދަނީއެއްިކަމުގައވާިއންޓަރވެންޝަންި
ކޯސްޓްގެިގޮތުގައިއަހަރަކުިި12މލއަންިރުފޔާިޚަރަދުވާނެކަމަށްިލަފާކޮށްފައވާއރުިމީގެތެރެއންިި%60އަކީިޑޮކްޓަރސްިފީކަމަށާއިބާކީިި%40އަކީިކޮންސއުމަބްލްސްިގެިޚަރަދުތައްކަމަށްި
އަންދާޒާކޮށްފައވާއރު ިޑޮކްޓަރސް ިފީގެ ިި %62ލބޭނީ ިމެޑޓްރީނާގެ ިޑޮކްޓަރުނަށްިކަމަށާއ ިި %12ލބޭނީ ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗް ިޑޮކްޓަރުންނަށްކަމަށްވެސްިއެގްރމެންޓްގައ ިބުނެފައވޔަސްި
އެގްރމެންޓްގެިއންޑއާިހޮސްޕޓަލްގެިޒންމާތަކުގެިތެރޭގައ ިި 4.2އަދ ިި 2.2ގައ ިއެހޮސްޕޓަލުންިއެއްވެސްިމުވައްޒަފެއްިިހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ިކަނޑައެޅގެންިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާއރު ިއަދި
އައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގެިޒންމާތަކުގެިތެރޭގައިއންޑއާގެިހޮސްޕޓަލުންިހޯދާިމުވައްޒަފުންނަށްވެސްިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއންިމުސާރައާއިހުންނާނެިތަންިހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމަށްިބުނެފައވާކަމާއ؛ ި
ި
އންޑއާގެ ިހޮސްޕޓަލްސްއަށް ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގައ ިކެތްލެބް ިގާއމްކުރުމުގެިމަސައްކަތް ިދނުމުގައ ިއެފަރާތަށް ިނާޖާއޒް ިފައދާތަކެއް ިލބޭ ިގޮތަށް ިޕްރޮޖެކްޓްިއެވޯޑް ިކޮށްފައވާކަމާއ ިއަދި
އެގްރމެންޓްިހެދފައވަނީވެސްިއެފަރާތަށްިނާޖާއޒްިފައދާިލބޭިގޮތަށްިކުރާިއންވެސްޓްމެންޓާއިނުބައްދަލުިފައދާިއެއްިލބޭިގޮތަށްިކަމާއ؛ ި
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ި
އައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގައ ިކެތްލެބްއެއް ިހެދުމަށް ިބޭނުންވާ ިޢމާރާތް ިކުރުމަށްި(ި4,262,601.22ހަތަރު ިމލއަން ިއެއްލައްކަ ިފަސްދޮޅަސް ިއެއްހާސް ިހަސަތޭކަ ިތންިރުފޔާ ިނުވަދހަ ިފަސްލާރ)ި
ރުފޔާއަށްިމޯލްޑވްސްިރޯޑްިޑވެލޮޕްމެންޓްިކޯޕަރޭޝަންއާިޙަވާލުކޮށްފައވަނީިދަޢުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި2.22ވަނަިމާއްދާގެި(ނ)އާިހލާފަށްކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ؛ ި
ި
ކުރއަށްއޮތްތަނުގައ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިގަވާއދުގައ ިވާ ިގޮތުގެިމަތން ިދެފުއްފެންނަ ިގޮތަށް ިއޯޕަން ިބޑންގއަށް ިގޮސްގެން ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްއަށްިހޯދަންޖެހޭ ިހދުމަތްތައް ިހޯދުމަށާއ ިއަދި
އެކއެކ ިއަމއްލަ ިފަރާތްތަކާ ިކުރެވޭިއެގްރމެންޓްތަކުގައ ިއައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ިހައްގުތައް ިއެންމެ ިފުރހަމައަށްިރައްކާތެރކޮށް ިދައުލަތަށް ިއެންމެ ިފައދާ ިބޮޑުވާނެ ިގޮތަށް ިއެގްރމެންޓް ިކުރުމަށްި
އައ.ޖީ.އެމް.އެޗްގައިދެންނެވުނެވެި .
ި 2

ހދ.ނައވާދޫި

ހދ.ނާވައދޫިކުނކޮށިބަލަހައްޓައދޭނެިފަރާތެއްިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިފެބްރުވަރީިި1026ގައިކުރިއޢުލާނާިގުޅގެންިއެމަސައްކަތަށްިނެގިި4މީހުންގެިކޮންޓްރެކްޓުގެިމުއްދަތުިހަމަވުމަށްފަހުި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި އަލުންިކޮންޓްރެކްޓް ިއާނުކުރާ ިކަމަށާއި ،އެ ިި 4މީހުންގެ ިކޮންޓްރެކްޓުގެ ިމުއްދަތުިހަމަވުމަށްފަހު ިމީހުން ިނެގުމަށް ިއަލުން ިކުރ ިއޢުލާނުގައ ިމައްސަލައެއްިދމާވެގެން ިދެވަނަފަހަރަށްި
އޢުލާންކުރަންިޖެހުމުގެިސަބަބުންިކޮންޓްރެކްޓުގެިމުއްދަތުިހަމަވުމަށްފަހުވެސްިއެމީހުންނާިވާހަކަދައްކައގެންިކުރންވެސްިމަސައްކަތްިކުރުވ ިއުސޫލުންިއެމީހުންިލައްވައ ިމަސައްކަތްިކުރުވީި
ކަމަށާއި،އެކަން ިއެގޮތަށް ިކުރީ ިއެކަން ިއެގޮތަށް ިނުކޮށްފނަމަ ިރަށުތެރެ ިގޮނޑުވެ ިކުނކޮށިސާފުނުކުރެވގެން ިރޯގާ ިބަލމަޑުކަމެއް ިކުރމަތވެދާނެތީ ިއެފަދަ ިކަމަކުން ިރަށުގެިރައްޔތުންނަށްި
ރައްކާތެރވެ ިތބެވޭނެިގޮތަކީިކުނކޮށ ިސާފުކޮށްިބަލަހައްޓައގެންކަމަށްިގަބޫލުކުރެވޭތީިކަމަށާއި،އެިމީހުންގެިކޮންޓްރެކްޓްގެިމުއްދަތުިހަމަވުމަށްފަހުިކޮންޓްރެކްޓްިއާނުކޮށްިއެމީހުންިލައްވައި
މަސައްކަތްި ކުރުވީިއަލުންިމީހުންިނެގުމުގެިމަސައްކަތްިކުރަމުންދާތީިވީހާވެސްިއަވަހަކަށްިމީހުންިނެގުމުގެިބޭނުމުގައާއ ިއެގޮތަށްިމަސައްކަތްކުރަންިއެމީހުންިތބުމުންިކަމުގައ ިހދ.ނައވާދޫި
ކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިމކޮމޝަނަށް ިފޮނުވ ިސޓީގައ ިބަޔާންކުރައްވާފައވީ ިނަމަވެސްި ،އެގޮތަށްިމަސައްކަތް ިކުރުވަންވާނީ ިކޮންޓްރެކްޓް ިއާކޮށްގެންކަމުގައ ިހދ.ނައވާދޫ ިކައުންސލްި
އދާރާގައިދެންނެވުނެވެި.އަދިއެމަސައްކަތަށްިއަލުންިމީހުންިނެގުމުގެިކަންތައްިނުނމޭނަމަި،ވީހާވެސްިއަވަހަކަށްިއެމަސައްކަތަށްިމީހުންިނެގުމުގެިމަސައްކަތްިނންމުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެި .
ި 6

ސވލް ިސަރވސްި މިކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިމިކޮމޝަނުންިބެލިބެލުމުންި،ހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިސަޕްލައކުރުމާއި
ކޮމޝަން ި

ކޮންސަލްޓެންސީިޚދުމަތްިދނުންފަދަިމަސައްކަތްިކުރާކަންިމިކޮމޝަނަށްިފާހަގަިކުރެވފައވާތީ؛ ި
ި

ި ި ި ި ި ިިިހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިސަޕްލައކުރުމާއިކޮންސަލްޓެންސީިޚދުމަތްިދނުންފަދަިމަސައްކަތްި
ކުރުމަކީިމަސްލަހަތުިފުށުއަރާނެިކަމެއްކަމަށްވާތީިއެފަދަިމަސައްކަތްތަކުގައިބައވެރވުންިއެމުވައްޒަފުންގެިވަޒީފާގެިމުއްދަތުގައިމަނާކުރުމަށްިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަންގައިދެންނެވުނެވެި .
ި 0

މނސްޓްރީ
ހެލްތު ި

ިއޮފްި މިކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިމިކޮމޝަނުންިބެލިބެލުމުންި،ހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިސަޕްލައކުރުމާއި
ކޮންސަލްޓެންސީިޚދުމަތްިދނުންފަދަިމަސައްކަތްިކުރާކަންިމިކޮމޝަނަށްިފާހަގަިކުރެވފައވާތީ؛ ި
ި

ި ި ި ި ި ިިިހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިސަޕްލައކުރުމާއިކޮންސަލްޓެންސީިޚދުމަތްިދނުންފަދަިމަސައްކަތްި
ކުރުމަކީިމަސްލަހަތުިފުށުއަރާނެިކަމެއްކަމަށްވާތީިއެފަދަިމަސައްކަތްތަކުގައިބައވެރވުންިއެމުވައްޒަފުންގެިވަޒީފާގެިމުއްދަތުގައިމަނާކުރުމަށްިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަންގައިދެންނެވުނެވެި .

4

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ި 2

މޯލްޑވްސް
އެންޑް
އޮތޯރޓީ ި

ިފުޑްި މިކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިމިކޮމޝަނުންިބެލިބެލުމުންި،ހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިސަޕްލައކުރުމާއި
ިޑްރަގްި ކޮންސަލްޓެންސީިޚދުމަތްިދނުންފަދަިމަސައްކަތްިކުރާކަންިމިކޮމޝަނަށްިފާހަގަިކުރެވފައވާތީ؛ ި
ި
ި ި ި ި ި ިިިހޮޓާިކެފޭިރެސްޓޯރެންޓްިފަދަިތަންތަންިޗެކުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންިއެތަންތަނަށްިމުދާިސަޕްލައކުރުމާއިކޮންސަލްޓެންސީިޚދުމަތްިދނުންފަދަިމަސައްކަތްި
ކުރުމަކީިމަސްލަހަތުިފުށުއަރާނެިކަމެއްކަމަށްވާތީިއެފަދަިމަސައްކަތްތަކުގައިބައވެރވުންިއެމުވައްޒަފުންގެިވަޒީފާގެިމުއްދަތުގައިމަނާކުރުމަށްިސވލްިސަރވސްިކޮމޝަންގައިދެންނެވުނެވެި .

ި 2

މނސްޓްރީ

ިއޮފްި ވެށފަހިމާލެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލޭގައިޢމާރާތްިކޮށްފައވާިފްލެޓްތައްިލބޭނެިފަރާތްތަކަށްިއެކަންިއަންގައިއަދިއެފަރާތްތަކުންިފައސާިދައްކަންވީިގޮތުގެިމަޢުލޫމާތުިސާފުކޮށްދީފައވާއރުި،

ހައުސންގ ިއެންޑްި ގުރުއަތުލުމަށްި ހޮވާފައވާިފަރާތްތަކުގެ ިތެރޭގައި،ވަކ ިބަޔަކުިހމެނޭިކަމަށާއި،ކުރންިފްލެޓްިލބޭނެކަމަށްިއަންގާފައވާިބައެއްިފަރާތްތައްިބާކީިކޮށްފައވަނީިވަކ ިބަޔަކަށްިނާޖާއޒްިފައދާި
އންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ި ހޯދައދނުމަށްިކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއަކާިގުޅގެންިއެމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިބެލުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރު؛ ި
ިި
ި ި .2ވެށފަހ ިމާލެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލޭގައ ިޢމާރާތްިކޮށްފައވާިފްލެޓްތަކުގެިތެރެއންިކުރންިޢަރަބއްޔާިހުރ ިބމުގައ ިހަދާފައވާިފްލެޓްތަކާއިގައުިކޮށީގައ ިހަދާފައވާިފްލެޓްތަކަށްި
ކުރމަތލީ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއން ިޝަރުޠުިހަމަވެި ،މާލެއން ިފްލެޓް ިލބޭ ިފަރާތްތަކަށް ިފްލެޓް ިލބޭނެ ިކަމުގެ ިސޓީ ިމީގެ ިި01އަހަރު ިކުރން ިއެފަރާތްތަކާ ިޙަވާލުކުރެވފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ި ި .1ފްލެޓަށްިކުރމަތލުމަށްިހުޅުވާލައިއޢުލާންިކުރއރުވެސްިއަދިޕޮއންޓްދޭންިކަނޑައަޅާފައވާިއުޞޫލުގައވެސްިއަދިފްލެޓަށްިއެދޭިފަރާތްތައްިހޮވައިއެފަރާތްތައްިހޮވުނުިކަމުގެިލޔުންި
މީގެިި01އަހަރުިކުރންިޙަވާލުކުރއރުވެސްިއެފްލެޓްތަކަށްިފައސާިދެއްކުމަށްިއެފަރާތްތަކަށްިދެވޭނީިި02އަހަރުިދުވަސްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައނުވާކަމާއ؛ ި
ި
ި ި .1އެޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލެއންިފްލެޓްިލބުނުިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިފްލެޓަށްިހޮވފައވާިހޮވުންިބާޠލްކުރެވޭނީި،މަޢުލޫމާތުިޗެކްކުރުމަށްފަހުިފްލެޓަށްިހޮވފައވާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންި
އެއްވެސް ިފަރާތެއް ިޝަރުޠުިހަމަނުވާކަން ިސާބތުވުމުންނާއި ،އަދ ިފޯމުގައ ިދީފައވާ ިމަޢުލޫމާތަކީ ިސައްޙަނޫންިމަޢުލޫމާތެއްކަން ިފްލެޓް ިޙަވާލުކުރާ ިފަހުން ިސާބތުވކަމުގައވޔަސް ިމާލެއންި
ދޫކުރެވޭިފްލެޓްިވަކިކުރެވޭނެިކަމަށްިއެފަރާތްތަކަށްިފޮނުވިސޓީގައިބަޔާންކޮށްފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ި ި .4މާލޭގައ ިޢމާރާތްިކޮށްފައވާިފްލެޓެއްގެިއަގަކީިި 1މލއަންިރުފޔާިކަމަށާއި 02ި،އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިި 1މލއަންިރުފޔާިދެއްކޭނެިފަރާތްތަކަށްިފްލެޓްިދޫކުރުމުގައ ިއސްކަންި
ދނުމަށް ިހަމަޖެހފައވާކަން ިބަޔާންކޮށްި ،މާލެއންިފްލެޓް ިލބޭނެ ިކަމުގެ ިސޓީ ިޙަވާލުކުރެވފައވާ ިފަރާތްތަކަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފްިހައުސންގ ިއެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިއން ިސޓީި
ފޮނުވާފައވާކަމާއި،މސޓީގައި02ި،އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައިި1މލއަންިރުފޔާިދެއްކޭނެކަންިނުވަތަިނޫންކަންިއެމނސްޓްރީިއަށްިސޓީއަކުންިއަންގައދނުމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ި4ި ި .2ވަނަިޕޮއންޓުގައިފާހަގަކޮށްފައވާިގޮތަށްިސޓީިފޮނުވަންޖެހޭިި166ފަރާތުގެިތެރެއންިއެސޓީއާިޙަވާލުވެފައވަނީިި112ފަރާތަކުންިކަމަށާއި،އެކިސަބަބުތަކާހުރެިި12ފަރާތަކުންި
އެސޓީއާިޙަވާލުވެފައނުވާކަމާއި،ސޓީއާިޙަވާލުވިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއންިި 22ފަރާތަކުންިސޓީއަށްިޖަވާބުިދީފައނުވާކަންިމނސްޓްރީިއޮފްިހައުސންގިއެންޑްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރިއންި
ފާހަގަކޮށްފައވާކަމާއ؛ ި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ި
ި 2ި ި .6އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިި 1މލއަންިރުފޔާިދެއްކޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްިި 242ފަރާތަކުންިސޓީިހުށަހަޅާފައވާކަމަށްިހައުސންގިމނސްޓްރީންިފާހަގަކޮށްިި 242ފަރާތްިހމެނޭި
ލސްޓެއްިތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުިއެފަރާތްތަކަށްިފްލެޓްިޙަވާލުކުރުމަށްިގުރުއަތުލުމުގެިކަންތައްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިހައުސންގިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނަށް ިފޮނުވާފައވާއރުި،މކޮމޝަނުންި
ބެލބެލުމުގައިމލސްޓުގައިި2އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައިި1މލއަންިރުފޔާިދައްކާނެިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައނުވާިފަރާތްތައްވެސްިހމަނާފައވާކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭކަމާއ؛ ި
ި
ި 2ި ި .0އަހަރު ިދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިި 1މލއަން ިރުފޔާ ިދެއްކުމަށްިޢުޒުރުވެރވާކަމަށް ިބަޔާންކޮށްިި 62ފަރާތަކުން ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހައުސންގ ިއެންޑްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިއަށް ިސޓީި
ހުށަހަޅާފައވާކަމަށްިއެމނސްޓްރީންިފާހަގަކޮށްިއެިި62ފަރާތުގެިނަންި،ފްލެޓްިޙަވާލުކުރުމަށްިގުރުއަތުލާިލސްޓުގައިހމަނާފައނުވާއރުި،މފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައިި02އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައި
ި1މލއަންިރުފޔާިދެއްކުމަށްިއެއްބަސްވެފައވާިބައެއްިފަރާތްތަކުގެިނަންވެސްިހމެނޭކަމާއ؛ ި
ި
ި 2ި ި .2އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިި 1މލއަންިރުފޔާިދައްކާނެކަމަށްިއެއްބަސްވިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިހައުސންގިމނސްޓްރީންިއަންގާފައވާިގޮތަށްިފައސާިދައްކާނެިގޮތުގެިތަފްޞީލްި
ހުށަހަޅާފައނުވާިބައެއްިފަރާތްތައްިހައުސންގިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނަށްިފޮނުވާފައވާިފްލެޓްިލބޭިމީހުންގެިލސްޓުންިއުނކޮށްފައވާއރުި،ހަމަިއެގޮތަށްިތަފްޞީލްިހުށަހަޅާފައނުވާިބައެއްި
ފަރާތްތައްިއެލސްޓުގައިހމަނާފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ި ި .2ފައސާ ިދައްކާނެ ިގޮތުގެ ިތަފްޞީލް ިހުށަނާޅާ ިބައެއް ިފަރާތްތަކަށް ިފައސާިދައްކާނެ ިގޮތުގެ ިތަފްޞީލު ިހުށަހެޅުމުގެ ިފުރުޞަތު ިމނސްޓްރީން ިފަހުންިދީފައވާކަމަށް ިހައުސންގި
މނސްޓްރީގެިމުވައްޒަފުންިބުނާކަމާއ ިސޓީިހުށަހެޅުމުގެިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިމނސްޓްރީއންިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްިއެދިހުށަހަޅާފައވާިސޓީތަކަށްިމނސްޓްރީންިޖަވާބުިދީފައ ިނުވުމުންި
އެފަރާތްތަކަށްިގޮތެއްިނންމައިފައސާިދެއްކޭނެތޯިނުވަތަިނޫންތޯިކަނޑައެޅުމުގެިފުރުޞަތުިގެއްލފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ިި ި .20މނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓެރެޜަރީން ިި 02ސެޕްޓެންބަރުިި 1026ގައ ިއެ ިމނސްޓްރީގެ ިވެބްސައޓްގައ ިޝާއޢުކޮށްފައވާ ިނަންބަރު ިި(PR)13-E/13/2016/04
ނޫސްބަޔާނުގައ ިހައުސންގިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނާއ ިކުންފުންޏަކާއެކުިވެފައވާިއެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިއަރަބއްޔާިއަދ ިގާކޮށިބމުގައ ިޢމާރާތްކޮށްފައވާިފްލެޓްތަކަށްިކޮންޓްރެކްޓަރަށްި
ދައްކަންޖެހޭ ިފައސާިދެއްކުމަށްޓަކައ ި(ި -/102,242,260ދުއސައްތަހަތްދހަ ިއަށް ިމލއަން ިސަތޭކަިސާޅީސްފަސްހާސް ިނުވަސަތޭކަ ިފަސްދޮޅަސް) ިރުފޔާ ިދޫކޮށްފައވާ ިކަމަށާއ ިފްލެޓްި
ލބޭފަރާތްތަކަށްިލބފައވާިނުތަނަވަސްކަންިފލުވައ ިދނުމަށްޓަކައ ިމހާރުިފް ލެޓްތަކަށްިފައސާިދެއްކުމަށްިހަމަޖެހފައވާިއުޞޫލުިލުއކޮށްދެއްވައ ިއެޗް.ޑީ.ސީިމެދުވެރކޮށްިފައސާިދެއްކޭނެި
އންތޒާމްިހަމަޖެއްސުމަށްިސަރުކާރުންިނންމަވާފައވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީ؛ ި
ިިިިިިިިިިިިިިއެ ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރު ިވެށފަހ ިމާލެ ިޕްރޮގްރާމްގެ ިދަށުންިމާލޭގައ ިޢމާރާތް ިކުރެވފައވާ ިފްލެޓްތައް ިޙަވާލުކުރާނެ ިފަރާތްތައްިކަނޑައެޅުމުގައި ،ހައުސންގި
މނސްޓްރީން ިކަނޑައަޅާފައވާ ިބައެއް ިއުޞޫލްތަކާިޚލާފަށް ިޢަމަލުކޮށްފައވާކަމާއި ،ފްލެޓަށް ިޝަރުޠު ިހަމަވެ ިމާލެއން ިފްލެޓްިލބޭނެ ިކަމަށް ިކަނޑައަޅާއފައވާ ިފަރާތްތަކުގެ ިމެދުގައި
ހަމަހަމަކަންި ގެއްލޭގޮތަށް ިވަކ ިބަޔަކަށް ިމަންފާ ިލބޭގޮތަށް ިއަދ ިވަކ ިފަރާތްތަކެއްގެ ިހައްގުިގެއްލޭގޮތަށް ިޢަމަލުކުރެވފައވާކަމަށް ިމކޮމޝަނަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އަދިމނސްޓްރީ ިއޮފްި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިނަންބަރުިި(PR)13-E/13/2016/04ނޫސްބަޔާނުގައިފާހަގަކޮށްފައވާިގޮތަށްިހައުސންގިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންިމެދުވެރކޮށްިފައސާިދެއްކޭނެިއންތޒާމްި
މހާރު ިސަރުކާރުން ިހަމަޖައްސާފައވާތީި،މާލެއން ިފްލެޓް ިލބޭނެ ިކަމަށް ިމީގެކުރން ިކަނޑައަޅާފައވާ ިި 166ފަރާތްވެސްިހމެނޭގޮތަށް ިއަދ ިމސޓީގައ ިފާހަގަކޮށްފައވާ ިކަންތައްތަކަށްި
ރޢާޔަތްކޮށްގެންިފްލެޓްިދޫކުރުމުގެިކަންތައްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 20ހައުސންގި

ވެށފަހިމާލެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލޭގައިޢމާރާތްިކޮށްފައވާިފްލެޓްތައްިލބޭނެިފަރާތްތަކަށްިއެކަންިއަންގައިއަދިއެފަރާތްތަކުންިފައސާިދައްކަންވީިގޮތުގެިމަޢުލޫމާތުިސާފުކޮށްދީފައވާއރުި،

ޑވެލޮޕްމަންޓްި

ގުރުއަތުލުމަށްި ހޮވާފައވާިފަރާތްތަކުގެ ިތެރޭގައި،ވަކ ިބަޔަކުިހމެނޭިކަމަށާއި،ކުރންިފްލެޓްިލބޭނެކަމަށްިއަންގާފައވާިބައެއްިފަރާތްތައްިބާކީިކޮށްފައވަނީިވަކ ިބަޔަކަށްިނާޖާއޒްިފައދާި

ކޯޕަރޭޝަން ި

ހޯދައދނުމަށްިކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއަކާިގުޅގެންިއެމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިބެލުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރު؛ ި
ިި
ި ި .2ވެށފަހ ިމާލެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލޭގައ ިޢމާރާތްިކޮށްފައވާިފްލެޓްތަކުގެިތެރެއންިކުރންިޢަރަބއްޔާިހުރ ިބމުގައ ިހަދާފައވާިފްލެޓްތަކާއިގައުިކޮށީގައ ިހަދާފައވާިފްލެޓްތަކަށްި
ކުރމަތލީ ިފަރާތްތަކުގެ ިތެރެއން ިޝަރުޠުިހަމަވެި ،މާލެއން ިފްލެޓް ިލބޭ ިފަރާތްތަކަށް ިފްލެޓް ިލބޭނެ ިކަމުގެ ިސޓީ ިމީގެ ިި01އަހަރު ިކުރން ިއެފަރާތްތަކާ ިޙަވާލުކުރެވފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ި ި .1ފްލެޓަށްިކުރމަތލުމަށްިހުޅުވާލައިއޢުލާންިކުރއރުވެސްިއަދިޕޮއންޓްދޭންިކަނޑައަޅާފައވާިއުޞޫލުގައވެސްިއަދިފްލެޓަށްިއެދޭިފަރާތްތައްިހޮވައިއެފަރާތްތައްިހޮވުނުިކަމުގެިލޔުންި
މީގެ

ި01

ިއަހަރު

ިކުރންިޙަވާލުކުރއރުވެސް

ިއެފްލެޓްތަކަށް

ިފައސާ

ިދެއްކުމަށް

ިއެފަރާތްތަކަށް

ިދެވޭނީ

ިި02އަހަރު

ިދުވަސްކަމަށް

ިބަޔާންކޮށްފައނުވާކަމާއ؛ ި

ި
ި ި .1އެޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިމާލެއންިފްލެޓްިލބުނުިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިފްލެޓަށްިހޮވފައވާިހޮވުންިބާޠލްކުރެވޭނީި،މަޢުލޫމާތުިޗެކްކުރުމަށްފަހުިފްލެޓަށްިހޮވފައވާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންި
އެއްވެސް ިފަރާތެއް ިޝަރުޠުިހަމަނުވާކަން ިސާބތުވުމުންނާއި ،އަދ ިފޯމުގައ ިދީފައވާ ިމަޢުލޫމާތަކީ ިސައްޙަނޫންިމަޢުލޫމާތެއްކަން ިފްލެޓް ިޙަވާލުކުރާ ިފަހުން ިސާބތުވކަމުގައވޔަސް ިމާލެއންި
ދޫކުރެވޭިފްލެޓްިވަކިކުރެވޭނެިކަމަށްިއެފަރާތްތަކަށްިފޮނުވިސޓީގައިބަޔާންކޮށްފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ި ި .4މާލޭގައ ިޢމާރާތްިކޮށްފައވާިފްލެޓެއްގެިއަގަކީިި 1މލއަންިރުފޔާިކަމަށާއި 02ި،އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިި 1މލއަންިރުފޔާިދެއްކޭނެިފަރާތްތަކަށްިފްލެޓްިދޫކުރުމުގައ ިއސްކަންި
ދނުމަށް ިހަމަޖެހފައވާކަން ިބަޔާންކޮށްި ،މާލެއންިފްލެޓް ިލބޭނެ ިކަމުގެ ިސޓީ ިޙަވާލުކުރެވފައވާ ިފަރާތްތަކަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފްިހައުސންގ ިއެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިއން ިސޓީި
ފޮނުވާފައވާކަމާއި،މސޓީގައި02ި،އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައިި1މލއަންިރުފޔާިދެއްކޭނެކަންިނުވަތަިނޫންކަންިއެމނސްޓްރީިއަށްިސޓީއަކުންިއަންގައދނުމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ި4ި ި .2ވަނަިޕޮއންޓުގައިފާހަގަކޮށްފައވާިގޮތަށްިސޓީިފޮނުވަންޖެހޭިި166ފަރާތުގެިތެރެއންިއެސޓީއާިޙަވާލުވެފައވަނީިި112ފަރާތަކުންިކަމަށާއި،އެކިސަބަބުތަކާހުރެިި12ފަރާތަކުންި
އެސޓީއާިޙަވާލުވެފައނުވާކަމާއި،ސޓީއާިޙަވާލުވިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިި 22ފަރާތަކުންިސޓީއަށްިޖަވާބުިދީފައނުވާކަންިމނސްޓްރީިއޮފްިހައުސންގިއެންޑްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރިއންި
ފާހަގަކޮށްފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ި 2ި ި .6އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިި 1މލއަންިރުފޔާިދެއްކޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްިި 242ފަރާތަކުންިސޓީިހުށަހަޅާފައވާކަމަށްިހައުސންގިމނސްޓްރީންިފާހަގަކޮށްިި 242ފަރާތްިހމެނޭި
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ި
ލސްޓެއްިތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުިއެފަރާތްތަކަށްިފްލެޓްިޙަވާލުކުރުމަށްިގުރުއަތުލުމުގެިކަންތައްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިހައުސންގިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނަށްިފޮނުވާފައވާއރުި،މކޮމޝަނުންި
ބެލބެލުމުގައިމލސްޓުގައިި2އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައިި1މލއަންިރުފޔާިދައްކާނެިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައނުވާިފަރާތްތައްވެސްިހމަނާފައވާކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭކަމާއ؛ ި
ި
ި 2ި ި .0އަހަރު ިދުވަހުގެ ިތެރޭގައ ިި 1މލއަން ިރުފޔާ ިދެއްކުމަށްިޢުޒުރުވެރވާކަމަށް ިބަޔާންކޮށްިި 62ފަރާތަކުން ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިހައުސންގ ިއެންޑްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިއަށް ިސޓީި
ހުށަހަޅާފައވާކަމަށްިއެމނސްޓްރީންިފާހަގަކޮށްިއެިި62ފަރާތުގެިނަންި،ފްލެޓްިޙަވާލުކުރުމަށްިގުރުއަތުލާިލސްޓުގައިހމަނާފައނުވާއރުި،މފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައިި02އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައި
ި1މލއަންިރުފޔާިދެއްކުމަށްިއެއްބަސްވެފައވާިބައެއްިފަރާތްތަކުގެިނަންވެސްިހމެނޭކަމާއ؛ ި
ި
ި 2ި ި .2އަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިި 1މލއަންިރުފޔާިދައްކާނެކަމަށްިއެއްބަސްވިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިހައުސންގިމނސްޓްރީންިއަންގާފައވާިގޮތަށްިފައސާިދައްކާނެިގޮތުގެިތަފްޞީލްި
ހުށަހަޅާފައނުވާިބައެއްިފަރާތްތައްިހައުސންގިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނަށްިފޮނުވާފައވާިފްލެޓްިލބޭިމީހުންގެިލސްޓުންިއުނކޮށްފައވާއރުި،ހަމަިއެގޮތަށްިތަފްޞީލްިހުށަހަޅާފައނުވާިބައެއްި
ފަރާތްތައްިއެލސްޓުގައިހމަނާފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ި ި .2ފައސާ ިދައްކާނެ ިގޮތުގެ ިތަފްޞީލް ިހުށަނާޅާ ިބައެއް ިފަރާތްތަކަށް ިފައސާިދައްކާނެ ިގޮތުގެ ިތަފްޞީލު ިހުށަހެޅުމުގެ ިފުރުޞަތު ިމނސްޓްރީން ިފަހުންިދީފައވާކަމަށް ިހައުސންގި
މނސްޓްރީގެިމުވައްޒަފުންިބުނާކަމާއ ިސޓީިހުށަހެޅުމުގެިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިމނސްޓްރީއންިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްިއެދިހުށަހަޅާފައވާިސޓީތަކަށްިމނސްޓްރީންިޖަވާބުިދީފައ ިނުވުމުންި
އެފަރާތްތަކަށްިގޮތެއްިނންމައިފައސާިދެއްކޭނެތޯިނުވަތަިނޫންތޯިކަނޑައެޅުމުގެިފުރުޞަތުިގެއްލފައވާކަމާއ؛ ި
ި
ިި ި .20މނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓެރެޜަރީން ިި 02ސެޕްޓެންބަރު ިި 1026ގައ ިއެ ިމނސްޓްރީގެ ިވެބްސައޓްގައ ިޝާއޢުކޮށްފައވާ ިނަންބަރު ިި(PR)13-E/13/2016/04
ނޫސްބަޔާނުގައ ިހައުސންގިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނާއ ިކުންފުންޏަކާއެކުިވެފައވާިއެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިއަރަބއްޔާިއަދ ިގާކޮށިބމުގައ ިޢމާރާތްކޮށްފައވާިފްލެޓްތަކަށްިކޮންޓްރެކްޓަރަށްި
ދައްކަންޖެހޭ ިފައސާިދެއްކުމަށްޓަކައ ި(ި -/102,242,260ދުއސައްތަހަތްދހަ ިއަށް ިމލއަން ިސަތޭކަިސާޅީސްފަސްހާސް ިނުވަސަތޭކަ ިފަސްދޮޅަސް) ިރުފޔާ ިދޫކޮށްފައވާ ިކަމަށާއ ިފްލެޓްި
ލބޭފަރާތްތަކަށްިލބފައވާިނުތަނަވަސްކަންިފލުވައ ިދނުމަށްޓަކައ ިމހާރުިފްލެޓްތަކަށްިފައސާިދެއްކުމަށްިހަމަޖެހފައވާިއުޞޫލުިލުއކޮށްދެއްވައ ިއެޗް.ޑީ.ސީިމެދުވެރކޮށްިފައސާިދެއްކޭނެި
އންތޒާމްިހަމަޖެއްސުމަށްިސަރުކާރުންިނންމަވާފައވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީ؛
ި
ިިިިިިިިިިިިިިއެ ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރު ިވެށފަހ ިމާލެ ިޕްރޮގްރާމްގެ ިދަށުންިމާލޭގައ ިޢމާރާތް ިކުރެވފައވާ ިފްލެޓްތައް ިޙަވާލުކުރާނެ ިފަރާތްތައްިކަނޑައެޅުމުގައި ،ހައުސންގި
މނސްޓްރީން ިކަނޑައަޅާފައވާ ިބައެއް ިއުޞޫލްތަކާިޚލާފަށް ިޢަމަލުކޮށްފައވާކަމާއި ،ފްލެޓަށް ިޝަރުޠު ިހަމަވެ ިމާލެއން ިފްލެޓްިލބޭނެ ިކަމަށް ިކަނޑައަޅާއފައވާ ިފަރާތްތަކުގެ ިމެދުގައި
ހަމަހަމަކަންި ގެއްލޭގޮތަށް ިވަކ ިބަޔަކަށް ިމަންފާ ިލބޭގޮތަށް ިއަދ ިވަކ ިފަރާތްތަކެއްގެ ިހައްގުިގެއްލޭގޮތަށް ިޢަމަލުކުރެވފައވާކަމަށް ިމކޮމޝަނަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އަދިމނސްޓްރީ ިއޮފްި
ފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިނަންބަރުިި(PR)13-E/13/2016/04ނޫސްބަޔާނުގައިފާހަގަކޮށްފައވާިގޮތަށްިހައުސންގިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންިމެދުވެރކޮށްިފައސާިދެއްކޭނެިއންތޒާމްި
މހާރު ިސަރުކާރުން ިހަމަޖައްސާފައވާތީި،މާލެއން ިފްލެޓް ިލބޭނެ ިކަމަށް ިމީގެކުރން ިކަނޑައަޅާފައވާ ިި 166ފަރާތްވެސްިހމެނޭގޮތަށް ިއަދ ިމސޓީގައ ިފާހަގަކޮށްފައވާ ިކަންތައްތަކަށްި
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ރޢާޔަތްކޮށްގެންިފްލެޓްިދޫކުރުމުގެިކަންތައްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިދެންނެވުނެވެ.
ި
ސުނާމީިކާރސާއާިގުޅގެންިމާމެންދޫިގައިޢމާރާތްިކޮށްފައވާިގެތައްިޢމާރާތްިކުރުމަށްިގެންދޔަިތަކެތީގެިތެރެއންިބާކީވިތަކެތިމާމެންދޫގައިހުރިސަރުކާރުގެިއެހެންިއދާރާތަކަށްިބޭނުންވާި

 ި 22ގއ.މާމެންދޫި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ތަކެތ ިހުރހާިބަލައ ިއެއދާރާތަކާ ިޙަވާލުކުރުމަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑްިޓްރެޜަރީއން ިމާމެންދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއާ ިޙަވާލުކޮށްފައވަނކޮށްި ،އެތަކެތިއެއްވެސް ިއދާރާއަކާި
ޙަވާލުނުކޮށްިޖެހގެންިއަންނަިހުކުރުިދުވަހުިއެތަކެތިނީލަންކޔަންިއުޅޭކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހަޅާފައވާތީި ،
ި
ސުނާމީ ިކާރސާއާ ިގުޅގެން ިމާމެންދޫ ިގައ ިޢމާރާތް ިކޮށްފައވާ ިގެތައްިޢމާރާތް ިކުރުމަށް ިގެންދޔަ ިތަކެތީގެ ިތެރެއން ިބާކީވ ިއެތަކެތ ިނީޔަން ިކޔުމުގެިކަންތައްތައް ިކުރޔަށް ިގެންދަވަންި
އުޅުއްވާނަމަި ،އެތަކެތ ިނީލަން ިކޔުމުގެިކަންތައް ިކުރޔަށް ިނުގެންގޮސް ިމަޑުޖައްސާލުމަށާއި ،އަދި،އެތަކެއްޗާމެދު ިޢަމަލުކުރުމަށް ިފނޭންސް ިމނސްޓްރީން ިގއ.މާމެންދޫ ިކައުންސލްގެި
އދާރާއަށްިއަންގަވާފައވާ ިގޮތުގެމަތން ިމާމެންދޫގައ ިއެތަކެތ ިބޭނުންވާ ިދައުލަތުގެ ިއެހެންިއދާރާތައް ިހުރތޯ ިބެއްލެވުމަށްފަހުި ،އެތަކެތ ިއެއދާރާތަކާ ިޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ިގއ.މާމެންދޫި
ކައުންސލްގެިއދާރާގައިދެންނެވުނެވެި .
 ި 21ހދ.ނޭކުރެންދޫި

ހދ.ނޭކުރެންދޫގައ ިކުނޖަމާކޮށްިކުނކޮށ ިމެނޭޖްކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިހދ.ނޭކުރެންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާއންިކޮށްފައވާިނަންބަރުިިި(IUL)268/268/2015/92އޢުލާނާިގުޅގެންި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި މިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައވަނީިގާނޫންިނަންބަރުިި22/1024ގެިދަށުންިވޔަފާރިރަޖސްޓްރީިކޮށްފައވާިފަރާތަކާިނޫންކަންިމމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުންިއެނގޭތީި،މމަސައްކަތްި
މހާރުިޙަވާލުކޮށްފައވާ ިފަރާތަށްިވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީިކުރުމަށްިވަކ ިމުއްދަތެއްިދނުމަށްފަހުިއެމުއްދަތުގެ ިތެރޭގައ ިއެފަރާތުގެިވޔަފާރ ިރަޖސްޓްރީިނުކޮށްފނަމަި،އެފަރާތުންިއެމަސައްކަތްި
ނަގައި،އަލުންިއޢުލާންކޮށްގެންިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމުގެިކަންތައްިކުރޔަށްިގެންދއުމަށްިހދ.ނޭކުރެންދޫިކައުންސލްގެިއދާރާގައިދެންނެވުނެވެި .
 ި 21މނސްޓްރީ

ިއޮފްި ހދ.ހަނމާދޫގައ ިހއ.ހަތފުށީިރައްޔތުންނަށްިސަރުކާރުންިޢމާރާތްކޮށްދންިގެތަކުގެިތެރެއންިހަތފުށީިރައްޔތުންނަށްިގެތައްިޙަވާލުކޮށްފައ ިބާކީހުރ ިި 10ގެއަށްިހދ.ހަނމާދޫންިއެދފައވާި

ހައުސންގ ިއެންޑްި ފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިއެިގެތައްިލބޭިފަރާތްތައްިކައުންސލްގެިނޯޓސްިބޯޑަށްިނެރެފައވާިކަމަށާއި،އެިގެތަކަކީިމހާރުިވަރަށްިބޮޑަށްިވީރާނާވެފައވާިތަންތަންިކަމަށާއި،އެގޮތުންިފްލޯރގައި
އންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ި ޖަހާފައވާ ިތަށމުށތައް ިފުފ ިއަރާފައވާ ިކަމަށާއި ،ހަމަިއެގޮތަށް ިކޮޓަރތަކާއ ިސޓންގ ިރޫމްގެ ިދޮރުފަތްތައްވެސް ިފުފ ިހަލާކުވެފައވާިކަމަށާއި ،ހަލާކުވެފައވާ ިތަންތަން ިއެ ިގެއެއް ިލބޭި
ފަރާތަކުން ިމަރާމާތުިކުރުމަށްފަހު ިއަގު ިހުށަހެޅުމަށް ިއަންގާފައވާ ިކަމަށާއި،އެގޮތަށް ިއޮތުމުން ިއެކިފަރާތްތަކުން ިއެއްކަހަލަ ިމަސައްކަތްތަކަށް ިއެކ ިއަގު ިހުށަހެޅުމުގެ ިފުރުޞަތުިބޮޑުވާނެތީި
އެއީވެސްިއންސާފުންިހނގާނެިކަމެއްކަމަށްިނުބެލެވޭިކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅފައވާތީި ،
ި ި ި ި ި ިިިއެިޝަކުވާގައިބުނެފައވާިގޮތަށްިގެތައް ިދނުމުގެިކަންތައްިއޮވެއްޖެނަމަި،އެިގެތައްިލބޭިފަރާތްތަކަށްިއެކަމުންިނާޖާއޒް ިފައދާތަކެއްިނެގުމުގެިފުރުޞަތުިއޮތްކަމަށްި
ފެންނާތީއާއި،އަދ ިސަރުކާރުގެިފަރާތުންިއެކަންިކުރުވަންިތބޭިބަޔަކަށްވެސްިގެތައްިލބޭިފަރާތްތަކާިގުޅގެންިނާޖާއޒުިފައދާތަކެއް ިނެގުމުގެ ިފުރުޞަތުިއޮތްކަމަށްިފެންނާތީިއެިފުރުޞަތުި
އެއްވެސްިފަރާތަކަށްިނުލބޭފަދަިގޮތަކަށްި ގެތައްިދޫކުރެއްވުމުގެިކަންތައްިކުރޔަށްިގެންދެވުމަށްިމނސްޓްރީިއޮފްިހައުސންގިއެންޑްިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައިދެންނެވުނެވެި .
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ި
 ި 24ގއ.މާމެންދޫި

ގއ.މާމެންދޫ ިގޯތ ިދޫކުރެއްވުމާ ިގުޅޭގޮތުން ިގއ.މާމެންދޫ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއންިކުރެއްވ ިނަންބަރުި 14(ި 408-ESMS/IUL/2013/1ި ި ި ި ި ި :ނޮވެންބަރު ިި )1021އޢުލާނާއި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ނަންބަރުި 14(ި408-ESMS/IUL/2013/1ި :އޮގަސްޓު ިި )1024އޢުލާނާ ިގުޅޭގޮތުންިފޮނުއްވ ިލޔުންތައް ިމ ިކޮމޝަނުން ިދރާސާ ިކުރއރުި ،ތރީގައ ިމދަންނަވާިކަންތައްތައްި
ފާހަގަކުރެވފައވެއެވެި .
ި
.2ގޯތ ިދޫކުރެއްވުމާިގުޅޭގޮތުންިކުރާިއޢުލާންތަކުގައ ިހުންނަންޖެހޭނެކަމަށްިހައުސންގެިމނސްޓްރީންިނެރުއްވާފައވާި"ދރއުޅުމަށްޓަކައ ިބަންޑާރަިގޯތިދޫކުރުމުގެިގަވާއދު"ިގެިި 21ވަނަި
މާއްދާގައިބަޔާންކުރައްވާފައވާިތރީގައިމދަންނަވާިމަޢުލޫމާތުތައްިހމަނުއްވާފައިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވެއެވެި .


ދޫކުރަންިހަމަޖެހފައވާިގޯތީގެިއަދަދުި .



ގޯތިދޫކުރާިސަރަޙައްދުި .



"ދރއުޅުމަށްޓަކައިބަންޑާރަިގޯތިދޫކުރުމުގެިގަވާއދު"ިގެިި0ވަނަިމާއްދާގައިބަޔާންކޮށްފައވާިޝަރުޠުތައްި .

ި
ި .1ގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކަށްިގޯތ ިދޫކުރުމުގައ ިޢަމަލުކުރުމަށްިހަމަޖައްސާިއުސޫލަކީިނުވަތަިއެފަރާތްތަކަށްިޕޮއންޓްިދނުމަށްިހަމަޖައްސާިއުސޫލަކީިގޯތ ިދނުމަށްިއޢުލާންކުރާއރުި
ޢާންމުކުރަންޖެހޭިލޔުމަކަށްވާއރުި،އެިލޔުންިޢާންމުކުރައްވާފައވަނީިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމުިހުށަހެޅތާިއަހަރަކަށްވުރެިގނަި ދުވަސްވީފަހުންކަންިފާހަގަކުރެވެއެވެި.އެގޮތަށްިޢަމަލުކޮށްފނަމަި،ވަކި
ފަރާތްތަކަކަށްިގނައންިޕޮއންޓްިލބޭގޮތަށްިޕޮއންޓްިދނުމަށްިހަމަޖައްސާިމންގަނޑުިކަނޑައެޅުމަށްިމަގުފަހވެގެންިދާނެކަމަށްިފެނެއެވެި .
ި
.1ގޯއްޗަށްިއެދުނުިފަރާތްތަކަށްިޕޮއންޓްިލބުނުިތަރުތީބުންިގޯތިދޫކުރެއްވުމުގެިބަދަލުގައ ިި 20ޕޮއންޓުންިފެށގެންިމަތންިޕޮއންޓްިލބުނުިއެންމެންގެިމެދުގައ ިގުރުއަތުިލައްވައގެންިގޯތި
ދެއްވާގޮތަށް ިހަމަޖައްސަވާފައވާތީި ،އެއީިއެންމެ ިއންސާފުވެރ ިގޮތެއް ިކަމަކަށް ިނުފެނެއެވެި .އޭގެ ިބަދަލުގައ ިއެންމެިއންސާފުވެރ ިގޮތެއްކަމަށް ިފެންނަނީި ،ޕޮއންޓް ިލބުނު ިތަރުތީބުން ިގޯތި
ލބޭނެިފަރާތްތައްިކަނޑައެޅުއްވުމެވެި.ގުރުއަތުިލައްވަންވާނީިޕޮއންޓުގެިގޮތުންިބަޔަކުިއެއްވަރުވެއްޖެނަމައެވެި .
ި
.4ގޯއްޗަށް ިއެދުނު ިފަރާތްތަކަށް ިޕޮއންޓް ިލބުނު ިގޮތާ ިބެހޭގޮތުން ިޝަކުވާިހުށަހެޅުމަށް ިހުޅުވާލައްވައ ިޢާންމު ިކުރައްވާފައވާ ިލސްޓުގައވާ ިި 1މީހެއްގެ ިނަންތައްި ،ގޯތ ިލބޭ ިފަރާތްތައްި
ހޮއްވެވުމަށްިގުރުއަތުިލެއްވުމާިގުޅޭގޮތުންިކުރައްވާފައވާިއޢުލާނާއެކުިޢާންމުިކުރައްވާފައވާިލސްޓުގައ ިހމެނފައނުވާތީި،އެިމީސްމީހުންިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހެޅިފޯމްތަކާމެދުިޢަމަލުކުރެއްވި
ގޮތަކާމެދުިސުވާލުިއުފެދެއެވެި .
ި
.2ގޯތ ިލބޭ ިފަރާތްތައް ިހޮއްވެވުމަށް ިގުރުއަތު ިލެއްވުމާ ިގުޅޭގޮތުންިކުރައްވާފައވާ ިއޢުލާނާއެކު ިޢާންމު ިކުރައްވާފައވާ ިލސްޓުގެ ިި 26ވަނަިނަންބަރުގައވާ ިފަރާތުގެ ިނަންި ،ގޯއްޗަށް ިއެދުނުި
ފަރާތްތަކަށްިޕޮއންޓްިލބުނުިގޮތާިބެހޭގޮތުންިޝަކުވާިހުށަހެޅުމަށްި ހުޅުވާލައްވައިޢާންމުިކުރައްވާފައވާިލސްޓުގައިނެތުމާއެކުި،ފަހުގެިލސްޓަށްިއޭނާގެިނަންިއތުރުވެފައވާިގޮތާމެދުިސުވާލުި
އުފެދެއެވެި .
ި
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
.6ގޯތިލބޭިފަރާތްތައްިހޮއްވެވުމަށްިގުރުއަތުިލެއްވުމާިގުޅޭގޮތުންިކުރައްވާފައވާިއޢުލާނާއެކުިޢާންމުިކުރައްވާފައވާިލސްޓުގައިއެކެއްގެިނަންިދެފަހަރަށްިހމެނފައވެއެވެި .
ި
.0ގއ.މާމެންދޫ ިގޯއްޗަކުން ިބައެއްިހބައން ިލބފައވާ ިފަރާތެއް ިއޭނާގެ ިޝަރުޠު ިހަމަނުވާކަމަށް ިގޯއްޗަށް ިއެދުނުިފަރާތްތަކަށް ިޕޮއންޓް ިލބުނު ިގޮތާ ިބެހޭގޮތުން ިޝަކުވާ ިހުށަހެޅުމަށްި
ހުޅުވާލައްވައ ިޢާންމު ިކުރައްވާފައވާ ިލސްޓުގައ ިބަޔާންކުރައްވާފައވެއެވެި.ނަމަވެސް ިގޯތ ިލބޭ ިފަރާތްތައް ިހޮއްވެވުމަށް ިގުރުއަތު ިލެއްވުމާ ިގުޅޭގޮތުންިކުރައްވާފައވާ ިއޢުލާނާއެކު ިޢާންމުި
ކުރައްވާފައވާިލސްޓުގައިއޭނާގެިޝަރުޠުިހަމަވާކަމަށްިބަޔާންކުރައްވާފައވާއރުި،އެިގޯތންިއޭނާއަށްިހބައންިލބފައވާިބމާމެދުިޢަމަލުކޮށްފައވާިގޮތެއްިއެނގޭކަށްިނެތެވެި .
ި
.2ގއ.މާމެންދޫި ިއެހެން ިރައްޔތަކު ިއޭނާގެ ިބައްޕައަށް ިގޯއްޗެއް ިލބފައވާ ިކަމަށާއި ،ބައްޕަ ިމހާރުިނޔާވެފައވާކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވެއެވެި .ނަމަވެސް ިބައްޕަގެ ިގޯތން ިބައެއްި،ތަރކައންި
އޭނާއަށްިލބެންިނެތްކަމަށްިފޯމުގެިި1.21ވަނަިނަންބަރުގައިއޭނާިބަޔާންކޮށްިދޮގުިމަޢުލޫމާތުިދީފައވާކަމަށްިބެލެވޭތީި،އޭނާގެިފޯމުިބާޠލުކުރަންިޖެހޭނެކަމަށްިފެނެއެވެި .
ި
.2ގއ.މާމެންދޫި ިމީހެއްގެ ިފަރާތުން ިި02ސެޕްޓެންބަރު ިި 1022ގައ ިހުށަހެޅ ިއޭނާގެ ިކޮއްކޮގެ ިލޔުމުގައިއެމީހުންގެ ިބައްޕަ ިބަލަމުން ިގެންދަނީ ިފޯމް ިހުށަހެޅ ިފަރާތްކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައި
އޮތްނަމަވެސްި،އެިލޔުންިއޭނާިހުށަހަޅާފައވަނީިބައްޕަިބަލަންިހަވާލުވުމަށްިއޭނާިއެއްބަސްވުމުންިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިބައްޕަިބެލުމުގައިއެއްވެސްިއެހީތެރކަމެއްިއޭނާގެިފަރާތުންިނުލބޭކަމަށްި
ި11ނޮވެންބަރުި ި1022ގައިއޭނާގެިކޮއްކޮިހުށަހެޅިލޔުމުގައވެއެވެި.އަދިފޯމްިހުށަހެޅިފަރާތްިއޭނާގެިބައްޕަިބަލަމުންިގެންދާކަމަށްިބުނެިހުށަހެޅިލޔުމަކީިގޯއްޗަށްިއެދިފޯމުިހުށަހެޅއރުި
ހުށަހެޅިލޔުމެއްިނޫންކަންވެސްިފާހަގަކުރެވެއެވެި.އެހެންކަމުންި،ބައްޕަިބަލާތީިދނުމަށްިހަމަޖައްސަވާފައވާިި1ޕޮއންޓްިއޭނާއަށްިދޭންޖެހޭނެކަމަކަށްިނުފެނެއެވެި .
ި
ވީމާި ،މަތީގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިި 1ި،ި1 ި2ވަނަ ިނަންބަރުގައ ިބަޔާންކުރެވފައވާ ިކަންތައްތައްިއެގޮތަށް ިހުރުމާއެކުި ،ގއ.މާމެންދޫއން ިގޯތ ިދެއްވުމަށްޓަކައ ިކުރައްވާފައވާިއޢުލާންތަކާި
ގުޅގެން ިހުށަހަޅާފައވާ ިފޯމުތައް ިބާޠލުކުރައްވައ"ި،ދރއުޅުމަށްޓަކައ ިބަންޑާރަ ިގޯތ ިދޫކުރުމުގެ ިގަވާއދު"ިގައިބަޔާންކޮށްފައވާ ިގޮތުގެމަތންި ،މނސްޓްރީ ިއޮފް ިހައުސންގ ިއެންޑްި
އންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެިލަފާފުޅާއެކުި،އަލުންިއޢުލާންިކުރައްވައގެންިގޯތިދެއްވުމުގެިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިގެންދެވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 22މނސްޓްރީ

ިއޮފްި ސްކޫލްތަކަށްިބޭނުންވާ ިޑެސްކްތަކަކީ ިވަރަށް ިއަވަހަށް ިނންމައ ިސްކޫލްތަކަށް ިފޮނުވަންޖެހޭިޑެސްކްތަކަކަށްވެފައ ިޑެސްކްތައް ިޖަހާ ިނމޭވަރަކުން ިމނސްޓްރީއާިޙަވާލުކޮށްދނުމަށްއެދ ިއެި

އެޑޔުކޭޝަން ި

މަސައްކަތް ިޙަވާލުވެފައވާ ިފަރާތުގައ ިތޔަިމނސްޓްރީއން ިދެންނެވުމުން ިޑެސްކްތައް ިޖެހޭ ިވަރަކުން ިޑެސްކުތަކުގައިވަރުނީސްލުމުގެ ިމަސައްކަތް ިކުރެވޭނެ ިތަނެއް ިހަމަޖެހއްޖެނަމަި
މނސްޓްރީއންިއެދޭގޮތަށް ިޑެސްކްތައް ިމނސްޓްރީއާ ިޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ިއެކުންފުނންިބުނުމުންި ،ދަރުމަވަންތަ ިސްކޫލްގެ ިބާ ިއމާރާތުގެ ިކްލާސް ިރޫމެއްގައ ިޑެސްކްތައްިވަރުނީސްކުރުމުގެި
ހުއްދައެއްިއެިކުންފުންޏަށްިތޔަިމނސްޓްރީއންިދީފައވާތީިއެފަދަިކަންކަމުގެިސަބަބުންިއާންމުންގެިހތުގައިޝައްކުިއުފެދޭނެތީއާއިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހވެގެންދާނެތީި،ކުރއަށްިއޮތްތަނުގައި
އެފަދަިމަސައްކަތްތައްިކުރުވުމުގައި،މަސައްކަތްިކުރާިފަރާތަށްިއެއްވެސްިފަސޭހައެއްިނުވަތަިއނާޔަތެއްިދޭިކަމުގައވާނަމަިއެކަމެއްިއެިމަސައްކަތާިގުޅޭިމައުލޫމާތުިކަރުދާހުގައިހމަނައގެންި
މަސައްކަތްިކުރުވުމުގެިކަންތައްތައްިކުރއަށްިގެންދއުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
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އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 26އދ.ފެންފުށީިސްކޫލް ި ި 14ނޮވެންބަރ ިި 1000ން ިފެށގެންިި 00ޖޫން ިި 1002އާއ ިހަމައަށްިއދ.ފެންފުށީިސްކޫލްގެ ިތޖޫރީިބާކީ ިފުރހަމަކޮށްފައ ިނުވާކަމާއިި 1002ވަނަ ިއަހަރާއ ިި 1020ވަނަ ިއަހަރުިގނަި
އަދަދެއްގެިބލްތަކެއްިޚަރަދުކުރުމަށްފަހުިތޖޫރީއންިބާކީނުކޮށްިހުރކަންިސްކޫލްގެިތޖޫރީިބާކީިފޮތުންިފާހަގަިކުރެވފައވާތީި،ދވެހިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި 6.26ގައވާިގޮތުގެި
މަތންިތޖޫރީގެިފައސާއާއިގުޅޭިހުރހާިލޔެކޔުމެއްިގަވާއދުންިފުރހަމަކޮށްިރައްކާތެރކާމާއެކުިބެލެހެއްޓުމަށާއި،ގނަިއަދަދެއްގެިބލްތައްިހުއްދަިދެއްވާގައ ިލޔުމަށްފަހުިހުއްދަދޭިފަރާތެއްގެި
ސޮއނުކޮށްިފައސާި ދައްކާފައވާކަންިހުއްދަިދެއްވާިފޮތުންިއެނގޭތީި،ދވެހިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި4.01ގައިބަޔާންކޮށްފައވާިގޮތުގެިމަތންިވެރޔަކުިލައްވާިސޮއކުރުވުމަށްިފަހުި
ފައސާިޚަރަދުިކުރުމަށާއި،އދ.ފެންފުށީިސްކޫލްގެިތޖޫރީި ފައސާިދުވަހުިފޮތްިގަވާއދުންިބަލަހައްޓާފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،ދވެހިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި 2.21ގެި(ހ)ި
އަދި(ށ)ިގައިބަޔާންކޮށްފައވާިފަދައންިދުވަހުިފައސާިފޮތްިގަވާއދުންިބަލަހައްޓަމުންިގެންދއުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 20ހތަދޫ

ިރީޖަނަލްި ހތަދޫިރީޖަނަލްިހޮސްޕޓަލްިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިފޮޅާިސާފުކުރުމުގެިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިމއަހަރުގެިތެރޭގައިި4އޢުލާނެއްިކޮށްފައވާިކަމަށާއި،ނަމަވެސްިފުރަތަމަިކުރި

ހޮސްޕޓަލް ި

ި 1އޢުލާންިބާޠލުކުރިސަބަބުިފަހުންިކުރ ިއޢުލާނުތަކުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާކަމަށާއި،އެގޮތަށްިޢަމަލުކޮށްފައވަނީިހޮސްޕޓަލުންިއެިމަސައްކަތްިހަވާލުކުރަންިބޭނުންވާިވަކިބަޔަކަށްިބޑްި
ކާމޔާބުކޮށްދނުމުގެިގޮތުންކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނެިމިކޮމޝަނަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅފައވެއެވެި .
ި
ި ި ި ި ި ިިިވމާި ،މ ިކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުން ިފުރަތަމަ ިކުރ ިި 1އޢުލާން ިބާޠލުކުރ ިސަބަބު ިފަހުން ިކުރިއޢުލާނުތަކުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާތީި ،ހތަދޫ ިރީޖަނަލް ިހޮސްޕޓަލްި
ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިފޮޅާިސާފުކުރުމުގެިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއަލުންިއޢުލާންިކުރައްވައގެންިކުރއަށްިގެންދއުމަށްިހތަދޫިރީޖަނަލްިހޮސްޕޓަލްގައިދެންނެވުނެވެި .

 ި 22މނސްޓްރީ
ޔޫތު

ިއޮފްި ގދ.ތނަދޫިސްޕޯޓްސްިއެރީނާގެިމަސައްކަތްިި 12ޖުލައ ިި 1026ވަނަިދުވަހުގެިކުރންިނންމުމަށްޓަކައި،މމަސައްކަތްިވަކވަކ ިކޮންޓްރެކްޓަރުންނާިމަޝްވަރާކޮށްގެންިކުރއަށްިގެންދެވޭނެި
ިއެންޑްި ގޮތް ިހަމަޖެއްސުމުގެ ިހުއްދައަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިޔޫތް ިއެންޑް ިސްޕޯޓްސްއންިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓްރެޜަރީގައ ިއެދުމުން ިތން ިފަރާތުން ިކޯޓޭޝަން ިހޯދައގެން ިވަކވަކި

ސްޕޯޓްސް ި

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްގެން ިކުރއަށްިގެންދއުމުގެ ިޙުއްދައަށް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓްރެޜަރީއން ިދީފައވީނަމަވެސްި،ސީދާ ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިޔޫތް ިއެންޑްި
ސްޕޯޓްސްއންިވަކވަކ ިކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކުިއެއްބަސްވުންިހަދައގެންިމަސައްކަތްިކުރއަށްިގެންގޮސްފައނުވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައ ިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްި
ޓްރެޜަރީއންިދޭިމފަދަިހުއްދަތަކާިގުޅގެންިހުއްދަދޭިއުޞޫލާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވުނެވެި .

 ި 22މޯލްޑވްސް

ިރޯޑްި ގދ.ތނަދޫގައ ިި1ފުޓްސަލްދަނޑު ިތަރައްޤީކުރުމުގެ ިމަސައްކަތް ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިޔޫތް ިއެންޑްިސްޕޯޓްސްއންި ،މޯލްޑވްސް ިރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިކޯޕަރޭޝަންއާ ިޙަވާލުކުރއރުި

ޑވެލޮޕްމަންޓްި

ފުޓްސަލްދަނޑުތަކުގެ ިމަސައްކަތްތަކުގެ ިތެރެއން ިފެންސންގި،ލައޓންގ ިއަދ ިޓާރފްިއެޅުމުގެ ިމަސައްކަތް ިވަކ ިކުންފުންޏަކާ ިޙަވާލުކޮށްގެންިމަސައްކަތް ިކުރއަށް ިގެންދއުމަށް ިމޯލްޑވްސްި

ކޯޕަރޭޝަން ި

ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިކޯޕަރޭޝަނަށްިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިޔޫތް ިއެންޑް ިސްޕޯޓްސް ިއން ިއަންގާފައވަނީ ިއެ ިކުންފުންޏަށް ިނާޖާއޒް ިފައދާ ިހޯދައދނުމަށް ިކަމަށް ިބުނެިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅުނުި
މައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިބެލބެލުމުން ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރުި ،މނސްޓްރީ ިއޮފް ިޔޫތް ިއެންޑް ިސްޕޯޓްސްގެ ިއެންގުމަށްިގދ.ތނަދޫ ިި 1ފުޓްސަލްދަނޑު ިތަރައްޤީކުރުމަށްި
މޯލްޑވްސްިރޯޑްިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަނުންި،ޝަކުވާގައިބުނާިކުންފުނިސަބްިކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެިގޮތުގައިހަމަޖައްސާފައވާކަންިއެނގޭތީި،މީގެފަހުންި،ދައުލަތުގެިއދާރާތަކުންިމޯލްޑވްސްި
ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިކޯޕަރޭޝަނާއ ިޙަވާލުކޮށްގެންި ކުރއަށް ިގެންދާ ިޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ިޙަވާލުވެ ިކުރޔަށް ިގެންދަންވާނީ ިމޯލްޑވްސް ިރޯޑްިޑވެލޮޕްމަންޓް ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިޕްރޮކއުމަންޓް ިޕޮލސީއާި
އެއްގޮތަށްިކަމުގައިދެންނެވުނެވެި .

12

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 10މނސްޓްރީ
ފނޭންސް
ޓްރެޜަރީ ި

ިއޮފްި ދައުލަތުގެ ިއެކއެކިމުއައްސަސާތަކުން ިމނސްޓްރީ ިއޮފް ިފނޭންސް ިއެންޑް ިޓްރެޜަރީގެ ިޙުއްދައާއެކުިދައުލަތުގެ ިކުންފުނތަކާ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިހންގާ ިތަފާތު ިޕްރޮޖެކްޓުތައްިހންގުމުގައި
ިއެންޑްި މނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއންިދޫކުރާިޙުއްދައާިޚލާފަށްިމަސައްކަތްިކުރއަށްިގެންދާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީިއާއިމފަދައންިޢަމަލުކުރުމުގެިސަބަބުންިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލުތަކަށްި
މަގުފަހވުމުގެ ިފުރުޞަތުިއޮތްކަމަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީި ،ދައުލަތުގެ ިމުއައްސަސާތަކުން ިދައުލަތުގެިކުންފުނތަކާއ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިހންގާ ިޕްރޮޖެކްޓުތައް ިއެކުންފުނތަކުގެިއުޞޫލްތަކާ ިޚލާފްނުވާނެި
ގޮތަކަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިބާރުއެޅުމާއިއެފަދަިމަސައްކަތްތައްިކުރއަށްިގެންދަނީިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއންިދޫކުރާިޙުއްދައާިއެއްގޮތަށްިތޯިނުވަތަިނޫންތޯިބަލައިމޮނޓަރި
ކުރެވޭނެިނޒާމެއްިޤާއމުކުރުމަކީިމުޙއްމުިކަމެއްިކަމަށްިފެންނާތީިމކަންިމނސްޓަރިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިސަމާލުކަމަށްޓަކައިދެންނެވުނެވެި .

 ި 12ތ.އަތޮޅުި

ތ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިޑރެކްޓަރ ިޖެނެރަލްއަށް ިއެިވަޒީފާ ިލބުމާ ިގުޅގެން ިއޭނާ ިދރއުޅެމުންގެންދަނީ ިތ.އަތޮޅުގޭގައ ިކަމަށާއި،އެތަނަށް ިއޭނާ ިކުލ ިނުދައްކާ ިކަމަށް ިބުނެި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި މކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅުނު ިޝަކުވާއެއްިބެލބެލމުގައި ،އޭނާ ިއަތޮޅުގޭގައ ިހުންނަނީ ިކައުންސލުގެިޖަލްސާއަކުން ިނންމ ިނންމުމަކާ ިއެއްގޮތަށް ިކަމަށާއި ،އޭނާ ިއަތޮޅުގޭގައިހުންނަނީ ިކުލި
ދައްކާގޮތަށް ިނޫންކަން ިފާހަގަކުރެވޭކަމާއ ިއަދ ިި 21ސެޕްޓެންބަރުިި 1021ވަނަ ިދުވަހު ިބޭއްވ ިކައުންސލްގެ ިި 1021/12ވަނަ ިޖަލްސާއން ިއެގޮތަށްިނންމަވާފައވާކަން ިއެ ިޖަލްސާގެި
ޔައުމއްޔާއންިއެނގެންިއޮތްނަމަވެސްި،ކައުންސލަރުންވެސްިއަތޮޅުގޭގައ ިތބެންވާނީިކުއްޔެއްިދީގެންކަމަށްިި 22މާރޗުިި 1022ގައ ިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިލޯކަލްި
ގަވަރމަންޓްިއޮތޯރޓީއަށްިފޮނުވިނަންބަރުިި E2/221/2011/421ސޓީންިއަންގަވާފައވާިކަމަށާއި،އަދ ިމކަންިލޯކަލްިގަވަރމަންޓްިއޮތޯރޓީގެިނަންބަރުިި 02(ި2002/1022/112ޖޫންި
ި )1022ސޓީން ިހުރހާިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާތަކަށް ިއަންގަވާފައވާތީިިކައުންސލަރުން ިނޫނަސް ިއެހެން ިމީހަކުވެސް ިކުއްޔެއް ިނުދޭގޮތަށް ިއަތޮޅުގޭގައ ިބަހައްޓާގޮތަށް ިކައުންސލުންި
ނންމެވުމަކީިއެިއެންގުމުގެިރޫޙާިޚލާފުިކަމެއްކަމަށްވާތީި،ފނޭންސްިމނސްޓްރީގެިހުއްދައެއްިނެތިއެކަންިއެގޮތަށްިކުރެއްވޭނެކަމަށްިމކޮމޝަނަށްިނުފެންނާތީިި،މނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްި
އެންޑްިޓްރެޜަރީިއންިއަންގަވާފައވާިގޮތުގެިމަތންިއަތޮޅުގެިބޭނުންކުރެއްވުމަށްިތ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގައިދެންނެވުނެވެި .
 ި 11ރ.ދުވާފަރުި

ދުވާފަރުިސްކޫލުގައ ިި 1020ވަނަިއަހަރުިފަހުކޮޅުގައިކޮށްފައވާިބައެއްިމަސައްކަތްތަކާިބޭހޭގޮތުންިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްިމކޮމޝަނުންިބެލބެލުމުގައި،އެިމަސައްކަތްތައްި

ޕްރައމަރީިސްކޫލް ި ކުރުވުމުގައި،މާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި2.26ގައވާިގޮތުގެިމަތންި،ޕޮއންޓްިދޭނެިއުޞޫލެއްިކަނޑައަޅާފައނުވާިކަމާއި،މާލއްޔަތުިގަވާއދުގެިި2.22ގައވާިގޮތަށްިއެކކަންކަމަށްިލބޭިއަގުތައްި
ބަލައ ިމަސައްކަތް ިކަނޑައެޅުމަށް ިހަވާލުކުރާނެިފަރާތެއް ިހޯދުމަށްި ،އަންދާސީހސާބު ިބަލާ ިކޮމޓީއެއް ިހަމަޖައްސަވާފައނުވާިކަމާއި ،މާލއްޔަތު ިގަވާއދުގެ ިި 6.02ގައވާ ިގޮތުގެ ިމަތންި،
ދައުލަތުގެިމުވައްޒަފަކާިގުޅުންިހުރ ިފަރާތަކާިމަސައްކަތްިހަވާލުކުރުމުގެިކުރންި،އެންޓިކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނުގެިހުއްދަިލޔުމަކުންިހޯދާފައނުވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީި،ކުރއަށްިއޮތްތާނގައި
މފަދަިޚދްމަތްތައްިހޯދުމުގައިމާލއްޔަތުިޤަވާއދާއިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރެއްވުމަށްިދެންނެވުނެވެި .
ި ި ި ި ި ި ިއަދ ިސްކޫލުގެ ިމުދަލާއ ިފައސާއާބެހޭ ިގނަ ިކަންކަން ިބަލަހައްޓަމުންިގޮސްފައވަނީ ިމާލއްޔަތު ިޤަވާއދުގައ ިބުނެފައވާގޮތަށް ިނޫންކަމަށްިފާހަގާކުރެވޭތީ ިސްކޫލުގެި
ފައސާއާބެހޭިމަސައްކަތްތައްިކުރުމުގައިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިގަވާއދުގައިބަޔާންކޮށްފައވާިއުޞޫލްތަކުގެިމަތންިޢަމަލުކުރުމަށްވެސްިދެންނެވުނެވެި .
 ި 11ޅ.ނައފަރުި

ޖަނަވާރާއ ިދޫނސޫފާސޫފ ިގެންގުޅުމަށްިޅ.ނައފަރުިޞނާޢީިސަރަޙައްދުންިި 2ބމެއްިކުއްޔަށްިދޫކުރުމާިބެހޭގޮތުންިމ ިކޮމޝަނަށްިިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައެއްިމކޮމޝަނުންިބެލިބެލުމުގައި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި އެ ިމަސައްކަތަށް ިތ ިޅ.ނައފަރު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިކުރެއްވ ިނަންބަރުިި 22(ި(IUL)327-C/327/2016/100އޮގަސްޓް ިި )1026އޢުލާނާ ިގުޅގެން ިބން ިދޫކުރާނެިފަރާތްތައްި
ހޮވުމަށް ިހަމަޖައްސާފައވަނީ ިއަގަށް ިި 20މާކްސް ިއަދ ިޖަނަވާރާއިދޫނސޫފާސޫފ ިގެންގުޅޭ ިމީހުންގެ ިދަފްތަރުގައ ިރަޖސްޓްރީ ިވެފައވާ ިފަރާތްތަކަށްިި 20މާކްސް ިދީގެން ިކަމަށާއި ،ބމަށްި
އެދުނުިފަރާތްތަކަށްިމާރކްސްިދީފައހުރީިއެިއުސޫލުންިކަމާއި،އެގޮތަށްިމާކްސްިދނުމުންިބންިނުލބޭިފަރާތްތަކުގެިތެރެއންިދޫނސޫފާސޫފިގެންގުޅޭިމީހުންގެިދަފްތަރުގައިރަޖސްޓްރީވެފައި
ނެތްިބައެއްިފަރާތްތަކުންިބންތައްިލބޭިގނަިފަރާތްތަކަށްވުރެިމާބޮޑެތ ިއަގުތައްިހުށަހަޅާފައ ިހުރކަންިފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،ނަމަވެސްިއެފަރާތްތަކަށްިބންިނުލބޭގޮތްިދމާވެފައވަނީި،އަގަށްި
މާކްސް ިދނުމަށް ިހަމަޖައްސާފައވާ ިއަދަދާިއެއްވަރުގެ ިއަދަދަކަށް ިދަފްތަރުގައ ިރަޖސްޓްރީވެފައވާ ިފަރާތްތަކަށް ިމާކްސްިދނުމަށް ިހަމަޖައްސާފައވާތީ ިކަމާއި ،އެހެންކަމުންި ،އެއީ ިފައސާގެި

13

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ގޮތުންިބަލާއރު ިދައުލަތަށް ިލބޭ ިގެއްލުމެއްކަމަށް ިމކޮމޝަނަށްިފާހަގަކުރެވޭތީި ،މީގެފަހުން ިމފަދަ ިބޑްތަކަށް ިމާރކްސް ިދނުމުގެ ިއުސޫލުިކަނޑައެޅުމުގައި ،މާކްސްދޭ ިއެހެން ިބައތަކަށްވުރެި
އތުރަށްިއަގަށްިމާކްސްދޭގޮތަށްިހަމަޖައްސަންިފެންނަިކަމުގައިޅ.ނައފަރުިކައުންސލްިއދާރާގައިދެންނެވުނެވެި .
 ި 14މޯލްޑވްސް

ިރޯޑްި މޯލްޑވްސްިރޯޑްިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަން ިލމޓެޑުގެިކުޅުދުއްފުށީިސައޓްިއޮފީހުގެިމެނޭޖަރ ިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްިނުކޮށްިއތުރުގަޑީގެިގޮތުގައ ިކޮންމެިމަހަކުިއެތައްހާސް ިރުފޔާއެއްި

ޑވެލޮޕްމަންޓްި

ނަގަމުންދާި ކަމަށާއި،އެއޮފީހަކީިކުޅުދުއްފުށީގައ ިމވަގުތުިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްިކުރަމުންގެންދާިކުންފުންޏަކަށްިނުވާއރުިއތުރުގަޑީގައ ިމަސައްކަތްކުރަންިޖެހޭނެކަމަށް ިނުފެންނަިކަމަށާއި،

ކޯޕަރޭޝަން ި

އޭނާިހަދާގޮތަކީިހެނދުނުިފެށޭިގަޑީގައިފންގަރޕްރންޓްިމެޝނަށްިއެންޓަރވުމަށްފަހުިރޭގަނޑުިި20ޖަހާއރުިޗެކްއައުޓްވަނީިކަމަށްބުނެިމިކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަނުވާއެއްިބެލބެލުމުންި،
މޯލްޑވްސް ިރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިކޯޕަރޭޝަން ިލމޓެޑުގެ ިކުޅުދުއްފުށީ ިސައޓްިއޮފީހުގެ ިމެނޭޖަރ ިމުޖުތަބާ ިޙަމީދު ިގެ ިހާޒރީއާއ ިމުސާރައާއ ިއތުރުގަޑީގެިފައސާއާބެހޭ ިލޔުންތައް ި(ި1026
ޖަނަވަރީން ިޖޫންގެ ިނޔަލަށް) ިބެލއރުި،ޝަކުވާގައ ިބުނެފައވާ ިފަދައން ިގނަ ިދުވަސްދުވަހު ިހެނދުނު ިޗެކްއން ިވާގޮތަށްިޗެކްއައުޓް ިވެފައހުރީ ިރޭގަނޑު ިި 20ޖަހާއރު ިނުވަތަ ިއޭގެފަހުންި
ކަމަށާއި،އަދިއެގޮތަށްިހުރިދުވަސްތަކަށްިރަސްމީގަޑިނމޭިވަގުތުންިފެށގެންިރޭގަނޑުިި20ޖެހުމާިހަމައަށްިއތުރުގަޑީގެިފައސާިދީފައވާކަންިކަމަށާއި،އޭނާިއތުރުގަޑީގައިމަސައްކަތްކުރި
ބައެއް ިދުވަސްދުވަހު ިކުރ ިމަސައްކަތެއް ިހާޒރީގައ ިބަޔާންކޮށްފައނުވާ ިކަމަށާއި ،އަދ ިކުރ ިމަސައްކަތް ިލޔެފައވާ ިދުވަސްދުވަހުވެސް ިލޔެފައވަނީ ިއޮފީހުގެ ިމަސައްކަތް ިނުވަތަ ިސައޓުި
މެނޭޖުކުރުމުގެިމަސައްކަތް ިކުރ ިކަމާއި ،އަދ ިއެ ިމަސައްކަތްތަކުގެ ިތަފްޞީލް ިލޔެފައނުވާކަންިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ކުރޔަށް ިއޮތްތަނުގައ ިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިދޭއރުި ،އތުރުގަޑީގައި
މަސައްކަތް ިކުރާ ިމުވައްޒަފުން ިއތުރުގަޑީގައ ިކުރާ ިމަސައްކަތުގެިތަފްޞީލް ިއެނގޭނެހެން ިލޔެވފައ ިއޮންނަންވާނެ ިކަމަށާއި ،އަދ ިމުވައްޒަފުންިއތުރުގަޑީގައ ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިނޭނގި
އތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިނުދނުމަށާއި ،އަދި،ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިކޯޕަރޭޝަނުގެ ިހުރހާ ިސައޓްތަކުގައ ިމަސައްކަތް ިކުރާިމުވައްޒަފުންގެ ިއތުރުގަޑީގެ ިފައސާ ިދނުމުގައ ިމގޮތުގެ ިމަތންި
ޢަމަލުކުރުމަށްިމޯލްޑވްސްިރޯޑްިޑވެލޮޕްމަންޓްިކޯޕަރޭޝަންގައިދެންނެވުނެވެި .

 ި 12މނސްޓްރީ

ިއޮފްި ފ.ނލަންދޫގައ ިހުންނަިފ.އަތޮޅުިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުގައ ިއަޅާިޢމާރާތެއްިއެޅުމުގެިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިއެިމަސައްކަތުގެިކޮންޓްރެކްޓަރުގެިފަރާތުންިއެރަށަށްިފޮނުވާފައތބިބދޭސީިމަސައްކަތުި

އެޑޔުކޭޝަން ި

މީހުންތަކެއްި،އެމަރުކަޒުގެިހެޑްމާސްޓަރުިހުރުމަށްިމަރުކަޒުގެިގޯތތެރޭގައ ިކުރންިއަޅާފައހުރ ިޢމާރާތެއްި(ހެޑްމާސްޓަރުގެ)ިގައ ިއެއްވެސްިކުއްޔަކާިނުލައ ިބައތއްބާފައ ިއެބަތބކަމަށްިބުނެި
މ ިކޮމޝަނަށް ިޝަކުވާ ިހުށަހެޅފައވާތީި ،ފ.އަތޮޅު ިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުގައ ިޢމާރާތްކުރުމަށް ިނންމާފައވާ ިި 02ކްލާސްރޫމާއ ިި 01ލެބާއ ިހޯލުިހމެނޭ ިޢމާރާތްކުރުމަށް ިކަނޑައަޅާފައވާި
ބމުގައހުރ ިހެޑްމާސްޓަރުގެިގޭގައި،އެމަސައްކަތްިކު ރުމަށްިގެނެސްފައތބ ިމަސައްކަތުިމީހުންިތބޭިތބުމަކީިމަސައްކަތުގެިކޮންޓްރެކްޓްގެިއތުރުންިއެފަރާތުންިހޯދާިއތުރުިފަސޭހައެއްކަމަށްި
ބެލުމުގެ ިފުރުޞަތު ިއޮތުމުންނާއ ިއާންމު ިރައްޔތުންގެ ިހތުގައ ިޝައްކު ިއުފެދުމުގެިފުރުޞަތު ިއޮތްކަމެއްކަމުގައވާތީ ިއެ ިޢމާރާތުގައ ިމަސައްކަތު ިމީހުން ިތބޭިތބުމަށް ިޙައްލެއް ިގެނައުމަށްި
މނސްޓްރީިއޮފްިއެޑޔުކޭޝަންގައިދެންނެވުނެވެި .

 ި 16ވ.އަތޮޅުިހޮސްޕޓަލް ި ވ.އަތޮޅު ިހޮސްޕޓަލުގެިމުވައްޒަފެއް ިހޮސްޕޓަލުގެ ިބޭނުމަށް ިމާލެ ިއައސް ިއެނބުރ ިރަށަށްިދަންދެން ިދަތުރުމަތީގައ ިހޭދަކުރ ިހުރހާ ިވަގުތަކީ ިއތުރުގަޑީގެ ިގޮތުގައ ިހަދައިފައސާި
ނަގަމުންދާކަމަށްިބުނެިމ ިކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއެއްިބަލަމުންދޔައރުިއޭނާއަށްިރސްކްިއެލަވަންސްިދނުމުގައ ިމައްސަލަތަކެއްިހުރކަންިމ ިކޮމޝަނަށްިފާހަގަކުރެވގެންި،އެކަންި
ހނގާފައވާގޮތެއް ިމ ިކޮމޝަނުން ިބެލބެލުމުންި ،އޭނާއަށް ިރސްކްިއެލަވަންސް ިހަމަޖައްސާފައވަނީ ިމުވައްޒަފު ިކުރާ ިމަސައްކަތުގެ ިބާވަތުންިއެމަސައްކަތުގައ ިމުވައްޒަފަށް ިޖސްމާނީ ިއަދި
ޞއްޙީިނުރައްކަލެއްިނުވަތަިގެއްލުމެއްިކުރމަތވެދާނެފަދަިމަސައްކަތްިކުރާިސވލްިސަރވސްގެިމުވައްޒަފުންނަށްިރސްކްިއެލަވަންސް ިދނުމަށްިހަމަޖައްސާފައވާިއުސޫލުގެމަތންކަމަށްިއެި
ހޮސްޕޓަލުންިމކޮމޝަނަށްިފޮނުވ ިސޓީއެއްގައިބަޔާންކޮށްފައވާކަމާއި،އޭނާގެިރސްކްިއެލަވަންސްިފޯމުންިއެނގޭގޮތުގައ ިއޭނާއަށްިއެިއެލަވަންސްިދީފައވަނީިސްޓޮކުގައ ިއޭނާިމަސައްކަތްި
ކުރާތީކަމާއި ،ނަމަވެސް ިސްޓޮކްިބެލެހެއްޓުމުގެ ިމަސައްކަތް ިއޭނާގެ ިވަޒީފާގެ ިބަޔާނުގައ ިހމެނފައނުވާކަމާއި،އަދ ިހޮސްޕޓަލުގައ ިސްޓޯރކީޕަރެއްގެ ިމަޤާމުގައ ިމީހަކު ިހުރކަންި
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،ސްޓޮކްިބެލެހެއްޓުން ިޙަވާލުކޮށްފައވަނީ ިސްޓޯރކީޕަރއާ ިކަން ިއޭނާގެިވަޒީފާގެ ިބަޔާނުން ިއެނގޭކަމާއި ،އެފަރާތަށްވެސް ިރސްކް ިއެލަވަންސްިދީފައ ިހުރކަމާއި ،ކުރންި
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
ބުނެވުނު ިމުވައްޒަފަށް ިރސްކް ިއެލަވަންސް ިދީފައވަނީ ިދުވާލަކަށްި02/-ރ.ގެ ިރޭޓުންކަމާއި ،ނަމަވެސްި"ސވލް ިސަރވސްގެ ިމުވައްޒަފުންނަށްދޭިއެލަވަންސްތައް ިި 2ި-ޑސެންބަރު ިި1024
(އޞްލާޙު ިި")1ގެ ިި 12ވަނަިމާއްދާގައވާގޮތުން ިއެ ިރޭޓުން ިރސްކް ިއެލަވަންސް ިދނުމަށް ިހަމަޖެހފައވާ ިޞއްޙީިދާއރާގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިތެރޭގައ ިހައުސްކީޕަރުންނާއ ިއެސސްޓެންޓްި
ހައުސްކީޕަރުންނެއް ިނުހމެނޭކަމާއި ،ހައުސްކީޕަރުންނާއ ިއެސސްޓެންޓްިހައުސްކީޕަރުން ިހމެނެނީ ިދުވާލަކަށް ިި 12/-ރި .ގެ ިރޭޓުން ިރސްކް ިއެލަވަންސްިދޭންޖެހޭ ިޞއްޙީ ިދާއރާގެި
މުވައްޒަފުންގެ ިތެރޭގައކަމާއ ިއަދ ިި 02/-ރ.ގެ ިރޭޓުންިޝަކުވާގައ ިބުނާ ިފަރާތަށް ިރސްކް ިއެލަވަންސް ިދީފައވާއރުި 1026ި ،މާރޗުމަހުގެ ިތެރޭގައިމަސައްކަތްކުރކަން ިއެނގެން ިނެތްި
ދުވަސްތަކަކަށްި020/-ރ.އާއިި1026ޖޫންމަހުގެިތެރޭގައިމަސައްކަތްކުރިި1ދުވަހަކަށްި(ޖޫންިި21،24،22މިި1ދުވަހަށް)ިޑަބަލްކޮށްި112/-ރި.އތުރަށްިދީފައވާކަންވެސްިފާހަގަކުރެވޭތީި،
އެފަރާތަށްިއތުރަށްިފައސާިދީފައވާކަންިއެނގޭތީިއޭނާއަށްިއތުރަށްިދެވފައވާިފައސާިއޭނާިއަތުންިހޯދުމަށްފަހުިއެކައުންޓަށްިޖަމާކުރުމަށްިވ.އަތޮޅުިހޮސްޕޓަލްގައިދެންނެވީމެވެި .
 ި 10ޕަބްލކް ިސަރވސްި ޕަބްލކް ިސަރވސް ިމީޑއާއން ިމޯލްޑވއަން ިއައޑަލްއާ ިގުޅޭ ިޕްރންޓންގ ިމެޓީރއަލްސް ިތައްޔާރުކުރުމަށް ިބޑްކުރުމަކާއނުލައި ،ބައބައކޮށްގެން ިބަޔަކާ ިޙަވާލުކޮށްފައވާ ިކަމަށް ިބުނާި
މީޑއާ

މައްސަލައާއި ،ޕަބްލކް ިސަރވސް ިމީޑއާއން ިނެރޭ ިމާލްދީބް ިމެގަޒން ިޕްރންޓްކުރުމަށް ިބޑްނުކޮށް ިބަޔަކާ ިޙަވާލުކޮށްފައވާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލައާއި ،ޕަބްލކް ިސަރވސް ިމީޑއާއން ިނެރޭި
މާލްދީބް ިމެގަޒން ިޕްރންޓްކުރުމުގެ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްފައވަނީި ،އެކުންފުނީގެ ިޑެޕއުޓީ ިމެނޭޖންގ ިޑރެކްޓަރގެ ިމަސްލަހަތު ިއޮތް ިކުންފުންޏެއްކަމަށް ިބުނެ ިހުށަހަޅާފައވާިމައްސަލަި
މކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި ،ޕީއެސްއެމްއން ިހޯދާ ިއެކއެކ ިޚދުމަތްތައް ިހޯދުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެ ިއުޞޫލެއް ިސާފްކޮށް ިލޔެވފައ ިނެތްކަން ިތަޙްޤީޤަށް ިފާހަގަކުރެވޭތީި ،ތަކެއްޗާއި
ޚދުމަތްިހޯދުމުގައިޢަމަލުކުރާނެިއުޞޫލެއްިކަނޑައެޅުމަށާއި،އެފަދަިއުޞޫލެއްިކަނޑައެޅެންދެންިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިފުރހަމަޔަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީމެވެި .

 ި 12ޕްރޮސކުއުޓަރި

 1002ވަނަިއަހަރުިޕްރޮސކއުޓަރިޖެނެރަލްިއޮފީހުގެިނަންބަރުި 12(ި TR-196/2010/01ޖަނަވަރީިި)1020އޢުލާނުންިހުޅުވާލާފައވަނީިއެލް.އެލް.ބީިކޯހުގެިދެިސްކޮލަޝޕްިފުރުސަތުި

ޖެނެރަލްގެިއޮފީސް ި ކަމަށާއި،އެހެންނަމަވެސްިއެިއޢުލާނާިގުޅގެންިސްކޮލަރޝޕަށްިއެދ ިކުރމަތލ ިި 02ފަރާތުގެިތެރެއންިި 06ފަރާތަކަށްިސްކޮލަރޝޕްިދީފައވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލައާއި 1002ި،ވަނަި
އަހަރުިޕްރޮސކއުޓަރިޖެނެރަލްިއޮފީހުގެިނަންބަރިި12(ިTR-196/2009/02ޖޫންިި)1002އޢުލާނުންިމާސްޓާޒްިއޮފްިލޯސްިހެދުމަށްހުޅުވާލިފުރުސަތުގައިކޯހަށްިފޮނުވިފަރާތުންިކޯހަށްި
އެޕްލައ ިކޮށްފައވާިފޯމްިފޔަވައ ިއތުރުިއެއްވެސްިލޔެކޔުމެއްިފެންނަންިނެތުމުންިއެކަމު ގައ ިޢަމަލުިކޮށްފައވާިގޮތްިއެނގެންިނެތްކަމަށްިބުނާިމައްސަލައާއި،ޕްރޮސކއުޓަރިޖެނެރަލްގެި
އޮފީހުގެ ިފަރާތުން ި(ޑސްޓްރކްޓް ިޕަބްލކް ިޕްރޮސކއުޓަރުންނަށް) ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއަމާޒުކޮށްގެން ިި 1020ވަނަ ިއަހަރު ިއޢުލާނުން ިހުޅުވާލ ިއެލް.އެލް.ބީ ިކޯހަށް ިފުރުސަތު ިދީފައވަނީ ިއެި
އޮފީހުގައ ިކޮންމެ ިދުވަހަކު ިއޮންނަ ިބްރީފންގގައ ިއެންމެ ިރަނގަޅު ިހުށަހެޅުމެއް ިހުށަހަޅާ ިފަރާތަކަށް ިއެންމެ ިގނަޕޮއންޓް ިދީގެންކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ިއެކަން ިމުވައްޒަފުންނަށްި
އަންގާފައނުވާކަމަށާއި ،އެކަމަކީ ިވަކ ިފަރާތަކަށް ިކޯސް ިދނުމުގެ ިގޮތުން ިކޮށްފައވާ ިކަމެއްކަމަށް ިބުނެ ިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި،
ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
 .2އޢުލާނުގައ ިވަކ ިތާރީޚެއްގެ ި ކުރން ިއަދ ިއަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ިތައްގަނޑު ިޖަހައގެން ިސެޓްފކެޓްތައް ިހުށަހަޅަން ިބަޔާންކޮށްފައވާނަމަ ިއެ ިތާރީޚެއްގެ ިފަހުން ިހުށަހަޅާ ިފޯމްތައްި
ބަލައނުގަތުމާއި،އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށްިތައްގަނޑުިނުޖަހާިހުށަހަޅާިސެޓްފކެޓްތައްިބަލައނުގަތުން.
 .1ސްކޮލަރޝޕްތަކަށް ިމީ ހުން ިހޮވުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ިއުޞޫލެއްި ،ޕްރޮސކއުޓަރ ިޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހުގައ ިއެކުލަވާލާފައނުވާކަން ިތަޙްޤީޤަށް ިފާހަގަކުރެވފައވާތީި ،ޕްރޮސކއުޓަރި
ޖެނެރަލްގެިއޮފީހުންިއޢުލާންކުރާިސްކޮލަރޝޕްތަކާއިގުޅގެންިޢަމަލުކުރާނެިގޮތުގެިއުޞޫލެއްިހެދުންި ި.
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 12ތ.އަތޮޅުިމަދަރުސާ
ިކޮޕީ:

ތ.އަތޮޅުިސްކޫލުގެިތޖޫރީއންި ި47,000.00ރުފޔާއަށްިވުރެިގނަިއަދަދެއްިތޖޫރީިބާކީންިދައްކާިއަދަދަށްވުރެިމަދުކަމަށާއި،އެއީިއެިސްކޫލްގެިތޖޫރީއާއިޙަވާލުވެިހުރިފަރާތުންިއެފަރާތުންި

ިސވލްި ކުރޔަށް ިގެންދާ ިވޔަފާރީގައ ި ބޭނުން ިކުރުމަށް ިސްކޫލްގެ ިފައސާ ިބޭނުންވާ ިއަދަދަށްވުރެ ިގނައން ިގެނެސް ިތޖޫރީގައ ިބަހައްޓައގެން ިބޭނުންކުރާތީ ިކަމަށް ިބުނެ ިހުށަހަޅާފައވާ ިމައްސަލަި

ސަރވސްިކޮމޝަން ިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
.2

ތ.އަތޮޅުމަދަރުސާގެިބަޖެޓުންިތަކެތިގަތުމާއިމަސައްކަތްތައްިކުރުމުގައިދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުގެިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިކޯޓޭޝަންިހޯދައިއަދިއެގްރމެންޓްކޮށްގެންިމަސައްކަތްތައްިކުރަމުންި
ގެންދއުމަށާއ،

.1

ތ.އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ިތޖޫރީގައ ިބަހައްޓާފައ ިހުންނަ ިއެކއެކ ިފަންޑުތަކުގެ ިފައސާ ިމަދަރުސާގެ ިބަޖެޓްފައސާއާ ިވަކން ިބެލެހެއްޓުމާއ ިމަދަރުސާގެ ިބަޖެޓުން ިކުރަންޖެހޭ ިޚަރަދުތައްި
ފަންޑުތަކުގެިފައސާއންިނުކުރުމާއިބަޖެޑްިކޯޑަށްިފައސާިލބުމުންިއެކޯޑަކުންިޚަރަދު ކުރުމަށާއިކޮންމެިޚަރަދެއްިކުރުމުގެިކުރންިމަދަރުސާގެިފައސާގެިކަންތައްތަކުގައިޒންމާވާފަރާތުގެި
ހުއްދަިހޯދުމަށްފަހުިއެިޚަރަދެއްިކުރުމަށާއ،

.1
 ި 10މާޅޮސްމަޑުލުި
ދެކުނުބުރީ

މިމައްސަލަިކުރމަތވއރުިތ.އަތޮޅުމަދަރުސާގެިޑެޕއުޓީިޕްރންސޕަލްގެިމަޤާމުގައހުރިތަޢުފީޤުިޢަލީިއާއިފައސާގެިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްިހަވާލުނުކުރުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.

 ި 1021ވަނަިއަހަރުިބ.އަތޮޅުިކައުންސލަރަކަށްިހުރ ިފަރާތްި،ބ.އޭދަފުށީިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިބެލުމުގެިދަށުގައ ިހުންނަިމަރޔާދުގެި،ޑައބެޓކްސްިސޮސައޓީިއޮފްިމޯލްޑވްސްއަށްި

ިއަތޮޅުި ި 22ދުވަހަށް ިކުއްޔަށް ިދނުމަށްފަހު ިލބުނު ިފައސާއާ ިޙަވާލުވުމަށްފަހު ިއެފައސާ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއާ ިޙަވާލުކޮށްފައ ިނުވާތީއާއި ،އޭނާގެ ިއަމއްލަ ިބޭނުންތަކަށް ިމަރޔާދުގެ ިކުއްޔަށްި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ހފުމަށްފަހުިފައސާިދައްކާފައނުވާތީި،އޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއޒުިފައދާިހޯދާކަމަށްބުނާިމައްސަލައާއި 1021ި،ވަނަިއަހަރުިބ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިލޯންޗުގައި
އަމއްލަ ިފަރާތެއްގެ ިދަރފުޅު ިބަލވެގެން ިމާލެއަށް ިދަތުރެއް ިކުރުމަށްފަހު ިއޭނާ ިލޯންޗަށް ިތެޔޮއަޅައގެން ިކުރ ިދަތުރެއްގެ ިގޮތުގައ ިއެދަތުރު ިބަދަލުކޮށްފައވަނީި ި ،ބ.އަތޮޅު ިކައުންސލަރ ިގެި
މަގާމުގެ ިނުފޫޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނާޖާއޒު ިފައދާއެއް ިހޯދައދނު މުގެ ިބޭނުމުގައކަމަށްބުނާ ިމައްސަލައާއި .ބ.އަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިލޯންޗުގައ ިބ.އަތޮޅު ިކައުންސލަރ ިގެ ިބައްޕަި
ބަލވެގެންިމާލެިދއުމަށްިރީތބީޗްިރސޯޓަށްިދަތުރުކުރުމަށްފަހުިއެދަތުރަށްިފައސާިދައްކާފައނުވާތީި،އޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއޒުިފައދާިހޯދާފައވާކަމަށްބުނާިމައްސަލައާއި،
ބ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިބ.ކެންދޫިދާއރާގެިކައުންސލްިމެމްބަރިގެިލޯންޗަށްިއެޅުމަށްޓަކައ ިބ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިއަނބުރާިދައްކާގޮތަށްިލޯންޗަށްިއަޅާިއަޑީތެޔޮިހަމެއްި
ގެންދއުމަށްފަހު ިމއަދާ ިހަމައަށް ވެސް ިބަދަލުގައ ިތެޔޮ ިހަމެއް ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއާ ިޙަވާލުކޮށްފައނުވާތީި ،އޭނާގެ ިމަގާމުގެ ިނުފޫޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނާޖާއޒު ިފައދާ ިހޯދާކަމަށް ިބުނެި
ހުށަހަޅާފައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށްި ،ތރީގައ ިމދަންނަވާ ިކަންތައްތައް ިކުރޔަށް ިއޮތްތަނުގައ ިއސްލާޙްކުރެއްވުން ިއެދި
ދެންނެވީއެވެި .
.2

ދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތު ިޤަވާއދުގެ ި ި 1.01ވަނަ ިމާއްދާގެ ި(ށ) ިގައ ިކޮންމެ ިދުވަހަކު ިލބުނު ިފައސާގެ ިހސާބުި ،ފައސާ ިލބޭ ިދުވަހު ިފޮތުގައ ިލޔާއރު ިއެފައސާއެއް ިލބުނުކަމަށާއި،
ދެއްކފަރާތާއި،ދެއްކިއަދަދުިއެނގޭނެިގޮތަށްިބލުިނުވަތަިރަސީދުިނަންބަރާއެކުިލޔެި،އެދުވަހެއްގެިޖުމުލަިކުރަންވާނެިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާއރުި،މމައްސަލައގެިތަޙްޤީޤަށްިލބފައވާި
ބ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިޑައބެޓީސްިސޮސައޓީިއޮފްިމޯލްޑވްސްިއަށް ި ފޮނުވ ިފައސާގެިބލުގައ ިބލްިނަންބަރުިނެތަތީި،ދައުލަތުގެިމާލއްޔަތުިޤަވާއދާިއެއްގޮތަށްިއދާރާގެި
މަސައްކަތްތައްިކުރުމަށާއ،

 ި 1022 .1ވަނަ ިއަހަރު ިބ.އަތޮޅު ިކައުންސލަރަކަށް ިހުރ ިފަރާތުން ިއޭނާ ިއަމއްލަ ިބޭނުންތަކަށް ިކޮޓަރ ިކުއްޔަށް ިހފުމަށްފަހު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިދައްކަންޖެހޭ ިފައސާގެ ިތެރެއންި

16

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
އެހާތަނަށްިލބެންޖެހޭިި1220ރުފޔާިި0ދުވަސްިތެރޭގައިދެއްކުމަށްިއަންގާި،އެފައސާިނުދައްކައފނަމަިޝަރީއަތަށްިހުށަހަޅައގެންިފައސާިހޯދުމަށާއ،
.1

.ބ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިއަނބުރާިދެއްކުމަށްިތަކެތިހަވާލުކުރާިފޮތުގެިި12ސެޕްޓެމްބަރިި1022ވަނަިދުވަހުގެިއެންޓްރީއންިބ.ކެންދޫިދާއރާގެިކައުންސލްިމެމްބަރި،ބ.އަތޮޅުި
ކައުންސލްގެިއދާރާއންިއަނބުރާިދައްކާގޮތަށްިގެންގޮސްފައވަނީިި02ލީޓަރުގެިި02ފުޅީިހައޑްރޮލކްިއޮއލްިކަންިއެނގެންިއޮތުމުންނާއި،މާޅޮސްމަޑުލުިދެކުނުބުރީިއަތޮޅުިކައުންސލްގެި
އދާރާއންިފޮނުވިސޓީއންިއެިހައޑްރޮލކްިއޮއލްިފުޅިއެފަރާތުންިބ.އަތޮޅުިއެިއދާރާއަށްިއަނބުރާިދައްކާފައނުވާކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާތީި،ބ.ކެންދޫިދާއރާގެިކައުންސލްިމެމްބަރި،
އަނބުރާިދައްކާގޮތަށްިގެންގޮސްފައވާިި02ލީޓަރުގެިި02ފުޅީިހައޑްރޮލކްިއޮއލްގެިބަދަލުިހޯދުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .

 ި 12މާޅޮސްމަޑުލުި

 ި 1021ވަނަިއަހަރުިބ.އަތޮޅުިކައުންސލަރަކަށްިހުރ ިފަރާތްި،ބ.އޭދަފުށީިއަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިބެލުމުގެިދަށުގައ ިހުންނަިމަރޔާދުގެި،ޑައބެޓކްސްިސޮސައޓީިއޮފްިމޯލްޑވްސްއަށްި

ދެކުނުބުރީ ިއޭދަފުށި ި 22ދުވަހަށް ިކުއްޔަށް ިދނުމަށްފަހު ިލބުނު ިފައސާއާ ިޙަވާލުވުމަށްފަހު ިއެފައސާ ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއާ ިޙަވާލުކޮށްފައ ިނުވާތީއާއި ،އޭނާގެ ިއަމއްލަ ިބޭނުންތަކަށް ިމަރޔާދުގެ ިކުއްޔަށްި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ހފުމަށްފަހުިފައސާިދައްކާފައނުވާތީި،އޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއޒުިފައދާިހޯދާކަމަށްބުނާިމައްސަލައާއި 1021ި،ވަނަިއަހަރުިބ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިލޯންޗުގައި
އަމއްލަ ިފަރާތެއްގެ ިދަރފުޅު ިބަލވެގެން ިމާލެއަށް ިދަތުރެއް ިކުރުމަށްފަހު ިއޭނާ ިލޯންޗަށް ިތެޔޮއަޅައގެން ިކުރ ިދަތުރެއްގެ ިގޮތުގައ ިއެދަތުރު ިބަދަލުކޮށްފައވަނީި ި ،ބ.އަތޮޅު ިކައުންސލަރ ިގެި
މަގާމުގެ ިނުފޫޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނާޖާއޒު ިފައދާއެއް ިހޯދައދނު މުގެ ިބޭނުމުގައކަމަށްބުނާ ިމައްސަލައާއި .ބ.އަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާގެ ިލޯންޗުގައ ިބ.އަތޮޅު ިކައުންސލަރ ިގެ ިބައްޕަި
ބަލވެގެންިމާލެިދއުމަށްިރީތބީޗްިރސޯޓަށްިދަތުރުކުރުމަށްފަހުިއެދަތުރަށްިފައސާިދައްކާފައނުވާތީި،އޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއޒުިފައދާިހޯދާފައވާކަމަށްބުނާިމައްސަލައާއި،
ބ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާގެިބ.ކެންދޫިދާއރާގެިކައުންސލްިމެމްބަރިގެިލޯންޗަށްިއެޅުމަށްޓަކައ ިބ.އަތޮޅުިކައުންސލްގެިއދާރާއންިއަނބުރާިދައްކާގޮތަށްިލޯންޗަށްިއަޅާިއަޑީތެޔޮިހަމެއްި
ގެންދއުމަށްފަހު ިމއަދާ ިހަމައަށް ވެސް ިބަދަލުގައ ިތެޔޮ ިހަމެއް ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއާ ިޙަވާލުކޮށްފައނުވާތީި ،އޭނާގެ ިމަގާމުގެ ިނުފޫޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނާޖާއޒު ިފައދާ ިހޯދާކަމަށް ިބުނެި
ހުށަހަޅާފައވާިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރުި،ތަޙުޤީޤަށް ިލބފައވާި ،ބ.އޭދަފުށީ ިފަރާތަކުން ިމާޅޮސްމަޑުލު ިދެކުނުބުރީ ިކައުންސލްގެި
އދާރާއަށްިފޮނުވާފައވާިސޓީގައިއޭނާިި22ސެޕްޓެމްބަރިި1021ގައިއޭދަފުށންިމާލެއަށްިއަދިި26ސެޕްޓެމްބަރި ި1021ގައިމާލެއންިއޭދަފުއްޓަށްިއޭނާގެިދަރފުޅުިގޮވައގެންިކޮށްފައވާި
ދަތުރަކީި ޕެޓްރޯލްިޚަރަދުިދޭގޮތަށްިއޭރުގެިކައުންސލްގެިރައީސްިއާއިކައުންސލަރގެިހުއްދަިލބގެންިކޮށްފައވާިދަތުރެއްކަމަށާއިއެިދަތުރަށް ިޚަރަދުވިޕެޓްރޯލަށްިބލްިހެދުމަށްފަހުިއޭނާއަށްި
ލބޭނެގޮތްިހަދައދނުމަށްިއެދފައވާތީިއާއި،މކޮމޝަނަށްިމައުލޫމާތުިލބފައވާިގޮ ތުގައި،އެިދަތުރުކުރަންިނންމީިދަތުރަށްިއާސަންދައންިޚަރަދުިހަމަނުޖެހއްޖެނަމަި،އެިދަތުރަށްިޚަރަދުވާި
ޕެޓްރޯލްގެިފައސާިއެފަރާތުންިއަމއްލަގޮތުންިދައްކަންިއެއްބަސްވުމުންކަމަށްިބުނެފައވާތީި 22،ސެޕްޓެމްބަރިި 1021ގައ ިއޭދަފުށންިމާލެއަށްިއަދ ިި 26ސެޕްޓެމްބަރިި 1021ގައ ިމާލެއންި
އޭދަފުއްޓަށްި،ބ.އޭދަފުށީިހަނފަރުިލޯންޗުންިކުރިދަތުރަށްިހޭދަވިޕެޓްރޯލްގެިޚަރަދުގެިބލްިހަދައިއެިފައސާިއެފަރާތުގެިއަތުންިހޯދުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
 ި 11ފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅުި ި 1022ވަނަ ިއަހަރު ިސާކް ިސަމޓަށް ިފުވައްމުލަކުން ިކުއްޔަށް ިހފާފައވާ ިއުޅަނދުފަހަރު ިތަކުގެ ިކުއްޔަށް ިި 0.2މލއަން ިރުފޔާ ިޚަރަދުވެފައވާ ިކަމަށާއ ިއުޅަނދުތައް ިކުއްޔަށް ިހފާފައވާި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ރޭޓްތަކަކީ ިއާއްމުކޮށް ިއުޅަނދުތައް ިދުވަހު ިކުއްޔަށް ިނުވަތަ ިގަޑޔަށް ިކުއްޔަށް ިހފާ ިރޭޓްތަކަށްވުރެ ިބޮޑު ިރޭޓެއް ިކަމަށާއި،ދަތުރުތަކުގެ ިތަފްސީލް ިބަލަހައްޓާފައ ިނުވުމުން ިބލްކޮށް ިފައސާި
ނަގާފައވަނީ ިޙަޤީޤަތުގައ ިސަމޓުގެ ިބޭނުންތަކަށް ިއެ ިއުޅަނދު ިފަހަރު ިބޭނުންކޮށްފައވާ ިގަޑތަކަށްކަން ިޔަގީންކުރެވފައ ިނުވާ ިކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ި ކަންތައްތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށްި ،ކުރޔަށް ިއޮތްތަނުގައި ،މަސައްކަތެއް ިކުރުމަށް ިނުވަތަ ިޙދުމަތެއް ިހޯދުމަށް ިއެއްވެސް ިފަރާތަކާއެކު ިއެއްބަސްވުމެއް ިހަދާއރު ިއެ ިއެއްބަސްވުމުގައި
މަސައްކަތްިނުވަތަިއެިޙދުމަތެއްިފަށާނެިދުވަހާއިއަދިއެިޙދުމަތެއްިނުވަތަިއެިމަސައްކަތެއްިނންމަންޖެހޭިމުއްދަތުިހމެނުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 11ފުވައްމުލަކުި
މސްކތްމަގުި

ފުވައްމުލަކުިމސްކތްމަގުިމާކޯޅިގޯތީގެިދެކުނުންިއޮތް"ި،ބަހާ"ިގޯއްޗާިއންވެގެންިއޮތްިހުސްބންިހމެނޭގޮތަށްިވަށާފާރުިރާނާފައވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި
ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރު،ފުވައްމުލަކުިމސްކތްމަގުި"ބަހާ"ިގޯއްޗަކީިި 2,400އަކަފޫޓުގެިގޯއްޗަކަށްވާއރު"ި،ބަހާ"ިގޯތީގެިމަގުފާރުިރާނާފައވަނީިއެގޯތ ިކައރީގައ ިއޮތްިި002

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި އަކަފޫޓުގެިހުސްބންިހމެނޭގޮތަށްިޖުމްލަިި1,202އަކަފޫޓުގެިބމުގައކަމަށްވާތީ"ި،ބަހާ"ިގޯތީގެިރަޖސްޓްރީއާިއެއްގޮތަށްިއެގޯތީގެިމަގުފާރުިބަދަލުކުރުމަށްިގޯތީގެިވެރފަރާތަށްިއަންގައި،އެކަންި
ތަންފީޛްކުރުމަށްފަހުިއެންޓ-ކޮރަޕްޝަންިކޮމޝަނަށްިއެންގުމަށްި،ދެންނެވީއެވެި .
 ި 14ފުވައްމުލަކު ިމާލެގަންި ޏ.ފުވައްމުލައް ިއަލނަރުމާގެ ިއާއ ިޏ.ފުވައްމުލައް ިވީނަސްގެ ިގޯތ ިބޮޑުކޮށްދީފައވާކަމަށް ިބުނެ ިމކޮމޝަނަށް ިހުށަހެޅފައވާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުި
ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،ޏ.ފުވައްމުލައްިވީނަސްގެިގޯތީގެިބންިއތުރުކޮށްދނުމަކީިބމާބެހޭިޤާނޫނާިޚލާފުކަމެއްކަމަށާއ ިއެހެންކަމުންިޤާނޫނާއ ިގަވާއދާިއެއްގޮތަށްިވީނަސްގެިގޯއްޗަށްިބންި
އތުރުކޮށްދނު މުގެިމައްސަލަ ިކުރއަށް ިގެންދެވދާނެކަމަށް ިނުފެންނަކަމަށް ިފުވައްމުލަކު ިމާލެގަން ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއން ިފުވައްމުލަކު ިއަތޮޅު ިކައުންސލްގެ ިއދާރާއަށް ިއަންގާފައވާތީ ިއާއި،
ވީނަސްގެިގޯތީގެިބންިބޮޑުކޮށްދެވޭނެިއެއްވެސްިއުސޫލެއްިއޮތްކަމަށްިއެންޓ-ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނަށްިޤަބޫލުނުކުރެވޭތީި،ޏ.ފުވައްމުލައްިވީނަސްގެިގޯއްޗަށްިރަޖސްޓްރީިހައްދަދޭއރުި،އެގޯތީގެި
ބޮޑުމންކަމަށްވާިި2,020އަކަފޫޓުގެިބޮޑުމނަށްިގޯތީގެިރަޖސްޓްރީިހައްދަދނުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
 ި 12ޝަރަފުއްދީންި
ސްކޫލް ި

ސ.ހތަދޫ ިޝަރަފުއްދީން ިސްކޫލުން ިކޮންޓްރެކްޓް ިއުސޫ ލުންކުރުވާ ިމަސައްކަތްތައް ިއަމއްލަ ިކުންފުންޏަކާ ިހަވާލުކޮށްގެން ިކުރަމުންދާ ިކަމަށާއި ،އެކުންފުންޏަކީ ިޝަރަފުއްދީން ިސްކޫލްގެި
އެޑްމނސްޓްރޭޓަރގެިތމާގެމީހެއްގެިކުންފުންޏެއްިކަމަށާއި،އެކަންިއެގޮތަށްިކުރަމުންދަނީިއެޑޔުކޭޝަންިމނސްޓްރީގެިޑރެކްޓަރެއްގެިމަޤާމުގައހުރ ިފަރާތުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިކަމަށްި
ބުނާިމައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގްކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،ސ.ހތަދޫިޝަރަފުއްދީންިސުކޫލުންިފުރަތަމަިފަހަރަށްިކޮށްފައވާިއޢުލާނާިގުޅގެންި،އަންދާސީި
ހސާބު ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުން ިހުށަ ހަޅާފައވާ ިއަގު ިބޮޑުވުމުން ިދެވަނަ ިއޢުލާނެއް ިކުރުމުގެ ިބަދަލުގައ ިޝަރަފުއްދީން ިސުކޫލުގެ ިމެނޭޖްމަންޓުން ިއަންދާސީ ިހސާބު ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކާި
މަޝްވަރާކޮށްގެންިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރާނެިފަރާތެއްިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިކުރޔަށްިގެންގޮސްފައވަނީިޝަރަފުއްދީންިސްކޫލުގެިި1021ވަނަިއަހަރުގެިކޔެވުންިފެށެންވާއރަށްިއެިމަސައްކަތްި
ނންމުމަށްިއެކަށީގެންވާިވަގުތުނެތުމުންކަމަށްިބުނެފައވާތީި،އޢުލާނުކޮށްގެންިކުރުވާިމަސައްކަތްތަކަށްިއެކަށީގެންވާިވަގުތުދީގެންި،ޕްލޭންކުރެވގެންިކުރއަށްިގެންދއުމަށްިދެންނެވީއެވެި .

 ި 16މޯލްޑވްސްި

ޕްރައވެޓްިކުންފުންޏަކަށްިވ.އަތޮޅުިފޮއްތެޔޮގައިރސޯޓެއްިތަރައްޤީިކުރުމަށްިމޯލްޑވްސްިޓްރާންސްޕޯޓްިއެންޑްިކޮންޓްރެކްޓންގިކޮމްޕެނީިޕަބްލކްިލމޓެޑްގެިފަރާތުންިއެއްބަސްވުމެއްގެިދަށުންި

ޓްރާންސްޕޯޓްސްި

ރަށްިކުއްޔަށްިދނުމަށްފަހު ި،އެއްބަސްވުމާިޚލާފަށްިއެކުންފުނީގެިފަރާތުންިއެިރަށްިވަކކޮށްފައވަނީިވަކިބަޔަކަށްިމަންފާިހޯދާދނުމުގެިބޭނުމުގައި،ކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހވާގޮތަށްިކަމަށްިބުނާި

އެންޑްި

މައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއރުި،ޝަކުވާގައިބުނާިކުންފުންޏާއި،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީިއާއިދެމެދުިސަބްލީސްިއެގްރީމެންޓުގައިސޮއކުރއރުި،

ކޮންޓްރެކްޓންގި

ސަބްލީސް ިއެގްރީމެންޓާއ ިހެޑްލީސް ިއެގްރީމެންޓުގައ ިފުށުޢުއެރުންތަކެއް ިހމެނޭކަން ިމ ިމައްސަލައގައ ިފާހަގަކުރެވފައވެއެވެި .އެހެންކަމުންި ،ދެފަރާތް ިދެމެދުގައ ިޤާނޫނީ ިބަނދެވުމަކުންި

ކޮމްޕެނީ ި

ބަނދެވޭ ިއެއްބަސްވުންތަކުގައ ިހމެނޭ ިމާއްދާތައް ިރަނގަޅަށް ިފަހުމުވުމަށްފަހު ިސޮއކުރުމަށާއި ،އެއްބަސްވުންތަކުގައ ިފުށުޢުއެރުންތައް ިނުވަތަ ިއުނއތުރުކުރަންޖެހޭ ިމާއްދާއެއް ިހމެނޭނަމަި
އެމާއްދާއެއް ިދެފަރާތުން ިމަޝްވަރާކޮށްގެން ިއޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ިކުރއަށް ިދއުމަށާއި ،އެއްބަސްވުންތަކުގައ ިސޮއކުރުމަށްފަހުގައ ިއެއްބަސްވުމުގެ ިދެ ިބައވެރންގެ ިދެމެދުގައ ިއުފެދޭި
ޚލާފުތަކާއި،އެއްބަސްވުންތަކުގައ ިސޮއކުރުމަށްފަހުިފާހަގަވާިފުށުޢުއެރުންތަކާއ ،އެއްފަރާތަށްިގެއްލުންވާގޮތަށްިތައްޔާރުކުރެވފައވާިއެއްބަސްވުންތަކުގައ ިހމެނޭިމައްސަލަތައްިހައްލުކުރުމަށްި
ފުރުޞަތުދނުމަށްިދެންނެވީއެވެި .

18

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 10މނސްޓްރީ
ފޝަރީޒް

ިއޮފްި މނސްޓްރީިއޮފްިފޝަރީޒްިއެންޑްިއެގްރކަލްޗަރއންިހންގ ިދުރުރާސްތާިމަސްވެރ ިއުޅަނދުިބަނުމުގެިމަޝްރޫޢުގެިދަށުންިި12ޖޫންިި1000ގައ ިޕްރައވެޓްިކުންފުންޏަކާއިޙަވާލުކުރެވުނުި
ިއެންޑްި ި 1ދޯނ ިބަނުމުގެިމަސައްކަތްި،ނންމަންޖެހޭިމުއްދަތުިހަމަވއރުވެސްިމަސައްކަތްިނންމާފައނުވާތީިއެއްބަސްވުން ިބާޠލުކުރއރުިކޮންޓްރެކްޓަރުގެިއަތުންިމނސްޓްރީއަށްިލބެންޖެހޭިފައސާި

އެގްރކަލްޗަރ ި

ހޯދުމަށް ިމނސްޓްރީއން ިއެއްވެސް ިމަސައްކަތެއް ިކޮށްފައނުވާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށްި ،ޙަވާލުކުރެވޭި
މަސައްކަތްތަ ކުގެިކޮންޓްރެކްޓްިބާޠލްކުރަންޖެހޭިހާލަތްތަކުގައ ިދެފަރާތުގެިމަސްލަހަތަށްިބެލުމަށްފަހުިއަދ ިމަސައްކަތާިހަވަލުވީިފަރާތާއ ިމަޝްވަރާިކުރުމަށްފަހުިކޮންޓްރެކްޓްިބާޠލްކުރުމަށާއި،
ކޮންޓްރެކްޓްިބާޠލްކުރުމާިހަމައަށްިދައުލަތަށްިލބެންޖެހޭިފައސާއެއްވާނަމަިކަމާބެހޭިފަރާތްތަކަށްިހުށަހަޅައގެންިވީިއެންމެިއަވަހަކަށްިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެި .

 ި 12ނޭޝަނަލް

ިޑްރަގްި ވޭކްއަޕްިކެމްޕޭނުގެިދަށުންިހަރަކާތްތަކެއްިހންގުމަށްިނާކޮޓކްސްިބއުރޯއންިނ.ޅޮހީިއޮފީހާއ ިޙަވާލުކުރ ި(ި 5000/-ފަސްިހާސް)ިރުފޔާއަށްިނ.ޅޮހީގައ ިއެއްވެސްިހަރަކާތެއްިހންގާފައނުވާި
ކަމަށާއ ިނ.ޅޮހީ ިކުޑަކަތީބު ިއެފައސާ ިބޭނުންކޮށްފައވާކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިބަލާއރުި ،މކޮމޝަނަށް ިމަޢުލޫމާތުި

އެޖެންސީ ި

ލބފައވާގޮތުގައި ،ވޭކްއަޕް ިކެމްޕޭނާއ ި ގުޅގެން ިހންގ ިހަރަކާތްތަކަށް ިކުރ ިޚަރަދުތަކުގެ ިލޔެކއުންތަށް ިބަލަހައްޓާފައ ިނުވާނެކަމަށާއ ިއެ ިލޔެކއުންތައް ިބަލަހައްޓައ ިކަމާބެހޭ ިފަރާތްތަކަށްި
ހުށަހަޅާންޖެހޭނެކަމަށްިނ.ޅޮހީިއޮފީހުންވެސްިއަދ ިނާކޮޓީކްސްިކޮންޓްރޯލްިބއުރޯއންވެސްިސީޑްިއެސޯސއޭޝަނަށްިއަންގާފައ ިނުވާކަމަށްިބުނެފައވާތީއާއ ިވޭކަޕްިކެމްޕޭނާއ ިގުޅގެންިސީޑްި
އެސޯސއޭޝަނާއިނ.ޅޮހީިއޮފީހުންިޙަވާލުކޮށްފައވާި( ި5000/-ފަސްިހާސް)ިރުފޔާިއންިކޮށްފައވާިޚަރަދުތަކުގެިއެއްވެސްިލޔެކއުމެއްިމމައްސަލައގެިތަޙުޤީޤަށްިލބފައިނުވާތީި،ވޭކްއަޕްި
ކެމްޕޭންިފަ ދަިދަޢުލަތުގެިފައސާިޚަރަދުކޮށްގެންިހންގާިހަރަކާތްތަކާއ ިގުޅުންހުރ ިލޔެކއުންތަށްިއެފައސާިހަވާލުކުރާިޖަމއްޔާތަކުންިހޯދުމަށާއ ިއެފަދަިލޔުންތަށްިރަނގަޅަށްިބެލެހެއްޓުމަށްި
ދެންނެވީއެވެި .
 ި 12މނސްޓްރީ
ޑފެންސް

ިއޮފްި އައްޑޫސޓީގެ ި އީ.ސީ.ސީގެ ިސެކއުރޓީ ިބެލެހެއްޓުން ިޕްރައވެޓް ިކުންފުންޏަކާ ިހަވާލުކޮށްފައވަނީ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިޤަވާއދާ ިޚލާފަށްކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުންި
ިއެންޑްި ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި ި.

ނޭޝަނަލްި
ސެކއުރޓީ ި

.2

އކުއޓޯރއަލްިކޮންވެންޝަންިސެންޓަރުި(އީ.ސީ.ސީ)ިގެިސެކއުރޓީިބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައ ިމޯލްޑވްސްިނޭޝަނަލްިޑފެންސްިފޯސްި(އެމް.އެން.ޑީ.އެފް)ިގެިސަދަންިއޭރޔާިއާއ ިއަމއްލަި
ކުނފުންޏަކާއ ިދެމެދު ިވެފައވާ ިއެއްބަސްވުމުގައި ،އެކުލެވޭ ިހުރހާ ިމާއްދާތަކާއި ،ނުކުތާތަކާއ ިއަދ ިއެބަސްވުމުގެ ިލެޓާރ ިހެޑް ިތައްޔާރުކޮށްފައވަނީ ިއަމއްލަ ިކުންފުނީގެ ިފަރާތުންކަންި
އެނގޭތީި،ކުރއަށްިއޮތްތަނުގައިދައުލަތުގެިފަރާތުންިމަސައްކަތެއްކުރުމަށްިއެއްވެސްިފަރާތަކާއިހަވާލުކުރާނަމަިއެިމަސައްކަތެއްގެިހުރހާިތަފްޞީލެއްިއެއްބަސްވުމުގައިބަޔާންކުރާއރުިއެި
އެއްބަސްވުމެއްިއެކުލަވާލަންޖެހޭނީި،ދައުލަތުންިކަނޑައަޅާިޝަރުތުތަކާއެކު"ި،ދައުލަތުގެިލެޓާރިހެޑް"ިއެއްގައކަމަށާއ.

.1

އކުއޓޯރއަލްިކޮންވެންޝަންިސެންޓަރުި(އީ.ސީ.ސީ)ިގެިސެކއުރޓީިބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައ ިމޯލްޑވްސްިނޭޝަނަލްިޑފެންސްިފޯސްި(އެމް.އެން.ޑީ.އެފް)ިގެިސަދަންިއޭރޔާިއާއ ިއަމއްލަި
ކުނފުންޏާއ ިދެމެދު ިވެފައވާ ިއެއްބަސްވުމުގައި ،އެމަސައްކަތުގެ ިއަގަށް ިދައުލަތުގެ ިޓެކްސް ިޤާނޫނަށް ިއަންނަ ިބަދަލުތަކާ ިގުޅގެން ިއަންނަ ިބަދަލުތަކަށް ިޢަމަލުކުރަން ިނންމާފައވަނީި
ކހނެއްކަން ިބަޔާންކޮށްފައނުވާކަން ި ފާހަގަކުރެވޭތީި ،ދައުލަތުގެ ިފަރާތުން ިމަސައްކަތެއްކުރުމަށް ިއެއްވެސް ިފަރާތަކާއ ިޙަވާލުކުރާނަމަި ،ދެފަރާތުގެ ިދެމެދުގައ ިވެވޭ ިއެއްބަސްވުމުގައި،
ދައުލަތުގެ ިޓެކްސް ިޤާނޫނުތައްފަދަި ،ޤާނޫނުތަކަށް ިއަންނަ ިބަދަލުތަކާއ ިގުޅގެން ިއަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ިގޮތެއް ިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮތުމަކީ ިމުހއްމުކަމެއްކަމުންި ،އެ ިނުކުތާ ިއެއްބަސްވުމުގައި
ސާފުވާނެގޮތަކަށްިބަޔާންކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
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ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
 ި 40މނސްޓްރީ
ފނޭންސް
ޓްރެޜަރީ ި

ިއޮފްި އައްޑޫސޓީގެ ިއީ.ސީ.ސީގެ ިސެކއުރޓީ ިބެލެހެއްޓުން ިޕްރައވެޓް ިކުންފުންޏަކާ ިހަވާލުކޮށްފައވަނީ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިޤަވާއދާ ިޚލާފަށްކަމަށް ިބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުންި
ިއެންޑްި ތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި ި،
އީ.ސީ.ސީ ިގެ ިސެކއުރޓީ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްފައވާ ިއަމއްލަ ިކުންފުނން ިކޮށްފައވާ ިމަސައްކަތަކީ ިދައުލަތުގެ ިމާލއްޔަތުގެ ިޤަވާއދުގެ ިި 2.22މާއްދާއާ ިޚލާފަށްި
އޢުލާންކުރުމެއްނެތ ހަވާލުކޮށްފައވާ ިމަސައްކަތެއް ކަމުގައވީނަމަވެސްި 02ި ،ޑސެމްބަރު ިި 1022އން ިފެށގެން ިި 10ޖޫން ިި 1021ނޔަލަށް ިއީ.ސީ.ސީ ިގެ ިސެކއުރޓީ ިބެލެހެއްޓުމުގެި
މަސައްކަތްިއެކުންފުނީގެިފަރާތުންިކޮށްފައވާކަންި،މިމައްސަލައާިގުޅގެންިބަޔާންދީފައވާިފަރާތްތަކުގެިބަހުންނާއި،އަދިއެމް.އެން.ޑީ.އެފްިސަދަންިއޭރއާގެިއންޓެގްރޭޓެޑްިހެޑްކްއޯޓަރޒްިއންި
މނސްޓްރީ ިއޮފް ިޑފެންސް ިއެންޑް ިނޭޝަނަލް ިސެކއުރޓީއަށް ިފޮނުވ ިއެ ިހެޑްކްއޯޓަރޒްގެ ިސޓީއާއި ،މނސްޓްރީ ިއޮފް ިޑފެންސް ިއެންޑް ިނޭޝަނަލް ިސެކއުރޓީގެ ިހެޑްކްއޯޓަރޒްި
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ިސަދަން ިއޭރޔާއން ިއންޓެގްރޭޓެޑް ިހެޑްކްއޯޓަރޒް ި(އައ.އެޗް.ކޔު) ިއަށް ިފޮނުވ ިސަދަން ިއޭރޔާގެ ިސޓީތަކުގައ ިއކްއެޓޯރއަލް ިކޮންވެންޝަން ިސެންޓަރުގެ ިސެކއުރޓީި
ބެލެހެއްޓުމުގެ ިމަސައްކަތް ިކުރަމުންދޔަ ިއަމއްލަ ިކުންފުނި ،ސެކއުރޓީ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިމަސައްކަތުން ިވަކކުރެވފައވަނީ ިި 10ޖޫން ިި 1021ގައކަން ިބަޔާންކޮށްފައވާތީއާއި ،އކްއެޓޯރއަލްި
ކޮންވެންޝަން ިސެންޓަރުގެ ިސެކއުރޓީ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިމަސައްކަތް ިކުރަމުންދޔަ ިއަމއްލަ ިކުންފުނ ިި 10ޖޫން ިި 1021ގައި ،ސެކއުރޓީ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިމަސައްކަތުން ިވަކކުރެވފައވާއރުި
އެފަރާތަށްިދޫކޮށްފައވާނީި،މަސައްކަތްކޮށްފައވާިި00މަސްދުވަހުގެިތެރެއންިި02މަސްދުވަހުގެިމަސައްކަތަށްވާިފައސާކަންިއެނގެންއޮތްއރުި،އެފައސާއަކީިި02ޑސެމްބަރުިި1021އންިި12
ޑސެމްބަރު ިި 1021ގެ ިނޔަލަށް ިކޮށްފައވާ ިމަސައްކަތަށް ި(ި 1.2%ތނެ ިޕޮއންޓް ިފަސް ިޕަރސަންޓް) ިޖީއެސްޓީއަށްވާ ި(ި 2,100/-ދެހާސް ިއެއްސަތޭކަ) ިރުފޔާއެކު ިޖުމްލަ ިި62,100/-
(ފަސްދޮޅަސް ިދެހާސް ިއެއްސަތޭކަ) ިރުފޔާކަން ިމ ިމައްސަލައާ ިގުޅގެން ިލބފައވާ ިލޔުކޔުންތަކުންނާއި ،މ ިމައްސަލާގައ ިބަޔާންދީފައވާ ިފަރާތްތަކުގެ ިބަހުން ިއެނގޭތީި ،އެމަސައްކަތަކީި
އެކުންފުނންިއަސްލުގައވެސްިކޮށްފައވާިމަސައްކަތެއްކަންިއެނގެންއޮތަތީި،އެކުންފުނން ިކޮށްފައވާިި 06މަސްދުވަހުގެިމަސައްކަތަށްވާިފައސާިހޯދުމަށްިހުށަހަޅާފައވާިބލުތަކާއ ިއެއްގޮތަށްި،
ކޮންމެިމަހަކަށްި(ި06%ހަޕަރސަންޓް)ިޖީއެސްޓީއަށްވާި(ި3,600/-ތންހާސްިހަސަތޭކަ)ިރުފޔާއެކުިޖުމްލަ(ި63,600/-ފަސްދޮޅަސްިތންހާސްިހަސަތޭކަ)ިރުފޔާގެިރޭޓުންިި06މަސްދުވަހަށްި
(ި381,600/-ތންލައްކަިއަށްޑހަިއެއްހާސްިހަސަތޭކަ)ިރުފޔާިދނުމުގައިމނސްޓްރީިއޮފްިފނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީިއންިގޮތެއްިނންމުމަށްިދެންނެވީއެވެި ި.

 ި 42ރ.އަލފުށި

"ޕްރައވެޓްިކުންފުންޏަކަށްިރ.އަލފުށންި،އުސޫލުތަކާއިޚލާފަށްިއޢުލާންިނުކޮށްިބމެއްިދޫކޮށްފައވާކަމަށްިބުނެިމކޮމޝަނަށްިހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަިމކޮމޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައި

ކައުންސލްގެިއދާރާ ި ފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިރޢާޔަތްކޮށްި،ތރީގައިމދަންނަވާިކަންތައްތައްިކުރޔަށްިއޮތްތަނުގައިއސްލާޙްކުރެއްވުމަށްިއެދިދެންނެވީއެވެި .
ި
.2

"ދރއުޅެންިދޫކުރާިބަންޑާރަިގޯތިފޔަވައިއެހެނހެންިބޭނުންތަކަށްިސަރުކާރާއިއަމއްލަިފަރާތްތަކުންިބންިދޫކުރުމާއބެހޭިޤަވާޢދުި–ިި02މާރޗުިި"1002ގެިި1ވަނަިމާއްދާގެި(ށ)ި
ގައިއޮޑދޯނފަހަރުިބަނުމަށްި ި1އަހަރުދުވަހަށްިނުވަތަިއެއަށްވުރެިކުރުމުއްދަތަކަށްިއޢުލާންިކުރުމަކާިނުލައިދޫކުރެވދާނެިކަމަށާއިއަދިި1އަހަރަށްވުރެިދގުިމުއްދަތަކަށްިއެިމާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައވާިިބޭނުންތައްިނޫންިއެހެނހެންިބޭނުންތަކަށްިބންިދޫކުރާނީިބީލަމުގެިއުޞޫލުން ކަމަށާއ ިއަދ ިމގޮތުންިބީލަމުގެިއުޞޫލުންިދޫކުރާބންިދޫކުރާނެިމުއްދަތާއ ިއަދ ިއެންމެި
ކުޑަކޮށް ިހުށަހަޅަން ިޖެހޭ ިކުލބަޔާންކޮސް ިޢާއްމުކޮށް ިއޢުލާން ިކުރަންވާނެކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައވާތީ ިރ.އަލފުށން ިބން ިކުއްޔަށް ިދނުމުގައ ިމމާއްދާގައ ިބުނެފައވާ ިގޮތުގެ ިމަތންި
ޢަމަލުކުރުމަށާއ ިއަދ ިމހާރު ިކުއްޔަށް ިދީފައވާ ިބންތަކުގެ ިމުއްދަތުހަމަވުމުން ިމުއްދަތު ިއތުރުކުރުމުގައވެސް ިމ ިމާއްދާގައ ިބުނެފައވާގޮތުގެ ިމަތން ިއޢުލާންކޮށްގެންި
ކުރއަށްގެންދއުމަށާއ،

20

ސ.މ ި އޮފީހުގެިނަން ި

އެޅުނުިފޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއް ި

ި
.1

"ދރއުޅެންިދޫކުރާިބަންޑާރަިގޯތ ިފޔަވައ ިއެހެނހެންިބޭނުންތަކަށްިސަރުކާރާއ ިއަމއްލަިފަރާތްތަކުންިބންިދޫކުރުމާއބެހޭިޤަވާޢދުި–ިި 02މާރޗުިި"1002ގެިި 2ވަނަިމާއްދާގައި
ރާއްޖޭގެިއެއްވެސްިރަށަކުންި ި 6000އަކަފޫޓަށްވުރެިބޮޑުބމެއްިސަރުކާރުގެިއަދ ިއަމއްލަިބޭނުމަކަށްވޔަސްިދޫކުރުމުގައ ިމނސްޓްރީިއޮފްިހައުސންގިއެންޑްިއަރބަންިޑވެލޮޕްމެންޓަށްި
ލޔެިހުއްދަިހޯދަންިޖެހޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައވާތީި،ރ.އަލފުށންިބންދޫކުރުމުގައިމިމާއްދާގައިބުނެފައވާގޮތުގެިމަތންިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެި .

 ި 41މނސްޓްރީ
ފޝަރީޒް

ިއޮފްި މނސްޓްރީިއޮފްިފޝަރީޒްިއެންޑްި އެގްރކަލްޗަރއންިދުރުރާސްތާިމަސްވެރިއުޅަނދުިފަހަރުިބަނުމުގެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންިއަމއްލަިކުންފުޏަކާިޙަވާލުކޮށްގެންިބަންނަމުންދޔަިި1މަސްދޯނީގެި
ިއެންޑްި މަސައްކަތް ިއެންމެ ިއެކަށީގެންވާ ިގޮތުގައ ިމުއްދަތަށް ިނންމަމުން ިގެންގޮސްފައނުވާއރުވެސް ިި 22ޖޫން ިި 1002ގައ ިއތުރުިި 4މަސްދޯނ ިބަނުމުގެ ިމަސައްކަތް ިި 240ދުވަހުގެ ިތެރޭގައި

އެގްރކަލްޗަރ ި

ނންމުމަށް ިކޮންޓްރަކްޓަރއާއ ިހަވާލުކުރުމުގެ ިސަބަބުން ިމނސްޓްރީއަށް ިބޮޑެތ ިގެއްލުންތަކެއް ިވެފައވާ ިކަމަށާއި ،މއން ިއެއްވެސް ިދޯންޏެއްގެ ިމަސައްކަތްި ،މަސައްކަތުގެ ިއެއްބަސްވުމާި
އެއްގޮތަށް ިނމފައނުވާތީި ،އެއެއްބަސްވުން ިބާޠލްކޮށްފައވާ ިކަމަށާއި ،ނަމަވެސްި ،އެޑްވާންސްގެ ިގޮތުގައ ިދީފައވާ ިފައސާ ިހޯދުމަށް ިި 1ފަހަރެއްގެ ިމަތން ިކޮންޓްރެކްޓަރއަށްި
އަންގާފައވީނަމަވެސްި 06ި،އޮކްޓޯބަރިި 1022ގެިނޔަލަށްިމނސްޓްރީއަށްިއެފައސާިލބފައނުވާއރުވެސްި،އެފައސާިހޯދުމަށްިކަމާބެހޭިފަރާތްތަކަށްިމނސްޓްރީންިހުށަހަޅާފައ ިނުވާކަމަށްި
ބުނާ ިމައްސަލަ ިމކޮމޝަނުން ިތަޙްޤީޤުކުރކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށްި ،ކުރޔަށް ިއޮތްތަނުގައި ،ޙަވާލުކުރެވޭ ިމަސައްކަތްތައް ިއެއްބަސްވުމާއ ިއެއްގޮތަށް ިކުރޔަށްި
ނުގެންދެވޭ ިފަރާތްތަކަ ށް ިއތުރު ިމަސައްކަތްތައް ިޙަވާލުނުކުރުމަށާއި ،ކޮންޓްރެކްޓް ިބާޠލްކުރަންޖެހޭ ިހާލަތްތަކުގައ ިދެފަރާތުގެ ިމަސްލަހަތަށް ިބެލުމަށްފަހު ިއަދ ިމަސައްކަތާ ިހަވާލުވ ިފަރާތާއި
މަޝްވަރާިކުރުމަށްފަހުިކޮންޓްރެކްޓްިބާޠލްކުރުމަށާއި،ކޮންޓްރެކްޓްިބާޠލްކުރުމާިހަމައަށްިދައުލަތަށްިލބެންޖެހޭިފައސާއެއްވާނަމަިކަމާބެހޭިފަރާތްތަކަށްިހުށަހަޅައގެންިވީިއެންމެިއަވަހަކަށްި
ހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެި .
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