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މައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިނ މުނުިމައްސަލަތައްި  ކޮމ ޝަނުންިބަލަންިހަމަޖެއްސި 

 02ިފެބްރުއަރ 1021ިިނ12ިްިފެބްރުއަރ 1021ިިށްި
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިހދ.ކުމުންދޫި ިއެޑ އުކޭޝަނުން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިތ އާއ ، ިހ ނގާފައ ނުވާ ިމ ކަން ިގޮތަށް ިބުނާ މ ޝަކުވާގައ 
ި ިހެދުމަށް ިފާޚާނާއެއް ިކުމުންދ1122ިިޫސްކޫލުގައ  ިއަދ  ިޚަރަދެއްކޮށްފައ ނުވާތ އާއ  ިއެއްވެސް ިތެރޭގައ  ިއަހަރު ވަނަ

 ސްކޫލުންވެސްިއެފަދަިކަމަކަށްިޚަރަދުކޮށްފައ ނުވާކަންިއެނގޭތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

ި

ިކުރި  ިސްކޫލުން ިއެ ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިހަދައ ދޭނެ ިފާޚާނާއެއް ިސްކޫލްގައ  ހދ.ކުމުންދޫ
ި ިގުޅ ގެން ިސްކޫލަށ1022ިިްއ ޢުލާނަކާ ިއެ ިހަފްތާގައ  ިފަހު ިމަހުގެ ިއޮކްޓޯބަރ ިއަހަރުގެ ވަނަ

ި ިވަރަށްވުރެ ިއެކަށ ގެންވާ ިއެސްޓ މޭޓްތަކަކ  ިއެ ިބަލައ ގެންފައ ވާއ ރު، މާބޮޑުިއެސްޓ މޭޓްތައް
ިކޮންމެވެސްި ިއޭގެތެއ ން ިކުރުމެއްނެތ  ިއ ޢުލާން ިއަލުން ިއެހެންނަމަވެސް އެސްޓ މޭޓްތަކެއްކަމަށާއ ،
ިއޮފްި ިމ ނ ސްޓްރ  ިސްކޫލުން ިކުމުންދޫ ިނ ންމާފައ ވާކަމަށާއ ، ިޙަވާލުކުރަން ިމަސައްކަތް ފަރާތަކާ

ށްކަމަށާއ ،ިއެގޮތުގެިފާޚާނާިހަދާނެިބަޖެޓްިހޯދުމ6ިަސެކްޝަނުގައ ިއެދުނ ިި–Gިއެޑ ޔުކޭޝަނުގެި
ި ިސްކޫލުން ިޖަމާކޮށްދ ނ މާ،ިއެ ިފައ ސާ ިމ ނ ސްޓްރ ން ިއެ )ސަތޭކައެގާރަހާސްިި-/111,000މަތ ން

ި ިހަދަން ިފާޚާނާއެއް ިއެންމެ ިހަމަ ިއަށް ިސޮއ ކޮށ1022ިިްނޮވެމްބަރ02ިިރުފ ޔާ( އެއްބަސްވުމުގައ 
ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ދައުވާކުރ ިފަރާތުންިޝަރ އަތުގެިމަޖްލ ހަށްިހާޒ ރުވެފައ ނުވާތ ،ިމައްސަލަިި،ކޯޓުގެިޤަޟ އްޔާއަކާިގުޅ ގެންސުޕްރ މްި
ި ިގަވާއ ދުގެ ިކޯޓުގެ ިސުޕްރ މް ިހުށަހެޅުމަށ57ިިްބާޠ ލްކޮށްފައ ވަނ ކޮށް ިމައްސަލަ ިއަލުން ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިހުވާކޮށްފައ ވާކަ ނޑ ޔާރުން ިފަ ިހައ ކޯޓުގެ ިނުދ  ިމައްސަލައަކަށްވާތ ފުރުސަތު ިބުނާ ިގުޅ ގެން، މަށް  ،މ މައްސަލައާ

ި ިގަވާއ ދުގެ ިއެކޯޓުގެ ިސާފުކުރުމުން ިމަޢުލޫމާތު ިކޯޓުން ިސުޕްރ މް ިގައި 57ިމ ކޮމ ޝަނުން ި)ނ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިހައ ކޯޓަށްި ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިއެމައްސަލަ ިފަހުންވެސް ިއޭގެ ިއަދ  ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައ ވާ

ިގުޅޭގޮތުންިހުށަ ިމައްސަލައާ ިނެތުމާއެކު، ިއެނގެން ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  ިމ މައްސަލަ ިބުނެފައ ވާތ އާއ ، ހަޅާފައ ނުވާކަމަށް
ިއ ތުރަށްިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރެވޭނެިގޮތެއްިނެތުމުންިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި

ިއުި ިއ ސްލާދ ނުގެ ިހޮވާފައ ވަނ  ނޑ ޔާރުން ިފަ ިހައ ކޯޓުގެ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޞޫލުތަކާއ ،
ިޤާނޫނާި ނޑ ޔާރުންގެ ިފަ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިޤާނޫނާއ  ިވަޒ ފާއާބެހޭ ިއަސާސ އާއ ، ިޤާނޫނު ޖުމްހޫރ އްޔާގެ
ޚ ލާފަށްިކަމަށްިފެންނާތ ިއެމައްސަލަިސ ވ ލްިކޯޓުންިބަލަމުންދަނ ކޮށް،ި"ރ ޓްިއޮފްިޕްރޮހ ބ ޝަން"ި

ގައ ިބެލުންިމަނާކޮށް،ިއެމައްސަލަިއަލުންިސްޕްރ މްިސ ވ ލްިކޯޓަށްިފޮނުވައ ގެންިއެމައްސަލަިއެކޯޓުި
ިކޯޓަށްި ިއެކޯޓުންިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާތ ،ިއެމައްސަލަިސްޕްރ މް ކޯޓުގައ ިބަލަމުންިދަނ ކޮށް،ިއެމައްސަލަ
ިދަފްތަރުި ިއެކޯޓުގެ ިއެދުމުން ިހުޅުވައ ދ ނުމަށް ިދަފްތަރު ިއެކޯޓުގެ ިވެއްދުމަށްޓަކައ  އަލުން

އ ،ިހައ ކޯޓަށްިހޮވުނުިފަރާތްތަކަށްިހުވާިލައ ދ ފައ ވަނ ިސްޕްރ މްިކޯޓުގައި ހުޅުވައ ދ ފައ ނުވާިކަމަށާ
ި ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ނޑ ޔާރުންގެ ިފަ ިބެލ  ިލައ ދ ނުމަށްިިކަމަށްިފަރާތެއްއެމައްސަލަ ިހުވައ  ވާތ އާއ ،

ި ނޑ ޔާރަށް ިފަ ިއުއްތަމަ ިދާނ  ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއެފަރާތުން ިޤަބޫލުކުރެވޭތ އާއ ، ިކަމަށް އެނގ ގެން
ިސްޕް ިމައްސަލައެއް ިބާޠ ލްކުރާ ިކޯޓުން ިހުށަހެޅުމުގ7ިިެރ މް ިއެކޯޓަށް ިއަލުން ިތެރޭގައ  ދުވަހުގެ

ިލައްވައި  ިފަރާތްތައް ިހޮވުނު ިހައ ކޯޓަށް ިކުރ ން ިހަމަވުމުގެ ިއެމުއްދަތު ިއޮއްވައ ވެސް ފުރުޞަތު
ިއެކަ ިގެންދ އުމުން، ިކުރ ޔަށް ިކަންތައްތައް ިހުވާކުރުމުގެ ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ންތައްިޖުޑ ޝަލް

ނޑ ޔާރުންި ިފަ ިއެކޯޓުގެ ިނާޅައ ، ިފ ޔަވަޅެއް ިއެއްވެސް ިކޯޓުން ިސްޕްރ މް ހުއްޓުވުމަށް
ިއެރަސްމ އްޔާތުގައ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

2 

ިއަދި  ިބުނެފައ ވާތ އާއ ، ިފަރާތުން ިޕްރޮޖެކްޓުގެ ިރަފްޓާ ިދ ފައ ނުވާކަމަށް ިޓްރެކްޓަރެއް ިރައްޔ ތުންނަށް ގދ.ގައްދޫ
މ މައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތްިއެނގެންިނެތުމުންިމައްސަލައާގުޅޭިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރެވެންިނެތުމުންިމައްސަލަި

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

 

 

ި

ިޓްރެކްޓަރ ިދ ފައ ވާ ިބޭނުމަށް ިރައްޔ ތުންގެ ިގދ.ގައްދޫ ިފަރާތުން ިޕްރޮޖެކްޓްގެ ގދ.ގައްދޫިި،ރަފްޓާ
ދ ފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިގާތްއޭނާގެިރައ ސްިިގެކައުންސ ލްި ިމ ހަކަށްިނ ލަމުގައި 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ހުންނާނެިގެއެއްިކުއްޔަށްިހ ފަންިބޭނުންވެގެންިދ.ހުޅުދެލި ިސްކޫލުގެިޕްރ ންސ ޕަލްިހުޅުދެލ .ދވަނަިއަހަރ1121ިިު
އ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކަށްިލ ޔުމުންިމަޢުލޫމާތުިދ ންިކަމެއްިއަދ ި، ގުޅ ގެންސްކޫލުންިކުރ ިއ ޢުލާނާި

ި ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން، ިއެއ ޢުލާނާ ިކަމާއ ، ިނެތް ިއެނގެން ނޑައަޅާފައ ވާކަން ިކަ ިއުސޫލެއް ގެިފަރާތ1ިިުޕޮއ ންޓްދޭނެ
ިއެންމެި ިހަމަވަނ  ިޝަރުތު ިިިތެރެއ ން ިމާލ އްޔަތުގެިފަރާތަކުން ިދަޢުލަތުގެ ިބާޠ ލްކޮށް، ިއެއ އުލާން ކަމަށްވާތ ،

ިކަންތައްތަ ިބުނާ ިކުރ ޔަށްިގަވާއ ދުގައ  ިކަންތައް ިހ ފުމުގެ ިކުޔަށް ިއ ޢުލާންކޮށްގެންިގެއެއް ިއަލުން ިފުރ ހަމަކޮށްގެން އް
 އެވެ.ގެންދ އުމަށްިދ.ހުޅުދެލ ިސްކޫލަށްިއެންގ 

ި

ިިހުޅުދެލ .ދ ިގުޅ ގެން،ިިޕްރ ންސ ޕަލްިސްކޫލުގެ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހ ފުމަށް ިކުއްޔަށް ިގެއެއް ހުންނާނެ
ިމަސައްކަތްި ިހ ފުމުގެ ިކުއްޔަށް ިކަމަށްިިގެއެއް ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިގާނޫނާއ ، ިމާލ އްޔަތު ކޮށްފައ ވަނ 

 ބުނާިމައްސަލަ.

4 

ި ިބެލުމަށްޓަކައ  ިތ ބ ތޯ ިފަރާތްތަކެއް ިޝައުގުވެރ ވާ ިޚ ދުމަތްދޭން ިކޭބަލްޓ ވ ގެ ިއެފޯކައ ދޫގައ  ކޮށްފައ ވާިއ ދާރާއ ން
ިއެ ިއެމަސައްކަތް ިގުޅ ގެން، ިިކޮށްފައ ވާިއ ދާރާއ ންއ ޢުލާނާ ިބަލާއ ރު، ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ވާިކޮރަޕްޝަނަިމ ކަމުގައ  ށް

ި ިޝައުގުވެރ ވާ ިމ މަސައްކަތަށް ިފާހަގަކުރެވޭތ ، ިކޮށްފައ ވާކަން ިކަންތައްތައް ިހަމަހަމަިގޮތަށް އެންމެނަށްވެސް
ި ިއ ޢުލާން ިއަލުން ިއެމަސައްކަތަށް ިގޮތުން، ިޕްރޮޕޯސަލްތައްިިކޮށްގެންފުރުސަތުތަކެއްދ ނުމުގެ ހުށަހަޅާ

މަސައްކަތާގުޅޭިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންދާިފަރާތްތަކަށްިިނޑައަޅައ ގެން،ޕޮއ ންޓްދޭނެިއުސޫލެއްިކަމުގައ ިއޭޓްކުރުއ ވެލު
ިިގަވާއ ދުން ިއ މަޢުލޫމާތުދ  ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިހުށަހަޅާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިލ ބޭިވެލުއޭޓްކޮށް ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން އެންމެ

ިޔަށްިގެންދ އުމަށްިށ.ފޯކައ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގ އެވެ.ކުރ ިޙަވާލުކޮށްގެންިފަރާތަކާިއެމަސައްކަތްި
ި

ި

ިފޯކައ ދޫި ިބެލުމަށްޓަކައ  ިތ ބ ތޯ ިފަރާތްތަކެއް ިޚ ދުމަތްދޭންިޝައުގުވެރ ވާ ިކޭބަލްޓ ވ ގެ ށ.ފޯކައ ދޫގައ 
ި ިއ ދާރާއ ން، 42ިިކައުންސ ލްގެ ިއ ޢުލާނެއްގައ ވަނ 4122ިޖޫން ިކުރ  ިފަރާތްތަކެއްި، ގައ  އެފަދަ

ިތ  42ިިބ ނަމަ، 4122ިިޖޫން ިހުށަހެޅުމަށ22:11ިިްގެ ިއެއ ދާރާއަށް ިސ ޓ އަކުން ިނ ޔަލަށް ގެ
ި ިކުރ ތާ 10ިިކަމަށާއ ،ިއެއ ޢުލާން ިފަރާތަކުންދުވަސްތެރޭގައ  ިކަމަށާއ ،ިިއަމ އްލަ ިލާފައ ވާނެ ސ ޓ 

ިކަމަށްިއަދ ިސ ޓ ލާންޖެހޭިސުންގަޑ ިހަމަވ އ ރުިއެފަރާތުންިނޫންިއެހެންިފަރާތަކުންިސ ޓ ލާފައ ނުވާ
ިބަލަހައްޓަި ިއެންޓްރ  ިއެހެންިއެއ ދާރާގެ ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ  ިބުނެފައ ވާ ިފަރާތުން ިއ ން ން

ިސުންގަޑި  ިސުވާލުކުރުމުން ިއެމުވައްޒަފާ ިލ ބ ގެން ިމަޢުލޫމާތު ިސ ޓ ލަފައ ވާކަމަށް ފަރާތްތަކުން
ި ިޖަމްޢ އްޔާއެއްހަމަވ ފަހުން ިބަލައ ގައެހެން ިމުވައްޒަފަކު ިއެހެން ިސ ޓ އެއް ިއެންޓްރ ކޮށްފައ ވާިގެ ނެ

ި ިބެލ އ ރު، ިމ ކަންތައް ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ ިކަމަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިސ ޓ  ޖަމްޢ އްޔާގެިފަހުން
ިލެޕްޓޮޕްި ިއޭނާގެ ިސޮފްޓްކޮޕ  ިއެސ ޓ ގެ ިކަމަށްވެފައ  ިނާއ ބްރައ ސް ިއެއ ދާރާގެ ިމ ހާރު ރައ ސަކ 

ި ިޕްރ ންޓަރުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިފަހުން ިއެސ ޓ  ިއެޖަމްޢ އްޔާގެިހުރެގެން ޕްއ ންޓްކުރުމަށްފަހު،
ިކުރި  ިއެންޓްރ  ިސޮއ ކުރުވާފައ  ިސ ޓ ގައ  ިގެންގޮސްގެން ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލް ިރައ ސް މ ހާރުގެ

ިޕްރޮޕޯސަލް ިކަނޑާފައ ވަނ  ިޕްރޮޕޯސަލް ިއެމަސައްކަތުގެ ިފަރާތްތަކުގެިިކަމަށާއ ، ހުށަހެޅ 
ިއެއްހާޒ ރެ ިކަމަށާއ ، ިނޫން ިހުށަިއްގައ  ިސ ޓ  ިފަރާތުކުރ ން ނޑައ ގެންިހެޅުނު ިކަ ިޕްރޮޕޯސަލް ގެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިކުޑައަގެއް ިއެކުންފުންޏަށްވުރެ ިހުށަހެޅ ބެލުމަށްފަހު، ިސ ޓ  ިޕްރޮޕޯސަލްގައި ިފަހުން ޖަމްޢ އްޔާގެ
ިމަޢުލޫމާތުި ިނ ންމާފައ ވާކަމަށް ިޙަވާލުކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތް ިއެޖަމްޢ އްޔާއަށް ިމ ހާރު ޖަހައ ގެން،

ިލަ.ލ ބ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަ

ި

ިމުވައްޒަފުންނަށްި ިމުސާރަދޭއ ރު، ިމަހެއްގެ ިކޮންމެ ިތަފްސ ލް ިއ ނާޔްތަތަކުގެ ިމުސާރައާއ ، ިލ ބޭ މުވައްޒަފުންނަށް
ިލ ޔުމުންިއަންގަމުންިދ އުމަށްިގއ.ކޮނޑޭިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވ އެވެ.

ި

ި ިދޭއ ރު، ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއެނގޭގޮތަށްިގއ.ކޮނޑޭ ތަފްޞ ލް
ނޑުކޮޅެއްިއެއްޗެއްިނުދޭިކަމަށާއ ،ިމ ހެންިހެދުމުގެިސަބަބުންިމުވައްޒަފުންިމ ކަމުގެިޝަކުވާކޮށްި ގަ

ިއެކަމަކަށްިއެިއ ދާރާއ ންިއ ޖާބަދ ފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިބޭނުންވެގެން ިއޮފ ސަރެއް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިކޯޓަށް ިގުޅ ގެން،ިި 2009ނ.މ ލަދޫ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއަހަރު ވަނަ
ިފަރާތްތަކުގެި ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިއެމަގާމަށް ިނ ންމާފައ ވަނ ، ިހަމަޖެއްސުމަށް ިފަރާތް ިހަމަޖައްސާފައ ވާ އެމަގާމަށް
ިކޯޓުގެި ިނ.ޅޮހ  ިޙަވާލުވެހުރ  ިކޯޓާ ިނ.މ ލަދޫ ިއެދުވަސްވަރު ިފަރާތައް ިލ ބ ފައ ވާ ިމާރކްސް ިމަތ ން ތެރެއ ން،ިއެންމެ

ިމެ ިދާއ ރާގެިސ ނ އަރ ިޝަރުޢ  ިކަމަށްވާތ ، ިދައްތައަކާ ިއެއްބަފާ ިއެފަރާތުގެ ިއުޅުނ  ިކައ ވެނ ކޮށްގެން ޖ ސްޓްރޭޓް
މަގާމްތަކަށްިމ ހުންިހޮވުމުގައ ިވަޒ ފާިއަދާކުރަންޖެހޭިކޯޓުގެިފަނޑ ޔާރުންނާއ ،ިނުވަތަިއ ސްވެރ ންނާއ ،ިވަޒ ފާއަށްި

ިގޮތުން ިމުޞާހަރާގެ ިނުވަތަ ިގޮތުން ިނަސަބުގެ ިހަމަޖެހ ފައ ވާތި ިހޮވޭމ ހާއާ ިގޮތަށް ިނުހޮވާ ިފަރާތްތަށް ގުޅުންހުރ 
ި ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުކަމުގައ  ިޖުޑ ޝަލް ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތ އާއ ، ިސ ޓ ގައ  ިފޮނުވ  ޝަރުޢި ން

ިގަވާއ ދުގެި ިމުވައްޒަފުންގެ ި)ހ(71ިިދާއ ރާގެ ިމާއްދާގެ ިއަދާކުރަންޖެހ6ިިޭވަނަ ިނަންބަރުގައ ،ިވަޒ ފާ ކޯޓުގެިިވަނަ
ިހޮވޭމ ހާއާި ިވަޒ ފާއަށް ިއ ސްވެއ ންނާ، ިނުވަތަ ިއ ސްވެރ ޔާއާއ  ިއ ދާރާގެ ިނުވަތަ ިކޯޓުގެ ިނުވަތަ ނޑ ޔާރުންނާއ ، ފަ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތ ،ި ިކަމަށް ިވެގެންނުވާނެ ިމ ހަކަށް ިހުރ  ިގުޅުން ިގޮތުން ިމުޞާހަރާގެ ިނުވަތަ ިގޮތުން ނަސަބުގެ

ިކޮ ިއަދ  ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ ިމ މައްސަލަިމ ކަމުގައ  ިނެތުމުން ިބެލެވެން ިހ ނގާފައ ވާކަމަށް ިޢަމަލެއް ރަޕްޝަނުގެ
 މ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި
 

ި ިބޭނުންވެގެން ިސެކްރެޓަރ އަކު ިކޯޓަށް ިއ ޢުލާނ4122ިިާނ.މ ލަދޫ ިކުރ  ިހ ސާބުގައ  ފެބްރުއަރ 
ި ިކުރ މަތ ލ  21ިިގުޅ ގެން ިހަމަޖައްސާފައ ވަނ  ިމ ވަޒ ފާ ިތެރެއ ން، ިއެންމ2ިިެފަރާތުގެ ވަނައަށް

ި ިލ ބ ފައ ވާ ިނަތ ޖާ ިފަރާތްތަކުންިފަރާތައްރަނގަޅު ިލ ބ ފައ ވާ ިނަތ ޖާ ިރަނގަޅު ކަމަށާއ ،
ިގާތްގުޅުމެއްގެި ިއޮންނަ ިމުވައްޒަފުންނާ ިއެކޯޓުގެ ިދ ފައ ވަނ  ިއެވަޒ ފާ ިއޭނާއަށް ކުރ މަތ ލާފައ ވަނ ކޮށް

 ސަބަބުންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިލެވެލްި 2ިިމުދ މްކަމުގެ ިނެތް ިސެޓްފ ކެޓް ިލެވެލްިގެ ިމުދ މްކަމުގެ ިބައ ވެރ ކޮށްފައ ވަނ ،4ިި-ފަރާތަކަށް، ިކޯހުގައ  ގެ
ިސަނަދުގެ ިކ ރ ތި ިޤައުމ  ިފަރާތަކަށްވާތ ކަމުގައ  ިހަދާފައ ވާ ިސެޓްފ ކެޓެއް ިޖަމާޢަތްތެރ ކަމުގެ ިފެތޭ އޮނ ގަނޑަށް

ިއެގްޒެމ ނޭޝަންސްއ ންނާއ ،ި ިޕަބްލ ކް ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިދ ފައ ވާތ އާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިމަރުކަޒުން ޤުރުއާނާބެހޭ
ގެިސަނަދު"ިއާއ ،ިއަދ ިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޕަބްލ ކްިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނުންިދޫކޮށްފައ ވާި"ޖަމާޢަތްތެރ ކަމު

ި ިލެވެލް ނޑުގެ ިއޮނ ގަ ިސަނަދުތަކުގެ ިޤައުމ  ިއަކ  ިސަނަދު" ި"މުދ މްކަމުގެ ިދޫކޮށްފައ ވާ 0ިއެގްޒެމ ނޭޝަންސްއ ން
ިޢަމަލެއްި ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއަދ  ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ ިމ މައްސަލާގައ  ިކަމަށްވާތ ، ިދެސަނަދު ިފެތޭ އަށް

ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.، ކަމަށްިނުބެލެވޭތ ހ ނގާފައ ވާި

ިލެވެލް 2ިިމުދ މްކަމުގެ ިނެތް ިސެޓްފ ކެޓް ިގެ ިހ ންގާިފަރާތަކަށް، ިފަރާތްތަކަށް ިއޮންނަ އެސެޓްފ ކެޓް
ިލެވެލްި ިކަމަށާއ ،4ިިމުދ މްކަމުގެ ިނ މ އްޖެ ިހަދައ  ިކޯސް ިމ ހާރު ިބައ ވެރ ވެގެން ިއޭނާ ިކޯހުގައ  ގެ

ިފުރު ިއެކަމަށް ިއޭނާއަށް ިމަރުކަޒުގެ ިޤުރުއާނާބެހޭ ިދ ފައ ވަނ  ިއޭނާއާޞަތު ިއޮންނަިިވެރ އަކާއ  ދެމެދު
ވަނ4112ިިައެއްވެސްިސެޓްފ ކެޓެއްިނެތ ިިއޭނާއަށްނުފޫޒުންިކަމަށާއ ،ިިއެފަރާތުގެިިގާތްކަމަކުންި

ގ4122ިިެއަހަރުިހުކުރުކުރުމުގެިހުއްދަވެސްިދ ގެންިއުޅެނ ކޮށްިއެކަމުގަިޝަކުވާިކުރަންިފެށުމުންި
ިޤުރުއާނާބެހޭިކު ިހުރ  ިއަޑ ގައ  ިމ ކަމުގެ ިއޭރުވެސް ިކަމަށާއ ، ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާ ިހުއްދަ ިއެ ރ ކޮޅުގައ 

 ބުނާިމައްސަލަ.ވެރ އެއްިކަމަށްިމަރުކަޒުގެި

ި

8 

ހއ.ދ އްދޫގައ ިހުންނަ،ި"ތ ލަދުންމަތ ިއުތުރުބުރި މ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިއެކުލެވ ގެންނުވ ނަމަވެސް،ި
ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އަތޮޅު ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަރާމާތު ިއުތުރުހ ޔާ" ިއ ދާރާއ ންިިރައްޔ ތުންގެ

ިވަކި ިކުރ  ިނ ންމާނެ ިއެމަސައްކަތް ިޝ ޓުގައ ، ިމަޢުލޫމާތު ިދ ން ިފަރާތްތަކަށް ިކުރ މަތ ލ  ިގުޅ ގެން، އ ޢުލާނާ
ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގަ ިހުށަހެޅުންތައް ިއަދ  ިއެކަންިމުއްދަތެއް ނޑައަޅައ ގެ ިކަ ނޑެއް ިމ ންގަ ިވަކ  ިޕޮއ ންޓްދޭނެ އ 

ިކުރ ޔަށްި ިފާހަގަކުރެވޭތ ، ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިލ ޔުންތައް ިގުޅޭ ިމ މައްސަލައާ ހާމަކޮށްފައ ނުވާކަން
މަލުކުރުމަށްިގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިޢ6.26ިައޮތްތަނުގައ ިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެން،ިމަޢުލޫމާތުދޭއ ރު،ިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގެި

ދެންނެވ އެވެ. ިހއ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 
 

ިހުންނަ ިމަރާމާތު، ހއ.ދ އްދޫގައ  ިއުތުރުހ ޔާ" ިރައްޔ ތުންގެ ިއުތުރުބުރ  ކޮށްދޭނެިި"ތ ލަދުންމަތ 
ި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އަތޮޅު ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ގައި 1022ިޑ ސެމްބަރ26ިިފަރާތެއް

ި ިދ ންިކޮށްފައ ވާ ިފަރާތްތަކަށް ިދ ޔަ ިއ ދާރާއަށް ިއެ ިސާފުކުރަން ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ
ިބޭނުންކުރާނި  ިމަސައްކަތުގައ  ިއޮތްނަމަވެސް ިލ ޔެފައ  ިކަންކަން ިކުރަންވ  ިކަރުދާހުގައ ، މަޢުލޫމާތު
ިއެގޮތުންި ިކަމަށާއ ، ިނުވާ ިބަޔާންކޮށްފައ  ިއެއްޗެއްކަން ިބާވަތެއްގެ ިކޮން ކޮންފެންވަރެއްގެ

ިނުވަތަިފާ ިތ ރ ތަށްޓެއްކަން ިއެއ  ިއޮތްއ ރު ިލ ޔެފައ  ިކަމަށް ިބަހައްޓަންޖެހޭ ޚާނާތަށްޓެއް
ިހައ ޕްރެޝަރި ިނުވަތަ ިހޮޅ ކަމެއް ިއާދައ ގެ ިބޭނުންކުރާނ  ިއަޅާއ ރު ިފާޚާނާހޮޅ  އުސްތަށްޓެއްކަމާއ ،
ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިއަދ  ިމުއްދަތެއްވެސް ިމަސައްކަތުގެ ިނެތްކަމަށާއ ، ިއެނގެން ިހޮޅ ކަމެއްވެސް
އުޞޫލެއްވެސްިހާމަކޮށްފައ ިނެތްކަމަށާއ ،ިމ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރާނ ،ިހަމައެކަނ ިއެންމެިކުޑައަގުި

ިމައްސަލަ.ިނާިހުށަހަޅާިފަރާތެއްިބަލައ ގެންިކަމަށްިއެއ ދާރާއ ންިބުނެފައ ވާިކަމަށްިބު
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ރޯލުިހޯދުމަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްިއަށްިބޭނުންވާިޓޯކަންިރޯލާއ ިއޭ.ޓ .އެމްިޕޭޕަރި
ި ިތަކެތ  ިޖެހޭ ިސަޕްލައ ކޮށްދޭން ިގުޅ ގެން ިޝ ޓުގައ ،ިއެއ ޢުލާނާ ިމަޢުލޫމާތު ިދ ން ިތެރޭގައި 01ިމަޢުލޫމާތު ދުވަހުގެ

ިމަތ ންި ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަނުގައ  ިފަރާތަށް ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތ ، ިޖެހޭނެކަމަށް ސަޕްލައ ކޮށްދޭން
ިޑޮކ އުމަންޓުގައ ވާި ިބ ޑް ިމުއްދަތު ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ ިކަމުގައ ވ ޔަސް، ިލ ބުނު މާރކްސް
ިހ މެނ ފައ ނުވާތި  ިކަމެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިނުކުރެވޭނެތ ،ިމ މައްސަލާގައ  ިއެވޯޑް ިއ ތުރުވާތ ،ިއެފަރާތަށް މުއްދަތަށްވުރެ

ިއަދ  ިނ ންމ އެވެ. ިމ ހ ސާބުން ިޑޮކ އުމަންޓުގައި ކުި،މ މައްސަލަ ިބ ޑް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނަކާ ިއޮތްތަނުގައ  ރ ޔަށް
ިމޯލްޑ ވްސްި ިއޮފް ިބޭންކް ިބައ ވެރ ނުކުރުމަށް ިއ ވެލުއޭޝަނުގައ  ިފަރާތްތައް ިހަމަނުވާ ިޝަރުޠުތައް ފާހަގަކޮށްފައ ވާ

 ޕލކިގައ ިދެންނެވ އެވެ.
 

ިހޯދުމަށްި ިރޯލްސް ިޕޭޕަރ ިއޭ.ޓ .އެމް ިރޯލްސްއާއ  ިޓޯކަން ިބޭނުންވާ ިއަށް ިމޯލްޑ ވްސް ިއޮފް ބޭންކް
ި ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ 0ިިކޮށްފައ ވާ ިތެރެއ ން ިބ ޑަކި ިއެއްފަރާތުންފަރާތުގެ ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިހުރ ހާި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިއަދ  ިއަގުހެޔޮ އެންމެ
ިމ މަސައްކަތްި ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިކުންފުނ  ިހަމައެކަނ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ލ ޔެކ ޔުންތަކެއްވެސް

ިންޏާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ކުންފ4ިިުޙަވާލުކޮށްފައ ވަނ ިމ މަސައްކަތަށްިއެދ ިހުށަހެޅ ިއަނެއްި

10 

ިމާރކްި ިހެދުމާއ ، ިސްކ މް ިމާރކ ން ިއ މްތ ޙާނުގެ ިއެސް.އެސް.ސ  ިދެވޭ ިދަރ ވަރުންނަށް ިނ ންމާ ިތަޢުލ މް ސާނަވ 
ިކަމަށްވާތ އާއ  ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިހޯދަނ  ިމ ހުން ިޕަބްލ ކްި، ކުރުމަށް ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިހޯދަނ  ިއެގްޒަމ ނަރުން އަދ 

ިރ ިއެގްޒަމ ނޭޝަންސް ިއުސޫލުތަކަށް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިމ ހ ސާބުންިއ ން ިމ މައްސަލަ ޢާޔަތްކޮށްގެންކަމަށްވާތ 
ި ިޕާޓްޓައ މްިނ ންމ އެވެ. ިމ ހުންނާއ ، ިފުލްޓައ މް ިއެކަޑަމ ގެ ިދ ވެހ  ިއުފައްދާފައ ވާ ިރައ ސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ އަދ ،

ިމަސަ ިއެގްޒަމ ނޭޝަންސްގެ ިރަސްމ ގަޑ ގައ ،ިމަސައްކަތްނުކޮށް ިކަމަށާއ ،ިމ ހުންވެސް ިހޭދަކުރާ ިވަގުތުތައް އްކަތުގައ 
ސަރުކާރުގެިއެއްވަޒ ފާއަކުންިމުސާރަިނަގަމުން،ިއެތަނުގައ ިސޮއ ކުރުމަށްފަހު،ިދުވާލުިހަތަރުދަމުިއެހެންިވަޒ ފާއަކަށްި
ިފަރާތުންި ިހުށަހެޅ  ިމ މައްސަލަ ިޢަމަލެއްކަމަށް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމަސައްކަތްކުރުމަކ  ިލ ބޭގޮތަށް އާންމްދަނ 

ިދ ވެހ ބަޔާ ިގުޅ ގެން، ިމައްސަލައާ ިކޮށްފައ ވާިިބަހުގެންކޮށްފައ ވާ ިއައްޔަށް ިރައ ސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ އެކަޑަމ އަށް
ިތަނެއްިފަރާތްތައްި ިމ މައްސަލަިގައ ިއެހެން ނޑައަޅާފައ ނުވާތ ، ިކަ ިމ ހާތަނަށް ިއަދ  ިއުސޫލެއް ިއަދާނުކުރެވޭނެ ިވަޒ ފާ

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.
 

 

ިހެދުމާއި  ިމާކ ންިސްކ މް ިއ މްތ ޙާން ިއެސް.އެސް.ސ  ިދެވޭ ިނ ންމާިދަރ ވަރުންނަށް ިތަޢުލ މް ސާނަވ 
ިއ ޢުލާނެއްި ިއެއްވެސް ިހޮވާފައ ވަނ  ިއެގްޒާމ ނަރުން ިކުރުމަށް ިކަންތައްތައް ިއެންމެހާ ިކުރުމާބެހޭ މާކް

ިމ  ިނޫންކަމަށާއ ، ނޑައަޅައ ގެންވެސް ިކަ ިއުޞޫލެއް ިވަކ  ިއެއްވެސް ިއަދ  އަހަރުިނުކޮށް
ިގ ނަި ިއަދ  ިހ މެނޭކަމަށާއ ، ިމ ހުން ިމަދު ިތަޖްރ ބާ ިނެތް، ިޑ ގްރ  ިތެރޭގައ  އެގްޒަމ ނަރުންގެ
ިހޮވުމުގައި  ިއެގްޒަމ ނަރުން ިނޫންކަމަށާއ ، ިމ ހުންނެއް ިފޯމްލާފައ ވާ ިއަށް ިމާކ ންގ މ ހުންނަކ 

ިހުން ިގޮތުގައ  ިއެގްޒަމ ނަރއެއްގެ ިއެގްޒަމ ނޭޝަންގެ ިޕަބްލ ކް ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިނަވާ އަދި ފަރާތާއ 
ިގެިގާތްިމ ހުންނާއ ިރައްޓެހ ންނަށްިފުރުޞަޠުިދ ގެންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ރިޖެނެރަލްޑ ރެކްޓަި

11 

ިކޮ ިސަރވ ސް ިދޭިިމ ޝަނުގެިޖުޑ ޝަލް ިކޮމ ޓ ތަކަށް ިޖަލްސާތަކަށާއ ، ިބައ ވެރ ވާ ިިމެމްބަރުން ފައ ސާިއެލަވަންސް ިމެމް ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިޖުޑ ޝަލް ިއަސާސ ގެ ިޤާނޫނު ިޚ ލާފަށ262ިްބަރުން ިމާއްދާއާ ވަނަ 12 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިތަފާތުވުން ިޚ ޔާލު ިގޮތުން ިގާނޫނ  ިދައުލަތުގެިނެގުމާމެދު ިނަގާފައ ވަނ  ިމ ފައ ސާ ިއުފެދ ފައ ވުމާއ ، ިއޭރު ތަކެއް
ިކަމަށްވުމާއެކު ިތެރެއ ން ިބަޖެޓުގެ ިފާސްކޮށްފައ ވާ ިމަޖ ލ ހުން ިރައްޔ ތުންގެ ިހ މަނައ ގެން މ ކަންިި،ބަޖެޓުގައ 

ި ިނުބެލެވެއެވެ. ިހޯދުމަށްކަމަށް ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒް ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިކޮށްފައ ވަނ  42ިނަމަވެސް،
ގައ ިރައްޔ ތުންގެިމަޖްލ ހުންިފާސްކޮށްފައ ވާިމުސާރައ ގެިއޮނ ގަނޑުގައ ިޖުޑ ޝަލްިސަރވ ސ4121ިިްޑ ސެމްބަރި

ނޑައަޅާފައ ވަނ ިއެކޮމ ޝަނުގެިގާނޫނުގެި 26ިކޮމ ޝަނުގެިމެމްބަރުންގެިތެރެއ ންިބައެއްިމެމްބަރުންނަށްިމުސާރަިކަ
ިކަމާއ  ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ިވަނަ ިއެހެނ ހެންި، ިމުސާރައާއ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ނޑުގައ  ިއެއޮނ ގަ އަދ 

ިއ ނާޔަތެއްި ިއެއްވެސް ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިއ ނާޔަތްތައް ިލ ބ ދެވޭ ިދަށުން ިގާނޫނުގެ ިއެކ އެކ  ިއ ތުރުން އެލަވަންސްތަކުގެ
ފައ ސާިޖަހައ ގެންިއެފައ ސާިލ ބ ނުދެވޭނެކަމަށްިއެއޮނ ގަނޑުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތ އާއ ،ިއެކޮމ ޝަނުގެިބަޖެޓުގައ ިއެ

ިއަންގާފައ ވާތ ،ި ިކޮމ ޓ ންނާއ ،ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްވެސް ިމާލ އްޔަތު ިމަޖްލ ހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިނުނެގޭނެކަމަށް އެގޮތަށް
ިސަރވ ސްި ިޖުޑ ޝަލް ިއެއްގޮތަށް ިއުސޫލާ ިއަންގާފައ ވާ ިޖެނެރަލް ިއޮޑ ޓަރ ިފައ ސާ ިދޫކޮށްފައ ވާ މ ހާތަނަށް

ިއެކޮ ިހޯދުމަށް ިރައްޔ ތުންގެިކޮމ ޝަނަށް ިއޮތްތާނގައ  ިކުރ ޔަށް ިއަދ  ިނ ންމ އެވެ. ިމ މައްސަލަ ިއަންގައ  މ ޝަނަށް
ި ިފައ ސާއެްއ4121ިިޑ ސެމްބަރ42ިިމަޖްލ ހުން ިއެއްވެސް ިޚ ލާފަށް ނޑާ ިއޮނ ގަ ިމުސާރައާއ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ގައ 

 ދޫނުކުރުމަށްވެސްިއެކޮމ ޝަނަށްިއެންގ އެވެ.ި

ި

ދަޢުލަތުގެިފައ ސާއަށްިޚ ޔާނާތްތެރ ވަމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ. ިފައ ސާިނަގައި 
ި

ވަނަިއަހަރުިހުންނާނެިގެއެއްިކުއްޔަށްިހ ފުމަށްޓަކައ ިފުރަތަމަިކުރި 1021ިހދ.ކުރ ނބ ިސްކޫލްގެިހެޑްމާސްޓަރި
ިއ ޢުލާންި ިއެ ިފާހަގަކުރެވ ގެން ިއުޅެކަން ިމައްސަލަތަކެއް ިއ ވެލުއޭޝަންގާއ  ިކުރ މަތ ލ ފަރާތްތަކުގެ ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ

ި ޖެނުއަރި GS-95/2012/01ި(00ިނބ ިސްކޫލުންިކުރ ިނަންބަރު:ިވަނަިފަހަރަށްިހދ.ކުރ 1ބާތ ލްިކުރުމަށްފަހު
ވަނަިއ ޢުލާނ1ިާ(ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިމަސައްކަތްިކުރ ޔަށްިގެންގޮސްފައ ވަނ ިގަވާއ ދާިއެއްގޮށްިކަމަށްވާތ އާއ 1021ި

ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ިހުި،ގުޅ ގެން، ިއެފަރާތުން ިދ ޔަފަރާތުން ިހުށަހެޅުންިއެއްވަނައަށް ށަހެޅ 
ި ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިއެންމ1ިިެބާތ ލްކޮށްފައ ވާތ ، ިހ ފުން ިކުއްޔަށް ިގެ ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ވަނައަށް

ސްކޫލުގައ ިދެންނަވާިމައްސަލަިނ ންމ އެވެ. ހދ.ކުރ ނބި  ިރަނގަޅުިކަމުގައި 

ި ިހެޑްމާސްޓަރ ިސްކޫލްގެ ިގެއެއ1021ިްހދ.ކުރ ނބ  ިހުންނާނެ ިއަހަރު އްޔަށްިކުިނވަނަ
ި ިޑ ސެމްބަރ ިސްކޫލުން ިއެ 1022ިިހ ފުމަށްޓަކައ  ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  3ިގައ 

ި ި)ޓ ޗަރެއް( ިސްޕަވައ ޒަރ ިސްކޫލުގެ ިއެ ިގެއަކ  ިހ ފ  ިމ ހާރު ިސްކޫލަށް ިތެރެއ ން، ގެިފަރާތުގެ
ި ިގެއެއް ިބޭބެއެއްގެ ިކުރ މަތ ލ  ިމ ގެއަކ  ިއ3ިިަކަމަށާއ ، ިދެވަނައަށް ިގެިފަރާތުގެތެރެއ ން ގުކުޑަ

ިކަމަށާއ ،ި ިނެތް ިދޭގޮތަށް ިޚ ދުމަތް ިމަސައްކަތުމ ހެއްގެ ިހުށަހެޅުމުގައ ، ިހުށަހެޅ  ިމ ގެއ ން ކަމަށާއ ،
ިނުވާި ިޗެކްކޮށްފައ ވެސް ިސްކޫލުން ިހުރ ތޯ ިހަމައަށް ިތަކެތ  ިހުންނަންޖެހޭ ިކޮންމެހެން ިގޭގައ  އަދ 

ިގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިއެންމެކުޑައަގު ިފުރ ހަމަކޮށްފައި ކަމަށާއ ، ިހުރ ހައ ކަމެއް އަކ 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ި ިކަމަށާއ ، ިގެއެއް ިހުރ  ިލ ބޭގޮތަށް ިޚ ދުމަތްވެސް ިމަސައްކަތުމ ހެއްގެ ިއަދ  ސްޕަވައ ޒަރގެިހުރ ،
ވަނަިއަހަރުވެސްިކުރ ނބ ިސްކޫލަށްިކުއްޔަށްިހ ފައ ގެންިއުޅުނުިގ1022ިިެގެއަކ ިފާއ ތުވ ިިބޭބެގެ

ސްކޫލްގެިމަސައްކަތުމ ހާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިކަމަށާއ ،ިއޭރުވެސްިއެގޭގެިމަސައްކަތަށް ިފޮނުވަނި 
 

ި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިޕްރ ސްކޫލަށ4124ިިްހދ.ނޮޅ ވަރަންފަރު ިފެށެންވާއ ރަށް ިއަހަރު ިދ ރާސ  ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.މައްސަލަިގަވާއ ދާިއެއްގޮތައްކަމަށްވާތ ،ިމ ބޭނުންވާިޓ ޗަރުންިނަގާފައ ވަނ ިއ ޢުލާންކޮށްގެންި

ި

ވަނަިއަހަރުގެިދ ރާސ ިއަހަރުިފެށެންވާއ ރަށ4124ިިްހދ.ނޮޅ ވަރަންފަރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންި
ފަރާތުގ10ިިެޓ ޗަރުންިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިކުރ މަތ ލ 12ިިިޕްރ ސްކޫލްި
4122ިޑ ސެމްބަރ41ިިތެރެއ ންިއެކަކަށްިިމ ހުނ14ިިްށްފަހު،ިބާކ ތ ބ ިފަރާތްިހޮވުމ10ިަތެރެއ ންި

ހަމަޖެހ އްޖެިިއެފަރާތްވަނަިޓ ޗަރަކަށ12ިިްގައ ިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރިއަނގަބަހުންިއަންގާފައ ވަނ ި
ި ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިއަންގާލާނެ ިހަމަޖެހުމުން ިމުސާރަ 44ިިކަމަށާއ  ގައި 4122ިޑ ސެމްބަރ

ި ިއ ދާރާއ ން ިޕްރ ސްކޫލ12ިްކައުންސ ލްގެ ިބުނާިިވަނަ ިކަމަށް ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިޓ ޗަރެއް
ިމައްސަލަ.
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ިސަރވ ސްިިހޮސްޕ ޓަލަށްިިއަތޮޅު.ބ ިހެލްތް ިނޯދަން ިހޯދުމަށް ިމ ހަކު ިމަގާމަށް ިމެނޭޖަރކަމުގެ އެސ ސްޓެންޓް
ިކުރ  ިހަމަޖައްސާފައ ވަނ ،ިއެމަޤާމަށްިކޯޕަރޭޝަނުން ިމ ހަކު ިގުޅ ގެން،ިއެމަގާމަށް ިފަރާތްތަކުގެިިއ ޢުލާނާ ކުރ މަތ ލ 

ިއެމަޤާމަށްި ިފަރާތްިތެރެއ ން ިއެކަށ ގެންވާ ިބުނާި،ކަމަށްވުމާއ އެކުިއެންމެ ިމ ޝަކުވާގައ  ިމ ކަންިގޮތައް
ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ހ ނގާފައ ނުވާތ ،ިމ 

ިހޮސްޕ ޓަލަށްި ިބ.އަތޮޅު ިހ ންގަމުންދާ ިދަށުން ިކޯޕަރޭޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިހެލްތް ނޯދަން
ިފަރާތްތަކާިއެސ ސްޓެ ިކުރ މަތ ލ  ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިމެނޭޖަރެއް ންޓް

ިޕޮއ ންޓްދޭނެި ިކަމަށާއ ،ިމ އ ންޓަރވ އުގައ  ިއެކަނ  ިއެމް.ޑ  ިއެކޯޕަރޭޝަނުގެ އ ންޓަރވ އުކޮށްފައ ވަނ 
ި ިކަމަށާއ ، ިއެނގ ފައ ނުވާ ިބޭނުންކޮށްފައ ވާކަން ިޝ ޓެއް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ބ.އަތޮޅުިއުޞޫލް

އ ،ިސ ނ އަރިސެކްރެޓަރ ިއ ންޓަރވ އުިޕެނަލުގައ ިބައ ވެރ ވުމަށްިދ އުމުންިޓަލްގެިޑ ރެކްޓަރާހޮސްޕ 
ިއެމް.ޑ .ޕ ގެި ިކޮށްފައ ވަނ  ިކަންތައް ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިބޭރުކޮށްފައ ވާ ިއެތަނުން އެމ ހުން

ިއެމަގާމުއެކްޓ ވ ސްި ިއަންހެނުންނަށް ިގ ނަފަރާތްތަކުންިޓެއްގެ ިބޭނުމުގައ ކަން ތުހުމަތުކުރާިިދ ނުމުގެ
ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

15 

ިސ ވ ލްި ިދ ވެހ  ިބެލުމަށްފަހު، ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިގޮތެއް ިހ ނގާފައ ވާ ިކަން މ މައްސަލާގައ  ިވެރ ޔާ ިޒ ންމާދާރު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިކޮށްގެން،ި، ިއޮޕަރޭޝަނެއް ހާނ ޔާ 16 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިބުނެފައ ވާތ ،ި ިއެކޮމ ޝަނުން ިކަމަށް ިއަޅާފައ ވާ ިފ ޔަވަޅު ިގޮތުގެމަތ ން ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިޤާނޫނާއ  ސަރވ ސްގެ
 ނ ންމ އެވެ.ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުން

 

ިރައ ސްި ިއެކައުންސ ލްގެ ިހުށަހެޅުމުން ިއެދ  ިޗުއްޓ އަކަށް ިރ އްސާތ ، ިތަނުގައ  ިކުރ  އޮޕަރޭޝަން
ިހުށަހަ ިކަމަށާއ ،ިޑޮކްޓަރިދ ންިސެޓްފ ކެޓްވެސް ިހ ފަހައްޓާފައ ވާ ިނުދ  ިބުނާިޗުއްޓ  ިކަމަށް ޅާފައ ވާ

ިމައްސަލަ.
 

21ިި ިއޮފ ހުނ1001ިިްޖޫން ިފޭދޫ ިކައ ރ ން ިޞ އްޙ މަރުކަޒުގެ ިފޭދޫ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއޮފ ހުން ިފޭދޫ ގައ 
ިހ ންގައ ދ ނުމަށްި ިޢ މާރާތްކޮށްގެންިކުއްޔަށް ިބޭސްފ ހާރައެއް ިއެއްގޮތަށް ިނަމޫނާއަކާ ިއެއްބަސްވުމުގައި ދޫކުރާ ވެފައ ވާ

ިހުށަހެޅުންތަކަށްި ިއެއ ޢުލާނާގުޅޭ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނ  ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިފަރާތްކަމަށް ިހ ފ  ކުއްޔަށް
ިމ މަސައްކަތްި ިފަހުން ިކަމާއ ، ިކަމުގައ ވާތ  ިއެފަރާތުން ިހުށަހަޅާފައ ވަނ  ިހުށަހެޅުމެއް ިރަނގަޅު ިއެންމެ ބަލާއ ރު،

ިނަމެއް ިއެހެން ިި،ހ ންގަމުންދަނ ިގައ  ިއެއްފަރާތެއްކަމަށާއ ، ިގުޅ ގެން،ިހަމަ ިބަދަލުވުމާ ިނަން އެކުންފުނ ގެ
ިތަނުގައި  ިހ ފާފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމުގެ ިއާކުރ އ ރު، ިއެއްބަސްވުން ިވެފައ ވާ މ މަސައްކަތަށް

ިލަފާި ިކައުންސ ލަރގެ ިއަތޮޅު ިހުއްދަދ ފައ ވަނ ، ިހ ންގުމަށް ިކްލ ނ ކެއް ިއ ތުރުން ގެމަތ ންކަންިބޭސްފ ހާރައެއްގެ
ިއެނގޭތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

 

ި ިސ.ފޭދޫ ިދެމެދު ިސ.ފޭދޫއާ ިފަރާތަކާ ިއަމ އްލަ ިވެވުނ1001ިިުއޮފ ހާއ ، ިއަހަރު ވަނަ
ިހ ންގުމަށްި ިކްލ ނ ކަކާއެކު ިބަދަލުގެނެސް ިބޭސްފ ހާރައަށް ިޢ މާރާތްކޮށްފައ ވާ ިދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ

ި.އެއްބަސްވުމެއްިހަދާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިއެހެންިފަރާތަކާއެކުި

17 

ިޢަމަލެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުބެލެވޭތ ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންި ިޚ ލާފްކަމެއްިއަދ ިކޮރަޕްޝަނުގެ މ ކަމުގައ ިގަވާއ ދާ
ިއެވެ.ނ ންމ 

ި ިޚ ލާފަށް ިޤަވާއ ދާ ިނުލައ  ިއ ޢުލާންކުރުމަކާ ިފާރު، ިގޯތ ގެ ިރައްޔ ތެއްގެ އައްޑޫސ ޓި ސ.ހ ތަދޫ
ިކައުންސ ލްގެިފަރާތުންިރާނައ ދ ފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

18 

ިތަމްރ ނުކުރާި ިދަތ ވާތ ،ިޓ ޗަރުން ިލ ބުން ިމ ހާރުވެސް ިމުދައްރ ސުން ިއަންނަ ިތަމްރ ންވެގެން ިސްކޫލުތަކަށް ރާއްޖޭގެ
ިސްކޫލްތަކަށްި ިއޮންނަ ިމަގާމެއް ިހުސް ިއަންނަތަނުން ިނ ންމާފައ  ިކޯސް ިދ ވެހ ން ިއަންނަ ިފުރ ހަމަކޮށްފައ  ކޯސް

ިނުވ ކަ ިއަދ  ިއެއްބަސްވެފައ ވ ޔަސް ިވަޒ ފާިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ިކަމަށާއ ،ިއެގޮތުން، ިލައްވަމުންދާ ިއެމ ހުން މުގައ ވ ޔަސް
ހަމަޖެހޭިމުވައްޒަފުންިސެޓްފ ކެޓްިއެކްރެޑ ޓްިކުރެވެންދެން،ިވަޒ ފާގައ ިގެންގުޅެނ ިކޮންޓްރެކްޓްިއުސޫލުންިކަމަށާއ ،ި

ިނ ންމުމަށްފަހު ިކޯސް ިކަމަށާއ ، ިކުރަނ  ިވަޒ ފާދާއ މ  ިކުރެވުމުން ިއެކްރެޑ ޓް ިވަޒ ފާއަށްިިސެޓްފ ކެޓް ސްކޫލެއްގެ
ިލ.އަތޮޅުި ިކަމަށާއ ، ިފަރާތަށް ިގާބ ލް ިއެންމެ ިއޭގެތެރެއ ން ިދެވެނ  ިޖާގަ ިއެދ ފައ ވާނަމަ، ިގ ނަމ ހުން އެކަކަށްވުރެ

ިއެމަގާމަށްި ިފަރާތް ިއުޅެމުންގެންދާ ިމަގާމުގައ  ިމުދައްރ ސްކަމުގެ ިމަދަރުސާގައ  ލ.އަތޮޅު
ިހަދާފައ ވަނި  ިކޯސް ިމުދައްރ ސްކަމުގެ ިއޭނާ ިކަމަށާއ ، ިނުލައ  ިއ ޢުލާންކުރުމަކާ ހަމަޖައްސާފައ ވަނ 

ިކުރ  ިނޯންނާނެިކަމަށާއ ،ިއޭނާއަކ  ިބޮންޑެއްވެސް ިއޭނާގެ ިކަމަށްވެފައ  ިކޮލެޖުން ިމާފަންނުިމަންދު ން
ިމަދަރުސާއަށްި ިލ.އަތޮޅު ިކަމުން ިފަރާތެއް ިމަސައްކަތްކުރ  ިގޮތުގައ  ިޓ ޗަރެއްގެ ިރ ލ ފް މަދަރުސާގައ 
ިއެޑ އުކޭޝަންި ިއ ދާރާގެ ިޤައުމ  ިޞަރަޙައްދުގެ ިދެކުނު ިމެދު ިގޮތުން ިގޮތާބެހޭ ިބަދަލުކޮށްފައ ވާ އޭނާ

ިއެމަދަރުސާ ިއޭނާ ިބުނެފައ ވަނ  ިއެތަނުން ިސާފުކުރުމުން ިބަދަލުކޮށްފައ ވަނި ޔުނ ޓުން އަށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިފަރާތް ިހުރ  ިމ ހާރު ިއެމަޤާމުގައ  ިޓ ޗަރަކަށް ިޓްރެއ ން 12ިިމަދަރުސާގެ ިފެށ ގެނ4122ިިްޖެނުއަރ  އ ން
ިސަި ިސ ވ ލް ިއަދި ހަމަޖައްސާފައ ވާކަމަށް ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ކަމުގައ  ިބުނެފައ ވާތ ، ިކޮމ ޝަނުން ރވ ސް

 ގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުބެލެވޭތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި

މުވައްޒަފުންގެިވަޒ ފާިއެއްތަނުންިއަނެއްތަނަށްިބަދަލުކުރުމަށްިހަމަޖައްސާފައ ވާިއުސޫލުންިކަމަށާއ ،ި
 އޭނާގެިސެޓްފ ކެޓްިލ ބުނުިދުވަހުިއެކްރެޑ ޓްވެސްިކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ވ އްކާލުމަށްޓަކައ ،ިބ.މާޅޮހުިބާިއ ންޖ ނުގޭގެިޢ މާރާތްިނ ލަންި، ބ.މާޅޮހުިބާިއ ންޖ ނުގޭގެިޢ މާރާތްިވ އްކާލާފައ ވަނ 
ކ އުމަށްޓަކައ ،ިއެއޮފ ހުންިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެން،ިނ ލަމުގައ ިބައ ވެރ ވުމަށްިހާޒ ރުވ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންި

ވ އްކާލާފައ ވަނ ިއ ންޖ ނުގޭގެިބައުިނ ލަންިކ ޔައ ގެންިއެންމެމަތ ިއަގެއްިހުށަހެޅ ިފަރާތަށްކަންިއެނގޭތ އާއ ،ިއަދ ،ި
ިއެއ ޢުލާނުގައ ވެސް ިއަދ  ިއެނގޭތ އާއ ، ިވ އްކާލާފައ ނުވާކަން ިބ ން ިހުރ  ިއެއ މާރަތް ިއެކަނ ކަމާއ ، ، އ މާރާތް

ގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިިއެއ މާރާތާއެކު އެބ ންިނުދޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާތ ،ިމ ކަމުގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިއަދި 
ިގާފައ ވާކަމަށްިނުބެލެވޭތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ހ ނ

ި

ިޖަމްޢ އްޔާ ިޖާގައ ގެިއެއްބ.މާޅޮހު ިބާވުމާއ  ިޕްރ ސްކޫލް ިއައ  ިހ ންގަމުން ިއެރަށުގައ  ިފަރާތުން ގެ
ި ިލ ބޭތޯ ިބ މެްއ ިއަޅާނެ ިސްކޫލެއް ިބޮޑު ިހުރުމާއެކު، ިމެދެއްހައި 1121ދަތ ކަން ިއަހަރުގެ ވަނަ

ިޖަމްޢ އް ިރައްޔ ތުންގެިހ ސާބުގައ  ިކުރ ން ިގުޅ ގެން، ިސ ޓ އާ ިފޮނުވ  ިއޮފ ހަށް ިމާޅޮހު ިފަރާތުން ޔާގެ
ިބ ންި ިއެޖަމްޢ އްޔާއަށް ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް، ިޖަވާބުދ ފައ ވާ ިދެވ ދާނެކަމަށް ިބ ން ިހ ންގ  އ ންޖ ނުގެ

ި ިއޭގެ ިއ ޢުލާންކޮށްގެނ2ިިްނުދ ، ިޢ މާރާތް ިބައު ިއ ންޖ ނުގޭގެ ިހުރ  ިތަނުގައ  ިފަހުން މަސް
ިއެއްވެސްިވ އް ިރައްޔ ތުންގެ ިވ އްކާލ  ިކައުންސ ލަރ ިޢ މާރާތެއް ިރައްޔ ތުންގެ ިކަމަށާއ ، ކާލާފައ ވާ

 ބަހެއްިނުހޯދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

20 

ިހ ންގަމުންދާި ިމާލޭގައ  ިރަޖ ސްޓްރ ކޮށްގެން ިނަމުގައ  ިފ ހާރައ ގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމައްސަލައ ގައ  ހުށަހެޅުނު
މ ހާރުިރަޖ ސްޓްރ ިކޮށްފައ ވަނ ިހުށަހެޅުނުިމައްސަލައ ގައ ިރައްދުވާިފަރާތުގެިނަމުގައ ިނޫންކަމަށްި، ވ ޔަފާރ ގެިނަން

ިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމަންޓުންިމަޢުލޫމާތުިދ ފައ ވާތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި

ިޑ .އާރް.ޕ ންި ިހެދުމަށްޓަކައ  ިޕާޓ އެއް ިސ ޔާސ  ިނަމުގައ  ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިއޮފް ިޕާޓ  ޕްރޮގްރެސ ވް
ިކޮރަޕްޝަނަށްި ިމެމްބަރުން ިބައެއް ިތެރެއ ން ިމެމްބަރުންގެ ިމަޖ ލ ހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިދ ޔަ ވަކ ވެގެން

ި ިއެގޮތުން ިހ ންގާފައ ވާކަމަށާއ ، ިޢަމަލުތަކެއް ިފަހ ވާގޮތަށް ިމަމަގު ިމެމްބަރެއްރައްޔ ތުން ގެިޖްލ ސް
ިހުންނަކަމަށާއ ،ިއަދ ި ިފ ހާރައެއް ިވަޑައ ގެންިިނަމުގައ  ިމެލޭޝ ޔާއަށް ިފ އްލަވަން ިބ ލްތަލަށް ޓެކްސް

ިމ ލ ޔަނަކަށްިިވ ޔަފާރ  ިއަތުން ިބޭފުޅުން ިސ ޔާސ  ިފަހު ިބެހެއްޓެވުމަށް ިޗެކް ިގ ނަިިހ ންގަވައ  ވުރެ
ިކަމަށާއ  ިނަންގަވާފައ ވާ ި، ފައ ސާ ިޔާމ ންގ1ިިެިއޭނާގެމ ގެއ ތުރުން ިސްރ ލަންކާގައ  ކާރާއ ،

ިތެރޭގައި  ިޢަމަލުތަކުގެ ިކޮރަޕްޝަންގެ ިވ ޔަފާރ ވެސް ިވަގު ިކުރަމުންދާ ބައ ވެރ ވެރ ންނާއެކު
ި ިއޮންނައ ރު ިކާރެއް ިޑެމ އޯ ިމ ލްކުގައ  ިމަނ ކުގެ ިޙުސައ ން ިނ ހާން 6262ިހ މެނޭކަމަށާއ ،ިއަޙްމަދު

ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިނަމްބަރުގެިއަގުބޮޑުިޑޮމެއ ންިއެއްިވެސްިއޮންނަ

21 

42ިި ިއެކޮމޮޑޭޝަންގ4122ިެސެޕްޓެމްބަރ ިވަފުދުގެ ިވަޑައ ގަތް ިރައ ސްއާއ އެކު ިކުރ ގެ ިހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގައ  12ިި 1122ިސެޕްޓެމްބަރ ިރައ ސްގައ  ިބައ ވެރ ވި ިކުރ ގެ ިދަތުރުގައ  ިކުރ  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް 22 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ނޑައަޅާފައ ވާިއުސޫލާި ކަންތަކާއ ،ިދަތުރުފަތުރުގެިކަންތައްތައްިހަމަޖައްސާފައ ވަނ ިއެކަންތައްތައްިހަމަޖެއްސުމަށްިކަ
ިކަމަށްވާތ ،ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމ އެވެ.އެއްގޮތަށްި

ިކަމަށާއ ،ި ިކޮޓަރ ތައް ިހދ.އަތޮޅުގޭގެ ިބޭނުންކުރ  ިތ ބުމަށް ިމެމްބަރުން ިމަޖ ލ ހުގެ ރައްޔ ތުންގެ
ިބުނާި ިކަމަށް ިޚަރަދުކޮށްގެން ިމާލ އްޔާއ ން ިދައުލަތުގެ ިކޮށްފައ ވަނ ވެސް ިދަތުރުތައް އެފަރާތްތަކުން

ިމައްސަލަ.
ި

ިފަރާތުންިމ މައްސަލައަ ިމެނޭޖްމަންޓްގެ ިރ ސޯޓުގެ ިހެރެތެރެ ިކަންތައްތައް ިހުރ  ިރ ޕޯޓުގައ  ިއޮޑ ޓް ިކޮމ ޝަނުގެ ކ 
ިމަރާމާތަށްި ިއެރ ސޯޓަކ  ިމ ހާރު ިމައްސަލައަކަށްވެފައ ، ިހުށަހެޅުނު ިތަޙްޤ ޤަށް ިބެލުމަށް އ ޞްލާޙުކޮށްފައ ވޭތޯ

ިކުރ ޔަށްއޮތް ިއެރ ސޯޓު ިރ ސޯޓެއްކަމަށްވާތ އާއ  ިއާމެނޭޖްމަންޓަކުންިިބަންދުކޮށްފައ ވާ ިއޮޕަރޭޓްކުރާނ  ތާނގައ 
 މ މައްސަލަިކޮމ ޝަނުންިއ ތުރަށްިކުރ ޔަށްިގެންދަންިނުފެންނާތ ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.، ކަމަށްވާތ 

ި

ިސްރ ލަންކާގެ ިއޮޑ ޓެއް، ިރ ސޯޓްގެ ިހެރެތެރެ ިހ ންގާ ިއައްޑުއަތޮޅުގައ  ިއ ން އޯޑ ޓްިިއެމް.ޓ .ޑ .ސ .
ވަނަިއަހަރުގެިފަހުކޮޅުިކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެފަރާތުންިހުށަހެޅި 1020ިމެދުވެރ ކޮށްިފަރމެއްި

ިހުރުމު ިފާހަގަކޮށްފައ  ިކަންތައްތަކެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިރ ޕޯޓްގައ  ިޗ ފްިއޮޑ ޓް ިރ ސޯޓްގެ ިއެ ން
ިމެއ ންޖ ނ އަ ިއެޗް.އާރު ިކޮށްފައ ިނޭޖަރާރާއ  ިމަސައްކަތް ިސ އްރުކުރަން ިއެކަން ިކަމަށްިދެމ ހުން ވާ

ިބުނާިމައްސަލަ.
ި

23 

ިހަދ ޔާކުރި 4110ިިސްކޫލަށްިފޭދޫި.ސ ިއެގްރ ކަލްޗަރއ ން ިއެންޑް ިފ ޝަރ ޒް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިއަހަރު ވަނަ
ި ިނުވާތ އާއ ،ިއަދ  ިއަރުވާފައ  ިޤަވާއ ދުން ިއ ންވެންޓްރ އަށް ިސްކޫލްގެ ިއެ ިސ ސްޓަމް ވަނ4110ިިަހައ ޑްރޯފޯނ ކްސް

ިފެށ ގެންި ިތަކެއްޗާއ 4122ިއަހަރުން ިއެސްކޫލުންިނ ލަންކ  ިހަމައަށް ިއަހަރާ ިތަކެތ ގެި،ިވަނަ ހަލާކުވެގެންިނައްތާލ 
ިރ ކޯޑެއްި ިއެއްވެސް ިޞައްޙަ ިއެނގޭނެ ިވ ގޮތް ިސ ސްޓަމަށް ިމ  ިހ މަނާފައ ނުވާތ އާއ ، ިސ ސްޓަމް ިމ  ތެރޭގައ ވެސް

ިސްކޫލުގެިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިފެނ ފައ ނުވާތ އާއ ،
 

ިި ިހުރ  ިމ ހާރު ިސ ސްޓަމް ިމ  ިގޭިސ.ފޭދޫ ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިއެސ ސްޓެންޓް ިއެގޭގައި ސްކޫލުގެ ިކަމުގައ ވުމާއ ، ގައ 
1001ިިއެންޓ ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނަށްިދ ންިބަޔާނުގައ ،ިގައ 1122ިއޮކްޓޯބަރ11ިިިރައްޔ ތެއްދ ރ އުޅޭިއެރަށުި

)ދެހާސްިރުފ ޔާ(2,000.00ިިއަތުންިއެސ ސްޓަމްިއޭނާިިވެރ އެއްގެސްކޫލުގައ ިއޭރުިއުޅުނުިިވަނަިއަހަރުިސ.ފޭދޫި
ި ިނުވަތަ 2,500.00ިިއަށް ިފައ ސާ ިސ ސްޓަމްގެ ިއެ ިގަތްކަމަށާއ ، ިއަށް ިރުފ ޔާ( ިފައްސަތޭކަ ިއޭނާއާ)ދެހާސް

ިސްކޫލުގެިވެރ އަކަށްކަމަށްިބުނެފައ ވާތ އާއ ،ހަވާލުކުރި 

ިސ ސްޓަމްި ިޕޯނ ކްސް ިހައ ޑްރޯ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމ ނ ސްޓްރ ން ިއެގްރ ކަލްޗަރ ިސްކޫލަށް ސ.ފޭދޫ
ިކަމަށާއ  ިނެތް ިއެސްކޫލުގައ  ިއެސްކޫ، މ ހާރު ިވަނި އެސ ސްޓަމް ިޕްރ ންސ ޕަލް ިއެސ ސްޓެންޓް ލުގެ

ި ިގެންގޮސްފައ  ިގެއަށް ިބޭނުމަށް ިއަމ އްލަ ިބުރ ކޮށްިއެސ ސްޓަމް ިއެފަރާތުން ިބައ ތައް ކަމަށާއ ،ިމ ގެ
ިލ ބ ފައ ި ިމަޢުލޫމާތު ިކަމުގެ ިބޭނުންކުރަމުންދާ ިކަންތައްތަކަށް ިއެހެނ ހެން ިބުނާިއެކ އެކ  ިކަމަށް ވާ

ިމައްސަލަ.
 

24 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި
ި 00ިިނަމަވެސް، 1122ިިއޮކްޓޯބަރ ިފަރާތުންިިގައ  ިބުނ  ިހަވާލުކުރ ކަމަށް ިފައ ސާ ިއެފަރާތުން ިސްކޫލުގެ ފޭދޫ

ި ިކޮމ ޝަނަށް ިއެންޓ ކޮރަޕްޝަން ިބަޔާނުގައ  ިދ ން ިއ ރެއްގައ  ިއެހެންފަރާތަކަށްއެއްވެސް ހައ ޑްރޮފޯނ ކްިިއޭނާ
 ،އެދ ިއެކަމަށްިއޭނާިއ ންކާރުކުރާތ އާއ ވ އްކާފައ ިނުވާނެކަމަށާއ ،ިިއޭނާސ ސްޓަމެއްި

ި
ި ިހުރ  ިޕްރ ންސ ޕަލަކަށް ިއެސ ސްޓަންޓް ިސްކޫލްގެ ިސ.ފޭދޫ ިއެިިފަރާތުންއޭރު ިގެއަށް ިއޭނާގެ ިބޭނުމަށް އަމ އްލަ

ި ިގެންގޮސްފައ ވާކަމަށް ިސ ސްޓަމް ިބުނ ކަމުގައ ވ ޔަސް، ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ ިސ ސްޓަމްިިމ މައްސަލާގައ  އެ
ިޕްރ ންސ ޕަލްކަމަށް ިއެސ ސްޓެންޓް ިގެންދ ޔައ  ިހެކި ިއެގެއަށް ިކ ތާބ  ިނުވަތަ ިޝަފަހ  ިވަރުގެ ިސާބ ތުވާ ތަޙުޤ ޤަށް

ިލ ބ ފައ ިނުވާތ އާއ ،
 

ި ިސ ސްޓަމް ިހައ ޑްރޯޕޯނ ކްސް ިބޭރުގައި އ ސްވެދެންނެވ  ިސްކޫލުގެ ިސ.ފޭދޫ ި ިސ ސްޓަމް ިއެ ިދ ޔައ ރު ގަންނަން
ި ިޕ ކަޕަކަށްލައ ގެން ިހުއްޓާ ިބަހައްޓާފައ  ިސްކޫލުންިވަކ ގެއަކަކަށް ިމ ސ ސްޓަމް ިބުނެފައ ވ ނަމަވެސް، ގެންދ ޔަކަމަށް

ި ިހެއްކެއް ިއެއްވެސް ިގަތްކަމުގެ ިމުދަލެއްިމ ކޮމ ޝަނުިއެފަރާތުން ިދައުލަތުގެ ިމ އ  ިދެއްކ ފައ ނުވާތ ، ިތަޙުޤ ޤަށް ގެ
ސ.ފޭދޫިސްކޫލުގެިހުއްދަނެތ ިގެންދ އުންކަމަށްިބެލެވޭނެިޖާގައޮތްކަމެއްކަމަށްިތަޙުޤ ޤަށްިފެންނާތ ،ިމ ކަންިހ ނގައި 

ިބަލަހައްޓަން ިމުދާ ިލ ޔެކ ޔުންތަކާއ  ިސްކޫލުގެ ިސ.ފޭދޫ ިސަބަބަކ  ނޑު ިމައ ގަ ިމެދުވެރ ވ  ދައުލަތުގެިިދ އުމަށް
ިޢަމަލުކޮށްފައ ނުވާތި  ިސްކޫލުން ިއެ ިއެއްގޮތަށް ިއ ޖުރާޢަތާ ިޤަރާރުވެފައ ވާ ނޑައެޅ  ިކަ ިޤަވާއ ދުގައ  މާލ އްޔަތު

ި ިކަމުގައ ވުމުން، ިނަންބަރު ި-)އެންޓ 1112/21ިިޤާނޫނު ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ިމާއްދާގ17ިިެކޮރަޕްޝަން ވަނަ
ި ިއެކަނ1ިިް)ހ(ިގެ ިދަށުން ިނަންބަރުގެ ިކުރ މަގުގައި އ ޞްިވަނަ ިއަދ  ިއެންގ އެވެ. ިސްކޫލަށް ިސ.ފޭދޫ ލާޙުކުރުމަށް

ިމާލ އްޔަތުގެިޤަވާއ ދުގެިިބާބުި ިމެދު،ިދައުލަތުގެ ިމުދަލާއ  ިހުންނަ ިދަށުގައ  ިބެލުމުގެ ިދައުލަތުގެ ިމުދަލާއ  ދައުލަތުގެ
 ންިޢަމަލުކުރުމަށްިސ.ފޭދޫިސްކޫލަށްިއެންގ އެވެ.ގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަދައ 15ި

ި
ި ިއަދ  ިނަންބަރު ި-)އެންޓ 1112/21ިިޤާނޫނު ިޤާނޫނު(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ12ިިަކޮރަޕްޝަން
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމައްސަލައެއްކަމަށްި ިއެކުލެވޭ ިބަލަންޖެހޭކަންތައްތަކެއް ިއެހެންިއ ދާރާއަކުން ިމ މައްސަލައަކ  މާއްދާގެި)ށ(ިގެިދަށުން
ނޑައަޅައ ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްިއަށްިމ މަސައްލަިއ ތުރަށްިތަޙްޤ ޤުކު ިވުމަށްިނ ންމ އެވެ.ރުމަށްިފޮނުިކަ

ި

ިސްނޯލައ ޓްި ިތ.ވޭމަންޑޫ ިލަޠ ފާއ  ިމުޙައްމަދު ިހ ނާމާގެ ިތ.ވޭމަންޑޫ ިނަޢ މާއ  ިއަޙްމަދު ިފުނަމާގޭ ތ.ވޭމަންޑޫ
ިކޮޅުންި ިއުތުރު ިހުޅަނގު ިއެރަށު ިއަށް ިރަފ ޢު ިމުޙައްމަދު ިއަނބުގަސްދޮށުގޭ ިތ.ވޭމަންޑޫ ިއަދ  ިނަޞ ޙް މުޙައްމަދު

ވަނަިއަހަރުގެިނޮވެމްބަރ1020ިިުއަހަރަށްިއ ތުރުކުރުމަށްިއެފަރާތްތަކުނ10ިިްކުއްޔަށްދ ފައ ވާިބ ންތަކުގެިމުއްދަތުި
ިއޮފ  ިތ.އަތޮޅު ިތެރޭގައ  ިމަހު ިޑ ސެމްބަރު ިގުޅ ގެންމަހާއ  ިއެދުމާ ިމުއްދަތުިި،ހުގައ  ިހ ފާފައ ވާ ިކުއްޔަށް ބ ން

ިހުށަހަޅައ ގެންި ިގަވާއ ދުން ިއޮފ ހަށް ިތ.ވޭމަންޑޫ ިފަރާތްތަކުން ިއުޅޭ ިހ ފައ ގެން ިކުއްޔަށް ިބ ން އ ތުރުކުރުމަށްއެދ 
ިކަމާއ  ިއަންގާފައ ވާ ިއެފަރާތްތަކަށް ިއޮފ ހުން ިއަތޮޅު ިކޮޅުމަޑުލު ިގެންދ އުމަށް ިއ ތުރުިިބ މުގެި،ކުރ ޔަށް މުއްދަތު

ކުރުމާމެދުިތ.ވޭމަންޑޫިއޮފ ހުގެިލަފައަކަށްިތ.އަތޮޅުިއޮފ ހުންިއެދުމުންިއެފަރާތުންިތ.އަތޮޅުިއޮފ ހަށްިލަފާދ ފައ ވަނި 
ިހަމަޖެހޭި ިއެންމެ ިނ ންމާލުމަކ  ިމައްސަލަތައް ިބޮޑެތ  ިމ ފަދަ ިބ މާބެހޭ ިމެނުވ  ިއުފެދުމުން ިކައުންސ ލްތައް ރަށު

ިބ  ިއަދ  ިކަމަށްިކަމަކަށްނުވާތ  ިހުރ ގޮތް ިމަސްލަހަތު ިއެންމެ ިއެވަގުތަށް ިއެއ  ިއ ތުރުކޮށްދ ނުން ިމުއްދަތު މުގެ
ިފެންނަކަމަށާއ  ިލަސްކޮށްލުމަށް ިނ ންމުމަށް ިގޮތެއް ިމ ކަމަށް ިހ ނގައ ގަތުމުން ިކައުންސ ލްތައް ިރަށު ި،ނުފެންނާތ ،

ފައ ގެންިއުޅޭިފުނަމާގޭިއަޙްމަދުިނަޢ މާއ ިތ.ވޭމަންޑޫިއޮފ ހުގެިމ ިލަފަޔާިގުޅ ގެންިވޭމަންޑޫިއ ންިބ ންިކުއްޔަށްިހ 
އަދ ިއަނބުގަސްދޮށުގޭިމުޙައްމަދުިރަފ ޢުިިހ ނާމާގެިމުޙައްމަދުިލަޠ ފާއ ިސްނޯލައ ޓްިމުޙައްމަދުިނަޞ ޙްިމ މައްސަލަި

މަންޑޫިވޭިި،އަށްިކުއްޔަށްިދ ފައ ވާިބ މުގެިމުއްދަތުިއ ތުރުކުރުމަށްިވޭމަންޑޫިއޮފ ހަށްިއެފަރާތްތަކުންިހުށަހަޅައ ފ ނަމަ
ިއެފަރާތްތަކަށްި ިގޮތަށް ިލަފާގައ ވާ ިދ ފައ ވާ ިއޮފ ހަށް ިއަތޮޅު ިކޮޅުމަޑުލު ިބަލަންިިއޮފ ހުން ިކަމުގައ  ިނ މުނ  ޖަވާބުދ 

16ިިި،އަންގާފައ ވަނ ކޮށް ިތ.އަތޮޅުވެރ ޔާގ1020ިިެޑ ސެމްބަރ ިހ ންގެވުމާ ިއޮފ ސް ިއަތޮޅު ިކޮޅުމަޑުލު ގައ 
1020ިޑ ސެމްބަރ12ިިއެޒޭލ ޔާިއަޙްމަދުިނާޞ ރުިހަވާލުވ ިފަހުންިިއ ސްއެހ ތެރ ޔާގެިމަގާމުގައ ިހުރ ިތ.ވޭމަންޑޫ

ިމުއްދަތުި ިބ މުގެ ިދ ފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިކޮޅުން ިއުތުރު ިހުޅަނގު ިރަށުގެ ިނަޢ މަށް ިއަޙްމަދު ިފުނަމާގޭ ިތ.ވޭމަންޑޫ ގައ 
ިފޮނުވާފައ ވާކަ ިއޮފ ހަށްިސ ޓ އެއް ިއެފަރާތުންިތ.އަތޮޅު މ ިސ ޓ އާގުޅޭިި،މާއ އ ތުރުކޮށްދ ނުމަށްއެދ ިދެވަނަިފަހަރަށް

ިދޫކޮި ިތެލުގެިމަސައްކަތްކުރުމަށްިވޭމަންޑޫއ ން ިއަޙްމަދުިނަޢ މް ިބ މުގެިތ.ވޭމަންޑޫ/ިފުނަމާގޭ ށްފައ ވާ
ި ިހަމަވާން 4ިިމުއްދަތު ިއޮއްވައ  ިދުވަސް ިރަށުކައުންސ ލްގ4122ިިެއަހަރެއްހައ  ިތެރޭގައ  މެއ މަހުގެ

ިއަޙްމަދުި ިއ ސްއެހ ތެރ ޔާ ިތ.އަތޮޅުކައުންސ ލްގެ ިޚ ލާފަށް ިއުޞޫލާ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިނުލައ  އެންގުމަކާ
ޖަދުިމަގާމުގެިނުފޫޒްިބޭނުންކޮށްގެންިވަކި ނާޞ ރުއާއ ،ިއެއ ދާރާގެިމުވައްޒަފެއްިކަމުގައ ވާިޢަލ ިއަމް

ި ިމުއްދަތު ިބ މުގެ ިމަޤްޞަދުގައ  ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒް އަހަރަށ10ިިްމ ހަކަށް
ިކުރ ންި ިދުވަސްކޮޅެއް ިކުޑަ ިއ ތުރުކޮށްދ ނުމުގެ ިބ ން ިނަޢ މަށް ިކަމަށާއ ،ިއަޙްމަދު އ ތުރުކޮށްދ ފައ ވާ

ިއެި ިއ ތުރުކުރުމަށް ިމުއްދަތު ިއ ންތ ޚާބުިބ މުގެ ިކައުންސ ލް ިޖަވާބުދ ފައ ވަނ  ިފަރާތްތަކަށް ދ ފައ ވާ
ިނ މުމުންިކުރ މަތ ލުމަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

25 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމަތ ން ިލަފާގެ ިއޮފ ހުގެ ިޕްރޮވ ންސް ިމެދުދެކުނު ިިގޮތުން ިމުއްދަތު ިބ މުގެ ިދ ފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިނަޢ މަށް 0ިއަޙްމަދު
ި 2ިިއަހަރާއ  ިއަތޮޅ20ިިުމާހާއ  ިކުރުމަށްިކޮޅުމަޑުލު ިޢަމަލު ިވަކ ގޮތަކަށް ިކަމުގައ  ިމ  ިއ ތުރުކޮށްދ ފައ ވަނ  ދުވަހަށް

މާފައ ވާިނ ންމުމާިޚ ލާފަށްކަމާއ ،ިއަދ ިބ ންިކުއްޔަށްިދޫކޮށްފައ ވާިމުއްދަތުިހަމަވުމަށްިއ ތުރުިއޮފ ހުންިކުރ ންިނ ން
ކަމާއ 1ި މުއްދަތުިއ ތުރުކުރ ިއ ރުިކުރ ންިބ ންިކުއްޔަށްިދޫކޮށްފައ ވާިއަގަށްިިބ މުގެި،އަހަރެއްހައ ިދުވަސްިއޮއްވައި 

ިނުވާކަމާއ  ިގެނެސްފައ ވާ ިބަދަލެއް ިކުި،އެއްވެސް ިމެދުިއަދ  ިއ ތުރުކުރުމަށް ިމުއްދަތު ިބ ންބ މުގެ ިދޫކޮށްފައ ވާ އްޔަށް
ވަނަިބައްދަލުވުމުގައ ިނ ންމާފައ ވާިގޮތާިޚ ލާފަށ2ިިްދެކުނުިޕްރޮވ ންސްިއޮފ ހުގެިސ ނ އަރިމެނޭޖުމަންޓްިކޮމ ޓ ގެި

ިއެމަސައްކަތަ ިމ ންވަރެއްބަލައ  ިގޮސްފައ ވާ ިކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތް ިބ މުގައ  ިއަތޮޅުިކުއްޔަށްިދ ފައ ވާ ިރ ޢާޔަށްކޮށް ށް
ިކޮށްފައ ވާި ިއެފަރާތުން ިބައްދަލުވުމެއްގައ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިސ ނ އަރ ިމަސައްކަތުގެިިއޮފ ހުގެ އ ންވެސްޓްމަންޓާއ 

)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ދާރ ިދާއ ރާތައްިލާމަރުކަޒި 1020/1ިޤާނޫނުިނަންބަރިި،ބާވަތަށްބަލައ ގެންިނޫންކަންިއެނގޭތ އާއ 
ިޤާނޫނު( ިހ ންގުމުގެ 21ިިި،އުޞޫލުން ިޢަމަލުކުރަނ1020ިިްމެއ  ިއެޤާނޫނަށް ިކުރެވ  ިތަޞްދ ޤު ިފާސްވެ ގައ 

ިި،ފެށުމުން ިކައުންސ ލްތަކަށް ިރަށު ިއެޤާނޫނުން ިބާރު ިއެކަށައެޅުމުގެ ިދޫކޮށް ިބ ންކުއްޔަށް ދ ފައ ވަނ ކޮށްިރަށްރަށުން
ިއުތުރުކޮޅުންި ިހުޅަނގު ިތ.ވޭމަންޑޫ ިކުރުމަށް ިވ ޔަފާރ  ިނަޢ މަށް ިއަޙްމަދު ިފުނަމާގޭ ިއެނގޭތ އާއ ،ިތ.ވޭމަންޑޫ ކަން

ި ިއ ތުރު ިމުއްދަތު ިބ މުގެ ިދ ފައ ވާ 00ިިކުއްޔަށް 02ިިއަހަރާއ  ިއ ތުރުކޮށްދ ނުމަށ20ިިްމަހާއ  ިމުއްދަތަށް ިދުވަހުގެ
ި ިއޮފ ހުން ިއަތޮޅު 01ިިކޮޅުމަޑުލު ިބަލާއ ރ1022ިިުފެބްރުއަރ  ިގޮތަށް ިކޮށްފައ ވާ ިއެގްރ މެންޓް ިދުވަހު މ އ ިި،ވަނަ

އެދުވަސްވަރުިކޮޅުމަޑުލުިއަތޮޅުވެރ ޔާގެިއ ސްއެހ ތެރ ޔާގެިމަގާމުގައ ިހުރ ިތ.ވޭމަންޑޫިއެޒޭލ ޔާިއަޙްމަދުިނާޞ ރާއި 
ިމަގާ ިނައ ބުގެ ިޕްރޮވ ންސްގެ ިމެދުދެކުނު ިސްޓޭޓް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓަރ ިމާލޭިއެދުވަސްވަރު ިހުރ  މުގައ 

ިހޯދައި 3602ިދަފްތަރު.ނަމްބަރ ިފައ ދާއެއް އަޙްމަދުިނަޝ ދުިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްިވަކ ިފަރާތަކަށްިނާޖާއ ޒު
ިތަޙްޤ ޤަށް ިމ  ިޢަމަލެއްކަން ިހ ންގާފައ ވާ ިިދ ނުމަށް ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިކަމަކ  ިމ  ިއާއ ، 1000/1ިސާބ ތުވާތ 

ިމަނާކުރުި ިހުއްޓުވުމާއ  ި)ކޮރަޕްޝަން ިގެ ިޤާނޫނު( ިކުށަކަށްވާތ ،21ިިމުގެ ިބުނާފަދަ ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
 ނ ންމ އެވެ.ިފޮނުވުމަށްމ މާއްދާގެދަށުންިމ ދެމ ހުންގެިމައްޗަށްިދަޢުވާކުރުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފ ހަށްި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިވ ނަކޮށާިމެޝ ނެއްިގަނެފައ ވަނ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެި
ި ިހޯދުމަށ3ިްމަތ ން ިކޯޓޭޝަން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިފަރާތަކުން ިޙަވާލުކޮށްގެންކަން ިފަރާތާ ިއަގުހެޔޮ ިއެންމެ ފަހު

ި ިއެކައުންޓުން ިރައްޔ ތުންގެ ިގަތުމަށް ިއެމެޝ ން ިއޮތުމާއ ، ިރުފ ޔާިި-/25,000ސާބ ތުވާން ިހާސް( )ފަންސަވ ސް
ިހުށަހެޅ  ފަރާތުގެިޝަކުވާގެިިނެގުމަށްފަހުިއެފައ ސާއަށްިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރުިޚ ޔާނާތްތެރ ވެފައ ވާކަމަށްިމައްސަލަ

ިވ ނަމަވެސްި ިބަޔާންކޮށްފައ  ިއެކައުންޓުންިި،ސ ޓ ގައ  ިބަޖެޓް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިގަނެފައ ވަނ  އެމެޝ ން
ިއެއ ދާރާގ19,147.50ިިެ ިޚަރަދުކޮށްގެންކަން ިލާރ ( ިފަންސާސް ިރުފ ޔާ ިހަތް ިސާޅ ސް ިއެއްސަތޭކަ )ނަވާރަހާސް

ިއެއްވެސްި ިޙަވާލުކޮށްގެންކަން ިކްލަބާ ިގދ.ތ ނަދޫ ިގަނެފައ ވަނ  ިއެމެޝ ން ިއޮތުމާއ ، ިއެނގެން ިވައުޗަރުން ޕޭމަންޓް
ކްލަބްގެިއެއަށްިވ ނަކޮށާިމެޝ ނެއްިގަތުމުގައ ިއަދ ިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާި،ލ ޔެކ ޔުމަކުންިއެނގެންިނެތުމާއ 

ިބަޔާނުގައި  ިދ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިރައ ސް ިއެކްލަބްގެ ިނުވާނެކަމަށް ިއަދާކޮށްފައ  ިދައުރެއް ިއެއްވެސް ފަރާތުން
ިބުނެފައ ވުމާއ ،ިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރުިއެކައުންސ ލަށްިބޭނުންވާިވ ނަކޮށާިމެޝ ނެއްިގަތުމުގެިނަމުގައ ި
ިހެއްކެއްި ިއެއްވެސް ިޚ ޔާނާތްތެރ ވެފައ ވާކަމުގެ ިއެފައ ސާއަށް ިނަގައ  ިފައ ސާ ިއެކައުންޓުން ިރައްޔ ތުންގެ ތ ނަދޫ

ިއެވެ.ންިމ މައްސަލަިނ ންމ މ ހާހ ސާބުި،ލ ބ ފައ ިނުވުމާއެކު
ި
ި

ިހ ންގާި ިމެމްބަރުިއޭނާ ނޑުގެިވ ނަިިކާކްލަބަިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެ ިބޯޅަދަ ިތ ނަދޫ ޙަވާލުކޮށްގެން
ި ިި-/7,000ކޮށުމަށް، ިމެޝ ނެއް ިލ ބޭ ިގަންނަން ިމާލެއ ން ިރުފ ޔާއަށް ި-/25,000)ހަތްހާސް(

ިރުފ ޔާއަށް ިހާސް( ިއެކައުންޓުންިި،)ފަންސަވ ސް ިރައްޔ ތުންގެ ިގަތުމަށް ިބައ އެޅޭގޮތަށް އޭނާއަށް
 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.އަށްިޚ ޔާނާތްތެރ ވެފައ ވާިފައ ސާިނަގައ ިއެފައ ސާ
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ި ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ 0ިިގދ.އަތޮޅު 1022ިިޖުލައ  ިބަލައ ގަނެފައ ވާ، 11ިިގައ  1022ިިއޭޕްރ ލް 10ިއ ން
ި ިދަތުރުރ ޕޯޓްގައި 1022ިއޭޕްރ ލް ިދަތުރުގެ ިގދ.ގައްދޫއަށްކުރ  ިމުވައްޒަފުން ިމެމްބަރުންނާއ  ިއެކައުންސ ލްގެ އަށް

ި ިވަކ ކޮށްފައ ވާ ިވަޒ ފާއ ން ިއެއ ދާރާގެ ިބައ ވެރ ވި ސޮއ ކޮމުވައްޒަފު ިއޭނާވެސް ިއެދަތުރަކ  ށްފައ ވަނ 
ިއެރ ޕޯޓްގައި  ިހުށަހެޅ އ ރު، ިއޭނާ ިތައްޔާރުކޮށް ިދަތުރުރ ޕޯޓް ިފުރަތަމަ ިއެންމެ ިއެނގޭތ އާއ ، ދަތުރެއްކަމަށްވާތ ކަން

ި ިބައ ވެރ ވ  ިމެމްބަރުދަތުރުގައ  ިރ ޕޯޓްިގެ ިކުރ ގެ ިރ ޕޯޓަކ  ިތައްޔާރުކުރ  ިފަހުން ިހ މެނ ފައ ނުވާތ  ނަން
ިފާހަގަކޮށްފައ ވާތ އާއ ،ިއ ޞްލާ ިގޮތުގައ ވެސް ިނޯޓެއްގެ ިއެރ ޕޯޓްގެ ިރ ޕޯޓެއްކަން ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ޙުކުރުމަށް

ި ިމެމްބަރުއެދަތުރުގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިމ ކޮމ ޝަނަށްިގދ.އަތޮޅު ިރައްދުވާިފަރާތުން ިމ މައްސަލަ ިބައ ވެރ ވ ކަމަށް ވެސް

އޭޕްރ ލ42ިިްނ4122ިްއޭޕްރ ލ44ިިްމެމްބަރަކާއެކ0ިިުއ ތުރުި، މެމްބަރުިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެ
ށްިގދ.ގައްދޫއަށްިކުރ ިދަތުރުގެިދަތުރުިރ ޕޯޓްގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނ ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގ4122ިެ

ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.މުވައްޒަފަކުއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިއޮފ ސަރެއްގެިމަޤާމުންިވަކ ކޮށްފައ ވާި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިސ ޓ  ިފަރާތުގެ ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ިބަޔާނުންނާއ  ިކޮރަޕްޝަނަށްިދ ން ިމ ކަމުގައ  ިއޮތުމާއެކު، ިއެނގެން ންވެސް
 އެވެ.ހ ސާބުންިނ ންމ މ މައްސަލަިމ ި،މަގުފަހ ވާފަދަިޢަމަލެއްިހ ންގާފައ ވާިކަމުގެިއެއްވެސްިހެއްކެއްިލ ބ ފައ ނުވާތ 

ިއ ދާރާގެިމުވައްޒަފުން،ިގދ.ގައްދޫގައ ިބޭއްވ ި ިެމމްބަރުންނާއ ިއެ އަތޮޅުިޤުރުއާންިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިބައެއް
ިހުށަހެޅި  ިނ ންމައ  ިދަތުރު ިދ އުމަށްފަހު ިގައްދޫއަށް ިރަސްމ އްޔާތަށް ިނ ންމުމުގެ ިރަސްމ އްޔާތާއ  ިހުޅުވުމުގެ މުބާރާތް

ިމެމްބަރުިިދަތުރުރ ޕޯޓްގައ ި ިބައ ވެރ ވ  ިދަތުރުގައ  ިއަލުން ިނުވުމާއެކު ިހ މެނ ފައ  ިނަން ިމެމްބަރުިގެ ިނަންިއެ ގެ
ި ިރ ޕޯޓް ިދަތުރު ިވަޒ ފާއ ންިހ މަނައ ގެން ިއެއ ދާރާގެ ިމުވައްޒަފު ިތައްޔާރުކުރ  ިރ ޕޯޓް ިކުރ ގެ ތައްޔާރުކުރ އ ރު،

ިކޮށްފައ ވަނި  ިއެކަން ިސޮއ ކުރުވާފާއ ވުމާއެކު ިލައްވައ  ިއޭނާ ިރ ޕޯޓްގައ  ިތައްޔާރުކުރ  ިފަހުން ވަކ ވެފައ ވުމާއެކުވެސް،
ިމެދު ިޙާލަތެއް ިމ ފަދަ ިކަމަށާއ ، ިނުފެންނަ ިކަމަށް ިރަނގަޅުގޮތަށް ިލ ޔުމުގައި އެންމެ ިއ ޞްލާޙުކުރ  ވެރ ވެއްޖެނަމަ

އެދަތުރުގައ ިބައ ވެރ ވ ިއެހެންިމުވައްޒަފަކުިލައްވައ ިސޮއ ކުރުވުމަކ ިއެކަންކުރުމަށްިއޮތްިއެންމެިރަނގަޅުގޮތްކަމަށްި
ިގ އެވެ.ގެިއ ދާރާއަށްިއަންފެންނަިކަމަށްިހުވަދުއަތޮޅުިދެކުނުބުރ ިއަތޮޅުކައުންސ ލްި

ި

ިދ  ިނަންބަރ ިމަރުކަޒުގެ ިޤައުމ  ިޚ ދުމަތްކުރާ ިތާރ ޚަށް ސ ޓ ނ202ިިް-/ހ32/1002/2ވެހ ބަހާއ 
ިއެމަސައްކަތަށްި ިބޭނުންކަމަށާއ ، ިބޮޑަށް ިވަރަށް ިއެހ  ިކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ިއެކުލަވާލުމަށް ިޕްލޭން ދާރުލްއާޘާރުގެ

ިކަމަށާއ  ިގަސްތުކުރާ ިހަމަޖެއްސުމަށް ިސަޢ ދު ިއ ޝާން ިމުޙައްމަދު ި، މ.ނ ރޮޅު ިމަހަކު 20,000.00ިއެކަމަށް
ިސ ވ ލްސާރވ ސްި ިއެކަން ިއެދުމުން، ިރައ ސްއޮފ ހުގައ  ިކަމަށް ިރަނގަޅުވާނެ ިހަމަޖެއްސުން ިރުފ ޔާ )ވ ހ ހާސް(
ިގުޅޭގޮތުންި ިއެކަމާ ިނަމަވެސް ިއަންގާފައ ވ  ިއޮފ ހުން ިރައ ސް ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް ިމަޝްވަރާކޮށްގެން ކޮމ ޝަނާ

ިއެ ިކޮމ ޝަނާ ިސާރވ ސް ިކޮންސަލްޓެންޓެއްގެިސ ވ ލް ިއައ .ސ .ޓ  ިފަހުން ިއޭގެ ިކުރުމެއްނެތ  ިމަޝްވަރާއެއް އްވެސް
މަސައްކަތަށާއ ިމ އުޒ އަމްިޕްލޭނަރެއްގެިމަސައްކަތަށްިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއ ޢުލާކޮށްފައ ވާތ އާއ ،ިމ އުޒ އަމްިްޕލޭނަރގެި

ިބ ޑްހުށަި ިމަސައްކަތައް ިކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ިއައ .ސ .ޓ  ިއ ވެލުއޭޓްކުރި މަސައްކަތަށާއ  ިބ ޑްތައް ިފަރާތްތަކުގެ ހެޅ 
ކޮމ ޓ ން،ިއެންމެިދަށްއަގުިހުށަހެޅ ިފަރާތާިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުިކުރުމަށްިނ ންމާފައ ވަނ ކޮށް،ިމާލ އްޔަތުިޤަވާޢ ދުގެި

އ ިލ ޔެިގައ ވާިގޮތާިޚ ލާފަށްި''މޫއ ންކް''އަށްިއެމަސައްކަތްިދ ނުމަށްިނ ންމައ ،ިއ ވެލުއޭޝަންިޝ ޓުގެިކަނުގ6.10ިިަ

ދ ވެހ ބަހާއ ިތާރ ޚަށްިޚ ދުމަތްކުރާިޤައުމ ިމަރުކަޒުންިމ އުޒ އަމްިޕްލޭނަރެއްިހޯދުމަށްިކުރ ިއ ޢުލާނާި
ިދ ފައ ވާި ިމާކްސް ިމަތ  ިއެންމެ ިކޮމ ޓ ން ިކުރ  ިއ ވެލުއޭޓް ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިހުށަހެޅ  ގުޅ ގެން

ިނ ންމާ ިޙަވާލުކުރުމަށް ިއެކަން ިފަރާތަކަށް ިއެހެން ިކަމަށާއ ފަރާތްނޫން ިފަހުންި، ފައ ވާ ނަމަވެސް
ިހަމައެކަނި  ިއ ޢުލާނުގައ ވަނ  ިކުރ އ ރު، ިއ ޢުލާން ިފަހަރަށް ިދެވަނަ ިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު، އެއ ޢުލާން
ިހުށަހެޅުމަށްި ިޕްރޮޕޯސަލްއެއްވެސް ިއަދ  ިއަގެއް ިކަމަށާއ ، ިހުށެހެޅުމަށް ިކޮޕ  ސެޓްފ ކެޓްތަކުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިފޮނުވ ކަމަށްި ިސ ޓ އެއް ިއެދ  ިލަފައަކަށް ިއޮފ ހުގެ ިރައ ސް ިގުޅ ގެން ިއެކަމާ ިއެއްބަސްވާތ އާއ ، ިއެކަމަށް ސޮއ ކޮށް
އަޙަމްދުިނަޞ ރުިބުނާއ ރުިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމ ޓ ންިނ ންމ ިގޮތެއްިއަދ ިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކަށްިމާރކްސްި

ވުމާއ ،ިއަދ ިއެމަސައްކަތްި''މޫއ ންކް''އަށްިދ ނުމަށްިފެންނަކަމަށްިބުނެ،ިއެކަމަށްިލ ބ ފައ ވާިގޮތެއްިބަޔާންކޮށްފައ ިނުި
ިޕްރޮޕޯސަލްގައި  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއ ން ި''މޫއ ންކް'' ިއެދ ފައ ވާތ އާއ ، ިދ ނުމަށް ިހަދައ  ިލ ބޭނެގޮތް ިފައ ސާ ބޭނުންވާ

މުޙައްމަދުިި،ސަޢ ދުގެިނަންިލ ޔެފައ ވާތ އާއ ިއެމަސައްކަތުގެިޕްރޮޖެކްޓްިކޯޑ ނޭޓަރެއްގެިގޮތުގައ ިމުޙައްމަދުިއ ޝާންި
ިއެދެމ ހުންި ިމަރުކަޒުގައ ވެސް ިޤައުމ  ިގ ނައ ން ިވަރަށް ިރައްޓެއްސެއްކަމާއ ، ިނަޞ ރު ިއަޙްމަދު ިސަޢ ދަކ  އ ޝާން

ިއެނގޭތ އާއ ،ިއެންޓ ި ިހެކ ބަހުން ިހެކ ންގެ ިކަން ިމާލ އްޔަތުި-ބައްދަލުކުރާ ިއެދެމަސައްކަތް، ިކޮމ ޝަނުން ކޮރަޕްޝަން
ިޤަ ިއެކަމަށްޓަކައި 6.10ިވާޢ ދުގެ ިޚ ލާފަށް، ިއެއެންގުމާ ިއަންގާފައ ވަނ ކޮށް، ިކުރުމަށް ިޙަވާލު ިމަތ ން ިގޮތުގެ ގައ ވާ

ިއޭގެ ިބާޠ ލްކޮށް، ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސ  ިއ ޢުލާނާ ިޕްލޭނަރިކުރ  ިމ އުޒ އަމް ިހޯދުމަށްިިއެއްގެފަހުން ިމ ހަކު ގޮތުގައ 
ިނަި ިއަޙްމަދު ިމ ކަމަކ  ިކަމަށްިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާތ  ިކަމެއް ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދަނ ދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިވަކ މ ހަކަށް ޞ ރު

ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިއަޙްމަދުިނަޞ ރުގ13ިިެބެލެވެއެވެ.ިވ މާިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާިކުރުމުގެިޤާނޫނުގެި
ިނ ންމ އެވެ.މައްޗަށްިދަޢުވާިކުރުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފ ހަށްިފޮނުވުމަށްި

 
ދ ވެހ ބަހާއ ިތާރ ޚަށްިޚ ދުމަތްިކުރާިޤައުމ ިމަރުކަޒުންިމ އުޒ އަމްިޕްލޭނަރގެިމަސައްކަތަށާއ ިއައ .ސ .ޓި 

ިކަންި ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރެވުނު ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިމަސައްކަތަށް ިގޮތްިިކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ހ ނގާފައ ވާ
6.10ިމާލ އްޔަތުިޤަވާޢ ދުގެި، އާިޚ ލާފަށްިކަމަށްވާތ 6.10ިމާލ އްޔަތުިޤަވާޢ ދުގެިިކޮށްފައ ވަނ އެކަންިިބެލުމަށްފަހު،

ިއެންޓ ި ިކުރުމަށް ިޢަމަލު ިގޮތަށް ިޤައުމި -ގައ ވާ ިކުރާ ިޚ ދުމަތް ިތާރ ޚަށް ިބަހާއ  ިދ ވެހ  ިކޮމ ޝަނުން، ކޮރަޕްޝަން
ިއަޙް ިރައ ސް ިއޭރުގެ ިއެމަރުކަޒުގެ ިޚ ލާފަށް ިއެއެންގުމާ ިއަންގާފައ ވަނ ކޮށް، ިމަރުކަޒަށް ިނަޞ ރު، މ އުޒ އަްމިމަދު

ިއ ޢުލާނާއ ،ިޕްލޭނަރއެ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިމަސައްކަތަށް ިކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ިމަސައްކަތަށާއ ،ިއައ .ސ .ޓ  އްގެ
ިޕްލޭނަރ ިމ އުޒ އަމް ިފަހުން ިއޭގެ ިބާޠ ލްކޮށް، ިއަންދާސ ހ ސާބުތައް ިހުށަހެޅުނު ިގުޅ ގެން ިމ ހަކުިއެއެއާ ިމަޤާމަށް އްގެ

ިވަ ިއ ޢުލާންކޮށްފައ  ިއެންޓ ހޯދުމަށް ި-ނ  ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިޚ ލާފަށ11ިިްކޮރަޕްޝަން ިއާ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއެންޓ ި ި-ކަމަށްވާތ ، ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިނަޞ ރުގ11ިިެކޮރަޕްޝަން ިއަޙްމަދު ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިވަނަ
 ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފ ހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމ އެވެ.މައްޗަށްިދަޢުވާިކުރުމަށްިޕްރޮސ ި

ި

2. ި ިއަޓްރަލަރަސޫ ިމެކޭނ ކް ިގަރާޖުގެ ިވެހ ކަލް ިވެހ ކަލްއެސް.ޓ .އޯިއެސް.ޓ .އޯ ިިގެ މެކޭނ ކެއްގެިގަރާޖުގައ 
ި ިމަޤާމުގައ  ިމުސްލ މަށް ިޣައ ރު ިއ ންޑ ޔާގެ ިއޭނާިމަސައްކަތްކުރާ ިދ ފައ ވަނ ، ިއ ނާޔަތް ރަމަޟާންމަހުގެ

ިދ ފައ ވާ ިސެޓްފ ކެޓެއް ިހޮސްޕ ޓަލުން ިއައ .ޖ .އެމް ިއަޅުކަންިޚ ތާނުކުރ ކަމަށް ިއ ސްލާމްދ ނުގެ ިއޭނާ ތ އާއ ،
ިފޮނުވާފައ ވާި ިއެފެއާޒަށް ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިއެދ  ިބަދަލުވުމަށް ިއ ސްލާމްދ ނަށް އަދާކުރަމުންދާތ އާއ 

ިހ ޔުމަން ިއެސް.ޓ .އޯގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާތ ކަމަށް ިއޭނާ ިއެސް.ޓ .އޯއަށް ިކޮޕ އެއް ިޑ ޕާޓްމަންޓުގެިިސ ޓ ގެ ރ ސޯސް
ިިއ މެނޭޖަރާ ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިބުނެފައ ވާތ އާއ ، ިތަޙުޤ ޤުގައ  ިމެނޭޖަރ )ވަޒ ފާއާބެހ1006/1ިިޭއެސ ސްޓެންޓް

ި ިއަށް 1ިިޤާނޫނު( ިޤާނޫނުގެ ިގެނައުމުގެ ިއ ސްލާހު ިގައ 02ިވަނަ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިކޮންމެިި،ވަނަ ިއަދާކުރާ ވަޒ ފާ
ިފެށުމު ިރަމަޟާންމަސް ިއ ނާޔަތް ިރަމަޟާންމަހުގެ ިމުވައްޒަފަކަށް ިދޭންވާނެކަމަށްިމުސްލ މް ިކުރ ން ގެ

ި، ބަޔާންކޮށްފައ ވާތ އާއ  ިފޮތުގެ ިއަތްމަތ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިމުވައްޒަފުންގ0.1ިިެއެސް.ޓ .އޯ ިބ ދޭސ  ިގައ ، ި)ށ( ގެ
ިއޭނާި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތ އާއ ، ިދެވ ދާނެކަމަށް ިއ ނާޔަތް ިރަމަޟާންމަހުގެ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިމުސްލ މް ތެރެއ ން

ިއަޅުކަންި ިމުސްލ މެއްކަންި، އަދާކުރަމުންދާތ ިއ ސްލާމްދ ނުގެ ިއޭނާއަކ  ިދ ފައ ވަނ  ިއ ނާޔަތް ިރަމަޟާންމަހުގެ އޭނާއަށް
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތ ، ިތަޙްޤ ޤަށް ކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ 1006/23ިިގަބޫލުކުރެވ ގެންކަމަށް

ި ިގެ ިޤާނޫނު( 10ިިކޮމ ޝަނުގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިގ2ިޮވަނަ ިނަންބަރުގައ ވާ ިމ މައްސަލައަކި ވަނަ ތުގެމަތ ން
ނޑައަޅައ ި  މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

 
ިދ ވެހި  .1 ިގޮތުގައ  ިމުސާރައ ގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިހުރ ހާ ިބ ދޭސ  ިގުޅ ގެން ިބަދަލާ ިއައ  ިއަގަށް ޑޮލަރުގެ

ި ިއަގު ިޑޮލަރު ިޢަދަދު ިދޭ ިފައ ސާއ ން ިކޮށްފައ ވާތ ، ިބޮޑު ިނ ސްބަތުން ިގަރާޖުގައި ބޮޑުވ  ިވެހ ކަލް އެސް.ޓ .އޯގެ
ިއ ންޑ ޔާގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ިމަޤާމުގައ  ިމ ހަކަށްިިމ ހާއަށްިިމެކޭނ ކެއްގެ ިޢަދަދަކ ،ިވަކ  ިއ ތުރުކޮށްފައ ވާ މުސާރައަށް

ިޕަބް ިއޯގަނައ ޒޭޝަން ިޓްރޭޑ ންގ ިހަމަޖެހ ފައ ވާިސްޓޭޓް ިގަވާއ ދު ިގެ ި)އެސް.ޓ .އޯ( ިލ މ ޓެޑް ލ ކް
ިކަމަށާއ ،ިި،ގޮތުން ިމުވައްޒަފުންނަށް ިމުސްލ މް ިހަމައެކަނ  ިލ ބޭނ  ިއ ނާޔަތް ރަމަޟާންމަހުގެ

ިއ ންޑ ޔާގެި ިމަސައްކަތްކުރާ ިމަޤާމުގައ  ިމެކޭނ ކެއްގެ ިގަރާޖުގައ  ިވެހ ކަލް ިއެސް.ޓ .އޯގެ ނަމަވެސް
ިކޮންމެ ިމުސާރައަށް ިދ ފައ ވާކަމަށާއ ،ިއޭނާގެ ިއ ނާޔަތް ިރޯދަމަހުގެ ިމުސްލ މަކަށްވެސް  މަހަކުިޣައ ރު

US$50.00 ިަފަންސާސްިޔޫއެސްިޑޮލަރު(ިއ ތުރުކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލ(.ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ 1006/23ިިބަރުިފައ ދާިހޯދައ ިދ ނުމުގެިގޮތުންިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަމަށްިނުބެލެވޭތ ،ިޤާނޫނުިނަން
ި ިގެ ިޤާނޫނު( 10ިިކޮމ ޝަނުގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިމ މައްސަލައަކި 2ިވަނަ ިގޮތުގެމަތ ން ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ

ނޑައަޅައ ި  މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
 
ިއ ސްލާމްދ ންި .3 ިފަހުން ިމުސްލ މަކު ިޣައ ރު ިބ ދޭސ  ިދ ފައ ނުވާ ިކުރ ން ިއ ނާޔަތް ިމަހުގެ ރަމަޟާން

ިބ ދޭސި  ިގޮތުން، ިގާއ މުކުރުމުގެ ިއުޞޫލްތަކެއް ިހަރުދަނާ ިދ ނުމުގައ  ިއ ނާޔަތް ިރަމަޟާންމަހުގެ ގަބޫލުކުރުމުން
ި ިބަދަލުވ ކަމަށް ިއ ސްލާމްދ ނަށް ިއ ސްލާމ މުވައްޒަފަކު ިއޮފް ިކަމާބެހޭިމ ނ ސްޓްރ  ިދައުލަތުގެ ިނުވަތަ ިއެފެއާޒް ކް

ިނުދ ނުމަށްި ިއ ނާޔަތްތައް ިދޭންޖެހޭ ިވ ތ  ިމުސްލ މަކަށް ިމެނުވ ، ިހޯދުމަށްފަހު ިލ ޔުމެއް ިރަސްމ  މުއައްސަސާއަކުން
ިއެސް.ޓ .އޯއަށްިއެންގ އެވެ.

 
ިއޮފްި .0 ިމ ނ ސްޓްރ  ިކަންތައް ިބަދަލުވުމުގެ ިއ ސްލާމްދ ނަށް ިމުސްލ މުން ިޣައ ރު ިރާއްޖޭގައ  ދ ވެހ 

ި ިމެނުވ ، ިޔަގ ންކުރުމަށްފަހުގައ  ިއެފެއާޒުން ިމަޤާމުގައ ިއ ސްލާމ ކް ިމެކޭނ ކެއްގެ ިގަރާޖުގައ  ިވެހ ކަލް އެސް.ޓ .އޯގެ
ިއ ންޑ ޔާގެ ިރަިމ ހާއަށްިމަސައްކަތްކުރާ ިއަހަރު ިއޮތް ިއެފަދަިކުރ އަށް ިނުދ ނުމަށާއ ، ިއ ނާޔަތް މަޟާންމަހު

ރ.2000.00ިޔަގ ންކަމެއްިނުލ ބޭނަމަ،ިފާއ ތުވ ިއަހަރުގެިރަމަޟާންމަހުގެިއ ނާޔަތުގެިގޮތުގައ ިއޭނާއަށްިދ ފައ ވާި
 ދުމަށްިއެސް.ޓ .އޯއަށްިއެންގ އެވެ.)ދެހާސްިރުފ ޔާ(ިއޭނާިއަތުންިއަނބުރާިހޯި

ި

އާޓްސްިއެންޑްިކަލްޗަރގެިހެރ ޓޭޖްިޑ ޕާރޓްމަންޓްގައ ިހުރ ިއެންމެހައ ިމުދަލާއ ިތަކެތި ، ސްޓްރ ިއޮފްިޓޫރ ޒަމްމ ނ 
ި ިބ ލްޑ ންގ ިޢ މާރާތުގެ ިއައު ިދާރުލްއާސާރުގެ ިބޭނުންވެގެނBިްގައުމ  ިބަދަލުކުރަން ިފަންގ ފ ލާއަށް ިދެވަނަ ި،ގެ

އެތަކެތ ިބަދަލުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުރ ިއެިމ ނ ސްޓްރ ގެިގެިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިއަންދާސ ިހ ސާބުިހުށަހެޅި 
ިކުޑައަފަރާތްތަި ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހުށަހަޅާފައ ވާިގު ިކޮށްދ ނުމަށް ިމަސައްކަތް ިއެ ފަރާތުން

ި ިހުށަހަޅާފައ ވ13,500.00ިިާއަގުކަމަށްވާ ިހ ސާބު ިއަންދާސ  ިއަކ  ިރުފ ޔާ ިފަސްސަތޭކަ( ިހާސް )ތޭރަ

ިހ ންގި މ ނ ސްޓް ިކުރ ން ިޑ ޕާޓްމަންޓް، ިހެރ ޓޭޖް ިކަލްޗަރގެ ިއެންޑް ިއާޓްސް ިޓޫރ ޒަމް، ިއޮފް ރ 
ި)ޑ ޕާޓްމަންޓްގެި ިބަދަލުކުރަން ިބ ލްޑ ންގަށް ިޢ ދާރ  ިދާރުލްއާޘާރުގެ ިހުޅުވ  ިއަލަށް ިމ ހާރު ޢ މާރާތުން

ިބޭނުންވެގެން ިއުފުލަން( ިއަންދާި،ތަކެތ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ިޑ ޕާޓްމަންޓުން ސ ހ ސާބުިއެ
ި ި)6ިހުށަހެޅ  ިއެންމެކުޑައަގު ިއެމަސައްކަތްިި-/13,500ފަރާތުގެތެރެއ ން ިފަރާތައް ިހުށަހެޅ  ރުފ ޔާ(

ިޙަވާލުކޮއްފައ ވާކަމަށާއ ،ި ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބޮޑުއަގު ިއެއަށްވުރެން ޙަވާލުނުކޮށް
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 ނަންބަރުި

ިބަލާި ިހ ސާބު ިއަންދާސ  ިއެނގޭކަމާއ ، ިއަގެއްކަން ިކުޑަ ިޚ ލާފަށް ިއާދަޔާ ިއަޅާބަލާއ ރު ިއަގުތަކާ އެހެންފަރާތްތަކުގެ
ި ިކޮމ ޓ ން ިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެ ިދައުލަތުގެ ިކަންތައްތައް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،6.22ިިބަލަންވާ ިނަންބަރުގައ  ވަނަ

ހުށަހަޅާފައ ވާިއަގުތަކާއ ،ިއެތަނަކުންިއެކަމަކަށްިއަންދާޒާކުރާިއަގާިއަޅާބަލާއ ރުިހުށަހަޅާފައ ވާިއަގުތަކަކ ިއެކަމަކަށްި
މ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިޓޫރ ޒަމްިއާޓްސްިއޮންނަިކަމާއ ،ިމ ިމަސައްކަތުގެިކުރ ން،ިިއެކަށ ގެންވާިއަގެއްތޯިބަލަންވާނެކަމަށް

ި ިމަސައްކަތް ިބަދަލުކުރުމުގެ ިވެލާނާގެއަށް ިބ ލްޑ ންގއ ން ިޣާޒ  ިތަކެތ  ިކަލްޗަރގެ ިއެިިއެފަރާތާއެންޑް ޙަވާލުކުރެވ 
ިޖެހ ފައ ވާކަންިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިޓޫރ  ިކުރުމުގައ ިގ ނަިމައްސަލަތަކެއް ިއެންޑްިކަލްޗަރގެިމަސައްކަތް ޒަމް،ިއާޓްސް

ިހެރ ޓޭޖްި ިކަލްޗަރގެ ިއެންޑް ިއާޓްސް ިޓޫރ ޒަމް، ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިއޮތުމާއެކު، ިއެނގެން ލ ޔެކ ޔުންތަކުން
ި ިބ ލްޑ ންގ ިޢ މާރާތުގެ ިއައު ިދާރުލްއާސާރުގެ ިތަކެތ  ިބަދަލުކުރުމުގBިިެޑ ޕާޓްމަންޓްގެ ިފަންގ ފ ލާއަށް ިދެވަނަ ގެ

ިއ ވެލުއޭޝަންގަ ިދައުލަތުގެިމަސައްކަތް ިއެއ  ިކުރުން ިޙަވާލުކުރ  ިފަރާތާ ިލ ބުނު ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން ިދެވަނައަށް އ 
ިހޯދައ ދ ނުމަށްި ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ިއާއ  ިނުވާތ  ިނ ންމުމަކަށް ިވާފަދަ ިޚ ލާފު ިގަވާއ ދާ މާލ އްޔަތުގެ

ިތަޙްޤ ޤަި ިމ  ިސާބ ތުވާވަރަށް ިޢަމަލެއްކަމަށް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމައްސަލަިހ ންގާފައ ވާ ިމ  ިނެތުމާއެކު ިލ ބ ފައ  ިހެކ  ށް
 މ އެވެ.މ ހ ސާބުންިނ ން

ިބަލައި  -2 ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސ  ިހުށަހަޅާ ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިގަތުމާއ  ިތަކެތ  ިއ ޢުލާނުކޮށްގެން ޢާންމުކޮށް
ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިކުރުމުގައ  ިބ6.22ިިަވަޒަން ިކަންތައްތަކަށް ިބަޔާންކުރާ ިނަންބަރުގައ  ިއަންދާސި ވަނަ ލައ 

ިކުރާއ ރު ިވަޒަން ިކުރެވޭނެިި،ހ ސާބުތައް ިއެމަސައްކަތެއް ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ ިއަގެއް ިއެކަށ ގެންވާ ިއެންމެ މަސައްކަތަށް
 ބުތައްިވަޒަންިކުރުމަށާއ ،ކަމަށްިއޮފ ހުންިއަންދާޒާިކުރާިއަގަށްިރ ޢާޔަތްކޮށްިއަންދާސ ހ ސާ

 

1- ި ިގެންދާ ިކުރ ޔަށް ިހުޅުވާލައ ގެން ިއެއްގޮތަށްިޢާންމުކޮށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިކަންތައްތައް ބ ލަންތަކުގެ
ި ިގަވާއ ދުގެ ިއެ ިޚާއްޞަކޮށް ިއަދ  ިގެންދ އުމަށާއ ، ިމަޢުލޫމާތ6.26ިިުކުރ ޔަށް ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ

ޒަންިކުރުމަށާއ ،ިވަނަިނަންބަރުގައ ވާިކަންތައްތަކަށްިބަލައ ިއަންދާސ ިހ ސާބުތައްިވ6.22ިަދ ނުމަށާއ ،ިގަވާއ ދުގެި
ި ިގަވާއ ދުގެ ިއެ ިދ ނުމުގައ  ިފައ ސާ ިބަލައ ގަނެ ިތަކެތ  ިމަތ ނ6.16ިިްމަސައްކަތާއ  ިގޮތުގެ ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ

ިހެރ ޓޭޖްިޢަމަލުކުރުމަ ިކަލްޗަރގެ ިއެންޑް ިއާރޓްސް ިޓޫރ ޒަމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިދ ނުމަށް ިސަމާލުކަމެއް ިއ ތުރު ށް
ިޑ ޕާޓްމެންޓަށްިއެންގ އެވެ.

ިބޭފު ިކޮންމެވެސް ިޑ ޕާޓްމަންޓްގެ ިހެރ ޓޭޖް ިއެފަރާތާއ  ިކޮށްފައ ވާކަމ އ  ިގުޅ ގެން ިބުނާިޅަކާ މެއްކަމަށް
ިމައްސަލަ.
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 ނަންބަރުި

ިއ ދާރާގެި ިކައުންސ ލްގެ ިއޮފ ސަރިގދ.އަތޮޅު ިއެޑްމ ން ިއެއ ދާރާގެިއެސ ސްޓެންޓް ިއޮތްކަމަށް ިހަވާލުގައ  ގެ
ި ިހާޑްޑ ސްކް ިއެކްސްޓާރނަލް 1ިިއ ންވެންޓްރ ގައ ވާ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަނ1022ިިްމެއ  ިލ ޔުމުން ިއެއ ދާރާއާ ގައ 

ިބެލ އ ރުި ިޗެކްކޮށް ިސްޓޮކް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިޓ މުން ިތަޙްޤ ޤް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިއޮތުމާއ ، އެނގެން
ިގދ.އަތޮޅުިިމ އ ންވެންޓްރ ި ިއަދ  ިއޮތުމާއ ، ިސްޓޮކްގައ  ިއެއ ދާރާގެ ިހާޑްޑ ސްކް ިއެކްސްޓާރނަލް ނަންބަރުގެ

ި ިދައްކާ ިއ ންވެންޓްރ ން ިއެއ ދާރާގެ ިއޮންނަންޖެހޭކަމަށް ިއ ދާރާގައ  ިހާޑްޑ ސްކ0ިިްކައުންސ ލްގެ އެކްސްޓަރނަލް
ި ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިއޮތުމާއ ، ިއެއ ދާރާގައ  12ިިހަމައަށް 1022ިިޑ ސެމްބަރ ިއެޑްމ ންިގައ  އެސ ސްޓެންޑް

ިއޮފ ހުންިިއޮފ ސަރ ިއޭނާއާ ިފުރަތަމަ ިއެންމެ ިޙަވާލުކުރ  ިއަނބުރާ ިއޮފ ހާ ިއޭނާ ިބަޔާނުގައ  ިދ ން މ ކޮމ ޝަނަށް
ިއެހާޑްޑ ސްކާިޙަވާލުވި  ިފަރާތުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިބުނެފައ ވުމާއ ،ިއަދ  ިކަމަށް ިހާޑްޑ ސްކް ޙަވާލުކުރ 

ިފަރާތުންި ިއޮފ ސަރއެސ ސްވެސް ިއެޑްމ ން ިިޓެންޓް ިދުވަސްވަރު ިގެންގުޅުނު ިއޮފ ހުގައ  ިއަތޮޅު އަތޮޅުިއެހާޑްޑ ސްކް
ިފަރާތުން ިޙަވާލުވ  ިއެހާޑްޑ ސްކާ ިފަރާތުން ިއ ދާރާގެ ިިކައުންސ ލްގެ ިއެހެންވުމާއެކު ިކަމަށާއ  އެސ ސްޓެންޓްިދުށް

ިއޮފ ސަރ ިއޮފ ިއެޑްމ ން ިގެންގުޅުނު ިއޭނާ ިޙަވާލުކުރ ވެސް ިއޮފ ހާ ިޔަޤ ންިއަނބުރާ ިއޭނާއަށް ިހާޑްޑ ސްކްކަން ހުގެ
ިބުނެފައ ވުމާއ  ިއޮފ ސަރި،ކުރެވޭކަމަށް ިއެޑްމ ން 1ިިިއެސ ސްޓެންޑް ިއެކްސްޓާރނަލ1022ިިްމެއ  ިއެއ ދާރާއާ ގައ 

ިކައުންސ ލްގެި ިއަތޮޅު ިއެބައޮތްކަމަށް ިއެހާޑްޑ ސްކް ިސްޓޮކްގައ  ިއެއ ދާރާގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށާއ  ހާޑްޑ ސްކެއް
ިސ  ިއަންގާފައ ވުމާއެކުއ ދާރާގެ ިއޮފ ސަރި، ޓ ންވެސް ިއެޑްމ ން ިއެސ ސްޓެންޓް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ގދ.އަތޮޅު

ިއަމ އްލަި ިއޭނާގެ ިހާޑްޑ ސްކެއް ިއެކްސްޓާރނަލް ިއެއ ދާރާގެ ިއޮފ ސަރ( ިމެއ ންޓެނަންސް ިއެސ ސްޓެންޓް )މ ހާރު
ިގެއްލ ފައ ވާކަންި ިގެންގޮސްފައ ވަނ ކޮށް ިގެއަށް ިއޮިބޭނުމަށް ިނުސާބ ތުވާން ިމ ހ ސާބުންިތ ،ިބެލެވޭިތްކަމަށް މ މައްސަލަ

ިނ ންމ އެވެ.
ި

ިހާޑެއްި ިއެކްސްޓަރނަލް ިއެއ ދާރާގެ ިއޮފ ސަރ ިއެޑްމ ން ިއެސ ސްޓެންޓް ިކައުންސ ލްގެ ގދ.އަތޮޅު
ިތ ނަދޫި ިއޭނާ ިތަހްގ ގަކަށް ިމައްސަލައެއްގެ ިގެންގޮސްފައ ވަނ ކޮށް، ިގެއަށް ިބޭނުމަށް ިއަމ އްލަ އޭނާގެ

ި ިއެހާޑްިޕޮލ ހުގައ  ިމ ހާރު ިސުވާލުކުރުމުން ިބެހޭގޮތުން ިއެހާޑާ ިގުޅ ގެން، ބަންދުކުރުމާ
ި ިމ ހާރު ިގެންދ ޔަތާ ިއޭނާ ިކަމަށާއ ،ިއެހާޑް ިބުނެފައ ވާ ިކަމަށ4ިިްގެއްލ ފައ ވާކަމަށް ިވެފައ ވާ އަހަރު

ިބުނާިމައްސަލަ.
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 ނަންބަރުި

2. ި ިބޭނުމަށް ިއެންޑ0ިިްދައުލަތުގެ ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިސަޕްލައ  ކާރު
ޓްރެޜަރ ގެިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑުންިހުޅުވާލ ިބ ލަންިކާމ ޔާބުކުރ ިސެންޓަރިއެންޓަރޕްރައ ސަސްިޕްރައ ވެޓްި

ި ިއާ ިޓްރެޜަރ  ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިއާ ިލ މ ޓެޑް 6ިިދެމެދު ިވެފައ ވ1020ިިާޑ ސެމްބަރ ގައ 
ި ިއެކުންފުނ ނTEB/2010/92ިިްނަންބަރު ިކާރުތަކެއް ިފުރ ހަމަނުވާ ިކަންތައްތައް ިބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގައ 

ިކޮށްފައ ވާި ިދައްކާފައ ވާކަމަށް ިފައ ސާ ިއެކުންފުންޏަށް ިޙަވާލުވެ ިއެމ ނ ސްޓްރ ން ިއެތަކެއްޗާ އެތެރެކުރުމުންވެސް
 ިތ ރ ގައ ިމ ވަނ އެވެ.ިގޮތްމައްސަލަިނ ންމ ިިތުހުމަތާިގުޅޭ

2.2ިިި ިބޭނުމަށް ިޓްރެޜަރ އާއި 0ިދައުލަތުގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ކާރުގަތުމަށް

ި ިނަންބަރު ިވެފައ ވާ ިދެމެދު ިލ މ ޓެޑާ ިޕްރައ ވެޓް ިއެންޓަރޕްރައ ސަސް TEB/2010/92ިސެންޓަރ
ިސ ލޯނުގައި  ިއޮފް ިބޭންކް ިގޮތުން،ިމ ޕްރޮޖެކްޓާގުޅ ގެން ިއަގުއަދާކުރުމުގެ ިކާރުތަކުގެ ިއެތެރެކުރ  އެއްބަސްވުމުގެދަށުން

ި ިނަންބަރު ިއެދި BCM11262ިހުޅުވާފައ ވާ ިހުއްދައަށް ިދޫކުރުމުގެ ިފައ ސާ ިސަޕްލަޔަރަށް ިތެރެއ ން އެލް.ސ .ގެ
ިދ ނުމުި ިއެހުއްދަ ިދެލ ޔުމުގައ  ިފޮނުވ  ިއެއ ރުިއެބޭންކުން ިހ ންގުމާ ިސެކްޝަން ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ގެގޮތުން

(ިސޮއ ކޮށް،A012688ިޙަވާލުވެހުރ ިޑ ރެކްޓަރިޖެނެރަލްިސާމ ިއަޤ ލްި)ހ.ރަންގަލ ،ިމާލެި/ިދ.ރ.ކ.ިނަންބަރު:ި
ި ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިދޫކޮށްފައ ވަނ ،ިއެކާރުތަކަކ  ިސަޕްލަޔަރަށް ިފޮނުވައ ،ިއެފައ ސާ ިއެބޭންކަށް ބަޔާންކުރާިއެދެލ ޔުން

ިކަންތައްތައްި ިބައެއް ިބަޔާންކުރާ ިސްޕެސ ފ ކޭޝަންގައ  ިޓެކްނ ކަލް ިއެއްބަސްވުމުގެ ިނޫންކަމާއ ، ިކާރުތަކެއް މޮޑެލްގެ
ިނުދ ނުމަށްި ިހުއްދަ ިއަގުއަދާކުރުމުގެ ިއެކާރުތަކުގެ ިޙައްލުނުކުރެވެނ ސް ިކާރުތަކެއްކަމަށްވާތ ،ިއެކަންކަން ފުރ ހަމަނުވާ

ިމަސައްކަތްި ިނ ންމާފައ ވަނ ކޮށްިިމ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ިސެކްޝަނުން ިޕްރޮޕަޓ  ިމ ނ ސްޓްރ ގެ ިފ ނޭންސް ، ކުރ އަށްގެންދ ޔަ

ިކަމަށްވާތ އާއ  ިހުއްދައަކާނުލައ  ިއެސެކްޝަނުގެ ިޙައްލުކޮށްނުދެނ ސް، ިއެކުންފުނ ން މ ޕްރޮޖެކްޓާގުޅ ގެންި، އެކަން
ިއެލް.ސ .ގެިއޮތޮރައ ޒްޑްިސ ގްނެޓޮި ިހުޅުވާފައ ވާ ިއޮފްިސ ލޯނުގައ  ިޑ ރެކްޓަރިބޭންކް ިޕްރޮޕަޓ ިސެކްޝަނުގެ ިއަކ  ރ 

ިކަމަށްވާތ އާއ ،ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނ ކޮށް ިފޯމުގައ  ިއެޕްލ ކޭޝަން ިގެ ިއެލް.ސ . ިޚާލ ދުކަމަށް ިމުޙައްމަދު ޖެނެރަލް
ިބޭރުންިކަމަށްވާތ އާއ ،ި ިވަޒ ފާގެިމަސްޢޫލ އްޔަތުތަކުގެ ިއޭނާގެ ިއަޤ ލްިދ ފައ ވަނ  ިހުއްދަިސާމ  ިދޫކުރުމުގެ އެފައ ސާ

ިފ ނޭންސްިއެ ިއެއ ރުގެ ިޢާރ ފް ިޢަލ  ިއަޤ ލާއ  ިސާމ  ިލ ބ ފައ ވާކަމަށް ިގެރެންޓ  ިޕާފޯމަންސް ިއަހަރުދުވަހުގެ އް

ި ިބޭނުމަށް ިފ ނޭންސ0ިިްދައުލަތުގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިސަޕްލައ  ކާރު
ިސެންޓަރި ިކާމ ޔާބުކުރ  ިބ ލަން ިހުޅުވާލ  ިބޯޑުން ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިޓްރެޜަރ ގެ އެންޑް

ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިއާއ  ިލ މ ޓެޑް ިޕްރައ ވެޓް ިއާިިއެންޓަރޕްރައ ސަސް ިޓްރެޜަރ  ިއެންޑް ފ ނޭންސް
ި 6ިިދެމެދު 1020ިިޑ ސެމްބަރ ިވެފައ ވާ ިއެއްބަސްވުމުގައި TEB/2010/92ިގައ  ނަންބަރު

ިއެތަކެއްޗާި ިއެތެރެކުރުމުންވެސް ިއެކުންފުނ ން ިކާރުތަކެއް ިފުރ ހަމަނުވާ ިކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ
މަށާއ ،ިމ ބ ލަމާިގުޅ ގެންިސެންޓަރިއެމ ނ ސްޓްރ ންިޙަވާލުވެިއެކުންފުންޏަށްިފައ ސާިދައްކާފައ ވާކަ

ިޗެކުކުރުމަށްފަހުި ިކާރުތައް ިއެތެރެކުރ  ިރާއްޖެ ިއ ން ިލ މ ޓެޑް ިޕްރައ ވެޓް އެންޓަރޕްރައ ސަސް
ިފޯމު"ި ިތަކެތ ގެ ިކުރަންޖެހޭ ި"ރަޖ ސްޓްރ  ިތައްޔާރުކުރ  ިއ ން ިސަރވ ސް ިކަސްޓްމަސް މޯލްޑ ވްސް

ކަސްޓަމްސްިއަށްިނޭނގ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިތަކުގައ ވާިމަޢުލޫމާތުތައްިފަހުންިބަދަލުކޮށްފައ ވަ  ނި 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމ  ިއ ނާޒަށް ިބުނެފައ ވާތ އާއ ލަފާދ ނ ސްޓަރިއަޙްމަދު ިތަޙްޤ ޤުގައ  ިއ ނާޒު ިއަޙްމަދު މ ބ ލަމާގުޅ ގެންިި،ފައ ވާކަމަށް
ިޕާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެންޓަރޕްރައ ސަސްއ ން ިކާރުތައްިސެންޓަރ ިފުރަތަމަބުރުގެ ިމުއްދަތުވަނ  ިގެރެންޓ ގެ ފޯމަންސް

ިސެންޓަރި ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިއަޤ ލް ިސާމ  ިމ އ  ިހަމަވެފައ ކަމަށްވާތ ، ސަޕްލައ ކުރ އ ރުވެސް
ިމ މައްސަލައ ގެ ިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަން ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ތަޙްޤ ޤަށްިިއެންޓަރޕްރައ ސަސްއަށް

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ި-)އެންޓ 1006/23ިިފެންނާތ ،ިމ މައްސަލައަކ  ިޤާނޫނު(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ10ިިަކޮރަޕްޝަން
ި ިގެ ި)ހ( ިޤާނޫނ1ިިުމާއްދާގެ ނޑައަޅައ ، ިކަ ިމައްސަލައެއްކަމަށް ިއެކުލެވޭ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ގައ ވާގޮތުގެމަތ ން

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގެދަށުން،ިސާމި 21ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނު(ިގެި)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ 1000/1ިިނަންބަރުި
ި ިނަންބަރު: ިދ.ރ.ކ. /ި ިމާލެ ި)ހ.ރަންގަލ ، ިޕްރޮސ ކ އުޓަރA012688ިއަޤ ލް ިދަޢުވާކުރުމަށް ިމައްޗަށް ިގެ )

ިނ ންމ އެވެ.ިޖެނެރަލްގެިއޮފ ހަށްިފޮނުވުމަށްި

ިސެނ2.1ިިް ިޙައްލުކޮށްދޭނެކަމަށްބުނެ ިމައްސަލަތައް ިފޮނުވި ކާރުތަކުގެ ިއެންޓަރޕްރައ ސަސްއ ން ޓަރ

"ި ިއަރ މަތ ގައ  02ިިސ ޓ ގެ ިލ ބ ފައ ވާތ PGިއަހަރުގެ ިގެރެންޓ ( ިމ ނ ސްޓަރުި، )ޕާފޯމަންސް ިކޮށްދ ނުމަށް މ ކަން
ިލ ޔެ ިޑ ރެކްޓަރިި،ވ ދާޅުވ "ިކަމަށް ިޑެޕ އުޓ  ިސެކްޝަނުގެ ިއެނަލ ސ ސް ިއެންޑް ިފޯމ އެލޭޝަން ިބަޖެޓް ނޭޝަނަލް
ރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑުގެިޗެއަރމަންިޢަލ ިޢާރ ފްި)ހ.ސ ޓްރަސް،ިމާލެި/ިދ.ރ.ކ.ިނަންބަރު:ިޖެނެރަލްިއަދ ިޓެންޑަ

A045044ިްިއ ނާޒ ިއަޙްމަދު ިމ ނ ސްޓަރ ިފ ނޭންސް ިއެއ ރުގެ ިދޫކުރުމަށް ިސަޕްލަޔަރަށް ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނ  )
ި ިއެފަދަ ިބުނެފައ ވ ނަމަވެސް؛ ިތަޙްޤ ޤުގައ  ިޢާރ ފް ިޢަލ  ިއެފަދަިނ ންމާފައ ވާތ ކަމަށް ިނުވަތަ ިނ ންމާފައ  ނ ންމުމެއް

ިބުނެފައ ވާތ އާއ ،ިއެއްި ިތަޙްޤ ޤުގައ  ިފ ނޭންސްިމ ނ ސްޓަރިއަޙްމަދުިއ ނާޒް ހުއްދައެއްިދ ފައ ނުވާނެކަމަށްިއެއ ރުގެ
ިމ ނ ސްޓަރި ިފ ނޭންސް ިއެއ ރުގެ ިޢާރ ފް ިޢަލ  ިއަޤ ލާއ  ިސާމ  ިލ ބ ފައ ވާކަމަށް ިގެރެންޓ  ިޕާފޯމަންސް އަހަރުދުވަހުގެ

ިބުނެފައ ވާތ އާއ އަޙް ިތަޙްޤ ޤުގައ  ިއ ނާޒު ިއަޙްމަދު ިލަފާދ ފައ ވާކަމަށް ިއ ނާޒަށް ިސެންޓަރި، މަދު ިގުޅ ގެން މ ބ ލަމާ
ިމުއްދަތުވަނ  ިގެރެންޓ ގެ ިބޭންކް ިޕާފޯމަންސް ިހުށަހެޅ  ިކާރުތައްި، އެންޓަރޕްރައ ސަސްއ ން ފުރަތަމަބުރުގައ 

ި ިހަމަވެ، 20ިިއެތެރެކުރ އ ރުވެސް ިނ ޔ1022ިިައޭޕްރ ލް ިއޭނާގެިގެ ިޢާރ ފް ިޢަލ  ިމ އ  ިބާޠ ލުވެފައ ކަމަށްވާތ ، ލަށް
ިހޯދައ ދ ނުމަށްި ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިއެންޓަރޕްރައ ސަސްއަށް ިސެންޓަރ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު މަޤާމުގެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިމ މައްސަލައަކ  ިފެންނާތ ، ިތަޙްޤ ޤަށް ިމ މައްސަލައ ގެ -)އެންޓ 1006/23ިިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަން
ިކޮ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 10ިިރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިކުށެއ1ިިްވަނަ ިކޮރަޕްޝަނުގެ ގައ ވާގޮތުގެމަތ ން

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ނޑައަޅައ ، ިކަ ިމައްސަލައެއްކަމަށް ިމަނާކުރުމުގ1000/1ިިެއެކުލެވޭ ިހުއްޓުވުމާއ  )ކޮރަޕްޝަން
ި ިގެ ި)ހ.ސ 21ިޤާނޫނު( ިޢާރ ފް ިޢަލ  ިގެދަށުން، ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިނަންބަރު:ިވަނަ ިދ.ރ.ކ. /ި ިމާލެ ޓްރަސް،
A045044ްިގެިއޮފ ހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމ އެވެ.(ިގެިމައްޗަށްިދަޢުވާކުރުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލ

ިޗެކުކުރުމަށްފަހުިިި.1 ިކާރުތައް ިއެތެރެކުރ  ިރާއްޖެ ިއ ން ިލ މ ޓެޑް ިޕްރައ ވެޓް ިއެންޓަރޕްރައ ސަސް ސެންޓަރ
ިއ  ިސަރވ ސް ިކަސްޓްމަސް ިތަކުގައ ވާިމޯލްޑ ވްސް ިފޯމު" ިތަކެތ ގެ ިކުރަންޖެހޭ ި"ރަޖ ސްޓްރ  ިތައްޔާރުކުރ  ން

ިމައްސަލަި ިގުޅޭ ިތުހުމަތާ ިކޮށްފައ ވާ ިނޭނގ ކަމަށް ިއަށް ިކަސްޓަމްސް ިބަދަލުކޮށްފައ ވަނ  ިފަހުން މަޢުލޫމާތުތައް
 ތ ރ ގައ ިމ ވަނ އެވެ.ިގޮތްިނ ންމ 

ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވ1.2ިިިާ ިއ ން ިސަރވ ސް ިކަސްޓަމްސް ިމޯލްޑ ވްސް ިބެހޭގޮތުން ިކާރުތަކާ އެތެރެކުރ 
ި ިނަންބަރު: ި)ފޯމު ިފޯމް" ިތަކެތ ގެ B11-133/11ިި"ރަޖ ސްޓްރ ކުރަންޖެހޭ ިތަކުގައ ވB11-211/11ިާއަދ  )

ިޖަހައ ، ިތައްގަނޑު ިކަސްޓަމްގެ ިތަންތަނުގައ  ިބަދަލުކުރ  ިބަދަލުކޮށް، ިއެފޯމުތައްިިމަޢުލޫމާތުތައް ިފަހަރަށް ދެވަނަ
ި ިހުށަހަޅާފައ ވަނ  ިމ ނ ސްޓްރ އަށް ިފ ނޭންސް ިއެންޓަރޕްރައ ސަސްއ ން ިކަސްޓަމްސްއަށްިސެންޓަރ ރަސްމ ކޮށް

ިނޫ ިއުޞޫލަކުން ިއޮންނަ ިކުރަން ިއެކަން ިހުށަހަޅައ ގެން ިސަރވ ސްގެިއެފޯމުތައް ިކަސްޓަމްސް ިމޯލްޑ ވްސް ންކަމަށް
ިވެލުއޭި ިއެންޑް ިދ ންިޑޮކ އުމެންޓޭޝަން ިހުއްދަ ިއޮފ ސަރުންނާއ  ިޗެކުކުރ  ިމުދާ ިވެރ ންނާއ  ިޑ ޕާޓްމަންޓްގެ ޝަން

ިބުނެފައ ވ ނަމަވެސްވެރ  ިތަޙުޤ ޤުގައ  ިފަރާތްތަކުން ިސޮއ ކޮށްފައ ވާ ިއެފޯމުތަކުގައ  ިގޮތުގައ  ިސާބ ތުި، ންގެ އެކަން
ިލ ބ ފައ ނުވާތ  ިހެކ  ިި،ކުރެވޭވަރަށް ިމ މައްސަލަ ިއެހ ގައ  ިސައ ންސްގެ ިތަޙްޤ ޤުކުރުމަށްިފޮރެންސ ކް އ ތުރަށް
ިފޮނުވ އެވެ.ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްއަށްި

ިމަޢުލޫމާތާމެދުި .2 ިލ ޔުންތަކުގައ ވާ ިބ ލަމާބެހޭ ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިބ ލަމުގެ ިތަނުގައ  ިއޮތް ކުރ އަށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިޖަވާބުދާރ  ިއެކަމަށް ިހ ނދެއްގައ  ިސުވާލުއުފެދ އްޖެ ިޞައްޙަކަމާމެދު ިއެލ ޔުމެއްގެ ިޒ ންމާިނުވަތަ ިއަދ  ވާނެ
ިޕްރޮޖެކްޓްިއޮފ ސަރެއްގެިގޮތުގައ ި ިއެބ ލަމެއްގެ އުފުލާނެިފަރާތެއްގެިގޮތުގައ ިިއެލ ޔުމެއްިތައްޔާރުކުރ ިނުވަތަ
ިއޮފްި ިމ ނ ސްޓްރ  ިސަމާލުކަންދ ނުމަށް ިސޮއ ކުރުވުމަށް ިލ ޔެ ިމަޤާމު ިނަމާއ  ިމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ

 ރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގ އެވެ.ފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރ ގެިޓެންޑަި

ިނުވަތަި .1 ިތަކެތ  ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިހޯދުމުގެ ިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިތަނުގައ  ިއޮތް ކުރ އަށް
ިމެނުވި  ިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހުގައ  ިމަޢުލޫމާތުތައް ިފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިވެވޭ ިހޯދުމަށް ޚ ދުމަތް

ިއެއްބަސްވުމު ިނުކުރުމަށް ިސޮއ  ިގައ  ިޓްރެޜަރ އަށްިސަމާލުކަންދ ނުމަށް ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރ 
 އެވެ.އެންގ 

ިނުވަތަި .3 ިތަކެތ  ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިހޯދުމުގެ ިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިތަނުގައ  ިއޮތް ކުރ އަށް
ހޯދުމަށްިވެވޭިއެއްބަސްވުމުގެިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިތަކެތ ިނުވަތަިޚ ދުމަތްިފޯރުކޮށްނުދެވޭނެިޙާލަތެއްިިޚ ދުމަތް

ިކަމެއްގެި ިއެފަދަ ިބަޔާންކުރަންވާނެކަމާއ ، ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިޢަމަލުކުރާނެގޮތް ިއެކަމުގައ  ދ މާވެއްޖެނަމަ
ިއެއްބަސްވު ިފޯރުކޮށްދ ނުން ިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިލަސްވާނަމަިސަބަބުން ިތާރ ޚަށްވުރެ ިހަމަވާ ިމުއްދަތު މުގެ

ި ިސަމާލުކަންދ ނުމަށް ިމުޢާމަލާތުކުރުމަށް ިލ ޔުމުން ިއެންޑްިއެސަބަބުތައް ިފ ނޭންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރ 
 އެވެ.ޓްރެޜަރ އަށްިއެންގ 

ިގެންދާއ ރު، .0 ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިހޯދުމުގެ ިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިތަނުގައ  ިއޮތް ިޚ ިިކުރ އަށް ދުމަތްިތަކެތ 
ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިމަތ ނ6.16ިިްބަލައ ގަތުމުގައ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތުގެ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

 ިއެވެ.މ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރ އަށްިއެންގ ޢަމަލުކުރުމަށްިސަމާލުކަންދ ނުމަށްި

ިގުޅ ގެން .0 ިމަސައްކަތަކާ ިި،ޕްރޮކ އުމަންޓްގެ ިނުވަތަ ިޕާފޯމަންސްިތަކެތ  ިފަރާތުން ިފޯރުކޮށްދޭ ޚ ދުމަތް
ި ިހޯދާނަމަ، ިމުއްދަތާއ ގެރެންޓ އެއް ިއެއްބަސްވުމުގެ ިވެވޭ ިހޯދުމަށް ިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ އެއެއްބަސްވުމުގެިި،ތަކެތ 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމުއްދަތަށްވުރެި ިލަފާކުރާ ިހ ނގާނެކަމަށް ިޗެކުކުރުމަށް ިބަލައ  ިފެންވަރު ިޚ ދުމަތުގެ ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިހޯދާ ދަށުން
ިމުއްި ިހޯދުމަށާދ ގު ިގެރެންޓ އެއް ިޕާފޯމަންސް ިއެކުލެވޭ ިނުވަތަިދަތެއް ިތަކެތ  ިސަބަބަކާހުރެ ިއެއްވެސް އ ،

ިގެރެންޓ ގެި ިޕާފޯމަންސް ިމ ންވަރަކަށް ިއެކަށ ގެންވާ ިމުއްދަތާ ިއ ތުރުވާ ިލަސްވާނަމަ ިފޯރުކޮށްދ ނުން ޚ ދުމަތް
 އެވެ.އެންޑްިޓްރެޜަރ އަށްިއެންގ ިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިފ ނޭންސްިމުއްދަތުިއ ތުރުކުރުމަށްިސަމާލުކަންދ ނުމަށް

ިގެންދާއ ރު، .6 ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިހޯދުމުގެ ިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިތަނުގައ  ިއޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ިކުރ އަށް
ިނުވަތަި ިތަކެތ  ިޙައްލުކުރުމަށް ިފޯރުކޮށްދ ފައ ނުވާނަމަ،ިއެކަން ިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިފެންވަރަށް ބަޔާންކުރާ

ިފޯރުކޮ ިއެއްބަސްވުމުގައި ޚ ދުމަތް ނޑައެޅުމާއ ، ިކަ ިވަކ މުއްދަތެއް ިއެކަމަށް ިޙަވާލުކުރާއ ރު ިފަރާތާ ށްދ ން
ިސަމާލުކަންދ ނުމަށްި ިދޫނުކުރުމަށް ިފައ ސާ ިސަޕްލަޔަރަށް ިފުރ ހަމަނުވަނ ސް ިކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ

 އެވެ.ރ ިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރ އަށްިއެންގ މ ނ ސްޓް

1. ި ިބޭނުމަށް ިމ ނ ސްޓްރި 0ިދައުލަތުގެ ިއާ ިލ މ ޓެޑް ިޕްރައ ވެޓް ިސެންޓަރިއެންޓަރޕްރައ ސަސް ިގަތުމަށް ކާރު
ި ިދެމެދު ިއާ ިޓްރެޜަރ  ިއެންޑް ިފ ނޭންސް 6ިިއޮފް ިނަންބަރ1020ިިުޑ ސެމްބަރ ިވެފައ ވާ ގައ 

TEB/2010/92ިިާއެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިއެކުންފުނ ންިސަޕްލައ ކޮށްދ ފައ ވަނ ިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކުރ
ިއެންގުމުންވެސްި ިއެކުންފުންޏަށް ިޙައްލުކުރުމަށް ިއެކަންކަން ިކާރުތަކެއްކަމަށްވުވާތ އާއ ، ސްޕެސ ފ ކޭޝަންގެ

ިހުޅުވާލާ ިސެކްޝަނުން ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިއ ޖާބަދ ފައ ނުވާތ ، ިއެކުންފުންޏަށްިިއެކަމަށް ބ ލަންތަކުގައ 
ި ިބްލެކްލ ސްޓްކުރުމަށް ިއެކުންފުނ  ިނުވެވޭގޮތަށް ިޓްރެޜަރ ގެިބައއ ވެރ  ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރ 

 އެވެ.ޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގ 
ިއެމުއައްސަސާއަ .6 ިބޭންކާ ިއެއްގެދަށުން ިއެލް.ސ . ިހުޅުވާ ިގުޅ ގެން ިބ ލަމަކާ ިދެމެދުިކުރ އަށްގެންދާ ކާ

ިހުޅުވާއ ރުި ިއެލް.ސ . ިފަރާތްތަކެއް ިނުވަތަ ިފަރާތެއް ިސޮއ ކުރާނެ ިލ ޔުންތަކުގައ  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ
ި ިއެގޮތުން ނޑައަޅަންވާނެކަމާއ ، ިސޮއ ކޮށްިކަ ިފަރާތަކުން ިއެހެން ިނޫން ިފަރާތް ނޑައަޅާ ިކަ ސޮއ ކުރަން

ިޓްރެޜަރ އަށްިއެންގ އެވެ.ިއެއްވެސްިތަނަކަށްިނުފޮނުވުމަށްިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމަޝްރޫޢުއަކި  ިފަންޑުގެ ިޓްރަސްޓް ިޗޭންޖް ިކްލައ މެޓް ިބަލާއ ރު ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު މ މައްސަލައ ގެ
ި ިދަށުން ިބެލުމުގެ ިބޭންކްގެ ިވޯލްޑް ިލ ބ ގެން ިއެހ  ިހ ލޭ ިެއއ ޑްގެ ިއޮސް ިއާއ  ިޔޫނ އަން ިޔޫރަޕ އަން އޮފްިމ ނ ސްޓްރ 

ިއެންވަޔަރަމަންޓު ިއެންޑް ިހައުންސ ންގ ިމަޝްރޫއެއްކަމަށްން ިސަރވ ސްގެިި،ވާތ ހ ންގަމުންދާ ިސ ވ ލް ދ ވެހ 
ި ިޗެޕްޓަރ 30ިިގަވާއ ދުގެ ިމަޝްރޫޢުތަކުގައި 101ިގެ ިހ ންގޭ ި'ދާއ ރާގައ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ިމ ފަދަި ިއެއްގޮތަށް ިއުޞޫލްތަކާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ިމ  ިކުރުން' ިމަސައްކަތް ިދެމ ހުރެ ޚ ދުމަތުގައ 
ިމުވައްޒަފު ިބޭނުންވާ ިމި މަޝްރޫޢުތަކަށް ިގަބޫލުކުރެވޭތ އާއ  ިގެންދެވޭނެކަމަށް ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިހޯދުމުގެ ން

ިދ ވެހި  ިދ ފައ ވަނ  ިއެލަވަންސް ިނުވަތަ ިމުސާރަ ިއެމުވައްޒަފުންނަށް ިހޯދައ  ިމުވައްޒަފުން ިބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުއަށް
ި ިޗެޕްޓަރ ިގަވާއ ދުގެ ިސަރވ ސްގެ 30ިިސ ވ ލް ިބުނެފައ ވާގޮތ101ިިާގެ ި)ނ(ގައ  ިމާއްދާގެ ިވަނަ

ިގުޅ ގެން ިއ އުލާނުތަކާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިމުވައްޒަފުން ިބޭނުންވާ ިމ މަޝްރޫޢަށް ޝަކުވާގައި ިއެއްގޮތަށްކަމަށްވާތ އާއ 
ި ިބުނާގޮތަށް، ިއ ވެލުއޭޝަންގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިއެކަމަށް ިނުބެލެވޭތ ، ތަޙްޤ ޤުންިކަންހ ނގާފައ ވާކަމަށް

ނަޒަރުކުރާއ ރު،ިމ ކަމުގައ ިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނުގެިިހޯދ ފައ ވާިހޯދުންތަކުގެިމައްޗަށްިބަލައ 
ިހޯދައ ދ ފައ ވާކަނ21ިިް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ި ިނަންބަރ ިނެތަތ ،ިޤާނޫނު ިޤާނޫނުި-)އެންޓ 13/2008ިިއެނގެން ިކޮމ ޝަނުގެ ިކޮރަޕްޝަން ިގެ ިމާއްދާގ10ިެ( ވަނަ
ި ިގެ ިކ2ިިޮ)ހ( ިމ މައްސަލައަކ  ިފަދައ ން ިނަންބަރުގައ ވާ ިއެކުލެވ ގެންވަނަ ިކުށެއް ިމައްސަލައެއްިރަޕްޝަންގެ ނުވާ

ިޅައ ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ިކަމަށްިކަނޑައަ

ިމ ނ ސްި ިގުޅ ގެން ިބޭންކާ ިވޯލްޑް ިސަރުކާރާއ  ިދ ވެހ  ިއެހ ގައ  ިޔޫނ އަންގެ ިއޮފްިޔޫރަޕ އަން ޓްރ 
ިފަންޑުގައި  ިޓްރަސްޓް ިޗޭންޖް ިކްލައ މެޓް ިހ ންގާ ިއެންވަޔަރަމަންޓުގައ  ިއެންޑް ހައުންސ ންގ
ިހ ނގާފައ ވޭތޯި ިޢަމަލެއް ިމަގުފަހ ވާފަދަ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިހޮވުމުގައ  ިމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް

ިބަލައ ދ ނުމަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަ.
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ިއ ންޖ ނު ިޕެނަލްބޯޑް،ިގދ.ގައްދޫ ިނަގައ ފައ ހުރ  ިބޭނުންކުރުމަށްފަހު ިއެތަނުގައ  ިހ ންގ ދުވަސްވަރު، ިސްޓެލްކޯއ ން ގެ
ިޔުޓ ލ ޓ ޒްި ިސައުތު ިއަޕަރ ިއ ންޖ ނުގެ ިގައްދޫ ިގެންގޮސްފައ ވަނ ، ިބްރާންޗަށް ިވާދޫ ިޔުޓ ލ ޓ ޒްގެ ިސައުތު އަޕަރ

ިއެއެއްޗަކ  ިއެހެންކަމުން ިބަދަލުވ ފަހުންކަމާއ ، ިދަށަށް ިއަޕަރި، ކުންފުނ ގެ ިބެލެވޭތ ، ިއެއްޗެއްކަމަށް އެކުންފުނ ގެ
ިއެކުންފުނ ި ިހ ދެއްގައ  ިބޭނުންވެއްޖެ ިއ ން ިޔުޓ ލ ޓ ޒް ިސައުތު ިއޭގެިގެ ިއެންމެބޮޑަށް ިކުންފުނ ން އެއްޗެއް

ިނުފެންނާތ ،ި ިޢަމަލެއްކަމަށް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިގެންދ އުމަކ ، ިޤަވާޢ ދާއެއްގޮތަށް ިފެންނަތަނަކަށް ބޭނުންކުރެވ ދާނެކަމަށް
ިޑ ރެކްޓަރިގަ ިމެނޭޖ ންގ ިކުންފުނ ގެ ިގެންދ ޔުމަކ ، ިގެންދ ޔަ ިބްރާންޗަށް ިވާދޫ ިޕެނަލްބޯޑް ިބްރާންޗްގައ ހުރ  އްދޫ

ި ިއ ންޖ ނުގެ 02ިިގދ.ގައްދޫ ިލ މ ޓެޑުގެިދަށަށ1020ިްމެއ  ިޔުޓ ލ ޓ ޒް ިއަޕަރިސައުތު ިފެށ ގެން ން
ިޖަނަރޭޓަރުިިބަދަލުވުމާ ިހަތަރު ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިބޭނުންކުރުމަށް ިއ ންޖ ނުގޭގައ  ިގައްދޫ ގުޅ ގެން

ިޢަދަދެއްގެި ިގ ނަ ިސ ސްޓަމާއ  ިޕެނަލް ިއ ލެކްޓްރ ކް ިތައްޔާރުކުރެވ ފައ ހުރ  ިގޮތަށް އޮޕަރޭޓްކުރެވޭ
ިޚ ޔާނާތުގެި ިމ ދެންނެވ  ިކަމަށާއ ، ިގެންގޮސްފައ  ިގދ.ވާދޫއަށް ިކޭބަލްތައްވަނ  ޢަމަލުިިއ ލެކްޓްރ ކް

ިމުޅ ންި ިގަވާއ ދާ ިފައ ސާއާބެހޭ ިމުދަލާއ  ިސަރުކާރުގެ ިނެތ  ިލ ޔެކ އުމެއް ިއެއްވެސް ހ ންގާފައ ވަނ 
ޚ ލާފަށްިބޮޑުިއޮޅުވާލުމެއްގެިތެރޭގައ ކަންިޔަގ ންކުރެވޭިކަމަށާއ ،ިކުންފުނ ގެިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިބަލާނެތަނެ ިކުރ ކަމެއްކަމަށް ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ އްނެތްކަމުން،ިއޭނާގެ
 މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ި

މ ކޮމ ޝަނުގެިފަރާތުންިއަޕަރިސައުތުިޔުޓ ލ ޓ ޒްިގައްދޫިބްރާންޗްގެިލ ޔުންތައްިބެލ އ ރު،ިއެތަނުގައ ހުރި 
ި ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވުމާއެކު، ިނެތްކަން ިރަޖ ސްޓްރ އެއް ިފުރ ހަމަ ިހަރުމުދަލުގެ ިބަލަހައްޓަންޖެހޭނ ،ިކުންފުނ ގެ މުދާ

ށްިއަންނަިއުނ އ ތުރުިއެނގޭގޮތަށްިކަމަށްިފެންނާތ ،ިއެކުންފުނ ގެިއެތަކެތ ގެިފުރ ހަމަިރަޖ ސްޓްރ އެއްިހެދ ގެންިއެއަ
ިލ ޓ ޒްިގައ ިދެންނެވ އެވެ.އެކުލަވައ ލުމަށްިއަޕަރިސައުތުިޔުޓ ިިޗްތަކުގައ ިއެފަދަިރަޖ ސްޓްރ ބްރާން

ި

ިހ ި ިއެކަމާ ިއެންގުމުން ިގެންދ އުމަށް ިޕެނަލް ިރަށަށް ިއުފަން ިބައެއްިއޭނަގެ ިނުޖެހ ގެން ތްހަމަ
ިއެކަންި ިރައްޔ ތުންނަށް ިޢާންމު ިބައެއް ިއަދ  ިމަޝްވަރާކޮށް ިމުވައްޒަފުންނާ މުވައްޒަފުންނާއ ،

ިނެކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިއަންގާފައ ވާި
 

ިނައ  ިޕްރ ސްކޫލާއ ، ިނޫރާނ  ިޅ.ނައ ފަރު ިޢަމަލުތަކެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިބަޔަކު ިނ ސްބަތްވާ ިޖުވެނައ ލަށް ނުވަތަިފަރު
ިތެރޭގައި  ިއ ންތ ހާބުގެ ިކައުންސ ލް ިލޯކަލް ިނ މ ގެންދ ޔަ ިޢަމަލުތަކެއް ިޒާތުގެ ިމަގުފަހ ވާ ކޮރަޕްޝަނަށް

ނައ ފަރުިޖުވެނައ ލްއަށްިނ ސްބަތްވާިބަޔަކުިމ ނ ވަންިކެންޑ ޑޭޓުންކަމަށްިބުނެިލޯކަލްިި،ހ ންގާފައ ވާކަމަށާއ ިމ ގޮތުން
ކެމްޕޭންިކުރުމުގެިގޮތުންިސ ޓ އާއ ،ި، އުންސ ލްއަށްިކުރ މަތ ލާފައ ވާކަމަށާއ ކައުންސ ލްިއ ންތ ހާބުގެިނައ ފަރުިރަށުކަ

ކަރުދާސްިގެނގޮސްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިބެލ ބެލުމުން،ިނައ ފަރA4ިިުރ މ0ިިްލ ފްލެޓްތައްިތައްޔާރުކުރުމަށްި
ި ިޕްރ ސަކޫލަށް ިނޫރާނ  ިޅ.ނައ ފަރު ިފަރާތުން ިދ 26ިA4ިޖުވެނައ ލްގެ ިރ މް ިނޫރާނި ކަރުދާސް ި ފައ ވާކަން

ރ މ0ިިްޕްރ ސްކޫލްގެިދެމުވައްޒަފެއްގެިބަޔާނުންސާބ ތުވާންިއޮތްިއ ރު،ިނޫރާނ ިޕްރ ސްކޫލުންިނައ ފަރުިޖުވެނައ ލަށްި
A4 ިިާިޖުވެނައ ލަށްިދ ފައ ވ ިނައ ފަރު ކަރުދާސްިދ ފައ ވާކަންވެސްިސާބ ތުވެއެވެ.ިނަމަވެސްިނޫރާނ ިޕްރ ސްކޫލުން
A4 ި ިދ ފައ ވަނ ިތައް ިިރ މް ިދ ފައ ވާ ިޕްރ ސްކޫލަށް ިނޫރާނ  ިޖުވެނައ ލުން ިރ މްގެިި 0ިA4ނައ ފަރު ކަރުދާސް

ިމުވައްޒަފުންި ިޕްރ ސްކޫލްގެ ިނޫރާނ  ިޅ.ނައ ފަރު ިމ ކަމުގައ  ިއެހެންކަމުން ިއެނގެއެވެ. މުޤާބ ލުގައ ކަން
ި ިނަންބަރ ިޤާނޫން ިޤާނޫނު(2/2000ިއަމަލުކޮށްފައ ވަނ  ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިި)ކޮރަޕްޝަން ވަނ23ިަގެ

ިއޮފ ހުގެި ިޅ.ނައ ފަރު ިމުވައްޒަފުންނާއ  ިޕްރ ސްކޫލްގެ ިނޫރާނ  ިމ މައްސަލާގައ  ިބަލާއ ރު، ިރ އާޔަތްކޮށް މާއްދާއަށް
ިފައ ދާި ިއެންމެ ިދައުލަތަށް ިއަމަލުކޮށްފައ ވަނ  ިފަރާތްތަކުން ިތ ބ  ިހަވާލުވެ ިޕްރ ސްކޫލާއ  ިނޫރާނ  ފަރާތުން

ިއަދ  ިޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ިިހުރ ގޮތައްކަމަށް ިޤާނޫނުގެ ިމަޤާމުގ21ިިެއ ސްވެދެންނެވ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ިކޮރަޕްޝަނުގެިި ިބަޔަކު ިނ ސްބަތްވާ ިއަށް ިޖުވެނައ ލް ިނައ ފަރު ިޕްރ ސްކޫލާއ ، ިނޫރާނ  ޅ.ނައ ފަރު
ިކައުންސ ލްި ިލޯކަލް ިނ މ ގެންދ ޔަ ިޢަމަލުތަކެއް ިޒާތުގެ ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް

ލްއަށްިނ ސްބަތްވާިބަޔަކުިއ ންތ ޚާބުގެިތެރޭގައ ިހ ންގާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތުން،ިނައ ފަރުިޖުވެނައ 
ިރަށުކައުންސ ލަށްި ިނައ ފަރު ިއ ންތ ޚާބުގެ ިކައުންސ ލް ިލޯކަލް ިބުނެ ިކެނޑ ޑޭޓުންކަމަށް މ ނ ވަން
ި ިތައްޔާރުކުރުމަށް ިގޮތުންިސ ޓ އާއ ،ިލ ފްލެޓްތައް ިކުރުމުގެ 0ިކުރ މަތ ލާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިކެމްޕެއ ން

ި ިކަމަށާއ ،ިކެމA4ިްރ މް ިގެންގޮސްފައ ވާ ިވަގުތުތަކުގައާއ ،ިކަރުދާސް ނޑުގެ ިރޭގަ ިދުވަސްވަރު ޕޭން
ިގެންގޮސްފައ ވާި ނޑ  ިތަޅުދަ ިގޮތުން ިހ ފުމުގެ ިބޭނުން ިއެތަނުގެ ިދުވަސްތަކުގައ  ިބަންދު ސްކޫލް
ިއ ޢުލާނާި ިކުރ  ިހޯދަންވެގެން ިއ ސްމުވައްޒަފަކު ިހ ންގާނެ ިޕްރ ސްކޫލަށް ިދެ ިނައ ފަރު ކަމަށާއ ،

ިތެރެއ  ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލ  ިވަޒ ފާނުދޭންިގުޅ ގެން ިދެފަރާތަށް ިހޮވުނު ިއެވަޒ ފާތަކަށް ން
އަމ އްލަގޮތުންިކޯހެއްިހަދަންިމާލޭގައ ިހުރ އ ރު،ިކޮންމެިމަހަކުިޓ ޗަރެއްި، މަސައްކަތްިކުރާިކަމަށާއ 

ި ިގޮތުގައ  2111ިި/-އެލަވަންސްއެއްގެ ިނެތ  ިއުޞޫލެއް ިއެއްވެސް ިރުފ ޔާ ިގެންދާިއޭނާއަށް ދެމުން
ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިހޯދ ފައ ވާި ިތަޙްޤ ޤުން ިހޯދައ ދ ފައ ވާކަން ިފައ ދާއެއް ިހޯދާފައ ވާކަމާއ  ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ނުފޫޒު
ިޖާގަ ިބުރަވެވޭނެ ިމައްޗަށް ިއެކަމުގެ ިނަޒަރުކުރާއ ރު، ިބަލާ ިމައްޗަށް ިނަންބަރިހޯދުންތަކުގެ ިޤާނޫނު ިނެތަތ ، އެއް

ި-)އެންޓ 13/2008ިި ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 10ިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިގައ ވ2ިިާވަނަ ިނަންބަރ ވަނަ
ިމައްސަލަި ނޑައަޅައ  ިކަ ިކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކ  ފަދައ ން

 ިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ި
 

ފަރުިޖުވެނައ ލަށްިނ ސްބަތްވާިބަޔަކުިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލުތަކެއްިއ ފަރުިނޫރާނ ިޕްރ ސްކޫލާއ ،ިނައ ޅ.ނަ
ިތެރޭގައި  ިއ ންތ ހާބުގެ ިކައުންސ ލް ިލޯކަލް ިނ މ ގެންދ ޔަ ިޢަމަލުތަކެއް ިޒާތުގެ ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ނުވަތަ

ބަތްވާިބަޔަކުިމ ނ ވަންިކެންޑ ޑޭޓުންކަމަށްިބުނެިލޯކަލްިނައ ފަރުިޖުވެނައ ލްއަށްިނ ސްި،ހ ންގާފައ ވާކަމަށާއ ިމ ގޮތުން
ކެމްޕޭންިކުރުމުގެިގޮތުންިސ ޓ އާއ ،ި، ކައުންސ ލްިއ ންތ ހާބުގެިނައ ފަރުިރަށުކައުންސ ލްއަށްިކުރ މަތ ލާފައ ވާކަމަށާއ 

ބެލުމުން،ިއ ތުރަށްިކަރުދާސްިގެނގޮސްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިބެލ A4ިރ މ0ިިްލ ފްލެޓްތައްިތައްޔާރުކުރުމަށްި
ފާހަގަކުރެވުނުިގޮތުގައ ،ިޅ.ނައ ފަރުިޕްރ ސްކޫލްގެިސްޓޮކްިއެންމެިއެދެވޭިގޮތަށްިބެލެހެއްޓެމުންނުދާކަމާއ ިއެގޮތުން،ި
ިއަދި  ިބެލެހެއްޓ ފައ ނުވެއެވެ. ިދުވަހަށް ިދުވަހުން ިބަރާބަރަށް ިތަކެތ  ިބޭރުވާ ިސްޓޮކުން ިތަކެއްޗާއ  ިވަންނަ ސްޓޮކަށް

ިބެލެހެއްޓު ިނުދާކަންވެސްިސްޓޮކް ިބެލެހެއްޓެމުން ިގޮތެއްގައ  ިޒ ންމާދާރު ިހަވާލުކޮށް ިމުވައްޒަފަކާއ  ިވަކ  ން
ިވަކި  ނޑައެޅޭ ިކަ ިބެލެހެއްޓުން ިސްޓޮކް ިޕްރ ސްކޫލްގެ ިނޫރާނ  ިޅ.ނައ ފަރު ިއެހެންކަމުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ތަކެތ ިބަރާބަރަށްިދުވަހުންިދުވަހަށްިިމުވައްޒަފަކާއ ިހަވާލުކުރުމަށާއ ،ިސްޓޮކުންިބޭރުވާިތަކެއްޗާއ ިސްޓޮކަށްިވަންނަި
ިޅ.ނޫރާނި  ނޑައެޅުމަށް ިކަ ިއުސޫލެއް ިބެލެހެއްޓޭނެ ިސްޓޮކް ިޒ ންމާދާރުކަމާއެކު ިދ ނުމަށާއ  ިސަމާލުކަން ބެލެހެއްޓުމަށް

ި ިނަންބަރ ިޤާނޫން ިއަންގައ ، ި-)އެންޓ 1006/23ިިޕްރ ސްކޫލަށް ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަންގެ ވަނ10ިަކޮރަޕްޝަން
(ވަނަިނަންބަރުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަދައ ންިމ މައްސަލައަކ ިއެސްކޫލްގެިހ ންގުމުގެިދާއ ރާގައި 3މާއްދާގެި)ހ(ގެި)

ނޑައަ  ޅައ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ިހުރ ިމައްސަލައެއްގެިސަބަބުންިދ މާވެފައ ވާިކަމެއެއްކަމަށްިކަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކައުންސ ލް ިލޯކަލް ިޝަކުވާގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ނޑުގެިިޝަކުވާ ިރޭގަ ިދުވަސްވަރު އ ންތ ހާބުގެ
ިތަޅުދަނޑި  ިގޮތުން ިހ ފުމުގެ ިބޭނުން ިއެތަނުގެ ިދުވަސްތަކުގައ  ިބަންދު ިސްކޫލް ވަގުތުތަކުގައ އާއ ،
ނޑ ިކެންޕެއ ންިދުވަސްވަރުިއެއްވެސްިފަރާތަކުންި ގެންގޮސްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިބެލ ބެލުމުން،ިސްކޫލްިތަޅުދަ

ިފަރާތު، ގެންގޮސްފައ ނުވާކަމާއ  ިޙަވާލުވެހުރ  ިހ ންގުމާއ  ިސްކޫލް ިހުޅުވާފައ ވަނ  ިބަޔާނުންނާއި ިންކަންސްކޫލް އޭނާގެ
ިއ ންތ ޚާބަށްި ިކައުންސ ލް ިލޯކަލް ިސާބ ތުވާތ އާއ ، ިބަޔާނުން ިފަރާތްތަކުގެ ިސުވާލުކުރެވުނު މައްސަލާގައ 

ިވަ ިއެއްވެސް ިޕްރ ސްކޫލްގެ ިނޫރާނ  ިޅ.ނައ ފަރު ިފަރާތްތަކުން ިބޭނުންކޮށްފައ ވާކަމާއ ،ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ސ ލަތެއް
ިއަދި  ިސ ޓ ތަކެއް ިއ ންތ ހާބުގެ ިލޯކަލްކައުންސ ލް ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިބޭނުންކޮށްގެން ިވަސ ލަތްތައް އެސްކޫލްގެ
ލ ފްލެޓްތަކެއްިނުވަތަިއެފަދަިއެއްވެސްިއެހެންިއެއްޗެއްިޕްރ ންޓްކޮށްފައ ވާކަންިސާބ ތުވާވަރަށްިކ ތާބ ިއަދ ިޝަފަޙި 

ިލ  ިވަރަށްިހެކ  ިއޮފ ހުގައ  ިއެޖަމްއ އްޔާގެ ިޤާއ މްކޮށްފައ ވާ ިޅ.ނައ ފަރުގައ  ބ ފައ ނުވާތ އާއ ،ިނައ ފަރުިޖުވެނައ ލްއ ން
ިޕްރ ސްކޫލްގެި ިނޫރާނ  ިޅ.ނައ ފަރު ިއެފަރާތުން ިގާއ މުވެފައ ވުމުން ިވަސ ލަތްތައް ިޒަމާނ  ިފެންވަރަކަށް ރަނގަޅު

ކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ ި، 1006/23އްިނެތަތ ،ިޤާނޫންިނަންބަރިިވަސ ލަތްތައްިބޭނުންކުރަންޖެހޭނެިއެއްވެސްިސަބަބެ
ި ިގެ ިޤާނޫން( 10ިކޮމ ޝަނުގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިމ މައްސަލައަކި 2ިވަނަ ިފަދައ ން ިގައ ވާ ިނަންބަރ ވަނަ

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަި  މ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
 

ިހ ންގާނެިނައ ފަ ިދެޕްރ ސްކޫލް ިކުރ މަތ ލި ިރު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިމުވައްޒަފަކު ި އ ސް
ިހުށަހަޅާފައ ވާި ިބުނެ ިކުރާކަމަށް ިމަސައްކަތް ިނުދޭން ިވަޒ ފާ ިދެފަރާތަށް ިހޮވުނު ިއެވަޒ ފާތަކަށް ިތެރެއ ން ފަރާތްތަކުގެ

ރާތެއްިހޯދުމަށްިއ ޢުލާންކޮށް،ިދެފަރާތެއްިޝޯޓްލ ސްޓުިމައްސަލަިބެލ ބެލުމުންިޅ.ނައ ފަރުިއޮފ ހުންިއެވަޒ ފާއަށްިދެފަ
ިއެޑ އުކޭޝަނުންިލ ބޭނެކަމަށްިއެއޮފ ހުންި ކުރެވ ފައ ވ ނަމަވެސް،ިއެފަރާތަށްިވަޒ ފާދެވ ފައ ިނުވަނ ިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފް

ނާއ ިމ ކަމާގުޅ ގެންިއުންމ ދުކުރ ިއަދ ިލ ބޭތޯިމަސައްކަތްކުރ ިއެހ ލ ބ ފައ ިނުވުމުގެިސަބަބުންކަމަށްިލ ޔެކ އުންތަކުން
ި ި ިނަންބަރ ިޤާނޫން ިމ މައްސަލައަކ ވެސް ިއެނގޭތ  ިބަޔާންތަކުން ކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ ި، 1006/23ދ ފައ ވާ

ި ިގެ ިޤާނޫން( 10ިކޮމ ޝަނުގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިކުށެއ2ިިްވަނަ ިކޮރަޕްޝަންގެ ިފަދައ ން ިގައ ވާ ިނަންބަރ ވަނަ
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 ނަންބަރުި

ނޑައަޅަ  މ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.އ ިމައްސަލަިއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
 

ި ިމަހަކު ިކޮންމެ ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސެއްގެ ިޓ ޗަރަށް ިހުރ  ިކ ޔަވަން ިދ ފައ ވަނި -/1,000މާލޭގައ  ރ
ިކަމަށާއި  ިޅ.ިހ ންނަވަރަށް ިދ ޔައ  ިއޭނާކ ޔަވަން ިބުނެފައ ވ ނަމަވެސް ިޝަކުވާގައ  ިނޫންކަމަށް ިޢުސޫލަކުން އެއްވެސް

ި ިގޮތުގައ  ިއެންގުމަ-/1,000އެލަވަންސެއްގެ ިއޮފ ހުގެ ިނައ ފަރު ިޅ. ިދ ފައ ވަނ  ިތަހުޤ ގުންިިކާިރ ިކަމަށް ޙަވާލާދ 
ިނަންބަރިި ިޤާނޫން ިމ މައްސަލައަކ ވެސް ިޤާނޫން(ިގެި-)އެންޓ ި، 1006/23އެނގ ފައ ވާތ  ިކޮމ ޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން

ލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިވަނަިނަންބަރިގައ ވާިފަދައ ންިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކ2ިުވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ10ިެ
 މ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ކަމަށްިކަނޑައަޅައ ިމައްސަލަި

ި ިސްކޫލުން ިޕްރ  ިނޫރާނ  ިނައ ފަރު 1020ިިޅ. ިމުޢާމަލާތްތަކެއްގައި 1022ިއާއ  ިހ ންގާފައ ވާ ިދެމެދު އާ
ހ ންގާއ ރުިއ ޞްލާޙުކުރުންިިހ ންގާފައ ވާގޮތްިމ ކޮމ ޝަނުގެިފަރާތުންިތަޙްޤ ޤުކުރ ިކުރ މަގުގައ ިމ ފަދަިމުޢާމަލާތްތައް

ިމުހ އްމުިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްިތ ރ ގައ ިމ ވަނ އެވެ.
ި
ިދައުލަތުގެި، އޮތްތާނގައ ިކުރ އަށްި .2 ިކަންތައްތައް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިއ ންވެންޓަރ  ިސްޓޮކާއ  ިޕްރ ސްކޫލުގެ ނޫރާނ 

ި ިގެންދ ޔުމަށާއ ، ިކުރ އަށް ިވާގޮތަށް ިޤަވާޢ ދުގައ  ިދޫކުރުމުގައި މާލ އްޔަތުގެ ިތަކެތ  ިސްޓޮކުން އޭގެތެރޭގައ 
 އެވެ.މާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދުގައ ވާިފަދައ ންިސްޓޮކުންިތަކެތ ިދޫކުރެވޭިގޮތުގެިރެކޯޑްިބާކ ކޮށްިބަލަހައްޓަންިއެންގ 

 
1. ި ިއ ދާރާއ ން ިރަށުކައުންސ ލްގެ ިފަރާތާޅ.ނައ ފަރު ިޙަވާލުކުރ  ނޑ  ިހަވާލުކުރ ނަމަވެސް،ިިތަޅުދަ ނޑ  ތަޅުދަ

ިޞަރ ހަކޮށްިިއޭނާއާއ  ިކޮބައ ކަން ިޒ ންމާތަކަކ  ިއޭނާގެ ިއުސޫލަކުންކަމާއ ، ިކޮން ިހަވާލުކުރ  ނޑ  އެތަޅުދަ
ި،ި ިހަވާލުކުރާނަމަ ިފަރާތަކާއ  ިކަމެއް ިކުރާއ ރު، ިކަންކަން ިއެފަދަ ިމުސްޓަޤުބަލުގައ  ިނެތުމުން، އެނގެން

 އެވެ.މަށްިއެންގ އެކަމެއްގެިޒ ންމާތަކާއ ިމަސްއޫލ އްޔަތުތައްިޞަރ ޙަކޮށްިއެނގޭނޭހެންިބޭއްވު
 

ިމ ހުންި .3 ިވަޒ ފާއަށް ިއެގޮތުން ިޢަމަލުކުރުމަށާއ  ިޒ ންމާދާރުކަމާއެކު ިއ ޢުލާންކުރުމުގައ  ިހޯދަން ިމ ހުން ވަޒ ފާއަށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ހޯދުމަށްިިއ އުލާންިކުރާއ ރުިސްކޫލަށްިލ ބ ދާނެކަމަށްިލަފާކުރާިފައ ސާއަށްިބަރޯސާނުވެ،ިސްކޫލްގެިބަޖެޓުގައ ި
ި ޔަގ ންކަމާއެކުިލ ބޭނެިފައ ސާއ ންިއެވަޒ ފާއަށްިކަނޑައެޅ ފައ ވާިމުސާރަިދެވެންިހުރ ތޯިލ ބ ފައ ިހުރ ިނުވަތަ

 އެވެ.ބެލުމަށްފަހުިވަޒ ފާއަށްިމ ހުންިހޯދުމަށްިއ އުލާންިކުރުމަށްިއެންގ 
 

ި

ިކައުންސ ލް ިިލ.ކުނަހަންދޫ ިމަސައްކަތް ިހެދުމުގެ ިނަންބޯޑު ިއ ޢުލާނުކޮށްިިއެޖަމ އްޔާއާއ ދާރާގެ ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނ 
ިކުރެވ ގެންކަމަށްވާތ އާއ  ިއެގްރ މެންޓް ިހޯދައ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނ ި، އަންދާސ ހ ސާބު ިމަސައްކަތް ިހެދުމުގެ ިނަންބޯޑު

ިރައ ސް ިކައުންސ ލްގެ ިކުނަހަންދޫ ިކަމަށްވ ނަމަވެސްގެ ިޖަމްޢ އްޔާއަކާ ިއަގުގެގޮތުންިި،ދަށުގައ ވާ މ މަސައްކަތަކ 
ިޖަމްޢ އްޔާއަށްި ިކަމަށްވުމާއ  ިޖަމްޢ އްޔާއަކާ ިޙަވާލުކުރެވ ފައ މ ވަނ  ިމ މަސައްކަތް ިމަސައްކަތަކަށްވުމާއ  ިކުޑަ ބަލާއ ރު

ިއެއްވެސްގޮތަކު ިމުއައްސ ސުންނަށް ިޖަމްޢ އްޔާގެ ިނަފާތަކަކ  ިލ ބޭ ިނުވަތަިމާލ ގޮތުން ިމ ލްކުކުރެވ ދާނެ ން
ިނުވާތ  ިނަފާތަކަކަށް ިބޭނުންކުރެވ ދާނެ ިވ ޔަފާރ ކުރާިއަމ އްލަކަމަކަށް ިބުނާގޮތަށް ިގަވާއ ދުގައ  ިއެޖަމްޢ އްޔާއަކ  އާއ ،

ިވެފައ ،ިއެޖަމްޢ އްޔާއ ން ިކައުންިޖަމްޢ އްޔާއަކަށް ިއ ދުރ ސްކުނަހަންދޫ ިމުނ ރު ިރައ ސް ިފައ ދާއެއްިސ ލްގެ ިމާލ  އަށް
ިލ ބ ދާ ިނާޖާއ ޒުިނެކަމަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއޭނާގެ ިނުވަތަ ިބޭނުންކޮށްގެން ިވަޒ ފާ ިއޭނާގެ ނުބެލެވޭތ 

ި ިނަންބަރު: ިޤާނޫން ިނެތުމުން، ިލ ބ ފައ  ިގަރ ނާ ިހެއްކާއ  ިސާބ ތުވާވަރަށް ިހޯދ ކަން -)އެންޓ ، 1006/23ފައ ދާއެއް
ވަނަިނަންބަރުގައ ވާިފަދައ ންިމ މައްސަލައަކި 2ި)ހ(ިގެިވަނަިމާއްދާގ10ިެކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫން(ިގެި

ނޑައަ ިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ިޅައ ިމައްސަލަިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

ި ިނަންބޯޑު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިހެއްދި 4122ލ.ކުނަހަންދޫ ިތެރޭގައ  ިމާޗްމަހުގެ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިއެމަސަ ިއ ޢުލާންިއ ރު ިޢާއްމުކޮށް ިކުރުވާފައ ވަނ  ިިއްކަތް ިއެކަންކުރ  ކައުންސ ލްގެިނުކޮށްކަމަށާއ ،

ިރައ ސް ިބޯޑު ިއެފަދަ ިއެރަށުގައ  ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިޙަވާލުކޮށްގެން ިޖަމްޢ އްޔާއާ ި 011011ގެ
ި ިކޮށްފައ ވަނ  ިއެކަން ިއެޖަމްޢ އްޔާއ ން ިހަދައ ދޭއ ރު، ިރުފ ޔާއަށް 1,500.00ި)ތ ންސަތޭކަ(

ިސްިފަސްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާއަށްވުރެިބޮޑުިއަގުިދ ފައ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.)އެއްހާ
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