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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

މައްސަލަތައް.  އެކ ފަރާތްތަކުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިބަލަންިނުފެންނާތީިދޫކޮށްލި 
 02ިޖެނުއެރ1021ިިީނ12ިްިޖެނުއެރ1021ިިީށްި

 

ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި  ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
 ނަންބަރުި

ިސަމާލުކަމަށްޓަކައި  ިއެޑ އުކޭޝަނުގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކޮމ ޝަނަށާއ ، ިސަރވ ސް ސ ވ ލް
ިދެންނެވުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިހާޒ ރީގައ  ިރަސްމީގަޑީގައ  ިދުވަހަކުވެސް ިސްޕަވައ ޒަރިކޮންމެ ިމަރުކަޒުގެ ިތަޢުލީމީ ސޮއ ކުރުމަށްފަހު،ިގއ.އަތޮޅު
ިހުންނަކަންތައްި ިކުރަން ިއޭނާ ިމަރުކަޒުގައ  ިތަޢުލީމީ ިއުޅުމުގެސަބަބުން ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިހ ފުމުގައ  ިދޫނ  އުޅެނީ
ިހާޒ ރީގައ ިލ ޔެގެންިފައ ސާި ނުކުރެވ ިހުންނައ ރު،ިނުރަސްމީގަޑީގައ ވެސްިމަސައްކަތްިކުރ ިކަމަށްިނުރަސްމީގަޑީގެ

ިމައްސަލަ.ނަގަމުންދާިކަމަށްިބުނާި
 

1 

ިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.ިފ ޔަވަޅުމ މައްސަލައާމެދުިފާހަގަކޮށްފައ ނުވާތީ،ިިކަމެއްކޮރަޕްޝަނުގެި
ި

ޕްރީސްކޫލްިހ ންގާއ ރު،ިއޭގެތެރެއ ންިއެއްިސްކޫލްިހ ންގަނީިނައ ވާދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގ1ިިެހދ.ނައ ވާދޫގައ ި
ިފ ލައ ންި ިޕްލައ ވުޑް ިއެއްކޮޅުގައ  ިޢ މާރާތުގެ ިމަރުކަޒުގެ ިޒުވާނުންގެ ިއެރަށުގެ ިއެތަނަކީ ިކަމަށާއ ، ިދަށުން ބެލުމުގެ

ިކު ިހުންނަ ިހަދާފައ  ިޖަހައ ގެން ނޑެއް ިމަދުިބ އްގަ ިވަރަށް ިކ ޔަވަންދަނީވެސް ިކަމަށާއ ،ިއެިސްކޫލަށް ޑަކުޑަިގޮޅ އެއް
ިވަރަށްގ ނަި ިޕްރީސްކޫލަށް ިހ ންގާ ިޖަމްޢ އްޔާައކުން ިއަމ އްލަ ިއެރަށު ިއެއާޚ ލާފަށް ިކަމަށާއ ، ދަރ ވަރުން

ންނަތަނެއްިކަމަށާއ ،ިދަރ ވަރުންތަކެއްިކ ޔަވަންދާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެިސްކޫލަކީިތަންކޮޅެއްިތަނަވަސްކޮށްިހަދާފައ ިހުި
ި ިހ ންގާ ިނައ ވާދޫގައ  ިއަންގާފައ ވަނީ، ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިނައ ވާދޫ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ 1ިހދ.އަތޮޅު

ިމ ކަމާމެދުި ިއެހެންކަމުން ިކަމަށާއ ، ިކުރެވޭނެ ިއެކަން ިޚަރަދަކުން ިކުޑަ ިހ ންގާނަމަ ިއެއްކޮށްލައ ގެން ޕްރީސްކޫލް
ިބައްދަލުކޮށްި ިކައުންސ ލްގެިިރައްޔ ތުންނާ ިނައ ވާދޫ ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިނ ންމުމަށް ިގޮތެއް ވާހަކަދައްކައ ގެން
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިޕްރީސްކޫލެއްި ިއައު ިހޯދައ ގެން، ިފައ ސާ ިކޮންމެވެސްގޮތަކުން ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިއ ޖާބަނުދޭ ިއެއަށް އ ދާރާއ ން
ލުކުރ ކަމަށްިބެލެވެނީ،ިއެިކައުންސ ލްގެިޢ މާރާތްކުރަންިފަށާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނައ ވާދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިޢަމަ

ިޕްރީސްކޫލްގައި  ިކުޑަކުޑަ ިހ ންގާ ިދަށުން ިބެލުމުގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިނައ ވާދޫ ިދަރ ންނަކީ ިމެމްބަރުންގެ ބައެއް
ިއެކަމުގެި ިގެއްލ ދާނެތީ ިވަޒީފާ ިޓީޗަރުންގެ ިމ  ިނަމަ ިހުއްޓާލައ ފ  ިޕްރީސްކޫލް ިއެ ިކަމަށްވާތީ، ިޓީޗަރުން ކ ޔަވައ ދޭ
ިޕްލޭންގައ ވެސްި ިލޭންޑްޔޫސް ިނައ ވާދޫގެ ިކަމަށާއ ، ިބެލެވޭ ިކަމަށް ިއަޅަނީ ިޕްރީސްކޫލެއް ިބޮޑު ބ ރަށްޓަކައ ،
ިމ ހާރުި ިފައ ދާއަށްޓަކައ  ިއަމ އްލަ ިކައުންސ ލަރުންގެ ިނެތްތަނެއްގައ ، ިފާހަގަކޮށްފައ  ިއަޅަން ޕްރީސްކޫލެއް

ިލަ.ކުއްލ ގޮތަކަށްިޕްރީސްކޫލެއްިއަޅަމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަ
ި

ިމ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ިނެތުމުންިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.
ި

ިގަވާއ ދުންި ިމެމްބަރުންނަކީ ިހޮވާފައ ތ ބ  ިމ ހާރު ިޕެނަލަށް ިހ އުމަންރ ސޯސް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ މ.ދ އްގަރު
މުފީދުިއަމ އްލައަށްިހޮވާފައ ތ ބ ިބައެއްިކަމަށްިهللاިވެރ ޔާިޢަބްދުއ ޢުލާންނުކޮށްިހަމައެކަނ ިކައުންސ ލްގެިޒ ންމާދާރުި

ިމައްސަލަ.ިބުނާ
ި

3 

ދެންނެވުމަށްިނ ންމީއެވެ. ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިއައްޑޫިސ ޓީކައުންސ ލްގެިސަމާލުކަމަށްޓަކައި 
ި

هللاިވެރ ޔަކަށްިހުންނަިޢަބްދުއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިތެރޭގައ ިހުންނަިޓްރާންސްޕޯޓާބެހޭިޑ ޕާޓްމަންޓްގެި
ިއަދި  ިކަމަށާއ ، ިއުޅެމުންދާ ިގ ނަވަގުތު ިއޮފީހުންބޭރުގައ  ިސޮއ ކުރުމަށްފަހު ިހާޒ ރީގައ  ިކޮންމެދުވަހަކުވެސް ޖަމީލް
ިސޮއ ކުރާި ިހުއްދައ ގައ  ިވަގުތީ ިދޫކުރަންޖެހޭ ިއެފަރާތްތަކަށް ިހެދުމުން ިޓެސްޓްތައް ިފަރާތްތަކުން ިއެދޭ ލައ ސަންސަށް

ިޖަ ިހުއްދަތައްިފަރާތަކީވެސް ިއެ ިސޮއ ނުކުރުވ ގެން ިސަބަބުން ިއުޅުމުގެ ިއޮފީހުންބޭރުގައ  ިއޭނާ ިކަމަށްވާތީ، މީލު
ިއެކި  ިގެންދ އުމުން ިސޮއ ކުރަން ިހުއްދައ ގައ  ިބައެއްފަރާތްތަކުގެ ިބައެއްފަހަރު ިކަމަށާއ ،ިއަދ  ިލަސްވަމުންދާ ދޫކުރުން

ިމައްސަލަ.ިނާބަހަނާތައްދައްކައ ިސޮއ ނުކޮށްިލަސްކޮށްވެސްިހަދާިކަމަށްިބު
ި

4 

ި ިރާއްޖޭގައ  ިޕާޓީއަކުން ިބަހައްޓައ ގެންސ ޔާސީ ިފޮއްޓެއް ިނެގުމަކީިކޮރަޕްޝަނުގެިިފަންޑު ފައ ސާ
ި ިނޫންކަމާއ ، ިބަހައްޓައ ގެންިޢަމަލެއް ިފޮއްޓެއް ިފަންޑް ިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިއޮފް ިޕާޓީ ޕްރޮގްރެސ ވް
ި ިއަތުން ިރައްޔ ތުންގެ ިފައ ސާ ިނަގަނީ ިކަމަށްނުވާތީ، ިމަޖުބޫރުންކޮށްގެން އޭގައި ރައްޔ ތުންނަށް

ިނ ންމީއެވެ.ނެތްކަމަށްިޢަމަލެއްިހ މެނޭކަމަށްިބެލެވެންިިކޮރަޕްޝަނުގެ

ިއެފޮއްޓަށްި ިލައްވާ ިރައްޔ ތުން ިއާންމު ިބަހައްޓައ ގެން ިފޮއްޓެއް ިފަންޑް ިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިއޮފް ިޕާޓީ ޕްރޮގްރެސ ވް
ނ10ިިްޑ ސެމްބަރ1022ިިއެފް.އެމްިއ ންނާއ ،ިރޭޑ އޯތަކުންި-މަކުންިޚަބަރުތަކެއްިދ ިފައ ސާިއެޅުމަށްިބާރުއަޅާިމޭރު

 ފެށ ގެންިފަތުރަމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިނެތުމުންި ިބަޔާންކޮށްފައ  ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމައްސަލާގައ  ިސޮއ ކުރ  ިފޯމުގައ  ރ ޕޯޓް
ބަދަލުގެނައ ިމައްސަލަިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނުގެިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށެވެ.ިއަދ ިމާކްސްއަށްި

ިސަމާލުކަމަށްޓަކައ ިދެންނެވުމަށްިނ ންމީއެވެ.
ި

ނޑީިއ ހައްދޫިސްކޫލުގެިޕްރ ންސ ޕަލްިއަޙްމަދުިޒާހ ރު،ި ވަނަިއަހަރުގެިދ ރާސީިއަހަރުިނ މ ގެނ1022ިިްލ.ގަމުިތު
ިހުރ އ  ިނަގައ ގެން ިޗުއްޓީ ިކުރ ން ިބަންދުވުމުގެ ިފޯމުގައި ސްކޫލްތައް ިރ ޕޯޓް ިދަރ ވަރުންގެ ިސްކޫލުގެ ިއ ހައްދޫ ރު،

ި ިއެސްކޫލުގެ ިކަމަށާއ ، ިމާކްކޮށ1022ިިްސޮއ ކޮށްފައ ވާ ިޓީޗަރުން ިޕޭޕަރުތައް ިއ މްތ ހާނު ިފަހު ިއަހަރުގެ ވަނަ
ި ިގްރޭޑް ިއަތުލައ ، ިޒާހ ރު ިއަޙްމަދު ިމާކްސްތައް ިއެއަށްދ ން ިއެޓީޗަރުން ިމާކްސްތައ4ިިްނ މުމުން، ިދަރ ވަރުންގެ ގެ

ިއެސްކޫލުގެި ިބެލެވެނީ ިޢަމަލުކުރ ކަމަށް ިއޭނާ ިއެގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިހަދާފައ ވާ ިދަށްކޮށް ިކުދ ންނަށް ިބައެއް މަތ ކޮށް
ިފެންވަރުިދެއްކުމުގެިގޮތުންކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިމ އީ ިނުވާތީއާއ  ިފާހަގަކޮށްފައ  ިޢަމަލެއް ިސަމާލުކަމަށްކޮރަޕްޝަންގެ ފޮނުވާފައ ވާިިކޮމ ޝަނުގެ
ިސ ޓީއަކަށްވާތީިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިއަގްވާމީި ިބައ ނަލް ިމ ބާވަތުގެ ިކުރ ޔަށްދާއ ރު، ިހަވާލުވެ ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާއާއ  ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިރ ޔާސަތު ސާކުގެ
ި ިނެތް ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ިއޮފީހެއް ިވަކ  ިޚާއްސަކުރެވ ފައ ވާ ިކުރުމަށް ިވ ލަރެސް ިއެހެންކަމުން،ިޒ ންމާއެއް ކަމަށާއ ،

ސަރުކާރުގެިއޮފީސްތަކުގައ ިސާކްގެިހަރަކާތްތަކެއްިހ ނގާފާނެކަމަށްިބެލެވޭިކަމަށާއ ،ިމ ހެންިމ ކަންތައްިވެއްޖެނަމަ،ި
ިހަރަކާތްތަކަށްި ިސާކުގެ ިބަޖެޓުން ިދަޢުލަތުގެ ިދ ވެހ  ިގޮތްވުމާއ ، ިފުށުއަރާ ިދަތ ވެ ިމެންޑޭޓަށް ިގާނޫނީ ސަރުކާރުގެ

މ ލްވެިމ ބާވަތުގެިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާިކަންތައްތަކަށްިމަގުފަހ ވެިއަދީިމީގެިއ ތުރުންިސާކުގެިރަސްމީިވަގުތުިޝާ
ިވަރަށްބޮޑުި ިތެރޭގައ  ިސަރުކާރު ިއުސޫލެއްނެތ  ިއ ދާރީ ިކުރުމަށް ިއެކައުންޓަބްލް ިހ ނގާގޮތް ިރާއްޖޭގައ  ހަރަކާތްތައް

ިހަމަތަކާ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންގެ ިޕަބްލ ކް ިއަދ  ިބ ރުިއުފެދޭނެިިބޭއ ންސާފު ިހ ނގާދ އުމުގެ ިއުފެދ  ިޢަމަލުތައް ޚ ލާފް
 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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މ މައްސަލައަކީިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްއަށްިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލައެއްކަމުން،ިމައްސަލަި
ދެންނެވުމަށްިނ ންމީއެވެ. ިބެލުމަށްފަހުިމ ކޮމ ޝަނަށްިއަންގައ ދ ނުމަށްިއެސަރވ ސްގައި 

ިޢަބްދު ިނަޔާ، ިނ.މ ލަދޫ/ ިޕްރ ންސ ޕަލް ިޑެޕ އުޓީ ިސްކޫލުގެ ިހ ދާޔާ ިނ.މ ލަދޫ ިނުފޫޒްިهللا ިމަގާމުގެ ޙަނީފުގެ
ިސެޓްފ ކެޓްި ިލީވ ންގ ިދީފައ ވާ ިސްކޫލުން ިދަރ ވަރުންތަކަކަށް ިއެތައް ިނ ންމ  ިކ ޔެވުން ިއެސްކޫލުގެ ބޭނުންކޮށްގެން،

ތައްިހަދާދީފައ ވަނީިއޭގައ ިސައްޚަނޫންިދޮގުިމަޢުލޫމާތުތައްިބަދަލުކޮށްދީފައ ވާިކަމަށާއ ،ިބައެއްިލީވ ންގިސެޓްފ ކެޓް
ިހުންނަި ިސްކޫލުގައ  ިއެއ ރަކު ިބަދަލުކޮށްދީފައ ވަނީ ިސެޓްފ ކެޓްތައް ިލީވ ންގ ިބައެއް ިކަމަށާއ ، ހ މަނައ ގެން

ިނުހު ިފެންނަން ިއެކަންތައްތައް ިލ ޔެކ އުމަކުން ިއެއްވެސް ިނޭނގ  ިއޮފީހަށް ިސްކޫލުގެ ިނުވަތަ ންނަިއ ސްވެރ ޔާއަށް
ި ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިޙަސަންގ1002ިިެގޮތަށް ިޝަހުޒާން ިސޯސަންގެ، ިއެރަށު ިނ ންމ  ިއެސްކޫލުން ިއަހަރު ވަނަ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިޢަބްދު ިސެޓްފ ކެޓް ިއެކަމާބެހޭިهللاިލީވ ންގ ިކަމަށާއ ، ިގެނެސްދީފައ ވާ ިބަދަލުތަކެއް ިބޮޑެތ  ިގޮތަށް ިބޭނުންވާ ޙަނީފް
ހަރުިރ ލީފްިޓީޗަރެއްގެިމަގާމަށްިއ ޢުލާންކޮށްގެން،ިޝަހުޒާންިވަނަިއ1022ިަސައްޚަިމަޢުލޫމާތުިއެސްކޫލަށްިލ ބުނީި

ިނ ންމި  ިއެސްކޫލުން ިއެއަހަރު ިސެޓްފ ކެޓާއ  ިލީވ ންގ ިއޭނާގެ ިކަމަށާއ ، ިގުޅ ގެން ިކުރ މަތ ލުމާ ިއެމަގާމަށް ޙަސަން
ި ިލީވ ންގިސެޓްފ ކެޓްތަކަކީ ިދަރ ވަރުންގެ ިޙަވާލުވެހުރ 1002ިހުރ ހާ ިހ ންގުމާ ިއެސްކޫލް ިއަހަރު ބ.ދޮންފަނު/ިިވަނަ

ިޓީޗަރުންގެި ިދ ވެހ  ިހުރ ހާ ިކުރ  ިމަސައްކަތް ިއެސްކޫލުގައ  ިއެއަހަރު ިއަޙްމަދާއ ، ިއަޝްރަފް އަންނާރުގަސްދޮށުގޭ،
ިއަޣްލަބ އްޔަތުންިފާސްވެގެންިހަދާދީފައ ވާިސެޓްފ ކެޓްތަކެއްިކަމަށާއ ،ި މެދުގައ ިމަޝްވަރާިކުރުމަށްފަހުިގ ނަބައެއްގެ

ިޙަސަންގެ ިޝަހުޒާން ިއަދ ިިނަމަވެސް، ިހާޑްކޮޕީއެއް ިއެސެޓްފ ކެޓުގެ ިގެނެސްދީ ިބަދަލުތަކެއް ިސެޓްފ ކެޓަށް ލީވ ންގ
ިސޮފްޓްިކޮޕީއެއްވެސްިސްކޫލުގައ ިބާއްވާފައ ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

ިމ ކޮމ ޝަނުގެި ިމ އީ ިނުވާތީއާއ ، ިފާހަގަކޮށްފައ  ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ މ މައްސަލާގައ 
ފޮނުވާފަ  އ ވާިސ ޓީއަކަށްވާތީިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.މައުލޫމަތަށްޓަކައި 

ި

ި ިނަންބަރު: ިފޮނުވ  ިއޮފީހުން، ިނައ ފަރު ިޅ.ނައ ފަރުއަށް ިމޫސުމްވ ލާ، ިޒަކަރ އްޔާ/ G2.B/2010/101ިމުޙަންމަދު
(12ިި ިނަންބަރު:1020ިޖޫން ިކޯޓުގެ ިނައ ފަރު ިނޫންކަމަށާއ ، ިޖަވާބެއް ިސ ޓީގެ ިފޮނުވ  ިއޭނާ ިޖަވާބުއަކީ )

91/G2C/2010ިިާގަޒ އްޔާގައ ިބަނޑާރަިގޯތ ިދޫކުރެވ ފައ ވާިމީހާިމަރުވުމުންިބ މާބެހޭިގާނޫނުގެިދަށުންިހަދާފައ ވ
ި ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިއ މާރާތާބެހޭ 02ިިއެއްމެދު ިހަދާދީފައ ވ1020ިިާޖުލައ  ިރަޖ ސްޓްރީ ިއޮފީހުން ިނައ ފަރު ގައ 

ިނާިމައްސަލަ.ކަމަށްިބު
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ިފަރާތުންވެސްި ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ިފޯނެއްކަން ިގަނެފައ ވާ ިއެޔުނ ޓަށް ިފޯނަކީ ިމޮބައ ލް އެ
ި ިނުބެލެވޭތީ،ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ިކަމަށް ިއެއްޗެއް ިގަނެފައ ވާ ިބޭނުމަށް ިއަމ އްލަ އެއީ

 ނ ންމީއެވެ.ިމައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށް

ި

ި ިދެކުނު ިމެދު ިއ ދާރާގެ ިގައުމީ ިޝަކީލްިސަރަހައްދުގެ ިމުޙަންމަދު ިވެރ ޔަކަށް ިޔުނ ޓުގެ އެޑ އުކޭޝަން
ިފޯނެއްި ިމޮބައ ލް ިޔުނ ޓަށް ިއެޑ އުކޭޝަން ިބޭނުމަށް ިއަމ އްލަ ިއޭނާގެ ިޚ ލާފަށް ިގާނޫނާ ިމާލ އްޔަތު ހަމަޖެއްސ ފަހުން،

 މައްސަލަ.ިގަނެފައ ވާކަމަށްިބުނާ
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ނޑައަޅައ ގެން ިކަ ިރޭޓެއް ިވަކ  ިސަރުކާރުން ިކަންތައްތަކަކީ ިކަމަކަށްވާތީ،ިިކެއުމުގެ ކުރާ
ިމ މައްސަލައާމެދުި ިކުރެވޭނެތީ ިއެކަންތައް ިއ ޢުލާންނުކޮށް ިޚަރަދުނުވާނަމަ، ިމަތ ން އެރޭޓަށްވުރެ

ިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

މެދުިދެކުނުިސަރަހައްދުގެިގައުމީިއ ދާރާގެިއެޑ އުކޭޝަންިޔުނ ޓުގެިފަރާތުންިލ.ގަމުިޙަމަދުިބ ންިޚަލީފާިއަލްިޘާނީި
ި 04ިިސްކޫލުގައ  1021ިިޖެނުއަރީ 00ިިއ ން ިގާތްގަނޑަކަށ1021ިިްޖެނުއަރީ ިވޯރކްޝޮޕަކީ ިބޭއްވ  ިނ ޔަލަށް ގެ

ިވ50ިިޯ ިބައ ވެރ ވ  ިމީހުން ިގ ނަ ިއެއަށްވުރެ ިނުވަތަ ިބައ ވެރ ންގެިމީހުން ިވޯރކްޝޮޕްގެ ިކަމަށާއ ، ރކްޝޮޕެއް
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ި ި ިޚަރަދަށް 10،000.00ިިކެއުންބުއ މުގެ ިއާއ  ިރުފ ޔާ( ި)ތ ރީސްހާސް ި)ފަންސާސްހާސ00،000.00ިިްރ. ރ.
ިހަމަޖެއްސީި ިކަންތައް ިކެއުންބުއ މުގެ ިކަމަށާއ ، ިލަފާކުރެވޭ ިހޭދަވ ކަމަށް ިފައ ސާ ިމ ންވަރަކަށް ިދެމެދު ިއާ ރުފ ޔާ(

ިއެފައ ސާިއ ޢުލާންނެއްނުކޮ ިޝަކީލް ިމުޙަންމަދު ިޔުނ ޓުގެ ިއޭޑ އުކޭޝަން ިކަމަށާއ ،ިމ ކަމަކީ ިނެތ  ިބެލުމެއް ށް،ިއަގު
ިވަކ މީހަކަށްިހޯދައ ދ ނުމަށްޓަކައ ިއޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒްިބޭނުންކޮށްގެންިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

ި ިމަޢުލޫމާތު ިތަޙްޤީޤުކުރެވޭވަރަށް ިނޭޅުމަށްިމ މައްސަލަ ިފ ޔަވަޅު ިމައްސަލައާމެދު ލ ބ ފައ ނުވާތީ
ިނ ންމީއެވެ.

ި

ިބޭނުންކު ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިވަޙީދުގެިހދ.ނައ ވާދޫ ިއ ބްރާހީމް ިނަސީމީގޭ، ިނައ ވާދޫ/ ިޓޯކްރެންޗް ިގެނެސްފައ ވާ ރުމަށް
ި ިގެންދ ޔަތާ ިކުރުމަށްޓަކައ  ިމަސަކަތެއް ިއ ންޖީނުގެ ިދޯނީގެ ިޓޯކްރ20ިެރޫޙް ިމަސްފަހުން، ިހ ފައ ގެންިވަރަކަށް ންޗް

ިއެރަށުިއ ންޖީނުގެއަށްިގެނައ އ ރު،ިއޭތ ިހަލާކުކޮށްލާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
 

12 

ިކޮށްގެން ިއ ޢުލާނެއް ިމުއްދަތުިި،ވަޒީފާއަކަށް ިދީފައ ވާ ިއ ޢުލާނުގައ  ިކުރ މަތ ލުމަށް ވަޒީފާއަށް
ިކުރުކަމަށްިނުފެންނާތީ،ިމ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިފެންނަގޮތަށް، ިއާންމުކޮށް ިބޭނުންވެގެން ިހޯދުމަށް ިޓީޗަރެއް ިރ ލީފް ިމަދަރުސާއަށް 22ިިދ.އަތޮޅު 1021ިޖެނުއަރީ
ިނެރެފައ ވާ ިއ ޢުލާނެއް ިިގައ  ިއޮތީ ިތާރީޚަކަށް ިހަމަވާނެ ިމުއްދަތު ިއެއ ޢުލާނުގެ 20ިިކަމަށާއ ، ވ1021ިިީޖެނުއަރީ

ި ިދުވަހުގެ ިލ ޔުންތައ21:00ިިްއާދީއްތަ ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިކުރުކަމުން ިމުއްދަތު ިއެއ ޢުލާނުގެ ިކަމަށާއ ، އަށް
ިމީހަ ިއެއްވެސް ިއެވަޒީފާއަށް ިމީދޫއ ން ިނެތުމުން ިވަގުތު ިހުށަހަޅާނެ ިކަމަށާއ ،ިތައްޔާރުކޮށްގެން ިކުރ މަތ ލާފައ ނުވާ ކު

ިޙަމީދުި ިއަޙްމަދު ިހުރ  ިވަޒީފާގައ  ިސްކޫލެއްގެ ިރަށެއްގެ ިކޮންމެވެސް ިކ.އަތޮޅު ިނެރުނުއ ރު ިއ ޢުލާން ނަމަވެސް،
ިއަޙްމަދުި ިއުޅޭ ިމަދަރުސާގައ  ިދ.އަތޮޅު ިމ އީ ިކަމަށާއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހަމަކޮށް ިލ ޔުންތައް ިމ.ކޮޅުފުށ ( )އުރަހަ،

ިގާތްކަ ިކޮށްފައ ވާިޙަމީދުއާ ިދީގެން ިމަޢުލޫމާތު ިޙަމީދަށް ިއަޙްމަދު ިކުރ ން ިނެރުމުގެ ިއ ޢުލާން ިފަރާތަކުން ިއޮންނަ ން
ިކަމެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިނޭޅުމަށްި ިފ ޔަވަޅު ިމައްސަލައާމެދު ިހ މަނާފައ ނުވާތީ، ިމަޢުލޫމާތު ިބެލޭވަރަށް މައްސަލައެއް
ިނ ންމީއެވެ.

ި

ިއ ޢުލާނާި ިކުރ  ިދާދ ފަހުން ިއެސްކޫލުން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިސްކޫލުގެ ލ.ދަނބ ދޫ
ި ިކުރ މަތ ލ  ިއަކ0ިިީގުޅ ގެން، ިލ.ދަނބ ދޫ( ި)ރ ވެލ ، ިފަރުހާދު ިޢަލީ ިލ ބުނު ިއެމަސައްކަތް ިތެރެއ ން ފަރާތުގެ

ތެއްިނޫންކަމަށާއ ،ިމ މަަސއްކަތަށްިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވަނީިއެފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިއެންމެިމަތ ންިމާކްސްިލ ބޭނެިފަރާި
ިގައުމީި ިސަރަހައްދުގެ ިދެކުނު ިމެދު ިހޮވާފައ ވަނީ ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިމަސައްކަތް ިނަމަވެސް، ިސްކޫލުން ދަނބ ދޫ
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ވައ ގެންިމެދުިއ ދާރާގެިތައުލީމާބެހޭިބައ ންިކަމަށާއ ،ިމ ކަމުގައ ިދަނބ ދޫިސްކޫލުގެިކޮންމެވެސްިމީހެއްިނުފޫޒްިފޯރުި
ިބެލެވޭި ިކަމަށް ިދީފައ ވާ ިމ މަސައްކަތް ިފަރުހާދުއަށް ިޢަލީ ިގުޅ ގެން ިވެރ ންނާ ިއ ދާރާގެ ިގައުމީ ިސަރަހައްދުގެ ދެކުނު

ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
 

ިކަމަށްވާތީއާއ ،ި ިފަރާތަށް ިހުށަހެޅ  ިމ މައްސަލަ ިދ މާވެފައ ވަނީ ިކަންތައް ިބުނާ މ މައްސަލައ ގައ 
ި ިފަރާތަކީިއެފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ިބޭނުންވ ނަމަވެސް، ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު މ މައްސަލައާގުޅޭ

ިސަބަބުންި ިނެތުމުގެ ިސާފުކުރެވެން ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިގުޅޭ ިމައްސަލައާ ިނޭނގޭތީ ކޮބައ ކަން
ިމައްސަލަިކުރ ޔަށްިނުގެންދ އުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހެލްތް ިފެމ ލީގެ ިއެއަރިބެލުމުގެއެންޑް ިމުއައްސަސާތަކަށް ިސީިިދަށުގައ ވާ ިއަދ  ފްރައ ޓް
ކްލ އަރކުރުމުގެިމަސައްކަތް އަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތަށްިކޮށްދޭނ02ިިެިފްރައ ޓްކޮށްިރާއްޖެއ ންިބޭރުންިގެނެވޭިތަކެތި 
ި ިނަންބަރު: ިކޮށްފައ ވާ ިއެމ ނ ސްޓްރީން ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ޖެނުއަރ23-AP/2012/07ި(21ިިީ(IUL)ފަރާތެއް

1022ި ިވަނީ ިއ ޢުލާނުގައ  )24ިި 1021ިިޖެނުއަރީ ިމެންދުރުފަހު ިދުވަހުގެ ިހޮނ ހ ރު އަްށ24:00ިިވާ
ިކުރ ންި ިވަގުތުކޮޅެއް ިއެގަޑ ޖެހުމުގެ ިއެހެންކަމުން، ިކަމަށާއ ، ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިގޮސް އެމ ނ ސްޓްރީއަށް

ސަބަބުންިވަދެވޭގޮތްިނުވ ިކަމަށާއ ،ިއަދ ިޖެހ ގެންިއައ ދުވަހުިއެމ ނ ސްޓްރީއަށްިދ ޔައ ރުިދޮރުިތަޅުލާފައ ިހުރުމުގެި
ިދެއްކި  ިވާހަކަ ިސެކްޝަނުން ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިކ ޔައ ދ ނުމުން، ިކަންދ މާވ ގޮތް ިފޯނުކޮށްފައ  އެމ ނ ސްޓްރީއަށް

ިކަމަށާއ  ިނ މ ފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތުދީ ިފަރާތްތަކަށް ިހާޒ ރުވ  ިހޮނ ހ ރުދުވަހު ިބުނެފައ ވަނީ ވަކ ފަރާތަކަށްި، މުވައްޒަފަކު
 އެމަސައްކަތްދޭންވެގެންިއެމ ނ ސްޓްރީންިމަސައްކަތްިކުރަނީކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިބޭނުންނުވާއ ރު،ި ިރައްޔ ތުން ިއއ.ހ މަންދޫ ިކުރުމަށް ިކަމެއް ިމ ފަދަ ިބަޔާންކޮށް، މ ޝަކުވާ
ނޑާފައ ވާތީ،ިިއެންވަޔަރަމަންޓްިޕްރޮޓެކްޝަންިއެޖެންސީއ ންިހުއްދަދީގެންިކަމަށް ބުނެިއެގަސްިކަ

ިމ ކަންިއީ.ޕީ.އޭގެިސަމާލުކަމަށްިގެނައުމަށްިނ ންމީއެވެ.
ި

ިމ ނ ސްޓްރީގެި ިއެންވަޔަރަމަންޓް ިގަހެއް ިދ އްގާ ިބޮޑު ިހުރ  ިކުރ މަތީގައ  ިގެ ިކ ޔާ ި"ލައ ޓްގްރީން" އއ.ހ މަންދޫ
ި ިމަސައްކަތް ނޑާލަން ިކަ ިކައުންސ ލުން ިހ މަންދޫ ިޚ ލާފަށް ިމ ނ ސްޓްރީގެިގަވާއ ދާ ިއެންވަޔަރަމަންޓް ކުރަމުންދާއ ރު،

ިބަލާި ިސަރަހައްދު ިހުރ  ިއެގަސް ިބުނެ ިތެދުވާނެކަމަށް ިބަސް ިކައުންސ ލްގެ ިނައީމް ިއ ބްރާހީމް ިޖެނެރަލް ޑ ރެކްޓަރ
ނޑުމަށްިކައުންސ ލަށްިއެއްބާރުލުންިދެމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.  ނުލައ ިގަސްކެ
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ިއ  ިކައުންސ ލްގެ ިބ.އަތޮޅުިބ.ދޮންފަނު ިގޮތުން ިމަސައްކަތާބެހޭ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ދާރާގެ
ިއޮފީހާއ ،ި ިއެއްބަސްވުމުގެ ިވެފައ ވާ ިދެމެދު ިމުރ ނގުއާ ިމޫސާ/ިބ.ދޮންފަނު، ިފަރީދު 2ިއަޙްމަދު

ިގެންދ އުމަށްި ިކުރ ޔަށް ިހުށަހަޅައ ގެން ިޝަރީޢަތަށް ިމ މައްސަލަ ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިމ މައްސަލަ ިޖަވާބުިިފެންނަކަމުގައ  ިމުރ ނގުއަށް ިބ.ދޮންފަނު، ިމޫސާ/ ިފަރީދު ިއަޙްމަދު ހުށަހެޅ 

ި ިއޮފީހުން ިބ.އަތޮޅު ިގޮތުން ިމަސައްކަތާބެހޭ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ 12ިބ.ދޮންފަނު
ިއަޙްމަދުިފަރީދުިމޫސާ/ިބ.ދޮންފަނު،ިމުރ ނގުއާއެކުިވ1022ިެޖެނުއަރީި އަހަރ20ިިުފައ ވާިއެއްބަސްވުމުގައ ިގައ 

ިކަމަށްި ިޙަވާލުކުރ  ިކަންތައްތައް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިއެކައުންސ ލްގެ ިމުއްދަތަށް ދުވަހުގެ
ި ިއެއެއްބަސްވުމަށް ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިކައުންސ ލްގ02ިިެއެއްބަސްވެފައ ވާ ިދޮންފަނު ިނުވަނީސް އަހަރުވެސް
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ސަބަބުި ިދޫކޮށްލި   މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިދ ނުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިޑ ސެމްބ12ިައ ދާރާއ ން ިނޯޓ ސްއެްއ1022ިިރ ިއަންގާ ިހުއްޓާލުމަށް ިއެމަސައްކަތްކުރުން ިފެށ ގެން އ ން
ި ިއެއެންގުމުގައ  ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިގަސްތުކުރ1021ިިާފޮނުވާފައ ވާ ިހުޅުވާލުމަށް ިއެފުރުސަތު ިއަލުން ިއަހަރު ވަނަ
 ކަމަށްވެސްިލ ޔެފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

ި ިމޫވްމަންޓަށް ިރެހެންދ  ިކައުންސ ލްިހއ.ބާރަށު ިބާރަށު ިގޮތުން ިދ ނުމާބެހޭ ިފައ ސާ ލ ބެންޖެހޭ
ިކޯޓަށްި ިތަންފީޒްކުރުމަށް ިހުކުމް ިކޮށްފައ ވާ ިކޯޓުން ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިބާރަށު ިމައްޗަށް އ ދާރާގެ

ފަރާތަށްިޖަވާބުިދ ނުމަށްިނ ންމީއެވެ. ިހުށަހަޅައ ގެންިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިމައްސަލަިހުށަހެޅި 

ިދުނ ޔ5002ިޭ ިއަހަރު ިދ މާވި ވަނަ ިއ ންޖީނުގެތަކަށް ިއަތޮޅުތަކުގެ ިގުޅ ގެން، ިއަގުބޮޑުވުމާ ިތެލުގެ ިބާޒާރުގައ  ގެ
ިތައްޔ ތުންގެި ިބާރަށު ިދ ނުމަށް ިފަރާތްތަކަށް ިކަރަންޓްދޭ ިހއ.ބާރަށު ިސަރުކާރުން ިހައްލުކުރުމަށްޓަކައ ، ދަތ ތައް

ި 5002ިޑ ސެމްބަރ00ިިއެކައުންޓަށް ިމ ނ ސްޓްރ5002ިީސެޕްޓެމްބަރ52ިިއާއ ، ިއެންޑްިިގައ  ިފ ނޭންސް އޮފް
ިފައ ސާި ިލ ބެންޖެހޭ ިޖަމްއ އްޔާއަށް ިމޫވްމަންޓް ިރެހެންދ  ިބާރަށު ިތެރެއ ން ިފައ ސާގެ ިޖަމާކޮށްދީފައ ވާ ޓްރެޜަރީން
ިލ ބ ފައ ނުވާި ިފައ ސާ ިއަދ ވެސް ިމަސައްކަތުން ިކުރ ން ިވެރ ން ިރކ.ކޮމ ޓީއާއ ،ިބާރަށުގެ ިބާރަށު ިކުރީ ިއެދ  ހޯދުމަށް

ދުވަސްިތެރޭގައ ިއެފައ ސާިއެޖަމްއ އްޔާއާިޙަވާލުކުރުމަށ50ިިްގައ 5022ިިޑ ސެމްބަރ00ިިނަމަވެސް،ިކަމަށާއ ،ި
ިއެއަމުރާި ިޖެހެންދެންވެސް ިމ ހާތަނާ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިނެރެފައ ވާ ިއަމުރު ިމައްޗަށް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ބާރަށު

ިމައްސަލަ.ިއެއްގޮތަށްިބާރަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިއަމަލުކޮށްފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާ
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ި ިމ ހާރު ިމ މައްސަލައަކީ ިމައްސަލައަކަށްވާތީ، ިބަލަމުންދާ މ ކޮމ ޝަނުންިހައ ކޯޓުން
ިމ މައްސަލައާމެދުިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިބެި ިކޯޓުން ިނައ ފަރު ިމުދާ ިތަރ ކަ ިބަހާރުގޭގެ ިއެތައްިޅ.ނައ ފަރު/ ިނުނަގާ ިޙުސައ ން ިމުޙަންމަދު ިބަހާރުގޭ ހ އ ރު،
ިޅ.ނައ ފަރުި ިމައްސަލަ ިތަރ ކައ ގެ ިނުދައްކާ ިލ ސްޓެއްވެސް ިތަކެތީގެ ިޖަހައ ،ިނެގ  ިނަމުގައ  ިއޭނާގެ ިތަކެތ  ބައ ވަރު

ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހައ ކޯޓަށްވެސް ިކުރުމަށް ިއ ސްތ އުނާފް ިމ މައްސަލަ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިނ ންމާފައ ވާ ިބުނާިކޯޓުން ކަމަށް
ިމައްސަލަ.ި
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