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މައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިނ މުނުިމައްސަލަތައްި  ކޮމ ޝަނުންިބަލަންިހަމަޖެއްސި 

 02ިއޮކްޓޯބަިރ1021ިނ12ިްިއޮކްޓޯބަިރ1021ިށްި
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިވޮޗަރަކަށް ިކޯޓުގެ 1022ިިލ.އ ސްދޫކަލައ ދޫ ިއުޅުނު ިއަހަރު ިވަނަ ިބަޔާނުގައ  ިވަޒީފާގެ 00ިފަރާތުގެ
ގަޑ އ ރުިމަސައްކަތްިކުރާިގޮތަށްިހ މަނާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއ ތުރުގަޑީގައ ިމަސައްކަތްކުރ ިވަގުތުތަކަްށި

ި ިޖުޑ ޝަްލިއޭނާއަށް ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިމ މައްސަލަ ިދީފައ ވާކަން ިމުސާރަ އ ތުރުގަޑީގެ
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުންިބެލ ބެލުުމންިއެނގޭިކަމަށްިއެޑ ޕާޓްމަންުޓންިބުނެފައ ާވތީއާއ ،ިވޮޗަރަކަށްިހުންަނި

ިމަސްއޫލ އްޔަ، ފަރާތަށް ިވަޒީފާގެ ިއޭނާގެ ިބްރޭކްދީފ ނަމަ، ިއަދާކުރަމުންދާއ ރު ިޑ އުޓީ ިއަދާކުރެވޭނެިއޭނާ ތު
ިކަމަށްިނުބެލެވޭތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިކޯޓުގައ  1022ިިލ.އ ސްދޫކަލައ ދޫ ިވޮޗަރު ިއުޅުނު ިއަހަރު 21ިިވަނަ 1022ިއޭޕްރ ލް
ި ިފެށ ގެން 10ިިއ ން ިއޮޅުވާލައ ގެން،1022ިޖުލައ  ިއޭނާއަށް ިއެކޯޓުން ިނ ޔަލަށް ގެ

މަސައްކަތްިކުރުވާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ހެންިހެދުމުގެިގަޑ އ ރ0ިިުއެއްވެސްިބްރޭކެއްނެތ ި
ި ިދުވަހަކުވެސް ިޮކންމެ ިއެމުއްދަތުގައ  ިމަސައްކަތ2ިިްސަބަބުން ިއ ތުރަށް ގަޑ އ ރު

ި ިދޭންޖެހޭ ިބްރޭކަށް ިއެއީ ިކަމަށާއ ، ިއ2ިިެކުރެވ ފައ ވާ ިއޭނާއަށްނުދީ ގަޑ އ ރު
ގަޑ އުރުިޑ އުޓީިކުރުވ އ ރ0ިިުގަޑީގައ ވެސްިޑ އުޓީކުރުވާފައ ވާތީިކަމަށާއ ،ިއޭނާިލައްާވި

ިލ ބުނުި ިފަރާތުން ިމެޖ ސްޓްރޭޓްގެ ިކޯޓުގެ ިސުވާލުކުރުމުން ިއެކަމާ ިނުދީގެން ބްރޭކް
ިޖަވާބަކީި ިދ ފައ ވާ ިއޭނަައށް ިމ ހާރު ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިއޮންނަގޮްތ ިއެކަން ިއެއީ ޖަވާބަކީ

ިއ ތުރަށްިމަސައްކަތްކުރ ިގަޑ ތަކަށްިފައ ސާިނުލ ބޭނެިކަމަށްިުބާނިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިނައ ބުރަީއސް ިކައުންސ ލްގެ ިި،ލ.ގާދޫ ނޑ އެއް ިގޮ ިފުރޮޅުލީ ިހުރ  ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ 1022ިގާދޫ
ިބުނެަފއ ވާި ިދ ޔަކަމަށް ިޭބނުންކުރަމުން ިގެންގޮސްގެން ިގެއަށް ިއޭނާގެ ިމާޗްމަހުގައ  ިއަހަރުގެ ވަނަ

ި ނޑ އަކީ، ިމަރާމާތުކުރުގޮ ނޑ އަކަށްވާތީ ިގޮ ިހަވާލުވެފައ ހުރ  ިހަޑ ވެފައ ވާތީިއެއ ދަރާގައ  ނޑ  ިއެގޮ މަށްފަހު
ދޮވެިސާފުކޮށްލަންވެގެންިނައ ބްަރއީސްގެިގެއަށްިގެންގޮސްިސާފުކުރުމަސްފަހުިހ އްކާލުމަށްިބަހައްާޓފައ ވާި
ިކައުންސ ލްގެި ިކައ ރީގައ  ިއެންމެ ިއެއ ދަާރއާ ިގެންދަންޖެހުނީ ިއެގެއަށް ނޑ  ިއެގޮ ިކަމަށާއ ، ނޑ އެއް ގޮ

ިނަ ިހުންނަީނ ިގެއަކަށް ިއެކަންިބޭފުޅެއްގެ ިފަސޭހަކަމާއެކު ިއެގޭގައ  ިގެކަމަށްވާތީ އ ބްރައީސްގެ
ިުބެނފައ ވާތީި ިއެއ ދަރާއ ން ިހަާދފައ ނުވާނެކަމަށް ިބޭނުންކޮށް ނޑ  ިއެގޮ ިނަމަވެްސ ކުރުމަށްޓަކައ ކަމަށާއ ،

ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީެއވެ.

ި

ިނައ ބުރަީއސް ިކައުންސ ލްގެ ި، ލ.ގާދޫ ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިފުރޮޅުލީިގާދޫ ހުރ 
ި ނޑ އެއް ިގެންގޮސ1022ިިްގޮ ިގެއަށް ިއޭނާގެ ިމާޗްމަހުގައ  ިއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑ ި ިއެގޮ ިޝަކުވާކޮށްގެން، ިއެކަމުގެ ިފެނ ގެން ިބަޔަކަށް ިރަށުގެ ބޭނުންކުރަމުންަދނ ކޮށް
ި ިގެންދ ޔަތާ ނޑ  ިގޮ ިގެންގޮސްފައ ވަނީ ިއ ދާރާއަށް ިކަމަށ01ިިްކައުންސ ލްގެ މަސްފަހުން

ިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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ިހ ްނގުމަްށި ިހަރަކާތެއް ިއެހީވުމުގެ ިމ ސްކ ތަށް ިގޮތުްނ ިފާހަގަކުރުމުގެ ިހަފްތާެއއް ިއެހީވުމުގެ މ ސްކ ތަކަށް
ިބައްދަލުވުމެއްި ިކައުންސ ލްގެ ިއެކަމާމެދު ިގުޅ ގެން، ިއެންގުމާ ިއެފެއާޒުން ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ

01ިމ ސްކ ތެއްގައ ިބެހެއްޓ 01ިިއެރަށުގެިިބޭއްވުމަށްފަހު،ިހއ.ހޯރަފުށީިކަުއންސ ލްގެިއ ދާރާގެިފަރާތުން
)ހަތާވީސްިހާސްިއެއްސަތޭކަިފަސްދޮޅަސްިރުފ ޔާިފަންސާސްިފަސްލާރ (27,160.55ިިފޮށްޓަށްިލ ބުނުި

ިއ ދާރާއ ންި ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އަތޮޅު ިޖަމާކުރުމަށް ިފަންޑަށް ިމ ސްކ ތު ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިއ ސްލާމ ކް ރުފ ޔާ
ިކައުންސ ލްގެ ިގުޅ ގެން ިޖަމާކުރުންިިއެންގުމާ ިއެފައ ސާ ިއެފަންޑަށް ިބޭއްވުމަށްފަުހ، ބައްދަލުވުމެއް

ިއެކައުންޓަްށި ިރެވެނ އު ިއެއ ދާރާގެ ިގޮތުން ިވަގުތީ ިއެފައ ސާ ިގުޅ ގެން، ިނ ންމުމާ މަޑުޖައްސާލުމަށް
ިޖަމާކޮށްފައ ވާނެިކަމަށާއ ،ިހޯރަފުށީިހުކުރުިމ ސްކ ތްިމަސްޖ ދުލްިއައްވާބުގައ ިވުޟޫކުރުމަށްިހަދާފައ ހުރ 
ިއެއ މާރާްތި ިހަލާކުވެފައ ވާތީ ިބާވެ ިވަރަށްބޮޑަށް ިއ މާރާތް ިއެކުލެވޭ ިފަޚާނާ އ ސްކުރުބަރ އާއ ،
ިއެއްވެސްި ިއެކަމަށް ިއަދ  ިއެދ ަފއ ވީނަމަވެސް ިހޯދުމަށް ިހުއްދަ ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިއ ސްލާމ ކް މަރާމާތުކުރުމަށް

ިފަންޑު ިމަރާމާތުކުރުމަށް ިއ ސްލާމ ކްި މ ސްކ ތްތަކަށް ިއޮފް ިމ ނ ސްްޓރީ ހޯދުމަށްޓަކައ 
ނޑަކަްށި ިގާތްގަ ިފަންޑުފޮށްޓަށް ިބެހެއްޓ  ިހއ.ހޯރަފުށީގައ  ިދާދ ފަހުން ރޒުން އެފެއަ

ިމ ފައ ސާި-/28,000 ިއަދ  ިކަމަާށއ ، ިލ ބ ފައ ވާ ިރުފ ޔާ( ި)އަށާވީސްހާސް ރ.
ިއެންގުމުންވެސްި ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.ހޯރަފުށީ ިފޮނުވަން މ ނ ސްޓްރީއަށް
ިފައ ސާި ިކުލަލުމަށް ިމ ސްކ ތްތަކުަގއ  ިބެހެއްޓުމަށްަފހު، ިހުރ ގޮތަށް ިނުފޮނުވާ އެފައ ސާ

ިަކއުންސ ލް ިހޯރަފުށީ ިބުނެ ިހ ންގާފައ ވާިހޯދުމަށްކަމަށް ިމުރާފ ޔާއެއްވެސް ިއ ދާރާއ ން ގެ
ިއެކައުންޓަކަށްވެސްި ިއެއްވެސް ިފައ ސާތައް ިހޯދ  ިހ ންގައ ގެން ިމުރާފ ޔާ ކަމަށާއ ،
ިޚަރަދުކުރަމުންި ިެފންނަޮގތަކަށް ިމެމްބަރުންަނށް ިކައުންސ ލްގެ ިހޯރަފުީށ ޖަމާނުކޮށް

ިއެބަގެންދާކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.

3 



 

3 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކޮށްފައ ނުވާނެ ިޚަރަދެއް ިއެއްވެސް ިދީފައ ނުވާީތިއެފައ ސާއ ން ިހއ.ހޯރަފުީށިކައުްނސ ލްގެިޖަވާބެއް ކަމަށް
 އ ދާރާއ ންިބުނެފައ ވާތީިމައްސަަލިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި

ި

ިކައުންސ  ނޑުހުޅުދޫ ިދޯންޏެއްނަަމވެސް،ގއ.ކަ ިނުނ މ ހުރ  ިބަނދެ ިދޯންޏަކީ ިނައ ބުރައީސްގެ ިލްގެ
ިއެއްގޮތަށް ިއުޞޫލާ ިޢަމަލުކުރާ ިމ މައްސަލަިިއާންމުކޮށް ިދޯންޏަކަށްވާތީ ިކުރެވޭނެ ިރަޖ ސްޓްރީ އެދޯންޏަކީ

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިބަންނަްނފަށާފައ  ިއެރަށުގައ  ިނައ ބުރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ނޑުހުޅުދޫ ހުރ ިގއ.ކަ
ިއ ދާރާި ިކައުންސ ލްގެ ިއޭނާ ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް، ިއެބަހުރ  ިނުނ މ  ިއަދ ވެސް ދޯންޏެއް
ހ ންގަންހުރ ިދުވަސްވަރެއްގައ ،ިއެިދޯނ ިބަނދެނ މ ފައ ިހުރ ކަމަްށިހަދައ ގެންިއެދޯނީެގި
ިބޮޑުި ިބޭންކުން ިބޭނުންކޮްށގެން ިރަޖ ސްޓަރީ ިއެ ިކަމަށާއ ، ިހައްދާފައ ވާ ރަޖ ސްޓަރީ

ންިެއބައުޅޭިކަމަށާއ ،ިމ ލޯނުިނުލ ބ ގެންިއުޅެނީ،ިޯދނ ިރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ިލޯނެއްިނަގަ
ސްލ ޕްިނުލ ބ ގެންިކަމަށްިބުނ1022ިާ ިމައްސަލަ.ިވަނައަހަރުިފައ ސާދެއްކި 
ި

4 

ިޚ ދުމަތްި ިކޭބަްލިޓީވީގެ ިބ މާއ ،ިއެރަށުގައ  ިދޫކޮްށފައ ވާ ިއެޅުމަށް ިޕްލާންޓެއް ިއައ ސް ރ.ހުޅުދުއްފާރުގައ 
ިމަ ިދ ނުމުގެ ިނަްނބަރު: ިގާނޫނު ިދޫކޮށްަފއ ވަނީ ިބ ން ިދޫކޮށްފައ ވާ ިފަރާތަށް ިކުރާ 1020/7ިސައްކަތް

ވަނަިމާއްދާި)ރަށ11ިިު"ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ދާރީިދާއ ރާތައްިލާމަރުކަޒީިއުސޫލުންިހ ންގުމުގެިގާނޫނު"ިގެި
ިގޮތު ިބަޔާންކޮށްފައ ވަ ިގައ  ި"ވ" ިގެ ިބާރުތައް( ިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކާއ ، ގެމަތ ްނކަމަްށިކައުންސ ލްގެ

ިއެއ ދާރާއ ންިބުނެފައ ވާތީިމ މަްއސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިކޭބަލްި ިބ ާމއ ،ިއެރަށުގައ  ިދޫކޮށްފައ ވާ ިއެޅުމަށް ިޕްލާންޓެއް ިއައ ސް ރ.ހުޅުދުއްފާރުގައ 
ި ިބ ން ިދޫކޮށްފައ ވާ ިފަރާތަށް ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިދ ނުމުގެ ިޚ ދުމަތް ވަނ2012ިިަޓީވީގެ

ިއަހަރުިޖޫންމަހުިދޫކޮށްފައ ވަނީިރައްޔ ތުންނާިމަޝްވަރާނުކޮށްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި

5 

ިޫދކުރާި ިދުއްވަން ިފަރާތްތަކަށް ިައމ އްލަ ިސައ ކަލް ިުހންނަ ިބޭނުމަށް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ނ.އަތޮޅު
ިމ ކޮމ ޝަނަްށި ިކަމަށް ިބޭނުންކުރާ ިބޭނުމަށް ިއަމ އްލަ ިކެމެރާވެސް ިލެޕްޓޮޕާއ ، ިއެއ ދާރާގެ ިއަދ  ކަމަށާއ ،

ިގެނެ ިޭބނުމަށް ިއެއ ދާރާގެ ިަބޔާންކޮށް، ިކަމަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިއަމ އްލަިމަޢުލޫމާތު ިތަކެތ  ިހުންނަ ސްފައ 

ިދުއްވަންދޭި ިމީހުން ިއަމ އްލަ ިސައ ކަލް ިއެއ ދާރާގެ ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ނ.އަތޮޅު
ިލެޕްޓޮޕަކާއ  ިތެރެއ ން ިލެޕްޓޮޕްގެ ިހުރ  ިއ ންވެންްޓރީގައ  ިއެއ ދާރާގެ ިކަމަށާއ ، ކެނަްނި،

ި ިކަމަށާއ ، ިގެންގޮސްފައ ވާ ިގެއަށް ިއޭނާގެ ިކެމެރާއެއް ިއަހަރ1022ިިުޑ ޖ ޓަލް ވަނަ
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4 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިބޭނުމަށްިޭބނުންނުކުރުމަށްިނ.އަޮތޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެވެ.ި

ި

ިއެތަކެތ ި ިކަމުނުދާީތ ިބޭނުންކުރުަމށް ިއެއ ދާރާގައ  ިދެޮގނޑ  ިމޭޒަކާއ ، ގެނެސްފައ ހުރ 
ިކައުންސ ލްގެި ިނ.އަތޮޅު ިބަހައްޓާފައ ވަނ ޮކށް، ިފެންޑާމަތީަގއ  ިކާގޭގެ އަތޮޅުގޭގެ

ިއެން ިމ ތަކެތީގެިރައީސްގެ ިކަމަށާއ ، ިބަހައްޓާފައ ާވ ިރާވާ ިއެއ ދާރާގައ  ިއެމޭޒު ގުމަކަށް،
ިއެއްވެސްިޑޮކ އުމަންޓެއްިއެއ ދާރާގައ ިނެތްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި

ި

މ ލޯނުތަކަކީިމީގެކުރީގެިއަހަރުތަެކއްިކުރ ންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިޑ ފެންސްިއެންޑްިނޭޝަނަލްިސެކ އުރ ޓީންި
ިމ ނ  ިމ ހާުރިމެދުވެރ ވެގެން ިލޯންތަކެއްނަމަވެސް، ިދޫކުރ  ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ސްޓްރީ

ިަފއ ސާި ިތެރެއ ން ިލޯނުތަކުގެ ިދޫކޮށްފައ ހުރ  ިއޭރު ިއަދ  ިޫނންކަމަށާއ ، ިލޯނުތަކެއް ދޫކުރަމުންދާ
ިއޮފީހަށްި ިޖެނެރަލްގެ ިއެޓަރނީ ިުހށަހެޅުމަްށޓަކައ  ިޝަރީޢަތަށް ިމަްއސަލަ ިފަރާތްތަކުގެ ިދައްކަމުންދާ

ިފޮނުވާފައ ވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި

ި

ި ިބަޖެޓުން ިސެކ އުރ ޓީގެ ިނެޝަނަލް ިއެންޑް ިޑ ފެންސް ިއޮފް ވަަނ2800ިިމ ނ ސްޓްރީ
ވަނަިއަހަރުގެިނ ޔަލަށްިއެކ ިފަރާތްތަކަށްިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށ1002ިިްއަހަރުންިފެށ ގެންި

ި ިފޯސްގެ ިޑ ފެންސް ިކަމަށާއ ، ިދޫކޮށްފައ ވާ 52ިިލޯނު ިއާންމު 05ިމުވައްޒަފަކަށާއ ،
ި ިދޫކުރެވ ފައ ވާއ ރު، ިލޯނު ިއަނބުރ50ިިާފަރާތަކަށް ިފައ ސާ ިލޯނު ފަރާތަކުން

ި ިދައުލަތަށް ިސަބަބުން ިމ ކަމުގެ ިކަމަށާއ ، ިރުފ ޔާއަށްވުރ1.8ިިެދައްކާފައ ނުވާ މ ނ އަން
ިުބާނިމައްސަލަ.ިބޮޑުިއަދަދެއްިނުލ ބ ވާކަމަށް

7 

އެއްވެސްިމައްސަލައެއްިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާކަމަށްިހދ.ނޭކުރެންދޫިކައުންސ ލްގެިމ މައްސަލަިބެލ ބެލުމުންި
ިއ ދާރާއ ންިބުނެފައ ވާތީިމައްސަަލިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިއައުޓްސޯސްކޮށްގެންި ިމަސައްކަތް، ިކުނ ކެހުމުގެ ިރަށުތެރެ މަސައްކަތްިި,ހދ.ނޭކުރެންދޫ
ިއެކަމާި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިޚ ލާފުވަމުންދާއ ރުން ިއެގްރ މެންޓާ ިފަރާތުން ޙަވާލުވ 

ިއެއްވެސްިފ ޔަވަޅެއްިއަޅަމުންނުދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

8 

ި ިކައުްނސ ލްގ12ިިެގދ.އަތޮޅުގެ ިގދ.އަތޮޅު ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިކުއްޔަށް ިއުޞޫލުން ިވަރުވާގެ ފަޅުރަށެއް
ި ިނެރެފައ ވާިއ ދާރާއ ން ިއެގްރ ކަލްޗަރއ ން ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއ ޢުލާނަކީ ކޮށްފައ ވާ

އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިޙަވާލުގައ ިހުންނަިރަށްރަށްިވަރުވާައށްިނުަވތަިކުއްޔަސްިދ ނުމާބެހޭިސަރކ އުލަރއާި
ިޚ  ިއެސަރކ އުލަރއާ ިއެއ ޢުލާނަކީ، ިއަދ  ިއ ޢުލާެނއްތޯއާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިކޮށްފައ ވާިއެއްގޮތަށް ލާފަށް

ި ިގދ.އަތޮޅ12ިިުގދ.އަތޮޅުގެ ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިކުއްޔަށް ިއުޞޫލުން ިވަރުވާގެ ފަޅުރަށެއް
ިއެންޑްި ިފ ޝަރީޒް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއ ޢުލާނަކީ ިކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ
ިރަށްރަށްި ިހުންނަ ިޙަވާލުގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިނެރެފައ ވާ އެގްރ ކަލްޗަރއ ން

ިކުއް ިނުވަތަ ިކޮށްފައ ވާިވަރުވާއަށް ިޚ ލާފަށް ިސަރކ އުލަރއާ ިދ ނުމާބެހޭ ޔަސް

9 



 

5 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއ ދާރާއަށްި ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިކުރުމަށް ިއެކަން ިއެއްގޮތަށް ިއެސަރކ އުލަރއާ އ އުލާނެއްނަމަ،
ިއެގްރ ކަލްޗަރގައި  ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިޮއފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއަންގައ ދ ނުމަށް ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއެކަން އަންގައ 

ިދެންނެވީއެވެ.

ި

 އ އުލާނެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި

ި

މޯލްޑ ވްސްިިއ ންލަންޑްިިރެވެނ އުިިއޮތޯރ ޓީންިިބްލޭޑްިިސަރވަރިިއެންކްލޯސަރިިއަދ ިސަރވަރި
ބަޔާންކުރުމާއެކުިވަކި ބްލޭޑްިިހޯދުމަށްިިކުރ ިިއ ޢުލާނުގައ ިހޯދަންިބޭނުންވާިތަކެތީެގިވަކ ިބްރޭންޑެއްި

ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނީ ިމެނޭޖްމަންޓްި، ސްޕެސ ފ ކޭޝަނެއް ިރެވެނ އު ިއެންޑް ިޓެކްސް އެއޮތޯރ ޓީގައ 
ސ ސްޓަމެއްިގާއ މްކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއ ންިހ ންގަމުންދާިޕްރޮޖެކްޓުގެި

ިމެދުވެރ ކޮށް ިބޯޑު ިޓެންޑަރ ިއެމ ނ ސްޓްރީން ިސްޕެސ ފައ ނުކޮށްިިހާޑްވެއަރ ިބްރޭންޑެއް އެއްވެސް
ި ިފޯރުކޮށްދީފައ ވާ ިފަރާތުން ިކާމ ޔާބުކުރ  ިބ ޑް ިހާޑްވެއަރއަކީިއެޗް.ޕ5.8ިިީހުޅުވާލެވުނު ިރުފ ޔާގެ މ ލ އަން

ިހޯދައ ފ ނަމަި ިތަކެތ  ިސްޕެސ ފ ކޭޝަނެއްގެ ިނުވަތަ ިބްރޭންޑެއްގެ ިއެހެން ިހާޑްވެއަރިކަމަށްވާތީ ބްރޭންޑުގެ
ި ިގަނެފައ ވާ ިބްރޭްނޑެއްގެިމ ހާރު ިއެހެން ިދ މާވެދާނެތީއާއ ، ިމައްސަލަތަކެއް ިކޮމްޕެޓ ބެލ ޓީ ތަކެއްޗާ

ހާޑްވެއަރިގަނެފ ނަމަިމ ހާރުހުރ ިހާޑްވެއަރއާއެކުިމަސައްކަތްކުރުމަށްިއ ތުރުިތަކެތ ިގަތުމަށްިޚަރަުދތަކެއްި
 ހ ނގާނެތީކަމަށްިއެއޮތޯރ ޓީންިުބނެފައ ވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި

 

މޯލްޑ ވްސްިިއ ންލަންޑްިިރެވެނ އުިިއޮތޯރ ޓީންިިބްލޭޑްިިސަރވަރިިއެންކްލޯސަރިި
ިިިބޭނުންވަީނި ިިިގަންނަން ިިއ ޢުލާނުގައ  ިިކުރ  ިިހޯދުމަށް ިސަރވަރިބްލޭޑް އަދ 

"HP BL460 server Bladeިި  Enclosure HP C7000 Blade“އަދ 
Serverިިެިމ ޓެންޑަރގ ިކަމަށާއ ،ިއަދ  ިހ މަނާފައ ވާ ިސްޕެސ ފ ކޭޝަނާއެކު ިއޭގެ ކަމަށް

ިފަރާތްތަކަށްި ިވ އްކާ ިމުދާ ިބްރޭންޑުގެ ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިއެޗް.ޕީ ިމީޓ ންގައ  ޕްރީބ ޑް
ބައ ވެރ ނުވެވޭިކަމަށްިބުނެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެހެންކަމުްނިމ އީިވަކ ިފަރާތަކަށްިފައ ދާާވި

ިއ ޢުލާނެއްިކަަމށްިބުނާިމައްސަލަ.ގޮތަށްިކޮށްފައ ވާި

ި

10 

ިފީވެފައ ވާިި،މ މައްސަލަ ިބޭނުންކޮށްފައ ަވނީ ިމ މަސައްކަތަށް ިބެލ އ ރު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ކ.އަތޮޅު
ިފާހަގަކުރެވޭކަމަށްި ިލަކުޑ ކަން ިރެޑްމެރަންޓީ ިބޭނުންކޮްށފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތުގައ  ިކަމަށާއ ، ލަކުޑ ނޫން

ިބެލ އ ރު ިއެއ ދާރާއ ން ިމ މައްސަލަ ިއަދ  ިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިކަންތައްި، އެއ ދާރާއ ން ގޯސްކޮށްހުރ 
 އ ސްލާހްކޮށްފައ ވާތީ،ިމ ހ ސާބުްނިމައްސަލަިނ ންމީއެވެ.

ިރައްޔ ތުންގެި ިތުލުސްދޫ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ކ.ތުލުސްދޫ
ޚަރަދުގައ ިބޭސްިފ ހާރައެއްިހެދުމުގެިމަސައްކަތްިމ ހާރުިކުރަމުންިއެބަގެންދާިކަމަށާއ ،ި
ިކޮންމެވެސްި ިކުރ ން ިމަރުކަޒުގައ  ިއ ޖްތ މާޢީ ިތުލުސްދޫ ިހަދަނީ ބޭސްފ ހާރަ

11 



 

6 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިޕާޓ ޝަން ިމަސައްކަތަށްިިތަނެއްހ ންގ ަތނުގައ  ިމ  ިކަމަށާއ ، ިމަރާމާތުކޮށްގެން ޖަހައ 
އ ޢުލާންކުރުމުންިކުރ މަތ ލީިފަާރތްތަކުގެިތެރެއ ންިމ ހާރުިމަސައްކަތްިޙަވާލުވ ިފަރާތުގެި

ނޑަކަށްި ރ.ި)ތ ރީސްހާސްިރުފ ޔާ(ިއާި-/30,000އެސްޓ މޭޓްިފ ޔަވައ ިދެންހުރީިގާތްގަ
ިޙަވާލުވ ިފަރާތުންިހުށަހަޅާފައ ިވަނީިއެއްވަރުގެިއެސްޓ މޭޓްތަކެއްިކަމަށާއ ،ިމަސަ އްކަތް

ިމަސައްކަތުގެި-/20,000 ިމ  ިކަމަށާއ ، ިއެސްޓ މޭޓެއް ިގެ ިރުފ ޔާ( ި)ވ ހ ހާސް ރ.
މަޢުލޫމާތުިދ ންއ ރުވެސްިއަދ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރ ިއެއްބަސްވުމުގައ ވެސް،ިޕާޓ ޝަންި

ިރެި ިކުރަންވާނީ ިމަސައްކަތްތައް ިއެހެނ ހެްނ ިލަކުޑީގެ ިލަކުޑީގައ ިޖެހުމުގައާއ  ޑްމެރަންޓީ
ކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރުވެސްިމަސައްކަތާިހަވާލުވ ިފަރާތުންިޭބނުންކުރަމުންިގެންދަނީި

މ ލަކުޑ ިހުރީިފީވެފައ ިކަމަށްިބުނާ ިމައްސަލަ.ިމ ކްސްިހާޑްވުޑްިކަމަށާއ ،ިއަދި 

ޕާޓީއެއްގެިމީހުންނަށްިގޯތ ިލ ބޭިގޮތަށްިވަނަިއަހަރުިގދ.ތ ނަދޫންިގޯތ ިދޫކުރުމުގައ ިވަކ ިސ ޔާސ1022ިިީ -2
ގުރުއަތުލުންިކުރ އަށްިގެންގޮސްފައ ވާކަމާއ ،ިގޯތ ިދޫކުރުމަށްިބޭއްވ ިގުރުއަތުގައ ،ިގުރުއަތުިކަރުދާހަށްިވަކި 

ިގޯި ިއެކަރުދާސްކޮޅުތަކަކީ ިޖަހައ ، ިނަރު ިހީރަސް ިފަރާތްތަކަށްިގޮތަކަށް ިބައެއް ިކަމަށް ިކަރުދާސްކޮޅުތައް ތ 
އެވަނީއެވެ.މަޢުލޫމާތުިދީި  ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައި 

ގދ.ތ ނަދޫންިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުަށހަޅާފައ ވާިއެންމެހައ ިފަރާތްތައްިރަޖ ސްޓްރީވެފައ ވާިސ ޔާސީިޕާޓީތަކުގެި
ި ިތަފާތު ިބެލ އ ރު، ިވެބްސައ ުޓން ިރަސްމީ ިކޮމ ޝަނުގެ ިއ ލެކްަޝންސް ސ ޔާސ22ިިީމަޢުލޫމާތަށް

ި ިޕާޓީއަކަށްިޕާޓީއަކަށް ިސ ޔާސީ ިވަކ  ިހުށަހަޅާފައ ވާކަމާއ ، ިފޯމު ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިފަރާތްތަުކން ނ ސްބަތްވާ
ނ ސްބަތްިނުވާިފަރާތްތަކުންވެްސިފޯމުިހުށަހަޅާފައ ވާކަމާއ ،ިެއްނމެިގ ނައ ންިއެއްިޕާޓީިއަކުންިޯގއްޗަށްި

ި)އެމް.ޑީ.ޕީ ިޕާޓީ ިޑ މޮކްރެޓ ކް ިމޯްލޑ ވ އަން ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިފޯމް ިފަރާްތތަކުްނިއެދ  ިނ ސްބަތްވާ ިއަށް )
ި ިނ ސްބަތްވާ ިއޭގެތެެރއ ނ181ިިްކަމާއ ،ިއެޕާޓ އަށް ިލ ބ ފައ ަވނީ ިުހށަހަޅާފައ ާވއ ރު،ިގޯތ  ިފޯމު ފަރާތުން

އ ންސައްތަިމީހުންނަށްިކަަމށާއ ،ިދެވަނައަށްިއެންމެިގ ނައ ްނިއެއްިސ ޔާސީިޕާޓީއަކަށްިނ ސްބަތްވ20ިިާ

ިއެމީހުންަނށްި ިލ ބޭގޮތަށް ިގޯތ  ިމީހުންނަށް ިޕާޓީއެއްގެ ިވަކ  ިދ ނުމުގައ  ިގޯތ  ތ ނަދޫއ ން
ި ިހުންނަ ިހީރަސްނަރު ިގޮތަށް ިެމދަށްވާ ިކަރުދާހުގައ  ިނަގާ ކަރުދާސްތަކަކީިގުރުއަތު

ިބާރުި ިނުފޫޒާއ  ިަމގާމުގެ ިބަޔަކަށް ިވަކ  ިތެރެއ ން ިރައްޔ ުތންގެ ިމަޢުލޫމާތުދީ ގޯތ ކަމަށް
ިބޭނުންކޮށްެގންިޚ ޔާނާތްތެރ ވެފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

12 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިުހށަހަޅާފައ  ިފޯމު ިއެޕާޓ އަށްިފަރާތްތަކުން ިކަމާއ ، ިއ ން ި)ޑީ.އާރު.ޕީ( ިޕާޓީ ިރައްޔ ތުންގެ ިދ ވެހ  ަވނީ
ިތެރެއ ނ18ިިްނ ސްބަތްވާި 20ިފަރާތުންިގޯއްަޗށްިއެދ ިފޯމްިހުށަހަޅާފައ ވާއ ރު،ިގޯތ ިލ ބ ފައ ވަނީިއޭގެ

ިގޯއްޗަށް ި)ޕީ.ޕީ.އެމް(ިއ ން ިމޯލްޑ ވްސް ިއޮފް ިޕާޓީ ިކަމާއ ،ިޕްރޮގްރެސ ވް ިމީހުންނަށް ިސައްތަ އެދި ިއ ން
 އ ންސައްތަިމީހުންނަށްިގޯތ ިލ ބ ފައ ވާކަމާއ ،21ިިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްތަކުގެި

ގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމުިހުށަހަޅާފައ ވާިވަކ ވަކ ިސ ޔާސީިޕާޓީތަކަށްިނ ސްބަތްވާިފަރާތްތަކަށްިގޯތ ިލ ބ ފައ ވާި
ިއެމް.ޑީ.ޕީ ިފެންާނީތއާއ ، ިހަމަހަމަކަމަށް ިދާދ  ިބަލާއ ުރ ިނ ސްބަތަްށ ިގ ނަިއަދަދުގެ ިނ ސްބަތްާވ އަށް

ިފުރުޞަތުި ިލ ބުމުގެ ިއެފަރާތްތަކަށް ިގޯތ ތަެކއް ިގ ނަ ިކުރ މަތ ލާފައ ވާތީ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ފަރާތްތަކަކުން
 އޮތަތީއާއ ،

ިބަލަންި ިތަހުޤީޤުން ިކަރުދާސްކޮޅުތައް ިބޭނުންކޮްށފައ ވާ ިގުރުއަތުލުމަށް ިދޫކުރުމަްށޓަަކއ  ިގޯތ  ގދ.ތ ނަދޫން
ިސަަބބުން،ި ިނެތުމުގެ ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ްލގެ ިތ ނަދޫ ިކަރުާދސްކޮޅުތައް ިއެ ިހ ނދު، ބޭނުންވ 

ިތަޙުޤީޤަށް ިޖަހާފައ ވާކަމެއް ިހީރަސް ިގޮތަކަށް ިވަކ  ިއެިިއެކަރުދާސްކޮޅުތަކަށް ިނެތުމުންނާއ ، އެނގެން
ިބަޔަަކށްކަމެއްި ިކޮްނ ިދީފައ ވަނީ ިަމއުލޫމާތު ިގޮތަކަށްކަމަްށ ިވަކ  ިޖަހާފައ ވަނީ ިހީރަސް ކަރުދާސްކޮޅުތަކަށް
ިއެި ިނުވަތަ ިމުވައްޒަފެއްކަމެއް ިކޮން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއެ ިދީފައ ވަނީ ިމައުލޫމާތެއް ިއެފަދަ އަދ 

 ތަޙުޤީޤަށްިއެނގެންިނެތަތީއާއ ،ިިިކައުންސ ލްގެިކޮންިމެމްބަރެއްކަމެއް

ިކައުންސ ލްގެި ިތ ނަދޫ ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިގުޅ ގެން ިގޮތާއ  ިޖަހާފައ ވާ ިހީރަސްނަރު ިކަރުދާހަށް ގުރުއަތު
ިަޝކުވާއެއްި ިެއފަދަ ިކަމާއ ، ިނެތް ިފެންަނން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިހުށަހަޅާފައ ވާކަން ިޝަކުވާ އ ދާރާއަށް

ިހުށަހަި ިއަނގަބަހުން ިވަކ ވަކ ންިއެއ ދާރާއަށް ިމެމްބަރުންނާ ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަޫދ ިބެލުމަށްޓަކައ  ޅާފައ ވޭތޯ
ިނުވާކަމަށްި ިހުށަހަޅާފައ  ިއެއ ދާރާއަށް ިޝަކުވާއެއް ިއެފަދަ ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ސުވާލުކުރުމުން،

 ،މެމްބަރުންިމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވާތީ

ިއ ސްކަންދީފައ ވާކަމަި ިޕާޓީއަކަށް ިސ ޔާސީ ިވަކ  ިދޫކުރުމުގައ  ިގުރުއަތުިގޯތ  ިދޫކުރުމުގައ  ިގޯތ  ިއަދ  ށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކަމަށްި ިކަރުދާސްކޮޅުތައް ިގޯތ  ިއެކަރުދާސްކޮޅުތަކަކީ ިޖަހައ ، ިނަރު ިހީަރސް ިގޮތަކަށް ިވަކ  ކަރުދާހަށް
ިލ ބ ފައ ި ިތަޙުޤީޤަށް ިހެއްކެއް/ޤަރީނާއެއް ިކުރާ ިދަލީލު ިދީފައ ވާކަމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް

ިއެްނޓި  ިިކޮރަޕްޝަން-ނުވާތީ، ިޤާނޫނުގެ 12ިިކޮމ ޝަނުގެ ިގެ ި)ހ( ިާމއްދާގެ ިނަްމަބރުގ2ިިެަވނަ ވަނަ
ނޑައަޅައި  ިކަ ިކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިނުވާ ިހ މެނ ފައ  ިކުށެއް ިގެ ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ދަށުން

ި ިފެނެއެވެ. ިނ ންމުމަށް ިމ މައްސަލަ ިކުރ އ ރު،ިމ ހ ސާބުން ިތަހުޤީޤު ިބަލައ  ިމައްސަލަ ިމ  ނަމަވެސް،
ިއ1022ިަ ިގދ.ތ ނަޫދިވަނަ ިދޫކުރުމުގައ  ިގޯތ  ިބަްނޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިގދ.ތ ނަދޫން ހަރު

ިަތހުޤީޤަްށި ިމައްސަލަތަކެއް ިއ ތުރު ިގޮުތން، ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ
ިތ ރީގައ ި ިނ ންމ ގޮތް ިމައްސަލަތައް ިބަލާފައ ވާ ިފާހަގަކުރެވ ގެން ިތަހުޤީޤަްށ ފާހަގަކުރެވ ފައ ވެއެވެ.

 ނީއެވެ.އެވަ

1- ި ިދޫކޮށްފައ ވ1020ިިާގދ.ތ ނަދޫއ ން ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ިއަހަރު ވަނަ
ިމައްސަލައ ގ212ިިެ ިބުނާ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާކަމަށް ިމަގުފައ ހ ވާގޮތަށް ިކޮރަޕްޝަނަށް ިދޫކުރުމުގައ  ގޯތ 

ިގޯތ  ިގދ.ތ ނަދޫއ ން ިއ ތުރުން، ިޝަކުވާގެ ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިމަސައްކަތްިިތަޙުޤީޤުގައ  ދޫކުރުމުގެ
ިބަލައ ގަތުމާއ ،ި ިފޯމު ިއެދޭ ިކުރުމާއ ،ިގޯއްޗަށް ިއ ޢުލާން ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ިހ ސާބުން، ިދ ޔަ ފެށ ގެން
ިހ ނގާފައ ވާގޮތާއ ،ި ިކަންތައް ިގުރުއަތުގެ ިބުރުގެ ިގޯތ  ިގޮތާއ ، ިދީފައ ވާ ިމާރކްސް އެފޯމުތަކަށް

ތ ިބުރުގައ ިހ ނގާދ ޔަިކަންތައްތައްިތަޙުޤީޤުންިގުރުއަތުންިގޯތ ިލ ބުނުިފަރާތްތަކާއ ،ިމ ނޫންވެސްިގޯި
އެވަނީއެވެ. މައްސަލަިނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައި   ދ ރާސާކޮށްިބެލ ބެލުމުންިމި 

ގޯތ ިދޫކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގިއެންޑްިއެންވަޔަރަންމަންޓުގެިނަންބަރ212ިިގދ.ތ ނަދޫިއ ންި 1.2
ހުއްދަިދީފައ ވާކަންިއެނގޭިކަމާއ ،ިއެގޯތ ތައްިި(ިސ ޓީނ1020ިްނޮވެމްބަރ08ިި)138/210/2010/1047ި

ިސ ޓީންި ިއެ ިގެންދ ޔުމަށް ިކުރ ޔަށް ިއެއްގޮތަށް ިޤަވާޢ ދާ ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިކަންތައްތައް ދޫކުރުމުގެ
ި ިގދ.ތ ނަދޫން ިނަމްބަރ212ިިއަންގާފައ ވާކަމާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިއޮފީހުން ިގދ.ތ ނަދޫ ިދޫކުރުމަށް ގޯތ 

Q10C/2010/61ި(11ިި ިކޮށްފައ ވ1020ިާނޮވެމްބަރ ިދަށުން ިހުއްދައ ގެ ިދެންނެވުނު ިމ  ިއ ޢުލާނަކީ، )
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 އ ޢުލާނެއްކަންިއެނގޭކަމާއ ،ި

 

:1001/2ިމ ިދެންނެވުނުިއ ޢުލާންިދ ވެހ ިސަރުކާރުގެިގެޒެޓުގައ ިޢާއްމުކޮށްފައ ިނުވާއ ރު،ިޤާނޫނުިނަންބަރުި 1.1
ިއެކުލަވާލާފައ ވާި ިލ ބ ދީގެން ިބާރު ިޤާނޫނުން ިބ މާބެހޭ ިގޯތި ި،ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިބަންޑާރަ ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ 

ި ިޤަވާޢ ދުގެ، ިއ21ިިެދޫކުރުމުގެ ިސަރައްޙައްދާއ ، ިދޫކުރާ ިގޯތ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ، ިގައ  ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
މާއްދާގެި)ނ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ،ިދޫކުރަންިހަމަޖެހ ފައ ވާިގޯތީގެިޢަދަދާއ ިބޮޑުމ ނާއ ،ިއެިާމއްދާގެި)ރ(ި

ިޝަ ިހުންނަންޖެހޭ ިމީހުންގައ  ިކުރ މަތ ލެވޭނޭ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ، ިއެިގައ  ިއަދ  ރުޠުތަކާއ ،
ިއެި ިކަމަށްވާނަމަ ިއެކުގައ  ިޝަރުޠުތަކަކާ ިވަކ  ިދޫކުރެވޭނީ ިގޯތ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ، ިގައ  ި)ބ( މާއްދާގެ
ިނަގާި ިގޯއްޗެއް ިދެވަނަ ިދ ރ އުޅުމަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ި ިގައ  ި)ޅ( ިމާއްދާގެ ިއެ ިއަދ  ޝަރުޠުތަކާއ ،

ިއެފަރާތަށްިގޯތ ިދޫކުރާނެިކުއްޔާއ ،ި އަދ ިއެިމާއްދާގެި)ކ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިފަރާތެއްނަމަ
ި ިގަވާއ ދުގެ ިެއ7ިިއެ ިޝަރުޠުތައް، ިއެ ނޑައަޅާނަމަ ިކަ ިޝަރުޠުތަކެއް ިއ ތުރު ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

 އ ޢުލާނުގައ ިހ މަނާފައ ިނުވާކަންިއެނގޭކަމާއ ،ި

 

ގެިއ ންތ ޚާބުގައ ިހުވަދުއަތޮޅުިދެކުނުބުރީިނަިއަހަރުގެިފެބްރުއަރީިމަހުިބޭއްވ ިލޯކަލްިކައުންސ ލްތަކުވ1022ިަ 1.1
ކައުންސ ލަރުންިއެއ ދާރާގެިހ ންގުމާިޙަވާލުވ އ ރު،ިގދ.ތ ނަދޫިއޮފީހުނ7ިިްތ ނަދޫިކައުންސ ލަށްިއ ންތ ޚާބުވ ި

ވަނަިއަހަރުިގޯތ ިދޫކުރުމަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމުިހުށަހެޅުމުގެިމުއްދަތ1020ިިު
ިހަމަވެފަ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިހުރ ކަމަށ077ިިްއ ވާކަމާއ ، ިހަމަޔަށް ިއެއ ދާރާގައ  ިފޯމުތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ފަރާތުން

ިފޯމުތަކަށްި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިއ ޢުތ ރާފުވެފައ ވާކަމާއ ، ިތަޙުޤީޤުގައ  ިމެމްބަރުން އެކައުންސ ލްގެ
ި ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިހުވަދުއަތޮޅު ިދީފައ ވަނީ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިމ7ިެމާރކްސް ިބައ ވެރ ވެގެންކަން މްބަރުން
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކައުންސ ލްގައ ި ނޑައަޅާފައ ވަނީ ިކަ ިފަރާތެއް ިދޭނެ ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް ިގޯތ  ިނަމަވެސް، އެނގޭކަމާއ ،
ިނެތްކަމާއ ،ި ިއެންގެން ިޔައުމ އްޔާތަކުން ިބައްދަލުވުންތަކުގެ ިކައުންސ ލްގެ ިފާސްކޮށްގެންކަން މަޝްވަރާކޮށް

ިތަޙުޤީޤަށްިފެނ ފަ ފޯމަށްިމާރކްސްިދީފައ ވާިފަރާތެއްިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،81ިިފޯމުގެިތެރެއ ނ072ިިްއ ވާ
ފަރާތަކަށްިގޯތ ިލ ބ ފައ ވާކަނ01ިިްފޯމުިގުރުއަތަށްިގޮސް،ިއޭގެތެރެއ ނ01ިިްފޯމުގެިތެރެއ ނ81ިިްއަދ ިއެި

 ލ ޔެކ ޔުމުންިއެނގޭތީއާއ ،ި

 

1.5 ި ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ިދީފައ ވަނީ ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  މެމްބަރުނ7ިިްގޯއްޗަށް
1022ިމާރޗ01ިިްބައ ވެރ ވެގެންކަންިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގޭކަމާއ ،ިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންި

ިނަންބަރި ިފޮނުވާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިހުށަހެޅި ިސ ޓީއާއެކު،Q10-C/2011/10ިގައ  ިފޯމު ިއެދ  ގޯއްޗަށް
ިއެފޯމުތަކަށްި ިނަމަވެސް، ިއެޓޭޗްކޮށްފައ ވީ ިއުސޫލެއް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދ ނުމަށް ިމާރކްސް ފަރާތްތަކަށް
ިއަދި  ިއެނގޭކަމާއ ، ިނޫންކަން ިއުސޫލު ިފޮނުވާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިބޭނުންކޮށްފައ ވަނީ ިދ ނުމަށް މާރކްސް

ިގެނެސްފައ ވާކަމަށް ިބަދަލު ިބުނެފައ ވާކަމާއ ،ިިއެއުޞޫލަށް ިތަޙުޤީޤުގައ  ިމެމްބަރުން ިކައުންސ ލްގެ ގދ.ތ ނަދޫ
ިކައުންސ ލްގެި ިފާސްކޮށްގެންކަން ިމަޝްވަރާކޮށް، ިކައުންސ ލްގައ  ިބަދަލުގެނެސްފައ ވަނީ ިއުޞޫލަށް އެ

ކަށްވީިބައްދަލުވުންތަކުގެިޔައުމ އްޔާތަކުންިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،ިއެިއުސޫލަކީިރައްޔ ތުންނާިގުޅުންހުރ ިލ ޔުމަ
ިނަމްބަރި ިޤާނޫނު ިއަދ  ިއާއްމުކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ، ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ިލ ޔުން ިއެ ހ ނދު،

1020/7ިި ިޤާނޫނުގެ(ގެ ިހ ންގުމުގެ ިއުޞޫލުން ިލާމަރުކަޒީ ިދާއ ރާތައް ިއ ދާރީ ވަނ220ިިަ)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިހާމަ ިއާއްމުކޮށް ިނ ންމުންތައް ިނ ންމާ ި ިކައުންސ ލުން ިހާމަނުކުރާިމާއްދާގައ  ިމ ގޮތަށް ކުރަންވާނެކަމަށާއ ،

ނ ންމުންތަކާއ ،ިއަމުރުތަކަކީިޞައްޙަިއަމުރެއްކަމުގައ ިނުބެލެވޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ިރައްޔ ތުންނާި
ިއެނގެންި ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަން ިޢާއްމުކޮށް ިއެންގުމަށްޓަކައ  ިރައްޔ ތުންނަށް ިނ ންމުމެއްގައ  ގުޅުންހުރ 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 އެއުޞޫލަކީިސައްޙަިއުސޫލެއްކަމަށްިބަލާނެިޖާގައެއްިނެތްކަމާއ ،ނެތަތީ،ި

 

ިމަޢުލޫމާތުތަކެއްި 1.2 ިގ ނަ ިހ މަނަންޖެހޭ ިފޯމުގައ  ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިދޫކޮށްފައ ވާ ިއޮފީހުން ގދ.ތ ނަދޫ
ިފާހަގަކުރެވޭކަމާއ ި ިފޯމުގައ ،، ހ މަނާފައ ނުވާކަން ިދޫކުރ  ިއޮފީހުން ިތ ނަދޫ ިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް

ިބަޔާންކޮށްފައ ި ިކޮބައ ކަން ިޝަރުޠުތަކަކީ ިޖެހޭ ިހުންނަން ިފަރާތުގައ  ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ތ ނަދޫން
ިހުށަހެޅުމަށްި ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިމަޢޫލޫމާތުތަކާއ  ިގ ނަ ިބޭނުންވާ ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިއެފޯމުތަކަށް ނުވާކަމާއ ،

ނުވާކަމާއ ،ިިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ،ިއަދ ިއެލ ޔުންތަކާއ ިނުލައ ިފޯމު ބަލައ ިނުގަނެވޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައި 
ިމަޢުލޫމާތާި ިބޭނުންވާ ިދ ނުމަށް ިމާރކްސް ިފޯމުތަކެއްގައ  ިގ ނަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގޮތުން، ނަތީޖާއެއްގެ
ިއޮފީހުންި ިތ ނަދޫ ިފޯމެއް ިއެތައް ިފުރ ހަމަނުވާ ިމަޢުލޫމާތު ިނުވާކަމާއ ، ިހ މެނ ފައ ވާ ލ ޔެކ ޔުންތައް

 ކަންިއެނގޭތީއާއ ،ބަލައ ގެންފައ ވާ

 

ިކަންި 1.1 ިއުސޫލެއް ިފާސްކޮށްފައ ވާ ިކައުންސ ލުން ިއުސޫލަކީ ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ގދ.ތ ނަދޫން
ި ިތަފާތު ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިނެތްކަމާއ ، ިމ1ިާއެނގެން ިބޭނުންކޮށްގެން ިޝީޓެއް ގޮތަކަށ1ިިްރކްސް

އެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިފޯމުތަކަށްިމާރކްސްިދީފައ ވަނީިިގޯއްޗަށް، މާރކްސްިދީފައ ވާކަންިފޯމުތަކުންިއެނގޭކަމާއ 
ި ިކައުންސ ލްގެ ިމާރކްސ7ިިްތ ނަދޫ ިފަރާތެއްކަމާއ ،ިއެފަރާތްތަކުން ިއެއް ިކޮންމެވެސް ިތެރެއ ން މެމްބަރުންގެ

ިދީފައ ވާި ިތަޙުޤީޤަށް ިކޮމ ޝަނުގެ ިއެފަރާތްތަކުން ނޑުތަކަކަށްކަން ިމ ންގަ ިތަފާތު ިބަލާފައ ވަނީ ދ ނުމުގައ 
ިތަފާތުިބަޔާންތަ ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިސާބ ތުވާކަމާއ ، ިދީފައ ވާގޮތުން ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް ކުންނާއ ،

ި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތުތަކެއް ިއެއް ިސަބަބުން، ިބޭނުންކުރުމުގެ ނޑުތައް ިމާރކްސ1ިިްމ ންގަ ފަރާތަކަށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 ދ ނުމުގައ ިބޮޑެތ ިފަރަގުތަކެއްިހުރ ކަންިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިސާބ ތުވާތީއާއ ،

 

ިފުރުސަތުންި 1.7 ިލ ބުމުގެ ިގޯތ  ިފަރާތްތަކެއް ިފުރ ހަމަވާ ިޝަރުތު ިގޯއްޗަށް ިސަބަބުން ިގޮތުގެ ިދީފައ ވާ މާރކްސް
ިލ ޔެކ ޔުމުންި ިލ ބ ފައ ވާކަން ިގޯތ  ިލ ބ  ިމާރކްސް ިގ ނައ ން ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް މަޙުރޫމުވެފައ ވާކަމާއ ،ިއަދ 

ވާިގޯތ ތަކަކީިއެއްވެސްިއ ންސާފުވެރ ކަމެއްިނެތި ދޫކޮށްފައ ިވަނަިއަހަރުިތ ނަދޫނ1022ިްސާބ ތުވާތީިއާއ ،ި
ިފަރާތްތަކަކީި ިބައެއް ިލ ބ ފައ ވާ ިގޯތ  ިޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއ ، ިތަޙުޤީޤަށް ިގޯތ ތަކެއްކަމަށް ދޫކޮށްފައ ވާ
ިދީފައ ވާި ިމާރކްސް ިނޫންކަމާއ ، ިފަރާތްތަކެއް ިހައްޤުވާ ިގޯތ  ިދ ނުމުން، ިމާކްސް ިއުސޫލުން ނޑައެޅ ފައ ވާ ކަ

ށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިއެތައްިފަރާތެއްގެިޙައްޤުތައްިގެއްލ ފައ ވާކަމަށްިތަޙުޤީޤަށްިސާބ ތުވާވަރަށްިގޮތުންިގޯއްޗަި
ލ ބ ފައ ވާތީއާއ ،ި  ހެކި 

 

1.0 ި ިބަލައ ގަތުމަށް ިފޯމު ިއޮފީހުން ިގދ.ތ ނަދޫ ިމައްސަލާގައ  ިކަމާއ ،1ިިމ  ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާ ިމަތ ން ފަހަރެއްގެ
ި 1020ިިނޮވެމްބަރ11ިިއެގޮތުން 01ިިއ ން ިއޮފީހުގ1022ިިެޖެނުއަރީ ިގދ.ތ ނަދޫ ިހުށަހެޅުމަށް ިފޯމް އަށް
Q10C/2010/61ިިނަމްބަރި ިއ އުލާނުގައ ވާިމުއްދަތު 02ިިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާއ ރު،ިއެ ގ1022ިިެޖެނުއަރީ

ިފަހުން،Q10C/2010/74ިިނ ޔަލަށްިއ ތުރުކުރުމަށްިއެިއޮފީހުގެިނަމްބަރުި އ ޢުލާންިކޮށްފައ ވާކަމާއ ،ިއޭގެ
ިދެ ިމަތ  ިމުއްދަތު ިބަލައ ގަތުމުގެ ިފޯމު ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިގުޅ ގެން ިއެންގުމާއ  ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮވ ންސް 10ިކުނު

ި 1022ިިޖެނުއަރީ 20ިިއ ން ިނަންބަރ1022ިިފެބްރުއަރީ ިއޮފީހުގެ ިތ ނަދޫ ިއެކަން ިއ ތުރުކޮށް އަށް
Q10C/2011/07ި(17ިިީިއ ޢުލާނުންިއާއްމުކޮށްފައ ވާިކަމާއ ،1022ޖެނުއަރ) 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިނޮވެމްބ11ިަ 1.8 ިނަންބަރ1020ިިުރ ިކުރ  ިއޮފީހުން ިތ ނަދޫ ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިގޯތ  ިތ ނަދޫއ ން ގައ 
Q10C/2010/61ިި ިމުއްދަތަކީ ިހުޅުވާލާފައ ވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިފޯމު ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިގުޅ ގެން 11ިއ ޢުލާނާ

1022ިފެބްރުއަރ20ިިީއ ނ1022ިިްޖެނުއަރ10ިިީއަށާއ ،1022ިިޖެނުއަރ02ިިީއ ނ1020ިިްނޮވެމްބަރި
1022ިޖެނުއަރ18ިިީއ ނ1022ިިްޖެނުއަރ01ިިީއ ޢުލާނުންިއެނގޭކަމާއ ،1ިިކަންިއ ސްވެިދެންނެވުނުިއަށް

 އަށްިފޯމްިބަލައ ގަންނާނެކަންިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުމަކުންިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،ި

 

ިި،ނަމަވެސް 1.20 ިއޮފީހުގެ ިއޮފީހަށ1022ިިްތ ނަދޫ ިތ ނަދޫ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިފޮތާއ ، ިއެންޓްރީ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިފަރާތްތަކުގެި ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިގދ.ތ ނަދޫއ ން ނޑާއ ، ިތައްގަ ިއެންޓްރީ ިފޯމުތަކުގައ ވާ ހުށަހަޅާފައ ވާ
ިފޯމުތައްި ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިއ ޢުލާންތަކުގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިއޮފީހުން ިތ ނަދޫ ިއެނގޭގޮތުގައ  ލ ސްޓުން

ހުށަހަޅާފައ ވ1022ިިާޖެނުއަރ20ިިީބަލައ ގަތުމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާިދުވަސްތައްިފ ޔަވައ ،ި ގޯއްޗަށްިއެދި  ގައި 
50ިި ިތެރެއ ން ިއޭގެ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، ިބަލައ ގެނެ ިލ ބ ފައ ވާކަނ1ިިްފޯމެއް ިގޯތ  ފަރާތަކަށް

ލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގޭތީއާއ ،  މ މައްސަލާގައ ިފެންނަންހުރި 

 

1.22 ި ިމ  ިއޮފީހުން ިބަލައ ގަންފަހުނ50ިިްގދ.ތ ނަދޫ ިއާއްމުކޮށްިފޯމް ިފުރުޞަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިފޯމް ވެސް،
ި 20ިިހުޅުވާލާފައ ވާތީއާއ ، ިނުގަންނާނެކަނ1022ިިްޖެނުއަރީ ިބަލައ  ިއޮފީހުން ިގދ.ތ ނަދޫ ިމ ފޯމްތައް ގައ 

ިބަލައ ނުގަންނާނެކަންި ިއެފޯމްތައް ިއެމުއްދަތުގައ  ިނެތުމުންނާއ ، ިއެނގެން ިއަންގާފައ ވާކަން އެފަރާތްތަކަށް
ި ިފޯމްިއެފަރާތްތަކަށް ިއެފަރާތްތަކުން ިމުއްދަތުގައ  ިދީފައ ވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިފޯމް ިފަހުން ިއޭގެ އެންގ ނަމަ،

ފޯމްިބަލައ ގަންިފަހުންވެސ50ިިްގައ ިބަލައ ގަނ1022ިިްޖެނުއަރ20ިިީހުށަހެޅުމުގެިފުރުޞަތުިއޮތަތީއާއ ،ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއެފަ ިއޭގެކުރ ން ިހުޅުވާލާފައ ވާތީއާއ ، ިއާއްމުކޮށް ިފުރުޞަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިބާޠ ލްކުރ ކަންިފޯމް ިފޯމް ރާތްތަކުގެ
އެފަރާތްތަކަށްިއަންގާފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތުމުންނާއ ،ިމ ިމައްސަލާގައ ިއެފަރާތްތަކުގެިފޯމްތައްިބަލައ ގަނެި
ިކުރ އަށްި ިބަލައ ގަނެ ިނަމަވެސް ިހުށަހެޅ  ިއެމުއްދަތުގައ  ިފޯމްތައް ިއެފަރާތްތަކުގެ އ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވުމުން

 އޮފީހުންިނ ންމާފައ ވާކަންިއެނގޭތީއާއ ،ިދ ޔުމަށްިގދ.ތ ނަދޫ

 

1.21 ި ިއޮފީހުންިބަލައ ގެންފައ ވާ 077ިިތ ނަދޫ ިލ ބ ފައ ވާ ިތަޙުޤީޤަށް ިތެރެއ ން ފޯމުިދ ރާސާކޮށ072ިިްފޯމުގެ
ި ިސޮއ ކޮށްފައ ނުވާ ިއ ޤުރާރުގައ  ިއެފޯމުތަކުގައ ވާ ިފަރާތުގ11ިިެބެލ ބެލުމުން، ިހުށަހެޅ  ިފޯމު ފޯމަކާއ ،

ިއޮފީހަި ިތ ނަދޫ ިބަޔާންބަދަލުގައ  ިގޮތުގައ  ިފަރާތެއްގެ ިގެންދާ ިފޯމް ިއެފޯމުގައ ވާިށް ިފަރާތުން ކޮށްފައ ވާ
 ފޯމެއްިތަޙުޤީޤަށްިފެނ ފައ ވާތީއާއ ،0ިިއ ޤުރާރުގެިބައ ގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ވާި

 

ިފޯމްތަކާއެކުި 1.21 ިފޯމްތަކާއ ، ިނުވާ ިފުރ ހަމަ ިމައުލޫމާތު ިތެރޭގައ  ިފޯމްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ގޯއްޗަށް
ިފޯމްހުށަހަޅަ ިނުވާ ިހުށަހަޅާފައ  ިލ ޔުންތައް ިގުޅ ގެންިންޖެހޭ ިއ ޢުލާނާ ިފެނ ފައ ވާތީއާއ ، ިތަހުޤީޤަށް ތައް

ިބައެއްި ިލ ޔެފައ ނުވާއ ރު، ިތާރީޚު ިކުރ  ިއެންޓްރީ ިފޯމުތަކުގައ  ިބައެއް ިބަލައ ގެންފައ ވާ ިއޮފީހުން ގދ.ތ ނަދޫ
ިތާރީޚުތައްި ިތަރުތީބާއ ، ިނަންބަރުގެ ިއެންޓްރީކޮށްފައ ވާ ިފެންނަންހުރި ިފޯމުތައް ިމ މައްސަލާގައ  ދ މާނުވާކަން

 ލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގޭތީއާއ ،

 

ނޑައަޅާފައ ވާިބައ ތައްިފުރ ހަމަނުކޮށްިއޮތްވާިއަދ ިފޯމާއެކުި 1.25 މ ދެންނެވުނުިފޯމްތަކުގައ ިފުރ ހަމަކުރަންިކަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިފުރ ހަމަނުވަނީސްިއެިފޯމްތައްިބަލައ ގަތުމަކީިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލުންިއެކަމުގައި 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 މެއްކަމަށްިފެންނާތީއާއ ،ޒ ންމާވާންޖެހޭނެިކަ

 

ިޖ20ިެ 1.22 1022ިިނުއަރީ ިއ ސްވެދެންނެވުނު ިބަލައ ގަންފައ ވާ ިއޮފީހުން ިގދ.ތ ނަދޫ ފޯމާއ ،50ިިގައ 
ިއޮފީހަށްިފޯމްިގެންދ11ިިާއ ޤުރާރުގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ނުވާި ިތ ނަދޫ ިހުށަހެޅ ިފަރާތުގެިބަދަލުގައ  ފޯމާއ ،ިފޯމު

ިފަރާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގޮތުގައ  ިސޮއ ކޮށްފައ ވާފަރާތެއްގެ ިއ ޤުރާރުގައ  ިފުރ ހަމ0ިިަިތުން ފޯމާއ ،ިމައުލޫމާތު
ިއެންޓްރީކުރުމުގައި  ިފޯމްތަކާއ ، ިނުވާ ިހުށަހަޅާފައ  ިލ ޔުންތައް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިފޯމްތަކާއެކު ިފޯމްތަކާއ ، ނުވާ
ިއެފޯމްތައްި ިގެންގޮސްފައ ވާތީއާއ ، ިކުރ އަށް ިމާރކްސްދީ ިފޯމްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ ިހުރ ކަމަށް މައްސަލަ

ިގެއްލ ގެންދާނެި،ިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު ިޙައްޤު ިއެފަރާތްތަކުގެ ިދ ޔުމަކީ ިކުރ އަށް ިރ ޢާޔަތްކޮށް ިފޯމްތަކަށް ބާކީހުރ 
ިގެއްލުމެއްކަމަށްި ިއ ޢާދަނުކުރެވޭނެ ިގެއްލުމަކީ ިލ ބޭނެ ިފަރާތްތަކަށް ިއެ ިއެހެންވެއްޖެނަމަ ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއ ،

ި ިސަބަބުން ިމ ކަމުގެ ިފަިފެންނާތީއާއ ، ިނާޖާއ ޒު ިފަރާތަކަށް ިއެނގެންިވަކ  ިހޯދާދީފައ ވާކަން އ ދާއެއް
ިފޯމްތަކްެއި ިއުފެދޭ ިސުވާލު ިމެދު ިޞައްހަކަމާ ިސަބަބުން ިއ ޖުރާޢާތުތަކުގެ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާ ނެތްނަމަވެސް،

 ތަހުޤީޤަށްިޘާބ ތުވާތީއާއ ،ިބަލައ ގަނެ،ިއެިފޯމްތަކަށްިޢަމަލުކޮށްފައ ވާކަންި
ިކ1022ިޮ 1.21 ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ިގދ.ތ ނަދޫއ ން ިއަހަރު ިހުށަހަޅާފައ ވާިވަނަ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ށްފައ ވާ

ނޑައަޅާފައ ވާިއުސޫލަކީިކައުންސ ލުންިފާސްކޮށްފައ ވާިއުސޫލެއްކަންިއެނގެންި ފޯމްތަކަށްިމާރކްސްދ ނުމަށްިކަ
"ި ިކަމުގައ ވެފައ ، ިމެމްބަރުން ިވަކ  ިވަކ  ިކައުންސ ލްގެ ިދީފައ ވަނީ ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް 1022ިނެތްކަމާއ ،

ިތ ި ިއަހަރު ިވަނަ ިދޭނެގޮތް"ިގައ  ިޕޮއ ންޓް ިމީހުންނަށް ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިދޫކުރާ ިނަދޫއ ން ނޑު ބައެއ01ިިްމައ ގަ
 ހ މަނާފައ ވާކަމާއ ،ި

1.27 ި ިތަފާތު ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިބޭނުންކޮށ1ިިްފޯމުތަކަށް ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިފޯމެއް ިފެންނަންހުރ  ފައ ވާކަން
ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިދަރ ންގެިބަޔަށ5ިިްއެނގޭތީއާއ ،ިމ ގޮތުންިމާރކްސްިދ ނުމަށްިބޭނުންކޮށްފައ ވާިފޯމުގެި

ިތ ބ ިިއަހަރުންިދަށުގ20ިެމާރކްސްިދ ނުމުގައ ި ިހުރ ނަމަިނުވަތަިއެއްކުއްޖަކަށްިވުރެިގ ނަިކުދ ން ކުއްޖަކު
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ކުއްޖަކުިހުރ ިނަމަިނުވަތަިއެއްކުއްޖަކަށްިއަހަރުންިދަށުގ12ިިެި،ޔާންކޮށްފައ ވާިފޯމުިތަކަކާއ ނަމަިމ ހެންިބަ
 ވުރެިގ ނަިކުދ ންިތ ބ ނަމަިމ ހެންިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފޯމުތަކެއްިތަޙުޤީޤަށްިފެނ ފައ ވާތީއާއ ،ި

1.20 ި ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިބަޔަށް 12ިިދަރ ންގެ ިދަށުގެ ިނުއަހަރުން ިނަމަ ިހުރ  ިއެއްކުއްޖަކަށްިކުއްޖަކު ވަތަ
ވުރެިގ ނަިކުދ ންިތ ބ ނަމަިމ ހެންިބަޔާންކޮށްފައ ވާިބައެއްިފޯމުތަކަށްިމާރކްސްިދ ނުމުގައ ވެސް،ިހަމައެކަނި 

އަހަރުންިދަށުގެިކުދ ންނަށްިބަލައ ގެންިމާރކްސްދީފައ ވާކަމާއ ،ިބައެއްިފަރާތްތަކަށްިމާރކްސްިދ ނުމުގައ 20ިި
20ިި ިދެމެދުގ12ިިެއަހަރާއ  ިއެއުމުރުގެިިއަހަރާ ިފަރާތްތަކަށް ިއަނެއްބައ  ިދީފައ ވާއ ރު، ިމާރކްސް ދަރ ންނަށް

 ދަރ ންނަށްިއެއުސޫލުންިމާރކްސްިދީފައ ނުވާކަމާއ ،ި
ިފަރާތުންި 1.28 ިހުށަހަޅާ ިފޯމު ިބަލަހައްޓަނީ ިދަރ ން ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިބަޔަށް ިދަރ ންގެ ފޯމުތަކުގެ

ިދީފައ ނުވާ ިމާރކްސް ިބަޔަށް ިދަރ ންގެ ިލ ޔެ ިއެފަދަިނޫންކަމަށް ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިބަޔަށް ިދަރ ންގެ އ ރު،
ިނުދީި ިމާރކްސް ިބަޔަށް ިދަރީންގެ ިއަދ  ިނެތްކަމާއ ، ިއެނގޭކަށް ިނ ންމާފައ ވާކަމެއް ިކައުންސ ލުން ނ ންމުމެއް
ިއަދި  ިނެތްކަމާއ ، ިއެނގެން ިބަލައ ގެންކަން ިކޮންގޮތަކަށް ިނުވަނީ ިމާރކްސްދީފައ  ިއެބަޔަށް ިފޯމުތަކަށް ހުރ 

ިއެފަރާތަށްިދެމަފ ރ ންި ިބަޔާންކޮށް، ިނުވާކަމަށް ިފަރާތަށް ިބަލާ ިދަރ ން ިފަރާތަކީ ިއުޅޭ ިވަޒީފާގައ  ިތެރެއ ން ގެ
 ދަރ ންގެިބައ ންިލ ބެންޖެހޭިމާރކްސްިއުނ ކޮށްފައ ވާކަމާއ ،ި

ިގޯ 1.10 ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިބަޔަށް ިގެދޮރުގެ ިގޯތ  ިދަށުން ިބައ ގެ ިފުރަތަމަ ިޝީޓުގެ ިއެދޭިޕޮއ ންޓްދޭ އްޗަށް
ިއަނ ިމީހާގެ ިރަށަކުން ިއެއްވެސް ިފ ރ މީހާއަށް ިނުވަތަ ިގޯއްޗެއ100ިިްބ މީހާ ިބޮޑު އަކަފޫޓަށްވުރެ

ިއެފަރާތަި ިލ ބ ފައ ނުވާނަމަ ިމާރކްސ12ިިްކަށް ިއެބަޔަށް ނޑައަޅާފައ ވީނަމަވެސް ިކަ ިދ ނުމަށް މާރކްސް
ލ ޔެކ ޔުމަށްިބަލާފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތްކަމާއ   ، ދ ނުމުގައި 

ނުމުގައ ިކައ ވެނ ކޮށްގެންިއުޅޭކަމަށްިފޯމްގައ ިލ ޔެިކައ ވެނީގެިސެޓްފ ކެޓްިކައ ވެނީގެިބަޔަށްިމާރކްސްދ  1.12
ިދުވަހަކުވެސްި ިފަރާތްތަކާއ ، ިބައެއް ިވަރ ވެފައ ވާ ިމާރކްސްދީފައ ނުވާއ ރު، ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިކައ ވެނީގެ ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިލ ޔެފައ ވާ ިފޯމްގައ  ިނުވާކަމަށް ބައ ންިިކައ ވެނ ކޮށްފައ 
 މާރކްސްދީފައ ވާކަމާއ ،
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

1.11 ި ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިބައ ން 20ިިއުމުރުގެ 12ިިއަހަރާއ  ިމީހުންނަށް ިދެމެދުގެ 7ިއަހަރާ
ި ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިތެރެއ ން ިއޭގެ ނޑައަޅާފައ ވާއ ރު، ިކަ ިފޯމްގައ  ިމަތީގ12ިިެމާރކްސްދ ނުމަށް އަހަރުން

މާރކްސްދޭންޖެހޭިބައެއްިފަރާތްތަކަށ20ިިްގެިބައ ންިއަހަރުންިމަތ12ިީމާރކްސްދީފައ ވާކަމާއ ،20ިިބައ ންި
 މާރކްސްދީފައ ވާކަމާއ ،7ިިއަހަރާިދެމެދުގެިބައ ނ12ިިްއަހަރާއ 20ިި
ނޑައަޅާފައ ވާިމާރކްސްި 1.11 ރަށްވެހ ކަމުގެިބައ ންިމާރކްސްދ ނުމުގައ ިތ ނަދޫިރަށްވެއްހ ންނަށްިދ ނުމަށްިކަ

ި ިކޮންމެ ިދީފައ ނުވާކަމާއ ، ިފަރާތްތަކަށް ިދ ރ އުޅޭނަމަިއެފަދަ ިތ ނަދޫގައ  ިވީނަމަވެސް ރަށްވެއްސެއްކަމުގައ 
ި ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިދ ނުމަށް ިދީފައ ނުވާއ ރު،7ިިއެބައ ން ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިދ ރ އުޅޭ ިތ ނަދޫގައ  މާރކްސް

7ިބަލާިިތ ނަދޫއ ންިބޭރުގައ ިދ ރ އުޅޭކަމަށްިފޯމުގައ ިލ ޔެފައ ވާިބައެއްިފަރާތްތަކަށްިތ ނަދޫގައ ިދ ރ އުޅޭކަމަށްި
ިތ ނަދޫގައ ިދ ރ އުޅެފައ ،ިފ ރ މީހާިވަޒީފާި މާރކްސްދީފައ ވާކަމާއ ،ިމ ބަޔަށްިމާރކްސްދ ނުމުގައ ިއަނބ ދަރ ން
އަދާކުރުމަށްޓަކައ ިރަށުންިބޭރުގައ ިއުޅޭނަމަިނުވަތަިވަޒީފާިއަދާކުރަނީިރ ސޯޓެއްގައ ިކަމުގައ ވާނަމަ،ިނުވަތަި

އެއީިރަށުގައ ިދ ރ އުޅެނީކަމަށްިބަލާިއެބައ ންިމާރކްސްިދ ނުމަށްި،ިކ ޔެވުމަށްޓަކައ ިރަށުންިބޭރުގައ ިއުޅޭނަމަ
 ގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލުންިނ ންމާފައ ވާކަންިލ ޔެކ ޔުމުންިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،

1.15 ި ިބައްޕަގ1ިިެފޯމުގެ ިނުވަތަ ިމަންމަ ިމީހާގެ ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިއުނ ކުރުމުގައ  ިޕޮއ ންޓް ިބައ ން ވަނަ
ިއެއްގޯއްޗަށްވު ިނަމުގައ  ިގޯއްޗަކަށް ިކޮންމެ ިއ ތުރުވާ ިއޮތްނަމަ ިގޯތ  ިގ ނަ ިއުނ ކުރުމަށ2ިިްރެ މާރކްސް

ިގޯތި  ިގ ނަ ިއެއްގޯއްޗަށްވުރެ ިމައ ންބަފައ ންގެ ިފަރާތްތަކުގެ ިބައެއް ިހުށަހެޅ  ިފޯމް ނޑައަޅާފައ ވާއ ރު، ކަ
ި ިމައ ނ2ިްއޮތްއ ރު، ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިފޯމް ިއުނ ކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ، ބަފައ ންގެިމާރކްސް

 މާރކްސްިއުނ ކޮށްފައ ވާކަމާއ ،2ިނަމުގައ ިއެއްގޯތ ިއޮތްިފަރާތްތަކުގެިފޯމުގެިމ ބައ ންި
ިއޮޅުންތަކެއްި 1.12 ިމ ފަދަ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިމ ބައ ތަކަށް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިމާރކްސްދ ނުމަށް ފޯމަށް

ިނު ިކަނޑައަޅާފައ  ިތާރީޚެއް ިބަލާނެ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިފޯމަށް ިތަހުޤީޤަށްިއަރާފައ ވަނީ ވާތީކަމަށް
ިބަލާި ިޙާލަތު ިފަރާތުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެފޯމް ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިފޯމްތަކަށް ިއ ސްވެދެންނެވުނު ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއ ،
ިއެއްވްެސި ިހުށަހެޅ  ިފޯމް ިނެތުމުންނާއ ، ިއެނގެން ިކަނޑައަޅާފައ ވާކަން ިތާރީޚެއް ިވަކ  ރ ޢާޔަތްކުރާނެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިބަދަލެއް ިއެއްވެސް ިހާލަތަށް ިއެކަންިިފަރާތެއްގެ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ އައ ސްފައ ވާނަމަ،
ިމައްސަލާގައ  ިމ  ިއ ޢުލާނެއްކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ، ިއާއްމުކޮށް ިއެދ  ިނާޖާއ ޒުިިއެންގުމަށް ިފަރާތަކަށް ވަކ 

ި ިނެތުމުންނާއ ، ިއެނގެން ިހޯދާދީފައ ވާކަން ިހަރުދަނާިފައ ދާއެއް ިޢަމަލުކުރާނެ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  މ އީ،
ނޑައަޅާފައ ިނުވުމުގެިސަބަބުންނާއ  މާރކްސްދ ނުމަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާިފޯމްގައ ިހުރ ިބައ ތަކަށްި، އުސޫލެއްިކަ

ިކަމެއްކަމަށްި ިދ މާވެފައ ވާ ިސަބަބުން ިނުވުމުގެ ނޑައަޅާފައ  ިކަ ިވަކ ގޮތެއް ިރ ޢާޔަތްކުރާނެ މާރކްސްދ ނުމުގައ 
ިބެލެވޭތީއާއ ،ި

 

ިފޯމްތަި 1.11 ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިނަމްބަރިކުގޯއްޗަށް ިޤާނޫނު ިތެރެއ ން ިބ މާއި 1001/2ިގެ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިބެހޭިގަވާއ ދުގެިދަށުންިޝަރުތުފުރ ހަމަިނުވާި ިގޯތ ިދޫކުރުމާ ބެހޭިޤާނޫނު(ިއާއ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިބަންޑާރަ

ިފޯމްތަި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިދެމަފ ރ ން ިތެރެއ ން ިފޯމްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިތެރެއ ންިފަރާތްތަކާއ ،ިގޯއްޗަށްއެދ  ކުގެ
ިފޯމާއ  ިއެއްފަރާތެއްގެ ި، ކޮންމެވެސް ިތެރެއ ން ިފޯމްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފޯމް ޕޮއ ންޓަށްވުރ20ިިެގޯއްޗަށްއެދ 

 ދަށުންިމާރކްސްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތްތަކުގެިފޯމްތައްިގުރުއަތަށްިނުގޮސްިކެންސަލްކޮށްފައ ވާކަމާއ ،
 

ި 
ިތެރެއ ން،ިބަ 1.17 ިފޯމްތަކުގެ ިހުށަހެޅި ިއެއްކެންސަލްކޮށްފައ ވާ ިއެފޯމެއް ިކެންސަލްކޮށްފައ ވާިސަބަބު ފޯމްތައް

ިއެފޯމެއްި ިސަބަބު ިކެންސަލްކުރ  ިފޯމްތައް ިބައެއް ިކެންސަލްކޮށްފައ ވާ ިއަންގާފައ ވާއ ރު، ިލ ޔުމުން ފަރާތަށް
ިނެތްނަމަވެސް ިއެނގެން ިއަންގާފައ ވާކަން ިލ ޔުމުން ިފަރާތަށް ިފޯމްތައްި، ހުށަހެޅ  ކެންސަލްކޮށްފައ ވާ

ިކެން ިނަމްބަރ ިޤާނޫނު ިއާއ 1001/2ިިސަލްކޮށްފައ ވަނީ ިޤާނޫނު( ިބެހޭ ިބ މާއ  )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިފަރާތްތަކާއ ،ި ިނުވާ ިޝަރުތުފުރ ހަމަ ިދަށުން ިގަވާއ ދުގެ ިބެހޭ ިދޫކުރުމާ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ 

ިފޯމް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިދެމަފ ރ ން ިތެރެއ ން ިފޯމްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކޮންމެވެސްިގޯއްޗަށްއެދ  ިތެރެއ ން ތަކުގެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިތެރެއ ން ިފޯމްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފޯމް ިގޯއްޗަށްއެދ  ިފޯމާއ ، ިދަށުނ20ިިްއެއްފަރާތެއްގެ ޕޮއ ންޓަށްވުރެ
ިމާރކްސްިލ ބ ފައ ވާިފޯމްތައްކަންިއެިފޯމްތަކަށްިބެލުމުންިއެނގޭތީއާއ ،

ރުއަތަށްިދ ޔަިފަރާތްތަކުގެިމެދުގައި ތެރެއ ންިގުގދ.ތ ނަދޫންިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމުިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެި 1.10
ތަކަށްިޝަކުވާިހުށަހެޅުމުގެިފުރުޞަތުިގުރުއަތުނެގުންިބޭއްވުމަށްފަހު،ިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމުިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތް

ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެ އ ންިހުޅުވާލާފައ ވާކަމާއ ،ިމ ގޮތުންިހުށަހަޅާފައ ވާިޝަކުވާގައ ިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމު
ި ިގެއަކުން 5ިިއެއް ިއެޑްރެހަކުނ2ިިްއަދ  ިއެއް ިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް، ިލ ބ ފައ ވާކަމަށް ިގޯތ  ފަރާތަށް

ފަރާތަށްިގޯތ ިލ ބ ފައ ިނުވާކަމާއ ،ިގޯއްޗަށ2ިިްނުވަތ5ިިަގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންި
ިއެޑްރެ ިއެއް ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިލ ބ ފައ ވަނީ ިގޯތ  ިގ ނައ ން ިއެންމެ ފަރާތަށ1ިިްހަކުން

 ކަމާއ ،ި
1.18 ި ިތެރެއ ން ިމުވައްޒަފުންގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ 1ިިތ ނަދޫ ިލ ބ ފައ ވާއ ރު، ިގޯތ  2ިމުވައްޒަފަކަށް

ި ިނަމަވެސް، ިލ ބ ފައ ވީ ިގޯތ  ިފަރާތްތަކަކަށް ިއެހެން ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެޑްރެހުން ތ ނަދޫިގދ.މުވައްޒަފެއްގެ
ންސ ލްގެިއެއްވެސްިމެމްބަރަކަށްިނުވަތަިމެމްބަރެއްިރަޖ ސްޓްރީވެފައ ވާިއެޑްރެހަކުންިއެއްވެސްިފަރާތަކަށްިކައު

ިތެރެއ ންި ިމެމްބަރުންގެ ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިނެތްކަމާއ ، ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިލ ބ ފައ ވާކަމަށް ގޯތ 
މެމްބަރިކ ނާނަތުިމުޙައްމަދުިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމުިިކައުންސ ލްގެިރައީސްިއަޙުމަދުިނަޞީރުިއާއ ިކައުންސ ލްގެި

 ފަރާތަށްިގުރުއަތުންިގޯތ ލ ބ ފައ ިނުވާތީއާއ ،1ިހުށަހަޅާފައ ވީިނަމަވެސްިއެި
ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަމެއްި 1.10 ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ިފަރާތްތަކަށް ިނ ސްބަތްވާ ިގެއަކަށް ިވަކ  ިދޫކުރުމުގައ  ގޯތ 

ިކުރ މަތ ލާފައ ވާި ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިގެިއަދ  ިމީހެއްގެިބައެއް ިވަކ  ިލ ބ ފައ ނުވަނީ ިގޯތ  ިމީހަކަށް ިއެއްވެސް ތަކުގެ
ިލ ބ ފައި  ިތަޙުޤީޤަށް ިހެއްކެއް/ޤަރީނާއެއް ިކުރާ ިދަލީލު ިސަބަބުންކަމަށް ިކަމެއްގެ ިކޮށްފައ ވާ ިނުފޫޒުން މަޤާމުގެ

ިފުށުއެރު ިފުރ ހަމަކުރުމުގައ  ިއ ޖުރާޢާތުތަކެއް ިއެންމެހާ ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިހުރ ކަންިނުވ ނަމަވެސް، ންތަކެއް
 ތަހުޤީޤަށްިޘާބ ތުވާތީއާއ ،
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

1.12 ި ިދ ނުމަށްފަހު، ިމާރކްސް ިފޯމްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިފަރާތެއ212ިިްގޯއްޗަށް ިދޫކުރާނެ ގޯތ 
ި ނޑައެޅުމަށްޓަކައ  20ިިކަ ިފަރާތްތައް ިލ ބ ފައ ވާ ިމާރކްސް ިމަތ ން ކެޓަގަރީއަކަށ1ިިްމާރކްސްއަށްވުރެ

ިނަގާފަ ިގުރުއަތު ިއ ވާކަމާއ ބެހުމަށްފަހު ،ި ިދީފައ ވާ ިހުއްދަ ިދޫކުރުމަށް ިއ ން 212ިިގދ.ތ ނަދޫ 1ިގޯތ ،
ގޯތި 212ިކެޓަގަރީއަކަށްިބަހާލުމާިބެހޭިގޮތުންިގދ.ިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގައ ިމަޝްވަރާކޮށްފައ ވާކަމެއްިއަދ ި

ި ނޑައެޅ ފައ ވާ ިނ ސްބ01ިަކަ ިކޮން ިބަލައ ގެން، ިކޮންކަންތައްތަކަކަށް ިބަހާފައ ވާނީ ތަކުންކަމެއްިކެޓަގަރީއަށް
ި ިއަދ  ިކޮންތާރީޚެއްގައ ކަން ިނ ންމާފައ ވަނީ ިބެހުމަށް ިކެޓެގަރީތަކަށް ިއ ދާރާއ ންިފޯމުތައް ިކައުންސ ލް ތ ނަދޫ

ި ނޑައަޅާފައ ވާ ިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،ިދޫކުރުމަށްިކަ ިޔައުމ އްޔާތަކުން 212ިިފެނ ފައ ވާ ކެޓެގަރީއަކަށ1ިިްގޯތ 
ޙުޤީޤަށްިލ ބ ފައ ނުވާތީ،ިއެގޯތ ތައްިބަހާފައ ވަނީިކޮންިއުސޫލަކުންކަންިބެހުމާއ ިގުޅޭިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުމެއްިތަ

 ތަޙުޤީޤަށްިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،

 

ިބަލާއ ރު 1.11 ިލ ޔުންތަކަށް ިފެންނަންހުރ  212ިިި،މ މައްސަލާގައ  ިނަގާފައ ވަނީ ިގުރުއަތުން 1ިގޯތ 
ި ިކެޓަގަރީ ިކަމާއ ، 2ިިކެޓަގަރީއަކުން 11ިިއ ން ިދޫކޮށްފައ ވަނީ ިމާރކްސްލ ބ ފައ ވ01ިިާގޯތ  ިމަތ ން އ ން

02ިއ ނ72ިިްގޯތ ިދޫކޮށްފައ ވަނ82ިިީއ ނ1ިިްފަރާތްތަކުގެިމެދުގައ ިގުރުއަތުިނަގައ ގެންިކަމާއ ،ިކެޓަގަރީި
ގޯތި 10ިއ ނ1ިިްވާިފަރާތްތަކުގެިމެދުގައ ިގުރުއަތުިނަގައ ގެންިކަމާއ ،ިކެޓަގަރީިއާިދެމެދުިމާރކްސްލ ބ ފައ ި

ި 20ިިދޫކޮށްފައ ވަނީ ިނަގައ ގެނ70ިިްއ ން ިގުރުއަތު ިމެދުގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިމާރކްސްލ ބ ފައ ވާ ިދެމެދު އާ
 ކަމާއ ،

 

ިސަބަބުން 1.11 ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިގުރުއަތުން ިބަހައ ގެން ިކެޓަގަރީތަކަށް ޕޮއ ންޓަށްވުރ01ިިެ، އެފަދައ ން
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިލ ބ ފައ ވާ ިމާރކްސް 11ިިގ ނައ ން ިނުލ ބ ، ިގޯތ  ިފަރާތްތަކަށްވެސ20ިިްފަރާތްތަކަށް ިލ ބ ފައ ވާ ޕޮއ ންޓް
ި ިއޮވެ، ިފުރުޞަތު ިލ ބުމުގެ ިގދ.ތ ނަދ21ިިޫގޯތ  ިލ ބ ފައ ވާކަމާއ ، ިގޯތ  ިފަރާތަކަށްވެސް ިލ ބުނު ޕޮއ ންޓް

އ ވާިގޯއްޗަށްިއެދޭިފަރާތްތަކަށްިމާރކްސްދޭިއުސޫލުގައ ިގޯތި ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިމ ކޮމ ޝަނަށްިފޮނުވާފަ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ި ިއުސޫލުންކަމުގައ  ިއ ސްކަންދޭ ިފަރާތްތަކަށް ިލ ބޭ ިމާރކްސް ިގ ނައ ން ދޫކުރާނީ

 ގޯތ ތައްިޙަވާލުކުރުމުގައ ިގ ނައ ންިމާރކްސްިލ ބުނުިފަރާތްތަކަށްިއ ސްކަންދީފައ ނުވާކަންިއެނގޭކަމާއ ،ި

 

1.15 ި 1ިިމ ފަދައ ން ިބަހައ ގެން ިބަލ212ިިާކެޓަގަރީއަކަށް ިހާލަތަށް ިރަށުގެ ިނ ންމާފައ ވަނީ ިދޫކުރުމަށް ގޯތ 
ފަރާތަށްިގޯތ ިދޫކުރުމުންިގޯތ ިލ ބ ގެންދާިމީހުންގ212ިިެއެންމެިމަތ ންިމާރކްސްލ ބޭި،ިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

ިއުމުރުންިދުވަސްވެިގ ނަިދަރ ންތ ބ ިމީހުންނަށްވެި ފައ ،ިއެފަރާތްތަކަށްިދޫކުރާިބ މުގައ ިއ މާރާތްިމެޖޯރ ޓީއަކީ
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ،ިމ ހާރުވެސްިގދ.ތ ނަދޫގައ ިދުވަސްވީިފަޅުި ނުކޮށްިގ ނަިދުވަސްތަކެއްވެދާނެިކަމަށް
ިލ ބޭނެފަދައަކުންި ިގޯތ  ިމީހުންނަށްވެސް ިއުމުރެއްގެ ިހުރ ހާ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިހުރ ކަން ގެތަކެއް

ިއުސޫލުންިއ ންތ ޒާމްކު ިލ ބޭ ިގޯތ  ިމީހުންނަށް ިދުވަސްވީ ިބޭނުންތެރ ކަމެއްކަމަށާއ ،ިއުމުރުން ިއޮތުމަކީ ރެވ ފައ 
ި ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިބޭނުންވާތީ ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ިހުރ ހ1ިިާޒުވާނުންނަށްވެސް ިބަހާފައ ވަނީ ކެޓަގަރީއަކަށް

ިހަމަޖެއްސުމުގެ ިއ ންތ ޒާމް ިލ ބޭނެ ިގޯތ  ިމީހުންނަށްވެސް ިގދ.ތ ނަދޫިިއުމުރެއްގެ ިކަމަށް ބޭނުމުގައ 
ި ިނަމަވެސް، ިބުނެފައ ވީ ިތަހުޤީޤުގައ  ިމެމްބަރުން ިގޯތި ކައުންސ ލްގެ ިބަންޑާރަ ިދޫކޮށްފައ ވަނީ، ގޯތ ތައް

ި ިޤަވާޢ ދުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވ22ިިާދޫކުރުމުގެ ިމާއްދާގައ  ިިވަނަ ިބޭނުންވެފައ ވާިފަދައ ން ިއެންމެ ގޯއްޗަށް
 ކަމާއ ،ށްިބެލެވޭނެިޖާގައެއްިނެތްިފަރާތްތަކަށްިއ ސްކަންިދީގެންކަމަ

ި

1.12 ި ިމާއްދާގައ ، ިއެ ިދޫކުރުމަށްިއެހެނީ ިސަރަޙައްދަކުން ިއެ ިޢަދަދު، ިމީހުންގެ ިފުރ ހަމަވާ "ޝަރްޠު
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއެކަށީގެންވާި ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިމީހުންގެ ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިއ ތުރުވާނަމަ ިޢަދަދަށްވުރެ ިގޯތީގެ ހަމަޖެހ ފައ ވާ
ިކަނޑައަޅާ ިބައެއް ިނުވަތަ ިދަރީންނާއ ،ިމީހެއް ިއުފަން ިދަށުގައ ވާ ިބެލުމުގެ ިމީހުންގެ ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ނީ

ިދެމަފ ރ ންި ިމީހާއާއ ، ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިޢަދަދަށާއ ، ިމީހުންގެ ިބަލަންޖެހ ފައ ވާ ިޝަރްޢީގޮތުން އެމީހަކަށް
ިތަނަވަސްި ިބ މުގެ ިމީހުންގެ ިދަށުގައ ވާ ިބެލުމުގެ ިއެމީާހގެ ިއެދ ފައ ވޭތޯއާއ ، ިހުރ ގޮތެއްގެިދެގޯއްޗަށް ކަން

އެގޯއްޗަކާމެދުިޢަމަލުިކޮށްފައ ވާި، މައްޗަށާއ ،ިގޯއްޗަށްިއެދ ފައ ވާިމީހާއަށްިކުރ ންިގޯއްޗެއްިލ ބ ިނުވަތަިއޮވެ
ި ިރ ޢާޔަތްކޮށް" ިމައްޗަށް ިނަމަވެސްގޮތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވީ ިބައެއްި، ކަމަށް ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިމަތ ން އެންމެ
ނުލ ބ ިއެއަ ށްވުރެިދަށުންިމާރކްސްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތްތަކަށްިގޯތ ިލ ބ ފައ ވުމަކީިއެިމާއްދާގެިފަރާތްތަކަށްިގޯތި 

ިކޮށްފައ ވާި ިނުލ ބޭގޮތަށް ިގޯތ  ިފަރާތްތަކަށް ިބޭނުންވެފައ ވާ ިއެންމެ ިގޯއްޗަށް ިޚ ލާފަށް ިރޫޙާ މަޤްޞަދާއ ،
ފަރާތަކަށްިނަޖާއ ޒުިފައ ދާިހޯދާދެވޭގޮތަށްިކޮށްފަ  އ ވާިކަމެއްކަމަށްިބެލެވޭތީ،ކަމެއްކަމަށްިބެލެވޭތީއާއ ،ިވަކި 

 

1.11 ި ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް 20ިިގދ.ތ ނަދޫއ ން ިމަތ ން ިވުރެ މާރކްސްިޕޮއ ންޓަށް
ި ިގުރުއަތުލުން ިމެދުގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިހޮވ ފައ ވާ ިގުރުއަތަށް ިދުވަހުގ1022ިިެނޮވެމްބަރ02ިިލ ބ ގެން ވަނަ

ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ،20:00ިި ިއަންގާ ިޢާއްމުކޮށް ިއޮންނާނެކަމަށް ިމަރުކަޒުގައ  ިއާބާދީ ިތ ނަދޫ ގައ 
ި ިއެކަން ިފަރާތްތަކަށް ިހޮވުނު ިގުރުއަތަށް ިކަމަށްިއެއ ޢުލާނުގައ  ިޙަވާލުކުރެވޭނެ ިލ ޔުމެއް އަނގާ

ި ިދ ނުމަށްފަހު، ިމާރކްސް ިޢާއްމުކޮށްފައ ވާކަންިިހުރ ހާިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިމާރކްސް ިދީފައ ވާ ފޯމުތަކަށް
ލ ޔެކ ޔުމުންިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،ިއަދ ިމާރކްސްިދީފައ ވާގޮތާއ މެދުިހ ޔާލާިޝަކުވާިހުށަހެޅުމުގެިފުރުޞަތުި

ިފަި ިހުށަހެޅ  ިގުރުއަތަށްިފޯމު ިކެޓެގަރީތަކުން ިއެކ އެކ  ިއ ޢުލާނުގައ ވާފަދައ ން، ިދީފައ ނުވާކަމާއ ، ރާތްތަކަށް
ގޮސްފައ ވާިފަރާތްތަކަށްިގުރުއަތަށްިއަންގާިސްލ ޕްިޙަވާލުކުރާިލ ސްޓްތަކެއްިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންި

ިދ ޔަކަ ިގުރުއަތަށް ިލ ބ ފައ ވީނަމަވެސް،ިއެލ ސްޓުތަކުގައ  ިކަމަށްިސޮއި ތަޙުޤީޤަށް ިޙަވާލުވ  ިއަންގާިސްލ ޕާ ން
ިގުރުއަތުގައ ި ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިހ މެނ ފައ ވާ ިއެލ ސްޓުގައ  ިއަދ  ިކަމާއ ، ިހުރ  ިފަރާތްތައް ިބައެއް ނުކުރާ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 ބައ ވެރ ވުމުގެިފުރުޞަތުިދީފައ ިނުވާކަންިއެނގޭތީއާއ ،

 
1.17 ި ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދޫކުރުމަށް 212ިިގދ.ތ ނަދޫއ ން ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިބާއްވާފައ ވަނީ 02ިގުރުއަތު

ގައ ިތ ނަދޫިއާބާދީިމަރުކަޒުގައ ިކަންިއެނގޭކަމާއ ،ިގުރުއަތުލުނ20:00ިިްވަނަިދުވަހުގ1022ިިެނޮވެމްބަރި
ި ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިގެންގޮސްފައ ވަނީ ިފޮއްޓެއ1ިިްކުރ ޔަށް ިވަކ  ިކެޓަގަރީއަކަށް ިކޮންމެ ިތެރެއ ން ކެޓަގަރީގެ

ި ިނެގުމަށްޓަކައ ،ިއެނައުންސްކުރި ބަހައްޓައ ގެންކަމާއ ،ިގުރުއަތު ިގުރުއަތު ިގެންގޮސްފައ ވަނީ ިކުރ އަށް ނެގުން
ިކައުންސ ލްގެި، ތަރުތީބުންކަމާއ  ިބަދަލުގައ  ިފަރާތުގެ ިއެ ިޙާޟ ރުނުވާނަމަ ިއެފަރާތަކުން އެނައުންސްކުރާއ ރު

ިތަރުތީ ބުކޮށްފައ ވަނީިމާރކްސްިފަރާތުންިގުރުއަތުިނަގާފައ ވާނެކަމާއ ،ިގުރުއަތަށްިދ ޔަިފަރާތްތަކުގެިނަންތައް
 ލ ބުނުިތަރުތީބުންިނޫންކަންިތަހުޤީޤަށްިޘާބ ތުވެއެވެ.

 

1.10 ި ިގދ.ތ ނަދޫން ިމައްސަލާގައ  ިމ  ިގޯތި 1020ިއެހެންކަމުން، ިބަންޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިއަހަރު ވަނަ
ިއ ޖުރާޢާތުތަި ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވަނީ ިނ މެންދެން ިފެށ ގެން ިމަސައްކަތް ިޤާނޫނުިދޫކުރުމުގެ ކާއ ،

ި ިދޫކުރުމުގ1001/2ިިެނަންބަރު ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިއާއ ،ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިޤާނޫނު( ިބެހޭ ިބ މާ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭި ިދޫކުރުމުގައ  ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިއެނގޭތީއާއ ، ިޚ ލާފަށްކަން ގަވާއ ދާ

ި ިސަބަބުން ިނުކުރުމުގެ ިފުރ ހަމަ ިހަމަހަމަކާއ ،ިއ ޖުރާޢާތުތައް ިފަރާތްތަކަކަށް ިހުރ ހާ ިހުށަހެޅ  ފޯމް
ިއެންމެި ިއެކަމަށް ިލ ބ ފައ ވަނީ ިގޯތ  ިނުވާތީއާއ ، ިޢަމަލުކޮށްފައ  ިއުސޫލަކުން ިއެއް އ ންޞާފުވެރ ކަމާއެކު
ިގޯތ ތަކަކީި ިދޫކޮށްފައ ވާ ިބުރުގައ  ިމ  ިނުވާތީ، ިކަމަށް ިއ ސްކަންދީގެން ިމީހުންނަށް ބޭނުންޖެހ ފައ ވާ

ިކައުންސ ލްގެިއ ންޞާފުވެރ ކަ ިގދ.ތ ނަދޫ ިނެތުމުން، ިބެލެވެން ިކަމަށް ިގޯތ ތަކެއް ިދޫކޮށްފައ ވާ މާއެކު
ި 1020ިިއ ދާރާއ ން ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިއަހަރު ިއެންމެހައ 1022ިިވަނަ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިއަހަރު ވަނަ

ރިޖެނަރަލްގެިއޮފީހަށްިމި ގޯތ ތަކާިމެދު،ިޝަރީޢަތްިިމެދުވެރ ކޮށްިގޮތެއްިނ ންމަވާިދެއްވުމަށް،ިޕްރޮސެކ އުޓަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމައްސަލަިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ.ި

 

ިފަރާތެއްި -1 ިހަށަހަޅާފައ ނުވާ ިފޯމު ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތުގެ ިދީފައ ވާ ިކުރ މަތ ލުމަށް ިއެދ  ގޯއްޗަށް
ި ިދީފައ ވާކަމަށް ިގޯތ  ިއަށް ިގދ.މާތޮޑާ ިއޭޕްރ ލްގެ/ ިޝާކ ރު، ިޙުސައ ން ިމައްސަލަިކަމަށްވާ ފާހަގަކުރެވުނު

އެވަނީއެވެ.  ނ ންމޮގްިތ ރީގައި 
ގދ.ތ ނަދޫންިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމްިހުށަހަޅާފައ ވާިލ ސްޓުގައ ިޙުސައ ންިޝާކ ރުގެިނަންިލ ޔެފައ ވަނީިކުރީގައ ި 1.2

ކަމާއ ،ިލ ޔެފައ ވާިލ ޔުމެއްގައ ިޓ ޕެކްސްޖަހައ ިއެތަނުގައ ިލ ޔެފައ ވާިނަމެއްިފޮރުވާލުމަށްފަހުގައ ކަންިއެނގޭި
ިފޮތުގަ ިތަޙުޤީޤަށްިއެންޓްރީ ިފަހުގައ ކަން ިޖެހުމަށް ިޓ ޕެކްސް ިލ ޔެފައ ވަނީ ިނަން ިޝާކ ރުގެ ިޙުސައ ން އ ވެސް

ިޑައ ރެކްޓަރޭޓުންި ިސާރވ ސް ިފޮރެންސ ކް ިސާރވ ސްގެ ިޕޮލ ސް ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންނާއ ،ިމޯލްޑ ވްސް ފެނ ފައ ވާ
 ތައްޔާރުކޮށްފައ ވާިރ ޕޯރޓުންިއެނގޭކަމާއ ،

ިިތަޙުޤީޤަށް 1.1 ިގޯއްޗަށް ިލ ބ ފައ ވާ ި"ލ ސްޓް ިފަރާތްތަކުގެ 2ިއެދޭ ިއަކީ "01ިި ިތ ނަދ1022ިިޫމާރޗް ގައ 
ި ިނަންބަރު ިފޮނުވާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއ ދާރާއ ން ސ ޓީއާއެކQ10-C/2011/10ިިުކައުންސ ލްގެ

ިހ މެނ ފައ ނުވާކަމާއ ، ިނަން ިޙުސެއ ންިޝާކ ރުގެ އެސ ޓީއަކީިިއެޓޭޗްކޮށްފައ ވާިލ ސްޓެއްކަމާއ ،ިއެލ ސްޓުގައ 
ކައުންސ ލަރުންިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިހ ންގާުމ07ިިލޯކަލްިކައުންސ ލްިއ ންތ ޚާބުގައ ިއ ންތ ޚާބުވ ި

ި ިނަމަވެސް ިސ ޓީއެއްކަމާއ ، ިފޮނުވާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް 25ިިޙަވާލުވ ފަހުން ިތ ނަދ1021ިިޫޖޫން ގައ 
ޙަވާލުކޮށްފައ ވާިގޯއްޗަށްިއެދޭިފަރާތްތަކުގެިލ ސްޓުގައި ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިމ ކޮމ ޝަނުގެިތަޙުޤީޤުިޓީމާި

 ޙުސައ ންިޝާކ ރުގެިނަންިހ މެނޭިކަމާއ ،ި
ކައުންސ ލަރުނ7ިިްގޯއްޗަށްިއެދުނުިފަރާތްތަކުގެިލ ސްޓަށްިބަދަލުިގެނެސްފައ ވަނީިއ ންތ ޚާބުވ ިި،އެހެންކަމުން 1.1

ިތަ ިފަހުގައ ކަން ިޙަވާލުވުމަށް ިއ ދާރާއާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިގޯއްޗަށްއެދި ތ ނަދޫ ިއާއ ، ިޤަބޫލުކުރެވޭތީ ޙުޤީޤަށް
ިފޯމަކީ ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައ  ިޝާކ ރުގެ ިފާޠ މަތުި، ޙުސައ ން ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިއެދ ފައ ވާ ގޯއްޗަށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިފޯމުގެި ިއެފަރާތުގެ ިނައްތާލުމަށްފަހު ިފޯމު ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގދ.ތ ނަދޫ ިގަހާކޯޅ / ިމުޙުސ ން، ިޢަބްދުލް ހ ންދު
ިލ ބ ފައ ވާތީއާއ ިބަދަލުި ިހެކ  ިކ ތާބީ ިސާބ ތުވާވަރަށް ިތަޙުޤީޤަށް ިފޯމެއްކަން ިހ މަނާފައ ވާ ، ގައ 

ިޢަލީި ިމެމްބަރ ިކައުންސ ލް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ިޝާކ ރަކީ ިހުސައ ން ގދ.މާތޮޑާ/އޭޕްރީލްގެ
ިޝާކ  ިހުސައ ން ިނަމަވެސް ިކަމާއ ، ިކޮއްކޮއެއް ނޑު ިއެއްބަ ިގެ ިޑާބަން/ގދ.ތ ނަދޫ ިނަމުގައި ޝާމް، ރުގެ

ޢަލީިޝާމުގެިނަންިހ މަނާފައ ިނުވާކަމާއ   ، ތައްޔާރުކޮށްފައ ވާިފޯމުގައ ިމަންމަގެިދަރީންގެިތެރޭގައި 
ިނުވާކަންި 1.5 ިހ މަނާފައ  ިއެމަޢުލޫމާތު ިކަމަށްވެފައ  ިޝާމް ިޢަލީ ިޗެކްކޮށްފައ ވަނީ ިމާރކްސް ިދީފައ ވާ އެފޯމަށް

ި ިއަންގާފައ  ިމެމްބަރުންނަށް ިއެހެން ިޝާިކައުންސ ލްގެ ިޙުސައ ން ިދ ރ އުޅޭިނުވާކަމާއ ، ިތ ނަދޫގައ  ކ ރަކީ
ފަރާތެއްިނޫންކަމަށްިޢަލީިޝާމުިތަޙުޤީޤަށްިމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވާކަމާއ ،ިނަމަވެސްިޙުސައ ންިޝާކ ރުގެިފޯމަށްި
ދީފައ ވާިމާރކްސްިޗެކްކޮށްފައ ވަނީިޢަލީިޝާމްިކަމަށްވެފައ ިއެފޯމުގައ ިޙުސައ ންިޝާކ ރަކީިތ ނަދޫގައ ިއުޅޭި

ިރާތެއްކަމަށްިބަޔާންކޮށްިމާރކްސްިދީފައ ވާކަމާއ ،ިފަ
ިކައުންސ ލްގެި 1.2 ިގދ.ތ ނަދޫ ިމާރކްސްދ ނީ ިފުރަތަމަ ިއެންމެ ިފޯމަށް ިމ  ިމ ކަންތައްތައްހުރ އ ރު، މ އުސޫލުން

ނައ ބުރައީސްިމުޙައްމަދުިޒާހ ރުކަމާއ ،ިއެިފޯމަށްިމާރކްސްދ ންއ ރު،ިއެއީިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރި
ި ިޝާމް ިކޮއްކޮއެއްޢަލީ ނޑު ިއެއްބަ ިއެފޯމުގައ ިގެ ިނޭނގޭކަމާއ ، ިޒާހ ރުއަށް ިމުޙައްމަދު ިފޯމެއްކަމެއް ގެ

ނޑުިދެމީހުންކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާތީއާއ ،ިޢަލީިޝާމްއާއ ި ހުސައ ންިޝާކ ރުއާއ ިޢަލީިޝާމްއަކީިއެއްބަ
ިޝާކ ި ިހުސައ ން ިވީނަމަވެސް، ިދެމީހުންކަމުގައ  ނޑު ިއެއްބަ ިޝާކ ރުއަކީ ިގދ.ތ ނަދޫިހުސައ ން ރުއަކީ

ިޒާހ ރުއަށްި ިމުޙައްމަދު ިކޮއްކޮއެއްކަން ނޑު ިއެއްބަ ިޝާމްގެ ިޢަލީ ިޝާކ ރުއަކީ ިހުސައ ން ިނުވާތީ، ރައްޔ ތަކަށް
 ނޭނގޭކަމަށްިތަހުޤީޤުގައ ިބުނެފައ ވާތީއާއ ،

ި'ޑޮކ އުމަންޓްި 1.1 ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިޑައ ރެކްޓަރޭޓުން ިސާރވ ސް ިފޮރެންސ ކް ިސާރވ ސްގެ ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް
ިރ ޕޯރ ިއެގްޒެމ ނޭޝަން ިނަންބަރު K(g)DER/2012/0046ިިޓް' ިނަންބަރު ިފޯމު ގައި 125ިގައ 

ިޙުސައ ންި ިނަގާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިއަތުލ ޔުމާއ ، ިހ ސާބު ިއަދ  ިދ ވެހ  ިލ ޔެފައ ވާ ިގަލަމުން ކަޅުކުލައ ގެ
ިއަތުލ ޔުމާއ ިއަޅާކ ޔުމުން ިއަދ ިހ ސާބު ިތަފާތުކަމަށްިިޝާކ ރު،ިއެޕްރީލްގެ/ިގދ.މާތޮޑާިގެިދ ވެހ  އެދެލ ޔުން
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 ނަންބަރުި

ި ިނަންބަރު ިފޯމު ިއަތުލ ޔުމާއ ،125ިިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ،ިނަމަވެސް ިލ ޔެފައ ވާ ިގަލަމުން ިކަޅުކުލައ ގެ ގައ 
ިއަތުލ ޔުމާއ ި ިހ ސާބު ިއަދ  ިދ ވެހ  ިގދ.ތ ނަދޫގެ /ި ިޑާބަން ިޝާމު، ިޢަލީ ިނަގާފައ ވާ މ ކޮމ ޝަނުން

ިއެއް ިވަރަށް ިއެދެލ ޔުމުގައ  ިކުރެވ ފައ ވާކަމަށްިއަޅާކ ޔުމުން، ިފާހަގަ ިހުރ ކަން ިކަންތައްތަކެއް ގޮތް
ި ިނަންބަރު ިފޯމު ނޑެއްކަމަށ125ިިްބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިގަ ިބަދަލުކޮށްފައ ވާ ިފަހުން ިއަކީ ިކަވަރިޕޭޖް ގެ
 ބެލެވޭކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ،ިި

ިކައުންސ ލްި 1.7 ިހުރީ ިފޯމުތައް ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިއުފެދުމާއެކު، ިޝާމުކައުންސ ލް ިޢަލީ ިމެމްބަރު ިބެލުމުގެިގެ ގެ
ިކަމާއ  ިޑައ ރެކްޓަރޭޓުންި، ދަށުގައ  ިސާރވ ސް ިޕޮރެންސ ކް ިސާރވ ސްގެ ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް އެހެންކަމުން،

ތައްޔާރުކޮށްފައ ވާި'ޑޮކ އުމަންޓްިއެގްޒެމ ނޭޝަންިރ ޕޯރޓް'ިއާއ ،ިތަޙުޤީޤަށްިލ ބ ފައ ވާިލ ޔުންތަކަށްިބަލާއ ރުި
ިއެޕް ިޝާކ ރު، ިޙުސައ ން ިނަންބަރު ިފޯމު ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައ  ިގެ ިގދ.މާތޮޑާ /ި އަކ125ިިީރީލްގެ

ިސޮއ ކޮށްފައ ވާި ިޗެކްކުރ ކަމަށް ިއެފޯމު ިއެފޯމަކީ ިނޫންކަމާއ ، ިފޯމެއް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިޝާކ ރު ޙުސައ ން
ި/ިގދ.ތ ނަި ިޑާބަން ިޝާމް، ިޢަލީ ިބޭބެ ނޑު ިއެއްބަ ިޝާކ ރުގެ ިޙުސައ ން ިއަދ  ިމެމްބަރ ިގެިކައުންސ ލްގެ ދޫ

 އަތުލ ޔުމުންިލ ޔެިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާިފޯމެއްކަންިތަޙުޤީޤަށްިސާބ ތުވާތީ،ި
1.0 ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ި-)އެންޓ 1000/21ިިމ މައްސަލައަކީ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ12ިިަކޮރަޕްޝަން

ި ިގެ ި)ހ( ނޑ1ިަމާއްދާގެ ިކަ ިމައްސަލައެއްކަމަށް ިއެކުލެވޭ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ އަޅައ ،ިގައ ވާގޮތުގެމަތ ން
ިނަންބަރު 1000/1ިިިޤާނޫނު ިޤާނޫނު(ިގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ި)ހ(21ިި)ކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިޑާބަންގެި /ި ިގދ.ތ ނަދޫ ިޝާމް، ިޢަލީ ިމެމްބަރ ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިއަތޮޅުދެކުނުބުރީ ިހުވަދު ގެދަށުން،
ި ިނަމްބަރ ިކާޑް ިދަޢުވާކުރުމަށްިި(A034868)އައ .ޑީ ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިމައްޗަށް ގެ

ި ިފޮނުވުމަށާއ ،ިޢަލީ ިއޮފީހަށް ިހީލަތުންިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެ ިޝާކ ރު،ިމަކަރާއ  ިޙުސައ ން ިއާއ  ޝާމް
ިބައ ވެރ ކޮށް،ި ިގުރުއަތުގައ  ިއެފޯމު ިފުރާ، ިފޯމެއް ިނަމުގައ  ިޝާކ ރުގެ ިހުސައ ން ިހޯދުމަށްޓަކައ ، ގޯއްޗެއް
ގުރުއަތުންިޙުސައ ންިޝާކ ރުއަށްިގޯއްޗެއްިލ ބ ފައ ވާތީ،ިޢަލީިޝާމްިއާއ ިޙުސައ ންޝާކ ރުގެިމ ިޢަމަލަކީ،ި

ި ިއުޤޫބާތުގެ ިފެންނާތީއާއ ،212ިިޤާނޫނުލް ިކުށެއްކަމަށް ިހީލަތުގެ ިމަކަރާއ  ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
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ިލ ބ ގެ ިއ ޚްތ ޞާޞް ިބެލުމުގެ ިމައްސަލަ ިކުށުގެ ިހީލަތުގެ ިޕޮލ ސްިމަކަރާއ  ިމޯލްޑ ވްސް ންވަނީ
 ސާރވ ސްއަށްކަމަށްިވާތީ،ިމ ިމައްސަލަިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސާރވ ސްއަށްިފޮނުވަންިނ ންމީއެވެ.ި

 

ިހުށަހަޅާފައ ވާި .5 ިފޯމު ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތުގެ ިދީފައ ވާ ިކުރ މަތ ލުމަށް ިއެދ  ގޯއްޗަށް
ި ިމުޙުސ ިދެފަރާތެއްކަމަށްވާ ިޢަބްދުލް ިހ ންދު ިފާޠ މަތު ިއާއ ، ިގަހާކޯޅ /ގދ.ތ ނަދޫ އައ ޝަތުފާނު،ިން،

ިޙައްޤުި ިބައ ވެރ ވުމުގެ ިގުރުއަތުގައ  ިފަރާތްތަކަށް ިއެ ިގެއްލ ފައ ވާކަމާއ ، ިފޯމް ޑެންމާރކުއާގެ/ގދ.ތ ނަދޫ
އެވަނީއެވެ.ފާހަގަކުރެވުނުިމައްސަލަިލ ބ ދީފައ ނުވާިކަމަށްި  ނ ންމ ގޮތްިިތ ރީގައި 

5.2 ި ިފޯމު ިޢަބްިގދ.ތ ނަދޫންިގޯއްޗަށްިއެދ  ިހ ންދު ިތެރެއ ންިފާޠ މަތު ިމުޙުސ ން،ިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްތަކުގެ ދުލް
ިހުށަހެޅ ކަންި ިފޯމު ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިޑެންމާރކުއާގެ/ގދ.ތ ނަދޫ ިއައ ޝަތުފާނު، ިއާއ ، ގަހާކޯޅ /ގދ.ތ ނަދޫ

ިލ ސްޓުންނާއ  ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިފޮތާއ ، ިއެންޓްރީ ިއޮފީހުގެ އެފޯމްތައްިިގދ.ތ ނަދޫ
ިއެނގޭތީއާއ  ިބަހުން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއޮފީހަށް ިޢަބްދުލްި، ގދ.ތ ނަދޫ ިހ ންދު ިފާޠ މަތު އެގޮތުން

ިމުޙުސ ން ިޢަބްދުލް ިބައްޕަ ިއޭނާގެ ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިއޮފީހަށް ިގދ.ތ ނަދޫ ިފޯމު ގަހާކޯޅ /ި، މުޙުސ ންގެ
ގދ.ތ ނަދޫިކަމާއ ،ިޢައ ޝަތުިފާނުގެިފޯމުިހުށަހަޅާފައ ވަނީިޙަސަންދީދީ،ިވައ ޓްސޭންޑްި/ިގދ.ތ ނަދޫިކަމަށްި
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،ިއެިދެފަރާތުންިގޯއްޗަށްިއެދ ިފްޯމި ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެިލ ސްޓުގައ  ިފޯމު ިއެދ  ގޯއްޗަށް

 ހުށަހެޅ ކަންިތަހުޤީޤަށްިސާބ ތުވާކަމާއ ،ި
 

ނަމަވެސް،ިއެިިފަރާތްތަކުގެިފޯމުިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިނެތްކަމާއ ،ިއަދ ިއެފަރާތްތަކުގެިފޯމުި 5.1
ިދ ނުމުގަ ިފާޠ މަތުިމާރކްސް ިނެތްކަމާއ ، ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިއެއޮފީހުގެ ިބައ ވެރ ކޮށްފައ ވާކަން އ 

ިއަ ިއާއ ، ިގަހާކޯޅ /ގދ.ތ ނަދޫ ިމުޙުސ ން، ިޢަބްދުލް ިޑެންމާރކުއާގެ/ގދ.ތ ނަދޫިހ ންދު އ ޝަތުފާނު،
ި/ިއެޕްރީލްގެ ިނަންބަރުގައ ،ިގދ.މާތޮޑާ ިދެފޯމުގެ ިއެ ިބަދަލުގައ  ިފޯމުގެ ޙުސައ ންިޝާކ ރުގެިި،ހުށަހަޅާފައ ވާ



 

28 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިގޯއްޗެއްި ިހުސައ ންޝާކ ރުއަށް ިބައ ވެރ ކޮށް ިގުރުއަތުގައ  ިމާރކްސްދީ، ިއެދެފޯމަށް ިހ މަނައ  ދެފޯމެއް
 ލ ބ ފައ ވާކަމާއ ،ި

ދޫންިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމްިހުށަހަޅާފައ ވާިލ ސްޓުގައ ިޙުސައ ންިޝާކ ރުގެިނަންިލ ޔެފައ ވަނީިކުރީގައ ިގދ.ތ ނަި 5.1
ިޙ ންި ިފާޠ މަތު ިއެނަންިލ ޔެފައ ވާ ިޓ ޕެކްސްޖަހައ  ިނަމުގައ  ިގެ ިގަހާކޯޅ /ިގދ.ތ ނަދޫ ިމުޙްސ ން، ިއަބްދުލް ދު

ިލ ޔެކ ޔުންތަކުި ިފެނ ފައ ވާ ިތަޙުޤީޤަށް ިސާރވ ސްގެިފޮރުވާލުމަށްފަހުގައ ކަން ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ންނާއ ،
ިޙުސައ ންި ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާިރ ޕޯރޓުންިއެނގޭކަމާއ ،ިގޯއްޗަށްއެދ  ިޑައ ރެކްޓަރޭޓުން ފޮރެންސ ކްިސާރވ ސް
ިގދ.ތ ނަދޫި ިގަހާކޯޅ / ިމުޙުސ ން، ިޢަބްދުލް ިހ ންދު ިފާޠ މަތު ިފޯމަކީ، ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައ  ޝާކ ރުގެ

ިފޯމު ިތަޙުޤީޤަށްިިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފޯމެއްކަން ިހ މަނާފައ ވާ ިބަދަލުގައ  ިފޯމުގެ ިއެފަރާތުގެ ނައްތާލުމަށްފަހު
ލ ބ ފައ ވާތީއާއ ،ި  ސާބ ތުވާވަރަށްިކ ތާބީިހެކި 

5.5 ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ި-)އެންޓ 1000/21ިިމ މައްސަލައަކީ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ12ިިަކޮރަޕްޝަން
ި ިގެ ި)ހ( ިކޮރ1ިަމާއްދާގެ ނޑައަޅައ ،ިގައ ވާގޮތުގެމަތ ން ިކަ ިމައްސަލައެއްކަމަށް ިއެކުލެވޭ ިކުށެއް ޕްޝަނުގެ
ި ިނަންބަރު ިޤ1000/1ިިާޤާނޫނު ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ި)ކޮރަޕްޝަން ި)ހ(21ިިނޫނު(ިގެ ިމާއްދާގެ ވަނަ

ގެދަށުން،ިނާޖާއ ޒުިފައ ދާިހޯދައ ދ ނުމުގެިދަޢުވާިހުވަދުިއަތޮޅުދެކުނުބުރީިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރިޢަލީި
ި ިނަމްބަރ ިކާޑް ި)އައ .ޑީ ިޑާބަންގެ /ި ިގދ.ތ ނަދޫ A034868ިޝާމް، ިދަޢުވާކުރުމަށްި( ިމައްޗަށް ގެ

 ޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ.ި

ިއުސޫލަކުންި .2 ިހަމަހަމަ ިދީފައ ވަނީ ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ގދ.ތ ނަދޫން
ިދ ި ިމާރކްސް ިސަބަބުންިނޫންކަމާއ ، ިދީފައ ނުވުމުގެ ިމާރކްސް ިއ ންޞާފުވެރ ކަމާއެކު ނުމުގައ 

ިހޮވެންނުޖެހޭި ިގުރުއަތަށް ިކަމާއ ، ިހޮވ ފައ ނުވާ ިގުރުއަތަށް ިފަރާތްތަކެއް ިހޮވެންޖެހޭ ގުރުއަތަށް
ިގޯތި  ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިތެރެއ ން ިއޭގެ ިއަދ  ިހޮވ ފައ ވާކަމާއ ، ިގުރުއަތަށް ފަރާތްތަކެއް

އެވަނީއެވެ.ފާހަގަކުރެވުނުިމައްސަލަިލ ބ ފައ ވާކަމަށްި  ނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައި 
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2.2 ި ިއ ން ިކޮށ212ިިްގދ.ތ ނަދޫ ިއޮފީހުން ިގދ.ތ ނަދޫ ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިނަމްބަރިގޯތ  ިއޮފީހުގެ ިއެ ފައ ވާ
Q10C/2010/61ި(11ިި 1020ިނޮވެމްބަރ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިދަށުން ިއ ޢުލާނުގެ ިބަލ077ިިާ( ފޯމު

މާރކްސްއަށްވުރެިދަށްވުމުގެިސަބަބުނ20ިިްދ ރާސާކުރުމަށްފަހުިއޭގެިތެރެއ ންިޝަރުތުިފުރ ހަމަިނުވާތީއާއ ،ި
ިބާޠ ލްކޮށް،101ިި ިފޯމް 282ިިފަރާތެއްގެ ިމެދުގައ  ިނަގާފ1ިަފަރާތެއްގެ ިގުރުއަތު އ ވާކަމާއ ،ިކެޓަގަރީއަކުން

އ ނ1ިިްގޯތ ިނަގާފައ ވާއ ރު،ިކެޓަގަރ11ިިީފަރާތެއްގެިތެރެއ ންިގުރުއަތުނ27ިިްއ ނ2ިިްއެގޮތުންިކެޓަގަރީި
117ިި ިގުރުއަތުން ިތެރެއ ން 82ިިފަރާތެއްގެ ިކެޓަގަރީ ިއަދ  ިނަގާފައ ވާކަމާއ ، 1ިިގޯތ  ގޯތި 10ިއ ން

ި ިގުރުއަތުލައ ގެންކަމ107ިަނަގާފައ ވަނީ ިމެދުގައ  ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިމީހުންގެ ިފެންނަންހުރ  ިމ މައްސަލާގައ  ށް
 އެނގޭކަމާއ ،ި

 
ިމާރކްސްތައްި 2.1 ިދީފައ ވާ ިފޯމުތަކަށް ިހުރ ހާ ިދ ނުމަށްފަހު ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ގޯއްޗަށް

ދީފައ ވާިށްިފުރުޞަތުިދީފައ ނުވާކަމާއ ،ިމާރކްސްިޢާއްމުކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ،ިއެިމާރކްސްތައްިއ ޞްލާޙުކުރުމަ
ިހ މެނޭކަމާއ ،ިއަދި 81ިފޯމުތަކުގެިތެރެއ ންިމާރކްސްިދީފައ ވަނީިކޮންިފަރާތަކުންކަންިއެނގެންިނެތްި ފޯމު

ިފަހުންި ިމާރކްސްއަށް ިފޯމުތަކުގައ ވާ ިލ ބ ފައ ވާކަމާއ ، ިގޯތ  ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިތެރެއ ން އެފޯމުތަކުގެ
 ފައ ވަނީިކޮންިފަރާތަކުންކަންިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،އެބަދަލުތައްިގެނެސްިި،ބަދަލުތައްިގެނެސްފައ ވާކަމާއ 

 
ި
 

2.1 ި ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހ މެނޭ ިލ ސްޓުގައ  ިއަންގާ ިފަރާތްތަކަށް ފަރާތަކަށްިގުރުއަތުގައި 2ިގުރުއަތަށްިހޮވުނު
ިއެއްކުރުމުގައ  ިމާރކްސް ިނުވާކަމާއ ، ިދީފައ  ިފުރުޞަތު ިޖެހުމުގެިިބައ ވެރ ވުމުގެ ިމާރކްސް ނުބައ ކޮށް

ފަރާތެއްިހ މެނެންޖެހޭިކެޓެގަރީިނޫންިއެހެންިކެޓެގަރީތަކުންިގުރުއަތުގައ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާކަމާއ ،1ިިންިސަބަބު
ިފޯމުތައްި ިޖެހޭ ިބާޠ ލުވާން ިސަބަބުން ިބޭނުންކޮށްފައ ވުމުގެ ިއުސޫލެއް ިދެ ިތަފާތު ިދ ނުމުގައ  މާރކްސް
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 ނަންބަރުި

ިގުރުއަތުގަ ިބައ ވެރ ކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިގުރުއަތުގައ  ިގ ނަިބާޠ ލުނުކޮށް ިތެރެއ ން ިފޯމުތަކުގެ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާ އ 
ިފޯމުތައްި ިބައެއް ިކެންސަލްވާޖެހޭ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާކަމާއ ، ިގުރުއަތުގައ  ިތަކުން ިކެޓެގަރީ ިނުބައ  ފޯމުތަކެއްގެ

 ގުރުއަތުގައ ިބައ ވެރ ކޮށްފައ ވާކަމާއ ،
 

އ ވާިމައުލޫމާތާއ ިއެިފޯމްތަކަށްިފޯމުގ072ިަފޯމުގެިތެރެއ ނ077ިިްވުނުިމ ިކޮމ ޝަނުގެިތަހުޤީޤުންިމ ދެންނެި 2.5
ފަރާތުގެިފޯމްތައްިއެއްިއުސޫލަކުނ181ިިްދީފައ ވާިމާރކްސްތައްިބަލާިދ ރާސާކުރުމަށްފަހު،ިޝަރުތުފުރ ހަމަވާި

ި 20ިިވަޒަންކުރ އ ރު، ިހޮވ ފައ ވަނީ ިގުރުއަތަށް ިމާރކްސްލ ބ ގެން ިމަތ ން 282ިމާރކްސްއަށްވުރެ
112ިއ ނ1ިިްފަރާތެއްިގުރުއަތަށްިދާންޖެހޭއ ރު،ިކެޓަގަރ21ިިީއ ނ2ިިްފަރާތެއްކަމާއ ،ިއެގޮތުންިކެޓަގަރީި

 ފަރާތެއްިގުރުއަތަށްިދާންޖެހޭިކަމާއ ،120ިިއ ނ1ިިްފަރާތެއްިގުރުއަތަށްިދާންޖެހޭިކަމާއ ،ިކެޓަގަރީި
 

 
2.2 ި 87ިިކެންސަލްވާންޖެހޭ ިތެރޭގައ ، ިގުރުއަތ21ިަފަރާތުގެ ިކުރ ން ިއޭގެިފަރާތެއް ިއަދ  ިގޮސްފައ ވާކަމާއ ، ށް

ި 5ިިތެރެއ ން ިނުވާ ިޝަރުތުފުރ ހަމަ ިލ ބ ފައ ވާކަމާއ ، ިގޯތ  ިގޮސ1ިިްފަރާތަކަށް ިގުރުއަތަށް ފަރާތެއް
ި ިގޮސްފައ ނުވާ ިގުރުއަތަށް ިކުރ ން ިލ ބ ފައ ވާކަމާއ ، ިގޯތ  ިޝަރުތުފުރ ހަމަވ15ިިެއެދެފަރާތަށްވެސް ފަރާތެއް

 ލ ބޭނެތީިއެފަރާތްތައްިގުރުއަތަށްިދާންޖެހޭކަމާއ ،ިިމާރކްސްއަށްވުރެިމަތ ންިމާރކްސ20ިް
 

2.1 ި ިކެންސަލްކުރަންޖެހޭ ިސަބަބުން ިނުވުމުގެ ިފްޯމ202ިިޝަރުތުފުރ ހަމަ ިފަރާތްތަކުގެ ިބައެއް ިތެރެއ ން ފަރާތުގެ
ިސަބަބުި ިކެންސަލްކުރ  ިފޯމްތައް ިއަނެއްބައ  ިއަންގާފައ ވާއ ރު، ިއެފަރާތްތަކަށް ިސަބަބު ކެންސަލްކޮށްފައ ވާ

ިއެފޯމެ ިއަންގާފައ ނުވާކަމާއ ، ިފަރާތަށް ިހުށަހެޅ  ިމާރކްސްތައ072ިިްއް ިލ ބ ފައ ވާ ފޯމަށް
 އާއްމުކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ،
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 ނަންބަރުި

 
ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާި 2.7 ިޙަވާލުކުރުމަށް ިސްލ ޕް ިއަންގާ ިހޮވުނުކަން ިގުރުއަތަށް ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ގދ.ތ ނަދޫން

ސްލ ޕްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިބައެއްިފަރާތްތަކުންި ކަމާއ ،ނުވާިލ ސްޓްގައ ވާިބައެއްިފަރާތްތަކާިސްލ ޕްިޙަވާލުކޮށްފައ 
ިގުރުއަތުގައި  ިފަރާތްތަކުން ިބައެއް ިޙަވާލުކޮށްފައ ނުވާ ިސްލ ޕް ިބައ ވެރ ވެފައ ނުވާކަމާއ ، ގުރުއަތުގައ 
ިނޫން ިކެޓެގަރީ ިހ މެނެންޖެހޭ ިއެފަރާތް ިބަލާއ ރު ިމާރކްސްއަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިފޯމުތަކަށް ިބައ ވެރ ވެފައ ވާކަމާއ ،

ބައ ވެރ ކޮށްފައ ވާކަމާއ ،  އެހެންިކެޓެގަރީތަކުންިގުރުއަތުގައި 

ިއ ތުރުން ިކެންސަލްކޮށްފައ ވާި، މީގެ ިއެފޯމު ިފޯމުތަކެއްގައ  ިގ ނަ ިތެރެއ ން ިފޯމުތަކުގެ ކެންސަލްކޮށްފައ ވާ
ިމާރކްސްި ިޙައްޤުވާ ިފޯމަށް ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަާމއ ، ސަބަބެއް

ިހުރ ކަމާއ  ިފޯމުތަކެއް ިެކންސަލްވެފައ ވާ ިސަބަބުން ިއުސޫލެއްި، ނުދ ނުމުގެ ިއެއް މާރކްސްދ ނުމުގައ 
ިޤާނޫނުި ިފަރާތަކަށް ިއެތައް ިހުށަަހޅާފައ ވާ ިފޯމު ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިސަބަުބން ިނުވުމުގެ ބޭނުންކޮްށފައ 

ިޙައް ިއެފަރާތްތަކުގެ ިމަޙުރޫމުވެ ިޙައްޤުން ިބޯހ ޔާވަހ ކަމުގެ ިލ ބ ދޭ ިގެއްލ ގެންިއަސާސީން ޤު
ި ިރ ޕޯޓްގެ ިތަޙުޤީޤަށްިސާބ ތުވާތީ،ިމ  2.12.17ިއާއ ،2.12.11ިިއާއ ،2.12.12ިިގޮސްފައ ވާކަމަށް

ި 2.12.10ިިއާއ ، 2.12.18ިިއާއ ، 2.12.10ިިއާއ ، ިބަޔާންކޮްށަފއ ވ2.12.12ިިާއާއ  ގައ 
ިނި  ިގޮތެއް ިފަރާތްތަކާމެދު ިޝާމ ލްވާ ިމައްސަލާގައ  ިމ  ިރ ޢާޔަތްކޮށް ންުމމަށްިކަންތައްތަކަށް

 ޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނަރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ިމ ިމައްސަލާގައ ިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ި
ިި

ިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްި
ި
ިއޮފީހުގެި .2 ިތ ނަދޫ ިދެކުނުބުރީ ިއަތޮޅު ިހުވަދު ިކޮށްފައ ވާ، ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިގޯތ  ިއ ން ގދ.ތ ނަދޫ

ި Q10C/2010/61ި(11ިިނަމްބަރ ިއ ޢުލާނަކ1020ިީނޮވެމްބަރ ިއެ ިބަލާއ ރު، ިއ ޢުލާނަށް )
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 ނަންބަރުި

ި ިނަްނބަރު ިއެކުލަވާލާފައ ވާ،1001/2ޤާނޫނު ިލ ބ ދީގެން ިބާރު ިޤާނޫުނން ިބ މާބެހޭ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ :ި
ި ިޤަވާޢ ދުގެ، ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިބަޔާންކޮށްފައ ާވ21ިިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ިއެފަަދި ިއެގޮތުން ިފާަހގަކުރެވޭތީއާއ ، ިނޫންަކން ިއ ޢުލާނެއް ިކޮށްފައ ވާ ިއެނގޭނޭެހން ކަންކަން
ިދޫކުރު ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިހ މަނަންޖެހޭނެކަަމށް ިއ ޢުލާނެއްގައ  ިޤަވާޢ ދުގެ، 21ިމުގެ

ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާިކަންތައްތަކުގެިތެރެއ ން،ިއެިމާއްދާގެި)ށ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ،ިގޯތ ި
ިގޯތީެގި ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިދޫކުރަން ިބަޔާންޮކށްފައ ާވ، ިގައ  ި)ނ( ިމާއްދާގެ ިއެ ިސަރައްޙައްދާއ ، ދޫކުރާ

ިބަޔާން ިގައ  ި)ރ( ިމާއްާދގެ ިއެ ިބޮޑުމ ނާއ ، ިކުރ މަތ ލެވޭޭނިޢަދަދާއ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ކޮްށފައ ވާ،
ިޯގތ ި ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ، ިގައ  ި)ބ( ިމާއްދާގެ ިއެ ިއަދ  ިޝަުރޠުތަކާއ ، ިހުންަނންޖެހޭ މީހުންގައ 
ދޫކުރެވޭނީިވަކ ިޝަރުޠުތަކަކާިެއކުގައ ިކަމަށްވާނަމަިއެިޝަރުޠުަތކާއ ،ިއަދ ިއެިމާއްދާގެި)ޅ(ިގައ ިި

ަވނަިގޯއްޗެއްިނަގާިފަރާތެއްނަަމިއެފަރާތަށްިގޯތ ިދޫކުާރނެިކުއްޔާއ ،ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިދ ރ އުޅުމަށްިދެ
ި ިަގވާއ ދުގެ ިއެ ިގޮތުގެމަތ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ި)ކ(ިގައ  ިމާއްދާގެ ިއެ ިދަށުނ7ިިްއަދ  ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިނުވާަކންި ިހ މަާނފައ  ިއ ޢުލާނުގައ  ިއެ ިޝަރުޠުތައް، ިއެ ނޑަައޅާނަމަ ިކަ ިޝަރުޠުތަކެއް އ ތުރު
ިއ ޢުލާނެއްަގއ ިފާހަގަކުރެވޭ ިއެފަދަ ިއ ޢުލާނުގައ ، ިކުރާ ިދ ނުމަށް ިގޯތ  ިފަހުްނ ިމީގެ ތީ،

ި ިޤަވާޢ ދުގެ ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިމާއްދާގައ 21ިިހ މަނަންޖެހޭނެކަަމށް ވަނަ
ިއ ދާރާއަށްި ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިއަތޮޅުދެކުނުބުރީ ިހުވަދު ިހ މެުނމަށް ިކަންތައްތައް ިބަޔާންކުރާ

 އެންގީއެވެ.

 
1. 11ިި ިނަންަބރ1020ިިުނޮވެމްބަރ ިކުރ  ިއޮފީހުން ިތ ނަދޫ ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިގޯތ  ިތ ނަދޫއ ން ގައ 

Q10C/2010/61ިިީިމުއްދަތަކ ިހުޅުވާލާފައ ވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިފޯމު ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ
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11ިި 1020ިިނޮވެމްބަރ 02ިިއ ްނ 1022ިިޖެނުއަރީ 10ިިއާއ  1022ިިޖެނުއަރީ 20ިއ ން
ި 1022ިިފެބްރުއަރީ ިއޮފީހުގެ ިތ ނަޫދ ިނަމަވެސް، ިާފހަގަކުރެވުނު ިއަހަުރގ1022ިިެއަށްކަން ވަނަ

ިއެންޓްރީި ިފޯމުތަކުގައ ވާ ިހުށަަހޅާފައ ވާ ިއޮފީހަށް ިތ ނަދޫ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިފޮތާއ ، އެންޓްރީ
ިކޮށްފައ  ިއޮފީހުްނ ިތ ނަދޫ ިލ ސްުޓްނ ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ނޑާއ ، ވާިތައްގަ

އ ޢުލާންތަކުގައ ިގޯއްޗަށްިއެދ ިުހށަހަޅާިފޯމުތައްިބަލައ ގަތުމަްށިަބޔާންކޮށްފައ ވާިދުވަސްތައްިފ ޔަަވއި 
(ި ިދުވަސްތަކުގައ  01ިިއެހެން 1022ިިޖެނުއަރީ 18ިިއ ން ިއެދ1022ިިޭޖެނުއަރީ ިގޯއްޗަށް އަށް(

ި ިމ ގޮތުން ިެއނގޭތީއާއ ، ިބަލައ ގެންފައ ވާކަން 01ިިފޯމުތައް ިއ 1022ިޖެުނއަރީ ޖެނުއަރ18ިިީން
ފޯމުިތ ނަދޫިއޮފީހުްނިބަލައ ގެްނފައ ވާކަންިތަޙުޤީޤަށްިފާހަގަިކުރެވޭތީއާއ ،50ިިއަށްިޖުމްލ1022ިިަ

ިހުށަހަޅަންެޖހޭި ިއެއްޗެއް ިެއނޫންވެސް ިނުވަަތ ިފޯމެއް ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތެއްގެ ިވަކ  ިއެޅ ފައ ވާ ނޑަ ކަ
ބޭރުންިަތކެތ ިބަލައ ގަތުމަީކިހަމަޖެހ ފައ ާވިިކަމަށްިޢާންމުކޮށްިއ ޢުލާންިކުރުމަށްފަހު،ިއެިމުއްދަތުގެ

ިތެރޭގައ ި ިމުއްދަތެއްގެ ިވަކ  ިަފހުން ިމީގެ ިބެލެޭވނެތީ، ިކަމަށް ިކަެމއް ިކުރެވޭ ިޚ ލާފަށް އުޞޫލާއ 
ހުށަހެޅުމަށްިއ ޢުލާނުކޮށްެގންިބަަލއ ގަނެވޭިތަކެތ ިހަމަޖެހ ފައ ވާިއުޞޫލުގެިބޭރުންިބަލައ ިނުގަތުމަްށި

 ރީިތ ނަދޫިަކއުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ހުވަތުއޮތޮޅުިދެކުނުބު

 
ފޯމެއްގައ ިއެންޓްރީިކުރ 11ިިގދ.ިތ ނަދޫިއ ންިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިފޯމުތަކުގެިތެރެއ ންި .1

ިނުވާކަމާއ ،ި ިލ ޔެފައ  ިފާހަަގ8ިިތާރީޚު ިތަޙުޤީޤަށް ިނުވާކަން ިލ ޔެފައ  ިނަންބަރު ިއެންޓްރީ ފޯމެއްގައ 
ިފޯމުތައް ިފާހަގަިިކުރެވޭތީއާއ ، ިދ މާނުވާކަން ިތާރީޚުތަކާއ  ިތަރުތީބާއ  ިނަންބަރުގެ އެންޓްރީކޮށްފައ ވާ

ިއެންޓްރީި ިތާރީޚުތަކުގައ  ިަފހުގެ ިނަންބަރުތައް ިއެންޓްރީ ިކުރީގެ ިމ ގޮތުން ކުރެވޭތީއާއ ،
ގެިކޮށްފައ ވާކަމާއ ،ިފަހުގެިއެންޓްރީިނަންބަރުތައްިކުރީގެިތާރީޚުތަކުގައ ިއެންޓްރީިކޮށްފައ ވާކަންިފޯމު
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ިހުށަހަޅާފައ ވާި ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިގދ.ތ ނަދޫއ ން ިއެނގޭތީއާއ ، ިމަޢުލޫމާތުން ިލ ޔެފައ ވާ ބޭރުގައ 
ިނަމަވެސްި ިއޮތް ިއޮފީހުްނިތައްޔާރުކޮށްފައ  ިތ ނަދޫ ިލ ސްޓެއް ިލ ޔެފައ ވާ ިއަުތން ިބަލައ ގަނެ ފޯމުތައް

ިތަފާތު ިއެލ ޔުމުގެ ިލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ ، ިއޮފީހުން ިތ ނަދޫ ިއަޞްލު ިތ ނަދޫިިއެލ ޔުމުގެ ކޮޕީތަކެއް
ިެއންްޓރީި ިއޮފީހުގެ ިތ ނަދޫ ިކޮްށފައ ވާ ިެއންޓަރ ިބަލައ ގަނެ ިފޯުމތައް ިފެނ ފައ ާވތީއާއ ، އޮފީހުން
ިފޯމުި ިމ ބުރުގައ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިތ ނަދޫްނ ިގެނެސްފައ ވާތީ، ިބަދަުލތައް ިޖަހައ  ިޓ ޕެކްސް ފޮތުގައ 

ިމަޢުލޫމާތަކީ ިސައްޙަ ިއެްނމެ ިފަރާތްތަކުގެ ިނެތުުމްނ،ިިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެނގެން ިތަޙުޤީޤަށް ކޮބައ ކަން
ިއޮންނަި ިކުރުމަށް ިއެންޓްރީ ިތަކެތ  ިއެނޫންވެސް ިފޯމުތަކާއ  ިބަލައ ގަންނަ ިކައުންސ ލަށް ިފަހުން މީގެ
ިފުރ ހަމަކޮްށި ިމަޢުލޫމާތުތައް ިހުންަންނޖެހޭ ިފޮތުގައ  ިއެންޓްރީ ިޢަމަލުކޮްށ ިއެއްގޮތަށް އުޞޫލާއ 

 ބުރީިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ބެލެހެއްޓުމަށްިހުަވތުއޮތޮޅުިދެކުނުި

 
ިލ ޔުންަތއްި .5 ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިފޯމުތަކާއ އެކު، ިދޫކޮށްފައ ވާ ިގޮތުން ިގުޅޭ ިދޫކުރުމާއ  ިގޯތ  ތ ނަދޫއ ން

ކަމުގައ ިއެފޯމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިއައ ޑީިކާޑުގެިކޮޕީއާއ ،ިކައ ވެންޏާއ ިވަރީގެިސެޓްފ ކެޓްގެިކޮޕީި
ވާިފަރާތްތަކުގެިފޯމުތަކާއ ،ިމަޢުލޫމާތުިފުރ ހަމަނުވާިފޯމުތަކެއްިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްިހުށަހަޅާފައ ނު

ިހުށަހަޅަންި ިފޯމާއ އެކު ިހުށަހެޅ އ ރު، ިފޯމު ިކުރެވޭތީއާއ ، ިފާހަގަ ިބަލައ ގެންފައ ވާކަްނ އ ދާރާއ ން
ިގު ިފަރާތްތަކަށް ިބައެްއ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާ ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިބައެއް ިއެފަދަިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ޅައ ގެން

ިކުރެވޭތީ،ިމީގެިފަހުންިކަުއންސ ލްިއ ދާރާއަށްިހުށަހަޅާިފޯމެއްގައ ި ިާފހަގަ ލ ޔުންތައްިހޯދާފައ ވާކަން
ކޮންމެހެންިފުރ ހަމަިކުރަންެޖހޭިމަޢުލޫމާތުތައްިފުރ ހަަމިކޮށްފައ ިވޭތޯއާއ ،ިފޯމާއ އެކުިހުަށހަޅަންެޖހޭި

ި ިހަމަތޯ ިލ ޔެކ ޔުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޯފމުިކަމަށް ިބަލައ ނުގަތުމަށާއ  ިފޯމު ިނޫނީ ބެލުމަށްަފހުގައ 
ިލ ޔެކ ޔުމެއްި ިއ ތުރު ިކުރުމަށް ިފުރ ހަމަ ިފޯމު ިފަރާްތތަކުގެ ިނުވާ ިފުރ ހަަމ ިފޯމު ބަލައ ގަތުމަށްަފހު



 

35 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއުޞޫލަކުްނި ިހަމަހަމަ ިފަރާްތަތކަކަށްވެސް ިހުރ ހާ ިހުަށހެޅ  ިކުރާނަަމ،ިފޯމު ިސާފު ިމަޢުލޫމާތު ހޯދައ 
އެލ ޔެކ ޔުމެއްިހޯދ ިގޮތާއ ިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރ ިގޮތްިލ ޔެކ ޔުމުންިއެނގޭނޭހެްނިިޢަމަލުިކުރުމަށާއ ،

 ބެލެހެއްޓުމަށްިހުަވދުއޮތޮޅުިދެކުުނބުރީިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ި

 
ިފޯމުތަކުގައ ،ި .2 ިދޫކޮށްފައ ވާ ިއޮފީުހން ިތ ނަދޫ ިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ތ ނަދޫއ ން

ިދ ރ އުޅު ިޤާވާޢ ދުގެ ިބެހޭ ިދޫކުރުމާއ  ިބަންޑާރަގޯތ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވ21ިިާމަށްޓަކައ  ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިގޯތ ގެދޮުރގެި ިއުމުރާއ ، ިފަރާތުގެ ިހުށަހަާޅ ިފޯމު ިނުވާތީއާއ ، ިބަޔާންކޮްށފައ  ިޝަރުޠުތައް އަސާސީ

ިހުށަހެޅުމުގެ ިެއދ  ިނުވުމުގެިސަބަބުްނ،ިގޯއްޗަށް ިހ ނަމާފައ  ިމަޢުލޫމާތު ިފުރ ހަަމިިޙާލަތުފަދަ ޝަރުޠު
ނުވާިގ ނަިފަރާތްތަކަކުންިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމުިހުށަހަޅާފައ ވާތީއާއ ،ިއަދ ިޝަރުޠުިފުރ ހަމަނުވާިގ ަނި
ިފަހުންި ިއޭގެ ިއަދ  ިހޯދައ ، ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅޭ ިއެފޯމުތަކާ ިބަަލއ ގަނެ، ިއޮފީހުން ިތ ނަދޫ ފޯމުތަކެއް

ިޮގތު ިއ ދާރީ ިސަބަބުން ިބާޠ ލުކުަރންޖެހުމުެގ ިތ ނަދޫިއެފޯމުތައް ިމަސައްކަތްތަކެއް ިގ ނަ ްނ
ިހުށަަހޅާި ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިފަހުން ިީމގެ ިކުރެވޭތީ، ިފާހަގަ ިޖެހުނުކަްނިތަޙުޤީޤަށް ިކުރަން ކައުންސ ލުން
ިބޭނުްނވާި ިހުށަހެޅުމަށް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިބަޔާންކުރުމަށާއ  ިޝަރުޠުތައް ިއެދުމުގެ ިގޯއްޗަށް ފޯމުތަކުގައ 

ިޙާލަ ިރަށުގެ ިތައްޔާރުކުރުމުގައ  ިހުށަހަޅާިފޯމު ިފޯމްތައް ިކުރުމަށާއ ، ިތައްޔާރު ިފޯމު ިރ ޢާޔަތްކޮށް ތަށް
ިރައްޔ ތުންނަށްި ިހުރ ހާ ނޑައަޅާފައ ވާނަމަ،ިއާއްމުކޮށް ިކަ ިއ ތުރުިޝަރުތުތަކެއް ިގުޅޭގޮތުން ފަރާތްތަކާ
ިތ ނަދޫި ިދެކުުނބުރީ ިހުވަތުއޮތޮޅު ިހ ެމުނމަށް ިފޯމްތަކުގައ  ިޝަރުތުތައް ިއެ ިފެންނާެނހެން ފަސޭހައ ން

 ންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ކައު

 
ިފޯމުގެި .1 ިކޮށްފައ ވާ ިތައްޔާރު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިހުށަެހޅުމަށް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ތ ނަދޫއ ން
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 ނަންބަރުި

ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިފޯމުިހުށަހަޅާިފަރާތުންިމ ހާރުިދ ރ އުޅޭިއެޑްރެސްިލ ޔަންިބަޔާންކޮށްފައި 2.7ި
ިއެމަޢުލޫމާތަކީި ިއަދ  ިކުރަންޖެހޭިިއޮތުމުންނާއ  ިރ ޢާޔަތް ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިފޯމަށް ިއެދޭ ގޯއްޗަށް

ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާަކންި ިފޯމުގައ  ިތަފްީޞލް ިގޮތުގެ ިލ ޔަންޖެހޭ ިހ ނުދ،ިއެމަޢުޫލމާތު މަޢުލޫމާތަކަށްވީ
ިުހރި  ިމީހާ ިހުށަހަޅާއ ރު ިފޯމު ިއެޑްރެހަކީ ިދ ރ އުޅޭ ިމ ހާރު ިމ ގޮުތން، ިކުރެވޭތީއާއ ، ފާހަގަ

ިނު ިަސބަބުްނިއެޑްރެސްތޯ، ިވަޒީފާގެ ިނުވަތަ ިއެޑްރެސްތޯ، ިދ ރ އުޅެމުންދާ ިއެފަރާުތން ވަތަ
އުޅެންޖެހ ފައ ވާިތަނެއްތޯ،ިމ ފަަދިއެއްވެސްިމަޢުލޫމާތެއްިފޯމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާީތ،ިމީގެިފަހުްނި

ޯފމުިިފޯމުިތައްޔާރުިކުރުމުގައ ިމާރކްސްިދ ނުމަށްިބޭނުންާވނޭިސަޢްޙަިމަޢުލޫމާތުިފޯމުންިލ ބޭނޭހެން
ިއ ތުަރށްި ިގޮތަކަށް ިނުކުރެވޭފަދަ ިާމނަ ިތަފާތު ިޢ ބާރާތަކުން ިލ ޔެފައ ވާ ިފޯމުގައ  ިކުރުމަށާއ  ތައްޔާރު
ިކޮބައ ކަްނި ިމަޢުލޫމާތަކީ ިޙަޤީޤީ ިބޭނުންވާ ިފަރާތުން ިކުރާ ިަތއްޔާރު ިފޯމު ިކުރުމަށާއ ، ތަފްޞީލު

ި ިތ ނަދޫ ިދެކުނުބުރީ ިހުވަތުއޮތޮޅު ިތައްޔާރުކުރުމަށް ިފޯމު ިއ ދާރާއަށްިއެނގޭނޭހެން ކައުންސ ލްގެ

 އެންގީއެވެ.

ި
ިފޯމުގެި .7 ިކޮށްފައ ވާ ިތައްޔާރު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިހުށަެހޅުމަށް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ތ ނަދޫއ ން

ިފޯމ0ިިު ިބައ ގައ ، ިލ ޔަންޖެހޭ ިމަޢުލޫމާތު ިދަރ ންގެ ިއުފަން ިފަރާތުގެ ިހުށަހަޅާ ިފޯމު ިބައ ގައ  ވަނަ
ިގޯ ިދަރ އަކަްށ ިފަރާތުގެ ިބަޔާންކުަރންިހުށަހަޅާ ިބޮޑުމ ން ިެއގޯތީގެ ިލ ބ ފައ ާވނަމަ ތ 

ނޑައަޅާފައ ނުވާކަންިފާހަގަިުކރެވޭތީއާއ ،ިއަދ ިދަރ ންގެިމަުޢޫލމާތުގެިތެރޭގައ ިއެދަރީންގެިއުަފންި ކަ
ިއުފަންި ިކުރެވޭތީއާއ ، ިފާހަގަ ނޑައަޅާފައ ވާކަން ިކަ ިލ ޔުމަށް ިއުމުރު ިބަދަލުގައ ، ިލ ޔުމުގެ ތާރީޚު

ިމަޢުލޫމާތު ިބަާޔންިިދަރ ންގެ ިކަމަށް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިފޯމާއ އެކު ިލ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިަރސްމީ އެނޭގނޭ
ިފަހުްނި ިއެލ ޔުންތައް ިއޮފީހުން ިތ ނަދޫ ިބެލުމަށްޓަކައ  ިސައްޙަކަން ިއެމަޢުލޫމާތުެގ ިނެތުމުން ކޮށްފައ 
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 ނަންބަރުި

ިހ މެނުމުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިދަރީންގެ ިއ ތުރުން، ިމީގެ ިކުރެވޭތީއާއ ، ިފާހަގަ ފޯމުިިހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް
ިހ މެނޭކަމުގައ ާވަނމަި ިދަރ ން ިބޭުނންވާ ިއެހީއަށް ިޚާއްސަ ިެތރޭގައ  ިދަރީންެގ ިފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ
އެދަރީންގެިމަޢުލޫމާތުިހ މެނުމަށްިފޯމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާތީއާއ ،ިއަދ ިއެފަދަިދަރީންގެިޚާއްޞަި

ިޖެހޭ ިހުށަހަޅަން ިލ ޔުމެއް ިއަންގައ ޭދިރަސްމީ ިބޭނުންވާކަން ިނުވާތީ،ިިއެހީއަށް ިބަޔާންކޮށްފައ  ކަމަށް
ިއ ުތރުި ިކައުންސ ލުން ިތ ނަދޫ ިދ ނުމުަގއ  ިމާރކްސް ިމ ބަޔަށް ިގޮުތން ިކޮށްފައ ވާ ިތައްޔާރު ފޯމު
ިއެއްެވސްި ިމ ފަދަ ިމީގެފަހުން ިކުރެޭވތީ، ިފާހަގަ ިޖެހޭނޭކަމަށް ިހޯަދން ިލ ޔެކ ޔުން މަޢުލޫމާތުތަކާއ 

ިކަމެއް ިވަކ  ިތައްޔާރުކުރާއ ރު، ިފޯމެއް ިމައުލޫމާތުިކަމަކަށް ިއެ ިއެދޭނަމަ، ިހ މެނުމަށް ިމައުލޫމާތު ގެ
ިފޯމްތަކާއެކުި ިއެފަދަ ިލ ޔުން ިރަސްމީ ިއެނގޭނެ ިމައުލޫމާތު ިޞައްޙަ ިގުޅޭ ިއެކަމާ ފުރ ހަމަކުރުމަށާއ ،
ިކައުންސ ލްގެި ިތ ނަދޫ ިދެކުނުބުރީ ިހުވަދުއަތޮޅު ިތައްޔާރުކުރުމަށް ިފޯްމތަްއ ިޮގތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 އ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
ިފޯމުގެި .0 ިކޮށްފައ ވާ ިތައްޔާރު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިހުށަެހޅުމަށް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ތ ނަދޫއ ން

ިޚ ލާފ20ިިު ިޙަޤީޤަތާ ިކަމަށާއ ، ިމަޢުލޫމާތުތައް ިތެދު ިމާއުލޫމާތުތަކަކީ ިއެފޯމުގައ ވާ ިބައ ގައ ، ވަނަ
ިބާޠ ލުކުި ިފޯމު ިހ މެނޭކަމުގައ ވާނަމަ ިފޯމުގައ  ިމަޢުލޫމާތެއް ިއ ޤުރާރުވެިނަންލ ޔެިއެއްވެސް ރެވޭނެކަމަށް

ިހުށަހަޅާި ިފޯމު ިސޮއ ކުރަންޖެހެނީ ިއެއ ޤުރާރުގައ  ިމ ބައ ގައ  ނޑައަޅާފައ ވާއ ރު، ިކަ ސޮއ ކުރަން
ިނުވާތީއާއ ،ި ިބަޔާންކޮށްފައ  ިކަމެއް ިފަރާތުން ިދާ ިހ ފައ ގެން ިފޯމު ިބަދަލުގައ  ިނުވަތަ ފަރާތުންކަމެއް

ިސޮއ ކޮށްފައ ނުވާ ިއ ޤުރާރުގައ  ިބަލައ ގަނެފައ ވާކަމާއ ،ިިފޯމުގައ ވާ ިއޮފީހުން ިތ ނަޫދ ިފޯމުތަކެއް ގ ނަ
ިމީގެފަހުންި ިދީފައ ވާތީ، ިމާރކްސް ިކައުންސ ުލްނ ިތ ނަދޫ ިދެކުނުބުރީ ިހުވަދުއަތޮޅު ިއެފޯމުތަކަށް އަދ 
ިއ ޤުރާރުވާންޖެހޭނީި ިސޮއ ކޮށް ިފޯމެއްގައ  ިއެ ިތައްޔާރުކުރާއ ރު، ިފޯމު ިކަމަކަށް ިއެއްވެސް މ ފަދަ
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ިދެކުނުބުީރިިކޮންފަރާތެއްކަން ިހުވަދުއަތޮޅު ިތައްޔާރުކުރުމަށް ިފޯމްތައް ިއެފަދަ ިއެނގޭނެހެން ސާފުކޮށް
 ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ި

 
8. 02ިި ިގދ.ތ ނަދ1022ިިޫފެބްރުއަރީ ިއ ންތ ޚާބުގައ  ިކައުންސ ްލަތކުގެ ިލޯކަލް ިބޭއްވ  ގައ 

ި ިއ ންތ ޚާބުވ  7ިިކައުންސ ލަށް ިގދ.ތ ނަދޫ ިހ ންގުމާިމެމްބަރުން ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލްގެ
ިގޮތަކާމެދު،ި ިގެންދާނެ ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތް ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިއ ން ިތ ނަދޫ ހަވާލުވުމަށްފަުހ،
ިތ ނަޫދި ިނ ންމާފައ ވާކަމެއް، ިގޮތްތަކެއް ިމަޝްވަރާކުރެވ ، ިބައްދަލުވުމެއްގައ  ކައުންސ ލްގެ

ިޔައުމ އްޔާއަކުން ިއެއްވެސް ިބައްދަލުވުމުގެ ިތ ަނޫދިިކައުންސ ލްގެ ިނެތުމުްނނާއ ، އެނގެން
ިޔައުމ އްޔާތަކުގެތެރޭގައ ި ިބައްދަލުުވންތަކުގެ ިކައުންސ ލް ިފެނ ފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ
ިކޮމެޓީއެްއި ިދ ނުމަށްޓަކައ  ިމާރްކސް ިފޯމްތަކަށް ިުހށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ތ ނަދޫއ ން

ިގުޅޭ ިދ ނުމާ ިމާރކްސް ިފޯމްތަކަްށ ިއަދ  ިކައުންސ ލުގައ ިިއެކުލަވާލުމާއ ، ިކަމެއްގައ  އެނޫންވެސް
ިީމގެި ިނެތުުމން، ިފެންނަން ިޔައުމ އްޔާއެއް ިއެއްވެސް ިނ ްނމާފައ ވާކަމުގެ ިނ ންމުމެއް މަޝްވަރާކޮށް
ިފައ ލްކުރުމަށާއ ،ިކައުންސ ލްގެި ިގަވާއ ދުން ިޔައުމ އްޔާތައް ިބައްދަލުުވންތަކުގެ ިކައުންސ ލްގެ ފަހުން،

ިނުވަތަ ިބައްދަލުވުމެއް ިބާއްވާނަމަ،ިިއެއްވެސް ިބައްދަލުވުމެއް ިކޮމެޓީއެއްގެ ިއެއްވެސް ކައުންސ ލްގެ
އެބައްދަލުވުމެއްިބޭއްވ ިަތނާއ ،ިތާރީޚާއ ،ިވަގުތާއ ،ިއެބައްދަލުވުެމއްގައ ިބައ ވެރ ވ ިމެމްބަރުންނާއ ،ި

ވެރ ވ ިބައްދަލުވުންިހ ނގާދ ޔަިގޮތްިލ ެޔިޔައުމ އްޔާކޮށް،ިއެޔައުމ އްޔާއެއްގައ ިއެބައްދަލުވުމުގައ ިބައ 
 ހުރ ހާިމެމްބަރުންިސޮއ ކުރުމަށްިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
ނޑެއ1ިިްތ ނަދޫިކައުންސ ލުންިގޯއްޗަށްިެއދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިފޯުމތަކަށްިމާރކްސްިދ ނުމުގައ ި .20 މ ންގަ
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ިމ ންގަ ިވަކ  ިކުރާނެ ިޢަމަލު ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިފޯުމަތކަށް ިކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ނޑެއްިބޭނުން
ފާސްކޮށް،ިޢާންމުކޮށްިޝާއ ޢުކޮްށފައ ވާކަންިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުމަކުންިއެނގެންި
ިޢާއްމުޮކްށި ިއެންގުމަށްޓަކައ  ިރައްޔ ތުންނަށް ިނ ންމުމެއްގައ  ިގުޅުްނހުރ  ިރައްޔ ތުންނާ ނެތްކަމާއ ،

ިަނމްބަރ ިާޤނޫނު ިއަދ  ިނެތްކަމާއ ، ިެއނގެްނ )ދ ވެހ ރާއްޭޖގ1020/7ިިެިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަން
ި ިާޤޫނނުގެ(ގެ ިހ ންގުމުގެ ިއުޞޫލުން ިލާމަރުކަޒީ ިދާއ ރާތައް ިމާއްދާަގއި 220ިއ ދާރީ ވަނަ

ިހާމަނުުކރާި ިމ ގޮަތށް ިހާމަކުރަްނވާނެކަމަށާއ ، ިއާއްމުކޮށް ިނ ްނމުންތައް ިނ ންމާ ި ކައުންސ ލުން
ިނުބެލެވޭނެ ިއަމުރެއްކަމުގައ  ިޞައްޙަ ިއަމުރުތަކަކީ ިމީގެިނ ންމުންތަކާއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ކަމަށް

ނޑައެޅ ފައި  ިކަ ނޑެއް ިމ ންގަ ިވަކ  ިދ ނުމަށް ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ފަހުން
ިޝާއ ުޢި ިޢާންމުކޮށް ިފެންނާނޭެހން ިރައްޔ ތުންނަށް ިފާސްކޮށް ިމ ންގަނޑެއް ިއުޞޫލީ ިއެފަދަ ވާނަމަ

ިރައްި ިއަދ  ިހުރ  ިގުޅުން ިކަންތައްތަާކއ ިކުރުމަށާއ ،ިރައްޔ ތުންނާ ިއެނގެންޖެހޭ ިކޮންމެހެން ޔ ތުންނަށް
ިހުވަތުއޮތޮޅުި ިކުރުމަށް ިޝާއ ޢު ިާޢންމުކޮށް ިއެނގޭނޭހެން ިރައްޔ ތުންނަށް ިއެންމެހައ  ިމަޢުލޫމާތު ބެހޭ

 ދެކުނުބުރީިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
ގައ ިމ ކޮމ ޝަނަށްިފޮނުވާފައ ވާިނަންަބރ1022ިިމާރޗ01ިިްގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާާރއ ންި .22

Q10-C/2011/10ިިިްިދ ނުމަށ ިމާރކްސް ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިފޯމު ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ސ ޓީއާއެކު،
ިއ ދާރާި ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ިއޮތްނަމަވެސް، ިއެޓޭޗްކޮށްފައ  ިއުސޫލެއް ނޑައަޅާފައ ވާ ކަ
ިުހށަހަޅާފައ ވާިފޯމްތަކަްށިމާރކްސްި ހ ންގުމަށްިކައުންސ ލްިމެްމބަރުްނިހަވާލުވ ފަހުްނިގޯއްޗަށްިއެދ 
ިއެދ ި ިގޯއްޗަށް ިތ ނަދޫއ ން ިވާކަމާއ ،ިއަދ  ިގެނެސްފައ  ިބަދަލު ިއުޞޫލަށް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ދ ނުމަށް

ނޑަ ިމ ންގަ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދ ނުމަށް ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް ިގެނައުމަށްިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބަދަލު ށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިބަދަުލި ނޑަށް ިއެމ ންގަ ިމަޝްަވރާކޮށް، ިބައްދަލުވުމުގައ  ިކައުންސ ލްެގ ގދ.ތ ނަދޫ
ިބުނެފައ ވާތީއާއ ،ި ިތަޙުޤީޤުގައ  ިމެމްބަރުން ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަޫދ ގެނެސްފައ ވާނޭކަން

ިނ ންމާފަ ިނ ންމުމެއް ިއެއްވެސް ިއެފަދަ ިބައްދަލުވުމެއްގައ  ިއެއްވެސް އ ވާކަްނިކައުންސ ލްގެ
ިކައުންސ ލުންި ިފަހުން ިމީގެ ިނެތުމުން، ިއެނގެން ިޔައުމ އްޔާތަކުން ިބައްދަލުވުންތަކުގެ ކައުންސ ލްގެ
ިނ ންުމންތަކާއ ،ި ިނ ންމާ ިކައުންސ ލުން ިކަންކަމުގައ  ިއެންމެހާ ިމަޝްރޫޢުތަކާއ  ިގެންދާ ކުރ އަށް

ނޑައަޅާިއުޞޫލުިތަކާއ ،ިރަސްމީިޙައ ޞ އްޔަތަކުންިވަކ ިފަރާތަކުންިވަ ކ ިގޮތަކަށްިފާސްކޮްށގެންިކަ
ިއެނޫންި ިނުވަތަ ިގުޅ ގެން، ިޙާލަތަކާއ  ިދ މާވާ ިމެދުތެރެއ ން ިކަމެއްގެ ިގެންދާ ކުރ އަށް
ނޑަކަްށި ނޑައެޅ ފައ ވާިއުޞޫލަކަށްިނުވަތަިުކރ ންިނ ންމާފައ ވާިމ ންގަ ސަބަބަކާހުރެވެސް،ިކުރ ންިކަ

ި ިގެންނަންޖެހުުނ ިބަދަލެއް ިއެ ިނަމަ، ިޖެހ އްޖެ ިފެންނަްނިބަދަލުގެންަނން ިލ ޔެކ ޔުމުން ސަބަބު
 ހުންނާނޭެހންިބެލެހެްއޓުމަށްިހުަވތުއޮތޮޅުިދެކުނުބުރީިތ ނަދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
21. ި ިޤަވާޢ ދުގެ ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިޮކށްފައ ވ7ިިާދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިބަޔާން ިމާއްދާގައ  ަވނަ

ި ިދޫކުރެވޭ ިގޯތ  ިއަލަށް ިގޯއްޗަށްިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިތެރޭގައ ، ިތަކުގެ ިޝަރުޠު ިހުންނަންވާ މީހުންގެ
ިބަަލންި ިޝަރުޢީގޮތުން ިއެމީހަކަށް ިއުފަންދަރ ންނާއ ، ިދަށުގައ ވާ ިބެލުމުގެ ިމީހުންގެ އެދ ފައ ވާ
ިީމހުންެގި ިދަށުގައ ވާ ިބެލުމުގެ ިއެމީހާގެ ިމީހާއާއ  ިއެދ ފައ ވާ ިޯގއްޗަށް ިޢަދަދާއ ، ިމީހުންގެ ޖެހ ފައ ވާ

ިތަނަވަސްކަ ިެއިބ މުގެ ިއޮވެ، ިނުވަތަ ިގޯއްޗެއްލ ބ ، ިކުރ ން ިމީހާއަށް ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަްށ މާއ ،
ިދެމަފ ރ ންި ިއެދ ފައ ވަނީ ިގޯއްޗަށް ިއަދ  ިރ ޢާޔަތްކޮށް، ިމައްޗަށް ިގޮތުގެ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާ ގޯއްޗަކާމެދު

ިބޭނުން ިގޯއްޗަކަށް ިއެމީހަކީ، ިބަލާ، ިގޮތެއް ިނުނެގޭނެ ިދެގޯތ  ިދެމަފ ރ ންނަށް ވެފައ ާވިކަމުގައ ވާނަމަ
ި ިޤަވާއ ދުގެ ިެޖހ21ިިޭމީހެއްކަމަށް،ިއެ ިފެންަނން ިކޮމ ޓީއަށް ިކުރާ ިބަޔާން ި)ހ(ިގައ  ިމާއްދާގެ ވަނަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިފޯމްތަަކށްި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯްއޗަށް ިގދ.ތ ނަދޫއ ން ިނަމަވެސް، ިއޮތް ިކޮށްފައ  ިޝަރުޠު ކަމަށް
ނޑުގައ ިގޯތ ިގެދޮރުގެިދަތ  ނޑައަޅާފައ ވާިމ ންގަ ކަންިދ މާވެފައ ވާިފަރާތްތަކަްށިމާރކްސްދ ނުމަށްިކަ

އ ސްކަންދޭނެިގޮތަކަށްިބައްޓަންކޮށްފައ ިނުވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީިމީގެިފަހުންިގޯތ ިދޫކުރުމުގައި 
ނޑުތައްިއެކުލަވާލާއ ރުިގޯއްޗަށްި ގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާިފޯމުިތަްއޔާރުކޮށްިމާރކްސްިދ ނުމުގެިމ ންގަ

ިއ  ިފަރާތްތަކަށް ިބޭުނންވާ ިރަށުގެިބޮޑަށް ނޑައެޅުމަށާއ  ިކަ ިމ ންަގނޑުތައް ިހެން ިދެވޭނޭ ސްކަން
ިތައްޔާުރި ނޑުތައް ިމ ންގަ ިވާނޭހެން ިއ ތުރު ިމާރކްސް ިފަރާތްތަކަށް ިއެފަދަ ިރ ޢާޔަތްކޮށް ޙާލަތަށް

 ކުރުމަށްިހުވަތުއޮތޮޅުިދެކުނުބުރީިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
ިހުށަހަ .21 ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިރަސްމީިގދ.ތ ނަދޫއ ން ިތާރީޚް ިސީދާ ިކުރ  ިއ ވެލުޭއޓް ިފޯމުތައް ޅާފައ ވާ

ނޮވެްމބަރ02ިިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުމަކުންިއެނގެންިނެތްިނަމަވެސް،ިތ ނަދޫއ ންިޯގތ ިދޫކޮށްފައ ވަީނި
1022ިި ިތާރީޚަކީ ިފަުހ ިއެންމެ ިހުށަހެޅުމުގެ ިޯފމުތައް ިވެފައ ، ިކަމަށް 20ިިގައ  1022ިފެބްރުއަރީ

ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިކުރުމާއ ިިކަން ިއ ވެލުއޭޓް ިއެނގޭތީއާއ ،ިފޯމުތަްއިބަލައ ގަނެ ލ ޔެކ ޔުންތަކުން
ިފޯމުތަކުގައ ާވި ިދ ންއ ރު ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް ިބައެއް ިވާތީ، ިފާއ ތުވެފައ  ިމުއްދަތެއް ިދ ގު ދެމެދު
ިބަަދލުި ިމަޢުލޫމާަތށް ިސާުފކުރުމަށްފަހު ިގުޅައ  ިފޯނުން ިއައ ސްަފއ ވޭތޯ ިބަދަލު މަޢުލޫމާތަށް

ިއެނގޭތީއާއ ،ިއެިއައ ސްފަ ިފޯމުތަކުން ިއެ ިގެނެސްފައ ވާަކން ިބަދަލު ިމާރކްސްތަކަށް ިފޯމުތަކުގެ އ ވާ
ިލ ޔެކ ޔުންތަްއި ިކަމާގުޅޭ ިބެލުމަށް ިޞައްޙަކަން ިމަޢުލޫމާތުގެ ިފޯމުތަކުަގއ ވާ ިގެނެސްފައ ވާ ބަދަލު

ިގޯއްޗަށް ިފަހުން ިީމގެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިަތޙްޤީޤަށް ިނެތްކަން ިއެނގެން ިހުށަހަާޅިބެލ ކަން އެދ 
ިތާރީޚުގެި ނޑައަޅާ ނޑައެޅުމަށާއ ،ިކަ ިކަ ިކުރ ން ިތާރީޚެއް ިވަކ  ިަބލާނެ ިކުރުމުގައ  ިއ ވެލުއޭޓް ފޯމުތައް
ިހުަށހެޅ ި ިފޯމު ިކުރާނަމަ، ިރ ޢާޔަތް ިބަދަލުތަަކށް ިއަންނަ ިފަރާތްތަކުެގިޙާލަތަށް ިުހށަހެޅ  ިފޯމު ފަހުން
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 ނަންބަރުި

ިޢަމަލުކު ިއުޞޫލަކުން ިހަަމަހމަ ިފަރާތްތަކަށްވެސް ިހުަށަހޅާިހުރ ހާ ިވަކ ކަމަކަށް ިއަދ  ރުމަާށއ ،
ިއެި ިއ ވެލުއޭޓްކުރާނަމަ، ިފޯމްތައް ިއެ ިވުމަށްފަހު، ިދުވަސްތަކެއް ިގ ނަ ިއ ވެލުއޭޓްނުކޮށް ފޯމްތަކެއް
ިމައުލޫމާތަށްި ިފޯމްތަކުގައ ވާ ިއެ ިޤަބޫލުކުރެވޭީތ، ިއަންނާނެކަން ިބަދަުލ ިމައުލޫމާތު ފޯމްތަކުގައ ވާ

ިއައ ސްފައ ވާނަ ިބަދަލެއް ިފަރާތްތަކަށްެވސްިއެއްވެސް ިހުރ ހާ ިހުށަހެޅުމަށް ިއަލުން ިމައުލޫމާތެއް މަ،ިއެ
ިހުވަތުއޮތޮުޅި ިއ އުލާންކުރުމަށް، ިއަންގާ ިއާއްމުކޮށް ިއެކަން ިދ ނުމަްށަޓކައ  ިފުރުޞަތެއް ހަމަހަމަ

 ދެކުނުބުރީިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
ިފޯމު .25 ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިބޭނުންކޮްށފައ ާވިގދ.ތ ނަދޫއ ން ިދ ނުމުގައ  ިމާރްކސް ތަކަށް

ި ި)01ިތަފާތު ިބަޔަށް ިަދރ ންގެ ނޑުގައ ، ިއެއ5ިިްމ ްނގަ ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިމާްއދާ( ަވނަ
ި ނޑުގައ  ިކުއ20ިް"މ ންގަ ިދަށުގެ ިކުދ ްނިއަހަރުން ިގ ނަ ިވުރެ ިއެއްކުއްޖަކަށް ިނުވަތަ ިހުރ ނަމަ ޖަކު

ނޑުގައ ި"ތ ބ ިނަމަ"ިމ ހެންިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރުިދެ ކުއްޖަކުިހުރ ިއަހަރުންިދަށުގ12ިިެވަނަިމ ންގަ
ިތަޙުޤީޤަްށި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަން ިމ ެހްނ ިތ ބ ނަމަ" ިކުދ ން ިގ ނަ ިވުރެ ިއެއްކުއްޖަކަށް ިނުވަތަ ނަމަ
ިފަރާތަކަށްި ިހުރ ހާ ިހުށަހެޅ  ިފޯމު ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިބަޔަށް ިދަރ ންގެ ިކުރެވ ފައ ވާތީ، ފާހަގަ

ިގެ ިއުޞޫލެއް ިދ ނުމުަގއ ،ިހަމަހަމަ ިމާރކްސް ިފޯމުތަކަށް ިނެތުުމންނާއ ، ިއެނގެން ންގުޅެފައ ވާކަން
ިމާރކްސްި ިމަޢުލޫާމތު ިބަާލ،ިއެ ިއައ ސްފައ ޭވތޯ ިބަދަލެއް ިަމޢުލޫމާތަށް ިދަރ ންގެ ިފޯމުތަކުގައ  ބައެއް
ިހުރ ހާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފޯމު ިާވއ ރު، ިކުރެވ ފައ  ިފާހަގަ ިަތޙުޤީޤަށް ިހ މަނާފައ ވާކަން ިދ ނުމުގައ 
ިއ ދާާރގެި ިކައުންސ ލް ިތ ނަދޫ ިސާފުކޮށްފައ ވާަކން ިމަޢުލޫމާތު ިދަރ ްނގެ ިގުޅައ ގެން ފަރާތްތަކަށް
ިއަންާގި ިޢާއްމުކޮްށ ިހުށަހެޅުމަށް ިއެަމޢުލޫމާތު ިއަދ  ިނެުތމުންނާއ ، ިއެނގެން ލ ޔެކ ޔުންތަކުން

ިމ  ިވަކ  ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިފަހުން ިމީގެ ިކުރެވޭތީ، ިފާހަަގ ިނުވާަކން ނޑަކުްނިއ ޢުލާންކޮށްފައ  ންގަ
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ިހުރ ހާި ިހ މެނޭ ިކަމުގައ  ިއެ ިކަންކަމުގައ  ިގެންދަންޖެހޭ ިކުރ އަށް ިއުޞޫލަކުން ިވަކ  ިދީ މާރކްސް
ިހުވަތުއޮތޮުޅި ިޢަމަލުކުރުމަށް ިއުޞޫލަކުން ިހަމަ ިހަމަ ިއަދ  ނޑަކުން ިމ ންގަ ިއެއް ފަރާތަކާއ މެދު

 ދެކުނުބުރީިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
ިިގދ.ތ ނަދޫއ ން .22 ނޑުގެ ިމ ންގަ ިމާރކްްސިދ ނުމުގެ ިފޯމުތަކަށް ިުހށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ަވނ2ިިަގޯއްޗަށް

ިކަންި ިކަންތައްތަކަކަށް ިކޮން ިބަލާފައ ވަނީ ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިބަޔަށް ިރަށްވެހ ކަމުގެ މާއްދާގައ ވާ
ިކޮށްފައި  ިބޭުނން ިއުޞޫލެއް ިއެއް ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިމ ބަޔަށް ިއަދ  ިނެތުުމންނާއ ، ިއެނގެން

ި ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ިބަޔާްނތަކުްނ07ިިނުވާކަން ިދީފައ ވާ ިކޮމ ޝަނަށް ިމ  މެމްބަރުން
ިއުޞޫލަުކންި ިވަކ  ިދީ ިމާރކްސް ނޑަކުްނ ިމ ންގަ ިވަކ  ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިފަހުްނ ިމީެގ އެނގޭތީ،

ިއުޞޫލަ ިހަމަހަމަ ިފަރާތަކާއ މެދު ިހުރ ހާ ިކަމުގައ ިހ މެނޭ ިއެ ިކަންކަމުގައ  ިގެންދަންޖެހޭ ކުންިކުރ އަށް
ިމާރކްސްި ިއެބަޔަކަށް ިކަނޑައަޅާނަމަ ިދ ނުމަށް ިމާރކްސް ިބަޔަކަށް ިމ ފަދަ ޢަމަލުކުރުމަށާއ ،
ނޑުިތަފްޞީލުކޮށްިބަޔާންކުރުމަށްިހުވަދުއޮތޮޅުިދެކުނުބުރީިތ ނަދޫި ދ ނުމުގައ ިބަލާނެިއުޞޫލީިމ ންގަ

 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
ޕޮއ ންޓަށްިވުރެިމަތ ންިމާރްކސ20ިިްފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިިގދ.ތ ނަދޫއ ންިގޯއްޗަށްިއެދ ިުހށަހެޅ  .21

ި ިގުރުއަތުުލން ިމެދުގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިހޮވ ފައ ވާ ިގުރުއަތަށް ަވނ1022ިިަނޮވެމްބަރ02ިިލ ބ ގެން
ި ިއަންާގ20:00ިިދުވަހުގެ ިޢާއްމުކޮށް ިއޮންނާނެކަމަށް ިމަރުކަޒުގައ  ިއާބާދީ ިތ ނަދޫ ގައ 

ިއެއ  ިލ ޔުމެްއިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިއަނގާ ިއެކަން ިފަާރތްތަކަށް ިހޮވުނު ިގުރުއަތަށް ޢުާލނުގައ 
ި ިދ ނުމަށްފަހު، ިމާރކްސް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިކަމަށް ިީދފައ ާވިިހުރ ހާޙަވާލުކުރެވޭނެ ފޯމުތަކަށް



 

44 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
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ިއެންމެހައ ި ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިނެތަތީ، ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިޢާއްމުކޮށްފައ ވާކަން މާރކްސް
ތްތަކަށްިލ ބޭިމާރކްސްިޢާއްމުކުރުމަށާއ ،ިކައުންސ ލުންިފޯުމތަކަށްިމާރކްސްިދީފައ ވާގޮތާއ މެދުިފަރާ

ިކައުންސ ލްގެި ިތ ނަދޫ ިދެކުނުބުރީ ިހުވަދުއޮތޮޅު ިދ ނުމަށް ިފުރުޞަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިޝަކުވާ ހ ޔާލާ
 އ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
27. ި ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދޫކުރުމަށް ިދ212ިޫގދ.ތ ނަދޫއ ން ިގޯތ  ިބާއްވާފައ ވަނީ ިގުރުއަތު 02ިކުރުމުގެ

ި ިގެންގޮސްފައ ވަީނ1022ިިނޮވެމްބަރ ިކުރ ޔަށް ިގުރުއަތުުލން ިއެނގޭކަމާއ ، ިަކން ގައ 
ި ނޑައެޅ ފައ ވާ ިބަހައްޓައ ެގންކަމާއ ،1ިިކަ ިފޮއްޓެއް ިވަކ  ިކެޓަގަރީއަކަށް ިކޮންމެ ިތެރެއ ން ކެޓަގަރީގެ

ިގުރުއަ ިގެންގޮސްފައ ވަނީ ިކުރ އަްށ ިނެގުން ިެއނައުންސްކުރ ިގުރުއަތު ިނެގުމަށްޓަކައ ، ތު
ިބަދަލުގައ ި ިފަރާތުގެ ިއެ ިޙާޟ ރުނުވާނަމަ ިއެފަރާތަކުން ިއެނައުންސްުކރާއ ރު ތަރުތީބުންކަމާއ ،
ިނަންތަްއި ިފަރާތްތަކުގެ ިދ ޔަ ިގުރުއަަތށް ިނަގާފައ ވާނެކަމާއ ، ިގުރުައތު ިފަރާތުން ކައުންސ ލްގެ

ިތަރުީތބު ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިފަރާތްަތއްިތަރުތީބުކޮށްފައ ަވނީ ިދ ޔަ ިގުރުއަތަށް ިޫނންކަާމއ ، ން
ި ިެނތަތީއާއ ، ިއެނގެން ިއުޫސލަކުން ިކޮން ިގ ނައ ނ01ިިްތަރުތީބުކޮށްފައ ަވނީ ިއަށްވުރެ މާރކްސް

ިކެޓެގަރީަތްއި ިނުލ ބޭގޮަތށް ިގޯތ  ިފަރާތްތަކަްށ ިބައެްއ ިތެރެއ ން ިފަރާްތތަކުގެ ިލ ބުނު މާރކްސް
ި ިބައެއ20ިްބަހާފައ ވާއ ރު، ިލ ބުނު ިދ ނުމުގެިިމާރކްސް ިމާރކްސް ިލ ބ ފައ ވާތީ، ިގޯތ  ފަރާތްތަކަށް

ިލ ބޭގޮަތށްި ިމާރކްސް ިގ ނައ ން ިފަރާތްތަަކށް ިބޭުނންވާ ިއެންމެ ިގޯއްޗަށް ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ އުސޫލު
ިލ ޭބި ިމާރކްސް ިގ ނައ ން ިދޫކުރުމުގައ  ިގޯތ  ނޑައެޅުމަށާއ ، ިކަ ިއުޞޫލު ިދ ނުމުގެ މާރކްސް

ިބޭނު ިއުޞޫެލއް ިއ ސްކަންދޭ ިކައުންސ ލްެގިފަރާތްތަކަށް ިތ ަނދޫ ިދެކުނުބުރީ ިހުވަދުއޮތޮޅު ންކުރުމަށް
 އ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
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ިޑެންމާރކްި .20 ިާފނު، ިޢައ ޝަތު ިތެެރއ ން ިތަކުގެ ިފޯމު ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ގދ.ތ ނަދޫއ ން

ސަންރައ ޒްވ ލާ/ިފޯމާއ ިޢާބ ދާިބޭގަމް،507ިިއާގެ/ިގދ.ތ ނަދޫގެިނަމުގައ ިހުށަހަޅާފައ ވާިނަންބަރި
ި ިނަންބަރު ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިނަމުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވ551ިިާގދ.ތ ނަދޫގެ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ފޯމާއ ،

ި ިލ ސްޓުގެ ިފޯމ125ިިުފަރާތްތަކުގެ ިމުޙުސ ންގެ ިޢަބްުދލް ިހ ންދު ިާފޠ މަތު ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ
ިހޯދު ިއެފޯުމަތއް ިނުާވތީއާއ ، ިފެނ ފައ  ިއ ދާރާއ ްނ ިކައުންސ ލްގެ ިތަކުރާރުކޮށް،ިތ ނަދޫ މަށްޓަކައ ،

ިނާޞ ރުި ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިކައުންސ ލްގެ ިނަޞީރާއ ، ިއަޙުމަދު ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ގދ.ތ ނަދޫ
ި ިދަންނަވައ ގެން ިޓީމަްށ15ިިއަޙުމަދުއަށް ިތަޙުޤީޤު ިއެފޯމުތައް ިދ ޔައ ރުވެސް ިފާއ ތުވެ ގަޑ އ ރު

ިނޭނގޭި ިހުރ ތަނެއްވެސް ިއެފޯމުތައް ިއަދ  ިމަދުކަްނިިލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ ، ިފޯމުތައް ކަމަށާއ ،
ިފޯމުތައްި ިއެ ިދީފައ ވާތީއާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިތަޙުޤީޤަށް ިަކއުންސ ލުން ިތ ނަދޫ އެނގ ފައ ނުވާކަމަށް،

ގައ ިތ ނަދޫިކަުއންސ ލްގެިއ ދާރާގެިލ ޔެކ ޔުންތައ1021ިިްޖޫނ27ިިްހޯދުމަށްޓަކައ ިތަޙުޤީޤުިޓީުމންި
ިބޭ ިޢާބ ދާ ިތެރެއ ން ިއޭގެ ިފާސްކުރުމުން، ިނަމުގައ ިބަލާ ިތ ނަދޫގެ ިގދ. /ި ިސަންރައ ްޒވ ލާ ގަމް،

ިނަްނބަރި ިހުރ 551ިިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމޭޒުމަތީގައ  ިނަޞީރުގެ ިރައީސް،ިއަޙުމަދު ިކައުންސ ލްގެ ޯފމު
ިޯކޅ /ި ިގަހާ ިމުޙްސ ން، ިއަބްދުލް ިޙ ންުދ ިފާޠ ަމތު ިެފނ ފައ ވާތީއާއ ، ިޓީމަށް ިތަޙުޤީޤު ޓްރޭއަކުން

ިހުށަހަާޅފަ ިނަމުގައ  ިގދ.ތ ނަދޫގެިގދ.ތ ނަދޫގެ ިއާގެ/ ިޑެންމާރކް ިފާނު، ިޢައ ޝަތު ިފޯމާއ ، އ ވާ
ިފަހުން،ި ިމީގެ ިނުވާތީ، ިފެނ ފައ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިފޯމު ިހުށަހަޅާފައ ވާ ނަމުގައ 
ިލ ޔެކ ޔުންތައްި ިއެންމެހާ ިއ ދާރާގެ ިއެ ިސ ޓީތަކާއ  ިފޯމުތަކާއ  ިހުށަހެޅޭ ިއ ދާރާއަށް ކައުންސ ލްގެ

ިޒ  ިކައުންސ ްލގެިރައްކާތެރ ކަމާއ  ިތ ަނދޫ ިދެކުނުބުރީ ިހުވަދުއޮތޮުޅ ިބެލެހެއްޓުމަށް ިކަމާއެކު ންމާދާރު
ިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
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 ނަންބަރުި

މަތ ދެކުނުިޕްރޮވ ންސްިއޮފީހުގައ ިބޭނުންކުރަމުންދ ޔަިހެލްތުިލޯްނޗްިމަރާމާތުިކުރުމަށްިމާލެއަށްި -2
ިަފއ ސާިި،ދަތުރުގައ ިއައ  ިދަތުރުއެލަަވންސް ިއ ތުރަށް ިމުވައްޒަުފންނަްށ ިތ ން ިބައ ވެރ ވ  އެދަތުރުގައ 

ިގދ.އަތޮޅުި ިހޯދުމަށް ިއަނބުރާ ިއަތުން ިމުވައްޒަފުންގެ ިއެތ ން ިފައ ސާ ިދީފައ ވާ ިއ ތުރަށް ދީފައ ވުމާއެކު
 ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
ަދތުރުދ ޔަިމުވައްޒަފުންގެިއ ތުރުގަޑީގެިހާޒ ރީއަށްިބަލައ ިދަތުރުިދ ޔަިމ ކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ފައ ވާި -1

ި ިތެރެއ ން ިމުވައްޒަފުންގެ ިފައ ސ1ިިާތ ން ިއ ތުރުގަޑީގެ ިދޭންޖެހޭ ިދުވަސްތަކަށް ިދަތުރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ި ިދީފައ ވާކަމަށް ިމަދުން ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިމުވައްޒަފަކަށް ިއެއް ިދީފައ ވާކަމަށާއ  ހ ސާބުތަކުްނިއ ތުރަށް

ިދެކުނުބުީރިި،ދައްކާއ ރު ިހުވަދުައތޮޅު ިއުފެދޭތީއާއ ، ިސުވާލު ިޞައްޙަކަމާމެދު ިހާޒ ރީގެ އ ތުރުގަޑީގެ
ިއ ދާރާގެި ިޤައުމީ ިސަރަޙައްދުގެ ިމަތ ދެކުނު ިކުރީގެ ިދަށުގައ ވާ ިބެލުމުގެ ިއ ދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސ ލްގެ

ިއަޞްލު ިހާޒ ރީގެ ިއ ތުުރގަޑީގެ ިތެރެއ ން ިއެހާޒ ރީަތކުގެިިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެ ިނެތުމުން ިފެންނާން މ ހާރު
ިމ ހާހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ި،ޞައްޙަކަންިބެލޭނެގޮތެއްިނެތުމާެއކު

ިހޮސްޕ ޓަލުގެި ިީރޖަނަލް ިތ ނަދޫ ިބޭނުންކުރަމުންދާ ިއޮފީހުގައ  ިޕްރޮވ ންސް މަތ ދެކުނު
ގެިފަޅުވެރ އަށާއ ،ިލޯންޗްިމަރާމާތުކުރުމުގެިނަމުގައ ިމާލެިގެންގޮސްގެން،ިގދ.އަތޮޅުދޯނީ

ިލޯންޗުގެި ިއޮފީހުގެ ިގދ.އަތޮުޅ ިކެޕްޓަންއަށާއ ، ިލޯންޗުގެ ިއޮފީހުގެ ގދ.އަތޮޅު
ިއެކޮމޮޑޭޝަންި ިއެލަވަްނސްއާއ ، ިކޮއްތު ިއ ތުރުގަޑ އާއ ، ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ފަޅުވެރ އަށް

 ފައ ސާިނަގާފައ ވާކަމަށްިބުނާިަމއްސަލަ.

13 

28ިި ިކޮލެޖްގައ 1021ިިޖެނުއަރީ ިވ ލާ ިދެމެދު ިކޮލެޖާ ިވ ލާ ިއާއ  ިއެޑ އުކޭޝަން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ގައ 
ިއޭ.ސީ.ސީ.އޭި ިގުޅ ގެން ިއެއްބަސްވުމާ ިވެފައ ވާކަމާއ ،ިއެ ިިއެއްބަސްވުން ިހ ންގުމަށް ިޕްރޮގްރާމެއް ހުނަރު

ިއ ޢުލާނަ ިފުރުޞަުތ ިއެ ިފަރާތްތަކަްށ ިޭބުނންވާ ިބައ ވެރ ވާން ިެއިކޯސްތަކުގައ  ިކަމާއ ، ިހުޅުވާފައ ވާ ކުން
ި ިގުޅ ގެން 21ިިއެއްބަސްވުމާ ިދެމެދ1021ިިުފެބްރުއަރީ ިކޮލެާޖ ިވ ލާ ިއޮފީހާއ  ިހުނަރު ިދުވަހު ވަނަ

ިއެދޭފަާރތްތަކުެގި ިހެދުމަށް ިލެވެލް ިޕްރޮފެޝަނަލް ިއޭ.ސީ.ސީ.އޭ ިބައްަދލުވުމުގައ  ިއެ ިބާއްވައ  ބައްދަލުވުމެއް
ޓެއްގައ ިރަޖ ސްޓްރީވުމަށްފަހުިކ ޔެވުންިކުރ ޔަށްގެންދާިފަރާތްތައްިތެރެއ ންިމ ހާރުިއެއްވެސްިއ ންސްޓ ޓ އު

ހުނަރުިޕްރޮގްރާމްގައ ިބައ ވެރ ނުކުރުމަށްިބާރުއަޅާިކަމަށާއ ިއެިކޯހަށްިކުދ ންިހޮވުމުގައ ިއ ސްކަންދޭނީިެއި
ި ިަހދަންޖެހޭ ިކޮންެމހެން ިހ މެނޭ 01ިިލެވެލްގައ  ިކަމުގައ ވާ P1 ،P2ިިޕޭޕަރު ިޭބނP3ިުއަދ  ންާވިހަދަން
ިއާއ  ިނ ންމާފައ ާވތީ ިކަމަށް ިކޯހަށްިި،ފަރާތްތަކަށް ިކުރ މަތ ލާފައ ވާއ ރު،71ިިއެ )ހަތްދ ހަދޭއް(ިފަރާތަކުން

ި ިފުރުޞަުތ12ިިއޭގެތެރެއ ން ިހެދުމަށް ިލެވެްލ ިޕްރޮފެޝަނަލް ިއޭ.ސީ.ސީ.އޭ ިފަރާތަކަށް )ތ ރީސްފަހެްއ(

ިޕްރޮފެޝަނަލްި ިއޭ.ސީ.ސީއޭ ިހ ންގާ ިކޮލެޖުގައ  ިވ ލާ ިދަށުން ިޕްރޮގްރާމްގެ ހުނަރު
ިމ ކޯސްި ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުާލާނ ިކޮށްފައ ވާ ިފަރާތްތަކަށް ިބޭނުންވާ ިކ ޔަވަން ލެވެލްގައ 

ގައ ިއޮރ އެންޓޭޝަނ27:00ިިްގެިހަވީރ1021ިިުފެބްުރއަރ08ިިީހަމަޖެހުނުިކަމަށާއ ،ި
ިފަރާތްތަކަކީިއޮންނާ ިބައެއް ިކޮށްފައ ވާ ިމެސެޖް ިކޮލެޖުން ިވ ލާ ިބުނެ ނެކަމަށް

ިއެއ ޢުލާނުގައ ވާިޝަރުތުިހަމަނުާވިފަރާތްތަކެއްކަމަށްިބުނާިމައްަސލަ.
ި

14 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިހޮވާފައ ވާ ިކޯހަށް ިޝަރުުޠި)ތ ރީސްފަހެއް(ިފަރ12ިާދީފައ ވާއ ރު،ިއެ ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ ތަީކިއ ޢުލާނުގައ 
ި ިފުރ ހަމަވާ ިޝަރުތު ިއޭގެތެރެއ ން ިބެލުުމން ިފަރާތްތަކެއްތޯ ިކޯސްދޭނ02ިިްފުރ ހަމަވާ ިފަރާތަށް )އެކެއް(

ނޑައަޅާފައ ނުވާކަމާއ ިޝަރުތުިފުރ ހަމަނުވާި ނޑައަޅާފައ ވާކަނ01ިިްކަ )ދޭއް(ިފަރާަތކަށްިކޯސްދ ނުމަށްިކަ
ިވ ލާ ިއެކަންިިފާހަގަކުރެވ ގެން ިފެށުމުގެކުރ ން ިކ ޔަވައ ދޭން ިކޯހުގައ  ިއެ ިފަރާތުން ކޮލެޖްގެ

ި ިހޮާވފައ ވާ ިކޯހަށް ިމ ހާރު ިއަދ  ިއާއ ، ިއ ުޢލާނުގައ 12ިިއ ސްލާޙުކޮށްފައ ވާތީ ިފަާރތަކީ )ތ ރީސްފަހެއް(
ިއ ންސްޓ ޓ އުޓެއްގައ ި ިއެއްވެސް ިއަދ  ިކަމާއ  ިފަރާތްތަކެއް ިފުރ ހަމަވާ ިޝަރުޠު ބަޔާންކޮށްފައ ވާ

ިޫނންކަްނިރަ ިފަރާތްތަކެއް ިހަދާފައ ވާ ިޕޭޕަރެއް ިލެވެލްގެ ިޕްރޮފެޝަނަލް ިއޭ.ސީ.ސީ.އޭ ޖ ސްޓްރީވެ
ިއާއ  ިބައެްއިި،ފާހަގަކުރެވޭތީ ިތެރެއ ްނ ިފަރާތްތަކުގެ ިުހށަަހޅާފައ ވާ ިއެދ  ިބައ ވެރ ވުމަށް ިކޯހުަގއ  އެ

ިފޯމްި ިފަހުން ިސުންގަޑ އަށްވުރެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިއ ޢުލާނުގައ  ިދީފައ ވަނީ ިފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް
ިބުެނފައ ވާއ ރު ިކަމަށް ި، ހުށަހަޅާފައ ވަނ ކޮށް ިފޯމެއްގައ  ިއެއްވެސް ިބެލ ބެުލމުން އެންޓްރީިއެމައްސަލަ

ިބަޔާންކޮށްފައ ާވި ިފޯމުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިފޯމު ިފަރާތްތަކުން ިހުށަހެޅ  ިފޯމު ިޖަހާފައ ނުވާތީ ނަންބަރު
ިއާއ  ިނެތަތީ ިއެނގެން ިނޫންކަން ިނުވަތަ ިހަމަވ ފަހުންކަން ިވ ލާިި،ސުންގަޑ  ިދަށުން ިޕްރޮގްރާމްގެ ހުނަރު

ި ިޕްރޮފެޝަނަލް ިއޭ.ސީ.ސީ.އޭ ިހ ންގަމުންގެންދާ ިކޮލެޖުންިކޮލެޖްގައ  ިވ ލާ ިހޮވުމުގައ  ިދަރ ވަރުން ލެވެލްއަށް
ިލ ޔެކ ޔުންތަކުްނި ިބެލ  ިގުޅ ގެން ިއާ ިމައްސަލަ ިމ  ިކޮށްފައ ވާކަން ިޢަމަލު ިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ކޮރަޕްޝަނަށް

ި ިުކރ މަތ ލާފައ ވާ ިކޯހަްށ ިއަދ  ިނެަތތީ ިހޮާވފައ ވ71ިިާއެނގެން ިކޯަހށް ިތެރެއ ން ިފަރާތުގެ )ަހތްދ ހަދޭއް(
)ތ ރީސްފަހެއް(ިފަާރތްކަމަށ12ިިްއް(ިފަރާތަކީިަހމައެކަނ ިއެިކޯހަށްިޝަރުޠުިފުރ ހަމަވާި)ތ ރީސްފަހ12ިެ

 ވާތީިމ ިމައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްިހ މެނ ފައ ނުާވތީިމ ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.
ި

މ ވަނީއެި ިވެ.މ މައްސަލައާގުޅ ގެންިއ ޞްލާޙްކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައި 
ި
ިކޯހުގައި  .2 ިލެވެލް ިޕްރޮފެޝަނަލް ިއޭ.ސީ.ސީ.އޭ ިހ ންގާ ިވ ލާކޮލެޖްގައ  ިދަށުން ިޕްރޮގްރާމްގެ ހުނަރު

ިފަރާތްތަކުެގި ިހުަށހެޅ  ިއެދ  ިބައ ވެރ ުވމަށް ިޯކހުގައ  ިއެ ިހުޅުވާލުމުން، ިފުރުޞަތު ބައ ވެރ ވުމުގެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ނޑައަ ިކަ ިއ ޢުލާނުގައ  ިދީފައ ވަީނ ިފުރުޞަތު ިފަރާްތތަކަްށ ިބައެއް ޅާފައ ވާިތެރެއ ން
ިބެލ ބެލުމުްނި ިބުނެފައ ވާތީ،ިއެމައްސަލަ ިކަމަށް ިުހށަހަޅާފައ ވަނ ކޮށް ިފޯމް ިފަހުން ސުންގަޑ އަށްވުރެ
ިފޯމުގައި  ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިނެތުމުްނ، ިޖަހާފައ  ިނަންބަރު ިއެންޓްރީ ިފޯމެއްގައ  އެއްވެސް

ިނޫ ިނުަވތަ ިހުށަހެޅ ކަން ިފޯމު ިހަމަވ ފަހުން ިސުންގަޑ  ިއެނގެްނނެތްކަްނިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ންކަން
ިއެންޓްރީި ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގައ  ިކޯސްތަކުގެ ިހ ންގާ ިގުޅ ގެން ިސަރުކާރާ ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،

 ނަންބަރާއ ިތާރީޚާއ ިގަޑ ިޖެހުމަށްިއެންގީއެވެ.
 
ިކޯަހްށި .1 ިލެވެލް ިޕްރޮފެޝަނަލް ިއޭ.ސީ.ސީ.އޭ ިހ ންގާ ިއ ން ިކޮލެޖް ިވ ލާ ިދަށުން ިގެ ިޕްރޮގްރާމް ހުނަރު

ި ިފުރ ހަަމާވ12ިިހޮވާފައ ވާ ިޝަރުޠު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއ ޢުލާނުގައ  ިފަރާތަކީ )ތ ރީސްފަހެއް(
ިެބލުމުން ިި،ފަރާތްތަކެއްތޯ ިފުރ ހަމަވާ ިޝަރުތު ިކޯސްދޭްނ02ިިއޭގެެތރެއ ން ިފަރާތަްށ )އެކެއް(

ި ިފުރ ހަމަނުވާ ިޝަރުތު ިނުވާކަމާއ  ނޑައަޅާފައ  ިކޯސްދ ނުަމށ01ިިްކަ ިފަރާތަކަށް )ދޭއް(
ނޑަ އަޅާފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވ ގެންިވ ލާިކޮލެޖްގެިފަރާތުންއެކަންިއ ސްލާޙުކޮށްފައ ިވީނަމަވެސްިއެިކަ

ސަރުކާރާިގުޅ ގެްނިި،ފަރާތްތަކަށްިކޯސްިކެންސަލްވ ކަންިއަންގާފައ ވަނީިއަނަގބަހުންިކަމަށްިވުމާއެކު
ިއްޓުމަށްިއެންގީއެވެ.ހ ންގާިކޯސްތަކުގައ ިއެފަދަިއެނގުންތައްިއަންގާއ ރު،ިލ ޔެކ ޔުމުންިބެލެހެ

ިހަމައެކަނ 1022ިި ިޕްރ ންސ ޕަލް ިސްކޫލްގެ ިއ ހަްއދޫ ިލ.ގަމު ިތެރޭގައ  ިޓާރމްގެ ިފުރަތަމަ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިސެކްރެޓަރީއަ ިސްކޫލްގެ ިއެ ިމަްއސަލ20:00ިިަކަށް ިުބނާ ިދީފައ ވާކަމަށް ިގަޑ ޖެހޭގޮތަްށިހަދައ  ިފަހުން ގެ

ިހަމައެކަނ 20:00ި، ބެލ އ ރު ިހަމަޖައްސައ ދީފައ ވަނީ ިނ ކުންނަޮގތަށް ިސްކޫަލށް އެސެކްރެޓަރީއަށްިިއަށް
ިހަމަަޖއްސައި  ިގޮތަށް ިނ ކުންނަ ިއެގަޑ އަށް ިމުވައްޒަފުންވެސް ިތ ން ިއ ތުރު ިސްކޫލްގެ ނޫންކަމާއ ،
ިގ ނައ ރުި ިދަރ ވަރުން ިދަށުްނ ިަތޢުލީމުގެ ިވަށައ ޖެހޭ ިހަމަޖެއްސީ ިއެޮގތަށް ިއެނގޭތީއާއ ، ދީފައ ވާކަން

ިކޮންމެހެ ިއެގަޑ ތަކުގައ  ިޖެހުމާއެކު، ިތ ބެން ިސްކޫލްގައ ިސްކޫލްގައ  ިމުވައްޒަފުންވެސް ިޭބނުންވާ ން

ިއެސްކޫލުގެި ިހަމައެކަނ  ިޕްރ ންސ ޕަލް ިސްކޫލުގެ ިއ ހައްދޫ ނޑީ ިތު ލ.ގަމު
ި ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސ20:00ިިްސެކްރެޓަރީއަކަށް ިހަދާދީފައ  ިގޮތަށް ިގަޑ ޖެހޭ ިފަހުން ގެ

ިއަންނަގަޑ އާިމ  ިމުވަްއޒަފުން ިއެހެން ިގަޑ  ިއަންނަންޖެހޭ ިސްކޫލަށް ިއެސެކްރެޓަރީ ހާރު
ިސްޓޭޖްި ިސްކޫލުގެ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިޕްރ ންސ ޕަލާ ިކަަމށާއ ، ިބަދަލުޮކށްފައ ވާ އެއްގޮތަށް
ިތަށ މުށ ޖަހައ ،ި ިކްލާސްރޫމްތަކެއްގައ  ިސްކޫލުގެ ިއ ޢުލާްނުނކޮށް، ިކަމަށާއ ، ހަދާފައ ވާ

15 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިޑެޕ އުޓީި ިސްކޫލްގެ ިފަރާތާއ  ިހުރ  ިޙަވާލުވެ ިހ ންގުމާ ިސްކޫލް ިއ ަހއްދޫ ިބޭނުމުގައ ކަން ބޭތ އްބުމުގެ
ި ިއޮތުމާއ ، ިއެނގެން ިބަހުންވެސް ިމުވައްޒަފުްނވެސ20:00ިިްޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިނ ކުންނަ ިސްކޫލަށް ގައ 

ި ިހަމަކުރަނ0ިްސްކޫލްގައ  ިފައ ދާިގަޑ އ ރު ިނާޖާއ ޒު ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިމ ކަމުގައ  ިއޮތުމާއެކު ޖެހޭގޮތަށް
ިޙަވާލުވެހުރ ިފަރާތުންިމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވާކަންިސާބ ތުވާެނި ހޯދައ ިދ ނުމަށްިއ ހައްދޫިސްކޫލްިހ ންގުމާ

ިއެކަށީގެންވާިހެކ ިލ ބ ފައ ިެނތުމާއެކުިމ ހާހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.
 

ި ިއ ހައްދޫ ިސްކޫލްގ1020ިިެސްކޫލްގެ ިގުޅ ގެން ިޖަލްސާއާ ިދ ނުމުގެ ިއ ނާމު ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިބަހުްނި ިއޭނާގެ ިނާއ ބުރައީސްކަން ިޕީޓީއޭގެ ިކުރުވާފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިހެދުމުގެ ިސްޓޭޖް ގޯތ ތެރޭގައ 

ިޙަވާލުކުރ އ  ިބައްޕައާ ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިމަސައްކަތް ިހެދުމުގެ ިސްޓޭޖް ިއޮތުމާއ ،ިސްކޫލްގެ ރުވެސްިއެނގެން
ިބައްޕައާި ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިއެމަސައްކަތް ިކަމަށާއ ، ިއެނގޭ ިއޭނާއަށް ިބައްޕަކަން ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ އެއީ
ިނޫންކަމުގައ ި ިރަނގަޅުކަމެއް ިއެހާ ިއެއީ ިކުރުވުން ިއެމަސައްކަތް ިބައްޕަލައްވާ ިއުޅުމުން ޙަވާލުކުރަން

ިބައްޕަ ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިއެހެންނަމަވެސް ިބުނ ކަމަށާއ ، ިއެމަސައްކަތްިޕްރ ންސ ޕަލް ިޙަވާލުކުރީ އާ
ިކޮށްދޭްނި ިއެމަސައްކަތް ިއަގުހެޔޮކޮށް ިއެންމެ ިވުމާއެކު ިބޭުނންވެފައ  ިނ ންމަން ވަރަށްއަވަހަށް
އެއްބަސްވީވެސްިއެފަރާތުންިކަމުގައ ވެފައ ިއޭނާިފ ޔަވައ ިއެހެންިމީހުންގެިއަތުގައ ިއެމަސައްކަތްިކުރުމަްށި

ިކަމަ ިނެތުމާއެުކގައ  ިސާމާނުވެސް ިބައްޕައާިބޭނުންވާ ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިމަސައްކަތް ިެހދުމުެގ ިސްޓޭޖް ށާއ ،
ިނާއ ބުރައީސްި ިޕީޓީއޭގެ ިސްކޫލްގެ ިއ ހައްދޫ ިނުވާކަމަށް ިއަތެއް ިއެއްވެސް ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ޙަވާލުކުރުމުގައ 
ިަފރާތުންި ިހުރ  ިޙަވާލުވެ ިހ ންގެވުމާ ިސްޫކލް ިމ ކަމުގައ  ިބުނެފައ ވުމާއެކު ިބަޔާނުގައ  ިދ ްނ މ ކޮމ ޝަނަށް

ިހެކ ިނާ ިއެކަށީެގންާވ ިބޭނުންވާނެ ިސާބ ތުކުރުމަށް ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިމަސައްކަތް ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ޖާއ ޒު
ިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ި،ލ ބ ފައ ިނުވުމާއެކު

 
ިެއި ިއ ޢުލާނުކުރުމަށްަފހު ިކުރުވާފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިޖެހުމުގެ ިތަށ މުށ  ިސްކޫލްގައ  އ ހައްދޫ

ިހުށަހެ ިެދފަރާތާިއ ޢުލާނާގުޅ ގެން ިލ ބުނު ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން ިއެންެމ ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިއެސްޓ މޭޓްތައް ޅ 

ިކޮޓަ ިކަމަށާއ ،ިސްކޫލުގެ ިމުށ ޖަހާފައ ވާ ިއެތަނުގައ  ިހެދުމަށްޓަކައ  ިބަދ ގެއަކަށް ރ އެއް
ިސްކޫލުގެި ިބަދަލުގެނެސް، ިބައެއް ިއެއޮފީހަށް ިއެސްކޫލުގައ  ިނުކޮށް ިއ ޢުލާނެއް އެއްވެސް

ިކްލާސްތަކުގައ ިބެހެއްޓުމަށްޓަކައ ިކަބަޑުތަކެއްިޖަހާފައ ވާިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.
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 ނަންބަރުި

ިޮއތުމާއ  ިފެންނަން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިަތށ މުށ ިި،ޙަވާލުކޮށްގެންކަން ިބޭުނންވާ ިޖެހުމަށް ސްކޫލްގައ 
ިއަުގހެ ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިަފރާތްތަކުގެ ިުހށަހެޅ  ިކޯޓޭޝަން ިކުުރމަށްފަހު ިއ ޢުލާނު ޔޮކޮށްިގަނެފައ ވަނީވެސް

ިކޯޓޭޝަންިހުށަހެޅ ިފަރާތާިޙަވާުލކޮށްގެންކަންިފެންަނންިއޮތުމާއެުކިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.
 

ިއެމަސައްކަތްި ިކޮށްފައ ވަނީ ިމަރާމާތުަތއް ިކުރަންޖެހުނު ިހެދުމަށް ިބަދ ގެއެއް ިސްކޫލްގައ  އ ހައްދޫ
ިއެންމެ ިއަގުބެލުމަްށފަުހ ިފަރާތަކުން ިތ ން ނޑައެޅުމަށް ިކަ ިފަރާތެއް ިފަރާތާިިކުރާނެ ިހުށަހެޅ  ިއަގެއް ކުޑަ

ިއޮތުމާއ  ިފެންނަން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިއެހެްނިި،ޙަވާލުކޮށްގެންކަން ިމަރާމާތުގެ ިކުރ  ިސްކޫލްގައ  އަދ 
ިފަރާތާި ިހުށަހެޅ  ިކުޑައަގެއް ިއެންމެ ިބެލުަމށްަފހު ިއަުގ ިތ ްނތަނަކުން ިކުރުވާފައ ވަނީ މަސައްކަތްތައްވެސް

ިއެކުިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ޙަވާލުކޮށްގެންކަންިއެނގެންިއޮުތމާ
 

ިއެމަސައްކަތްި ިޖައްސާފައ ވަނީ ިކަބަޑު ިބެހެއްޓުމަށް ިކްލާސްރޫމްތަކުގައ  ިސްކޫލްގެ އ ހައްދޫ
ިއެސްޓ ޭމޓްތަްއި ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެސްޓ މޭޓް ިއ ޢުލާނުކުރުމަށްފަހު ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ

ިލ ުބނު ިޕޮއ ންޓް ިަމތ ން ިއެންމެ ިކޮށް، ިޮއތުމާއެކުިިއ ވެލުއޭޓް ިއެނގެން ިޙަވާލުކޮށްގެންކަން ފަރާތާ
ިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.

 
ިފައްސާފައ ވަނީި ިޔުނ ފޯރމް ިއެކްޓ ވ ޓީސް ިބޭނުންވާ ިދަރ ވަރުންނަށް ިސްކޫލްގެ އ ހައްދޫ
ިހުށަހެޅ ި ިކޯޓޭޝަން ިކުރުމުން ިއ ޢުލާނު ިފަރާތުން ިސްކޫލްގެ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ އެމަސައްކަތް

ިއ ންވެސްޓްަމންާޓިިފަރާތްތަކުގެ ިއޭބަލް ިހުށަހެޅ  ިކޯޓޭޝަން ިއަގުހެޔޮކޮށް ިއެންެމ ތެރެއ ން
 ޙަވާލުކޮށްގެންކަންިއެނގެންިއޮުތމާއެކުިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމ މައްސަލައާގުޅ ގެންިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ި

ި
2. ި ިބައެއް ިބެލުނު ިގުޅ ގެން ިއ ންިމައްސަލައާ ި)ޕީޓީއޭ( ިސްކޫލް ިއ ހައްދޫ ިތެރެއ ން، ކަންތައްތަކުގެ

ިއެއްވެސްި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިފަރާތްތަކާ ިއެކ  ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތްތައް ިބައެއް ކުރުވާފައ ވާ
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ ިނޫންަކން ިދަށުން ިފަރާތަކާިި،އެއްބަސްވުމެއްގެ ިއެއްވެސް ިކުރުމަށް މަސައްކަތެއް

ިދަ ިޙަވާލުކުރާނަމަ، ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިފަދައ ނ0.11ިިްއުލަތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ
އެމަސައްކަތެއްިކުރުވުމާިބެހޭގޮުތންިއެއްބަސްވުމެއްގައ ިދެފަރާތުްނިސޮއ ކުރުމަށްިއ ހައްދޫިސްކޫލަށްި

 އެންގީއެވެ.
 

ިސްކޫލްގ1021ިެ .1 ިގުޅ ގެން ިޖަލްސާއާ ިއ ނާމުދ ނުމުގެ ިއަހަރީ ިސްކޫލްގެ ިއ ހައްދޫ ިއަހަރު ިވަނަ
ގޯތ ތެރޭގައ ިހެދ ިސްޓޭޖްިހެދުމުގެިމަސައްކަތްިކުރުވާފައ ވަނީިވަނީިސްކޫލްިހ ންގުމާިޙަވާލުވެިހުރ ި
ިމުވައްޒަފަކާި ިއެތަނެއްގެ ިތަނަކަށް ިދައުލަތުގެ ިކަމަށްވެފައ ، ިލައްވައ  ިބައްޕަ ިޒާހ ރުގެ އަޙްމަދު

-ދުމަތެއްިހޯދަންވާނީިއެްނޓ ގުޅުންހުރ ިވ ޔަފާރ އަކުންިއެތަނަކަށްިއެއްޗެއްިގަންނަންވާނީ،ިުނވަތަިޚ 
ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިހުއްދަިލ ޔުމަކުންިލ ބުމަްށފަހުގައ ިކަމަްށިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަުތިގަވާއ ދުެގި

ިމ ކޮމ ޝަނުެގ1.00ިި ިކުރ ން ިކުރުވުމުގެ ިއެމަސައްކަތް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ި ިމީގެފަހުން ިނުވުމާއެކު، ިއެދ ފައ  ިކުރ ންިހުއްދައަކަށް ިހޯދުމުގެ ިޚ ދުމަތް ިފަރާްތަތކުން އެފަދަ

 މ ކޮމ ޝަނަށްިލ ޔެިހުއްދަިހޯދުަމށްިއ ހައްދޫިސްކޫލަށްިއެންގީއެވެ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކުރީގެ ިއެމަސައްކަތްިިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިކުރުވާފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިމަރާމާތުކުރުމުގެ ިފ ހާރަ އ ލެކްޓްރޯނ ކްސް
ިބ ޑްތައްި ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއ ޢުލާނުކުރުމަށްފަހު، ިާޢއްމުކޮށް ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ

ިމާކްސްލ ބު ިމަތ ން ިެއންމެ ިކުރުމަށްފަހު ިއ ވެލުއޭޓް ިކޮމ ޓީއ ން ިޓެންޑަރ ިަފރާތާިއެސް.ޓީ.އޯގެ ުނ
ި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ 20ިިމަސައްކަތް ިމ 1021ިިޖޫން ިދަށުންކަމަްށިވުމާއެކު ިއެގްރީމަންޓްގެ ގައ ކުރެވުނު

ިގުޅ ގެންި ިއ ޢުލާނާ ިކުރެވުުނ ިހޯދުމަށް ިފަާރތެްއ ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިމ  ިއަދ  ިނ ންމީއެވެ. މައްސަލަ
ިޖެ ިހުށަހަޅަން ިއަގު ިޑޮކ އުމަންޓްގައ  ިބ ޑް ިޢާއްމުކުރެވުނު ިވަކ ވަކ ންކަމަްށ5ިިހޭނީ މަސައްކަތަށް

ިބ ޑް ިކުންފުނީގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަގު ިޖުމްލަކޮށް ިމަސައްކަތަކަށް ިހުރ ހާ ި،ބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި ިޑޮކ އުމަންޓްގައ  ިބ ޑް ިއެފަރާތަކީ ިދީފައ ވާއ ރު، ިމާކްސް ިބައ ވެރ ކޮށް އ ވެލުއޭޝަންގައ 

ިފަރާތަ ިނުވާ ިފުރ ހަމަ ިއ ވެލުއޭަޝންގައ ިޝަރުޠު ިބާޠ ުލނުކޮށް ިބ ޑްތައް ިފަރާތްތަކުގެ ިއެފަދަ ިވުމާއެކު ަކށް
ިކަމަކަށްވުމާއެކު،ިކުރ އަްށި ިގެއްލޭނެ ިހަމަހަމަކަން ިބާއްވަންޖެހޭ ިމެދުގައ  ބައ ވެރ ކުރުމަކީ،ިބީލަންވެރ ންގެ

ިއޮތްިތަނުގައ ިއެފަދައ ންިޢަމަލުުނކުރުމަށްިއެސް.ޓީ.އޯިއަށްިއެންގީއެވެ.ި
ި
ި

ިކޮށްދޭނެިިސްޓޭޓް ިމަރާމާތު ިފ ހާަރ ިއ ލެކްޓްރޯނ ކް ިއޯގަނައ ޒޭޝަނުގެ ޓްރޭޑ ންގ
ި ިއ ޢުލާނެއްނުކޮްށ، ިއެއްވެސް ިހޯދުމަށް ިއަމ އްލ1.8ިިަފަރާތެއް ިރުފ ޔާއަށް މ ލ އަން

ިގައ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުާނިމައްސަލަ.1021ިޖޫނ10ިިްކުންފުންޏަކާި

ި

16 

ި ިތ ނަޫދ ިރައްޔ ތަކަށް ިތ ނަދޫިގދ.ތ ނަދޫ ިކޮށްފައ ވާ ިދ ނުމަށްޓަކައ  ިކުއްޔަށް ިބ ން ިސަރަޙައްދުން މާފުށީ
ިތ ނަޫދި ިއަދ  ިނުވާކަމަށާއ ، ިބަހައްޓާފައ  ިއެއްވެސްތަނެއްގައ  ިފެންނާނެހެން ިޢާންމުކޮށް ިއ ޢުލާން އޮފީހުގެ

ިކު ިދ ނުމަށްޓަކައ  ިއެބ ން ިރަްއޔ ތަށް ިތ ނަދޫ ިބޭނުންކޮށްެގން ިނުޫފޒު ިމަޤާމުގެ ިކަތީބު ރީގެިއޮފީހުގެ
ިބުެނި ިކަމަްށ ިފޮނުވާފައ ވާ ިއަތޮޅުއޮފީހަށް ިގދ. ިސ ޓީއެއް ިއޮފީހުގެ ިތ ނަދޫ ިގުޅ ގެން ކައުންސ ލަރާ

ިބެލ އ ރު ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިދ ންކަްނި، ހުށަހަޅާފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިއެބ ން ިރައްޔ ތަށް ގދ.ތ ނަޫދ
ިކައުންސ  ިކުރީގެ ިތ ނަދޫގެ ިކަތީބާއ  ިއޮފީހުގެ ިތ ނަދޫ ިނެތުމާއ ، ިނުފޫޒުިއެނގެން ިމަގާމުގެ ލަރ

ިހެކ ބަސްި ިސާބ ތުކުރެވޭވަރަށް ިކޮށްަފއ ވާކަން ިމަސައްކަތް ިދ ނުމަށް ިވަކ ފަރާަތކަށް ިއެބ ްނ ބޭނުންކޮށްެގން
ިލ ބ ފައ ނުވާީތ،ިމ މައްސަލަިނ ްނމީއެވެ.

ި

ގދ.ތ ނަދޫިރައްޔ ތަކަށްިތ ނަދޫިމާފުށީިޞަރަޙައްދުންިބ ންިކުއްޔަށްިދީފައ ވާިކަމަށާއ ،ި
މ ކަމަށްިކުރ ިއ ޢުލާންިރައްޔ ތުންނަށްިފެންާނނެހެންިއެއްވެސްިތަނެއްގައ ިޖަހާފައ ނުވާި

ކުރީގެިކައުންސ ަލރާިދެމީހުންިމަގާމުގެިިކޮށްފައ ަވނީިތ ނަދޫިކަތީބާއ ކަމަށާއ ،ިމ ކަންި
ނޑުގައި  ިވަތްގަ ިޭމޒުގެ ިަކތީބުގެ ިތ ނަދޫ ިއ ޢުލާން ިކަމަށާއ ، ިބޭނުންޮކށްގެން ނުފޫޒް
ިފޮނުވާފައ ި ިސ ޓީއެއް ިއޮފީހަށްަވނީ ިއަތޮޅު ިހަމަކުުރމަށްފަހު، ިމުއްދަތު ބޭއްވުމަށްފަހު

ިއެޢ  ިޢ މާރާތްތަކާއ ، ިހުރ  ިއެބ މުގައ  ިމ ސ ޓީގައ  ިއަގުިކަމަށާއ ، މާރާތްތައް
ި ިކަމަށާއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ ނުާވ 8ިިކޮށްފައ ވާގޮތް ިބ ނ0ިިްނަންބަރާއ  ނަންބަރު

ިަބާލއ ރު،ިކުޑައަގެއްކަމަށްި ިޢ މާރާތްތަަކށް ިޢ ާމރާތްކޮށްފައ ވާ ިއެތަނުގައ  އަގުކޮށްފައ ވަނީ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިބޭނުންކޮށްގެްނި ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިކައުންސ ލަރ ިކުރީގެ ިތ ަނދޫގެ ިކަތީބާއ  ިއޮފީހުގެ ތ ނަދޫ
ިއަނެ ިގޯތ ތައްިއެއްގޯތ  ިއެފަަދ ިހުށަހަޅާ ިމީހުްނ ިނ ސްބަތްވާ ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިލައ ެޖއްސުމުގައ  ިގޯއްޗަށް އް

ިސަުރކާރުގެި ިއެގޮތުގެމަތ ން ިގެންގޮސްފައ ވާކަމަށާއ ، ިހަމަޖައްސައ ދެމުން ިނުލައ  ިނ މުމަކާ ޝަރީޢަތުން
ިލ ބ  ިރައްޔ ތަކަށް ިދެ ިތ ނަދޫ ިނުލައ  ިޯހދުމަކާ ިހުއްދަ ިއ ދާރާތަކުގެ ިތ ަނދޫއޮފީހުްނިކަމާބެހޭ ިޯގތ  ފައ ވާ

ިލ ޔުންތައްި ިއެކަމާގުޅޭ ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިބުނާ ިބަދަލުޮކްށދީފައ ވާކަމަށް ިތަންތަަނށް އެހެން
ިއެި ިބަދަލުކޮށްދީފައ ވަީނ ިގޯތ  ިދެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމައްސަލައ ގައ  ިބެލ އ ުރ، ިފަރާތުން މ ކޮމ ޝަނުގެ

ފަރާތުްނިގދ.ިތ ނަދޫޮއފީހަށްިސ ޓީިޮފނުވައ ގެންކަމަށްުވމާއ ،ިދެގޯތ ިބަދަލުޮކށްދ ނުމަްށިޭބނުންެވގެންިއެދެ
ިއަނެއްގޯއްޗާި ިއެއްގޯތ  ިނުލައ  ިހުށަހެޅުމަކާ ިޝަރީޢަތަށް ިއެއްބަސްވާނަމަ ިވެރ ފަރާތުން ދެގޯތީގެ
ލާޖައްސައ ދީިދެގޯތ ިބަދަލުކޮށްދ ނުމުގެިއ ޚްތ ޔާރުިގޯތ ދޭިފަރާތަްށިލ ބ ގެންވާކަމަށްިެފންނާތީއާއ ،ިޤާނޫނުި

ިނަން 1001/2ިިބަރު ިގެ ިޤާޫނނު( ިބ މާބެހޭ ިއަތޮޅުތަކުގ20ިިެ)ދ ވެހ ރާްއޖޭގެ ިމާއްދާގައ ވާގޮތުން ވަނަ
ިމަތ ންި ިލަފާގެ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓްގެ ިއެޓޮލްސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއ ޚްތ ޔާރު ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ރަށްރަށުން

ކުރުމުގެިކަންތައްިއެދުަވސްވަރުިލ ބ ފައ ވަނީިއަތޮޅުއޮފީަހށްިކަމަްށވެފައ ،ިއަތޮޅުތަކުގެިރަށްރަށުންިގޯތ ިދޫ
ިދެގޯތ ި ިއެ ިއޮފީހުން ިތ ނަދޫ ިގދ. ިކަމަށްވުމާއ ، ިއަތޮޅުއޮފީސްތަކުން ިގެންދ ޔައީ ކުރަމުން
ިލ ބ ގެންކަމަްށުވމާއ ،ި ިހުއްދަ ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ިއޮފީހާއ  ިޕްރޮވ ންސް ިަމތ ދެކުނު ބަދަލުކޮށްދީފައ ވަނީ

ވާިގޯއްޗާިއ ންވެގެންިފައ ބަރުިމަސްދޯންޏެއްިބަންނަމުންދާތީިއެތަނުންިއެއްފަރާތަށްިސަރުކާރުންިދޫކޮށްފައ 
ިަތނަކަށްި ިއެހެން ިއެގޯތ  ިކަމަށާއ  ިދަތ ކަމެއް ިވަރަށް ިދ ރ އުޅުމަކީ ިއަޅައ ގެން ިގެއެއް އެގޯތީގައ 
ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުންި ިގުޅ ގެން ިހުށަހެޅުމާ ިއޭނާ ިއަތޮޅުއޮފީހަށް ިއަތޮޅު ިގދ. ިއެދ  ބަދަލުކޮށްދ ުނން

ލ ޔެގެންިމަޢުލޫާމތުިސާފުކުރުމަށްފަހުިއަދ ިތ ަނޫދިރކިކޮމ ޓީގެިބަހެއްވެސްިހޯުދމަށްފަހުިތ ނަދޫއޮފީހަށްި
ިލ ޔުްނތަކުްނި ިހޯދާފައ ވާކަން ިހުއްދަ ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮވ ންސް ިމަތ ދެކުނު ިބަދަލުކޮށްދ ނުމާމެދު ިގޯތ  އެ

ިޕްރޮވ ންސް ިމަތ ދެކުނު ިބަދަލުކޮށްީދފައ ވަީނ ިއެގޯތ  ިތ ނަދޫޮއފީހުްނ އޮފީހާއ ިިއެނގޭތީއާއ ،
ިއޮފީހުެގި ިތ ނަދޫ ިމ މައްސަލައ ގައ  ިއެނގޭީތ، ިލ ޔުންތަކުން ިލ ބ ގެންކަން ިހުއްދަ ގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ
ިނާޖާއ ޒުި ިފަރާތަަކށް ިވަކ  ިޭބނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިކަުއންސ ލަރ ިކުރީގެ ިތ ނަދޫގެ ކަތީބާއ 

ިއާބާީދި ިތ ނަދޫ ިޙަވާލުވ ފަހުން ިއޮފީހާ ިކައުންސ ލަ ިކުރީގެ ިކަމަށާއ ، ފާހަގަކުރެވޭ
ިކަމަށާއ ،ިމަ ިބާއްވާފައ ވާ ިބައްދަލުވުންތަކެއް ިގ ނަ ިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ިނުދައްކައ  ިކުލ  ރުކަޒަށް

އަތޮޅުިއޮފީހުންިތ ނަދޫިއޮފީހާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިލައ ޓ ންގިސ ސްޓަމަކީިކުއްޔަށްދޭގޮތަށްި
ިސ ސްޓަމަކަށްވެފައި  ިލައ ޓ ންގ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއޮފީހާ ިތ ނަދޫ ިއޮފީހުން އަތޮޅު

ިދީގެންިމ ލައ ޓ ން ިފަރާތްތަކަށް ިނ ސްބަތްާވ ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިސ ސްޓަމްވަީނ ގ
ިރައްޔ ތުންނަށްި ިފައ ސާއެއް ިއެއްވެސް ިލ ބެންޖެހޭ ިމ އ ން ިކަމަށާއ ، ހަލާކުކޮށްލާފައ 
ިދެމުްނި ިޢާންމުކޮށް ިސާފުކުރުމަށް ިހޮޅ ތައް ިފާޚާނާ ިތ ނަދޫެގ ިކަމަށާއ ، ލ ބ ފައ ނުވާ

ި ިއެސްޓ މޭޓް ިތ ންފަރާތަކުން ިތަކެތ ިގެންދަނީ ިމުދަލާއ ، ިއޮފީހުގެ ިއަމ އްލައަށް ކަތީބު
ިތ ނަދޫްނި ިކަމަށާއ ، ިދީގެން ިގްރޫޕަކަށް ިގެންގުޅޭ ިއޭނާ ިހެދުމަށްަފހު ބޭނުންކޮށްެގން،
ިނުފޫޒްި ިމަގާމާއ  ިކަތީބުެގ ިކަންތައް ިހެދުމުގެ ިފޯްމ ިބޭނުންވާ ގޯތ ދޫކުރުމަށް

ިި،ބޭނުންކޮށްެގން ިފަރާތަކުންތ ނަދޫ ިހަދައ ގެިއަމ އްަލ ިމ ފޯމް ިވ އްކާފައ ވަނީ 1ިްނ
ިރުފ ޔާގެިރޭޓުންކަމަށްިބުނާިމަްއސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމަސައްކަ ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިުނވަތަ ިހޯދައ ދީފައ ވާކަން ިެނުތމާއެކު،ިފައ ދާއެއް ިބެލެެވން ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ްތ
ިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.

ި

2. ި ިމއ.ވަވަތީގެ ިހ ފާފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިފަރާތުން 05ި،02ި،01ިިއީ.ޑީ.ސީގެ ިފްލޯއާއ 07ިިއަދ  ވަނަ
ި ިގޮފީގެ ިމަސައްކަތ01ިިްމއ.ހ ޔާ ިފ ލުވުމުެގ ިއާބާތުރަ ިުކލަލައ  ިމަރާމާތުކޮށް ިފްލޯ ވަަނ

ި ިއެންމެ ިޙަވާލުކޮްށގެންކަމާއ ކުރުވާފައ ވަނީ ިފަރާތާ ިހުށަހެޅ  ިމަސައްކަްތި، ކުރުމުއްދަތެއް އެފަރާތާ
ިނުވ ނަމަވެސް،ި ިކަމުގައ  ިމާރކްސްދީގެން ިގޮތަށް ިކަރުދާހުގައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ
ިޙަވާލުކުރަންޖެހެނީި ިމަސައްކަތް ިދ ނުމުންވެސް ިމާރކްސް ިގޮތަށް ިކަރުދާހުގައ ވާ މަޢުލޫމާތު

ިސާބ ތުާވތީއާއ އެފަރާތާކަ ިތަޙްޤީޤަށް ިކޮމ ޝަންެގ ިމ  ިވަކ ިި،ން ިޙަވާލުކުރުމުގައ  މަސައްކަތް
ި،ފަރާތަކަށްިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުަމށްިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަންިސާބ ތުިވާވަރަށްިހެކ ިލ ބ ފައ ނުާވތީ

ިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ި
ި
1. ި 05ިމއ.ވަވަތީގެ ،02ި ،01ިި ިކުރުމ07ިުއަދ  ިމަރާމާތު ިފްލޯ ިވަނަ ިމަސައްކަތް ދުވަސ5ިިްގެ

ިކުރަންޖެހުމުްނި ިމަސައްކަތްތައް ިބަެއއް ިނުހ މެނޭ ިކުރ ން ިއެއްަބސްވުމުގައ  ިގޮސްފައ ވަނީ ލަސްވެގެން
ިެއި ިދީގެންކަމުގައ ނުވާތީއާއ ، ިއަެގއް ިއ ތުރު ިކުރުވާފައ ވަނީ ިމަސައްކަތްަތއް ިއެ ކަމަށްވާތީއާއ ،

ނޑާފައ ނުވަނީިމަސައްކަތްިލަސްވީިމަސައްކަްތިދުވަހުގެިޖޫރ މަނާިފައ ސާިކ5ިަމަސައްކަތްިލަސްވ ި
ިޙަވާލުވ ިފަރާތުގެިއ ހްމާލުންިކަމުގައ ިނުވާތީކަންިއެނގޭތީ،ިމ ިަމއްސަލަިނ ންމީއެވެ.

ި

ިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްި

ިއ ވެލުއޭޝަންަތކުގައ 2ި ިހަދާ ިކޮމެޓީން ިއ ވެލުއޭޝަން ިބ ޑް ިއެޑ އުކޭޝަންގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ .
ިއެސްޓ މޭޓްތައްިއެ ިގޮތަށް ިކަރުދާހުގައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވާ ިފަރާތްތަކަށް ިބޭނުންާވ ިހުށަހަޅަން ސްޓ މޭޓް

ިކުރ ންި ިއެމަރުކަޒު ިއ ން، ި)އީ.ޑީ.ސީ( ިމަރުކަޒު ިކުރ އަރުވާ ިތަޢުލީމް ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ި ިހ ންގ  05ިމއ.ވަވަތީގެ ،02ި ،01ިި 07ިިއަދ  ިމއ.ހ ޔާގޮފީގެ ިްފލޯއާއ  01ިވަނަ

ިއެއަރކޯންތައްި ިބައެއް ިއަދ  ިފ ލުވުމަށާއ  ިއާބާތުރަ ިކުލަލައ  ިމަރާމާތުކޮށް ިފްލޯ ވަނަ
ިއ ޢުލާނާި ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިއެކަންކޮށްދޭނެ ިބޭނުންވާތީ، ސަރވ ސްކުރަން

ިދ ނުމަށް ިމާކްސް ިމަސައްކަތަށް ިމ  ިއާއި ިގުޅ ގެން، ިކްރައ ޓީރ އާ ތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ
ިއެެހންި ިނޫން ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  ިއެންމެކުޑައަގު ިގުޅ ގެން ިދ ނުމާ ިމާކްސް ޚ ލާފަށް

ިފަރާތަކަށްިމ މަސައްކަތްިމ ހާރުިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
 

18 



 

55 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކުރުމަށާއ  ިނުހ މެނޭިި،އ ވެލުއޭޓް ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވާ ިކުރ ން ިހުށަހެޅުމުގެ އެސްޓ މޭޓް
ސައްކަތްިޙަވާލުކުރާނެިފަރާތެއްިހޮވުމުގައި ކަމެއްގެިމައްޗަށްިޕޮއ ންޓްިދީގެންިއ ވެލުއޭޓްިނުކުރުމަށާއ ،ިމަ

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ 0.21ިދައުލަތުގެ ،0.28ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވ0.10ިިާ، ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިކަންތައްތަކަށްިސަމާލުކަންިދ ނުަމށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

ި
ިއ ވެލުއޭޝަނ1ް ިބ ޑް ިއެޑ އުކޭޝަންގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޢައްޔަނުުކރާއ ރުި. ިމެންބަރުން ، ކޮމ ޓީއަށް

ިމައްސަލަތަކުގައި  ިމ ފަދަ ިޢަްއޔަނުކުރުމަކީ ިމީހުން ިނޫޅޭ ިވަޒީފާއެއްގައ  ިސަރުކާރުގެ ިނުވަތަ ދައުލަތުގެ
ިކޮމ ޓީއަށްި ިއ ވެލުއޭަޝން ިބ ޑް ިކަމަކަްށވާތީ، ިދ މާވެދާނެ ިދަތ ތަކެއް ިޒ ންމާކުރުވުމުގައ  ިމީހުން އެފަދަ

ިޢައްޔަނު ިމުވަްއޒަފުންިިމެންބަރުން ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިތަްނތަނުގައ  ިދާއ ރާގެ ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ކުރުމުގައ 
ިއެކޮމ ޓީއަށްިޢައްޔަނުކުރުމަށްިފެްނނަކަމުގައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

ި
2. ި ިއެހީ ިހ ލޭ ިފަންޑުގެ ިޒަކާތު ިތަޢުލީުމ1021ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިމަތީ ިބޭރުގައ  ިރާއްޖެއ ން ިދަށުން ގެ

ިފަރާތްަތކުެގި ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިއެކަމަށް ިހުޅުވާލުމުން ިއެދ  ިފުރުޞަތަށް ޙާޞ ލުކުރުމުގެ
ިހ ންގާފައ ވާ ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިވަޒަންކުރުމުގައ  ަކންިއެޕލ ކޭޝަންތައް

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫުނ ިމައްސަލައަކީ ިމ  ިނުާވތީ؛ ިފާހަގަކުރެވ ފައ  -)އެްނޓ 1000/21ިތަޙުޤީޤަށް
ި ިގެ ިޤާނޫުނ( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިަނންބަރުގައ ާވ2ިިވަނަ ވަނަ

ިމައްސަި ިމ  ނޑައަޅައ  ިކަ ިނޫންކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިއެކުލެވޭ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ަލިގޮތުގެމަތ ން

ިނ ންމީއެވެ.ި

ިމަތ ްނި ިއެންމެ ިއުސޫލުގައ ވާގޮތުން ިކޮށްފައ ވާ ިޢާއްމު ިތައްޔާރުކޮށް ިގުޅޭގޮތުން ިސްކީމާ ިމ  ނަމަވެސް؛
މާކުސްިލ ބޭިކެޓެގަރީިކަމަށްވާ،ި"މާލީިތަނަވަސްކަން"ިވަޒަންކުރުމުގައ ިބަލަނީިއެހީއަށްިއެދޭިފަާރތާއ ،ި

އ ިބައްޕައަށްިލ ޭބިއާމްދަނީިއެކަނ ކަމަށްވެފައ ،ިމ ގޮތުްނިއެިފަރާތުގެިއަނބ މީހާ/ފ ރ މީހާިނުވަތަިމަންމައާ

ި ިސްކީމް ިހ ލޭ ިޒަކާތުފަންޑުގެ ިފުރުސަތަށ1021ިިްދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިކ ޔެވުމަށް ިދަުށން ގެ
ިގ ނަި ިޚ ލާފަށް ިުއސޫލާ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިޯޝޓްލ ސްޓްކުރުމުގައ  ިފަރާތްތައް އެދުނު

އާމްދަީނބައ ިފުރ ހަމަކުރުމުގައ ިފަރާތްތަކެއްިޑ ސްކޮލ ފައ ިކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތުންި
ިުހށަހެޅ ި ިފަރާތްތަކުން ިހުަށހަޅާފައ ވާ ިކަމަށާއ ، ިޢަމަލުޮކށްފައ ާވ ބޭއ ންސާފުން
ިހ މަނައ ގެންި ިފަރާތްަތއްވެސް ިހުަށހަޅާފައ ވާ ިދޮުގމަޢުލޫމާތު ިވެރ ފައ ނުކޮްށ ކަންތައްތައް

ިފަންަޑކަށް ިމ ފަދަ ިމީގެސަބަބުން ިކަމަށާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިއެތައްިިއ ވެލުއޭޓް ޙައްޤުވާ
ިނާޖާއ ޒްި ިވަކ ފަރާތްތަކަކަށް ިއ ސްކޮށްއުޅުނު ިމ ކަމުގައ  ިގެއްލ  ިޙައްޤު ފަރާތްތަކެއްގެ

ިިގޮތުގައ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

19 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއަމ އްލަި ިކަމަށްވާީތ، ިލ ޔުންތައް ިއަންގައ ދޭ ިއުޅޭކަން ިވަޒީފާގައ  ިއެފަާރތްތަކުެގ ހުށަހަޅަންޖެހެނީ
ިކުރާި ިމަސައްކަތެއް ިއެނޫންވެސް ިނުވަތަ ިވ ޔަފާރ  ިއަމ އްލަ ިމީހުންނާއ ، ިއުޅޭ ިވަޒީފާގައ  ފަރާތްތަކުގެ

ިއ ުތރުގޮތެއްިފަރާތްތަކަ ިބެލޭނެ ިއެކަން ިނަމަވެސް ިހުށަހެޅ  ިފޯމު ިޮއޅުވައ ލައ ގެން ިއާމްަދނީ ިލ ބޭ ށް
ިފ ަޔވައ ،ި ިއާމްދަނީ ިލ ޭބ ިއަށް ިމަންމަ/ބައްޕަ/އަނބ މީހާ/ފ ރ މީހާ ިކެންޑ ޑޭޓުގެ ިކެންޑ ޑޭޓާއ  ނެތްކަމާއ ،

ިލ  ިޢާއ ލާއަށް ިކެންޑ ޑޭޓެއްގެ ިއެ ިނުވަތަ ިކެންޑ ޭޑޓަށް ިއެ ިގޮތްގޮތުން ިރ ޢާޔަތްިއެނޫން ިއާމްދަނީައށް ބޭ
ިސީދާޮގތެއްގައި  ިއަށް ިމަންމަ/ބައްޕަ/އަނބ މީހާ/ފ ރ މީހާ ިކެންޑ ޑޭޓުގެ ިުނވަތަ ިކެންޑ ޑޭޓަށް ނުކުރެވޭކަމާއ ،

ި ިފޯމުގެ ިނުލ ޭބތީ ިއެފަދ22ިިައާމްދަނީ ިފުރ ހަމަކޮށްފައ ނުވުމުން، ިބައ  ިއާމްދަނީެގ ިނަްނބަރުގައ ވާ ވަނަ
ނޫންކަމަށްިބަލައ ިބާޠ ލުިކޮށްފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ؛ިކެންޑ ޑޭޓްގެިކެންޑ ޑޭޓުންގެިފޯމުތައްިފުރ ހަމަ

)އެއްހާސް(ިރުފ ޔާއަށްވުރ1000ިިެޢާއ ލާގެިމަސްދުވަހުގެިއާމްދަނީއަށްވުރެިކުރަންޖެހޭިޚަރަދުގެިމ ންވަރުި
ިބެހެ ިޒަކާތުގެ ިސަބަބުން ިއޮތުމުެގ ިބާޠ ލުވާޮގތަށް ިއެޕްލ ކޭޝަން ިކެންޑ ޑޭޓުންގެ ނ ެވރ ންގެިއ ތުރުވާ

ތެރޭގައ ިހ މެނޭިފަޤީރުންނާއ ިަދރަނ ވެރ ންގެިތެރެއ ން،ިމާލީިޙާލަތަށްިބަލައ ިމ ިސްކީމުންިއެީހިލ ބުންި
ިމަޤްޞަދުި ިއަޞްލު ިޒަކާތުގެ ިމަޙުރޫމުވެ، ިޙައްޤުން ިއެ ިފަރާތްތަކެއް ިގ ނަ ިޙައްޤުވާ އެންމެ

ިަޤޫބލުކު ިކުރެވ ފައ ވާކަމަށް ިބައްޓަން ިސްކީމު ިމ  ިދަށުންި ރެވޭތީއާއ ؛ޙާޞ ލުނުވާގޮތަށް ިސްކީމުގެ މ 
ޕޮއ ންޓްިލ ބޭނެަކމަށ8ިިްއެހީއަށްިއެދ ިކުރ މަތ ލާިކެންޑ ޑޭޓެއްގެިމަންމަިނުވަތަިބައްޕަިނ ޔާވެފައ ވާނަމަި

ިވަޒަންކުރުމުގެި ިއެޕްލ ކޭޝަންތައް ިއެ ިހުށަހެޅުމާއ  ިވީނަމަވެސް،ިއެޕްލ ކޭޝަން ިބަޔާންކޮށްފައ  އުސޫލުގައ 
ިގެންގޮ ިކުރ އަށް ިމާކްސްިކަންތައް ިޙައްޤުވާ ިކެޓެގަރީއ ން ިމ  ިފަރާތްަތކަށް ިމަންމަިނ ޔާވެފައ ވާ ސްފައ ވަނީ

ނޑައަޅާފައ ވާިއުސޫލާިޚ ލާފަށްކަންިާފަހގަކުރެވޭތީއާއ ؛ިކެންޑ ޑޭޓުންިހޮުވމުގައ ި ނުލ ބޭނެަފދަިގޮތަކަްށ،ިކަ
ޝަނުގެިބައ ެވރ ވުންިޒަކާތުިކޮމެޓީިއާއ ިއ ސްލާމ ކްިމ ނ ސްޓްރީިއާއ ިޑ ޕާޓްމަންޓްިޮއފްިހަޔަރިއެޑ ޔުކޭ

ިކުރ މަތ ީލި ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނ ކޮްށ، ިަގއ  ިއުސޫލު ިދ ނުމުގެ ިއެހީ ިސްކީމުން ިމ  އޮންނަންވާނެކަމަްށ
ިހޮވުުނި ިއ ންޓަރވ އުއަްށ ިެކޓެގަރީތަކުން ިވަކ ވަކ  ިވަޒަންކޮށް، ިއެޕްލ ކޭޝަންަތއް ކެންޑ ޑޭޓުންގެ

ިފަހު ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަންގެ ނޑައަޅައ ، ިކަ ިުކރެވޭިިކެންޑ ޑޭޓުން ި"ޝޯޓްލ ސްޓް ިކަމުގައ ވާ މަރުަޙލާ
ިވެސް ިކުރުން" ިއ ންޓަރވ އު ރޒްގެި، ފަރާތްތަކާ ިއެފެއަ ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކޮމ ޓީއާއ  ޒަކާތު
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއ ސްވެި ިގެންގޮސްފައ ވަނީ، ިކުރ އަށް ިއެޑ ޔުކޭޝަނުން ިހަޔަރ ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަްނޓް ިނުލައ ، ބައ ވެރ ވުމާ
"1021ިކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭތީ؛ި"ދ ވެހ ރާއްޭޖގެިޒަކާތުިފަންޑުގެިހ ލޭިއެހީިބަޔާންވެދ ޔަިއުސޫލާިޚ ލާފަށް

ިޑ ޕާްޓމަންޓްި ިގޮތުން ިހުޅުވައ ލުމުގެ ިފުރުަޞތު ިޙާޞ ލުކުރުމަށް ިތަޢުލީމު ިބޭރުގައ  ިރާއްޖެއ ން ިދަށުން ގެ
ި ިއެޑ ޔުކޭޝަނުން ިހަޔަރ 27ިިއޮފް ިމުޢާމަާލތްތައ1021ިްމެއ  ިއެންމެހައ  ިގުޅޭ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިގައ 

ިމުރާޖަާޢކޮށް،ި ިއަލުން ިއުސޫލު ިއެހީދޭ ިދަށުން ިސްކީމުގެ ިގެންދާނަމަ ިކުރ އަށް ިސްކީމު ިއެ ބާޠ ލުކޮްށ،
ިޤާނޫނުި ިގެންދ އުމަށް، ިކުރ އަށް ިއ ޢުލާނުޮކށްގެން ިއަލުން ިގޮތުގެމަތ ން ިއެއްގޮތްވާ ިއުޞޫލާ މުރާޖަޢާކުރ 

ި ި-)ެއންޓި 1000/21ިނަންބަރު ިގެ ިޤާނޫުނ( ިކޮމ ޝަނުގެ ި)ވ12ިަކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ ިވަނ1ިަނަ )
ިގޮތުގެަމތ ން ިހަޔަރި، ނަންބަރުގައ ވާ ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިއަށާއ  ރޒް ިއެފެއަ ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

ިއ ސްލާމ ކްިި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެޑ ޔުކޭޝަނަށާއ  ިހަޔަރ ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިއ ތުރުން މީގެ
 އެންގުނުިކަންތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެެވ.އެފެއާޒަށްިއ ސްލާޙުކުރުމަށްި

ވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ިގައ ިދައުލަތުގެިއެންމެހައ 288ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޖުމްހޫރ އްޔާގެިޤާނޫނުއަސާސީގެިި-2
ިއެންޓި  ިނައްތައ ލުމަށް ިކޮރަޕްޝަން ިމަސައްކަތްި-ދާއ ރާތަކުން ިޖެހ ލުމެއްެނތ  ިކޮމ ޝަނުން ކޮރަޕްޝަން

ިބަޔާންކޮ ިކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވ101ިާ، ށްފައ ވުމާއ ކުރަންވާނެ ިގައ  ި)ނ( ިމާއްދާގެ ކޮރަޕްޝަންިި،ވަނަ
ިމަސްއޫލ އްޔަތާއ ،ި ިދ ނުމުގެ ިލަފާ ިބެޭހ ިފ ޔަވަޅުތަކާ ިއަޅާންޖެހޭ ިދ ރާސާތައްކޮްށ، ހުއްޓުވުމަށްޓަކައ 

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  ި)ރ( ިޢާންމުި،އެމާއްދާގެ ިމައްޗަށް ިނުބައ ކަމުގެ ިގެއްލުމާއ  ންިކޮރަޕްޝަނުގެ
ިކުރ އެރުވުމުގެި ިއަމާނާތްތެރ ކަން ިތެދުވެރ ކަމާއ  ިހ ންގުމުގައ  ިދައުލަްތ ހޭލުންތެރ ކުރުވައ ،

ވަނ12ިިަކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެި-)އެންޓ 1000/21ިމަސްއޫލ އްޔަތާއ ،ިޤާނޫނުިނަންަބރުި
ިބަޔާންޮކށްފައ ވާ ިގައ  ި)ކ( ިމަގުފަހ ވާޭނިި،މާއްދާގެ ިއަދާކުރުމަށް ިމަސްއޫލ އްޔަތުތައް ކޮމ ޝަނުގެ

ިމ ި ިމަތ ކުރެވ ފައ ވާީތ؛ ިމ ކޮމ ޝަނާ ިމަސްއޫލ އްޔަުތ ިއެންމެހައ  ިާޤނޫނީ ިކުރުމުގެ ިކަންކަން އެންމެހައ 
ިރ ޢާޔަޔްކޮށް؛ި"ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިކަންތައްތަކަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިދެވަނަިޕެރެގްރާފްގައ  ިނ ންމުމުގެ ިރ ޕޯޓުގެ
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"ިގެިދަށުންިރާއްޖެއ ންިބޭރުގައ ިތަޢުލީމުިޙާޞ ލުކުރުމަށްިފުރުޞަުތ1021ިޒަކާތުިފަންޑުގެިހ ލޭިއެހީި
ިހަޔަރިއެޑ ޔުކޭޝަނުންި ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިގޮތުން ގައ ިކުރ ިނަންބަުރ1021ިިމެއ 27ިިހުޅުވައ ލުމުގެ

(IUL)166-Schol/166/2012/30ިިްިއެންމެހައ ިމުޢާމަލާތްތައ ިގުޅޭ ބާޠ ލުކޮްށ،ިއެިސްކީމުިއ ޢުލާނާ
ިުއޞޫލާި ިމުރާޖަޢާކުރ  ިމުރާޖަޢާކޮށް، ިައލުްނ ިއުސޫލު ިއެހީދޭ ިދަށުން ިސްކީމުގެ ިގެންދާނަމަ ކުރ އަށް

ި ިަނންބަރު ިޤާނޫނު ިގެންދ ުއމަށް، ިކުރ އަށް ިއ ޢުލާނުކޮށްގެ ިއަލުން ިގޮތުގެމަތ ން 1000/21ިއެއްގޮތްވާ
ި-)އެންޓި  ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ިމ12ިާކޮރަޕްޝަން ި)ވަނަ ިދަށުްނ،1ިއްދާގެ ިނަްނބަރުގެ ިވަނަ )

ރޒްިއަށާއ ިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިހަޔަރިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.  މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއަ

ިސްކީމްތައްިި-1 ިމ ފަދަ ިކުރ މަގުގައ  ިއަދ  ިކުރުމުގައ ، ިއެކަން ިގެންދާނަމަ ިކުރ އަށް ިއަލުން ިސްކީމް މ 
ރޒްިނ ވ ިކަންކަންިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާކުރ އަށްިގެންދ އުމުގައ ިއަންނަި މ ކްިއެެފއަ

 އަށާއ ިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިހަޔަރިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގ ކަންތައްތަްއިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

 ިްިޢާއ ލާއަކަށ ިވަޒަންކުރާނަމަ،ިއެ ިތަނަވަސްކަން ިމާލީ ިޢާއ ލާގެ ިކެންޑ ޑޭޓުންގެ ިއެ ކެންޑ ޑޭޓުންނާއ 
ލަިއާމްދަނީިބަޔާންކުރަންޖެހޭފަދަ،ިއަދ ިލ ބޭިއާމްދަނީިއޮޅުވައ ލުމުގެިފުރުޞަތުިވީހާވެސްިލ ބޭިޖުމު

ހަނ ވެގެންދާިފަދަިއުސޫލަކުްނ،ިޢާއ ލާއަށްިލ ބޭިޖުުމލަިއާމްދަނީެގިޞައްޙަިމަޢުލޫމާތާއ ،ިއެއާގުޅޭި
ިޖެހޭފަދަގޮތަކަށް ިހުށަހަޅަން ިހެކ ތައް ިއެހެނ ހެން ިލ ޔެކ ޔުންތަކާއ  ިމަޢުލޫމާތާއ ި، އެންމެހައ  އަދ 

ިތައްޔާރުކޮށްގެްނި ިފޯމު ިއެޕްލ ކޭޝަން ިއުސޫލާއ  ިގޮތަކަށް ިެބލޭެނފަދަ ިތެދުދޮގު ލ ޔެކ ޔުންތަކުގެ
 ކުރ އަށްިގެންދ އުމާއ ،ިއެިއުސޫލުންިކެންޑ ޑޭޓުންިވަޒަންކުރުން.ި

 ޫިއެނ ިނުވަތަ ިފަރާތުން ިމީހުންގެ ިތ މާގެ ިޢާއ ލާއާއ  ިއާމްދަީނއާއ ، ިލ ބޭ ންެވސްިކެންޑ ޑޭޓުންނަށް
ިފޯމުގައ ި ިއެނގޭގޮތަށް ިވަކ ން ިތަފްޞީލު ިފައ ސާގެ ިލ ބޭ ިކެންޑ ޑޭޓަށް ިއެހީގެގޮތުގައ  ފަރާތަކުން

 ހ މަނަންޖެހޭގޮަތށްިފޯމާއ ިއުސޫލުިތައްޔާރުކުރުމަށްިއެންގުންި.ި

 (ި ިއާމްދަނީ ިލ ބޭ ނޑުމަށްފަހު ިކެ ނޑައެޅުމަކNetިIncomeިާޚަރަދުތައް ިކަ ިމ ންވަރު ިމަދު ިގެ )
ިޒަކާތު ިާމީލިނުލައ ، ިތެރެއ ން، ިދަރަނ ވެރ ންގެ ިފަޤީރުްނނާއ  ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިެބހެނ ވެރ ންެގ ގެ
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ިއެންމެި ިކެޓެގަރީން ިއެ ިފަރާތްތަކަށް ިޙައްޤުވާ ިއެންމެ ިލ ބުން ިއެހީ ިސްކީމުން ިމ  ިބަލައ  ޙާލަތަށް
 .ިމަތ ންިމާކުސްިލ ބޭގޮތަށްިސްކީުމގެިއުސޫލުިތައްޔާރުކޮށްިކެންޑ ޑޭޓުންިވަޒަންކުރުމަށްިއެންގުން

 ި، ިއެއްގޮތްކުރުމާއ ިމަޢުލޫމާތުތައް ިބަޔާންކުރާ ިފޯމުގައ  ިއެޕްލ ކޭޝަން ިއ ޢުލާނާއ  ިއުސޫލާއ  ސްކީމުގެ
ިކެންޑ ޑޭޓުްނި ނޑުތަކުން ިމ ންގަ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިވަޒަންކުރުމަށް ިކެންޑ ޑޭޓުން ިއުސޫލުގައ  ސްކީމުގެ

ިހުށަހަޅަންެޖހޭ ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިެއންެމހައ  ިބޭނުންވާ ިއެޕްލ ކޭޝަންިވަޒަންކުރުމަށް ިއ ޢުާލނާއ  ގޮތަށް
ނޑ ޑޭޓުންިވަޒަންނުކުރުމަށްިއެންގުން.ި ނޑުންިމެނުވީިކެ  ފޯމުިތައްޔާރުކުރުމާއ ،ިއެިމ ންގަ

 ިީޖުމުލަިމާކްސްގެިގޮތުންިގާތްގާތުގައ ިވާދަކުރާިކެންޑ ޑޭޓުންތަކެއްިތ ބޭނަމަ،ިއެިކެޓެގަރީއަކުންިއެހ
ިއަދަ ިކެންޑ ޑޭޓުންގެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިއަދަދަކަްށިދ ނުމަށް ިއ ތުރު ިމ ންވަރެއް ިއެކަށީގެްނވާ ދަށްވުރެ

 ކެންޑ ޑޭޓުންިއ ންޓަރވ އުއަށްިޝޯޓްލ ސްޓްކުރުމަށްިއެންގުން.ި

 ިާިބަޔާންކޮށްފައ ވ ިއުސޫލުގައ  ިބައ ވެރ ވާންވާނެކަމަށް ިހޮވުމުގައ  ިކެންޑ ޑޭޓުން ިދަށުން ސްކީމުގެ
ިފައ ނަ ިލ ސްޓުތައް ިޝާމ ުލވާގޮތަށް، ިފަރާތްތައް ިކުރާނެިއެންމެހައ  ިއ ންޓަރވ އު ްލކުރުމާއ 

ިއ ވެލުއޭޝަނަްށި ިބަލައ  ިނަތީޖާއަށް ިއ ންޓަރވ އުގެ ިއ ންޓަރވ އުކުރުމާއ  ނޑައެޅުމާއ  ިކަ ކެންޑ ޑޭޓުން
ިކުރ އަށްި ިމަސައްކަތް ިހެދުމުގެ ިސެލެކްޝަން ިފައ ނަލް ިގެނައުމާއ  ިބަދަުލތައް ގެންނަންޖެހޭ

 ގެންދ އުމަށްިއެންގުން.ި

 ްިއެހީއަށ ިދަށުން ިހެދުމަށްފަުހިިސްކީމުގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިޕްރ ލ މ ނަރީ ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާ އެދ 
ިތ ބ ި ިބޭރުގައ  ިރާއްޖެއ ން ިރާއްޖެތެރޭގައާއ  ިހުޅުވައ ލުމުގައ ، ިފުރުޞަުތ ިހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ
ިހުށަހެޅުމަްށި ިޝަކުވާ ިއެކަށީެގންާވިމުއްދަތެއް ިރ ޢާޔަތްކޮށް، ިދ މާވެދާެނިދަތ ތަކަށް ކެންޑ ޑޭޓުންނަށް

 ންޑ ޑޭޓުންނަށްިދ ނުމަށްިއެްނުގން.ކެ
 
ި
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 ނަންބަރުި

ިމ ނ ސްޓްރީި ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިދޭނެ ިތައްޔާރުކޮށް ިޓްރޮފީ ިޖަލްސާއަށް ިޓޮޕްޓެްނ ިއޯލެވެލް ިއަދ  އޭލެވެލް
އެޑ އުކޭޝަނުންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިއެސްޓ މޭޓްިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިއެންމެިައގުހެޔޮިއޮފްި

ފަރާތުންިހުށަހަޅާފައ ވާިއެސްޓ ޭމޓްގެިޖުމްލަިއަގުގެިގޮތުގައ ިބ ޑްިބަލައ ގަތްިޝީޓްގައާއ ިއ ވެލުޭއޝަންި
ި ިފުރަތަމަ ިއަި-/499,008ޝީޓްގައ  ިނުވަދ ހަނުަވާހސް ިފަހުންި)ހަތަރުލައްކަ ިލ ޔެފައ  ިރުފ ޔާ ށެއް(

ނޑާލުމަށްފަހުި )ތ ންލައްކަިއެްއހާސްިތ ްނސަތޭކަިއަށްޑ ހަ(ިރުފ ޔާިލ ޔެފައ ވަީނިި-/301,380އެޢަދަދުިކަ
އެފަރާތުންިހުށަހަޅާފައ ވާިއެސްޓ މޭޓްގެިޖުމްލަިޢަދަދުިނުބައ ކޮށްލ ޔެފައ ވާތީކަމަށާއ ިއަދ ިއެކަމާިގުޅ ގެންި

ިކޮމެޓީ ިއ ވެލުއޭޝަން ިކުރ ްނިބ ޑް ިމީހަކުގެނެސް ިކޮންޓްރެކްޓަރސްގެ ރޑީ ިފޯ ިބައްދަލުވުމަށް ެގ
ިއަންގާފައ ވާަކމަށާއ ި ިހުށަހެޅުމަށް ިކުރުމަށްފަހު ިރަނގަޅު ިޢަދަދު ިޖުމްލަ ިއެސްޓ މޭޓްގައ ވާ ހުށަހަޅާފައ ވާ
ިޢަދަދުި ިއޮތް ިޝީޓްގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ިޢަދަދާއ  ިއޮތް ިލ ޔެފައ  ިޝީްޓގައ  ިބަލައ ގަންނަ އެސްޓ މޭޓް

ިތަޙްޤީގުގައ ިސުވާލުކުރެވުނުިބަދަ ިގުޅ ގެން ިމ މައްސަލައާ ިއަންގައ ގެންކަން ިކޮމެޓީން ިއ ވެލުއޭޝަން ލުކުރީ
އ ވެލުއޭޝަންިކޮމ ޓީގެިގ ނަިމެންބަރުންގެިބަހުންިއެނެގންިއޮތުމާއ ،ިއެންމެިއަގުހެޔޮިފަރާތުންިހުށަހެޅ ި

ިއ  ިކުށެއް ިދ މާވެފައ ވާ ިހ ސާބުހެދުމުގައ  ިބަދަލުވެފައ ވަނީ ިއަގަށްިއަގު ޞްލާޙުކުރުމުން
ިކަމެއްކަންި ިކޮށްފައ ވާ ިލ ބޭގޮތަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިމ އީ ބަދަލުއައ ސްފައ ވާތީ

ިސާބ ތުވާވަރަށްިހެކ ިލ ބ ފައ ނުާވތީިމ ހ ސާބުންިމ ިމައްސަލަިނ ްނމީއެވެ.ި
ި

ި ިމެދުވެރ ވ  ިސަބަބެއް ިކޮންމެސް ިލ ޔުންތައް ިހުށަހެޅޭ ިނައްތާނުލައ ިއެސްޓ މޭޓާއެކު ކަމުގައ ވީނަމަވެސް
ިރައްކާތެރ ކަމާއެކުިބެލެހެއްޓުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

ިި
ިމީގެިއ ތުރުންިއ ސްލާޙްކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ިމަސައްކަތްި-2 ިކޮމ ޓީގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިބ ޑް ިއެޑ އުކޭޝަންގެ ިއޮފް ިގެންދާއ ރުިމ ނ ސްޓްރީ ިކުރ އަށް ތައް
ިރައްކާތެރ ކަމާއ އެކުި ިފައ ލްކޮށް ިލ ޔެކ އުންތަކެއްވެސް ިހުރ ހާ ިހުށަހެޅޭ ިކޮމެޓީއަށް ިއ ވެލުއޭޝަން ބ ޑް

ިބެލެހެއްޓުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

ިހޯދުމަްށި ިފަރާތެއް ިތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ިޓްރޮފީ ިޖަލްސާގެ ިޓޮޕްޓެްނ ިއޭލެވެލް ިއަދ  އޯލެވެލް
ި ިއެޑ އުކޭޝަނުން ިއޮފް 21ިިމ ނ ސްޓްރީ ިއ ޢުލާނ1020ިިާސެޕްޓެމްބަރ ިކުރ  ގައ 

ިމަސައްކަތްި ިތެރެއ ން ިފަރާްތތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހ ސާުބ ިއަންދާސީ ގުޅ ގެން،
ިބަލައ ގަންނަި ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިކަމަށް ިއަގެއް ިހުށަެހޅ  ިފަރާތުން ޙަވާލުކުރެވުނު

ި ިދައްކަނީ ިއ ވެލުއޭޝަންިިިި-/499,008ޝީޓުން ި ިައދ  ި ިކަމަށާއ ، ރުފ ޔާ
ޓުގައ ވެސްވަނީިިއެއަދަދުިިކަމަށާއ ،ިިނަމަވެސް،ިއަންދާސީިހ ސާބުންިބަލައ ގަތްިޝީ

ިއަދަދުިި ި ިޖަހާފައ ވާ ި ިކުރ ން ި ިޝީޓުގައ ވެސް ި ިއ ވެލުއޭޝަން ޝީޓާއ ،
ި ިޢަދަދުކަމަށް ި ިރަނގަޅު ނޑާލުމަށްފަހު ިއެންމ102،100ިިެ/-ކަ ިއެއީ ިޖަހައ  ރުފ ޔާ
ިނ ންމާފައ ވާ ިއަގުކަމުގައ  ިފަރާތުގެ ިއަގުހެޔޮ ިދުވަހ1020ިިުއޮކްޯޓބަރ01ިިކަން ވަނަ
ި ިކޮމ ޓީގެ ިބ ޑް ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިޔައުމ އްޔާއ ނ11ިިްބޭއްވ  ިބައްދަުލވުމުގެ ވަނަ

ިބ ޑްި ިނ ންމާފައ ވާކަން ިކޮމ ީޓން ިބ ޑް ިއެގޮތަށް ިެއކަން ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ފާހަގަކުރެވޭ
ިއެއަ ިގުޅ ގެން ިއެންގުމާ ިޔުނ ޓަށް ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިޔުނ ޓަށް ިއ ވެލުއޭޝަން 20ިގަށް

ިގައ ިކޮންޓްރެކްޓްިކުރެވ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.1020ިއޮކްޓޯބަރި

20 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިޢަި-1 ިމެންބަުރން ިޮކމ ޓީއަށް ިއ ވެލުއޭޝަން ިބ ޑް ިއެޑ އުކޭޝަންގެ ިއޮފް އްޔަނުުކރާއ ރު،ިމ ނ ސްޓްރީ
ިމައްސަލަތަކުގައި  ިމ ފަދަ ިޢަްއޔަނުކުރުމަކީ ިމީހުން ިނޫޅޭ ިވަޒީފާއެއްގައ  ިސަރުކާރުގެ ިނުވަތަ ދައުލަތުގެ
ިކޮމ ޓީއަށްި ިއ ވެލުއޭަޝން ިބ ޑް ިކަމަކަްށވާތީ، ިދ މާވެދާނެ ިދަތ ތަކެއް ިޒ ންމާކުރުވުމުގައ  ިމީހުން އެފަދަ

ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިކުރުމުގައ  ިޢައްޔަނު ިމުވަްއޒަފުންިިމެންބަރުން ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިތަްނތަނުގައ  ދާއ ރާގެ
ިއެކޮމ ޓީއަށްިޢައްޔަނުކުރުމަށްިފެްނނަކަމުގައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

ި

ިއ ޢުލާނާި ިކުރ  ިހޯދުމަްށ ިޢ މާރާތެއް ިހ ންގާެނ ިސެކްޝަން ިކަލައ ދޫ ިކޯޓް/ ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ލ.އ ސްދޫ
ި ިތަނެއް ިހ ފާނެ ިކުއްޔަށް ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިއެސްޓ މޭޓްތައް ިހުށަހެޅުނު ނޑައަޅާފައ ވަނީިގުޅ ގެން ކަ

ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުޑީޝަލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންގެިޚަރަދުކޮމ ޓީންިކަމަށްވާތީއާއ ،ިކުއްޔަށްިހ ފާފައ ވަީނި
އ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިއެސްޓ މޭޓްިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިހުަށހަޅާފައ ވާިއަގާއ ިޢ މާރާތުގެިފެންވަރަށްި

ިއެކަށީ ިއެންމެ ިހ ންގަން ިކޯޓު ިފެންނާތީއާއ ބަލައ  ިޢ މާރާތްކަމަށް ިއ ޢުލާނުގައ ިި،ގެންވާ ިޢ މާރާތަކީ އެ
ިނ ންމީއެވެ.ިނަމަވެސްި ިމ މައްސަލަ ިމ ހާހ ސާބުން ިޢ މާރާތެއްކަމަށްވާތީ ިފުރ ހަމަވާ ިޝަރުޠުތައް ބުނެފައ ވާ
ިަފރާތުްނި ިގޭގެ ިލ.އ ސްދޫ ިނަގާފައ ވާ ިހ ންގުމަްށ ިސެކްޝަން ިކަލައ ދޫ /ި ިކޯޓް ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ލ.އ ސްދޫ

ިއެސްޓ މޭޓްގައ ހު ިހުރ ކަމަށްިި،ށަހެޅ  ިބަދ ގެއެއް ިއެގޭގައ  ިރާނާފައ ވާކަމަށާއ  ިވަށާފާރު އެގޭގެ
އެސްޓ މޭްޓިހުށަހެޅ އ ރުިއެގޭގައ ިވަށާފާރެއްިއަދ ިބަދ ގެއެއްވެސްިނުހުންާނެނކަމަށްިި،ބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު

އ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިހުށަަހޅާފައ ވާިި،އެކުއެިގޭގެިވެރ ިފަރާތުންިމ ކޮމ ޝަނަށްިދ ންިބަޔާނުގައ ިބުނެފައ ުވމާ
ިއޮފްި ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިފަރާތުން ިސެކްޝަންގެ ިކަލައ ދޫ /ި ިކޯޓް ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިއ ސްދޫ އެސްޓ މޭޓްތައް
ިއެކަންި ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިޙަވާލުވެހުރ  ިހ ންގުމާ ިއެކޯޓް ިފޮނުވ އ ރު ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށް ޖުޑީޝަލް

ިނުވުމާއެކު ިގުޅ ި،ފާހަގަކޮށްފައ  ިއޮފްިމ ކަާމ ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިއެޅުމަށް ިފ ޔަވަޅު ިއ ޞްލާޙީ ިއޭނާއާމެދު ގެން
ިޖުޑީޝަލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށްިިއެންގީއެވެ.

 
ި

ިކުރި  ިއެކޯޓުން ިޯހދުމަށް ިޢ މާރާތެއް ިހ ންގުމަށް ިސެކްޝަން ިކަލައ ދޫ ިކޯޓް ލ.އ ސްދޫ
ި ިގުޅ ގެން، 05ިިއ ޢުލާނާ ިތަފާތު ިދ ނުމަށ05ިިްފަާރތަކުން ިކުއްޔަށް ޢ މާރާތެްއ

ިކުރެވ ފައ ވާިޝަ ިއެްގރ މެންޓް ިގުޅ ގެން ިއެއ ޢުލާނާ ިފާޅުކޮށްފައ ވާއ ރު، ޢުޤުވެރ ކަން
ިހުށަހެޅި  ިއަގު ިއެފަރާތުން ިވެފައ  ިފަރާތްތަކަމަށް ިހުށަހެޅ  ިއަގު ިމަތީ ިއެންމެ ފަރާތަކީ
ިޢ މާރާތެއްި ިފުރ ަހމަވެފައ ވާ ިޝަރުުޠ ިހުރ ހާ ިބުެނފައ ވާ ިއެއ ޢުލާނުގައ  ޢ މާރާތަކީ

ިމައްސަލަ.ިނޫންކަމަށްިބުނާ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމަރާމާުތި -2 ިބާވެ، ިވެހ ކަލްތައް ިބޭނުންކުރާ ިމ ހާރު ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ މާލޭ
ި ިކޯޑުގައ  ިބަޖެޓް ިއ ދާރާގެ ިއެ ިއާއ  ިނުކުރެވޭަވރުވެފައ ވާތީ ިބޭނުން 1,363,500.00ިކޮށްގެންވެސް

ިސ ޓީި ިމާލޭ ިހުރުމާގުޅ ގެން ިރުފ ޔާ ިފަސްސަތޭކަ( ިފަްސދޮޅަސްތ ންހާސް ިތ ންލައްކަ )އެއްމ ލ އަން
ި ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިމާލޭ ިއ ޢުލާނުން ިއ ދާރާގެ ިއ ޢުލާްނ01ިިކައުންސ ލްގެ ިހޯދުމަށް ވެހ ކަލް

ިކަމާއ ިއެިއ ޢުލާނާިުގޅ ގެންި ފަާރަތކުނ05ިިްފައ ވާއ ރު،ިފަރާތަކުްނިމަޢުލޫމާުތިސާފުކޮށ02ިްކޮށްފައ ވާ
ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއަގު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއާއ ،ިއެ ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިހުށަހަޅާފައ ވާކަން ިބ ޑް

ިލ ބ ފައ ވާި ިޕޮއ ންޓް ިގ ނަ ިހުއްަދިލ ޭބނެގޮްތިިއެންމެ ިަގތުމަށް ިއެތަކެތ  ިއަަގށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ކުންފުނ ން
ިއޮ ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެދ ފައ ވަނ ކޮށްހަދައ ދ ނުމަށް ިޓްރެޜަރީގައ  ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިސ ޓީިި،ފް މާލޭ

ިއެއ ޢުލާނާި ިހުރުމާއެކު، ިކަންތައްތަކެއް ިޖެހޭ ިބަލަން ިއ ތުރަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލްގެ
ގުޅ ގެންިހުށަހަޅާފައ ވާިއަންދާސީހ ސާބުތައްިބާޠ ލްިކުރ ކަންިއަްނދާސީހ ސާބުިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާްތތަކަްށި

ވަަނިދުވަހުިއަންގާފައ ވާކަންިފާހަގަުކރެވޭތ1022ިިީިއޮކްޓޯބަރ12ިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްިއ ދާރާއ ންި
ިއަންދާސީހ ސާބުތައްި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިމާލޭ އާއ ،
ިއެި ިފަހަރުތަކުގައ  ިއެ ިއ ޢުލާުނކޮށްފައ ވާކަމާއ  ިއަލުން ިެދފަހަރެއްގެމަތ ން ިގަތުމަށް ިވެހ ކަލް ބާޠ ލްކޮށް

ިފުރަ ިކުރުމަްށިއ ދާރާއ ން ިއެވޯޑް ިބ ޑް ިލ ބ  ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން ިއެންމެ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ތަމަ
މ ިމައްސަލައ ގެިތުހުމަތުގައ ިމާލޭިސ ޓީި، ނ ންމާފައ ވާިކުންފުނ ންިބައ ވެރ ވެފައ ނުވާކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ

ިއެ ިބ ޑް ިއެ ިޕޮއ ންްޓިލ ބ  ިމަތ ން ިއެންމެ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއ ދާރާގެ ިއެވޯޑްިކައުންސ ލްގެ ކުންފުންޏަށް
ިތުުހމަތެްއިި،ކޮށް ިޞައްޙަ ިތުހުމަތަކީ ިކުރެވުނު ިފޯރުޮކށްދީފައ ވާކަމަށް ިއެުކންފުނ ން ިތަކެތ  ިބ ޑްގައ ވާ އެ

 ކަމަށްިމ ިތަޙްޤީޤަށްިލ ބ ފައ ވާިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިފެންނަންިެނތަީތިމ ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.
ިިިި

ިއ ދ1ާ ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިމާލޭ ިބީލަްނި. ިފަރާތްތަކުެގ ިުހށަހެޅ  ިބީލަން ިގުޅ ގެްނ ިއ ޢުލާނާ ރާގެ
ި ިޝީޓުގައ  ިކުރާ ިނޯޓް ިއަގު ިބަލައ ގަތުމަށްަފހު ިހުށަެހޅ  ިބ ޑްިފަރާތ1ިުބ ލަށް ިނަންމަތީގައ  ގެ

ި ިފާހަގަކުރެޭވތީއާއ ، ިއެއްފަރާތުންކަްނ ިޮކށްފައ ަވނީ ިސޮއ  ިނަުމގައި ިފަާރތަކުނ1ިްހުށަހެޅުމަށްފަހު ގެ

ިސެޕްޓެމްބަރި ިކައުންސ ލުން ިސ ޓީ ިބައުޒަރެއ1022ިްމާލޭ ިލޮރީއާއ  ިޓްރަކް ިތ ން ގައ 
ިކެއްިހ މެޭނކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ހޯދުމުގައ ިއޮޅުވާލުންތަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ވަނީިއޮޕްޝަނަލްިބ ޑެއްިކަމާއ ިއެިދެިބ ޑްިހުށަހެޅުމަށްފަހުިސޮއ ިކޮށްފައ ވަނީިއެއްފަރާތުްނިހުށަހަޅާފައ 
ި ިހުަށހަޅާފައ ވަނީ ިއަގު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާާނ ިމ  ިބ ޑްތައ01ިިްކަމަށްވާތީ، ިއެ ފަރާތަކުންކަމަށްވާއ ރު

ިކޮށްފައ ވާތީ ިމ ި،އ ވެލުއޭޓް ިބެލުމަށާއ  ިފަރާތުންތޯ ިވަކ ވަކ  ިހުށަހަޅަނީ ިއ ުޢލާނަކާިބ ޑް ިކުރެވޭ ގޮތަށް
ި ިކުރ އަށްެގންދ އުމަށ01ިިްގުޅ ގެން ިކޮށްގެން ިއ ޢުލާނެއް ިދެވަނަ ިނުލާނަަމ ިކުރ މަތ  ިިބ ަޑށް ފަރާތަކުން

 މާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލަށްިއެންގީއެވެ.
ި

ިޕްރޮޖެކްޓް ިކުރުމުގެ ިސަޕްލައ  ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް ިފެމެލީއަށް ިއެންްޑ ިހެލްތް ިއޮފް ި،މ ނ ސްޓްރީ
ނޑައަޅާފައ ާވި ިކަ ިޑޮކ އުމަންޓްގައ  ިބ ޑް ިކުންފުންޏަކީ ިކޮށްފައ ވާ ިއެވޯޑް ިބޯޑުން ޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަން
ޝަރުތުިހަމަވާިފަރާތަކަށްިނުވާީތ،ިއެިޕްރޮޖެކްޓްގެިމަސައްކަތްިއެކުންފުންޏާިޙަވާލުކުރަންިނުފެންަނކަމަްށި

ި ިމ ކޮމ ޝަުނން 15ިިބުނެ ިފ ނޭނ1020ްޫޖން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޓްެރޜަރީއަށްިގައ  ިއެންޑް ސް
ިހެްލްތި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިެފންނާތީއާއ ، ިލަފައެއްކަމަށް ިދީފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިސ ޓީއަކީ ފޮނުވާފައ ވާ
ި ިއެގްރީމަންޓްގައ  ިކޮންޓްރެކްޓް ިވެފައ ވާ ިއެކު ިކުންފުންޏާ ިއެވޯޑްކޮށްފައ ވާ ިބ ޑް ިފެމެލީއާއ  7ިއެންޑް

ި ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނ ކޮށ1020ްސެޕްޓެމްބަރ ިގައ  ިޓްރެޜަރީްނި، ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެި ިޙަވާލުނުކުރެވޭނޭތީ، ިއެކުންފުންޏާ ިމަސައްކަތް ިއެޕްރޮޖެކްޓްގެ ިއެއްގޮތަށް ިއ ޢުލާނާ ކޮށްފައ ވާ
ިނަމަވެސްި ިއަންގާފައ ވީ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިޙަވާލުނުކުރުމަށް ިއެކުންފުންޏާ ިމަސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ފައ ވަނީިކޮންޓްރެކްޓްިއެގްރީމަންޓްގައ ިސޮއ ކުރ ފަހުންިކަމަށްވާތީިމ ކަމަކީިމ ކޮމ ޝަނުގެިއެންގުންިއަންގާ
ިމ ކޮމ ޝަނުންިއެންގ ިއެންގުމާއ ިޚ ލާފުވުންިކަމަށްިނުބެލެވޭތީިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ި

ި
ި

ިކޮންސ އުމަބްލްސްިިިި ި ި ިމެޑ ކަލް ި ިފެމ ލީއަށް ި ިެއންޑް ިހެލްތު ި ިއޮފް ި މ ނ ސްޓްރީ
ިގުޅ ގެންސަޕްލައ ކޮ ިއ ޢުލާނާ ި ި ިކުރ  ި ި ިޙަވާލުކުރުމަށްިި،ށްދ ނުމަށް އެތަކެތ 

ިފ ނޭންސްި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިޙަވާލުނުކުެރވޭނެކަމަށް ިފަރާތާ ނ ންމާފައ ވާ
ިޚ ލާފަށްި ިއެންގުމާ ިއެންގ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިއަންގާފައ ވަނ ކޮށް، ިޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް

ިޢަމަލުކުރ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

23 

)ތ ނެއް(ިމަސްިދުވަހަށްވުރެިދ ގުިމުއްދަތެއްެގ1ިިސަރުކާރުިގަބޫލުިކުރާިމަރުކަޒަކުންިރާއްޖޭގައ ިހ ންގާި
ިހ މެނ ފައ ވާި، ކޯހެއްގައ  ިރ ކުއަރމަންޓުގައ  ިޓްރެއ ނ ންގ ިއޮފީހުެގ ިކުރަންވާނީ ިބައ ވެރ  މުވައްޒަފަކު

ި ިޤަވާޢ ދު ިސާރވ ސްގެ ިސ ވ ލް 1020ިިކޯހެއްގައ ކަމަށް ިގައި ވ207ިަގެ ި)ޅ( ިމާއްދާގެ ނަ

ިއ ނ1020ް ިސަރވ ސްއ ން ިމީޓ އޮރޮލޮޖ ކަލް ިމޯލްޑ ވްސް ިއަހަރު ފޮމޭޝަންިވަނަ
ޓެކްނޮލޮޖީިކޯހަށްިމީހަކުިބޭނުންވެގެންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިއެކޯހަށްިއެދ ިހުށަހެޅި 
ިއެންޑްި ިޔޫތް ިރ ސޯސަސް ިހ އުމަން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިމަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ

24 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމުއްދަތުގެި ިދ ގު ިހ ންގާ ިރާއްޖޭގައ  ިދާއ ރާއ ން ިޓެކްނޮލޮޖީގެ ިއ ންފޮރމޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު
ި ިޓްރެއ ނ ންގިރ ކުއަރމަންޓް ިސާރވ ސްގެ ިމީޓ އޮރޮލޮޖ ކަލް ިމޯލްޑ ވްސް ިކޯހެއް 2013ި-2010އެއްވެސް

ިބަ ިދެއްކުމަށް ިފައ ސާ ިކޯހަްށ ިހ މަނާފައ ނުވާއ ރު، ިލ ޔުމެއްގައ ިގައ  ިތައްޔާރުކުރ  ިސެކްޝަނުން ެޖޓް
ި ިއެކޯހަކީ ިކޮށްަފއ ވަނީ ިއ ންކާރު ިކުރުމަށް ިސޮއ  ިޖެނެރަލް ިޑ ރެކްޓަރ ިއަހަރުގ1020ިިެޑެޕ އުޓީ ވަަނ

ިނެގެހެއްޓުމުގެި ިގަވާއ ދު ިސާރވ ސް ިސ ވ ލް ިނުވާތީ ިކޯހަކަށް ިހ މެނޭ ިރ ކުއަރމަންޓްގައ  ޓްރެއ ނ ންގ
ިވ  ިބެލެވޭތީއާއ  ިކަމަށް ިވ ލާިގޮތުން ިފޯމު ިއެޕްލ ކޭޝަން ިކޮލެޖުގެ ިވ ލާ ިހޯދުމަށްޓަކައ  ިޖާގަ ލާކޮލެޖުން

ިފަރާތްި ިއަދާކުރަމުންދާ ިވަޒީފާ ިމަޤާމުގައ  ިޑ ޒައ ނަރގެ ިގްރެފ ކް ިދ ޔައީ ިލަސްވެގެން ިނުފޮނުވ  ކޮލެޖަށް
ި ިބެލެޭވތީއާއ  ިލަސްވުމުންކަމަށް ިހަވާލުކުރުން ިޮއފީހާ ިފުރާފައ  ިފޯމު ިއަހ1020ިައެޕްލ ކޭޝަން ުރިވަަނ

ި ވަނަިއަހަރުގެިޖެނުއަރީގައ ިފެށޭިކޯހުންިއޭނާއަށްިޖާގަިހޯދ1022ިިީހ ނގަމުންިދ ޔަިކޯހުގެިބަދަލުގައ 
އޭނާގެިމަޝްވަރާއާއެކުިކަމަށްވާީތއާއ ިވ ލާިކޮލެޖުގެިކޯސްފީގެިއ ްނވޮއ ސްިލ ބުނުިދުވަުހިކޯހުގެިުފރަތަަމި

ިފ ނޭ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިގޮތުން ިދެއްކުމުގެ ިފައ ސާ ިބޭނުންވާިއަހަރަށްވާ ިލ ޔެ ިޓްރެޜަރީއަށް ިއެންޑް ންސް
ިކޯހުގެި ިޓެކްނޮލޮޖީ ިއ ންފޮރމޭޝަން ިއ ން ިބީ.އެސް.ސީ ިޓްރާންސްފަރިކޮށްފައ ވާތީއާއ  ިފައ ސާ އަދަދަށް
ިބެހޭި ިބަޖެޓާ ިބޭއްވ  ިފ ނޭންސްގައ  ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ި ިނ ންމާފައ ވަނީ ިހުއްޓާލުމަށް މަސައްކަތް

ި 1022ިިބައްދަލުވުމެއްގައ  ިއަހަރު ިކަމާއ ިވަނަ ިކޯސްތަކަށް ިއޮންގޮއ ންގ ިހަމައެކަނ  ިދޫކުރެވޭނީ ބަޖެޓް
ިއެމ ނ ސްޓްރީްނ1022ިި ިނެތްކަން ިދެވެން ިބަޖެޓް ިކޯހަކަށް ިއެއްވެސް ިއަލަށްފަށާ ިއަހަރު ވަނަ

ިމީޓ އޮރޮލޮޖ ކަލްި ިމޯލްޑ ވްސް ިލަްސކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިމ ކޯހުގެ ިބެލެޭވތީ ިކަމަށް އެންގެވުމާގުޅ ގެން
ވެރ އަކުިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަންިތަޙްޤީޤަށްިއެނގެންިނެތުމުންިޤާނޫނުިަނންބަރިިސާރވ ސްގެިއެއްވެސް

ި-)އެންޓ 13/2008ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނ2ިިަވަނަ
ިމައްސަލައެއްި ިޒާތުގެ ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ނަންބަރުގައ ވާ

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ި ިކަމަށްިކަ
 
ި

ިފޮނުވުމުން ިހޮވާފައ ވަީނި، ސްޕޯޓްސްއަށް ިއެކޯހަށް ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެމ ނ ސްޓްރީން
ިގްރެފ ކްިމޯލްޑ ވް ިޓެކްނޮލޮޖީގައ  ިއ ންފޮމޭޝަން ިސަރވ ސްއ ން ިމީޓ އޮރޮލޮޖ ކަލް ސް

ޑ ޒައ ނަރގެިމަޤާމުގައ ިވަޒީފާިއަދާކުރަމުންދާިފަރާތެއްިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިމ ކަމާބެޭހި
ިލ ޔުންތަކުގައ ި ިސޮއ ކުރަންޖެހޭ ިފޮނުވުމަށްޓަކައ  ިމ ނ ސްޓްރީއަށް ިފ ޭނންސް ގޮތުން،

ިސޮއ ނުކޮށްިލަސްކުރަމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.އެއޮފީހުގެިއ ސްވެރ ންި
ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

މ މައްސަލައ ގައ ިފާހަގަިކުރެވުުނިކަންތައްތަކަްށިބަލާއ ރުިބީ.އެސް.ސީިއ ންިއ ންފޮރމޭޝަންިޓެްކނޮލޮޖީި
ިއެއޮފީހުގެި ިގުޅޭގޮތުން ިބައ ވެރ ކުރުމާ ިމުވައްޒަފަކު ިސާރވ ސްގެ ިމީޓ އޮރޮލޮޖ ކަލް ިމޯލްޑ ވްސް ކޯހުގައ 

ި ިރ ސޯސަސް ިބެހޭގޮުތންވެސްިހ އުމަން ިހުއްޓާލުމާ ިއެކޯސް ިައދ  ިކަމެއް ިމަޝްވަރާކޮށްފައ ވާ ކޮމެޓީގައ 
ިނެތެވެ.ި ިއެނގޭކަން ިބެލ ބެލުމުްނ ިތަހްީޤގުން ިކަމެއް ިަމޝްވަރާކޮށްފައ ވާ ިކޮމެޓީގައ  ިރ ސޯސް ހ އުމަން

)ތ ނެއް(1ިިގާިއެހެންކަމުން،ިކުރ އަށްއޮތްިތަނުަގއ ،ިސަރުކާރުިގަބޫލުިކުރާިމަރުކަޒަކުންިރާއްޖޭގައ ިހ ން
ިމަތ ންި ިގޮތުގެ ިދަތ ނުވާނޭ ިަމސައްކަތަށް ިއޮފީހުގެ ިކޯހެއްގައ ، ިމުއްދަތެއްގެ ިދ ގު ިދުވަހަށްވުރެ މަސް
ިސ ވ ލްި ިކުރަންވާނީ ިބައ ވެރ  ިމުވަްއޒަފަކު ިއަދާކުރަމުން ިވަޒީފާ ިއޮީފުހގައ  ިކޮށްގެން ިޚަރަދު އޮފީހުން

ި ިގަވާއ ދުގެ ިބުނެފ207ިަސާރވ ސް ި)ޅ(ިގައ  ިމާއްދާގެ ިއެިވަނަ ިރ ޢާޔަތްކުރުމާއެކު ިކަންތައްތަކަށް އ ވާ
އޮފީހެއްގެިހ އުމަންިރ ސޯސްިމެނޭޖްމަންޓްިއެންޑްިޑ ވެލޮޕްމެންޓްިކޮމެޓީއ ންިނ ންމާިގޮތެއްގެިމަތ ންކަްނި

 މޯލްޑ ވްސްިމީޓ އޮރޮލޮޖ ކަލްިސާރވ ސްއަށްިއެންގީއެވެ.
ި

12ިި 1020ިިޖޫން ިކުރެވުނު ިކަރަްނޓީން ިތަކެްއޗާމެދ27ިިުގައ  ިގަސްފަދަ ިަކރަންޓީނުކުރެވޭ ގަސް
ި ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ 1ިިޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ިމުވައްޒަފަކ1020ިިުޖުލައ  ިމަސައްކަތްކުރާ ިއެތާ ގައ 

ިމަ ިބެންޗް ިހަފްތާއެއްވަންދެން ިގާތްގަޑަކަށް ިއުކާލީ ިއެގަސްތައް ިހުރެިއުކާލާފައ ވީނަމަވެސް ތީގައ 
ިހުއްޓާި ިހ ކ ފައ  ިއެގަސްތައް ިއެނގޭތީއާއ  ިހ ކ ފައ ވުމުންކަމަށް ިއެގަސްތައް ިވަރަށް ބޭނުންނުކުރެވޭ

ި ިކަމަށް ިބަޔާނުގައި 1ިފެނ ފައ ވާ ިދީފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއޮފ ސަރުްނ ިކަރަންޓީން އެސ ސްޓެންޓް
ިސަބަބު ިއުކާލުމުގެ ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިއެގަސްތައް ިއ ދާރީގޮތުންިބުނެފައ ވާތީއާއ  ިމީހާއާމެދު ިމަސައްކަތު ން

ފ ޔަވަޅުިއަޅާފައ ވާތީއާއ ިކަރަންޓީނުކުރެވޭިގަސްފަދަިތަކެތ ިއެދުވަސްވަރުިނައްތާލަމުންިގެންގޮސްފައ ވަނީި
ިލ ޔުންތަކުްނނާއ ި ިޔުނ ޓުގެ ިކަރަންޓީނު ިނޫންކަން ިބުނެފައ ވާގޮަތށް ިނައްތާުލމަށް ިއެފަދަތަކެތ  ގަވާއ ދުގައ 

ިތަ ިަގސްތަްއިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިބުނާ ިއުކާލ ކަމަށް ިމުވައްޒަފަކު ިމަސައްކަތްކުރާ ިއެތާ ިއެނޭގތީއާއ  ޙްޤީގުން
ިއެފަރާތުެގިވަޒީފާި ިއޭނާ ިބުނެފައ ނުާވތީ ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިޭބނުްނކުރ ކަމަށް ިބޭނުަމށް ިއަމ އްލަ އޭނާގެ

ިފަ ިނާޖާއ ޒު ިބޭުނންކޮށްެގން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއެފަރާތުެގ ިނުވަަތ ިހޯދާފައ ވާކަންިބޭނުންކޮށްެގން އ ދާއެއް

12ިި 1020ިޖޫން ިގެނައ  ިޕެސެންޖަރެއް ިއައ  ިމާލެ ިޓްރ ވެންޑްރަމްއ ން ގަސ27ިިްގައ 
ިގެއްލ ފައ ވާކަމަށާއ ،ި ިއެގަސްތަްއ ިބަަހއްޓާފައ ވަނ ކޮށް ިޔުނ ޓުގައ  ކަރަންޓީން

މުވައްޒަފުންގެިގާތުގައ ިއެހުމުންިއެާތިއެގަސްތަކުގެިވާހަކަިޔުނ ޓްގައ ިމަސައްކަތްިކުރާި
ިއޭނާއަކީި ިބުނެފައ ވާކަމަށާއ ، ިއުކާލީކަމަށް ިއެގަސްތައް ިމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ
ިއޭގެި ިޚ ލާފަށް ިަގވާއ ދާ ިކަރަންީޓނު ިދޫނ ތަކެއް ިކުރެވުނު ިކަރަންޓީނު ކުރ ންވެސް

ިއެމައްސަލައ ގައ  ިފަރާތެއްކަމަށާއ ، ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއޭނާއާމެދުިވެރ ފަރާތާ ވެސް
ިއެއްވެސްިފ ޔަވަޅެއްިނާޅައ ިއޭނާިދޫކޮށްލާފައ ވާކަމަށްބުނާިމައްަސލަ.ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިނެތުމުން ިފަރާތަކަށްިހޯދައ ދީފައ ވާކަންިއެނގެން -)އެންޓި ، 1000/21ޤާނޫނުިަނންބަރުި، ނުވަތަިއެހެން
ި ިގެ ިޤާނޫން( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިފަދައ ނ2ިިްވަނަ ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ

ިނު ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމައްސަލަިމ މައްސަލައަކީ ނޑައަޅައ  ިކަ ިކަމަށް ިމައްސަލައެއް ވާ
ިނ ންމީއެވެ.ި

ި
 


