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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްއަށްމި ްމިނިސްޓަރ ްމަންފާއެއްްްހެލްތު މާލީ
ްގެންނަންްް،ލިބޭގޮތަށް ްއެމްބިއުލާންސްތަކެއް ްދީގެން ްފައިސާ ްއެޑްވާންސް ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ ްމާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

މިްމައްސަލައިގެްް،ތަކުންްކޮމިޝަނަށްްހުށަހަޅާފައިވާްމައްސަލައަކަށްވެފައިޙަވާލުކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނެްއަމިއްލަްފަރާް
ޝަކުވާގައިްް،ޚުލާސާްބަދަލުކޮށްފިނަމަްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންްއެދިފައިވާްމައްސަލައާްތަފާތުްމައްސަލައަކަށްވާނެތީއާއި

ންތަކުންްއެޑްވާންސްގެްގޮތުގައިްދީފައިވަނީްބުނާްމައްސަލައާްގުޅިގެންްއިވެލުއޭޝަންްމަރުހަލާގައިްހޯދާފައިވާްލިޔެކިޔު
ްއޮތުމާއެކ15%ްު ްއެނގެން ްކަމަކަށްނުވާތީް،ކަން ްޚިލާފު ްޤަވާއިދާ ްމާލިއްޔަތު ްް،މިއީ ްނަންބަރު 2008/13ްޤާނޫނު
ް-)އެންޓި (ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމ1ްިވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެ

 މީއެވެ.މިްމައްސަލަްނިންް،ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިްމައްސަލައަކީ

ްއަށް ްމިނިސްޓަރ ްލިބޭގޮތަށްްހެލްތު ްމަންފާއެއް ދައުލަތުގެްް،މާލީ
ްދީގެންް ްފައިސާ ްއެޑްވާންސް ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ

 ްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.އެމްބިއުލާންސްތަކެއްްގެންނަންްޙަވާލުކޮށްފައިވާ

1 

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްބެލުމުގެްމި ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ބ.ކުޑަރިކިލު
ް ްޕްރީސްކޫލަށް ްކުޑަރިކިލު ްހިންގަމުންދާ 02ްްދަށުން ްހޯދުމަށް ްޓީޗަރުން 24ްްވަގުތީ ްއ2019ްްެނޮވެންބަރު ގައި

ްހިންގަމުންދާް ްދަށުން ްބެލުމުގެ ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ބ.ކުޑަރިކިލު
ވަގުތީްޓީޗަރުންްހޯދުމަށްްއެްކައުންސިލުނ02ްްްކުޑަރިކިލުްޕްރީސްކޫލަށްް
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 ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންް-އެންޓިް
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް ްވަޒީފާއަށް ްއެ ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްކޮށްފައިވާ ްއެދިފައިވީނަމަވެސ3ްްއިދާރާއިން ްހާޒިރުވުމަށްްް،މީހުން އިންޓަވިއުއަށް
ްް އޭނާއަކީްއެްވަޒީފާއަށްްޝަރުތުްފުރިހަމަވާްް،ކަމަށްވާތީއާއިއެންމެްފަރާތެއްްއެންގުމުންްއިންޓަވިއުއަށްްހާޒިރުވެފައިވަނީ

އެްވަޒީފާއަށްްއޭނާްް،އެހެންކަމުންް،އެްވަޒީފާއަށްްއޭނާްހޮވިފައިވާކަންްއޭނާއަށްްއަންގާފައިވާތީއާއިް،މީހަކަށްވާތީއާއި
ްނުފެންނާތީއާއި ްއޮތްކަމަކަށް ްމައްސަލައެއް ްް،ހަމަޖެއްސުމުގައި ްއަނެއް ްއެދުނު ްވަޒީފާއަށް ްއ2ްްެއެ މީހުންނަކީވެސް

މީހުނ2ްްްއެްް،މީހުންްއިންޓަވިއުއަށްްހާޒިރުނުވާތ2ްީއެްް،މީހުންްކަމުގައިވިޔަސ2ްްވަޒީފާއަށްްޝަރުޠުްފުރިހަމަވާް
މިްމައްސަލައާްގުޅިގެންްމިްކޮމިޝަނަށްްލިބިފައިވާްް،މީހުންނަށްްއަންގާފައިވާތ2ްީއެްވަޒީފާއަށްްނުހޮވޭކަމުގައިްއެް

ްނުފެންނަކަ ްއެކުލެވިގެންވާކަމަށް ްޢަމަލެއް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްމައްސަލައިގައި ްމި ްބަލާއިރު ނަމަވެސްްް،މަށާއިލިޔުންތަކަށް
ްކައުންސިލްގެް ްބ.ކުޑަރިކިލު ްބަލާނެކަމުގައި ްމައްސަލަ ްއަލުން ްކޮމިޝަނުން ްމި ްލިބިއްޖެނަމަ ްޝަކުވާތަކެއް އިތުރު

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނުްނަންބަރުްް،އިދާރާއަށްްއަންގައި
ގެް) ވަނަްނަންބަރުގައިވ1ްާ)ހް( ފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްް(
 .އެވެމިްމައްސަލަްނިންމީް،ކަނޑައަޅައި

ްހަމަޖެއްސުމުގައިްކޮށްފަ ްމީހަކު ްވަޒީފާއަށް ްއެ ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ އިވާ
ްހުށަހެޅިް ްއެދި ްބަލައިދިނުމަށް ްހިނގާފައިވޭތޯ ްޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަންގެ

 މައްސަލަ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީގެްސ.ހިތަދޫްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ްރޫމުތައް ްބައެއް ްްކެމްޕަސްގެ ްނަންބަރު: ްކުރި ްފުރަތަމަ ްހޯދުމަށް ްފަރާތެއް ްކޮށްދޭނެ -MNU-CAއެއަރކޯން

FM/2019/35ްްީއެްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެއްވެސ2019ްްްސެޕްޓެންބަރ09ްްުއިޢުލާންްކޮށްފައިވަނ ގައިކަމަށްވާތީއާއްި،
އިޢުލާންް}އިޢުލާންްނަންބަރު:ްްގައިްދެވަނ2019ްަޓޫބަރުްއޮކ03ްްހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށްްބަޔާންކޮށްްްފަރާތަކުންްއަގުް

(IUL)HC/2019/028ެްއ ްކޮށްފައިވާތީއާއި، ްއިޖާބަދީފައިނުވާކަމަށްްް{ ްފަރާތަކުން ްއެއްވެސް އިޢުލާނަށްވެސް
ް 16ްްބަޔާންކޮށް ް)2019ްއޮކްޓޫބަރު ްނަންބަރު: ް}އިޢުލާން ްއިޢުލާން ްތިންވަނަ {IUL)HC/2019/031ްގައި

ްއެންމެްފަރާތަކުންް)ޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުން(ްކަމަށްްހުށަހަޅާފައިވަނީްް،ްއެްއިޢުލާނާްގުޅޭގޮތުންްއަގުްކޮށްފައިވާތީއާއި
އެފަރާތުންްހުށަހެޅިްބިޑް ކެމްޕަހުންްްއިވެލުއޭޓްްކުރުމަށްފަހުްޕްރޮކިއުމަންޓްްކޮމިޓީއަށްްހުށަހެޅުމަށްްސ.ހިތަދޫްްވާތީއާއްި،

ްފޮނުވިކަ ްލިޔެކިޔުންތައް ްނަމަވެސްޔުނިވަރސިޓީއަށް ް)ްމަށާއި ްއަގު ްހުށަހަޅާފައިވާ ރުފިޔާ(328,600ްް/-އެފަރާތުން
ްފެސިލިޓީސް ްއިޢުލާނާްބޮޑުކަމަށް ްފެންނާތީއާއި ްމުވައްޒަފުންނަށް ްޓެކްނިކަލް ްދެވުނުްްމެނޭޖްމަންޓްގެ ގުޅިގެން

ްގަނެް ްއޭސީ ްކެމްޕަހުގައި ްހިތަދޫ ްޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީ
ް ްއެންމ03ްްެހަރުކުރުމަށް ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްކޮށްފައިވާ ްފަހަރަށް ވަނަ

މިްބިޑުގެްމަޢުލޫމާތުްސެޝަންގައިްް،ފަރާތަކުންްބިޑުްހުށަހަޅާފައިވާއިރު
މިއީްމިކަމަށްްކުރެވޭްތިންވަނަްއިޢުލާނުްކަމަށްވާތީްމިފަހަރުްބިޑުްހުށަހަޅާް

ނުްފަރާތާްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރާނެކަމަށްްބުނެފައިވީނަމަވެސްްއެްއިޢުލާ
ްއިޢުލާނުް ްއެކަމަށް ްއަލުން ްއެންގުމަކާނުލައި ބާޠިލްކުރިކަން

މިއީްވަކިްފަރާތަކަށްްމިްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރުމަށްްް،ކޮށްފައިވާކަމަށާއި
 ކޮށްފައިވާްކަމެއްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްސިޕްލިފައިކޮށްފިނަމަ ްމުރާޖަޢާކޮށް ްކޮންޓްރެކްޓަްމަޢުލޫމާތުޝީޓް ްލިބި ްބިޑްތަކެއް ްތަރުޙީބުްއަގުކުޑަ ރުންގެ
ްްރަނގަޅުވެދާނެކަމަށްް ްމުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު ްޝީޓް ްމަޢުލޫމާތު 19ްްގަބޫލުކުރެވޭތީ ްއަލުނ2019ްްްނޮވެންބަރު ގައި

ް ްނަންބަރު: ް)އިޢުލާން ްކުރެވުނMNU-CA-PAMD/2019/82ުއިޢުލާން ްގުޅިގެންްް( ްއިޢުލާނާ ްއެ ކަމަށާއި،
ް ްހާޒިރުވީ ްސާފުކުރުމަށް 2ްްމަޢުލޫމާތު ްގުޅިގެންފަރާތުން ްމަޢުލޫމާތާ ްގެނެވުނު ޝައުޤުވެރިކަންްްކަމަށްވެފައި،ްބަދަލު

ް 2ްްފާޅުކޮށްފައިވަނީ ްކަމަށްވާތީ 25ްްފަރާތުން ްނަންބަރު:2019ްނޮވެންބަރު ް)އިޢުލާން ްއިޢުލާން ްއަލުން ްްްްްްގައި
MNU-CA-PAMD/2019/83ާކޮށްފައިވާކަމަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީންްބުނެފައިވާތީއ މިކަމާްްއި،ް(

ްބެލިއިރު،ްނަންބަރު:ް ްބައެއްްްއިޢުލާނMNU-CA-PAMD/2019/82ްްގުޅިގެން ްމަޢުލޫމާތުޝީޓަށް ކޮށްފައިވަނީ
ްގެނެސްގެންކަން ްބަދަލުގެނައުމަށްފަހުްބަދަލުތައް ްމަޢުލޫމާތުޝީޓަށް ްއިޢުލާނަކީ ްއެ ްފުރަތަމަްްފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ކުރި

ްއިޢުލާނާްގުޅި ްކަމަށްވެފައި،ްއެ ްމަޢުލޫމާތުއިޢުލާން ްއެްއިޢުލާނ3ްްސާފުކުރުމަށްްްގެން ްފަރާތުންްހާޒިރުވެފައިނުވާތީ
ްއަލުން ްބާޠިލުކޮށް ްއިޢުލާން ްއެ ްއޮތްކަމަކަށްްްބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށްޓަކައި ްމައްސަލައެއް އިޢުލާންކުރުމުގައި

ްއެގޮތުންް ްނަންބަރު:ްނުފެންނަކަމަށާއި، ް)އިޢުލާން ްއިޢުލާނު ްކުރި ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްއެންމެފަހުން
MNU-CA-PAMD/2019/83ިްގައ ްއިޢުލާންް( ްްކުރީގެ MNU-CA-PAMD/2019/82ް)ނަންބަރު:

ްބަޔާންކޮށްފައިވާކަންވެސް ްސަބަބަށްޓަކައިކަމަށް ްއެ ްކުރިްްއިޢުލާން(ްބާޠިލުކުރީ ްއެންމެފަހުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،ްއަދި
ހުށަހެޅިްއަގަކީްްހުށަހަޅާފައިވާްފަރާތުންްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއަގުް ް-/299,132)އަގުްހުށަހަޅާފައިވަނީްއެންމެްފަރާތަކުންް(

ކުރިްއިޢުލާނާްްކުރިންްހުށަހެޅިްއަގަށްވުރެް)އެންމެފަހުންްްފަރާތުންްްމިްޝަކުވާްހުށަހެޅިރުފިޔާްކަމަށްވާއިރު،ްއެްއަގަކީް
މަޢުލޫމާތުޝީޓަށްްް،ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،ްނަމަވެސްހުށަހަޅާފައެއްނުވޭ(ްކުޑަްއަގެއްކަންވެސްްްއަގުްއެްފަރާތުންގުޅިގެންް

(ްކުރިއިރުްއޭގެކުރިންްކުރMNU-CA-PAMD/2019/82ްިްބަދަލުްގެނެސްްއަލުންްއިޢުލާންް)އިޢުލާންްނަންބަރު:
(ް ްގުޅިގެނIUL)HC/2019/031ްްނަންބަރު: ްއިޢުލާނާ ްއެ ްސަބަބު ްބާޠިލުކުރި ްއަދި ްބާޠިލުކުރިކަން އަގުްްއިޢުލާން
ް ްޝަްހުށަހެޅި ްފަރާތަށްމި ްހުށަހެޅި ްނަންބަރު:ްްކުވާ ްއަންގާފައިނުވާއިރު ްއެކަން ްއެފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާކަމާއި،

(IUL)HC/2019/031ް:ުްނަންބަރ ްކުރި ްއޭގެފަހުން ްސަބަބު ްބާޠިލުކުރި ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްއިޢުލާން
MNU-CA-PAMD/2019/82ްްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަންވެސ ްިމްފާހަގަކުރެްްއިޢުލާނުގައި ްނަމަވެސް، ވޭތީއާއި،
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްވަކިްފަރާތަކަށްްނާޖާއިޒު ްބެލެވެންްމައްސަލައިގައި ްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ްހޯދައިދިނުމަށް ނެތުމާއެކު،ްްފައިދާއެއް
(ްވަނ1ްަވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްޤާނޫނު(ްގެްްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނުްނަންބަރުް

ކަނޑައަޅައި،ްމިްްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްްންްމިނަންބަރުގައިވާްފަދައި
ްނިންމީ ްއިޢުލާންކުރިނަމަވެސް،އެވެމައްސަލަ ްއަލުން ްގެނެސްގެން ްބަދަލު ްމަޢުލޫމާތުޝީޓަށް ްއަދި ްއިޢުލާންްް. ކުރީގެ

ްްބަޔާންކުރުމަށާއި،ްއަދިްކުރީގެްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްބިޑްްއިޢުލާނުގައިްބާޠިލުކުރިކަމާއިްބާޠިލުކުރިްސަބަބުްއަލުންްކުރާ
 ށްްވެސްްނިންމީއެވެ.ޔުނިވަރސިޓީއަށްްއެންގުމަްހުށަހަޅާްފަރާތްތަކަށްްއެކަންްއެންގުމަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީ

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްއިންޓެމި ްޓުއަރިޒަްމްމޯލްޑިވްސް ގްރޭޓެޑް
ގެްމެނޭޖިންގްޑިރެކްޓަރްރަސްމީްޑިވެލޮޕްމަންޓްްކޯޕަރޭޝަންް ސެޕްޓެންބަރ2019ްްުދަތުރެއްގައިްް)އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސްީ(

19ްް ްކޮށްފައިވ28ްާއިން ްމެލޭޝިޔާއަށް ްއޮފްްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްދަތުރަކީ ްކަމަށާއި،ްއެ ްދަތުރެއް ްރަސްމީ ްދަތުރަކީ
ްއިސްނެގުމަކަށް ްއެފިނޭންސްގެ ްކަމަށްވީނަމަވެސް ްދަތުރެއް ްފުރުޞަތުްްްކުރެވިފައިވާ ްބައިވެރިވުމުގެ ދަތުރުގައި

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިްްކުންފުނީގެްފަރާތުންްތަރައްޤީކުރުމަށްްނިންމާފައިވާްލ.ބަރެސްދޫްއެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއަށްްލިބުނީްއެ
ްހޯލްޑިންގްސްްބަރުހާދާއެކުްބައްދަލުވުންތަކެއްްބޭއްވުމަށްްްސައުފާންްގްރޫޕްްއެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައިްސޮއިކޮށްފައިވާްމެލޭޝިޔާގެ

ްދަތުރުގައި ްއެ ްކަމަށާއި، ްބޭނުންވެފައިވާތީ ްފިނޭންސްއިން ްއޮފް ްފިނޭންސްގެްްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް މިނިސްޓްރީ
ބައްދަލުވުންތަކެއްްއެންމެްްހިމެނުނުކަމުގައިވިޔަސްްއެްޑެލިގޭޝަންގެްދަތުރަކީްއެތައްްބައިވަރުއެފަރާތްްޑެލިގޭޝަނުގައިް

މަޝްވަރާތައްްްޝެޑިއުލްކޮށްފައިްއޮތްްދަތުރެއްްކަމަށްވާތީްސައުފާނާއެކުްއިތުރުްދެތިންްދުވަހުގެްތެރޭގައިްބޭއްވުމަށްް
ް ްސަބަބުން ްމަޑުކޮށްްއެފަރާތުންއޮތުމުގެ ްްމެލޭޝިޔާގައި ްސެޕްޓެންބަރު ްއައިސްފައިވަނީ ްރާއްޖެ ވަނ28ްްައެނބުރި

ބޭނުމެއްގައިްނޫންކަމަށާއި،ްްއެްދަތުރުގައިްއޭނާްމެލޭޝިޔާގައިްމަޑުކޮށްފައިވަނީްއެއްވެސްްއަމިއްލަްއި،ދުވަހުގައިްކަމަށާ
ްދަތުރެއްްކަމުގައިްމޯލްޑިވްސްްއިންޓެގްރޭޓެޑްްޓުއަރިޒަމްްޑިވެލޮޕްމަންޓްްމުޅިްދަތުރަކީްއެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެްރަސްމީ

ފޮނުވާފައިވާްދަތުރުްރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން،ްްތީއާއި،ްއެްކޯޕަރޭޝަނުންކޯޕަރޭޝަންް)އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ(ްއިންްބުނެފައިވާ
ް ްދުވަހ20ްްުސެޕްޓެންބަރު ްބައެއްްވަނަ ްބައްދަލުވުމުގައި ްބޭއްވި ްވެރިންނާއެކު ްކުންފުނީގެ ކަންތައްތަކާްްސައުފާން

ްމެންބަރުން ްއެހެން ްވަފުދުގެ ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ްއެމް.އައިްގުޅޭގޮތުން ްމެނޭޖިންގްނެތްކަމުގައިވިޔަސް .ޓީ.ޑީ.ސީގެ

ްކޯޕަރޭޝަންގެް ްޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޓުއަރިޒަމް ްއިންޓެގްރޭޓެޑް ްމޯލްޑިވްސް
18ްސެޕްޓެންބަރ2019ްްރަސްމީްދަތުރެއްގައިްްމެނޭޖިންގްޑިރެކްޓަރ

ދަތުރުްްގައިްމެލޭޝިޔާއަށްްގޮސްފައިވާކަމަށާއި،ްމިްރަސްމ19ްީނުވަތަް
ްސެޕްޓެންބަރގ29ްްެއަށްްނިމުނުނަމަވެސ2019ްްްސެޕްޓެންބަރ23ްް

ްސަރުކާރުގެް ްމަޑުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ްމެލޭޝިޔާގައި ްޗުއްޓީގައި ްނިޔަލަށް
ްބަޖެޓުންްޚަރަދުކޮށްގެންްޓިކެޓްނަގާްމިފަދަްރަސްމީްދަތުރުތަކުގައިްޗުއްޓީް
ްހޭދަކުރުމަށްްމަޑުކުރުމަކީްމަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްހިންގާފައިވާް

 .ގެްޢަމަލެއްްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަކޮރަޕްޝަން
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

އެއްބަސްވެފައިވާތީއާއި،ްްމަޝްވަރާްބައްދަލުވުންތަކެއްްބާއްވައިްއެކަންކަންްވަކިގޮތަކަށްްނިންމުމަށްްްޑިރެކްޓަރާއެކުްއިތުރުް
ްމެލޭޝިޔާއިންް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްވަފުދުގެ ްްއަދި ްސެޕްޓެންބަރު ްއެކިއެކ27ްްިފުރިފަހުން ްނިޔަލަށް ގެ

ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށްްއެްރިޕޯޓުގައިްްއެފަރާތުންއެކިއެކިްޙަރާތްތަކުގައިްސައުފާންގެްވެރިންނާއެކުްްބައްދަލުވުންތަކުގައާއި
19:55ްްވަނަްދުވަހުގެރ28ްްޭނިންމާފައިްއޭނާްމާލެްއައިސްފައިވަނީްސެޕްޓެންބަރުްްބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،ްއެްދަތުރުް

ްމަ ްމި ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ްރިޕޯޓުގައި ްއެކުލެވިފައިވާކަމަށްްްއްސަލައިގައިގައިކަމަށްވެސް ްޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ
ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ2008/13ްިްނުބެލެވޭތީ،ްޤާނޫނުްނަންބަރު

ްކުށެއ1ް) ްކޮރަޕްޝަންގެ ްމައްސަލައަކީ ްމި ްފަދައިން ްނަންބަރުގައިވާ ްވަނަ ްމައްސަލައެއްކަް( މަށްްއެކުލެވިގެންނުވާ
 އެވެ.ނިންމީްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަ

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްއިންތިޚާބުގައިްމި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
ް ްވާދަކުރި ްއަމިއްލަގޮތުން ްގއ.އަތޮޅުްފަރާތަކަށް ްޕްރެޝަރކޮށްގެން ްޑޮކްޓަރަކަށް ްހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެްްވޯޓު

ކާކަށްކަމެއްްްސިޓީއެއްްލިޔުއްވާފައިވާްކަމަށްްބުނެފައިވާއިރު،ްއެސިޓީްލިޔެދިނީްމީހަކަށްްއާސަންދަް، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
އެނގެންްނެތުމާއިްމައްސަލަްހުށަހެޅިްފަރާތެއްްހާމަކޮށްފައިްްއަދިްސިޓީްލިޔުނީްކޮންްޑޮކްޓަރެއްކަމެއްްމިްޝަކުވާއިން

ނެތްކަމަށާއި،ްގއ.އަތޮޅުްްވޭނެްގޮތެއްނެތުމުންްމިްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެންދެވެންްމަޢުލޫމާތުްސާފުކުރެްްނުވުމުންްއިތުރު
ްޒިންމާދާރުވެރިޔާ ްްހޮސްޕިޓަލުގެ ްކޮންމެމަހަކު ްރުފިޔާއަށ10,000.00ްްއިތުރުގަޑި އަރާކަމަށްްް)ދިހަހާސް(

ް 2019ްްބުނެފައިވީނަމަވެސް ްފުރަތަމަ ްްމަސްދުވަހުގ4ްްެވަނައަހަރުގެ ްބެލިއިރު، ްމަހެއްގައިްހިސާބުތައް އެއްވެސް
ްދިހަހާހަށްް ްނުވާކަމަށްވިޔަސްްއިތުރުގަޑި ްސިސްޓަމުންް، އަރައިފައި ްދިނުމުގައި ްގަޑިތަކެއްްްއިތުރުގަޑި އެނގެންނެތް
ް ްލިޔެގެން 2019ްްޝީޓެއްގައި ްމަހު ްނުވ6,696.89ްްަފެބުރުވަރީ ްއަށްޑިހަ ްރުފިޔާ ްހަ ްނުވަދިހަ ްހަސަތޭކަ )ހަހާސް

ްމާރިޗުް ްްލާރި(ްއާއި ްނުވަލާރި(ްއިތުރަށ432.59ްްމަހު ްފަންސާސް ްރުފިޔާ ްބައްތިރީސް ދީފައިވާކަންްް)ހަތަރުސަތޭކަ
ްދައްކާވަރަށްވުރެްމަދުންްއިތުރުގަޑީގެްފައިސާްދީފައިވާތީ،ްއިތުރަށްްއެނގޭތީއާއި،ްއެޕްރީލްމަހާއިްމޭމަހުްސިސްޓަމުން

ވިފައިވާްފައިސާްއެފަރާތުގެްއަތުންްހޯދައިްދެްްދެވިފައިވާްފައިސާއިންްމަދުންްދެވިފައިވާްފައިސާްކެނޑުމަށްފަހުްއިތުރަށްް
 ށްްނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަްއާމްދަނީގެްއެކައުންޓަށްްޖަމާކުރުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތުގައިްދައުލަތުގެ

ްފަރާތަކަށްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްއިންތިޚާބުގައިްއަމިއްލަގޮތުންްވާދަކުރިް
ހޮސްޕިޓަލުގެްްވޯޓުްހޯދުމަށްްޑޮކްޓަރަކަށްްޕްރެޝަރކޮށްގެންްގއ.އަތޮޅު

ކަމަށާއި،ްްޒިންމާދާރުވެރިޔާްމީހަކަށްްއާސަންދަްސިޓީއެއްްލިޔުއްވާފައިވާ
ްކުރާްްއެފަރާތުގެް ްމަސައްކަތްތައް ްރަސްމީ ްލައިގެން ްޓީޝާޓް ްކެމްޕެއިން

ްއިތުރުގަޑިްއަށްްއަރާކަމަށާއި،ްރ 10،000ކަމަށާއި،ްއިތުރުގަޑިްމަހަކުް
 .އެޕްރޫވްކުރަނީްމިނިސްޓްރީންްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ލިމިޓެޑުްގދ.ވާދޫްބްރާންޗުގެްްފެނަކަްކޯޕަރޭޝަންްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
މުސާރައިގެްޚިލާފަށްްހޮވާފައިވަނީްވަޒީފާްދިނުމުގެްއުސޫލާްމީހަކުސްޓޭޝަންްމެނޭޖަރުގެްމަޤާމަށްް ކަމަށްްނުވިނަމަވެސްް،

އިޞްލާޙުކުރުމަށްްްޑިރެކްޓަރުންގެްބޯޑުންްފާސްކޮށްފައިވާކަންްއެނގެންްނެތުމާއި،ްއެްއޮނިގަނޑުްއޮނިގަނޑުްކުންފުނީގެ
ވަނަްކުއްލިްބައްދަލުވުމުންްފާސްކޮށްފައިވާތީ،2ްްބޯޑުގެްްގައިްބޭއްވިްކުންފުނީގެްޑިރެކްޓަރުންގ2019ްެޖުލައ23ްްި

ފާސްކުރުމާްއެއްގޮތަށްްއޮނިގަނޑުްްއިޞްލާޙުކޮށްްކުންފުނީގެްޑިރެކްޓަރުންގެްބޯޑުންްފާސްކޮށްްފާސްކުރިްއެްއޮނިގަނޑު
ްއެކުލަވާލައި ްއޮނިގަނޑު ްކޯޕަރޭޝަްފާސްކޮށް ްފެނަކަ ްދިނުމަށް ްމުސާރަ ްމުވައްޒަފުންގެ ްއެއްގޮތަށް ްންްއޮނިގަނޑާއި

 ށްްނިންމީއެވެ.ލިމިޓެޑުގައިްދެންނެވުމަ

ްސްޓޭޝަންްްފެނަކަ ްބްރާންޗުގެ ްގދ.ވާދޫ ްލިމިޓެޑުގެ ކޯޕަރޭޝަން
ްމަޤާމަށްް ްޢިނާޔަތްތައްްްމެނޭޖަރުގެ ްމުސާރައާއި ްހަމަޖައްސައި، މީހަކު

ްކޮރަޕްޝަނަށްް ްޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯްްދިނުމުގައި މަގުފަހިވާގޮތަށް
 .މައްސަލަްއެދިްހުށަހަޅާފައިވާބަލައިދިނުމަށްް
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ކީރިތިްޤުރުއާނާބެހޭްޤައުމީްމަރުކަޒުގެްފުވައްމުލަކުްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު،
ްވަގުތީ ްްގޮފީގެ ްހޮވުނު ްމަޤާމަށް ްއެނގޭނޭްފަރާތަކީކޯޑިނޭޓަރގެ ްމީހެއްކަން ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާއެއް ްދާއިމީ ްސަރުކާރުގެ
ްއެއެއްވެސްް ްހުށަހަޅާފައިނުވާްކަމަށްވާތީއާއި،ްނަމަވެސް ްއޭނާ ްއޭނާްހަމަޖެއްސިފަހުންްއޭނާއަކީްްލިޔުމެއް ވަޒީފާއަށް

ްވަޒީފާއެއް ްދާއިމީ ްމިނިސްޓްރީްސަރުކާރުގެ ްސާފުކުރުމަށް ްއެކަން ްލިބިގެން ްމަޢުލޫމާތު ްމީހެއްކަމަށް އޮފްްްއަދާކުރާ
ްމިނިސްޓް ްއެ ްއޭނާއަކީ ްގުޅުމުން ްއެފެއާޒާ ްއިމާމެއްގެއިސްލާމިކް ްއެްްރީގެ ްމުވައްޒަފެއްކަމަށް ްދާއިމީ ްއަދާކުރާ ވަޒީފާ

ވާތީއާއި،ްްގައިްއުވާލެވިފައ2019ްިއޮކްޓޫބަރ20ްްުދިނުމާްގުޅިގެންްއޭނާގެްކޮންޓްރެކްޓްްްމިނިސްޓްރީންްމަޢުލޫމާތު
ްއެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ްކޮންޓްރެކްޓް ްއުވާލީ ްކޮންޓްރެކްޓް ްސިވިލްްއޭނާގެ ްމީހަކީ ްގެންގުޅޭ ްދާއިމީްދަށުން ްސަރވިސްގެ

2014ްސަރވިސްގެްގަވާއިދުްްވަގުތީްމަޤާމެއްގައިްހުރިްމީހެއްކަމަށްްވެގެންްނުވާނެކަމަށްްސިވިލްްްގައިްނުވަތަމަޤާމެއް
އޮކްޓޫބަރ2019ްްުއޭނާްވަޒީފާއަށްްނުކުމެފައިވަނީް، ކަމަށްވާތީއާއިްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވ113ްްާގެް
ކުޑަކުރުމުގެްގޮތުންްމިވަގުތުްއެްްއެކުްޚަރަދުކަމަށްވާތީއާއި،ްދިރާސީްއަހަރުްމިހާރުްނިމިފައިވުމާްއަށ20ްްްނ06ްްް

ްހަމަޖެއްސުމަށް ްމީހަކު ްމައްސަލައެއްްވަޒީފާއަށް ްމިކަމުގައި ްކަމަށާއި ްއެްްފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކުރިމަތިވެފައިވުމާއެކު
ްފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށްްމިނިސްޓަރްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒްކުރުމަށްްްމަޤާމަށްްއަންނަްއަހަރުްކުރީކޮޅުްއިޢުލާން

ފަސްކުރެވިފައިވާކަމަށްްކީރިތިްޤުރްއާނާްބެހޭްމަރުކަޒުންްްލަފާދެއްވާފައިވާތީްއެްމަޤާމަށްްމީހަކުްނެގުމަށްްއިޢުލާންކުރުން

ްފުވައްމުލަކުް ްގޮތުން ްވަޒީފާއެއްގެ ްދާއިމީ ްމިނިސްޓްރީގެ ްއިސްލާމިކް
ްއެްމިނިސްޓްރީގެްފަރާތަށްމުްއަދާކުރަމުންދާްމިސްކިތުގެްއިމާމުގެްމަޤާ

މަރުކަޒުގެްކޯޑިނޭޓަރގެްމަޤާމުްްދަށުންްހިންގާްކީރިތިްޤުރުއާނާބެހޭްޤައުމީ
ްސިވިލް ްމުސާރަދޭގޮތަށް، ްމިނިސްޓްރީން ްޤަވާޢިދާްްއެ ސަރވިސްގެ
 .ޚިލާފަށްްހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްޑިރެކްޓަް،ބުނެފައިވާތީއާއި ްއެސިސްޓެންޓް ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްސިޓީ ްހޯދުމަށްްްރުގެފުވައްމުލަކު ްމީހަކު މަޤާމަށް
އޮވެގެންްްވަޒީފާއަށްްފުރަތަމަްހޮވުނުްފަރާތުގެްއެޕްލިކޭޝަނުގައިްމައްސަލައެއްްމީގެްކުރިންްކުރިްއިޢުލާނަކާްގުޅިގެންްއެ

ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްއެ ްބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ްއެޕްލިކޭޝަން ްސިޓީްްއޭނާގެ ްފުވައްމުލަކު ްއިޢުލާންކުރުމަށް ްއަލުން ހޯދުމަށް
ޝަކުވާްހުށަހެޅުމާްގުޅިގެން،ްްއިދާރާއިންްއުޅުމުންްއެފަހަރުްދެވަނައަށްްހޮވުނުްފަރާތުންްމިްކޮމިޝަނަށްްްއުންސިލްގެކަ

ްއިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެްސަބަބެއްްނެތްކަމަށްްބުނެްދެވަނައަށްްހޮވުނުްފަރާތަށްްްވަކިްމީހަކަށްްވަޒީފާްހަމަނުޖެހުމުންްއަލުން
މައްސަލައިގައިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންްބުނެފައިވާތީްްޝަނުންްއަންގާފައިވާކަމަށްްމިއެްމަޤާމްްހަމަޖެއްސުމަށްްމިްކޮމި

ފުވައްމުލަކުްއަތޮޅުްކައުންސިލްގެްއިދާރާްއެކަން )މިހާރުގެްފުވައްމުލަކުްސިޓީްކައުންސިލްގެްްހިނގާފައިވާގޮތްްބެލިއިރްު،
243-S02/243/2015/07ް(IULށްްކުރިްނަންބަރު:ް)ޑިރެކްޓަރުގެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަްއިދާރާ(ްގެްއެސިސްޓެންޓް

ްމަޤާމަށްްއެދުނުްފަރާތްތަކުގެްތެރެއިންްއެންމެމަތިންްމާކްސްްލިބުނުް(ްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއ2015ެފެބުރުވަރ24ްްީ)
ްފޮނުވުމުން، ްކޮމިޝަނަށް ްސަރވިސް ްސިވިލް ްހަމަޖެއްސުމަށް ްވަޒީފާ ްއެޕްލިކޭޝަންްްފަރާތަށް ްހުށަހެޅި އެފަރާތުން

ްއޭނާްހަމަނުޖެއްސުމަށްްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުންްނިންމާފައިވާތީއާއި،ްފޯމުގައިްސޮއިކޮށްފައިނުވާތީްއެްމަޤާމަށް
ްއެ ްފަރާތްތައް ްއިތުރު ްހަމަވާ ްޝަރުޠު ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްއެ ްއިޢުލާންްްނަމަވެސް ްއެ ްކުރިމަތިލާފައިވާތީ، މަޤާމަށް

ކޮމިޝަނުގެްނަންބަރު:ްްްލިބުނުްފަރާތަށްްއެްމަޤާމްްހަމަޖެއްސުމަށްްމިއެންމެމަތިންްމާކްސްްބާޠިލުނުކޮށްްދެވަނައަށް
123-C/243/2015/24ް(07ްް ްފުވައްމުލަކ2015ުމޭ ްސިޓީން ްއިދާރާއަށްްް( ްކައުންސިލްގެ އަތޮޅު

ްއެކަން ްއަދި ްއިދާރާއަށްްއަންގާފައިވާކަމަށްވާތީއާއި، ްކައުންސިލްގެ ްއަތޮޅު ްފުވައްމުލަކު ްހަމަޖެއްސުމަށް ްއެގޮތަށް
(ްސިޓީންްސިވިލްްސަރވިސ2015ްްމ07ްްޭ)C/188/2015/30ް-123އެންގިކަމަށްްމިްކޮމިޝަނުގެްނަންބަރު:ް

ްއެގޮތަށް ްއަދި ްއަންގާފައިވާތީއާއި، ްފަރާތުންްްކޮމިޝަނަށްވެސް ްހުށަހެޅި ްޝަކުވާ ްހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެކަން
މަޤާމަށްްމީހަކުްހަމަޖެއްސުާމްްސިސްޓެންޓްްޑިރެކްޓަރުގެފުވައްމުލަކުްއަތޮޅުްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްއެް،ބުނެފައިވާތީއާއި

ްމި ްބުނެވުނުގޮތަށް ްކުރިން ްދާއިމީްގުޅޭގޮތުން ްސަރވިސްގެ ްސިވިލް ްމަޤާމަކީ ްއެ ްދީފައިވާއިރު، ްލަފާ ްކޮމިޝަނުން
ްމުއްދަތަކަށް ްއެ ްކަނޑައަޅައިގެން ްމުއްދަތެއް ްވަކި ްއެއީ ްހަމަޖައްސަންޖެްމަޤާމަކަށްވާތީއާއި، ްވަގުތީްމުވައްޒަފަކު ހޭ

ފުވައްމުލަކުްްނަމަވެސް،ްމިްޝަކުވާގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްކީރިތިްޤުރްއާނާްބެހޭްމަރުކަޒުގެްްމަޤާމެއްްނޫންކަމަށްވާތީއާއި،
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްއުސޫލުން ްކޮންޓްރެކްޓް ްމަޤާމަކީ ްކޯޑިނޭޓަރުގެ ްރިސޯސް ްވަގުތީްްގޮފީގެ ްނަގާ ްމުވައްޒަފަކު ްމުއްދަތަކަށް ވަކި
ްކަމަށްވާއިރު،ްކީރިތިމަޤާްމަޤާމަކަށްވާތީއާއި،ްވަގުތީ ްމުއްދަތަކަށް ްވަކި ްނަގަނީ ްމުވައްޒަފުން ްބެހޭްްމުތަކަށް ޤުރްއާނާ

ްމަޤާމަކީްވަގުތީްމަޤާމަކަށްވެފައި،ްއެްމަޤާމަށްްނެގިްމުވައްޒަފުގެްްމަރުކަޒުގެްފުވައްމުލަކުްގޮފީގެްރިސޯސްްކޯޑިނޭޓަރުގެ
ް ްބާޠިލުކޮށްފައިވުމާއި، ްދިރ2019ްާކޮންޓްރެކްޓް ްއަހަރުގެ ްއަހަރުވަނަ ްކުޑަކުރުމުގެގޮތުންްްސީ ްޚަރަދު ނިމިފައިވާތީ

ްމަޤާމަށ2019ްްް ްއެ ްއަހަރު ްހަމަޖައްސާފައިވުމާއެކު،ްްވަނަ ްނުނަގާގޮތަށް ްއަހަރުގެްކުރީކޮޅ2020ްުމީހަކު އެްްވަނަ
ނުފެންނާތީ،ްޤާނޫނުްހަމަޖައްސާފައިވުމަކީްމައްސަލައެއްްކަމަކަށްްްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްްއަލުންްއިޢުލާންކުރާގޮތަށް

ް-)އެންޓ2008/13ްިްނަންބަރު ްގެ ްޤާނޫނު( ްކޮމިޝަނުގެ ްގ25ްެކޮރަޕްޝަން ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަނ1ްަ)ްވަނަ )
އެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިްްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއް

ްކީރިއެނިންމީްމައްސަލަ ްނަމަވެސް، ްގޮފީގެވެ. ްފުވައްމުލަކު ްމަރުކަޒުގެ ްޤައުމީ ްޤުރުއާނާބެހޭ ްކޯޑިނޭޓަރގެްްތި ވަގުތީ
ދާއިމީްވަޒީފާއެއްްއަދާކުރާްމީހެއްކަންްްއެްމަޤާމަށްްއެދިްހުށަހެޅިއިރުްއޭނާއަކީްސަރުކާރުގެފަރާތަށްްމަޤާމަށްްހޮވުނުް

ގަވާއިދާްްޅުވާލައިގެންްސިވިލްްސަރވިސްގެހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށްްބުނެފައިވާތީ،ްއޮްްއެނގޭނޭްއެއްވެސްްލިޔުމެއްްއޭނާް
ށްްއެޅުމަށްްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުގައިްދެންނެވުމަްޚިލާފަށްްވަޒީފާްހޯދާފައިވާްމައްސަލައިގައިްއޭނާއާމެދުްފިޔަވަޅު

 ވެސްްނިންމީއެވެ.

މިްމައްސަލައަކީްފުވައްމުލަކުްހޮސްޕިޓަލުގެްއިދާރީްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު،
ްގުޅޭ ްހިންގުމާގުޅޭްހިންގުމާ ްއިދާރީ ްއިދާރާތަކުގެ ްދައުލަތުގެ ްމިްްމައްސަލައެއްކަމަށްވެފައި، ްބެލުމަކީ މައްސަލަތައް

ްކަމެއްކަމަށްނުވާތީ،ްމިްމައްސަލަްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތަށްްހުށަހެޅުމަށްްްްހިމެނޭކޮމިޝަނުގެްއިޚުތިޞާޞްގެްތެރޭގައިް
ގެް-)އެންޓ2008/13ްްިޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށްްއަންގައި،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް 25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނުް(

އެކުލެވިގެންނުވާްްޕްޝަންގެްކުށެއް(ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރ1ަވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)
 އެވެ.ނިންމީްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަ

ްމަސްއޫލިއްޔަތާއިް ްޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ްހޮސްޕިޓަލުގެ ްފުވައްމުލަކު
ްހޮސްޕިޓަލުގެް ްއެ ްޒިންމާތައް ްއެޗް.އާރު ްއަދި ްއިދާރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ

ްހޮސްޕިޓަލުގެްކްލިނިކަލްްްޢާއިލީގޮތުންްގުޅުންްއޮންނަްއެ އާްްމެނޭޖަރ
 .ބުނާްމައްސަލަްޤަވާޢިދާްޚިލާފަށްްޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް އަކަށްްނަރސްް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ސްކޫލުތަކުގެްޕީ.ޓީ.އޭގެްފައިސާްޚަރަދުކުރުމުގައިްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ްްޢަމަލުކުރަމުންދަނީ، ްމާލިއްޔަތުގެ ްބ.ދޮންފަނުދައުލަތުގެ ްކަމަށްވާއިރު، ްއެއްގޮތަށް ްޕީ.ޓީ.އޭއާއިްްގަވާއިދާ ސްކޫލުގެ

ްޑިނަރނައިޓަށް ްބޭއްވި ްގުޅިގެން ްސްކޫލް ްގަވާއިދުގެްްދޮންފަނު ްމާލިއްޔަތުގެ ްދައުލަތުގެ ްގަތުމުގައި، ްތަކެތި ބޭނުންވާ
ްއްގެްނެފައިވަނީްސްކޫލުގެްޓީޗަރެގަްފަރާތުންްއަގުބަލައިފައިނުވާކަމާއިްއަދިްތަކެތ3ްި)ހ(ްގައިވާގޮތުގެްމަތީނ10.24ްްް

ތެރެއިންްއެްފިހާރައިންްްތަނަކުންކަންްއެނގޭކަމަށާއި،ްނަމަވެސްްޑިނަރނައިޓަށްްހޯދިްތަކެތީގެްބައްޕަގެްހިއްސާްއޮންނަް
ޑިނަރނައިޓަށްްްތިންސަތޭކަްއައްޑިހަްއެއްރުފިޔާްތެއްތިރީސްލާރި(ްކަމާއިްމިއީް)ތިންހާސ3,381.33ްްްގަނެފައިވަނީް

ް ްއަގު ްޖުމުލަ ްތަކެތީގެ ްތިންސަތޭކ9,326.26ްަހޯދި ްް)ނުވަހާސް ްލާރި(ްގެ ްއެއްތިރީސް ްރުފިޔާ 36.25ްސައްބީސް
ބާބަކިޔުްހަދަންްހޯދާްތަކެތީގެްޕަސެންޓްކަމާއި ތެރެއިންްބާކީހުންނަތަކެތިްފިހާރައަށްްްތަކެތިގަތުމުގައިްޢަމަލުކޮށްފައިވަންީ،

ްކަމަ ްގޮތަށް ްދައްކާ ްގެންދިއުމުން،ްށާއިއަނބުރާ ްފިހާރައަށް ްބާކީވިތަކެތި ްބިލްހަދައިފައިވަނީ ބޭނުންކުރިްްތަކެތީގެ
ްފައިސާއަކަށްވުމުންްމިްފައިސާްޚަރަދުކުރުމަށްްޕޭމަންޓުްވައުޗަރުގައިްްތަކެއްޗަށްކަމަށާއިްއަދިްމިފައިސާއަކީްޕީ.ޓީ.އޭްގެް

ްޚަޒާންދާރުކަމަށާއި ްރައީސާއި ްޕީ.ޓީ.އޭގެ ްފައިދާއެއްްްްއެހެންކަމުންސޮއިކޮށްފައިވަނީވެސް ްނާޖާއިޒު މިކަމުގައި
ކުރިއަށްްއޮތްތާނގައިްތަކެތިްގަތުމުގައިްމާލިއްޔަތުްގަވާއިދުގެްްހޯދައިދިނުމުގެްނިޔަތެއްްއޮތްކަމަކަށް 10.24ްްނުބެލެވޭތްީ،

ް ްމަދުވެގެން ްމަތީން ްގޮތުގެ ްއަގުބެލުމަށާއ3ްި)ހ(ްގައިވާ ްވިޔަފާރިްފަރާތުން ްގުޅުންހުރި ްވިޔަފާރީގެްމުވައްޒަފަކާ އަކާ
ްހިންގާނަމަ ްްގުޅުމެއް ްގަވާއިދުގެ ްމާލިއްޔަތުގެ ްމާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތީން،12.05ްދައުލަތުގެ ްކޮމިޝަނާްްވަނަ މި

ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއަންގައި، ްސްކޫލަށް ްދޮންފަނު ްކޮމިޝަނުގެް-)އެންޓ13/2008ްްިްމަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮރަޕްޝަން
ް(ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވ1ާވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްޤާނޫނު(ްގެް

 އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަްނިންމީ

ްކޮންމެް ްގުޅިގެން ްސްކޫލް ްދޮންފަނު ްޕީ.ޓީ.އޭއާއި ްސްކޫލުގެ ްބ.ދޮންފަނު
ްފުރަތަމަް ްއަހަރުގެ ްމި ްޑިނަރނައިޓްގެ ްބާއްވަމުންގެންދާ އަހަރަކު

ްބާއްވާފައިވާއިރު،ްްޑިނަރނައިޓް ްކުރިން ްދުވަސް ްދެމަހެއްހާ މީގެ
ްސްކޫލުގެްްޑިނަރނައިޓްއަށް ްހޯދުމަކާނުލައި ްކޯޓޭޝަން ްތަކެތި ބޭނުންވާ
ްްއިސްފަރާތެއްގެް ްދޮންފަނު ްއޮންނަ ްފިހާރައަކުންްމަސްލަހަތު

ްތައްޔާރުްްނަގާފައިވާކަމަށާއި، ްމިހާރު ްބޭއްވުމަށް ްޑިނަރނައިޓް ދެވަނަ
ނައިޓަށްްބޭނުންވާްތަކެތިވެސްްއެްފިހާރައިންްްރުްއެްޑިނަރވަމުންދާއި

 .މައްސަލަްނަގަމުންދާްކަމަށްްބުނާ
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ކެންޓީނުގެްޑިޒައިންްޔުނިވަރސިޓީންްފަރުމާކޮށްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ްބައެއް ްއިޢުލާންްްމަޢުލޫމާތުތަކަށް ްއަލުން ްގެނެސް ްބޭނުންވާތީ،ބަދަލު ްމެނޭޖްމަންޓުން ްޤައުމީްްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކެންޓީނާއި ްސްކޫލުގެ ްބިޒްނަސް ްފަރާތެއްްްޔުނިވަރސިޓީގެ ްހިފާނޭ ްކުއްޔަށް ްކެންޓީނު ްއެޑިއުކޭޝަންގެ ްއޮފް ފެކަލްޓީ

ްބިޒްނަސްްސްކޫލުގެްކެންޓީނާއި ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީ
ްފަރާތެއްް ްހިފާނޭ ްކުއްޔަށް ްކެންޓީނު ްއެޑިއުކޭޝަންގެ ްއޮފް ފެކަލްޓީ

ްނަންބަރުްްހޯދުމަށް ްކޮށްފައިވާ ްޔުނިވަރސިޓީން ްއެ :MNU-CA-
FM/2019/45ްްްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްމިްކެންޓީނުތައްްހިންގާނެްފަރާތެއ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްނަންބަރު:ްހޯދުމަށް ްކޮށްފައިވާ ްޔުނިވަރސިޓީން ްްއިޢުލާނMNU-CA-FM/2019/45ްާްްއެ ހޯދާފައިވާްގުޅިގެން
ްއިޢުލާންކުރުމަށް ްއަލުން ްބާޠިލުކޮށް ްފަރާތްތަކަށްްްބިޑްތައް ްހުރިހާ ްހުށަހެޅި ްބިޑް ްނިންމައި، ްކޮމިޓީން ްޕްރޮކިއުމަންޓް

ބުނެފައިވާްކަމަށާއި،ްއަދިްއެްއިޢުލާންްބާޠިލުކޮށްްްއެކަންްއަންގާފައިވާކަމުގައިްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީން
އޮތުމުން،ްޤާނޫނުްްއަލުންްއިޢުލާންްކޮށްފައިވާކަންްދިވެހިްސަރުކާރުގެްގެޒެޓުންްއެނގެންްއިގ2019ްަޑިސެންބަރ25ްްު

ް ް-)އެންޓ13/2008ްިނަންބަރު ްގެ ްޤާނޫނު( ްކޮމިޝަނުގެ ް)25ްކޮރަޕްޝަން ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަނ1ްަވަނަ )
ްކޮރަޕްޝަންގެ ްފަދައިން ްމައްސަލައެއްކަމަށްްނަންބަރުގައިވާ ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލަްކުށެއް ްމި ްްކަނޑައަޅައި،

 އެވެ.ނިންމީ

ްޤާނޫނާއި ްހިންގާފައިވޭތޯްްހޮވުމުގައި ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ޤަވާޢިދާ
  .ްމައްސަލަްްހުށަހަޅާފައިވާބަލައިދިނުމަށްްއެދި

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްމި ްދައުލަތުން ްކުންފުންޏަށް، ބ.ފިނޮޅަހުންްއެ
ބަދަލުތަކުގެްތެރެއިންްްބިމަކީްދައުލަތުންްއެފަރާތާއެކުްހަދާފައިވާްއެއްބަސްވުމަށްްގެނެވުނުްްދީފައިވާްބިމަށްްއިތުރުކުރެވުނު

ްދައުލަތަށްް ްބޭނުންވާްބަދަލުތަކާއެކު ްލިޔެކިޔުންްދައުލަތުންވެސް ްބިމެއްކަން ްތަކުންްކުލިްދައްކާގޮތަށްްއިތުރުކޮށްދީފައިވާ
ްމީް ްމަސައްކަތް ްހޯދުމުގެ ްފައިސާ ްދައްކަންޖެހޭ ްބިމަށް ްމި ްމިްްރާއެނގޭތީއާއި، ްކުރެވެމުންދާތީ، ްމިހާރު މެދުވެރިކޮށް

ޤާނޫނުްމައްސަލާގައިްދައުލަތުގެ 13/2008ްނަންބަރުްްމުވައްޒަފަކަށްްކޮރަޕްޝަނުގެްތުހުމަތެއްްއޮތްކަމަށްްނުފެންނާތްީ،
ް-)އެންޓި ްގެ ްޤާނޫނު( ްކޮމިޝަނުގެ ް)ްވަނ25ްްަކޮރަޕްޝަން ްގެ ް)ހ( ްފަދައިނ1ްްމާއްދާގެ ްނަންބަރުގައިވާ ްވަނަ )

މިްމައްސަލަްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްް މިްމައްސަލައާްއެވެނިންމީްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައްި، އަދްި، .ް
ްޑިވެލޮޕްމެންޓްްއިންްއެއްބަސްވުމުގެްދަށުންްކުލިްހޯދާފައިވޭތޯްްބަންގުޅިގެންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހައުސިންގްއެންޑްްއާ

މިނިސްޓްރީްއޮފްްހައުސިންގްއެންޑްްއާބަންްްކަށަވަރުކުރުމަށް،ްމޯލްޑިވްސްްއިންލޭންޑްްރެވެނިއުްއޮތޯރިޓީއަށްްކޮޕީކޮށްް
 ްވެސްްނިންމީއެވެ.ފޮނުވުމަށްްްޑިވެލޮޕްމެންޓަށްްސިޓީއެއް

އަދިް ލ.ފޮނަދްޫ، ޔުނިޓ220ްްްދ.ކުޑަހުވަދޫގައިްްރ.ދުވާފަރްު، ްހައުސިންްގ
ްގޮތުގައިް ްބަދަލެއްގެ ްގެންދިޔުމުގެ ްކުރިޔަށް ްމަޝްރޫޢު ްއިމާރާތްކުރުމުގެ

ް ްބ.ފިނޮޅަހުގައ10ްްިކޮންމެ ްވިލާއެއް ްލަގްޒަރީ ހައުސިންގްޔުނިޓަކަށް
ްްއެޅުމަށް 60,000ްްބޭނުންވާ ްނުލައި ްކުއްޔަކާ ްބިން 50ްއަކަފޫޓުގެ

ްދުވަހުގެ ްނިންމާފައިވާްމުއްދަތަްއަހަރުގެ ްދިނުމަށް ްކޮންޓްރެކްޓަރަށް ށް
ް ްްކަމަށާއި، ްކުންފުންޏަކުން ްތަރައްޤީކުރާްއަމިއްލަ ްބ.ފިނޮޅަހުގައި

ް ްއިތުރު ްއެޅުމަށް ްބިނ191,139ްްްލަގްޒަރީވިލާ އަކަފޫޓުގެ
ްމިނިސްޓްރީންްްއިތުރުކޮށްދިނުމަށްް ްހައުސިންގ ްއެދުމުން، އެފަރާތުން

އޮކްޓޯބަރ30ްްއަކަފޫޓުގެްބިންްއިތުރުކޮށްދީފައްި،191,000ްއެފަރާތަށްް
ގައިްއ1ްްެއެގްރީމެންޓަށްްގެނައިްއެމެންޑްމެންޓްްްވަނަްދުވަހ2013ްު

ްބިމަށ191,000ްްް ްްއަކަފޫޓުގެ ްރޭޓުނ1ްްްއަކަފޫޓަކަށް ރުފިޔާގެ
ރުފިޔ191,000ްްާމަހަކުްޖުމުލަްް)އެއްބަސްވުމުގެްމުއްދަތަށް(ްކޮންމެް

ްމިނިސް ްދިނުމަށް ްއެއްބަސްވެ،ްްޓްރީއާއިކުއްޔަށް ްދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓަރާ
ްމޯލްޑިވްސްް ްކުލި ްބިމުގެ ްއޮތޯރިޓީއަށްްްއިތުރުކުރި ްރެވެނިއު އިންލެންޑް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ްމިނިސްޓްރީއާއިްްދެއްކުމަށްްއެމެންޑްމެންގައި
ް ްކުންފުންޏާ ްއެ ްއިމާރާތްކުރުމަށ220ްްްދެމެދު ްޔުނިޓް ްހައުސިންގް
ްވުމާއިްއެްއެއްބަސްވުމަށްްގެނެވިފައިވާްއެމެންޑްމެންޓާްވެފައިވާްއެއްބަސް

ްރެވެނިއުް ްއިންލެންޑް ްމޯލްޑިވްސް ްލިޔެކިޔުމެއް ްއެއްވެސް ގުޅޭ
ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،ްއެްފަރާތުންްކުއްޔަށްްހިފާފައިވާކަމަށްްްއޮތޯރިޓީއަށް

ް ްއިންލެންޑ191,000ްްްބުނާ ްމޯލްޑިވްސް ްގުޅޭގޮތުން ްބިމާ އަކަފޫޓުގެ
ްއޮ ްނުދާކަމަށާއި،ްްތޯރިޓީއަށްރެވެނިއު ްދައްކަމުން ްފައިސާއެއް އެއްވެސް
ްދައުލަތަށްްއެްކުންފުނިންްގެްނިޔަލަށ2019ްްްމެއ22ްްިއެހެންކަމުންް
 .ރުފިޔާްލިބެންޖެހޭކަމަށްްބުނާްމައްސަލ35,779,000ްަ

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްމި ްލަންދޫގައި ްއެޅުމަށްޓަކައިްނ. މިސްކިތެއް
މިސްކިތްްްބިންްކަނޑައެޅުމުގެްކުރިންވެސްްރުއްގަސްްހައްދަމުންދިޔަްބިމެއްކަމަށާއި،ްކަނޑައަޅާފައިވާްބިމަކީ،ްއެކަމަށް

ް ްމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ްޢަމަލީ ްއަހަރ2019ުއެޅުމުގެ ްބިންްްވަނަ ްއެ ްއެފެއާޒުން ްއިސްލާމިކް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ
ްބިމުގަ ްބިމުގައިްއިހުސްކޮށް ްއެ ްނިންމިއިރުވެސް، ްބަދަލުދިނުމަށް ްރުއްގަހަށް ްްހައްދާފައިވާ ފަރާތަކުނ14ްްްއެރަށުގެ

ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްހައްދާފައިވާއިރު، ްްރުއްގަސް ްގޮތުގައި ްހަތަރުހާސ84,560.00ްްްބަދަލުގެ ްފައްސަތޭކަްް)އަށްޑިހަ
މިނިސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒަށްްްންްލިޔުމުންފަސްދޮޅަސް(ރުފިޔާްދޭންޖެހޭކަމަށްްލަންދޫްކައުންސިލްގެްއިދާރާއި

ްޝަކުވާގައި ްލަންދޫްްއަންގާފައިވާއިރު، ްނ. ްހަމައެކަނި ްހައްދަނީ ްރުއްގަސް ްބިމުގައި ްއެ ްފަދައިން، ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ްހިނގާފައި ްކަމެއް ްބުނެފައިވާފަދަ ްޝަކުވާގައި ްނޫންކަމަށްވާއިރު، ްޒިންމާދާރުވެރިޔާ ްއިދާރާގެ ްވާކަންްކައުންސިލްގެ

ް-)އެންޓ13/2008ްްިބެލިބެލުމުންްއެނގެންްނެތުމުން،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް 25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެ
މައްސަލައެއްކަމަށްްް(ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވ1ާވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)

 އެވެ.ކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަްނިންމީ

ްޕްލޭންގައިް ްޔޫސް ްލޭންޑް ްނ.ލަންދޫ ްކުރިން ްއަހަރެއް ްއެތައް މީގެ
އެޅުމަށްްބިމެއްްކަނޑައަަޅއިްއެްއެްބިމުގައިްއެއްވެސްްމީހަކުްްމިސްކިތެއް
ްމިހާރުގެްްއެއްޗެހި ްބޮޑުކަތީބު ްއޭރުގެ ްވަނިކޮށް، ްމަނާކޮށްފައި ްއިންދުން

އިންދައިްއެްްޒިންމާދާރުވެރިޔާްއެްބިމުގައިްގިނަްޢަދަދެއްގެްފަތްކެޔޮގަސް
ްފައިސާ ްޢަދަދެއްގެ ްގިނަ ްސަރުކާރުން ްބަދަލުގައި ްގަސްތަކުގެ

 .ހޯދާފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

މަޖީދިއްޔާްސްކޫލުންްލީޑިންގްޓީޗަރް)ދިވެހި(ްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
އެްމަޤާމަށްްްގައިްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެނ2019ްްނޮވެމްބަރ5ްްުމަޖީދިއްޔާްސުކޫލުންްްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށް
އިންވެސްޓިގޭޝަންްޓީމުންްއެްލިޔެކިޔުންތަކުގެްމައްޗަށްްްހުށަހަޅާފައިވާްލިޔެކިޔުންތައްްހޯދައި،ްންއެދިްހުށަހެޅިްދެފަރާތު

މާކްސްްލިބޭތީއާއި،77.83ްްްއަނެއްްފަރާތަށްބޭއިރުްމާކްސްްލ72.31ްިްއެއްްފަރާތަކަށްދިނުމުންްްބިނާކޮށްްމާކްސް
ްތަމްރީނުގެްފަރާތަށްްްއެއް ްކުރުމުއްދަތުގެ ްދާއިރާއާގުޅޭ ްމަތިވެފައިވަނީ ްމާކްސް ްއިންޓަރވިއުއިންްްލިބުނު ބައިންނާއި

އިންސައްތައަށްްްތަމްރީނުތަކުގެްކުރުމުއްދަތުގެ، މަތިވުމުންްކަމަށްވާތީއާއިއަނެއްްފަރާތަށްވުރެއްްއޭނާއަށްްލިބުނުްމާކްސްް
73.83ްއުނިކުރިނަމަވެސްްްއިނ77.83ްްމާކްސްްއޭނާއަށްްލިބޭްޖުމްލަްޢަދަދުްކަމުގައިވ4ްްާލިބިފައިވާްްއެފަރާތަށްް
އެންމެްމާކްސްއެއްކަމަށްވުމާއެކު،ްްމާކްސްއަށްވުރެްމަތ72.31ްީލިބޭްްއަނެއްްފަރާތަށްްލިބޭތީްމިްމާކްސްއަކީއެފަރާތަށްް
ްމަރ ްފަރާތަށްމަތިން ްލިބުނު ްދޭންްްކްސް ްބޭނުންކޮށްގެންްްއެމަޤާމު ްނުފޫޒު ްމަޤާމުގެ ްމަޖީދިއްޔާްސުކޫލުން ްނިންމުމަކީ

ނެތުމުން،ްމިމައްސަލައަކީ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުްްވަކިމީހަކަށްްއެްވަޒީފާްހަމަޖެއްސުމަށްްމަސައްކަތްކުރުންްކަމަށްްބެލެވެންް
ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްްކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ13/2008ްި ް)25ްގެ ް)ހ(ްގެ ްނަންބަރުގައިވ1ްާވަނަްމާއްދާގެ ް(ްވަނަ

 އެވެ.ކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަްނިންމީްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށް

މަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްް ްމަޖީދިއްޔާްސްކޫލުންްލީޑިންގްޓީޗަރް)ދިވެހިް(
ް ްއެ ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްމަޤާމުގެްކޮށްފައިވާ ްހޯދުމުގައި ްމީހަކު ްމަޤާމަށް

ްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްވަކިްފަރާތެއްްއެްވަޒީފާއަށްްހޮވާފައިވާކަމަށްްބުނާް
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ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްހޯދުމަށްްމި ްފަރާތެއް ްކޮށްދޭނެ ްމަސައްކަތް މި
ްހެލްތުންް ްއޮފް ްްމިނިސްޓްރީ ްނަންބަރު ްކޮށްފައިވާ (ްއިޢުލާންކޮށްފައިވަނIUL)123-AP/23/2019/392ްީފުރަތަމަ

10ްް ްްގައެވެ.ްއެްއިޢުލާނާްގުޅިގެނ2019ްްއޮކްޓޫބަރު ްހުށަހަޅަންްހަމަޖައްސާފައިވަނީ 2019ްއޮކްޓޫބަރ21ްްުބިޑް
ްމާލިއްޔަތުގެްގައެވެ.ްއެ ްދައުލަތުގެ ްދޭންވާނެކަމަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްބިޑް ްްމުއްދަތަކީ ްމާއްދާގ10.43ްްެގަވާއިދުގެ ވަނަ
ގެް ހަފުތާއާއ1ްްިބަޔާންކޮށްފައިވާްމުއްދަތުކަމަށްވާްްވަނަްނަންބަރުގައ1ްި)ބް( ހަފުތާއާްދެމެދުގ4ްްެ)އެކެއްް( )ހަތަރެއްް(

ްފަށާނީ ްގުނަން ްމުއްދަތު ްމުއްދަތެކެވެ. ްފެތޭ ްމާއްދާގައިްްމުއްދަތަށް ްއެ ްކަމަށް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ދަޢުވަތުދޭ
ްހޯދަންބަޔާންކޮ ްކަރުދާހުގައި ްމަޢުލޫމާތު ްޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްއެ ްވަކިްްށްފައިވެއެވެ. ބޭނުންވަނީ

ނަމަވެސް،ްއެްއިޢުލާންްބާޠިލުކޮށްްްބްރޭންޑްތަކެއްގެްތަކެތިކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާކަންް ނޮވެންބަރ25ްްުފާހަގަކުރެވެއެވްެ.

މިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތުންްމެޝިންތަކަކާއިްއެއަށްްބޭނުންވްސްޕެއަރް
ްއިޢުލާނުގައ2019ްްިއޮކްޓޫބަރ17ްްްހޯދުމަށް ްކޮށްފައިވާ ްދުވަހު ވަނަ
މިްއިޢުލާނުގެް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީްހޯދުމަށް ްވަކިްބްރޭޑެއްގެްތަކެތިކަމަށާއްި،

ްޕްރީބިޑްްމީޓިންގއާއިްބިޑުހުށަހެޅުމާމެދުްއެކަށީގެންވާްމުއްދަތެއްްދީފައި
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ފަހުންްކުރިްއިޢުލާނާގުޅIUL)123-AP/23/2019/433ްޭގައިްއަލުންްނަންބަރ2019ްްު (ްއިޢުލާންްކޮށްފައިވެއެވްެ.
ްފެތޭ ްސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ްކަރުދާހުގައި، ްވަނީްްމަޢުލޫމާތު ްހުށަހެޅޭގޮތަށް ްބިޑް ްތަކެއްޗަށްވެސް ްބްރޭންޑެއްގެ ްހުރިހާ

އަދިްބިޑްްހުށަހެޅުމުގެްމުއްދަތުވެސްްއޮތީްދައުލަތުގެ ވަނަްމާއްދާގ10.43ްްެގެްމާލިއްޔަތުގެްގަވާއިދުްްހަމަޖައްސާފައެވެް.
ގުޅޭގޮތުންްމިހާތަނަށްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްމުއްދަތަށްްފެތޭްގޮތަށެވެ.ްއަދިްފަހުގެްއިޢުލާނާްވަނަްނަންބަރުގައ1ްި)ބ(ްގެް

ްމިކޮމިޝަނަށް ްޝަކުވާއެއް ްްއެއްވެސް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ13/2008ްިހުށަހެޅިފައިނުވާތީ،
ގެް ގެް)25ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނުް( ވަނަްނަންބަރުގައިވ1ާވަނަްމާއްދާގެް)ހް( ފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްްް(
 އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަްނިންމީްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާ

ްކަ ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްމި ްބަލާއިރު، ް)1440ްންތައްތަކަށް ްއަހަރު ްއަހަރު(2019ްްވަނަ ވަނަ
ް(ްއަކީްމ4308ްިދިނުމާްގުޅޭގޮތުންްހުށަހެޅުނުްމައްސަލަް)މައްސަލަްނަންބަރު:ްްޙައްޖަށްްމީހުންްގެންދިޔުމުގެްހުއްދަް

ްޙައްޖާއި ްޝަކުވާއަކީ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމިހާރު ްމައްސަލައެކެވެ. ްނިންމާފައިވާ ްބަލައި ްމީހުންްްކޮމިޝަނުން ޢުމްރާއަށް
ްގުޅިގެންްްގެންދިޔުމަށް ްއުސޫލުތަކާ ްހަމަޖައްސާފައިވާ ްޢަމަލުކުރަން ްދިނުމުގައި ްޝަކުވާއެކެވެ.ްްހުއްދަ ހުށަހެޅިފައިވާ
އުސޫލު"ްްގެޒެޓްކޮށްފައިވާް"ދިވެހިރާއްޖެއިންްޢުމްރާއަށްްމީހުންްގެންދިޔުމާބެހޭްްގައ2019ްިޖަނަވަރ24ްްީއެގޮތުން،ް

ް 03ްްއަށް 2019ްްއޮކްޓޫބަރު ްގެނެސްފައިވާ ްއިޞްލާޙުގ1ްްެގައި ްްވަނަ ްއުސޫލުގެ ްއެ ްމާއްދާއަށ8ްްްދަށުން ވަނަ
ހަމަޖައްސަިއ،ްްޕްރޮޕޯސަލްތައްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒުންްޗެކުކުރާގޮތަށްްްގެނެސްފައިވާްއިޞްލާޙުގައި،

ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްޕްރޮޕޯސަލް ްފުރިހަމަނުވާނަމަ ްދޭގޮްޕްރޮޕޯސަލް ްކޮންމެވެސްްފުރުޞަތު ްހަމަޖައްސާފައިވަނީ، ތަށް
ބޭނުމުގައިކަމަށްްތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.ްްނުދެވުނުްފަރާތްތަކަކަށްްއަލުންްހުއްދަްދެވޭނެގޮތްްހެދުމުގެްްސަބަބަކާހުރެްހުއްދަް

ކަމަށްްއެދޭްތެރެއިންްކަމަށްްނުވެފައި،ްއެްނަމަވެސް،ްޢުމްރާއަށްްމީހުންްގެންދިޔުމުގެްހުއްދަްދެނީްވާދަވެރިްބީލަމެއްގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު،ްްވަނަްމާއްދާގައ9ްިފަރާތްތަކަށްވެސްްހުއްދަްދެވޭނެކަމަށްްއެްއުސޫލުގެްްޝަރުޠުްހަމަވާްހުރިހާ

ޕްރޮޕޯސަލްތައްްފުރިހަމަވެފައިވޭތޯްްޕްރޮޕޯސަލްްފުރިހަމަނުވާްފަރާތަކުގެްޕްރޮޕޯސަލް ްފުރިހަމަކުރުމަށްްފުރުޞަތުްދިނުމާއްި،
ްމިނިސްޓްް ްޕްރޮޕޯސަލްތައްްބެލުމަށް ްއެފެއާޒުން ްއިސްލާމިކް ްއޮފް ްމައްސަލައެއްްްރީ ްހަމަޖައްސާފައިވުމަކީ ޗެކުކުރާގޮތަށް

ްއަށް ްއުސޫލު" ްގެންދިޔުމާބެހޭ ްމީހުން ްޢުމްރާއަށް ް"ދިވެހިރާއްޖެއިން ްނުފެނެއެވެ. ްއިޞްލާޙުްްކަމަކަށް މިބުނެވުނު

ޙައްޖަށްްމީހުންްގެންދިޔުމުގ2019ްްެވަނަްއަހަރުް)1440ް ްވަނަްއަހަރުް(
ްހުށަހެޅުނުް ްއެފެއާޒްއަށް ްއިސްލާމިކް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއެދި ްހުއްދައަށް
ްސިޔާސީް ްމިނިސްޓްރީގެ ްއެ ްކުރުމުގައި ްއިވެލުއޭޓް ްޕްރޮޕޯސަލްތައް
ްނުފޫޒުް ްމަޤާމުގެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްތިއްބެވި ްއިސްމަޤާމުތަކުގައި

ްހޯދައިދިނުމަށްްބޭނު ްމަންފާ ްނާޖާއިޒު ްފަރާތްތަކަކަށް ްވަކި ްންކޮށްގެން
ްއެް ްމުއައްސަސާތަކުން ްކަމާބެހޭ ްދައުލަތުގެ ްކޮށްފައިވާކަން ްމަސައްކަތް

ްދިވެހިރާއްޖެއިންްޢުމްރާއަށާއި މައްސަލަްބެލިއިރުްފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު،
ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާް ްގެންދިޔުމުގައި ްމީހުން ްޙައްޖަށް

ްގެންނަމުންދާް އުސޫލުތަކަށް ްއެފެއާޒުން ްއިސްލާމިކް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ
ްކުންފުނިތަކަށްް ްފޯރުކޮށްދެމުންދާ ްޚިދުމަތް ްމި ްސަބަބުން ބަދަލުތަކުގެ

ްތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭގޮތްްްއެކަން ްކަންތައްތައް ްދަތި ްތަފާތު ްކުރުމުގައި
ްމަޞްލަޙަތަ ްބަޔެއްގެ ްވަކި ްމިކަމުގައި ްކަމަށާއި، ްށްްދިމާވަމުންދާ

ްކުރަމުންގެންދާކަމަށްް ްކަންތައްތައް ްމިނިސްޓްރީން ްއެ އިސްކަންދީގެން
   .މައްސަލަްބުނާ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ނުް"ދިވެހިރާއްޖެއިންްޙައްޖަށްްމީހުންްގެންދިޔުމާބެހޭްގެޒެޓްކުރެވުްގައ2019ްިއެޕްރީލ15ްްްގެނެސްފައިވީނަމަވެސް،ް
ގައިްޕްރޮޕޯސަލްްފުރިހަމަނުވާްފަރާތަކުގެްޕްރޮޕޯސަލްްފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތުްދެވޭނެކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައެއްްްއުސޫލުް"

ް"ދިވެހިރާއްޖެއިން ްއަދި ްްނުވެއެވެ. ްއެފަދަ ްއަށް ްއުސޫލު" ްގެންދިޔުމާބެހޭ ްމީހުން ްމިހާތަނަށްްޙައްޖަށް ްއިސްލާޙެއް
ގެނެސްފައިވާކަންވެސްްއެނގޭކަށްްނެތެވެ.ްއެހެންކަމުން،ް"ދިވެހިރާއްޖެއިންްޙައްޖަށްްމީހުންްގެންދިޔުމާބެހޭްއުސޫލު"ް

ބިޑްްއިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައިްވަކިްބަޔަކުްތިބުމަށްްއެންގުމަކީްްއަށްްއެފަދަްއިޞްލާޙެއްްމިހާތަނަށްްގެނެސްފައިނުވުމާއްި،
ްކޮމިޝަ ްއިޚުތިޔާރުްމި ްްނަށް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްނުވާތީ، ްކަމެއްކަމަށް ކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ13/2008ްްިލިބިގެންވާ

ގެް ގެް)25ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނުް( ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގ1ްެވަނަްމާއްދާގެް)ހް( )ް
.ްއަދި،ްޙައްޖާއިްޢުމްރާއަށްްމީހުންްމީއެވެނިންްމައްސަލަްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިްކުށެއް

ްހަމަޖައްސާފައިވާ ްމިހާރު ްހުށަހަޅައިގެންްްގެންދިޔުމަށް ްޝަރީޢަތަށް ްއެކަން ްއޮތްނަމަ ްޝަކުވާއެއް ްގޮތުން ްއުސޫލުތަކާ
 ްވެސްްނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށްްޙައްލެއްްހޯދުންްރަނގަޅުވާނެކަމަށްްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުގައި

އިންދިރާްގާނދީްމެމޯރިއަލްްހޮސްޕިޓަލާއިްވިލިމާލެްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ގައ2019ްްިއޮކްޓޫބަރ3ްްުދަރުމަވަންތަްހޮސްޕިޓަލްގެްޕެސްޓްްކޮންޓްރޯލްްކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްްހޮސްޕިޓަލްްއަދި

ްބިޑަށް ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްކުރި ްްއައިޖީއެމްއެޗުން ްބިޑ3ްްްކުރިމަތިލާފައިވާ ްހަދައި، ްއިވެލުއޭޝަން ފަރާތުގެ
ްވަކިްފަރާތެއްގެްވުނެވެ.ްމިްމައްސަލައިގެްޝަކުވާގައިްމަޢުލޫމާތުްޝީޓާްއެއްގޮތަށްކަމަށްްފާހަގަކުރެްއެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ

ްއެހެންްމަސައްކަތުގެްކޮލިޓީއަށް ްފިޔަވައި ްބުނެފައިވީނަމަވެސް،ްއަގު ްއެފަރާތަށްްްރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބައިތަކަށް
އެފަރާތަށްްބިޑްްކާމިޔާބުވެފައިނުވަްފުލްކޮށްްޕޮއިންޓްްލިބިފައިވާކަން ހުށަހަޅާފައިވާްްނީްއެފަރާތުންފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރްު،

ފަރާތުންްމާބޮޑުތަންްބޮޑުކަމުންނެވެ.ްމިްބިޑްްކާމިޔާބުވެފައިވާްްއަގުްބިޑްްކާމިޔާބުވިްފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވާްއަގަށްވުރެ
ޝަކުވާްހުށަހެޅިްް)ފަސްދޮޅަސްހާސްްހަތަރުސަތޭކަްވިހި(ްރުފިޔާްކަމަށްވާއިރު،ްމ60,420ްި/-ްހުށަހަޅާފައިވާްއަގަކީް

މ166,208ްި/-ްތުންްހުށަހަޅާފައިވާްއަގަކީފަރާ ރުފިޔާއެވެް. އަގަކީްް)އެއްލައްކަްފަސްދޮޅަސްހަހާސްްދުއިސައްތަްއަށެއްް(
ބިޑްްކާމިޔާބުްކުރިްއެންމެބޮޑުްއަގެވެ.ްއަދިްމިްއަގަކީްްފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވާްއަގުތަކުގެްތެރެއިނ3ްްއަގުްހުށަހެޅިް

50ްއަގުގެްބައިންްްމިްބިޑްްކާމިޔާބުްކުރިްފަރާތަށްނައަށްވުރެވެސްްބޮޑުްއަގެކެވެ.ްހުށަހަޅާފައިވާްއަގުގެްދެގުްފަރާތުންް

ްލުގެްދަށުންްހިންގާްއިންދިރާގާނދީްމެމޯރިއަލްްހޮސްޕިޓަލާއިްއެްހޮސްޕިޓަ
ްއެް ްހޯދުމަށް ްފަރާތެއް ްކޮށްދޭނެ ްކޮންޓްރޯލް ްޕެސްޓް ތަންތަނުގެ

ްބިޑުތައްްްހޮސްޕިޓަލުން ްހުށަހެޅުނު ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ކޮށްފައިވާ
އެ ްޙަވާލުކޮށްފައިވަނީްްއަމިއްލަްކުންފުންޏަކާް މަސައްކަތްްއިވެލުއޭޓްކޮށްް،

ްމަގުފަހިވާގޮް ްކޮރަޕްޝަނަށް ްޚިލާފަށް ްބުނާްއުޞޫލުތަކާ ްކަމަށް ތަށް
 .މައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ޕޮއިންޓުގެްތަފާތެކެވެ.32ްްޕޮއިންޓެވެ.ްމިއ18ްްީއަގުގެްބައިންްލިބެނީްްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށްޕޮއިންޓްްލިބޭއިރު،ް
ވަނ2017ްްަކަތުގެްތަޖުރިބާހުރިްފަރާތެއްކަމާއި،ްމަސައްްމިހެންްމިކަންްއޮތްއިރު،ްބިޑްްކާމިޔާބުކޮށްފައިވާްފަރާތަކީވެސްް

އެފަރާތްކަންްލިޔެކިޔުންތަކުންްްއޭޑީކޭްހޮސްޕިޓަލްގެްޕެސްޓްްކޮންޓްރޯލްްޚިދުމަތްްދޭްފަރާތަކީވެސްްއަހަރުންްފެށިގެންް
ްޚިދުމަތްްދޭކަމުގެްލިޔުންްއެނގެންއޮތްއިރު،ްވަރަށްގިނަް ްޕެސްޓްްކޮންޓްރޯލްްކުރުމުގެ އެފަރާތުންްްރިޒޯޓްތަކުގައިވެސް

ްތަޖުރިބާހުރިް ްމަސައްކަތުގެ ްއެފަރާތަކީވެސް ްވަކިްްހުށަހަޅާފައިވާތީ ްއެވޯޑްކުރުމުގައި ްބިޑް ްފެންނާތީ،ްމި ފަރާތެއްކަމަށް
13/2008ްނުބެލެވޭތީ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުްްނާޖާއިޒުްފައިދާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްްމަސައްކަތްްކޮށްފައިވާކަމަށްްްފަރާތަކަށްް
ްކޮމިޝަނުގެް-)އެންޓި ްްކޮރަޕްޝަން ްގެ ް)25ްޤާނޫނު( ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްފަދައިނ1ްްވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްވަނަ )ް

 ނިންމީއެވެ.ކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަްްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްް

ދ.ކުޑަހުވަދޫްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްކޮށްފައިވާްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
މަސްދުވަހަށ30ްްްފުރަތަމަްްކަރުދާހުގައިވާގޮތުން،ްޢިމާރާތުގެްކުލިްފެށޭނެްއެންމެްކުޑަްއަދަދަކީްއިޢުލާނާގުޅޭްމަޢުލޫމާތު
ް ްއަކަފޫޓަކަށް ްްރުފިޔާކަމަށާއ1.10ްިބިމުގެ ްއަކަފޫޓަކަށް ްބިމުގެ ްއެންމެބޮޑުްކުއްޔަކީ ްރުފިޔާކަމަށާއ6.00ްްިހުށަހެޅޭނެ

ް ްކޮންމެ ްބިމުގ30ްެއަދި ްކުއްޔަށް ްއައި ްދައްކަމުން ްކުރިން ްްމަސްދުވަހަކުން ރުފިޔާއަށްވުރ1.50ްްެއަކަފޫޓަކަށް
ކުއްޔަށްްްގެނެވޭނެކަމަށްްވިޔަސްްބަނދަރުްސަރަޙައްދުގައިްހުރިްޢިމާރާތްތައްްމިހާރުްލުްބޮޑުނުވާނޭގޮތަށްްކުއްޔަށްްބަދަ

ް ްފުރަތަމަ ްކަމަށްވާތީ، ްއެކުގައި ްބިމާ ްހުރި ްޢިމާރާތް ްކުއްޔަކ30ްްީދެވޭނީ ްއެންމެކުޑަ ްކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްދުވަހަށް
ްޢިމާރާތުގެް ްކުްބިމާއި ްކުޑަ ްއެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ްބަލާއިރު ްދައުލަތުގެްްއްޔެއްކަމަށްކުއްޔަށް ްއަދި ފެންނަކަމަށާއި،

ްތަންތަން ްފަދަ ްޢިމާރާތް ްއެއްވެސްްބިންބިމާއި ްކަނޑައަޅާގޮތަށް ްކުއްޔެއް ްއެންމެބޮޑު ްދޭއިރު ގަވާއިދެއްގައިްްކުއްޔަށް
ންނަކަމަށާއިްލިމިޓްކުރުމަކީްކުރެވޭނެްކަމެއްކަމަކަށްްނުފެްނުވަތަްއުސޫލެއްގައިްބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު،ްއެގޮތަށްްކުލި

ްއެއީ ްކަމެއްކަމަށްވެސްްއަދި ްލިބިދާނޭ ްއުނިކަން ްފައިދާއަކަށް ްއޮތް ްލިބެން ްފެންނާތީ،ްއެްްދައުލަތަށް ްކޮމިޝަނަށް މި
އެންޑްްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާންްބާޠިލުކޮށް،ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްނޭޝަނަލްްޕްލޭނިންގްޢިމާރާތްތައްްކުއްޔަށްްދިނުމަށްްމިހާރުް

ކަނޑައެޅުމަށްފަހުްއަލުންްއިޢުލާންކޮށްގެންްއެްޢިމާރާތްތައްްްލަފައާއެކުްއެްޢިމާރާތްތަކުގެްކުލިްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ
13/2008ްއަދި،ްޤާނޫނުްނަންބަރުްްްނިންމީއެވެ.ދިނުމަށްްދ.ކުޑަހުވަދޫްކައުންސިލްގެްއިދާރާއަށްްއެންގުމަށްްްކުއްޔަށް

ްދޫކޮށްފައިވާް ްވިޔަފާރިކުރުމަށް ްސަރަޙައްދުން ްބަނދަރު ްދ.ކުޑަހުވަދޫ
ކުގައިްހުރިްޢިމާރާތްތައްްބިންތަކުގެްމުއްދަތުްހަމަވެފައިވާތީ،ްއެްބިންތަ

ްކައުންސިލުނ10ްްް ްދޫކުރުމަށް ްކުއްޔަށް ްމުއްދަތަށް ްދުވަހުގެ އަހަރު
ްގުޅިގެންްްނިންމައި ްއިޢުލާނާ ްކޮށްފައިވާ ްހުޅުވާލައި ްފުރުޞަތު އެކަމަށް

ްއުޞޫލާ ްވިޔަފާރިކުރިްްބިޑު ްއެތަންތަނުގައި ްކުރިންވެސް ޚިލާފަށް،
 .ންދާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަފައިދާވާގޮތަށްްޢަމަލުކުރަމުްފަރާތްތަކަށް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްގެް-)އެންޓި ްޤާނޫނު( ްކޮމިޝަނުގެ ް)25ްްކޮރަޕްޝަން ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްފަދައިނ1ްްވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްވަނަ )
 އެވެ.ނިންމީްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަްކޮރަޕްޝަންގެ

މިމައްސަލަްށ.އަތޮޅަށްްކުރިްދަތުރުގައިްބެލުމަށްފަހުްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު،
ޓީމަށްްފާރުްރާނާފައިްހުރިކަންްތަޙްޤީޤުްްގޯތީގެްއިމަށްވުރެްބޭރަށްްއެނަންބަރުގައި،03ްްރިޕޯޓުގެްްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ްއެކަމާް ްމުވައްޒަފުންނާްްފާހަގަކުރެވިގެން ްކަމާބެހޭ ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްށ.ނަރުދޫ ްއެއީްްބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން
ްކަމަށާއި، ްތަންކޮޅެއް ްރާނާފައިވާ ްކުރިން ްޖެހުމުގެ ްްމިން ްނުރޭނުމަށް ްބޭރަށް ްއިމަށްވުރެ ްގޯތީގެ ްޖެހުމަށްފަހު ްއެްމިން

މައުލޫމާތުްދީފައިވާްކަމަށްްބުނެފައިވާތީ،ްްވާނެކަމަށްްށ.ނަރުދޫްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންވެރިފަރާތަށްްއަންގާފައިްގޯތީގެ
ްމިންޖަހައި ްއެގޯތީގައި ްބެލުމަށާއިްމިހާރު ްތަޅާލާފައިވޭތޯ ްބޭރަށްްރާނާފައިހުރިްފާރު ްއިމަށްވުރެ އަދި،ްގޯތީގެްްއެގޯތީގެ

ކަމާމެދުްއަޅަންޖެހޭްފިޔަވަޅުއެޅުމަށްްނަރުދޫްކައުންސިލްގެްއެްއިމަށްވުރެްބޭރަށްްރާނާފައިހުރިްފާރުްތަޅާލާފައިނުވާނަމަ،
 މީއެވެ.ދަންނަވައިްމިމައްސަލަްނިންްއިދާރާއަށް

 18 .ބިންްބޮޑުކޮށްދީފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ ށްކަގޯއްޗަްްގެށ.ނަރުދޫ

ޝަކުވާގައިްބަޔާންކުރާްްކާއިްމެމްބަރަްކައުންސިލްގެްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު،
ވެރިފަރާތާްޢާއިލީްގުޅުމެއްްއޮތްކަންްފާހަގަވެފައިވީނަމަވެސް،ްބިންްދޫކުރުމުގެްމަސައްކަތްްކޮށްފައިވަނީްްއްގެްޕްރީސްކޫލެ

ް،ތީއާއިކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްއެންގުމާްއެއްގޮތަށްްއިޢުލާންކޮށްްހަމަހަމަްފުރުޞަތެއްްހުޅުވާލައިގެންްކަމަށްވާް-އެންޓި
ބިމުކުލިްނުނަގައިްބިންްދޫކުރުމަށްްނިންމާފައިވާނީްބިމުކުލިްނެގުމުންްކުދިންގެްފީްބޮޑުވުމުގެްފުރުޞަތުްއޮތުމުންްއެއީް

10ްބިންްދޫކުރުމަށްްނިންމާފައިވާނީްް،ރައްޔިތުންނަށްްއެންމެްފައިދާވާނެްގޮތްކަމަށްްމެމްބަރުންނަށްްނުފެންނާތީްކަމާއި
ބިމުގެްބޮޑުމިންްއިޢުލާނުގައިްބަޔާންކޮށްފައިްނެތްކަމުގައިވީނަމަވެސްްބިންްދޫކުރާނީްް،އަހަރުގެްމުއްދަތަށްްކަމަށްވާތީއާއި

ދިރިއުޅުމުގެްބޭނުމަށްްނޫންްއެހެންްބޭނުންތަކަށްްބިންްދޫކުރުމުގެްގަވާއިދާްއެއްގޮތަށްްކަމަށްްވިލިނގިލީްކައުންސިލްގެް
ްޒިންމާދާރުވެރިޔާ ްްއިދާރާގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދީފައިވާތީ، ްކޮމިޝަނުގެް-)އެންޓ13/2008ްްިމަޢުލޫމާތު ކޮރަޕްޝަން

(ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވ1ްާވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްޤާނޫނު(ްގެް
ްއެވެ.މިްމައްސަލަްނިންމީ، މައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި

ްގއ.ވިލިނގިލީްކައުންސިލުންްކުއްޔަކާނުލައިްއަދިްވަކިްމުއްދަތެއްްނެތިް
ްގއ.ވިލިނގިލީް ްދެ ްބުނާްްށްކަްޕްރީސްކޫލަގެ ްދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބިން
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް ްނަންބަރު ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްގއ.ވިލިނގިލީ 407/407/2019/16ް(24ްް-(IUL)އަދި، (2019ްއޭޕްރީލް
އިޢުލާނާްގުޅިގެންްކުއްޔަކާނުލައިްބިންްދޫކުރުމަށްްނިންމާފައިވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްބިމާބެހޭްޤާނޫނުގެްދަށުންްހެދިފައިވާް

ްބިން ްބޭނުންތަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްބޭނުމަށް ްކަމަށްވާތީދިރިއުޅުމުގެ ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ ގއ.ވިލިނގިލީްް،ްދޫކުރުމުގެ
ް 3ްްކައުންސިލްގެ ްދައުރުގެ ްބިމާބެހ39ްްޭވަނަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބާޠިލުކޮށް ްނިންމުން ްނިންމާފައިވާ ްޖަލްސާއިން ވަނަ

ްގަވާއި ްދޫކުރުމުގެ ްބިން ްބޭނުންތަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްބޭނުމަށް ްދިރިއުޅުމުގެ ްހެދިފައިވާ ްދަށުން ް)ނަންބަރުްޤާނޫނުގެ ދު
2018/R-69ް ްގެ ްކުރިއަށ5ްްް( ްމަސައްކަތް ްދޫކުރުމުގެ ްބިން ްއިޢުލާންކޮށްގެން ްގޮތަށް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

ވަނަްމައްދާގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮތަށްްމަސްލަހަތ10.19ްްުގެންދިއުމަށާއި،ްއަދިްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެްގަވާއިދުގެް
 މަލުކުރުމަށްްގއ.ވިލިނގިލީްކައުންސިލްގެްއިދާރާގައިްދެންނެވުމަށްްވެސްްނިންމީއެވެ.ފުށުއަރާްހާލަތްތަކުގައިްޢަ

ްގުޅޭްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް ްޕްރޮގްރާމާ ސްކޫލުްދަރިވަރުންގެްނާސްތާ
ބައިވަރުްމައްސަލަްމިްކޮމިޝަނަށްްހުށަހެޅެމުންދާތީ،ްނާސްތާްފަރާތެއްްޢިއުލާންކޮށްްހޯދުމުގައިްވަކިްޚާއްސަްއުސޫލެއްް

 ްްނިންމީއެވެ.ކޭޝަންގައިްދެންނެވުމަށްކަނޑައެޅުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއެޑިއު

ވަނަްއަހަރުްހދ.ނޭކުރެންދޫްސްކޫލްގެްދަރިވަރުންނަށްްނާސްތ2020ްްާ
ްްޕްރޮގްރާމް ްކުރުމަކާނުލައި ްއިޢުލާނު ްފަރާތަކަށްްހިންގުމަށް ވަކި

  .ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ

20 

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ް/ްމި ްއިމާމު /ް ްމުދިމު ްމިސްކިތުގެ ށ.ބިލެތްފަހީ
ްކުރިްްގައ2019ްިޑިސެންބަރ30ްްުހޯދުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒުންްްއިސްއިމާމުގެްމަޤާމަށްްމީހަކު

ވަޒީފާއަށްްއެދިްްކުންްފަރާތަްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްވަޒީފާއަށްްއެދުނ142-A4/142/2019/80ްްު(IULނަންބަރު:ް)
ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްތަޢުލީމީްސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ްކޯހުގެްްހުށަހަޅާފައިވާ ްޤާރީ ްދޫކޮށްފައިވާ ްމަރުކަޒުން ކީރިތިްޤުރްއާނާބެހޭ

އާއިް"ޤިރާއަގުްސެޓްފިކެޓCertificate 1 in Qareeްް)1ްސެޓްފިކެޓްް އަކީްއ2ެް( ޢުލާނުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްއިްް"
ް ްޖީ.އެސް ްއޮފިސަރ1ްމުދިމު ްް)އެސިސްޓެންޓް ް"އިމާމުވ1ްެގްރޭޑް ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްޝަރުޠުތަކުގެ ްމަޤާމުގެ ް(ްގެ

އިމާމުވެްނަމާދުކުރެވޭވަރަށްް ތަޖުވީދުްމަގުންްކީރިތިްޤުރްއާންްކިޔަވަންްއެނގޭތޯްްނަމާދުކުރަންްއެނގޭްމީހެއްތޯްބެލުމާއްި،
ފާސްވެފައިވުން"ްމިޝަރުޠުްްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒުންްދެއްވާްފެންވަރުްބެލުމުގެްއިމްތިޙާނުންްްސްޓްރީބެލުމަށްްމިނި

ްމަޤާމަށްް ްއިސްއިމާމުގެ /ް ްއިމާމު /ް ްމުދިމު ްމިސްކިތުގެ ށ.ބިލެތްފަހީ
ްކޮށްފައިވާްްމީހަކު ްއެފެއާޒުން ްއިސްލާމިކް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ހޯދުމަށް

ްއެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމުގައިްބިލެތްފަހީްކައުންސިލްގެްގުޅިގެންްްއިޢުލާނާ
ްވަކިް ްބޭނުންކޮށްގެން ްނުފޫޒު ްމަޤާމުގެ ްޒިންމާދާރުވެރިޔާ ްރައީސްއާއި
ްބުނާް ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ްހަމަޖެއްސުމަށް ްވަޒީފާ ްމި ްފަރާތަކަށް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްނޫންކަމަށް ްސެޓްފިކެޓްތަކެއް ްއިޢުލާނުގައިްްފުރިހަމަވާ ްއެ ްބުނެފައިވުމުން ްއެފެއާޒުން ްއިސްލާމިކް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ
ްޝަް ްއެއްވެސް ްތެރެއިން ްޝަރުޠުތަކުގެ ްފުރިހަމަވާފަދަްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްްރުޠެއް ްފަރާތުންްސެޓްފިކެޓެއް އެ

ްމަޤާމަށްް ްއެ ްނުފެންނާތީ،ްއެފަރާތަށްްހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު، ްއޮތްކަމަށް ްބެލެވެން ްފުރިހަމަވާކަމަށް ޤާނޫނުްްޝަރުޠު
ް ް-)އެންޓ13/2008ްިނަންބަރު ްގެ ްޤާނޫނު( ްކޮމިޝަނުގެ ް)ްވަނ25ްަކޮރަޕްޝަން ްގެ ް)ހ( ްވަނ1ްަމާއްދާގެ )
ްކުށެއްނަންބަރު ްކޮރަޕްޝަންގެ ްފަދައިން ްމައްސަލަްްގައިވާ ްމި ްކަނޑައަޅައި، ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްއެކުލެވިގެންނުވާ
 އެވެ.ނިންމީ

ލީޑިންގްޓީޗަރަކުްހޯދުމަށްްްގދ.ފިޔޯރީްސްކޫލުންބަލާއިރު،ްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށް
މަގުފަހިވާގޮތަށްްްމީހަކުްހޮވުމުގައިްވަކިްބަޔަކަށްްފައިދާވާގޮތަށްްކޮރަޕްޝަނަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްމަޤާމަށް

ްކޮމިޝަނަށްް ްމައްސަލައެއް ްބުނާ ްމައުލޫމާތަށްްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ްސަރވިސްްހުށަހެޅިފައިވާކަން ްސިވިލް ޓަކައި
24ް.ްއަދި،ްގދ.ފިޔޯރީްސްކޫލަށްްލީޑިންގްޓީޗަރުންްހޯދުމަށްްއެްސްކޫލުންްށްްނިންމީއެވެދެންނެވުމަްްކޮމިޝަނުގައި
ް 2019ްްއޮކްޓޫބަރު ްނަންބަރު: ްކުރި ްގުޅިގެނGS209/IUL/2019/21ްްގައި ްއެދުނުްްއިޢުލާނާ ްވަޒީފާއަށް އެ

ްވަކިް ްދިނުމުގައި، ްމާކްސް ްއެްފަރާތްތަކަށް ްކެންޑިޑޭޓަކަށްްްފަރާތެއް ްވަކި ްރާވައިގެން، ްހޮވުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއަށް
ގޮތުގެްޝީޓްްހޯދުމަށްްްމާކްސްްދީފައިވާކަމަށްްމިްޝަކުވާގައިްބުނެފައިވީނަމަވެސް،ްމާކްސްްދީފައިވާްއިސްކަންދީގެން

ްކްސްްޝީޓުގައިްވަޒީފާއަށްްއެދުނުްއޭނާއަށްްދީފައިވާކަމަށްްބުނާްމާްމިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންްއެދުމުންްސްކޫލުން
ްއިންޓަވިއުގެ ްބަލާއިރު، ްދީފައިވާގޮތަށް ްމާކްސް ްއިންޓަވިއުއަށް ްބައިތަކަށްްްފަރާތްތަކަށް ްދެންހުރި ްކަނޑާލާފަ މާކްސް

ްމައްސަލާގައިްްމާކްސްްލިބެނީްވަޒީފާއަށްްމިހާރުވެސްްހޮވިފައިވާްމީހާކަމަށްވާތީްމިްޕޮއިންޓްްދީގެންވެސްްއެންމެްމަތިން
ޤާނޫނުްނަންބަރުްްމިޝަނުންްމިްމައްސަލަްއިތުރަށްްނުބެލުމަށްކޮ ްކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ2008/13ްްިނިންމާފައިވާކަމަށާއްި،

ގެް ގެް)25ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންު( ވަނަްނަންބަރުގައިވ1ާވަނަްމާއްދާގެް)ހް( ފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްްް(
މައުލޫމާތަށްޓަކައިްސިވިލްްްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަްނިންމާފައިވާވާހަކަްމައްސަލައެއްކަމަށްްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާް

 ްނިންމީއެވެ.ސަރވިސްްކޮމިޝަނުގައިްދެންނެވުމަށް

ްއިޢުލާނާް ްކޮށްފައިވާ ްހޯދުމަށް ްލީޑިންގްޓީޗަރަކު ްގދ.ފިޔޯރީްސްކޫލުން
ްފައިދާވާގޮތަށްް ްބަޔަކަށް ްވަކި ްހޮވުމުގައި ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްއެ ްގުޅިގެން

 .ޝަނަށްްމަގުފަހިވާގޮތަށްްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަކޮރަޕް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްކުދިކުދިްމި މައްސަލަތަކެއްްްމާކްސްދިނުމުގައި
ްފާހަގަ ްކަމެއް ްއަންނަވަރުގެ ްބަދަލު ްނަތީޖާއަށް ްްހުރިނަމަވެސް ްޝަކުވާ ްޝަރުޠުްނުކުރެވޭތީއާއި، ްފަރާތް ހުށަހެޅި

ްގޮތުގެމަތީންްފުރިހަމަނުވާކަމަށް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްއިޢުލާނުގައި ްްނިންމާފައިވަނީ ްމަދުވެގެން 7ްމަތީހަރުފަތްތަކުގައި
ްތަޖުރިބާ ްމެނޭޖްމަންޓް ްބަޔާންކޮށްފައިްްއަހަރުދުވަހުގެ ްއިޢުލާނުގައި ްޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެގޮތް ްނެތުމުންކަމާއި،

ްއިޢުލާ ްކޮމެޓީންނުވިނަމަވެސް ްއެކަންްސިލެކްޝަން ްމިްޝަކުވާްްނުކުރިދުވަހު ްއެނގެންއޮންނާތީއާއި ނިންމާފައިވާކަން
ް ްމާރކްސްްފަރާތަށްހުށަހެޅި ްއެންމެމަތީ ްއިންޓަރވިއުއިންލިބޭ ްއެއްވަނައަށްްްޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ްމިހާރު ދިންނަމަވެސް

ް ްމާރކްްފަރާތަށްވުރެއްހޮވިފައިވާ ްއެއްވަރަށް ްއޭނާއާ ްނުވަތަ ްޤާނޫނުްމަތިން ްނުލިބޭނެތީ، ްްސް 2008/13ްނަންބަރު
ް-)އެންޓި (ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމ1ްިމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)ްވަނ25ްަކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެ

އަދި،ްްއެވެ.މައްސަލަްނިންމީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލައަކީ
ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްއޮތްތާނގައި ްކުރިއަށް ްކަންކަން ްމިވާ ްޔުނިވަރސިޓީގައިްްތިރީގައި ްޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްވެސްްނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް

މަޤާމެއްގެްނަމާއިްބޭނުންވާްއަދަދާއިްވަޒީފާްްއެކިއެކިްމަޤާމްތަކަށްްމީހުންްހޯދުމަށްްކުރާްއިޢުލާންތަކުގައިްއެ -1
ްތަް ްމަޤާމަށްްްނަކާއިއަދާކުރަންޖެހޭ ްމަސްއޫލިއްޔަތާއި ްމައިގަނޑު ްމަޤާމުގެ ްއެލަވަންސްތަކާއި ްމުސާރައާއި

ބެލޭނެްކަންތައްތަކާއިްއެކަންތައްތައްްްކަނޑައަޅާފައިވާްޝަރުޠުތަކާއިްވަޒީފާއަށްްއެންމެްޤާބިލުްފަރާތެއްްހޮވުމަށް
އޮންނަނަމަްްތިޙާނާއިްޕްރެޒެންޓޭޝަންްއެދެންވީގޮތާއިްސުންގަޑިއާއިްއިންޓަރވިއުް)އިމްްބަލާނެގޮތާއިްމަޤާމަށްް

 ޝޯޓްލިސްޓްްކުރެވޭނެގޮތްްބަޔާންކުރުން.ްއެބައިވެސްްހިމެނޭގޮތުން(ްއޮންނާނެތަނާއިްމުއްދަތުްއަދިް
ް

ްއުސޫލުތައްް -2 ްޢަމަލުކުރާ ްހޯދުމުގައި ްމީހުން ްމަޤާމްތަކަށް ްގަވާއިދުގައިްްއެކިއެކި ްޢާއްމު ޔުނިވަރސިޓީގެ
 ޝާއިޢުކުރުން.ްގައިހިމަނައިގެންްއެްގަވާއިދުްގެޒެޓްް

ްޗާންސެލަރެއްް ްޑެޕިއުޓީ ްޔުނިވަރސިޓީއަށް ްނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް
ްއިޢުލާނުގައ2019ްްިްބޭނުންވެގެން ްކޮށްފައިވާ ނޮވެންބަރމަހު

ްކަމަށްްްއިންޓަރވިއުކުރާނީ ްއެކަނި ްފަރާތްތަކާ ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ
ްނުވާއިރު ްޝޯޓްލިސްޓްނުވާކަމަށްްްބަޔާންކޮށްފައި އިންޓަރވިއުއަށް

 .އަންގާފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްމައްސަލަތަކެއްްމި ްކުދިކުދި މާކްސްދިނުމުގައި
ްނުކުރެވޭތީއާއި ްފާހަގަ ްކަމެއް ްއަންނަވަރުގެ ްބަދަލު ްނަތީޖާއަށް ްޝަރުޠުްް،ހުރިނަމަވެސް ްފަރާތް ްހުށަހެޅި ޝަކުވާ

ް ްމަދުވެގެން ްމަތީހަރުފަތްތަކުގައި ްގޮތުގެމަތީން ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްއިޢުލާނުގައި ްނިންމާފައިވަނީ 7ްފުރިހަމަނުވާކަމަށް
ްނެތުމުންކަމާއި ްތަޖުރިބާ ްމެނޭޖްމަންޓް ްބަޔާންކޮށްފައިްް،އަހަރުދުވަހުގެ ްއިޢުލާނުގައި ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެގޮތް

ްއެނގެންއޮންނާތީއާއިނުވިނަމަވެ ްނިންމާފައިވާކަން ްކޮމެޓީން ްއެކަންްސިލެކްޝަން ްއިޢުލާނުކުރިދުވަހު މިްޝަކުވާްްސް
ް ްއެއްވަނައަށްްްފަރާތްްހުށަހެޅި ްމިހާރު ްދިންނަމަވެސް ްމާރކްސް ްއެންމެމަތީ ްއިންޓަރވިއުއިންލިބޭ ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް
ްވުރެއްހޮވިފައިވާް ްްފަރާތަށް ްނަންބަރު ްނުލިބޭނެތީ،ްޤާނޫނު ްމާރކްސް ްއެއްވަރަށް ްއޭނާއާ ްނުވަތަ 2008/13ްމަތިން

ް-)އެންޓި (ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމ1ްިވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެ
  އެވެ.މިްމައްސަލަްނިންމީް،އިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅަ

 

ް ްރަނގަޅުކުރުއަދި، ްއޮތްތާނގައި ްކުރިއަށް ްކަންކަން ްމިވާ ްޔުނިވަރސިޓީްމަށްތިރީގައި ްޤައުމީ ގައިްދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ދެންނެވުމަށްްވެސްްނިންމީއެވެ.

ް
އަދަދާއިްވަޒީފާްއެކިއެކިްމަޤާމްތަކަށްްމީހުންްހޯދުމަށްްކުރާްއިޢުލާންތަކުގައިްއެްމަޤާމެއްގެްނަމާއިްބޭނުންވާް -1

ްމަޤާމަށްް ްމަސްއޫލިއްޔަތާއި ްމައިގަނޑު ްމަޤާމުގެ ްއެލަވަންސްތަކާއި ްމުސާރައާއި ްތަނަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ
ްކަންތައްތަކާއިް ްބެލޭނެ ްހޮވުމަށް ްފަރާތެއް ްޤާބިލު ްއެންމެ ްވަޒީފާއަށް ްޝަރުޠުތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

ްއެދެންވީގޮތާ ްމަޤާމަށް ްބަލާނެގޮތާއި ް)އިމްތިޙާނާއިްއެކަންތައްތައް ްއިންޓަރވިއު ްސުންގަޑިއާއި އި
ްޝޯޓްލިސްޓްް ްއަދި ްމުއްދަތު ްއޮންނާނެތަނާއި ްހިމެނޭގޮތުން( ްއެބައިވެސް ްއޮންނަނަމަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން

 ކުރެވޭނެގޮތްްބަޔާންކުރުން.
 

ްގަވާއިދުގައިްްމީހުންްމަޤާމްތަކަށްްއެކިއެކި -2 ްޢާއްމު ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްއުސޫލުތައް ްޢަމަލުކުރާ ްހޯދުމުގައި
 ހިމަނައިގެންްއެްގަވާއިދުްގެޒެޓްގައިްޝާއިޢުކުރުން.

ްވައިސްް ްޑެޕިއުޓީ ްތިން ްޔުނިވަރސިޓީއަށް ްޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މަޤާމަށ03ްްްހޯދުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްމިްްޗާންސެލަރުންް

ްހޮވުމަށްް ްއެކަށީގެންނުވާްްމީހުން ްޕްރޮސެސްގައި ްއިންޓަރވިއު ބޭއްވުނު
ްބޭނުންކޮ ްވަކިނުފޫޒު ްމަސައްކަތްްްށް، ްހަމަޖެއްސުމަށް ްވަޒީފާ ބަޔަކަށް

 .ބުނާްމައްސަލަްކޮށްފައިވާކަމަށްްބެލެވޭކަމަށްް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

 އައްޑޫްސިޓީްފޭދޫްފުޓްބޯޅަްދަނޑުގެްމަސައްކަތްް

ްލައިޓުް ްފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ްފޭދޫ ްއައްޑޫސިޓީ ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ މި
ް،ހަރުކުރުމަށްްބޭނުންވާްލައިޓާއިްލައިޓްޕޯސްޓްްދިނުމުންްދަނޑުގައިްލައިޓްޕޯސްޓްްހަރުކުރުމުގެްމަސައްކަތްކުރުމަށާއި

އަދިްކަނޑައެޅިފައިވާްމުއްދަތުގައިްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްްކޮށްދިނުމަށްްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއާއިްޕްރައިވެޓްް
ްއެއްބަސްވުމެއްގައިްސޮއިކޮށްފައިވާއިރު،ްމިްމަސައްކަތުގެްކުންފުންޏަކާްދެމެދުްއައްޑޫްސި ްއިދާރާގެ ޓީްކައުންސިލްގެ

ް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްހަވާލުކުރާ ްސައިޓް ްމަސައްކަތް 07ްްމުއްދަތަކީ، ްނުހިމަނައި، 34ްްދުވަސް 12ްދުވަސްކަމުން،
ް ްފަށަންޖެހޭއިރ2014ްުއޮގަސްޓް ްމަސައްކަތް ްހިތްހަމަް،ގައި ްއެކަމާ ްޒުވާނުން ްސަބަބުންްފޭދޫ ްފާޅުކުރުމުގެ ނުޖެހުން

ްހުއްޓިފައިވުމަށްފަހު،ް ްއިދާރާއިންްއައްޑޫްސިޓ2014ްްީއޮގަސްޓ24ްްްމަސައްކަތް ގައިްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެ
ގައ2014ްްިސެޕްޓެންބަރ14ްްުފޭދޫްޒުވާނުންނާްބައްދަލުކުރުމަށްފަހު،ްދަނޑުގައިްލައިޓުްހަރުކުރުމުގެްމަސައްކަތަށްް

ދުވަސްތެރޭގައިްމަސައްކަތްްފެށުމަށް،ްއައްޫޑ07ްްއިންްފެށިގެނ2014ްްްޑިސެންބަރ15ްްުނައުމަށްފަހު،ްބަދަލުތަކެއްްގެ
 މަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުްކުންފުންޏަށްްއަންގާފައިވާކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި، ސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިން

ގައިްމަސައްކަތ2014ްްްޑިސެންބަރ18ްްުއެއްގޮތަށްްްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްއިސްވެދެންނެވުނުްއެންގުމާ
ގައިްލައިޓުޕޯސްޓްތަކުގެްކޮންކްރީޓްްމަސައްކަތްްނިމިފައިވާކަމާއި،ްޓްރާންސްފޯމަރ2015ްްޖަނަވަރ14ްްީފެށުމަށްފަހު،ް

ްނުވާތީއާއި ްލައިޓްޕޯްް،ލިބިފައި ްއަލުން ްއެޅުމަށް ްކޭބަލް ްކޮޅަށްޖަހައިފިނަމަ ްލައިޓްޕޯސްޓްތައް ްނެތި ސްޓްތައްްކޭބަލް
ގައިްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނ2015ްްުޖަނަވަރ15ްްީއަދިްއެކަމަށްްގޮތެއްްނިންމައިދިނުމަށްްް،ތިރިކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި

ްނަމަވެސްް ްއެދިފައިވީ ްއިދާރާގައި ްކައުންސިލްގެ ްއައްޑޫސިޓީ 21ްްް،ކުންފުނިން ްވެސ2015ްްްޖުލައި ްހަމައަށް އާ

 ަމަސްއަކްތ ުހްއިޓަފިއާވަކްނ ެއނެގްނޮއަތީތާއިއ،، ޓްރާންސްފޯމަރްކޭބަލްްލިބިފައިްނުވާތީ

ގައިްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުްކުންފުންޏަށްްފޮނުވާފައިވ2015ްްާޖުލައ22ްްި
ްލަ ްދަނޑުގެ ްފުޓްބޯޅަ ްފޭދޫ ްޙަވާލުކޮށްފައިވާ ްއެއްބަސްވުމުން، ްއިސްވެދެންނެވުނު ްއިދާރާގެ ްއެ އިޓުްސިޓީއެއްގައި،

ްއެއްގޮތަށްް ްއެއްބަސްވުމާ ްއިދާރާއިން ްކައުންސިލްގެ ްސިޓީ އައްޑޫ
މަސައްކަތްްނުނިންމައިްލަސްވެފައިވާްމުއްދަތަށްްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެް

ކުއިޑޭޓެޑްްޑެމޭޖްގެްވަނަްމާއްދާގައިވާްގޮތުގެްމަތީންްލ8.29ްްިގަވާއިދުގެް
މިގޮތުންްލިކުއިޑޭޓެޑްްޑެމޭޖްގެްގޮތުގައިް ފައިސާްކަނޑާފައިްނުވާކަމަށާއްި،

އެއްލައްކަް)ް-/198,207ބިލްތަކުންްދެްޕްރޮޖެކްޓަކުންްއުނިކުރަންޖެހޭް
ްހަތެއް ްދުއިސައްތަ ްއަށްހާސް ްނުވަދިހަ ްއުނިނުކޮށްް( ރުފިޔާ

ް.ބުނާްމައްސަލަކޮންޓްރެކްޓަރަށްްފައިސާްދީފައިވާކަމަށްް
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ދުވަހުގެްތެރޭގައިްފެއްޓުމަށްްއަންގާފައިވީްނަމަވެސް،7ްްއިންްފެށިގެނ2015ްްްޖުލައ22ްްިހަރުކުރުމުގެްމަސައްކަތްް
ގައިްއައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގ2015ްްެޖުލައ30ްްިމިްމުއްދަތުގެްތެރޭގައިްއެްކުންފުނިންްމަސައްކަތްްފަށާފައިްނުވާތްީ،

 ވާކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،އިދާރާގެްއެްއެއްބަސްވުންްއުވާލާފައިް

)ހ627,304.00ްްަމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުްކުންފުނިންްކޮށްފައިވާްލައިޓްޕޯސްޓްތަކުގެްކޮންކްރީޓްްމަސައްކަތަށްވާް
ގައ2015ްްިމާރިޗ16ްްުލައްކަްހަތާވީސްްހާސްްތިންްސަތޭކަްހަތަރެއް(ްރުފިޔާްއެްކުންފުންޏަށްްދޫކޮށްފައިވާއިރު،ް

އެްކުންފުނިންްދެވިފައިވާްމަޢުލޫމާތާް އައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްއެްމަސައްކަތްްއިންސްޕެކްޓްްކުރިކުރުމުގައްި،
 ންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،އެއްގޮތަށްްމަސައްކަތްްނިންފައިވާކަް

ްކަމެްއް ްއެއްވެސް ްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ްމުއްދަތުގައި ްމަރާމާތުގެ ްނިމި ްމަސައްކަތް ްކޮންކްރީޓް ލައިޓުޕޯސްޓްތަކުގެ
)ތިރީސްްތިންްހާސްްނުވަްސަތޭކަްސޯޅަ(33,916.00ްްފާހަގަކުރެވިފައިްނުވާތީ،ްއެްމަސައްކަތުގެްރިޓެންޝަނަށްވާް

ްޙަވާލުކު، ރުފިޔާ ްމުއްދަތުްމަސައްކަތް ްމަރާމާތުގެ ްދޫކޮށްފައިވަނީ ްފައިސާ ްމި ްދޫކޮށްފައިވާއިރު، ްކުންފުންޏަށް ރެވުނު
 ދުވަހަށްވުރެްގިނަްދުވަސްފަހުންކަމާއިްއެްފައިސާްދޫކޮށްފައިވަނީްރަނގަޅަށްކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،65ްކަމަށްވާް

ްއެއްބަސްވުމުގައި ްބުނެވިދިޔަ ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްސިޓީ ްކަމެއްްކޮންް،އައްޑޫ ްފަދަ ްނުހިނގާ ްބާރު ޓްރެކްޓަރުގެ
ދިމާވެގެންްމަސައްކަތްްލަސްވާްދުވަސްތަކާއި،ްވެރިފަރާތުގެްއެދުމަކަށްްނުވަތަްބޭނުމަކަށްްނުވަތަްވެރިފަރާތުގެްނުވަތަް
ްނިންމަންް ްމަސައްކަތް ްފޯމުގައި ްބީލަން ްދުވަސްތައް ްދޫކުރަންޖެހޭ ްނުކޮށް ްމަސައްކަތް ްއިހުމާލުން ްކޮންސަލްޓެންޓުގެ

ްކަމަށާއި ްނުހިމެނޭނެ ްތެރޭގައި ްމުއްދަތުގެ ްއެގޮތަށްްް،ކަނޑައެޅިފައިވާ ްބެލެވޭނީ ްކަމުގައި ްދުވަސް ްމިފަދަ އަދި
ސައިޓްްލޮގްްފޮތުގައިްނޯޓްްކޮށްފައިވާްދުވަސްތައްްކަމަށާއި،ްއެގޮތުންްފޭދޫގެްޒުވާނުންްް،ކޮންސަލްޓެންޓްްއެޕްރޫވްކޮށް

ލައިޓްްދަނޑިްބުޑުްހަރުްް،ޓްގެްމަސައްކަތްްނިންމުމަށްފަހުްދެންްކުރަންޖެހޭމަސައްކަތްްހުއްޓުވާފައިވާތީއާއި،ްކޮންކްރީް
ކުރުމުގެްމަސައްކަތްްނުކުރެވިްއޮތީ،ްލައިޓްްދަނޑީގެްތެރެއިންްކޭބަލްްދުއްވައިގެންްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތަކަށްވާތީއާއި،ް

ކޮންޓްރެކްޓަރަށްްކޭބަލްްފޯރުކޮށްްނުދެވިްކޭބަލްްހޯދުމަކީްއައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްކުރަންޖެހޭްކަމަކަށް ވާތްީ،
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

މިއީްމުއްދަތުްނުގުނޭނ17ްްެދިޔަްދުވަސްތަކަކީްއެއްބަސްވުމުގެް ގެްބަޔާންކުރާްފަދަްހާލަތަކަށްވާތްީ، ވަނަްމާއްދާގެް)ށް(
ްއުނިކުރެވޭނެް ްފައިސާ ްބިލުން ްހުށަހަޅާ ްކޮންޓްރެކްޓަރ ްގޮތުގައި ްޑެމޭޖަސްގެ ްލިކިއުޑޭޓެޑް ޙާލަތުްްޙާލަތަކަށްވާތީ،

ްވެފައިވާް ްދެމެދު ްކުންފުންޏާ ްޙަވާލުކުރެވުނު ްމަސައްކަތް ްއިދާރާއާއި ްކައުންސިލްގެ ްއައްޑޫސިޓީ ްނުވާތީ، އައިސްފައި
ްއެއްވެސްް ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްސިޓީ ްއައްޑޫ ްދޫކުރުމުގައި، ްފައިސާ ްކުންފުންޏަށް ްއެ ްދަށުން، އެއްބަސްވުމުގެ

ގެންްނާޖާއިޒުްފައިދާއެއްްހޯދައިދީފައިވާކަންްސާބިތުކުރެވޭވަރަށްްހެއްކާއިްގަރީނާްމުވައްޒަފަކުްމަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށް
ވަނ25ްްަކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ13/2008ްިޤާނޫނުްނަންބަރުްް،ތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިނެތުމުން

ޕްޝަނުގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންްނުވާް(ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެްމަތިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރ1ަމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)
 މައްސަލައެއްްކަމަށްްކަނޑައަޅައިްމިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.

 އައްޑޫސިޓީްހިތަދޫްމަނިކުްފުޓުބޯޅަްދަނޑުގެްމަސައްކަތްް

ްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ްމަނިކުްފުޓުބޯޅަްދަނޑުގައިްވަށާފާރުްރާނާްފެންސްް
ގޭޓްްއެރުވުމުގެްމަސައްކަތްްކުރުމަށްޓަކައިްއައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާްއާއިްޕްރައިވެޓްްކުންފުންޏަކާްް،ޖެހުމާއި

ް ްމުއްދަތަކީ ްމަސައްކަތުގެ ްއެއްބަސްވުމުގައި،ްމި ްވެފައިވާ ްގުނަންފަށާނ90ްްީދެމެދު ްދުވަސްތައް ްމި ދުވަސްކަމަށާއި،
ދުވަސްްނުހިމަނާކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ްމަސައްކަތުގ05ްްެންްފެށިގެންްމަސައްކަތުގެްސައިޓުްޙަވާލުކުރާްދުވަހު

ް ްޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ްކުންފުންޏާ ްއެ ގައިްކަމަށްވުމުން،ްމަސައްކަތުގެްމުއްދަތުްގުނަނ2014ްްފެބްރުވަރ25ްްީސައިޓު
އްކަތުގެްމުއްދަތުްނިމޭނެކަންްއަށްްމަސ2014ްަމެއ24ްްިވަނަްދުވަހުންްފެށިގެންކަމަށްވާތްީ،2014ްމާރިޗ03ްްުފަށާނީް

 ،އެނގެންއޮތަތީއާއި

)އެއ194,947.85ްްްވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްއެޑްވާންސްްފައިސާގެްގޮތުގައ16ްްިއިސްވެދެންނެވުނުްއެއްބަސްވުމުގެް
ްމަސައްކަތްް ްހޯދުމަށް ްލާރި( ްފަސް ްއައްޑިހަ ްރުފިޔާ ްހަތް ްސާޅީސް ްސަތޭކަ ްނުވަ ްހާސް ްހަތަރު ްނުވަދިހަ ލައްކަ
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ޙަވާލުކުރެވުނުްޕްރައިވެޓްްކުންފުނިންްއައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއަށްްހުށަހެޅުމުން،ްއެްޢަދަދަށްްއެްކުންފުންޏަށްް
 ފައިސާްދީފައިވާކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،

އެއްބަސްވުމާްއެއްގޮތަށ2013ްްނޮވެންބަރPD/2013/22 ް(25ްްު-426އައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްނަންބަރު )ް
ްމަ ްނުވާތީ، ްކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ްމަސައްކަތް ްކުންފުނިން ްޙަވާލުކުރެވުނު 20ްްސައްކަތް ގައ2014ްްިނޮވެންބަރު

ްފެންސްްޖެހުމާއިް ްރާނާ ްދަނޑުގެްވަށާފާރު ްފުޓްބޯޅަ ްއަދިްމަނިކު ްއުވާލާފައިވާތީއާއި އިސްވެދެންނެވުނުްއެއްބަސްވުން
ްއައްޑޫ ްކުރުމަށްޓަކައި ްމަސައްކަތް ްއެރުވުމުގެ ްޙަވާލުކުރެވުނުްްގޭޓް ްމަސައްކަތް ްއާއި ްއިދާރާ ްކައުންސިލްގެ ސިޓީ

ް ްމުއްދަތުކަމަށްވާ ްމަސައްކަތުގެ ްއެއްބަސްވުމުގެ ްވެފައިވާ ްދެމެދު ްކުންފުންޏާ ްއިތުރަށް،90ްްޕްރައިވެޓް ދުވަހަށްވުރެ
 ދުވަސްްހިނގާފައިވާތީއާއި،92ްމަސައްކަތްްނުނިމިް

ްމަސައްކަތުގެ ްއެއްބަސްވުމުގެ ްކަމެއްްއިސްވެދެންނެވުނު ްނުހިނގާފަދަ ްބާރު ްކޮންޓްރެކްޓަރގެ ްތެރޭގައި ްމުއްދަތުގެ
ްނެތަތީއާއި ްއެނގެން ްއިސްވެދެންނެވުނުްް،ހިނގާފައިވާކަން ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްއައްޑޫސިޓީ އެހެންކަމުން

ޑެމޭޖަސްގެްގޮތުގައިްްއެއްބަސްވުމުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްމުއްދަތަށްވުރެްއިތުރަށްްހިނގާފައިވާްދުވަސްތަކަށްްލިކިއުޑޭޓެޑް
 ކޮންޓްރެކްޓަރްއަތުންްފައިސާްނަގަންޖެހޭނެތީއާއި،

ކޮންޓްރެކްޓްގެްމުޅިްޖުމްަލް، އެއްބަސްވުމުގެްމުއްދަތަށްވުރެްއިތުރަށްްހިނގާފައިވާްދުވަސްތަކުގެްލިކިއުޑޭޓެޑްްޑެމޭޖަސް
ކެނޑޭނީްމުޅިްކޮންޓްރެކްޓްްއަގުގެްްއަށްވުރެްވެސްްއިތުރުވާތީއާއި،ްލިކިއުޑޭޓެޑްްޑެމޭޖަސްގެްގޮތުގައިް%15އަގުގެް
ްމަސައްކަތ%15ްްް ްއެރުވުމުގެ ްގޭޓް ްޖެހުމާއި ްފެންސް ްރާނާ ްވަށާފާރު ްދަނޑުގައި ްފުޓްބޯޅަ ްމަނިކު ކަމަށްވާތީ،

ކުރުމަށްޓަކައިްއައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއާއިްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުްޕްރައިވެޓްްކުންފުންޏާްދެމެދުްވެފައިވާް
ްއެއްބަސްވު ްއަގުގެ ްޖުމްލަ ްް%15މުގެ ްސަތޭކ194,947.85ްްައަށްވާ ްނުވަ ްހާސް ްހަތަރު ްނުވަދިހަ ްލައްކަ )އެއް

 ސާޅީސްްހަތްްރުފިޔާްއައްޑިހަްފަސްްލާރި(ްއެްކުންފުނިންްހޯދަންޖެހޭކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،
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ް ްޕްރައިވެޓް ްޙަވާލުކުރެވުނު ްމަސައްކަތް ްއިދާރާއިން ްކައުންސިލްގެ ްސިޓީ ްގޮތުގައިްއައްޑޫ ްއެޑްވާންސްގެ ކުންފުންޏަށް
ްތެރެއިން ްފައިސާގެ ްް،ދީފައިވާ ްލިބިފައިވަނީ ްއިދާރާއަށް ްކައުންސިލްގެ ްސިޓީ ްލައްކ154,613.59ްްައައްޑޫ )އެއް

ބާކީވާް ކަމަށްވާއިރްު، )ސާޅީސ40,334.26ްްްފަންސާސްްހަތަރުްހާސްްހަްސަތޭކަްތޭރަްރުފިޔާްފަންސާސްްނުވަްލާރިް(
ރީސްްހަތަރުްރުފިޔާްސައްބީސްްލާރި(އަކީްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއަށްްލިބެންޖެހޭްހާސްްތިންްސަތޭކަްތި
ްކަމަށްވާތީއާއި ްކައުންސިލްގެްް،ފައިސާ ްއިދާރާގެ ްއެ ްކުރުމަށް، ްމަސައްކަތްތައް ްހުރި ްކުރެވެން ްހޯދުމަށް ްފައިސާ މި

ްއެނގޭތީ ްގެންދާކަން ްކުރަމުން ްމަސައްކަތް ްއެ ްނިންމައިގެން ްއިދާރާއާއިްް،ނިންމުމުން ްކައުންސިލްގެ ްސިޓީ އައްޑޫ
މަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުްޕްރައިވެޓްްކުންފުންޏާްދެމެދުްވެފައިވާްއެއްބަސްވުމުގެްދަށުން،ްއެްކުންފުންޏަށްްފައިސާް
ްނާޖާއިޒުް ްބޭނުންކޮށްގެން ްނުފޫޒު ްމަޤާމުގެ ްމުވައްޒަފަކު ްއެއްވެސް ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްއައްޑޫސިޓީ ްދޫކުރުމުގައި،

ްނެތުމުން ްލިބިފައި ްތަޙްޤީޤަށް ްގަރީނާ ްހެއްކާއި ްސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ްހޯދައިދީފައިވާކަން ޤާނޫނުްް،ފައިދާއެއް
ގެް-)އެންޓ13/2008ްި ނަންބަރު ވަނަްނަންބަރުގެްދަށުނ1ްވަނަްމާއްދާގެް)25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނުް( )ް ،

މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.މިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންް ްނުވާްމައްސަލައެއްްކަމުގައިްކަނޑައަޅައްި،

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ13/2008ްިމީގެއިތުރުން،ްޤާނޫނުނަންބަރު:ް
ޓުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވާްވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމިްމައްސަލާގައިްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއަންގަންްތަޙްޤީޤްްރިޕ3ްޯ

ްކަންތައްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއެންގުމަށްްނިންމީއެވެ.

ްސ ްޝަކުވާގައި ްމައްސަލައިގެ ްމި ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ހިތަދޫް.މި
މިް، ހިއްކިބިމާއި،ްއެހެނިހެންްޞަރަޙައްދުތަކުންްގަވާއިދާްޚިލާފަށްްބިންތައްްދޫކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނެފައިވީްނަމަވެސް

ް ްއެނގެނީމައްސަލައިގެ ްމަޢުލޫމާތުން ްލިބިފައިވާ 2009ްްް،ތަޙްޤީޤަށް ްހިތަދ2010ްްޫއަދި ްއައްޑުއަތޮޅު ްއަހަރު ވަނަ
އޮފީހުންްކުލީްބިންްދޫކޮށްފައިވަނީްއިޢުލާންކޮށްގެންކަމާއި،ްނަމަވެސްްއެްމަސައްކަތްްހިނގާފައިވަނީްބިޑްްއުސޫލުންް

ް ްސަރަޙައްދުތައް ްވަކި ްކަންކަމަށް ްވަކި ްމަސައްކަތްކުރުމަށްްނޫންކަމާއި، ްސަރަޙައްދުތަކުގައި ްއެ ކަނޑައެޅިފައިވުމުން،
ްބޭނުންވާްފަރާތްތައްްހޯދުމަށްްއިޢުލާންކުރުމުންްކުރިމަތިލާްފަރާތްތަކަށްްބިންްދޫކުރަނީކަމާއި،

ހިތަދޫްހިއްކިބިމާއި،ްއެހެނިހެންްޞަރަޙައްދުތަކުންްގަވާއިދާްޚިލާފަށްް.ސ
 .ބިންތައްްދޫކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ

ް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްދިް،ނަމަވެސް ްތާރީޚުތަކާއި ްއެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ްބިމުގެ ްކުލީ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްޝަކުވާގައި ްމައްސަލައިގެ މާވާްމި
ްނުވާތީއާއި، ްލިބިފައި ްތަޙުޤީޤަށް ްއިޢުލާންތައް ްކޮށްފައިވާ ްދޫކުރުމަށް ްބިން ްކުލީ ްއޮފީހުން ްހިތަދޫ ްއައްޑުއަތޮޅު ްގޮތަށް
އައްޑުއަތޮޅުްހިތަދޫްއޮފީހުންްކޮށްފައިވާްގިނަްއިޢުލާންތަކާއި،ްބިމާބެހޭްސެކްޝަނުގެްވަރަށްްގިނަްލިޔުންތައްްމިހާރުް

ްނެ ްފެންނަން ްއޮފީހުން ްލިޔުންތައްހިތަދޫ ްއެ ްތަންތަނަށްްް،ތްކަމަށާއި، ްއެކި ްދުވަސްވަރުގައި ްއެކި ްއޮފީސް ހިތަދޫ
އަދިްއައްޑުއަތޮޅުްހިތަދޫްއޮފީސްްހިންގިްދުވަސްވަރުގައި ހިތަދޫްއޮފީހުގެްް،ބަދަލުކުރުމުގެްތެރެއިންްގެއްލިފައިވާކަމަށާއްި،

ޔުންތައްްހަލާކުވެގެންްގޮސްފައިވާކަމަށްްއައްޑޫސިޓީްފުރާޅުްއުކާލުމުގެްހާދިސާގެްތެރެއިންވެސްްއެްއޮފީހުގެްބައެއްްލި
 ކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްހިތަދޫްއަވަށުްއޮފީހުންްމަޢުލޫމާތުްދީފައިވާތީއާއި،

ްހިތަދޫް ްއައްޑުއަތޮޅު ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްބަލައިގަތުމުގެ ްޕްރޮޕޯޒަލްތައް ްފޯމާއި ްއިޢުލާންކޮށް ްދޫކުރުމަށް ްބިން ކުލީ
އަދިްކުލީް އައްޑުއަތޮޅުްއޮފީހުންކަމާއްި، ބިންްދޫކުރުމުގެްއެއްބަސްވުންްތައްޔާރުކުރަނީްއައްޑުއަތޮޅުްއޮފީހުންްކަމުގައިވާތްީ،

ްއެއްބަސްވުންތަކުގައިް ްބިމުގެ ްކުލީ ްއެންމެހާ ްދޫކޮށްފައިވާ ްއެދުވަސްވަރު ްޙައިޞިއްޔަތުން ްކައުންސިލަރުގެ އަތޮޅު
ްކަމުގައި ްކައުންސިލަރު ްއަތޮޅު ްއައްޑުއަތޮޅު ްބިންތަކުގެްސޮއިކޮށްފައިވަނީ ްކުލީ ްދޫކޮށްފައިވާ ްއެދުވަސްވަރު ވާތީއާއި،

ް،ތެރެއިންްވަކިްފަރާތްތަކަކަށްްކުލީްބިންްނުދިނުމަށްްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަންްތަޙުޤީޤަށްްލިބިފައިހުރިްލިޔުންތަކުންނާއި
ް ްގުޅުންހުރި ްއާއިލީގޮތުން ްކައުންސިލަރާ ްއަތޮޅު ްއައްޑުއަތޮޅު ްއެނގެންނެތްއިރު، ްބިމަށްްމަޢުލޫމާތުން ްކުލީ ފަރާތަކުން

ްޙައިޞިއްޔަތުންް ްކައުންސިލަރުގެ ްއަތޮޅު ްއައްޑުއަތޮޅު ްވެސް ްއެއްބަސްވުންތަކުގައި ްއެފަދަ ްނަމަވެސް، އެދިފައިވީ
ްނާޖާއިޒުް ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްބޭނުންކޮށްގެން ްނުފޫޒު ްމަޤާމުގެ ްއެފަރާތުގެ ްއެއީ ްއެފަރާތުންކަމަށްވާތީ، ްހަމަ ސޮއިކުރާނީ

ްހޯދައިދިނުމުް ްނެތްކަންްފައިދާ ްލިބެން ްތަޙުޤީޤަށް ްހެކި ްބޭނުންވާ ްޘާބިތުކުރުމަށް ްކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ްގަސްތުގައި ގެ
ްފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

ް ްއޮފީހުން ްއަތޮޅު ްއައްޑުއަތޮޅު ްބަލާއިރު، ްހެކިތަކަށް ްލިބިހުރި ްއަދި ްކަންހިނގާފައިވާގޮތަށާއި ްމައްސަލާގައި 2009ްމި
ލީްބިންތަކަކީްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހައުސިންގްއެންޑްްއަރބަންްޑިވެލޮޕްމަންޓްްވަނަްއަހަރުްދޫކޮށްފައިވާްކ2010ްުއަދިް

ް ްޢާއްމުކޮށްފައިވާ ްއަމިއްލަް'އިން ްސަރުކާރާއި ްބޭނުންތަކަށް ްއެހެނިހެން ްފިޔަވައި ްގޯތި ްބަންޑާރަ ްދޫކުރާ ދިރިއުޅުމަށް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްޤަވާއިދު ްބެހޭ ްދޫކުރުމާއި ްބިން ްފަރާތްތަކަށް 'ް ްބީލަމުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްކުލީްގައި ްދޫކޮށްފައިވާ ްހިލާފަށް އުޞޫލާ
ބިންތަކެއްކަމުގައިވީްނަމަވެސް،ްއޭރުްދޫކޮށްފައިވާްކުލީްބިންތަކަކީްއިޢުލާންކުރުމުންްއެކަމަށްްކުރިމަތިލީްފަރާތްތަކަށްް
ްހުރި ްއެ ްއޮތަތީއާއި، ްއެނގެން ްމަޢުލޫމާތުން ްލިބިފައިވާ ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްމި ްބިންތަކެއްކަން ްކުލީ ހާްދީފައިވާ

ްއެއްބަސްވުންތައްް ްއަދި ްކަމަށްވެފައި ްރޭޓަކުން ްއެއް ްބަލައި ްމިންތަކަށް ްބިމުގެ ްބިންްދޫކޮށްފައިވަނީ ްކުލީ ފަރާތްތަކަށް
އާކޮށްދީފައިވަނީްވެސްްބިމުގެްމިންތަކަށްްބަލައިްއެއްްރޭޓަކުންްކަމަށްވާތީ،ްމިްމައްސަލާގައިްވަކިްފަރާތަކަށްްނާޖާއިޒުް

ްހޯދައިދީފައިވާކަ ްމަންފާއެއް ްމައްސަލައަކީ ްމި ްއާއި، ްލިބިފައިނުވާތީ ްޤަރީނާ ްހެއްކާއި ްބޭނުންވާ ްޘާބިތުކުރުމަށް 08ްން
ްސާބިތުކުރެވޭނެް ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްދައުވާއެއްކޮށް ްޖިނާޢީ ްމައްސަލައަކީ ްމި ްމައްސަލައެއްކަމުން، އަހަރުވެފައިވާ

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެގެް(ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނުކޮރަޕްޝަންް-އެންޓި)13/2008ްމައްސަލައަކަށްނުވާތީ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް
ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަނުގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްް(1)ގެްް(ހ)

ޖެހޭްނަމަވެސް،ްމިްމައްސަލައިގައިްމަދަނީްގޮތުންްބަލާއިރުްދައުލަތަށްްލިބެން.ްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ
ް.އެްފައިސާތައްްހޯދުމަށްްކަމާބެހޭްއިދާރާތަކަށްްއެންގުމަށްްވެސްްނިންމުނެވެް،ފައިސާތަކެއްްހުރުމާއެކު

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ13/2008ްިމީގެއިތުރުން،ްޤާނޫނުނަންބަރު:ް
އިޞްލާޙުކުރުމަށްްއަންގަންްތަޙްޤީޤްްރިޕޯޓުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވާްވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމިްމައްސަލާގައ3ްްި

ްކަންތައްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއެންގުމަށްްނިންމީއެވެ.

ް ްމައްސަލައިގެ ްހދމި ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްދޫކުރުމަށްް.ތަޙްޤީޤަށް ްގޯތި ްބަންޑާރަ ކުމުންދޫން
ް.ހދ ްކައުންސިލްގެ ްތަންފީޒ2ްުކުމުންދޫ ްނިންމުން ްއެ ްހިނދު، ްއޮންނަ ްއެނގެން ްނިންމާފައިވާކަން ްދައުރުގައި ވަނަ

50ްއިންްގޯތިްދޫކުރުމުގެްހުއްދައަށްްއެދުމުންްކުރުމަށްްއެްކައުންސިލުންްމޯލްޑިވްސްްލޭންޑްްއެންޑްްސަރވޭްއޮތޯރިޓީް
128ްވަނަްއަހަރުްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެނ2017ްްގޯތިްދޫކުރުމަށްްދީފައިވާްހުއްދައާްގުޅިގެންްއެްކައުންސިލުންް

ްއެނގޭތީއާއި ްލިޔުންތަކުން ްކައުންސިލްގެ ްއެ ްހުށަހަޅާފައިވާކަން ްފޯމު ްއެދި ްގޯއްޗަށް ްޕޮް،ފަރާތަކުން އިންޓްްފޯމުތަކަށް
ފަރާތަކަށްްގޯތިްދޫކުރަންްހަމަޖެހިފައިވާކަންްޢާންމުކޮށްްއިޢުލާންކޮށ70ްްްދިނުމަށްފަހު،ްއެންމެްމަތިންްޕޮއިންޓްްލިބޭް

ކުމުންދޫންްގޯތިްދޫނުކުރާތާްގާތްގަނޑަކަށްް އަހަރުވެފައިވާތީްޝަރުޠުްހަމަވ10ްްާޝަކުވާްހުށަހެޅުމަށްްހުޅުވާލުމަށްފަހްު،

ް.ހދ 50ްްކުމުންދޫއިން ްގޯތި 17ްްދޫކުރުމަށް ގައ2017ްްިޖަނަވަރީ
ފަރާތަކުންްގޯއްޗަށްްއެދިްހުށަހަޅާފައ110ްްިކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންް

ް ްޝަރުޠުހަމަވާނީ ްގޯއްޗަށް ްއިޢުލާނުގައި ްމި 50ްވާކަމަށާއި،
ްބަޔާންކޮށްފައިް ްކަމަށް ްލިބޭފަރާތްތައް ްމާކްސް ްމަތިން ޕޮއިންޓަށްވުރެ

ްޝަރުޠުހަމަވާް ވީނަމަވެސް ްމިހާރުްގޯއްޗަށް ްލިސްޓު ްމީހުންގެ
ޕޮއިންޓްްނުލިބޭްފަރާތްތައްްގޯތިްލިބޭްމީހުންގ50ްްެޢާންމުކޮށްފައިވާއިރުް

ް.ލިސްޓުގައިްހިމެނޭކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ގޯތިްހޯދުމަށްްއެދިއެދިްތިއްބައިްގޯތިްދިނުންްއެއީްރައްޔިތުންގެްމެދުގައިްމަސްލަޙަތުްގެއްލޭނެްގިނަްޢަދަދެއްގެްބަޔަކުް
ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއިްރައްޔިތުންގެްކަންބޮޑުވުންްފާޅުކޮށްްކައުންސިލަށްްހުށަހެޅުނުްޝަކުވާތަކާްގުޅިގެންްގޯތިްދޫކުރުންް

ކުމުންދޫްކައުންސިލުންްގޯތިްދޫކުރުމުގެްމަސައްކަތްް.ށްފައިވާްހދވަނަްއަހަރުްއިންތިޚާބުްކ2017ްޮމަޑުޖައްސާލުމަށްފަހްު،
ހދ ކުމުންދޫންްގޯތިްބޭނުންވާްފަރާތްތަކުގެްތެރެއިންްޝަރުތުްހަމަވާްއެންމެނަށްްގޯތިްދޫކުރުމަކީް.ކުރިއަށްގެންދިޔައިރްު،

ް ްގޯއްޗަށް ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްއެކަމަށް ްކަމަށްވާތީ ްވަޢުދެއް ްރިޔާސީ ްޝަރުޠުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހުށަހަޅާފައިވާ އެދި
ް ްކުމުންދޫން ްނިންމައި، ްދޫކުރުމަށް ްގޯތި ްފަރާތްތަކަށް ްކައުންސިލުނ154ްްްހަމަވާ ްހޯދުމަށް ްހުއްދަ ްދޫކުރުމުގެ ގޯތި

ްއަރބަންް ްއެންޑް ްޕްލޭނިންގ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށާއި ްއެންޑް ްހައުސިންގ ްއޮފް މިނިސްޓްރީ
ޑިވްސްްލޭންޑްްއެންޑްްސަރވޭްއޮތޯރިޓީއަށްްތަފާތުްއެކިްފަހަރުމަތިންްއެދިފައިވީްނަމަވެސް،ްޑިވެލޮޕްމެންޓަށާއިްމޯލް

ކުމުންދޫންްކުރިންްދޫކޮށްފައިވާްގޯތިތަކުގެްް،ގޯތިްދޫކުރުމުގެްހުއްދަކަމަށްވާތީއާއ61ްިއެްކައުންސިލަށްްލިބިފައިވަނީް
ހިމަނައިގެންްގޯއްޗަށްްއެދިްހުށަހަޅާފައިވާްފަރާތްތަކުގެްއެްގޯތިތައްްް،ގޯއްޗެއްްދޫކޮށްލާފައިވާތ29ްީތެރޭގައިްހިމެނޭް

ްހަމަވާް ގޯއްޗެއްގެްހުއްދ25ްްަފަރާތަކަށްްއެްކައުންސިލުންްގޯތިްދޫކޮށްފައިވާއިރު،ްއިތުރ109ްްުތެރެއިންްޝަރުޠު
މިނިސްޓަރްއޮފްްހައުސިންގްް،ދޭނެކަމަށްްމަކުނުދޫްދާއިރާގެްމަޖިލިސްްމެންބަރާއިްްކުމުންދޫްކައުންސިލްގެްރައީސް

އެންޑްްއަރބަންްޑިވެލޮޕްމެންޓްއާއެކުްބޭއްވިްބައްދަލުވުމެއްގައިްވިދާޅުވެފައިވާކަމަށްްއެްކައުންސިލްގެްސިޓީތަކުންނާއިް
އެްގޯތިތައްްދޫކޮށްފައިވަނީްމޯލްޑިވްސްް، މިްކޮމިޝަނުގެްތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިވާްމަޢުލޫމާތުންްއެނގެންްއޮތްްނަމަވެސް

އެްކަމަކީްދިރިއުޅުމަށްްބަންޑާރަގޯތިްް،އެންޑްްސަރވޭގެްހުއްދައެއްްލިޔުމުންްނުދެނީސްކަންްއެނގެންްއޮންނާތީްލޭންޑް
ްކޮށްފައިވާް ްދޫކުރުމަށް ްގޯތި ްނަމަވެސް، ްކަމަށްވީ ްކަމެއް ްކޮށްފައިވާ ްކައުންސިލުން ްއެ ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ ދޫކުރުމުގެ

ގޯތިްދިނުމަށްްނިންމާފައިވާްޕޮއިނ50ްްއިޢުލާނުގައިްގޯތިްލިބޭނީްމަދުވެގެންް ޓްްލިބޭްފަރާތްތަކަށްްކަމަށްްބުނެފައިވާއިރްު،
ޕޮއިންޓްއަށްވުރެްމަތިންްޕޮއިންޓްްލިބޭްފަރާތްތަކެއްކަނ50ްްްފަރާތަކީްމިްކޮމިޝަންގެްތަޙްޤީޤުންްބެލިބެލުމުގައ109ްްި

ް،ދިނުމަށްްކައުންސިލުންްނިންމާފައިވާތީްގޯތިްދޫކުރުމުގައިްޝަރުޠުްފުރިހަމަވާްހުރިހާްފަރާތްތަކަށްްގޯތިްް،އެނގޭތީއާއި
ްވަކިް ްމުވައްޒަފަކު ްއެއްވެސް ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްއެ ްނުވަތަ ްކައުންސިލުން ްކުމުންދޫ ްދޫކުރުމުގައި ްގޯތިތައް އެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްނުބެލެވޭތީ ްކޮށްފައިވާކަމަށް ްއެކަން ްދިނުމަށް ްހޯދައި ްގޯތި ދިވެހިރާއްޖޭގެް)2014/09ްފަރާތަކަށް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ގައިްބަޔާންކުރާްދައުލަތުގެްމުވައްޒަފެއްގެްހައިސިއްޔަތުންް(1ް)ގެް(ްށ)ވަނަްމާއްދާގ513ްްެގެް(ްނުލްޢުޤޫބާތުޤާނޫ
އޭނާއަށްްލިބިފައިވާްރަސްމީްހައިސިއްޔަތުގެްނުވަތަްއެްހައިސިއްޔަތުގެްނުފޫޒުްނަހަމަްގޮތުގައިްބޭނުންކުރުމުގެްކުށުގެް

ގައިްބަޔާންކުރާްތިމާއަށްްނުވަތަްއޭގެްފައިދާްލިބެންްނުޖެހޭް(2ް)މާއްދާގެްްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްނުބެލެވޭތީްއާއިްއެ
ް ްމައްސަލައަކީ ްމި ްނުބެލެވޭތީ ްކޮށްފައިވާކަމަށް ްއެކަން ްމަޤްޞަދުގައި ްހޯދައިދިނުމުގެ ްމަންފާއެއް 2008/13ްމީހަކަށް

ބަރުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްވަނަްނަން(1ް)ގެް(ްހ)ވަނަްމާއްދާގ25ްްެގެް(ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު-އެންޓި)

ްކަނޑައަޅައި ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްކުށެއް ްކޮރަޕްޝަންގެ ިމ ަމްއަސަލ ިމިހާސުބްނ ، ފަދައިން

ް.ިންނީމެއވެ 

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ13/2008ްިމީގެއިތުރުން،ްޤާނޫނުނަންބަރު:ް
ވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމިްމައްސަލާގައިްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއަންގަންްތަޙްޤީޤްްރިޕޯޓުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވ3ްްާ

ްކަންތައްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއެންގުމަށްްނިންމީއެވެ.

ވެލިދޫްލޯކަލްްބީޗްްް.މިްމައްސަލައިގެްތަހުޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ްމައްސަލައިގެްޝަކުވާގައިްނ
ްކުރެވުނު ްް،ބެލެހެއްޓުމަށް ްނަންބަރު ްއިދާރާގެ ްމަޢުލޫމާތ297/INDIV/2019/39ްްު(IUL) އެ ްގުޅިގެން އިޢުލާނާ

ް،ސާފުކުރުމަށްްބޭއްވުނުްބައްދަލުވުމަށްްދިޔަްފަރާތަކުންްއެްބައްދަލުވުމަށްްވަނުމަށްްބޭނުންވާްލިޔުންތައްްނުލާްދިއުމުން
ްނ ްވެއްދުމަށް ްބައްދަލުވުމަށް ްއެ ްއޭނާ ްޑިރެކްޓަރްވެލި. ްއެސިސްޓެންޓް ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ދޫ

ްދިޔަކަމަށްް ްނުލާ ްލިޔުންތައް ްބައްދަލުވުމުގައި ްދެންނެވުނު ްއިސްވެ ްނަމަވެސް، ްބުނެފައިވީ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް
ްނ ްނުވާކަން ްބައިވެރިވެފައި ްފަރާތުން ްބުނާ ްއެނގެންއޮތަތީއާ. ްލިޔުންތަކުން ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްއެްވެލިދޫ އި،

ްބިޑުްހުށަހަޅާފައިވާްފަރާތްތަކުގެްތެރޭގައިްވެސްްއެފަރާތްްހިމެނިފައިްނުވާތީއާއި،ްމިްމަސައްކަތްް އިޢުލާނާްގުޅިގެން
މިްމަސައްކަތްްއެވޯޑުކުރުމުގައިްއެފަރާތަށްްނާޖާއިުޒް ކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކުރެވުނުްއިޢުލާންްބާތިލުކުރެވިފައިވާތްީ،

ްހޯދާދީފަ ްއެނގެއެވެމަންފާއެއް ްސާފުކޮށް ްނުވާކަން ް.ްއި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމައްސަލައަކީ ްމި 13/2008ްއެހެންކަމުން

ްވެލިދޫް.ނ ްހޯދުމަށް ްފަރާތެއް ްބަލަހައްޓާނެ ްބީޗު ްއާޓިފިޝަލް ވެލިދޫ
ްކޮރަޕްޝަނަށްް ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްކޮށްފައިވާ ްއިދާރާއިން ކައުންސިލުގެ

ް.މަގުފަހިވާްގޮތަށްްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ވަނަްނަންބަރުގެްދަށުންްކޮރަޕްޝަންގެްް(1)ގެްް(ހ)ވަނަްމާއްދާގ25ްްެގެްް(ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު-އެންޓި)
ް.ްނިންމީއެވެކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަ

ްފާހަގަކުރެވުނުް ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްބަލާއިރު،ްގއމި ް.ކަންތައްތަކަށް ގައ2019ްިްއޮކްޓޫބަރ31ްްުވިލިނގިލީގައި
ް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްމަހާސިންތާ"ބޭއްވުމަށް ްދެކުނު ްރައީސަށްް" ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެދި ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް

ރަސްމިއްޔާތުގައިްބައިވެރިވެފައިވާްލިބުނުްދަޢުވަތަކާްގުޅިގެންްދައުވަތުްއަރުވާފައިވާްގޮތަށް،ްއެްމަހާސިންތާްހުޅުވުމުގެް
ކަމާއިްއަދިްމަހާސިންތާގެްސެޝަނެއްގެްޕެނަލިސްޓެއްގެްގޮތުގައިްބައިވެރިވެފައިވާްކަމާއިްއަދިްމަހާސިންތާްނިންމުމުގެް

ރަސްމީްް،ރަސްމިއްޔާތުގެްއިތުރުންްހުވަދުްއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްއަތޮޅުްކައުންސިލްގެްއާްވެބްސައިޓްްއިފްތިތާޙްްކުރުމާއި
 ޓްރޮފީްތަޢާރަފްްކޮށްދީފައިވާްކަމާއި،ް،ލޯގޯްތަޢާރަފްކުރުމާއި

ތިނަދޫއަށްްދަތުރުކޮށްްމަޖިލީހުގެް.ވިލިނގިއްޔަށްްކުރިްދަތުރުގައި،ްގދް.ގައިްބައިވެރިވުމަށްްގއ"ްދެކުނުްމަހާސިންތާް"
ްކަމާއި ްބައްދަލުކޮށްފައިވާ ްރައްތިޔުންނާއި ްތިނަދޫގެ ްހަރުގޭގައި ްޕާޓީގެ ްނިސްބަތްވާ މަހާސިންތާގައިްް،ރައީސް

އެްޕާޓީގެްވިލިނގިލީްހަރުގޭގައިްޕާޓީގެްމެންބަރުންނާްރައްޔިތުންގެް.ބައިވަވެރިވުމަށްްގއ ވިލިނގިއްޔަށްްކުރިްދަތުރުގައްި،
 ރައީސްްބައްދަލުކޮށްފައިވާްކަމާއި، މަޖިލީހުގެ

އެްމަނިކުފާނުގެް ހުގެގައިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލ2019ީނޮވެންވަރ01ްްުނިންމާލުމަށްފަހްު،ް"ދެކުނުްމަހާސިންތާް" ރައީސާއްި،
މިްދަތުރުތަކުގައިްް،ހަށިފާރަވެރިންނާއިްޗީފްްބިއުރޯްއޮފިސަރްފުވައްމުލަކާއިްއައްޑޫްސިޓީއަށްްދަތުރުކޮށްފައިވާްކަމާއ2ްި

ްޕާޓީގެް ްހަރުގެތަކުގައި ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ްނިސްބަތްވާ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްސިޓީގައި ްއައްޑޫ ްސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކު
އަދިްބައެއްްރަށްރަށުގައިްކުރިއަށްދާްބައެއްްޕްރޮޖެކްޓްތައްްކުރިއަށްދާްގޮތްްް،ރިންނާްބައްދަލުކޮށްފައިވާްކަމާއިއިސްވެ

މިއިންްއެއްވެސްްކަމަކީްމަހާސިންތާްް،ބަލާފައިވާްކަމާއި އަދިްބައެއްްހަފްލާތައްްޝަރަފުވެރިކުރުމަށްްބައިވެރިވެފައިވާއިރްު،
އެއިންްއެއްވެސްްދަތުރަކަށްްރައްޔިތުންގެްް،ގުޅުންހުރިްރަސްމީްކަންކަމެއްްނޫންކަމާއިްޝަރަފުވެރިކުރުމަށްްކުރިްދަތުރާް

 މަޖިލީހުގެްއިދާރާއިންްއަދިްމަހާސިންތާްއިންތިޒާމްކުރިްފަރާތުންްއެއްވެސްްޚަރަދެއްކޮށްފައިްނުވާކަންްފާހަގަވާތީްއާއި،

ްމަޖިލީހުގެ ްސިޔާސީް، ރައީސް ރައްޔިތުންގެ ްނިސްބަތްވާ ްމަނިކުފާނު އެ
ްއަމިއްލަފުޅުް ްކުރައްވާ ްބައްދަލުކުރައްވަން ްއެކްޓިވިސްޓުންނާ ޕާޓީގެ
ްވަސީލަތްތައްް ްމުވައްޒަފުންނާއި ްދައުލަތުގެ ދަތުރުތަކުގައި
ްރަސްމީް ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގައި ްދަތުރެއްގެ ްރަސްމީ ބޭނުންކުރައްވައިގެން

ް .މީޑިއާްބޭނުންކޮށްގެންްކަވަރުކުރަމުންދާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްމަޖިލީހުގެ ްރައް ރައްޔިތުންގެ ްތެރެއިން ްދަތުރުތަކުގެ ްކުރި ްޚަރަދުކޮށްފައިވަނީްރައީސް ްއިދާރާއިން ްމަޖިލީހުގެ ޔިތުންގެ
ހަށިްފާރަވެރިންްމަހާސިންތާއަށ02ްްްް،މަޖިލީހުގެްރައީސާއިްއަރިހުގައިްދަތުރުގައިްބައިވެރިވިްމަޖިލީހުގެްމުވައްޒަފުންނާއި

ށްްގަމުންްމާލެއަށްްކުރިްދަތުރުްނިންމާލުމަށްފަހުްއެނބުރިްމާލެްދިއުމަް،ދިއުމަށްްމާލެއިންްކާޑެއްދޫއަށްްކުރިްދަތުރާއި
މަހާސިންތާްއިންތިޒާމުކުރިްފަރާތުންްޚަރަދުކޮށްފައިވަނީްމަހާސިންތާގައިްބައިވެރިވުމަށްްރައްޔިތުންގެްް،ދަތުރަށްްކަމާއި

ްމުވައްޒަފުންނާއި މަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބައިވެރިވި ްމަނިކުފާނާއެކު ްއެ ްރައީސާއި، ހަށިފާރަވެރިނ2ްްްް،ރައީސް
 ވިލިނގިލީގައިްތިބުމާއިްކެއުމަށްްކޮށްފައިވާްޚަރަދުތައްްއެކަނިކަމަށްވާތީްއާއި،.ގއ

ްމަޖިލީހުގެ ްނެތް،ްްރައްޔިތުންގެ ްގުޅުން ްދަތުރާ ްއެ ްދަތުރެއްގައި ްރަސްމީ ްކުރި ްގުޅިގެން ްދަޢުވަތަކާ ްލިބުނު ރައީސަށް
ްމަޖިލީހުގެް ްހަރަކާތްތަކުގައިްރައްޔިތުންގެ ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ްނިސްބަތްވާ ްނަމަވެސްްރައީސް ްކަމާއި، ްބައިވެރިވެފައިވާ

ރަސްމީދަތުރެއްގައިްއެފަދަްހަރަކާތެއްގައިްބައިވެރިވުމަކީްކުށެއްްކަމަށްްބަޔާންކުރާްޤާނޫނެއްްގަވާއިދެއްްނެތްކަމާއި،ްިމް
ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޝަކުވާގައި ްއެކްޓިވިސްޓުންނާް މައްސަލައިގެ ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ްނިޞްބަތްވާ ރައީސް

ކުރުމަށްްއެްމަނިކުފާނުްކުރާްއަމިއްލަްދަތުރުތަކުގައިްދައުލަތުގެްމުވައްޒަފުންނާއިްވަސީލަތްތައްްބޭނުންކުރައްވައިްބައްދަލު
ދެކުނުް"ރަސްމީްދަތުރެއްގެްގޮތުގައިްމަޖިލީހުގެްރަސްމީްމީޑިއާްބޭނުންކޮށްްކަވަރުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނެފައިވީްނަމަވެސްް،

ްމަހާސިންތާ ްބައިވެރިވުމަށްް" ްމަޖިލީހުގެްގައި ްކަމާއިްްރައްޔިތުންގެ ްދަތުރެއް ްރަސްމީ ްދަތުރަކީ ްކުރި އެްް،ރައީސް
ރައީސްްނިސްބަތްވާްސިޔާސީްޕާޓީގެްހަރަކާތްތަކުގައިްބައިވެރިވެފައިވީްނަމަވެސްްްދަތުރުގައިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް

ކަމާއިްއަދިްއެފަދަްއެއްވެސްްހަރަކާތަކަށްްއެފަދަްއެއްވެސްްހަރަކާތެއްްމަޖިލީހުގެްރަސްމީްމީޑިއާއިންްގެނެސްދީފައިްނުވާ
އިންތިޒާމްކުރިްފަރާތުންްއެއްވެސްްޚަރަދެއްްކޮށްފައިް"ްދެކުނުްމަހާސިންތާް"ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިދާރާއިންްއަދިް

 ،ނުވާކަންްފާހަގަވާތީްއާއި

ކޮރަޕްޝަންްހުޢްޓުވުމާް)2/2000ްޤާނޫނުްނަންބަރުް، މިްމައްސަލައިގެްޝަކުވާގައި،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސް
ވަނަްމާއްދާގައިްބުނާފަދަްކުށެއްކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނެފައިވީްނަމަވެސް،ްއެްމާއްދާގައ14ްްިގެް(ްމަނާކުރުމުގެްޤާނޫނު

ްއާމްދަނީއެއްް ްނުވަތަ ްފައިދާއަށްޓަކައި، ްއަމިއްލަ ްމީހެއްގެ ްއެއްވެސް ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ްސަރުކާރުގެ ބުނެފައިވަނީ،
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 ނަންބަރުް

ޓަކައި،ްސަރުކާރުގެްގަވާއިދާްޚިލާފަށްްބޭނުންކުރުމަކީްކުށެއްްކަމަށާއިްއަދިްސަރުކާރުގެްމުވައްޒަފެއްގެްރަސްމީްހޯދުމަށް
ްނުވަތަް ްފައިދާއަށްޓަކައި ްއަމިއްލަ ްމުވައްޒަފަކު ްއެއްވެސް ްއެހެން ްސަރުކާރުގެ ްލައްވައި ްމުވައްޒަފަކު ްއެ ގަޑީގައި

ްގަވާ ްސަރުކާރުގެ ްހޯދުމަށްޓަކައި ްކުށެއްްއާމްދަނީއެއް ްކުރުވުމަކީ ްކަމެއް ްނުވަތަ ްމަސައްކަތެއް ްއަމިއްލަ ްޚިލާފަށް އިދާ
ްމަޖިލީހުގެް،ކަމަށާއި ްޚިލާފަށްްްރައްޔިތުންގެ ްގަވާއިދާ ްފައިދާއަށް ްއަމިއްލަ ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ްދައުލަތުގެ ރައީސް

ްނުވާތީއާއި ްމަޖިލީހުގެްް،ބޭނުންކޮށްފައި ްމުވަްރައްޔިތުންގެ ްއެހެން ްސަރުކާރުގެ ް ްރަސްމީްރައީސް ްލައްވައި އްޒަފަކު
ްނުވާތީ ްކުރުވާފައި ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްޚީލާފަށް ްގަވާއިދާ ްސަރުކާރުގެ ްފައިދާއަށް ްއަމިއްލަ ްމައްސަލައަކީްް،ގަޑީގައި މި

ވަނ1ްްަގެް(ްހ)ވަނަްމާއްދާގ25ްްެގެް(ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންް-އެންޓި)13/2008ްޤާނޫނުްނަންބަރުް
ް ްފަދައިން ްމައްސަލަްނަންބަރުގައިވާ ްމި ްކަނޑައަޅައި ްކަމަށް ްމައްސަލައެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްކުށެއް ކޮރަޕްޝަންގެ

 .މިހިސާބުންްނިންމީއެވެ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ13/2008ްިމީގެއިތުރުން،ްޤާނޫނުނަންބަރު:ް
އިޞްލާޙުކުރުމަށްްއަންގަންްތަޙްޤީޤްްރިޕޯޓުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވާްްވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމިްމައްސަލާގައ3ްި

ްކަންތައްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއެންގުމަށްްނިންމީއެވެ.

ްތައްޔާރުކުރިް ްގުޅިގެން ްފަންސާހާ ްމިނިވަން ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ މި
އިނ25ްްްލެޑްގާޑެންއަށްްބޭނުންވާްގަސްތަކާއި،ްއެތަނުގައިްއެޅުމަށްްޓާރފްްއާއި،ްމިނިވަންްފަންސާހާްގުޅިގެންްޖުލައިް

ްޕްރޮގ27ްް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭއްވުމަށް ްމުނާސަބަތުގައިްއަށް ްދުވަހުގެ ްމިނިވަން ްއަދި ްބޭނުންކުރުމަށާއި، ރާމްތަކުގައި
ދަނޑުގައިްބޭއްވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްރަސްމިއްޔާތުގައިްބޭނުންކުރުމަށްޓަކައިްލެޑްްފްލޭޝީންގްބްރެސްލެޓާއި،ްޕޮޕަރް

ްމިނި ްގަނެފައިވަނީ، ްޗައިނާއިން ްބެޖް ްފްލޭޝް ްލެޑް ްއަދި ްސްޓިކް ްފްލޭޝިންގ ްލެޑް ްމުޅިރާއްެޖްއާއި ްދުވަހު ވަން
ގެްކުރިންްމުޅިްރާއްޖޭގައިްކުލަބޮކިލާްޒީނަތްތެރިްކުރުމުގ1ްްެޒީނަތްތެރިކުރުމުގެްމަސައްކަތްްފެށުމުގެްގޮތުންްޖުލައިް

ޕްރޮގްރާމެއްްހިންގުމަށްޓަކައިްބޭނުންވާްކުލަބޮކިތައްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްއެފެއާޒުންްސީދާްޗައިނާގެްއެކިއެކިްކުންފުނިް
ރިކޮށްްގެނައުމުގެްހުއްދަް"މިނިވަންްފަންސާހުގެްޙަރަކާތްްކުރިޔަށްްގެންދިއުމުގެްހުއްދަ"ްދޭްކޮމެޓީންްދީގެން،ްމެދުވެ

)އެއްްމިލިއަންްފަސްްސަތޭކަހާސް(ްޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުްއެކޮމެޓީއިނ1,500,000.00ްްްމިްއިވެންޓަށްްޚަރަދުްކުރުމަށްް

ލެޑްްގާޑަންގެްލައިޓިންގްއަދިްލެޑްްމެޓީރިއަލްް މިނިވަންްފަންސާސް،ް
ްމަގުފަހިވާގޮތަށްް ްކޮރަޕްޝަނަށް ްކުރުމުގައި ްޚަރަދުތައް ްގުޅޭ ހޯދުމާ

ް.ޢަމަލުކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް B/13/2015/163-10 ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްއެފެއާޒްގެްނަންބަރުްމިްޚަރަދުކުރުމުގެްހުއްދައަކަށްްއެދި، ކަނޑައަޅައި
(13ްް ްޙަވާލާދ2015ްީމެއި ްސިޓީއާ ްއެ ްއެދިގެން، ްޓަރެޜަރީގައި ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްސިޓީން )

ްފޮނުވާފައިވާްްްްްްްްްްްްްްްްް ްހޯމްއެފެއާޒަށް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ
B1/10/2015/120 ް(14ްް-13 ނަންބަރު ްމ2015ިމެއި ްއިވެންޓަށްްް(ްސިޓީން، ްމި ްހުއްދަދީ، ޚަރަދުކުރުމަށް

ް 1,500,000.00ްްބޭނުންވާ ްޔޫ.އެސް.ޑޮލަރަށްވާ ްފަސްސަތޭކަހާސް( )ތޭވީސ23,130,000.00ްްް)އެއްމިލިއަން
ްކޯޑަށްްއިތުރުކޮށްދީގެންކަންްއެނގޭތީްއާއި،ް،މިލިއަންްއެއްްސަތޭކަްތިރީސްްހާސް(ްރުފިޔާ

ފްްފިނޭންސްއިންްދީފައިވާްހުއްދަތަކަކީްސީދާްމިނިސްޓީރިއަލްްކޮމެޓީގައިްމިނިވަންްފަންސާހާްގުޅިގެންްމިނިސްޓްރީްއޮ
ްހުއްދަތައްް ްއެ ްހުއްދަތަކެއްކަމަށާއި، ްލިބިފައިވާ ްފޮނުވައިގެން ްސިޓީ ްހޯދުމަށް ްހުއްދަ ްއެގޮތަށް ްކުރެވިގެން މަޝްވަރާ

އެހެންކަމުންްް،އްްލަސްވާތީކަމަށާއިއެގޮތަށްްހޯދަންޖެހުނީްއާއްމުކޮށްްއޮންނަްއުސޫލުގެްދަށުންްކުރާނަމަްމަސައްކަތްތަ
ބައެއްްލުއިތަށްްދޭންޖެހޭކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއެކުްއޮތްްބައްދަލުވުމެއްގައިްދަންނަވައިގެންްމިނިވަންްފަންސާސްް
ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދިނުމަށް ްލުއިތަށް ްއެ ްޖިހާދުއަށް ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްހިމެނޭ ްކޮމެޓީގައި މިނިސްޓީރިއަލް

ްމިް، އެދިވަޑައިގަތުމުންކަމަށާއި ްމަޝްވަރާކޮށްގެން ްމެންބަރުން ްކޮމެޓީގެ ްކަނޑައެޅީ ްމިންވަރު ްދޭނެ ްލުއި އެގޮތަށް
ްކޮމިޝަނުގެްތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިވާްމަޢުލޫމާތުންްއެނގޭތީއާއި،

ް ްމުވައްޒަފުންނާ ްއިދާރީ ްމަސައްކަތްކުރި ްއިންތިޒާމްކުރުމުގައި ްޙަރަކާތްތައް ްފަންސާހުގެ މަސައްކަތްްމިނިވަން
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީްލިޔުމުންްނޫންކަމުން،ްމުދަލާއިްޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދޭްފަރާތްތަކުންްއަގުްހޯދުމުގެްމަސައްކަތްކުރީްކޮންް

ްމުވައްޒަފެއްކަންްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިވާްމަޢުލޫމާތުންވެސްްދެނެގަނެވިފައިްނުވާތީއާއި،

އްްކުރިއަށްްގެންގޮސްފައިވަނީްވަޒީރުންގެްކޮމިޓީންްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުްމިނިސްޓްރީްމިނިވަންްފަންސާހުގެްޙަރަކާތްތަ
އެއީްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްއެފެއާޒްގެް އޮފްްފިނޭންސްއިންްދޫކޮށްފައިވާްހުއްދަތަކަށްްރިޢާޔަތްކޮށްގެންްއެނގެންްއޮތުމުންް،

ނިޔަތުގައިްމަސައްކަތްްކޮށްފައިވާކަންްސާބިތުކޮށްދިނުމަށްްމުވައްޒަފުންްވަކިްފަރާތަކަށްްނާޖާއިޒުްފައިދާްހޯދައިދިނުމުގެް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

އެޅޭްހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި،ްއެއިރުްޢަމަލުކުރަމުންދިޔަްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުްގަވާއިދާްޚިލާފަށްްޚަރަދުތައްްކޮށްފައިވީް
ްފަރާތަް ްއެއްވެސް ްނުވަތަ ްހޯދާފައިވާކަން ްފައިދާ ްނާޖާއިޒް ްފަރާތަކުން ްއެއްވެސް ްފައިދާްނަމަވެސް، ްނާޖާއިޒް ކަށް

ްސާބިތުކޮށްދިނުމުގެް ްމިންވަރަށް ްނެތް ްޝައްކެއް ްކުށެއްކަން ްއެކުލެވިގެންވާ ްކޮރަޕްޝަން ްނުވަތަ ހޯދައިދީފައިވާކަން
ވަނ25ްްަކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނުގެް-ބުރަދަންްހުރިްހެއްކެއްްޤަރީނާއެއްްތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިްނުވާތީ،ްއެންޓިް

ްނަްނަންބަރުގެްދަށުންްމައްސަލަްމިހިސާބުންްނިންމީއެވެ.ވ1ްަމާއްދާގެް)ހ(ްގެް

ްތަޙްޤީޤަށްް ްމައްސަލައިގެ ްކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު،ްކމި ްމެޖިސްޓްރޭޓްްކޯޓުގެްކޯޓުްއޮފިސަރުގެް.ްފާހަގަކުރެވުނު ހުރާ
ް ްކޯޓުގެ ްއެ ްހުރިއިރު ްފަރާތް ްބުނާ ްލިޔ02ްްެމަޤާމުގައި،ްޝަކުވާގައި ްއިތުރަށް ްޢަދަދަށްވުރެ ްހުއްދަދީފައިވާ ޗެކަކަށް

ގާފައިވާކަމަށްްތަޙުޤީޤަށްްލިބިފައިވާްހެކިްރުފިޔާްނަް(ހަތަރުްހާސްްއެއްްސަތޭކަްނުވަދިހަްތިނެއް)4,193.00ްޖުމުލަް
ހުރާްމެޖިސްޓްރޭޓްްކޯޓުގެްކޯޓުްއޮފިސަރުގެްމަޤާމުގައިްހުރިްފަރާތުންްކޯޓުގެްފައިސާް.ްޤަރީނާއިންްއެނގޭހިނދު،ްކ

ްމަޢުލޫމާތުް ްލިބިފައިވާ ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްމި ްހޯދާފައިވާކަން ްފައިދާ ްނާޖާއިޒު ްއަމިއްލައަށް ންްބޭނުންކޮށްގެން
ގައިް(ކޮރަޕްޝަންްހުއްޓުވުމާއިްމަނާކުރުމުގެްޤާނޫނު)2/2000ް އެނގެންްއޮތަތީ،ްމިްމައްސަލާގައިްޤާނޫނުްނަންބަރު

ްޤާނޫނުް ްއޮތުމުން، ްބެލެވެން ްތަޙުޤީޤަށް ްކޮމިޝަނުގެ ްމި ްހިންގާފައިވާކަމަށް ްޢަމަލެއް ްކޮރަޕްޝަންގެ ބުނާފަދަ
ް-އެންޓިް)13/2008ް ނަންބަރު ްކޮމިޝަނުގެ ް(ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަން 25ްްގެ ްމާއްދާގެ ް(ހ)ވަނަ ްނަންބަރުގ2ްްެގެ ވަނަ

ްކ ްދަޢުވާ، ްހޯދާފައިވާކަމުގެ ްފައިދާ ްނާޖާއިޒު ްބޭނުންކޮށްގެން ްނުފޫޒު ްމަޤާމުގެ ްމައްސަލާގައި ްމި ްދަށުން ހުރާް.
ްފޮނުވަންްމެޖިސްޓްރޭޓްްކޯޓުގެްއޭރުގެްކޯޓުްއޮފިސަރުގެްމައްޗަށްްކޮށްދިނުމަށްްއެދިްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހަށް

ް.ނިންމީއެވެ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ13/2008ްިމީގެއިތުރުން،ްޤާނޫނުނަންބަރު:ް
ވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމިްމައްސަލާގައިްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއަންގަންްތަޙްޤީޤްްރިޕޯޓުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވ3ްްާ

ްލާޙުކުރުމަށްްއެންގުމަށްްނިންމީއެވެ.ކަންތައްތައްްއިޞް

އެްކޯޓުގެްއެކައުންޓުންްޚަރަދުްކުރުމަށްް، ހުރާްކޯޓުގެްކޯޓުްއޮފިސަރ.ކ
ް ްއިތުރަށް ްއަދަދަށްވުރެ ްދީފައިވާ ްފައިސ02ްްާހުއްދަ ްލިޔެ ޗެކްކުގައި

މިްމައްސަލަްބެލިބެލުމުގައިްއޭނާގެްފަރާތުންްއެފަދަް ނަގާފައިވާްކަމަށާއްި،
ތަކުރާރުވެ،ްކޯޓުގެްފައިސާއާްގުޅޭްއިތުރުްކަންތައްތައްްވެސްްއަމަލުތައްް

ްމަތިންް ްޤަވާއިދުގެ ްޝަރުޢީ ްމިހާރުވަނީ ްއޭނާ ްކަމަށާއި، ހިނގާފައިވާ
ް.ވަޒީފާއިންްވަކިކުރެވިފައިްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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