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މައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިނ މުނުިމައްސަލަތައްި  ކޮމ ޝަނުންިބަލަންިހަމަޖެއްސި 

 02ިޖެނުއެރ 1021ިިނ12ިްިޖެނުއެރ 1021ިިށްި
 

ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިގޮނޑުދޮށާއި  ިގޯތ  ިދޫކޮށްފައ ވާ ިއޭނާއަށް ިދ ފައ ވ ނަމަވެސް، ިގޯއްޗެއް ިމެމްބަރަކަށް ިކައުންސ ލްގެ ގއ.އަތޮޅު
ގާތްވުމާއ ،ިފެންލޮނުވުމާއ ،ިބ މުގެިހާލަތުިހުރ ގޮތުންިމ ހުންިއާބާދުވުންިލަސްިސަރަހައްދެއްކަމަށްިބަޔާންކޮށްިއެގޯތި 
ިއެދ ިއެއ ދާރާއަށްިއޭނާިހުށަހަޅާފައ ވާިކަމާއ ،ިނަމަވެސް،ިއެގޯތ ިއެހެންި އެހެންިސަރަހައްދަކަށްިބަދަލުކޮށްިދ ނުމަށް
ސަރަހައްދަކަށްިއަދ ިބަދަލުކޮށްދ ފައ ނުވާތ ،ިމ ޝަކުވާއާިއެއްގޮތަށްިމ ކަންިހ ނގާފައ ނުވާތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންި

ިނ ންމ އެވެ.
ި

ި ިމެމްބަރެގއ.އަތޮޅު ިކައުންސ ލްގެ ިއް ިއުތުރުކޮޅުނ1ިިްމ ގެ ިގެމަނަފުށ ގެ ިދުވަސްކުރ ން އަހަރެއްހާ
ިއަތ ރ މައްޗާި ިސްކޫލާއ  ިގެމަނަފުށ  ިބަދަލުގައ  ިގޯއްޗެއްގެ ިއޮތް ިކަމެއްނުކޮށް ިއެއްވެސް ނަގާފައ 

ިނ ންމާފައ ވާި ިބ ންސާފުކޮށް ިމ ހާރު ިނަގައ  ިގޯއްޗެއް ިއަމ އްލައަށް ިބ މުން ިއޮތް ކަމަށާއ ،ިދޭތެރޭގައ 
ިބޭބެކަމަށްވާ ިއެއްބަނޑުއެއްބަފާ ިއޭނާގެ ިކޮށްފައ ވަނ  ިރައ ސްިމ ކަން ިކައުންސ ލްގެ އާިގެމަނަފުށ 

 ގުޅ ގެންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިޕާޓ  ިކައ ވެނ  ިލެފްޓ ނަންޓްގެ ިފޯސްގެ ިޑ ފެންސް ިނޭޝަނަލް 21ިިމޯލްޑ ވްސް ިހޮނ ހ ރ1022ިިުޑ ސެމްބަރ ވ 
ިކޮ ިކަޅުތުއްކަލާ ިއެފަދަިދުވަހުގެރޭ ިގުޅޭ ިސ ފައ ންނާ ިގައުމުތަކުގައ ވެސް ިއެހެން ިދުނ ޔޭގެ ިބާއްވާފައ ވަނ ،ިއެއ  ށ ގައ 

ިމަސައްކަތްި ިގޮތުގައ  ިއެއްއާއ ލާއެއްގެ ިވެގެން ނޑަކަށް ިއެކަތ ގަ ިސ ފައ ންނަކ  ިމަތ ން، ިއުސޫލުގެ ިބާއްވާ ހަފްލާތައް
ިހަފްލާި ިހަފްލާފަދަ ިކައ ވެނ  ިސ ފައ ންގެ ިބަޔަކަށްވާތ ، ިބައ ވެރ ވެިކުރަންޖެހޭ ިސ ފައ ންނަށް ިގ ނަ ިވ ހާ ތަކުގައ 

ިނޭޝަނަ ިލެފްޓ ނަންޓްމޯލްޑ ވްސް ިފޯސްގެ ިޑ ފެންސް ިޕާޓ ިލް 1022ިޑ ސެމްބަރ21ިިގެިކައ ވެނ 
ިއެތަންި ިލައްވާ ިސ ފައ ން ިބޭއްވުމަށްޓަކައ  ިކޮށ ގައ  ިކަޅުތުއްކަލާ ިދުވަހުގެރޭ ިހޮނ ހ ރު ވ 
ނޑ ގެި ިގޮ ިބޭނުންކުރާ ިޕާޓ ގައ  ިއެގޮތުން، ިކަމަށާއ ، ިކުރަމުންދާ ިމަސައްކަތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ

ިއެތައްކަ ިފެއްސެވުންފަދަ ިލައްވާ ިސ ފައ ން ިކަވަރުތައް ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިކުރުވަމުންދާ 21ިމެއް
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިމަރުކަޒުތަކުގައި  ިސ ފައ ންގެ ިހަފްލާތައް ިމ ފަދަ ިގޮތުން ިދ ނުމުގެ ިފުރުސަތު ިއާލާކުރުމުގެ ިގުޅުން އަޚްވަންތަކަމުގެ
އ ވެނ ިކުރި ބާއްވާގޮތަށްިހަމަޖެހ ފައ ވާތ ިކަމާއ ،ިއަދ ިލެފްޓ ނަންޓްިވަޙ ދުގެިކައ ވެނ ިޕާޓ ގެިޚަރަދުތައްިބެލެހެއްޓ ިކަ

ފަރާތުންކަމަށްިއެމް.އެން.ޑ .އެފްިއ ންިމަޢުލޫމާތުިދ ފައ ވާތ ،ިމ މައްސަލާގައ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިއަދ ިކޮރަޕްޝަނުގެި
ިޢަމަލެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުބެލެވޭތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި

ި ިނ ންމުމަށ1022ިިްޑ ސެމްބަރ ިޒ ނަތްނެރ ކޮށް ިއެތަން ިހޭލާތ ބެގެން ިދުވަހުގެރޭ ިބުރާސްފަތ  ވ 
ިއަންގާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

1133ިރިނޮވެމްބ31ިައ ޢުލާނުގައ 1133ިިއޮކްޓޯބަރ13ިިވެލާނާގޭިތ ރ ގައ ހުރ ިކެފޭިކުއްޔަށްިދ ނުމަށްިކުރެވުނުި
ިއ ތުރުކުރެވ ފައ ވ ނަމަވެސް ިމުއްދަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިފޯމް ިނ ޔަލަށް ިޓްރެޜަރ ގެި، ގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރ 

ވ ިބުރާސްފަތ ިދުވަހުގ1133ިިެނޮވެމްބަރ31ިިގެިއ ޢުލާނުގައ ިފޯމްިފުރ ހަމަިކުރުމަށްފަހު،1133ިއޮކްޓޯބަރ26ިި
ގެިކުރ ގެިވަގުތެއްގައި 23:10ިިގ1022ެނޮވެމްބަރ21ިިއ ވާނެިކަމަށާއ ،ިއަށްިބ ޑްިހުށަހެޅުމަށްިއަންގާފ33:11ިަ

ިނ މ ފައ ވާކަމަށްި ިކަންތައް ިވ އްކުމުގެ ިފޯމް ިފަރާތަށް ިއެއްވެސް ިދ ޔަ ިއެމ ނ ސްޓްރ ންއަށް ިގަތުމަށް ފޯމެއް
ި ިހުށަހަޅަންޖެހެނ  ިފޯމް ިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ  ިއެފަރާތުގެ ގ1022ިިެނޮވެމްބަރ21ިިއަންގާފައ ނުވާކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،

ިބ ޑ23:10ިިް ިހުށަހަޅާއ ރު ިއެފޯމް ިގަތްނަމަވެސް ިފޯމް ިއެވަގުތު ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިއަންގާފައ ވާނެ ިކަމަށް އަށް
ި ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިގޮތުގައ  ިފޯމްގައ ވާިި-/50,000ސެކ އުރ ޓ ގެ ިގެރެންޓ އާއ  ިބޭންކް ިރުފ ޔާ( ިހާސް ި)ފަންސާސް ރ.

ިފަރާތްި ިހުށަހެޅ  ިމ މައްސަލަ ިއެނގޭތ އާއ ، ިއަންގާފައ ވާކަން ިއެފަރާތްތަކަށް ިކަމުގައ  ިހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ލ ޔުންތައް
ިސާބުންިނ ންމ އެވެ.އެނގެންިނެތުމުންިމ މައްސަލައާގުޅޭިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރެވެންިނެތުމުންިމ މައްސަލަިމ ހ 

ިވ އްކުން،ި ިފޯމު ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިފަރާތްތަކުން ިބޭނުންވާ ިކުއްޔަށްހ ފަން ިކެފޭ ިހުރ  ިތ ރ ގައ  ވެލާނާގޭ
ނޮވެމްބަރިމ ިހަތަރުދުވަހުިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑ2ި،1ިިްއޮކްޓޯބަރިއަދ 10ި،12ިި

ިހުންނާނެކަމަށް ިލ ބެން ިކައުންޓަރުން ިފައ ސާއާބެހޭ ި،ިޓްރެޜަރ ގެ ިމ ނ ސްޓްރ ގެ އޮކްޓޯބަރ12ިިއެ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވ 1022ި ިިއ ޢުލާނުގައ  ިމުއްދަތު ިވ އްކުމުގެ ިފޯމު ނޮވެމްބަރ21ިިނަމަވެސް
1022ި ިއެމ ނ ސްޓްރ ގެ ިއ ތުރުކޮށްފައ ވާކަމަށް ިނ ޔަލަށް 12ިިގެ އ ޢުލާނުގައި 1022ިއޮކްޓޯބަރ

ިވަނ ކޮށް ިއ ރުކޮށްދ ފައ  ިމުއްދަތު ިއެގޮތަށް 21ިި، ވާކަމަށާއ ، 1022ިނޮވެމްބަރ ގ23:00ިިެގެ
ދ ޔަނަމަވެސްިފޯމުިވ އްކާފައި ކުރ ގެިވަގުތެއްގައ ިފޯމެއްިގަތުމަށްޓަކައ ިފ ނޭންސްިމ ނ ސްޓްރ އަށްި

ގެިނ ޔަލަށ1022ިިްނޮވެމްބަރ21ިިއެހެންިކަމުންިކުރ ންިދެންނެވ ިއ ޢުލާނުގައ ،ިިނުވާކަމަށާއ ،
ށްިބުނެފައ ިވަނ ކޮށްިއެމ ނ ސްޓްރ ންިފޯމުިވ އްކުންިފޯމުިވ އްކުމުގެިމުއްދަތުިއ ތުރުކޮށްފައ ިވާކަމަ

ިބުނާި ިކަމަށް ިބެލެވޭ ިވަރަށްބޮޑަށް ިވަދެފައ ވާކަމަށް ިކޮރަޕްޝަން ިމ ކަމުގެތެރެއަށް ިވާތ  ހުއްޓާލާފައ 
 މައްސަލަ.

ި

3 

އޮތްކަމަކަށްވާތ ،ިިމ ކަމަކ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމަކަށްވާތ އާއ ،ިއަދ ިފައ ސާިގެއްލުމުގެިފުރުސަތު
ިއއ.މާޅޮހުި ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިކަންތައް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިފައ ސާ ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިއަވަހަކަށް ވ ހާވެސް

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގ އެވެ.

ި ިފަޅާލ ފަހުން، ިތ ޖޫރ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިނުގެންނަިއއ.މާޅޮހު ިތ ޖޫރ އެއް ިއަދ  އެރަށަށް
ި ިމާޅޮހު ިއޭގެފަހުން ިއަދ  ިއެރަށުިރައްޔ ތުކަމަށާއ ، ިހުންނަނ  ިބަހައްޓާފައ  ިފައ ސާތައް ންގެ

ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ. ިކައުންސ ލަރެއްގެިގޭގައި 

4 

ިމ މައްސަލަިއެންވަޔަރަމަންޓަލްިޕްރޮޓެކްޝަންިއެޖެންސ ގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިފޮނުވ އެވެ. 9،000ި/-ިކްލަބަކަށްނ.ޅޮހ ިޗަސްބ ންިހ މާޔަތްިކުރުމުގެިމަސައްކަތަށްިޔޫ.އެން.ޑ .ޕ .އ ންިނ.ޅޮހ ި 5 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިއެޗަސްބ މުގައި  ިބޭނުންކޮށްގެން ިއެކްސްކަވޭޓަރެއް ިއެކްލަބުން ިދ ނުމުން )ނުވަހާސް(ިޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު
ިކަމަށާއ  ިކޮނެފައ ވާ ިބެދޭގޮތަށް( ިމަގެއްވެސް ިހ ނގާ ި)ޢާންމުން ިކުޅ އެއް ިބޮޑު ިމ ގޮތަށްި، މ ކަން

ި)ޢ .ޕ .އޭ(ި ިއޭޖެންސ  ިޕްރޮޓެކްޝަން ިއެންވަޔަރަންމަންޓް ިފަރާތުން ިރައްޔ ތުންގެ ިގުޅ ގެން ކުރުމާ
ިދ ގެންި ިހުއްދަ ިއެފަރާތުން ިއެވަނ  ިކޮށްފައ  ިއެކަން ިވަނ  ިބުނެފައ  ިއޭޖެންސ ން ިއެ ިގުޅުމުން އަށް

 ނޫންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި

ި ިމަޢުލޫމާތުތަކެއްޝަކުވާގައ  ިއެކޮމ ޝަނުންިިބަޔާންކޮށްފައ ވާފަދަ ިހ އްސާކޮށްފައ ނުވާކަމަށް ިކޮމ ޝަނާ ރ ޔާސ 
ޝަ ިއެވެ.ކުވާގައ ިބުނެފައ ވާިގޮތަށްިމ ކަންތައްިހ ނގާފައ ނުވާތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ މަޢުލޫމާތުިދ ފައ ވާތި 

ިސަރުކާރުގައ ،ިމަޖްލ ހުގެިިރައްޔ ތުންގެި ިކުރ ގެ ިމައުމޫނުިިރައ ސް ި ިރައ ސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ އޭރުގެ
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެިއެގްޒެކެޓ ވްިސެކްރެޓަރ ގެިމަގާމުގައ ިހުރެގެންިކޮރަޕްޝަނާއ ،ިމަގާމުގެިނުފޫޒްި
ިމަޖްލ ހުގެި ިރައްޔ ތުންގެ ިމަޢުލޫމާތުތަކެއް ިހުރ  ިގުޅުން ިމައްސަލަކާ ިބޭނުންކުރ  ިގޮތުގައ  ނާޖާއ ޒް

ިޔާސ ިކޮމ ޝަނަށްިދ ފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ގދ.ގައްދޫިދާއ ރާގެިމެމްބަރުިރ 
ި

6 

ގއ.ވ ލ ނގ ލ ިކޯޓުގެިކޯޓްިއޮފ ސަރެއްގެިމަޤާމުގައ ހުރ ިއަޙްމ މާިމުޙައްމަދުިޑ ޕްލޮމާިއ ންިމ މައްސަލަިބެލުމަށްފަހުިި
ި ިމުވައްޒަފުން ިދާއ ރާގެ ި"ޝަރްޢ  ިގުޅ ގެން ިފުރުމާ ިކޯހެއްގައ  ިޓެކްނޮލޮޖ  ޗުއްޓ ނެގުމުންނާއ ،ިއ ންފޮމޭޝަން

ިނުވާި ިލ ބޭގޮތް ިއެކޯޓަށް ިޚ ދުމަތް ިއެމުވައްޒަފުންގެ ިމެދުވެރ ވެގެން ިމ ނޫންވެސްިސަބަބެއް ިނުވަތަ ިތ ބުމުން ސަލާމުގައ 
ޙާލަތްތަކުގައ ިއެމުވައްޒަފުންގެިބަދަލުގައ ިވަގުތ ިމުވައްޒަފުންިގެންގުޅުމާއ ،ިދޫކޮށްލުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެިއުޞޫލު"ިގެި

ިޚ 2.1ި ިއާ ިމަޤާމުގައ  ިއޮފ ސަރެއްގެ ިކޯޓް ިކޯޓުގެ ިގއ.ވ ލ ނގ ލ  ިގ ނަދުވަހ1ިިުލާފަށް ިދުވަހަށްވުރެ އަހަރު
ނޑައަޅާފައ ވާި ިކަ ިގެންގުޅުމުގައ  ިމުވައްޒަފުން ިގޮތުން ިވަގުތ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތ ، ިގެންގުޅެފައ ވާކަމަށް މުވައްޒަފަކު

ިޢަމަލުކުރުމަށްި ިއެއްގޮތަށް ިއުޞޫލާ ިއެި ިގުޅ ގެން ިއެންގުމާ ިއެއްގޮތަށް ިޖުޑ ޝަލްިިޑ ޕާޓްމަންޓްއެންގުމާ އޮފް
ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުންިޢަމަލުކޮށްފައ ވާތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި

ިއޮފ ސަރި ިކޯޓް ިކޯޓުގެ ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިކޯހެއްގައި 1112ިގއ.ވ ލ ނގ ލ  ިފަހުކޮޅު ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިބަި ިއޭނާގެ ިގުޅ ގެން، ިފުރުމާ ިވަގުތ  ިމުވައްޒަފެއްދަލުގައ  ިއެހެން ިއެކޯޓަށް ވެއްދ ފަހުންިިގޮތުން

ި ިގޮތުނ1ިިްމ ހާރު ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ިކޯޓުތަކުން ިއެކަމަކު ިވެދާނެކަމަށާއ ، އަހަރު
 މަހަކުންިއެއްފަހަރުިއ ޢުލާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.1ިވަގުތ ިމުވައްޒަފުންނަށްިކޮންމެި

ި

7 

ިއެދި  ިއެވަޒ ފާއަށް ިފަރާތުން ިހުރ  ިމަޤާމުގައ  ިމެނޭޖަރކަމުގެ ިގެ ި)އ ންޖ ނުގެ( ިކުންފުނ  ިޔުޓ ލ ޓ ޒް ނ.ކުޑަފަރ  ިއެވަޒ ފާިިފަރާތަށްިހުރ ިމަޤާމުގައ ިމެނޭޖަރކަމުގެިގެ(ިއ ންޖ ނުގެ)ިކުންފުނ ިޔުޓ ލ ޓ ޒްިކުޑަފަރ .ނ 8 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިސެޓްފ ކެޓްތަކެއްކަން، ިސައްޚަ ިސެޓްފ ކެޓްތަކަކ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިޕަބްލ ކްިހުށަހެޅ އ ރު ިއޮފް ޑ ޕާޓްމަންޓް
 ބުންިނ ންމ އެވެ.މ މައްސަލަިމ ހ ސާި،އ ންިބުނެފައ ވާތ އެގްޒެމ ނޭޝަންސް

ިކުޑަފަރ ި)ިވަޒ ފާިއަދާކުރ ިކުރ ންިއޭނާި،ހުށަހަޅައ ގެންކަމަށާއ ިސެޓްފ ކެޓެއްިވަގުިލ ބ ފައ ވަނ 
ިވަޒ ފާިންގެޓެކްނ ޝަިކޮމްޕ އުޓަރިމަދަރުސާގެި ިސެޓްފ ކެޓްިވަގުިއެިވަންއ ރުވެސްިއަށް(

ިފަރާތެއްގެިސެޓްފ ކެޓަކ ިިއެި،ބޭނުންކޮށްފައ ވާކަމަށާއ  ިއެހެން ި،ސެޓްފ ކެޓެއްކަމަށާއ ިއެރަށު
ިމައްސަލަ.ިބުނާިިކަމަށްިބަދަލުކޮށްފައ ިިނަމަށްިއޭނާގެިިނަންިއެފަރާތުގެިސެޓްފ ކެޓްގައ ިވަނ އޭނާ
ި

ި ިއާއްމު ިހޮޓާތަކަކ  ިޓޫރ ސްޓް ިކަރަންޓްިރ ސޯޓްތަކާ، ިތަންތަނުގައ  ިއެފަދަ ިނުވާތ އާއ  ިތަންތަނަށް ިދޭ ޚ ދުމަތް
ކުރަންިނުޖެހޭތ ،ިމ މައްސަލައ ގައ ިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްިނެތުމުންިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ. ިރަޖ ސްޓްރި 

 

ިކަލްޗަރއ ން ިއެންޑް ިއަރޓްސް ިޓޫރ ޒަމް ިއޮފް ިއޮޕަރޭޓ ނ01ިިް، މ ނ ސްޓްރ  ި ރ ސޯޓަކަށް
ި ިގަވާއ ދުގެ ިގެ ިއެމް.އ .އޭ ިޚ ލާފަށ3،1،0،2،33،31،31ިިްލައ ސަންސްދ ފައ ވަނ  ިމާއްދާއާ ވަނަ

ި ިކޮށްފައ ނުވާކަމަށާއ ،01ިިިކަމަށާއ ،ިމ  ިގައ ިރަޖ ސްޓްރ  ިއެމް.އ .އޭ ިޕަވަރިސ ސްޓަމް ރ ސޯޓުގެ
ިމަށްިކަިރަޖ ސްޓްރ ނުކޮށްިިސ ސްޓަމްިިޕަވަރިދ ފައ ވަނ ިހުއްދަިއޮޕަރޭޓްކުރުމުގެިިރ ސޯޓެއ01ިިް

 ބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނ  ިލ މ ޑެޓާ ިކޯޕަރޭޝަން ިވަރކްސް ިމަސައްކަތް ިހެދުމުގެ ިބަނދަރު ނޮވެމްބަރ31ިިނ.ހޮޅުދޫގައ 
ިހ ންގ1131ިިާ ިދަށުން ިގެ ިބ ލްޑް ިއެންޑް ިޑ ޒައ ން ިފައ ނޭންސް ިކޮންޓްރެކްޓަރ ިމ ޕްރޮޖެކްޓަކ  ިކަމަށާއ ، ގައ 

ިކަމަށްވާތ ،ިއެއްވެ ިކަމަށާއ ،ިކޮންޓްރެކްޓަރިފައ ނޭންސްގެިޕްރޮޖެކްޓެއް ިދ ފައ ނުވާނެ ިއެޑްވާންސްއަށް ިފައ ސާއެއް ސް
ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވުމާއެކުި ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިމަސައްކަތް ި، އުސޫލުން ިއެގްރ މަންޓްގެ ވަނ1ިިަކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތަށްިފައ ސާިހަމަޖެހ ފައ ވާކަމުގެިގެިނ ޔަލަށްިޕްރޮޖެކްޓުގ1133ިިެއޯގަސްޓ10ިިްމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންި
ިމި  ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތ  ިއެންވަޔަރަންމަންޓަށް ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިފައ ނޭންސް" ިއޮފް "ޕްރޫފް
ިބުނެފައ ވާތި  ިއެމ ނ ސްޓްރ ން ިކަމަށް ިއަންގާފައ ވާނެ ިއެކުންފުންޏަށް ިކުރެވ ފައ ވާކަން ިޓާމ ނޭޓް ކޮންޓްރެކްޓް

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެިިމ މައްސަލަ
. 

01ިި ިކޮށްފައ ވ1022ިާއޮކްޓޯބަރ ިޓްރެޜަރ ން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ގައ 
ރަށުގެިތެރެއ ންިނ.ހޮޅުދޫގެިބަނދަރަކ ިމ ގ1ިިެއ ޢުލާނުގައ ިބަނދަރުިހެދުމަށްިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާި

ި ިކޯޕަރޭޝަން ިވަރކްސް ިއުޞޫލުން ިކޮންޓްރެކްޓަރިފައ ނޭންސްގެ ިހަވާލުކޮށްފައ ވާިކުރ ން ލ މ ޓެޑާ
ިޕްރޮޓެކްޝަންި ިކޯސްޓަލް ިގޮތުގައ  ިވެންޗަރގެ ިޖޮއ ންޓް ިއެމަސައްކަތަށް ިކަމަށާއ ، ޕްރޮޖެކްޓެއް

ި 1022ިޖެނުއަރ 21ިިސޮލ އުޝަންސްއ ން އޮކްޓޯބަރ01ިިގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް
ިފަހަރ1022ަ ިދެވަނަ ިހެދުމަށް ިބަނދަރު ިނ.ހޮޅުދޫ ިއ ޢުލާނުގައ  ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،ިގެ ށް

ިއަދ ިއެކަންިކޯސްޓަލްިޕްރޮޓެކްޝަންިސޮލ އުޝަންސްއަށްިއަންގާފައ ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

10 

ިގޮތްގޮތުންި ިއެހެނ ހެން ިގޮތުންނާއ ، ިއ ދާރ  ިއ ންޖ ނުގެތަކުގައ  ިހަވާލުވާ ިއަލަށް ިޔުޓ ލ ޓ އާ ިނޯތު އަޕަރ ި ިއެރަށ10,000.00ިިުހއ.ތަކަންދޫއ ން ިނުކޮށް، ިއ ޢުލާނެއް ިއެއްވެސް ިރުފ ޔާއަށް )ދ ހަހާސް( 11 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިކުރުމުގަ ިކަންކަން ިފޮނުވައ ގެންިފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭ ިއެރަށަކަށް ިމުވައްޒަފުން ިކުންފުނ ގެ ިދ ޔައ  ިއަމަލުކުރެވެމުން އ 
ިމުވައްޒަފުންި ިރަށަކަށް ިނެތް ިބްރާންޗެއް ިކުންފުނ ގެ ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިގޮތަށް ިފަށައ ގަންނަ ިމަސައްކަތް ފުރަތަމަ

ިހަމަޖައްސަމުން ިޚަރަދުތައް ިކެއުމުގެ ިހުރުމާއ ، ިމުވައްޒަފުންގެ ިވާހަކަިިފޮނުވުމުގައ  ިއ ދާރާތަކާ ިކައުންސ ލްގެ ދ ޔައ 
ިކަމަށާއ  ިގޮތަށް ިހަމަޖައްސާ ިހޯދައ  ިތަންތަން ިމުވައްޒަފުން ިފޮނުވޭ ިއެރަށަކަށް ތަކަންދޫއަށްި، އެގޮތުން، ދެކެވ ގެން

ިތަކަންދޫގެި ިކަމަށާއ ، ިހ ފާފައ ވާނެ ިކުއްޔަށް ިތަނެއް ިތ ބުމަށް ިއެރަށުގައ  ިމުވައްޒަފުން ިއެކުންފުނ ގެ ފޮނުވުނު
ިމަސައްކަތްކުރާިއ ން ިއ ދާރ  ިތަނަކަށްނުވާތ ، ިހ ންގޭނެފަދަ ިއޮފ ސް ިކުންފުނ ގެ ިއެތަނަކ  ިހުރ ގޮތުން ިހާލަތު ޖ ނުގޭގެ

ިނޯތްި ިއަޕަރ ިކަމަށް ިތަނުގައ  ިހ ފާފައ ވާ ިތ ބުމަށް ިމުވައްޒަފުން ިއައ  ިބޭނުންކުރެވެމުން ިގޮތުގައ ވެސް އޮފ ހެއްގެ
ިދ ފައ ވާތ ، ިމަޢުލޫމާތު ިލ މ ޓެޑުން ިޢަމަލެއްިިޔުޓ ލ ޓ ޒް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއަދ  ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ މ ކަމުގައ 

ިހ ނގާފައ ވާިކަމަށްިނުބެލެވޭތ ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.
ި

ިޔުޓ ލ ޓ އަށްިގެއެއްިކުއްޔަށްިހ ފާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ނޑުގައ ިނުހ މެނޭިމަގާމުތަކުގައި  ނޯދަންިހެލްތްިސަރވ ސްިކޯޕަރޭޝަނުގެިވަޒ ފާއ ންިދޫކޮށްލަމުންިގެންދަނ ިއާއޮނ ގަ
ިތެރެއ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިމަގާމަކަށްިތ ބ  ނޑުގެ ިއާއޮނ ގަ ިބެލުމަށްފަހު ިތަޖުރ ބާއަށް ިފެންވަރާއ ، ިތައުލ މ  ން

ިމުވައްޒަފުންި ިތ ބ  ިބަދަލުކުރެވެން ިއޮނ ގަނޑަށް ިމ ހާރުގެ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިމުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރެވެންނެތް
ިޅ.އަތޮ ިކަމަށާއ ، ިކުރަމުންދާ ިމަސައްކަތް ިބަދަލުކުރުމުގެ ިމަގާމުތަކަށް ނޑުގެ ިއޮނ ގަނޑުިއެއޮނ ގަ ިހޮސްޕ ޓަލުގެ ޅު

ިނޯދަންި ިއެކަނ ކަމަށް ިއޮފ ސަރެއް ިއައ .ޓ  ިނަގާފައ ވާނ  ިވަޒ ފާއަށް ިއަލަށް ިއެހޮސްޕ ޓަލަށް ިއެކުލަވާލ ފަހުން އަލުން
ިހެލްތްިސަރވ ސްިކޯޕަރޭޝަނުންިމަޢުލޫމާތުދ ފައ ވާިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

 

ިހޮސްޕ ޓަލް ިގުޅ ގެން،ިި،ޅ.އަތޮޅު ިބަދަލުވުމާ ިދަށަށް ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިސަރވ ސް ިހެލްތް ނޮދަން
ިބުނެި ިނުފެތޭކަމަށް ނޑަށް ިއެއޮނ ގަ ިގުޅ ގެން، ިބަދަލުވުމާ ނޑު ިއޮނ ގަ އެހޮސްޕ ޓަލުގެ

ި ިމަސައްކަތްކުރ  ނޑުގައި 80ިއެހޮސްޕ ޓަލުގައ  ިއޮނ ގަ ިވަކ ކޮށްފައ ވާއ ރު، ިވަޒ ފާއ ން މުވައްޒަފަކު
ިތަކެއްގައ ިމުވައްޒަފުންިއެބަތ ބ ިބުނާިމައްސަލަ.ނުހ މެނޭިއެތައްިމަގާމް
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ި ިދ ފައ ވަނ  ިޚ ދުމަތް ިކޭބަލްޓ ވ ގެ ިމ ކަމަކި ނ.މާޅެންދޫގައ  ިކަމަކަށްނުވާތ އާއ ، ިބޭނުންކޮށްގެން ިމުދަލެއް ދައުލަތުގެ
ިލ ބ ފަ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިކަމެއްކަން ިކޮށްފައ ވާ ިނ ންމައ ގެން ިރައްޔ ތުން ިމަޝްވަރާއެކު ިލ ޔުންތަކުންިރައްޔ ތުންގެ އ ވާ

ިހ މެނޭި ިތެރޭގައ  ިމެންޑޭޓުގެ ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިބެލުމަކ  ިކަންކަން ިމ ފަދަ ިކުރާ ިފަރާތްތަކުން ިއަމ އްލަ އެނގޭތ އާއ ،
ިކަމަކަށްނުވާތ ،ިމ މައްސަލައާމެދުިމ ކޮމ ޝަނުންިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމ އެވެ.

ި

ިމަސަ ިދ ނުމުގެ ިޚ ދުމަތް ިކޭބަލްޓ ވ ގެ ިކްލަބަކާިނ.މާޅެއްންދޫގައ  ިޒުވާނުންގެ ިއެރަށު ިއްކަތް
ި ިމ ހާރު ިއަންނަތާ ިކުރަމުން ިކްލަބުނ3ިިްޙަވާލުކޮށްގެން ިއެ ިއެގޮތުން ިވެއްޖެކަމަށާއ ، އަހަރު

ިދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް،ި ިހ ސާބު ިއެއްފަހަރު ިއަހަރަކު ިރައްޔ ތުންނަށް ިކުރަމުންދާއ ރު އެމަސައްކަތް
ިއެގްރ މެންޓްގަ ިޙަވާލުކުރ  ިމަސައްކަތް ިއަހަރަކުިއެފަރާތާ ިއެއްވެސް ިމ ވ ހާތަނަށް އ ވ ނަމަވެސް،
 މައްސަލަ.ިރައްޔ ތުންނަށްިއެހ ސާބުތައްިހާމަކޮށްފައ ނުވާިބުނާި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

 

 

ިމ ޝަކުވާގައ ިބުނާިގޮތަށްިމ ކަންތައްިހ ނގާފައ ނުވާތ ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

 

ިމުވައްޒަފެއް ިމަރުކަޒުގެ ިކުރ އަރުވާ ިތަޢުލ މު ިއެޑ އުކޭޓަރިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިޓ ޗަރ ކަމުގައ ވާ
ިޔޫރަޕްއަށްި ިހެދުމަށް ިކޯހެއް ިޑ ގްރ  ިމާސްޓަރސް ިމަހު ިއޯގަސްޓް ިމ އަހަރުގެ ކޯޑ ނޭޓަރ
ިއެނބުރި  ިއަދ  ިދޭކަމަށާއ ، ިމުސާރަ ިމަހަކު ިކޮންމެ ިހަމައަށް ިފަހުންވެސް ިއޭގެ ފުރާފައ ވާކަމަށާއ ،

ިބު ިލ ބޭނެކަމަށްވެސް ިމަޤާމު ިޖެނެރަލްގެ ިޑ ރެކްޓަރ ިގަވާއ ދާިއައުމުން ިމ އ  ނެފައ ވާކަމަށާއ ،
 ޚ ލާފަށްިކޮށްފައ ވާކަމެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި
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ި ިގުޅ ގެން، ިމ މައްސަލައާ ިކައުންސ ލުން ިމ ކޮމ ޝަނުންިގދ.ރަތަފަންދޫ ިއަޅާފައ ވާތ ، ިފ ޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ
ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި ިއ ންޖ ނުގެ ިކައުންސ ލަރިޖޫނ1009ިްގދ.ރަތަފަންދޫ ިކުރ ގެ ިބަޔަކުި، ހ ސާބުގައ  ރައްޔ ތުންގެ
ިވާހަކަބުނެފައ ވާކަމަށާއ ،ި ިޙަވާލުކުރަންއުޅޭ ިޔުޓ ލ ޓ އާ ިހ ންގުމަށްޓަކައ  ިއ ންޖ ނުގެ ިމ  އެއްކޮށްފައ 
ިޔުޓ ލ ޓ އާި ިހ ންގަން ިއ ންޖ ނުގެ ިއެއްބަސްވެގެން ިރައްޔ ތުންވެސް ިކުރާގޮތަށް ިއެގޮތަށް ިއެކަން އަދ 

ިހަދާފައ ވާިޙަވާލުކުރ ކަމަ ިދެމެދު ިޔުޓ ލ ޓ އާ ިރަށުއޮފ ހާއ  ިއެނގުނުގޮތުގައ  ިފަހުން ިނަމަވެސް ށާއ ،
ިކަމަށްކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށްި ިމ ލްކ އްޔާތުިޔުޓ ލ ޓ އަށްިދ ން ިވަނ ިއ ންޖ ނުގޭގެިމުޅ  އެއްބަސްވުމުގައ 

ި ިމ ގެ ިގުޅ ގެން ިއުފެދުމާ ިރަށުކައުންސ ލް ިހ ނގާފައ ވަނ ކޮށް ިއ1ިެކަންތައް ިކުރ ން ިމަސް
ިއަދ ވެސްި ިޔުޓ ލ ޓ ސްއ ން ިނަމަވެސް ިބާޠ ލުކޮށްފައ ކަމަށާއ ، ިއެއެއްބަސްވުން ިވަނ  ކައުންސ ލުން
ތަންިދޫނުކޮށްިހ ންގަމުންިގެންދާކަމަށާއ ،ިރައްޔ ތުންގެިއ ންޖ ނުގެިފުރަތަމަިޔުޓ ލ ޓ އަށްިދ ންއ ރުި

 އ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.އެއްވެސްިއަގަކާނުލައ ިއެތަނުގައ ިހުރ ިތެޔޮވެސްިވަނ ިޔުޓ ލ ޓ އަށްިދ ފަި
ި
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ިމ މައްސަލައާި ިނެތުމުން، ިއެނގެން ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ިލ ބ ފައ ނުވާތ އާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިބެލޭވަރަށް މ މައްސަލަ
ިގުޅޭގޮތުންިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިސާފުވާނެގޮތްިނެތުމުން،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި

ިސ ނާއި  ިއެރަށު ިކުރުމަށްޓަކައ  ިމަސައްކަތް ިމަސްވެރ ކަމުގެ ިއ ދާރާއ ން، ިކައުންސ ލްގެ ގދ.ތ ނަދޫ
މަސްިކުރ ނ1ިިްސަރަހައްދުން،ިބ ންތައްިދޫކުރ އ ރުިއެިބ ންތަކުގެތެރޭގައ ިނުހ މެނޭިބ މެއްިމ ގެި
ިއެއްވެސް ިދޫކޮށްފައ ވަނ  ިބ ން ިއެ ިކަމަށާއ ، ިދޫކޮށްފައ ވާ ިފަރާތަކަށް އ ޢުލާނެއްވެސްިިކޮންމެވެސް
އެރަށުިރައްޔ ތެއްިނުކޮށްިކަމަށާއ ،ިއެބ މާިޙަވާލުވ ިކޮންފަރާތަކުންިކަމެއްިނޭނގުނަސް،ިއެބ މުގައ ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ރުިމަސައްކަތްިކުރާތަންިފެންނަމ ހާ
 

ިހުއްދަ ިއޮޑ ޓްކުރުމުގެ 5ިިިދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ިގާނޫނު ިކަމަށާއ ، ިދ ފައ ވާ ިފަރާތަކަށް )އޮޑ ޓ1111/3ިިްނަންބަރު:
ި ިގެ ިއޮޑ ޓްކުރުމުގ5ިިެގާނޫނު( ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިދަށުން ިބާރުގެ ިލ ބ ދޭ ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްއަށް ި)މ(ިން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިމަސައްކަތްި ިއެކުލަވާލުމުގެ ިގަވާއ ދެއް ިގޮތުން ނޑައެޅުމުގެ ިކަ ިއުސޫލުތައް ިބާޠ ލްކުރެވޭނެ ިއެހުއްދަ ިދ ނުމާއ  ހުއްދަ
ިގެިއޮފ ހުންިކުރަމުންދާތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.އޮޑ ޓަރިޖެނެރަލް

ިއޮޑ ޓްި ިދެ ިބޭރުގެ ިރާއްޖެއ ން ިހުއްދަދ ފައ ވަނ ، ިއޮޑ ޓްކުރުމުގެ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ިއޮފ ހުން އޮޑ ޓް
ިނުދި  ިހުއްދަ ިއޮޑ ޓްކުރުމުގެ ިފަރާތަކަށް ިއެއްވެސް ިއ ތުރުން ިމ ގެ ިކަމަށާއ  ފާރމަކަށް

ިއުޞޫލްި ިއެމަސައްކަތްިއޮޑ ޓްކުރުމާބެހޭ ިމ ހާދުވަސްވ އ ރުވެސް ނޑައަޅައ ، ިކަ ިގަވާއ ދުތައް ތަކާ
ިނާޖާއ ޒްި ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއ ސް ިއޮފ ހުގެ ިއޮޑ ޓް ިއަދ  ިޖެނެރަލްއަށާއ ، ިއޮޑ ޓަރ ފަށާފައ ނުވަނ 

ކަމަށްިގަބޫލުކުރާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.  ގޮތުގައ ިފައ ދާިލ ބޭތި 
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ި ިހެލްތް ިސައުތު ިއަޕަރ ިގޮތުންިމ މައްސަލަ ިއެކަމާބެހޭ ިބެލުމަށްފަހު، ިއޮޑ ޓްކޮށްގެން ިކޯޕަރޭޝަނުން ސަރވ ސަސް
ފ ޔަވަޅުތައްިއެކޯޕަރޭޝަނުންިއަޅާފައ ވާތ ،ިމ ހ ސާބުންިިމ މައްސަލަިނ ންމ އެވެ. ިއަޅަންޖެހޭިއ ދާރި 

 

ި ިހުރ  ިޙަވާލުވެ ިތ ޖޫރ އާ ިޞ އްޙ މަރުކަޒުގެ ިއޯގަސްޓްިިފަރާތުންިގއ.ގެމަނަފުށ  ނޑަކަށް ގާތްގަ
1022ިި ިއެމަރުކަޒުގެ ،ި ިދ އުމަށް ިޗުއްޓ އެއްގައ  ިބޭރަށް ިރަށުން ިހ ސާބުގައ  އެހެންިނ މުނު
ިިފަކާިމުވައްޒަ ނޑަކަށް ިގާތްގަ ިއެތ ޖޫރ ން ިޙަވާލުކުރ އ ރު، ިރުފ ޔ10ިިާތ ޖޫރ  ިހާސް ވަރަކަށް

 މަދުވެފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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މަސްދުވަހުގެިމުއްދަތަށް،ިއެރަށ80ިިުބަނދަރުމަތ ގައ ިގާޑ އާިބަހައްޓައ ގެންިވ ޔަފާރ ކުރުމުގެިހުއްދައެއްިގދ.ގައްދޫި
ިފަރާތުި ިހުޅަނގު ިމަދަރުސާގެ ިގދ.އަތޮޅު ިބަނދަރުމަތ ން ިއެހުއްދަދ ފައ ވަނ  ިކަމަށާއ ، ިދ ފައ ވާ ިކުރ ން ރައްޔ ތަކަށް

ށާއ ،ިމ ހުއްދަިދެވުނުއ ރުިއެފަރާތުންިހުއްދައަށްިއެދ ިފޮނުވ ިސ ޓ އާިމ ދ ލ ގަސްިކައ ރ ގައ ިގާޑ އާިބާއްވާިގޮތަށްިކަމަ
ިއެކުލަވާލަމުންދާތ ،ި ިއަދ  ިއުސޫލްތައް ިވ ޔަފާރުކުރުމުގެ ިބ ންދޫކޮށްގެން ިބަނދަރުމަތ ން ިގައްދޫ ިޖަވާބުގައ ، ގުޅ ގެން

ިކުރ ޔަ ިމަސައްކަތް ިއެކުލަވާލުމުގެ ިއާންމުިގަވާއ ދުތައް ިއެގަވާއ ދުތައްިލާމަރުކަޒ ިގަނޫނުގެިދަށުން ށްދާިކަމަށާއ ،ިއަދ 
ިވާހަކަި ިގެންދާނެ ިކުރ ޔަށް ިހުއްދަދ ނުން ިދޫކުރުމާ ިބ ން ިމަތ ން ިގޮތުގެ ނޑައެޅޭ ިކަ ިނ މުމުން ފާސްކުރެވ 
ދަންނަވާފައ ވާނެިކަމަށްިއެއ ދާރާއ ންިމަޢުލޫމާތުިދ ފައ ވާތ ،ިމ މައްސަލާގައ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިއަދ ިކޮރަޕްޝަނުގެި

ިނގާފައ ވާިކަމަށްިނުބެލެވޭތ ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ޢަމަލެއްިހ 

ިގައްދޫި ިނުލައ  ިއ ޢުލާންކުރުމަކާ ިއަދ  ިމަޝްވަރާކުރުމެއްނެތ  ިކައުންސ ލާ ގދ.ގައްދޫ
ިހުއްދަ ިވ ޔަފާރ ކުރުމުގެ ިބަހައްޓައ ގެން ިގާޑ ޔާ ިރައްޔ ތަކަށްި،ބަނދަރުމަތ ގައ  ގައްދޫިިއެރަށުގެ

ިއޭނާއަށްި ިބޭނުންކޮށްގެން ިބާރުގެ ިނުފޫޒާއ  ިމަގާމުގެ ިދ ފައ ވަނ  ިނާއ ބްރައ ސް ކައުންސ ލްގެ
ބައ އެޅޭގޮތަށްިކަމަށާއ ،ިއޭނާއަކ ިބ މަކަށްިއެދ ިއެއ ދާރާއަށްިހުށަހަޅާފައ ވާިމ ހެއްިނޫންިކަމަށާއ ،ި

 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ބަނދަރުމަތ ންިބ ންިބޭނުންވާިމ ހުންިގައްދޫގައ ިމ ހާރުވެސްިއެބަތ ބ ި
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ި ިއެކަމަށ3ިިްލ.އަތޮޅުގެ ިކުއްޔަށްދ ނުމަށްޓަކައ ، ިދ ގުމުއްދަތަކަށް ިމަސައްކަތްކުރުމަށް ިއ ޤްތ ޞާދ  ފަޅުރަށެއްގައ  ިމަޢުލޫމާތD/2011/45ިިު-240: ނަންބަރު ގެިއ ދާރާ ކައުންސ ލްި އަތޮޅު.ލ  ިގުޅ ގެން، އ ޢުލާނާ 20 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

(ިއ ޢުލާނ1022ިާޑ ސެމްބަރ23ިި)D/2011/45ި-240ޝަޢުޤުވެރ ވާިފަރާތްތަކެއްިހޯދުމަށްިކޮށްފައ ވާިނަންބަރު:ި
ިއެއ ދާރާގެި ިބަޔާންކޮށްދ ފައ ނުވާތ ، ިއުސޫލު ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިފާރްތްތަކަށް، ިދ ޔަ ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ގުޅ ގެން،

ި D/2011/45ި(23ިި-240ނަންބަރު: ިސަރުކާރުގ1022ިެޑ ސެމްބަރ ިދ ވެހ  ިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު، ިއ ޢުލާން )
ިލުންިއ ޢުލާންކުރެއްވުމަށްިއަންގާއ ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ގެޒެޓުގައ ިޝާއ ޢުކޮށްގެންިއަ

ިހ މެނުމަކި  ިރައ ސް ިމެމްބަރަކާއ ،ިއެކައުންސ ލްގެ ިއެކައުންސ ލްގެ ިތެރޭގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ސާފުކުރ 
ިލ.މާންދޫގެި ިކުއްޔަށްދ ން ިއ ދާރާއ ން ިއެކައުންސ ލްގެ ިކަމަށާއ ،ިދާދ ފަހުން ިކަމެއް ިއުފެދޭ ސުވާލު

ިޕްރޮޕޯ ިދ ނުމުގައ ވެސް ިކުއްޔަށް ނޑު ިއ ބާރާތެއްިރުއްގަ ިވަކ  ިވަޒަންކުރުމަށް ިފުރ ހަމަކަން ސަލްގެ
ި ިއެހެންކަމުން، ިކަމަށާއ ، ިއެނގޭ ިބާޠ ލްކޮށް D/2011/45-240: ނަންބަރުިނެތްކަން ، އ ޢުލާން

ިހައްގުތައްިގެއްލ ގެންިދާނެި ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެ އަލުންިއ ޢުލާންކޮށްފ ނަމަ،ިމ ފަހަރުިޕްރޮޕޯސަލް
 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި ިޖެނުއަރ  ިއެޖެންސ އ ން ިޕްރޮޓެކްޝަން ިފ1111ިިޯއެންވަޔަރަމަންޓަލް ިކްރައ ޓ ރ އާ ިޑ ޒައ ން ިނެރެފައ ވާ ގައ 
ި ިސ ސްޓަމްގެ ިކަލެކްޝަންސްތަކާއި 11ިސ ވަރޭޖް ިޑ ޒައ ންތަކާއ ، ިސ ވަރ ިހުރ ހާ ިވާނ  ިޕެރެގްރާފުގައ  ވަނަ

ިފާސްކުރަންޖެހޭނެި ިއެއެޖެންސ އ ން ިޓްރ ޓްމަންޓް ިއަދ  ިމަފްހޫމުގައި ިޑ ސްޕޯސަލް ިކުރުމުގެ ިރަޖ ސްޓްރ  ިއެއ  ކަމަށާއ 
ިއެއްވެސްި ިރަޖ ސްޓްރ ކުރުމަށް ިނ ޒާމް ިނަރުދަމާ ިކަމަށާއ ،ިމ ހާތަނަށް ިނޫން ިވާހަކައެއް ިބުނެފައ ވާ އެކްރައ ޓ ރ އާގައ 

ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިހެދ ފައ ނުވާ ިހ ފެި،ގަވާއ ދެއް ިސްޓޭންޑަޑް ިއޭގެ ިނަރުދަމާތަކަށް ިޚ ދުމަތްދޭ ހެއްޓުމަށާއ ،ިއާންމު
ިދޫކުރަމުންި ިލައ ސަންސް ިއޮޕަރޭޓ ންގ ިއެއެޖެންސ އ ން ިފަރާތްތަކަށް ިޚ ދުމަތްދޭ ނޑައެޅުމަށްޓަކައ  ިކަ ިޓެރ ފެއް އާންމު
ގެންދާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިރ ސޯޓްތަކުގައ ިބަހައްޓާިނަރުދަމާިނ ޒާމްތައްިއެރ ސޯޓްތަކުގެިއ .އައ .އޭިޕްރޮސެސްއާއެކުި

ިނ މ ފައ ި ިއެފަދަިއެޕްރޫވްކޮށް ިނުވާތ ، ިނަރުދަމާއެއްކަމަށް ިޚ ދުމަތްދޭ ިއާންމުންނަށް ިއެނަރުދަމާއަކ  ިއަދ  ވާތ 
މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.  ރ ސޯޓްތަކުގެިނަރުދަމާިވަކ ންިރަޖ ސްޓްރ ިނުކުރާކަމަށްިއ .ޕ .އޭއ ންިބުނެފައ ވާތި 

 

ި ިޖެނުއަރ  ިއެޖެންސ ން ިޕްރޮޓެކްޝަން ިޑ ޒައ ނ1111ިިްއެންވަޔަރަމަންޓަލް ިނެފައ ވާ ގައ 
ި ިގެ ިސ ސްޓަމް ިސ ވަރޭޖް ިފޯރ ިސ ވަރ11ިިކްރައ ޓ ރ އާ ިހުރ ހާ ިޕެރެގްރާފްގައ ، ވަނަ

ިއެމް.ޑަބްލ ޔު.އެސް.އޭގައި  ިޓްރ ޓްމަންޓް ިއަދ  ިޑ ސްޕޯސަލް ިކަލެކްޝަންސްއާއ ، ޑ ޒައ ންތަކާއ ،
ިރ  ިކ.ކުޑަހުރާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވ ނަމަވެސް، ިކުރަންވާނެކަމުގައ  ިސ ވަރިރަޖ ސްޓްރ  ސޯޓުގެ

ިބޭނުންކުރުމުގެި ިސ ސްޓަމް ިސ ވަރ ިއެރ ސޯޓުގެ ިނުކުރަނ ސް ިރަޖ ސްޓްރ  ިއ .ޕ .އޭގައ  ސ ސްޓަމް
 ހުއްދަިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިޓޫރ ޒަމްއ ންިއެރ ސޯޓަށްިދ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިމައްސަލައ ގައ  ިހ ނގާފައ ނުވާތ އާއ ، ިމ ކަންތައް ިގޮތަށް ިބުނާ ިއެކުލެވ ގެންިމ ޝަކުވާގައ  ިޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަންގެ
ިމައްސަލައެއްކަމުންި ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިއެމައްސަލައަކ  ިލ ބ ފައ ނުވާތ  ިޤަރ ނާ ިހެއްކާއ  ވާކަމުގެ

ިއ ތުރުިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށްިނ ންމ އެވެ.

ި

ި ިދެފަރާތެއް ިފައްޓާފައ 30ިިބ ދޭސ  ިހ ންގަން ިސަފާރ އެއް ިޖާގައ ގެ ިކޮޓަރ ގެ މެއި 21ިވަނ 
ގައ ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިމ މ ހުންިމ ިސަފާރ ިހ ންގުމަށްިހުއްދައަށްިއެދ ިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފ1001ިް

ި ިފޮނުވާފައ ވަނ  11ިިޓޫރ ޒަމްއަށް ިމ ނ ސްޓްރ ގ1009ިެޖެނުއަރ  ިމ ކަމަކ  ިކަމަށާއ ، ގައ 
ގުޅ ގެންިކުރަމުންިގެންދާިކަމެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ ި.ިމުވައްޒަފުންިތަކަކާއި 

22 

ިމަރާމާތުކޮށްި ިސަރވ ސްކޮށް ިވެހ ކަލްތައް ިބޭނުންކުރާ ިއެތަނުގައ  ިފަރާތުން ިސަރވ ސްގެ ިކަސްޓަމްސް މޯލްޑ ވްސް ވަނަިއަހަރުންިފެށ ގެންިވެހ ކަލްިމަރާމާތުިކުރުމުގ1112ިެމޯލްޑ ވްސްިކަސްޓަމްސްިސަރވ ސްއ ންި 23 
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 ނަންބަރުި

ވަނަިއަހަރުިކުރަމުންިގޮސްފައ ވަނ ިއެގްރ މެންޓްިކުރެވ ގެންިބަޔަކ9808ިިާއަދ 9882ިިބެލެހެއްޓުމުގެިމަސައްކަތްި
ިކަމާއ  ި، ޙަވާލުކޮށްގެން ިގަވާއ ދާިމ ގެއ ތުރުން ިމާލ އްޔަތު ިކުރެވެމުންދަނ  ިމަސައްކަތްވެސް ިމާރާމާތުގެ ިފަހަރުގެ ލޯންޗް

ި ިގޮތުގެމަތ ން ިކަމަށާއ ،888،92ިި/-އެއްގޮތްވާ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިބޮޑުނަމަ ިރުފ ޔާއަށްވުރެ ިހާސް( )ފަންސަވ ސް
ިކޮށ9882ިިް ިމަސައްކަތެއް ިމަރާމާތުގެ ިލޯންޗެއްގެ ިއެއްވެސް ިކަސްޓަމްސްގެ ިއަހަރު ިލ ޔުންތައްކުންިވަނަ ފައ ވާކަން

ި ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިނެތް 9808ިިއެނގެން ިބޭނުންކުރަމުންދ ޔަ ިއެތަނުގައ  ިއަހަރު ިލޯންޗުގ82ިިެވަނަ ނަންބަރު
ިމަރާމާތުކުރުމުގެި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވ ނަމަވެސް ިބަޔަކާ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިމަސައްކަތް ިއޯވަރހޯލްކުރުމުގެ އ ންޖ ނު

ިސް ިބޭނުންވާ ިހުއްދަިމަސައްކަތަށް ިޓްރެޜަރ ގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިހޯދާފައ ވަނ  ޕެއަރޕާޓްސް
)ފަންސަވ ސްިހާސް(ިރުފ ޔާއަށްވުރެިބޮޑުވާއ ރުިދެފަހަރެއްގެިމަތ ނ888،92ިިް/-ހޯދައ ގެންިކަމާއ ،ިމ ތަކެތ ގެިއަގުި

ި ިމ ގެއ ތުރުން ިކަމާއ ، ިފާހަގަކުރެވޭ ިގަނެފައ ވާކަން ިސްޕެއަރޕާޓްސް ިހާސް(888،92ިި/-މ ގޮތަށް )ފަންސަވ ސް
ިފާހަގަކުރެވޭި ިބެލ ބެލުމުން ިލ ޔުންތައް ިގަނެފައ ވާކަންވެސް ިތަކެތ  ިހޯދައ ގެން ިކޯޓޭޝަން ިކުޑަނަމަ ރުފ ޔާއަށްވުރެ
ިފ ނޭންސްި ިގަތުމުގައ  ިއެތަނަކުން ިއެތަކެތ  ިލ ބެންހުރ ނަމަ ިތަނަކުން ިއެންމެ ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ ިގަންނަން ކަމާއ ،ިއަދ 

ިހު ިބުނާިމ ނ ސްޓްރ ގެ ިމ ޝަކުވާގައ  ިއެނގޭތ ، ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމ މައްސަލަ ިހޯދާފައ ވާކަންވެސް އްދަ
 ގޮތަށްިމ ކަންިހ ނގާފައ ނުވާތ ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި

ި ިއެއ ންިމަސައްކަތް ިއެފަރާތުން ިކުރަމުންދާއ ރު، ިޙަވާލުކޮށްގެން ިބަޔަކާ ިހަދައ ގެން އެގްރ މެންޓް
ިކުރަންޖެހ އްޖެނަމަ،ި ިމަރާމާތު ިނުކުރާކަމަށާއ ، ިމަރާމާތު ިދުވަހަކުވެސް ިވެހ ކަލެއް އެއްވެސް
ިކުރުވަނ ކަމަށާއ ،ި ިއެކަން ިލައްވައ  ިބަޔަކު ިއެހެން ިޚަރަދުކޮށްގެން ިއ ތުރަށް ކަސްޓަމްސްއ ން

ިކުރ އަށ1112ިް ިމަސައްކަތްވެސް ިމަރާމާތުކުރުމުގެ ިލޯންޗު ިކަސްޓަމްސްގެ ިފެށ ގެން ިއަހަރުން ވަނަ
ކޮރަޕްޝަންގެިތެރެއ ންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ. ިގެންދަނި 

ިމ ކަންި ިބުނާގޮތަށް ިޝަކުވާގައ  ިހ ނގާފައ ނުވާތ އާއ  ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިބެލ ބެލުމުގައ  މ މައްސަލަ
ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ހ ނގާފައ ނުވާތ ި

ި

ިޚ ޔާނާތުގެި ިވައްކަންތަކާ ިބޮޑެތ  ިކޮށްފައ ވާ ިއެކުންފުނ ން ިޑ ރެކްޓަރ ިމެނޭޖ ންގ އެސް.ޓ .އޯގެ
ިމެމްބަރުންނާއ  ިބޯޑު ިއެސް.ޓ .އޯގެ ިފޮރުވުމަށްޓަކައ  ިކޮންޓްރޯލަރި، ޢަމަލުތައް ފައ ނޭންޝ އަލް

ިދ އުމަށް ިހަދަން ިޗުއްޓ  ިމެލޭޝ ޔާގައ  ިމ އ ންިިގޮވައ ގެން ިމ ދަތުރަށް ިކަމަށާއ ، ތައްޔާރުވަމުންދާ
ި ިއ ން ިއެސް.ޓ .އޯ ިމ ހަކަށް ިމ ދަތުރަށ0888ިިްކޮންމެ ިކަމަށާއ ،ިއެމް.ޑ ގެ ިޚަރަދުކޮށްފައ ވާ ޑޮލަރު

ި ިޖުމްލަ ިއ ން ިއެސް.ޓ .އޯ ިއެސް.ޓ .އޯގ08888ިިެއެކަނ ވެސް ިކަމަށާއ ، ިޚަރަދުކޮށްފައ ވާ ޑޮލަރު
ިސަޕްި ިމުދާ ިއެކުންފުންޏަށް ިގޮތުގައި އެމް.ޑ  ިކަޓުގެ ިއަތުން ިއެޖެންޓުންގެ ިއެތައް ިބޭރުގެ ލައ ކުރާ

24 



 

10 
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ިއޭނާގެި ިއެކްޓ ވ ސްޓުންނަށާ، ިއެމް.ޑ .ޕ ގެ ިޑޮލަރުގަތުމަށްޓަކައ  ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިނަގާފައ ވާ ފައ ސާ
 ރުފ ޔާިދ ފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލ02888888ިިައައުވާނުންނަށްި

ި

ި ިގަނެފައ ވާ ިމ ޑ ންގ  ިބަލާއ ރު، ިކަމެއްކަމަށްިިމ އ ގޮތަށް ިކޮށްފައ ވާ ިފޯރުކޮށްގެން ިނުފޫޒް ިމަގާމުގެ ިފަރާތެއްގެ ވަކ 
ިމ ހ ސާބުންި ިމ މައްސަލަ ިއެއްޗަކަށްވާތ ، ިގަނެފައ ވާ ިމަޝްވަރާކޮށްގެން ިރައްޔ ތުންނާ ިމ ޑ ންގ އަކ  ނުބެލެވޭތ އާއ ،

ިނ ންމ އެވެ.

ި

ހދ.ކުނބުރުދޫިކުރ ގެިކައުންސ ލަރިމާލ އްޔަތުިގާނޫނާިޚ ލާފަށްިކުނބުރުދޫިރައްޔ ތުންގެިބަޖެޓުންި
ިއެމްބ އުލާންސްއެއ75,638.00ިިް ިޚަރަދުކޮށް ިއަށްރުފ ޔާ( ިތ ރ ސް ިހަސަތޭކަ ިފަސްހާސް )ހަތްދ ހަ

ގަނެިރަށަށްިިފޫޓުގެިޑ ންގ އެއ6X18ިްގަތުމަށްިކަމަށްިހަދައ ގެންިރައްޔ ތުންނަށްިއޮޅުވާލައ ގެންި
ިއަހަރުި ިމ ހާރު ިއޮންނަތާ ިބާއްވާފައ  ިއެޑ ންގ  ިގޯތ ތެރޭގައ  ިރަށުއޮފ ހުގެ ިއެބޭނުންނުކޮށް ގެނެސް

 ދުވަސްވުމާިކައ ރ ވެފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިިިިިިިިިިިިިިި

ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި
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ި ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިޖެހުމަށްފަހ0ިިުއއ.ރަސްދޫ ިއ ންގަޑ  ިދ ނުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން، އ ޢުލާނާ
ި ިދ ޔައ ރު ިހ ނގަމުން ިކަމާއ ،9ިިއެބައްދަލުވުން ިހާޒ ރުވ  ިއެއ ދާރާއަށް ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ފަރާތަކުން

ލޫމާތުިދ ނުމުގެިބައްދަލުވުމުގައ ިބައ ވެރ ކުރެވެންިނެތްކަމުގައި އެދެފަރާތަށްވެސް،ިގަޑ ޖެހ ގެންިއައުމުގެިސަބަބުންިމަޢު
ިނުދި  ިމަޢުލޫމާތު ިފަރާތަކަށް ިހާޒ ރުވ  ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިކުރ ން ިގަޑ ޖެހުމުގެ ިކަމާއ ، އެންގ ފައ ވާނެ

ިދ ފައ ވާތ ،ި ިމަޢުލޫމާތު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއއ.ރަސްދޫ ިކަމަށް ިފޮނުވާފައ ނުވާނެ ިގުޅ ގެން،ިއ ޢ0ިިުއެ ލާނާއ 
ިޙަވާލުކޮށްގެންި ިފަރާތަކާ ިލ ބޭ ިމާކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސ  ހުށަހެޅ ފައ ވާ

ިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިއއ.ރަސްދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގ އެވެ.

ި

ޕެލޭންިހަދައ ދޭނެިފަރާތެއްިއއ.ރަސްދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ން،ިއއ.ރަސްދޫގެިލޭންޑްިޔޫސްިި
ބުރ ގެިއެކަމަޑޭޝަންިޢ މާރާތެއްިއެޅުމަށްޓަކައި 1ިހޯދުމަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާއ ،ިއއ.ރަސްދޫގައ ި

ިސްލ ޕްވޭއެއްި ިއ ޢުލާނާއ ،ިއއ.ރަސްދޫގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކުރަހައ ދޭނެ ިޢ މާރާތް އެ
ށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާއ ިގުޅ ގެންިއެޅުމަށްޓަކައ ިއެތަންިޕްލޭންކޮށްިޑ ޒައ ންކޮ

އަށް(ިމާލޭގެިކުންފުންޏެއްގ23:00ިިެމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްޓަކައ ،ިއެިއ ޢުލާނުގައ ވާިގަޑ އަށްި)
ި 11ިިފަރާތުން ިފޮނުވި 1021ިޖެނުއަރ  ިމ ހަކު ިހުރ  ިއެރަށުގައ  ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ރަސްދޫ

ިމ ހަކުި ،ކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިފަރާތުން ިބުނެފައ ވަނ ިމާލޭގެިކުންފުންޏެއްގެ ިގާތު ިއޭނާ އެއ ދާރާއ ން
ިއ ދާރާއ ންި ިއެ ިއެގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިނުދެވޭނެ ިމަޢުލޫމާތު ިނެތ  ިސ ޓ އެއް ިކުންފުނ ގެ ފޮނުވާނަމަ
ިވާހަކަި ިނުދެވޭނެ ިމަޢުލޫމާތު ިއެގޮތަށް ިއ ޢުލާންތަކުގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިދ ންއ ރު ިޖަވާބު

 .ބަޔާންކޮށްފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިހ ނގާފައ ވާގޮތެއް ިކަން ިބެލ ބެލުމުންިމ މައްސަލާގައ  ިކާއްކާިި،މ ކޮމ ޝަނުން ިގައ ދ ންނަށް ިތ ބޭ ިޖަލުގައ  މާލޭ
ި ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިޕ ޓްރަލްއަށް ިހޮޓެލް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނ  ިކުރާިކާންދ ނުމަށް ިމަސައްކަތް ިކޮށ ގައ  ިކަޅުތުއްކަލާ

ިކާން ިކައްކާ ިކަމަށާއ ،ިިމުވައްޒަފުންނަށް ިކޭޓަރ ންގއަށް ިބްރަދާރސް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނ  ިމަސައްކަތް ދ ނުމުގެ
ި ިމ މަސައްކަތް ިޓްރެޜަރ ގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނ  ިބޯޑުންިއެފަރާތްތަކާ ޓެންޑަރ

ި ިކަމަށްވާތ ، ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމ ކަމުނ ންމައ ގެން ިގައ  ިޢަމަލެއް ިމ މައްސަލަިކޮރަޕްޝަނުގެ ހ ނގާފައ ނުވާތ ،
ިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި

ކަޅުތުއްކަލާިކޮށ ގައ ިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފުންނަށްިކައްކާިކާންިދ ނުމުގެިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެި
ިނުބަލާނެި ިއަގަށް ިހަމައެކަނ  ިއެވޯޑްކުރުމުގައ  ިއެބ ޑް ިމ ޓ ންގައ ، ިބ ޑް ިބޭއްވ  ިހޯދުމަށް ފަރާތެއް

ިއެކަށ ގެންި ިއެންމެ ިބަލައ  ިއަގުތަކަށް ިހުރ  ިބާޒާރުގައ  ިމ ހާރު ިހުށަހަޅާފައ ވާިކަމަށާއ ، ިއަގެއް ވާ
ިގޮތުގައި  ިލ ބ ފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު ިކަމަށާއ ، ިދ ފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު ިދޭނެކަމަށް ިއ ސްކަން ފަރާތަށް
މ ގެކުރ ންވެސްިމ މަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރަމުންިގެންދ ޔަިދުވަސްވަރުިތަފާތުިގ ނަިފައ ސާގެި

ިމ  ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިދ މާވެފައ ވާ ިމައްސަލަތައް ިއުޅޭކަމުގެިިވަކ ފަރާތަކަށްިބ ޑް އެވޯޑްކުރަން
ިމުޅ ންި ިގޮތާ ިބުނެފައ ވާ ިމ ޓ ންގައ  ިބ ޑް ިއުޅެނ  ިކުރަން ިމ ކަން ިކަމަށާއ ، ިލ ބ ފައ ވާ މަޢުލޫމާތު
ޚ ލާފަށްިކަމަށާއ ،ިމާލޭިޖަލުިއެވޯޑްިކުރެވ ިޙަވާލުކުރުމާިހަމައ ންިއެކަންވެސްިއެއްވެސްިހަމައެއްި

 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިއުޞޫލެއްނެތ ިއެހެންިފަރާތަކާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ
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ިމ  ިބެލ އ ރު، ިމ ކޮމ ޝަނުން ިގޮތެއް ިހ ނގާފައ ވާ ިކަން ިމ ކަންިމ ޝަކުވާގައ  ިގޮތަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ޝަކުވާ
.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިސ ނ އަރިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްިއޮފ ސަރެއްގެިމަގާމަށްިފހ ނގާފައ ނުވާިކަމާއ ،ިއަދ ި

ސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިކަމަށްވާތ ިމ މަމަހަމ ހަކުި ިއްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ޖައްސާފައ ވަނި 

ި

ިމ ހަކުި ިމަގާމަށް ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ފ.އަތޮޅު
ި 21ިިބޭނުންވެގެން، 1022ިިއޯގަސްޓް ިލ ޔެ 12ިިގައ  ިނެރެފައ ވ1022ިިާއޯގަސްޓް ގައ 

ި ިފަރާތްތަކުން ިބޭނުންވާ ިކުރ މަތ ލާން ިއެމަގާމަށް 11ިިއ ޢުލާނުގައ ، އަށ1022ިިްއޯގަސްޓް
ި ިދ ފައ ވަނ  ިހުށަހެޅުމަށް ިލ ޔުން ިފަރާތްތަކުން ިއެދޭ ިއެމަގާމަށް ިލ ޔެފައ ވާއ ރު، 02ިހުށަހެޅުމަށް

ިކޮށްފައ ވާި ިޚ ލާފަށް ިއުޞޫލާ ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިމ އ  ިއެއ ޢުލާނުިިދުވަސްކަމަށްވާތ ، ކަމެއްކަމަށާއ ،
ިކުދ ންނަކަށްި ިއެތައް ިތ ބ  ިބޭރުގައ  ިރަށުން ިމާލޭގައާއ ، ިސަބަބުން ިޝާއ ރުނުކުރުމުގެ ގެޒެޓުގައ 

ިއ ޢުލާންކުރުމު ިއެވަޒ ފާއަށް ިކަމަށާއ ، ިގެއްލ ފައ ވާ ިފުރުޞަތު ިކުރ މަތ ލުމުގެ ިކުރ ންިއެމަގާމަށް ގެ
ިއ ސްވެރ ޔާި ިޒ ންމާދާރު ިޓްރޭނ ންގ ިދަރ އެއް ިއެވަޒ ފާއަށްިގެ ިމ ހާރު ިކަމަށާއ ، ކޮށްފައ ވާ

 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިއޭނާހޮވާފައ ވަނ ވެސްި
 
ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިއެންޓަރޕްރައ ސަސް ިމޯލްޑ ވް ިއ ނގ ރޭސ ވ ލާތުގެ ިގެންގޮސްފައ ވަނ  ިކަންތައް ިމެދުވެރ ކޮށްިވ އްކާލުމުގެ ބްރޯކަރެއް
ިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިިކަމަށްވާތ އާއ ، ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއަދ  ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ ިވ އްކާލުމުގައ  ިމ ބޯޓު އަދ 
ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ިނުބެލެވޭތ ،

ި

ިއޮފްި ިބޭންކް ިއެންޓަރޕްރައ ސްއަކ  ިމޯލްޑ ވް ިކަމުގައ ވާ ިބޯޓެއް އެމް.އެން.އެސް.އެލްގެ
ި ިނަގާފައ ވާ ިކަމަށާއ ،ިމ ލޯނަށްިިމ ލ އަނ1ިްމޯލްޑ ވްސްއ ން ިބޯޓެއް ިކުރެވ ފައ ވާ ިރަހުނު ޑޮލަރަށް

ި ިބާކ  ިނަމަވެސް،1ިިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިލ ބޭ ިޚަބަރު ިހުރ ކަމަށް ިދައްކަން ިގާތަށް ިޑޮލަރާއ  މ ލ އަން
ކުންފުނ ގެިޗެއަރމަންިވަނ ިއެބޯޓްިނުއަގުގައ ިއ ންޑ އާގެިމުމްބާއ ގެިކުންފުންޏަކަށްިބައުދަނގަޑުގެިި

ިމ ލ އަންިޑޮލަރަށްިިވ އްކާލާފައ ކަމަށްިިބުނާިިމައްސަލަ.1.1ިގޮތުގައ ިި
ި

29 

ިޕްރ ންވެންޝަނ1133ިިް ިކްރައ މް ިއ ފްތ ތާހުކުރެވުނު ިގއ.އަތޮޅުގައ  ިތެރޭގައ ، ިމަހުގެ ިނޮވެމްބަރ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިނ ންމާފައި  ިދަތުރު ިކުރ  ިގއ.އަތޮޅަށް ިފަރާތުން ިސްޓޭޝަނުގެ ިޕޮލ ސް ިގދ.ތ ނަދޫ ިކުރުމަށްޓަކައ  ިއ ފްތ ތާޙް ކޮމ ޓ 

ިފަޅު ިއެއްވެސް ިދ ޔަމަގުމަތ ގައ  ިތ ނަދުއަށް ިއެނބުރ  ިރަށެއްގައ ވެސް ިމ ހުންއުޅޭ ިއަދ  ކޮށްފައ ނުވާނެިމަޑުރަށެއްގައ 
ިސަރވ ސްއ ން ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިނެތުމުންިިކަމަށް ިއެނގެން ިފަރާތް ިކުރ  ިމ ޝަކުވާ ިއަދ  ބުނެފައ ވާތ އާއ ،

ި.މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެމައްސަލައާިގުޅޭިގޮތުންިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރެވެންިނެތުމުންިމ 

ިކްރައ މ1133ިިް ިއ ފްތ ތާހުކުރެވުނު ިގއ.އަތޮޅުގައ  ިތެރޭގައ ، ިމަހުގެ ިނޮވެމްބަރ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިފަރާތުންި ިސްޓޭޝަނުގެ ިޕޮލ ސް ިގދ.ތ ނަދޫ ިކުރުމަށްޓަކައ  ިއ ފްތ ތާޙް ިކޮމ ޓ  ޕްރ ންވެންޝަން
ިއެނބުރި  ިލޯންޗުގައ  ިސްޓޭޝަނުގެ ިޕޮލ ސް ިތ ނަދޫ ިދަތުރުކުރ  ިފުލުހުން ިދ ޔަ ގއ.އަތޮޅަށް

ިމަޑުކޮށްކުރުމަށްފަހު،ިތ  ިއަށް ި"ހައޮއްޑާ" ިކަމަށްވާ ިފަޅުރަށެއް ިގދ.އަތޮޅުގެ ިދ ޔައ ރު، ނަދުއަށް
ިޕޮލ ސްި ިތ ނަދޫ ިކަނޑުވައ ގެން ނޑ  ިދަ ިދ އްގާ ިއަދ  ިއުނ  ިއެރަށުން ިލައްވާ ިފަޅުވެރ ން އެލޯންޗުގެ

ިޕާޓ  ިކައ ވެނ  ނޑާފައ ވަނ  ިކަ ިމ ގަސްތައް ިކަމަށާއ ، ިގެންގޮސްފައ ވާ ިއެއްސްޓޭޝަނަށް
 ޒ ނަންތެރ ކުރުމަށްޓަކައ ިބޭނުންކުރުމަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

30 

ިމާލ މ އާއ ،ި ިމަސައްކަތްކުރ  ިލޯންޗުގައ  ިއޮފ ހުގެ ިޕްރޮވ ންސް 9ިިދެކުނު ިގަވާއ ދާިފަޅުވެރ ންގެ ިކަންތައްތައް ވަޒ ފާގެ
ިއެއްގޮތަށްިހަމަޖައްސާފައ ވާތ ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމުމަށެވެ.

ި

ވަނ1001ިިަސ.ހ ތަދޫގައ ިހުންނަިދެކުނުިޕްރޮވ ންސްިއޮފ ހުގެިލޯންޗަކ ިހަލާކުވުމުގެިސަބަބުންިި
ިއެލޯންޗުގެި ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިއެއްޗެއް ިއޮންނަ ިނުދުއްވައ  ިފެށ ގެން ިފަހުކޮޅުން އަހަރުގެ

ި ިމަހ1ިިަމާލ މ އާއ  ިކޮންމެ ިއޮފ ހުން ިޕްރޮވ ންސް ިބައ ތ އްބައ ގެން ިވަޒ ފާގައ  ިފަޅުވެރ ން ިއެ 1ިކު
ނޑަކަށްި )ފަނަރަހާސް(ިރުފ ޔާިޚަރަދުކުރާިކަމަށާއ ،ިއ15,000.00ިިެމ ހުންގެިމުސާރައަށްިގާތްގަ

މ ހުންިކޮންމެދުވަހަކުިޕްރޮވ ންސްިއޮފ ހަށްގޮސްިހާޟ ރ ގައ ިސޮއ ކޮށްލުންފ ޔަވައ ިއ ތުރުކަމެއ1ިިް
ިނުކުރާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި

ި
ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ގައ ިއެރަށުިރައްޔ ތަކަށްިކުއްޔަށްިދ ފައ ވާިބ މުގ1113ިެސެޕްޓެމްބަރ12ިިވ ޔަފާރ ކުރުމަށްިހދ.މަކުނުދޫގައ ިތެލުގެި
ި 12ިިމުއްދަތު ިއަލުނ1112ިްސެޕްޓެމްބަރ ިކަންތައް ިދ ނުމުގެ ިކުއްޔަށް ިއެޢ މާރާތް ިހަމަވެފައ ވާތ ، ގައ 

ިހދ ިކަމުގައ  ިފެންނަކަމެއް ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިގެންދ އުމަކ  ިކުރ ޔަށް ިއ ދާރާއަށްިއ އުލާންކޮށްގެން ިކައުންސ ލްގެ .މަކުނުދޫ
ިއެންގ އެވެ.

ި

ި ިވ ޔަފާރ ކުރުމަށް ިތެލުގެ 09ިިހދ.މަކުނުދޫގައ  1003ިސެޕްޓެމްބަރ ިރައްޔ ތަކަށްިގައ  ިއެރަށު
ގައ ިހަމަވ އ ރު،ިއެމަސައްކަތްކުރުމަށ1009ިްސެޕްޓެމްބަރ09ިިކުއްޔަށްިދ ފައ ވާިބ މުގެިމުއްދަތުި
ިކަވަރުނުި ިއ ންވެސްޓްމަންޓް ިކުރެވުނު ިއ ތުރު ިދ ނުމަށ1ިިްވާތ  ިކުއްޔަށް ިބ ން ިމުއްދަތަކަށް އަހަރުގެ

ި ިނަމަވެސް ިސ ޓ ލާފައ ވާކަމަށާއ ، ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިހދ.މަކުނުދޫ ޖަވާބުިއެފަރާތަށް
ި ިސ ޓ ލ ތާ 21ިިލ ބ ފައ ވަނ  ިދ ންޖަވާބުގައ  ިކަމަށާއ ، ިތެރޭގައި 23ިމަސްފަހުން ދުވަހުގެ

ިއަންގާފައ ވާކަ ިކައުންސ ލްގެިތަންހުސްކުރުމަށް ިކުއްޔަށްދ ނުމަށް ިއެތަން ިފަހުން ިއަދ  މަށާއ ،
ި ިކާމ ޔާބުކުރ  ިމ ފަހަރުވެސް ިހުށަހެޅުމުން ިބ ޑް ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެން ިކޮށްފައ ވާ ހަމަިއ ދާރާއ ން

ި އެފަރާތުންކަމަށާއ ، ިއޭގެފަހުން 1ިިނަމަވެސް ިއެއްބަސްވުމުގައި 22ިމަހާއ  ދުވަސްވ އ ރުވެސް
ިއަންގާފައ ނު ިސ ޓ ސޮއ ކުރުމަށް ިއެއ ދާރާގެ ިއަދ  ިބާޠ ލްކުރުމަށްިއަކުިވާކަމަށާއ ، ިއެސްޓ މޭޓް ން

ގޮތެއްިސާފުި ބައްދަލުކުރުމުންިއާިކުރުމަށްިޒ ންމާދާރުިއ ސްވެރ ޔާއަންގާފައ ވާކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެކަންވި 
ންިއަކުިމަސްދުވަސްިފަހުންިއަނެއްކާވެސްިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިސ ޓ 2ިއެއްވެސްިޖަވާބެއްިނުދ ،ި

ވަރަށްބޮޑުިއޮޅުންތަކެއްިވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިިއެތަން  .ހުސްކުރުމަށްިއަންގާފައ ވާތ ،ިމ ކަމުގައި 
ި

32 

ި ިތެރެއ ން ިފަރާތުގެ ިތ ން ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިހާބަރިހެދުމުގެ ިބައ ންިިއެއްފަރާތްދ.މ ދޫ ޓެކްނ ކަލް
ިވެފައ ވާތ  ިި،ފެއ ލް ިވާދަކޮށްފައ ވަނ  ިދެން ިިދެފަރާތުންނެވެ.އ ވެލުއޭޝަންގައ  ބ ޑްިިއެއްފަރާތުންމ ގެތެރެއ ން

ނޑައަޅާިމުއްދަތުިބަޔާންކޮށްިވޯކްިޝެޑ އުލްިހުށަހަޅާފައެއްނުވެއެވެ.ި ހުށަހެޅ އ ރުިއެފަރާތުންިއެމަސައްކަތްިނ ންމަންިކަ
ނޭިތާރ ޚެއްިބަޔާންކޮށްފައ ވ ިނަމަވެސްިވޯކްިޝެޑ އުލްިއަދި ބ ޑްިހުށަހެޅ އ ރުިމަސައްކަތްިނ ންމާނެއްފަރާތުންިއަދ ިއަ

ި ިނަމަވެސް ިނެތެވެ. ިހުށަހަޅާފައެއް ިމެތޮޑޮލޮޖ އެއްވެސް ިމެތޮޑޮލޮޖި ިމ ދެފަރާތުންވޯކް ިވޯކް ިޝެޑ އުލްއާއ  ވޯކް
ި ިލ ޔުމަކުިިމ ކޮމ ޝަނުގެިހުށަހަޅާފައ ވަނ  ިފ ނޭންސްއ ން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިފަހުން ިހޯދުމަށްފަހު ންިލަފައެއް

ިޓެންޑަރި ިދެވ ފައ ވެއެވެ. ިފުރުސަތު ިހަމަ ިހަމަ ިދެފަރާތަށްވެސް ިހުށަހެޅުމަށް ިލ ޔުންތައް ިއެގޮތުން އަންގައ ގެންނެވެ.
ި ިއައ .ޓ .ބ ގެ ިއެކަނި 12.1ިޑޮކ އުމަންޓްސްގެ ިހަމަ ިބަލައ ނުގަނެވޭނ  ިހުޅުވުމުގައ  ިބ ޑް ިގޮތުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 

ފަރާތުންިބ ޑްިިއަމ އްލަދ.މ ދޫިހާބަރިހެދުމުގެިމަސައްކަތަށްިބ ޑްިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންި
ިބަޔާންކޮށްފައ  ިމުއްދަތު ނޑައަޅާ ިކަ ިނ ންމަން ިއެމަސައްކަތް ިއެފަރާތުން ިވާކަމަށާއ ،ނުިިހުށަހެޅ އ ރު

ިއެހެންި ިކުރ  ިސަބްމ ޓް ިބ ޑް ިއަދ  ިރ ކުއަރމަންޓަކަށްވެފައ  ިޑޮކ އުމަންޓްގެ ިޓެންޑަރ މ ކަމަކ 
ިރ ކުއަރމެންޓަކަށްވާ ިފުރ ހަމަކޮށްފައ ވާ ިފަރާތްތަކުން ިފަހުންިފަރާިއެތ  ިއެމަޢުލޫމާތު ތުން

ިބޭއ ންސާފެ ިކުރެވޭ ިފަރާތްތަކަށް ިއެހެން ިކުރ  ިސަބްމ ޓް ިބ ޑް ިއެއ  ިކަމަށާއ ،ިހޯދައ ފައ ވާނަމަ އް
ި ިއަދ  ިނަންބަރު ިއައ .ޓ .ބ ގެ ިޑޮކ އުމަންޓްގެ Cި)13.1ިޓެންޑަރ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ކުރ ންި(

ޓޭންޝަލ ިރެސްޕޮންސ ވްިބ ޑްއަކަށްިނުވެިހުށަހެޅ ިބ ޑްއަކ ިސަބްސްިދެންނެވުނުިއަމ އްލަިފަރާތުން
ރ ޖެކްޓްިކުރަންޖެހޭިބ ޑެބ  ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.އްޑްިއޯޕަނ ންގގައި 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިބ ޑެ ިހުށަހަޅާ ިޖެހ ގެން ިއަިވެ.ގަޑ  ިހަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމ މަސައްކަތް ިތެރެއ ންިިފަރާތަކ ދ  ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ބ ޑް
އެންމެިކުޑަިއަގުިހުށަހެޅ ިފަރާތްކަމަށްވެފައ ިއެފަރާތުންިމަސައްކަތްިނ ންމާނެިމުއްދަތުިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިހައުސ ންގި

މ މަސައްކަތަކ ިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާގޮތަށްިި،އެންޑްިއެންވަޔަރަމަންޓުންިގަބޫލުކުރާިމުއްދަތަކަށްިއެއްބަސްވެފައ ވާތ 
 މަށެވެ.ކޮށްފައ ވާިކަމަކަށްނުބެލެވޭތ ިމ ހ ސާބުންިނ ންމު

ި

މުސާރަިިފަރާތުންލ.ިއަތޮޅުިއޮފ ސް،ިމ ހާރުިހައްދުންމަތ ިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިވަޒ ފާގައ ހުރ ި.2ި
ިވެއްޖެކަމަށާއ ،ިއަދ ވެސްި ިދުވަސް ިދެއަަހރެއްހައ  ިމ ހާރު ިގޮސްހުންނަތާ ިއ ންޑ ޔާއަށް ިޗުއްޓ އެއްގައ  ނުލ ބޭ

ި ިވަކ ކުރެވ ފައ ނުވަނ  ިވަޒ ފާއ ްނ ިއޭނާ ިކަމަށާއ  ިވަކ ކުރެވ ފައ ުނވާ ިވަޒ ފާއ ން ިފ ރ މ ހާއަކި އޭނާ އޭނާގެ
ދާރުިވެރ ޔާއާިދެމ ހުންގެިމެދުގަިއޮންނަިގުޅުމަކުންކަމުގައި ހައްދުންމަތ ިއަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިޒ ންމާ

ިއްސަަލިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.ސާބ ތުިކުރެވޭިވަރުގެިހެކ ިތަޙްޤ ގުގައ ިލ ބ ފައ ނުވާތ ިމ މަ

މުސާރަިނުލ ބޭިޗުއްޓ އެއްގައި ިފަރާތަކ ހައްދުންމަތ ިއަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިމުވައްޒަފެއްކަމުގައ ވާި.1ި
ރާއްޖެއ ންިބޭރަށްިގޮސްިޗުއްޓ ގެިމުއްދަތުިހަމަވެިވަޒ ފާއަށްިނުކުންނަންޖެހ ިވަޒ ފާއަށްިނުކުމެފައ ނުވުމާއ ،ި
ިވުމަށްި ިވަކ  ިވަޒ ފާއ ން ިއަދ  ިހުށަހަޅާފައ ނުވުމާއ  ިއ ތުރުކުރުމަށް ިޗުއްޓ  ިހަމަވުމުންވެސް ިމުއްދަތު ޗުއްޓ ގެ

ިޗުއް ިއެދ ފައ ވަނ  ިނާންާގތާ ިވ ގޮތެއް ިހަމަވެ ިމުއްދަުތ ިސަރުކާރުގ1ިިެޓ ގެ ިފަުހން ިއަހަރު )ދޭއް(
ސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުންިި،މަސްއޫލ އްޔަތުތަކާއ ،ިމަސައްކަތުންިވ އްލުމުގެިޕްރޮގްރާމްގެިދަށުންކަމުން

ި ިދަށުން ިބާޠ ްލކޮށްފައ ވުމާއ ިއޭނާއެޕްރޮގްރާމުގެ ިޗ ޓް ިހެދުނު މެދުިިއޭާނއާިއޭގެފަހުންި،ވަކ ކުރުމަށް
ިސ ވ ލްސަރވ ސްި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިހައްދުންމަތ  ިގޮތުން ިގޮތަކާބެޭހ ިފެންނަ އަމަލުކުރަން

ި ިގަވައ ދުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތ  22ިިކޮމ ޝަނަށް ިބައ ގެ ވަނ12ިިަވަނަ
ޓ ިނެގުމަށްފަހުިވަޒ ފާއަށްިނުނުކުމެިވ ނުވ އެއްިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރެވ ފައ ިވާފަދައ ން،ިމުސާރަިނުލ ބޭިޗުއް

ި ިއ ތުރުވެފައ ވާތ 21ިނައަންގައ  ިއަމަލުިިއެފަރާތާމެދުި،ދުވަހަށްވުރެ ިކައުންސ ުލން ިއަތޮޅު ހައްދުންމަތ 

ި ިމ ގެ ިރަޖ ސްޓްރ ގައ ، ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިލ ވްގައި 1ިސ ވ ލް ިނޯޕޭ ިކުރ ން އަހަރު
ިލ ިއުޅެމުންދާ ިއ ންޑ އާގައ  ިމ ހާރު ިފޮނަދޫ.އ ންޑ އާއަށްގޮސް ިޙުސައ ންި/ ިނާޝ ދާ ބަގ ޗާގޭ

ިހ މެނެނ ިލ އަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިރަޖ ސްޓްރ ގައ ިކަމަށާއ ،ިމ ކަމަކި .ހ މެނޭކަމަށާއ ،ިއޭނާ
ިކޮށް.ލ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ފައ ވާިއަތޮޅު

ި.ކަމެއްކަމަށްިބުނާިިމައްސަލަ

34 



 

15 
 

ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިހުށަހެޅުމަށް ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިގޮތަކާއެކު ިފެންނަ ިކައުންސ ލްިި،ކުރަން ިއަތޮޅު ހައްދުންމަތ 
ިގ އެވެ.އެންއ ދާރާއަށްި

1ި ިުހހަށްކަަމށްވެފައި . ިއޮތ  ިމަޤާމު ިެއފަރާތުގެ ިފެށ ެގން ިދުވަުހން ިނެގ  ިޗުްއޓ  ިނުލ ބޭ ިމުސާރަ އަދ 
ިއަތޮޅުި ިަމތ  ިހައްދުން ިލައްވާފައ ނުވާކަން ިމުވައްޒަފެއް ިވަގުތ  ިނުވަތަ ިމުވައްޒަފެއް ިއ ތުރު އެމަޤާމަށް

ޢުލޫމާތުިދ ންިފަރާތްތަކުގެިބަޔާނުންިސާބ ތުވާތ ،ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިލ ޔެކ ޔުންތަކުންނާއ ިތަޙްޤ ޤަށްިމަ
)ތ ނެއް(ިއަހަރުިދުވަްސވެފައ ވާތ ިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންގ1ިިެއެމަޤާމުިހުސްވެފައ ިއޮންނަތާިމ ހާރުި

ި 1ިިޤަވާޢ ދުގެ ިބައ ގެ ިސަރވ ސ1ިިްވަނަ ިސ ވ ލް ިއުވާލުމަށް ިމަޤާމު ިއެފަރާތުގެ ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ
 ވެ.ކޮމ ޝަނަށްިއެންގ އެ

 

މުސާރަިނުލ ބޭިޗުއްޓ ިހަމަވުމަށްފަހުިއެފަރާތުންިވަޒ ފާއަށްިުނނ ކުމެިހުރ ިމައްސަލައ ގައ ިހައްދުންމަތ ި.3ި
ިވެރ ޔާ ިޒ ންމާދާރު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިއެކަންިި،އަތޮޅު ިކަނޑައަޅައ  ިގޮތެއް ިއަމަލުކުރާނެ ިމެދުގަ އޭނާއާ

1ިވާތ ،ިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންގެިގަވައ ދުގެިލ ޔުމުންިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށްިހުަށހަޅާފައ ނު
ިމަސްއޫލ އްޔަތުތައްި ިއޭނާގެ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިއަތޮޅު ިހައްުދންމަތ  ިދަށުން ިބައ ގެ ވަނަ
އުފުލުމުގައ ިއ ހުމާލުވެފައ ވާކަންިތަޙްޤ ގުގައ ިސާބ ތުވެފައ ވާތ ،ިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންގެިގަވައ ދުގެި

ބައ ި)ޒ ންމާދާރުިވެރ ްނ(ގެިދަށުންިހައްުދންމަތ ިއަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުިވެރ ޔާއާިިވަނ1ިަ
ިދޭތެރޭިއަޅަންޖެހޭިފ ޔަވަޅެއްިއެޅުމަށްިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށްިއެންގ އެވެ.

ި

3ި ިމުއްދަުތި. ިބަލައ ގަތުމުެގ ިފޯމްތައް ިގޯތ  ިގުޅ ގެްނ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ގދ.ގައްދޫއ ން
ިދެފޯމްކަމަށްވާ ިބަލައ ގަްތ ިވަނ ކޮށް ިފޯމްިި،ހަމަވެފައ  ިލ ާޒންގެ ިއަޙްމަދު ިއަދ  ިފޯމާއ  ިޔާމ ންގެ އަޙްމަދު

ިއ ސްމާޢ ލް ިިބަލައ ގަތ  ިާތރ ޚަކ  ިލ ޔެފައ ވާ ިބަލައ ގަތްކަމަށް ިއެދެފޯމުގައ ވެސް ިކަމަށްވެފައ  13ިޝަމ ްމ
ވ ިހުކުރުިދުވަސްިކަމަށްވެފައ ،ިއެއްވެސްިބަންދުިދުވަހެއްގައ ިފޯމްތައްިބަލައ ގެންފައ 1131ިިޑ ސެމްބަރި

(ިއަށ1020ިްޑ ސެމްބަރ12ިިގދ.ގައްދޫއ ންިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމްިހުށަހެޅުމުގެިމުއްދަތުި)
ި ި)ަނންބަރ ިފޯމް ިގެ ިޔާމ ން'' ި''އަޙްަމދު ިވަނ ކޮށް (1020/130ިހަމަވެފައ ވާ

ި ިބަލައ ގަތްކަމަށް ިދޫކޮްށ ިފޯމް ިކަމަށާއ ، ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ 12ިބަލައ ގަނެފައ ވަނ 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިއެ ިބުނެފައ ވާތ އާއ ، ިފަރާތަކުންވެސް ިހުރ ހާ ިދ ން ިމަޢުލޫމާުތ ިތަޙްޤ ޤަށް ިއ ސްމާޢ ލްިނުވާކަމަށް ދެފޯމަކ 
ިފުރ ކަމަށްި ިފޯމް ިޔާމ ންގެ ިއަޙްމަދު ިެތރެއ ން ިއޭގެ ިވެފައ ، ިކަމަށް ިދެފޯމް ިހަމައެކަނ  ިބަލައ ގަތް ޝަމ މް
އ ސްމާޢ ލްިޝަމ މްިއ ޢުތ ރާފްވެ،ިއެކަމަށްިއަޙްމަދުިޔާމ ންވެސްިހެކ ވާތ އާއ ،ިގޯތ ިފޯްމތައްިބަލައ ގެންފައ ި

ި ިއުޅެނ ކޮށް ިގެއްލ ގެން ިފޮތް ިއެފޮތްިލ ޔާ ނޑުން ިވަތްގަ ިމޭޒުގެ ިއ ސްމާޢ ލްިޝަމ މްގެ ިރައ ސަށް ކައުންސ ލް
ފެނ ،ިއޭގެިފަނަރަިމ ނެޓްިފަުހްނިއެފޮތްިބަލާިދ ޔައ ރުިއެފޮތްިދެވަނަިފަހަރަށްިގެއްލ ،ިއޭގެިފަުހންިއެފޮތްި

ިބަޔަކަށް ިވަކ  ިބޭނުންކޮށްެގން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިޝަމ މް ިއ ސްމާޢ ލް ިމ ކަމަކ  ފައ ދާއެއްިިފެނ ފައ ނުވާތ ،
11ިހޯދަދ ނުމަށްިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަަމށްިބެލެވެއެވެ.ިވ މާިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާިކުރުމުގެިޤާނޫނުގެި

ިއޮފ ހަށްި ވަނަިމާއްދާގެިދަުށންިއ ސްމާޢ ްލިޝަމ މްގެިމައްޗަށްިދަޢުާވިކުރުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެ
 އެވެ.ފޮނުވުމަށްިނ ންމ 

0. ި ިމެމްބަރ ިކައުންސ ލް ިޢަބްދުގދ.ގައްދޫ ިޗެއަރމަންިهللاިނ ޒާރު ިކޮމ ޓ ގެ ިކުރާ ިދ ރާސާ ިފޯމްތައް ގެިގޯތ 
ގެިއެއްބަނޑުިއެއްބަފާިهللاލ ސްޓުގައ ިއެއްފޯމްިއ ތުރުވާތ އާއ ،ިއެފޯމަކ ިނ ޒާރުިޢަބްދުިމަޤާމުގައ ިހުރެިތައްޔާރުިކުރުވ 

ި ިވާތ އާއ ، ިފޯމްކަމަށް ިލ ޒާންގެ ިއަޙްމަދު ިހުބޭބެ ިޢަބްދުއެފޯމް ިނ ޒާރު ިފަރާތަކ  ިޢަބްދުهللاިށަހެޅ  ިނ ޒާރު هللاިކަމަށް
ި ިއެއްބަސްވާތ އާއ ، ިކުރ ފަހުން ިތައްޔާރު ިއެލ ސްޓު ިނޯޓުކުރ  ިބަލައ ގެންފައ  ިފޯމްތައް ިގެއްލ ފައ ވާތ އާއ ގޯތ  ، ފޮތް

އާިޙަވާލުިކުރި هللاދުއެމަސައްކަތްިޙަވާލުިކުރުމުގެިގޮތުންިގޯތ ިފޯމްތަކާއ ިފުރަތަމަިތައްޔާރުިކުރ ިލ ސްޓްިނ ޒާރުިޢަބް
ކައުންސ ލްިރައ ސްިގާތުިއެދ ފައ ވާތ އާއ ،ިފޯމްތައްިޙަވާލުކުރ ިދުވަހުިهللاިދުވަހުިވެސްިއެފޮތްިހޯދުމަށްިނ ޒާރުިޢަބްދު

ިރައ ސްި ިކައުންސ ލް ިބުނުމަށް ިރައ ސްގާތު ިކައުންސ ލް ިމަދުވ ޔަސް ިއަދ  ިގ ނަވ ޔަސް ިލ ސްޓުގައ  ިފޯމެއް އެއްވެސް
ިއެއްފޯ ިސަމާލުކަމަށްިއެދ ފައ ވަނ ކޮށް، ިރައ ސްގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއެކަން ިބުނާއ ރު ިމަދުވާކަމަށް ިލ ސްޓުގައ  ިކުރ ގެ މް

ިގޯތި  ިގެނެސްފައ ވާތ އާއ ، ިބަދަލުތަކެއް ިއަމ އްލައަށް ިއުޞޫލަށް ިދ ނުމުގެ ިޕޮއ ންޓު ިއޭގެފަހުން ގެނެސްފައ ނުވާތ އާއ ،
ި ިކުރާ ިނޯޓު ިބަލައ ގަތުމަށްފަހު ިފަހުފޯމްތައް ިއެންމެ ިިފޮތުގައ ވާ ިކަމަށް ިފޯމް ިޔާމ ންގެ ިއަޙްމަދު ކައުންސ ލްިފޯމަކ 

ި ިއަދ  ިފަރާތަކުންިރައ ސްއާއ  ިޢަބްދުިއެހެން ިނ ޒާރު ިލ ސްޓަށް ިކުރ  ިތައްޔާރު ިފަހުން ިއޭގެ ނޑުިهللاބުނާއ ރު ިއެއްބަ ގެ
ި ިއ ތުރުކޮށްފައ ވާތ ، ިނަން ިބޭބޭގެ ިޢަބްދުއެއްބަފާ ިނ ޒާރު ިهللاިމ ކަމަކ  ިމަޤާމުގެ ިމ ހަކަށްިނުފޫޒު ިވަކ  ބޭނުންކޮށްގެން

ިލ 1020ިޑ ސެމްބަރި ިއޮތ  ިލ ޔެވ ފައ  ިތާރ ޚަކަށް ިފުރ  ިފޯމް ިނަމަވެސް ިއޮތް 12ިޔެފައ 
ި ިބަލައ ގެންފައ ވަނ 1020ިިޑ ސެމްބަރ ިއަދ  ިފުރާ ިފޯމް ިދޫކޮށް، ިފޯމް ިކަމަށާއ ، ގައ 

ިކަމަށާއ ،ި ިކަންިފާހަގަކުރެވޭ ިއ ސްމާޢ ލްިޝަމ މް ިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުިވެރ ޔާ ކައުންސ ލް
ިބަަލއ ގަތު ިއަދ  ިދޫކުރުން ިފޯމް ިއަދ  ިހަމަވ ތާ ިމުއްދަތު ިފަހުނ1ިިްމުގެ މަސްދުވަސް
ިަޢބްދު ިމެމްބަރިނ ޒާރު ިފޯމެއްިهللاިކައުންސ ލް ިނަމުގައ  ިނެތް( ި)ރަށުގައ  ިޭބބެގެ އޭނާގެ

ނޑުގެި ިގަ ިނޭނގޭނެހެން ިތާރ ޚް ިފެކްސްކުރ  ި)އޭގެ ިކުރުވައ ގެން ިފެކްސް ިކާޑު ިއައ ޑ  ފުރާ
ިވެރ  ިޒ ންމާދާރު ިގެނެސް ިކަފާލެވ ފައެވެ.( ިވަނ  ިބަލައ ގެންކަަމްށިއެއްބައ  ިލައްވާ ޔާ

ިހުރ ހާި ިބަލައ ގަތް ިފޯމަކާއ  ިހުރ ހާ ިދޫކުރ  ިއަދ  ިހ މެނުވ ކަމަށާއ ، ިލ ސްޓުގައ  ސޮއ ކޮށް
ިނަގާި ިނެގ މ ހަކު ިސ އްރުން ިއޮތްވާ ިކޮޓަރ ގައ  ިފޮްތިރައ ސްގެ ިލ ޔެވ ފައ ވާ ިވަކ ން ފޯމެއް

ިކަމަށާއ ، ިޭނނގ ފައ ވާ ިވަނ  ިވ ަތނެއް ިހަމަޔަށްވެސް ިމ އަދާ ިފަހުްނިިއަދ  ިއެންެމ އެފޮތް
ވަނަިނަންބަރުިޖަހައ ިލ ޔަންިއުޅެފައި 101ިކައުންސ ލްގެިތ ންިމެމްބަރަކަށްިފެނުނުއ ރުި

ިއަދ ި ިކަމަށްވާތ  ިސޮއ ކުރ ިތަނުގައ  ިރައ ސް ިލ ޔެވޭނ  ިލ ޔެފ ަނމަ ހުރ ކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް
ި ިހުއްޓާލާފައ ވާ ިލ ޔުްނ ިއެނގ ދާނެތ  ިކަން ިލ ޔުުނ ިފަހުން ިނަމެއް ކަމަްށިއ ތުރު

ިކައުންސ ލްި ިއާއ  ިޝަމ މް ިއ ސްމާޢ ލް ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ިއަދ  ބެލެވޭކަމަށާއ ،
ިޢަބްދު ިކުރުންިهللاިމެމްބަރިނ ޒާރު ިކަމެއް ިމ ފަދަ ިފައ ދާއަށްޓަކައ  ިއަމ އްލަ ިގުޅ ގެން އާއ 

 .މ އ ިވަރަށްިނުރައްކާތެރ ިއަދ ިވަރަށްިޒ ންމާދާރުކަންިކުޑަިޢަމަލެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިހޯދަ ވ މާިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާިކުރުމުގެިޤާނޫނުގެިދ ނުމަށްިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށްިބެލެވެއެވެ.ިއ ިފައ ދާއެއް
ިޢަބްދ90ިު ިނ ޒާރު ިދަށުން ިމާއްދާގެ ިއޮފ ހަށްިهللاވަނަ ިޖެނެރަލްގެ ިޕްރޮސެކ އުޓަރ ިކުރުމަށް ިދަޢުވާ ިމައްޗަށް ގެ

 ންމ އެވެ.ފޮނުވުމަށްިނ 
ި

ި ިޗެކްކޮށް ިލ ޔުންތައް ިސްކޫލްގެ 00ިިލ.މާވަށު ިހުންނަންޖެހ9800ިިޭޖުލައ  ިމާވަށުިސްކޫލްގައ  ިހަމައަށް ިދުވަހާ ވަނަ
ި ިބެލުމުން، ިހ ސާބުކޮށް ިޢަދަދު 00ިިފައ ސާގެ ިތ ޖޫރ ގައި 9800ިޖުލައ  ިސްކޫލްގެ ިމާވަށު ިދުވަހާހަމައަށް ވަނަ

ި ިހުރ  ިތ ޖޫރ ގައ  ިފައ ސާއަށްވުރެ ިފައ ސާހުންނަންޖެހޭ ިރުފ ޔ2,621.68ިިާި ިއެކާވ ސް ިހަސަތޭކަ )ދެހާސް
ި ިއަށްލާރ ( ިމަދުވެއެވެ.ފަސްދޮޅަސް ިބަލަހައްޓަމުންިިރުފ ޔާ ިބާކ  ިތ ޖޫރ  ިސްކޫލްގެ ިމާވަށު ިމަދުވެފައ މ ވަނ  މ ފައ ސާ

ިތަޙް ިމ މައްސަލައ ގެ ިސަބަބުންކަމަށް ިނެތުމުގެ ިބަލަހައްޓާފައ  ިރަނގަޅަށް ިލ ޔެކ ޔުންތައް ޤ ގުންިނުގެންދާތ އާއ 
ިފައ ސާއާބެހޭި ިއަދ  ިޙަވާލުވެހުރ  ިތ ޖޫރ އާ ިސްކޫލްގެ ިލ.މާވަށު ިމަދުވެފައ މ ވަނ  ިމ ފައ ސާ ޔަޤ ންކުރެވެއެވެ.

ިއޮފ ސަރ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިހުރ  ިއ ސްކޮށް ިބެލެހެއްޓުމުގައ  ިއޭނާގެިލ ޔެކ ޔުންތައް ިއ ހުމާލުންކަމަށްވ ނަމަވެސް ގެ
ިމަ ިއޭނާގެ ިނުވަތަ ިބޭނުންކޮށްގެން ިސާބ ތުވާވަރަށްިވަޒ ފާ ިހޯދ ކަން ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ޤާމުގެ

ި ިނެތުމުންނާއ ، ިލ ބ ފައ  ިގަރ ނާ ިހެއްކާއ  ިމަދުވާ ިތ ޖޫރ ން ިސްކޫލްގެ ިހަސަތޭކ2,621.68ިިަލ.މާވަށު )ދެހާސް
ި ިސްކޫލަށް ިލ.މާވަށު ިރުފ ޔާ ިއަށްލާރ ( ިފަސްދޮޅަސް ިރުފ ޔާ ިއެކާވ ސް ިއޮފ ސަރއޭރުހުރ  ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(92ިންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫން(ިގެިކޮރަޕްޝަި-)އެންޓ ި،9880/00ިޤާނޫންިނަންބަރު:ިިދައްކާފައ ވާތ ،
ި ިމައްސަލައެއ0ިިްގެ ިޒާތުގެ ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކ  ިފަދައ ން ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ
ިކަމަ ނޑައަޅައ  ިކަ ިށް ިއަދ  ިނ ންމ އެވެ. ިމ ހ ސާބުން ިސްކޫލުގެމައްސަލަ ިބަލަހައްޓަމުންިިތ ޖޫރ ިލ.މާވަށު ބާކ 

ިނުގެންދާކަމާ ިބަލަހައްޓާފައ  ިރަނގަޅަށް ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިތާނގައި ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތ ،ިނުވާކަންިއ  ިއޮތް ކުރ ޔަށް
ިދަ ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިގޮތުގެމ3.01ިައުލަތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ިވަނަ ިކުރެއްވުމަށާއި ތ ން ިޚަރަދުތައް ސްކޫލްގެ

އ ސާގެިތ ޖޫރ ިރ ޕޯޓްިހުގައ ިބަހައްޓާިފަމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިއޮފ ިވަނ2.22ިަދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި
ިތައްޔާރުކުރުމަށްިދެންނެވ އެވެ.

ިއޮޑ ޓެއ1009ިް ިސްކޫލްގެ ިލ.މާވަށު ިއޮފ ހުން ިޖެނެރަލްގެ ިއޮޑ ޓަރ ިއަހަރު ިއެިިވަނަ ކުރ އ ރު،
ި ިބުނ2ިިާތ ޖޫރ ން ިކުރެވ ފައ ވާކަމަށް ިފާހަގަ ިކަން ިމަދުވެފައ ވާ ިރުފ ޔާ ިގ ނަ ލައްކައަށްވުރެ
 މައްސަލަ.

36 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިމުއްދަތަކަށް،3ި ނޑައެޅޭ ިކަ ިއޮންނަނ  ިއުޞޫލު ިގަތުމުގެ ިޑ ސަލް ިއ ންޖ ނުގެއަށް ިރައްޔ ތުންގެ ިލ.މާމެންދޫ ި .
ި ިފަރާތަކާ ިއަމ އްލަ ިމަސްލަހަތުިއ ޢުލާނުކޮށްގެން ިއ ސްވެރ ޔާގެ ިޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށްވާއ ރު، ިއުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް

ި ިނުކޮށް ިއ ޢުލާނެއް ިނުހަދައ  ިއެއްބަސްވުމެއް ިވ ޔަފާރ އަކުން 1111ިއެކުލެވޭ ިއަހަރާއ  ިއަހަރުގ1110ިެވަނަ ވަނަ
ިވ ޔަފާރ  ިރުފ ޔާގެ ިއެތައްލައްކަ ިގަނެ ިޑ ސަލް ިއ ންޖ ނުގެއަށް ިރައްޔ ތުންގެ ިހުށަހެޅި ިބައެއްގައ  ިބުނެ ކޮށްފައ ވާކަމަށް

ިމައްސަލަ:

ިއެގްރ މެންޓްގެިިހަދާފައ ވާިގަތުމަށްިޑ ސަލްިއަބޫބަކުރާއެކުިމުޙައްމަދުިދޮރާމާގެިމާމެންދޫ.ލ 2.2
ިޢަލ ިިޙުސައ ންިލުނބޯގަސްދޮށުގޭިމާމެންދޫ.ލިގައ 5002ިޖޫނ52ިްިހަމަވުމަށްފަހުިިގައ 5002ިމާރޗ52ިިްިމުއްދަތު
ިއެގްރ މެންޓްިހެިއެގްރ މެންޓްިގަތުމުގެިޑ ސަލްިއާއެކު ިއަދ  ިނުކޮށް ިއ ޢުލާނު ިގަނެފައ ވަނ  ިޑ ސަލް ިދެމެދު ދުމާ

ިގަތުމަށްި ިޑ ސަލް ިއަބޫބަކުރާއެކު ިމުޙައްމަދު ިދޮރާމާގެ ިކަމުގައ ވ ނަމަވެސް ިފ ހާރައ ން ިލ.މާމެންދޫިސ ނަފަސާ ނަހަދައ 
ި ިމުއްދަތު ިއެގްރ މެންޓްގެ 92ިިހަދާފައ ވާ ިމ9880ާމާރޗް ިހަމަވ އ ރު ިއ ބްރާހ މްިގައ  ިކަތ ބު ިއޭރުގެ ިއޮފ ހުގެ މެންދޫ

ިކަމަށްވެފައ  ިމާލޭގައ  ިކޯހެއްގައ  ިހުރ  ިި،ޝ ޔާމް ިނ ކުމެފައ ވަނ  ިއޮފ ހަށް ިޝ ޔާމް ިއ ބްރާހ މް 01ިކޯސްނ ންމައ 
ި ިކަމަށްވުމާއ 9880ިޑ ސެމްބަރ ިއެނގުނުި، ގައ  ިގަންނަމުންދާކަން ިޑ ސަލް ިނަހަދައ  ިއެގްރ މެންޓް އ ޢުލާނުނުކޮށް

ިމަސައްކަތްި ިހޯދުމުގެ ިފަރާތެއް ިތެޔޮގެންނާނެ ިއ ޢުލާނުކޮށްގެން ިމަތ ން ިމަޝްވަރާގެ ިރކ.ކޮމ ޓ ގެ ިފެށ ގެން ހ ސާބުން
ިގެނައު ިޑ ސަލް ިނުކޮށް ިއެގްރ މެންޓް ިބުނެފައ ވުމާއ ، ިޝ ޔާމް ިއ ބްރާހ މް ިރކ.ކޮމ ޓ އަށްިފެއްޓ ކަމަށް ިމައްސަލަ މުގެ

90ިި ިފ ހާރައ ނ9880ިިްފެބްރުއަރ  ިސ ނަފަސާ ިނެތ  ިއެގްރ މެންޓެއް ިހުށަހަޅާފައ ވާތ  ިޝ ޔާމް ިއ ބްރާހ މް ދުވަހު
ި ިބެލެވޭނެ ިނުފޫޒުންކަމަށް ިޝ ޔާމްގެ ިއ ބްރާހ މް ިފަށާފައ މ ވަނ  ިގަންނަން ިކޯސްިިހަމައެއްޑ ސަލް ިނަމަވެސް ނެތެވެ.

ިޝ  ިއ ބްރާހ މް ިނ ންމައ  ިފ ހާރައ ން ިސ ނަފަސާ ިނުކުތްފަހުން، ިއޮފ ހަށް ިއެނބުރ  )އަށްސަތޭކ812,260.00ިިަޔާމް
ިމ ގެތެރެއ ންި ިގަނެފައ ވުމާއ  ިއ ންޖ ނުގެއަށް ިލ.މާމެންދޫ ިޑ ސަލް ިރުފ ޔާގެ ިފަސްދޮޅަސް( ިދުއ ސައްތަ ބާރަހާސް

ިޚަރަދުކުރުމ713,760.00ިަ ިރުފ ޔާ ިފަސްދޮޅަސް( ިހަތްސަތޭކަ ިތޭރަހާސް ިއ ބްރާހ މްި)ހަތްސަތޭކަ ިހުއްދަދ ފައ ވަނ  ށް
ޝ ޔާމުކަންިއެނގޭތ އާއ ިސ ނަފަސާިފ ހާރައަކ ިއ ބްރާހ މްިޝ ޔާމްގެިބައްޕަގެިފ ހާރައެއްކަމަށްިވާތ އާއ ،ިސ ނަފަސާި
ިބެލެހެއްޓުމާއ ،ި ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިސަރުކާރުގެ ިގެންދ ޔަ ިއަމަލުކުރަމުން ިއޭރު ިގަތުމުގައ  ިޑ ސަލް ފ ހާރައ ން

ނޑައެޅޭި ިކަ ިއޮންނަނ  ިއުޞޫލް ިގަތުމުގެ ިޑ ސަލް ިއ ންޖ ނުގެއަށް ިރައްޔ ތުންގެ ލ.މާމެންދޫ
ިއުސޫލުން ިކޮންޓްރެކްޓް ިފަރާތަކާ ިއަމ އްލަ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ހަވާލުކޮށްގެންިިމުއްދަތަކަށް

ިނުހަދައި  ިއެއްބަސްވުމެއް ިވ ޔަފާރ އަކުން ިއެކުލެވޭ ިމަސްލަޙަތު ިއ ސްވެރ ޔާގެ ކަމަށްވާއ ރު،
ި ިނުކޮށް ިވ1001ައ ޢުލާނެއް ިއަހަރާއ ، ިރައްޔ ތުންގ1001ިިެނަ ިބައެއްގައ  ިއަހަރުގެ ވަނަ

އ ،ިމާމެންދޫިބަނދަރުިއ ންޖ ނުގެއަށްިޑ ސަލްިގަނެިއެތައްލައްކަިރުފ ޔާގެިވ ޔަފާރ ކޮށްފައ ވާިކަމަށާ
ިއޮފ ހުގެި ިމާމެންދޫ ިބަދަލުދ ނުމަށް ިއެރުއްގަހައް ިކެނޑުމަށްފަހު، ިރުއްގަސް ިހުރ  ޞަރަޙައްދުގައ 

ި ިނަގާފައ ވާ ިއައ ޓަމްތަކުން ިއަށ8,958.94ިްއެކ  ިފަންސާސް ިނުވަސަތޭކަ ރުފ ޔާިި)އަށްހާސް
ިއަި ިބަދަލުދ ނުމުގެ ިރުއްގަހަށް ިނެގުމަށްފަހު، ިލާރ ( ިހަތަރު ިޖަމާކޮށްފައ ނުވާިނުވަދ ހަ އ ޓަމަށް

ި ިފޮނުވާފައ ވާ ިސަރުކާރުން ިބަދަލުދ ނުމަށް ިއެރުއްގަހަށް )ތ ރ ސްހަހާސ36,154.82ިިްކަމަށާއ ،
ިދެލާރ ( ިއަށްޑ ހަ ިރުފ ޔާ ިހަތަރު ިފަންސާސް ިމުދަލާއި ިސަތޭކަ ިސަރުކާރުގެ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވަނ  އަށް
ނަންިހާމަނުކުރާިފަރާތަކުނ1022ިިްމެއ 22ިިފައ ސާިހޭދަކުރުމުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިކަމަށްިބުނެި

ިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

1.80ިމާއްދާގައ ި)ދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގ1.00ިިެސާބުތައްިލ ޔެިބެލެހެއްޓުމުގެިގަވާއ ދުގެިހޭދަކުރުމާއ ،ިހ 
ިއެންޓ ި ިބުނެފައ ވާގޮތަށް ިއޭރުި-މާއްދާ( ިނެތުމުންނާއ  ިއެނގެން ިހޯދާފައ ވާކަން ިހުއްދައެއް ިބޯޑުގެ ކޮރަޕްޝަން

ިޝ ި ިއ ބްރާހ މް ިމުވައްޒަފަކ  ިއ ސް ިއެންމެ ިއޮފ ހުގެ ިއ ންޖ ނުގެއަށްިލ.މާމެންދޫ ިލ.މާމެންދޫ ިކަމަށްވާތ ، ޔާމް
ިހެކި  ިކ ތާބ  ިޔަޤ ންކުރެވޭނެ ިޚ ލާފަށްކަން ިގަވާއ ދާ ިސަރުކާރުގެ ިގަނެފައ މ ވަނ  ިޑ ސަލް ިފ ހާރައ ން ސ ނަފަސާ

ވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ިގެިދަށުންިއ ބްރާހ މްިޝ ޔާމްއ00ިިާހުރުމާއެކުިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނުގެި
 މަށްިނ ންމ އެވެ.ިކޮޅަށްިދައުވާިކުރުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފ ހަށްިފޮނުވުދެ

15ިލ.މާމެންދޫިދޮރާމާގެިމުޙައްމަދުިއަބޫބަކުރާއެކުިޑ ސަލްިގަތުމަށްިހަދާފައ ވާިއެގްރ މެންޓްގެިމުްއދަތުި.3ި
ި 1111ިމާރޗް ިހަމަވުމަށްފަހު 13ިިގައ  ިލުނބޯގަސްދޮށުގ1110ޭޖޫން ިލ.މާމެންދޫ ިޢަލ ިިގައ  ޙުސައ ން

ިޑ ސަލްި ިއ ންޖ ނުގެއަށް ިރައްޔ ތުންގެ ިމާމެންދޫ ިދެމެދު ިހެދުމާ ިއެގްރ މެންޓް ިގަތުމުގެ ިޑ ސަލް އާއެކު
ިހޭަދކުރުމާއ ،ި ިބެލެހެއްޓުމާއ ، ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިސަރުކާރުގެ ިއަމަލުކުރަމުންގެންދ ޔަ ިއޭރު ގަނެފައ ވަނ 

ިޚ ލާފަށް ިގަވާޢ ދާ ިެބލެހެއްޓުމުެގ ިލ ޔެ ިޚ ލާފަށްިިހ ސާބުތައް ިގަވާއ ާދ ިމ މުއްދަތުގައ  ކަަމށްވާތ އާއ ،
ިފަހެއް(1,571,465.00ިި ިފަސްދޮޅަސް ިހަތަރުސަތޭކަ ިއެއްހާސް ިހަތްދ ހަ ިފަސްސަތޭކަ )އެއްމ ލ އަން

ރުފ ޔާގެިޑ ސަލްިލ.މާމެންދޫިސ ނަފަސާިފ ހާރައ ންިގަނެފައ ވާކަްނިލ ޔުންތަކުންިއެނގޭތ އާއ ،ިލ.މާމެންދޫި
ިމުޙައްމަދު ިިދޮރާމާގޭ ިމުއްދަތު ިއެގްރ މެންޓްގެ ިހަދާފައ ވާ 15ިިއަބޫބަކުރާއެކު ިހަމަވ އ ރު،1111ިމާރޗް ގައ 

ިޢަބްދު ިކުޑަކަތ ބު ިއޭރުގެ ިހުރ  ިޙަވާލުވެ ިހ ންގުމާ ިއޮފ ސް ިލ.މާމެންދޫިهللاިމާމެންދޫ ިކަމަށްވާތ އާއ ، ވަޙ ދު
ިއ ޢުލާނުކޮށްގެން ިހުއްޓާލ ފަހުން ިވ އްކުން ިތެޔޮ ިއަބޫބަކުރު ިމުޙައްމަދު ިހޯދެންދެންިިދޮރާމާގޭ ބަޔަކު

ިތެޔޮި ިފ ހާރައ ންވެސް ިސ ނަފަސާ ިއެދުވަސްވަރު ިވާނެކަމަށާއ  ިގަނެވ ފައ  ިތެޔޮ ިނުކޮށްވެސް އެގްރ މެންޓް
ިަޢބްދު ިގަނެވ ފައ ވާނެކަމަށް ިަގނެފައ ވާިهللا ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިފ ހާރައ ން ިސ ނަފަސާ ިބުނެފައ ވާތ ، ަވޙ ދު

ިތެރެއ ން ިފައ ސާގެ ިޚަރަދުކޮށްފައ ވާ ިދުއ ސައްތ819,205.00ިިަިޑ ސަލަށް ިހާސް ިނަވާަރ )އަށްސަތޭކަ
ވަޙ ދުިهللاިވަޙ ދުކަންިލ ޔުންތަކުންިއެނގޭތ ،ިޢަބްދުިهللاިފަހެއް(ިރުފ ޔާިޚަރަދުކުރުމަށްިހުއްދަދ ފައ ވަނ ިޢަބްދު

ިފައ ދާއެއްި ިފ ހާރައަށް ިސ ނަފަސާ ިބޭނުންޮކށްެގން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ޢަމަލުކޮށްފައ މ ވަނ 
ިހޯދައ ދ ނުމަށްކަ ިޤާނޫނުެގ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުްއޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން ިޔަޤ ންކުރެވޭތ  ިތަޙުޤ ޤުން ވަނ31ިިަމަށް
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިޢަްބދުި ިދަށުން ި)ހ(ިގެ ިއޮފ ހަށްިهللاިމާއްދާގެ ިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެ ިކުރުމަށް ިދައުވާ ިދެކޮޅަށް ވަޙ ދުއާ
 ފޮނުވުމަށްިނ ންމ އެވެ.

ނޑުމަށްފަހުިރުއްގަސްިހުރ ިސަރަޙައްދުގައ ިަބނދަރުިމާމެންދޫ.1ި ިމާމެންދޫިިަބދަލުދ ނުމަށްިިއެރުއްގަހަށްިކެ
ިބަދަލުދ ނުމުެގ8,958.94ިިިނަގާފައ ވާިއައ ޓަމްތަކުންިއެކ ިއޮފ ހުގެ ިރުއްގަހަށް ިނެގުމަށްފަހު ރުފ ޔާ

ި ިފޮނުވާފައ ވާ ިސަރުކާރުން ިބަދަލުދ ނުމަށް ިއެރުއްގަހަށް ިޖަމާކޮށްފައ ނުވާކަމަާށއ  36,154.82ިއައ ޓަމަށް
ރުފ ޔާއަށްިޢަމަލުކޮށްފައ ވަނ ިސަރުކާރުގެިމުދަލާއ ިފައ ސާިހޭދަކުރުމުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްކަމަށްބުެނިހުށަހެޅ ި

 މައްސަލަ:

ި
ިފޮނުވި 9.0ިި ިއަތޮޅުއޮފ ހުން ިބަދަލަށް ިރުއްގަހުގެ ިހުރ  ިސަރަޙައްދުގައ  ިބަނދަރު ލ.މާމެންދޫ

ިހަތަރ36,154.82ިިު ިފަންސާސް ިއެއްސަތޭކަ ިހަހާސް ިއޮފ ހުގެި)ތ ރ ސް ިއ ތުރުން ިރުފ ޔާގެ ިދެލާރ ( ިއަށްޑ ހަ ރުފ ޔާ
8,959.02ިއެކ އެކ ިއައ ޓަމްތަކުންިނަގައ ގެންިބަނދަރުިސަރަހައްދުންިއ ތުރަށްިކަނޑަންޖެހުނުިރުއްގަހުގެިބަދަލަށްި

ިބަދަި ިރުއްގަހުގެ ިޚަރަދުކޮށްފައ ވ ނަމަވެސް، ިރުފ ޔާ ިދެލާރ ( ިނުވަރުފ ޔާ ިފަންސާސް ިނުވަސަތޭކަ ލަށްި)އަށްހާސް
ިއެފަރާތްތަކާި ިފައ ސާ ިޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ިވެރ ފަރާތްތަކާ ިއެތަކެތ ގެ ިފައ ސާގެތެރެއ ން ިނަގާފައ ވާ ޚަރަދުކުރުމަށް

ި ިޖަމާކޮށްފައ ވާ ިއަނބުރާ ިމެދުވެރ ނުވުމުން ިޚަރަދުވާގޮތް ިތޭރ5,913.50ިިަޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ިނުވަސަތޭކަ )ފަސްހާސް
ިއެކ ފަ ިރުފ ޔާއ ން ިފަންސާސްލާރ ( ިރުފ ޔާ ިނަގާފައ ވާ ިޙަވާލުކުރުމަށް ިހަސަތޭކަ(3,600.00ިިރާތްތަކާ )ތ ންހާސް

ި ިބާކ ވ  ިޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ިރުފ ޔ2,313.50ިިާރުފ ޔާ ިފަންސާސްލާރ ( ިރުފ ޔާ ިތޭރަ ިތ ންސަތޭކަ )ދެހާސް
ނުވަސަތޭކަިި)އަށްހާސ8,959.02ިްިއަތޮޅުއޮފ ހަށްިފޮނުވާފައ ވުމާއ ،ިއެކ ިއައ ޓަމްތަކުންިނަގައ ގެންިޚަރަދުކޮށްފައ ވާ

ި ިދެލާރ ( ިނުވަރުފ ޔާ ިއޮފ ހުގެިފަންސާސް ިމާމެންދޫ ިފޮނުވާފައ ވާކަން ިއޮފ ހަށް ިމާމެންދޫ ިއޮފ ހުން ިއަތޮޅު ރުފ ޔާ
ިލ  ިއަތޮޅުއޮފ ހުގެ ިއަދ  ިލ ޔުންތަކުންވެސް ިއެނގެންނެތުމުންނާއ ، ިރުއްގަހުގެިޔުންތަކުންވެސް ިސަރަޙައްދުގެ ބަނދަރު

ންވެސްިޑެބ ޓްިވެފައ ިނުވާތ ިމާމެންދޫިއައ ޓަމްތައްިއެއަހަރުގެިނ ޔަލަށްިއަދ ިފަހުިބަދަލުިދ ނުމަށްިފައ ސާިނަގާފައ ވާ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިކުރ ގެި ިލ.މާމެންދޫ ިނެތުމުން ިބެލެވެން ިޚ ލާފަށްކަން ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިޢަމަލުކޮށްފައ މ ވަނ  ިމ ކަމުގައ  އޮފ ހުން
ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިޝ ޔާމް ިއ ބްރާހ މް ިތަޙުޤ ގަށްިިކަތ ބު ިހޯދ ކަން ފައ ދާއެއް

ިިފާހަގަކުރެވ ފައ ނެތަތ ، ިނަންބަރު: 9880/00ިޤާނޫން ި-)އެންޓ ި، ިގެ ިޤާނޫން( ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ92ިަކޮރަޕްޝަން
ި ިގެ ި)ހ( ިނުވ0ިިާމާއްދާގެ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކ  ިފަދައ ން ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ

ނޑަ ިއެވެ.ިއަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމ މައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
 

ިހ ންގާއ ރުި ިމުޢާމަލާތްތައް ިފައ ސާއާބެހޭ ިއ ދާރާގެ( ިކައުންސ ލްގެ ިލ.މާމެންދޫ ި)މ ހާރު ިއޮފ ހުގެ ލ.މާމެންދޫ
 އ ޞްލާޙުކުރުންިމުހ އްމުިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްިތ ރ ގައ ިމ ވަނ އެވެ.

2. ި ިއަގު ިތަކެތ ގެ ިގަންނަ ިދައުލަތުގ25,000.00ިިެއެއްފަހަރާ ިބޮޑުނަމަ، ިރުފ ޔާއަށްވުރެ )ފަންސަވ ސްހާސް(
ިއެގްރ މެންޓްިކޮށްގެންި ިހޯދައ  ިއަންދާސ ހ ސާބު ިގޮތަށް،ިއ ޢުލާނުކޮށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ މާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ 

 އެއެއްޗެއްިގަތުން.
ިޖެ .1 ިހ ންގަން ިމުއާމަލާތެއް ިވ ޔަފާރ ގެ ިވ ޔަފާރ އަކުން ިހުރ  ިގުޅުން ިދައުލަތުގެިމުވައްޒަފަކާ ިނަމަ، ހ އްޖެ

ިވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށްިޢަމަލުކުރުން.2.01ިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

11ިި ިބަދަލުވުމަކި 1022ިމެއ  ިއަށް ިއެމް.ޑ .ޕ  ިއ ން ިޑ .އާރް.ޕ  ިމެންބަރު ިދާއ ރާގެ ިހުޅަނގު ިމާފަންނު ިދުވަހު ވަނަ
ިވާތ  ިކަމަށް ިކަމެއް ިހުއްދަ ިކުރުން ިގޮތުން ިޤާނޫނ  ިއޭނާއަށް 11ިިއާއ ، 1022ިިޖޫން ިދުވަހު ިބޭބެވަނަ އަށްިއޭނާގެ

ިޖުމްހޫރ އްޔާއަށްި ިދ ފައ ވަނ ،ިރައ ސުލް ިކަން ިނާއ ބު ިމ ނ ސްޓްރ ގެ ިޔޫތް ިނަޝ ދު ިމުޙައްމަދު ިޖުމްހޫރ އްޔާ ރައ ސުލް
ި،ވަނަިމާއްދާގެި)ޅ(ިގެިދަށުންިލ ބޭިބާރުގެިދަށުންިކަމަށްވާތ 221ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޖުމްހޫރ އްޔާގެިޤާނޫނުއަސާސ ިގެި

މ މައްސަލަިތަކެއްިކޮށްފައ ވާިކަމަށްިޤާނޫނ ިގޮތުންިނުބެލެވޭތ ިޝަނަށްިމަގުފަހ ވާގޮތަށްިކަންތައްމ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްި
ިމ ހާހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ި

ިހުޅަނގުި ިމާފަންނު ިމަޖްލ ހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިހޯދުމަށްޓަކައ  ިމެޖޯރ ޓ  ިމަޖްލ ހުގެ ރައްޔ ތުންގެ
ިއެމް.ޑ  ިމެމްބަރު ިދާއ ރާގެ ިގޮތުން ިއ ނާމެއްގެ ިއެކަމުގެ ިގެންގޮސް، ި.ޕ އަށް ިބޭބެއަށް ޔޫތްިއޭނާގެ

ިމ ނ ސްޓަރުގެިނާއ ބްިކަމުގެިމަގާމްިދ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިއޭނާގެި ިޕްރ ންސ ޕަލް ިސްކޫލްގެ ިކުއްޖަިތ.ދ ޔަމ ގ ލ  ިޢާއ ލާގެ ިއަންހެނުންގެ ިޚަރަދުގައި ކަށް ިސްކޫލްގެ ދ ޔަމ ގ ލ 
ިގޮތަށްިިލައ ބްރޭރ އަން ިމަގުފައ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމ މައްސަލައ ގައ  ިނެތުމާއެކު ިއެނގެން ިފޮނުވާފައ ވާކަން ކޯހެއްގައ 

ިނ ން ިމ ހާހ ސާބުން ިމ މައްސަލަ ިއެނގެންނެތުމުން ިކޮށްފައ ވާކަން ިކަމެއް ިއެއްވެސް ިއަދ  ިއެކ އެކ ިމ އެވެ. ިސަރުކާރުގެ
ިސ ޓ ތަކާ ިފޮނުވާ ިގުޅ ގެން ިއެކ ކަންކަމާއ  ިލ ޔުންތަށްިއ ދާރާތަކުން ިއެނޫންވެސް ފަސޭހައ ންި، ކުރ އަށްއޮތްތާނގައ ިއ 

ސްކޫލަށްިއެންގ އެވެ.ހޯދޭނޭިގޮތަކަށްިފައ ލްކޮށްިބެލެހެއްޓުމަށްި ިތ.ދ ޔަމ ގ ލި 

 

ި

ދ ޔަމ ގ ލ ިސްކޫލްގެިއްިތ.ދ ޔަމ ގ ލ ިސްކޫލްގެިޕްރ ންސ ޕަލްިއޭނާގެިއަންހެނުންގެިޢާއ ލާގެިކުއްޖެ
ިފޮނުވާފައ ވާިކަމަށާއ ިއެކޯހަށްިއޭނާިފޮނުވާފައ ވަނ ިއ ޢުލާނުިޚަރަދުގައ ިލައ ބްރޭރ އަންިކޯ ހެއްގައ 

ިމައްސަލަިިނުކޮށްިކަމަށްިބުނާި

39 

2ި .ި ިނަންބަރު ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިލ މ ޓެޑުން ިޕްރައ ވެޓް ި)ޖޭވ ( ިއެކްސެލޯ ިއަރުން (23.01.1001ި)02ިމޯވޭ
ި ިނަންބަރު ިޔަޤ ންކުރެވޭތ އާއ  ިނޫންކަން ިއ ންވޮއ ސްއެއް ިޞައްޙަ އ ންވޮއ ސްގައ ވ1001/121ިިާއ ންވޮއ ސްއަކ 

ިޢަދަދެއް ިހުށަހެޅ ދާނެ ިހޯދުމަށް ިކްލެއ މްގޮތުގައ  ިރ ޓެންޝަން ިދެއ ންވޮއ ސްގައ ވާިޢަދަދަކ  ިމ  ިނުބެލެވޭތ ، ކަމުގައ 
ިތަޙްޤ ޤުންި ިނޫންކަން ިފައ ސާއެއް ިދެއްކ ގެންވާނެ ިލ މ ޓެޑަށް ިޕްރައ ވެޓް ި)ޖޭވ ( ިއެކްސެލޯ ިއަރުން ިމޯވޭ ިއަކ  ފައ ސާ

ިސަބަބު ިޚ ލާފުވުމުގެ ިއެއްބަސްވުމާ ިލ މ ޓެޑުން ިޕްރައ ވެޓް ި)ޖޭވ ( ިއެކްސެލޯ ިއަރުން ިމޯވޭ ިއަދ  ންިދަލ ލުކޮށްދެއެވެ.
ިއ ސްތ ޢުނާފުި ިހައ ކޯޓުގައ  ިފަރާތުން ިއެކްސެލޯގެ ިއަރުން ިމޯވޭ ިމައްސަލަ ިހޯދުމުގެ ިބަދަލު ިގެއްލުމުގެ ލ ބުނު
ިއަރުންި ިމޯވޭ ިނުނ މެނ ސް ިވަކ ގޮތަކަށް ިމައްސަލަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއ ސްތ ޢުނާފުކުރުމަށް ިހައ ކޯޓަށް ކޮށްފައ ވުމުން

އ ވާިއެއްވެސްިމަސައްކަތަކަށްިނުވަތަިއެފަރާތަށްިއެއްވެސްިފައ ސާއެއްިއެކްސެލޯި)ޖޭވ (ިޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑުންިކޮށްފަ
ދ ނުމަކ ިކުރެވ ދާނެކަމެއްކަމަކަށްިނުބެލެވެއެވެ.ިވުމާއެކު،ިނޭޝަނަލްިޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމެންޓްިސެންޓަރގެިނަންބަރުި

0201/1022/2023ިި ިދ ފައ ވާ ިކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ިމޯވޭ ިޚަރަދުކޮށް ިވައުޗަރުން 18,757,659.00ިޕޭމަންޓު
ިފައ ދާއެއްި ިނުވައެއް(ިރުފ ޔާއަކ ިއެފަރާތަށް ިފަންސާސް ިހަތްހާސްިހަސަތޭކަ ިހަތްސަތޭކަިފަންސާސް ިމ ލ އަން )އަށާރަ
ިޕޭމަންޓްި ިދަލ ލުކޮށްދެއެވެ. ިތަޙްޤ ޤުން ިމ މައްސަލައ ގެ ިފައ ސާއެއްކަމުގައ  ިދ ފައ ވާ ިއެފަރާތަށް ިދ ނުމުގެގޮތުން ހޯދައ 

ިމ ފައ ސާ ިސެންޓަރގެިިވައުޗަރުގައ  ިޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމެންޓް ިނޭޝަނަލް ިއެއްފަރާތަކ  ިހުއްދަދ ފައ ވާ ޚަރަދުކުރުމަށް

ިއާރާސްތުކުރުމުި ިލ.ގަމު ިކާރ ޘާއަށްފަހު ިއެރަށުގައި ސުނާމ  ިދަށުން ިފ ޔަވަހ ގެ ިފުރަތަމަ ގެ
ި ިޙަވާލުކުރ  ިލ މ ޓެޑާ ިޕްރައ ވެޓް ި)ޖޭވ ( ިއެކްސެލޯ ިއަރުން ިމޯވޭ ިހެދުމުގ130ިިެޢ މާރާތްކުރަން ގެ

ިހެދުމަށްފަހުި ިއެކުންފުނ ން ިބ ން ިޢ މާރާތްކުރެވުނު ިމަގާއ  ިއޮތް ިދަތުރުކުރުމަށް ިއެހ ސާބަށް ތެރޭގައ 
ި ިގޮތުގައ  ިއަގުގެ ިހޯދުމަށ992,000.00ިިްއޭގެ ިޔޫއެސްޑޮލަރު ިދެހާސް( ިނުވަދ ހަ )ނުވަސަތޭކަ

ިދ ނުމަށްި ިއެފައ ސާ ިފަރާތުން ިމެނޭޖްމެންޓްގެ ިޑ ޒާސްޓަރ ިނޭޝަނަލް ިހުށަހެޅުމުން އެކުންފުނ ން
ިކަމެއްި ިކުރަންޖެހޭ ިއެކުންފުނ ން ިމ ކަމަކ  ިލ ބ ފައ ވާކަމަށާއ  ިމަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުވާކަމުގެ

މ ފައ ސާއަކ  ިއެކުންފުންޏަށްިލ ބެންޖެހޭިފައ ސާއެއްިނޫންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިިނޫންކަމަށާއ ިއަދި 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިއ ސްކޮށްި ިޢަމަލ ގޮތުން ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިމ ފައ ސާ ިކަމަށްވާތ އާއ  ިޒަކ  ިއަޙުމަދު ިމ ނ ސްޓަރ ޑެޕ ޔުޓ 
ިލ ޔުނުކަ ިވައުޗަރ ިބަޔާނުންނާއ  ިއޭނާގެ ިޒަކ ކަން ިއަޙުމަދު ިމުޙައްމަދުިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވަނ  ިސޮއ ކޮށްފައ ވާ މުގެ

ިކަމާގުޅޭި ިބަޔާނުންނާއ  ިޙ ލްމ ގެ ިއ ބްރާހ މް ިސޮއ ކޮށްފައ ވާ ިޗެކްކުރ ކަމުގެ ިވައުޗަރ ިބަޔާނުންނާއ  ފަޟ ލްގެ
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިއެނގޭތ  1000/1ިިލ ޔުންތަކުން ިގެ ިޤާނޫނު( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ވަނ21ިަ)ކޮރަޕްޝަން

ިނ ންމ އެވެ.އަޙުމަދުިޒަކ އާިދެކޮޅަށްިދަޢުވާކުރަންިމާއްދާގެި)ހ(ގެިދަށުންި

ި

1ި .ި ިނަންބަރު ިސެންޓަރގެ ިމެނޭޖްމެންޓް ިޑ ޒާސްޓަރ ިވައުޗަރުނ0201/1022/2023ިިްނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓު
ި ިދ ފައ ވާ ިކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ިމޯވޭ ިފަންސާސ18,757,659.00ިިްޚަރަދުކޮށް ިހަތްސަތޭކަ ިމ ލ އަން )އަށާރަ

ިފަން ިހަސަތޭކަ ިޑެޕ ޔުޓި ހަތްހާސް ިއެން.ޑ .އެމް.ސ .ގެ ިކަންތައްތަކުގައ  ިޚަރަދުކުރުމާގުޅޭ ިރުފ ޔާ، ިނުވައެއް( ސާސް
ިސަޢ ދުި ިއާދަމް ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނ  ިފައ ސާ ިބައ ވެރ ވެފައ ނުވ ނަމަވެސް ިޢަމަލ ގޮތުން ިސަޢ ދު ިއާދަމް މ ނ ސްޓަރ

ނަށްިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމުގައ ިއާދަމްިސަޢ ދުިފައ ސާިޚަރަދުކުރުމަށްިހުއްދަދ ގެންކަމަށްވުމުންިމޯވޭިކޮންސްޓްރަކްޝަި
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިއެހެންކަމުން ިދަލ ލުކޮށްދެއެވެ. ިތަޙްޤ ޤުން ިމ މައްސަލައ ގެ 1000/1ިބައ ވެރ ވެފައ ވާކަން

ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިދެކޮޅަށ21ިް)ކޮރަޕްޝަން ިސަޢ ދާ ިއާދަމް ިދަށުން ި)ހ(ގެ ިމާއްދާގެ ވަނަ
 ނ ންމ އެވެ.ރަންިދަޢުވާކުި

 
ިމޯވ1310/9800/0800ިިޭިނަންބަރުިސެންޓަރގެިމެނޭޖްމެންޓްިިޑ ޒާސްޓަރިނޭޝަނަލް .1 ިވައުޗަރުން ޕޭމަންޓު

ި ިދޫކޮށްފައ ވާ ިހަތްހާސ18,757,659.00ިިްކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ިފަންސާސް ިހަތްސަތޭކަ ިމ ލ އަން )އަށާރަ
ިއެފައ ސާި ިނުވާއ ރު ިފައ ސާއަކަށް ިދައްކަންޖެހޭ ިދައުލަތުން ިއަކ  ިރުފ ޔާ ިނުވައެއް( ިފަންސާސް ހަސަތޭކަ
ިއާދަމްި ިޒަކ އާއ  ިއަޙްމަދު ިހުއްދަދ ން ިދޫކުރުމަށް ިއެފައ ސާ ިބަދަލު، ިގެއްލުމުގެ ިލ ބ ފައ ވާ ިސަބަބުން ދޫކުރުމުގެ

 މ އެވެ.އަތުންިހޯދުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފ ހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންިސަޢ ދުގެ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

9880ިިލ މ ޓެޑުންިިޕްރައ ވެޓް(ިޖޭވ )ިއެކްސެލޯިއަރުންިމޯވޭިއެދ ފައ ވަނ ިހޯދުމަށްިފައ ސާިއ ން.ސ .އެމް.ޑ .އެން .3
9800ިިފައ ސާިދައްކާނެިތަކަށްއެއ ންވޮއ ސްިކަމަށްވެފައ ،ިއ ންވޮއ ސްތަކަކަށްިބުނާިހުށަހެޅ ކަމަށްިއަހަރުިވަނަ
ހޯދުމަށްިއެން.ޑ .އެމް.ސ .ިއ ންިހުށަހަޅާފައ ވާިއ ންވޮއ ސްތަކަކި ިފައ ސާިކޮށްފައ ނުވާއ ރު،ިބަޖެޓްިއަހަރަށްިވަނަ

ިފައ ސާި ިއެއ ންވޮއ ސްތަކަށްވާ ިފ ނޭންސުން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިބަލާލުމެއްނެތ  ިއ ންވޮއ ސްތަކެއްތޯ ޞައްޙަ
ިހޯދައ ދ ނުމަށްިިހަމަޖައްސާދ ފައ ވުމަކ ި ިފައ ދާއެއް ިލ މ ޓެޑަށް ިޕްރައ ވެޓް ި)ޖޭވ ( ިއެކްސެލޯ ިއަރުން މޯވޭ

ހ ންގާފައ ވާިޢަމަލެއްކަމުގައ ިތަޙްޤ ޤުންިދަލ ލުކޮށްދޭތ ިމ ފައ ސާގެިބަޖެޓްިއެލޮކޭޝަންިހަދައ ިބަޖެޓްިކޮންޓްރޯލްި
ިޖެ ިޑ ރެކްޓަރ ިޑެޕ ޔުޓ  ިފ ނޭންސްގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިކޮށްފައ ވަނ  ިވުމުންިއެޕްރޫވް ިޢާރ ފުކަމަށް ިޢަލ  ނެރަލް

ި ިނަންބަރު 9888/9ިިޤާނޫނު ިގެ ިޤާނޫނު( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ި)ހ(ގ09ިެ)ކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ ވަނަ
ޢާރ ފުއާިދެކޮޅަށްިދަޢުވާކުރަންިނ ންމ   އެވެ.ދަށުންިޢަލި 

 
ިބަލާއ ރުި .1 ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ިލ މ ޓެޑްގެިިމ މައްސަލައ ގެ ިޕްރައ ވެޓް ި)ޖޭވ ( ިއެކްސެލޯ ިއަރުން މޯވޭ

ި 01.01.1001ި)01ިނަންބަރު ިފައ ސާއެއްނޫންކަންި( ިދައްކަންޖެހޭނެ ިއެފަރާތަށް ިފައ ސާއަކ  އ ންވޮއ ސްގައ ވާ
ި ިޔަޤ ންކޮށްދޭތ  ިލ ޔުންތަކުން ިގުޅުންހުރ  ިމ ކަމާ ިއެން.ޑ .އެމް.ސ .ގެ ޕޭމަންޓ8010/9800/0800ިިްނަންބަރު

)ފަނަރަިމ ލ އަންިދުއ ސައްތަިނުވަދ ހަިހަހާސްިހަސަތޭކ15,296,640.00ިިަމ ިއ ންވޮއ ސްގައ ވާިިވައުޗަރުން
ިފ ނޭންސްި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިދެއްކުމަށް ިލ މ ޓެޑަށް ި)ޖޭވ (ިޕްރައ ވެޓް ިއެކްސެލޯ ިއަރުން ިމޯވޭ ސާޅ ސް(ިރުފ ޔާ

ިފަ ިނުޙައްގު ިއެފަރާތަށް ިފޮނުވުމަކ  ިފޮނުވާފައ ވާ ިޓްރެޜަރ އަށް ިހ ންގާފައ ވާިއެންޑް ިހޯދައ ދ ނުމަށް އ ދާއެއް
ިއެއްފަރާތަކި  ިހުއްދަދ ފައ ވާ ިޚަރަދުކުރުމަށް ިމ ފައ ސާ ިވައުޗަރުގައ  ިޕޭމަންޓް ިދަލ ލުކޮށްދެއެވެ. ޢަމަލެއްކަން
ިމ ފައ ސާި ިކަމަށްވާތ އާއ  ިޒަކ  ިމ ނ ސްޓަރިއަޙުމަދު ިޑެޕ ޔުޓ  ިސެންޓަރގެ ިޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމެންޓް ނޭޝަނަލް

އ ދ ނުމަށްިޢަމަލ ގޮތުންިއ ސްކޮށްިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވަނ ިއަޙުމަދުިޒަކ ކަންިއޭނާގެިބަޔާނުންނާއި އެފަރާތަށްިހޯދަ
ވައުޗަރިލ ޔުނުކަމުގެިސޮއ ކޮށްފައ ވާިމުޙައްމަދުިފަޟ ލްގެިބަޔާނުންނާއ ިވައުޗަރިޗެކްކުރ ކަމުގެިސޮއ ކޮށްފައ ވާި

ި ިލ ޔުންތަކުން ިކަމާގުޅޭ ިބަޔާނުންނާއ  ިޙ ލްމ ގެ ިމަނާކުރުމުގެިއ ބްރާހ މް ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން އެނގޭތ 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި 90ިިޤާނޫނުގެ ިޤާނޫނޫގެ ިމ  ިރ އާޔަތްކޮށް ިމާއްދާއަށް ިޒަކ އ09ިާވަނަ ިއަޙުމަދު ިދަށުން ި)ހ(ގެ ިމާއްދާގެ ވަނަ
 އެވެ.ދެކޮޅަށްިދަޢުވާކުރަންިނ ންމ 

 

2. ި ިއެން.ޑ .އެމް.ސ .ގެ 0221/1022/2023ިިނަންބަރު ިޚަރަދުކުރުމަށް ިވައުޗަރުން ފޮނުވާފައ ވާިޕޭމަންޓް
)ފަނަރަިމ ލ އަންިދުއ ސައްތަިނުވަދ ހަިހަހާސްިހަސަތޭކަިސާޅ ސް(ިރުފ ޔާިޚަރަދުިކުރުމަށ15,296,640.00ިިް

ިއ ބްރާހ މްި ިޙުސައ ން ިއ ލްޔާސް ިމ ނ ސްޓަރ ިސްޓޭޓް ިއެން.ޑ .އެމް.ސ .ގެ ިކަންތައްތަކުގައ  ފޮނުވުމާގުޅޭ
ިމޯ ިމ ފައ ސާ ިބައ ވެރ ވެފައ ނުވ ނަމަވެސް ިލ މ ޓެޑަށްިޢަމަލ ގޮތުން ިޕްރައ ވެޓް ި)ޖޭވ ( ިއެކްސެލޯ ިއަރުން ވޭ

ިޚަރަދުކުރުމަށްި ިފައ ސާ ިއ ބްރާހ މް ިޙުސައ ން ިއ ލްޔާސް ިފޮނުވާފައ ވަނ  ިވައުޗަރު ިޕޭމެންޓް ދެއްކުމަށް
ިހޯދައ ދ ނުމަށްިި،ހުއްދަދ ގެންކަމަށްވުމުން ިފައ ދާއެއް ިލ މ ޓެޑަށް ިޕްރައ ވެޓް ި)ޖޭވ ( ިއެކްސެލޯ ިއަރުން މޯވޭ

ިދަލ ލުކޮށްދެއެވެ.ިހ ންގާފައ  ިބައ ވެރ ވެފައ ވާކަން ިއ ބްރާހ މް ިޙުސައ ން ިއ ލްޔާސް ިމ ޢަމަލުގައ  ިކޮރަޕްޝަންގެ ވާ
ި ިޤާނޫނުގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން ިޤާނޫނުގ11ިެއެހެންކަމުން ިމ  ިރ އާޔަތްކޮށް ިމާއްދާއަށް ވަނަ

 ނ ންމ އެވެ.ދެކޮޅަށްިދަޢުވާކުރަންިިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގެިދަށުންިއ ލްޔާސްިޙުސައ ންިއ ބްރާހ މ21ާ
 

1001ިއެން.ޑ .އެމް.ސ .އ ންިފައ ސާިހޯދުމަށްިއެދ ފައ ވަނ ިމޯވޭިއަރުންިއެކްސެލޯި)ޖޭވ (ިޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑުންި .1
ވަނ1022ިިައެއ ންވޮއ ސްއަށްިދައްކާނެިފައ ސާި، ވަނަިއަހަރުިހުށަހެޅ ކަމަށްިބުނާިއ ންވޮއ ސްއަކަށްިކަމަށްވެފައ 

ިއ ންވޮއ ސްއަކ ި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއ ން ިއެން.ޑ .އެމް.ސ . ިހޯދުމަށް ިފައ ސާ ިކޮށްފައ ނުވާއ ރު، ިބަޖެޓް އަހަރަށް
ިބަލާލުމެއްނެތި  ިފައ ސާއެއްތޯ ިދައްކަންޖެހޭ ިފަރާތުން ިދައުލަތުގެ ިއެއ  ިނުވަތަ ިއ ންވޮއ ސްއެއްތޯ ޞައްޙަ

ފ ނޭންސުންިއެއ ންވޮއ ސްގައ ވާިފައ ސާިހަމަޖައްސާދ ފައ ވުމަކ ިމޯވޭިއަރުންިއެކްސެލޯި)ޖޭވ (ިިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފް
ިހޯދައ ދ ނުމަށްިހ ންގާފައ ވާިޢަމަލެއްކަންިތަޙްޤ ޤުންިދަލ ލުކޮށްދޭތ ިމ ފައ ސާގެި ިފައ ދާއެއް ިލ މ ޓެޑަށް ޕްރައ ވެޓް

ިކޮށް ިއެޕްރޫވް ިކޮންޓްރޯލް ިބަޖެޓް ިހަދައ  ިއެލޮކޭޝަން ިޑެޕ ޔުޓި ބަޖެޓް ިފ ނޭންސްގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ފައ ވަނ 
މަނާކުރުމުގެިޤާނޫނުގެި ޢާރ ފުކަމަށްިވުމުންިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއި  ވަނަިމާއްދާގ21ިެޑ ރެކްޓަރިޖެނެރަލްިޢަލި 

ޢާރ ފުއާިދެކޮޅަށްިދަޢުވާކުރަންި ިނ ންމ އެވެ.)ހ(ގެިދަށުންިޢަލި 
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 ނަންބަރުި

ި ިހުރ  ިމަޤާމުގައ  ިޓެކްނ ޝަނެއްގެ ިކޮމްޕ އުޓަރ ިސްކޫލްގައ  ިދ ނުމަށްިިމުވައްޒަފަކ ގދ.ފ ޔޯރ  ކޮމްޕ އުޓަރިކ ޔަވައ 
އ ތުރުިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކެއްިވެސްި، އެސްކޫލަށްިވެއްދ ިޓ ޗަރަކަށްިނުވެފައ ،ިކޮމްޕ އުޓަރިކ ޔަވައ ިދ ނުމުގެިއ ތުރުން
ި ިއަދ  ިމުވައްޒަފަކެވެ. ިއޮންނަ ިގޮތުގައ  ިމަސްއޫލ އްޔަތުގެ ިބަޔާނުގައ  ިޢައްޔަންކޮށްފައ ވަނި ިއޭނާވަޒ ފާ ވަޒ ފާއަށް

ިކަމަށްވެި ިއެޑ ޔުކޭޝަނުން ިއޮފް ިލ ޑ ންގިޓ ޗަރަމ ނ ސްޓްރ  ިފައ ،ިއެސްކޫލުގެ ިއޭނާއާއ  ިއެއްވެސްިކާއ  ިގޮތުން ޢާއ ލ 
އެސްކޫލުގެިއެކަޑަމ ކްިބައ ގައ ިމަސައްކަތްިކުރާިމުވައްޒަފަކަށްިވާތި ިއެލ ޑ ންގިޓ ޗަރަކ ނޯންނާތ އާއ ިއަދ ިިގުޅުމެއް

ިމުވައްޒަފު ިހުރ  ިމަޤާމުގައ  ިޓެކްނ ޝަންގެ ިވަޒ ފާގައި ިކޮމްޕ އުޓަރ ިނޯންނައ ރު ިއެސްކޫލުގައ  ކުރާނެކަމެއް
ހާހ ސާބުންިޒުންކަމަށްިބެލެވޭނެިޖާގައެއްިނެތުމުންިމ މައްސަލަިމ ގެިނުފޫއްއ ވަނ ިއެސްކޫލުގެިލ ޑ ންގިޓ ޗަރެބަހައްޓާފަ

ިިއެވެ.ނ ންމ  ިއަދ  ިބޭނުންކުރ  ިކޮމްޕ އުޓަރިލެބްގައ  ިސްކޫލްގެ ިމަރާމާތުކޮށ22ިިްގދ.ފ ޔޯރ  ކޮމްޕ އުޓަރަކ 
ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިމާލ އްޔަުތ ިދައުލަތުގެ ިނުވާނަމަ ިކޮމްޕ އުޓަރތަކަކަްށ ނ ލަންިިބެލެހެއްޓޭވަރު

ިޓްރާންސ ޝަނަލްި ިއެޑ އުކޭޝަންގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރ  ިއަދ  ިއެންގުމަށާއ  ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއެކަން ކ ޔުމަށްފަހު
ިދޫކޮށްލުމަށްި ިވަޒ ފާއ ން ިސްކޫލްގެ ިމުވައްޒަފުން ިއ ތުރުވާ ިރ ކުއަމަންޓަށްވުރެ ިސްޓާފް ިއެއްގޮތަށް ޕްލޭނާ

ިގދ.ފ ޔޯރ ިސްކޫލަށްިއެންގ އެވެ.

ި

ި ިސްކޫލްގެ ިގދ.ފ ޔޯރ  ިޚ ދުމަތްވަނ  ިލެބްގެ ިކުރ ކޮޅުގައި 1131ކޮމްޕ އުޓަރ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިކުރާނެި ިސްކޫލްގައ  ިޓެކްނ ޝަން ިކޮމްޕ އުޓަރ ިއެސްކޫލްގެ ިއެހެންކަމުން ހުއްޓާލާފައ ކަމަށާއ ،
ިމުސާރަި ިބޮޑު ިމަހަކުވެސް ިކޮންމެ ިބަރާބަރަށް ިއ ރުވެސް ިހުންނަ ިނެތ  މަސައްކަތެއް

ިއުވު ިލެބް ިއޭނާއާއ ދެމުންގެންދާކަމަށާއ ، ިހުންނަނ  ިވަކ ނުކޮށް ިވަޒ ފާއ ން ިއޭނާ ފ ޔޯރި ިމުންވެސް
ިޓ ޗަރަކާއ  ިލ ޑ ންގ ިބުނާިސްކޫލްގެ ިބެލެވޭކަމަށް ިސަބަބުންކަމަށް ިގުޅުމެއްގެ ިޢާއ ލ  ިއޮންނަ ދެމެދު

ިމައްސަލަ
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ި ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ިޖަވާބުދާރ ވުމަށް ިމައްސަލައެއްގައ  ިއޮތް ިހައ ކޯޓުގައ  ިމާލެއައ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން
ިދައުލަތުގެި ިދ ފައ ވަނ  ިޚަރަދުތައް ިދަތުރު ިދ ފައ ވާ ިއޭނާއަށް ިގުޅ ގެން ިދަތުރާ ިކުރ  ިމާލެއަށް ިމެމްބަރު އެކައުންސ ލްގެ
ިރާސްި ިގދ.ތ ނަދޫ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިހޯދުމަށް ިޚަރަދު ިއޭނާ ިކަމަށްވާތ އާއ ، ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ މާލ އްޔަތު

ިއ  ި-މޯލްޑ ވްސްގެ ިބ ލުކަންިޓ ކެޓް ިޓ ކެޓްގެ ިދަތުރުގެ ިއޭނާކުރ  ިފަރާތުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ބ ލަކ 
ިދ ފައ ނުވާތ އާއ  ިއޭނާއަށް ިފައ ސާ ިޚަރަދުތަކުގެ ިއެހެން ިހުށަހެޅ  ިއޭނާ ިގުޅ ގެން އެފައ ސާި، ސާބ ތުވާތ އާއ ،ިއެދަތުރާ

ިފައ ދާއެއްިހޯދަންިއޭނާިއ ތުރަށްިމަސައްކަތްކުރ ކަންިއެނގެންިނެތުމާއެކު،ިމަގާ މުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއ ޒު
ި ިހޯދުމަށް ިކޮށްފައ ިއޭނާ ިނ ންމ މ ހާހ ސާބުިނުވާތ މަސައްކަތް ިމ މައްސަލަ ިން ިއަދ  ިކައުންސ ލްގެިއެވެ. ގދ.ތ ނަދޫ

ގައ ިހައ ކޯޓުގައ ިއޮތްިމައްސަލައެއްގައ ިޖަވާބުދާރ ވުމަށ35:11ިިްވަނަިދުވަހ1133ިިުޖޫނ11ިިް
ި ިދަތުރުކޮށްފައ ވަނ  ިމެމްބަރު ިއެކައުންސ ލުގެ ިދ ޔަ ިކައުންސ ލުން 11ިިގދ.ތ ނަދޫ 1133ިޖޫން

ި ިކަމަށާއ ، 13ިިގައ  ިކައުންސ ލްގައި 1133ިޖުލައ  ިތ ނަދޫ ިގޮސް، ިރަށަށް ިއެނބުރ  ގައ 
ި ިއެދ ފައ ވަނ  13ިިސ ޓ އަކުން ިގުޅ ގެން، ިމަޑުކުރަންޖެހުމާ ިމާލޭގައ  )ދެހާސް(1111ިި/-ދުވަހު

ި ިދަތުރުކޮށްފައ ވަނ  ިކަމަށާއ ،ިއޭނާ ިހޯދުމަށް ިއެފައ ސާ ިހަދައ  ިޚަރަދުވ ކަމަށް ިކެއުމަށް 11ިރުފ ޔާ
ި 1133ިިޖޫން ިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިރާސް ިހުށަނާޅާ ިޓ ކެޓް ިދަތުރުކުރ  ިކަމަށްވެފައ  ޖުލައި 33ިގައ 
1133ިޖުލައ 31ިިވަނަިދުވަހުިދަތުރުކުރ ކަމަށްިއެތަނުންިހޯދާފައ ވާިބ ލާއ ،ިކާޑެއްދޫއަށ1133ިިް
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ރި މެމްބަރުިމާލެއައ ސްިއެނބުރ ިރަށަށްިގޮސްފައ ވަނ ިވައ ގެމަގުންިކަމަށްވާއ ރު،ިވައ ގެިމަގުންިމާލެިއައ ސްިއެނބު
ރަށަށްިދ ޔުމަށްޓަކައ ިތ ނަދޫންިކާޑެއްދޫިއެއަރޕޯޓަށާއ ިހުޅުލޭިއެއަރޕޯޓުންިމާލެއަށާއ ިމާލެއ ންިހުޅުލޭިއެއަރޕޯޓަށާއި 
ކާޑެއްދޫިއެއަރޕޯޓުންިތ ނަދޫއަށްިކުރ ިދަތުރުތަކުގެިޚަރަދުގެިފައ ސާިއޭނާއަށްިދ ފައ ނުވުމާއ ،ިއެދަތުރުތައްިކުރުމަށްި

ިގދ.އަތޮޅުކައުން ިއެންގ ކަންިވަކ ގޮތެއް ިއޭނާއަށް ިއ ދާރާއ ންވެސް ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިއަދ  ިއ ދާރާއ ންވެސް ސ ލްގެ
ިކުރާި ިމުވައްޒަފުން ިއެތަނުގެ ިބޭނުމަށް ިއ ދާރާއެއްގެ ިދައުލަތުގެ ިނުވަތަ ިނެތުމާއ ،ިސަރުކާރުގެ ިއެނގެން ލ ޔުންތަކުން

ިޢަމަލުކުރަމުން ިމ ހާރު ިއުޞޫލެއް ިވަކ  ިފައ ސާދޭނެ ނޑުދަތުރުތަކަށް ިގަވާއ ދުގައި ކަ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ދާ
ި ިދަތުރަށް ިކުރ  ިލޯންޗްގައ  ިދ ޔުމަށް ިތ ނަދޫއަށް ިކާޑެއްދޫން ިމެމްބަރުބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތ ، ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ

ިއެއަރޕޯ ިހުޅުލޭ ިކާޑެއްދޫއަށާއ  ިފެންނަކަމަށާއ ،ިތ ނަދޫން ިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ިއޭނާއަށް ިފައ ސާ ިބ ލްގައ ވާ ޓުންިހުށަހެޅ 
ިރަސްމި  ިދޭންޖެހޭނެކަމަށާއ ،ިއެދަތުރުގައ  ިއޭނާއަށް ިފެރ ޓ ކެޓްވެސް ިދ ޔުމުގެ ިއެއަރޕޯޓަށް ިހުޅުލޭ ިމާލެއ ން މާލެއަށާއ 
ިމ ކޮމ ޝަނަށްި ިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ިއޭނާއަށް ިޚަރަދުވެސް ިއެދަތުރުތަކުގެ ިކޮށްފައ ވާނަމަ ިދަތުރުތަކެއް ިޓެކްސ  ބޭނުމަށް

އަތޮޅުކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށާއ ިތ ނަދޫފެންނަކަމަށްިހުވަދުއަތޮޅުިދެކު  ންގ އެވެ.ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެިނުބުރި 
ި

ި ިދުއްވާ ިފަރާތެއް ިނ ސްބަތްވާ ިސަރުކާރަށް ިދަތުރުކުރ ކަމަށް ިބ ލްގައ ވާލޯންޗެއްގައ  011ި/-ިގެ
ި)އަށްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާިހޯދުމަށްިއޭނާިހުށަހަޅާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަި

ިރައްޔ ތުންގެި ިތ.ވޭމަންޑޫ ިދެކޮޅުނުޖެހ  ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިދެތ ންމަސް ިވޭތުވެދ ޔަ ިގުޅ ގެން، ިބޮޑުވުމާ ިއަގު ތެލުގެ
ި ިގެއްލުންވެފައ ވާތ ،ިތ.ވޭމަންޑޫ ިބޮޑަށް ިވަރަށް ިފައ ސާގެިމާލ އްޔަތަށް ިހުރ  ިމާލ އްޔަތުގައ  ޖަނަރޭޓަރިހ ންގާފައ ވަނ 

ިކަމަށްވާތ އާއ ، ިނަގައ ގެން ިއ ތުރަށް ިިތެރެއ ން ިމާލ އްޔަތަށް ިއަށްޑ ހ386,000.00ިިައ ންޖ ނުގޭގެ )ތ ންލައްކަ
(ި ިޑ ސަލަށް ިއަޅާ ިއ ންޖ ނަށް ިލ ބޭއ ރު، ިރުފ ޔާ 230ިިހަހާސް( ިގާތްގަޑަކަށް )ހަތަރުލައްކ448,000.00ިިަފ ފާ(

ިޚަރަދުވާތ އާއ  ިއަށްހާސް(ިރުފ ޔާ ި، ސާޅ ސް ިގާތްގަޑަކަށް ިމެއ ންޓަނަންސްއާއެކު ިމުސާރައާއ  ލައްކ1ިިަމުވައްޒަފުންގެ
ިހުންނަި ިމާލ އްޔަތުގައ  ިރައްޔ ތުންގެ ިނަގަނ  ިފައ ސާ ިނަގަންޖެހޭ ިއ ތުރަށް ިހަމަކުރުމަށް ިޚަރަދުވާއ ރު،ިމ ޢަދަދު ރުފ ޔާ

ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކަމަށްބުނެ ިޚަރަދުިިފައ ސާއ ން ިނަގައ ގެން ިމާލ އްޔަތުން ިރައްޔ ތުންގެ ިއެފައ ސާ ިބެލ އ ރު މައްސަލަ
ކުރުމުގައ ިކަރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާިފަދަިއަމަލެއްިހ ންގާފައ ވާކަމަށްިފާހަގަކުރެވ ފައެއްިނުވެއެވެ.ިއެހެނ ިތ.ވޭމަންޑުި

ިދ  ިކައުންސ ލަށް ިއެ ިހ ންގަމުންދަނ  ިއ ންޖ ނުގެ ިތ.ވޭމަންޑޫ ިލާމަރުކަޒި ކައުންސ ލުން ިއ ދާރ ދާއ ރާތައް ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިގޮތުގައި  ިވ ޔަފާރ އެއްގެ ިކުރެވޭ ިއެއްގޮތަށް ިއ ޚްތ ޔާރާ ިބާރާއ  ިލ ބ ދ ފައ ވާ ިޤާނޫނުގައ  ިހ ންގުމުގެ އުޞޫލުން

ިތ.ވޭމަންޑޫި ިދެކޮޅުނުޖެހ  ިތެރޭގައ  ިމަސްދުވަހުގެ ިދެތ ން ިވޭތުވެދ ޔަ ިގުޅ ގެން، ިއަގުބޮޑުވުމާ ތެލުގެ
ރައްޔ ތުންގެިމާލ އްޔަތަށްިވަރަށްބޮޑަށްިގެއްލުންވެފައ ވާތ ،ިތ.ވޭމަންޑޫގެިޖަނަރޭޓަރިހ ންގާފައ ވަނި 

ފައ ސާގެިތެރެއ ންިއ ތުރަށްިނަގައ ގެންިކަމަށާއ  މ ކަންިމ ގޮތަށްިދ މާވުމުން،ި،ިމާލ އްޔަތުގައ ިހުރި 
ިރައްޔ ތުންނަށްި ިގޮތުން ިދ ނުމާބެހޭ ިޚ ދުމަތް ިކަރަންޓުގެ ިއެރަށުގައ  ިކައުންސ ލުން، ތ.ވޭމަންޑޫ

ި ިބެލުމަށް 35ިިފެންނަގޮތެއް ިއޮންނާނެކަމަށ1133ިްއޭޕްރ ލް ިވޯޓްލުން ިރައްޔ ތުންގެ ގައ 
ިހަމަޖެ ިނަގަން ިއެދުވަހު ިނ ންމާފައ ވަނ ކޮށް، ިނުލާގޮތަށްިއެކައުންސ ލުން ިވޯޓް ހ ފައ ވާ

ިއޮޅުންފ ލުވުމުންި ިމ ކަންވ ގޮތެއް ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ ިއެކައުންސ ލުން ހަމަޖެހ ފައ ވާކަމަށް
ިކަމަށާއ ،ި ިގޮތެއް ިނ ންމާފައ ވާ ިފެނ ގެން ިކައުންސ ލަށް ިބުނެފައ ވަނ ިއެއ  ިރައ ސް އެކައުންސ ލްގެ

ި ިމާލ އްޔަތަށް 386,000.00ިިއ ންޖ ނުގޭގެ ިލ ބޭއ ރު،ި)ތ ންސަތޭކަ ިރުފ ޔާ ިހަހާސް( އަށްޑ ހަ
(ި ިޑ ސަލަށް ިއަޅާ 331ިިއ ންޖ ނަށް ނޑަކަށް ިސާޅ ސ448,000.00ިިްފ ފަ(ިގާތްގަ )ހަތަރުސަތޭކަ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިޙާލަތްތަކުގަ ިއެއްބައ  ިކަމަކަށްވާހ ނދު ިއޮންނަ ިބ ނާވެފައ  ިމައްޗަށް ިފައ ދާގެ ިގެއްލުމާއ  ިވ ޔަފާރ އަކ  އި ކަމަށްވާއ ރު،
ިކަމަކަށްވާއ ރު ިއެކަށ ގެންވާ ިބޮޑުވުމާއ ި، ގެއްލުންވުމަކ  ިޚަރަދު ިތެލުގެ ިގެއްލުންވަމުންދަނ  ިއ ންޖ ނުގެއަށް ތ.ވޭމަންޑޫ

ކަރަންޓްިޔުނ ޓަކަށްިނަގާިޢަދަދުިބޮޑުކޮށްފައ ިނުވުމުގެިސަބަބުންިކަމަށްވާތި ިގެިނ ސްބަތުންގަށްިއައ ިބަދަލުތެލުގެިއަ
ިކައު ިތ.ވޭމަންޑޫ ިތަޙްޤ ޤަށްިމ ކަމުގައ  ިކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިކަމެއް ިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ިކޮރަޕްޝަނަށް ންސ ލުން
ނުވާތ ިމ ިމަ ިއެވެ.އްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމ ފާހަގަކުރެވ ފައި 

ިކަންތައްތައްިތ ރ ގައ ިމ ވަނ އެވެ.އ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއަންގަންިނ ންމުނުިިމ މައްސަލައާގުޅ ގެން
ި

2. ި ިރައްޔ ތުންގެ ިހުއްދަކޮށްފައ ވާިތ.ވޭމަންޑޫ ިއޮތޯރ ޓ ން ިއެނާޖ  ިފ އަކ  ިނަގަމުންދާ ިއަތުން )އާއްމު(
ިއ ންޖ ނުގެއަށްި ިތ.ވޭމަންޑޫ ިނެގުމުން ިފ  ިނަގަމުންދާ ިމ ހާރު ިއަދ  ިވެފައ  ިއަގުތަކަށް ިކުޑަ އަގުތަކަށްވުރެން

ިއ ންޖ ނު ިރ ޢާޔަތްކޮށް ިއަގުތަކަށް ިހުއްދަކޮށްފައ ވާ ިއޮތޯރ ޓ ން ިއެނާޖ  ިގެއްލުންނުވާނޭިގެއްލުންވަމުންދާތ ، ގެއަށް
 ގޮތެއްގެިމަތ ންިކަރަންޓްިޔުނ ޓެއްގެިއަގުިކަނޑައެޅުމަށް.

 
ިއ ޢުލާންކޮށްގެންި .1 ިގަތުމުގައ  ިތެޔޮ ިބޭނުންވާ ިއ ންޖ ނުގެއަށް ިހ ންގާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ތ.ވޭމަންޑޫ

ިފާހަގަ ިނުދާކަން ިގަންނަމުން ިތެޔޮ ިކުރެވ ގެން ިއެގްރ މަންޓް ިއަދ  ިހޯދައ ގެން ިތ.ވޭމަންޑޫިފަރާތެއް ިވ މާ ކުރެވެއެވެ.
ިމާއްލ އްޔަތުި ިގަތުމުގައ  ި)ޑ ސަލް( ިތެޔޮ ިބޭނުންވާ ިއ ންޖ ނުގެއަށް ިހ ންގަމުންގެންދާ ިދަށުން ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލް

ިގަވާއ ދާިއެއްގޮތައްިއަމަލުިކުރަމުންިގެންދ އުމަށްިއެންގުމަށް.
 
ިއ ދާރާ .1 ިކައުންސ ލް ިއ ންތ.ވޭމަންޑޫ ިތ.ވޭމަންޑޫ ިބަލަހައްޓާ ިރަނގަޅަށްިއ ން ިލ ޔެކ ޔުންތައް ޖ ނުގޭގެ

 ފައ ސާގެިފޮތްތައްިޤަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިބެލެހެއްޓުން.ބެލެހެއްޓުމަށާއ ި

ި

ނޑަކަށްި ިގާތްގަ ިމެއ ންޓަނަންސްއާއެކު ިމުސާއަރާއ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިޚަރަދުވާއ ރު، ިރުފ ޔާ އަށްހާސް(
ިހަމަކުރުމ5ިަ ިމ ޢަދަދު ިޚަރަދުވާއ ރު، ިރުފ ޔާ ިނަގަނި ލައްކަ ިފައ ސާ ިނަގަންޖެހޭ ިއ ތުރަށް ށް

ިރައްޔ ތުންގެިމާލ އްޔަތުގައ ިހުންނަިފައ ސާއ ންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިމެދުވެރ ކޮށްި ިޝަރ ޢަތް ިތަޙްޤ ގުކުރުމަށްފަހު ިފަރާތުން ިސަރވ ސަސްގެ ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް މ މައްސަލައަކ 
ިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެ ިގޮތެއްނ ންމުމަށް ިމައްސަލައެއްކަމުމައްސަލައާމެދު ިފޮނުވާފައ ވާ ިއޮފ ހަށް ިމ މައްސަލަިނެރަލްސް ން،

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމ އެވެ.

ިފަންނާއި  ނޑު ިގެރަގަ ިއ ރުދެކުނުން ިޖަމާލުއްދ ންގެ ިމުޙަންމަދު ިމަދަރުސަތުއްޝައ ޚް ފުވައްމުލަކު
ި ިފުވައްމުލަކު ިހުރ  ިމަގުގައ  ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިހެދުމަށް ިދެމެދުން ިހ ނގުމާ ގެިރައްޔ ތެއްނޫރާނ 

ިއޮފ ހުންިބަދަލުދ ނުމުގައ ިއޮޅުވާލައ ގެންިގ ނަޢަދަދެއްގެިފައ ސާިނަގާި ރުއްގަސްތަކަށްިފުވައްމުލަކު
ހުރ ކަންިފާހަގަކުރެވޭކަމަށްބުނާިމައްސަލަ. ިޙަވާލުކޮށްފައި 
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