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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިހޮންޑާި ިދުއްވާ ިސްޕޯޓްސްގައ  ިއެންޑް ިޔޫތް ިޑ ވެލޮޕްމަންްޓ، ިބ ޒްނަސް ިޮއފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިސ ޓީގެ އައްޑޫ
ިއެޑ ޕާޓްމަންުޓެގި ޑްރީމް ިމ ހާރު ިމަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ިއެސައ ކަލް ިއަދ ، ިކަމާއ ، ިގެއްލ ފައ ނުވާ ސައ ކަލް

ިދަށުގައ ި ިމަޢުލޫމާތުދީފައ ވާތީ،ިބެލުމުގެ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއ ދާރާއ ން ިއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެ އެބަހުރ ކަމަށް
 މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީެއވެ.

ި

ިވަގުތީި ިހުރ  ިހ ންގަން ިއެއޮފީސް ިސައ ކަލް ިޑްރީމް ިހޮންޑާ ިދުއްވާ ިއޮފީހުގައ  ސ.ފޭދޫ
 .ރައީސްގެިއ ހުމާލުންިގެއްލ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
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ނ.މ ލަދޫިހ ދާޔާިސްކޫލުގެިޑެޕ އުޓީިޕްރ ންސ ޕަލްގެިވަޒީފާއަދާކުރާިފަރާތުގެިމަގާމުގެިނުފޫޒްިޭބުނންކޮށްގެްނި
ިސެޓްފ ކެްޓ6002ި ިލީވ ންގ ިދަރ ވަރެއްގެ ިނ ންމ  ިކ ޔެވުން ިސްކޫލުން ިހ ދާޔާ ިނ.މ ލަދޫ ިއަހަރު ވަނަ

ިމައް ިުބާނ ިކަމަށް ިަބދަލުގެނެސްފައ ވާ ިގޮަތށް ިބޭުނންވާ ިނ ްނމުމަށްފަހު،ިއެފަރާތުން ިތަޙްޤީޤް ސަލައ ގެ

ިބޭނުންކޮށްގެން،ި ިނުފޫޒް ިމަގާމުގެ ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިޑެޕ އުޓީ ިސްކޫލުގެ ިހ ދާޔާ ނ.މ ލަދޫ
ިލީވ ންގި ިދީފައ ވާ ިސްކޫލުން ިދަރ ވަރުންތަކަކަށް ިއެތައް ިނ ންމ  ިކ ޔެވުން އެސްކޫލުގެ
ސެޓްފ ކެޓްިބަދަލުޮކށްދީފައ ވާިަކމަށާއ ،ިބައެއްިލީވ ންގިސެޓްފ ެކޓްތައްިހަދާދީފައ ަވނީިއޭގައ ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ދައުވާކުރަންިފޮނުވާފައ ވާކަމަށްިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްއ ންިބުނެފައ ވާތީ،ިމ ކޮމ ޝަނުންިމ މައްސަލަި
 އ ތުރަށްިކުރ ޔަށްިނުގެންދ އުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިސެޓްފ ކެޓްތައްިސައް ިލީވ ންގ ިބައެއް ިކަމަށާއ ، ިހ މަނައ ގެން ިމަޢުލޫމާތުތައް ިދޮގު ޙަނޫން
ިއޮފީހަށްި ިސްކޫލުގެ ިނުވަތަ ިއ ސްވެރ ޔާއަށް ިހުންނަ ިސްކޫލުގައ  ިއެއ ރަކު ބަދަލުކޮށްދީފައ ވަނީ
ިނޭނގ ިއެއްވެސްިލ ޔެކ އުމަކުންިއެކަންތައްތައްިފެންަނންިނުހުްނަނިގޮތަށްިކަމަށާއ ،ިއެގޮތުންި

ިޑެޕ އުޓ1002ިިީ ިލީވ ންގިސެޓްފ ކެޓް ިދަރ ވަރެއްގެ ިއެރަށު ިނ ންމ  ިއެސްކޫލުން ިއަހަރު ވަނަ
ިއެކަމާބެޭހި ިކަމަށާއ ، ިގެނެސްީދފައ ވާ ިބަދަލުތަކެއް ިބޮޑެތ  ިގޮތަށް ިބޭނުންވާ ޕްރ ންސ ޕަލް

ި ިލ ބުނީ ިއެސްކޫލަށް ިމަޢުލޫމާތު ިމަގާމަށ1022ިިްސައްޚަ ިޓީޗަރެއްގެ ިރ ލީފް ިއަހަރު ވަނަ
ިލީވ ންގިއ ޢުލާން ިއޭނާގެ ިކަމަށާއ ، ިގުޅ ގެން ިކުރ މަތ ލުމާ ިެއމަގާމަށް ިއެދަރ ވަރު ކޮށްގެްނ،

ިސެޓްފ ކެޓްތަކަީކި ިލީވ ންގ ިދަރ ވަރުންެގ ިހުރ ހާ ިނ ންމ  ިއެސްކޫލުން ިއެއަހަރު ސެޓްފ ކެޓާއ 
ިއެސްކޫލުގައި 1002ި ިއެއަހަރު ިފަރާތާއ ، ިޙަވާލުވެހުރ  ިހ ންގުމާ ިއެސްކޫލް ިއަހަރު ވަނަ

ި ިގ ނަބައެއްެގިމަސައްކަތް ިކުރުމަށްފަހު ިމަޝްވަރާ ިމެދުގައ  ިޓީޗަރުންގެ ިދ ވެހ  ިހުރ ހާ ކުރ 
އަޣްލަބ އްޔަތުންިފާސްވެގެންިހަާދދީފައ ވާިސެޓްފ ކެޓްތަކެއްިކަމަާށއ ،ިނަމަވެސް،ިއެދަރ ވަރުގެި
ިސޮފްޓްި ިއަދ  ިހާޑްކޮޕީއެއް ިއެސެޓްފ ކެޓުގެ ިގެނެސްދީ ިބަދަލުަތކެއް ިސެޓްފ ކެޓަށް ލީވ ންގ

 ވެސްިސްކޫލުގައ ިބާއްވާފައ ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ކޮޕީއެއް
ި

ގައ ިއަމަލުކުރަންފެށ ި"ސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިމަގާމުތަކަށްިމީހުންިނެގުމުގެިގަވާއ ދު"2102ިިފެބްރުއަރ10ިިީ
ި ިގުޅ ގެން، ިގެނައުާމ ިބަދަލުތަކެއް ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިކައުންސ ލްގެިމާމ ގ ލީ.އދއަށް

ިިމީހަކުިމަގާމަށްިކްޓަރކަމުގެޑ ރެިއ ދާރާއަށް ިސ ވ ލްިހޯދުމަށް ިނ ންމާފައ ވާކަަމށް ިއ ޢުލާންކުރާގޮތަށް އަުލން
ސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުންިމ ކޮމ ޝަނަށްިއަންގާފައ ވާތީ،ިމ ކަމުގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަްށި

ިނުބެލެވޭީތ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ިިމީހަކުިމަގާމަށްިޑ ރެކްޓަރކަމުގެިއ ދާރާއަށްިގެކައުންސ ލްިމާމ ގ ލީ.އދ 00ިހޯދުަމށް
ި ިކަންތަްއ1021ިިޖެނުއަރީ ިހަމަޖެއްސުމުގެ ިމީހަުކ ިއެމަގާަމށް ިގުޅ ގެން، ިއ ުޢލާނާ ިކުރ  ގައ 

 ލަސްކުރަމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

އަހަރުިވުމާގުޅ ގެންިއޭނާއަްށިދޭންޖެޭހ10ިިސަރުކާރުގެިވަޒީފާިއަދާކުރާފަރާތަކުން،ިއޭނާިއެވަޒީފާިއަދާކުރާތާި
ފައ ސާިނުދީިމަޑުޖައްސާލާފައ ވަނީިޒަމާނުއްސުރެިހ ނގަމުންދ ޔަިއަދ ،ިވަކ ިއުސޫލެއް،ިގަވާއ ދެއްގެިދަށުްނި

ިގޮތަކަ ިއެހެން ިކަމެއް ިގެންދ ޔަ ިނ ންމަުމން ިދައުލަތަްށިދަޢުލަތުން ިބަދަލުވެ ިސަބަބުން ިމީހެއްގެ ިއެންމެ ށް
ި ިމ ކަމުގައ  ިކުރ މަތ ވާނެތީ، ިގެއްލުމެއް ިޓްރެޜަރީންިފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ

އ ތުރަށްިބަލަންެޖހޭިކަންތައްތަކެްއިހުރުމާއެކުިކަމަށްިއެމ ނ ސްޓްރީންިބުނެފައ ާވތީއާއ ،ިއަދ ،ިސ ވ ލްިކޯޓުެގި
މެއ 10ިި)އަށްޑ ހަިދެހާސްިއަށްސަތޭކަިރުފ ޔާ(ިރުފ ޔ82,800.00ިިާއްޔާއ ން،ިއޭނާއަށްިދައްކަންެޖހޭިގަޒ 

މާރޗުގެިނ ޔަލަށ00ިިްގައ ިސ ވ ލްިކޯޓަށްިފޮުނވާފައ ވާކަމާއ ،ިއަދ ،ިމ ހާރުިމ ަފއ ސާގެިތެރެއ ނ2102ިިް
ި ިއޭނާގ9,000.00ިިެޖަމާކުރަންޖެހޭ ިރުފ ޔާ(ިރުފ ޔާ ިކަމާއ ،ިއަދ ،ި)ނުވަހާސް ިޖަމާކުރެވ ފައ ވާ އެކައުންޓަށް

ިއޮފީާހި ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން ިޕެންޝަން ިމޯލްޑ ވްސް ިމަސައްކަތް ިދ ނުމުގެ ިއޭނާއަށް ިފައ ސާ ިހުރ  ދެން
 ޙަވާލުކޮށްފައ ވާިކަމަށްިއެމ ނ ސްޓްރީންިބުނެފައ ާވތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

2ިއަހަރުިވުމާގުޅ ގެނ10ިިްކުން،ިއޭނާިއެވަޒީފާިއަދާކުރާތާިސަރުކާރުގެިވަޒީފާިއަދާކުރާފަރާތަި
ި 2991ިިޖޫން ނޑަކަށް ިގާތްގަ ިމުސާރައ ގެ ިލ ބެމުންދ ޔަ ިއޭރު ިދ ންއ ރު ިޕެންޝަން 0/2ިގައ 

ި ިހުށަހެޅުމުން ިމައްސަލަ ިޯކޓަށް ިގުޅ ގެން،ިމަދަނީ ވަަނ1009ިިދޭްނޖެހޭނެކަމަށ1/2ިިްދ ނުމާ
ިކަމަ ިޙުކުމްކޮށްފައ ވާ ިއެކޯޓުން ިނަމަވެސްއަހަރު ިމި ި،ށާއ ، ިސަރުކާރުން ިގުޅ ގެން މ ހުކުމާ

ި ިބެލ  ިމައްސަލަ ިމ  ިހައ ކޯުޓން ިގުޅ ގެން، ިކުރުމާ ިއ ސްތ އުނާފު ިހައ ކޯޓުގައ  0ިމައްސަލަ
ިތާޢީދުކޮށްި ިޙުކުމަށް ިކޯޓުގެ ިމަަދނީ ިއ އްތ ފާޤުން ނޑ ޔާރުންގެ ަގއ 1022ިިއޮކްޓޯބަރ00ިިފަ

ި ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިނ ންމާފައ ވާ ިއެކި މައްސަލަ ިމ ނ ސްޓްރީން ިފ ނޭންސް އަދ ވެސް
 ބަހަނާދައްކައ ިފައ ސާިދޫނުކޮށްިހ ފަހައްޓާފައ ވާިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.

 

4 

ިގޭގެި ިވ ކުރާއެއްގައ  ިބަލައ ގަންނަނީ ިފައ ސާ ިބ ްލތަކުގެ ިކަރަންޓް ިލ ބޭ ިއ ދާރާއަށް، ިކައުންސ ލްގެ މ.މުލަކު
ބ ލްިނަންބަރާއ ،ިޔުނ ޓުގެިއަދަދާއ ،ިޖޫރުމަނާިއަދަދާއ ،ިބ ލްެގިނަންބަރާއ ،ިގޭގެިނަމާއ ،ިބ ލްެހދ ިމަހާއ ،ި

ިދެއްކ ކަމުެގި ިފައ ސާ ިބ ލްގައ  ިރެކޯޑްކޮށް ިތާރީޚް ިދެއްކ  ިބ ލް ިތާރީޚާއ ، ިބ ލްހެދ  ިއަދަދާއ ، ފައ ސާގެ
ިރައްޔ ތުންެގި ިފައ ސާއާއ ، ިލ ބޭ ިބ ލްތަކަށް ިކަރަންޓް ިއެދުވަހު ިއަދ ، ިކަމަށާއ ، ިޖަހާފައ  ނޑު ތައްގަ

ިެއއ ދާރާއ ންިވ ޔަ ިކަމަށް ިބަލައ ގަންނަ ިރަސީދަކުން ިއެއ ދާރާއަށް ިޖުމްލަ ިފައ ސާގެ ިލ ބޭ ފާރ ތަކަށް
ިޚ ލާފްކަމެްއި ިގަވާއ ދާ ިއަދ  ިހ ނގާފައ ވާކަމެއް ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ކަމުގައ  ބުނެފައ ވާތީއާއ ،

 ހ ނގާފައ ވާކަންިއެނގެންިެނތުުމންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންީމއެވެ.

 

ި

ިކައުންސ ލްގެިމ.މު ިމުލަކު ިބ ލްތަކަށް ިކަރަންޓް ިގޭގެއ ން ިއެރަށުގެ ިއ ންޖީނުގެއަށް، ލަކު
ިލ ޔުމެއްި ިއެއްވެސް ިބަލައ ގަތްކަމުގެ ިއެފައ ސާ ިބަލައ ގެންފައ ، ިފައ ސާ ިދައްކާ އ ދާރާއަށް
ިކުރ މަތ ވާކަމަށްި ިމައްސަލަ ިނެގުމުގެ ިފައ ސާ ިގޭގެއ ން ިބައެއް ިއަލުން ިސަބަބުން ދޫނުކުރުމުގެ

ިމައްސަލަ.ިބުނާ

ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިޮފުނވ ކަމާއ ،ި ިރ ޕޯޓް ިގޮތުގެ ިފެނުުނ ިބެލ ބެުލމުން ިމ ކޮމ ޝަނުްނ ިގޮތެއް ިހ ނގާފައ ާވ ިކަން މ މައްސަލާގައ 
ިނޯތުި ިއަޕަރ ިއ ދާރާއާއ ، ިކައުންސ ލްގެ ިށ.މާއުނގޫދޫ ިހައްލުކުރުމަށް ިކަންތައްތައް ިމ ރ ޕޯޓުގައ ވާ އަދ ،

ިދައްކައ ގެން ިވާހަކަ ިލ މ ޑެޓާއެކު ިިޔުޓ ލ ޓީޒް ިއަދ ، ިަދއްކައ ގެނ2ިިްޙައްލުކުރުމަށާއ ، ިާވހަކަ ފަރާތުން
ިެގންދ އުމަށްި ިކުރ ޔަށް ިހުށަހަޅައ ގެްނ ިޝަރީއަަތށް ިއެކަންތަްއ ިނުކުރެވ އްޖެނަމަ، ިޙައްލު އެކަންތައްތައް

 ށ.މާއުނގޫދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއަންގައ ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

 

 

ި

ިރައްޔ ތު ިއެކ ިށ.މާއުނގޫދޫ ިގޮތުގައ  ިފީގެ ިކަރަންޓް ިދުވަސްވަރު ިދ ން ިޚ ދުމަތް ިކަރަންުޓގެ ން
ި ިތެރެއ ން ިފައ ާސގެ ިދައްކަންޖެހޭ ިހަތަުރ82,465/50ިިފަރާތްތަކުން ިދެހާސް ި)އަށްޑ ހަ ރ.

ިމ ހާރުި ިމ ފައ ސާ ިލ ބ ފައ ނުވާއ ރު، ިލާރ ( ިފަންސާސް ިރުފ ޔާ ިފަސް ިފަސްދޮޅަސް ސަތޭކަ
ިމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ޔުޓ ލ ޓީޒްިއ ންިނަގާފައ ވާކަ

ި
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ކުއްލ އްޔަތުލްިދ ރާސާތުލްިއ ސްލާމ އްޔާގެިލައ ބްރަރީއަށްިބޭނުންވާިފޮތްތައްިވ އްކަންިޝައުގުވެރ ވާިފަރާތެްއި
ި ިހޯދުމަށް ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއ ޢުލާނުގައ ، ިކުރ  ިއަންދާސ1.28ިިީކުއްލ އްޔާއ ން ގައ 

ިަފރާތްތަކުގެި ިހުށަހަޅާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގަޑ އެއްގައ  ިވަކ  ނޑައަޅާ ިކަ ިބަލައ ަގންނަންވާީނ ހ ސާބުތައް
ިބަލައ ަގތުމަށް ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއ ޢުލާނުގައ  ިމ  ިބުނާއ ުރ، ިވަކ ިިހާޟ ރުގައ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައ ވަނީ

ދުވަހެއްގެިވަކ ިގަޑ އެއްގެިކުރ ންިއަންދާސީިހ ސާބުިހުަށހެޅުމަށްިކަމަށާއ ،ިއެގޮތަށްިޮއތުމުންިއ ުޢލާންިކުާރި
ިހ ސާބުި ިއަންާދސީ ިހަމަައށް ިވަގުތާ ިފަހު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިފެށ ެގން ދުވަހުން

ިފާހަގަކުރެ ިނެތްކަމާއ ،ިހުށަހެޅޭނެކަން ިވަކ ގަޑ އެއް ިބަލައ ގަތުމަށް ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ވޭ
ި ިާފހަގަކުރެވޭތީ، ިބަލައ ނުަގނެވޭނެކަން ިހާޒ ރުގައ  ިާމލ އްޔަތުގެިއެންމެންގެ ިދައުަލތުގެ ިއޮތްތަނުގައ  ކުރ ޔަށް

ި ިކުއްލ އްޔަތުލ7108ިްގަވާއ ދުގެ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިގޮތުގެމަތ ން ިއ ސްލާމ އްޔާގައި ިގައ ވާ ދ ރާސާތުލް
 ދެންނެވީއެވެ.

ި

ިވ އްަކްނި ިފޮތްތައް ިބޭނުންވާ ިލައ ބްރަރީއަށް ިއ ސްލާމ އްޔާގެ ިދ ރާސާތުލް ކުއްލ އްޔަތުލް
ި ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިދައުލަތުެގިޝައުގުވެރ ވާ ިކޮށްފައ ވަނީ ިއ ޢުލާން ިކުރ  ކުއްލ އްޔާއ ން

ިލާފަށްިކަމަށްިބުާނިމައްސަލަ.ވަނަިމާއްދާއާިޚ 1.28ިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި
ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިހޯދަންި ިފަރާެތއް ިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ ިބެޓެރީ ިެފން ިބޭނުންވާ ިލ މ ޓެޑަށް ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިސެންޓްރަލް ސައުތު
ިއ ޢުލާނުގައ  ިކުރ  ިއެޔުޓ ލ ީޓން ިި،ބޭނުންވެގެން ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިލ ޔުމުނ1.22ިިްދައުލަތުގެ ގައ 

ިބަޔާންކޮްށފައ ވާއ ރު،ި ިދޭންވާނެކަމަށް ިލ ޔުމުން ިއުޞޫލު ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިދޭންވާނެކަމަށައ ، މަޢުލޫމާތު
ިއަންދާސީި ިފުރަތަމަވެސް ިހަމައެއާއެކު، ިކަމަާށއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާ ިދެވޭނެކަމަށް ިމަޢުލޫމާތު މ އ އުލާނުގައ 

ނޑައެޅުމަށްިހ  ިކަ ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިއެަކން ިބަޔާންކޮށްފައ ވުމުން، ިގަޑ އެއް ިވަކ  ިހުށަހެޅުމަށް ސާބު
ި ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިނުދެވޭކަން ިފަރާްތަތކަށް ިހުށަހަޅާ ިހ ސާބު ިއަންާދސީ ިއުޞޫުލ ިދޭނެ ކުރ ޔަށްިޕޮއ ންޓް

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްަޔތުގެ ިދައުލަތުގެ ިގޮތ7108ިުއޮތްތަނުގައ  ިސައުތުިގައ ވާ ިގެންދ އުަމށް ިކުރ ޔަށް ގެމަތ ން
 ސެންޓްރަލްިޔުޓ ލ ޓީޒްިލ މ ޓެޑަްށިއެންގީއެވެ.

ި

ިފަރާތެްއި ިެބޓެީރިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ ިެފން ިޭބނުންވާ ިލ މ ޓެޑަށް ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިސެންޓްރަލް ސައުތު
ިމާލ އްޔަތުގެި ިދައުލަތުގެ ިކޮށްފައ ަވީނ ިއ ޢުލާން ިކުރ  ިއެޔުޓ ލ ީޓން ިބޭުނންވެގެން ހޯދަން

ިވަނަިމާއްދާއާިޚ ލާފަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.1.22ިވާއ ދުގެިގަ
ި

8 

ިކުރ ި ިއެހޮސްޕ ޓަުލން ިބޭނުންވެގެން ިހޯަދން ިފަރާތެއް ިމަރާމާތުކޮށްދޭނެ ިވޭނު ިހޮސްޕ ޓަލުގެ ދ.އަތޮޅު
ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ ްއޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިދޭންވާނެކަމަށާއ ،1.22ިިއ ޢުލާނުގައ ، ިމަޢުލޫމާތު ިލ ޔުމުން ގައ 

ި ިބަޔާންކޮށްފައ ާވއ ރު، ިދޭންވާނެކަމަށް ިލ ޔުމުްނ ިއުޞޫލު ިމަޢުލޫމާުތިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިލ ޔުމުން މ އ ޢުލާނުގައ 
ދެވޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާަކންިފާހަގާކުރެވޭިކަމާއ ،ިއެހެންކަމުންިއަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހެޅުމުގެިކުރ ްނި

1.22ިޕޮއ ންޓްިދޭިއުޞޫލުިބަޔާންކޮށްިނުދެވެނޭކަންިާފހަގަކުރެވޭިކަމާއ ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ުދގެި
ިމަޢުލޫ ިފޯނުގެިގައ  ިބުަނނީ ިދޭނެކަމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިއ ޢުލާުނގައ  ިމ  ިބުނާއ ރު، ިލ ޔުމުންކަމަށް ިދޭންވާނީ މާތު

ގައ ިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިބަލައ ގަްނނަންާވީނ1.28ިިޒަރީއާއ ންިކަމާއ ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި
ިފަާރތްތަކު ިހުަށހަޅާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގަޑ އެއްގައ  ިވަކ  ނޑައަޅާ ިމ ިކަ ިބުާނއ ރު، ިހާޟ ރުގައ ކަމަްށ ގެ
ިއީި ިބަޔާންކޮްށފައ ވަީނ ިބަލައ ގަތުމަށް ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއެގޮތަށްި-އ ޢުލާނުގައ  ިކަމާއ ، ިޒަރީއާއ ން މެއ ލްގެ

ިއެހޮސްޕ ޓަުލްނި ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިމަރާމާތުކޮށްދޭނެ ިވޭނު ިހޮސްޕ ޓަލުގެ ދ.އަތޮޅު
ވަނަިމާއްދާއާިޚ ލާފަްށ1.28ިިއާއ 1.22ިންިކޮށްފައ ވަނީިާމލ ްއޔަތުގެިގަވާއ ދުގެިކުރ ިއ ޢުލާ

ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިހާޒ ރުގައި  ިއެންމެންެގ ިނެތްކަމާއ ، ިވަކ ގަޑ އެއް ިބަލައ ގަތުމަށް ިހ ސާުބ ިއަންދާސީ އޮތުމުން
ިފާހަގަކުރެވޭި ިއޮތްތަނުގައ ބަލައ ނުގަނެޭވނެކަން ިކުރ ޔަށް ިކުރަންވާނީ، ތީ، ިއ ޢުލާންތައް އުލަތުެގިދަި،މ ފަދަ

 މާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންކަމަށްިދ.އަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަުލގައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ިކޮށްފައ ާވި ިއެހޮސްޕ ޓަލުން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިމަރާމާތުކޮށްދޭނެ ިއެންބ އުލާންސް ިހޮސްޕ ޓަލުގެ ދ.އަތޮޅު
ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ ްއޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިދޭންވާނެކަމަށާއ ،1.22ިިއ ޢުލާނުގައ ، ިމަޢުލޫމާތު ިލ ޔުމުން ގައ 

ިމަޢުލޫމާުތި ިލ ޔުމުން ިމ އ ޢުލާނުގައ  ިބަޔާންކޮށްފައ ާވއ ރު، ިދޭންވާނެކަމަށް ިލ ޔުމުްނ ިއުޞޫލު ޕޮއ ންޓްދޭނެ
ިއެހެންކަމުން ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާަކމާއ ، ިދޭިި،ދެވޭނެކަމަށް ިޕޮއ ންޓް ިކުރ ން ިހުށަހެޅުމުގެ ިހ ސާބު އަންދާސީ

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދަުއލަުތގެ ިކަމާއ ، ިފާހަގަކުރެވޭ ިނުދެވެނޭަކްނ ިބަޔާންކޮްށ ގައ 1.22ިިއުޞޫލު
ިފޯނުެގި ިބުަނނީ ިދޭނެކަމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިއ ޢުާލނުގައ  ިމ  ިލ ޔުމުންކަމަށްބުނާއ ރު، ިދޭންވާނީ މަޢުލޫމާތު

ގައ ިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިބަލައ ގަްނނަންާވީނ1.28ިިއ ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެިޒަރީއާއ ންިކަމާ
ިމ ި ިބުާނއ ރު، ިހާޟ ރުގައ ކަމަްށ ިފަާރތްތަކުގެ ިހުަށހަޅާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގަޑ އެއްގައ  ިވަކ  ނޑައަޅާ ކަ

ިއީި ިބަޔާންކޮްށފައ ވަީނ ިބަލައ ގަތުމަށް ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއެގޮތަށްިމެއ ލް-އ ޢުލާނުގައ  ިކަމާއ ، ިޒަރީއާއ ން ގެ
ިހާޒ ރުގައި  ިއެންމެންެގ ިނެތްކަމާއ ، ިވަކ ގަޑ އެއް ިބަލައ ގަތުމަށް ިހ ސާުބ ިއަންދާސީ އޮތުމުން

ިދަ ިކުރަންވާީނ، ިއ ޢުލާންތައް ިމ ފަދަ ިއޮތްތަނުގައ ، ިކުރ ޔަށް ިފާހަގަކުރެޭވތީ، އުލަތުގެިބަލައ ނުގަނެޭވނެކަން
 މަތ ންކަމަށްިދ.އަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަުލގައ ިދެންނެވީއެވެ.މާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެ

 
ި

ިއެހޮސްޕ ޓަލުްނި ިހޯދުމަށް ިފަރާެތއް ިމަރާމާތުކޮށްދޭނެ ިއެންބ އުލާންސް ިހޮސްޕ ޓަލުގެ ދ.އަތޮޅު
ވަނ1.28ިިައާއ ،1.22ިިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާންިކޮށްފައ ވަނީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

ިނާިމައްސަލަ.މާއްދާއާިޚ ލާފަށްިކަމަށްިބު
ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ި ިބެލުމަްށ22ިިމ.މަޑުއްވަރީން ިދ ނުމުގައ  ި"ޕޮއ ންޓް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރެވުނު ިދޫކުރުމަށް ގޯތ 
ި ިމަޢުލޫމާތުިޝީޓުގެ ިދެވުނު ިތަފްސީލް"ިމ ނަމުގައ  ިއ ތުރު ިނަންބަރުގައ ،ިއުމުރުނ00ިިްހަމަޖެހ ފައ ވާ ވަނަ

20ިި ިމީހަކަށް ިކޮންމެ ިފުރ ފައ ވާ ިބުނެފައ ވާއ ރ01ިުއަހަރު ިަކމަށް ިފުރުމަކ20ިިީ، ޕޮއ ންޓްދެވޭނެ އަހަުރ
ި ިޝަރުތަކަށްާވތީ، ިހުންނަންޖެހޭ ިފަރާތްތަކުގައ  ިއެދޭ ިޕޮއ ންޓްދޭްނ20ިިގޯއްޗަށް ިފަރާތަށް އަހަރުވެފައ ވާ

ިނޫންކަމާއ  ިއުސޫލެއް ިރަނގަޅު ިއުސޫލަކީ ިމައްސަލައަކީިި،ނ ންމާފައ ވާ ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް އަދ ،
ިމަޑު ިހުށަހަޅާފައ ާވ22ިިއްވަރީން ިބުނެ ިއުޅޭކަމަށް ިމައްސަލަތަކެއް ިޕޮއ ންޓްދ ނުމުގައ  ިދޫކުރުމުގައ  ގޯތ 

ިގޯތ ިދޫކުރާިފަރާތްތަކަށްިޕޮއ ންޓްދ ނުމަށްި މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުގައ 
ިނުބެލެވޭ ިއުޅޭކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިއުސޫލުގައ  ިއ ދާރާގައ ިނ ންމާފައ ވާ ިކައުންސ ލްގެ ިމ.މަޑުއްވަރީ ކަމަށް

ިދަންނަވައ ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުްނިނ ންމީއެވެ.

ި 11ިިމ.މަޑުއްވަރ ން ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިމަޑުއްވަރީ ިދޫުކރުމަށް ވަަނ1022ިިގޯތ 
ި ިހ ސާބުގައ  ިނޮވެމްބަރިމަސް ިއަހަރުގެ ިކަމަށާއ ، ިކޮްށފައ ވާ ިއ ޢުލާންކުރުުމެގިއ ޢުލާނެއް އެ

ިގޮތަކީި ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާ ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިމަޑުއްވަރީ ިކުރ ންިި،ކުރ ން ިއަހަރުތަކެއް މީގެ
ިމަސައްކަތެއްނުކޮށްި ިއެއްވެސް ިއެެހންނަމަވެސް ިނަގާފައ އޮތް، ިއޭނާ ިކުރ ން( )ސުނާމީގެވެސް

އެިގައ ިއަދ ިއެއަށްފަހުި،ކަމަާށއ ިއޮތްިގޯއްޗެއްިއޮއްވައ ،ިއަވަސްއަވަހަށްިމ ލްކުކޮށްިނ ންމާލީ
11ިި ިއ ޢުލާނުގައ ،ގޯއްޗަށް ިވާންޖެހޭެނިިކުރ  ިރައްޔ ތަކަށް ިރަށުގެ ިފަރާތަކީ ިއެދޭ ގޯއްޗަށް

ި ިއެވަރުގ200ިިެކަމަށާއ ، ިގޯތ ންވެސް ިމައ ްނބަފައ ންގެ ިނުވަތަ ިނެތް ިބ މެއް އަކަފޫޓުގެ
ިވާންޖެހޭ ިމީހަކަށް ިލ ބެންެނތް ިމ އ ޢުބ ންކޮޅެއް ިކަމަށާއ ، ިޝަރުތުކޮށްަފއ ވާ ިކަމަށް ލާާނިނެ

ި ިކައުންސ ލަރުންިޕޮއ ންޓްގުޅ ގެން، ިއެއީ ިބަާލއ ރު ިކަރުދާހަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގޮތް ދޭނޭ
ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާި ިރާވައ ގެން ިލ ބޭގޮތަށް ިގ ނަމާކްސް ިފަރާތްތަަކްށ ިބޭނުންވާ ގޯތ ދޭން

ިާނިމައްސަލަ.ކަރުދާހެއްކަންިއެނގޭިކަމަށްިބު
ި 
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ި ިކަންތައް ިކެންޓީނުގެ ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް މ ކޮމ ޝަނުްނިމ ނ ސްޓްރީ
ިއެއްަބސްވުމުގައ ވާި ިވެފައ ވާ ިހ ންގުމަްށ ިއެކެންީޓން ިވ އްކަނީ، ިތަކެތ  ިަބއެއް ިއެކެންީޓނުން ބެލ ބެލުމުގައ ،

ިއެކަންތައްމ ނ ްސޓް ިފާހަަގކުރެވ ފައ ވާތީ، ިބޮޑުކޮށްކަމަށް ިއަޅަންޖެހޭިއަގަށްވުރެ ިބެލުމަށްަފހު ިފަރާތުން ރީގެ
ިދެންނެވީއެވެ.ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގިއެންޑްިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައ އ ސްލާހީިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްި

ިއެތަަންށި ިހަދައ ، ިކެންޓީނެއް ިއެންވަޔަރަމަންޓުގައ  ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިއެމ ނ ސްޓްރީ ިސާމާނެއް ިހުރ ހާ ިކަރަންޓާިބޭނުންވާ ިކުއްޔެއްނެތ  ިމ ކެންޓީން ިއަދ  ިހޯދައ ދީ ން

ިކެންީޓްނި ިކަމަށާއ ، ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިބަޔަކާ ިދައްކާގޮތަށް ިސަރުކާރުން ިޚަރަދު ފެނުގެ
ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިތަކެތ ިވ އްކުުމގައ ިވަކ ިއަގުތަކެއްގައ ިއެއްޗެހ ިވ އްކުމަށްިޝަރުޠުކޮށްަފއ ި

ިއ ިއަގުބޮޑެތ ކޮށްިތަކެތ ިވ އްކަމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިމ ކެންޓީނުގަި

ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިޢަމަލެއްި ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއަދ  ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ ިބެލ ބެލުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން މ މައްސަލަ
 ހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުެބލެވޭތީިމަްއސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިި ިކޮމ އުނ ޓީ ިސ އްހީމަރުކަޒުގެ ިމުސާރައ ގެިި،އެޑ އުކޭޓަރކ.ތުލުސްދޫ ިޚ ލާފަށް ގަވާއ ދާ
ިދެގުނަިއ ތުރުގަޑީގެިގޮތުގައ ިނަގަމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

13 

ިއަގަށްބަލާއ ރު ިވ އްާކ ިމެޝ ން ިފޮގް ިއަގަކީި، މާލެއ ން ިގަެނފައ ާވ ިމެޝ ން ިފޮގް ހދ.ހ ރ މަރަޫދއ ން
ިފ ހާރައަކުންި ިހދ.ހ ރ މަރަދޫ ިނަމަވެސް، ިނ ންމީއެވެ. ިމ ހ ސާބުން ިމަްއސަލަ ިބެލެވޭތީ، ކުޑައަގެއްކަމަށް

)ސާދަހާސްިފަސްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާއަށްިގަނެފައ ވާިމެޝ ނަކަށްިވާއ ރު،ިއެފ ހާރައަީކިއެބާވަތުެގ14,500.00ިި
ިމެޝ ނަ ިކައުންސ ލްގެިއެއްވެސް ިގަނެފައ ވަީނ ިމެޝ ން ިޮފގް ިނޫންކަމަށާއ ، ިފ ހާރައެއް ިވ އްކާ ރީއެއް

ި ިގަނެފައ ވަނީ ިމެޝ ން ިނޫންކަމަށާއ ،ިޮފގް ިމަޝްވަރާކުރެވ ގެން ިބައްދަލުވުމަކުން ިއަުގ1ިިއެއްވެސް ަތނުން
ިމ ކޮމ ަޝނަށް ިބުނެ ިޚ ލާފަށްކަމަށް ިގަވާއ ދާ ިާމލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ަމއްސަލައެއްިިބެލުމަކާނުލައ ،

ިމާލ އްޔަތުި ިދައުލަތުގެ ިގަންނައ ރު ިތަކެތ  ިމ ބާވަތުގެ ިއޮތްތަނުގައ  ިބަޔާންކޮށް،ިކުރ ޔަށް ިކަމަށް ހުށަހަޅާފައ ވާ
 ގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިނޫނީިތަކެތ ިނުގަތުމަށްިހދ.ހ ރ މަރަދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެވެ.

 

01ިި ިކައުނ2100ްޖުލައ  ިހދ.ހ ރ މަރަދޫ ިފައ ސާއ ްނިގައ  ިރައްޔ ތުންގެ ިއ ދާރާއަށް ސ ލްގެ
ި ިފ ހާރައަކުން ިހދ.ހ ރ މަރަދޫ ިއަކީ ިފޮްގމެޝ ން ިގަނެފައ ވާ 14,500.00ިޚަރަދުކޮށްގެން

)ސާދަހާސްިފަސްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާއަށްިގަނެފައ ވާިމެޝ ނަކަށްިވާއ ރު،ިއެފ ހާރައަކީިއެބާވަތުގެި
ިނޫންކަމަ ިފ ހާރައެއް ިވ އްކާ ިމެޝ ނަރީއެއް ިގަނެފައ ވަނީިއެއްވެސް ިމެޝ ން ިފޮގް ށާއ ،

ިމެޝ ްނި ިފޮގް ިނޫންކަމަށާއ ، ިމަޝްވަރާކުރެވ ގެން ިބައްދަލުވުމަކުން ިއެއްވެސް ކައުންސ ލްގެ
ި ިޚ ލާފަށްކަަމްށ1ިިގަނެފައ ވަނީ ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިެބލުމަކާނުލައ ،ިދައުަލތުގެ ިއަގު ަތނުން
ިބުނާިމައްސަލަ.

ި
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ސ ސްޓަމްިހ ންގުމަށްިދީފައ ާވިހުއްދައަކީ،ިވަގުތީިހުއްދައެއްކަާމއ ،ިއަދ ،ިިކޮކޯިއައ ލަންޑްިރ ސޯޓުގެިޕަވަރ
ގައ ިހަމަވާނެކަމަށްިމޯލްޑ ވްސްިއެނަރޖީިއޮތޯރ ޓީންިމަޢުލޫމާތުދީފައ ވާތީ،2102ިިއޯގަސްޓ08ިިްއެމުއްދަތުި

ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީެއވެ.
ި

ިރަނގަ ިސ ސްޓަމްގައ  ިޕަވަރ ިރ ސޯޓުގެ ިއައ ލަންޑް ިކަންތައްތައްިކޮކޯ ިކުރަންޖެހޭ ޅު
ިއަންގާފައ ވަނ ކޮްށ،ި ިެއރ ސޯޓަށް ިއޮތޯރ ޓީން ިއެނަރޖީ ިމޯލްޑ ވްސް ރަނގަޅުކުރުމަށް
ިވަރަްށބޮުޑި ިފަރާތަކަށް ިަވކ  ިުނބަލައ ، ިކޮށްފައ ވޭތޯ ިރަނގަޅު ިއެކަންތައްތައް އެރ ސޯޓުން

ިގަާވއ ދުތަކާ ިއުސޫލުތަކާއ  ިހެދ ފައ ވާ ިގޮަތްށ ިލ ބޭ ިފައ ދާއެއް ިމަގާމުގެިިނާޖާއ ޒް ޚ ލާފަށް
ނުފޫޒްިބޭނުންޮކށްގެންިއެރ ސޯުޓގެިޕަވަރިސ ސްޓަމްިހ ންގުމުގެިދާއ މީިހުއްދައެއްިއެމް.އީ.އޭި

ިއ ންިދީފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމަްއސަލަ.
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިބޭނުްނިކުރަމުންާދިދޯންޏެއްި ިމ ހާރުވެްސިއެއ ދާރާއ ން ިދޯންޏަކީ ިއޮންނަ ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ފ.އަތޮޅު
ިބައެއްފަހަުރި ިގުޅ ގެން ިމައްސަލަތަކާ ިދ މާވަމުންދާ ނޑަށް ިއޮނ ގަ ިދޯނީގެ ިއ ންޖީނަށާއ ، ިއެދޯނީގެ ކަމަށާއ ،
ިދޯނީެގި ިއަވަހަކަށް ިރަނގަޅުކުރެވުނުހާ ިއެކަންކަން ިޖެހުނަސް ނޑާލަން ިމެދުކަ ިދަތުރުތައް ދޯނީގެ

ިދޯނީގައ  ިއޮންނައ ރުގައ ވެސް ިފަޅުގައ  ިދޯނ  ިކަމަށާއ ، ިސާފުކޮށްިިބޭނުންކުރަމުންދާ ިދޯނ  ދ ޔަހ އްކުމާއ 
ބެލެހެއްޓުމަކީިދޯނީގެިމުވައްޒަފުްނިލައްވައ ިކުރަމުންދާިމަސައްކަތެއްކަމާއ ،ިއަދ ،ިމ ހާރުވެސްިދޯނ ިއެހެލައ ި
ިމަސައްކަތްތައްވެްސި ިގ ނަ ިމ މަސައްކަތާގުޅޭ ިކަމަށާއ ، ިކުރަމުންދާ ިމަރާމާތެއް ިވަރަށްބޮޑު ދޯނީގައ 

ުފްނިލައްވައ ކަމަށްިފ.އަތޮޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިބުނެފައ ވާީތ،ިމ ކަމުގައ ިކުރަމުންދަނީިދޯނީގެިމުވައްޒަ
ކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިއަދ ިގަާވއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްވެސްިހ ނގާފައ ވާިކަމަށްިނުެބލެވޭތީިމައްސަލަިމ ހ ސާބުްނި

ިނ ންމީއެވެ.
 

 

ިދަ ިއެއްވެސް ިދޯނީގައ  ިއޮންނަ ި ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިމ ހާުރިފ.އަތޮޅު ިނުކުރާތާ ތުރެއް
ި ނޑަކަށް 0ިިގާތްގަ ިތ ޭބ ިއެދޯނީގައ  ިއަތޮޅ0ިިުއަހަރުވެފައ ވާއ ރުވެސް، ފަޅުވެރ ން

ިމުސާރަި ިއެމީހުންނަށް ިބައ ތ އްބާ ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތްތައް ިއެކ  ިއެކ  ކައުންސ ލްގެ

ިދެމުންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިކުރުމުގައ  ިތަޚްޤީޤުކުރ  ިމައްސަލަިމ މައްސަލަ ިނުބެލެވޭތީ، ިކަމަށް ިހ ނގާފައ ވާ ިއަމަލެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ
 މ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ިއެި ިއުފައްދައ  ިއ ދާރާ ިގައުމީ ިލ.އަތޮޅުގައ  ިވެރ ކަމުގައ  ިނަޝީދުގެ ިމުޙަންމަދު ރައީސް
ިޑ ރެކްޓަރި ިޚ ލާފަށް ިާޤނޫނާ ިވަޒީފާއާބެހޭ ިހަަމޖެއްސ އ ރު، ިމުވައްޒަފުން އ ދާރާއަށް

ިހަމަޖެއްސ އ ރުިޖެނެރަލްއެއް ިއެމަޤާމަށް ިއޭނާ ިކަމަށާއ ، ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިމީހެއް ިމަޤާމަށް ގެ
ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިނޫން ިމީހެއް ިޝަރުޠުހަމަވާ ިބަހައްޓައ ގެްނިި،އޭނާއަކީ ިއެވަޒީފާގައ  އޭނާ

ިއުވާލުމުން،ި ިއ ދާރާވެސް ިގައުމީ ިބަދަލުވެ ިވެރ ކަން ިގެންގުޅެނ ކޮށް ިމުސާރައެއްދީގެން ބޮޑު
ިހުރި  ނޑ ވަޅުގައ ،ިކުރ ން ިދަ ިހަމަޖައްސަމުންދާ ިއޮފީސްތަކަށް ިއެހެން ިމުވައްޒަފުން އެއ ދާރާގެ

ި ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިލ.އަތޮޅު ިއޭނާ ިކުރަމުންދާިމަޤާމާއެކު ިމަސައްކަތް ވަންނަން
ިކުރ މަތ ލީި ިއެމަޤާމަށް ިދުވަސްވަރު، ިހޮވ  ިއޭނާ ިމަޤާމަށް ިޖެނެރަލްގެ ިޑ ރެކްޓަރ ކަމަށާއ ،
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ފަރާތްތަކާިއ ންޓަވ އުކުރަންިހަމަޖައްސާފައ އޮތްިއ ންޓަވ އުިޕެނަލަކީވެސްިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެި
ިބުނާިމަްއސަލަ.ގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިހަމަޖައްސާފައ އޮތްިޕެނަލެއްިކަމަށްި

ި

ިމަސްތަަކކަށްވެފައ  ިގަންނަ ިކޫއްޑޫއ ން ިއެަމހަކީ ިބަޔާންކޮށް، ިމަސްި، ޝަކުވާ ިކ ރާ ިފަހަރުން އެބޯޓް
ިަބދަލަކުން ިއަންނަ ިބަރުދަނަށް ިސަބަބުން ިލ ބޭގޮަތްށިި،އައ ސްކުރުމުގެ ިކޫއްޑޫއަށް ބާކީވާބައ ވެސް

ިދެންނެވީއެވެ.ކޫއްޑޫިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލޓޑިގައ ިހަމަޖެއްސުމަށްި

ިބާކީވާި ިމަސްތަކުން ިކ ރާ ިކޫއްޑޫއަށް ިބޯޓުފަހަރުން ިމަސްކ ރާ ިގެންގުޅޭ ގއ.ކޫއްޑޫގައ 
ިބޭުންނި ިއެމީހުން ިއަދ  ިކަަމށާއ ، ިނަގާ ިބޭުނންވަރަކަށް ިކެޕްަޓނުން ިބޯޓުފަހަރުގެ މަސްތަކުން

 ބަޔަކަށްިހ ލޭިބަހާކަމަށްިބުނާިަމއްސަލަ.
ި

18 

ި ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގުޅ ގެންިށ.އަތޮޅު ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިމަގާމަށް ިޑްރައ ވަރުގެ ލޯންޗް
ކުރ މަތ ލ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިއެންމެިމަތ ންިޕޮއ ންޓްިލ ބ ެގންިވަޒީފާިހަމަޖެއްސުމަށްިސ ވ ލްިސަރވ ސްި

ިޕޮ ިމަތ ްނ ިއެންމެ ިއޭނާއަށް ިޗެކްކުރުމަށްފަހު ިއެކޮމ ޝަނުން ިފަާރތް ިފޮނުވާފައ ވާ އ ންޓްިކޮމ ޝަނަށް
ި ިއޭނާަވނީ 01ިިލ ބ ފައ ވާތީ ިކަމަށާއ 2102ިމެއ  ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިވަޒީފާ ިސ ވ ލްި، ގައ  ިގުޅ ގެން މ ކަމާ

ިކޯސްޓަލްި ިހަދާފައ ވާ ިއޭނާ ިބެލ ބެލުމުން ިގުޅ ގެން ިހުށަހެޅުމާ ިމައްސަލައެއް ިކޮމ ޝަނަށް ސަރވ ސް
ި ި)ކްލާސް ިއެލ ޔުނ5ްނެވ ގޭޝަން ިޕޮއ ންޓްދީފައ ނުވަނީ ިތަްމރީނަށް ިއެކޮމ ޝަުންނިި( އެޓެސްޓްކޮށްފައ ވަނީ

02ިި ިކަމަްށ1021ިިފެބްރުއަރީ ިއެއްގޮތަށް ިއުސޫލުތަކާއ  ނޑުތަކާއ  ިމ ންގަ ިފެށ  ިއަމަލުކުރަން ގައ 
ިކޯސްޓަލްި ިހުަށހަޅުއްވާފައ ވާ ިއަދ  ިަކމަށާއ ، ިއަންގާފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިށ.ައތޮޅު ނުވާތީކަމަށް

ި ި)ކްލާސް ިސެްޓފ ކ5ެނެވ ގޭޝަން ިއެްޕލ ކޭޝަންި( ިއ ުޢލާން ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނީ ިއެޓެސްޓްކޮށްފައ ވާކަމަްށ ޓް
ިކޮމ ޝަނުންި ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިކަމަށް ިތާރީޚެއްގައ  ިފަހުގެ ިާތރީޚަށްވުރެ ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ ހުށަހެޅުމަށް

ިބުނެފައ ވާީތ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ިހޯދުމަށްިމީހަކުިމަގާމަށްިއ ވަރުކަމުގެިޑްރަިލޯންޗްިއ ދާރާއަށްިކައުންސ ލްގެިއަތޮޅު.ށ
ިކުރ  ިިއެއ ދާރާއ ން ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިއެމަގާމަށް ިގުޅ ގެން، ިތެރެއ ނ05ިިްއ ޢުލާނާ މީހުންގެ

ިނ ޔަމ ކަމުގެި ިދީފައ ވާ ިއޮތޯރ ޓީން ިޓްރާންސްޕޯޓް ިތެރޭގައ  ިލ ޔުންތަކުގެ ިހުށަހެޅ  އެއްފަރާތުން
ިލައ ސަންސްއާއ ،ިތަޖުރ ބާިލ ބ ފައ ވާކަމުގެިސެޓްފ ކެްޓި ިދުއްވުމުގެ ސަނަދާއ ،ިއުޅަނދުފަހަރު

ިލައ ސަންސްިިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހަމައެކަނ  ިހުަށހަޅާފައ ވަީނ ިފަރާތްތަކުން ިދެންތ ބ  ކަމަށާއ ،
ކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިއެމަގާމްިލ ބ ފައ ވަނީިހަމައެކަނ ިލައ ސަްނސްިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތަކަްށި

ިމައްސަލަ.ކަމަށްިބުނާި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ވަނަިއަހަރުިފުރަތަމ2102ިިަދަށުންިިއަތޮޅުިރައްޔ ތުންގެިތަރައްގީގެިފަންޑުންިހ ންގާިކޮމްޕ އުޓަރިސްކީމްގެ
ވ.ފުލ ދޫއަށްިލެޕްޓޮޕްަތއްިދޫނުކޮށްިމަޑުޖައްސާލާފައ ވަނީިއަތޮޅުިރައްޔ ތުންގެިތަރައްގީގެިފަންޑުްނިި،ބުރުގައ 

ިކައުންސ ލްެގި ިވ.އަތޮޅު ިހައްލުނުވެވާތީކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިދ މާވެފައ ވާ ިފުލ ދޫގައ  ލޯނުދޫކުރުމުގައ 
ިބުނެފައ  ިބެލުމުގެިއ ދާރާއ ން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިވ.އަތޮޅު ިކަންތައް ިދޫކުރުމުގެ ިއެލެޕްޓޮޕްތައް ވާތީ،

ިދަށުންިއަލުންިގުރުއަތުލައ ގެންިުކރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިވ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެވެ.
ި

ިލެޕްޓޮޕްިދޫކުރ ިގޮތުގައ ިލޯނުގެިފަންޑުންިތަރައްގީގެިއަތޮޅު.ވިކައުންސ ލަށް،ިއަތޮޅު.ވ
ިއެދ ފައ ވާިފުލ ދޫއ ން.ވިދ ނުމަށްފަުހ،ިލެޕްޓޮޕްތައްިރަށަކަށްިހުރ ހާިއަތޮޅުގެިސްކީމުން،
ިުބާނިހ ފަހަިވަންދެންިމަސްދުވަސ7ިްިނުދީިިލެޕްޓޮޕްތައްިފަރާތްތަކަށް ިކަމަށް އްޓާފައ ވާ
ިމައްސަލަ.

ި
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ި ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިފަރާތުންިހއ.އަތޮޅު ިއުޅޭ ިޙަވާލުވެގެން ިމަސައްކަތާ ބެލެހެއްޓުމުެގ
ިއ ދާރާއަށްި ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އަތޮޅު ިކަމަށް ިފަރުވާކުޑަކުރާ ިކަްނތައްތަކުގައ  ިބެލެހެއްޓުމުގެ ސެކ އުރ ޓީ
ިއެކަންކަންި ިއެފަރާތުން ިއަންގައ  ިއެފަރާތަށް ިތަކުރާރުކޮށް ިއ ސްލާޙްކުރުމަށް ިއެކަންކަން ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ

ި 01ިިއ ސްލާޙްނުކޮށްގެން ިކަުއންސ ލުނ2102ިިްޖޫްނ ިބާޠ ލްކުރުމަށް ިއެްއބަސްވުން ިފެށ ެގން ން
ިކޮރަޕްޝަނުގެި ިމ ކަމުގައ  ިއަދ ، ިެއނޭގތީއާއ ، ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމ މައްސަލަ ނ ންމާފައ ވާކަން

 ޢަމަލެއްިހ ނގާފައ ވާކަންިއެނެގންިނެތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާުބންިނ ންމީއެވެ.

ި

ހއ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިސެކ އުރ ޓީިބެލެހެއްޓުމުގެިމަސައްކަތްިބީލަމުންިނަގައ ެގްނި
އުޅެނީިހއ.ދ އްދޫިކައުންސ ލަރެއްިކަމަށާއ ،ިއެމަސައްކަތްިއޭނާިނަގައ ގެންިއުޅޭއ ރު،ިތަުނެގި

ިޚާއް ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިނުހުންނަ ިމީހަކު ިއެއްވެސް ިގ ނަވަުގތު ިބަލަހައްޓަން ޞަކޮށްިސެކ އުރ ޓީ
ިކޮންމެި ިއެހެންނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިނުހުންނަ ިމީހަކު ިއެއްގޮތަކަށްވެސް ިދުވަސްދުވަހު ބަންދު

ިމަހަކުވެސްިއޭނާިދަނީިބަރާބަރަްށިފައ ސާިނަގަމުންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

21 

ިޔުނ ވަރސ ޓީި ިހުންނަ ިހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައ  ިއަކީ، ިލެކްޗަރަރ ިއެސ ސްޓަންޓް ިޕޮލ ޓެކްނ ކުގެ މޯލްޑ ވްސް
ިއ ތުުރި ިހ މެނޭ ިބަޔާނުގައ  ިވަޒީފާ ިއޭނާގެ ިއ ތުރުން ިދ ނުމުގެ ިކ ޔަވާ ިކޯސްތަކުގައ  ިހ ންގާ ކެންޕަހުގައ 

ިކަމަށާއ ،ި ިމުވައްޒަފެއް ިކުރަމުންދާ ިއަހަރ2102ިުމަސައްކަތްތައް ިކެމްޕަހުގައ ިހ ންގުމަްށިިވަނަ ކުޅުދުއްފުށީ
ިފެށޭވަރަްށި ިކޯސް ިމެއ ންޓަނަންސް ިރ ޕެއަރިއެންޑް ިއ ންޖ ން ިއ ން ިސެޓްފ ކެޓް ިއެޑްވާންސް ހަމަޖެހ ފައ ވާ
ކުދ ންިލ ބ ފައ ެނތުމުންިއެކޯސްިފެށޭގޮތްިނުވުމުންިކ ޔަވާިދ ނުުމގެިމަސައްކަތްިއެވަގުތުިނެތުމުގެިސަބަބުްނި

ިޙަވާލުނުކޮށް،ި ިމަސައްކަތެއް ިއެއްވެސް ިލެކްޗަރަރ ިއެސ ސްޓަންޓް ިޕޮލ ޓެކްނ ކުގެ މޯލްޑ ވްސް
ިޕޮލ ޓެކްނ ކު ިނެތްގޮތަށް ިޒ ންމާއެއް ިތަނެއްގައ ިއެއްވެސް ިނަމެއްނެތް ިޢ މާރާތެއް، ިއެއްވެސް ގެ

ިއަމ އްލަިރަށުގައ ިމުސާރަިލ ބޭގޮތަށްިބަހައްާޓފައ ިއެބަހުރ ިކަމަްށިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިކުރަމުންގެންދަ ިފެށޭގޮްތިއޭނާ ިކަމަށާއ ،ިއެކޯސް ިމަސައްކަތް ިއެހެނ ެހން ިބަޔާނުގައ ވާ ިވަޒީފާ ިޖެހ ފައ ަވނީ ން
ިއ ންޖީްނި ިއައުޓްބޯޑް ިހަމަޖެހ ފައ ާވ ިގެްނދަން ިކުރ އަށް ިދ.ކުޑަހުވަދޫގައ  ިމ ހާުރ ިއޭނާަވނީ ިގުޅ ގެން ނުވުމާ

ިހަމަޖެއް ިއ ންތ ޒާމްތައް ިއެކ އެކ  ިހ ންގުމަށްޓަކައ  ިކޯސް ިއެރަށަްށިމެއ ންޓަނަންސް ސުމަްށ
ިމ ހ ސާބުްނި ިމ މައްސަލަ ިބުނެފައ ވާތީ، ިސ ޓީގައ  ިއެޑ އުކޭޝަނުގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ބަދަލުކުރެވ ފައ ކަމަށް

 ނ ންމީއެވެ.

ި

ިސަރވ ސްގެި ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިފަރާތް ިއަދާކުރަމުންާދ ިވަޒީފާ ިސްޓޭޝަނުގައ  ިޕޮލ ސް ގއ.ވ ލ ނގ ލީ
ި ިވައްދާފައ ވަނީ ިިވަނ1008ިަވަޒީފާއަށް ިއަމަލުކުރަމުންދ1008ިިާއަހަރުކަމަށްވެފައ ، ިމ ހާރު ިއަހަރު ވަނަ

ިޢަމަލުކުަރމުންނުދާކަްނި ިގަވާއ ދަށް ިވެއްދުމާބެހޭ" ިމީހުން ިވަޒީފާއަށް ިސަރވ ސްގެ ިޕޮލ ސް "މޯލްޑ ވްސް
ިވަޒީފާއަްށި ިއެސަރވ ސްގެ ިއޭނާ ިއަދ ، ި ިެއނގޭތީއާއ ، ިެބލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން މ މައްސަލަ

01ިި، ވައްދާފައ ވަނީ ިއަލ ފާނުެގ1008ިިއޭޕްރ ލް ިނުރައްކާތެރ  ިހ ނގ  ިޖަލުގައ  ިމާފުށީ ިދުވަހުގެރޭ ވަނަ
ިމުވައްޒަފުންި ިޕޮލ ސް ިގ ނައަދަދެއްގެ ިބެލެހެއްޓުމަްށަޓކައ  ިސެކ އުރ ޓީ ިޖަލުގެ ިމާފުށީ ިގުޅ ގެން ހާދ ސާއަކާ

ިއ ންޓެލ ޖެން ިގާބ ލްކަމާއ ، ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ިޖަލުގެ ިހޯދުމުގެިބޭނުންވާތީއާއ ، ިމައުލޫމާތު ސް
ިމ މައްސަލަި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ިއެސަރވ ސްއ ން ިފެންނާތީކަމަްށ ިުހރ ކަމަށް ިކ ބައ ގައ  ިއޭނާގެ ގާބ ލްކަން

 މ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.
ި

ިބަލަންެޖހޭި ިހޮވުމުގައ  ިމީުހން ިވަޒީފާއަށް ިފުލުުހންގެ ިސަރވ ސްއ ން، ިޕޮލ ސް މޯލްޑ ވްސް
ި ިނުބަލައ  ނޑަށް ިފުލުހުންގެިމ ންގަ ިކަމަށާއ ، ިދީފައ ވާ ިވަޒީފާ ިރައްޔ ތަކަށް ގދ.ތ ަނދޫގެ
ި ިހޮވަނީ ިކަމަށްވާއ ރ5ިުވަޒީފާއަށް ިމީހުން ިދ ގު ިއ ސްކޮޅަކީި، ފޫޓަށްވުރެ އޭނާގެ

ި ނޑަކަށް ިގދ.ތ ނަދ0ިިޫގާތްގަ ިއައީ ިއަދާކުރަމުން ިވަޒީފާ ިކުރ ން ިއޭނާ ިކަމަށާއ ، ފޫޓް
ިމ ހާ ިއޭނާ ިކަމަށްވ ޔަސް ިސްޓޭޝަނުގައ  ިގއ.ވ ލ ނގ ީލިޕޮލ ސް ިއަދާކުރަނީ ިވަޒީފާ ރު

ިޕޮލ ސްިސްޓޭޝަނުގައ ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި

23 

ިއ ތުރުކުުރމުގައާއ ،ި ިމުއްދަތު ިދީފައ ވާ ިއަށް ިއޭ.ޑީ.ކޭ ިބ ން ިހ ންގަމުންއައ  ިހޮސްޕ ޓަލް ިސެންޓްރަލް ކުރީގެ
ި ިކުއްޔަށް ިއޭ.ޑީ.ކޭއަށް ިބ ން ިހ ންގަމުންގެންދާ ިމ ހާރު ިމަރުކަޒު ިޞ އްޙީ ިކޮރަޕްޝަންގެިމާލޭ ދޫކުރުމުގައ ،

މާލޭިޞ އްޙީިމަރުކަޒުިމ ހާރުިހ ންގަމުންގެންދާިބ މާއ ،ިިއަމަލެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިފާހަަގކުރެވ ފައ ިނުވާތީ،
ިމަޝްރޫުޢި ިދ ނުމުގެ ިހ ންގުމަށް ިހޮސްޕ ޓަލް ިއޭ.ޑީ.ކޭ ިބ ން ިހ ންގަމުންއައ  ިހޮސްޕ ޓަލް ިސެންޓްރަލް ކުރީގެ

ިމަރުކަޒު ިޞ އްޙީ ިހޮސްޕ ޓަލްިިމާލޭ ިސެންޓްރަލް ިކުރީެގ ިބ މާއ ، ިހ ންގަމުންގެންދާ މ ހާރު
ހ ންގަމުންއައ ިބ ންިއޭ.ޑީ.ކޭިއަށްިދީފައ ވާިމުއްދަތު،ިއ ޢުލާންކުރުމެއްނެތ ިއ ތުރުކުރާކަމަށްި

ިބުނާިމައްސަލަ.

24 
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިތ ރީ ިމ ދަންނަވާކުރ އަށްގެންދ އުމުގައ  ިއަމަލުކުރެއްވުމަށްގައ  ިއެންޑްިިގޮތަށް ިހެލްތު ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިފެމ ލީއަށްިއެންގީއެވެ.

ި

 ިިބ ުމ ިއ މާރާތުގެ ިހ ންގަމުންދާ ިއޭޑީކޭ ިޕްރޮޕޯސަލްގައ  ިޕްރޮޖެކްޓް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހޮސްޕ ޓަލުން އޭޑީކޭ
ިލޯނުދ ނުމަ ިމ ޕްރޮޖެކްޓަށް ިއ ތުރުކުރުމަށް، ިމުއްދަތު ިކުލީގެ ިބޭންށް ިޑީ.އީ.ޖީ ިެއކަންިހަަމޖެހ ފައ ވާ ކުން

ިހުަށހަޅާފައ ވާކަމާއ ި ިކައުންސ ލަށް ިޕްލޭނ ްނގ ިނޭަޝނަލް ިއެކަން ިއޭޑީކޭއ ްނ ޝަރުތުކޮށްފައ ވާތީވެ
ިނޭޝަނަ ިނ ންމާ ިއެގޮތަށް ިކައުންސ ލުން ިޕްލޭނ ންގ ިމ ނ ސްޓްރީއާއ ލް ިކަންތަްއިިތ ޔަ މ ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ިޙަވާލުކުރުި ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް ިމުން ިމ ނ ސްޓްރީން ިއޮފީހުެގިތ ޔަ ިޖެނެރަލްގެ ިއެޓާނީ ިގުޅ ގެން މ ކަމާ
ިއެަކމުގައ ި ިޤާނޫނީޮގތުން ިލަާފދީފައ ވަނީ ިއޮފީހުން ިޖެނެރަލްގެ ިއެޓާީނ ިއެދުމުން ލަފަޔަކަށް
ހުރަހެއްނެތްކަމަށާއ ިއޭޑީކޭގެިލީސްއެގްރ މަންޓުގެިމުއްދަތުިސަރުކާރަށްިފެންނަިއެކަށީގެންވާިމުއްދަތަކަށްި

ިޚ ދުމަތުެގިއ  ިޞ އްޙީ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިމ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ިކަމަށްވާތީއާއ  ިރަނގަޅުކަމެއް ިއެންމެ ތުރުކުރުމަކީ
ިހަމަެވގެންި ިމުއްދަތު ިއެގްރ މަންޓުގެ ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ  ިކަމަށް ިތަރައްޤީވާެނކަމެއް ިރަނގަޅުވެ ފެންވަރު

ިއޭޑީކޭއަށް ިސަރުކާރުން ިނ ްނމައ ފ ނަމަ ިނަގަން ިއެބ ން ިިސަރުކާރުން ނޑަކަށް ިޮޑލަރ0ިިުގާތްގަ މ ލ އަން
ިަފރާތެއްި ިތަޖްރ ބާހުރ  ިފޯރުކޮށްދ ނުމުގެ ިޚ ދުމަތް ިދާއ ރާގެ ިޞ އްޚީ ިފަދަ ިއޭޑީކޭ ިޖެހޭނެކަމާއ  ދައްކަން
ިއ ތުރުި ިމުއްދަތު ިލީސްއެގްރ މަންޓުގެ ިބ މުގެ ިކުއްޔަށްދީފައ ވާ ިމ ާހރު ިއޭޑީކޭއަށް މަދުވާނެތީއާއ 

ިދ ވެ ިމަސައްކަތުގައ  ިއަދި ކޮށްދ ނުމުގެ ިރ އާޔަތްކޮށް ިމުއާމަލާތްތަކަށް ިކުރެވ ފައ ވާ ިސަރުކާރާއެކު ހ 
ިކޮރަޕްޝަަންށި ިނަޒަރުކުރާއ ރު ިބަލާ ިމަސައްކަތްތަކަްށ ިކޮށްފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިމ ޕްރޮޖެކްޓާ ސަރުކާރުން

ިފާހަގަ ިއޮްތކަމަކަށް ިމައްސަލައެއް ިނުވާމަގުފަހ ވާފަދަ ިއޮފީހުންިކުރެވ ފައ  ިޖެނެރަލްގެ ިއެޓަރނީ ިަނމަވެސް
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިމުއާމަލާތްތަުކގައ ި ިކުރެވ ފައ ވާ ިފަުހން ިއެންމެ ިގުޅ ގެން ިމ ޕްރޮޖެކްޓާއ  ިފަދައ ްނ ފާހަގަކޮށްފައ ވާ
ނޭޝަނަލްިޕްލޭނ ންގިކައުންސ ލުންިމ ޕްރޮޖެކްޓްިފާސްިކުރ އ ރުިޝަރުތުކޮށްފައ ވާިހ އުމަންިރ ސޯސްި

ިއެްގރ މަންޓު ިއެބައ  ިނުވާީތ ިހ މަނާފައ  ިކޮމްޕޯންނެންޓް ިކުރ އަްށިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިހ މަނައ ގެން ގައ 
 ން.ގެންދ އު

 
 ުިމ ހާރ ިއ މާރާްތ ިސެންޓަރ ިހެލްތް ިއޭޑީކޭމާލޭ ިބ ން ިކަންތަުކގައ ،ިިހުރ  ިއ ތުރުކުރުމުގެ ހޮސްޕ ޓަލަށް

ިލަފާގައ ،ި ިދީފައ ވާ ިފެމ ލީއަށް ިއެންޑް ިހެލްތު ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއޮފީހުގެ ިޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ
ިއ  ިުބާނ ިއެަކންކަްނިފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ިފުރ ހަމަކޮށްފައ ނުވާތީ، ިމ ހާތަނަްށ ޖުރާއަތުތައް

ި ނޑައަޅައ ގެންނޫނީ، ިކަ ިއަގެއް ިވަކ  ިގޮތުގައ  ިކުލީގެ ިއަދ  ިސެްނޓަރިފުރ ހަމަކޮށްގެން ިހެލްތް މާލޭ

 އެމަޝްރޫޢުގެިތެރޭގައ ިހ މަނައ ގެންިކުރ އަށްިނުގެންދ އުމަށް.ހުރ ިބ ންިއ މާރާތްިމ ހާރު

ި
ިކުރ ންި ިބެލ ބެލުމުން، ިމާލެ)ިސްޓެލްކޯިމައްސަލަ ިއެވަޒީފާއ ންިިއަދާކުރަމުންިވަޒީފާިިގައ ި( ިފަރާތް ދ ޔަ

ިރ ޑަންޑަންސީި ިތަޢާރަފްކުރ  ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއެކުންފުނީގެ ި ިމަތީން ިއެދުމުގެ ިއޭނާގެ ވަކ ކޮށްފައ ވަނީ
ިުކންފުނ ްނި ިމުވައްޒަފުންނަށް ިހުރ ހާ ިކުންފުނީގެ ިއާންމުކޮށް ިއެފުރުސަތު ިއަދ  ިކަމާއ ، ޕެކޭޖަކާއ އެކުކަމަށް

ިއެޕޮލ ސީއަި ިއެއީިހުޅުވާލާފައ ވާކަމާއ ، ިނަމަވެސް ިނޫންކަމާއ ، ިޕޮލ ސީއެއް ިތައާރަފްކުރ  ިދައުލަތުން ކީ
ިމުވަްއޒަފުންނަްށިި ިވަކ ވާ ިދަށުން ިއެޕޮލ ސީގެ ިޕޮލ ސީއެއްކަމާއ ، ިތައާރަްފކުރ  ިފަރާުތން ކުންފުނީގެ

ފައ ިސަރުކާރުގެިނުވަތަިސަރުކާރުިހ އްސާވާިއެހެންިކުންފުންޏެއްގައ ިމަސައްކަތްިނުކުރެވޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށް
ިކުންފުންޏެއްގައ ި ިސަރުކާރުގެ ިނުވަތަ ިހ އްސާވާ ިސަރުކާރު ިވަކ ވެ ިަވޒީފާއ ން ިސްޓެލްކޯގެ ިއެފަރާތް ނުވާތީ،

ިފަރާތެއްިއަދާކުރަމުންިވަޒީފާިގައ (ިމާލެ)ިސްޓެލްކޯިކުރ ން ިވަޒީފާއ ންިިސަރުކާރުގެި،ދ ޔަ
ިވަކ ވެވޭނެިިވަޒީފާއ ންިއެމުވައްޒަަފކުިދ ނުމަށްފަހުިއ ާނޔަތެއްިމީހުންަނށްިވަކ ވާންބޭނުންވާި

ިފ ނޭންސްިކަނޑައެޅުމުން،ިގައ 1022ިިިއޭޕްރ ލ29ިްިމަޖ ލީހުންިވަޒީރުންގެިގޮތްތަކެއް
ިއ ނާޔަތަކާއެކުިިރުފ ޔާގެިލައްކ1ިަިއޭނާވެސްިއ ޢުާލންކުރ ތަނާިއެކަންިއ ންިމ ނ ސްޓްރީ
ިއޭނާގެިިއެދުވަސްވަރުިހަމަިނަމަވެސް،ިމީހެއްކަމަށާއ ،ިވަކ ވެފައ ވާިވަޒީފާއ ން

ިބުނާިިކަމަށްވަދެފައ ިވަޒީފާއަށްިކުންފުނީގެިިޔުޓ ލ ޓީޒްިތ ނަދޫިިދ.ގިރަށްކަމުގައ ވާ
ިމައްސަލަ.
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ިވަކ ވުމަށްަފުހި ިވަޒީފާއ ން ިސްޓެލްކޯގެ ިޭއނާ ިޝަރުތެއްކޮށްފައ ނުވާތީ، ިއެއްވެސް ިއަދާނުކުރެވޭނެފަދަ ވަޒީފާ
ިއަދާކުރުމަ ިވަޒީފާ ިކުންފުނީގެ ިޔުޓ ލ ޓީސް ިސައުތު ިޤާޫނީނިއަޕަރ ިކުރާނޭ ިމަނާ ިނުވަތަ ިހުރަސްއަޅާ ށް

ިއ ތުރަށް،ި ިލ ބ ފައ ނުވުމުެގ ިހެއްކެއް ިޝަފަހީ ިއަދ  ިކ ތާބީ ިމެދުވެރ ވެފައ ވާކަމުގެ ިސަބަބެއް އެއްވެސް
ިވަޒީފާި ިލ މ ޓެޑްގެ ިޔުޓ ލ ޓީސް ިސައުތު ިއަޕަރަ ިވަކ ވުމަށްފަހު ިވަޒީާފއ ން ިސްޓެލްކޯގެ އެފަރާތުން

ިނަްނބަ ިޤާނޫނު ިއަދާކުރުމުގައ ، 1000/1ިިުރ ިޤާނޫނުގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ވަނ21ިިަކޮރަޕްޝަން
މާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާފަދަިނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދާފައ ވާކަންިނުަވތަިއެހެންިފަާރތަކަށްިއެއްވެސްިފަރާތަކުްނި

ނުވަތަިޤަރީނާއެްއިިނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދީފައ ވާކަމަށްިބެލެވޭނެިއެއްވެސްިކަތާބީިއަދ ިޝަފަހީިހެއްކެއް
ނޑައަޅައި  ިކަ ިމައްސަލައެއްކަމުގައ  ިޒާތުގެ ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ނެތަތީ،

 މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.
ި

2. ި ިއޮފ ސަރ ިއެގްޒެކެޓ ވް ިކޯޕަރޭޓ ވްގެ ިމެލޭޝ ޔާއަށ1020ިިްސ ފައ ންގެ ިތެރޭގައ  ޖޫންމަހުގެ
ސ ފްކޯގެިހ ންގާކޮމެޓީންިނ ންމ ިނ ންމުމެްއގެމަތ ންިއެތަނަްށބޭުނންވާިލެޕްޮޓޕްތަކަކާއ ،ިދަތުރެއްކޮށްފައ ވަނީ،ި

ިމެލޭޝ ޔާއަްށި ިއޭނާ ިލ ޔުންތަކުންއެނގޭތީއާއ ، ިސ ފްކޯގެ ިކަމަށް ިގަތުމަށް ިއެކްސެސަރީޒް ބައެއްކަހަލަ
ރީނާއެއްިލ ބ ފައ ނެތުމުްނ،ިނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދައ ފައ ވާކަންިއެނގޭިއެއްވެސްިހެއްކެއްިޤަިކުރ ދަތުރުގައ 

ިނެގުމަށްި ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިނުފޫޒުބޭނުންޮކށްގެން ިމަޤާމުގެ ިއެކުރ ދަތުރަކީ، ިމެލޭޝ ޔާއަށް އޭނާ
ިނުވާިިކުރ ދަތުރެއްކަމަށް ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމައްސަލައަކީ ިމ  ިނެތުމާއެކު، ބަލާނެތަނެއް

ިޤާނޫނު ނޑައަޅައ  ިކަ ިކަމަށް ިޤާނޫުނ(ި-)އެންޓި 13/2008ިނަންބަރިިމައްސަލައެއް ިކޮމ ޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން
 ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިވާިގޮތުގެމަތ ންިމ ިމައްސަލަިނ ންމީއެވެ.15ިގެި

ިއާޖެންޓްކޮށްި ިވަރަށް ިއޮފ ސަރ ިއެގްޒެކެޓ ވް ިކޯޕަރޭޓ ވްގެ ިސ ފައ ންގެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ
ިމެ ިވ އްކުމަށް ިސ ފްކޯއަށް ިމ ދަތުރަކީ ިކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ، ިދަތުރެއް ލެޕްޓޮްޕ25ިިލޭޝ އާއަށް

ިހެއްދުމާއ  ިޑެބ ޓްކާޑެއް ިއާޖެންޓްކޮްށ ިދަތުރުކުރުމަށްޓަކައ  ިދަތުރެއްކަމަށާއ ، ، ގަންނަންކުރ 

ި ިޖޫންމަހުގެ ިވަނީ ިއޭނާ ިއަދ  ިއެދ ފައ ވާކަމަށާއ ، ިއޭނާ ިމުސާރަދ ނުމަށް ނ ޔަލަށްިޖޫންމަހުގެ
ިހުރ ިހުރ ހައ ިދުވަހެއްގެިހާޟ ރީގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިޑެބ ޓްކާޑެްއި .1 ިދަތުރުކުރުމަށްޓައ  ިމެލޭޝ ޔާއަށް ިއޮފ ސަރ ިއެގްޒެކެޓ ވް ިކޯޕަރޭޓ ވްގެ ސ ފައ ންގެ

ިޑެބ  ިޭއނާއަށް ިއެނގެންނެތުމާއ ، ިހެއްދ ކަން ިދޫކޮށްފައ ަވނީ ިތެރޭގައ ކަމަށ1002ިިްޓްކާޑެއް ވަނައަހަރުގެ
ިއޮފްި ިބޭންކް ިދޫކުރެވ ފައ ނުވާކަމަށް ިކްރެޑ ޓްކާޑެއް ިސ ފްކޯގެނަމުގައ  ިވ ދާޅުވާތީއާއ ، ިމޯލްޑ ވްސް ބޭންކްއޮފް
ިހެއްދ ކަންި ިޑެބ ޓްކާޑެއް ިދަތުރުކުރުމަށްޓައ  ިމެލޭޝ ޔާއަށް ިއޭނާ ިވ ދާޅުވާތީ، މޯލްޑ ވްސް

ިކަމަށްިސާބ ތުވާން ިމައްސަލައެއް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމައްސަލައަކީ ިމ  ނެތުމާއެުކ،
ނޑައަޅައ ިޤާނޫނުިނަންބަރި ވަނަިމާއްދާގ15ިިެކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެި-)އެންޓ 13/2008ިކަ

 )ހ(ިގައ ިވާިގޮތުގެމަތ ންިމ ިަމއްސަލަިނ ންމީއެވެ.
 
ިއެ .0 ިކޯޕަރޭޓ ވްގެ ިޖޫންމަހުގެިސ ފައ ންގެ ިދަތުރުކުރުމަށްޓައ  ިމެލޭޝ ޔާއަށް ިއޮފ ސަރ ގްޒެކެޓ ވް

ިއެގޮތަްށި ިއޭނާއަްށ ިއަދ  ިއެނގެންނެތުމުްނނާއ ، ިލ ޔުމަކުން ިއެއްވެސް ިސ ފްކޯގެ ިނެގ ކަން ިކުރ އަށް މުސާރަ
އަށްިމުސާރަދޫނުކުރާކަމަށްިފައ ނޭންސްިހެޑާއ ިކޮމްޕެނީގެިސެކްރެޓަރީިބުނެފައ ވާީތ،ިޖޫންމަހުގެިމުސާރަިކުރ 

ިމައްސަލައެްއި ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމައްސަލައަކީ ިމ  ިސާބ ތުވާންނެތުުމން، ނެގ ކަން
ިނަންބަރި ނޑައަޅައ ިޤާނޫނު ިކަ ި-)އެންޓ 13/2008ިކަމަށް ިޤާނޫނު(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ15ިިަކޮރަޕްޝަން

 މާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިވާިގޮތުގެމަތ ންިމ ިމައްސަލަިނ ންމީއެވެ.

 
ިޖޫންމަހުގެިސ ފަ ިވަނީ ިއޭނާ ިކުރ ން، ިފުރުމުގެ ިމެލޭޝ ޔާއަށް ިއޮފ ސަރ ިއެގްޒެކެޓ ވް ިކޯޕަރޭޓ ވްގެ އ ންގެ

ިއޭނާގެި ިމައްސަލައާގުޅ ގެން، ިބުނާ ިސޮއ ކޮށްފައ ކަމަށް ިހާޟ ރީގައ  ިދުވަހެއްގެ ިހުރ ހައ  ިހުރ  ނ ޔަލަށް
ހޭިވަކ ގަޑ އެއްއޮވެފައ ،ިއަދ ިވަޒީފާގެިހާޒ ރީއާއ ،ިވަޒީފާގެިއެއްބަސްވުމަށްިބަލާއ ރު،ިހާޒ ރީގައ ިހާޒ ރުވާންޖެ
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ިނ ކުތުމުްނި ިމަސައްކަތު ިއެއްމަސްދުވަހު ިގަޑ ޖެހުމެއްނެތ  ިޗުއްޓީއެއް ިސަލާމެއް އެއްބަސްވުމުގައ ،
ދުއ ސައްތަރުފ ޔާގެިއެލަވަންސެއްިލ ބޭގޮތަށްިއޮތުމުން،ިއޭނާއަކީ،ިގަޑ ޖެހޭިމުވައްޒަފެއްކަމަށްިބެލެވޭކަމުގައ ވީި

ިހާ ިއޭނާ ިހާޒ ރުވާންޖެޭހިނަމަވެސް ިނުގެންދާކަމާއ ، ިސޮއ ކުރަމުން ިޤަވާޢ ދުންލ ޔެ ިހާޒ ރުވ ގަޑ  ޒ ރީގައ 
ިނެތްނަމަ،ި ިޗުއްޓީއެއް ިސަލާމެއް ިހ މެނުނަސް، ިތެރޭގައ  ިއެމަހެއްގެ ިދުވަސްތަކެއް ިހާޒ ރުވ  ގަޑީގެފަހުން

ިއެލަވަން ިދޫކުރާ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިހާޒ ރުވާ ިގަޑ ޖެހުމެއްނެތ  ިޗުއްޓީއެއް ިއޭނާއަށްިސަލާމެއް ސް
ިސޮއ ކޮށްފައ ވާއ ުރި ިއައ ގަޑ ޖަހައ  ިފަހުންައއ ސް ިގަޑ އަށްވުރެ ިއަްނނަންވާ ިއަދ  ދޫކޮށްފައ ވާކަމާއ ،
ގަޑީލާރ ނަގާފައ ނުވާކަމާއ ،ިއަްނނަންވާިގަޑ އަށްވުރެިފަހުންިއާެދވޭިދުވަސްދުވަހުިލަސްވ ިސަބަބުިލ ޔުނަސްި

ިދުވަހެއް ިގަޑ ނުޖެހޭ ިއެދުވަހަކީ ިނުލ ޔުނަސް ިއަދ ިއަދ  ިހަދައ ފައ ވާކަމާއ ، ިރ ޕޯޓް ިހާޒ ރީ ިބަލައ  ކަމަށް
ިބަލައ ގެންކަމަްށި ިމުވައްޒަފެއްކަމަށް ިގަޑ ނުޖެހޭ ިވެރ އަކަށްވާތީ، ިސ ފްކޯގެ ިއޭނާއަކީ، ިރ ޕޯޓްހަދަީނ، މ ގޮތަށް
ިއޭނާއަކީި ިބުނެފައ ވަނީ، ިއޭނާވެސް ިބުނެފައ ވާއ ުރ ިމުވައްޒަފުން ިތައްޔާރުކުރާ ހާޒ ރީރ ޕޯޓް

ިޢާއްމުިގަޑ ޖެހޭމުވަ ިސ ފްކޯެގ ިއޭނާއަކީ، ިއަދ  ިއެނގ ފައ ނުވާކަމާއ ، ިސާފުކޮށް އްޒަފެއްކަމަށް
ިހެދުމުގައާއ ި ިރ ޕޯޓް ިހާޒ ރީ ިމުވައްޒަފުންގެ ިބައ ވެރ ވެ ިއެއްވެސްކަމެއްގައ  ިއ ދާރީ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވެފައ ،

ިޔޫ ިއެނގޭތީ، ިމީހެއްނޫންކަން ިބައ ވެރ ވެފައ ވާ ިހެދުމުގައ  ިމުސާރަ ިމުޙައްމަދުިމުވައްޒަފުންގެ ިމާނ ޢު ސުފު
ހާޒ ރީގައ ިއެއްގަޑ އެއްލ ޔެިއަދ ިއެއްފަހަރާިސޮއ ކޮށްފައ ވާިމައްސަލައ ގައ ިއޭނާއާމެދުިއ ދާރީގޮތުްނިފ ޔަވަޅުި

ިއަޅާފައ ވާތީ،ިމ ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.
ި

ި ިހ ންަގއ ފައ ވާކަމަށް ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއޮފ ސަރ ިއެގްޒެކެޓ ވް ިމ ކޮމ ޝަަންށިސ ފްކޯގެ ތުހުމަތުކޮްށ
ިމައްސަލަ ިއަލީގައި ި،ހުށަހެޅ  ިކަންތައްތަކުގެ ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ އ ރު، ިފަރާތުން މ ކޮމ ޝަނުގެ
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 ކުރ މަގުގައ ިއ ޞްލާޙުކުރުންިމުހ އްމުިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންަތއްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.
ި ިނަްނބަރު: ިސ1008/0ިޮޤާނޫނުނު ި)ކޯޕަރޭޓ ވް ިގެ ިޤާނޫނު( ިގައ 11ިިސައ ޓީގެ ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިޗީފްި ިއ ންތ ޚާބަކާނުލައ  ނޑައަޅައ ފައ ވާއ ރު، ިކަ ިއ ންތ ޚާބުކުރުމަށް ިމެްނބަރުން ިމަޤާމުތަކަށް ހ ންގާކޮމެޓީގެ
އޮފްިޑ ފެންސްފޯސްިއައްޔަންިކުރާިމަގާމްތަކެއްގެިގޮތުގައ ިސ ފްކޯގެިމެނޭޖްމެންޓްިކޮމެޓީައށްިތ ންިމަޤާމެްއި

ނޑައަޅާިމެންބަރުްނެގިހަ މަޖައްސައ ފައ ވަނީ،ިޤާނޫނާިޚ ލާފަށްކަމަށްވާތީއާއ ،ިއަދ ިޢައްޔަންިކުރާިމަގާތަކަށްިކަ
ނޑައަޅައ ފައ ިނުވުމުން،ިއެމަޤާމުތަކަށްިއެދާއ ރާގައ ިނޫޅޭމީހަކުިހަމަޖެއްސުމުގެިފުރުޞަުތި ޝަރުޠެއްވެސްިކަ

ި،ންޓްކޮމެޓީިއ ންތ ޚާބުކުރާއ ރު،ިއެކަންިއ ސްލާޙުކޮށްގެންކުރ އަށްިއޮތްތާނގައ ިސ ފްކޯގެިމެނޭޖްމެ، އޮތުމާއެކު
)ކޯޕަރޭޓ ވްިސޮސައ ޓީގެިޤާނޫނު(ިއާިއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންިކުރ އަްށގެންދަްނ1008/0ިިޤާނޫނުނުިނަންބަރު:ި

ިިންގީއެވެ.އެ

 


