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މައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިނ މުނުިމައްސަލަތައްި  ކޮމ ޝަނުންިބަލަންިހަމަޖެއްސި 

 02ިއޯގަސްޓ1021ިްނ12ިްިއޯގަސްޓ1021ިްށްި
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިޒަރޫރީގޮތުންި ިދ ރ އުޅުމަށް ިއާންމު ިރައްޔ ތެއްގެ ިއެއްވެސް ިނަރުދަމާތަކަކީ ިގާއ މްކުރެވ ފައ ވާ ރ ސޯޓްތަކުގައ 
ިބަޔަކަށްި ިވަކ  ިވ ޔަފާރ ތަކުގައ  ިއަމ އްލަ ިފަރުދުން ިއަމ އްލަ ިޚ ދުމަތެއްކަމަށްނުވާތީ، ބޭނުންވާނެ

ިރަޖ ސްޓްރީކުރަންނުޖެި ިޚ ދުމަތް ިނަރުދަމާގެ ިދޭ ިޚާއްޞަކުރެވ ގެން ިކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލްިހޭނެ
ިޕްރޮޓެކްޝަންިއެޖެންސީންިބުނެފައ ވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިއެންވަޔަރަމަންޓަލްި ިތެރެއ ން ިމަސައްކަތްތަކުގެ ިއެނަރޖީގެ ިއެންޑް ިއެންވަޔަރަންމަންޓް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ި ިހ މެނޭ ިމެންޑޭޓްގައ  ިއެޖެންސީގެ ިޕްރޮޓެކްޝަން ިބަޔާންކޮށްފައ ވ00ިިާމަސައްކަތްތަކުގެ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ިއޮޕަރޭޓްކުރުމަށްޓަކައި  ިސ ސްޓަމް ިސ ވަރޭޖް ިރ ސޯޓުތަކުގެ ިހުރ ހާ ިކުރަމުންދާ ިއޮޕަރޭޓް ިމ ހާރު ގޮތަށް
ިސ ސްޓަމްި ިސ ވަރޭޖް ިރ ސޯޓުތަކުގެ ިނުނަގާ ިއެލައ ސަންސް ިހޯދަންޖެހޭއ ރު، ިލައ ސަންސް އީ.ޕީ.އޭއ ން

ި ިއީ.ޕީ.އޭއ ންިއޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ިދީފައ ވަނީ ިރ ސޯޓުތަކަށް ިއ ން ިޓޫރ ޒަމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ހުއްދަ
ިގަވާއ ދުތަކާއި  ިއުސޫލުތަކާ ިނައްތާލުމާބެހޭ ިފެން ިނަޖ ސް ިނަޖ ހާއ ، ިރާއްޖޭގައ  ތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ

ިގާއ މްކޮށްފަ ިސ ސްޓަމް ިސ ވަރޭޖް ިރ ސޯޓެއްގެ ިކަމަށާއ ،ިއަދ ،ިއެއްވެސް ިޚ ލާފަށް ނޑުތަކާ އ ވަނީިމ ންގަ
ނޑުތަކަކަށްތޯިބަލާފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ. ނޑައަޅާިމ ންގަ ިއީ.ޕީ.އޭއ ންިކަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމައްސަލަި ިނުބެލެވޭތީ ިކަމަށް ިހ ނގާފައ ވާ ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން މ މައްސަލަ
ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ތ ންިރައްޔ ތަކަށްިދޫކޮށްފައ ިއޮތްިތ ންިި،ކުރ ންިއ ހަވަންދޫގެހއ.އ ހަވަންދޫިއޮފީހުންިމީގެިއަހަރުތަކެއްި
ި ިއޮކްޓޯބަރ ިމުއްދަތު ިކުއްޔަށްދ ނ1022ިިްބ މުގެ ިބ ން ިތ ން ިމ  ިކަމަށާއ ، ިހަމަވެފައ ވާ ިނ ޔަލަށް ގެ

ިކުއްޔަށްި ިދޫކޮށްލާއ ރު، ިބ ން ިހަމަވެގެން ިމުއްދަތު ިއޮންނަގޮތުންނަމަ، ިމާއްދާއެއްގައ  އެއްބަސްވުމުގެ
ިދޭކަށްިހ ފައ ގެ ިބަދަލެއް ިއެއްވެސް ިއޮފީހުން ިހުއްޓަސް ިހަދާފައ  ިޢ މާރާތެއްކޮށް ިފަރާތުން ިއުޅުނު ން

ިކަމަށާއ  ިބަދަލުިި،ނުޖެހޭނެ ިއެ ިމ ހާރު ިކައުންސ ލަރުން ިއ ހަވަންދޫ ިނަމަވެސް ިއޮތް ިމާއްދާ ިއެ މ ގޮތަށް
ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކޯޓަށް ިއ ހަވަންދޫ ިއެދ  ނޑައަޅައ ދ ނުން ިކަ ިނޫންތޯ ިނުވަތަ ިމ ދެންނެވި ިދޭނެތޯ ކަމަށާއ ،

ިގެި ިއެމް.ޑީ.ޕީ. ިހ ފައ ގެންތ ބީ ިބ ންތައް ިބޭނުންވަނީ، ިކައުންސ ލަރުން ިކަންތައްކުރަން ގޮތަށް
ިހ ފައ ގެންި ިބ ން ިކަމަށާއ ، ިބެލެވޭ ިކަމަށް ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިއެމީހުންނަށް މެމްބަރުންނަށްވެފައ 

ިވެރ  ިޒ ންމާދާރު ިއެއ ދާރާގެ ިއެއްފަރާތަކީ ިބުނާިއުޅުނު ިފަރާތެއްކަމަށް ިއޮންނަ ިގާތްކަން ިވަރަށްބޮޑަށް ޔާއާ
ިމައްސަލަ.
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ިކުރި  ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ނ.މަގޫދޫ
އ ދާިއެއްގޮތަށްިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިކުރ މަތ ލީިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ން،ިމ މަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ،ިގަވާ

ިފަރާތަށްި ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިއަދ ، ިހުށަހެޅ  ިކުޑައަގު ިއެންމެ އ ވެލުއޭޓްކޮށް
ިކަންިއެނގޭތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ކުރި ނ.މަގޫދޫ
ިނޫންިި،އ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެން ިރަނގަޅަކަށް ިއަމަލުކޮށްފައ ވަނީ ިކޮމ ޓީން ިމާކްސްދ ން ިފަރާތްތަކަށް ކުރ މަތ ލީ

ި ިއ ވެލުއޭޓްކުރ  ިބ ޑްތައް ިއެކަނ އ ނދ5ިިެކަމަށާއ ، ިމެމްބަރަކުވެސް ިކޮންމެ ިޓީމުން، މެމްބަރުންގެ
ި ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިޝީޓް ިއެ ިޖެހުމަށްފަހު ިމާކްސް ިމެމްބަރެއް(ިޝީޓެއްގައ  ިކޮމ ޓީގެ )އ ވެލުއޭޓްކުރ 

އާިޙަވާލުކުރުމުން،ިކައުންސ ލްގެިރައީސްިއެކަނ އ ނދެިކޮމ ޓީގެިއެހެންިމެމްބަރުންިދ ންިމާކްސްޝީޓްތައްި
ިކެޕޭސ ޓީއަށްި ިފައ ނޭންޝ އަލް ިއަދ ، ިކަމަށާއ ، ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިޝީޓް ިފައ ނަލް ބަލައ ގެން

ިފަރާ ިބޮޑު ިމަތ ންިމާކްސްދ ންއ ރު،ިކެޕޭސ ޓީ ިފަރާތަށް ިދަށް ިމާކްސްދީފައ ވާކަމާއ ،ިކެޕޭސ ޓީ ިދަށުން ތަށް
  މާކްސްދީފައ ވާކަންވެސްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

 

3 



 

3 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކައުންސ ލްގެި ިގދ.އަތޮޅު ިބެލެހެއްޓުމަށް ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ގދ.އަތޮޅުގެއާއ ،
މަސައްކަތްިއ ދާރާއ ންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިކުރ މަތ ލީިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިސެކ އުރ ޓީިބެލެހެއްޓުމުގެި

ިމާރކް ،ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިމަތ ން ިއެންމެ ިއަދ ،ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިއެނގޭތީއާއ ، ިފަރާތާކަން ިލ ބުނު ސް

ި ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެސްޓ މޭޓް ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  ިކުޑައަގު ޑ ސްކޮލ ފައ ކޮށްފައ ވަނީ،ިއެންމެ

ި ިބެލެހެއްޓުމަށް ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއެއްބަސްވުމުގ1122ިިެގދ.އަތޮޅު ިވެވުނު ިއަހަރު ވަނަ
ި ިފަރާތަކަށްވީނަމަވެސް،1121ިިިއޭޕްރ ލ10ިްދަށުން ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ިބެހެލެއްޓުން ިސެކ އުރ ޓީ 10ިއަށް

ި ިއަންދާލާފައ ވ1121ިިާފެބްރުއަރީ ިހުޅުޖަހާ ިލޫޓުވައ  ިއ ދާރާ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިދުވަހުގެރޭ ވަނަ
ިއެ ިކައުންސ ލްގެ ިނުވަތަ ިއ ދާރާ ިކައުންސ ލްގެ ިފަރާތުން ިބެލެހެއްޓ  ިސެކ އުރ ޓީ އްވެސްިމައްސަލާގައ 

ިފަރުވާކުޑަކަންި ިބެލެހެއްޓުމުގައ  ިސެކ އުރ ޓީ ިނުވާކަމަށާއ ، ިރ ޕޯޓްކޮށްފައ  ވެރ ޔަކަށް
ިޑ ސްކޮލ ފައ ކުރުމަށްި ިއެފަރާތް ިސަބަބަކީ ިޑ ސްކޮލ ފައ ކޮށްފައ ވާ ިއެފަރާތް ިއަދ ، ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީކަމާއ ،

ިއްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.އެކަށީގެންވާިސަބަބެއްކަމަށްިމ ކޮމ ޝަނަށްިގަބޫލުކުރެވޭތީ،ިމ މަ
ި

ގދ.އަތޮޅުގެއާއ ،ިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިސެކ އުރ ޓީިބެލެހެއްޓުމަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި
ިހުށަހެޅި  ިކުޑައަގު ިއެންމެ ިބެލެހެއްޓުމަށް ިސެކ އުރ ޓީ ިދެއ ދާރާގެ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  އ ދާރާއ ން

ިގދ.އަތޮ ިފަރާތަކަށް ިނޫން ިއޭނާއަށްިފަރާތް ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒް ިމަގާމުގެ ިރައީސްގެ ިކައުންސ ލް ޅު
ިތާއީދުކުރާިޕާޓީގެިފަރާތަކަށްިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރަންިނ ންމާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިނ ންމެވީ، ިބައްދަލުވުމުން ިމ އަދުގެ ިއެންޑްިިމ މައްސަލައާމެދު ިޔޫތު ިރ ސޯސަސް ިހ އުމަން ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ި ިސ ސްޓަމް،10ިިސްޕޯޓްސްއަށް ިކޮމްޕ އުޓަރ ިފަރުނީޗަރ، ިއޮފީސް ިސާމާނު، ި)ކުޅ ވަރު ިތަކެތ  ބާވަތެއްގެ

ިޕްރ ންޓަރ،ި" ިފަންކްޝަން ިޓީ.ވީ(01ިިމަލްޓ  ިއެލް.ސީ.ޑީ ިއެމ ނ ސްޓްރީންިގެ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ވ އްކާނެ
ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއެސްޓ މޭޓްތައްިކުރ  ިމެމްބަރުންި ،ހުށަހަޅާފައ ވާ ިކޮމ ޓީގެ ިއ ވެލުއޭޝަނަށް ބ ޑް

ިމެނުވީި ިލ ބ ގެން ިހަމައަށް ިސާމާނު ިހުރ ހާ ިވަރަށްއަވަހަށް ިދަށުން ިވަކ ޕެކޭޖެއްގެ ިމ ތަކެއްޗަކީ ބެލުމަށްފަހު
ިއެމ ނ ސްޓްރީ ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާކަމަށް ިއެބ ޑްތައް ިނެތްކަމަށްވާތީ ިހާސ ލްވާން ިބުނެފައ ވާތީ،ިމަގުސަދު ން

ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި ިސްޕޯޓްސްއަށް ިއެންޑް ިޔޫތު ިރ ސޯސަސް ިހ އުމަން ިއޮފް ި)ކުޅ ވަރ10ިިުމ ނ ސްޓްރީ ިތަކެތ  ބާވަތެއްގެ
"ި ިޕްރ ންޓަރ، ިފަންކްޝަން ިމަލްޓ  ިސ ސްޓަމް، ިކޮމްޕ އުޓަރ ިފަރުނީޗަރ، ިއޮފީސް ގ01ިިެސާމާނު،

ި ިޓީ.ވީ( ިފަރާިއެލް.ސީ.ޑީ ިހ ސާބުިވ އްކާނެ ިއަންދާސީ ިއ ޢުލާނުގައ  ިކުރ  ިއެމ ނ ސްޓްރީން ިހޯދުމަށް ތެއް
ިކަމަށާއ ،ި ިމުއްދަތެއް ިކުރު ިވަރުގެ ިއެކަށީގެންނުވާ ިދީފައ ވަނީ ިސާފުކުރުމަށްިހުށަހެޅުމަށް ިމަޢުލޫމާތު އަދ 

ިމަޢުލޫމާތުި ިއެފަރާތްތަކަށްވެސް ިވައްދައ  ިއެތެރެއަށް ިފަރާތްތައްވެސް ިބައެއް ގަޑ ޖެހ ގެންދ ޔަ
ިސ ސްޓަމްގެިދީފަ ިކޮމްޕ ޔުޓަރ ިދީފައ ވާ ިތަފްޞީލް ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު އ ވާކަމަށާއ ،

ިރޭމްި ިވައްތަރުގެ ިނުލ ބޭ ިގަންނަން ިރާއްޖޭންބޭރުންވެސް ިމ ހާރު ިއެއީ ިބަލާއ ރު ސްޕެސ ފ ކޭޝަނަށް
(RAMިުިހ މަނާފައ ވާިސްޕެސ ފ ކޭޝަނެއްިކަމަށާއ ،ިމ ސްޕެސ ފ ކޭޝަނ)ްމާކުރީގެިރޭމްިއެއ(ި ގެި(ިއެއް
ިލ ބެންނެތ4ިިް ިމ ހާރު ިބާޒާރުން ިމ އީ ިދީފައ ވާއ ރު، ިމަޢުލޫމާތު ިބޭނުންވާކަމަށް ިސ ސްޓަމް ކޮމްޕ ޔުޓަރ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިގެނެސްފައ ި ިކުރ ން ިފަރާތަކުން ިގުޅުންއޮންނަ ިވެރ ންތަކަކާ ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިބެލެވެނީ، އެއްޗަކަށްވުމުން
ކޮމްޕ ޔުޓަރތަކެއްިމ ނ ސްޓްރީއަށްިގަންނަންިއު ިޅެނީިކަމަށްިބެލެވޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ބާކީވެފައ ިހުރި 

ި

ިޔޫތުިއެންޑްިސްޕޯޓްސްއަށްިކޮިމ  ިހ އުމަންިރ ސޯސަސް ގަންނަންިމްޕ އުޓަރިސ ސްޓަމްތަކެއްިނ ސްޓްރީިއޮފް
ބޭނުންވެގެންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިމ ކަންތައްިޙަވާލުކުރުމުގައ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިއަދ ިކޮރަޕްޝަނުގެި

ި ިމައްސަލަިއަމަލެއް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމ މައްސަލަ ހ ނގާފައ ވާކަމެއް
 މ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިކޮ ިސްޕޯޓްސްއަށް ިއެންޑް ިޔޫތު ިރ ސޯސަސް ިހ އުމަން ިއޮފް ިސ ސްޓަމްތަކެއްިމ ނ ސްޓްރީ މްޕ އުޓަރ
ފަރާތަށްިއެބ ޑްިއެވޯޑްކުރުމުގައ ިނާޖާއ ޒްިިގަންނަންިބޭނުންވެގެންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިބ ޑްިހުށަހެޅ ި

ިކަންތައްތަކެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިޝައްކުކުރެވޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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ިިމީހަކުިިމަގާމަށްިިޑ ރެކްޓަރެއްގެިިއ ދާރާއަށްިިކައުންސ ލްގެިިހ ތަދޫި.ލ ިކައުންސ ލްގެިބޭނުންވެގެން ލ.ހ ތަދޫ
ި ިއ ޢުލާނަކީ، ިކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިޚ ލާފަށްިސ ވ ލް ިއުސޫލާ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިކޮމ ޝަނުން ސަރވ ސް

ިހޯދުމުގެި ިމީހަކު ިއެމަގާމަށް ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިއަލުން ިބާޠ ލްކޮށް ިއެއ ޢުލާން ިއ އުލާނަކަށްވާތީ، ކޮށްފައ ވާ
ިއަންގާފައ ވާތީ،ި ިއެކޮމ ޝަނުން ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިލ.ހ ތަދޫ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ކަންތައް

 މ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިމ މައްސަލަ

ިއ ޢުލާންކުރުމަށްިިމީހަކުިިމަގާމަށްިޑ ރެކްޓަރެއްގެިިއ ދާރާއަށްިިކައުންސ ލްގެިހ ތަދޫ.ލ ބޭނުންވެގެން
ިފޮނުވުމުން ިއޮތޯރ ޓީއަށް ިގަވަރމަންޓް ިލޯކަލް ިޖެހުމަށް ިމުއްދަިި،ގެޒެޓުގައ  ިތާރީޚަކީިއެއ ޢުލާނުގެ ިހަމަވާ ތު

ި ިމުއްދަތަކަށްނުވާތީ، ިއަންގާފައި އެކަށީގެންވާވަރުގެ ިއެއޮތޯރ ޓީން ިނެތްކަމަށް ިޖަހައ ދެވެން ގެޒެޓުގައ 
ިއ ޢުލާންި ިތަނެއްގައ  ިއެއްވެސް ިރަށުގެ ިއަދ ، ިނުފޮނުވައ  ިބަދަލުކޮށް ިތާރީޚް ިއެއ އުލާނުގެ އޮއްވައ ،

ިތާރީޚަ ިހަމަވާ ިމުއްދަތު ިއެއ ޢުލާނުގެ ިނުބަހައްޓާ ިމީހަކުލައްވާިށް ިއޭނާއަށްިިވަކ  ިސ ޓީލުމަށްފަހު އެކަނ 
ިސައްކަތްިކުރަމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.އެމަގާމްިހަމަޖެއްސުމަށްިއޭނާިމަ

ި

7 

މ.މުލަކުިސްކޫލުގެިމަސައްކަތުިމީހަކުިލައްވާިސްކޫލުގެިޕްރ ންސ ޕަލްގެިގޭގެިމަސައްކަތްިކުރުވަނީ،ިއޭނާގެި
ި ިބަޔާނުގައ  ިސަރވ ސްިވަޒީފާގެ ިސ ވ ލް ިމަތ ންކަން ިގޮތުގެ ިއެއްބަސްވެފައ ވާ ިދެފަރާތުން ހ މަނައ ގެން

ިއަދި  ިޢަމަލެއް ިބުނެފައ ވާތީ،ިމ ކަމުގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއެޑ އުކޭޝަނުން ކޮމ ޝަނުންނާއ ،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފް
 ވެ.ގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިހ ނގާފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެ

ި

ިހުންނަި ިޕްރ ންސ ޕަލް ިސްކޫލްގެ ިއެ ިއެކަކުލައްވާ ިތެރެއ ން ިމަސައްކަތުމީހުންގެ ިސްކޫލްގައ ތ ބޭ މ.މުލަކު
ިކެއްކުމާއި  ިތެރޭގައ ، ިމަސައްކަތްތަކުގެ ިކުރުވާ ިއޭނާލައްވާ ިކަމަށާއ ، ިކުރުވަމުންދާ ިމަސައްކަތް ގޭގެ

ި ިގަންނަން ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ ިގެއަށް ިކުރުމާއ  ިކޮންމެިދޮވެއ ސްތ ރ  ިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށް ިފޮނުވާ ފ ހާރަތަކަށް
ިދުވަހަކުިއޭނާގެިޑ އުޓީގަޑީގައ ިމަސައްކަތްިކުރުވާިހަދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ 5.0ިިގދ.އަތޮޅު ިޖަނަރޭޓަރެއ12ިިްކ ލޯވޯޓްގެ ިމެރ ން( ިޕްރޫފް، )ސައުސްޑް
ިއެ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިފަރާތުންިގަތުމަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިއަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތް އ ދާރާއ ން

ި ިވަނީ ިއ ޢުލާނުގައ  ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިޖަނަރޭޓަރު ިބެލ އ ރު، 5.0ިިތަޙުޤީޤުކޮށް ގެި(6.5kw)ކ ލޯވޯޓް

ކ ލ6.5kvaި(5.0ިިޯހުށަހަޅާފައ ވަނީިިބ ޑްިކާމ ޔާބުކުރ ިކުންފުނ ންިޖަނަރޭޓަރެއްިހޯދުމަށްިނަމަވެސް،ި

ިއެމްޕްރެސް ިވޮލްޓް ިއެއީ ިޖަނަރޭޓަރެއްކަމާއ ، ިގެ )0.1ިި ިކަމާއ ، 5.0ިިކ ލޯވޮޓް ކ ލ0.210ިިޯކ ލޯވޮޓަކީ
ވޮލްޓްިއެމްޕްރެސްިކަމާއ ،ިއެކުންފުނ ންިހުށަހަޅާފައ ވާިޖަނަރޭޓަރަކީިއ ޢުލާނުގައ ިބުނާިޝަރުޠުިފުރ ހަމަވާި

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްތަގެ ިދައުލަތުގެ ިއަދ ، ިއެނގޭތީއާއ ، ިމާއްދާގައ ވ0.03ިިާޖަނަރޭޓަރެއްނޫންކަން ވަނަ
ި ިއެއ ދާރާއަށް ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތީ، ިވޮރަންޓީ ިއެކުންފުނ ން 5.0ިިގޮތުގެމަތީން )ސައުސްޑ12ިިްކ ލޯވޯޓްގެ

ިހުށަހަޅާފައ ވާި ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިގަތުމަށް ިޖަނަރޭޓަރެއް ިމެރ ން( ޕްރޫފް،
ި ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިއ1ިެފަރާތްތަކުގެ ިލ ބ ފައ ވާިފަރާތާިއެކަންިޙަވާލުކޮށްގެންިވަނައަށް ިމަތީންިޕޮއ ންޓް ންމެ

ިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެވެ.
 

ި ިބޭނުންވެގެން ިގަންނަން ިޖަނަރޭޓަރެއް ިމެރ ން ިޕްރޫފް ިސައުންޑް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ 6ިގދ.އަތޮޅު
ި 1021ިިޖޫން ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިހުށަހަޅާފައ ވަނ ކޮށް،ިގައ  ިބ ޑް ިއެކ ފަރާތްތަކުން ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ކުރ 

21ިއޭގެިދުވަސްކޮޅެއްފަހުންިއަގުބޮޑުކަމުންކަމަށްިބުނެިއެިބ ޑްތައްިބާޠ ލްކޮށްިނެރުނުިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންި
ިހުށަ ިކުންފުނ ން ިކާމ ޔާބުކުރ  ިބ ޑް ިއޭގެތެރެއ ން ިކަމަށާއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބ ޑް ިބ ޑުގައ ،ިފަރާތަކުން ހެޅ 

ިބ ޑްި ިފަރާތން ިއެކުންފުނީގެ ިނެތްކަމާއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ  ިއެއްޗެއްކަން ިކ ލޯވޮޓްގެ ިކ ތައް ޖަނަރޭޓަރަކީ
ހުށަހެޅ ިފަރާތަކީިބ ޑްިކޮމ ޓީގައ ިހ މެނޭިފަރާތާިއެއްކޮށްިކުންފުނ ިހަދައ ގެންިމަސައްކަތްކުރާިމީހެއްކަންި

ިމ  ިޖަޕާނުން ިކަމަށާއ ، ިތ ނަދޫއާހަމައަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ ިގެނެސްގެން ިޖަނަރޭޓަރެއް ފަދަ
ި ިގާތްގަނޑަކަށް ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސ46ިްގެނެވޭނެކަމަށްވަނީ ިި،ދުވަސް ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ 15ިއެކުންފުނ ން

ިދުވަހުގެތެރޭގައ ިޖަނަރޭޓަރުިތ ނަދުއަށްިގެނެސްދ ނުމަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިހއ.މީޑ  ިމުވައްޒަފަކީ ިއަދާކުރަމުންގެންދާ ިވަޒީފާ ިސެންޓަރުގައ  ިނަންބަރު:ިއާ ިޤަރާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެ
1/2112ިި ިކޯޕަރޭޝަނުން، ިބްރޯޑްކާސްޓ ންގ ިނޭޝަނަލް ިމޯލްޑ ވްސް ިދަށުން 11ިިގެ 2112ިފެބްރުއަރީ

ިލ ސްޓުި ިމުވައްޒަފުންގެ ިޙަވާލުކުރ  ިކޯޕަރޭޝަނާ ިބްރޯޑްކާސްޓ ންގ ިމޯލްޑ ވްސް ިފަރާތެއްިގައ  ިހ މެނޭ ގައ 
ިއެމުވައްޒަފުި ިނ ންމާފައ ނުވާނަމަ، ިގެންދ އުމަށް ިމަސައްކަތްތައްކުރ ޔަށް ިސެންޓަރުގެ ިހއ.މީޑ އާ ކަމަށާއ ،
ިޚަރަދުި ިދައުލަތުގެ ިދާނެކަމަކަށްވާތީ، ިޚަރަދުބޮޑުވެގެން ިހުރުމަކީދައުލަތަށް ިނެތ ފައ  ިމަސައްކަތެއް އެއްވެސް

ިއެއްވެި ިއޭނާ ިގޮތުން، ިގައ ިކުޑަކުރުމުގެ ިއެމް.ބީ.ސީ ިދޫކޮށްލުމަށް ިނުބަހައްޓައ  ިއެވަޒީފާގައ  ިކަމެއްނެތ  ސް
ިދެންނެވީއެވެ.

 

 

ިކަމަށްިހއ.މީޑ  ިބަލ ވެއުޅޭ ިބަލ ނުވަނީސް ިއޭނާ ިމުވައްޒަފަކު ިއަދާކުރަމުންގެންދާ ިވަޒީފާ ިސެންޓަރުގައ  އާ
ި ިމަހަށ1021ިްހަދައ  ިމާޗް ިއަދ  ިފެބްރުއަރީ ިޖެނުއަރީ، ިއަހަރުގެ ިވަނަ ިހޮސްޕ ޓަލުގެިހ، އ.އަތޮޅު

އެމް.އެން.ބީ.ސީ.ިިޓާފްިނަރުހަކަށްއުޅޭިއޭނާގެިދައްތަިލައްވާިމެޑ ކަލްިސެޓްފ ކްޓެއްިހައްދައ ސީނ އަރިސް
ިމަސައްކަތްި ިސެންޓަރުގެ ިހއ.މީޑ އާ ިއެދުވަސްވަރު ިމ ކަންކުރީ ިއޭނާ ިކަމަށާއ ، ިހުށަހަޅާފައ  އަށް

މާލެިދ އުމަށްިއެމް.އެން.ބީ.ސީ.ިއ ންިއޭނާއަށްިއެންގުމުންިިހުއްޓާލާފައ ިއޮތުމާއެކު،ިވަޒީފާއަށްިނުކުތުމަށް
ިމާލެިދާންިއުޛުރުވެރ ވާކަންިދެއްކުމުގެގޮތުންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކަމަށްި ިހ ނގާފައ ވާ ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ކަމުގައ  ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިމ ކޮމ ޝަނުން މ މައްސަލަ
 މ ކޮމ ޝަނުންިފ ޔަވަޅުިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.ނުބެލެވޭތީ،ިމ މައްސަލައާމެދުި

ިކޮމ ޝަނުގެއޮ ިސަރވ ސް ިޖުޑ ޝަލް ިނެރުއްވާފައ ވާ، ިއޮފީހުން ިއަހަރުގ2111ިިެިޑ ޓަރިޖެނެރަލް ވަނަ
ިރ ޕޯޓްި ިއޮޑ ޓް ިކޮމ ޝަނ8ިިްގެ ިސަރވ ސް ިޖުޑ ޝަލް ިވަކ ން ި"ކޯޓްތަކާއ  ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ

ިޕޯ ިހުންނަ ިބ ލްޑ ންގިގެިހ ންގުމަށްޓަކައ ،ިހ.ޓޫސްޓަރގައ  ިފަންގ ފ ލ6ި،7ިިާސްޓް އަހަރުގ10ިިެވަނަ
މުއްދަތަށް،ިކޮމ ޝަނަށްިއެއްވެސްިބޭނުމެއްިނުކުރެވޭިގޮތެއްގައ ިޢ މާރާތްިކުއްޔަށްިހ ފާފައ ިބަހައްޓައ ގެންި

ި ި ިބަޖެޓުން ިކޮމ ޝަނުގެ ިފަސްހާސ1,195,569.00ިިްއެޢ މާރާތަށް ިނުވަދ ހަ ިއެއްސަތޭކަ )އެއްމ ލ އަން
ިސްދޮޅަސްިނުވަ(ިރުފ ޔާިޚަރަދުކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ފަސްސަތޭކަިފަ
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ިފ ންގަރި ިއެއްވެސްިފަރާތަކާއ ،ިދ މާވެފައ ނުވާތީ ިޕްރ ންޓްިބެލ ބެލުމުން ިނެގ ފައ ވާިލޭޓެންޓް މ މައްސަލާގައ 
މެއްިބުނެދޭންިޕްރ ންޓްިދ މާވީިނުވަތަިފ ންގަރިޕްރ ންޓްިދ މާނުވަނީިކޮންިފަރާތެއްގެިފ ންގަރިޕްރ ންޓެއްކަ

ިޕޮލ ސްިސަރވ ސްގައި  ިކުރ ޔަށްިގެންދާިގޮތަށްިމޯލްޑ ވްސް ިލ ބުމުންިމައްސަލަ ިމައުލޫމާތު ިއ ތުރު ނޭނގޭތީ
ިއެފައ ސާއަށްިވީގޮތެއްި ިބުނެފައ ވާތީ،ިމ މައްސަލާގައ  ިފައ ލްިކުރެވ ފައ ވާިކަމަށްިއެސަރވ ސްއ ން މައްސަލަ

ިވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.މޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްއަށްވެސްިހޯދ ފައ ނު

ި

ވަނަިއަހަރުިފަޅާލައ ިލައްކައަކަށްވުރެިގ ނަިރުފ ޔ1022ިާއއ.މާޅޮހުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގައ ިހުރ ިތ ޖޫރީި
ިވީގޮތެއްި ިއެފައ ސާއަށް ިއަހަރެއްވީއ ރުވެސް ިފަހުން ިވަގަށްނެގ  ިއެފައ ސާ ިކަމަށާއ ، ިނަގާފައ ވާ ވަގަށް

 .ބުނާިމައްސަލަހޯދ ފައ ނުވާިކަމަށްި

12 

ިމަޖ ލ ސް ިކުރ ޔަށ2112ިިްި،ރައްޔ ތުންގެ ިމަސައްކަތް ިކޮމ ޓީތަކުގެ ިމާޗުމަހުގައ  ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިނުގެންދެވ  ިމެމްބަރަކަށް ިކޮންމެ ިމަޖ ލީހުގެ ިދުވަސްތަކުގައ ވެސް ިއޮތް )ވ ހ ހާސ20,000.00ިްމަޑުޖެހ ފައ 

ި ިދޭން ިއެލަވަންސްއެއް ިކޮމ ޓީ ިރުފ ޔާގެ ިނ ންމައ ގެންިރުފ ޔާ( ިމަޖްލީހުން ިރައްޔ ތުންގެ ނ ންމާފައ ވަނީ،
 އަމަލުކުރަންފެށ ިއުސޫލެއްގެިދަށުންިކަމަށްވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

 
ި

2112ިިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލ ސްި ވަނަިއަހަރުގެިމާޗުމަހުގައ ިކޮމ ޓީތަކުގެިމަސައްކަތްިކުރ ޔަށްިނުގެންދެވި 
ި ިމެމްބަރަކަށް ިކޮންމެ ިމަޖ ލީހުގެ ިދުވަސްތަކުގައ ވެސް ިއޮތް ިރުފ ޔާ(20,000.00ިިމަޑުޖެހ ފައ  )ވ ހ ހާސް

ި ިކޮމ ޓީން ިމާލ އްޔަތު ިދ ނުމަށް ިއެލަވަންސްއެއް ިކޮމ ޓީ 21ިިރުފ ޔާގެ ިނ ންމާފައ ވ1021ިިާޖޫން ގައ 
ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

13 

ި ިއޮންނަ ިހުއްދަ ިހުކުރުކުރުމުގެ ިތ ބ1ިޭގދ.ފ ޔޯރީގައ  ިއ ދާރާގަިއ ރު،މީހުން ިކައުންސ ލްގެ އި ފ ޔޯރީ
ިޙަިިމަސައްކަތްކުރާ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިފަރާތާ ިބެލ ބެލުމުން ިމ މައްސަލަ ިހުކުރުކުރުވާކަން ވާލުކޮށްގެން

ި ިހުކުރުކުރާ 1ިިގދ.ފ ޔޯރީގައ  ިއޮންނަ ިހުއްދަ ިހުކުރުކުރުމުގެ ިހުންނައ ރު ިތ ބ1ިޭމ ސްކ ތް ިއ ރު،މީހުން
ިއ ދާރާގަ ިކައުންސ ލްގެ ިފ ޔޯރީ ިމ ހާރު ިހުރެފައ  ިކަތީބަކަށް ިކުރީގެ ިގދ.ފ ޔޯރީ ިއެކަކީ އި އޭގެތެރެއ ން
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކައުންސ ލްގެި ިގދ.ފ ޔޯރީ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިހަވާލުކޮށްގެން ިއުސޫލަކުން ިހަމަހަމަ ިކަންތައް ހުކުރުކުރުގެ
ދެންނެވީއެވެ.އ ދާ  ރާގައި 

ިިމަސައްކަތްކުރާި ިިކަމަށާއ ،ފަރާތެއް ިގޮތުން ިދައުރުވާގޮތަށ1ިިްއުސޫލެއްގެ ިހަމަހަމަކޮށް މީހުންނަށް
ި ިހުކުރަކު ިކޮންމެ ިޚ ލާފަށް ިއެއާ ިނަމަވެސް، ިޖެހުނު ިޙަވާލުކުރަން އ މާމުވެިިއެފަރާތުންިހުކުރުކުރުން

ިކަމަށާއ ، ިިހުކުރުކުރާ ިހުކުރަކަށް ިކޮންމެ ިކުރާ ިދޭނ100ިިް/-އެހެންކަމުން، ިއެލަވަންސެއް ރުފ ޔާގެ
ިިއެފަރާތުންިއޮންނައ ރު، ިމައްޗަށް ިމަހެއްގެ ިހަދައ ގެން ިބުނާިނަިިރުފ ޔާި-/1,200މ ގޮތަށް ިކަމަށް ގާ
ި.މައްސަލަ

ި

ިފައ ސާތަކަކާއ ،ި ިއަދަދެއްގެ ިގ ނަ ިހުރ  ނޑުގައ  ިވަތްގަ ިމޭޒުގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ގދ.އަތޮޅު
ިޕޮލ ސްިސަރވ  ސްއ ންިބަލަމުންދާިކަމާއ ،ިއަދި ޗެކްފޮތްތަކެއްިވަގަށްިނަގާފައ ވާިމައްސަލައެއްިމޯލްޑ ވްސް

ިއަވަހަށްި ިވީއެންމެ ިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހު ިއެކަންތައް ިހުރުމުން ިކަންތައްތަކެއް ިބަލަންޖެހޭ މައްސަލާގައ 
ޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިހުށަހަޅާނެކަމަށްިއެސަރވ ސްއ ންިބުނެފައ ވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންި

 ނ ންމުމަށެވެ.

ތ ނަދޫގައި ، ހުރ ތ ޖޫރީިއެތަނުގައ ިއަންދާލ އ ރުިއ މާރާތްިހ ންގ ިކުރ ންިއ ދާރާިކައުންސ ލްގެިއަތޮޅު.ގދ
24ިގެިހަވާލުގައ ވަނ ކޮށް،ނޭޝަނަލްިސެކ އުރ ޓީގެިފަޔަރިޔުނ ޓުިހުރ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިޑ ފެންސްިއެންޑްި

ި ިގ1021ިިުޖޫން ިފައ ސާ ިތ ޖޫރީ ިގެންގޮސް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިގައ  24,000.00ިނ އ ރު،
ކަމަށާއ ،ިއެފައ ސާތަކާއ ،ިޗެކްތައްި )ސައުވީސްހާސްިރުފ ޔާ(ިރުފ ޔާއާއ ،ިގ ނަިޢަދަދެއްގެިޗެކްތަކެއްިހުރި 
އެއ ދާރާގެިއެސ ސްޓަންޓްިފައ ނޭންސްިއޮފ ސަރާިޙަވާލުކުރުމުންިއޭނާިއެފައ ސާއާއ ،ިޗެކުތައްިލާފައ ވަނީި

ިލ  ިމަޢުލޫމާތު ިކަމަށް ނޑަށް ިވަތްގަ ިކަމަށާއ މޭޒުގެ ި، ބ ފައ ވާ ިއޭގެފަހުން 25ިިއަދ  ގައި 1021ިޖޫން
ިމައްސަލަ.އެފައ ސާތަކާއ ،ިޗެކުތައްިވަގަށްިނަގާފައ ވާިކަމަށްިމައުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާި

ި

15 

1121ިި ިބަޔަކަށް ިއެއްވެސް ިހ ސާބަކުން ިއެއްވެސް ިއދ.ހަންޏާމީދޫގެ ިއަހަރުގައ ، ހަރުގެވަޅުތަކެއްިވަނަ
ދޫކޮށްފައ ނުވާކަމަށްިއދ.ހަންޏާމީދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިބުނެފައ ވާތީ،ިމ ޝަކުވާގައ ިބުނާގޮތަށްިމ ކަންި

ިހ ނގާފައ ނުވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ވަނަިއަހަރުިހ ސާބުގައ ިހުރ ިކައުންސ ލަރ،ިލޯކަލްިކައުންސ ލްގެިއ ންތ ޚާބ1020ިިާއދ.ހަންޏާމީދޫގައ ި
4ިއޭނާިބޭނުންވާިބަޔަކަށް،ރަށުގެިހުޅަނގުކޮޅުިތުނޑ އާވީިހ ސާބުންިިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުމެއްނެތ ިށް،ިދ މާކޮ

ިހަރުގެވަޅުިދޫކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ރ.އުނގޫފާރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިސެކ އުރ ޓީިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންި
ި ިބ ޑް ިފަރާތާ ިލ ބ ފައ ވާ، ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިތެރެއ ން، ިފަރާތްތަކުގެ 02ިހުށަހެޅ 

ިއަހަރުިދުވަހުގެިއެއްބަސްވުމެއްގެިދަށުންިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.
ި

ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިހޯދުމަށްިިމަސައްކަތްިރ.އުނގޫފާރު ިފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ
ިފަރާތަކަށްި ިތެރެއ ން، ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިދުވަސްކުރ ން ިމަހެއްހައ  މީގެ
ިއުޅުނީި ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިގުޅ ގެން، ިނ ންމުމާ ިކޮމ ޓީން ިބ ޑް ިކަމަށް ިފެންނަ އެމަސައްކަތްދޭން

ި ިކޮއްކޮއަށް ިއޭނާގެ ިއެއްބަސްނުވުން،ިއެމަސައްކަތް ިބ ޑްކޮމ ޓީން ިމ ކަމުގައ  ިކަމަށާއ ، ދޭންވެގެން

17 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިގޮތުން ިވަގުތީ ިފަރާތަށް ިނ ންމ  ިދޭން ިއެމަސައްކަތް ިކޮމެޓީން ިއެންގީ ިރައީސް މަސ02ިިްކައުންސ ލްގެ
ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިޙަވާލުކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތް ިބެލެހެއްޓުންިި،ދުވަހަށް ިސެކ އުރ ޓީ ވަގުތީގޮތުން

ިބުނާިޙަވާލުވުމަ ިކަމަށް ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާ ިއަލުން ިބާޠ ލްކޮށް ިއެބ ޑްތައް ިއެއްބަސްނުވުމުން، ިއެފަރާތުން ށް
ިމައްސަލަ.

ިއ ސްލާޙްކުރަންޖެހޭތީ،ި ިއަލުން ިމާކްސްފައ ވާގޮތް ިފޯމްތަކަށް ިބައެއް ިބެލ ބެލުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން މ މައްސަލަ
ންނަިގޮތްިވެށ ފަހ ިމާލެިއޮފީހަށްިފޯމްިއ ސްލާޙުކުރަންިފ42ިެއ ސްލާޙްކުރަންޖެހޭިކަމަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާި

ިއެންގުމަށްިނ ންމީއެވެ.ި
ި

ިލ ސްޓެއްި ިފަރާތްތަކުގެ ިހަމަވާ ިޝަރުޠު ިތެރެއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިމާލޭގެ ިދޫކުރުމަށް، ިގޯތ  ހުޅުމާލެއ ން
ި ިފުރ ހަމަވާ ިޝަރުޠު ިގޯއްޗަށް ިގޯތ 50ިނެގ އ ރު، ިއޭގެތެރެއ ން ިތ ބ ނަމަވެސް، ޙަވާލުކުރުމަށްިިމީހުން

ި ިކަމަށާއ ،16ިނަގާފައ ވަނީ ި މީހުން ިއުނ ކުރުމަށް،14ިިއަނެއް ިއެލ ސްޓުން ިނަން މީހުންގެ
ިއެމަސައްކަތުގައ ިއުޅުނުިމުވައްޒަފުންނަށްިކަމާބެހޭިވެރ ންިއަންގާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިއެމައްސަލަ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިއެދަތުރު ިކަތީބުިގދ.ތ ނަދޫ ިފޮނުވައ ދ ނުމަށްިިއޮފީހުގެ މާލެ
ިބޭނުންކުރަމުންި ިތ ނަދޫއޮފީހުގައ  ިފޮނުވީ ިމާލެ ިއޭނާ ިތ ނަދޫއޮފީހުންކަމާއ ، ިއެދ ފައ ވަނީ އަތޮޅުއޮފީހުގައ 
ިއެނޫންވެސްި ިރަނގަޅުކުރުމަށާއ  ިއެތަކެތ  ިހަލާކުވެފައ ވާތީ ިމެޝ ން ިފެކްސް ިމެޝ ނާއ  ިފޮޓޯކޮޕީ ގެންދ ޔަ

ިތ  ިކުރަންޖެހޭ ިތ ނަދޫއޮފީހާއ ިމާލެއ ން ިކުރުމަށްޓަކައ ކަން ިކަންތައްތައް ިބައެއް ިއަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަދޫއޮފީހާއ 
ިމަސައްކަތްތަކެއްވެސްި ިއެހެން ިސަރުކާރުގެ ިއޮތުމާއ ،ިއެދަތުރުގައ  ިއެނގެން ިލ ޔުންތަކުން ގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ

ިގދ.އަތޮޅު ިމ ކަމުގައ  ިއޮތުމާއެކު، ިއެނގެން ިލ ޔުންތަކުން ިކޮށްފައ ވާކަން ިއަތޮޅުވެރ ޔާގެިއޭނާ އޮފީހުގެ
ި ިހުރ  ިއޭރު ިނުވަތަިިފަރާތުގެިއެހީތެރ ޔަކަށް ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިއަމ އްލަ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު މަގާމުގެ

ނޑައަޅައި  އެހެންިފަރާތަކަށްިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމަށްިމަސައްކަތެއްިކޮށްފައ ވާކަމަށްިބެލެވެންިނެތްކަމަށްިކަ
ިންމީއެވެ.ލަިމ ހ ސާބުންިނ މ މައްސަ

ި

ިކަތީބަ ިއޮފީހުގެ ިއެހީތެރ ޔަކަށްިގދ.ތ ނަދޫ ިއަތޮޅުވެރ ޔާގެ ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ިފަރާތާިިކީ ިހުރ  ިއޭރު
ިއޮފީސްި ިޖެހުމުން ިމާލެދާން ިބޭނުމަކަށް ިއަމ އްލަ ިއޭނާ ިމީހަކަށްވާތީ، ިގުޅ ފައ ވާ ޢާއ ލީގޮތުން

ިޓ ކެޓާއ  ިދެކޮޅު ިޚަރަދުގައ  ިއަތޮޅުއޮފީހުގެ ިހަދައ  ިއެހެނ ހެންިިބޭނުމަކަށްކަމަށް ިއެކޮމޮޑޭޝަނާއ  ފުޑާއ 
ިމާލެި ިކ ޔާފައ  ިހަދާށޭ ިމެޝ ނެއް ިފޮޓޯކޮޕީ ިބޭނުންކުރަމުންދާ ިއަތޮޅުއޮފީހުގައ  ިލ ބޭގޮތަށް އެލަވަންސް

ިިިވާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ފޮނު

19 

ގުޅ ގެންިމޯލްޑ ވްސްިކަސްޓަމްސްިސަރވ ސްގެިތަފާސްިހ ސާބުތަކާއ ،ިލ ޔުންތައްިބެލ ބެލުމުންިިމ މައްސަލައާ
އ ނ1022ިްކަރުދާސްިކޮތަޅުގެިނަމުގައ ިއެއްވެސްިމުދަލެއްިއެތެރެކޮށްފައ ިނުވާތީއާއ ިޖެނުއަރީިިއެކުންފުނ ންި
ި 12ިިފެށ ގެން 1021ިމެއ  ިހަމައަށް ިޕްލާިއެކުންފުނ ންއާ ިއެތެރެކޮށްފައ ވަނީިއެތެރެކޮށްފައ ވާ ިކޮތަޅު ސްޓ ކް

ޑ އުޓީިނަގާއ ރު،ިކަރުދާހުިށްިއެތެރެކުރަމުންިގެންދާިޕްލާސްޓ ކްިކޮތަޅުގެިއަމ އްލަިކުންފުންޏަކުންިރާއްޖެއަ
ކޮތަޅުގެިރޭޓުންިޑ އުޓީިނަގަމުންދާއ ރު،ިއެހެންފަރާތްތަކުންިއެތެރެކުރާިކޮތަޅުތަކަށްިއަގުިބޮޑުކޮށްިޑ އުޓީި

ި.ނަގާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ

20 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިދައްކައ ގެ ިޑ އުޓީ ިރޭޓުން ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިކޮތަޅަށް ިމ ބާވަތުގެ ިތަޙްޤީގަށްިޤާނޫނުގައ  ންކަން
ިއެވެ.މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީިވ ފައ ވާތީ،ފާހަގަކުރެި

ި

ިބަލާއ ރު ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ިޢަމަލުކުރުމަށް،ި، މ މައްސަލައ ގެ ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިގަތުމާއ  ތަކެތ 

ިސާވ ސަސްި ިހެލްތު ިސަދަން ިޕޮލ ސީއެއް ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިކުންފުނީގެ ިފާސްކޮށްފައ ވާ ިބޯޑުން ިއަދ  ލ ޔެފައ ވާ

ިބެސްޓްި ިގެންދ އުމުގައ  ިކުރ އަށް ިކަންތައްތައް ިޕްރޮކ އުމެންޓް ިނެތްނަމަވެސް ިލ މ ޓެޑުގައ  ކޯޕަރޭޝަން

ިއެކަންކަންިިޕްރެކްޓ ސް ިދެވޭގޮތަށް ިފުރުޞަތު ިހަމަހަމަ ިފަރާތްތަކަށް ިހުރ ހާ ިހުރ  ިޝައުގުވެރ ކަން އަކީ

ިވޯޑުގެި ިއައ ސޮލޭޝަން ިހޮސްޕ ޓަލްގެ ިރީޖަނަލް ިސ.ހ ތަދޫ ިގަބޫލުކުރެވޭތީއާއ  ިގެންދ އުންކަމަށް ކުރ އަށް

ިކޯ ިސާވ ސަސް ިހެލްތު ިސަދަން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިލ މ ޓެޑުންިމަރާމާތުގެ ޕަރޭޝަން

ިއުފެއްދީއްސުރެި ިލ މ ޓެޑު ިކޯޕަރޭޝަން ިހެލްތުިސަރވ ސަސް ިސަދަން ިނުވާތީއާއ  ިއ ޢުލާންކޮށްފައ  އާންމުކޮށް

ގެިނ ޔަލަށްިއެކޯޕަރޭޝަނުންިކުރުވާފައ ވ1022ިިާޑ ސެމްބަރ12ިިއ ންިފެށ ގެން(1020ިިއޮކްޓޯބަރ20ިި)

ިހޮ ިރީޖަނަލް ިސ.ހ ތަދޫ ިތެރެއ ން ިމަރާމާތުކުރުމުގެިމަސައްކަތްތަކުގެ ިއޭރ ޔާ ިވޯޑް ިއައ ސޮލޭޝަން ސްޕ ޓަލްގެ

ި ިފ ޔަވައ  ިމަސައްކަތެއްވެސ25,000.00ިިްމަސައްކަތް ިހުރ ހާ ިއަގުބޮޑު ިރުފ ޔާއަށްވުރެ )ފަންސަވީސްހާސް(

ިމަސައްކަތުގެި ިހޯދައ  ިފަރާތެއް ިކުރާނެ ިމ މަސައްކަތް ިވާތީއާއ ، ިއ ޢުލާނުކޮށްގެންކަމަށް ކުރުވާފައ ވަނީ

ިއަދ ވެސްިިއެއްބަސްވުން ިސްޕަވައ ޒްކުރުމާއ  ިމަސައްކަތް ިހަވާލުކުރުމާއ  ިމަސައްކަތް ހަދައ 

މ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުންިސަދަންހެލްތްިސާވ ސަސްިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑުންިކުރ ިހުރ ހާިމަސައްކަތެއްގައ ވެސްި

ޅޭިލ ޔުންތަކުންނާއި އ ސްކޮށްިހަރަކާތްތެރ ވެފައ ވަނީިބޯޑުިޑ ރެކްޓަރިއ ބްރާހީމްިޞަބުރީކަންިމ މަސައްކަތާގު

ިއެނގޭތީ ިބަޔާންތަކުން ިފަރާތްތަކުގެ ިސުވާލުކުރެވުނު ިހޮސްޕ ޓަލްގެިި،ތަޙުޤީޤުގައ  ިރީޖަނަލް ސ.ހ ތަދޫ

ިކުރުވުމުގައި  ިޙަވާލުކޮށްގެން ިފަރާތަކާ ިވަކ  ިމަސައްކަތް ިމަރާމާތުގެ ިވޯޑުގެ ިއައ ސޮލޭޝަން އޮޓްކްލޭވްރޫމާއ 

ިލ މ ޓެ ިކޯޕަރޭޝަން ިސާވ ސަސް ިހެލްތު ިއ ބްރާހީމްިސަދަން ިބ ންބ މާގެ ިސ.ހ ތަދޫ ިޑ ރެކްޓަރ ިބޯޑު ޑުގެ

ިހުރި  ިކުރ ން ިހޮސްޕ ޓަލްގައ  ިސ.ރީޖަނަލް ިލ މ ޓެޑުން ިކޯޕަރޭޝަން ިސާވ ސަސް ިހެލްތު ސަދަން
ިއ ޢުލާނުނުކޮށްި ިގަވާއ ދުން ިހަދާފައ ވަނީ ިވޯޑެއް ިއައ ސޮލޭޝަން ިއ ތުރު ިކުރ މަތީ ިވޯޑު އައ ސޮލޭޝަން

ިތަ ިނ ންމާފައ ވާ ިހަދަން ިބޯޑުން ިޖ ޕްޝަން ިހޯދައ ގެންކަމަށާއ ، ިކޯޓޭޝަން ިފެންސީިދެފަރާތެއްގެ ނެއް
ި ިގޮތުގައ  ިވޭރ އޭޝަންގެ ިބަދަލުކޮށް، ިދޫކޮށް،70,000.00ިިޕްލައ ވުޑަށް ިރުފ ޔާ )ހަތްދ ހަހާސް(

ިފަތުޙު ިޑ ރެކްޓަރ ިއެކަން ިމީޓ ންގައ  ިބޯޑު ިޞަބުރީ ިޑ ރެކްޓަރ ިބޮލުގައި هللاއެކޯޕަރޭޝަންގެ ގެ
 އަޅުވާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިދަލީލުކޮށްދޭތީ ިހޯދައ ދީފައ ވާކަން ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ޤާނޫންިި،ޞަބުރީ

ި ި-)އެންޓ 1000/21ިިނަންބަރު ިގެ ިޤާނޫން( ިކޮމ ޝަނުގެ 15ިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނ1ިިަވަނަ

ިބަޔާ ިނަންބަރުގައ  ިޤާނޫނުގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން ިގޮތުގެމަތ ން، ވަނ21ިަންކޮށްފައ ވާ

މާއްދާގެި)ހ(ިގެިދަށުންިއ ބްރާހީމްިޞަބުރީގެިމައްޗަށްިދައުވާކުރުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްި

ިފޮނުވީއެވެ.

ިލ މ ޓެޑުގައ ،ިތަކެތ ިގަތުމާއ  ިކޯޕަރޭޝަން ިހެލްތުިސާވ ސަސް ިޢަމަލުކުރުމަށް،ިިސަދަން ިހޯދުމުގައ  ޚ ދުމަތް

ލ ޔެފައ ވާިއަދ ިބޯޑުންިފާސްކޮށްފައ ވާިކުންފުނީގެިޕްރޮކ އުމަންޓްިޕޮލ ސީއެއްިނެތުމަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިވަރަށްި

ިތ ބޭި ިޙަވާލުވެގެން ިމަސައްކަތްކުރަން ިޕްރޮކ އުމެންޓް ިމ ކަމުގެސަބަބުން ިވާތީއާއ  ިދޮރަކަށް ިހުޅުވ ފައ ވާ ބޮޑަށް

ިޕްރޮކ އުމަންޓްިފަރާތްތަކު ިކުންފުނީގެ ިލ ބ ފައ ވާތީ ިފުރުޞަތު ިކުރުމުގެ ިއެކަންކަން ިބޭނުންގޮތަކަށް ން

ިއެޕޮލ ސީި ިފާސްކޮށް ިއަވަހަށް ިވީހާވެސް ިޑ ރެކްޓަސްއ ން ިއޮފް ިބޯޑް ިކުންފުނީގެ ިތައްޔާރުކޮށް ޕޮލ ސީއެއް

ި ިލ މ ޓެޑަށް ިކޯޕަރޭޝަން ިސާވ ސަސް ިހެލްތު ިސަދަން ިއެންގީއެވެތަންފީޒްކުރުމަށް ިކުންފުނީގެި. ި އަދ 

ޕްރޮކ އުމަންޓްިޕޮލ ސީއެއްިތައްޔާރުކޮށްިކުންފުނީގެިބޯޑްިއޮފްިޑ ރެކްޓަސްއ ންިފާސްކުރެވެންދެންިކުންފުނީގެި

ިބަލާ ިމ ހާރު ިއުޞޫލަކަށް ިމަސައްކަތުގައ  ިއެއްގޮތަށްިި،ޕްރޮކ އުމެންޓް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ިގަތުމާއ  ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ، ިފާސްކޮށްިިކުންފުންޏަށް ިބޯޑުން ިކުންފުނީގެ ިޢަމަލުކުރުމަށް ިހޯދުމުގައ  ޚ ދުމަތް

ިއެންގީއެވެ.ިވެސްިއެގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށް

ި

2. ި ިސާވަރ ިދައުލަތުގެިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ިކުރުވާފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ މެއ ންޓެއ ން
ިކަމަށްވުމާއ ،ިސާވަރިމެއ ންޓެއ ންި ިހޯދައ ގެން ިކޯޓޭޝަން ިފަރާތަކުން ިތ ން ިގަވާއ ދުގައ ވާގޮތަށް މާލ އްޔަތު

ިއެހީތެރ  ިއަތޮޅުވެރ ޔާގެ ިއެއޮފީހުގެ ިފައ ސާއެއް ިއެއްވެސް ިބަޖެޓުން ިއަތޮޅުއޮފީހުގެ ިހަދައ  އި އާޔާކުރ ކަމަށް

ިހަދައި  ިއ ންސްޓޯލްކުރ ކަމަށް ިއަލުން ިފޯމެޓްކޮށް ިސާވަރ ިއެތަނުގެ ިކޮމްޕ އުޓަރުތަކާއ  ގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ
ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާއާއި  ިއޮފީހުގެ ިގދ.އަތޮޅު ިގުޅ ގެން ިބަޔަކާ ިލ ބ ފައ ނުވާ ިޢ ލްމެއް ިއެއްވެސް އެކަމުގެ

ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްިިއެތަނުގެި ިއެސ ސްޓެންޓް ިގެންދާ ިމަސައްކަތްކުރަމުން ިސެކްޝަނުގައ  ޕްރޮޖެކްޓް

22 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިލ ޔެކ ޔުމަކުންި ިއެއްވެސް ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ިނަގާފައ ވާކަން ިއޮފ ސަރ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް އެސ ސްޓެންޓް
ިނެތުމާއ  ި، ފެންނަން ިފަރާތައެމަސައްކަތްކުރ  ިއަގަށްވާ ިމަސައްކަތުގެ ިރުފ ޔާިި-/5,000ށް )ފަސްހާސް(

ިބުނެފައ ި ިބަޔާނުގައ  ިދ ން ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއޭނާ ިއޮފީހުގެިލ ބ ފައ ވާކަމަށް ިއެމަސައްކަތްކުރީ ިއަދ  ވުމާއ ،
ިމަސައްކަތްކުރީި ިސާވަރގެ ިވ ޔަސް ިއޮތްކަމުގައ  ިބަޔާންކޮށްފައ  ިސ ޓީގައ  ިޝަކުވާގެ ިކަމަށް ރަސްމީގަޑީގައ 

ި ިއުޅުނު ިއ ސްކޮށް ިފަރާތުން ިއަތޮޅުއޮފީހުގެ ިއެމަސައްކަތްކުރުވުމަށް ިނޫންކަމަށް ިފަރާތުގެިރަސްމީގަޑީގައ 
ިބުނެފައ ވު ިއެމަސައްކަތުގައި ބަޔާނުގައ  ިނުވާކަމުގައ  ިހަނދާނެއް ިއެމަސައްކަތްކުރ  ިރަސްމީގަޑީގައ  މާއ ،

ި ިބުނެފައ ވުމާއ ފަރާތުިއުޅުނު ިބަޔާނުގައ  ިނުކުރާކަމަށްިި،ގެ ިއެމަސައްކަތް ިރަސްމީގަޑީގައ  އަދ 
ި ިމ މަސައްކަތުގައ ިިފަރާތުންިއެމަސައްކަތްކުރ  ިބުނެފައ ވުމާއެކު، ިބަޔާނުގައ  ިދ ން އެއޮފީހުގެިިމ ކޮމ ޝަނަށް

ިއެހީތެރ ޔާ ިފައ ދާއެއްިއާއަތޮޅުވެރ ޔާގެ ިނާޖާއ ޒު ިއޮފ ސަރ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއެސ ސްޓެންޓް އ 
ިއެވެ.ހޯދާފައ ވާކަންިސާބ ތުވާންިއޮތްކަމަށްިނުފެންނާތީ،ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީ

ި
ިމެއ ންޓެއ ންކުރުމުގ1020ިިެ .1 ިސާވަރ ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ިތެރޭގައ  ިމަހުގެ ިޖޫން ިއަހަރުގެ ވަނަ

ިތ ންި ިމަސައްކަތްކުރާ ިހޮސްޕ ޓަލްގައ  ިރީޖަނަލް ިގދ.ތ ނަދޫ ިހޯދާފައ ވަނީ ިކޯޓޭޝަން ިކުރުމަށް މަސައްކަތް
ިތައްޔާރު ިކޯޓޭޝަން ިދެމީހުން ިއޭގެތެރެއ ން ިކަމަށްވެފައ  ިފަރާތުން ިއެދެމީހުންިމުވައްޒަފުންގެ ކޮށްފައ ވަނީ

ބުނެފައ ވީނަމަވެސް،ިއަދ ިއެމަސައްކަތްކުރީިދެމީހުންިގުޅ ގެންކަންިިފަރާތުންގުޅ ގެންކަމަށްިއެމަސައްކަތްކުރ ި
ިކޯޓޭޝަންި ިހުށަހެޅީ ިކޯޓޭޝަން ިއެދެމީހުން ިނަމަވެސް، ިއޮތް ިސާބ ތުވާން ިއ ޢުތ ރާފުން އެދެމީހުންގެ

ގާތުގައ ިބުނެގެންކަންިތަޙްޤީޤުގައ ިސުވާލުކުރެވުނުިފަރާތްތަކުގެިބަހުންިިހުށަހެޅުމަށްިއަތޮޅުއޮފީހުންިއެމީހުންި
ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއޮތުމާއެކު، ިއ0.46ިިެއެނގެން ިއަދ  ިދަށުންވެސް ިމާއްދާގެ ވަނަ

ނުފެންނާތީ،ިިގެިމައްޗަށްިފ ޔަވަޅެއްިއެޅެންިއޮތްކަމަށްިއެދެމީހުންިގަވާއ ދުގެިއެހެންިމާއްދާއެއްގެިދަށުންވެސްި
ިއެވެ.މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީ

ި

ިބަޖެޓުންިިއޮފ ސަރާ ިއޮފީހުގެ ިފައ ސާ ިޢަދަދެއްގެ ިގ ނަ ިއެމަސައްކަތަށް ިގުޅ ގެން ދެމީހުން
ިކަމަށާއ ،ިއެމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވަނީިގދ.ތ ނަދޫިރީޖަނަލްިހޮސްޕ ޓަލުގެިމުވައްޒަފުންިވާކަމަށާއ ،ނަގާފައ ި

ިސަރުކާރުގެިރަސްމީިގަޑީގައ ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިއަދ ިއެމީހުންިއެމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވަނީވެސް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި

ިކަންތައްތައްިިއެންގުނުިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްި
ި
2. ި ިމަސައްކަތް، ިކުރުމުގެ ިމެއ ންޓެއ ން ިސާވަރ ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިިފަރާތަކާިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ

ިއެމަސައްކަތްި ިމަސައްކަތަކަށްވާތީ ިއެއީ ިނަމަވެސް، ިފޮނުވައ ގެން ިއެއް ިފޯމް" ިއޯޑަރުކުރާ "މުދަލަށް
ވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިއެއްބަސްވުމެއްގައި 0.11ިކުރުވަންޖެހޭނީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

ިކަމަށްވާ ިސޮއ ކުރުމަށްފަހުގައ  ިކުރުވާިދެފަރާތުން ިއޮފީހުން ިފ ޔަވައ  ިގަތުން ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ ިއޮފީހަށް ތީ،
ވަނ0.11ިިަމަސައްކަތްތައްިކުރުމަށްިއެކ ިފަރާތްފަރާތާިހަވާލުކުރާއ ރު،ިިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

ިޙަވާލުި ިމަސައްކަތް ިސޮއ ކުރުމަށްފަހު ިދެފަރާތުން ިއެއްބަސްވުމެއްގައ  ިގޮތުގެމަތ ން ކުރުމަށްިމާއްދާގައ ވާ
ިއެންގީއެވެ.ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި

ފެބްރުއަރީިމަހުގެިވަނަިއަހަރ1022ިިުކޮމްޕ އުޓަރިސ ސްޓަމެއްިބޭނުންވެގެނ20ިިްވަނަިހައ ކޯޓަށ1022ިިް
ިބަޔާންކޮށްި ިއުސޫލެއް ިދޭނެ ިޕޮއ ންޓް ިޝީޓްގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ތެރޭގައ 

ިދީފައ ވާތީއާއ  ިފަރާތްތަކަށް ިހާޒ ރުވ  ިހޯދުމަށް ިި،މަޢުލޫމާތު ިމަޢުލޫމާތުިޝީޓްގެ ިމ  ިމާއްދާގައި 2ިއަދ  ވަނަ
ންިމާރކްސްިލ ބޭނެކަމަށްިބެނެފައ ވީނަމަވެސްިއެހެންިބްރޭންޑްތްައިހައ ކޯޓުންިބޭނުންވާިބްރޭންޑްތަކަށްިގ ނައ 

ިބުނެފައ ވާތީއާއ  ިލ ބޭނެކަމަށް ިމާރކްސް ިބ ޑަށްވެސް ިފަރާތްތަކުގެ ިމާއްދާގައި ި،ހުށަހަޅާ ިމ  ިހަމަ އަދ 
ިބުނެފައ ވާތީއާއ  ިލ ބޭިފަރާތަށްކަމަށް ިޕޮއ ންޓް ިޙަވާލުކުރެވޭނީިއެންމެިގ ނައ ން ިހައ ިި،މަސައްކަތް ކޯޓްގެިއަދ 

ިކޮމްޕ އުޓަރސްއަށްި ިޕާސަނަލް ިލ ބ ފައ ވަނީ ިޕޮއ ންޓް ިގ ނަ ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޓްކުރ އ ރު ޚަރަދުކޮމެޓީން
ިކަމަށްވާތީއާއ  ިކޮމްޕ އުޓަރސްއަށް ިއައ ކަން ިއެވޯޑްކޮށްފައ ވަނީ ިބ ޑް ިބ ޑްިި،ކަމުގައ ވީނަމަވެސް އެފަރާތަށް

ިބްރޭންޑެ ިވަކ  ިބަލާފައ ވަނީ ިބޮޑަށް ިކުރުމުގައ  ިމެންބަރުންގެިއެވޯޑް ިޚަރަދުކޮމެޓީގެ ިހޯދަންކަން ިއެއްޗެއް އްގެ
ިއެނގޭތީއާއ  ިދައުލަތުގެިި،ބަހުން ިއެވޯޑްކޮށްފައ ވަނީ ިބ ޑް ިތަފާތުކޮށް ިގޮތާ ިޝީޓްގައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު މ ގޮތަށް

ގެިވަނަިމާއްދާއާިޚ ލާފަށްކަންިމ ކޮމ ޝަންގެިތަޙްޤީޤަށްިފެންނާތީިޚަރަދުކޮމެޓ0.10ިިީމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

ި ިހައ ކޯޓަށް ިނަމްބަރު:20ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއެކޯޓުންކުރ  ިބޭނުންވެގެން، ިހޯދުމަށް ިސ ސްޓަމް ކޮމްޕ އުޓަރ
(IUL)95-A/1/2011/03ި(02ިި 1022ިފެބްރުއަރީ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ )00ިި ގައ ،1022ިމާރޗް

އައ ކަންިއ ންވެސްޓްމެންޓްިޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑާިޙަވާލުކޮށްގެންިއެތަކެތ ިގަތުމުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެި
ި 0.20ިިގަވާއ ދުގެ ިމާއްދާއާއ  ިޤަވާއ 0.10ިވަނަ ިމާލ އްޔަތުގެ ިމާއްދާއާއ  ިވަނަ 25ިިދުގެ ވަނ51ިިަގެ

ިޚ ލާފަށްިޢަމަލުކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.މާއްދާގެި)ށ(އާި

23 



 

13 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ިކަމުގައ ވާ ިފަރާތްތައް ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުން ިކޮމ ޝަންގެ ިބައ ވެރ ވ ކަން ބައްދަލުވުމުގައ 
ި ިޖެނެރަލް ިޑ ރެކްޓަރ ިޑެޕ އުޓީ ިޢަބްދުލްޤާދ ރާއ ،ިކުންނުމަލާިމ.ހައ ކޯޓްގެ ކޯޓްއޮފ ސަރިިފާއ ޒާ

ިޑ ރެކްޓަރިޢަބްދުއްސަލާމާއ ،ިމ ސްކ ތްދޮށުގޭިގއ.ގެމަނަފުށީ ިއ ބްރާހީމްިގ.ިއެގްޒެކެޓ ވް ފ ޔާތޮށ ގޭ
ިމ.އެސ ސްޓެިޞާބ ރާއ ، ިޓެކްނީޝަން ިކޮމްޕ އުޓަރ ިމުޙައްމަދާއ ،ިންޓް ިޝުރައ ޙް ިއ ބްރާހީމް ކޮރަލްޑޭލް

ިއޮފ ސަރިމ.ޕޮލްގަހަވ ލާ ިޢަބްދުިސީނ އަރިއެޑްމ ނ ސްޓރޭޓ ވް ިނަންބަރުިهللاމުޙައްމަދު ިޤާނޫނު ިމައްޗަށް ގެ
ިހ1000/1ިު ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިމަގާމުގެިނުފޫޒ21ިިުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނު(ިގެި)ކޮރަޕްޝަން

ިހައ ކޯޓްގެި ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިފެނެއެވެ.ިއަދ  ިދަޢުވާކުރަން ިކުށުގެ ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިނާޖާއ ޒުފައ ދާ ބޭނުންކޮށްގެން
ިއޮފ ސަރިމ.ޕޮލްގަހަވ ލާ ިޢަބްދުިސީނ އަރިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިޑެލ ވަރީިމ ތަކެهللاިމުޙައްމަދު ިބަލައ ގަނެ ތ 

ިއެތަކެތި  ިއަދ  ިސޮއ ކޮށްފައ ވާތީއާއ  ިނުކުރާނެކަމަށް ިޖޫރ މަނާ ިކުރ ޔަސް ިޑެލ ވަރ ިފަހުން ިތަކެތ  ނޯޓްގައ 
ިބުނެފައ ވާތީ،ި ިއޭނާ ިއެއްބަސްވ ކަމަށް ިއަނގަބަހުން ިނުކުރާނެކަމަށް ިޖޫރ މަނާ ިކުރ ޔަސް ިޑެލ ވަރ ފަހުން

)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނު(1000/1ިިންބަރުިގެިމައްޗަށްިޤާނޫނުިނަهللاމުޙައްމަދުިޢަބްދު
ި 11ިިގެ ިިއެޤާނޫނުގެ ިޙަވާލާދީ ިބޭނުންކޮށްގެންިވަކި 21ިމާއްދާއަށް ިނުފޫޒު ިމާއްދާގެިދަށުންިމަގާމުގެ ވަނަ

ި ިޝަރީޢަތަށް ިދަޢުވާ ިކުށުގެ ިމަސައްކަތްކުރުމުގެ ިހޯދައ ދޭން ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒް ިހުށަހެޅުމަށްިފަރާތަކަށް
ިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވީއެވެ.

ި

ިކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެި
ިމާރކްސްި ިމަޢުލޫމާތުިޝީޓްގައ  ިއ ވެލުއޭޓްކުރާއ ރު ިބ ޑް ިޚަރަދުކޮމެޓީން ިހައ ކޯޓުގެ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށާއ  ިބ ޑް ިބަލައ ގެން ިކަންތައްތަކަށް ިބުނެފައ ވާ ިމާލ އްޔަތުި،ދޭނެކަމަށް ިދައުލަތުގެ އަދ 
ި ިއެވޯޑްކުރަމުނ0.10ިިްގަވާއ ދުގެ ިބ ޑް ިފަރާތަކަށް ިލ ބޭ ިމާރކްސް ިގ ނަ ިއެންމެ ިފަދައ ން ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ

ިިއެންގީއެވެ.ގެންދ ޔުމަށްި
ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިހ ންގާިކުލާހަށްިމ މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުގައ ،ި ިފަރާތަކުން ވަނ1021ިިަލ.ފޮނަދޫގައ ިއަމ އްލަ
ިކައުންސ  ިފޮނަދޫ ިއެލަވަންސްފައ ސާ ިމަހުގެ ިފެބްރުއަރީ ިއަދ  ިޖެނުއަރީ ިމާލ އްޔަތުިއަހަރުގެ ިއ ދާރާގެ ލްގެ

ި ިޤަރާރަކުން ިކައުންސ ލްގެ ިދ ނުމަށް 16ިިއެކައުންޓުން ިޖެހ ގެނ1021ިިްމާރޗް ިފާސްކޮށްފައ ވ ޔަސް ގައ 
(ިކައުންސ ލްގެިބައްދަލުވުމަކުންިއެިޤަރާރުިބާޠ ލްކުރުމާިގުޅ ގެންިއެފައ ސ1021ިާމާރޗ12ިިްއައ ދުވަހުި)

އެފައ ސާިދޫކުރުމަށްިޤަރާރެއްިފާސްކުރެވުނީިޕްރީސްކޫލްިފައ ސާިބަޖެޓްގައި ި،ކުލާހަށްިދޫކޮށްފައ ނުވާތީއާއ އެ
ިޗެކްި ިއެފައ ސާގެ ިއަދ  ިލ ބ ފައ ވާތީއާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިވާހަކައ ން ިދެކެވުނު ިކައުންސ ލަރުންނާ އޮންނާތީކަމަށް

ިމ ިމައްސަލަިމ ހާހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިިި،މ ހާރުިކެންސަލްކޮށްފައ ވާތީ
ި

ި ިފޮނަދޫ ިރައްޔ ތުންގެިލ. ިޓީޗަރުންނަށް ިޕްރީސްކޫލެއްގެ ިޕްރައ ވެޓް ިހ ންގާ ިއަވަށުގައ  ބަރާސ ލް
ިވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.މާލ އްޔަތުންިމުސާރަިދީފައ ި

24 

ލ.ފޮނަދޫިރައްޔ ތުންގެިއ ންޖީނުގެއ ންިސައ ބޮއ ،ިކޮފީބޮއ ،ިއަދި މ މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުގައ ،ި
ިބ ލްތަކަކަށްި ިއެނގެންނެތުމުންނާއ ިކެއުމުގެ ިލ ޔެކ ޔުމުން ިދެއްކ ކަން ިފައ ސާިި،ފައ ސާ ިބ ލަކަށް ިއެފަދަ އަދ 

ިއެވެ.މ ހާހ ސާބުންިނ ންމީދައްކާފައ ނުވާނެކަމަށްިއ ންޖީނުގޭިމެނޭޖަރިބުނެފައ ވާތީިމ ިމައްސަލަި
ި

ިމެމްބަރު ިކައުންސ ލް ިފޮނަދޫިިލ.ފޮނަދޫ ިސައ ބޮއ ިކުންކެފޭއަިގެ ކެއުމަށްފަުހި، ކޮފީބޮއ ، އެކ ދުވަސްމަތ ން
ިއ ން ިހެދުމަށްފަހު ިބ ލް ިނަމުގައ  ިއ ންޖީނުގޭގެ ިބ ލްފޮނުވާފައ ވާިރައްޔ ތުންގެ ިބުނާިޖީނުގެއަށް ކަމަށް

ިމައްސަލަ.

25 

ިއަދި  ިޚަރަދެއް ިއެއްވެސް ިބަދަލުކުރުމުގެ ިޕުޝްރޮޑް ިއ ންޖީނެއްގެ ިއ ންޖީނުގޭގެ ިރައްޔ ތުންގެ ލ.ފޮނަދޫ
ިއެއްވެސްި ިއުފުލުމުގެ ިިޕުޝްރޮޑް ިއ ންޖީނުގޭގ1021ިިެޚަރަދެއް ިރައްޔ ތުންގެ ިއަހަރު ވަނަ

ިއ ންޖީނެއްކަންިި،ބަޖެޓުންކޮށްފައ ނުވާތީއާއ  ިހުރ  ިދަށުގައ  ިވޮރަންޓީގެ ިފަރާތުގެ ިވ އްކ  ިއ ންޖީނަކީ ިއެ އަދ 
ވަނަިއަހަރ1021ިިުއަދ ިއ ންޖީނުގެިޕުޝްރޮޑްިހަލާކުވެގެންިި،އ ންޖީނުގޭގެިމެނޭޖަރުގެިބަހުންިއެނގޭތީއާއ 

ިކަމެއްކޮށްފައ ވަނީިޕު ިހުރ ހާ ިގެނައުމުގެ ިއ ންޖީނުގެއަށް ިޕުޝްރޮޑް ިކަމަކާއ  ިހުރ ހާ ިބަދަލުކުރުމުގެ ޝްރޮޑް
ިބުނެފައ ވާތީ ިމެނޭޖަރު ިއ ންޖީނުގޭގެ ިދަށުންކަމަށް ިވޮރަންޓީގެ ިވ އްކ ފަރާތުގެ ިމައްސަލަިި،އ ންޖީނު މ 

ިިއެވެ.މ ހާހ ސާބުންިނ ންމީ
 
ި

ިއ ންޖީނުގޭި ިރައްޔ ތުންގެ ިއ ންޖީނެއްގެިލ.ފޮނަދޫ ިގުޅ ގެން ިހަލާކުވުމާ ި"ޕުޝްރޮޑް" ިއ ންޖީނެއްގެ ގެ
ިދަތުރުި ިއެއް ިލޮރީގައ  ިމީހެއްގެ ިގާތްތ މާގެ ިމެމްބަރުންގެ ިކައުންސ ލްގެ ިފޮނަދޫ ިނެގުމަށްޓަކައ  ޕުޝްރޮޑް

ި 6ިިކުރުމަށްފަހު ިރައްޔ ތުންގ1,800.00ިިެގަޑ އ ރަށް ިފޮނަދޫ ިރޭޓުން ިރުފ ޔާގެ )އަށާރަސަތޭކަ(
ިއ ންޖީނުގޭގެިއެކައުންޓުންިފައ ސާިދޫކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކުރުމުގެި ިމަރާމާތު ިސ ސްޓަމް ިޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް ިއެޅުމާއ  ިނެޓްވޯކް ިވައ ފައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ލ.ފޮނަދޫ
ި ިކޮށްފައ ވަނީ ިތެރެއ ންިމަސައްކަތް ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިކޯޓޭޝަން ިހޯދައ ގެން ިކޯޓޭޝަން ތ ންފަރާތުން

ިހުށަހެޅ ި ިކޯޓޭޝަން ިއޮތުމުންނާއ  ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިޙަވާލުކޮށްގެންކަން ިހެޔޮފަރާތާ ިއަގު އެންމެ
ހުށަހަޅާފައ ވަނީިފަރާތްތަކުގެިމެދުގައ ިރައްޓެހ ކަންިއޮންނަކަންިތަޙްޤީގަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވ ޔަސްިކޯޓޭޝަންި

އަދ ިއެިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވަނީިއެފަދަިި،ތ ންިފަރާތުންިގުޅ ގެންކަންިސާބ ތުވާވަރަށްިހެކ ލ ބ ފައ ިނުވާތީއާއ 
ިހެޔޮކޮށްކަމަށްވާތީއާއ  ިއަގު ިމަސައްކަތުގެ ިބަލާއ ރު ިތަކެތި ި،މަސައްކަތަކާ ިގަނެފައ ވާ ިއެމަސައްކަތަށް އަދ 

ިއެ ިމ ހާރު ިމާލޭގައ  ިނެތްކަމަށްިގަތުމުގައ ވެސް ިތަފާތެއް ިމާބޮޑު ިއަޅާބަލާއ ރު ިއަގާ ިވ އްކާ ތަކެތ 
ިބައ ވެރ ވ ކަމަށްވ ޔަސްިި،ފާހަގަކުރެވޭތީއާއ  ިޢަމަލީގޮތުން ިއެމަސައްކަތުގައ  ިދެފަރާތަކުން ިހުށަހެޅ  ކޯޓޭޝަން

ިފަރާތްތަކުން ިކަމުގައ ވާތީއާިއެހެން ިމުވައްޒަފެއްގެގޮތުން ިބައ ވެރ ކޮށްފައ ވަނީ އަދި ި،އ އެމަސައްކަތުގައ 
ތަޙްޤީގުގައ ިމަޢުލޫމާތުިދ ންިފަރާތްތަކުގެިބަހުންިއެފަދަިމަސައްކަތްިކުރާިފަރާތްތަކަށްިލ.ފޮނަދޫގައ ިއުޅެނީި

އެނގޭތީިމ ިމައްސަލަިމ ހާހ ސާބުންިިމުވައްޒަފެއްކަންިއެިތ ންިފަރާތުގެިއ ތުރުންިއަތޮޅުކައުންސ ލްގައ ިއުޅޭި
ިއެވެ.ނ ންމީ

ިއޮ ިކައުންސ ލް ިރަށު ިވަކ ބަޔަކަށްިލ.ފޮނަދޫ ިބ ޑްނުކޮށް ިހަދާފައ ވަނީ ިކަނެކްޝަން ިވައ ފައ  ފީހުގައ 
ި.ދީގެންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
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ލ.ގަމުިތުނޑީިބަނދަރުިސަރަޙައްދުންިތެޔޮވ އްކުމަށްިކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްިއ ޢުލާނުކުރ ިދެިބ ންިދޫކުރުމަށްި
ި ިއެހެނ ހެން ިފ ޔަވައ  ިދ ރ އުޅުން ިގަވާއ ދާިއ ޢުލާނުކޮށްފައ ވަނީ ިބ ންދޫކުރުމާބެހޭ ބޭނުންތަކަށް

ިފ ޔަވައ ި ިދ ރ އުޅުން ިބާޠ ލްކުރުމަށާއ ، ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން ިއެއ ޢުލާނާ ޚ ލާފަށްކަމަށްވާތީ
ި ިއަންގައ  ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް ިއެކަން ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިބ ންދޫކުރުމާބެހޭ ިބޭނުންތަކަށް 10ިއެހެނ ހެން

ި ިގުޅ ގެން،ިހައްދުންމަތ1020ިިީފެބްރުއަރީ ިސ ޓީއާ ިފޮނުވ  ިއަތޮޅުއޮފީހަށް ިހައްދުންމަތީ ިމ ކޮމ ޝަނުން ގައ 
ިބާޠ ލުކުރުމަށްފަހުި ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިއެ ިއަންގާފައ ވާގޮތަށް ިސ ޓީން ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިފަރާތުން އަތޮޅުއޮފީހުގެ

ިއޮފީ ނޑީ ިތު ިގަމު ިހައްދުންމަތީ ިއ ޢުލާނުކުރުމަށް ިއަލުން ިއެއްގޮތަށް ިގުޅ ގެންގަވާއ ދާ ިއެންގުމާ ގަމުިި،ހަށް
ިކެންސަލްކުރ ކަމަށްި ިޕްރޮޕޯސަލް ިއެފަރާތްތަކުގެ ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ިފަރާތުން ިއޮފީހުގެ ނޑީ ތު
ިކައުންސ ލްގެި ނޑީ ިތު ިނުވާކަމަށް ިއ ޢުލާނުކޮށްފައ  ިއަލުން ިދޫކުރުމަށް ިކުއްޔަށް ިއެބ ން އަންގާފައ ވުމާއ ،

ިއަ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިބަނދަރުިއ ދާރާއ ން ނޑީ ިތު ިގަމު ިޓީމަކުން ިތަޙްޤީގު ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ންގާފައ ވުމާއ ،
ިވ ޔަފާރ ކުރުމަށްިކުރ ންިދޫކޮށްފައ ވާިބ ންިފ ޔަވައި  ސަރަޙައްދަށްިގޮސްިއެތަންިބެލ އ ރުިއެތަނުގައ ިތެލުގެ

ނޑީިބަނދަރުިސަރަޙައްދުންިތެޔޮިވ އްކުމުގެިމަސައްކަތްިކުރުމަށްޓަކައ ިދޫކޮށްފައ ވާިހައްދު ންމަތީިގަމުިތު

ިވީނަމަވެސް،ި ިއަންގާފައ  ިއޮފީހަށް ިލ.އަތޮޅު ިމ ކޮމ ޝަނުން ިދޫކުރުމަށް ިކުއްޔަށް ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ބ ން
 ދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިޚ ލާފަށްިބ ންދޫކުރަމުންމ ހާރުވެސްިލ.ގަމުންިގަވާއ ދާި

 
ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިމ ހާހ ސާބުން ިނެތުމާއެކު ިފެންނާން ިވ ޔާފާރ ކުރާކަމަށް ިތެލުގެ ިބ މެއްގައ  ިއެއްވެސް މ މައްސަލަިއެހެން
ިިމީއެވެ.ނ ން
ި

މަތ ދެކުނުިޕްރޮވ ންސްިއޮފީހުގެި"ބޮޑުިލޯންޗް"ިމަރާމާތުކުރުމަށްިކ.ިތ ލަފުއްޓަށްިކުރ ިދަތުރުގައި  .2
ި ިއެކްޓ ވ ސްޓެއް ިމަރާމާތުކުރުމުގެިރީނދޫޕާޓީގެ ިލޯންޗް ިގެންގޮސް ިތ ލަފުއްޓަށް ބައ ވެރ ވ ކަމަށާއ 

ި ިހ ލޭސާބަހަށްކަމަށް ިިއެފަރާތުންިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާނީ ިއަގުގެިގޮތުގައ  ިއޭނާިބުނެފައ ވާއ ރު،ިއެމަސައްކަތުގެ
މައްސަލަިމ ހާހ ސާބުން ިއެވެ.ނ ންމީިއެއްވެސްިފައ ސާއެއްިދީފައ ވާކަންިލ ޔެކ ޔުމުންިއެނގެންިނެތުމުންިމި 

ި
ިލޯންޗަކީި .1 ިއަހަރުިރެޖ ސްޓްރީިކޮށްފައ ވާިމުޅ ންިއައުިލޯންޗެއްިކަމުގައ ވ ޔަސ1002ިްމ  ި،ވަނަ

ިކަމަށްި ިހާލަތުގައ  ިބޭނުންކުރެވޭ ިއޮތީ ިލޯންޗް ިޙަވާލުކުރ އ ރު ިއޮފީހާ ިޕްރޮވ ންސް ިމަތ ދެކުނު ިލޯންޗް ިމ  އަދ 
ގައ ިކަމަށްވެފައ 1002ިިޑ ސެމްބަރ02ިިށްފައ ވަނީިވ ޔަސްިލޯންޗްިމަތ ދެކުނުިޕްރޮވ ންސްިއޮފީހާިޙަވާލުކޮ

ި ިއޯގަސްޓް ިއެނގެންއޮތީ ިލ ޔެކ ޔުމުން ިމަރާމާތުކުރ ކަން ިމަރާމާތ1020ިިުލޯންޗް ިލޯންޗް ިމ  ިކަމަށްވާތީ ގައ 
މަސްދުވަސްފަހުންިކަމުގައ ިވުމާއ ،ިލޯންޗްިމަރާމާތުިކުރީިލޯންޗްގައ 00ިިކޮށްފައ ވަނީިލޯންޗްިޙަވާލުކުރ ތާި

ިބައެއްިމައްސަލަތަ ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮވ ންސް ިއަދ  ިބަހުންނާއ  ިޑްރައ ވަރުގެ ިލޯންޗް ިހުރެގެންކަން ކެއް
ިއެނގޭތީއާއ  ިބަހުން ިއ ންޖީނުގައި ި،މުވައްޒަފުންގެ ިލޯންޗްގެ ިދަތުރުގައ  ިދ ޔަ ިތ ލަފުއްޓަށް ިލޯންޗް މ 

ިކުރ  ިމަރާމާތު ިލޯންޗް ިގެންގޮސް ިތ ލަފުއްޓަށް ިއަދ  ިކަމަށާއ  ިޖެހުނު ިލޯންޗްިމައްސަލަތަކެއް ިމ  ކަމަށް
މ ިމައްސަލަިމ ހާހ ސާބުންިި،ތ ލަފުއްޓަށްިގެންދ އުމަށްިކުރ ިދަތުރުގައ ިބައ ވެރ ވ ިފަރާތްތަކުންިބުނެފައ ވާތީ

ިއެވެ.ނ ންމީ
ި
1. ި ިމަތ ދެކުނު ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮވ ންސް ިމަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައ  ިލޯންޗް" 01ިި"ބޮޑު 1020ިއޯގަސްޓް

ި ިފެށ ގެން 24ިިއ ން 1020ިސެޕްޓެމްބަރ ިމަރާމާތުކުރ އ ރުިގެ ިގެންގޮސް ިތ ލަފުއްޓަށް ިކ. ނ ޔަލަށް

ސްިއޮފީހާިތ ނަދޫިރީޖަނަލްިހޮސްޕ ޓަލާިޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައ ިހެލްތްިމ ނ ސްޓްރީންިމަތ ދެކުނުިޕްރޮވ ންގދ.
ިހުރ ހާި ިއެލޯންޗްގެ ިގެންދ އުމަށްފަހު ިތ ލަފުއްޓަށް ިމާލެއަތޮޅު ިމަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައ  ިލޯންޗް ޙަވާލުކުރ 

ި ނޑަކަށް ިގާތްގަ ިއޯވަހޯލްކޮށްފައ ވަނ ކޮށް ިއ ންޖީނު ިއަދ  ިނ މ  ިއަނެއްކާވެސ0ިިްމަރާމާތެއް ިފަހުން މަސް
ިގެންދ ޔައ  ިމާލެ ިނަމުގައ  ިމަރާމާތުކުރުމުގެ ިގޮސްިއެލޯންޗް ިގޮވައ ގެން ިއެކްޓ ވ ސްޓެއް ިރީނދޫޕާޓީގެ ރު

ިބައ ބަޔަށްި ިތަންތަން ިއެކ އެކ  ިއ ންޖީނުގެ ިލޯންޗް ިނުލައ  ިކުރުމަކާ ިއ ޢުލާނެއް އެއްވެސް
ިހުށަހަޅަ ިބ ލްހަދާ ިއޮފީހަށް ިޕްރޮވ ންސް ިބުނާިމަރާމާތުކުރ ކަމަށްހަދާ ިހޯދާފައ ވާކަމަށް ިފައ ސާ އ ގެން

ިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިވެލްޑްކުރުމާއ  ިސައ ލެންސަރ ިއ ން 1ިިއާރް.ސީ.އެން.ސީ ިބެއްދުމަށް )ފަނަރަސަތޭކަ(1,500.00ިިބޯލްޓް
ިލ ޔެކ ޔުމު ިއަގުބަލައ ގެންކަން ިފަރާތުން ިތ ން ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީ ިއަދ ިރުފ ޔާ ިނަމަވެސް، ިނެތް ިއެނގެން ިން

ި ިޖުމްލ1,700.00ިިަގަނެފައ ވާ ިގަނެފައ ވާ ިއ ންވޮއ ސްއަކަށް ިތ ން ިތަކެއްޗާއ  ިރުފ ޔާގެ )ސަތާރަސަތޭކަ(
)ހަހާސްިނުވަސަތޭކަިދޭއް(ިރުފ ޔާގެިތަކެތ ިގަނެފައ ވަނީވެސްިތ ންފަރާތުންިއަގުބަލައ ގެންކަނ6,902.00ިިް

ިނަމަވެސް، ިއެގެންނެތް ިފ ހާރައ ންިިލ ޔެކ ޔުމުން ިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ިކަމުގައ ވާ ިކުންފުންޏެއް ިދައުލަތުގެ އަދ 
)ހަތާވީސްހާސްިފަސްސަތޭކަިނުވަދ ހަ(ިރުފ ޔާގެިތަކެތ ިގަނެފައ ވަނީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގ27,590.00ިިެ
ހަމަިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއާިޚ ލާފަށްިއ ޢުލާންނުކޮށްކަންިއެނގެންިއޮތްިނަމަވެސް،ިއަދ 0.25ިިގަވާއ ދުގެި

ި ިގަނެފައ ވާ ިގަނެފައ ވަނ2,160.00ިިީއެފ ހާރައ ން ިތަކެތ  ިރުފ ޔާގެ ިފަސްދޮޅަސް( ިއެއްސަތޭކަ )ދެހާސް
ވަނަިމާއްދާގެި)ނ(ިގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިތ ންިފަރާތަކުންިލ ޔުމުނ0.02ިިްދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

ިތަި ިހުރ ހާ ިމ  ިނަމަވެސް، ިނެތް ިއެނގެން ިބަލައ ގެންކަން ިތ ންފަރާތަކުންިއަގު ިގަނެފައ ވާނީ ކެތ 
ި ިހަރަކާތްތެރ ވ  ިފަރާތުން ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮވ ންސް ިމަތ ދެކުނު ިއެތަކެތ ިގަތުމުގައ  ިފަރާތާއ ،އަގުބަލައ ގެންކަމަށް

ި ިމާލެއައ  ިލޯންޗްގައ  ިކެޕްޓަންއެދަތުރު ިިލޯންޗް ިއެކްޓ ވ ސްއެމް.ޑީ.ޕީއާއ ، ިއަގުިިިޓްގެ ބުނެފައ ވުމާއެކު،
ިގަ ިތަކެތ  ިފ ހާރައ ންިނުބަލާ ިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ި ިލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ ، ިހެކ  ިސާބ ތުވާވަރަށް ނެފައ ވާކަން

ި ިތަކެތ ިގަނެފައ ވަނީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެ 0.25ިިގަނެފައ ވާ 0.02ިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއާއ 
ިފަރާ ި"އަމ އްލަ ިނުވ ޔަސް ިކަމުގައ  ިގޮތަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  ި)ނ( ިމާއްދާގެ ިޚ ދުމަތެއްިވަނަ ތަކުން

ިލ ބެންި ިއެޚ ދުމަތެއް ިތަނަކުން ިތެރެއ ން ިތަންތަނުގެ ިދައުލަތުގެ ިލ ބެންހުރ  ިޚ ދުމަތް ިއެފަދަ ހޯދަންވާނީ،
ވަނަިމާއްދާގެި)ފ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،0.02ިިނެތްނަމަ"ިކަމުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

ިހޯދުމަ ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިހޯދައ ދ ނުމަށްިމ ކަމުގައ  ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިފަރާތަކަށް ިއެހެން ިނުވަތަ ށް
 އެވެ.އެއްވެސްިމީހަކުިމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވާކަމަށްިބެލެވެންިނެތުމާއެކު،ިމ ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިިރައްޔ ތަކަށްލ.ގަމު ިމުކުރ މަގުން ިއޯގ2220ިަލ.ގަމު ިގޯތ 20ިިސްޓް ިދޫކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައި ގައ  ގެ
ި ިރަޖ ސްޓްރީހެއްދުމަށް ިގޯތީގެ 01ިިޢ މާރާތާއ  ނޑ ފަނުނ1022ިިްއެޕްރީލް ިދަ ިއެގޯތީގައ  ިހުށަހެޅ އ ރު، ގައ 

ިދ ރ އުޅެމުންދ ޔަކަމާ ިބަޔަކު ިއެޢ މާރާތުގައ  ިއެޢ މާރާތްިޢ މާރާތެއްހަދައ ފައ ހުރ ކަމާއ ، ިމ ހާރު އ ،
ިއަނދައ ގެންި ިއެޢ މާރާތް ިސަބަބުން ިހ ނގުމުގެ ިހާދ ސާއެއް ިއަލ ފާނުގެ ިއެސަރަހައްދުގައ  ފެންނަންނެތީ،

ިއޮތުމާއެކު، ިހެކ ބަހުންސާބ ތުވާން ިދެހެކ ންގެ ިމައްސަލައަކީިގޮސްފައ ވާކަމަށް ިކުށެއްިި،މ  ކޮރަޕްޝަންގެ
ނ ިކަ ިކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިނަންބަރ ިޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ 13/2008ިޑައަޅައ 

ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިވ15ިިާކޮމ ޝަނުގެ ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިނ ންމީިވަނަ ިމައްސަލަ ިމ  ިއަދި ގޮތުގެމަތ ން އެވެ.

ިއ ދާރާއަށްި ިކައުންސ ލްގެ ިހެއްދުމަށް ިރަޖ ސްޓްރީ ިގޯތީގެ ިޢ މާރާތާއ  ިއޮތްތަނުގައ  ކުރ އަށް
ިޢ މާރާ ިހުށަހެޅުމުން،ިއެފަދަ ިޢ މާރާތަކީ،ިޤާނޫނުަނންބަރު ިޗެކްކުރާއ ރު،ިއެފަދަ ިގޯތ  1001/2ިތާއ 

ިރަޖ ސްޓްރީި ިއ މާރާތް ިގޯއްޗާއ  ި"ބަންާޑރަ ިހެދ ފައ ވާ ިދަށުން ިާޤނޫނު"ިގެ ިބ މާބެހޭ "ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ި ިޤަވާޢ ދު"ގެ ިބެހޭ ިކުރަންޖެހ15ިިޭކުރުމާއ  ިކަށަވަރުކުރުމަށް ިޢ މާރާެތއްތޯ ިމާއްދާގައ ވާފަދަ ވަނަ

ލ.ގަންިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިިލ.އަތޮޅުމަށްިއްތައްކުރުކަންތަ ިއެންގީއެވެ.ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށާއި 

ި

ދޫކޮށްފައ ވާިގޯތީގެ،ިޢ މާރާތާއ ިގޯތީގެިރަޖ ސްޓްރީިހެއްދުމަށްިލ.ގަމުިކައުންސ ލުންިލ.ގަމުިރައްޔ ތަކަށްި
ި ިކަމަށާއ ، ިއޮޅުވާލައ ގެން ިދީފައ ވަނީ ިފޮނުވާފައ ވާިމަޢުލޫމާތު ިސޮއ ކޮށް ިނާއ ބުރައީސް އެކައުންސ ލްގެ

ށްިގޯތީގައ ިދ ރ އުޅެވޭިފެންވަރުގެިޢ މާރާތެއްިހުރ ިކަމަށްިބުނެފައ ވާިގޯތ ިދޫކޮށްފައ ވާިފަރާތަިި،ބަޔާނުގައ 
ިމައްސަލަ.ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިއެގޯތީގައ ިއެއްވެސްިޢ މާރާތެއްިކޮށްފައ ނުވާކަމަށްިބުނާ
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  ިއައ ިސ ޓީިިޖަޕާނަށް ިމާލޭ ިގޮތުން ިއެހީވުމުގެ ިރައްޔ ތުންނަށް ިޖަޕާނުގެ ބ ންހެލުމާގުޅ ގެން
ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިއ ންތ ޒާމުިކޮށްގެންިހ ންގ ި"ޖަޕާނާއެކުިދ ވެހ ން"ިޓެލެތޯންިޝޯއާއ ިއޭގެިފަހުންި

އުންޓެއްިލ ބ ފައ ވާިއްވ ިއެކ އެކ ިޙަރަކާތްތަކުންިޖަމާވ ިފައ ސާއަށްިމަސްދަޅުިގަތުމުގައ ިއެއްވެސްިޑ ސްކަބޭ
ކަމެއްިމަސްދަޅުިގަތުމަށްިކުރެވުނުިއެއްބަސްވުމުންނާއ ިބ ލުންިއެނގެންިނެތުމުންނާއ ިމަސްދަޅުިކޭސްިގަތްި
ިކުންފުނީގެި ިޙަވާލުވެހުރ  ިޑ ޕާޓްމަންޓާ ިމާރކެޓ ންގ ިއެންޑް ިސޭލްސް ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިފ ޝަރީޒް ފެލ ވަރު

ިބަޔާ ިދ ން ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިޑ ރެކްޓަރ، ިދީފައ ނުވާނެކަމަށްި، ނުގައ މެނޭޖ ންގ ިޑ ސްކައުންޓް މަސްދަޅުތަކަށް
ިފެލ ވަރުި ިސީދާ ިމެދުވެރ ކޮށް ިމޯލްޑ ވްސް ިއޮފް ިބޭންކް ިގަނެފައ ވަނީ ިތައް ިމަސްދަޅުކޭސް ބުނެފައ ވާތީއާއ 
ިދ ވެހ ންި ިޖަޕާނާއެކު ިއެނގޭތީއާއ  ިލ ޔުންތަކުން ިޖަމާކޮށްގެންކަން ިފައ ސާ ިއެކައުންޓަށް ިލ މ ޓެޑްގެ ފ ޝަރީޒް

ިއެހީވުމުގެޖަ ިރައްޔ ތުންނަށް ިޖަޕާނުގެ ިބ ންހެލުމާގުޅ ގެން ިއައ  ިކައުންސ ލްގެިިޕާނަށް ިސ ޓީ ިމާލޭ ގޮތުން
ިބޭއްވި  ިފަހުން ިއޭގެ ިޝޯއާއ  ިޓެލެތޯން ިދ ވެހ ން" ި"ޖަޕާނާއެކު ިހ ންގ  ިކޮށްގެން ިއ ންތ ޒާމު އ ދާރާއ ން
އެކ އެކ ިޙަރަކާތްތަކުންިޖަމާވ ިފައ ސާއާިއަށްިމަސްދަޅުިގަނެފައ ިފޮނުވަންިސ ޓީިކައުންސ ލުންިނ ންމުމާި

ިކުރު ިކަންތައް ިމ ގޮތަށް ިވަރަށްބޮޑަށްިގުޅ ގެން ިފުރުޞަތު ިނެގުމުގެ ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒް ިމ ކަމުން މުން
ިމި  ިލ ބޭއ ރު ިޑ ސްކައުންޓެއް ިވަރަށްބޮޑު ިނަގާއ ރުވެސް ިމުދާ ިގ ނައ ން ިބާޒާރުން ިއެހެނީ އޮންނާނެކަމަށާއ 
ިއުޅޭި ިމ ކަމުގައ  ިކަމަށްވާތީއާއ  ިލ ބޭނެ ިޑ ސްކައުންޓް ިލައްކައ ން ިގަންނައ ރުވެސް މަސައްދަޅުތައް

ިބުނާިފަރާތް ިބެލެވޭކަމަށް ިބޮޑަށް ިވަރަށް ިނަގާނެކަމަށް ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒް ިފައ ސާއ ން ިޑ ސްކައުންޓް ތަކުން
ިމައްސަލަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިޖަމާކުރެވުނު ިޖުމްލަ ިހާސ8,667,447.62ިިްއެކައުންޓަށް ިހަތް ިފަސްދޮޅަސް ިހަސަތޭކަ ިމ ލ އަން )އަށް
ހަތަރުސަތޭކަިސާޅީސްިހަތްިރުފ ޔާިފަސްދޮޅަސްިދޭއް(ިރުފ ޔާިއ ންިމަސްދަޅުގަތުމަށާއ ިމަސްދަޅުިޖަޕާނަށްި

ި ިރުފ ޔ7,592,182.49ިިާފޮނުވުމަށް ިދެ ިއަށްޑ ހަ ިސަތޭކަ ިދެހާސް ިނުވަދ ހަ ިފަސްސަތޭކަ ިމ ލ އަން )ހަތް
)އެއްމ ލ އަންިހަތްދ ހަފަސްިހާސ1,075,265.13ިިްސާޅީސްިނުވަލާރ (ިރުފ ޔާިޚަރަދުިކުރުމަށްފަހުިބާކީވ ި

ިއެމްބަސީއާި ިޖަޕާނު ިހެދުމަށްފަހު ިޗެކެއް ިރުފ ޔާ ިތޭރަލާރ ( ިރުފ ޔާ ިފަސް ިފަސްދޮޅަސް ދުއ ސައްތަ
ިޙަ ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިއަކީ ިމ މައްސަލަ ިނ ންމާފައ ވާތީ ިހުއްޓުވުމާއި 1000/1ިވާލުކުރުމަށް )ކޮރަޕްޝަން

ި ިޤާނޫނު(ގެ ިނުވ21ިާމަނާކުރުމުގެ ިއެކުލެވ ގެން ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިގައ ވާފަދަ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެިކޮރަޕްޝަ-)އެންޓ ި، 1000/21ޤާނޫނުިނަންބަރިި، މައްސަލައެއްކަމަށްިފެންނާތީ

15ި ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިކުށެއ2ިިްވަނަ ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ިގައ ވާ ިނަންބަރ ވަނަ
ނޑައަ  މީއެވެ.ޅައ ިމައްސަލަިނ ންއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

ިފަރާތު ިދ ން ިއެފައ ސާ ިގަންނަނަމަ ިއެއްޗެއް ިއެހެން ިފައ ސާއަށް ިރުހުންިޖަމާކުރެވުނު ގެ
ިމައްސަލަ ިނުކުރެވޭނެކަމަށްބުނާ ިއެގޮތަށް ިއެކަން ިލ ބ ގެންނޫނީ ިފައ ސާިއ ގައ ، ިލ ބުނު ިޕްރޮގްރާމުގައ  މ 

ިދ ވެހ ން"ި ިއެކު ި"ޖާޕާނާ ިޙަވާލުކުރުމަށް ިސަރުކާރާ ިޖަޕާނު ިދަުޅމަހެއް ިހުރ ހާ ިބަދަލުކޮށް ދަޅުމަހަށް
ިސްޓ އަ ިހުރ ޕްރޮގްރާމްގެ ިނ ންމާފައ ވާކަން ިކޮމ ޓީން ިރ ންގ ިއެކޮމ ޓީން ިމީޑ އާތަކަށް މާޗ12ިިްހާ

ިއަންގާފައ ވާތީއާއ 1022ި ިއާންމުޮކށް ިދުވަހު ިނޫސްތަކުގައ ިި،ވީދުވަހު ިދުވަހު ިބައެއް ިމ ަޚބަރު އަދ 
ިކޮމ ޓީއަށްި ިސްޓ އަރ ންގ ިޝަކުވާއެއް ިފަރާތެއްގެ ިއެއްވެސް ިގުޅ ގެން ިމ އާ ޝާއ ޢުކޮށްފައ ވާއ ރު

ިެއނގޭކަށް ިލ ޔުމުްނ ިކަން ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިައކީ ިމ މައްސަލަ 1000/1ިނެތުުމން
ވަނަިމާއްާދގެި)ހ(ިގައ ވާފަދަިކޮރަޕްޝަންގ21ިެ)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާުކރުމުގެިޤާނޫނު(ގެި

ިފެންނާތީ ިމައްސަލައެއްކަމަށް ިޒާތުގެ ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިނަންބަރިިި،ޢަމަލެއް ، 1000/21ޤާނޫނު

ވަނަިނަންބަރިގައ ވ2ިިާވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ15ިެކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެިކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓި 
ިކަމަށްި ިމައްސަލައެއް ިޒާތުގެ ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ފަދައ ން

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީ ިއެވެ.ކަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކުރި  .2 ިދ ނުމަށްޓަކައ  ިކުއްޔަށް ިހުސްބ ން ިއޮންނަ ިއ ރުމަތީފަރާތުގައ  ިއޮފީސް ިކުރީގެ ލ.މާވަށު
ިމުވައްޒަފުންގެި ިއޮފީހުގެ ިއޭރު ިތެރޭގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިހާޒ ރުވ  ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ

ިއ ސްމާ ިޢަބްދުލްޣަފޫރު ިކުޑަކަތީބު ިއާޞ މްއާއ  ިމުޙައްމަދު ިތ ބ  ިމައުމޫންިގޮތުގައ  ިކުޑަކަތީބު ޢީލްއާއ 
ިހ މެނެއެވެ.ިއަދ ިމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވަނީިކައުންސ ލަރުިވަލީދުިޒަކަރ އްޔާިކަމަށްވާއ ރު،ިސީޓްމާގޭި މުޙައްމަދު
އަޙްމަދުިމުޢ އްޒަށްިމަޢުލޫމާތުިސާފުކޮށްދީފައ ވަނީވެސްިވަލީދުިޒަކަރ އްޔާއެވެ.ިއެބ ންިކުއްޔަށްިހ ފުމަށްިބ ޑްި

ިކުޑަކަތީބުިިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިއ ސްމާޢީލާއ  ިޢަބްދުލްޣަފޫރު ިކުޑަކަތީބު ިކަމުގައ ވާ ިދެމުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ
ިމުޙައްމަދުި ިކަމުގައ ވާ ިފަރާތެއް ިއެއްބަފާ ނޑު ިއެއްބަ ިއަޙްމަދާ ިމައުމޫން ިއ ތުރުން ިއަޙްމަދުގެ މައުމޫން

ިއ ސްމާޢީ ިޢަބްދުލްޣަފޫރު ިއަޙްމަދަކީ ިމަުއމޫން ިއަމީނާއ  ިމުޙައްމަދު ިއެއްބަނޑުިއަމީނެވެ. ިއަންހެނުންނާ ލްގެ
ިފުރުޞަތުި ނޑައެޅުމުގެ ިކަ ިއަގު ިގުޅ ގެން ިފަރާތް ިތ ން ިމ  ިބ ޑްކުރުމުގައ  ިދެމީހުންކަމަށްވާތީ އެއްބަފާ
އޮތްކަމަށްިބެލެވެއެވެ.ިނަމަވެސް،ިދައުލަތުގެިތަންތަނާއ ިތަކެތ ިކުއްޔަށްިދ ނުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެިގަވާއ ދެއްި

ިދައުލަތުގެި ިއުޞޫލެއް ިއެއްވެސްިިނުވަތަ ިމ ކަމުގައ  ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ، ިގަވާއ ދުގައ  މާލ އްޔަތުގެ
ި ިއެޅޭނެ ިފ ޔަވަޅެއް ިޤާނޫނީގޮތުން ިފަރާތަކާމެދު ިއޮތްކަމަކަށް ިމ ހ ސާބުންިތަނެއް ިމ މައްސަލަ ނުފެންނާތީ

 ނ ންމީއެވެ.
ި
1. ި ިސޮއ ކުރާތާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިދ ނުމުގެ ިކުއްޔަށް 6ިިބ ން ިތެރޭގައ  ޢ މާރާތްކޮށްިމަސްދުވަހުގެ

ނ ންމައ ިތަނުންިޚ ދުމަތްދޭންިފަށަންޖެހޭނެކަމަށްިބ ޑްިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކަށްިދީފައ ވާިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގައި 
ި ިސޮއ ކުރާތާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިޚ ދުމަތ0ިިްބުނެފައ ވަނ ކޮށް، ިނ ންމާ ިޢ މާރާތްކޮށް ިތެރޭގައ  މަސްދުވަހުގެ

ވަނަިމާއްދާގައ ިލ ޔެފައ ވުމާއ ،ިބ ންިއަނބުރާިނަގަންިޖެހ އްޖ2ިިެގެިދޭންިފަށަންޖެހޭނެކަމަށްިއެގްރ މެންޓްި
ޙާލަތެއްގައ ިޢަމަލުކުރުމަށްިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތުންިއެފަދަިޙާލަތެއްިދ މާވެއްޖެނަމަިދައުލަތަށްި

ކުއްޔަށްިހ ފ ިފަރާތަށްިިއަދ ިމ ކަމުގެިސަބަބުންިއެިބ ންިި،މާލީގޮތުންިގެއްލުންތަކެއްިވާނެކަމަށްިފެންނާތީއާއ 
ިފެންނާތީއާއ  ިލ ބ ދީފައ ވާކަމަށް ިޙައްޤު ިލ ބ ގަތުމުގެ ިފައ ދާތަކެއް ިމާލީގޮތުން ިދެވ  ިބާރުތަކެއް މި ި،ބޮޑެތ 

ިވަކި  ިދ ނުމުގައ  ިކުއްޔަށް ިހުސްބ ން ިއޮންނަ ިގޯތީގައ  ިހ މެނޭ ިޢ މާރާތް ިހ ންގ  ިކުރ ން ިމާވަށުއޮފީސް ލ.
ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ފަރާތަކަށްިފައ ދާިލ ބޭގޮތަށްިއެއްބަސްވުންިތައްޔާރުކޮށްި
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ިއާއ ި ިޒަކަރ އްޔާ ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރ ިއުޅެފައ ވަނީ ިފަރާތުން ިމާވަށުއޮފީހުގެ ިހެދުމުގައ  އެގްރ މެންޓް
ިއ ސްމާ ިޢަބްދުލްޣަފޫރު ިއެއްބަސްވުމުގައި ކުޑަކަތީބު ިއޮތްއ ރު، ިއެނގެން ިއ ޢުތ ރާފުން ިއެދެމީހުންގެ ޢީލްކަން

ިކުއްޔަށްި ިބ ން ިވުމާއެކު، ިކަމަށް ިއ ސްމާޢީލް ިޢަބްދުލްޣަފޫރު ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ިފަރާތުން ިހ ފ  ކުއްޔަށް
ިކަ ިލ ބޭގޮތަށް ިފައ ދާ ިފަރާތަށް ިހ ފ  ިކުއްޔަށް ިބ ން ިތައްޔާރުކުރުމުގައ  ިއެއްބަސްވުން އުންސ ލަރިދ ނުމުގެ

ިޢަބްދުލްޣަފޫރުިއ ސްމާޢީލްިކަންތައްތަކެއްިކޮށްފައ ވާކަމަށްިބެލެވޭތީ،ި ވަލީދުިޒަކަރ އްޔާއާއ ިއޭރުގެިކުޑަކަތީބު
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިމައްޗަށް ިދެމީހުންގެ ިގ1000/1ިިެއެ ިޤާނޫނު( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  )ކޮރަޕްޝަން

11ިި ިއެޤާނޫނުގެ ިރ ޢާޔަތްކޮށް ިމާއްދާއަށް ިބޭނުންކޮށްގެނ21ިިްވަނަ ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިޖެނެރަލްގެި ިޕްރޮސ ކ އުޓަރ ިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ  ިޝަރީޢަތަށް ިދަޢުވާ ިކުށުގެ ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިފައ ދާ ނާޖާއ ޒު

ިނ ންމީއެވެ.ންިއޮފީހަށްިމައްސަލަިފޮނުވަި
ި

ިމުވަޒަފު ިއެތަނެއްގެ ިބީލަމެއްގައ  ިހުޅުވާލާ ިތަނަކުން ިކޮރަޕްޝަންގެިދައުލަތުގެ ިބައ ވެރ ވުމަކީ ން
ިހުޅުވާލާި ިފަރާތުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިލ.މާވަށު ިކަމަކަށްވާތީ ިމަގުފަހ ވާނެ ިހ ންގުމަށް ޢަމަލުތައް
ިފަރާތުންި ިއެއ ދާރާގެ ިނުދ ނުމަށާއ ، ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއެއ ދާރާގެ ިފުރުޞަތު ިބައ ވެރ ވުމުގެ ބީލަންތަކުގައ 

ިބައ ވެ ިބީލަންތަކުގައ  ިކައުންސ ލްިހުޅުވާލާ ިލ.މާވަށު ިއެންގުމަށް ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއެއ ދާރާގެ ރ ނުވުމަށް
ިއެންގީއެވެ.އ ދާރާއަށްި

ި
 


