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 02ިމާޗ1021ިިްނ12ިްިމާޗ1021ިިްށްި
 

ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިމާކެޓްި ިދަށުން ިއޮނ ގަނޑުގެ ިއ ދާރީ ިބ މާބެހޭ ިފ ނޮޅަކީ ިކ ޔާ ި"ރަށްގަނޑު" ިއޮންނަ ިކައ ރީގައ  ކ.ހުރާ
ިއެންޑްި ިފ ޝަރީޒް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިރަށެއްކަމަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިގޮތުން ިވަގުތީ ިކުއްޔަށް ިމަހު ވެލ އުގައ 

ިބުނެފައ ވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.އެގްރ ކަލްޗަރއ ންި

ި

ިއ ދާރާގެި ިކ.ހުރާިކައުންސ ލް ިނުލައ ިއަދ  ިބީލަމަށް ިފ ނޮޅެއް ނޑު"ިކ ޔާ ހުރާިކައ ރީގައ ިއޮންނަި"ރަށްގަ
ިމަޝްވަރާއެއްިނެތ ިއެމް.ޑީ.ޕީިއެކްޓ ވ ސްޓަކަށްިސަރުކާރުންިކުއްޔަށްިދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ނޑ ން ިތު ިއުތުރުކޮޅު ިއެރަށު ިއެޅުމަށް ިގެސްޓްހައުސްއެއް ިކުއްޔަށ29241ިިްކ.ހުރާގައ  ިބ ން އަކަފޫޓުގެ
ިއެޕްރޮޖެކްޓްި ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއެއ ދާރާއ ން ދޫކުރުމަށް

ި ިނުފޫޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ،ިހުރާ ިމެމްބަރެއްގެ ިވަކ  ިކައުންސ ލްގެ ިިކަމަށްޒުން ިކޮށްފައ   އޮތްނަމަވެސް،ތުހުމަތު

އ ޢުލާނާި، މެމްބަރުންިމަޝްވަރާކޮށްގެންކަންިއެނގޭތީއާއ ،ިއަދ 5ިއެނ ންމުންިނ ންމާފައ ވަނީިކައުންސ ލްގެި
ފަރާތުންކަމާއ ،2ިިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅީި، ފަރާތަކުންިދ ޔަކަމުގައ ވ ޔަސ4ިްގުޅ ގެންިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްި

ި ިހުށަހެޅުމެއްިއަދ  ިރަނގަޅު ިއެންމެ ިނ ންމާފައ ވަނީ ިދޭން ިއެޕްރޮޖެކްޓް ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް އެޕްރޮޕޯސަލްތައް

ިގެސްޓްހައު ިކ.ހުރާގައ  ނޑ ން ިތު ިއުތުރުކޮޅު ިއެރަށު ިއެޅުމަށް ިކުއްޔަށ29241ިިްސްއެއް ިބ ން އަކަފޫޓުގެ
ިކޮރަޕްޝަނަށްި ިގެންގޮސްފައ ވަނީ ިކުރ ޔަށް ިއެކަންތައް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއެއ ދާރާއ ން ދޫކުރުމަށް

 މަގުފަހ ވާިގޮތަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިބެލ ބެލުމުންި ިލ ޔުންތައް ިލ ބ ފައ ހުރ  ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިގުޅ ގެން، ިމ މައްސަލައާ ިފަރާތަށްކަން ހުށަހަޅާފައ ވާ
ިއ ޢުލާނާިގުއެނގޭތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިއަދ ،ިމ  ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ފަރާތުގ1ިިެޅ ގެން

ިކުރ ޔަށްި ިޙަވާލުކޮށްގެން ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތާ ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަނުން ތެރެއ ން،
 ކ.ހުރާިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެވެ.ގެންދ އުމާމެދުިމ ކޮމ ޝަނުގެިއ ޢުތ ރާޒެއްިނެތްކަމުގައ ި

ި

ިމީހުންި ިއ ންޖީނުގެއަށް ިއ ޢުލާނާިއއ.ފެރ ދޫ ިކުރ  ިލ މ ޓެޑުން ިއ ލެކްޓްރ ކްިކޮމްޕެނީ ވެއްދުމަށްޓަކައ ިސްޓޭޓް
ިގްރޭޑް ިއޮޕަރޭޓަރ ިއ ންޖީން ިއ2ިެ-ގުޅ ގެން، ިމަޤާމަށް، ިފަރާތެއްިގެ ިހަމަވާ ިޝަރުތު ިބުނާ އ ޢުލާނުގައ 

ިލ ޔު ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފަރާތްތަކުން ިކުރ މަތ ލ  ިއެވަޒީފާއަށް ިނަމަވެސް، ންތަކާއ ،ިކުރ މަތ ލާފައ ނުވާކަމާއ ،
ިއ ވެލުއޭޝަނުންިއެންމެިމަތ ންިމާރކްސްިލ ބުނުި 5ިލ ބ ފައ ވާިތަޖުރ ބާއަށްިބަލައ ިއ ންޓަރވ އުކުރުމަށްފަހު

ިދީފައ ވާކަން ިވަޒީފާ ިމ ހ ސާބުންި، ފަރާތަށް ިމ މައްސަލަ ިއެނގޭތީ ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން މ މައްސަލަ
ިނ ންމީއެވެ.

ި

ިލ މ ޓެ ިކޮމްޕެނީ ިއ ލެކްޓްރ ކް ިއ ންޖީންިސްޓޭޓް ިއ ންޖީނުގޭގެ ިއއ.ފެރ ދޫ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ޑުން
ިގްރޭޑްި ިއެމަޤާމަށ2ިިް-އޮޕަރޭޓަރ ިއެއްފަރާތަކީ ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލ  ިމަޤާމަށް ގެ

އި މީހުންިހޮވާފައ ވާއ ރު،ިއޭގެިތެރޭގ5ިަޝަރުޠުހަމަވާިފަރާތެއްިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިއެމަޤާމަށްިމުޅ އެކުި
ގެިފެންވަރުގެިމީހުންިކަމަށ6ިިް-އެފަރާތްިނުހ މެނޭިކަމަށާއ ،ިއެވަޒީފާއަށްިހޮވުނުިބައެއްިމީހުންނަކީިގްރޭޑް

 ބުނާިމައްސަލަ.
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ިކައުންސ ލްގެި ިފ.ފީއަލީ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިކުނ ކެހުން ިސަރަޙައްދު ިއ ޖްތ މާޢީ ފ.ފީއަލީ
ޝަކުވާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި، ހުށަހެޅ ިހުށަހެޅުންތައްިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ އ ދާރާއ ންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންި

ިއެއްވަރަކަށްކަމާއ ، ިމާރކްސްދީފައ ވަނީ ިބައ ތަކަށް ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިއަގަށް އަދި  ދެޖަމްޢ އްޔާއަށްވެސް
ި ިކަމަށްވާތީ، ިބަލައ ގެން ނޑަށް ިމ ންގަ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދީފައ ވަނީ ިމާރކްސް މ މައްސަލާގައި އަގަށްވެސް

ިމާރކްސްި ިއެންމެމަތ ން ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިނެތުމާއެކު، ިއެނގެން ިހ ނގާފައ ވާކަން ިޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަންގެ
ިއ ދާރާގައި  ިކައުންސ ލްގެ ިފީއަލީ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިޙަވާލުކޮށްގެން ިއެމަސައްކަތް ިޖަމްޢ އްޔާއާ ލ ބ ފައ ވާ

ިދެންނެވީއެވެ.

ިޞަރަޙައް ިއ ޖްތ މާޢީ ިކައުންސ ލްގެިފ.ފީއަލީ ިފީއަލީ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިކެހުން ިކުނ  ދު
ި ިކުރ މަތ ލ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހަރަކާތްތެރ ވ20ިިާއ ދާރާއ ން ިފީއަލީގައ  ިތެރޭގައ  ފަރާތުގެ

ިހުށަހެޅި  ިފަރާތުން ިޖަމްޢ އްޔާގެ ިއެއް ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ިހުށަހެޅ  ިއެސްޓ މޭޓް ދެޖަމްޢ އްޔާއ ންވެސް
ިހުށަހަޅާފައ ވާިއެ ިސޮއ ކޮށްފައ  ިޤާވާޢ ދުން ިތައްގަޑުޖަހައ  ިޖަމްޢ އްޔާގެ ިލ ޔުންތަކުގައ  ސްޓ މޭޓްތަކުގައ ވާ

ިތައްގަނޑުި ިއެޖަމްޢ އްޔާގެ ިއެސްޓ މޭޓްތަކުގައ  ިހުށަހެޅ  ިޖަމ އްޔާއ ން ިހުށަހެޅ  ިދެން ިނަމަވެސް ކަމަށާއ ،
ިސޮއ ކޮށްފައ ވަ ިފަރާތުން ިޖަމްޢ އްޔާގެ ިއެ ިކަމަށާއ ،ިޖަހާފައ ނުވާއ ރު ިމެމްބަރެއް ިއާދައ ގެ ިޖަމްޢ އްޔާގެ ނީ

ިއެި ިހ މެނޭ ިކޮމ ޓީގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ިއެކުލަވާލ  ިކައުންސ ލުން ިހުށަހަޅާފައ ވަނ ކޮށް ިއެސްޓ މޭޓް މ ގޮތަށް
ނޑުޖަހާި ިތައްގަ ިޖަމްޢ އްޔާގެ ިކައ ރީ ިމީހުން ިއެޖަމްޢ އްޔާގެ ިދެމެމްބަރުން، ިއޮންނަ ިމަސްލަހަތު ޖަމްޢ އްޔާގެ

ިޖަމްޢ  ިއެިއަދ  ިބުނުމުން ިބާޠ ލްވާނެކަމަށް ިއެސްޓ މޭޓް ިސޮއ ނުކުރާނަމަ ިމެމްބަރަކު ިކޮމ ޓީގެ ިހ ންގާ އްޔާގެ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިކަމަށާއ  ިފޮނުވާފައ ވާ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިސޮއ ކޮށް ިނައ ބުރައީސް ނަމަވެސް،ި، ޖަމްޢ އްޔާގެ
ިއެއ އުލާނާ ިކަމަށާއ ، ިޖަހާފައ ނުވާ ނޑު ިތައްގަ ިޖަމްޢ އްޔާގެ ިއެ ިހުށަހަޅާފައ ވާިިލ ޔުންތަކުގައ  ގުޅ ގެން،

ިޕޮއ ން ިތަޖްރ ބާއަށް ިޕޮއ ންޓްިފަރާތްތަކަށް ިތަޖުރ ބާއަށް ިޖަމ އްޔާއަށް ިދެ ިއޮންނައ ރު ިދެވޭނެކަމަށް ޓް
ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިއެއްވަރަކަށް ިޖަމްޢ އްޔާގެިި،ދީފައ ވަނީ ިލ ޔުންތަކުގައ  އެސްޓ މޭޓްތަކުގައ ވާ

ިއަނެ ިޖަމްއ އްޔާއަކީ ިޞަރަޙައްދުިތައްގަޑުޖަހައ ފައ ވާ ިއ ޖްތ މާޢީ ިފީއަލީ ިގ ނަދުވަހު ިޖަމްއ އްޔާއަށްވުރެ އް
ިމަސައްކަތްި ިމ  ިމ ހާރު ިކަމަށާއ ، ިޖަމްޢ އްޔާއެއް ިކޮށްފައ ވާ ިއެކަން ިސާބަހަށްވެސް ިހ ލޭ ިއަދ  ިކަހާ ކުނ 

ށްިބުނާިއެހެންިޖަމްޢ އްޔާއަކަށްިޙަވާލުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރ އަށްގެންދާިކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާިކަމަ
 މައްސަލަ.

 

ިއ ދާރާއ ންި ިއެ ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިއ ދާރާގެިސެކ އުރ ޓީ ިކައުންސ ލްގެ ށ.ފީވަކު
ިމަތ ންި ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިތެރެއ ން، ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ކުރ 

ި ިފީވަކު ިފަރާތަށް ިލ ބުނު ިމަސައްކަތްިޕޮއ ންޓް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލްގެ
 ޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަންިލ ޔުންތައްިބެލ ބެލުމުންިއެނގޭތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ށ.ފީވަކުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިސެކ އުރ ޓީިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިއެިއ ދާރާއ ންި
ިޖެނުއަ 1021ިިރީ ިކުރ މަތ ލ  ިއެކަމަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ިފީވަކ5ިިުގައ  ިތެރެއ ން ފަރާތުގެ

ގައ ިޙަވާލުކޮށްިއެއްބަސްވުމުގައ ިސޮއ ކޮށ1021ިިްޖެނުއަރ11ިިީކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިމ ިމަސައްކަތްި
ިއެމަސައްކަތް ިނޫންކަމަށާއ ، ިފަރާތާ ިލ ބޭނެ ިމާކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިފަރާތަށްިިހަދާފައ ވަނީ ދީފައ ވާ

ދީފައ ވަނީ،ިފީވަކުިކައުންސ ލްގެިރައީސްިއާއ ިކައުންސ ލްގެިނައ ބުރައީސްިއާިގުޅ ގެންިމަޤާމުގެިނުފޫޒުި
 ބޭނުންކޮށްގެންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

5 

ިގުޅ ގެން،ި ިހަވާލުވުމާ ިލ މ ޓެޑުން ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިނޯތު ިއަޕަރ ިއ ންޖީނުގެއާ ިރައްޔ ތުންގެ ހއ.އުލ ގަމު
ިބުނެފައ ވާތީ،ި ިހ ފާފައ ނުވާކަމަށްިއެކުންފުނ ން ިތަނެއްިކުއްޔަށް ިއެރަށުންިއެއްވެސް ިބޭތ އްބުމަށް މުވައްޒަފުން

ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ހއ.އުލ ގަމުިރައްޔ ތުންގެިއ ންޖީނުގެިޔުޓ ލ ޓީޒްއަށްިނެގުމާިގުޅ ގެންިއެތަނުގެިމުވައްޒަފުންިތ ބުމަށްޓަކައި 
ިިހއ.އުލ ގަމުންި ިކޮޓަރ އެއް 19ިިގެއެއްގެ ިހ ފާފައ ވަނ1021ިިީޖެނުއަރީ ިކުއްޔަށް ިޔުޓ ލ ޓީޒްއަށް ގައ 

 އ ޢުލާންނުކޮށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިގެި ިސ ސްޓަމްސް" ިސ ވަރޭޖް ިޮއފް ިޑ ޒައ ން ިއެންޑް ި"އީ.އައ .އޭ ިލ މ ޓެޑުން ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިނޯތް އަޕަރ ިގެި ިސ ސްޓަމްސް" ިސ ވަރޭޖް ިއޮފް ިޑ ޒައ ން ިއެންޑް ި"އީ.އައ .އޭ ިލ މ ޓެޑުން ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިނޯތް އަޕަރ 7 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިއ ވެލުއޭޝަނުންިޕްރޮޖެކްޓަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ި
ިއެޑްވައ ޒަރެއްގެި ިޓެކްނ ކަލް ިލ މ ޓެޑުގެ ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިނޯތް ިކަމުގައ ވާ ިފަރާތް ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިމަތ ން އެންމެ

ިއެކުންފުނީގެ ިއޭނާއަކީ ިދ ނުމުން، ިއެމަސައްކަތް ިކުންފުންޏަށް ިފަރާތުގެ ިކުރާ ިމަސައްކަތް ވޯޓަރިިގޮތުގައ 
ިކަމުގައ ވާތީ،ި ިފަރާތް ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިގޮތުގައ  ިކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ިޕްރޮޖެކްޓުގެ ިވޭސްޓްވޯޓަރ ނޑް އެ
ިބަލާއ ރު،ި ިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމ މަސައްކަތަށް ިފުށުއަރާތީއާއ ، ިމަސްލަހަތު ިސަބަބުން މ ކަމުގެ

ިގާބ  ިކުރެވޭނެ ިމަސައްކަތް ިޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ިބޮޑު ިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިމ ފަދަ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާކަން ިފަރާތެއް ލް
ި ިފުރުސަތު ިހަމަހަމަ ިފަރާތްތަކަށް ިގާބ ލް ިގޮތަކަށް، ިފުށުނާރާނެ މ ޕްރޮޖެކްޓަށްިިދ ނުމުގެގޮތުން،މަސްލަހަތު

ިއަޕަރި ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިމަސައްކަތް ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިއަލުން ިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު، ިއ ޢުލާން ކޮށްފައ ވާ
 ޔުޓ ލ ޓީޒްިލ މ ޓެޑަށްިއެންގީއެވެ.ިނޯތް

ި
 

ި ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިނަންބަރު ިކޮށްފައ ވާ ިތެރެއ ނ40ިިްޕްރޮޖެކްޓަށް ފަރާތްތަކުގެ
ިކު ިބަޔަކު ިހުރ  ިކަމެއް ިގާބ ލް ިގެންދެވޭނެ ިކުރ ޔަށް ިކަންތައް ިކަމަށާއ ،ިމ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރ މަތ ލާފައ ނުވާ

ިތެރެއ ންިއަޕަރިނޯތްި ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެ ިބ ޑް ނަމަވެސް،ިމ ޕްރޮޖެކްޓްިކާމ ޔާބުިކުރާނެކަމަށްިބެލެވެނީ
ިކޮމްޕެނީއަކަށްި ިފަރާތެއްގެ ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިގޮތުގައ  ިއެޑްވައ ޒަރެއްގެ ިޓެކްނ ކަލް ިލ މ ޓެޑުގެ ޔުޓ ލ ޓީޒް

ިބުނާިމައްސަލަ.ނީގެިސީނ އަރިމެމްބަރެއްިކަމަށްިކަމަށާއ ،ިއޭނާއަކީިއެކޮމްޕެ
ި

ި ިފަންޑުން ިތަޢުލީމީ ިއެޑ އުކޭޝަން، ިއޮފް 81ިިމ ނ ސްޓްރީ ިޕްރީސްކޫލ2188ިްއޮކްޓޯބަރ ިވ ލ މާލެ ގައ 
ޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅި ، ޢ މާރާތްކުރުމަށްޓަކައ ިބޭނުންވާިިކޮންސަލްޓަންޓްިިހޯދުމަށްިިކުރ ިިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން

ިލ ބުނުިިފަރާތްތަކުގެ ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިމ މަސަކަތް ތެރެއ ން،
ިފަރާތާކަންިމ މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލ ބެލުމުންިއެނގޭތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި ިފަންޑުން ިތަޢުލީމީ ިއެޑ އުކޭޝަން، ިއޮފް 21ިިމ ނ ސްޓްރީ ިޕ1022ްއޮކްޓޯބަރ ިވ ލ މާލެ ރީސްކޫލްިގައ 
ިމ މަސައްކަތްި ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިކޮންސަލްޓަންޓް ިބޭނުންވާ ޢ މާރާތްކުރުމަށްޓަކައ 

ގޮތަށްިނޫންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ. ިޙަވާލުކުރުމަށްިނ ންމާފައ ވަނީިއ ންސާފުވެރި 

8 

ިމ ނ ސްޓަރަށް ިއެޓޮލްސް ިދީފައ ވަނީިކ.ތުލުސްދޫއ ން ކުރީގެ ި، ގޯތ  ިދޫކުރުމާ ިއޭރުިބ ން ބެހޭގޮތުން
ިމައްސަލަި ިއެނގޭތީ، ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމ މައްސަލަ ިއެއްގޮތަށްކަން ިއުސޫލާ އަމަލުކުރަމުންދާ

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.
 

ި ިރާއްޖޭގެ ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިދައުރުގައ  ިފަހު ިމ ނ ސްޓަރކަމުގެ ިމ ނ ސްޓަރގެ ިއެޓޮލްސް 9ިކުރީގެ
ގޯތ ނަގައ ިއެގޯތ ތަކުގައ ިޢ މާރާއްކޮށްިހަދާފައ ވާކަމަށާއ ،ިއޭގެތެރޭގައ ިހ މެނޭ،9ިިރަށަކުނ9ިިްއަތޮޅެއްގެި

ި ިގޯތީގައ  ިނަގާފައ އޮތް ިއެތައ1ިިްކ.ތުލުސްދޫއ ން ިހުންނަތާ ިފަޅަށް ިމުޅ ން ިޢ މާރާތްކޮށްފައ  ިގެއެއް ބުރ 
ި ިއަނެއް ިއ ތުރަށް ިގޭގެ ިމ  ިވެއްޖެކަމަށާއ ، ިއ މާރާތްކޮށ1ިްއަހަރެއް ިގެ ިފަޅަށްިގޯތީގައ ވެސް ފައ 

ިހުންނަކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

9 

ިދެމެދު،ި ިދޫކުރުމާ ިއެފަރާތަށް ިއަދ  ިގެނައުމާއ ، ިރާއްޖެ ިލޯންޗް ިގެނައ  ިފަރާތުން ިކުންފުންޏެއްގެ ޕްރައ ވެޓް ިކުންފުންޏެއްގެި ިިޕްރައ ވެޓް 12ިިފަރާތުން ިލޯންޗ1021ިިްގެނުއަރީ ިގެނެސްފައ ވާ ިރާއްޖެއަށް ގައ  10 



 

5 
 

ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިހޭދަވެފައ ވަނީ ިހ މަނައ ގެން ިދުވަސްތައް ިބަންދު ިމ ފަދ81ިިަކަސްޓަމްސް ިއެދުވަސްތަކަކީ ދުވަސްކަމަށާއ ،
ި ިފުރ ހަމަިކަންތައްތައް ިއެންމެ ިއ ޖުރާއާތުތައް ިއޮންނަ ިސަރވ ސްގައ  ިކަސްޓަމްސް ިމޯލްޑ ވްސް ކުރުމުގައ 

ިކަސްޓަމްސްއ ންި ިމައްސަލައެއްކަމަށް ިދ މާވ  ިސަބަބުން ިނުކުރެއްވުމުގެ ިފުރ ހަމަ ިއެކުންފުނ ން ގޮތުގައ 
ހ ނގާފައ ވާކަންިއެނގެންިިބުނެފައ ވާތީ،ިމ މައްސަލާގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިއަދ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފްިކަމެއް

 ނެތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ިޑ އުޓީި ިލޯންޗުގެ ިކަމަށާއ ، ިހ ފަހައްޓާފައ ވާ ިދޫނުކޮށް ިސަރވ ސަސްއ ން ިކަސްޓަމްސް މޯލްޑ ވްސް
ިއެލ ޔުންތައްވެސްި ިއެދުމުން ިކަސްޓަމްސްއ ން ިހުށަހެޅުމަށް ިލ ޔުންތަކެއް ިއެތައް ިކަމާނުބެހޭ މާފުކޮށްދ ނުމަށް

ިއޭގެިހުށަ ިކަމަށާއ ، ިދޫކޮށްފައ ނުވާ ިއެލޯންޗް ިހަމައަށްވެސް ިމ އަދާ ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ހަޅާފައ ވާނެ
ިބުނާި ިކަމަށް ިގެއްލުންވަމުންދާ ިރުފ ޔާއެއްގެ ިއެތައްހާސް ިއެކުންފުންޏަށް ިދުވަހަކު ިކޮންމެ ސަބަބުން

 މައްސަލަ.
ި

ިއެސ ސްޓަން ިވަގުތީ ިކޯޓަށް ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިކާށ ދޫ ިއަތޮޅު ިހޯދަންިމާލެ ިއޮފ ސަރެއް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ޓް
ިތެރެއ ންި ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލ  ިއެވަޒީފާއަށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއެއ ދާރާއ ން ބޭނުންވެގެން
އ ވެލުއޭޝަނުންިއެންމެިމަތ ންިމާރކްސްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތަށްިއެވަޒީިހަމަޖައްސާފައ ނުވަނީިއެފަރާތުގެިކުށުގެި

ިއޮތުމުން ިިރެކޯޑެއް ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިއެވަޒީފާ ިލ ބުނ1ިިުކަމާއ ،ިއަދ  ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ވަނައަށް
ިޚ ލާފްކަމެއްި ިގަވާއ ދާ ިމ މައްސަލާގައ  ިއެނގޭތީއާއ ، ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމ މައްސަލަ ފަރާތަށްކަން

ިންިނ ންމީއެވެ.އަދ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުބެލެވޭތީ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބު
 

ިހޯދަންި ިއޮފ ސަރެއް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއެސ ސްޓަންޓް ިކޯޓަށް ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިކާށ ދޫ ިއަތޮޅު މާލެ
ި 14ިިބޭނުންވެގެން ިހަމަވ1022ިިާޑ ސެމްބަރ ިޝަރުޠު ިއެވަޒީފާއަށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ގައ 

ި ިއެވަޒީފާއަށް ިކުރ މަތ ލާފައ ވަނ ކޮށް، ިނ ސްބަތްވާިފަރާތްތަކުން ިމެޖ ސްޓްރޭޓަށް ިކާށ ދޫ ހަމަޖައްސާފައ ވަނީ
ފަރާތަކަށްިކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.  ކްލަބަކާިގުޅުންިހުރި 

11 

ިއެމަޤާމުި ިފަރާތަށް ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިމަގާމް ިމުދ މެއްގެ ިމަސްޖ ދުއްސަލާމްގެ ހދ.ނައ ވާދޫ،
ފަރުވާިހޯދުމަށްޓަކައ ިދ ގުިމުއްދަތަކަށްި، އ މާމަކަށްިހުރ ިފަރާތްިބަލ ވެގެންިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ،ިއެމ ސްކ ތުގެ

ިމީގެި ިކަމާއ ، ިނަމާދުކުރުމަށް ިބަންގ ގޮވާ ިބަލަހައްޓާ ިއެމ ސްކ ތް ިގޮތުން ިވަގުތީ ިގުޅ ގެން ިދ އުމާ މާލެ
ިޙަވާލުކޮށް ިއޭނާއާ ިބެލެހެއްޓުން ިމ ސްކ ތް ިނެގުމުން ިޗުއްޓީ ިއ މާމު ިމ ސްކ ތުގެ ފައ ވާތީއާއ ،ިމ އީިކުރ ންވެސް

ިމީގެި ިހުންނައ ރު ިސަލާމްގައ  ިގޮތަކުން ިމ ނޫންވެސް ިނުވަތަ ިނަގާއ ރު ިޗުއްޓީ ިއ މާމުން މ ސްކ ތްތަކުގެ
ިހޯދުމަށްި ިމީހެއް ިދާއ މީ ިއެމ ސްކ ތަށް ިމ ހާރު ިއަދ  ިއުސޫލަކަށްވާތީކަމާއ ، ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާ ކުރ ންވެސް

ި ިކަންތައް ިހަމަޖެއްސުމުގެ ިމީހަކު ިބެލ ބެލުމުންިއ ޢުލާންކޮށް، ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމ މައްސަލަ ކުރަމުންދާކަން
ިއެނގޭތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ިގާނޫނާި ިވަޒީފާއާބެހޭ ިފަރާތަކީ ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިމަސްޖ ދުއްސަލާމްގައ  ިމ ސްކ ތް ިހުކުރު ހދ.ނައ ވާދޫ
ި ިއޭނާ ިއެމަގާމަށް ިކަމަށާއ ، ިފަރާތެއް ިގެންގުޅޭ ިވަޒީފާދީގެން ިއ ޢުލާނެއްިޚ ލާފަށް ހަމަޖައްސާފައ ވަނީ

އަހަރެއްހާިދުވަސްިކުރ ންިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިމަސްޖ ދުއްސަލާމަށ2ިިްކޮށްގެންިނޫންިކަމަށާއ ،ިމީގެި
ިކުރ މަތ ލުމުންވެސްި ިއެދ  ިއެމަގާމަށް ިއޭނާ ިއ ޢުލާންކުރުމުން، ިއޮފީހުން ިނައ ވާދޫ ިބޭނުންވެގެން މުދ މަކު

ިތަި ިއޭނާގެ ިއެފެއާޒުން ިރެކޯޑ ންގއަށްިއ ސްލާމ ކް ިކ ޔެވުމުގެ ިޤުރުއާން ިސެޓްފ ކެޓްތަކަށާއ ، ޢުލީމަށާއ ،
ިއެމަގާމްި ިއޭނާއަށް ިކައުންސ ލުން ިނައ ވާދޫ ިވަޒީފާދީފައ ނުވާއ ރު، ިނެތ ގެން ިފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު

އާއި ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާގޮތަށްިކަމަށާއ ،ިއޭނާއަކީިނައ ވާދޫިކައުންސ ލްގެިރައީސްި
ިއާއ ލީިގޮތުންިވަރަށްިގާތްިމީހެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

12 

ިބާލައ ދ ނުމަށްޓަކައި  ިމުދާ ިފަހަރުން ިބޯޓް ިއަންނަ ިބަނދަރަށް ިވ ޔަފާރ  ިމާލޭ ިލ މ ޓެޑުން ިޕޯޓްސް މޯލްޑ ވްސް ިނަގާފީި ިބާލައ ދ ނުމަށްޓަކައ  ިމުދާ ިބޯޓުން ިބަނދަރުން، ިގެ ި)އެމް.ޕީ.އެލް( ިލ މ ޓެޑް ިޕޯޓްސް މޯލްޑ ވްސް 13 



 

6 
 

ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިއާންމުކޮށް ިފާސްކޮށް ިބޯޑުން ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިއެކުންފުނީގެ ިގެންދަނީ ިޢަމަލުކުރަމުން އ ޢުލާންިފީނެގުމުގައ 
ކުރެވ ފައ ވާިޓެރ ފްއާއ ،ިއެކުންފުނީގެިފައ ނޭންޝަލްިޕޮލ ސީއާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތ ންކަމަށްވާތީ،ިމ މައްސަލަި

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިއެއްކަމަކަ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާިނެގުމުގައ  ިނަގަމުންގެންދާކަން ިފީ ިދެފަހަރަށް( ި)ނުވަތަ ިދެފަރާތުން ށް
ިނަގަނީި ިއެންމެފުރަތަމަ ިބޭލުމަށްޓަކައ  ިމުދާ ިކުރާގޮތަކީ ިއެކަން ިއ ން ިއެމް.ޕީ.އެލް. ކަމަށާއ ،

ށާއ ،ި"ސްޓީވްޑޯރ ންގ"ިގެިނަމުގައ ިމުދާިއެތެރެކުރ ިއުޅަނދުިިގެިވެރ ފަރާތްިމެދުވެރ ކޮށްިނަގާިފީިކަމަ
ރ.(ިނަގާކަމަށްިބުނ1150ިާ/-އެއަށްފަހުި"ހޭންޑްލ ންގ"ިގެިނަމުގައ ިމުދަލުގެިވެރ ފަރާތުންވެސްިއެިފީި)

 މައްސަލަ.
 

ިއ ޢުލާނާިިސެކ އުރ ޓީިިއ ދާރާގެިކައުންސ ލްގެިޅޮހީ.ނ ިކުރ  ިއެއ ދާރާއ ން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ބަލަހައްޓާނެ
ިއ ވެލުއޭޝަންއ ންި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ، ިއެމަސައްކަތް ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ގުޅ ގެން

ިއެންމެިމަތ ންިމާރކްސްިލ ބުނުިފަރާތާކަންިއެނގޭތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިގުޅ ގެން،ިިސެކ އުރ ޓީިއ ދާރާގެިލްގެިކައުންސ ިިޅޮހީ.ނ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ބަލަހައްޓާނެ
ި ިކެޕޭސ ޓީއަށް ިފައ ނޭންޝ އަލް ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިކަމަށ15ިިްހާމަކުރެވުނު ިދޭނެ މާރކްސް

ިކޮ ިއ ވެލުއޭޝަން ިބަޔަކު ިވަކ  ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިޕޮއ ންޓްދ ނުމުގައ  ިއެކަމަށް މ ޓީއަށްިއޮތްނަމަވެސް
ފަރާތަކަށްިފައ ދާިހޯދައ ދ ނުމަށްިމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.  ހޮވައ ގެންިވަކި 

ި

14 

ިދ މާވެފައ ވަނީ ިކަންތައްތައް ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިސަބަބުންިިމ މައްސަލައ ގައ  ިއޮޅުމެއްގެ ިއެރ  ިގޮތުން އ ދާރީ
ިމޯލްޑ ވްސްި ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއ ސްލާޙްކޮށްފައ ވާކަމަށް ިއެކަންތައް ިމ ހާރު ިއަދ  ިމައްސަލައެއްކަމާއ ، ދ މާވ 

 ކޮލ ފ ކޭޝަންިއޮތޯރ ޓީންިއަންގާފައ ވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

އެމެރ ކަންިކޮލެޖުންިޓީޗ ންިޑ ޕޮލޮމާިހަދައ ގެންިއެކޯހުގެިސެޓްފ ކެޓްިސްރީލަންކާގެި ލ.މާބައ ދޫިރައްޔ ތެއްި
ި ިލެވެލް ިސެޓްފ ކެޓް ިޑ ޕްލޮމާ ިހުށަހެޅުމުން، ިއެކްރެޑ ޓ5ިިްއެކްރެޑ ޓްކުރުމަށް ިދަރަޖާގައ  ގެ

ިއައ .ޖީ.ސީ.އެސް.ީއި ިޖީ.ސީ.އެސް.އީއާއ  ިއެސް.އެސް.ސީއާއ ، ިއޭނާއަކީ ިނަމަވެސް، ކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،
ނުންިރާއްޖެިގަބޫލުކުރާިފެންވަރުގެިއެއްވެސްިފާހެއްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތެއްިނޫންކަމަށާއ ،ިއޭނާއާއެކުިއ މްތ ހާ

ވަނަިދަރަޖާގައ ިކަމަށ1ިިްސްރީލަންކާއ ންިކ ޔެވ ިއެހެންިދެިފަރާތެއްގެިސެޓްފ ކެޓްިއެކްރެޑ ޓްކޮށްފައ ވަނީި
ިބުނާިމައްސަލަ.

15 

ި ިމީހެއްގެ ިމަސައްކަތު ިމ ސްކ ތުގެ ިކުރ މަތ ލީިކ.ކާށ ދޫ ިއެމަގާމަށް ިފަރާތަކީ، ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ވަޒީފާ
ިމ މައްސަލަި ިފަރާތްކަމަށްވާތީ، ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިއެންމެމަތ ން ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިތެރެއ ން ފަރާތްތަކުގެ

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

 

ިބޭ ިމީހަކު ިވަޒީފާއަށް ިމީހެއްގެ ިމަސައްކަތު ިމ ސްކ ތު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ނުންވެގެންިކ.ކާށ ދޫ
ިގޮތުންނާއ ،ި ިތައުލީމީ ިއަޅާބަލާއ ރު ިމީހުންނާ ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިއެވަޒީފާއަށް ިގުޅ ގެން، އ ޢުލާންކުރުމާ
ިއެވަޒީފާި ިފަރާތަށް ިދީފައ ވާ ިއެވަޒީފާ ިތ އްބައ ، ިކުރ މަތ ލާފައ  ިފަރާތްތައް ިރަނގަޅު ިގޮތުން ތަޖުރ ބާގެ

ވެރ ޔާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒްިބޭނުންކޮށްގެންިކަމަށްިބުނާިދީފާވަނީިކާށ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުި

16 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

 މައްސަލަ.

 

ި ިނުވާތީ، ިކުރެވ ފައ  ިފާހަގަ ިޢމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިބެލ ބެލުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ހދ.ނައ ވާދޫިމ މައްސަލަ
ި ިކުރ  ިއެސްކޫލުން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ އ ޢުލާނާިސްކޫލުގެ

ިލ ބުނުިފަރާތާި ިއ ވެލުއޭޝަނުންިއެންމެމަތ ންިޕޮއ ންޓް ިތެރެއ ން ގުޅ ގެން،ިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެ
ިހދ.ނައ ވާދޫި ިނެތްކަމުގައ  ިއ ޢުތ ރާޒެއް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިގެންދ އުމާމެދު ިކުރ ޔަށް ިޙަވާލުކޮށްގެން އެމަސައްކަތް

ިސްކޫލުގައ ިދެންނެވީއެވެ.
ި

ި ިިހދ.ނައ ވާދޫ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ފަހަރ1ިިުސްކޫލުގެ
ިއެސްކޫލްި ިސާފުކޮށްނުދީ ިމަޢުލޫމާތު ިއެކަށީގެންވާ ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިއެކަމަށް އ ޢުލާންކޮށް،

ށްިއެމަސައްކަތްިދ ނުމަށްިހ ންގުމާިވަގުތީގޮތުންިހަވާލުވެހުރ ިގްރެޖުއޭޓްިލީޑ ންގިޓީޗަރގެިއާއ ލާގެިމީހަކަ
ިނެރުނުި ިއެސްކޫލުން ިއެންމެފަހު ިބާޠ ލްކޮށް ިދެއ ޢުލާން ިކުރީގެ ިނުވުމުން ިއެކަންވާގޮތް މަސައްކަތްކޮށް
ިފައުންޑޭޝަންއ ންި ިއ ސްލާމ ކް ިއުފައްދާފައ ވާ ިދަށުން ިމުއައްސ ސުކަމުގެ ިއޭނާގެ ިގުޅ ގެން، އ ޢުލާނާ

ދ ނުމަށްިނ ންމާފައ ވާކަމުގެިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާިކަމަށްިބުނާިިކުރ މަތ ލާފައ ވާތީ،ިއެމަސައްކަތްިއެފަރާތަށް
 މައްސަލަ.
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ިފަރާތެއ2012ިިް ިސާފުކޮށްދޭނެ ިމަގުގޯޅ ތައް ިސަރަހައްދުތަކާއ ، ިއ ޖްތ މާއީ ިފ.ނ ލަންދޫގެ ިއަހަރު ވަނަ
ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިނ ލަންދޫ ، ހޯދުމަށް

ި ިއެއްގޮތަށް ިކަރުދާހާ ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިނެތުމުންިއ ވެލުއޭއެއ ޢުލާނާ ިއެނގެން ި،ޓްކޮށްގެންކަން
އ ވެލުއޭޝަނުންިއެންމެިމަތ ންި، އ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިދީފައ ވާިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހާިއެއްގޮތަށްިއ ވެލުއޭޓްކޮށްގެން

ިކައުންސ ލްގެި ިފ.ނ ލަންދޫ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިޙަވާލުކޮށްގެން ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތަކާ ިލ ބޭ ޕޮއ ންޓް
ދެންނެވީ ިއެވެ.އ ދާރާގައި 

ި

ިފަރާތެއ2012ިިް ިސާފުކޮށްދޭނެ ިމަގުގޯޅ ތައް ިސަރަހައްދުތަކާއ ، ިއ ޖްތ މާއީ ިފ.ނ ލަންދޫގެ ިއަހަރު ވަނަ
ިހ ސާބުި ިއަންދާސީ ިއެމަސައްކަތަށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިނ ލަންދޫ ހޯދުމަށް

ރުފ ޔާ(ިއަށްިމަސައްކަތްިކޮށްދ ނުމަށްިިރ.ި)ވ ހ ހާސ10،000.00ިިްހުށަހެޅ ިބައެއްިފަރާތްތަކުންިމަހަކުި
ި ިމަހަކު ިބާޠ ލްކޮށް، ިހ ސާބުތައް ިއެއަންދާސީ ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ރ.10،000.00ިިހުށަހަޅާފައ ވާ

ިއެމަސައްކަތްި ިބަޔަކާ ިތެރެއ ން ިއަންހެނުންގެ ިއެރަށު ިކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތް ިއަށް ިރުފ ޔާ( )ތ ރީސްހާސް
ިކަމަށާއ ،ިއެފަރާ ިގުޅ ގެންިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިމ ކަމަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތް ތްތަކާ

ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކަމަށް ިސާފުކުރަންޖެހޭނެ ިކުނ ކަހާ ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ސަރަހައްދެއ9ިިްދީފައ ވާ
 އުނ ކުރުމަށްފަހުގައ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ލ މާލޭިސ ނާއީިސަރަހައްދުގެިބ ންތަކެއްިބީލަމުގެިއުޞޫލުންިކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިވ 
އ ދާރާއ ންިކޮށްފައ ވާިދެިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިއެބ ންތަކަކީިޤާނޫނީގޮތުންިއެިއ ދާރާއާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާި

ިލ  ިމަޢުލޫމާތު ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިނޫންކަމަށް ިސ ނާއީިބ ންތަކެއް ިވ ލ މާލޭ ި ިބަޔާންކޮށް، ބ ފައ ވާކަމަށް
ިނުވާނަމަ،ި ިބ ންތަކަކަށް ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ިއެއ ދާރާއާ ިޤާނޫނީގޮތުން ިބ ންތަކަކީ ިހުރ  ސަރަހައްދުގައ 

ިއުޞޫލުންި ިބީލަމުގެ ިތަރައްގީކުރުމަށް ިބ ންތަކެއް ިމާލޭިވ ލ މާލޭިސ ނާއީިސަރަހައްދުގެ ިދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށް
ިގޮތުންި ިގާނޫނީ ިކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިއެބ ންތަކަކީ ިއ ޢުލާން ިދެ ިކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ސ ޓީ

ިއެއ ދާރާއާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިބ ންތަކެއްިނޫންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިކުރ މަތ ވެދާނެކަމަށްި ިމައްސަލަތަކެއް ިބޮޑެތ  ިޤާނޫނީ ިކުއްޔަށްދީފ ނަމަ، ިއުޞޫލުން ިބ ޑް އެބ ންތައް
ިއެ ިދެކޭތީ، ިހައްލުކުރުމަށްފަހުިިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަތައް ިހުރ  ިޤާނޫނީގޮތުން ިމ ލްކުވެރ ކަމާމެދު ބ ންތަކުގެ

ިނޫނީ،ިިއެބ ންތައްިިކުއްޔަށްިިދޫނުކުރުމަށްިިމާލޭިިސ ޓީިިކައުންސ ލްގެިިއ ދާރާގައ ިިދެންނެވީއެވެ.
ި

ނޑަކަށްި އެރަށުިދެރައްޔ ތެއްގެިމައްސަލައެއްިވަނަިއަހަރުިހ ސާބުގައ ިސ.ހ ތަދޫިކޯޓުގެިގާޒ2442ިިީގާތްގަ
ި ިއެ ިމ ކޮމ ޝަނުނ1ިިްބަލައ  ިގުޅ ގެން ިމ މައްސަލައާ ިތަންފީޒްކޮށްފައ ވާކަން ިޙުކުމް ިކުރ  ިމައްޗަށް މީހުންގެ

ިޑ  ިބެލ ބެލުމުން ިލ ޔުންތައް ިސަރވ ސްގެ ިރ ހެބ ލ ޓޭޝަން ިއެންޑް ިޕެނ ޓެންޝަރީ ިއޮފް އެނގޭތީިޕާޓްމަންޓް
 އެވެ.މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީ

ި

ި ނޑަކަށް ިއެއްޖ ންސުނ2442ިިްގާތްގަ ިދެމީހުން ިއެރަށު ިގާޒީ ިކޯޓުގެ ިސ.ހ ތަދޫ ިހ ސާބުގައ  ވަނައަހަރު
ިއަރުވާލުމަށްި ިދޮޅުއަހަރަށް ިކޮންމެމީހަކު ިއެދެމީހުންކުރެ ިކުރީ ިޙުކުމް ިބަލައ  ިމައްސަލައެއް ގުޅުންހ ންގ 

ި ިކުރުމުގެގޮތުން ިތަންފީޒު ިޙުކުމް ިއެ ިއެގޮތުން ިއަރުވާލި ކަމަށާއ ، ިދޮޅުއަހަރަށް ިއެކަކު އެތަނުން
ިމައްޗަށްކުރި  ިއޭނާގެ ިދާނދެންވެސް ިއަދ އަދަށް ިމީހަކަށްވާތީ ިތ މާގެ ިފަރާތަކީ ިދެންހުރ  ކަމުގައ ވ ޔަސް،

 ޙުކުމްިތަންފީޒުކޮށްފައ ިނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

20 

އަހަރުިޑ ސެމްބަރމަހުގައ ިދ.މާއެނބޫދޫިވަނ2188ިިަދ.މާއެނބޫދޫިމ ސްކ ތަށްިމަސައްކަތުިމީހުންިހޯދުމަށްި
ިޝަކުވާި ިއަދ ، ިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިއެއ ދާރާއ ން ިކޮށްފައ ނުވާކަމަށް ިއ އުލާނެއް ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ

ިނެތުމުން ިއެނގެން ިފަރާތް ިމައްސަލަި، ހުށަހެޅ  ިނެތުމުން ިސާފުކުރެވެން ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރަށް މ މައްސަލާގައ 
ި.މ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ

ި

ި ިވަޒީފާއަށް ިމީހާގެ ިމަސައްކަތު ިމ ސްކ ތު ިއ ދާރާއ ން، ިކައުންސ ލްގެ ިހޯދަނ1ިިްދ.މާއެނބޫދޫ މީހަކު
އަހަރުވެފައ ވާިފަރާތަށ55ިިްގައ ިއ ޢުލާންިކުރުމުންިއެކަމަށްިކުރ މަތ ލ1022ިިީބޭނުންވެގެންިޑ ސެމްބަރި

ިޒުވާންި ިވަޒީފާދީފައ ވަނީ ިއޭނާއަށް ިކަމަށާއ ، ިވަޒީފާދީފައ ވާ ިމ ސްކ ތުގައި 1ިިމ ހާރު ިމީހުން މަސައްކަތު
ި ިގެންދާތާ ިބުނ1ިިާވަޒީފާއަދާކުރަމުން ިކަމަށް ިވަކ ކުރުމަށްފަހު ިއެކަކު ިމ އ ން ިވަނ ކޮށް އަހަރުވެފައ 

ިމައްސަލަ.

21 

ި ިރަށްވެހ ގޭގައ  18ިިހއ.ހޯރަފުށީ 2182ިޖެނުއަރީ 85ިިއ ން ިމީހުނ2182ިިްފެބްރުއަރީ އަށް
ިހަމަޖައްސާފައ ވާި ިފައ ސާިިބައ ތ އްބާފައ ވަނީ ިދުވަސްތަކަށް ިތ ބ  ިއެމީހުން ިއަދ  ިއެއްގޮތަށްކަމާއ ، އުސޫލާ

ިހ ނގާފައ ނުވާތީ،ި ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއަދ  ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ ިމ މައްސަލާގައ  ދައްކާފައ ވާތީ،
ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިކައުންސ ލްގެ ިއެ ިއާއ  ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިސްރީލަންކާިހއ.ހޯރަފުށީ ިރައްޓެހ  ިދެމީހުންގެ މެމްބަރަކާ
ި ިރަށްވެހ ގޭގައ  ިހޯރަފުށީ ިކުއްޔަށ20ިިްބަޔަކު ިއެމީހުން ިދ ޔައ ރު ިއުޅެފައ  ިކުއްޔަށް ިދުވަހު ވަރަކަށް

ި ިފައ ސާއ ން 1645ިި/-ދައްކަންޖެހު ިމ  ިޑ ސްކައުންޓެއް ިފަހެއް(ިރުފ ޔާގެ ިނުވަދ ހަ ިހަސަތޭކަ 1ި)ދެހާސް
ިކަމަށާއ  ިދީފައ ވާ ިއަދި ،ިމީހުނަށް ިއަންގާނުލާ ިރައްޔ ތުންނަށްވެސް ިކުރީ ިއެކަން ިދ ންއ ރު މ ޑ ސްކައުންޓް

ިކައުންސ ލުންިފާސްނުކޮށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

22 

ިފަރާތްތަކުންި ިބައ ވެރ ވާ ިދަތުރުގައ  ިފައ ސާއ ން، ިދައުލަތުންދޭ ިޚަރަދުކުރުމަށް ިދަތުރުތަކުގައ  މ ފަދަ ިގުޅ ގެންި ިމައްސަލަތަކާ ިއެކ  ިފަރާތުން ިހުންނަ ިޙަވާލުވެގެން ިބަޖެޓާ ިކޯޓުގެ ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ގއ.ގެމަނަފުށީ 23 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިއެއޮންނަ ިއުސޫލަށް ިއަދި ހަމަޖައްސާފައ ވާ ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިހ ފުމަކީ ިކުއްޔަށް ިތަންތަން ރޭޓުން
ިގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމަކަށްނުވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިއަންނަ ިބޭރުން ިރަށުން ިގެއ ންިއެކޯޓަށް ިއަމ އްލަ ިއޭނާގެ ިހ ފަނީ ިކޮޓަރ  ިކުއްޔަށް ިބޭތ އްބުމަށް ފަރާތްތައް
 ކަމަށާއ ،ިއޭނާގެިތ މާގެިގެއެކުންވެސްިކޮޓަރ ިކުއްޔަށްިހ ފާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

ިގ ނަި ިނުނ ންމާ ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތުން ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމަސައްކަތް ިއެޅުމުގެ ިމ ސްކ ތެއް ިގއ.ގެމަނަފުށީގައ 
ިމ މައްސަލަި ިމ ކޮމ ޝަނުން ިއަޅަމުންދާތީ، ިއެއ ދާރާއ ން ިފ ޔަވަޅުތައް ިއަޅަންޖެހޭ ިއެކަމާމެދު ދުވަސްވާތީ،

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.
ި

ިއޮފީހުންި ިގެނަފުށީ ިހޯދުމަށްޓަކައ  ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިއެޅުމުގެ ިމ ސްކ ތެއް ގއ.ގެމަނަފުށީގައ 
1020ިި ިކުރ  ިތެރޭގައ  ިއަހަރުގެ ިހ މެނޭިވަނަ ިތެރޭގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނަކާ

ިހ ޔާކުރަންވެފައި  ިޢ މާރާތްކޮށްނ މ  ިވަނީ ިމ ހާރު ިމ ސްކ ތް ިއެ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިއެމަސައްކަތް ފަރާތަކާއ 
ިގ ނަދުވަސްި ިދެމަހަށްވުރެ ިމ ހާރު ިދ ޔަތާ ިފަހަނަޅައ  ިމުއްދަތު ިނ ންމަންޖެހޭ ިމަސައްކަތް ކަމަށާއ ،

ިމި ވެފަ ިކަމަށާއ ، ިނާޅާ ިފ ޔަވަޅެއް ިއެއްވެސް ިއ ދާރާއަކުން ިކައުންސ ލްގެ ިގެމަނަފުށީ ިއެކަމާ އ ވާއ ރު
ިފަރާތްތަކުގެތެރޭގައ ،ި ިކުރ މަތ ލީ ިކުރުމުން ިއ ޢުލާން ިމަސައްކަތަށް ިކުރުމުގެ ިޢ މާރާތް މ ސްކ ތް

ތްތައްވެސްިހ މެނޭިކަމަށާއ ،ިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރ ިފަރާތަށްވުރެިމާކުޑަކޮށްިބ ޑުިހުށަހެޅ ިރަނގަޅުިފަރާ
މީހުންގެިކޮމ ޓީންިމ ިމަސައްކަތްިއޭނާއަށްިދޭންިނ ންމީިގަވާއ ދ9ިިާހުށަހެޅުނުިބ ޑްތައްިއ ވެލުއޭޓްިކުރ ި

 ޚ ލާފަށްިކަމަށްިބެލެވޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
 

24 

ި ިދޫކުރެވުނުގޮތުގެ ިކޭބަލް ިގޭގެއަށް ިއެޅ އ ރު ިކޭބަލް ިގޭގެއަށް ިއެރަށު ިލ ޔެކ ޔުމުންިލ.ހ ތަދޫގައ  ތަފްޞީލް
ިލ.ހ ތަދޫި ިނެތުމުންނާއ  ިބެލޭނެގޮތެއް ިޢަދަދު ިކޭބަލްގެ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިގޭގެއަށް ިނެތުމުން ބަލަހައްޓާފައ 

ި ިހ ތަދޫ ިލ. ިހުރ އ ރު ިކަމުގައ  ިކައުންސ ލަރު ިދ ންކަނ3ިިްކައުންސ ލަރު، ިކޭބަލް ިކަރަންޓް ރައްޔ ތަކަށް
ިކޭބަި ިނެތުމުންނާއ  ިހެއްކެއް ިއެއްވެސް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިއެނގޭނޭ ިސ ޓީގައ  ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ ިދ ންކަމަށް ލް

ިބުނެފައ ނުވާތީ،ިލ.ހ ތަދޫިކުރީގެިކައުންސ ލަރ ިމީހަކަށްިކުރީގެިކައުންސ ލަރިކޭބަލްިދ ންކަމަށް   ،އެއްވެސް

ިހޯދ ކަންިިއޭނާގެ ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއޭނާގެ ިނުވަތަ ިބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާ
ި ިނެތުމުން، ިލ ބ ފައ  ިގަރީނާ ިހެއްކާއ  ިސާބ ތުވާވަރަށް ިނަންބަރު: ކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ ި، 2111/83ޤާނޫން

ި ިގެ ިޤާނޫން( 25ިކޮމ ޝަނުގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިނަންބަރުގައ 8ިިވަނަ ިމ މައްސަލައަކީިވަނަ ިފަދައ ން ވާ

ިކައުންސ ލަރާއި ލިކޭބަލްިގެނެސްފައ ވާިކަރަންޓްލުމަށްޓަކައ ިއެރަށުގައ ިރައްޔ ތުންިިހ ތަދޫ.ލ ިހ ތަދޫ .

 .ކައުންސ ލަރުގެިޢާއ ލާިމީހުންިބޭނުންކޮށް،ިބަހައ ،ިވ އްކާހަދަމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަި

ި

25 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަނޑައަޅައ ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި
ި ިމ ތަކެތި އަދ  ިބަލަހައްޓައ ގެން ިރ ކޯޑު ިބޭނުންކުރުމުގައ  ިތަކެތ  ިމ ފަދަ ިލ ބޭ ިއޮތްތާނގައ  ކުރ ޔަށް

 ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ބޭނުންކުރުމަށްިލ.ހ ތަދޫިކައުންސ ި
ި

2422ިި ިބޭއްވ  ިތ ނަދޫގައ  ިއަހަރު ިގދ.ތ ނަދޫިވަނަ ިމަސައްކަތްތަކުގައ  ިމުބާރާތުގެ ިއެތުލެޓ ކްސް މަކ ޓާ
ިއެންމެި ިއޮފީހުގެ ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވަނީ ިނުރަސްމީގަޑީގައ  ިއޮފީހުގެ ިމުވައްޒަފުން ިބައެއް ކައުންސ ލްގެ

ިއެނގެންއޮތުމާއ  ިލ ޔެކ ޔުމުން ިހޯދައ ގެންކަން ިހުއްދަ ިއެހީތެި، އ ސްވެރ ޔާގެ ިކަތީބުގެ ިކަތީބާއ  ރ ޔާިއެގޮތުން
ިއަދި  ިއޮތުމާއ ، ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަން ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއެދުވަސްވަރު ވެސް
ިހުއްދަދީގެންި ިދީފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިޗެކްކުރ އ ރު ިހ ސާބުތައް ިއ ތުރުގަޑީގެ މ ކޮމ ޝަނުން

ި ިއަދ  ިއޮތުމާއ ، ިއެނގެން ިވަގުތުތަކަށްކަން ިމަސައްކަތާިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާ ިމުބާރާތުގެ ިއެތުލެޓ ކްސް މަކ ޓާ
ިނެތުމާއ ،ި ިއެނގެން ިލ ޔުންތަކުން ިދީފައ ވަކަން ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއޮފ ސަރަށް ިއ.އެޑްމ ން ގުޅ ގެން
ިހުއްދަި ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވަނީ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިބަހުންވެސް ިފަރާތްތަކުގެ ިސުވާލުކުރެވުނު ިގުޅ ގެން މ މައްސަލައާ

ި ިއޮތުމުންހޯދައ ގެންކަން ިކައުންސ ލްގެިި،އެނގެން ިގދ.ތ ނަދޫ ިއަދ  ިނ ންމީއެވެ. ިމ ހާހ ސާބުން މ މައްސަލަ
ި ިބެލ އ ރު، ިފަރާތުން ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިލ ޔުންތައް ިހ ސާބުތަކާއ  ިފައ ސާއާބެހޭ ިއަހަރުގ2422ިިެއ ދާރާގެ ވަނަ

ިގެންގޮސްފައ ނު ިބަލަހައްޓަމުން ިތ ޖޫރީބާކީ ިއައ ޓަމްބަކީއާއ  ިފެށ ގެން ިމަލ އްޔަތުގެިކުރީކޮޅުން ިދައުލަތުގެ ވާތީ،
ިއ ދާރާއަށްި ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ިބެލެހެއްޓުމަށް ިހ ސާބުތައް ިފައ ސާއާބެހޭ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ގަވާއ ދުގައ ވާ

ިއެންގީއެވެ.
ި
 
ި

ިބާރުި ިނުފޫޒާއ  ިމަޤާމުގެ ިކަތީބު ިއެއ ދާރާގެ ިގުޅ ގެން، ިމެމްބަރުންނާ ިކައުންސ ލްގެ ގދ.ތ ނަދޫ
ި ިމަކ ޓާ ިއ ތުރުގަޑި ބޭނުންކޮށްގެން ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިތެރޭގައ  ިމާޗްމަހު ިދ ޔައ ރު ިހ ނގަމުން މުބާރާތް

)ހަތްހާސް(ިރުފ ޔާއަށްވުރެިބޮޑުިޢަދަދެއްިފައ ސ7,000.00ިިާނަގައ ގެންިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާގެިގޮތުގައ ި
ިފައ ސާއާއ  ިމީހުންގެ ިކުރާ ިހުކުރު ިހުންނަ ިތ ޖޫރީގައ  ިކަމަށާއ ، ިނަގާފައ ވާ ިއެއ ދާރާއ ން އެހެނ ހެންި،

ހުންނަިފައ ސާިމީގެިތެރޭގައ ިހ މެނޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.  ގޮތްގޮތުންިލ ބ ފައި 

ި

26 

ވަނަިއަހަރުގެިއެއްވެސްިމަހެއްގައ 1022ިިއާއ 1020ިިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާި ިއެކި  ިނެތ  ިބެލުމެއް ިގަވާއ ދަށް ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިވެރ ޔާ ިޒ ންމާދާރު ިކައުންސ ލްގެ ގދ.އަތޮޅު 27 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިގޮތުގައ  ިފެންނާންިި-/5,000އ ތުރުގަޑީގެ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިއޮތްކަމެއް ިނަގާފައ  ިރުފ ޔާ )ފަސްހާސް(
ިވެރ ޔަކުި ިސޮއ ކުރުމަށްފަހު ިފޮތުގައ  ިއ ތުރުގަޑީގެ ިގެންދަނީ ިނަގަމުން ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއޭނާ ނެތުމާއ ،

ި ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިކަމަށްވުމާއެކު ިހުއްދަދ ނުމުން ފައ ސާިއ ތުގަޑީގެ
 ިިއެވެ.މ ހާހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީި،ވާތީނަގާފައ ވަނީިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ 

 
ިމުވައްޒަފުންި ިމަޤާމުތަކަށް ނޑުގައ ވާ ިއޮނ ގަ ިފާސްކުރެވ ، ިއޮނ ގަނޑު ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލްތަކުގެ
ިއ ދާރާތަކުގެި ިކައުންސ ލްގެ ިރަށު ިއ ދާރާތަކާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފެށ ގެން ިތާރީޚުން ބަދަލުކުރެވޭ

ރވ ސްިކޮމ ޝަނުގެިނަންބަރުިޒ ންމާދާރުވެރ ންނަށްިދެވޭިއެލަވަންސްިދ ނުންިހުއްޓާލެވޭނެކަމަށްިސ ވ ލްިސަ
ިއޮނ ގަނޑ21/1022ިިު ިއ ދާރީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިއަންގާފައ އޮއްވައ  ސަރކ އުލަރއ ން

ި 19ިިފާސްކުރެވ  ިކުރުމަށްފަހުވެސ1022ިިްޖުލައ  ިހ ޖުރަ ިމުވައްޒަފުން ިއޮނ ގަނޑަށް ިއެ ިފެށ ގެން އ ން
ިޒ ންމާދާރުވެރ  ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާއަށް ިގެންގޮސްފައ ވުމާއ ،ިއެއ ދާރާގެ ިދެމުން ިއެލަވަންސް އޮކްޓޯބަރ10ިިޔާގެ

1022ިި ިއެއޮފީހުގެިިއޭނާގައ  ިޙަވާލުވެގެންހުރ  ިމަސްއޫލ އްޔަތާ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ ިދ ޔުމުން ޗުއްޓީއަށް
ިޑ ރެކްޓަރަި ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެިއެސ ސްޓެންޓް ިއެގޮތަށް ިދީފައ ވުމާއ ، ިއެލަވަންސް ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ ށް

ިހަމަޖެހ ފައ ިމަސްއޫ ިދޭގޮތަށް ިއެލަވަންސް ިޒ ންމާދާރުވެރ އެއްގެ ިމުވައްޒަފަކަށް ިޙަވާލުވާ ިވަގުތީގޮތުން ލ އްޔަތާ
ިދީފައ ވުމާއެކު ިމަޢުލޫމާތު ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިވެރ ޔާއަިި،ނުވާކަމަށް ށްިޒ ންމާދާރު

ި ިދީފައ ވާ ިއ ތުރަށް ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިތ ންސަތޭކަި)9,377.79ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެ ނުވަހާސް
ި ިއާއ  ިހަތްދ ހަނުވަލާރ ( ިޑ ރެކްޓަރަށްހަތްދ ހަހަތްރުފ ޔާ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާގެިިއެސ ސްޓެންޓް ދީފައ ވާ

ި ިކަމުގައ ވާ ިއަދަދު ިޖުމްލަ ިއެދެމީހުންގެިި-/4,690އެލަވަންސްގެ ިރުފ ޔާ ިނުވަދ ހަ( ިހަސަތޭކަ )ހަތަރުހާސް
ިއެކަ ިއާމްދަނީފައ ސާގެ ިހޯދައ  ިއަނބުރާ ިއެންގުމަށްިއަތުން ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއެކަން ިޖަމާކުރުމަށްފަހު އުންޓަށް

ިންގީއެވެ.ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެ

ިކަންތަ ިއެކ ގޮތަށް ިކަންތައްތަކުގައ  ިއެއްބާވަތުގެ ިއޭނާއަށްިމުވައްޒަފުންނާމެދު ިކަމަށާއ ، ިކުރަމުންދާ އްތައް
ި ިމުސާރައ ގެ ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްއެއްގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާތީ، ިމަސްޢޫލ އްޔަތު ިވެރ އެއްގެ 2/3ިޒ ންމާދާރު

ިގޮތުގައި  ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއ ތުރުން ިނަގަމުންދ އުމުގެ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިމ ހާރުވެސް ބައ 
ިރުފ ޔ5,000.00ިިާ ިކަމަށާއ ،ި)ފަސްހާސް( ިނަގާފައ ވާ ިމަހަކުވެސް ިކޮންމެ ިރުފ ޔާ ިގ ނަ އަށްވުރެ

ިހުޅުވައ ގެން ިއޮފީސް ިއ ތުރުގަޑި ، ނުރަސްމީގަޑީގައ  ިތަޅުލައ ގެން، ިނުވަދެވޭގޮތަށް ިމުވައްޒަފުންނަށް އެހެން
ިތަންތަނަށްި ިލ ޔެ ިސ ޓީތައް ިޝަކުވާގެ ިމީސްމީހުންގެ ިއެކ  ިއ ނދެގެން ިއޮފީހުގައ  ިބޭނުމުގައ  ނެގުމުގެ
ިބަހައްޓާި ިމޭޒުމަތީގައ  ިފޯނާއ ، ިމޯބައ ލް ިކެމެރާއާއ ، ިގެއްލ ފައ ވާ ިއޮފީހުން ިކަމަށާއ ، ފޮނުވަމުންދާ
ފޯނަކާއ ،ިއަދ ިއޮފީހުގެިމުވައްޒަފުންިބޭރަށްދާއ ރުިބޭނުންކުރަމުންިއަންނަިފޮތްވެސްިނެގ ިކަމަށްިއޮފީހުގެި

ިމ ގޮ ިކަމަށާއ ، ިއޭނާއަށް ިކުރަނީ ިތުހުމަތު ިމުވައްޒަފުން ިއޭނަގެިހުރ ހާ ިތަކެތ  ިހޯދާ ިގެއްލ ގެން ތަށް
ނޑުންިފެނ ފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ. ިވަތްގަ

ި

ިފައ ސާި ިމުދަލާއ  ިސަރުކާރުގެ ިޚަރަދު ިކޮށްފައ ވާ ިއާމްދަނީއާއ  ިލ ބ ފައ ވާ ިޕްރީސްކޫލަށް ކ.ހ ންމަފުށީ ިދުވަސްވަރުި ިހ ންގ  ިކޮމ ޓީން ިމަސައްކަތްކުރާ ިތަރައްގީއަށް ިއަންހެނުންގެ ިއެރަށު ިޕްރީސްކޫލް ކ.ހ ންމަފުށީ 28 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިމެއ  ިގަވާއ ދު ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިލ ޔެ ިހ ސާބުތައް ިހޭދަކުރުމާއ  1001ިިބެލެހެއްޓުމާއ  ި)ހ(ގައ ވ6.09ިާގެ ގެ
ިތަންތަންިރަޖ ސްޓްރީކޮށްި ިކ ޔަވައ ދޭ ިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަންގެ ިބަލަހައްޓާފައ ނުވާތީއާއ ިމ ނ ސްޓްރީ ގޮތުގެމަތ ން

ގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިފައ ސާގެިހ ސާބުތައްިބަލަހައްޓާފައ ނުވާތީއާއ 22.1ިިއަދ 22.2ިިހ ންގުމުގެިގަވާއ ދުގެި
ިސްކޫލްގެި ިޕްރީ ިއަންހެނުންގެިިކ.ހ ންމަފުށީ ިހ ންމަފުށީ ިހުންނަނީ ިޙަވާލުވެ ިއ ސްކޮށް ިކަންތައްތަކާ އެންމެހާ

ިތަރައްޤީއަށްި ިއަންހެނުންގެ ިބަޔާނުންނާއ  ިއޭނާގެ ިރައީސާކަން ިކޮމ ޓީގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް
ިއަދާކު ިވަޒީފާ ިޕްރީސްކޫލްގެ ިބަޔާންތަކުންނާއ  ިމެމްބަރުންގެ ިބައެއް ިކޮމ ޓީގެ ިބައެއްިމަސައްކަތްކުރާ ރ 

ިޕްރީި ިޙަވާލުވަނީ ިއާންމުގޮތެއްގައ  ިފައ ސާއާ ިލ ބޭ ިސްކޫލަށް ިޕްރީ ިއެނގޭތީއާއ  ިބަޔާންތަކުން ފަރާތްތަކުގެ
ިތަރައްޤީއަށްި ިއަންހެނުންގެ ިބަޔާނުންނާއ  ިއޭނާގެ ިފަރާތުންކަން ިޙަވާލުވެހުރ  ިއ ސްކޮށް ިހ ންގުމާ ސްކޫލް

ިބަޔާން ިމެމްބަރުންގެ ިބައެއް ިކޮމ ޓީގެ ިބައެއްިމަސައްކަތްކުރާ ިއަދާކުރ  ިވަޒީފާ ިޕްރީސްކޫލްގެ ތަކުންނާއ 
ފަރާތްތަކުގެިބަޔާންތަކުންިއެނގޭތީއާއ ިޕްރީިސްކޫލްގެިފީިބަލައ ގަނެފައ ވާިދެިފަރާތްކަމަށްވާިޕްރީިސްކޫލްގެި

ިސްކޫލްި، ޓީޗަރ1ި ިފައ ސާ ިބަލައ ގަނެފައ ވާ ިއެދެފަރާތުން ިބަޔާނުގައ  ިދީފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ކ.ހ ންމަފުށ 
ިއ ންކާރުކޮށްފައ ިހ ންގު ިމ ކަމަށް ިއޭނާވެސް ިއަދ  ިބުނެފައ ވުމާއ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށް ިފަރާތާ ިޙަވާލުވެހުރ  މާ

ިއޭނާގެި ިފައ ސާ ިބާކީވ  ިޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ިއެކ އެކ  ިސްކޫލްގެ ިފައ ސާއ ން ިލ ބުނު ިޕްރީސްކޫލަށް ނުވާތީއާއ 
ިޕްރީސްކޫލްގެ ިބުނެފައ ވާތީ، ިއޭނާ ިހުންނާނެކަމަށް ިގޮތުގައ ިިއަތުގައ  ިނާޖާއ ޒު ިގެންގުޅުމުގައ  ިއޭނާ ފައ ސާ

ިމ ހ ސާބުންި ިމ މައްސަލަ ިލ ބ ފައ ނުވާތީ ިގަރީނާ ިހެއްކާއ  ިއެނގޭވަރަށް ިބޭނުންކޮށްފައ ވާކަން އެފައ ސާ
 ނ ންމީއެވެ.

 
ި ިގުޅ ގެން ިހ ންގާއ ރުިމ މައްސަލައާއ  ިމުޢާމަލާތްތައް ިފައ ސާގެ ިސްކޫލުން ިޕްރީ ިކ.ހ ންމަފުށީ ކުރ މަގުގައ 

ިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ިމަށްިކ.ހ ންމަފުށީިޕްރީިސްކޫލަށްިއެންގުނުިލާޙުކުރުއ ޞް
ި
މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަންގެިކ ޔަވައ ދޭިތަންތަންިރަޖ ސްޓްރީކޮށްިހ ންގުމުގެި، ކުރ އަށްއޮތްތާނގައ  .2

ި ިއެސްކޫލަށް ިނޫންކަމަށާއ  ިގޮތަކަށް ިއެދެވޭ ިހ ންގާފައ ވަނީ ިމުޢާމަލާތައް ިއާމްދަނީގެިފައ ސާގެ ލ ބ ފައ ވާ
ިމައްސަލަ.ިތަފްޞީލާއ ިޚަރަދުކުރެވ ފައ ވާިލ ޔެކ ޔުންތައްިތަފްޞީލްކޮށްިއެނގެންިނެތްކަމަށްިބުނާި

ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

 އްޓުން.ގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިފައ ސާގެިހ ސާބުތައްިބެލެހ22.1ިެއަދ 22.2ިިގަވާއ ދުގެި
 ސްކޫލުންިކުރާިޚަރަދުތައްިއެނގޭނެގޮތަށްިލ ޔެކ ޔުންިބެލެހެއްޓުން. .1
ި

ިލ ބޭނެގޮތެއްިި.2ިި ިބޯފެން ިސަރަހައްދުން ިބަނދަރު ިފެށުމާއ އެކު ިހަދަން ިބަނދަރު ލ.ިމުންޑޫ
ިޖަމްޢ އްޔާއ  ިޒުވާނުންގެ ިމުންޑޫ ިލ. ިފަންޑްފޮއްޓަށްިހަމަޖެއްސުމައްޓަކައ  ިބެހެއްޓ  ިއ ސްނަގައ ގެން ން

ި ިފަރާތުނ5,000.00ިިްޖަމްޢ އްޔާއ ން ިއ ސްމެންބަރުންގެ ިޖަމްޢ އްޔާގެ ިލާފައ ވާކަން ިރުފ ޔާ )ފަސްހާސް(
ިހެވީފޯސްއ ންި ިފަރާތްކަމުގައ ވާ ިމަސައްކަތްކުރަމުންދ ޔަ ިހެދުމުގެ ިބަނދަރު ިއޮތުމުންނާއ ، އެނގެން

ިއަށްސަތ8,888.88ިިޭ ިލާފައ ވާކަންި)އަށްހާސް ިފަންޑްފޮއްޓަށް ިއަށްޑ ހައަށްލާރ ( ިއަށްޑ ހައަށްރުފ ޔާ ކަ
ިފައ ސާި ިފަންޑްފޮއްޓަށް ިބައެއްފަރާތްތަކުން ިއ ތުރުންވެސް ިމީގެ ިއަދ  ިއޮތުމުންނާއ ، ިއެނގެން ލ ޔެކ ޔުމުން

ތޭރަހާސްި)13,988.88ިލާފައ ވާކަންިއެނގެންިއޮތުމުންނާއ ،ިފަންޑްފޮށ ިކެނޑ އ ރުިއެފޮށީގައ ިމަދުވެގެންި
ިފޮށި  ިދެއްކ ނަމަވެސް ިހ ސާބުތަކުން ިހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ިއަށްޑ ހައަށްލާރ ( ިއަށްޑ ހައަށްރުފ ޔާ ނުވަސަތޭކަ

ނޑ އ ރުިފޮށީގައ ިހުރ ކަމަށްިފައ ސާިޙަވާލުކުރ ިފަރާތުންިބުނެފައ ވަނީި )ހަތްހާސްިދުއ ސައްތ7,242.00ިަ ިކެ
ި ިވުމާއެކު ިކަމަށް ިރުފ ޔާ ިދޭއް( ިސާޅީސްއަށްރުފ ޔ6,748.88ިިާސާޅީސް ިހަތްސަތޭކަ )ހަހާސް

ިލ.ި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިފަރާތުން ިއޮފީހުގެ ިއެފޮށ  ިމަދުވާތީ ިފޮށ ން ިކެނޑ އ ރު ިފޮށ  އަށްޑ ހައަށްލާރ (
ސުވާލުކުރުމުންިއެފޮށ ިބަހައްޓާފައ ިފުރަތަމަިހުރީިއޮފީހުގެިިފަރާތާިމުންޑޫއޮފީސްިހ ންގުމާިއޭރުިޙަވާލުވެހުރ ި

ިހުންނަ ިިވަންނަތަނުގައ  ިއެފޮށ  ިއެތަނުގައ  ިކަމަށާއ  ިމަތީގައ  ިބަހައްޓާފައ ހުރި 20ިމޭޒެއްގެ ިދުވަހު ވަރަކަށް
ި ިގެންގޮސް ިފޮށ  ިއޭގެފަހުން ިއޭނާކަމަށާއ  ިކޮޓަރ އަކީ ިކަމަށާއ  ިކޮޓަރ އަށްލީ ިވަގުތުތަކުގައި ިއޭނާގެ ނޫޅޭ

ި ިތަނެއްކަމަށް ިހުންނަ ިތަޅުލާފައ  ިިއޭނާޢާންމުކޮށް ިފޮށ  ިއަދ  ިފައ ސާިބުނެފައ ވުމާއެކު، ިފޮށ ން ނޑ އ ރު ކެ
ިމަޢުލޫމާތުި ިފަރާތްތަކުން ިތ ބ  ިތަނުގައ  ިކެނޑ  ިފޮށ  ިސުވާލުކުރ ކަމަށް ިއައ ސް ިޕޮލ ހުން މަދުވެގެން
ިޕޮލ ސްި ިމޯލްޑ ވްސް ިއެނގެންނެތްކަމަށް ިރެކޯޑްތަކުން ިފުލުހުންގެ ިބެލ ކަން ިއެމައްސަލަ ދީފައ ވ ޔަސް

ިމަ ިމ  ިލ ބ ފައ ވުމާއެކު، ިމަޢުލޫމާތު ިމައްސަލައަކަށްވާތީސަރވ ސްއ ން ިވައްކަމުގެ ިމައްސަލަިި،އްސަލައަކީ މ 

ިފޮއްޓެއްި ިފަންޑް ިއެހީގެ ިރައްޔ ތުން ިމުންޑޫ ިގޮތުން ިއެހީވުމުގެ ިޕްރޮޖެކްޓަށް ިހެދުމުގެ ިބަނދަރު ލ.މުންޑޫގެ
ިހަމަވ އ ރުި ިމުއްދަތު ިފޮށީގެ ިފަންޑް ިއެގޮތުން ިއެހީދީފައ ވާކަމަށާއ ، ިފައ ސާގެ ިއެފޮއްޓަށް ބަހައްޓާ،

ި 21,000.00ިިފޮއްޓަށްވަނީ ިފޮށި )އެކާވީސް ިޖަމާކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ، ިރުފ ޔާ ިގ ނަ ިއަށްވުރެ ހާސްރުފ ޔާ(
ިޚާއްޞައެހީތެރ ޔާގެި ިރާއްޖެތެރޭގެ ިހުންނެވ  ިޙަވާލުވެ ިހ ންގުމާ ިރަށުއޮފީސް ިރަށުއޮފީހުގައ  ބެހެއްޓ ފައ ވަނީ

ިތަޅުދަ ިފޮށީގެ ިބެލ އ ރު ިހުޅުވަން ިފޮށ  ިހަމަވެ ިމުއްދަތު ިފަންޑްފޮށީގެ ިދަށުގައ ކަމަށާއ ، ނޑ ވަނީިބެލުމުގެ
ިއެއްޗެއްކަމަށާއ ،ި ިދަށުގައ ވާ ިބެލުމުގެ ިޚާއްޞައެހީތެރ ޔާގެ ިރާއްޖެތެރޭގެ ނޑ އަކީ ގެއްލ ފައ ކަމަށާއ ،ިތަޅުދަ
ިގެއްލ ފައ ވާކަމަށާއ ،ިމ ކަމާި ިވީނުވީއެއްނޭނގ  ިފައ ސާއަށް ިއޭގައ ވާ ިހުޅުވ އ ރު ިހަލާކޮށްލައ ގެން ިފޮށ  އަދ 

ިރަ ިޝަކުވާކުރުމުންވެސް ިރައްޔ ތުން ިރާއްޖެތެރޭގެިގުޅ ގެން ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިއަޅާނުލާ ިމ ކަމާ ށުއޮފީހުން
ިއެހެނ ހެންި ިއަދ ވެސް ިފެކްސް ިފޯނާއ  ިރަށުއޮފީހުގެ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ޚާއްޞައެހީތެރ ޔާގެ
ިތަކެތ ިނަހަމަިގޮތުގައ ިބޭނުންކުރަމުންދާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިރަށުއޮފީހަށްިހުށަހެޅޭިމައްސަލަތަކާއ ިރައްޔ ތުންގެި
ިގުޅ ގެންި ިސުނާމީއާ ިއަދ  ިހަދަމުންދާކަމަށާއ ، ިދައްކާ ިހާމަކޮށް ިމީހުންނަށް ިގާތް ިއޭނާގެ ލ ޔެކ ޔުންތައް
ިރަށުި ިތެލަށްވެސް ިދ ން ިދ ނުމަށްޓަކައ  ިކަރަންޓް ިބާވަތްތަކާއ  ިކާޑުގެ ިހ ލޭދ ން ިމުންޑޫއަށް ސަރުކާރުން

މެޓީންވަނީިޚ ޔާނާތްތެރ ވެފައ ވާކަމަށްިބުނާިއޮފީހުގައ ިތ ބ ިވެރ ންނާއ ިއެކަމަށްިރަށުއޮފީހުންިނަގާފައ ވާިކޮ
ިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިފޮނުވީއެވެ.ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްި
ި

ި1.ިި ިޚާއްޞައެހީތެރ ޔާލ.މާބައ ދޫ ިޙަވާލުވެހުރ އ ރުިިމުންޑޫިރާއްޖެތެރޭގެ ިހ ންގުމާ އޮފީސް
އޮފީހުގެިފޯނާއ ިފެކްސްއާއ ިފޮޓޯކޮޕީމެޝ ންފަދަިތަކެތ ިރައްޔ ތުންގެިތެރެއ ންިއެތަކެތީގެިބޭނުންކުރަންިއެދޭި
ިހޯދައ ދ ނުމަށްި ިފައ ދާއެއް ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިނަމަވެސް ިހުއްދަދީފައ ވާނޭކަމަށާއ  ިބޭނުންކުރުމުގެ ފަރާތްތަކަށް

ިފަރާތްނޫންިޢަމަލުކޮށްފައ ނުި ިފެންނަންޖެހޭ ިއެލ ޔެކ ޔުން ިލ ޔެކ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިއޮފީހުގެ ިއަދ  ިކަމަށާއ  ވާނެ
މ މައްސަލަިސާބ ތުވާވަރަށްިހެކ ބަސްިލ ބ ފައ ނުވާތީ،ިި،ބުނެފައ ވުމާއެކުިއޭނާިފަރާތަކަށްިފެނ ފައ ނުވާނެކަމަށްި
ިއެވެ.މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީ

ި
ރާއްޖެތެރޭގެިސުނާމީއާިގުޅ ގެންިލ.މުންޑޫއަށްިއެހީގެިގޮތުގައ ިލ ބުނުިތަކެތ ިބެހުމުގައ ިި.1ި

ޙަރަކާތްތެރ ިވެފައ ނުވާނެިކަމަށްިބުނެފައ ވުމާއ އެކުިއަދ ިއެތަކެތ ިބެހުމުގައ ިހަރަކާތްތެރ ވި ޚާއްޞައެހީތެރ ޔާި
ިގުި ިސުނާމީއާ ިދީފައ ވަނީ ިމަޢުލޫމާތު ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިމުންޑޫ ިލ. ިމުންޑޫއަށް ިސަރުކާރުން 60ިޅ ގެން

11ިގެިނ ޔަލަށްިކޮންމެިމަހަކ1001ިުންިފެށ ގެނ1006ިްކަޅުހަމާއ ިކާޑުގެިބާވަތްތަކާއ ިއަދ ިމީގެިއ ތުރުންި
ިތަކެތ ވާނީި ިބާކީވ  ިތެރެއ ން ިބާވަތްތަކުގެ ިކާޑުގެ ިތެރެއ ން ިމީގެ ިދެމުންގޮސްފައ ވާނެކަމަށާއ  ިޑީސަލް ފީފާ

ކެތ ިނީލަންކ ޔާފައ ވާނެކަމަށާއި ފައ ކަމަށާއ ިއަދ ިއޮފީހާއ ިޙަވާލުވ އ ރުިބާކީިހުރ ިތަިރަށުގެިފަގީރުންނަށްިބަހާ
އަމ އްލަިބޭނުމަށްއެއްވެސްިއެއްޗެއްިބޭނުންކޮށްފައ ިނުވާނެކަމަށްިބުނެފައ ވާތީއާއ ިސުނާމީއާިގުޅ ގެންިލ ބުނުި

ިޑ ސާސް ިބަލަހައްޓާފައ ނުވާތީއާއ  ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިބެހޭ ިބެހުމާއ  ިސެންޓަރުންިތަކެތ  ިމެނޭޖްމެންޓް ޓަރ
ިފޮނު ިމ ކޮމ ޝަނުން ިހޯދުމައްޓަކައ  ިތަފްޞީލް ިތަކެތީގެ ިފޮނުވާ ިޑ ޒާސްޓަރިިވ ރަށްރަށަށް ިޖަވާބުގައ  ސ ޓީގެ

ިފޯރުކޮށްދީފައ ވާނީި ިމުންޑޫއަށް ިސެންޓަރުން ިއެ ިބުނެފައ ވަނީ ިސ ޓީގައ  ިފޮނުވ  ިސެންޓަރުން މެނޭޖްމެންޓް
މީހުންނަށްިދެވުނުިކާޑުގެިބާވަތްތައްކަމަށާއ IDPިިފައ ސާިކަމަށާއ ިއަދ ިިހަމައެކަނ ިގޯތ ިގެދޮރުގެިމަރާމާތު

ނޑުލާއ 206ިިގެިނ ޔަލަށްިކޮންމެިމަހަކ1002ިިުފެށ ގެންިއޯގަސްޓ1002ިިްއެގޮތުންިމާރޗްި 14ިކ ލޯިހަ
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 ނަންބަރުި

ި ިހަކުރާއ  51ިިކ ލޯ ިފުއް ިމެނޭޖްމެނIDPިްކ ލޯ ިޑ ޒާސްޓަރ ިފޮނުވާފައ ވާކަން ިބެހުމަށްޓަކައ  ޓްިމީހުންނަށް
ި ިއެތަކެތ  ިނަމަވެސް ިއޮތުމުންނާއ ، ިއެނގެން ިލ ޔުންތަކުން ިފޮނުވ  ިސެންޓަރުން ިގޮތުގެިި ިބެހ  މުންޑޫގައ 

ިސެންި ިމެނޭޖްމެންޓް ިޑ ޒާސްޓަރ ިރަށަށްިބަލަހައްޓަފައ ިިޓަރުންިތަފްޞީލް ިރަށް ިއެތަކެތ  ނުވާތީއާއ 
ިމ ި ިވަރު ިއެދުވަސް ިއެން.އެމް.ޑީ.އެފްއ ން ިހަރަކާތްތެރ ވ  ިބެލ ބެލުމުންިގެންދ އުމުގައ  ިލ ޔުމެއްހުރ ތޯ ކަމާއ ބެހޭ

ލ ޔުންތަށްިފެނ ފައ ނުވާތީއާއ ިއަދ ިމ ކޮމ ޝަނުންިލ.ިމުންޑޫއަށްިސުނާމީއާއ ިގުޅ ގެންިހ ލޭިއެހީގެިގޮތުގައި 
ސ ޓީއާއ ިގުޅ ގެންިިފޮނުވާފައ ވާިތަކެތީގެިމަޢުލޫމާތުިހޯދުމަށްިލ.ިއަތޮޅުކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިފޮނުވާފައ ވާި

ިއެފަދަިލ.ިއަތޮޅު ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިމުންޑޫ ިއ ދާރާއ ންިމ ކޮމ ޝަނަށްިފޮނުވ ިސ ޓީގައ  ކައުންސ ލްގެ
އެހީއެއްިދެއްވާފައ ނުވާކަމަށްިމުންޑޫިކައުންސ ލްގެިފެކްސްއަކާއ ިޙަވާލާދީިއެއ ދާރާއ ންިމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވާތީި

ިފެނ ފައ ނުވާ ިލ ޔެކ އުން ިކަންތައްތަކުގެ ިގުޅޭ ިތުހުމަތާއ  ިހެކި މ  ިވަރަށް ިދައުވާކުރެވޭނެ ިމައްސަލާގައ  ިމ  ތީ
ިނ ންމީ ިމ ހާހ ސާބުން ިމ މައްސަލަ ިލ ބ ފައ ނުވާތީ ިއަދ  ިއެހީފަދަިއެވެ. ިހ ލޭ ިލ ބޭ ިއ ދާރާތަކަށް ސަރުކާރުގެ

ިމުންޑޫި ިލ. ިގެންދ އުމަށް ިބަލަހައްޓަމުން ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތު ިތަފްޞީލް ިއެހީގެ ިމާލީ ތަކެއްޗާއ 
ިންގީއެވެ.ިގެިއ ދާރާއަށްިއެކައުންސ ލްި

ި

ި ިނަންބަރު 06/2008ިިޤާނޫނު ިޖަދުވަލް ިގެ ިޤާނޫނު( ިގަވާއ ދުތަކާބެހޭ 02ިި)ޢާންމު ވަނ19ިިަގެ
ިޢާންމުި ިއަކީ ިގަވާއ ދު" ިގެންދ އުމާބެހޭ ިމީހުން ިޢުމްރާއަށް ިޙައްޖާއ  ި"ދ ވެހ ރާއްޖެއ ން ނަންބަރުގައ ވާ

ިޤާނޫ ިގަވާއ ދުތަކާބެހޭ ިގަވާއ ދަކަށްވެފައ ،ިޢާންމު ިލ ބ ދީފައ ވާ ިބާރު ިޤާނޫނީ ިޤާނޫނުން ިގެިގަވާއ ދުތަކާބެހޭ ނު
01ިި ިޖަދުވަލު ިޤާނޫނުގެ ިމާއްދާގައ ،ިއެ ި، ގައާއ 2ިވަނަ ިގަވާއ ދުތައ1ިްޖަދުވަލު ިި،ގައ ވާ ިޤާނޫނުގެ 1ިއެ

ިމާއްދާގައ  ިހުންނާނެހެންިި،ވަނަ ިލ ބެން ިއާއްމުންނަށް ިފަރާތަކުން ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިހ ންގުމަށް ިގަވާއ ދެއް އެ
 ިކޮށްފައ ވުމާއ ؛އެގަވާއ ދުިޢާންމުކޮށްިޝާއ ޢުކުރަންވާނެކަމަށްިބަޔާންި

 
ި ިގަވާއ ދުގެ 01ިިއެ ިމާއްދާގައ ، ިމީހުނ2910ިިްވަނަ ިދ ވެހ ރާއްޖޭން ިފެށ ގެން ިއަހަރުން ވަނަ

ިއ ސްލާމ ކ2911ިިް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެދ  ިހުއްދައަށް ިގެންދ އުމުގެ ިމީހުން ިޙައްޖަށް ިއަހަރުގެ ވަނަ
ި ރޒަށް 06ިިއެފެއަ ިތެރެއ ން،1021ިިފެބްރުއަރީ ިފަރާތްތަކުގެ ިދ ޔަ ިހުށަހެޅުމަށް ިޕްރޮޕޯސަލް ގައ 
ި ިކޮޕީއެއްިއެއްފަރާތަކުން ިލެޓަރހެޑް"ިގެ ިކަމަށްވާ،ި"ޖަމާޢަތުގެ ިލ ޔުމެއް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު

ިޕްރޮޕޯސަލްި ިއެ ިމ ނ ސްޓްރީން ިއ ސްލާމ ކް ިގެންދ ޔަނަމަވެސް ިބަރާބަރަށް ިލ ޔުމެއް ިހުރ ހާ ިއެހެން ފ ޔަވައ 
ި ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ިކަމަށާއ ، ިފޮނުވާލާފައ ވާ ިމާކްސްިބަލައ ނުގަނެ ިލ ޔުންތަކަށް އެހެނ ހެން

ިކޮޕީއެއްި ިލެޓަރހެޑްގެ ިފަހުން ިނުވާތީއާއެކު، ިއެއްޗަކަށްވެސް ިމާކްސްދޭ ި"ލެޓަރހެޑަކީ" ދޭއ ރު
ިނަމަވެސް،ި ިކަމަށާއ ، ިއެއްބަސްވެފައ ނުވާ ިއެކަމާ ިމ ނ ސްޓްރީން ިއެ ިބުނުމުންވެސް ގެނެސްދޭނެކަމަށް

ި ިއަހަރު ިޖަމާޢަތަކުިފާއ ތުވ  ިޕްރޮޕޯސަލްއެހެން ިލ ޔުމެއްިިން ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިކޮންމެހެން ހުށަހެޅ އ ރު،

30 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ޙައްޖާއ ިޢުމްރާއަށްިގެންދ އުމުގެިހުއްދަދ ނުމުގައ ިޢަމަލުކުރެވޭނީިއެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތ ންކަމަށްި
 ބަޔާންކޮށްފައ ވުމާއ ؛

 
ޤާނޫނުގެިޖަދުވަލުންިއެގަވާއ ދުިއުނ ކޮށްފައ ވީނަމަވެސްިއެކަންިޢާންމުކޮށްިިޢާންމުިގަވާއ ދުތަކާބެހޭ

ިކޮށްފައ ނުވުމާއ  ިި،ޝާއ ޢު ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިގައ 62ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިއެ ިއަންގާ ިސަރުކާރުން ިޢަމަލުކުރުމަށް ިއެމައްޗަށް ިރައްޔ ތުން ިގަވާއ ދުތަކާއ ، ންގުންތަކާއ ،ިޤާނޫނުތަކާއ ،

ިޢާންމުކޮށްި ިއ ންތ ޒާމްކޮށް، ިގޮތަކަށް ިލ ބޭންހުންނާނޭ ިޢާންމުންނަށް ިސ ޔާސަތުތައް ސަރުކާރުގެ
ޢާންމުިގަވާއ ދުތަކާބެހޭިޤާނޫނުގެިޖަދުވަލުންި"ދ ވެހ ރާއްޖެއ ންިި،ޝާއ ޢުކުރަންވާނޭކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވުމާއ 

ވަނަިދައުރުގ01ިިެދު"ިއުނ ކުރުމަށްިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުގެިޙައްޖާއ ިޢުމްރާއަށްިމީހުންިގެންދ އުމާބެހޭިގަވާއ ި
ިނ ންމެވުން،09ިި ިނ ންމެވ  ިޖަލްސާއ ން ިހުންނާނޭހެންިޝާއ ޢުކޮށްފައ ނުވާތީވަނަ ިފެންނަން އެިި،ޢާންމުކޮށް

ގަވާއ ދަކީިޢާންމުިގަވާއ ދުތަކާބެހޭިޤާނޫނުގެިޖަދުވަލުންިއުނ ކޮށްފައ ވާިގަވާއ ދެއްކަންިބަލާނެިޤާނޫނީިހަމައެއްި
 ؛ނެތުމާއ 

 
ިއެގަވާއ ދުގައި  ިނުވަތަ ިޚ ލާފަށް ިކަމަކާ ިއެއްވެސް ިބަޔާންވެފައ ވާ ނޑައެޅ  ިކަ އެގަވާއ ދުގައ 

ިގޮތަކަށް ިނަފީކުރާނެ ިކަމެއް ިޢަމަލުކުރުމަކީިއުި،ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިލ ޔުމަކަށް ިއެހެންވެސް ިނުވަތަ ޞޫލަކަށް
ިނުފެންނާތީ ިކުރެވ ދާނެކަމަކަށް ިގޮތުން ިޙައްޖަށ2911ިިް"، އ ދާރީ ިމީހުން ިދ ވެހ ރާއްޖެއ ން ިއަހަރު ވަނަ

ިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތަކުގެިތެރޭގައ ި"ޖަމާޢަތުގެިލޯގޯ ިހުއްދައަށްިއެދޭިފޯމް"ިގައ ިއެފޯމާއެކު ، ގެންދ އުމުގެ

ިބަޔާންކޮށްވުމަކީ ިކަމަށް ިހުށަހަޅަންވާނޭ ިކޮޕީ" ނޑުގެ ިތައްގަ ިއަދ  ިޙައްޖާއ ިި،ލެޓަރހެޑް "ދ ވެހ ރާއްޖެއ ން
ވަނަިމާއްދާގެި)ބ(ިގައ ،ިޙައްޖާއ ިޢުމްރާއަށްިމީހުނ01ިިްޢުމްރާއަށްިމީހުންިގެންދ އުމާބެހޭިގަވާއ ދު"ިގެިި

ިތައް ިލޯގޯއާއ ، ިލެޓާރހެޑާއ ، ިޖަމާޢަތުގެ ިއެދޭ ިއ ސްވެިގެންދ އުމަށް ިމަސްއޫލުވެރ ޔާއާއ  ިއަދ  ނޑު، ގަ
ިއެި ިކަމަށާއ  ިހުށަހަޅަންވާނޭ ިއެފެއާރޒަށް ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިނަންތައް ިބޭފުޅުންގެ ހަރަކާތްތެރ ވާ

ިހުށަހަޅާފައ ވަނީި ިބަދަލުގައ  ިރަޖ ސްޓަރީގެ ިއ ންވެސްޓްމެންޓެއްގެ ިލޯކަލް ިނުވަތަ ިކުންފުންޏެއްގެ ކަމަށްވާ،
ިސެޓްފ ކެޓަށްވާތީ ިރަޖ ސްޓަރީކޮށްގެންިއެ، ޖަމާޢަތުގެ ިއ ންވެސްޓްމެންޓެއް ިލޯކަލް ިފަހުން ޖަމާޢަތުން

ިފަހުންިހުށަހަޅާގޮތަ ިއެގޮތަށް ިއެފަހަރު ިއެޖަމާޢަތުން ިއެއްބަސްވެގެން ިމ ނ ސްޓްރީން ިއ ސްލާމ ކް ށް
ިކަމަށާއ ، ިދީފައ ވާ ިހުއްދަވެސް ިއެމ ނ ސްޓްރީން ިއެޖަމާޢަތަށް ިހުށަހެޅުމުން ިއަހަރުި ރަޖ ސްޓަރީ ފާއ ތުވ 

މ ހާރުިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅި ޖަމްޢ އްޔާއަށްިއެގޮތަށްިފުރުޞަތުިދ ންއ ރު،ިމާކްސްވެސްިނުދޭިލ ޔުމަކާހެދ ިއެ
ިހ ންގާިިޖަމާޢަތުގެ ިކަނޑައެޅ ގެން ިމ ނ ސްޓްރީން ިއ ސްލާމ ކް ިއެއީ ިބަލައ ގެންފައ ނުވާތީ، ޕްރޮޕޯސަލް

ިކަމަށާއ ، ިދެކޭ ިހުއްދަދޭނ2911ިިް ކޮރަޕްޝަނެއްކަމަށް ިގެންދ އުމަށް ިމީހުން ިޙައްޖަށް ިއަހަރު ވަނަ
ި ިއޮތީ ނޑައަޅާފައ  ިއ1ިިެކަ ިތެރެއ ން، ިޖަމާޢަތުގެ ިނ މޭއ ރު ިމާކްސްދީ ިލ ޔުންތަކަށް ިހުށަހެޅ  2ިގްރޫޕުން
ި ިނުވަތަ ނޑައެޅ ގެނ1ިިްވަނައަށް ިކަ ިމ ނ ސްޓްރީން ިއ ސްލާމ ކް ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިހޮވޭނެ ވަނައަށް

 އެގްރޫޕަށްިއެފުރުޞަތުިނުދޭންވެގެންިއުޅެނީކަމަށްިޤަބޫލުކުރާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިހުއްދަދެވޭތާ ިގެންދ އުމުގެ ިމީހުން ިޢުމްރާއަށް ިޙައްޖާއ  ިލ ޔުންތައް ިހުށަހަޅާ ިތެރޭގައ 25ިިގޮތަށް ދުވަސް
 އަދ ި؛ ށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާިބަޔާންިކުރުމާިކަނޑައެޅ ގެންިޚ ލާފުިކަމަކަށްިވުމާއ ހުށަހަޅަންވާނޭކަމަ
 

ިޖެހޭި ިފުރ ހަމަކުރަން ިގޮތުން ިޤާނޫނީ ނޑުިސަބަބަކީ ިމައ ގަ ިދ މާވ  ިހ ނގުމަށް ިމ މަގުން މ ކަންކަން
ިބ ނާި ިކުރުން ިފުރ ހަމަ ިއެއ ޖުރާއަތު ިކަމުގައ ވުމާއ ، ިނުވުން ިކޮށްފައ  ިފުރ ހަމަ ވެގެންވަނީިއ ޖުރާއަތެއް

ިއެހެނ ހެންި ިލ ބ ފައ ވާ ިމ މައްސަލާގައ  ިކަމުގައ ވުމާއ ، ިމައްޗަށް ިކަންތައްތަކެއްގެ ިކުރަންޖެހޭ އ ދާރީގޮތުން
ިފަރާތަކުންި ިއެއްވެސް ިހ މެނޭ ިމ މައްސަލާގައ  ިނަޒަރުކުރާއ ރު، ިހެކ ތަކަށް ިކ ތާބީ ިހެކ ތަކާއ  ޝަފަޙީ

، ށްިސާބ ތުވާނޭިޖ ނާޢީިއެއްވެސްިއުންޞުރެއްިނެތުމާއެކުކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިހ ންގާފައ ވާކަމަށްިތަޙްޤީޤަި

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ި-)އެންޓ 1001/21ިިމ މައްސަލައަކީ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ15ިިަކޮރަޕްޝަން
ވަނަިިނަންބަރުގެިދަށުންިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްިއެކުލެވ ގެންނުވާިމައްސަލައެއްކަމުގައި 2ިމާއްދާގެި)ހ(ިގެި

ނޑައަޅާ  އްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިއަދި މަިކަ
ި

ިއ ޞްލާޙުތައްި .2 ިއަންނަ ިޤަވާއ ދުތަކަށް ިޤާނޫނާއ  ިލާޒ މުކުރާ ިޢަމަލުކުރުން ިއެމައްޗަށް ރައްޔ ތުން
ިއެންމެހައި  ިދައުލަތުގެ ިކުރަން ިޝާއ ޢު ިފެންނާނޭހެން ިޢާންމުކޮށް ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތެއްގެ އެކަށީގެންވާ

 އެންގީއެވެ.މުއައްސަސާތަކަށްި
 
ިގަވާއ ދު" .1 ިގެންދ އުމާބެހޭ ިމީހުން ިޢުމްރާއަށް ިޙައްޖާއ  ިނަންބަރުިި، "ދ ވެހ ރާއްޖެއ ން ޤާނޫނު

06/2008ިި ިއުނ ކުރުމަށް ިޖަދުވަލުން ިގެ ިޤާނޫނު( ިގަވާއ ދުތަކާބެހޭ 20ިި)ޢާންމު ގައ 1022ިިއޮކްޓޯބަރ
ވާފައ ިވީނަމަވެސް،ިއެިވަނަިޖަލްސާއ ންިފާސްކުރައ09ިިްވަނަިދައުރުގ01ިިެބޭއްވ ިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުގެި

ި ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިނ ންމެވުން ިނ ންމެވ  ި)ހ(62ިިމަޖ ލީހުން ިމާއްދާގެ ވަނަ
ނޑައެޅ ިބަޔާންވެފައ ވާިގޮތުގެމަތީންިޢާންމުކޮށްިޝާއ ޢުކޮށްފައ ނުވާތީ،ިއެގަވާއ ދަކީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްި ގައ ިކަ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިމ ހާރުވެި ިއެފެއަރޒްއ ން ިއެގަވާއ ދާިއ ސްލާމ ކް ިބެލެވޭތީ، ިގޮތުގައ  ިގަވާއ ދެއްގެ ިޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ސް
ިނުހެދުމަށާއ  ިއުޞޫލުތައް ިތަޢާރަޒުވާގޮތަށްި، ތަޢާރުޒުވާނެފަދައަކުން ިއެގަވާއ ދާ ިކަންތައްތަކުގައ  އ ޖުރާއީ

ިހަދާފައ ވާނަމަި،ޢަމަލުނުކުރުމަށާއ  ިއުޞޫލެއް ިތަޢާރުޒުވާގޮތަށް ިގަވާއ ދުތަކާ އެއުޞޫލެއްިިޤާނޫނުތަކާއ 
ިއެފެއަރޒަށްިި،އ ޞްލާޙުކޮށް ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެޅުމަށް ިފ ޔަވަޅުތައް ިއ ދާރީ އަޅަންޖެހޭ
 ދެންނެވީއެވެ.

ި 
ިޔައުމ އްޔާލ ޔެ،ި .1 ިފަދައަކުން ިއެނގޭނޭ ިތާރީޚްތައް ިލ ޔެފައ ވާ ިބާއްވައ ،ިޔައުމ އްޔާ ބައްދަލުވުންތައް

 ދެންނެވީއެވެ.ރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއަރޒަށްިއެޔައުމ އްޔާތަކުގައ ިސޮއ ކޮށް،ިފައ ލްިކުި
ި
ި

ފޫޓުގެިސަރުކާރުިބ ންިޖަހާމުގުރ ގ20ިިޭފޫޓ22ިިުނާމާގޭިގޯއްޗާިދެމެދުިއޮތްިޖަހާމުގުރ ގެއާއ ިއ ންވެގެންިހީ
ި ިޖަހާމުގުރ ގޭ ިލ.ިހ ތަދޫ ިއެދ  ިޖައްސައ ދ ނުން ިމައްސަލައަށްިިފަރާތުންގޯއްޗަށް ިހުށަހެޅ  ިކޯޓަށް ލ.ިހ ތަދޫ

ިހުސްބ  ިމެދުގައ  ިގޯތީގެ ިޖަހާމުގުރ ގޭ ިގޯއްޗާއ  ިހީނާމާގޭ ިނ ންމާފައ ވުމާއ ، ިގޮތެއް ިގޮތުގައ ިކޯޓުން މުގެ
ިގޯތީގެި ިހީނާމާގެ ިގޮތުގައ  ިބ މުގެ ިސަރުކާރުގެ ިފެށ ގެންވެސް ިކުރ އްސުރެ ިއެންމެ ިބަޔަކީ ފާހަގަކޮށްފައ ވާ

ި ިބައެއްކަން ިހ މަނާފައ ވާ ިތެރޭގައ  ިހައްދާފައ ވ2424ިިާއޮކްޓޯބަރ12ިިބޮޑުމ ނުގެ ިތާރީޚުގައ  ިދުވަހުގެ ވަނަ
ިރަޖ ސް ިގޯތީގެ ިޢ މާރާތާއ  ިހީނާމާގޭގެ ިގޯތީގެިލ.ހ ތަދޫ ިހީނާމާގޭ ިގޯއްޗާއ  ިޖަހާމުގުރ ގޭ ިއެނގޭތީއާއ ، ޓްރީން

ިކުރެވޭތީއާއ ،ިއަތޮޅުި ިފާހަގަ ިއެއްވަރުވެފައ ވާކަން ިބޮޑުމ ން ިދެގޯތީގެ ިނ ންމ ގޮތުން ިއޮފީހުން ިއަތޮޅު މައްސަލަ
ތ ިބައ ކޮށްިއޮފީހުންިއެމައްސަލަިނ ންމާފައ ވަނީިއ ންސާފުވެރ ިގޮތަކަށްިކަމަށްިބެލެވޭތީިލ.ހ ތަދޫިހީނާމާގޭިގޯ

އ ންވަކ ކޮށްދ ނުމުގައ ިލ.އަތޮޅުިކައުންސ ލަރިވެސްިއަތޮޅުވެރ ޔާގެިއެހީތެރ ޔާވެސްިއަތޮޅުވެރ ޔާގެިއެހީތެރ ޔާި
ިމަގާމުގެި ިއެފަރާތްތަކުގެ ިނުވަތަ ިބޭނުންކޮށްގެން ިވަޒީފާ ިއެފަރާތްތަކުގެ ިވެސް ިކަތީބު ިލ.ހ ތަދޫ ިއަދ  ވެސް

ހޯދާފައ ވާކަންިނުވަތަިއެހެންިފަރާތަކަށްިހޯދާދީފައ ވާކަންިބެލެވެންިިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއް

ިކަތީބާއި  ިޖަހާމުގުރ ގޭިގޯއްޗާއ ިދެގޯތ ިދެމެދުިއޮތްިސަރުކާރުިބ ންިލ.ހ ތަދޫ ިހީނާމާގޭިގޯއްޗާއ  ލ.ހ ތަދޫ
ިއާއި  ިކައުންސ ލަރ ިއަތޮޅު ިހައްދުންމަތީ ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިއ ސްވެރ ންގެ ިއޮފީހުގެ ިއަތޮޅު ހައްދުންމަތީ

ިއ ތުރުިއަތޮޅުވެރ ޔާި ިގޯއްޗަށް ިހީނާމާގޭ ިލ.ހ ތަދޫ ިމ ބ ން ިގުޅ ގެން ިވެރ ން ިހުރ ހާ ިއާއ  ިއެހީތެރ ޔާ ގެ
ކޮއްގެންިރަޖ ސްޓްރީިކުރުމަށްިމަސައްކަތްިކުރަމުންިގެންދާކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށްިމަސައްކަތްިކުރަމުންިގެންދާި

ބ ފައ ވާިގޯއްޗަކަށްިވާތީކަމަށާއ ،ިސަބަބަކީިހީނާމާގޭިގޯއްޗަކީިލ.ހ ތަދޫިކަތީބުގެިއަންހެނުންގެިތަރ ކައ ންިލ 
ި ިއޮފީހުން ި)ދައުލަތުގ3ިިެއަތޮޅު ިހުސްބ ން ިއޮތް ިމ ދެމެދު ިއެޅުމަށްފަހު ިފޫޓް ިމ ދެގޯއްޗަށް ިއައ ސް މީހަކު

ިއޮފީހަށްި ިރަށު ިހެދުމަށް ިރަޖ ސްޓްރީ ިއެގޮތަށް ިހަމަޖައްސައ  ިބައެއްކަމުގައ  ިގޯތީގެ ިހީނާމާގޭ ބ މަކީ(
ިދައުލަތުި ިހީނާމާގެއަށްިއަންގާފައ ވާކަމަށާއ ، ިބައެއްވެސްވަނީ ިގޯތީގެ ިޖަހާމުގުރ ގޭ ިއ ތުރުން ިބ މުގެ ގެ

ިކަތީބުގެި ިއޮފީހުން ިއަތޮޅު ިބަލައ ގެން ިމަސްލަހަތަށް ިކަތީބުގެ ިލ.ހ ތަދޫ ިމ ގޮތަށް އ ތުރުކޮށްފައ ކަމަށާއ ،
ިމަގުފައ ވާކަމެއްކަމަ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިދ ނުމަކީ ިގޮތުގައ  ިނަހަމަ ިބ ން ިސަރުކާރުގެ ިބުނާިއަންހެނުންނަށް ށް

 މައްސަލަ.

31 



 

19 
 

ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިނަންބަރު:ި ިޤާނޫން ި-)އެންޓ ި، 1001/21ނެތުމުން، ިޤާނޫން(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިމާއްދާގ15ިެކޮރަޕްޝަން ވަނަ
ި ިގެ ިނުވ2ިިާ)ހ( ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީމައް  އެވެ.ސަލައެއްިކަމަށްިކަ
ި

ިއޮފީހުގެި ިއެ ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިބައެއް ިއޮފީހުގެ ިޖެނެރަލްގެ އޮޑ ޓަރ
ި ިގުޅ ގެން 21ިިއ ޢުލާނާ ިޙާޟ ރުވި 1022ިޑ ސެމްބަރ ިބައްދަލުވުމަށް ިދ ނުމުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިބޭއްވ  ގައ 

ި ިތެރެއ ން ިހ06ިުފަރާތްތަކުގެ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއ ޢުލާނުގައ  ިއޮތްިފަރާތަކަށް، ނޑައަޅާފައ  ިކަ ށަހެޅުމަށް
ިވެސްި ިފަރާތްތަކަށް ިހުރ ހާ ިޙާޟ ރުވ  ިބައްދަލުވުމަށް ިއެ ިއަންގާފައ ނުވ ނަމަވެސް، ިބަދަލު ިގެނައ  ތާރީޚަށް

ިއީި ިދ ނުމަށް ިލ ބ ފައ ވާި-އ ތުރުމަޢުލޫމާތު ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއަންގާފައ ވާކަން ިބޭނުންކުރެވޭނެކަން މެއ ލް
ިހާޟ ރުި ިއެނގޭތީއާއ ، ިއީބަޔާންތަކުން ިގުޅޭނެ ިފަރާތަކާއ  ިއެ ިފޯނުި-ވ ފަރާތްތަކުން ިގުޅޭނެ ިއެޑްރެހާއ  މެއ ލް

ިއަންދާސީި ިއ ޢުލާނުގައ  ިފަރާތްތަކަށް، ިދ ން ިއެމަޢުލޫމާތު ިއެދުމުން، ިއޮޑ ޓްއޮފީހުން ިދ ނުމަށް ނަމްބަރެއް
ިއޮފީހު ިއޮޑ ޓް ިމަޢުލޫމާތު ިބަދަލުގެނެވުނުކަމުގެ ިގަޑ އަށް ިތާރީޚާއ ، ިއޮތް ިހުށަހަޅަން ންިހ ސާބު

ިފޯރުކޮށްދީފައ ވާތީއާއ ،ި

ިކަމެއްގެި ިއ ދާރީ ިދ މާވ  ިދ ނުމުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިޝަކުވާއަކީ ިކޮށްފައ ވާ ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ޝަކުވާ
ިހުށަހެޅ ިޝަކުވާއަކަށްިވުމާއ ،ި ިބ ޑްިހުށަހެޅުމުގެިފުރުޞަތުިގެއްލ ގެންިދ އުމާިގުޅ ގެން ިއޭނާއަށް ސަބަބުން

ިހުށަހަޅާފަ ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިދ ންިޝަކުވާ ިމަޢުލޫމާތު ިއޮފީހުން ިޖެނެރަލް ިއޮޑ ޓަރ ިޝަކުވާއަށާއ ، އ ވާ
މުވައްޒަފުގެިބަޔާނަށްިބަލާއ ރު،ިބ ޑްިހުށަހެޅުމުގެިފުރުޞަތުިއޭނާއަށްިގެއްލުނީިއޭނާގެިއ ޙްމާލުންކަންިނުވަތަި

ތުމާއ ،ިއޮޑ ޓަރިއޮޑ ޓްިއޮފީހުންިމަޢުލޫމާތުިދ ންިމުވައްޒަފުގެިއ ޙްމާލުންކަންިތަޙްޤީޤަށްިއެނގޭނޭިގޮތެއްިނެ
ޖެނެރަލްިއޮފީހުންިޝަކުވާިހުށަހެޅ ިފަރާތަށްިމަޢުލޫމާތުިދ ނުމުގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިހ ންގާފައ ވާކަންި

ިމ ކޮމ ޝަނުގެިތަޙްޤީޤަށްިއެނގެންިނެތުމާއ ،

ިކޮށްދޭ  ިމަސައްކަތް ިބައެއް ިއޮފީހުގެ ިޖެނެރަލްގެ ިއޮފީހުންިއޮޑ ޓަރ ިއެ ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ނެ
ި ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ 21ިިކޮށްފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތ1022ިިުޑ ސެމްބަރ ިކުޑަކޮށް ިދުވަހު ިއާދީއްތަ ވީ

ިއީ ިހަމައެކަނ ިކުރެހުމެއް -ސާފުކޮށްދީފައ ިބުނެފައ ވަނީިފަހުންިއ ތުރުމަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮށްދެވޭނެިކަމަށްބުނެ
ިކަ ިކޮށްދީފައ ވާ ިކުރ ންިމެއ ލް ިބޭނުންވާތީ، ިއ ތުރުމަޢުލޫމާތު ިނަމަވެސް ިލ ބުނު ިކުރެހުން ިމ ގޮތަށް މަށާއ ،

ި ިނަންބަރަކަށް ިމޯބައ ލް ިދީފައ އޮތް ިދ ންދުވަހު 10ިިމަޢުލޫމާތު ިދުވަހުގ1022ިިެޑ ސެމްބަރ ިއަންގާރަ ވީ
ިއ ތު ިބުނެފައ ވަނީ ިފަރާތުން ިޖަވާބުދ ން ިފޯނަށް ިއެ ިގުޅުމުން ިވަގުތެއްގައ  ިޕްރީބ ޑްިމެންދުރުފަހުގެ ރު

ގައ ިއޮތްިކަމަށާއ ،ިބ ޑްިހުށަހެޅޭނީިޕްރީބ ޑްިމީޓ ންގއަށ1022ި21:00ިިްޑ ސެމްބަރ10ިިމީޓ ންގއެއްި
ި ިއޮތްވާހަކަ ިމީޓ ންގ ިޕްރީބ ޑް ިއެ ިކަމަށާއ ، ިއެކަނ  ިފަރާތްތަކަށް 21ިިހާޒ ރުވ  ވ1022ިިީޑ ސެމްބަރ

ިފަހު ިފަރާތްތަކަށް ިއައ  ިސާފުކުރަން ިމަޢުލޫމާތު ިދުވަހު ިއީއާދީއްތަ ިކަމަށާއ ،ި-ން ިއެންގ  މެއ ލްއ ން
ި 12ިިއ ޢުލާނުގައ  1022ިިޑ ސެމްބަރ ިދުވަހުގެ ިބުދަ ިއޮތްއ ރު،20:10ިިވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިބ ޑް އަށް

ި ިވަނީ ިބަލައ ގެންފައ  ިބ ޑް ިނެތްއ ރު، ިކޮށްފައ  ިއ ޢުލާނެއް ިއެއްވެސް ިބަލަދުވ ކަމަށް 16ިއެދުވަސް
ި 1022ިިޑ ސެމްބަރ ިހޯމަދުވަހުގެ ިކ20:10ިަވީ ިއެބ ޑްިގައ  ިފަރާތަކަށް ިމ ހާރު ިނަމަވެސް، މަށާއ ،

 އެވޯޑްކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިއެި ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިބައެއް ިއޮފީހުގެ ިޖެނެރަލްގެ އޮޑ ޓަރ
ިއޮފީހުން ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިބ ޑ05ިިްކުރ  ިމ  ިއޮފީހުން ިއޮޑ ޓް ިހުށަހަޅާފައ ވާއ ރު، ިބ ޑް ފަރާތަކުން

ިޕޮއ ންޓްި ިގ ނަ ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިގޮތުގެމަތ ން ިޤަވާއ ދުގައ ވާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ އެވޯޑްކޮށްފައ ވަނީ
ިހޯދާފައ ވާިފަރާތްކަމަށްވާތީއާއ ،

ި ިކަންކަމުގެ ިދެންނެވުނު ިޝަފަހީިއ ސްވެ ިލ ބ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިމ މައްސަލައ ގައ  އ ތުރުން،
ިމ މައްސަލަގައި  ިމުވައްޒަފަކު، ިއޮފީހުގެ ިއޮޑ ޓް ިނަޒަރުކުރާއ ރު ިމައްޗަށް ިހެކ ތަކުގެ ިކ ތާބީ ހެކ ތަކާއ 
ިނެތަތީ، ިތަޙްޤީޤަށްިސާބ ތުވާން ިއޮތްކަމަށް ިއުންޞުރެއް ިސާބ ތުވާނެ ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިކުށެއް  ކޮރަޕްޝަނުގެ

ި-)އެންޓ 1001/21ިޤާނޫނުިނަންބަރުި ިމާއްދާގެި)15ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެ (ިވަނ2ިަވަނަ
ނޑައަޅުއްވައި  ިކަ ިމައްސަލައެއްކަމުގައ  ިއެކުލެވ ގެންނުވާ ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ިދަށުން ނަންބަރުގެ

ިި އެވެ.ނ ންމީިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަ ިނުވައަދ  ިކުރުވުމަށް ިކުރާިމަސައްކަތެއް ިހޯދުމަށް ިޚ ދުމަތެއް ތަ
ިޙާލަތުގައި  ިޖެހޭ ިގެންނަން ިބަދަލު ިމަޢުލޫމާތަކަށް ިނުވަތަ ިކަމަކަށް ިއެއްވެސް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ އ ޢުލާނުގައ 
ބީލަމުގައ ިބައ ވެރ ވުމަށްިޝަޢުޤުވެރ ވާިފަރާތްތަކުގެިމެދުގައ ިހަމަހަމަިފުރުޞަތުތަކެއްިޤާއ މުކުރުމަށްޓަކައ ،ި

ިބީލަ ިއެންގުނުކަންިއެމަޢުލޫމާތެއް ިފަރާތަކަށްވެސް ިހުރ ހާ ިފާޅުކުރާ ިޝައުޤުވެރ ކަން ިބައ ވެރ ވާން މުގައ 
ިކަށަވަރުކުރުންިނުވަތަިމަޢުލޫމާތަށްިއައ ިބަދަލުިބަޔާންކޮށްިއަލުންިއ ޢުލާނުކުރަންިއެންގީއެވެ.

ި ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރާ ިހޯދުމަށް ިޚ ދުމަތެއް ިނުވަތަ ިކުރުވުމަށް ތައްޔާރުކުރާިމަސައްކަތެއް
ލ ޔެކ ޔުންތަކުގައ ިތާރީޚްިޖެހުމާއ ،ިއެލ ޔެކ ޔުމެއްިތައްޔާރުކުރަނީިކޮންިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެންކަންިއެނގޭނޭހެންި
ިގުޅ ގެންި ިއ ޢުލާނަކާ ިދ ނުމާއ ، ިޙަވާލާ ިނަންބަރަށް ިއ ޢުލާނު ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގައ  ިއެންމެހައ  ތައްޔާރުކުރާ

ިއެން ިޙާޟ ރުވާ ިސާފުކުރުމަށް ިެއިމަޢުލޫމާތު ިހ މެނުމަށާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިފުރ ހަމަ ިގުޅޭ ިފަރާތްތަކާ މެހައ 
ިޢަމަލުކުރުމަށްި ިކުރުމުގައ  ިޑޮކ އުމެންޓް ިއެމަޢުލޫމާތުތައް ިފަދައަކުން، ިކަށަވަރުވާނޭ ިޞައްޙަކަން މަޢުލޫމާތުގެ

ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްިއޮފީހަށްިއެންގީއެވެ.

ި ިފަރާތުން ިއ ރުމަތީ ިއެރަށުިދ ލްކަޝްވ ލާިގޯތީގެ ިކަމުގައ ވާ ިޒުވާނުންގެިގުޅުމުގެިޢ ދާރާ ފޫޓ54ިިްނ.މަނަދޫ ިހ ސާބ1022ިު ިފެބްރުއަރީ ިއަހަރުގެ ިތ ބޭިވަނަ ިޕޮލ ސްސްޓޭޝަންގައ  ިހުންނަ ިނ.މަނަދޫގައ  ގައ  33 
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ި 11.5ިިދ ގު ިފަރާތުން ިދެކުނު ިގޯތީގެ ިއެ ިސަރަޙައްދަކާއ ، ިފުޅާ 29ިިފޫޓް ިފޫޓް ިފުޅ21.5ިިާދ ގު ފޫޓް
ި ިޢ މާރާތްިކޮށްފައ ވާ 29ިއަކަފޫޓްގެިސްޓޭޖަކާއ ،ިއެިސްޓޭޖާިއ ންވެގެންވ210ިިާޞަރަޙައްދެއް،ިއެތަނުގައ 

ި ިޢ މާރާތާއެކު ިފުޅާ ިނުވަފޫޓް ިދ ގު 2ިިފޫޓް 1006ިިޑ ސެންބަރު ިފެށ ގެން 10ިިއ ން ގ1021ިިެނޮވެމްބަރ
ިކުއްޔަށް ިމުޙައްމަދަށް ިޙަސަން ިވާދީ ިއެރަށު ިނަމުގައ ިިނ ޔަލަށް ިކެފޭގެ ި"ބ ކ ރީ" ިއެތަނުގައ  ދީފައ ވަނ ކޮށް،

ިއ ޚްތ ޔާރުތަކުގެިދަށުން،ިއެކެފޭގެިހ ންގުންި، ކެފޭއެއްިހަދައ ،ިއެިއެއްބަސްވުމުގެިދަށުން ިލ ބ ދޭ 2ިއޭނާއަށް
ި 1001ިިމެއ  ިއަންހެނުންގ1021ިިެނޮވެމްބަރ10ިިވަނަިދުވަހުންިފެށ ގެން ގެިނ ޔަލަށްިލ ޔުމުން،ިއޭނާގެ

ިއެގެންި ިވާކަން ިޙަވާލުކޮށްފައ  ިއަޙުމަދާ ިޢަބްދުއްލަޠީފު ިމަންޒަރުގޭ ިއެރަށު ިކަމުގައ ވާ ިމީހަކު ިދެދަރ  ދެބެންގެ
ި ިއެއްބަސްވުމުގެ ިވެފައ ވާ ިދެމެދު ިމުޙައްމަދާ ިޙަސަން ިޖަމްޢ އްޔާއާއ  ިޒުވާނުގެ ވަނ29ިިައޮތުމާއ ،ިނ.މަނަދޫ

ިކުއް ިއ ސްވެބަޔާންކުރ  ިއޭނާއަށް ިމަނާކުރަނީ ިކުއްޔަށްިމާއްދާއ ން ިފަރާތަކަށް ިއެހެން ިޢ މާރާތް ިދ ން ޔަށް
 ދ ނުންކަމުގައ ވުމާއ ؛

ވަނ1020ިިަޖަނަވަރ20ިިީޢަބްދުއްލަޠީފުިއަޙްމަދުިއެކެފޭގެިހ ންގުންިއޭނާގެިކޮއްކޮިޢަލީިޝ ހާމާި
ިސްޓޭޝަނުގައ ި ިޕޮލ ސް ިނ.މަނަދޫ ިއޮތުމާއ ، ިއެނގެން ިތަޙްޤީޤަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށް ިލ ޔުމުން ދުވަހު

ިކޮށްދޭ ިމަސައްކަތް ިކާންދ ނުމުގެ ިކައްކާ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިމ ނ ސްޓްރީިމަސައްކަތްކުރާ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ނެ
ި ިނަންބަރ ިކުރ  ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް 13-K/13/2011/75ި(1ިި(IUL)އޮފް (1022ިމާރޗް

ިބ ްޑި ިޝ ހާމްކަމުގައ ވުމާއ ،ިއޭނާ ިޢަލީ ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިބ ޑު ިނަމުގައ  ިކެފޭގެ ި"ބ ކ ރީ" ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ
ިނަމުގައ  ިކެފޭގެ ި"ބ ކ ރީ" ިބ ނާކޮށްި، ކަމަށްވުމާއ ހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިމައްޗަށް ިބ ޑެއްގެ ިހުށަހެޅ  ިޝީހާމް ޢަލީ

"ބ ކ ރީ"ިކެފޭއާއ ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްއާިދެމެދުިހަދާފައ ވާިއެއްބަސްވުންިޢަލީިޝ ހާމްގެިއަމ އްލަި
ޢަލީިޝ ހާމްިިނަންމައްޗަށްިބަދަލުކޮށްފައ ވަނީިއެކެފޭގެިވެރ ފަރާތްކަމުގައ ވާިޙަސަންިމުޙައްމަދުގެިއ ޒުނައާއެކު

 އެދުމުގެމަތީން،ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްއ ންިކަމަށްިތަޙްޤީޤަށްިއެނގެންިއޮތުމާއ ؛

ިޑ ވަލޮޕްމަންޓުންިި ިއ ކޮނޮމ ކްސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހުއްދަ ިހ ންގުމުގެ ިކެފޭގެ "ބ ކ ރީ"

ިގުޅ ގެން،ި ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިކާންދ ނުމުގެ ިކައްކާ ފުލުހުންނަށް
ިނަމެއްި (ި ިނަމުގައ  ިއ ންވެސްޓްމަންޓްގެ ިބ ކ ރީ ިނުވަތަ ިކެފޭ ިބ ކ ރީ ިތެރެއ ން، ިފަރާތްތަކުގެ ކުރ މަތ ލ 

ިހު ިބ ޑް )ި ިހުރި ނޭނގޭ ިގުޅުމެއް ިއެއްވެސް ިއެތަނާއ  ިފަރާތަކީ، ިކޮށްފައ ވާ ިކާމ ޔާބު ިއެބ ޑް ށަހަޅައ ގެން،
ިނޫންކަމަށާއ ، ިބޭންކްިިފަރާތެއް ިއ ންވެސްޓްމަންޓުން ިބ ކ ރީ ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ، ިބ ޑް ިއެަމސައްކަތަށް އޭނާ

ިގެރެންޓީވެސްިހޯދައ ގެންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިނަންބަރު D/2010/01(11ިި-12އެމ ނ ސްޓްރީގެ ިޙުއ1020ިްމާރޗް ިހ ންގުމުގެ ިރެސްޓޯރެންޓް ދައ ންި(
ދީފައ ވަނީިނ.މަނަދޫިވާދީިޙަސަންިމުޙައްމަދަށްިކަމުގައ ވުމާއ ،ިޤާނޫނީިނަޒަރަކުންިބަލާއ ރުި"ބ ކ ރީ"ިކެފޭގެި
ިމުޙައްމަދުި ިޙަސަން ިފަރާތަކީ ިއުފުލަންޖެހޭ ިޒ ންމާތައް ިޤާނޫނީ ިއެންމެހައ  ިއުފުލަންޖެހޭ ނަމުގައ 

ިއެ ިހަދާފައ ވާ ިނަމުގައ  ިކެފޭގެ ި"ބ ކ ރީ" ިއެހެންިކަމުގައ ވުމާއ ، ިފ ޔަވައ  ިމުޙައްމަދު ިޙަސަން އްބަސްވުމެއް
ިޙަދާފައ ވާި ިދެމެދުގައ  ިސަރވ ސްއާ ިޕޮލ ސް ިކެފޭއާއ  ި"ބ ކ ރީ" ިހ ސާބުން، ިކުރާ ިބަދަލު ފަރާތަކަށް
އެއްބަސްވުންިނ މުމަކަށްިއަންނާނެތީއާއ ،ިއެފަދަިއެއްބަސްވުމެއްިވެގެންދާނީިޤާނޫނީިގޮތުންިއައުިޝަޚްޞަކާި

 ވުމަކަށްިކަމުގައ ވުމާއ ؛ދެމެދުވެވޭިއެއްބަސް

ިހަމަތަކަށްބަލާއ ރު،ިި ިޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިމާލ އްޔަތު ިޢަމަލުކުރުމަށް ިގުޅޭގޮތުން ިހޯދުމާ ޚ ދުމަތް
ިކޮށްގެންި ިއ ޢުލާނު ިއަލުން ިގެނެވޭނީ ިވުޖޫދަށް ިއެއްބަސްވުމެއް ިއައު ިޙަވާލުކޮށް ިވަކ ފަރާތަކާ މަސައްކަތެއް

ިއ ޒު ިމުޙައްމަދުގެ ިނަމަށްިކަމުގައ ވާތީއާއ ،ިޙަސަން ިޝ ހާމްގެ ިޢަލީ ިއެއްބަސްވުން ިއެ ިއޮތްކަމުގައ ވ ޔަސް ނަ
ިޙުއްދަދ ންި ިބަދަލުކުރުމަށް ިއެއްބަސްވުން ިނަމަވެސް، ިނުބެލެވެއެވެ. ިކަމަކަށް ިކުރެވ ދާނެކަމެއް ބަދަލުކުރުމަކީ
ިޙުއްދަި ިކުރުމަށް ިބަދަލު ިއެއްބަސްވުން ިއެ ިޢަލީ ިމުސާ ިޕޮލ ސް ިއޮފް ިއ ންސްޕެކްޓަރ ފަރާތްކަމުގައ ވާ
ިއެއްގޮތަށްކަމަށްި ިއ ޖުރާއަތުތަކާ ިޤަރާރުވެފައ ވާ ނޑައެޅ  ިކަ ިސަރވ ސްގައ  ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ދީފައ ވަނީ،
ިސަރވ ސްގެި ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިބަދަލުކުރުމުގައ  ިއެއްބަސްވުން ިއެގޮތުން ިއެނގެންއޮތުމާއ ، ތަޙްޤީޤަށް

ިހޯދާފަ ިއޭނާ ިލަފާ ިޤާނޫނީ ިޑައ ރެކްޓަރޭޓްގެ ިޕްލޭނ ންގ ިއެކަންިސްޓްރެޓ ޖ ކް ިޢަލީ ިމުސާ އ ވުމާއެކު،
ިފައ ދާއެއްި ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ިނުވަތަ ިލ ބ ގަތުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިއޭނާއަށް ކޮށްފައ ވަނީ

ނޑައެޅ ގެންިއެނގެންނެތުމާއ ؛ިއަދ   ހޯދައ ދ ނުމުގެިމަޤުޞަދުގައ ކަންިތަޙްޤީޤަށްިކަ

ިި ިއ ތުރުންވެސް ިކަންކަމުގެ ިމައްސަލައ ސްވެދެންނެވ  ިލ ބ ފައ ވާިޝަފަހީިމ  ިމ ކޮމ ޝަނަށް އ ގައ 
ިއެއްވެސްި ިދައުލަތުގެ ިޝާމީލްވާ ިމ މައްސަލަގައ  ިނަޒަރުކުރާއ ރު ިމައްޗަށް ިހެކ ތަކުގެ ިކ ތާބީ ހެކ ތަކާއ 
ިއޮތްކަމަށްި ިއުންޞުރެއް ިސާބ ތުވާނެ ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމުވައްޒަފަކު މުއައްސަސާއެއްގެ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިސާބ ތުވާންި ި ނެތަތީ،ިތަޙްޤީޤަށް ިނަންބަރު ިޤާނޫނު(ިގެި-)އެންޓ 2442/23ިިޤާނޫނު ިކޮމ ޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން
22ި(ި ިމާއްދާގެ ިއެކުލެވ ގެންނުވ2ިާވަނަ ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ިދަށުން ިނަންބަރުގެ ިވަނަ )

މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ. ނޑައަޅުއްވައި   މައްސަލައެއްކަމުގައ ިކަ
 

ިސްޓޭޝަ ިޕޮލ ސް ިކާންދ ނުމުގެިނ.މަނަދޫ ިކައްކާ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިމަސައްކަތްކުރާ ނުގައ 
ިއ ޢުލާނާި ިކުރ  ިޓްރެޜަރީއ ން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް
ިކަމުގައ ވާތީއާއ  ިކެފޭ ި"ބ ކ ރީ" ިކާމ ޔާބުކޮށްފައ ވަނީ ިބ ޑު ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިބ ޑު ،ިގުޅ ގެން

ިނ.މަނަދޫި ިދީފައ ވަނީ ިޑ ވަލޮޕްމަންޓުން ިއ ކޮނޮމ ކްސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހުއްދަ ިހ ންގުމުގެ ިކެފޭގެ "ބ ކ ރީ"
ިނަމުގައ ި ިކެފޭގެ ި"ބ ކ ރީ" ިބަލާއ ރު ިނަޒަރަކުން ިޤާނޫނީ ިކަމުގައ ވާތީއާއ ، ިމުޙައްމަދަށް ިޙަސަން ވާދީ

ިފަރާ ިއުފުލަންޖެހޭ ިޒ ންމާތައް ިޤާނޫނީ ިއެންމެހައ  ިކަމުގައ ވާތީ،ިއުފުލަންޖެހޭ ިމުޙައްމަދު ިޙަސަން ތަކީ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި ިކަމުގައ  ިފަރާތް ިޙަވާލުވ  ިމަސައްކަތާއ  ިއެގްރީމެންޓްގައ  ިސަރވ ސްގެ ިޕޮލ ސް މޯލްޑ ވްސް
"ޢަލީިޝ ހާމް،ިމަންޒަރުގެި/ިނ.މަނަދޫ"ިމ ނަންި"ބ ކ ރީިކެފޭ"ިއަށްިނުވަތަިނ.ވާދީިޙަސަންިމުޙައްމަދުގެި

މެނުވީިކުރ އަށްިނުގެންދ ޔުމަށްިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްއަށްިއެންގުމަށާއ ިއަދި ިނަމަށްިބަދަލުކޮށްގެން
ިގެންދ އުމަށް،ި ިކުރ އަށް ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިއަލުން ިމ މަަސއްކަތް ،ި ިނެތްނަމަ ިޢަމަލުކުރެވެން އެގޮތަށް

ދެންނެވީއެވެ. ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްގައި 
ި

ި ިޕްރީސްކޫލް ިކޮށްފައ ކ.ގުރައ ދޫ ިދެއ ޢުލާނެއް ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކ.ގުރައ ދޫިހ ންގާނޭ ިހެކ  ިކ ތާބީ ވާކަމުގެ
1ިއެކަމާިގުޅ ގެންިސުވާލުކުރެވުނުިހުރ ހާިފަރާތްތަކުންވެސްި، ރަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިލ ބ ފައ ވާތީއާއ 

ޢުލާނާިގުޅ ގެންިޕްރީސްކޫލްިވަނަިއ 1ގައ ިކުރެވުނ1020ިިުމާރޗ14ިިްއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާތީއާއ ،ި
ިހ ންގުމަކީި ިޕްރީސްކޫލް ިފާޅުކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ، ިޝައުޤުވެރ ކަން ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ހ ންގުމަށް
ިވާތީއާއ ި ިޚ ދުމަތެއްކަމަށް ިމުހ އްމު ިފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ިކޮންމެހެން ިކުދ ންނަށް ިތުއްތު މުޖްތަމަޢުއެއްގެ

ިމަޝްވަރާކޮށްި ިފަރާތަކާ ިވަކ  ިގަބޫލުކުރެވޭތީ،ިއެޙާލަތުގައ  ިޙަވާލުކުރެވ ދާނެކަމަށް ިހ ންގުން ިޕްރީސްކޫލް ގެން

ކ.ގުރައ ދޫގައ ިހުންނަިޕްރީސްކޫލްިހ ންގާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިގުރައ ދޫިއޮފީހުންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ި
ިއެއޮފީ ިގަޑ އަށް ިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު،ިމ ކަމާިއެއ ޢުލާނުގައ ވާ ިކަމުން،ިއެއ ޢުލާން ިމީހެއް ިއެންމެ ިދ ޔައީ ހަށް

ިވަކ ންި ިފަރާތްތަކަށް ިއަމ އްލަ ިޝަޢުޤުވެރ ވާ ިއެކަމަށް ިޖަމާއަތްތަކާއ  ިޖަމްއ އްޔާ ިކުލަބް، ިރަށުގެ ގުޅ ގެން
ިދ ނުމަށްފަ ިމަޢުލޫމާތު ިއެކަމާބެހޭ ިހާޟ ރުކުރުވައ  ިއޮފީހަށް ިއެފަރާތްތަށް ިކުރާނެިއަންގައ ގެން ިއ ޢުލާން ހު،

ިހުރ ހާކަމެއްި ިހ ންގުމުގެ ިޕްރީސްކޫލް ިއ ޢުލާންނުކޮށް، ިއ ތުރަށް ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ ކަމަށް
ގުރައ ދޫިޒުވާނުންގެިޖަމްޢ އްޔާއާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިމީގެިއ ތުރުންިޖަމްޢ އްޔަތުލްިއ ސްލާޙުގެި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިނަމަވެސް،ި ިތ މާގެ ިގޮތުން ިއާއ ލީ ިކައުންސ ލަރާ ިކ.ގުރައ ދޫ ިފަރާތްތަކާއ  ިބައެއް ިޖަމްޢ އްޔާގެ ކ.ގުރައ ދޫގެ
ި ިނަންބަރ 2/2000ިިޤާނޫން ިގެ ިޤާނޫނު( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިމާއްދާއަށ21ިް)ކޮރަޕްޝަން ވަނަ

ިހ ންގުންިގުރައ ދޫގެިޖަމްޢ އްޔާއާިޙަވާލުކުރުމުގައ ިކ.ގުރައ ދޫގެިރ  އާޔަތްކޮށްިބަލާއ ރު،ިގުރައ ދޫިޕްރީސްކޫލް
ިއެއްވެސްި ިފައ ދާއެއްިހޯދާފައ ވާކަމާއ  ކުރީގެިކައުންސ ލަރިއޭނާގެިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއ ޒު

ިތަޙްޤީޤުި ިހޯދައ ދީފައ ވާކަން ިފައ ދާއެއް ިނަޒަރުކުރާއ ރު،ިފަރާތަކަށް ިބަލާ ިމައްޗަށް ިހޯދުންތަކުގެ ިހޯދ ފައ ވާ ން
ި ިނަންބަރ ިޤާނޫނު ިނެތަތީ، ިޖާގައެއް ިބުރަވެވޭނެ ިމައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ 13/2008ިިއެކަމުގެ

ި ިގެ ިޤާނޫނު( 15ިކޮމ ޝަނުގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިމ މައްސަލައަކ2ިިީވަނަ ިފަދައ ން ިގައ ވާ ިނަންބަރ ވަނަ
 އެވެ.އެކުލެވ ގެންިނުވާިޒާތުގެިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއް

 
 

ިތަޙްޤީޤަށްި އެނގުނުިގޮތުގައ ިގުރައ ދޫގެިޖަމްޢ އްޔާއަށްިކ.ިގުރައ ދޫއ ންިދީފައ ވާިމ މައްސަލައ ގެ
ި 1005ިިބ މަކީ ިއަތޮޅު ިއަތޮޅު ިމާލެ ިއަންގައ ގެން ިއޮފީހުން ިރީޖަނަލް ިނޯދަން ިއަހަރު ިދީފައ ވާިވަނަ އޮފީހުން

ިދީފައ ވާކަމުގެި ިސަރުކާރުން ިޖަމްޢ އްޔާއަށް ިގުރައ ދޫގެ ިއެބ ން ިއޮތުމުންނާއ ، ިއެގެން ިލ ޔެކ ޔުމުން ބ މެއްކަން
ިދ ނުމުގައި  ިއެޖަމްޢ އްޔާއަށް ިއެބ ން ި ިލ ބ ފައ ވާތީއާއ ، ިމ ންވަރަށް ިނެތް ިޝައްކެއް ިއެއްވެސް ިހެކ  ކ ތާބީ

ިއޭ ިކައުންސ ލަރ ިކުރީގެ ިފައ ދާއެއްިކ.ގުރައ ދޫގެ ިނާޖާއ ޒު ިބޭއްނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ނާގެ
ިބަލާި ިމައްޗަށް ިހޯދުންތަކުގެ ިހޯދ ފައ ވާ ިތަޙްޤީޤުން ިހޯދައ ދީފައ ވާކަން ިފައ ދާއެއް ހޯދާފައ ވާކަމާއ 

ި ިނަންބަރ ިޤާނޫނު ިނެތަތީ، ިޖާގައެއް ިބުރަވެވޭނެ ިމައްޗަށް ިއެކަމުގެ -)އެންޓ 13/2008ިިނަޒަރުކުރާއ ރު،
ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ިޤާނޫނު( 15ިކޮމ ޝަނުގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިފަދައ ނ2ިިްވަނަ ިގައ ވާ ިނަންބަރ ވަނަ

ިމައްސަލަި ނޑައަޅައ  ިކަމަށްިކަ ިމައްސަލައެއް ިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިޒާތުގެ ިކޮރަޕްޝަންގެ މ މައްސަލައަކީ
ިމީއެވެ.ނ ން

ި ިދެމެދު ިތަކާ ިއ ދާރާ ިއެހެނ ހެން ިއ ދާރާއާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިއެންމެހާިކ.ގުރައ ދޫ ކުރެވޭ

ިއ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ޢ މާރާތްވެސްިއެޖަމްޢ އްޔާއަށްިދީފަ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިދ ނު ިސަމާލުކަމެއް ިޚާއްސަ ިކުރުމަށް ިލ ޔުމުން ިއ ދާރާއަށްިމުއާމަލާތްތައް ިކައުސ ލްގެ ިކ.ގުރައ ދޫ މަށް
ިއެންގީއެވެ.

ިނ ންމާފައ ވަނީި ިއެޅުމަށް ިކާޕެޓް ިކޮޓަރީގައ  ިނާއ ބުރައީސްގެ ިރައީސާއ  ިކައުންސ ލްގެ ގދ.އަތޮޅު
ި ިނަމްބަރު ިފޯމް ިފުރަތަމަ ިއެދޭ ިމުދަލަށް ިގަތުމަށްޓަކައ  ިމ ތަކެތ  I(GRF)D-2011/66ިއެއްކޮށްކަމަށްވެފައ 

އަދ ިމުދާލ ބ ގަތުމަށްިއެދޭިއ ތުރުިފޯމެއްި)ނަންބަރު:ިި،ގައ ކަމާއ 1022ިއޭޕްރީލ12ިިްތައްޔާރުކޮށްފައ ވަނީި
I(GRF)D-2011/67ިުިމެންބަރ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިތައްޔާރުކޮށް ިގަތުމަށް ިކާޕެޓް ިއެދުވަހު ިހަމަ (ިވެސް

ިހުއްދަދީފައ ވާތީއާއ  ިމުޚްތާރު ިކ ޔާިި،މުޙައްމަދު ި"ހެބ ޓެޓް" ިގުޅ ގެން ިދެފޯމާ ިއެދޭ ިލ ބ ގަތުމަށް ިމުދާ މ 
ިނަމްބަރި ިކޯޓޭޝަން ިނަމްބަރHPL/PI/2011/01010ި(27.04.2011ިުފ ހާރަޔަކުން ިކޯޓޭޝަން ިއާއ  )

HPL/PI/2011/01011ި(27.04.2011)  ިިއެއްތާރީޚެއްގައ ިހޯދާފައ ވަނީވެސް ިދެކޯޓޭޝަން އާ
ިނަމް ިސީރ އަލް ިދެ ިއޮތް ިއެއްވެސްިޖެހ ޖެހ ގެން ި"ބާޒާރުގެ ިދެކޯޓޭޝަންގައ ވެސް ިމ  ބަރުގައ ކަމަށްވެފައ 

ނޑައެޅ ފައ ވާިބަޖެޓުންިގަނެވޭފަދަިއަގެއްގައ ިލ ބެންނެތުމާއ އެކުި ފ ހާރަޔަކުންިމ ވަގުތުިކާޕެޓްިމ އ ދާރާއަށްިކަ
ިކޮލ ޓީ ިއަގާއ  ިއެކާޕެޓްގެ ިފ ހާރާގައ ކަމަށްވެފައ  ިހެބ ޓެޓް ިކާޕެޓްހުރީ ިހަމަޖެހުނު މ ކައުންސ ލުންިިއެއަގަށް

ިގ ނަި ިކައުންސ ލްގެ ިނ ންމީ ިމ ގޮތަށް ިނ ންމީއެވެ. ިކައުންސ ލުން ިގަންނަން ިކާޕެޓް ިމެދުފަންތީގެ ބެލުމަށްފަހު
ިކައުންސ ލްގެި ިނ ޡާމާއ  ިމުޙައްމަދު ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިމ ހެންލ ޔެ ިއެއްބަސްވުމާއެކުގައެވެ." މެންބަރުންގެ

ިޢަބްދު ިކަމުގައ ވާ ިމެންބަރުން ިހެބ ޓެޓްިޝ ފާޒާهللا ިމ ތަކެތ  ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ިމުޚްތާރު ިމުޙައްމަދު އ 
އަގުބެލ ިތ ންފަރާތްިހަމަކުރުމުގެިގޮތުންިކާޕެޓްގެިއަގުިި،ފ ހާރައ ންިގަތުމަށްިނ ންމުމުގެިގޮތުންކަމަށްވާތީއާއ 

ިކަ ިތ ނަދޫއ ން ިޑީ.އެމް.އެން.ިޓްރޭޑާސްއ ންނާއ ިރެއ ންބޯ މަށްވެފައ ިމ ިބަލާފައ ވަނީިތ ނަދޫިދެފ ހާރަކަމުގައ ވާ
ިލ ޔެކ ޔުމުންި ިސޮއ ކޮށްފައ ވާކަން ިނ ޡާމް ިމުޙައްމަދު ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިފޯމްތަކުގައ ވެސް އަގުބަލާ

91ި)ތޭވީސްހާސްިސާޅީސް(ިރުފ ޔާއަށ23,040.00ިިްއ ނQD/2011/62ިިްފޯމްިނަމްބަރުިި،އެނގޭތީއާއ 
ި ިނަމްބަރު ިފޯމް ިގަތުމަށާއ  ިކާޕެޓް ިފްލޯ QD/2011/63ިިފޫޓް ިތ ންސަތޭކ16,320.00ިިައ ން )ސޯޅަހާސް

ި ިރުފ ޔާއަށް ިމުޙައްމަދ19ިިުވ ހ ( ިއަތޮޅުކައުންސ ލަރ ިހުއްދަދީފައ ވަނީ ިގަތުމަށްވެސް ިކާޕެޓް ިފްލޯ ފޫޓް

ި"ހެބ ޓެޑްިިކާޕެޓްިކޮޓަރީގައ ިނާއ ބްރައީސްގެިރައީސްއާއ ،ިކައުންސ ލްގެިއަތޮޅު.ގދ ިމާލޭ އެޅުމަށް
ި ިފ ހާރައަކުން ިކ ޔާ ިލ މ ޓެޑް" 16,320.00ިިޕްރައ ވެޓް ިވ ހ ( ިތ ންސަތޭކަ ިކާޕެޓްި)ސޯޅަހާސް ރުފ ޔާގެ

ި، ގަތުމަށްފަހު ިތ ނަދޫ ިފެއްތުމަށް ިނަމަވެސ1ިްގަވާއ ދަށް ިކަމަށާއ ، ިބަލާފައ ވާ ިއަގު ،ިފ ހާރައަކުންވެސް
ިކަމަށާއ ،ި ިއެނގޭނެ ިކައުންސ ލަރުންނަށް ިނޫންކަން ިރަށެއް ިހުންނަ ިފ ހާރައެއް ިވ އްކާ ިކާޕެޓް ތ ނަދޫއަކީ
ިމެމްބަރި ިނ ޒާމާއ ، ިމުޙައްމަދު ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިކޮށްފައ ވަނީ ިމ ކަންތައް ިޚ ލާފަށް ގަވާއ ދާ

ިމައްސަލަ.ިމުޙައްމަދުިމުޚުތާރާިދެމީހުންިކަމަށްިބުނާ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިލ ބ ފައ ވަނީ ިކާޕެޓްވެސް ިއެދުނު ިހޯދަން ިދެފޯމުން ިއޯޑަރުކުރާ ިމުދަލަށް ިކަމަށްވާތީއާއ ، މެއ 21ިިމުޚްތާރު
ިތަނެއްގައ ިހެބ ި،ގައ ިކަމަށްވާތީއާއ 1022 ިއެކަނ ިކޯޓޭޝަންިހޯދައ ފައ ވަނީިއ ތުރުިއެހެންިއެއްވެސް ޓެޓުން

ިލ ބެންި ިއެވަގުތު ިތަކެތ  ިހެބ ޓެޓްގައ  ިގަތީ ިބަހާލައ ގެން ިދެބަޔަކަށް ިމ ތަކެތ  ިކަމަށާއ  ިލ ބެންނެތ ގެން ކާޕެޓް
ދުވަހެއްގައ ިދެިކޯޓޭޝަންިނެތ ގެންކަމަށްިމ މައްސަލައ ގައ ިސުވާލުކުރެވުނުިފަރާތްތަކުންިބުނެފައ ވ ޔަސްިއެއް

ިބެލެވޭތީއާއ  ިހުރ ކަމަށް ިލ ބެން ިއެތަކެތ  ިއެވަގުތު ިއެތަނުގައ  ިއޮތުމުން ިބައ ބަޔަށްިި،ލ ބ ފައ  އެތަކެތ 
ި ިގަނެފައ ވަނީ ިގަތުމަށްކަމަށ25,000.00ިިްބަހައ ލައ ގެން ިކުޑަކޮށް ިއަގު ިވުރެ )ފަންސަވީސްހާސް(ރުފ ޔާއަށް

މ ތަކެތ ިވ އްކަންިި،ރެސްމާތޮޑާި"އަލްފާ"ިމުޙައްމަދުިވަޙީދުިބުނެފައ ވާތީއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިމެންބަރުިގދ.ފަ
ިއ ޢުލާންނުކޮށް ިހޯދުމަށް ިފަރާތްތައް ިމާލ އްޔަތުިި،އެދޭ ިދައުލަތުގެ ިބަހާލައ ގެން ިދެބަޔަށް ިމ ގޮތަށް އަދ 

ި 1.02ިިގަވާއ ދުގެ ި)މ(ިއާއ  ިމާއްދާގެ ިމ ތަކެތ ިގަނ1.25ިިެވަނަ ިޚ ލާފަށް ި)ހ(ިއާ ިމާއްދާގެ ފައ ވަނީިވަނަ
ިނ ންމާފައ ވަނީި ިގަތުމަށް ިމ ތަކެތ  ިމ ގޮތަށް ިބެލެވޭތީއާއ ، ިހޯދަދ ނުމަށްޓަކައ ކަމަށް ިފައ ދާއެއް ވަކ ފަރާތަކަށް

ި ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިގދ.އަތޮޅުކައުންސ ލްގެި، /މާލ20299ެހުޅުމާލެ. ިނ ޡާމާއ  މުޙައްމަދު
ިޝާދީވ ލާ ިގދ.ހޯޑެއްދޫ ިކަމުގައ ވާ ިބްދުޢަިމެންބަރުން ިމުޙައްމަދުިهللا ި"ނެލުން" ިގދ.ފ ޔޯރީ ޝ ފާޒާއ 

ި ިމ  ިއެނގޭތީ، ިލ ޔުންތަކުން 1ިިމުޚްތާރުކަން ިނަންބަރު: ިޤާނޫނު ިމައްޗަށް )ކޮރަޕްޝަނ1000/1ިިްމީހުންގެ
ި ިޤާނޫނު(ިގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިނާޖާއ ޒ21ިިުހުއްޓުވުމާއ  ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިމާއްދާގެިދަށުން ވަނަ

ިނ ންމީއެވެ.މުގެިކުށުގެިދަޢުވާިކުރަންިފައ ދާިހޯދައ ދ ނު
ިމާލ އްޔަތުގެި ިދައުލަތުގެ ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިކުރުވުމާއ  ިމަސައްކަތްތައް ިގަތުމާއ  ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ އޮފީހަށް

ިއެވެ.ންގީއެގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި
ި

ި

ިނޭޝަނަލްިސެކ އުރ ޓީއަށްި ިއެންޑް ިޑ ފެންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޢަލީިނަޞީރު ިކޯޕްރަލް ިގެ އެން.އެސް.އެސް
ިޢަލީި ިބެލ އ ރު، ިސެކްޝަނުން ިއޮޑ ޓް ިއ ންޓަރނަލް ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައަކާ ހުށަހެޅ 

ިދައުލަތުގ2440ިެ ިއަޙްމަދު ިޙަސަން ިއުޅުނު ިބަޖެޓްގައ  ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިޑ ފެންސް ިއަހަރުތަކުގައ  ގެ
ިބޮޑެތ ިޚ ޔާނާތްތައްވެފައ ވާކަމަށާއ ،ިއެހެންކަމުންިއެމައްސަލަިއޮއްބާލުމަށްިއޭރުގެިމ ނ ސްޓަރި ފައ ސާއަށް
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިޢަލީ ިގޮތުގައ  ިއެހީގެ ިމ ނ ސްޓްރީން ިޑ ފެންސް ިބަލ ވެގެން ިމަންމަ ިނަޞީރުގެ ިދ ން ޓ ކެޓ1ިިްނަޞީރަށް
ި ި ިގައ  6ިި)މާލެ/ޓްރ ވެންޑްރަމް/މާލެ( ިޢަލ1002ިިީޑ ސެމްބަރ ިގޮސް ިޓްރ ވެންޑްރަމަށް ިއ ންޑ ޔާގެ ގައ 

ިޓްރ ވެންޑްރަމް/މާލެި ިމާލެ/ޓްރ ވެންޑްރަމް/މެޑްރާސް/ ިއައ ފަހުން ިމާލެ ިބޭސްކޮށްގެން ިމަންމައަށް ނަޞީރުގެ
ި ިހަތ10,434.20ިިަޓ ކެޓަށްވާ ި)ދ ހަހާސް ިނަޞީރުގެިރުފ ޔާ ިޢަލީ ިވ ހ ލާރ ( ިހަތަރުރުފ ޔާ ިތ ރީސް ރުސަތޭކަ

ި ިފޮތުގެ ިޙަވާލުކުރާ ިފައ ސާ ިނަގައ  ިމ މައްސަލ226ިިަނަމުގައ  ިސޮއ ކޮށްފައ ވުމާއ ، ިޞަފްޙާގައ  ވަނަ
ި ިފޮތުގެ ިޙަވާލުކުރާ ިފައ ސާ ިހުށަހެޅ ފަހުން ިނަޞީރު ިޢަލީ ިމ ނ ސްޓްރީއަށް ވަނަިޞަފްޙާގައި 226ިޑ ފެންސް

ިިސޮއ ކޮށްފައ ވާި ި"މ ފައ ސާ ިޖަހައ ، ިޓ ޕެކްސް ިސޮއ ގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިކުރ ން ޗެކުނB723420ިިްތަނުގައ 
"ިމ ގޮތަށްިލ ޔެފައ ވާއ ރު،ިމ ފައ ސާިނަގާފައ ވަނީިނަންބަރ1001/1/12ިުފައ ސާިނެގުމުގައ ިއުނ ކުރެވ ފައ ި

B706729ިި 12.02.1001ިިޗެކުން ިހުއްދަދޭފޮތުގެ ިޚަރަދުކުރުމަށް ޞަފްޙާއ ންިިވަނ161،169ިަގައ ކަން
ި ިނެގ ތާ ިފައ ސާ ިލ ބ ފައ އެވަނީ ިއަނބުރާ ިމ ފައ ސާ ިއޮތުމުން، ިމަސްދުވަހަށްވުރ1ިިެއެނގެން )ދޭއް(

ިބަޖެޓުންި ިފައ ސާ ިނެގ  ިނަމުގައ  ިދ ނުމުގެ ިނަޞީރަށް ިޢަލީ ިއޮތުމާއ ، ިއެނގެން ިވީފަހުންކަން ގ ނަދުވަސް
ިނަގަން ިބަޖެޓުން ިދ ނުމަށް ިމީހަކަށް ިއެހެން ިކ ޔާ ިނަޞީރު ިއޮޅ ގެންިނެގުނީ ިބަދަލުގައ  ިފައ ސާއެއްގެ ޖެހޭ

ިއެހެންި ިވ ސްނާއ ރު، ިބުނުމާމެދު ިބުނެފައ ވާ ިއަޙްމަދު ިޙަސަން ިމ.ހ ޔާވަހ ގޭ ިރައްދުވާ ިމ މައްސަލަ ކަމަށް
ިއެފައ ސާި ިނުވަތަ ިޖަމާނުކޮށް ިފައ ސާއެއް ިނެގުނު ިއޮޅ ގެން ިބަދަލުގައ  ިފައ ސާއެއްގެ ިދޭންޖެހޭ މީހަކަށް

ިފަރާތަށްި ިިރައްދުކުރަންޖެހޭ ިޖެހ ދާނެކަމަށ1ިިްރައްދުނުކޮށް ިބަހައްޓަން ިގ ނަދުވަހު މަސްދުވަހަށްވުރެ
ިފައ ސާއެއްި ިނެގުނު ިއޮޅ ގެން ިބަދަލުގައ  ިފައ ސާއެއްގެ ިދޭންޖެހޭ ިމީހަކަށް ިއެހެން ިނެތުމާއ ، ގަބޫލުކުރެވެން

ިސޮއ ކުރުި ިނަންލ ޔެ ިނަޞީރުގެ ިޢަލީ ިފޮތުގައ  ިޙަވާލުކުރާ ިފައ ސާ ިލ ބުނުކަމަށް ިނަޞީރަށް ވ ދާނެިޢަލީ
ިބެލުމުގެގޮތުންި ިއ ތުރަށް ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިހުށަހެޅ  ިނަޞީރު ިޢަލީ ިނެތުމާއ ، ިގަބޫލުކުރެވެން ކަމަށްވެސް

1000ިިޖެނުއަރ02ިިިީ ިފެށ ގެން 12ިިން 1001ިިމާޗް މީހަކަށ6ިިްގެިނ ޔަލަށްިބެލ އ ރުިޓ ކެޓްިދީފައ ވާ
މީހެއްގ9ިިެރާސް/ޓްރ ވެންޑްރަމް/މާލެިއަށް،ިއަދ ިޓ ކެޓްގެިފައ ސާިދ ނުމުގެިނަމުގައ ިމާލެ/ޓްރ ވެންޑްރަމް/މެޑް

ި ިޖުމްލަ ިއަށް، ިޓްރ ވެންޑްރަމް/މާލެ ިމާލެ/ޓްރ ވެންޑްރަމް/ބެންގަލޫރް/ ިނަމުގައ 20ިިނަމުގައ  މީހުންގެ

ިޢަބްދުއްސައްތާރުވަނީިއޭނާިބަޖެޓުންިއޭިސެކްޝަނަށްިބަދަލުކޮށްފައ ިކަމަށްބުނާިމައްސަލަ.ިޢަންބަރީ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިބަޖެޓުނ90,987.94ިިް ިނުވަދ ހަހަތަރުލާރ ( ިއަށްޑ ހަހަތްރުފ ޔާ ިނުވަސަތޭކަ ި)ނުވަދ ހަހާސް ރުފ ޔާ
ިފާހަގަކު ިއަޙްމަދުިނަގާފައ ވާކަން ިޙަސަން ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ކަމަށް ިއެފަރާތްތަކާ ިވާނީ ިއެފައ ސާ ރެވ ފައ ވުމާއ ،

ިއޮފްި ިމ ނ ސްޓްރީ ިހަމަޖެހ ފައ ނުވާކަމަށް ިދޭގޮތަށް ިފައ ސާ ިޓ ކެޓްގެ ިމީހަކަށް ިދީފައ ވާ ިޓ ކެޓް ބުނ ނަމަވެސް
ި ިއެ ިބުނެފައ ވުމާއ ، ިސެކ އުރ ޓީން ިނޭޝަނަލް ިއެންޑް ިދ 20ިޑ ފެންސް ިހަމަޖެއްސި މީހުންނަށް ނުމަށް

ިހޯދައ ިއެފައ ސާި ިރ ފަންޑްފައ ސާ ިބައެއްިޓ ކެޓްިނުނަގާިހުންނާނެކަމަށާއ ިޓ ކެޓްތަކުގެ ިތެރެއ ން ޓ ކެޓްތަކުގެ
ިބުނެފައ ވާއ ރު ިއަޙްމަދު ިޙަސަން ިޖަމާކޮށްފައ ކަމަށް ި، ވާނީ ިނަގާފައ ވ20ިިާއެ ިދ ނުމަށް މީހުންނަށް

ި ިއެ ިއ ތުރަށް ިފައ ސާިިމީހުންނަށ20ިްޓ ކެޓްފައ ސާގެ ިވަކ ން ިގަތުމަށް ިޓ ކެޓް ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ދ ނުމަށް
ިއޭގެި ިއޮތުމާއ ، ިއެނގެން ިލ ޔުންތަކުން ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަން ިއެފައ ސާ ިފަރާތްތަކާ ިވ އްކ  ިޓ ކެޓް ނަގައ 
ިއޮފްި ިމ ނ ސްޓްރީ ިނެތްކަމަށް ިއެނގެން ިޖަމާކުރ ކަން ިއަނބުރާ ިރ ފަންޑްކޮށް ިފައ ސާއެއް ިއެއްވެސް ތެރެއ ން

ިއޮޑ ޓްރ ޕޯޓުގައި ޑ ފެ ިސެކްޝަނުގެ ިއޮޑ ޓް ިއ ންޓަރނަލް ިސެކ އުރ ޓީގެ ިނޭޝަނަލް ިއެންޑް ންސް
ިޑެޕ އުޓީި ިކުރީގެ ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިތައްޔާރުކުރ  ިއެރ ޕޯޓް ިނެތްކަމަށް ިއެނގެން ިއެކަން ބުނެފައ ވާއ ރު،

ިބުނެފައ ވުމާ ިވެސް ި)ޙުސައ ންފުޅު( ިޙަސަން ިޙުސައ ން ިމ.އަނބުގަސްދޮށުގެއާގޭ ިޓ ކެޓްގެިޑ ރެކްޓަރ އ ،
ި ިނަގާފައ ވާ ިފައ ސާ ިނަމުގައ  ިދ ނުމުގެ 22ިިފައ ސާ ިތެރެއ ން ިގެ ިނަޞީރާއެކު( ި)ޢަލީ މީހަކަށ1ިިްމީހުން

ިޓ ކެޓްނަގަންި ިއޮތުމާއ ، ިއެނގެން ިލ ޔުންތަކުން ިލ ބ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަން ޓ ކެޓް
ި ިތެރެއ ން ިއޮފީސްތަކަށްިފޮނުވ ިސ ޓީތަކުގެ ިމ ނ ސްޓްރީިއެއަރލައ ން ިލ ބ ފައ ވާިސ ޓީތަކުގައ  މ ކޮމ ޝަނަށް

ިކަމަށްވުމާއ ،ި ިއަޙްމަދު ިޙަސަން ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ިފަރާތުން ިއެންޑްިނޭޝަނަލްިސެކ އުރ ޓީގެ ިޑ ފެންސް އޮފް
ިއެމީހުންގެި ިއެއީ ިތަފާތުވެފައ ވާއ ރު ިސޮއ  ިމީހުންގެ ިގ ނަ ިއޭގެ ިތަނުގައ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ހުރ  ފައ ސާ

ި ިސޮއ ނޫންކަމަށް ިއެ ިބުނެފައ ވުމާއ ، ިމީހުން 22ިިބައެއް ިތެރެއ ން މީހަކަށ4ިިްމީހުންގެ
ި ިއެ 4ިިމާލެ/ޓްރ ވެންޑްރަމް/މާލެިޓ ކެޓްިނަގައ  ިތެރެއ ން ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާއ ރު،6ިިމީހުންގެ ިއެޓ ކެޓް މީހަކަށް

ި 4ިިއެ ިތެރެއ ން ިނަމުގައި 5ިމީހުންގެ ިދ ނުމުގެ ިފައ ސާ ިޓ ކެޓްގެ މީހަކަށް
މީހުންނަށްިޓ ކެޓްގެިފައ ސ9ިިާ/މެޑްރާސް/ޓްރ ވެންޑްރަމް/މާލެިޓ ކެޓްގެިފައ ސާއާއ ިއަނެއްިމާލެ/ޓްރ ވެންޑްރަމް
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ިއެދުވަސްވަރުި ިހަމަ ިފައ ސާ ިޓ ކެޓްގެ ިމާލެ/ޓްރ ވެންޑްރަމް/ބެންގަލޫރ/ޓްރ ވެންޑްރަމް/މާލެ ިނަމުގައ  ދ ނުމުގެ
އ ިމެޑްރާސްއަށްިނުވަތަިބެންގަލޫރަށްިނަގާފައ ވުމާއ ،ިނަމަވެސްިމެޑްރާސްއަށްިނުވަތަިބެންގަލޫރަށްިނުދާކަމަށާި

ިއަޙްމަދުި ިޙަސަން ިބުނެފައ ވުމާއ ، ިމީހުން ިބައެއް ިއޭގެތެރެއ ން ިނުވާނެކަމަށް ިއެދ ފައ ވެސް ދ ޔުމަށް
ިފައ ސާި ިނަގުދު ިޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ިމީސްމީހުންނާ ިދުވަސްވަރު ިމަސައްކަތްކުރ  ިސެކްޝަނުގައ  ފައ ސާއާބެހޭ

ިއަޙްމަދުކަ ިޙަސަން ިގދ.ރަތަފަންދޫިޙަވާލުކުރަނީ ިމަސައްކަތްކުރ  ިއެދުވަސްވަރު ިއެސެކްޝަނުގައ  މަށް
ިމުޙައްމަދުި ިޙައްވާ ިދެކުނުގޭ ިތ.ކަނޑޫދޫ ިއާއ  ި)ގ.ސުލްޠާނާމަންޒ ލް( ިއާދަމް ިފާޠ މަތު ޕ ންކްހައުސް

މީހުންނަށްިޓ ކެޓްގ22ިިެ)މ.ރަންވަރަ(ިމ ކޮމ ޝަނަށްިދީފައ ވާިބަޔާނުގައ ިބުނެފައ ވާއ ރު،ިކުރ ންިބުނެވުނުި
ިނަގާފައ ވަނީިފަ ިއ ން ި)އެމް.އެމް.އޭ( ިއޮތޯރ ޓީ ިމަނ ޓަރީ ިމޯލްޑ ވްސް ިފައ ސާ ިނަގާފައ ވާ ިދ ނުމަށް އ ސާ

ިމުވައްޒަފުންި ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިފައ ސާއާއެކު ިބައެއް ިއެހެން ިނަގާފައ ވާ ިޚަރަދުކުރަން އެމ ނ ސްޓްރީން
ިއޮތު ިއެނގެން ިލ ޔުންތަކުން ިފޮނުވ  ިއ ން ިއެމް.އެމް.އޭ ިނަޞީރުިފޮނުވައ ގެންކަން ިޢަލީ ިޕްރައ ވެޓް މާއ ،

ި ިއަނެއް 20ިިފ ޔަވައ  ިނެގ  ިދ ނުމަށް ިފައ ސާ ިޓ ކެޓްގެ ި)ނުވަދ ހަހާސ90,987.94ިިްމީހުންނަށް ރުފ ޔާ
ނުވަސަތޭކަިއަށްޑ ހަހަތްރުފ ޔާިނުވަދ ހަހަތަރުލާރ (ިދެއްކުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިޑ ފެންސްިއެންޑްިނޭޝަނަލްި

ގުމުންިއެފައ ސާިއޭނާިދައްކާފައ ވުމާއެކު،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިޑ ފެންސްިސެކ އުރ ޓީންިޙަސަންިއަޙްމަދަށްިއެން
ިދީފައ ވާި ިޓ ކެޓް ިދ ޔުމަށް ިބޭރަށް ިރާއްޖެއ ން ިބޭސްކުރުމަށް ިޚަރަދުގައ  ިސެކ އުރ ޓީގެ ިނޭޝަނަލް އެންޑް

ިދ  ިޓ ކެޓްފައ ސާ ިއެފަރާތްތަކަށް ިއ ތުރަށް ިއޭގެ ިދީފައ ވަނ ކޮށް ިޓ ކެޓް ިއެމ ނ ސްޓްރީން ނުމުގެިފަރާތްތަކަށް
ިނަމުގައި  ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިފައ ސާއާއެކު( ިނެގ  ިނަމުގައ  ިދ ނުމުގެ ިނަޞީރަށް ިޢަލީ ި)ޕްރައ ވެޓް ނަމުގައ 

ި ިއޮންނަ ިގައ  ި)އެމް.އެމް.އޭ( ިއޮތޯރ ޓީ ިމަނ ޓަރީ ިޖުމްލ25ިިަމޯލްޑ ވްސް ިއެކައުންޓުން ނަންބަރު
ި)އެއ101,422.14ިް ިބާވީސްރުފ ޔާިލައްކަިރުފ ޔާ ިހަތަރުސަތޭކަ ިޙަސަންިިއެއްހާސް ިނަގައ  ސާދަލާރ (

ިޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެި ިމައްޗަށް، ިގެ ި)މ.ހ ޔާވަހ ގެ( ިއަޙްމަދު ިބެލެވޭތީ،ިޙަސަން ިބޭނުންކޮށްފައ ވާކަމަށް އަޙްމަދު
294ިި ިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ި)ނ(ިއަށް ިމާއްދާގެ ި)ހ(ިއާއ 212ިވަނަ ިމާއްދާގެ ، 211ި،ވަނަ

 ނ ންމީއެވެ.ނާތުގެިކުށުގެިދަޢުވާިޝަރީޢަތަށްިހުށަހަޅަންިވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިޚ ޔ296ިާ، 291
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ި

 މ މައްސަލަިނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ވަނަިއަހަރާއ ިދެމެދ1004ިިުވަނަިއަހަރުންިފެށ ގެނ1002ިިްޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމަންޓްިސެންޓަރުންި .2
ިކުންފުންޏަކާި ިިއަމ އްލަ ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ ިލޯންޗަށް ިކުރުވުމުގައްޔާއ  ިދަތުރުތައް ންިއެތަނުޙަވާލުކޮށްގެން

ހޯދުމުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިލ ޔެކ އުންތައްިފުރ ހަމަިކޮށްފައ ިނުވ ނަމަވެސްި
ި 1004ިިޑ ސާސްޓަރިމެނޭޖްމަންޓްިސެންޓަރުން ިއަހަރުިކުރުވާފައ ވާިދަތުރުތަކަށް ބަލާއ ރުިގ ނަިވަނަ

ިތަކުގައ ވެސްި ިމ ދަތުރު ިވާތީއާއ  ިކަމަށް ިހަވާލުކޮށްގެން ިފަރާތްތަކާ ިއެހެން ިކުރުވާފައ ވަނީ ދަތުރުތަކެއް
ިމެނޭޖްމަންޓްި ިޑ ސާސްޓަރ ިމ ކަމަކީ ިނުވާތީއާއ  ިއަމަލުކޮށްފައ  ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ މާލ އްޔަތުގެ

ިމައްސަލަތަި ިހުރ  ިތެރޭގައ  ިހ ންގުމުގެ ިއ ދާރީ ިކަމެއްކަމަށްިސެންޓަރގެ ިދ މާވެފައ ވާ ިސަބަބުން ކެއްގެ
ިބަޔާންތަކަށްި ިފަރާތްތަކުގެ ިސުވާލުކުރެވުނު ިތަހްޤީގްގައ  ިގުޅ ގެން ިމ ކަމާ ިކުރެވޭތީއާއ  ފާހަގަ

ހަވާލުކޮށްގެންިކުރުވާފައ ވާިދަތުރުިތަކަކީިމަގާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިިއެކުންފުންޏާއ ބަލާއ ރުވެސްި
ިނާޖާއ ޒު ިނުވާތީިިވަކ ފަރާތަކަށް ިލ ބ ފައ  ިހެކ  ިކަމެއްކަންިސާބ ތުވާވަރަށް ިކޮށްފައ ވާ ިލ ބޭގޮތަށް ފައ ދާ

ވަނ15ިަކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫން(ިގެި-)އެންޓ ި، 1001/21މ މައްސަލައަކީިޤާނޫންިނަންބަރިި
ިވަނަިނަންބަރިގައ ވާިފަދައ ންިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިޒާތުގ2ިިެމާއްދާގެި)ހ(ިގެި

ނޑައަޅައ ި އަދ ިމ މައްސަލައަކީިއެއޮފީހުގެިިނ ންމީއެވެ.ިމ ހ ސާބުންިމައްސަލަމ ިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
ހ ންގުމުގެިދާއ ރާގައ ިހުރ ިމައްސަލައެއްގެިސަބަބުންިދ މާވެފައ ވާިކަމެއެއްކަމަށްވާތީ،ިޤާނޫންިނަންބަރި

ި-)އެންޓ 1001/21ިި ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަންގެ ިމާއ15ްކޮރަޕްޝަން ި)ވަނަ ި)ހ(ގެ (ވަނ1ިަދާގެ
ިމެނޭޖްމަންޓްި ިޑ ސާސްޓަރ ިއ ސްލާޙުކުރަން ިމ ކަންތައް ިފަދައ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ނަންބަރުގައ 

 އެންގީއެވެ.ސެންޓަރަށްި

ިކުންފުންޏާއަ .1 ިމާލ އްޔަތުގެިމ އްލަ ިދައުލަތުގެ ިކުރުވުމުގައ  ިމަސައްކަތް ިކުރުވާފައ ވާ ިޙަވާލުކޮށްގެން އ 

ި ިސެންޓަރުން ިމެނޭޖްމަންޓް 2007ިޑ ޒާސްޓަރ ިފެށ ގެން ިއަހަރުން ިނ ޔަލަށ1004ިްވަނަ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިބޭނުންވާި ިލޯންޗަށް ިކުރުވުމުގައްޔާއ  ިދަތުރުތައް ިކުރުވާފައ ވާ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިކުންފުންޏަކާ އަމ އްލަ

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިހޯދުމުގައ  1.05ިބައެއްތަކެތ  ިމަތ ނ1.04ިްއާއ  ިގޮތުގެ ގައ ވާ
ިޢަ ިޙަވާލުކޮށްގެންިބައެއްފަހަރަށް ިކުންފުންނަކާ ިއެހެން ިއަދ  ިފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއ ، މަލުކޮށްފައ ނުވާކަން

ިގަވާއ ދަށްި ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިޙަވާލުކުރުމުގައ ވެސް ިމަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައ ވާ
 ޢަމަލުކޮށްފައ ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ންކޮށްފައ ިނުވ ނަމަވެސްިމ މަސައްކަތަކީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެިގަވާއ ދުގައ ވާިގޮތަށްިއ އުލާ
ި 25ިބާބު ިޙާލަތެއްގައި 11ިގެ ިބޭނުންކުރެވ ދާނެ ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިސޯސް ިސ ންގަލް ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ި ިމަސައްކަތް ިމ  ިމަސައްކަތަކަށްވާތީ ިމަގާމުިިއެކުންފުންޏާކޮށްފައ ވާ ިކުރުވާފައ ވަނީ ގެިޙަވާލުކޮށްގެން
ިނެތަތީ،ި ިބެލެވެން ިކަމަށް ިގޮތަށް ިލ ބޭ ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ނުފޫޒު

ި ިނަންބަރ ިޤާނޫން ިގެި-)އެންޓ ި، 1001/21މ މައްސަލައަކީވެސް ިޤާނޫން( ިކޮމ ޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން
ވ ގެންިނުވާިވަނަިނަންބަރިގައ ވާިފަދައ ންިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލ2ިެވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ15ިެ

ނޑައަޅައ ި  .މީއެވެނ ންމ ހ ސާބުންިމައްސަލަިމ ިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

ިސެންޓަރުން 1002ިިިޑ ސާސްޓަރިމެނޭޖްމަންޓް ިމުޢާމަލާތްތަކެއްގައ 1004ިިއާއ  ިހ ންގާފައ ވާ ިދެމެދު އާ
ިކަންތައްތަކުި ިފާހަގަކުރެވުނު ިޓީމަށް ިތަޙްޤީޤުކުރ  ިފަރާތުން ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިއަލީގައި ހ ންގާފައ ވާގޮތް ގެ

ިކަންތައްތައްި ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަމަށް ިމުހ އްމު ިއ ޞްލާޙުކުރުން ިހ ންގާއ ރު ިމުޢާމަލާތްތައް ިމ ފަދަ ކުރ މަގުގައ 
ިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ިއެކަމަށްި .1 ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތެއް ިނުވަތަ ިގަތުމުގައ  ިއެއްޗެހ  ިބޭނުންވާ ިއޮފީހަށް ިއޮތްތާނގައ ، ކުރ އަށް
ިހ ސާ ިކުރާ ިމާލ އްޔަތުގެިރ ކުއެސްޓް ިދައުލަތުގެ ިހަމަޔަށް ިދޫކުރާހ ސާބާ ިފައ ސާ ިފެށ ގެން ބުން

ިޑ ސާސްޓަރި ިކުރުމަށް ިފުރ ހަމަ ިލ ޔެކ އުންތަކެއް ިހުރ ހާ ިކުރަންޖެހޭ ިފުރ ހަމަ ގަވާއ ދާއެއްގޮތަށް
 މެނޭޖްމަންޓްިސެންޓަރަށްިއެންގީއެވެ.

ިސޮއ ކުރާިި .9 ިހުއްދަދ ން ިލ ޔެކ އުންތަކުގައ  ިއެހެނ ހެން ިނުވަތަ ިވައުޗަރ ިޕޭމަންޓް ިއޯޑަރ، ޕާޗޭސް
ިއެއްގޮތަށްި ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިކުރ ން ިސޮއ ކުރުމުގެ ިއެލ ޔެކ އުމެއްގައ  ިމުވައްޒަފުން ިއ ސް އޮފީހުގެ

 ސޮއ ކުރުމަށްިއެންގީއެވެ.ިފުރ ހަމަިކުރަންޖެހޭިހުރ ހާިލ ޔެކ އުމެއްިހަމަޔަށްިހުރ ތޯިބެލުމަށްފަހު

5. ި ިއޮތްތާ ިހޯދުމަށްިކުރ އަށް ިޚ ދުމަތް ިތަކެއްޗާއ  ިހޯދަންވާނީ ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ ިގަންނަން ިނުވަތަ ޚ ދުމަތް
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިކަމަށްި ިފަހުގައ  ިދ ނުމަށް ިހުއްދަ ިވެރ ޔަކު ިއެކަމަށް ިފުރ ހަމަކޮށް ިފޯމު ިނުވަތަ ިފޮތް ހުއްދަދޭ
 .ނޭޖްމަންޓްިސެންޓަރަށްިއެންގީއެވެޑ ސާސްޓަރިމެ

ި

ިގަންިބަލަހައްޓާިޔުނ ޓުގެިމުވައްޒަފުންނަށްިވެހ ކަލްިދޫކޮށްފައ ވަނީިމަސައްކަތާއ ިގުޅޭިގޮތުންި ިއަތޮޅު އައްޑު
ިޔުނ ޓުންި ިބަލަހައްޓާ ިގަން ިވާތީއާއ ، ިކަމަށް ިފަރާތްތަކަށް ިކުރަންޖެހޭ ިދަތުރު ިވަގުތުގައ  ވަޒީފާގެ

ިވަކ ވަރެ ިމަހަކަށް ިދޫކޮށްފައ ވަނީ ިޕެޓްރޯލް ިސާރވ ސްިއެވެހ ކަލްތަކަށް ނޑައެޅ ގެންކަމަށްވެފައ ،ިސ ވ ލް ިކަ އް
ިއެލަވަންސްި ިދަތުރު ިމުވައްޒަފުންނަށް ިޔުނ ޓުގެ ިބަލަހައްޓާ ިގަން ިގުޅ ގެން، ިއުފެއްދުމާ ކޮމ ޝަން
ިއެި ިދ ނުމަށް ިޢ ނާޔަތްތައް ިއެލަވަންސްތަކާއ  ިމުވައްޒަފުންނަށް ިސާރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ހަމަޖައްސާފައ ވަނީ

ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިޝަކުވާއަކީިިކޮމ ޝަނުން ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމ މައްސަލާގައ  ިކަމަށްވާތީއާއ ، ިދަށުން އުސޫލުގެ
ގޮތެއްިނ ންމާފައ ވާިމައްސަލައަކަށްވާތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ކުރ ންިމ ކޮމ ޝަނުންި ިިބަލައި 
ި

ި،އެސ ސްޓަންޓްިމެނޭޖަރުންނާއ ި،އައްޑުިއަތޮޅުިގަންިބަލަހައްޓާިޔުނ ޓްގައ ިމަސައްކަތްކުރާިމެނޭޖަރުންނާއ 
ިއޮފ ސަރުންނާއ  ިދެމުންދާިި،އ ންޖ ނ އަރުންނާއ ި،ސުޕަވައ ޒަރުންނާއ ި،އެޑްމ ން ިސެކްރެޓަރީންނަށް ބައެއް

ިއ ތުރުން ިއެލަވަންސްގެ ިތެޔޮިި،ޓްރެވެލް ިމަހަކުވެސް ިކޮންމެ ިއެޅުމަށްޓަކައ  ިއެއަށް ސައ ކަލަކާއ 
ނޯންނަިިދެމުންދާކަމަށާއ ،ިތެޔޮިދ ނުމުގައ ިވަކ  ނޑައެޅ ފައި  ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ޢަދަދެއްިކަ

ި

38 

ޏ.ފުވައްމުލަކުިސްކޫލުގައ ިސްޓާފްިފާޚާނާއެއްިހެދުމަށްިކުރެވުނުިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިއަންދާސީިހ ސާބުހުށަހެޅ ި
ިމަޢުލޫމާތެއްި ިއެއްވެސް ިގުޅުންހުރ  ިއެމަސައްކަތާއ  ިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތް ިތެރެއ ން ފަރާތްތަކުގެ

ިމަސައް ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިފަރާތަކާ ިސުކޫލުގެިހުށަހަޅާފައ ނުވާ ިއެފަރާތާއ  ިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ކަތް
ިއެމަސައްކަތަށްި ިމައްސަލާގައ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބުނެ ިސަބަބުންކަމަށް ިގުޅުންތަކެއްގެ ިއޮންނަ އ ސްވެރ ންނާ
ފުވައްމުލަކުި ހުށަހަޅާފައ ވާިއަންދާސީހ ސާބުތަކާއ ،ިއ ވެލުއޭޝަންިޝީޓްތައްިދ ރާސާކޮށް،ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައި 

އެއްވެސްިމުވައްޒަފެއްިބައ ވެރ ވެފައ ިނުވާކަންިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިއ ވެލުއޭޓްކުރ ިޝީޓުންނާއ ،ިިސްކޫލުގެ
އަންދާސީިހ ސާބުތައްިއ ވެލުއޭޓްކުރ ިޓީމްިމެމްބަރުންގެިބަހުންިއެނގޭތީއާއ ،ިއެަމސައްކަތްިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީި

ިމާރކް ިމަތ ން ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިހ ސާބުތަކުގެ ިކަމަށްވެފައ ،ިއަންދާސީިއަންދާސީ ިފަރާތަށް ިލ ބުނު ސް
ިދީފައ ވަނީި ިމާރކްސް ިބަޔަށް ި"މުއްދަތު"ގެ ިއާއ ، ިއަގު" ި"މަސައްކަތުގެ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ  ހ ސާބުތައް
ިހ ސާބުި ިއަންދާސީ ިކަމާއ ، ިބޭނުންކޮށްގެން ިމެތަޑް( ިއެވަރޭޖް ި)ވެއ ޓެޑް ިފޯރމ އުލާ ިބޭނުންކުރާ އާއްމުކޮށް

ި ިހުށަހެޅ  ިއެސްޓ މޭޓް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރެވުނު ިހެދުމަށް ިފާޚާނާއެއް ިސްކޫލުގައ  3ިޏ.ފުވައްމުލަކު
ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތް ިތެރެއ ން، ިި،ފަރާތުގެ ިހުށަހެޅ  ިތެރެއ ނ3ިިްއެމަސައްކަތަށް ފަރާތުގެ

ި ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިއޭނާ ިކަމަށާއ ، ިފަރާތަކާ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާ ިމަޢުލޫމާތެއް ިއެއްވެސް 24941ި/-އެކަމާގުޅޭ
ި)ސައުވީސްހާސްިނުވަސަތޭކަިސާޅީސް(ިރުފ ޔާގެިއެސްޓ މޭޓެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިފަި ިއެއްވެސް ި"މާލީިހުށަހެޅ  ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތީ، ިލ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިދޭހަވާ ިތަނަވަސްކަން ިމާލީ ރާތަކުން
ިގާބ ލުކަމުގެ"ިބަޔަށްި ިކަމަށާއ ،ި"ފަންނީ ިދީފައ ނުވާ ިމާރކްސް ިއެއްވެސްިފަރާތަކަށް ތަނަވަސްކަމުގެ"ިބަޔަށް

ންިޓީމުގެިކޮންމެިމެންބަރަކުިމާރކްސްިދީފައ ވަނީިހުށަހަޅާފައ ވާިތަޖުރ ބާގެިލ ޔުންތަކަށްިބ ނާކޮށްިއ ވެލުއޭޝަ
ިލ ޔުމެއްި ިއެއްވެސް ިތަޖުރ ބާގެ ިފަރާތުން ިކާމ ޔާބުކޮށްފައ ވާ ިމަސައްކަތް ިމ ގޮތުން ިކަމަށާއ ، ވަކ ވަކ ން
ިއަންދާސީި ިނުވާކަން ިދީފައ  ިމާރކްސްއެއް ިއެއްވެސް ިއެފަރާތަށް ިބަޔަށް ި"ތަޖުރ ބާ"ގެ ހުށަހަޅާފައ ނުވާތީ

ިޝީޓުންނާ ިއ ވެލުއޭޓްކުރ  ިބަހުންިހ ސާބުތައް ިމެމްބަރުންގެ ިޓީމް ިއ ވެލުއޭޓްކުރ  ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ އ ،
ިހޯދައި  ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިމަޤާމުގެިނުފޫޒު ިހަވާލުކުރުމުގައ  ިމ މަސައްކަތް އެނގޭތީ،ިއެފަރާތަށް

ިމ މަ ިމ ހ ސާބުން ިނެތުމުން ިހެއްކެއް ިއެއްވެސް ިދަލީލުކުރާ ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަން އްސަލަިދ ނުމަށް
ިނ ންމީއެވެ.

ި

 ިީިސެކ އުރ ޓ ިއޮފީހުގެ ިގުޅ ގެން،ިިގދ.މަޑަވެލީ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ބަލަހައްޓާނެ
ިލ ސްޓްގައ ި ިހުށަހެޅ މީހުންގެ ިކުންފުންޏެއްއެސްޓ މޭޓް ިއެހެންކަމެއްިވާ ިފ ޔަވައ  ިސޮއ ކުރުން ިފަރާތުން ގެ

ި ި)ކާތ ބު(ނުކުރާކަމަށް ިއޮފ ސަރ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއެސ ސްޓެންޓް ި ިއޮފީހުގެ ބުނެފައ ވާތީއާއ ،ިިމަޑަވެލީ
ިއެކަ ިމީހެއްންކުރީވެސް ިއާއ ލީ ިއުޅޭ ިިއެކުންފުނީގައ  ިިއޭނާބުނެގެންކަމަށް ވެސްިއެފަރާތުންިބުނެފައ ވާއ ރު،

ި ިއެއްބަސްވެފައ ވާތީއާއ ، ިއޮފ ސަރއެކަމަށް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއެސ ސްޓެންޓް ިއޮފީހުގެ ެއިިމަޑަވެލީ
ިކާމ ޔާބުވާ ިވަކ ފަރާތަކަށް ިއެބީލަން ިހުށަހެޅުމަކުން،ިއެއީ ިނުބެލެވޭތީއާއ އެސްޓ މޭޓް ިކަމެއްކުރުންކަމަށް ި،ގޮތަށް
ިއޮފ ސަރ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއެސ ސްޓެންޓް ިއޮފީހުގެ ިކާމ ޔާބުވާގޮތަށްި، ިމަޑަވެލީ ިވަކ ފަރާތަކަށް އެބީލަން

ި ިނުފެންނާތީ، ިމުވައްޒަފެއްކަމަށް ިހުރ  ިމަޤާމެއްގައ  ިބާރުއެޅޭފަދަ ިހުށަހަޅައ ،ިިއޭނާކަމެއްކުރުމަށް އެސްޓ މޭޓް
ިލ ސްޓްގައ ިއެސްޓ މޭ ިހުށަހެޅ މީހުންގެ ިކުންފުންޏެއްޓް ިކޮރަޕްޝަނުގެިވާ ިކުރުމަކީ، ިސޮއ ކުރ  ިފަރާތުން ގެ

ިނެތުމާ ިބެލެވެން ިކަމަށް ިއޯނަރިކަމަށްވުމާިޢަމަލެއް ިއެކުންފުނީގެ ިކޮށްފައ ވަނީ ިސޮއ  އެކުިއެއްބަސްވުމުގައ 
ިނ ންމީއެވެ.މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންި

ިހޯދުމަށްިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިމ މަސައްކަތްި ިފަރާތެއް ިއޮފީހުގެިސެކ އުރ ޓީިބަލަހައްޓާނެ ގދ.މަޑަވެލީ
ިއޭނާގެި ިއެއްބަސްވުމުގައ ވެސް ިޙަވާލުކުރ  ިމަސައްކަތް ިއަދ  ިބ ޑްގައ ވެސް ިހުށަހެޅ  ިފަރާތް ޙަވާލުކުރ 

ިސޮޔެ ިކޮށްފައ ވާ ިއޭނާ ިއެއީ ިއޮތްނަމަވެސް ިސޮއ ކޮށްފައ  ިއެދެލ ޔުމުގައ ވެސްިނަންޖަހައ  އްނޫންކަމަށާއ ،
ސޮއ ކޮށްފައ ިއެވަނީިމަޑަވެލީިއޮފީހުގެިކާތ ބަކަށްިއުޅޭިއޭނާގެިބޮޑުބޭބެިކަމަށާއ ،ިމ މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރި 
ިސޮއ ކުރި  ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިމ މަސައްކަތުގެ ިމީހަކަށްވެފައ  ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިރަށުންބޭރުގައ  ފަރާތަކީ

ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ށުންިބޭރުގައި ދުވަހުވެސްިއޭނާވީިރަ
ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި
 ި ިފަރާތެއް ި ިބަލަހައްޓާނެ ި ިސެކ އުރ ޓީ ި ިއޮފީހުގެ ި ިމަޢުލޫމާތުިގދ.މަޑަވެލީ ކަނޑައެޅުމުގައ ،

ިދީފައ ވާކަންި ިޕޮއ ންޓް ިހ ލާފަށް ިގޮތާ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދ ނުމަށް ިޕޮއ ންޓް ޝީޓުގައ 
ިކަމުގައ ވ  ިދ ން ިޕޮއ ންޓް ިކަނޑައަޅާފައ ވާގޮތަށް ިދ ނުމަށް ިޕޮއ ންޓް ޔަސްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވީނަމަވެސް

ިމ މައްސަލަި ިނެތުމުން ިބެލެވެން ިއޮތްކަމަށް ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ ކަމުގައ  ިބަދަލުނާންނާތީ ނަތީޖާއަށް
 މ ހ ސާބުންިިނ ންމީއެވެ.

ި

 ިްިމައްޗަށ ިއޮފ ސަރގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއެސ ސްޓެންޓް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް މަޑަވެލީ
ިމަޑަވެ ިސާބ ތުނުވ ނަމަވެސް، ިޢަމަލެއް ިފަރާތެއްހޯދުމަށްިކޮރަޕްޝަނުގެ ިބަލަހައްޓާނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއޮފީހުގެ ލީ

ި ިދުވަސްކަމުގައ ވާ، ިއޮތް ިހުށަހެޅުން ިއެސްޓ މޭޓް ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެން 10ިިކުރ  ިދުވަހު،1022ިިޖެނުއަރީ ވަނަ
ި ިއޭނާ ިޖެނުއަރީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިމަޑަވެލީ ިހާޒ ރުވެފައ ވާކަން ިރ ޕޯރޓުނ1022ިިްއޮފީހަށް ިހާޒ ރީ ގެ

ި، އެނގޭއ ރު ިހުށަހެޅ  ިއެސްޓ މޭޓް ިހުށަހަޅައ ،ިކުންފުންޏެއްއެދުވަހު ިއެސްޓ މޭޓް ިހުށަހެޅ  ިފަރާތުން ގެ
ި ިލ ސްޓްގައ  ިހުށަހެޅ މީހުންގެ ިއެކުންފުނީއެސްޓ މޭޓް ިސޮއ ކުރީ ިފަރާތުން ިގެ ިއޭނާިއޭނާ ކަމަށް

ި ިޢަމަލަކީ،ިސ ވ ލްއޭނާއ ޢުތ ރާފްވެފައ ވާތީ، ިމ  ިމުވައްޒަފަކަށްވެހުރެ،ިސ ރސަިިގެ ވ ސްގެިރސަިވ ލްވ ސްގެ
ވަނަމާއްދާި"ރަސްމީގަޑީގައ ިމަސައްކަތްިނުކުރުން"ިއ22ިިިާ"ޢާއްމުިމާއްދާތައް"ިގ2ިިެޤަވާޢ ދުގެިޗެޕްޓަރި

ވ ސްިރސަިޚ ލާފަށްިރަސްމީގަޑީގައ ިކޮށްފައ ވާިވ ޔަފާރ އާބެހޭިއަމ އްލަިމަސައްކަތަކަށްިވާތީ،ިމ ކަންިސ ވ ލް
ދަންނަވައ ިއޭނާއާމެދުިއ ސް  ނ ންމީއެވެ.ިލާހީިފ ޔަވަޅެއްިއަޅަންކޮމ ޝަނުގައި 

 
 
ި

''ިރ ވެލ ''ިދޫކޮށްފައ ވާިގައ 2442ިިޑ ސެމްބަރ32ިިބަލާއ ރު،ިކަންތައްތަކަށްިފާހަގަކުރެވުނުިމ މައްސަލައ ގެ
ިހ މެނޭިހުށަހަޅާިިހެދުމަށްިލައ ސަންސްިކުރުމުގެިމަސްވެރ ކަންިިދޯނީގެ ިތެރޭގައ  ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެ ފައ ވާ

ިސަލާމަތާބެހޭި ިއުޅަނދުފަހަރުގެ ި"މަސްވެރ ކަންކުރާ ިދޯނީގެ ި"ރ ވެލ " ިބައްޕަގެ ިކައުންސ ލަރުގެ ލ.ހ ތަދޫ
ިމަސްވެރ ކަމާބެހޭި ިނުދައްކައ  ިޖޫރ މަނާ ިދައްކަންޖެހޭ ިހަމަވެފައ ވަނ ކޮށް، ިމުއްދަތު ިގެ ސެޓްފ ކެޓް"
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިހެދުމަށްިއެދޯނީގެ ިލައ ސަންސް ިސެޓްފ ކެޓަކަށްވާތީއާއ  ިހަމަވެފައ ވާ ިމުއްދަތު ިސެޓްފ ކެޓަކީ ސަލާމަތާބެހޭ
ިއެއްޗެއްކަމަށްި ިޞައްޙަ ިއެސެޓްފ ކެޓަކީ ިނަމަވެސް ިހުށަހެޅ  ިއެސެޓްފ ކެޓް ިލ ޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިމަސްވެރ ކަން ިވ އްކުމަށް ިފަރާތަކަށް ިމަހާއި ިނުބެލެވޭނެތީއާއ ،ިއެކްސްޕޯޓްކުރާ ިއެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ކުރުމަށާއ 
ި ިގަވާއ ދުގެ ިދ ނުމާބެހޭ ިލައ ސަންސް ިކުރުމަށް ިއެކުއަރކަލްޗަރ ިތައްޔާރުކުރުމަށާއ  ިއުފެއްދުންތައް 0ިމަހުގެ

(ިގައ ،ިއެކްސްޕޯޓްިކުރުމަށްިނުވަތަިއެކްސްޕޯޓްިކުރާިފަރާތަކަށްިވ އްކުމަށްިމަސްވެރ ކަނ2ިްވަނަިމާއްދާގެި)
ިލައ ސަން ިހުށަހަޅަންވާނެކަމަށްިކުރުމުގެ ިސެޓްފ ކެޓް ިސަލާމަތީ ިހަމަނުވާ ިމުއްދަތު ިހުށަހަޅާއ ރު ިއެދ  ސަށް

ިހަދައ ދ ންއ ރުިއެލައ ސަންސްި ބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ި"ރ ވެލ "ިދޯނީގެިމަސްވެރ ކަންިކުރުމުގެިލައ ސަންސް
ސެޓްފ ކެޓަކީިމުއްދަތުިހަމަވެފައ ވާިހެދުމަށްިއެދ ިހުށަހެޅ ިލ ޔުންތަކުގެިތެރޭގައ ިހ މެނޭިދޯނީގެިސަލާމަތާބެހޭި

ސެޓްފ ކެޓެއްކަންިއަޙުމަދުިޢަލީއަށްިއެނގޭކަންިއޭނާގެިބަޔާނުންިއެނގޭތީ،ި"ރ ވެލ "ިދޯނީގެިިސަލާމަތާބެހޭި
ސެޓ ފ ކެޓްގެިމުއްދަތުިހަމަވެފައ ވަނ ކޮށްިއެސެޓްފ ކެޓްިއޮތްކަމަށްިބަލައ ގެންި''ރ ވެލ ''ިދޯނީގެިމަސްވެރ ކަންި

ިލައ ސަ ިހ ރާިކުރުމުގެ ިލ.ހ ތަދޫ ިހުރ  ިއޭރު ިކައުންސ ލަރއަކަށް ިލ.ހ ތަދޫ ިއޮތްއޮތުމަކީ، ިހަދައ ދީފައ  ންސް
ިކަމެއްކަންި ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިޢަލީ އަޙްމަދު

ި ިޤާނޫނުގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގ22ިެދަލީލުކޮށްދޭތީ ިއަޙުމަދުިިވަނަ ިދަށުން )ހ(ިގެ
 ޢަލީގެިމައްޗަށްިދަޢުވާކުރުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ިސެޓްފ ކެޓްިއޮޅުވާލައ ގެންިހައްދާދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި
ި

 

ިއ ނގ ރޭސ ވ ލާތުގެިރައްޔ ތަި .2 ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިކޮންކޮންސަލްޓެންޓެއްގޮތުގައ  ސަލްޓެންޓެއްގެިޝަރުޠުިކީ
ިނޫންކަމަށާއ  ިމީހެއް ިގާތްިި،ފުރ ހަމަވާ ިއޮންނަ ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާއާ ިދީފައ ވަނީ ިއޭނާއަށް އެމަޤާމު

 މ ިގޮތް:ގުޅުމެއްގެިސަބަބުންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިނ ން
ި

މޯލްޑ ވްސްިޓުއަރ ޒަމްިޕްރޮމޯޝަންިބޯޑުގެިމާކެޓ ންިއެޑްވައ ޒަރުގެިމަޤާމަށާއ ،ިމޯލްޑ ވްސްިމާކެޓ ންިއެންޑްި
ޢައްޔަނުކޮށްފައ ވަނީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިިއޭނާިޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންިކޯޕަރޭޝަންގެިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރުގެިމަޤާމަށްި

ި ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ި)225ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިމާއްދާގެ ިލ ބ ދޭިވަނަ ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާއަށް ިއ ން ޅ(
ިދެވ ދާނެި ިފަރާތަކަށް ިފެންނަ ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާއަށް ިމަޤާމުތަކަކީ ިއެފަދަ ިކަމަށްވާތީއާއ ، ބާރުގެދަށުން

2181ި ިޓޫރ ޒަމް ިއޯގަސްޓްމަހު ިއަހަރު ިރައްޔ ތެއްިވަނަ ިއ ނގ ރޭސ ވ ލާތުގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގޮތުގައ 
ިޓޫރ ޒަމްި ިމަސައްކަތްކުރީ ިއޭނާ ިކޮންސަލްޓެއްޓެގޮތުގައ  ިހަމަޖައްސާފައ ވާކަމަށާއ ، ިއޮފީހުން ރައީސް

ި ިޚަރަދުކޮށްގެން ިފައ ސާ ިރައްޔ ތުންގެ ިއ ރު ިމަސައްކަތްކުރ  ިބޯޑުގައ  24ިިޕްރޮމޯޝަން 22ިއަދ 
ގައ ިބައ ވެރ ވުމަށްިޖަޕާނަށްިގޮސްފައ ވާކަމަށާއ ،ިރާއްޖޭގެިލޯގޯއާއ ،2181ިޓާިގައ ިޖ2181ާސެޕްޓެމްބަރި

ިބުނާި ިހޯދާފައ ވާކަމަށް ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިތައްޔާރުކުރުމުގައ  ސްލޯގަން
ިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިނުވަތަި ިތަޢުލީމީގޮތުން ިކ ބައ ގައ  ިމީހުންގެ ިހޮވާ ިމަޤާމުތަކަށް ިއެފަދަ ިކަމަށްވާތީއާއ ، މަޤާމުތަކެއް
ކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ 1001/21ިިކ ިޝަރުޠުތަކެއްިހުރުންިލާޒ މުނުވާތީ،ިޤާނޫނުިނަންބަރުިތަޖުރ ބާގެގޮތުންިވަި

15ިިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެި ިމ މައްސަލައަކ2ިިީވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގެ ވަނަިނަންބަރުގައ ވާިގޮތުގެމަތ ން
މ މައްސަލަިިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންނުވާ ނޑައަޅައި  ިންމީއެވެ.ނ މައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

ި
ި
ި
1. ި ިފެއަރ ިޖާޓާ ިއޮތް 1020ިިޖަޕާނުގައ  ިބައ ވެރ ވުމަށް ިރައްޔ ތުގައ  ޖަޕާނަށްިިއ ނގ ރޭސ ވ ލާތުގެ

 މ ިގޮތް:ގޮސްފައ ވަނީިއޭނާގެިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިނ ން
ި

1020ިި ިސެޕްޓެމްބަރު ިއަހަރު 14ިި-11ވަނަ ިބޭއްވ  ިޓޯކ އޯގައ  ިޖަޕާނުގެ ިމުޅ ންވެސްިއަށް ިފެއަރގައ  ޖާޓާ
އ ނގ ރޭސ ވ ލާތުގެިބައ ވެރ ވެފައ ވަނީިމާކެޓ ންގިދާއ ރާގައ ިމަސައްކަތްކުރާިމީހުންިކަމަށްވެފައ ިއެދަތުރުގައ ި

ިިރައްޔ ތު ިބޯޑުގެ ިޕްރޮމޯޝަން ިޓުއަރ ޒަމް ިމޯލްޑ ވްސް ކަމަށްވާތީއާއ ،ިިފަރާތުންިބައ ވެރ ވެފައ ވަނީ
ިމ ނ ސްޓްރީ ިމ ކަމަކީިިމ ދަތުރުކޮށްފައ ވަނީ ިލ ބ ގެންކަމަށްވާތީ، ިހުއްދަ ިޓްރެޜަރީގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް އޮފް

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިނުބެލެވޭތީ، ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ 1001/21ިއޭނާގެ
ި-)އެންޓ ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 15ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިނަންބަރުގައ ވ2ިިާވަނަ ވަނަ

ިމ ކަމަި،ތުގެމަތ ންގޮ ިއެކުލެވ ގެންނުވާ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލަިކަމެއްކީ ނޑައަޅައ  ިކަ ކަމަށް
ިއެވެ.ނ ންމީ

ިި
1. ި ިލޯގޯއާއ  ިއައު ިރަމްޒުކުރާ ިދާއ ރާ ިފަތުރުވެރ ކަމުގެ ިމަސައްކަތްިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިހެދުމުގެ ސްލޯގަން

ގޮތް:ފަރާތަށްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިނ ންޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިއެންމެިއަގުިބޮޑުކޮށްިބ ޑްކުރި   މި 
ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިކުރަމުންި ިބޭނުން ިބޯޑުން ިޕްރޮމޯޝަން ިޓުއަރ ޒަމް ިމޯލްޑ ވްސް ިމާކެޓްކުރުމަށް ިފަތުރުވެރ ކަން ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިސްލޯގަން ިއަދ  ިލޯގޯ ިލައ ފް"ި،އައ  ިއޮފް ިސަނީސައ ޑް ިއެޑްވަޓައ ޒ ންިި،ރީބްރޭންޑްކޮށްި،"ދަ އައު

ިހުށަހެޅި  ިޕްރޮޕޯސަލް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިފަރުމާކޮށްދޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް
ިތެރެއ ންި ިމާކްސްި ފަރާތްތަކުގެ ނޑުން ިމ ންގަ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއ ޢުލާނުގައ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ އެމަސައްކަތް

ންިމާކްސްިލ ބުނުިފަރާތާިކަމަށްވާތީއާއ ،ިއެންމެިހެޔޮިއަގެއްިހުށަހަޅާިދީގެން،ިއ ވެލުއޭޝަންގައ ިއެންމެިމަތ 
ިނެތުމުން ިހަމައެއް ިޤާނޫނީ ިލާޒ މްކުރާ ިޙަވާލުކުރުން ިމަސައްކަތް ިި،ފަރާތާ ިނަންބަރު 1001/21ިޤާނޫނު

ި-)އެންޓ ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 15ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިނަންބަރުގައ ވ2ިިާވަނަ ވަނަ
ިކަމަމ ި،ތ ންގޮތުގެމަ ިއެކުލެވ ގެންނުވާ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލަިކަމެއްކީ ނޑައަޅައ  ިކަ ކަމަށް

ިއެވެ.ިނ ންމީމ ހ ސާބުންި
ިި
ިއެއްބަސްވުމުގައި  .9 ިހެދުމުގެ ިސްލޯގަން ިއައުލޯގޯއާއ  ިރަމްޒުކުރާ ިދާއ ރާ ިފަތުރުވެރ ކަމުގެ ދ ވެހ ރާއްޖޭ

ި ިޚަރަދުގައ  ިދައުލަތުގެ ިރައްޔ ތުިއ ނގ ރޭސ ވ ސޮއ ކުރުމަށް ިދ ޔަކަމަށާއ ިލާތުގެ ި،ތައ ލޭންޑަށް
ގޮތް:އެދަތުރުގައ ިމެލޭޝ އާގައ ިމަޑުކުރ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިނ ން ިމި 

ި
ިމާކެޓ ންގި ިމޯލްޑ ވްސް ިހެދުމަށް ިސްލޯގަން ިއައުލޯގޯއާއ  ިރަމްޒުކުރާ ިދާއ ރާ ިފަތުރުވެރ ކަމުގެ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިކީންި ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިވެފައ ވާ ިދެމެދު ިއާ ިމީޑ އާ ިކީން ިއާއ  ިކޯޕަރޭޝަން ިރ ލޭޝަން ިޕަބްލ ކް އެންޑް

ި ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ، ިފަރާތުން ިރައްޔ މީޑ އާގެ ިތައ ލޭންޑްގެިިތާއ ނގ ރޭސ ވ ލާތުގެ ިއާދަމް ިމުޙައްމަދު އާއ 
ިރ ލޭޝަންި ިޕަބްލ ކް ިއެންޑް ިމާކެޓ ންގ ިމޯލްޑ ވްސް ިކަމަށްވީނަމަވެސް، ިދަތުރުގައ  ިކުރ  ބެންކޮކަށް
ކޯޕަރޭޝަންިގެިފަރާތުންިއެިއެއްބަސްވުމުގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީިއެިދަތުރުިދ އުމުގެިކުރ ންިކަމަށްވާތީއާއ ،ި

ިދަތުރަކީ ިއެއްބަސްި،އެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިއެ ިޕްރޮޕޯސަލްގައ  ިހުށަހެޅ  ިއ ން ިމީޑ އާ ިކީން ވުމާއ 
ިބަޔާންކުރާި ިެއއްބަސްވުމުގައ  ިކަމަށްވާތީއާއ ، ިދަތުރެއް ިކުރ  ިބައ ވެރ ވުމަށް ސެމ ނަރ/ވޯކްޝޮޕެއްގައ 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިއ ންކަމަށްވާތީ ިމީޑ އާ ިކީން ިކޮށްފައ ވަނީ ިޚަރަދެއް ިހުރ ހާ ިއެދަތުރުގެ ިނަންބަިި،ގޮތުގެމަތ ން ރުިޤާނޫނު
ި-)އެންޓ 1001/21ިި ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 15ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނ2ިިަވަނަ

ިމ  ިގޮތުގެމަތ ން ިކަމަިނަންބަރުގައ ވާ ިއެކުލެވ ގެންނުވާ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ނޑައަޅައ ިކަމެއްކީ ިކަ ކަމަށް
ިނ ންމީިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަ ިއަދ  ިއެނޫންއެވެ. ިނުވަތަ ިޚަރަދުގައ  ިދައުލަތުގެިދައުލަތުގެ ިގޮތްގޮތުން ވެސް

ިސަމާލުކަންި ިބެލެހެއްޓުމަށް ިލ ޔުމުން ިތަފްޞީލުތައް ިއެންމެހައ  ިގުޅޭ ިދަތުރުތަކާ ިކުރާ މުއައްސަސާތަކުން
ިއެވެ.ދ ނުމަށްިމޯލްޑ ވްސްިމާކެޓ ންގިއެންޑްިޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންިކޯޕަރޭޝަނަށްިއެންގީ

ި

ިހަދައ ފަ .2 ިކުންފުންޏަކުން ިފަރާތްތަކެއްގެ ިއަމ އްލަ ިހުންނަ ިމާއދ.މާމ ގ ލީގައ  ިގުދަން މ ގ ލީިއ ވާ
ިމައްސަލަި ިފައ ސާނުދޭކަމަށްބުނާ ިކުއްޔަށްވާ ިގުދަނުގެ ިވެރ ފަރާތަށް ިގުދަނުގެ ިބޭނުންކުރެއްވުމަށްފަހު އޮފީހުން

ި ިބެލ އ ރު، ިރައްޔ ތެއްގެތަޙްޤީޤުކޮށް ިތަކެތި ިއެރަށު ިއޮފީހުން ިމާމ ގ ލީ ިގުދަނުގައ  ިހަދައ ފައ ހުރ  ގޭގައ 
ވާންިއޮތްނަމަވެސްިއެތަކެތ ިބަހައްޓައ ފައ ވަނީ،ިއެގުދަންިކުއްޔަށްހ ފައ ގެންކަންިބަހައްޓައ ފައ ހުރ ކަންިސާބ ތުި

ިހ ސާބުތަކުންވެސްި ިފައ ސާއާބެހޭ ިއޮފީހުގެ ިމާމ ގ ލީ ިއަދ  ިލ ޔުމެއްނެތުމާއ ، ިއެއްވެސް ިރަސްމީ އެނގޭ
ިމ މައް ިއެނގެންނެތުމާއ ، ިފައ ސާއެއްނަގައ ފައ ވާކަން ިއެއްވެސް ިކުލ ދެއްކުމަށް ިކުރީގެިއެގުދަނަށް ސަލައަކީ،

ިކުރ އަށްދާންވީގޮތްި ިޝަކުވާކުރާފަރާތުން ިނ ންމައ  ިބަލައ  ިޑ ވެލޮޕްމެންޓްންވެސް ިއެޓޮލްސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިވުމާއެކު ިމައްސަލައަކަށް ިޢަމަލެއްިި،އަންގައ ފައ ވާ ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިކަތީބު ިކުރީގެ ިއދ.މާމ ގ ލީގެ މ ކަމުގައ 
ިއެވެ.ކުިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިިނ ންމީހ ންގައ ފައ ވާކަންިސާބ ތުވާންިނެތުމާއެ

ި
ިތަކެތީގެި .1 ިފޮނުއްވ  ިސަރުކާރުން ިމީހުންނަށް ިހ ޖުރަކުރ  ިމާމ ގ އްޔަށް ިގުޅ ގެން ިކާރ ސާއާ ސުނާމީ

ި ިބުނ2ިާތެރެއ ން ިބޭނުންކުރައްވައ ފައ ވާކަމަށް ިސުނާމީކާރ ޘާއާިިފޭލ ގެ ިބެލ އ ރު، ިތަޙްޤީޤުކޮށް މައްސަލަ
ި ިއދ.މާމ ގ އްޔަށް ިގުޅ ގެން 1ިިލ ބުނީ، ިއެ 01ިިފޭލ ގެކަމާއ ، ިތެރެއ ން ިއދ.މާމ ގ ލ01ިިީފޭލ ގޭގެ ފޭލ ގެ

އޮފީހުގެިތަކެތ ިބަހައްޓާފައ ހުންނަިމާމ ގ ލީިޒުވާނުންގެިމަރުކަޒުގެިގުދަނުގައ ިއޮތްކަންިއެނގޭތީއާއ ،ިއަނެއްި

ިމ ގޮތުންި ިކަމަށާއ ، ިގެންދަވާ ިހ ންގަވަމުން ިޢަމަލުތަކެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއެރަށުގައ  ިކަތީބު އދ.މާމ ގ ލީ
އެރަށުގައ ިހުންނަިރައްޔ ތުންގެިކުންފުންޏަކުންިހަދާފައ ވާިގުދަންިމާމ ގ ލީިއޮފީހުންިބޭނުންކުރެއްވުމަށްފަހުި

ި ިގުޅ ގެންިމުދަލުގެ ިކާރ ސާއާ ިސުނާމީ ިކަމަށާއ ، ިނުދެއްވާއޮތް ިފައ ސާ ިކުއްޔަށްވާ ިގުދަނުގެ ވެރ ފަރާތަށް
ފޭލ ގެިބޭނުންކުރައްވާފައ ވ2ިިާމާމ ގ އްޔަށްިހ ޖުރަކުރ ިމީހުންނަށްިސަރުކާރުންިފޮނުއްވ ިތަކެތީގެިތެރެއ ންި

ިއަދ  ިއަގު ިދޮރުފަތްތަކުގެ ިވަގުތީހ ޔާގެ ިހެދ  ިމާމ ގ ލީގައ  ިފަރާތަކަށްިިކަމަށާއ ، ިއެއްވެސް މ ހާތަނަށް
ިދެއްވާި ިޝ ޕ ންގއަށް ިވ ލާ ިސަރުކާރުން ިދ އްލުމަށް ިމަގުބައްތ  ިމާމ ގ ލީގައ  ިކަމަށާއ ، ދެއްވާފައ ނުވާ

ިއަހަރުދުވަހުގެިފައ ސާިނުދައްކަވާިކަމަށްިބުނެިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަ.2ިފައ ސާގެިތެރެއ ންި

43 
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ިކު ިއދ.މާމ ގ ލީގެ ިމ ކަމުގައ  ިއެނގޭތީ، ިބޭނުންކުރަމުންދާކަން ިއަތޮޅުއޮފީހުގައ  ިކަތީބުިފޭލ ގެ ރީގެ
ި.އެވެނ ންމީިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިހ ންގައ ފައ ވާކަންިސާބ ތުވާންިނެތުމާއެކުިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުން

ި
ިފަރާތަކަށްި .1 ިއެއްވެސް ިމ ހާތަނަށް ިއަދ  ިއަގު ިދޮރުފަތްތަކުގެ ިހ ޔާގެ ިވަގުތީ ިހެދ  މާމ ގ ލީގައ 

މީކާރ ޘާއާިގުޅ ގެންިއދ.މާމ ގ އްޔަށްިހ ޖުރަކުރި ދީފައ ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިތަޙްޤީޤުކޮށްިބެލ އ ރު،ިސުނާ
ިފޮނުވަމުންި ިފައ ސާ ިތަކެއްޗާއ  ިއެހީވުމަށް ިދ ނުމަށާއ ،ިއެފަރާތްތަކަށް ިހޯދާ ިހ ޔާވަހ ކަން ިމީހުންނަށް މަޑ ފުށީ
ިފައ ސާިފޮނުވާފައ ވާކަމެއް ިޖެހުމުގެިނަމުގައ  ިތަންތަނުގެިދޮރުފަތް ިހެދ  ިދ ޔައ ރު،ިހ ޔާވަހ ކަންިހޯދާދ ނުމަށް
ިއޮފީހުގެި ިމާމ ގ ލީ ިޚަރަދުކުރުމަށް ިފައ ސާ ިނަމުގައ  ިޖެހުމުގެ ިދޮރުފަތް ިއަދ  ިނެތެވެ. ިއެނގޭކަށް ލ ޔުންތަކުން

ިއެނގޭކަންނެތެވެ. ިނަގައ ފައ ވާކަމެއްވެސް ިއައ ޓަމަކުން ިއެރަށަށްިިއެއްވެސް ިކާރ ޘާއާގުޅ ގެން ިސުނާމީ އަދ 
އޮފްިފ ނޭންސްއ ންިފޮނުވ ިފައ ސާިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީިިމ ނ ސްޓްރީިބަދަލުވ ިމަޑ ފުށީިމީހުނަށްިއެޅ ިގޭގެއަށް

ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިހުރ ކަމަށް ިމ ހާރުވެސް ިއައ ޓަމްގައ  ިފައ ސާ ިހުރ  ިބާކީ ިކަމާއ  ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ
ިނެތުމާއެކުި ިސާބ ތުވާން ިހ ންގައ ފައ ވާކަން ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިކަތީބު ިކުރީގެ ިއދ.މާމ ގ ލީގެ މ ކަމުގައ 

ިއެވެ.މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީމ 
ި

1ިމާމ ގ ލީގައ ިމަގުބައްތ ިދ އްލުމަށްިސަރުކާރުންިވ ލާިޝ ޕ ންގިއަށްިދެއްވާިފައ ސާގެތެރެއ ންި .9
ިބެލ އ ރު،ި ިތަޙްޤީޤުކޮށް ިމައްސަލަ ިބުނާ ިނުދައްކާކަމަށް ިމާމ ގ ލީޕަވަރހައުސްއަށް ިފައ ސާ ިދުވަހުގެ އަހަރު

ވަނައަހަރުނ1000ިިްތަށްިސަރުކާރުންިފައ ސާިދެއްވަންިފެއްޓެވީއްސުރެި)ިމަގުމަތީބައްތ ިދ އްލުމަށާއ ިމަރާމާ
ިނަމުގައ ،1002ިި ިމަރާމާތުގެ ިދ އްލުމަށާއ  ިމަގުމަތީބައްތ  ިމާމ ގ ލީގެ ިއަތޮޅުއޮފީހުން، ިއެއަތޮޅު އާހަމަޔަށް(

ި ިއޮފީހަށް ިބާވީސްރުފ ޔ557,222.12ިާއދ.މާމ ގ ލީ ިދުއ ސައްތަ ިފަންސާސްހަތްހާސް ި)ފަސްސަތޭކަ ިރ.
ިދައްކައ ފައ ވަނީ،ި ިއެމުއްދަތުގައ  ިއ ންޖީނުގެއަށް ިމާމ ގ ލީ ިނަމަވެސް ިފޮނުވައ ފައ ވާކަމާއ ، ބާރަލާރ (

510,540.00ި ިކަމާއ  ިސާޅީސްރުފ ޔާ( ިފަސްސަތޭކަ ި)ފަސްސަތޭކަދ ހަހާސް ރ.46,682.12ިރ.
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ިދައްކަ ިއ ންޖީނުގެއަށް ިމާމ ގ ލީ ިބާރަލާރ ( ިދެރުފ ޔާ ިއަށްޑ ހަ ިހަސަތޭކަ އ ފައ ވާކަންި)ސާޅީސްހަހާސް
ރ.ި)ވ ހ ހާސްިރުފ ޔާ(ިއަނބުރާި-/20,000އެނގެންނެތްކަމާއ ،ިނުދައްކާއޮތްކަމަށްިބެލެވޭިއަދަދުގެިތެރެއ ންި

ިޖެހުމަށްި ިހުކުރުމ ސްކ ތުގައ  ިގަތުމަށާއ  ިބޭނުންވާތަކެތ  ިހ ޔާކުރުމަށް ިއ ޖުތ މާއީމަރުކަޒު ޖަމާކުރާގޮތަށް،
ބާކީހުރި ، އުިޖެހުމަށްޓަކައ ިގައުިގަތުމުގެިނަމުގައ ިނަގާފައ ވާކަމާއ މުށ ގަތުމަށާއ ،ިމ ސްކ ތުގޯތ ިތެރޭގައ ިގަ

ިޖަމާކުރުމަށްފަހ26,682.12ިު ިއަތޮޅުއޮފީހަށް ިބާރަލާރ ( ިއަށްޑ ހަދެރުފ ޔާ ިހަސަތޭކަ ި)ސައްބީސްހާސް ރ.
ިއައ ޓަމަށްިި،އަނބުރާގެނެސް ިފައ ސާގެ ިސަރުކާރުންދެއްވާ ިމަރާމާތަށް ިދ އްލުމަށާއ  މަގުމަތީބައްތ 

ިއެނގެއެވެ.ިޖަމާ ިއެކ އައ ޓަމްތަކަށްކަން ިމާމ ގ ލީއޮފީހުގެ ިޖަމާކޮށްފައ ވަނީ، ިއެފައ ސާ ކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ،
ދ އްލުމަށްިސަރުކާރުންިދެއްވ ފައ ސާއ ންިއެއްވެސްިމ ންވަރެއްިއދ.މާމ ގ ލީގެިކުރީގެި އެހެންކަމުންިމަގުބައްތި 

ިބޭނުންކޮށްފައ ވާކަން ިނަގައ  ިއަމ އްލަބޭނުމަކަށް ިއ ންޖީނުގެއަށްިިކަތީބު ިމާމ ގ ލީ ިނެތްނަމަވެސް، ސާބ ތުވާން
ިބާރަލާރ (ިއެފަރާތަށ46,682.12ިްދައްކަންޖެހޭފައ ސާއ ންި ިދެރުފ ޔާ ިއަށްޑ ހަ ރ.ި)ސާޅީސްހަހާސްިހަސަތޭކަ

ިއަދި  ިއެނގޭތީއާއ ، ިކޮށްފައ ވާކަން ިބޭނުން ިބޭނުންތަކަކަށް ިއެހެން ިއޮފީހުގެ ިމާމ ގ ލީ ިއެފައ ސާ ނުދައްކައ 
ިއެނގެންނެތުމުންމ ހާތަނަށްި ިދެއްކ ކަން ިއ ންޖީނުގެއަށް ިމާމ ގ ލީ ިއެފައ ސާ ިސާފުކުރުމަށްި، ވެސް އެކަން

ިއެފަރާތަށްި ިމ ފައ ސާ ިލ ބ ފައ ނުވާތީ، ިޖަވާބު ިސ ޓީއަށްވެސް ިފޮނުވ  ިއ ންޖީނުގެއަށް ިމާމ ގ ލީ މ ކޮމ ޝަނުން
ގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިމާމ ގ ލީިކަނުލ ބޭނަމަިފައ ސާހޯދަ  އުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.އި 

ި

ިހޯދައ ދ ނުމަށްޓަކައ ި ިތެޔޮ ިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިސަޕްލައ  ިފ އުލް ިއ ބްރާހީމަށް ިޙުސައ ން ިފޭރުމާގޭ ގދ.ރަތަފަންދޫ
ގދ.ރަތަފަންދޫިކައުންސ ލްގެިރައީސްިއަޙްމަދުިފައުޒީ،ިއަމ އްލައަށްިފ އުލްިސަޕްލައ ިމޯލްޑ ވްސްިޕްރައ ވެޓްި

ިކައު ިގދ.ރަތަފަންދޫ ިފޮނުވާފައ ވަނީ ިސ ޓީއެއް ިލ މ ޓެޑަށް ިޤަވާޢ ދުގެ ިހ ންގާ ިމާއްދާއ11ިިާންސ ލްގެ ވަނަ
ިނ ންމައ ގެންި ިގޮތެއް ިކައުންސ ލުން ިހުށަހަޅައ ، ިއެމައްސަލަ ިބައްދަލުވުމަކަށް ިޢާއްމު ިކައުންސ ލްގެ ޚ ލާފަށް
ިއެނގޭތީއާއ ،ި ިއ ޢުތ ރާފުން ިފައުޒީގެ ިއަޙްމަދު ިއ ތުރުން ިހެކ ބަހުގެ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންނާއ ،ިހެކ ންގެ ނޫންކަން

ިރައްޔ ތުންނަށްިރަތަފަ ިރަށުގެ ިފުރުޞަތުތަކެއް ިހަމަހަމަ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކުރާނެ ިވ ޔަފާރ  ިތެލުގެ ންދޫގައ 

ިއަމ އްލަިގދ ިއެނގުމެއްނެތ  ިކޮމ ޓީއަށް ިކައުންސ ލް ިފައުޒީ ިއަޙްމަދު ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިރަތަފަންދޫ .
ިއަ ިއޮފީސްތަކަށް ިއަންގަންޖެހޭ ިނ ންމައ  ިކަންކަން ިގ ނަ ިހުންނަ ިމަސްލަހަތު ިދާކަމަށްިފައ ދާއަށް ންގަމުން

ރ ންިތެލުގެިވ ޔަފާރ ިކުރަމުންިއައި ގދ.ިރަތަފަންދޫިފޭރުމާގެިޢަލީިއ ބްރާހީމްއަކީިކުއާއ ،ިބުނާިމައްސަލަ
ިމައްސަލައެއްގައި  ިޖެހުނު ިދެމެދު ިއ ބްރާހ މާ ިޢަލީ ިސަޕްލައ އާއ  ިފ އުލް ިއެހެންނަމަވެސް ިކަމަށާއ  ފަރާތެއް
ިއ ބްރާހީމްގެި ިޢަލީ ިހުއްޓާލާފައ ވަނ ކޮށް ިދޫކުރުން ިތެޔޮ ިއ ބްރާހ މަށް ިޢަލީ ިއ ން ިސަޕްލައ ސް ފ އުލް

ި ިޙުސައ ން ިކޮއްކޮ ނޑު ިކައުންސ ލްގެިއެއްބަ ިހަދައ ދ ނުމަށް ިގޮތް ިކުރެވޭނެ ިވ ޔަފާރ  ިތެލުގެ އ ބްރާހީމަށް
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިޤަވާޢ ދުގެ ިހ ންގާ ިކައުންސ ލްގެ ިރަތަފަންދޫ ިއެނގޭތީއާއ ، ިގައި 92ިދީފައ ނުވާކަން ި)ޅ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިބޭނުންކުރަންި ިނ ޝާން ިސ އްކައާއ  ިލ ޔުންތަކާއ  ިރަސްމީ ިރަސްމީިކައުންސ ލްގެ ިކައުންސ ލްގެ ވާނީ

ި ިއެޤަވާޢ ދުގެ ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް، ިސަޕްލައި 11ިބޭނުންތަކަށްކަމަށް ިފ އުލް ިޚ ލާފަށް ިމާއްދާއާއ  ވަނަ
ިލ މ ޓެޑުން ިޕްރައ ވެޓް ިރަތަފަންދޫި، މޯލްޑ ވްސް ިކޮށް، ިމަސައްކަތް ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިތެޔޮ ިފަރާތަކަށް ވަކ 

ިއެއ ދާރާ ިނަމުގައ  ިއ ދާރާގެ ިސ ޓީިކައުންސ ލް ިބޭނުންކޮށް ިނ ޝާން ިދައުލަތުގެ ިލެޓަރހެޑްގައ  ގެ
ފޮނުވާފައ ވާއ ރު،ިއެފަރާތަކީިއަޙްމަދުިފައުޒީގެިބޮޑުބޭބެއެއްިކަމަށްވާތީއާއ ،ިރަތަފަންދޫި''ދ މްޔާތު''ިގޯއްޗާއ ،ި

ި ިދެމެދުގައ ވާ ިގޯއްޗާއ  ިދީފައ ވާ ިޖަމްޢ އްޔާއަށް ިބ ނ450ިިް''ރެޑީ'' ިއަކަފޫޓުގެ ިފަންސާސް( ި)ނުވަސަތޭކަ
ިރަޖ ސްޓްރީ''ި ިގޯތީގެ ި''ޢ މާރާތާއ  ިގޯތީހެ ި''ދ މްޔާތު'' ިހަދައ ، ިގޮތުގައ  ިބައެއްގެ ިގޯތީގެ ''ދ މްޔާތު''

ި ިޤަވާޢ ދުގެ ިހ ންގާ ިކައުންސ ލްގެ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންނާއި 11ިހަދައ ދީފައ ވަނީވެސް ިޚ ލާފަށްކަން ިމާއްދާއާ ވަނަ
ިއެނގޭތީއާއ ،ި ިހެކ ބަހުން ިފަނ450ިްހެކ ންގެ ިއ ތުރުކޮށްި)ނުވަސަތޭކަ ި''ދ މްޔާތު''ިގޯއްޗަށް ސާސް(ިއަކަފޫޓު

ި ިކުރ ންވެސް ިއެގޯއްޗަކީ ިޤާނޫނ5000ިިުދީފައ ވާއ ރު، ިގޯއްޗަކަށްވެފައ ، ިބޮޑު ިއަކަފޫޓުގެ )ފަސްހާސް(
ި 1001/2ިިނަންބަރު ިޤާނޫނުގެ ިބ ންބ މާބެހޭ ިބޭނުންކުރެވ22ިިޭދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިމާއްދާގައ ،ިދ ރ އުޅުމަށް ވަނަ

ިގޯއްޗެ ިއެއްވެސް ިބުނެފައ ވާތީއާއ ،9000ިިއް ިކަމަށް ިނުވާނެ ިބޮޑުވެގެން ިއަކަފޫޓަށްވުރެ )ހަތަރުހާސް(
ިމ ސްކ ތްި ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިއަޅައ ދ ނުމަށް ިއެފެއާޒުން ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ރަތަފަންދޫގައ 

ިކުރުމަށްފަހު ިމަޝްވަރާ ިނުރަސްމީކޮށް ިކައުންސ ލްގައ  ިބ މަކާމެދު ހ އްކ ބ މުގައި ިއެރަށުގެ، ޢ މާރާތްކުރާނެ
ިބުނާއ ރު،ި ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިމެމްބަރުންނާއ  ިކައުންސ ލް ިނ ންމާފައ ވާކަމަށް ިޢ މާރާތްކުރުމަށް މ ސްކ ތް
ިސ ޓީގައ ،ި ިފޮނުވާފައ ވާ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިގުޅޭގޮތުން ިބ މާ ިޢ މާރާތްކުރާނެ މ ސްކ ތް

ިއޮޕްޝަނެ ިއ ތުރު ިއަމ އްލައަށް ިރައީސް ިހުރ ބ ންިކައުންސ ލް ިމ ސްކ ތް ިއަންހެނުންގެ ިކުރީގެ ިގޮތުގައ  އްގެ
ިބުނާތީއާއ ،ިއަދި  ިމެމްބަރުން ިކައުންސ ލް ިކަމަށް ިނޫން ިނ ންމައ ގެން ިމެމްބަރުން ިކައުންސ ލް ހ މަނާފައ ވަނީ
ިކުރ ން،ި ިނ ންމުމުގެ ިދ ނުމަށް ިކުއްޔަށް ިބ މެއް ިސޮނީއަށް ިސަރަޙައްދުން ިޞ ނާޢީ ިރަތަފަންދޫ ިއ ތުރުން މީގެ

ިރައީސާއ ސޮނީ ިކައުންސ ލްގެ ިދުވަހެއްގައ  ިސާފުކުރ  ިއެބ ން ިސާފުކޮށްފައ ވާއ ރު، ިއެބ ން ިފަރާތުން ، ގެ

އެއްވެސްިމަޝްވަރާއެއްނެތ ިގދ.ިރަތަފަންދޫިކައުންސ ލްގެިރައީސްިއަޙްމަދުިފައުޒީިފ އުލްިސަޕްލައ އަށްި
ި ިފައުޒީއަކީ ިއަޙްމަދު ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިފޮނުވާފައ ވާކަމަށާއ  ިސ ޓީ ިނަމުގައ  ޢަލީިކައުންސ ލްގެ

ިމީހެއްކަމަށްބު ިކ ޔާ ިބޮޑުބޭބެ ިމައްސަލައ ބްރާހީމަށް ިނާ ިރަތަފަންދޫިއާއ ، ިދ މްޔާތުގެއަށް ިރަތަފަންދޫ ގދ.
ިކައުންސ ލްގެި ިރަތަފަންދޫ ިގދ. ިޚ ލާފަށް ިޤަވާއ ދާ ިގާނޫނާއ  ިމަޝްވާރާކުރުމެއްނެތ  ކައުންސ ލްގައ 

ިއ ތުރުކޮިި،ރައީސް ިމައްސަލަބ ން ިބުނާ ިށްދީފައ ވާކަމަށް ިއާއ ، ިއޮފްިގދ. ިމ ނ ސްޓްރީ ރަތަފަންދޫގައ 
ނޑައެޅުމުގައި  ިކަ ިބ މެއް ިޢ މާރާތްކުރާނޭ ިމ ސްކ ތް ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިއަޅައ ދ ނުމަށް ިއެފެއާޒްއ ން އ ސްލާމ ކް

ިބ ން ިއަމ އްލަޔަށް ިފައުޒީ ިއަޙްމަދު ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިރަތަފަންދޫ ިބުނާިިގދ. ނޑައެޅ ކަމަށް ކަ
ިމައްސަލަ ިގދިއާއ  ިކައުންސ ލްގެިސޮނީއަށް ިކުއްޔަށްދ ނުމާމެދު ިބ މެއް ިސަރަޙައްދުއް ިސ ނާޢީ ރަތަފަންދޫ

ިރުއްގަސްި ިސާފުކޮށް ިއެބ ން ިފަރާތުން ިސޮނީގެ ިކުރ ން ިމަޝްވަރާކުރުމުގެ ިބައްދަލުވުމެއްގައ  އާއްމު
ނޑާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ. ިކަ
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ިމެމްބަރިފަތުޙު ިކުރަމުންދާތީިهللاިކައުންސ ލްގެ ިއެކަން ިމަޝްވަރާނުކޮށް ިޙާޟ ރުގައ ،ިކައުންސ ލާ އަޙްމަދުގެ
ނާއ ބްރައީސްިބުނާތީއާއ ،ިއެކަމަށްިިއެކަންިހުއްޓުވުމަށްިކައުންސ ލްގެިރައީސްިގާތުިބުނ ކަމަށްިކައުންސ ލްގެި

ިފަތުޙު ިކަމަށްިهللا ިމަޝްވަރާކުރާނެ ިކައުންސ ލުގައ  ިގުޅޭގޮތުން ިއެކަމާ ިފަހުން ިއަދ  ިހެކ ވާތީއާއ ، އަޙްމަދު
ިނާއ ބްރައީސާއ ،ިފަތުޙު ިކައުންސ ލްގެ ިބުނ ކަމަށް ިރައީސް ިއެބ ންިهللاިކައުންސ ލް ިބުނާތީއާއ ،ިއަދ  އަޙްމަދު

ިއެބ  ިސޮނީއަށް ިކުރީ ިއެހެންިސާފު ިކައުންސ ލްގެ ިކަމަށް ިކުރ ން ިނ ންމުމުގެ ިކައުންސ ލުން ިދޫކުރުމަށް ން
ިނާޖާއ ޒްި ިފަރާތްތަކަކަށް ިވަކ  ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިކަމަކީވެސް ިމ ހުރ ހާ ިބުނާތީ، މެމްބަރުންވެސް

ިކޮށްފައ ވާިކަންތައްތަކެއްިކަންިތަޙްޤީޤަށްިސާ ިއަޙްމަދުިފައުޒީ ބ ތުވެއެވެ.ިއެހެންކަމުންިފައ ދާިހޯދައ ދ ނުމަށް
ި ިނަންބަރު 1000/1ިިޤާނޫން ިޤާނޫނުގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިދަށުނ11ިިްކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެި ިދަޢުވާކުރުމަށް ިމައްޗަށް ިފައުޒީގެ ިއަޙްމަދު ިރައީސް ގދ.ރަތަފަންދޫިކައުންސ ލްގެ
 ިނ ންމީއެވެ.އޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްި

ި

ިހ ންގުމަށްޓަކައި 1022ި ިއ ންތ ޒާމްކޮށް ިމުބާރާތް ިއެތުލެޓ ކްސް ިމަކ ޓާ ިބޭއްވ  ިގދ.ތ ނަދޫގައ  ިއަހަރު ވަނަ
ި ިޖުމްލަ ިލ ބ ފައ ވާ ިއެހީގެގޮތުގައ  ިގޮތްގޮތުން ިނަވާރަ(ިި-/99,719އެކ  ިހަތްސަތޭކަ ިނުވަހާސް )ނުވަދ ހަ

ިއެ ިގުޅޭ ިމުބާރާތާ ިއެތުލެޓ ކްސް ިމަކ ޓާ ިބޭނުންކޮށްފައ ވަނީ ިއެއ ދާރާގެިރުފ ޔާ ިކުރުމަށްކަން ިޚަރަދުތައް ކ އެކ 
ިއ ދާރާގައި  ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިބ ލުތަކެއް ިހުރ ހާ ިގުޅޭ ިއެޚަރަދުތަކާ ިހުރުމާއ ، ިއެނގެން ލ ޔެކ ޔުންތަކުން
ިއެއްވެސްި ިބޭނުންކޮށްގެން ިއެފައ ސާ ިނުވަތަ ިޚ ޔާނާތްތެރ ވެ، ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިއެފައ ސާއަށް ހުރުމާއ ،

ޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދައ ،ިއަދ ިއެހެންިފަރާތަކަށްިނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދީިމ ފަދަިޢަމަލެއްިފަރާތަކުންިނާ
ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިހ ންގާފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތުމާއެކު،

ި

24ިި ިއ ން 23ިިމާރޗް ިއަތޮޅ2422ިުމާރޗް ިމުބާރާރަށް ިއެތްލެޓ ކްސް ިމަކ ޓާ ިބޭއްވ  ިގދ.ތ ނަދޫގައ  ިއަށް
ި ިދ ން 240444ިި/-ކައުންސ ލުން ިނެގ  ިކައުންސ ލުން ިތ ނަދޫ ިތ ނަދ340444ިިޫ/-ރުފ ޔާއާއ ، ރުފ ޔާ

ިކައުންސ ލުންިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީިމާލ އްޔަތުިގާނޫނާއ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި

45 

ި ިހުރ  21ިިހއ.އަތޮޅުގޭގައ  ިނީލަންކ ޔާފައ ވާކަމަށް ިއެންޓަނާ ިޑ ޝް ިބުނާއ ރު،ިފޫޓްގެ ިނަޞީރު އާދަމް
ިއެންޓަނާި ިއެޑ ޝް ިނަޞީރު، ިއާދަމް ިނުވާތީއާއ ، ިނީލަންކ ޔާފައ  ިއެއްޗެއް ިއެއްވެސް އެދުވަސްވަރު

ިއ ޢުތ ރާފުންނާއ ،ިއަލީިޝަރީފުގެި، ހއ.ދ އްދޫ ިއާދަމްިނަޞީރުގެ ލަކީސްޓަރ،ިޢަލީިޝަރީފަށްިދީފައ ވާކަން

ފޫޓްގ21ިެހއ.އަތޮޅުގޭގައ ިހަރުކޮށްފައ ިހުރ ި ނަޞީރު،ިހއ.އަތޮޅުއޮފީހުގެިނައ ބަކަށްިމ ހާރުިހުރ ިއާދަމްި
ޑ ޝްިއެންޓެނާިހއ.އަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލުގެިއެމްބ އުލާންސްިޑްރައ ވަރިޢަލީިޝަރީފްި)ވައްތީނ ގަސްދޮށުގެ،ި

 ހއ.ދ އްދޫ(ިއަށްިދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިި

46 



 

43 
 

ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ލ އްޔަތުގެިޤަވާއ ދުގެިޝްިއެންޓަނާިދީފައ ވަނީިދައުލަތުގެިމާިހެކ ބަހުންިތަޚްޤީޤަށްިސާބ ތުވާތީއާއ ،ިއަދ ިއެޑ 
އޭނާގެިމަގާމުގެި، ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(އާިޚ ލާފަށްިކަމަށްވާތީ،ިމ ިކަމަކީިއާދަމްިނަޞީރ20ިުވަނަިބާބުގ2ިިެ

ިކޮރަޕްޝަންގެި ިކޮށްފައ ވާ ިދ ނުމަށް ިހޯދައ  ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ނުފޫޒު
ިޢަ ިޤާނޫނުގެ ިކުރުމުގެ ިމަނާ ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން ިބެލެވެއެވެ.ިވީމާ ި)ހ(21ިިމަލެއްކަމަށް ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިފޮނުވުމަށްި ިއޮފީހަށް ިޖެނެރަލްގެ ިޕްރޮސެކ އުޓަރ ިކުރުމަށް ިދަޢުވާ ިމައްޗަށް ިނަޞީރުގެ ިއާދަމް ދަށުން
ިތަ ިނުހ ފޭ ިބޭނުން ިތަކެއްޗާއ  ިބާ ިހުންނަ ިއޮފީހުގައ  ިއަދ  ިތަކެއްޗާއި ނ ންމީއެވެ. ިބާ ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ކެތީގެ

ި ިޤަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިތަކެތ ، ިނުހ ފޭ 2ިިބޭނުން ިބާބުގެ ިއެއްގޮތަށ20ިިްވަނަ ިމާއްދާއާ ވަނަ
 އަމަލުކުރަމުންިގެންދ އުމަށްިހއ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

ި

ފ ރ މީހާިއާއ ިކައުންސ ލަރުގެިދޮންދަރ އެއްގެިހދ.ކުނބުރުދޫިކައުންސ ލަރގެިބައްޕައާިއެއްބަފާިދައްތަގެި .2
ިގުޅ ގެންި ިބުނާމައްސަލައާ ިބޭނުންކުރ ކަމަށް ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއެހީވުމަށް ިބަނުމުމުގައ  ިދޯނ  ފ ރ މީހާއަށް

ި ިދަނޑު ިދެކުނު ިކުނބުރުދޫ ިބ ނ1020ިިްބެލ ބެލުމުން، ިހެއްދުމަށް ނޑު ިދަ ިމަހު ިމާޗް ިއަހަރުގެ ވަނަ
ނޑު ިދަ ިބޮޑުދައ ތަދޫކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިކައުންސ ލަގެ ިތެރޭގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިލ ބުނު ިއާއ ،ބ ން

ިއުޅޭި ިކައ ވެނ ކޮށްގެން ިދޮންދަރ އަކާ ިލ ބ ފައ ވާ ިމީހަކަށް ިކުރ  ިކައ ވެނ  ިކުރ ން ކައުންސ ލަރ
ިއެއްބަފާިމީހަކަށްި ިބައްޕައާ ިކައުންސ ލަރގެ ިދޫކުރ އ ރު ިބ ން ިދަނޑުން ިދެކުނު ިކުނބުރުދޫ ކަމަށާއ ،

ިފަށާފައ ވާކަންި ިބަންނަން ިދޯންޏެއް ިފ ރ މީހާ ިދޮންދަރ އެއްގެ ިކައުންސ ލަރުގެ ިއާއ  ިފ ރ މީހާ ދައްތަގެ
ިބޭނުންކުރ ި ިދޯނ ިބަނުމުގައ  ިއެދެމީހުންގެ ިތަކެތ  ިލ ބުނު ނޑުން ިނޭނގޭކަމަށްިއެނގ ފައ ވ ޔަސް،ިދަ ކަން

ިގަނެގެންި ިލަކުޑ  ިރަށުތެރެއ ން ިއެދެމީހުން ިބުނެފައ ވާތީއާއ  ިމީހުން ިސުވާލުކުރެވުނު މ މައްސަލައ ގައ 
އުންސ ލަރގެިބައްޕައާިކަދޯނ ިބަނދެފައ ވާކަމަށްވެސްިސުވާލުކުރެވުނުިބައެއްިމީހުންިބުނެފައ ވާތީިއާއ ި

ިކުރަން ިމަރާމާތު ިދޯނ  ިފ ރ މީހާ ިދައްތަގެ ިމަސައްކަތްިިއެއްބަފާ ިހުސްވެ ިފައ ސާ ިއަތްމަތ ން ފަށައ 
ިބަނުމަށްި ިދޯންނެއް ިފ ރ މީހާ ިދަރ އެއްގެ ިދޮން ިކައުންސ ލަރުގެ ިވަގުތަކީ ިއެދުނު ިއެހީއަކަށް ހުއްޓުމުން

ިގާތްި ިއާއ ލާގެ ިދ ރ އުޅުމަށާއ ، ިއަމ އްލަ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިކައުންސ ލަރ ހދ.ކުނބުރުދޫ
 މީހުންނަށްިލާބައާއ ިމަންފާިހޯދައ ދ ނުމަށްިގަވާއ ދާިޚ ލާފުިއެތައްކަމެއްިކުރާކަމަށްބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިބޭނުންި ިވަޒީފާގެ ިގޮތުން ިއެހީވުމުގެ ިއެދެމީހުންނަށް ިދުވަސްވަރަކަށްވީތީ ިޖަމާކުރަމުންދާ ިތަކެތ  ލަކުޑ އާ
ި ިގޮތުގައ  ިހުށަހެޅި ނަހަމަ ިމައްސަލަ ިކޮށްފައ ވ ޔަސް، ިތުހުމަތު ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ހ ފީކަމަށް

ފަރާތުންިމ ކަމަށްިތުހުމަތުކޮށްިބުނާިބުނުންިފ ޔަވައ ިމ ކަންިދަންނާނެިމީހުންިނުވަތަިއ ތުރުިހެކ ންގެި
ިހުށަ ިމައްސަލަ ިއާއ  ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ ިސ ޓީގައ  ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ިފަރާތުގެިމަޢުލޫމާތު ހެޅ 

ިނެތުމުންި ިގޮތެއް ިހޯދާނެ ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިގުޅޭ ިމ މައްސަލައާ ިނެތުމުން ިއެނގެން ިސ ޓީން މަޢުލޫމާތު
ލ ބ ފައ ނުވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ން  މީއެވެ.ިމ މައްސަލަިސާބ ތުކުރެވޭވަރަށްިހެކި 

 
ިހޯދަި .1 ިފައ ސާ ިހެދުމަށް ިތަނެއް ިވުޟޫކުރާ ިމ ސްކ ތުގައ  ިތެރެއ ންިހދ.ކުނބުރުދޫ ިފައ ސާގެ ިލ ބުނު އ 

ިއުޞޫލ63,000.00ިިާ ިބ ޑް ިރާވައ ގެން ިދ ނުމަށް ިމީހަކަށް ިޢާއ ލާގެ ިތ ންހާސް(ރުފ ޔާ )ފަސްދޮޅަސް
ޚ ލާފަށްިމާކުރ ންިބ ޑްިއޮފީހަށްިހުށަހެޅުމަށްިއަންގައ ގެންިބ ޑްތައްިހުށަހެޅުމުންިބައ ވެރ ވ ިފަރާތްތަކުގެި

ނޑާފައ ވާތީ ގެިސެކްރެޓަރީިމ ިދެމީހުންގެިދަނބ ދަރ އަށްިކައުންސ ލަރއާއ ،ިޣައ ރުިޙާޟ ރުގައ ިބ ޑުިކަ
ިފުރުޞަތުތައްި ިމަގުފަހ ވެދާނެ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމ ފަދަ ިތައްޔާރުކޮށްދީފައ ވާތީ ިބ ޑް އޮފީހުގައ 
ނައްތާލުމަށްޓަކައ ިނުފޫޒުގެިބޭނުންިހ ފޭނެހެންިމަޤާމުތަކުގައ ިވަޒީފާިއަދާކުރުމުގެިމަގުތައްިހަނ ކޮށްފައ ި

ސްިމ ދެމީހުންނަކީިއެފަދަިދެމީހުންނަށްވެިތ ބެިމ ިދެމީހުންގެިދަނބ ދަރ އަށްިވުޟޫކުރާިތަނާއި ވާއ ރުވެ
ިމ ފައ ސާވަނީި ިޙަވާލުކޮށް ިމަސައްކަތް ިމ ޢ މާރާތުގެ ިހ މެނޭ ހޯދައ ދީފައ ކަމަށާއ ،ިމ ިިއޭނާއަށްފާޚާނާއެއް
ޢ މާރާތްިޙަވާލުކުރުމަށްިތާރީޚެއްިިޢ މާރާތްިކުރުމަށްިހަދާފައ ވާިއެއްބަސްވުމުގައ ިމަސައްކަތްިނ ންމާފައ 

ިކ ހާވަރެއްި ިއެދުވަސްތަކަށް ިޙަވާލުނުކުރެވުމުން ިޢ މާރާތް ިއެމުއްދަތުގައ  ިއަދ  ިއޮއްވާ ނޑައަޅާފައ  ކަ
ި ިިކައުންސ ލަރޖޫރ މަނާކުރާނަންތޯ ިދަނބ ދަރ ކައ ރީ ިހެދީވެސްިިއޭނާގެ ިއެއްބަސްވުން ިއެ އެހުމުން

ިތ މަ ިއެބައ  ިއެއްބަސްވުމުން ިއެގޮތަށްިތ މަންނައޭ ިއެކަންވެސްވަނީ ިބުނެ ިލެވޭނޭ ނޑާވެސް ިކަ ންނައަށް
ކޮށްފައ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލައާިގުޅ ގެންިބެލ ިބެލުމުން،ިމ މަސައްކަތަކީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްި
ިފަރާތެއްި ިޙަވާލުކުރާނެ ިމަސައްކަތް ިމަސައްކަތެއްކަމާއ ، ިކުރެވ ފައ ވާ ިމަޝްވަރާއާއެކު އެފެއަރޒްގެ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ނޑައަޅާފަ ިޣައ ރުިކަ ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ިއެމ ނ ސްޓްރީންކަމާއ ، އ ވަނީ
ި ނޑާފައ ވާކަމަށާއ  ިކަ ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ިކައ ވެނ ކުރި ކައުންސ ލަރާިޙާޟ ރުގައ  ިކުރ ން ިއޭނާ އ 

ިތައްޔާރުކޮށްދީފައ ވާކަމަށްމީހާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިތެރޭގައ  ިއޮފީސް ިރަށު ިދަރ އަކަށް ިދަނބ  ބުނާިިގެ
ިއެނގެންި ިފަރާތް ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ިއާއ  ިލ ބ ފައ ނުވާތީ ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިގޮތުން ިގުޅޭ ޝަކުވާއާ
ިހ ނގާފައ ވާކަމަށްި ިކަމެއް ިމ ފަދަ ިނެތުމުންނާއ  ިގޮތެއް ިހޯދޭނެ ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ނެތުމާއެކު

ިފަރާތްތަކުި ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިމ ިންމ މަސައްކަތަށް ިސާބ ތުކުރެވޭިބުނެފައ ނުވާތީ މައްސަލަ
ލ ބ ފައ ިނުވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ން  މީއެވެ.ވަރަށްިހެކި 

 
ިރަށުިއޮފީހުންިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންި .1 ރަށުތެރެިކުނ ކަހާިސާފުކޮށްިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށް

ިމަސައްކަތްކުރާި ިއޮފީހުގައ  ިބުނެގެން ިކައުންސ ލަރު ިހުށަހަޅާފައ ވަނ ކޮށް ިބ ޑް ިފަރާތަކުން ތ ން
ިކަނޑާިމުވައްޒަފަކު ިބ ޑުތައް ިޙާޟ ރުގައ  ިޣައ ރު ިމީހުންގެ ިހުށަހެޅ  ިބަލާފައި ިބ ޑު ިއަގު ިކުޑަ އެންމެ

ި ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިމުވައްޒަފަކަށްއޮފީހުގައ  ިކުރަމުންިިއެހެން ިމަސައްކަތް ިތައްޔާރުކޮށްދ ނުމުގެ ބ ޑް
ިކާތ ބަ ިކޯޓް ިސަރަހައްދުިދަނ ކޮށް ިއޮފީސް ިހާމަކޮށްފައ ވާތީ ިއޮފީސްތެރޭގައ  ިއެވާހަކަ ިފެނ ގެން ށް

ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިިސެކ އުރ ޓީ ިމުވައްޒަފުއ ޢުލާނަށް ިކުރީގެިިއޮފީސް ިލުމުން ބ ޑު
ޙަވާލުކޮށްފައ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލައ ގައި ިއޮފީސްިމުވައްޒަފަށްމައްސަލަިއޮއްބާލުމަށްޓަކައ ިމ ކަންިވަނީި

ިކުރި  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓާނެ ިސާފުކޮށް ިކުނ ކަހާ ިރަށުތެރެ ިބަލާއ ރު ކަންހ ނގާފައ ވާގޮތަށް
ިގުޅ ި ިއ ޢުލާނާ ިމުވައްޒަފުގެން ިއެސްޓ މޭޓްިިއޮފީސް ިއޭނާ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާކަމާއ  އެސްޓ މޭޓް

ިއާއ ،ި ިބުނެފައ ވާތީ ިއޭނާ ިނުވާތީކަމުގައ  ިމަސައްކަތަކަށް ިޝައުގުވެރ ވާ ިއޭނާ ިއެއީ ހުށަހަޅާފައ ނުވަނީ
ިކޮށްފައ ި ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއޮފީހުގެ ިއ ޢުލާނާިރަށު ވާ

ިޕްރޮވ ންސްި ިމަތ އުތުރު ިއެސްޓ މޭޓްތައް ިފަރާތުންކަމާއ  ިދެ ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިއެސްޓ މޭޓް ގުޅ ގެން
ިޕްރޮވ ންސްި ިމަތ އުތުރު ނޑައަޅާފައ ވަނީ ިކަ ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިމަސައްކަތް ިފޮނުވުމުން އޮފީހަށް
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ޙަވާލުކުރުމަށްިިރަށުިއޮފީހުގެިމުވައްޒަފަށްއޮފީހުންކަމާއ ިމަތ އުތުރުިޕްރޮވ ންސްިއޮފީހުންިއެމަސައްކަތްި
 އެވެ.އަންގާފައ ވާކަންިލ ޔުންތަކުންިއެނގެންިއޮތުމުންިމ މައްސަލަިމ ހސާބުންިނ ންމީ

 

9. ި ިފޮނުވ  ިޙަވާލުކޮށް ިއ ންޖީނުގެ ިކުނބުރުދޫ ިޙަވާލުކުރީވެސްިިފަރާތަށްިޔުޓ ލ ޓީން ކާންދ ނުމަށް
ިމަހަ ިކެއުމަށް ިއާކަމަށާއ  ިދައްތަ ިނުވާނެކަމަށްިކައުންސ ލަރުގެ ިބޮޑެއް ިއެހުމުން ިކ ހާވަރެއްތޯ ކަށްިދޭންވީ

ި ިދޭށޭ ިރުފ ޔާ ިތ ންހާސް ިމަހަކު ިމަސްދުވަސްވުމުން ިކުނބުރުދޫިބުނެ ިޔުޓ ލ ޓީޒްއ ން ކައުންސ ލަރ
ި ިފަރާތް ިފޮނުވ  ިޙަވާލުކޮށް ިއ ންޖީނުގެ ިކުނބުރުދޫގައ  ިބުނެފައ ވާކަމަށާއ  ިގޮތެއްިއޭނާއަކައ ރީ ށް

ށްިކައުންސ ލަރަމަސްދުވަހުިމ ރޭޓުންިފައ ސާިދައްކާފައ ވާއ ރުިއޭގެިތެރެއ ންިިނެތުމާއެކުިހުރ ިހައެއްކަ
ިކުނބުރުދޫި ިމައްސަލައާގުޅ ގެން ިބުނާ ިދެކެވުނުކަމަށް ިރަށުތެރޭގައ  ިވާހަކައެއް ިދޭ ިރުފ ޔާ ިހާހެއްހާ މަހަކު

ިޔުޓ ލ  ިފެނ ފައ ނުވާތީއާއ  ިލ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިމ ކަމާގުޅޭ ިލ ޔުންތައްބެލ އ ރު، ިކުންފުނ ންިއޮފީހުގެ ޓީ
ިނެތުމުން ިއެނގެން ިފައ ސާއެއްފޮނުވ ކަމެއްވެސް ިހައ ސ އްޔަތަކުންިިރަށުއޮފީހަށް ިރަސްމީ މ އީ

ިފަރާތުގެި ިފޮނުވ  ިކުނބުރުދުއަށް ިކުންފުނ ން ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިނޯތް ިއަޕަރ ިއާއ  ކޮށްފައ ވާކަމެއްކަމަށްނުވާތީ
ި ިއެފަރާތާއ  ިހަމަޖެއްސުމަކީ ިކަންތައްތައް ިމަދަނީިިރާިކައުންސ ލަކެއުމުގެ ިހ ނގާފައ ވާ ދެމެދު

ި ިރުފ ޔާ ިހާހެއްހާ ިމަހަކު ިފައ ސާއ ން ިދޭ ިކެއުމަށް ިއެފަރާތުގެ ށްިކައުންސ ލަރަިމުޢާމަލާތަކަށްވެފައ 
ިމ ކަންި ިބަޔާންކޮށްފައ ވ ޔަސް ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ިދެކެވޭކަމަށް ިވާހަކަ ިރަށުތެރޭގައ  ލ ބޭކަމަށް

ިހެކ ން ިއ ތުރު ިހުށަހެޅ ިސ ޓީގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީިދަންނާނެިމީހުންިނުވަތަ ިމައްސަލަ ގެިމަޢުލޫމާތު
ިއ ތުރުި ިގުޅޭ ިމ މައްސަލައާ ިނެތުމުން ިއެނގެން ިސ ޓީން ިމަޢުލޫމާތު ިފަރާތުގެ ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ އާއ 
ިމ މައްސަލަި ިލ ބ ފައ ނުވާތީ ިހެކ  ިސާބ ތުކުރެވޭވަރަށް ިމ މައްސަލަ ިނެތުމުން ިގޮތެއް ިހޯދާނެ މަޢުލޫމާތު

ިއެވެ.ބުންިނ ންމީމ ހ ސާ

ި ިނާއ ބުރައީސާ ިއެސޯސ އޭޝަނުގެ ިއ ބްރާހީމްނެޓްބޯޅަ ިލެޓާރހެޑާއ ިި،މުޡުހ ރާ ިއެސޯސ އޭޝަނުގެ ނެޓްބޯޅަ
ިހައުސ ންި ިސޮއ ކޮށް، ިއަމ އްލައަށް ިސ ޓީއެއް ިހ މެނޭ ިމަޢުލޫމާތު ިދޮގު ިބޭނުންކޮށްގެން ނޑު ތައްގަ
ިކޮށްފައ ވާި ިކަމަށްބުނެ ިފޮނުވާފައ ވާ ިއަށް ިޕލކި)އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ( ިކޯޕަރޭޝަން ިފައ ނޭންސް ޑ ވެލޮޕްމަންޓް

ިނަމުގައި ި ިފ ރ މީހާގެ ިއޭނަގެ ިއ ބްރާހީމް، ިމުޒުހ ރާ ިނާއ ބުރައީސް ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ނެޓްބޯލް
ިވަޒީފާި ިއެމީހަކު ިހުށަހަޅާއ ރު، ިއެދ  ިލޯނަށް ިކަމަށާއ ، ިއެދ ފައ ވާ ިލޯނަށް ިހަދަން ިގޯތ  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން

ިއުޅުނު ިވަޒީފާގައ  ިމުޒުހ ރާ ިޖެހޭތީ، ިހުށަހަޅަން ިލ ޔުމެއް ިތަނުގެ ިތައްޔާރުކުރީިިއަދާކުރާ ިލ ޔުން ކަމުގެ
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ިކޮމ ޝަނުގެިތަޙްޤީޤުިޓީމަކުންިބެލުމަށްފަހުިމައްސަލަިނ ންމަންިފެންނަގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ިތުހުމަތުިމ 
ި
ިއެސޯސ އޭޝަންގައ 2ި 14ިި.ިނެޓްބޯލް ިއެއެސޯސ އޭޝަންގ1022ިިެމާޗް ިޖަލްސާގައ  ވަނަިދުވަހުިބޭއްވުނު

ި ިނަންބަރު ިއެއެސޯސ އޭޝަންގެ ިއ ބްރާހީމް ިމުޡުހ ރާ މާޗNAM/MIS/2011/004ި(02ިިްނާއ ބުރައީސް
ިއެއްބަސްވެފައ ވ1022ިާ ިއ ބްރާހީމް ިމުޡުހ ރާ ިފޮނުވ ކަމަށް ިއަށް ިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ިސޮއ ކޮށް ިސ ޓީގައ  )
ިއެސޯސ އޭޝަންގެި، ކަމަށް ިނެޓްބޯލް ިއާއ  ިޚާން ިޚާލ ޞާ ިޚަދީޖާ ިޓްރެޜަރާ ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ނެޓްބޯލް

ި ިސެކްރެޓަރީ ިއެސޯސ ޖެނަރަލް ިނެޓްބޯލް ިއާއ  ިނަބީލް ިއާއި މުޙައްމަދު ިނ ޡާމް ިމުޙައްމަދު ިރައީސް އޭޝަންގެ
އަޔާޟްިރަޝީދުިއާއ ިނެޓްބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިއަޙުމަދުިނެޓްބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންގެިއެކްސް.ކޯިމެމްބަރުި

ިޢ ޝްރަތުި ިމެމްބަރު ިއެކްސް.ކޯ ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ިނެޓްބޯލް ިއަދ  ިއ ސްމާޢީލް ިނަޞީރު ިމެމްބަރު އެކްސް.ކޯ
ިތަޙްި ިކުރ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިއާއ ،ޙަމީދު ިބުނެފައ ވާތީ ިސުވާލުކުރުމުން އަބޫބަކުރުިިގ.ތޯނީއައްސޭރ ިޤީޤްގައ 

ި 02ިިޖައުހަރީ 1022ިިމާޗް ިނަންބަރު ިހުށަހެޅ  ިއަށް ިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ިދުވަހު ިގުޅ ގެނ16355ިިްވަނަ ފޯމާ
04ިި ިއ ންޓަރވ އުގައ ވެސ1022ިިްމާޗް ިޖަލްސާގެ ިބޭއްވުނު ިކުރުމަށް ިއ ވަލުއޭޓް ިކްރެޑ ޓް ިދުވަހު ވަނަ
ިމު ިއެސޯސ އޭޝަންއ ން ިނެޓްބޯލް ިއޭނާއަށް ިއ ބްރާހީމް ިކަމަށ12,000ިިްޡުހ ރާ ިލ ބޭ ިރުފ ޔާ )ބާރަހާސް(

 ،ބުނެފައ ވާތީިއާއ 

ި)ގ.މާލަމ1ިް ިއ ބްރާހީމް ިމުޡުހ ރާ ިއެއްބަސްި، . ިފޮނުވ ކަމަށް ިސ ޓީ ިއެ ިސުވާލުކުރުމުންވެސް ިއާ މާލެ(
ި ިނަންބަރު ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިއޮފް ިއެސޯސ އޭޝަން ިނެޓްބޯލް NAM/MIS/2011/004ި(02ިވެފައ ވާތީއާއ 

ި 1022ިމާޗް ިއެދ  ިކުރުމަށް ިބަދަލު ިއ ބާރާތް ިވާ ިގައ  12ިި(ިސ ޓީ ިމުޡުހ ރ1022ިިާއޭޕްރީލް ިދުވަހު ވަނަ
ވަނަިދުވަހުިމުޡުހ ރ1022ިިާއޭޕްރީލ12ިިްފް.ސީިއަށްިސ ޓީިއެއްިފޮނުވާފައ ވާތީިއާއ ިއ ބްރާހީމްިއެޗް.ޑީ.އެ

ިފޮނުވާފައ ވަނީި ިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީިއަށްިސ ޓީ ިއަށ1022ިިްމާޗ02ިިްއ ބްރާހީމް ިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ވަނަިދުވަހު
ވަނ1022ިިަިއޭޕްރީލ12ިްދުވަސް(ިފަހުންކަމަށްިވާތީިއާއ 52ިިދުވަސްި)12ިމަހާއ 02ިިސ ޓީިފޮނުވ ތާި

ިފެނ ގެންި ިއަމ އްލައަށް ިއޭނާއަށް ިސ ޓީއަކީ ިފޮނުވ  ިއަށް ިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ިއ ބްރާހީމް ިމުޡުހ ރާ ދުވަހު
ވަނަިދުވަހުިފޮނުވި 1022ިމާޗ02ިިްއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީިއަށްިމުޡުހ ރާިއ ބްރާހީމްި، ފޮނުވ ސ ޓީއެއްިނޫންކަމާއ 

ިއެ ިފާހަގަކުރެވ ގެން ިއުޅޭކަން ިމައްސަލައެއް ިމުޡުހ ރާިސ ޓީގައ  ިއަދ  ިސ ޓީއެއްކަމާއ  ިފޮނުވ  ިއެންގުމުން ކަން
ިއާއ  ިފެންނާތީ ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިގޮތުން ިއޮޅުވާލުމުގެ ިއަށް ިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ިޢަމަލަކީ ިމ  ި،އ ބްރާހީމްގެ

ިއެފަދަި ިސާފުކުރުމުން، ިގާތުން ިރައީސްގެ ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ިގުޅޭގޮތުން ިއެކަމާ ިކަމަށާއ ، އަމ އްލައަށް
ސ ޓީއެއްިފޮނުވ ކަމެއްިއެނގ ފައ ނުވާކަމަށްިބުނެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމުޒުހ ރާިފޮނުވ ިސ ޓީގައ ިހ މަނާފައ ވަނީި

ިމުޒުހ  ިކަމަށާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިވަޒީފާިދޮގު ިއެއްގެ ިނާއ ބުރައީސް ިމ އެސޯސ އޭޝަންގައ  ިއ ބްރާހީމްއަކީ ރާ
ވަނަިއަހަރުންިފެށ ގެންިމ އެސޯސ އޭޝަންގައ ިއެކި 1000އަދާކުރަމުންގެންދާިފަރާތެއްިކަމަށާއ ،ިއޭނާއަކީި

ި ިމުސާރައަކީ ިއ ބްރާހީމްގެ ިމުޒުހ ރާ ިކަމަށާއ ، ިފަރާތެއް ިއަންނަ ިއަދާކުރައްވަމުން 12,000.00ިމަޤާމުތައް
ިއ ބްރާހީމްއަކީި ިމުޒުހ ރާ ިކަމަށާއ ، ިހ މަނާފައ ވާ ިއޭގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިދޮގު ިބުނެ ިކަމަށް ިރުފ ޔާ )ބާރަހާސް(
ިދައުރުގެި ިއެމެމްބަރެއްގެ ިހަމައެކަނ  ިލ ބޭނީ ިމެމްބަރުންނަށް ިއެކްސްއޮފ ޝ އޯ ިނުވެފައ ، މުވައްޒަފަކަށް

ި ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިރުފ 4000.00ިިމުއްދަތަށް ިމުޒުހ ރާއަށްި)ހަތަރުހާސް ިކަމަށްވެފައ ، ޔާ(
ިލޯނުި ިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން ިނުލ ބޭއ ރުވެސް، ިއެސޯސ އޭޝަނުން ިމުސާރައެއް ިއ ތުރު ިނޫން އެއެލަވަންސް

ި ިމަޤުޞަދުގައ  ިސޮއ ކޮށ12,000.00ިިްހޯދުމުގެ ިލ ޔެ ިސ ޓީ ިއަމ އްލައަށް ިބުނެ ިލ ބޭކަމަށް ރުފ ޔާ
ިފޮނުވާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިމި  ިރަޝީދާ ިޢާއ ޝަތު ިމެނޭޖަރ ިކްރެޑ ޓް ިގެ ިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ިއަދ  ިޖައުހަރީ ިއަބޫބަކުރު ގ.ތޯނީއައްސޭރ 
ިއ ބްރާހީމ1022ިްމާޗ02ިިްޝަނަށްިދީފައ ވާިބަޔާނުގައ ،ިކޮމ  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީިއަށްިިވަނަިދުވަހުިމުޡުހ ރާ

ިފާހަގަކުރެވ ގެންިލޯނުިނުދީި ިއަށް ިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ފޮނުވ ިސ ޓީގައ ިސައްޙަނޫންިމަޢުލޫމާތުިހ މަނާފައ ވާކަން
ވަނަިދުވަހުިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީިއަށ1022ިިްލްިއޭޕްރ12ިީފަސްކޮށްފައ ވާކަންިއެންގުމުންިމުޡުހ ރާިއ ބްރާހީމްި

 ސ ޓީއެއްިފޮނުވ ކަމަށްިބުނެފައ ވާތީިއާއ ،
ިމައްޗަށްި ިހެކީގެ ިކ ތާބީ ިލ ބުނު ިތަޙްޤީޤަށް ިހެކ ބަހާއ  ިހެކ ންގެ ިކަންތައްތަކާއ  ިހުރ ހާ ިދެންނެވުނު އ ސްވެ

ިކުރާއ ރު ިއަންގަިނަޒަރު ިއުޅޭކަން ިވަޒީފާގައ  ިދޫކުރާ ިއ ދާރާއަކުން ިލ ޔުންތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ިފަދަ އ ދޭ
ިލ ބޭި ިކޮށްގެން ިމަސައްކަތެއް ިއަމ އްލަ ިގުޅުންހުރ  ިއެމުއައްސަސާއަކާ ިނުވަތަ ިމަސައްކަތެއް ިއެހެން އެމީހަކަށް
ފައ ސާިހ މަނައ ގެންިމުސާރަިލ ބޭކަމަށްިއެފަދަިސ ޓީއެއްގައ ިހ މެނ ދާނޭިކަމަށްިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤާނޫނުތަކާއި 

ިނުދޭއ  ިތަން ިއޮފްިގަވާއ ދުތައް ިއެސޯސ އޭޝަން ިނެޓްބޯލް ިއ ބްރާހީމް ިމުޡުހ ރާ ިސ ޓީއެއްގައ  ިއެފަދަ ރު،
މޯލްޑ ވްސްގެިލެޓާރހެޑާއ ިތައްގަނޑުިބޭނުންކޮށްގެންިދޮގުިމަޢުލޫމާތުިލ ޔެިއެފަދަިސ ޓީއެއްގައ ިއަމ އްލައަށްި

ިމުޡު ިޖަހާފާއ ވުމީ ނޑު ިތައްގަ ިނަންމަތީގައ  ިސޮޔާއ  ިގޮތުން ިއޮޅުވާލުމުގެ ިއަދ  ިއ ބްރާހީމްިސޮއ ކޮށް ހ ރާ
ިއ ސްލާހުކުރަންި ިއެސ ޓީގައ  ިފަހުން ިބެލެވޭތީއާއ  ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިކުރ އަށްނެރެ ިމަސްލަހަތު އަމ އްލަ

ިފޮނުވާފައ ވާ ިރަނގަޅުކުރުމަށް ިހައ ސ އްޔަތުންިސ ޓީއަކީިޖެހޭބައ  ިސީޓީއެއްިރަސްމީ ިފޮނުވާފައ ވާ
ނުވ ިސ ޓީިފޮނުވާފައ ވަނީިއޮޅުވާލުމުގެިގޮތުންިކަމަށްިވަނަިދުވަހުިފ1022ިޮއޭޕްރީލ12ިިްނޫންކަމަށްވާތީ،ި

ިި،ބެލެވޭތީ ިނަންބަރު 1000/1ިިޤާނޫނު ިގެ ިޤާނޫނު( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ވަނ21ިިަ)ކޮރަޕްޝަން
މާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިސަރުކާރުގެިނުވަތަިސަރުކާރުިބައ ވެރ ވާިފަރާތެއްގެިމުވައްޒަފަކު،ިއޭނާިވަޒީފާިއަދާކުރާި

ި ިވަޒީފާިއޮފީހަކުން ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ ިނުވަތަ ިގުޅ ގެން ިކުރާކަމަކާ ިނުވަތަ ިކުރާކަމަކުން ިތަނަކުން ނުވަތަ
ިހޯދުމާއ ،ި ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން

ވަނ11ިިަވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނުގެިކުށެއްކަމަށްިބަޔާންިކޮށްފައ ވާއ ރުިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުި، ހޯދައ ދ ނުމަކީ
މާއްދާގައ ިމ ިޤާނޫނުގައ ިބުނެފައ ވާިކުށެއްކުރަންިއުޅުނުިމީހަކު،ިއެިކުށެއްިކުރ މީހަކާިއެއްފަދައ ންިކުށްވެރި 
ިމި  ނޑައެޅުމަށް ިކަ ިމައްޗަށް ިކުރ މީހެއް ިކުށް ިއެ ނޑައަޅާނީ، ިކަ ިމައްޗަށް ިއެމީހެއްގެ ިއަދ  ވާނެކަމަށާއ 
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މުޡުހ ރާިއ ބްރާހީމްިނެޓްބޯލްިއެސޯސ އޭޝަންިިއ ވާިއަދަބެއްިކަމަށްިބަޔާންިކޮށްފައ ވުމުން،ޤާނޫނުގައ ިބުނެފަ
ިމޯލްޑ ވްސް ިމަޢުލޫމާތުިއޮފް ިދޮގު ިސޮއ ކޮށް ިނަމުގައ  ިއަމ އްލަ ިބޭނުންކޮށް ނޑު ިތައްގަ ިލެޓާރހެޑާއ  ގެ

ި ިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ިލޯނު ިފ ރ މީހާގެ ިއެނާގެ ިފޮނުވާފައ ވަނީ ިއަށް ިއެޅުމުގެިއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ިބާރު ިހޯދުމަށް އ ން
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިފެންނާތީ ިތަޙްޤީޤަށް ިމ  ިކަމަށް ިމަނާކުރުމުގެި(2/2000ިގޮތުން ިހުއްޓުވުމާއ  ކޮރަޕްޝަން

ވަނަިމައްދާގެިދަށުންިމުޡުހ ރާިއ ބްރާހީމްގެިމައްޗަށްިދަޢުވ11ިިާވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއަދ 21ިިގެިި)ޤާނޫނުި
 ނ ންމީއެވެ.ފީހަށްިފޮނުވުމަށްިކުރުމަށްިޕްރޮސ ކުޓަރިޖެނަރަލްިއޮ

 
ިއ ބްރާހީމް ިމުޡުހ ރާ ިނާއ ބުރައީސާ ިއެސޯސ އޭޝަނުގެ ިލެޓާރހެޑާއ ިި،ނެޓްބޯޅަ ިއެސޯސ އޭޝަނުގެ ނެޓްބޯޅަ

ިހައުސ ންި ިސޮއ ކޮށް، ިއަމ އްލައަށް ިސ ޓީއެއް ިހ މެނޭ ިމަޢުލޫމާތު ިދޮގު ިބޭނުންކޮށްގެން ނޑު ތައްގަ
ިޕލކި ިކޯޕަރޭޝަން ިފައ ނޭންސް ިކޮށްފައ ވާިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިކަމަށްބުނެ ިފޮނުވާފައ ވާ ިއަށް )އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ(

ިފަރާތުންި ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިހ ންގާފައ ވާގޮތް ިމުޢާމަލާތްތަކެއް ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ިނެޓްބޯލް ިގުޅ ގެން ތުހުމަތާ
ިހ ންގާ ިމުޢާމަލާތްތައް ިމ ފަދަ ިކުރ މަގުގައ  ިއަލީގައ  ިކަންތައްތަކުގެ ިފާހަގަކުރެވުނު ިޓީމަށް އ ރުިތަޙްޤީޤުކުރ 

ިއ ޞްލާޙުކުރުންިމުހ އްމުިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.
ި
ިނުގެންދާކަމަށްި .2 ިބަލަހައްޓަމުން ިފުރ ހަމަގޮތުގައ  ިތަފްޞީލްތައް ިފައ ސާގެ ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ނެޓްބޯލް

ިއެން ިގުޅޭ ިފައ ސާއާ ިޚަރަދުކުރުމާއ  ިފައ ސާ ިއެއެސޯސ އޭޝަންގެ ިލ ޔެކ އުންތައްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ މެހާ
 އެވެ.ފުރ ހަމައަށްިބަލަހަށްޓަމުންިގެންދ އުމަށްިއެންގީ

ިމެންބަރަކުި .1 ިއެއްވެސް ިޔައުމ އްޔާތަކުގައ  ިބައްދަލުވުންތަކުގެ ިމެމްބަރުންގެ ިއެސޯސ އޭޝަންގެ ނެޓްބޯލް
ި ިއެނގެން ިޔައުމ އްޔާތަކެއްކަން ިފާސްކުރެވ ފައ ވާ ިތަކަކީ ިއެޔައުމ އްޔާ ިނުވާތީ ިއެިސޮއ ކޮށްފައ  ނެތަތީ

ިސޮއ ކުރުމަށްި ިއެޔައުމ އްޔާތަކުގައ  ިމެމްބަރުން ިފާސްކޮށް ިގަވާއ ދުން ިޔައުމ އްޔާތައް އެސޯސ އޭޝަންގެ
 ގީއެވެ.އެން
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