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މައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިނ މުނުިމައްސަލަތައްި  ކޮމ ޝަނުންިބަލަންިހަމަޖެއްސި 

 02ިޖޫނ1021ިިްނ00ިްިޖޫނ1021ިިްށްި
 

 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިކައުންސ ލްގެި ިނ.އަތޮޅު ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިމަގާމަށް ިޑ ރެކްޓަރެއްގެ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ނ.މ ލަދޫ
ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީި ިއެމަގާމް ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ އ ދާރާއ ން

ިއެނގޭ ިފަރާތަށްކަން ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިބުާނިއ ވެލުއޭޝަނުން ިމ ޝަކުވާގައ  ިއަދ ، ތީއާއ ،
 ގޮތަށްިމ ކަންިހ ނގާފައ ނުާވތީ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި

ި

ިނ.އަތޮޅުި ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިމަގާމަށް ިޑ ރެކްޓަރެއްގެ ިއ ދާާރއަށް ިކައުންސ ލްގެ ނ.މ ލަދޫ
ި ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަެހޅ  ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްަފއ ވާ ިއ ދާރާއ ން ތެރެއ ްނިކައުންސ ލްގެ

ިމަގުފަހ ވާފަަދި ިކޮރަޕްޝަނަށް ިހަމަޖެއްސުމުގައ  ިފަރާތް ިހަމަޖައްސާފައ ވާ އެމަގާމަށް
 ކަންތައްތަކެއްިހ ނގާފައ ވާިކަމަްށިބުނާިމައްސަލަ.

1 

ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިމ ނ ސްްޓރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނުގެިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ި ިސްކޫލްގެ ިޝަމްސުއްދީން ިޝަމްސުއްދީްނިސ.މީދޫ ިނަކީ ިއަންހެނުން ޕްރ ންސ ޕަލްގެ
ިގްރޭޑްި ިއ5ިިެ-ސްކޫލްގެ ިއޭނާއަކީ ިޓީޗަރެއްނަމަވެސް، ިކ ޔަވައ ދޭ ިއ ސްލާމް ިދ ވެއްސާއ  ގެ

ިއެހެންވުމުެގި ިކަމަށާއ ، ިމީހެއްޫނން ިހުރ  ިފެންވަރު ިކ ޔަވައ ދެވޭވަރުގެ ިއ ސްލާމް ގްރޭޑަށް
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިސުވާލު ިެހދުމުގައ  ިފ ލާވަޅު ިދަރ ވަރުން ިހުންނައ ރު،ިސަބަބުން ިޖަވާބުދީފައ  ިރަނގަޅު ތަކަށް
ިނުބައ ި ިޖެހުމާއ ، ިނުބައ ާފހަގަ ިޖަވާބުތަކުގައ  ިރަނގަޅު ިއަންހެނުން ޕްރ ންސ ޕަލްގެ
ިބެލ ނ ވެރ ންެގި ިކުރ މަތ ވެ ިމައްސަލަތައް ިޖެހުމުގެސަބަބުން ިރަނގަޅުފާހަގަ ޖަވާބުތަކުގައ 

ިޕްރ ންސ ޕަ ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިޝަކުވާކުރާ ިފާހަގައެއްިކަންބޮޑުވެ ިއެގޮތަށް ިޖަވާބަކީ ިދޭ ލް
ިނޫންކަމަށާއ  ިަމއްސަލައެއް ިއެއީކީ ިކަމަށާއ  ިއަންހެނުންެގި، ލެވ ދާނެ ޕްރ ންސ ޕަލްގެ

ިއޭނާގެި ިޖެހުމަކީވެސް ިމާކްކުރަން ިޓީޗަރުންލައްވާ ިއެހެން ިޕޭޕަރުތައް ިޓެސްޓް ދަރ ވަރުންގެ
 ފެންވަރުނެތްކަންިސާބ ތުވާިކަމެްއކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

ިފަރާތަކާި ިއެއްވެސް ިފަޅުރަށްރަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިކައުންސ ލްތަކާ ިއަތޮޅު ިބެލެހެްއޓުމާ ިގޮތުން ވަގުތީ
ިއެކ ި ިއެގްރ ކަލްޗަރއަށް ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިއޮްފ ިމ ނ ސްޓްރީ ިގޮތްގޮތުން ިއެކ  ިއަދ ، ޙަވާލުނުކުރުމަށާއ ،

ިލ ޔެދ  ިވަކ ކުރުމާއ ، ިފަޅުރަށްރަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމުޢާމަާލތެއްވެސްިފަރާތްތަކާ ިއެޫނން ިނުވަތަ ނުން
އެމ ނ ސްޓްރީންިއަންގާިގޮތެއްގެިމަތ ންިމެނުވީިނުހ ންގުމަށްިއަްނގައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިއެންޑްި

ި ިޢަމަލުކުރުމަށް ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިސަރކ އުލަރގައ ވާ ި ިނެރެފައ ވާ ި ިއ ން ގދ.އަތޮޅުިއެގްރ ކަލްޗަރ
ިވެ.ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެ

ި

30ިގައ ިކޮށްަފއ ވާިއ ޢުލާނެއްގައ ،1021ިިމެއ 21ިިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިގދ.
ިޭބނުންާވި ިހުށަހަޅަން ިއެކަމަްށއެދ  ިކަމަށާއ  ިބޭުނންވާ ިކުއްޔަށްޭދން ިވަގުތީގޮތުން ފަޅުރަށް

ި 12ިިފަރާތްތަކުން ިއަތޮޅ1021ިިުމެއ  ިކުރ ން ިަބންދުވުމުގެ ިއޮފީސް ިދުވަހުގެ ިއާދީއްތަ ވާ
ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިސ ޓީއަކުންިހުށަހެޅުމަށާއ ،ިއަދ ިމ ިަރށްތައްިކުއްޔަށްިދޫކުރެވޭީނި
ިމ ގޮތަްށި ިމ އ ޢުލާން ިކަމަށާއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކަމަށްވެސް ިތަރުތީބުން ސ ޓީލާ
ިނ ސްބަތްާވި ިއޮތީ،ިގދ.އަތޮޅަށް ިބަޔާންކޮށްފައ  ިަޝރުޠެއްކަމަށް ިހަމައެކަނ  ނެރެފައ ވާއ ރު،

ިއ ތުރުިފަރާތް ިގުޅޭގޮތުން ިމ ކަމާ ިއަދ  ިއޮތްކަމަށާއ ، ިހަމަޖެހ ފައ  ިދޭގޮަތށް ިއ ސްކަން ތަކަށް

ިމަޢުލޫމާތުިދ ނުމެއްވެސްިނުބާއްާވިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

3 

ިއ ނާޔަތްތަްއި ިމުސާރައާއ ، ިފަރާތުގެ ިޙަވާލުވެހުރ  ިވަގުތީގޮތުން ިހ ންގުާމ ިސްކޫލް ގއ.ދާންދޫ
ނޑައެޅ ފައ ވާިއުސޫލާިޚ ލާފަށް ިނަގަމުންނުދާކަންިފާހަގަކުރެވޭީތ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިކަ

ި ިޙަވާލުވެހުރ  ިަވގުތީގޮތުން ިހ ންގުމާ ިސްކޫލް ިމުސާރައާއި ިފަރާުތންިގއ.ދާންދޫ އެމަގާމުގެ
ިމައްސަލަ.ިއެލަވަންސްިނަގަމުންދަނީިގަވާއ ާދިޚ ލާފަށްިކަމަށްިބުނާ
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިމ ކަމުގައ ި ިއ ދާރާއ ންިސާފުކުރުމުން ިކައުންސ ލްގެ ިގޮތެއްިހދ.ނައ ވާދޫ ިހ ނގާފައ ވާ ިކަން މ މައްސަލާގައ 
ކޮރަޕްޝަނުގެިއަމަލެއްިއަދ ،ިަގވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިހ ނގާފައ ވާަކމަށްިނުެބލެވޭތީ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންި

ިމެދުވެި ިޝަރީަޢތް ިބަދަލު ިގެއްުލމުގެ ިލ ބޭ ިއަދ ، ިކުރ ޔަށްިނ ންމީއެވެ. ިކަްނތައް ިހޯދުމުގެ ރ ކޮށްގެން

ިގެންދ އުމަށްިމައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތަށްިޖަވާބުިދ ނީއެވެ.ި

ި

ިހދ.ނައ ވާޫދި ިދޫުކރަންވެގެން ނުޑބ ން ިދަ ިފަރާތްތަކަށް ިބޭނުންާވ ިއ ންދަން ފަތްކެޔޮ
ި ިއ ދާރާއ ން ިގުޅ ގެން،1022ިިކައުންސ ލްގެ ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ިފަހުކޮޅު ިއަހަރުގެ ވަނަ

ިއެބ  ިދޫޮކށްފައ ވަނީ ިކުލ ދައްކަްނ1021ިިންތައް ިފެށ ގެްނ ިމަުހން ިެޖނުއަރީ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ި ިއެބ ންތަކުެގ0ިިފަށާގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިހަދައ ގެން ިއެއްބަސްވުން ިމުއްދަތަށް ިދުވަހުގެ އަހަރު

ތެރޭގައ ިހދ.ނައ ވާދޫިރައްޔ ތަކަށްިލ ބުނުިބ މެއްިހ ެމނ ފައ ވާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއެބ ްނި
ި)ހ ކ ިއޭ ިރުއްތަކާހެދ  ިއެހެންފަާރްތތަކުގެ ިޢާންމު ިހުރ  ިއެބ މުގައ  ިދޫކުރ އ ރުވެސް ނައަށް

ފަނާއ ިއެހެނ ެހންތަކެތ ިރުކުްނިފޭބުމާހެދ (ިއެއްޮގތަކަށްވެސްިފަްތކެޔޮިހެއްދޭގޮތެއްިނުވެގެްނި
ިއ ދާރާއަށްގޮސްި ިކައުންސ ލްގެ ިނައ ވާދޫ ިހައްލުކޮށްދ ނުންއެދ  ިމައްސަލަ ރުއްތަކުގެ

ިއެއްވެސްިވާހަ ިނަމަވެސް ިކަމަާށއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާނެ ިލ ޔުުމންވެސް ިއ ތުރަށް ކަދެއްކުމުގެ
ި ިއޮތުުމން ިހައްލުވެސްކޮށްނުދީ ިކަންތައް ިރުކުގެ ިއަދ  ވަނައަހަރުގ1021ިިެޖަވާބެއްވެސްނުދީ

ި ިބޭނުްނ1ިިފުރަތަމަ ިއެބ މުގެ ިރުއްތަކާހެދ  ިމަޑުކުރީ، ިނުދައްކާ ިބ މުކުލ  މަސްދުވަހުގެ
ިކައުންސ ލްގެިއެއްގޮތަކަށް ިނައ ވާދޫ ިހައްލުކޮށްދ ނުންއެދ  ިއެކަން ިނުކުރެވ ގެން ވެސް

ިއެއްބަސްވުމާި ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިހައްލުވަންދެން ިެއކަން ިހުށަހަޅާފައ ވާތީ، އ ދާރާއަށް
ިސ ޓީއެއްި ިވަކ ކުރ ކަމުގެ ިބ ްނ ިނުވާނެކަމަށްުބނެ، ިވަދެގެން ިއެބ މަށް ިކަމަށާއ ، ޚ ލާފުވެއްޖެ

އ ިހދ.ނައ ވާދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިއޭނާއަށްިފޮނުވާފައ ވާިކަމަށްިގ1021ިަމެއ 02ިި
ިބުނާިމައްސަލަ.
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
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ނަންބަި
 ރުި

ިގދ.ރަތަފަންޫދ20ިި ގދ.ރަތަފަންދޫގައ ، ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިޖެހުމުގެ މަގުބައްތ 
ި ިއ ދާރާއ ން ިފަރާތަކުނ00ިްކައުންސ ލްގެ ިއެއްވެސް ިކުރުމުން ިއ ޢުލާން ިހ ސާުބިިފަހަރަށް އަންދާސީ

ިދައްކައ ގެްނި ިވާހަކަ ިފަރާތްތަކާ ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިއެފަދަ ިމަތ ން ިލަފާގެ ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ހުށަހަޅާފައ ނުވާީތ،
ިއެންގު ިޙަވާލުކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެމަސައްކަތްކޮށްދ ނުމަށް ިއަގުހެޔޮކޮށް މާިއެންމެ

ިއެގޮތަށްިއަމަލުކޮށްފައ ާވތީ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންީމއެވެ.ިގުޅ ގެން

ިއެއްވެސ20ިިް، ގދ.ރަތަފަންދޫގައ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިޖެހުމުގެ މަުގަބއްތ 
ިގުޅ ގެްނި ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިފަހަަރށް ިފުރަތަމަ ިމ މަސައްކަތަށް ިކަމަށާއ ، އ ޢުލާނެއްނުކޮށް

ިާބޠ ލްކޮށްިހުށަހެޅ ިއެސްޓ މޭޓްތަކުގެިއަގު ވަނަިފަހަރަްށ1ިިބޮޑުކަމަށްިފެންނާތީ،ިއެއ ޢުލާން
އ ޢުލާންކުރުމުންވެސްިއެސްޓ މޭްޓިހުށަހަޅާފައ ނުވާިކަމަށާއ ،ިނަަމވެސް،ިއ ޢުލާނުގެިމުއްދަުތި

ި ިކައުންސ ލްގ01ިިެހަމަވީފަހުން ިފުރުސަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިއެސްޓ މޭޓް ިމަޢުލޫމާތުދީ ފަރާތަކަށް
ިކަ ިދީފައ ވާ ިފަރާްތތަކުގެިއ ދާރާއ ން ިހުށަހެޅ  ނޑާފައ ަވނީ ިކަ ިމ އެސްޓ މޭޓްތައް މަށާއ ،
އޭގެިތެރެއ ންިއެންމެިކުޑައަގުިހުށަހެޅ ިފަރާތަށްިމަސައްކަތްި، އަދ ، ހާޒ ރުގައ ިނޫންކަމަށާއ 

ިޙަވާލުކުރުމަށްިނ ންމާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 

6 

ިޕޮލ ސްިސަރވ ސްގެިބޭނުމަށްި ިއ ޢުލާނުގައ 20ިިމޯލްޑ ވްސް ިިގަތުމަށްިިކޮށްފައ ވާ ސީވޯޓަރިމެމްބްރޭން
ި ިބަޔާންކޮްށފައ ވަނީި”HYDRANAUTIC“ޚާއްޞަކޮށް ިބޭނުންވާކަަމށް ިމެމްބްރޭން ، ބްރޭންޑްގެ

ިއަންަނނީ ިބޭނުންކުރަމުން ިމ ހާރުވެސް ިޕްލާންޓުގައ  ިފެން ިދޫނ ދޫ ިބޭނުންވާ އެބްޭރންޑުގެިިމެމްބްރެއ ން
ިބްރޭންޑަކަށްި ިބޭނުންކުރެވޭނެ ިދުވަހު ިގ ނަ ިދެމެހެއްޓުމަށާއ ، ިކޮލ ޓީ ިޕްލާންޓުގެ ިކަމަށްވެފައ  މެމްބްރެއ ން
ިއ ތުުރކަމަްށި ިބްރޭންޑްތަކަށްވުރެ ިއެހެން ިމ ންވަރުވެސް ިއުފައްދޭ ިފެން ިއޭތ ްނ ިއ ތުރުން އެބްރޭންޑުވުމުގެ

ިއެސަރވ ސްއަށް ިކަމާއ ، ިނުލ ބ ިިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ ިމ ތަކެތ  ިބޮޑުކަމާއ ، ިމ ންވަރު ިބޭނުންވާ އެތަކެތ 
ިަވރަށްބޮޑުި ިބަޖެަޓށް ިއެސަރވ ސްގެ ިސަަބބުން ިެޖހުމުގެ ިގެންނަން ިފެން ިބޭރުން ިދުވަހަކީ ިކޮންމެ ލަސްވާ
ިކޮރަޕްޝަނުގެި ިމ ކަމުގައ  ިދީފައ ވާތީ، ިމަޢުލޫމާތު ިއެސަރވ ސްއ ން ިަކމުގައ  ިހ ނގާނެކަމަކަށްވާތީ ޚަރަދެއް

ިއަދ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުބެލެޭވތީ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިޢަމަލެއް
 

ިހައ ޑްރޯނޯޓ ކްި ިވައްތަރުގެ ިބޭުނންކުރާ ިފެންޕްލާންޓުގައ  ިސަރވ ސްއަށް، ިޕޮލ ސް މޯލްޑ ވްސް
ި 20ިިބްރޭންޑުގެ ިުބނެ ިޭބނުންވާކަމަށް ިގަންނަން 22ިިމެމްބްރޭން ގައި 1021ިމެއ 

ިއެހެންި ިއޮތުމުން، ިބަޔާންކޮށްފައ  ިބްރޭންޑެއް ިވަކ  ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، އ ޢުލާންކޮށްފައ ވާ
ިކަމަްށި ިގެއްލ ގެންދާ ިފުުރޞަތު ިކުރ މަތ ލުމުގެ ިމ ކަމަށް ިފަރާތްތަކަްށ ިވ އްކާ ބްރޭންޑްތައް

ިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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ި ިއޯގަނައ ޒޭޝަނަށްގެ ިޓްރޭޑ ންގ ިއެސް.ސްޓޭޓް ިމުވައްޒަފުްނނަށް ިމެއ ލްިހުރ ހާ ިއ ންޓަރެނޓް ޓީ.އޯގެ
ބެޗްލާރސްިއ ންިެއކައުންޓ ންިއެންޑްިފައ ނޭންސްި)ސްޕެސަލައ ޒޭޝަންިއ ންިޓެކްޭޝސަން(ި، މެދުވެރ ކޮށް

ި ިހޮާވނީ ިއެކޯހަށް ިއ ޢުލާނުގައ  ިކުރ  ިހޯދުމަްށ ިކުދ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ީވނަމަވެސް،10ިިކޯހަށް ކުއްޖަކުކަމަށް
ިދާއ ރާއަކަށްވެފައ ި ިމުހ ންމު ިވަރަށް ިބޭނުންތެރ  ިވަރަށް ިއެސް.ޓީ.އޯއަށް ިދާއ ރާއަކީ ޓެކްސޭޝަން

ިޓެކްސޭ ިބަދަލުގައ  ިނެތުމާއެކު، ިކުދ ން ިފޮނުވާނެ ިކޯހަށް ިއެކައުންޓ ންގ ިކޯހަށް ިފޮނުވ2ިިާޝަން ކުދ ން
ިަމއްސަލަި ިއެނގޭތީ ިބެލ ބެލުމުން ިލ ޔުންތައް ިލ ބ ފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިމ މައްސަލައާ ިނ ންމީކަން ގޮތަށް

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި

ސްޓޭޓްިޓްރޭޑ ންގިއޯގަނައ ޒޭޝަނަށްގެިހުރ ހާިމުވައްޒަފުންނަށްިއެސް.ޓީ.އޯގެިއ ންޓަރނެޓްި
ިބެޗްލާި ިމެދުވެރ ކޮށް ިފައ ނޭންސްިމެއ ލް ިއެންޑް ިއެކައުންޓ ްނ ިއ ން ރސް

ި ިކޯހަށް ިޓެކްޝޭސަން( ިއ ން ިކަމަށ02ިިް)ސްޕެސަލައ ޒޭޝަން ިބޭނުންވާ ކުއްޖަކު
ި ިއެކޯހަށް ިެއހެންނަވެސް ިކަމަށާއ ، ިކަމަށާއ ،01ިިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާ ިނަގާފައ ވާ ކުދ ން

ިމަށްިބުނާިމައްސަލަ.މ ކޯހަށްިކުދ ންިހޮވުމުގެިއ ވެލުއޭޝަންިދ ޔައީިރަނގަޅަކަށްިނޫންިކަ
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މ މައްސަލަިބެލ ބެލުމުގައ ިކްލާްސރޫމްިއ މާރާތްިކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިއަންދާސީިހ ސާބުިުހށަހެޅުނުި
ި ިއ ތުރަށް ިބަޔާންކޮށް ިނެތްކަމަށް ިކުރެވެން ިކޮންްޓރެކްޓަރ01111ިި/-އަގަށް ިކަމަށް ބޭނުންވާ

ި 22ިިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިކޮނ2100ްއޮކްޓޯބަރ ިމ ތާރީޚަކީ ިކަމުގައ ވާއ ރު ިފަހުެގިގައ  ިމުއްދަތުގެ ޓްރެކްޓްގެ
ިކޮންްޓރެކްޓްގެި ިއަދ  ިނުވާއ ރު ިކުރެވ ފައ  ިއ ތުރު ިމުއްދަތު ިކޮންޓްރެކްޓްގެ ިކުރެވޭތީ، ިފާހަގަ ތާރީޚެއްކަން
ިއ ތުރަށްި ިނުވާއ ރު ިއަންގާފައ  ިޮކންްޓރެކްޓަރ ިނެތްކަމަށް ިކުރެވެން ިއެމަސައްކަތް ިއެއަގުގައ  މުއްދަތުގައ 

ިނުފެންނަކަ ިދ ނުމަށް ިފައ ސާ ިމުއްަދތުގެ ިޖުމްލަ 86ިިަމާށއ ،ިކޮންޓްރެކްޓްގެ 20ިިދުވަސް ގައި 2100މާޗް
ި 10ިިހަމަވެފައ ވާއ ރު ިއެގްރީަމންވެސ2102ިްޖޫން ިއަދ  ިނުވާއ ރު ިނ މ ފައ  ިމަސައްކަތް ިނ ޔަލަށްވެސް ގެ

ިއ ހްމާ ިކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކުރެވ ފައ ނުވުމާއ ، ލުންިބާތ ލް
މަސައްކަތްިނ މ ފައ ނުވާތީ،ިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިމަސައްކަތްިލަސްވާިލަސްވުމަށްިމަސައްކަތުގެި
ިާބތ ލްކޮށްި ިއެގްރީމަންޓް ިހޯދުމަށްފަުހ ިފަރާުތން ިހަވާލުވ  ިމަސައްކަތް ިއަގު ިގެއްލުމުގެ ިލ ުބނު ވެރ ފަރާތަށް

ިމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަނުގައ ިދެންނެވީއެވެ.ިމަސައްކަތްިވަކ ކުރުމަށްިލ.އ ސްދޫިސްކޫލަށްިއެންގު
 

ި ިސްކޫލްގައ  ިކަލައ ދޫ ިހޯދަްނ1ިިލ.އ ސްދޫ ިފަރާތެއް ިޢ މާރާތްކޮށްދޭނެ ކްލާސްރޫމް
ި ިސްކޫލުން ިއެ ިއެމަސައްކަތ1022ިިްބޭނުންވެގެން ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ިއަހަރު ވަނަ
ި ިޙަވާލުކުރީ، ިނ މުމުގ1022ިެފަރާތަކާ ިއަހަރު ިމަސައްކަތްިިވަނަ ކުރ ން

ިކަމަށާއ ،ި ިނ މ ފައ ނުވާ ިމަސައްކަތް ިއެތަނުގެ ިމ އަދާހަމައަށްވެސް ނ ންމާގޮތަްށނަމަވެސް
މ ހާރުިމަސައްކަތްިކުރ އަށްިދަނީިއެއްބަސްވުމާއ ިއެސްޓ މޭޓާވެސްިޚ ލާފަށްކަމަށްިމަޢުލޫމާުތި

ިފަ ިފަރާތުން ިޙަވާލުވ  ިމަސައްކަތް ިއޭގެސަބަބަީކ ިކަމަށާއ ، ިޮފނުވ ިލ ބ ފައ ވާ ިސްކޫލަށް ހުން
ިނުކުރެވޭނެި ިމަސައްކަތް ިއަގަށް ިއެސްޓ މޭޓްގައ ވާ ިހުށަހެޅ  ިކުރ ން ިވަނީ ސ ޓީއެއްގައ 
ކަމަށާއ ިއެހެންކަމުންިއ ތުރަށްިަފއ ސާިބޭނުންވާެނިކަމަށްިކަމަށާއ ،ިއަދ ،ިޭއނާިއެދ ފައ ާވި

ިނާިމައްސަލަ.ގޮތަށްިއެސްކޫލުންިމ ހާރުިއ ތުރަށްިފައ ސާދޭންިނ ންމާފައ ވާިކަަމށްިބު
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ި ިހުށަހެޅ  ިކުޑައަގު ިއެންމެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ، ިމީހެއްގެިމ މަސައްކަތް ިމަސައްކަތު ިއެމަރުކަޒުގައ  ފަރާތަކީ
ިމާލ އްޔަތުި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިއެަމސައްކަތް ިއޭނާއާ ިފަރާތްކަމަށްވެފައ ، ިކުރާ ިއަދާ ިވަޒީފާ ގޮތުގައ 

ި 8.03ިިގަވާއ ދުގެ ިކަމަށްވާތީ، ިޚ ލާފަށް ިއެންޓި އާ ިގަވާއ ދުްނ ިމަތ ން ިޮގތުެގ ކޮރަޕްޝަންި-އެމާއްދާގައ ވާ
ިކަްނތައްތައްި ިމ ފަދަ ިއޮތްތަނުގައ  ިުކރ ޔަށް ިއަދ ، ިހުށަހެޅުމަށާއ ، ިޯހދުމަށް ިހުއްދަ ިލ ޔެގެން ކޮމ ޝަނަށް
ިތަޢުލީމީމަުރކަޒުގައި  ިމ.އަތޮޅު ިގެްނދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ދަޢުލަތުގެ

ިންނެވީއެވެ.ދެ
 

ިފަރާެތްއި ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިއެއްއަހަރުދުވަހަށް ިސެކ އުރ ޓީ ިމަރުކަޒުގެ ިތަޢުލީމީ މ.އަތޮޅު
ި ިމަރުކަޒުން ިއެ ިބޭނުންވެެގން ިއ ޢުލާނަކ1021ިިާހޯދަން ިކުރ  ިކުރީކޮޅު ިއަހަރުގެ ވަނަ

ި ިމީހަކަށްއުޅޭ ިމަސައްކަތު ިމަރުކަޒުގެ ިއެ ިތެރޭގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލ  ފަރާތުްނިގުޅ ގެން
ިޙަވާލުކޮށްގެންި ިއެަމސައްކަތް ިއޭނާއަށް ިބ ޑަށްވާތީ، ިއެންމެއަގުކުަޑ ިބ ޑަކީ ހުށަހެޅ 

ިކުރ އަށްދާތާިމ ހާރުިދެމަހެއްހައ ދުވަސްިވެއްޖެކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިފަރާތެއްި ިކ ޔާ ިނަން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިމަގާމަށް ިކަމުގެ ިސްޕަވައ ޒަރު ިމަދަރުސާގެ ށ.އަތޮޅު
ިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުންިބުނެފައ ވާތީ،މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ްނމީއެވެ.ހަމަޖައްސާފައ ނުވާކަމަށްި

ި ިޑ ސެމްބަރ ިސްޕަވައ ޒަރަށް ިމަދަރުސާގެ 1022ިިށ.އަތޮޅު ިފަހުކޮޅު އެވަޒީފާިގެ
ިބުާނި ިކަމަށް ިނުކޮށް ިއ ޢުލާނެއް ިއެއްވެސް ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިމަޤާމަށް ިއެ ހަމަޖައްސާފައ ވަނީ

ިމައްސަލަ.
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ިވ އްކ ކަމަށްި ިއެ ިއޭނާ ިފަރާތުން ިވ އްކ  ިހަދައ ގެން ިފޮޓޯކޮޕީ ިއެފޯމުގެ ިބެލ އ ރު، ިމ ކޮމ ޝަނުން މ މައްސަލަ
ވ އްކީިއެފޯމުިކޮޕީިހަދައ ގެންިފޯމުިބޭނުންވާިމީހުންނަށްިިއޭނާގެިބަހުންިއެނގޭކަމަށާއ ،ިައދ ،ިއޭނާިއެފޯމު

ިއަދ ި ިއެނގޭކަމަށާއ ، ިއ ޢުތ ރާފުން ިކައުންސ ލަރުގެ ިދީގެންކަން ިކައުންސ ލަރ ިހުއްދަ ިދޫކުރުމުގެ ފޯމު
ިފޯުމި ިމީުހން ިޭބނުންވާ ިފޯމު ިގ ނަކަމާއެކު، ިއަދަދު ިީމހުންގެ ިބޭނުންވާ ިޯފމު ިދ ނީ ކައުންސ ލަރިއެހުއްދަ

ިހ ނގާިހޯދުމަށްޓަ ިހެދުމަށް ިކޮޕީ ިޕްރ ންޓްކޮށް ިފޯމު ިތ ބެންޖެހުމާއ ، ިކ ޔުގައ  ިގ ަނވަގުތު ިއޮފީހަށްގޮސް ކައ 
ިކުރީގެި ިކައުންސ ލަާރއ  ިނެތ ގެންކަމަށް ިކުރެވެން ިއެކަން ިބަޖެޓުން ިލ ޔެކ ޔުމުގެ ިއޮފީހުގެ ިބޮޑުކަމުން ޚަރަދު

ިވ އްކީ ިފޯމު ިވ އްކ ފަރާތުން ިފޯމް ިއަދ  ިބުނެފައ ވާކަމަށާއ ، ިއޭނ2ިިާ/-ިކަތީބު ިރުފ ޔާއަށްކަމަށް )އެކެއް(

ިމަޤާމުެގި ިކަތީބު ިތ ނަދޫ ިގދ. ިގުޅ ގެން ިދޫކުރުމާ ިފޯމް ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ގދ.ތ ނަދޫން
ިފޯމް ިބޭނުންކޮްށގެން ިބާރު ިއޭނާއަށްިިނުފޫޒާއ  ިބޭނުމުގައ  ިހޯދުމުގެ ިފައ ސާ ވ އްކައ ގެން

ިފޯމެއްި ިކޮންމެ ިހަދައ  ިތަނަކުްނިޯފމު ިހ ންގާ ިެއކްޓ ވ ސްޓެއް ިޕާޓީގެ ިރީނދޫ ިގޮތަށް ބައ އެޅޭ
ިހ ލ8ިިޭ ިއޮފީހުން ިމ ފޯމުތަކަކީ ިހަދާފައ ވާކަމަށާއ  ިވ އްކާ ިރައްޔ ތުންނަށް ރުފ ޔާއަށް

ިއްސަލަ.ދޫކުރަމުންިދ ޔަިފޯމްތަކެއްކަމަށްިބުނާިމަ
ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިުބނެފައ ާވކަމަށާއ ،ި ި ިފަރާތަކުން ިޯފމުގަތް ިއަތުން ިއޭނާގެ ިެއއަގަށްކަމަށް ިވ އްކީ ިފޯމު ބުނެފައ ވާއ ރު،
ި 8ިިއެފޯމަކީ ިހަދައ ގެން ިފޮޓޯކޮޕީ ިވުމާއެކު، ިފޯމެއްކަމަށް ިއެފޯމ2ިިު/-ޞަފްޙާގެ ިރުފ ޔާއަށް )އެކެއް(
ިބޮޑުއަ، ވ އްކުމުން ިފޯމްިއެއަގަކީ ިސޮްފޓްކޮޕީއެއް ިއެފޯމުގެ ިކަތީބު ިއަދ ، ިނުފެްނނާތީ، ގެްއކަމަކަށް

ި ިވ އްކީ ިއޭނާ ިހަދައ ގެން ިކޮޕީ ިޯފމުގެ ިދ ންކަމަށާއ ، ިކަމަށ8ިިް/-ވ އްކ ފަރާތަށް ިރުފ ޔާއަށް )ހައެއް(
އ ގައ ިމައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތުންިބުނ ނަމަވެސް،ިއެކަންިސާބ ތުވާވަރުެގިހެކ ިލ ބ ފައ ިނުވާތީ،ިމ މައްސަލަ

ިނުެފންނާތީ،ި ިއޮތްކަމަށް ިސާބ ތުވާން ިހޯދާފައ ވާކަން ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިމުވައްޒަފަކު ިއެއްވެސް ދައުލަތުގެ
ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީެއވެ.

ި

 ިެިސާރވ ސްގ ިސޯޝަލް ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިހ ންގާ ިދަށުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ އައްޑޫ
ިކުރަމުންދާކަމަށާއ  ިމަސައްކަތް ިޚ ލާފަށް ިގަވާޢ ދާ ިސާރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިއޮފީހުެގި، މުވައްޒަފެއް އެގޮތުްނ

އޭނާިމެމްބަރެއްގެިގޮތުގައ ިރަޖ ސްޓްރީި، މަސައްކަތްތަކާއ ތަކެތ ިބޭނުންކޮށްެގންިއޭނާގެިއަމ އްލަިވ ޔަފާރީގެި
ިހުށަަހޅާފައ ވާި ިބުނެ ިކުރަމުންދާކަމަށް ިއޮފީހުގައ  ިގަޑީގައ  ިރަސްމީ ިމަސައްކަތް ިޖަމްޢ އްޔާގެ ކުރެވ ފައ ވާ

ި ިސަރވ ސްގެ ިސޯޝަލް ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިގުޅ ގެން ިއޮފީސް)މައްސަލައާ ިމަރަދޫފޭދޫ ިކުރީގެ ިމުވައްޒަފުި(
ިތަަރއްގީއަށްިމ ކޮމ  ިރަށުެގ ިގޮތުން ިމަސްއޫލ އްޔަތުގެ ިވަޒީފާގެ ިއޭނާގެ ިބަޔާުނގައ  ިދީފައ ވާ ޝަނަށް

ިކުރ އެރުމާއި  ިއ ޖްތ މާޢީ ިއައ ސް ިއޮފީހަށް ިރަށު ިރައްޔ ތަކު ިމ ގޮތުްނ ިކަަމާށއ ، ިކުރާ ިކަންތައް ކުރަންޖެހޭ
ިއެ ިނަމަ ިއެދެފ  ިދ ނުމަށް ިތައްޔާރުކޮށް ިލ ޔުމެއް ިހުރ  ިގުޅުން ިކޮށްދޭކަމަށްިތަރައްގީއާއ  ކަމެއް

ިއޭނާިބުނެފައ ވާކަމާއ ، ިބަޔާންކޮށް ިމަސްއޫލ އްޔަތުތައް ިވަީޒފާގެ 00ިިގެ ގައި 1022ިއޭޕްރ ލް
ސޮއ ކޮށްފައ ވާިލ ޔުމުގައ ިއ ޖްތ މާޢީިހޭލުންތެރ ކަންިއ ތުރުކުރުމާއ ،ިޖަމްޢ އްޔާިޖަމާޢަތްތައްިކުރ އެރުވުމަށްި

މުވައްޒަފެއްިއެތަނުގެި(ިކުރީގެިމަރަދޫފޭދޫިއޮފީސް)ގެިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިސޯޝަލްިސަރވ ސް
ިއޭނާ ިބޭުނންކޮށްގެްނ، ިޖަމްއ އްޔާތަކެތ  ިރަޖ ސްޓްރީކުރެވ ފައ ވާ ިނަމުގައ  ިއޭނާގެިިގެ އާއ 

ިއޭނާާއި ިއެއޮފީހުން ިކަމަށާއ ، ިކުރަމުންދާ ިމަސައްކަތް ިކުރ އެރުވުމަށް ިވ ޔަފާރ  އަމ އްލަ
ިޕެ ިފަންުސރު، ިގަލަން، ިކަމަށާއ ،ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިހަދާ ިގެއަށްގެންގޮސް ިކެމެރާ ންޑްރައ ވް،

ިއޭނާި ިއެތަކެތ  ިބުެނަފއ ވާއ ރު ިއޮފީހުގައ  ިގެއްލ ފައ ވާކަމަށް ިއެއްޗެހ  ިބައެއް އަދ 
ިގެންގުޭޅި ިއޭނާ ިކަމަށާއ ، ިހުންަނ ިފެންނަްނ ިރ ސެޕްޝަނުން ިރެސްޓޯރަންޓްެގ ހ ންގަމުންދާ

ިޕާޓްނަރުންނާ ިވ ޔަފާރ  ިމުވައްޒަފުންނާއ ، ިއޮފީސްިބ ދޭސީ ިދުވަހަކު ިކޮންމެ ިރައްޓެހ ން އ ،
ިބުާނި ިކަމަށް ިތ ބޭ ިކައ ރީގައ  ިއޭނާގެ ިތެރޭގައ  ިއެއޮފީސް ިބަންދުކުރަންދެްނ ހުޅުވުނީއްސުރެ

ި.މައްސަލަ
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިތަރަ ިޒުވާނުންގެ ިހ ންގުމާއ ، ިކުރ އެރުވުމުގެިޕްރޮގްރާމްތައް ިމަަދނ އްޔަތު ިހ ންގުމާއ ، ިޕްރޮގްރާމްތަްއ އްޤީގެ
ގެިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކެއްިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ،ިނަމަވެްސިއެލ ޔުންިއޭނާިިޕްރޮގްރާމްތައްިހ ންގުމަކީި

ިކަމަށްވެފައ  ިފަހުން ިފެށ  ިބަަލްނ ިހުށަހެޅ  ިކޮމ ޝަނަށް ިމ މައްސަލަ ލްިސ ވ  ، ތައްޔާރުކޮށްފައ ވަނީ
ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިކޮމ ޝަނުން ިިސާރވ ސް ިއެމަސްއޫލ އްޔަތުތަްއިއޭނާގެ ިބަޔާންތަކުގައ ވެސް ވަޒީފާގެ

ި ިކަމާއ ، ިބެލ ބެލުމުްނިހ މެނ ފައ ނުވާ ިކޮމްޕ އުޓަރު ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިއޮފީހުގެ އޭނާ
ިލ  ިއަމ އްލަ ިގުޅުންނެތް ިވަޒީފާއާ ިއޭނާގެ ިކޮމްޕ އުޓަރުން ިފެނ ފައ ވާކަމާއ ،ިއޭނާގެ ޔުންތަކެއް

ިނެތަތީ ިކުރެވެން ިދ ރާސާ ިއެލ ޔުންތައް ިއެހީގައ  ިފޮރެންސ ކްގެ ލ ޔެކ ޔުންތަކަކީިއެ، އެކަށީގެންވާވަރަށް
ިތަހުގީގަްށި ިލ ޔުންތަކެއްކަމެއް ިތައްޔާރުކޮްށފައ ވާ ިއޭނާ ިބޭނުންކޮށްގެން ިކޮމްޕ އުޓަރު އެއޮފީހުގެ

ިުނވާތީއާ ިލ ބ ފައ  ިހެކ  ިިި،އ ސާބ ތުވާވަރަށް ިފެނ ފައ ވާ ިކޮމްޕ އުޓަރުން ިބޭނުންކުރާ ިއޮފީހުގައ  އޭނަގެިއޭނާ
ިޖަމްއ އްޔާ ިރަޖ ސްޓްރީކުރެވ ފައ ވާ ިވ ޔަފާރ ިނަމުގައ  ިއަމ އްލަ ިއޭނާގެ ިއާއ  ިއަދި އާބެހޭ ލ ޔެކ ޔުންތަާކއ 

ިތައްޔާރުކޮި ިއޭނާ ިބޭނުންކޮށްެގން ިކޮމްޕ އުޓަރު ިއެއޮފީހުގެ ިލ ޔެކ ޔުންތަކަކީ ިއެހެނ ހެން ށްފައ ވާިބައެއް
މ މައްސަލައާިގުޅ ގެންިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިި،ލ ޔުންތަކެއްކަމެއްިތަހުގީގަށްިސާބ ތުވާވަރަށްިއެނގެްނނެތަތީއާއ 

ިެއޑްރެހަކީި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެފަރާތުން ިކުރުމުން ިމަސައްކަތް ިގުޅޭތޯ ިފަރާތާ ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ ހޯދުމަށްޓަކައ 
ި ިކުރެވ ފައ ވާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިެއފަރާތަށްިސ.މަރަދޫފޭދޫގައ  ިހުށަހެޅ ފަރާުތން ިނުވާތީާއއ ،ިޝަކުވާ އެޑްރެހަކަށް

ިމަޢުލޫމާތުި ިއ ތުރު ިކަންތައްތަކުގެ ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިނުވާތީ ިދީފައ  ިނަންބަރެއް ިފޯނު ގުޅޭނެ
ިނުވާތީއާއ  ިލ ބ ފައ  ިތަ، ތަޙުޤީޤަށް ިކުރެވުނު ިގުޅ ގެން ިހޯުދްނތަކުންމ މައްސަލައާ ިހޯދުނު ، ޙުޤީޤުގައ 

ިޑ  ިސަރވ ސްގެ ިސޯޝަލް ިއޮފް ިއޮފީސް)ޕާޓްމަންޓް ިމަރަދޫފޭދޫ ިކުރީގެ ިތަކެތ ިއެިމުވައްޒަފު( އޮފީހުގެ
ބޭނުންކޮށްެގންިއޭނާގެިއަމ އްަލިވ ޔަފާރީގެިމަސައްކަތްިކުރަމުންދާިކަންިސާބ ތުވާވަރަްށިހެކ ލ ބ ަފއ ނުވާތީ،ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
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 ރުި

ި-އެންޓި  ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަނުގެ 15ިިކޮރަޕްޝަން ިދަށުން ިމާއްދާގެ ިގެިވަނަ ިކޮރަޕްޝަން މ މައްސަލައަކީ
ނޑައަޅައ ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ. ިކުށެއްިހ މެނ ފައ ިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

ި
 ިެިސާރވ ސްގ ިސޯޝަލް ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިހ ންގާ ިދަށުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ އައްޑޫ

ިފަންސުރު،ިިފުމުވައްޒަ ިގަލަން، ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިތަކެތީގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއޮފީހުން ސ.މަރަދޫފޭދޫ
ިތެރެއ ްނިބައެްއިތަކެތ ި ިެގްނދާކަމަށާއ ،ިއޭގެ ިގެއަށް ިބޭނުަމށް ިއަމ އްލަ ިތަކެތ  ިފަދަ ޕެންޑްރައ ވް،ިކެމެރާ

މޭޒުމަތީގައ ިހުންނަިކަމަށްިބުާނިިގެއްލ ފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިބައެއްތަކެތ ިއޭނާގެިއަމ އްލަިރެސްޓޯރަންޓުގެ
ި ިމުދަލެއް ިއެއްވެސް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިފަރާތުން ިއޮފީހުގެ ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިމައްސަލަ ިގޮތުގައ ިއޭނާ ނަހަމަ

ިފަރާތުްނި ިއޮފީހުގެ ިނެތުމާއ ، ިއެންގެން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިގެއްލުވާލާފައ ވާކަމެއް ިނުވަތަ ބޭނުންކޮްށފައ ވާކަމެއް
ިނުވަތަ ިިޕެންޑްރައ ވެއް ިއެގެންނެތަީތިއޭނާކެމެރާއެއް ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިއޮފީހުގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމެއް އާ

ި ިޕްރޮގްރާމްތަކުގައ ިިއޭނާއާއ ، ިއ ޖުތ މާޢީ ިހ ންގާ ިއޮފީހުްނ ިބަޔާނުގައ  ިދީފައ ވާ މ ކޮމ ޝަނަށް
ިއޮފީހު ިކަމަކަށް ިއެފަދަ ިކަަމށާއ ، ިގެންދާ ިބޭރަށް ިއޮފީހުން ިކެމެާރ ިއޮފީހުގެ ިކެމެރާިބޭނުންކުރުމަށް ގެ

ިގެއަށްި ިހާލަްތތަކުގައ  ިރައްދުނުކުރެވޭ ިއޮފީހަށް ިކެމެރާ ިކުރ ން ިަބންުދކުރުމުގެ ިއޮފީސް ގެންދ ޔުމަށްފަހު
ކެމެރާިގެންދާކަމަށާއ ،ިއަދ ިޖެހ ގެންިއަންނަިދުވަހުިކެމެރާިއޮީފހާިހަވާލުކުރާކަމަށާއ ،ިއެއްވެސްިއަމ އްލަި

ސޯޝަލްިސާރވ ސްި، ވާނެކަމަށްިތަހުގީުގގައ ިބުނެފައ ވާތީއާއ ބޭނުމަކަށްިއޮފީހުގެިކެމެރާިބޭނުންިކޮށްފައ ނު
ރޑްތައްި ިރ ކޯ ިވަރަކަށް ިއެއްވެސް ިޙަވާލުކުރުމުގައ  ިމުވައްޒަފުންނާ ިއެސެކްޝަންގެ ިމުދާތައް ިގެ ސެކްޝަން

ގެއަށްިގެންގޮސްފައ ވަނީިކ ތައްިިއޭނާބެލެހެއްޓ ފައ ިނުާވތީ،ިއޮފީހުގެިކެމެރާިނުވަތަިއެހެންވެސްިމުދަލެއްި
ިއެނގެންިނެތަތީ،ިމ މަްއސަލައާި ިތަޙުޤީޤަށް ިކަމެއްިސާބ ތުވާވަރަށް ިމުއްދަތަކަށް ިކ ހާ ިނުވަތަ ިކަމެއް ފަހަރު
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ގުޅ ގެންިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިހޯދުަމށްޓަކައ ިޝަކުވާިހުށަހެޅ ިފަރާާތިގުޅޭތޯިމަސައްކަތްިކުރުމުންިއެފަރާތުްނި
ިރަޖ ސްޓްރީ ިސ.މަރަދޫފޭދޫގައ  ިއެޑްރެހަކީ ިޝަކުވާިިހުށަހަޅާފައ ވާ ިނުވާތީއާއ ، ިއެޑްރެހަކަށް ކުރެވ ފައ ވާ

ިކަންތައްި ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ ިނުާވތީިޝަކުވާގައ  ިީދފައ  ިނަންބަރެއް ިފޯނު ިގުޭޅނެ ިއެފަާރތަށް ހުށަހެޅ ފަރާތުން
ިމަޢުލޫމާުތި ިއ ތުރު ިބޭުނންވާ ިތަޙުޤީޤަށް ިގުޅ ގެން ިކަންތައްތަކާއ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ޝަކުވާގައ 

ިޝަމްޢޫްނި، ލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ  ިއާދަމް ިހޯދުްނތަކުން، ިހޯދުނު ިތަޙުޤީޤުގައ  ިކުރެވުނު ިގުޅ ގެން މ މައްސަލައާ
ިކެމެރާި ިޕެންޑްރައ ވް، ިގަލަން،ިފަންސުރު، ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިތަކެތީގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއޮފީހުން އ ސްމާޢީލް

-ށްިހެކ ިލ ބ ފައ ިނުވާތީ،ިއެންޓި ފަދަިތަކެތ ިއަމ އްލަިބޭނުމަށްިގެއަށްިގެންދާކަންިސާބ ތުވާވަރަށްިތަޙުޤީޤަ
ި ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިކުށެއ15ިިްކޮރަޕްޝަން ިގެ ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑައަޅައ ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ން  މީއެވެ.ހ މެނ ފައ ިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

ި
ިކަންތައްތައްިންގުނުިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެި

 

ިއައް .2 ިސާރވ ސްގެިޑޫ ިސޯޝަލް ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިހ ންގާ ިދަށުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ސ ޓީ
ޢ ދާިޚ ލާފަށްިމަސައްކަތްިކުރަމުންދާކަމަށާއ ،ިއެގޮތުންިއޮފީހުެގިތަކެތ ިމުވައްޒަފުިސ ވ ލްިސާރވ ސްގެިގަވާ

ިމަސައްކަތްތަކާއ  ިވ ޔަފާރީގެ ިއަމ އްަލ ިއޭނާގެ ިގޮ، ބޭނުންކޮށްެގން ިމެމްބަރެއްގެ ިަރޖ ސްޓްރީިއޭނާ ތުގައ 
ިމައްސަލާގައި  ިބުނާ ިކުރަމުންދާކަމަށް ިއޮފީހުގައ  ިގަޑީގައ  ިރަސްމީ ިމަސައްކަތް ިޖަމްޢ އްޔާގެ ކުރެވ ފައ ވާ

ިބެލުަމށްފަހު ިޓީމުން ިތަޙްޤީޤު ިމ ކޮމ ޝަުނގެ ިއަލީގައ ިި،ކަންހ ންގާފައ ވާގޮތް ިކަންތައްތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު
ިކު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިއައްޑޫ ިއ ޞްލާޙުކުރުން ިތ ރީގައި ިއެންގުނުރ މަގުގައ  ކަންތައްތައް

ިއެވަނީއެވެ.ި
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ި
 ިެިމުވައްޒަފުންގ ިބައެއް ިސެކްޝަންގެ ިސާރވ ސް ިސޯޝަލް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ އައްޑޫ

ިނެްތި ިގުޅުން ިމަސައްކަތާއ  ިއޮފީހުގެ ިބެލ ެބލުމުގައ ، ިޓީމުން ިތަހުގީގު ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ކޮމްޕ އުޓަރުތައް
ިކޮންމެި ިކުރެވ ފައ ވާތީ، ިފާހަގަ ިކަމަށް ިހުރ  ިބަހައްޓާފައ  ިކޮމްޕ އުޓަރުގައ  ިއޮފީހުގެ ިތަކެތ  އަމ އްލަ
ިބޭނުްނކުރުމަށްި ިމަސައްކަތަށް ިއޮފީހުގެ ިހަމައެކަނ  ިވަސީލަތްތައް ިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކުވެސް

ިއުސޫ ިގަވާޢ ދުތަކާ ިޤާނޫނާ ިކޮމ ޝަނުގެ ިސާރވ ސް ިސ ވ ލް ިމުވައްޒަފުންިނަސޭޙަތްތެރ ވުމަށާއ ، ލުތަކަށް
ިމޮނ ޓަރި ިބަލައ  ިގާތުން ިމަސައްކަތް ިކުރާ ިމުވައްޒަފުން ިއޮފީހުގެ ިމުސްތަގުބަުލގައ  އަހުލުވެރ ކުރުވައ ،

 ކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.
 
 ްިސާރވ ސްގެިއައ ިސޯޝަލް ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިހ ންގާ ިދަށުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ޑޫ

ިދީފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިފެނ ފައ ާވިިމުވައްޒަފު ިޓީމަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިކޮމްޕ އުޓަރުން ިއޭނާގެ ބަޔާނުގައ 
ލ ޔެކ ޔުންތަކަކީިއޮފީހުގައ ިދ ރާސާކޮށްލުމުގެިބޭނުމުގައ ިއެކޮމްޕ އުޓަރަށްިއަޅާފައ ވާިލ ޔެކ ޔުންތަކެއްކަމުގައ ި

ިރަސްމީގަ ިއޮފީހުގެ ިމުވައްޒަފުން ިއެންމެހައ  ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިއޮފީހުގައ  ިއޮފީހުގެިބުނެފައ ވާީތ، ޑީގައ 
ިބޮޑަށްި ިވުރެ ިމ ހާރަށް ިނުކުރުމަށް ިބޭނުން ިބޭނުމުގައ  ިއަމ އްލަ ިމުދާ ިއޮފީހުގެ ިކުރުމަށާއ ، މަސައްކަތް

 ބާރުއަޅައ ،ިއެކަންކަމާމެދުިމުވައްޒަފުންިހޭލުންތެރ ކަންިއ ތުރުކުުރމަށްިދެންނެވީއެވެ.
ިި
ިޑ ޕާރޓްމަންއައް .1 ިހ ންގާ ިދަށުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިސާރވ ސްގެިޑޫ ިސޯޝަލް ިއޮފް ޓް

ިއޮފީހު ިކެމެރާިމުވައްޒަފު ިޕެންޑްރައ ވް، ިފަންސުރު، ިގަލަން، ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިތަކެތީގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ން
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ފަދަިތަކެތ ިއަމ އްލަިބޭނުަމށްިެގއަށްިގެންދާކަމަށާއ ،ިއޭގެިތެރެއ ންިބައެއްިތަކެތ ިގެއްލ ފައ ވާިަކމަށާއ ،ި
ިއަ ިއޭނާގެ ިބައެއްތަކެތ  ިމަްއސަލާގައި އަދ  ިބުނާ ިކަމަށް ިހުންނަ ިމޭޒުމަތީަގއ  ިރެސްޓޯރަންޓުގެ މ އްލަ

ިބެލުަމށްފަހު ިޓީމުން ިތަޙްޤީޤު ިމ ކޮމ ޝަުނގެ ިއަލީގައ ިި،ކަންހ ންގާފައ ވާގޮތް ިކަންތައްތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު
ިފާހަގަކު ިމުހ އްމުކަމަށް ިއ ޞްލާޙުކުރުން ިކުރ މަގުގައ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ރެވުނުިއައްޑޫ

 ކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.
 

 ިއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިސޯޝަލްިސާރވ ސްިސެކްޝަންގެިމުދާތައްިމުވައްޒަފުްނާނ
ިވަކި  ިމުދަލެއް ިއެއްވެސް ިއޮފީހުގެ ިކުރ ަމގުގައ  ިބަލަހައްޓާފައ ނުވާީތ، ިރ ކޯޑު ިލ ޔެކ ޔުމުން ޙަވާލުކުރުމުގައ 

ރޑްކޮށްިބެލެހެއްޓުމަށާއ ،ިއޮފީހުގެިއެއްވެސްިމުދަލެއްިމުވައްޒަފަކާި ޙަވާލުކުރާއ ރުިއެކަންިލ ޔެކ ޔުމުންިރ ކޯ
އޮފީހުންިބޭރަށްިގެންދާިނަމަިއެމުދަލަކާިހަވާލުވާިމުވައްޒަފަކުިޒ ންމާކުރެވޭނޭހެންިވަކ ިއުސޫލެއްގެިދަށުްނި

 ިވީއެވެ.ގެންދ ޔުމަށްިދެންނެ
 

ިއޮްތިިކުރުމަށްޓަކައ ިިބޮޑުިޕްރީސްކޫލްިޞަލާހ އްޔާިިހުންނަިކާށ ދޫގައ .ކ ިދެކުނަށް ިއ ންވެގެން އެސްކޫލުގެ
އަކަފޫޓުެގ0111ިިގޯތ ިއެގޯީތގެިވެރ ފަރާތުންިވަކ ކުރުމަށްފަހު،ިމ ިގޯތީގެިބަދަލުގައ ިއަކަިފޫޓުގ2111ިިެ

ިދެގޯތ ިދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމަްއސަލަިތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހުިމައްސަލަިނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައ ިއެވަނީއެެވ.

 
ިބ  .2 ިބަންޑާރަ ިފަރުދަކަށް ިއަމ އްލަ ިބެލ ބެުލމުން ިމައްސަލަ ިއަމ އްަލިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިނުވަތަ މަކުން

ިއެަފރުދަކާއި  ިދޫކޮށްލާނަމަ، ިއެތަންކޮޅު ިފައ ދާއަށްޓަކައ  ިއާންމު ިމުްޖތަމައުގެ ިލ ބ ، ިތަންކޮޅެއް ބ މަކުން
)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިބ މާެބހޭިޤާޫނނު(ިގައ 1001/2ިިދޭތެރޭިސަރުކާރުންިއަމަލުކުރާނޭިގޮތެއްިޤާނޫނުިނަންބަރުި

ިއޮތްި ިދެކުނަްށ ިއ ންވެގެން ިއެސްކޫލުގެ ިބޮޑުކުރުމަށްޓަކައ  ިޕްރީސްކޫްލ ިހުންނަ ކ.ކާށ ދޫގައ 
1000ިއަކަފޫޓުގެިގޯތ ިއެގޯތީގެިވެރ ފަރާތުންިވަކ ކުރުމަށްފަހު،ިެއގޯތީގެިބަދަލުގައ 1000ިި

ިބުނެިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަ.ިއަކަފޫޓުގެިދެިގޯތ ިދީފައ ވާކަމަްށި
ި

14 
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ިންބ ބ ންިދޫކުރ ިފަރާތައްިއެިއަކަފޫޓުގ0250ިެސަލާގައ ިކ.ކާށ ދޫއ ންިބަޔާންވެފައ ިނެތްނަމަވެސް،ިމ ަމއް
ިަދލާލަުތކޮށްދޭނޭި ިމ ންވަރަށް ިނެތް ިަޝއްކެއް ިއެއްވެސް ިއަންގައ ގެންކަން ިއޮފީުހން ިއަތޮޅު ދޫކޮށްފައ ވަނީ

ކުރުމުގެި)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނ1001/1ިާކ ތާބީިހެކ ިހުރުމާއެކުިމ މައްސަލާގައ ިޤާނޫނުިނަްނބަރުި
ި ިގެ ިބައ ވެރ ވ21ިިާޤާނޫނު( ިސަރުކާރު ިނުވަތަ ިސަރުކާރުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާފަދައ ްނ، ިމާއްދާަގއ  ވަނަ

ފަރާތެއްގެިމުވައްޒަފަކު،ިއޭނާިވަޒީފާިއަދާކުރާިއޮފީހަކުންިނުވަތަިތަނަކުންިކުރާކަމަކުންިނުވަތަިކުރާކަމަކާި
ިބޭނުންކޮ ިވަޒީފާ ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ ިނުވަތަ ިނުފޫޒުިގުޅ ގެން ިމަގާމުގެ ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިނުވަތަ ށްގެން

ިބެލެޭވޭނިޤާނޫނީި ިހޯދައ ދީފައ ވާކަމަށް ިފައ ާދއެއް ިނުވަތަ ިހޯދާފައ ވާކަން ިފައ ދާެއއް ބޭނުންކޮށްެގންިނާޖާއ ޒު
15ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫުނގެ(ި-)ެއންޓި 1003/20ިޤާނޫުނިނަންބަރުި، އެއްވެސްިޖާގައެއްިނެތަތީ

ިމާއްދާ ިވަނަ ި)ހ(ެގ ިނުާވ2ިިގެ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ަގއ ވާ
ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްިކަމުގައ ިކަ

 
ިއަމ އްަލި .1 ިނުވަތަ ިބ މަކުން ިބަންޑާރަ ިފަރުދަކަށް ިއަމ އްލަ ިބެލ ބެުލމުން ިމައްސަލަ ހުށަހެޅ ފައ ވާ

ިމުްޖތަ ިލ ބ ، ިތަންކޮޅެއް ިއެަފރުދަކާއި ބ މަކުން ިދޫކޮށްލާނަމަ، ިއެތަންކޮޅު ިފައ ދާއަށްޓަކައ  ިއާންމު މައުގެ
ި ިނަްނބަރު ިޤާނޫނު ިގޮތެއް ިއަމަލުކުރާނޭ ިގައ 1001/2ިިސަރުކާރުން ިާޤނޫނު( ިބ މާބެހޭ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ި ިކ.ކާށ ދޫއ ން ިމ މައްސަލާގައ  ިނެތްނަމަވެސް، ިއެބ ިއަކަފޫޓުގ0000ިެބަޔާންވެފައ  ިފަރާތައް ިންބ ންދޫކުރ 
ިޤާނޫުނި ިދޫކޮށްފައ ަވނީ ިމ ގޯތ  ިއެނގޭތީއާއ ، ިއަންގައ ގެންކަން ިއޮފީހުން ިއަތޮޅު ިމާލެއަތޮޅު ދޫކޮށްފައ ވަނީ

ި 1001/2ިިނަންބަރު ިގެ ިޤާޫނނު( ިބ މާބެހޭ ިއ ޖުރާއ20ިިީ)ދ ވެހ ރާްއޖޭގެ ިއަދ  ިއުސޫލީ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިމ ނ ސް ިމ ނ ސްޓްރީކަމުގައ ވާ ިބަޔާންވެގެންވާ، ނޑައެޅ  ިކަ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓުގެިގޮތުން ިއެޓޮލްސް ިއޮފް ޓްރީ

ިއޮފީހަށްި ިއަތޮޅު ިައތޮޅު ިމާލެ ިޑ ވެޮލޕްމަންޓުން ިއަރބަން ިހަުއސ ންގިއެންޑް ިއޮްފ ިމ ނ ސްޓްރީ ބަދަލުގައ 
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިކަްނތައްތައްި ިމ ފަދައ ން ިއަންގައ ގެންކަަމށްވީނަމަވެސް، ިއޮފީހަށް ިކ.ކާށ ދޫ ިއޮފީހުން ިއަތޮޅު އަންގައ ،
ހ ންގުމުގެިދާއ ރާގެިމައްސަލައަކާިގުޅ ގެންކަމަށްިޤަޫބލުކުރެވޭތީިމ މަްއސަލާގައ ިިދ މާވެފައ ވަނީިސަރުކާރުގެ

ި ިނަްނބަރު ިޤާނ1001/1ިޫޤާނޫނު ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ި)ކޮރަޕްޝަން ިގެ ިމާއްދާގައި 21ިނު( ވަނަ
ިމުވައްޒަފަ ިފަރާތެއްގެ ިބައ ވެރ ވާ ިސަރުކާރު ިނުވަތަ ިވަޒީފާިބަޔާންކޮށްފައ ވާފަދައ ްނ،ިސަރުކާރުގެ ިއޭނާ ކު،

ިމުވައްޒަފެއްގެި ިއެ ިނުވަތަ ިގުޅ ގެން ިކުރާކަމަކާ ިނުވަތަ ިކުރާކަމަކުން ިަތަނކުން ިނުވަތަ ިއޮފީހަކުން އަދާކުރާ
ިފައ ދާއެއްި ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިނުވަތަ ިބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާ

ިހޯދައ ދީފަ ިފައ ދާއެއް އ ވާކަމަށްިބެލެޭވނޭިޤާޫނނީިއެއްވެސްިޖާގައެއްިނެތަތީ،ިޤާނޫުނިހޯދާފައ ވާކަންިނުވަތަ
ި ިޤާޫނނުެގ(ި-)އެންޓި 1003/20ިނަންބަރު ިކޮމ ޝަނުގެ 15ިިކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާެގި)ހ(ގެ ގައ ވ2ިިާވަނަ

ނޑައަޅައި  ިކަ ިކަމުގައ  ިމައްސަލައެއް ިުނވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ފަދައ ން
 މީއެވެ.މައްސަލަިނ ން

 
 ކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެި

ި
ިމ ފަދަި ިކުރ މަގުގައ  ިއަލީގައ  ިކަންތައްތަކުގެ ިފާހަގަކުރެވުނު ިޓީމަށް ިތަޙްޤީޤުކުރ  ިފަރާތުން މ ކޮމ ޝަނުގެ

ިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ިމަށްިއެންގުނުމުޢާމަލާތްތައްިހ ންގާއ ރުިއ ޞްާލޙުކުރު
ި

2. ި ިޤާނޫނު 1001/01ިިނަްނބަރު ިގެ ިޤާނޫުނ( ިބ މާބެހޭ ިމާއްދާގައ 20ިި)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ވަނަ
ިގޮުތން ިގޯތ ި، ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކުރުމަްށ ިއ މާރާތް ިއެޅުމަށާއ  ިގެޮދރު ިޓަކައ  ިދ ރ އުޅުމަށް ރާއްޖެެތރެއ ން

ނޑައަ ިކަ ިއެންވަޔަރަމަންޓުން ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ރޒް، ިހޯމްއެފެއަ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ޅައި ދޫކުރާނީ،
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ިރާއްޖެތެޭރގައ ނަމަި ިމަތ ން، ިގޮތުގެ ިއެއްގޮތްވާ ިގަވާއ ދާ ިހަދާ ިއުޞޫލުތަކާއ  ިޝާއ ޢުކުރާ އާންމުކޮށް
ިަމތ ން ިލަފާގެ ިއެްޑމ ނ ސްޓްރޭޝަންގެ ިއެޓޮލްސް ިއޮފް ިއޮފީުހންކަމަށްި، މ ނ ސްޓްރީ ިއަތޮޅު ިއަތޮޅެއްގެ އެ

ިރައްޔ  ިފައ ދާއަށްޓަކައ  ިޖަމާައތުގެ ިނުވަތަިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް، ިގޯއްޗެްއ ިލ ބ ފައ ވާ ިއޭނާއަށް ތަުކ
ިުއސޫލެއްި ިއަމަލުކުރާނޭ ިއެފަރާތަކުން ިދައުަލތުންާނއ  ިހާލަތުގައ  ިެއއްބަސްވާ ިދޫކޮށްލަން ިބައެއް ގޯއްޗަކުން
ިފުރުސަތުި ިއުފެދޭނެ ިސުވާލު ިމެދު ިގޮތަކާއ  ިގެންގޮސްފައ ވާ ިކުރ އަށް ިއެކަމެއް ިނެތުމުން ނޑައެޅ ފައ  ކަ

ިހާލަި ިއެފަދަ ިހައުސ ންގިއެންޑްިއޮތަތީ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ނޑައެޅުމަށް ިކަ ިއުސޫލެއް ިއަަމލުކުރާނޭ ތްތަކުގައ 
 އެންގީއެވެ.ވައ ރަމަންޓަށްިއެން

 
1. ި ިނަްނބަރު 1001/01ިިޤާނޫނު ިގެ ިޤާނޫުނ( ިބ މާބެހޭ ިމާއްދާގައ 20ިި)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ވަނަ

ިގޮތުން ިގޯތ ި، ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކުރުމަށް ިއ މާރާތް ިއެޅުމަށާއ  ިގެޮދރު ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ރާއްޖެތެރެއ ން
ނޑައަޅައި  ިކަ ިއެންވައ ރަމަންޓުން ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ރޒް، ިހޯމްއެފެއަ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ދޫކުރާނީ،
ިރާއްޖެތެޭރގައ ނަމަ ިމަތ ން، ިގޮތުގެ ިއެއްގޮތްވާ ިގަވާއ ދާ ިހަދާ ިއުޞޫލުތަކާއ  ިޝާއ ޢުކުރާ ިއާންމުކޮށް
ިއޮފީުހންކަމަްށި ިއަތޮޅު ިއަތޮޅެއްގެ ިއެ ިމަތ ން، ިލަފާގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންގެ ިއެޓޮލްސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ

އަކަފޫޓުގެިގޯއްޗަކ0000ިިީދޫކޮށްފައ ވާިިކ.ކާށ ދޫއ ންިކ.ކާށ ދޫގެިރައްޔ ތަކަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ި
ި ިމ ނ ސްޓްރީ ިސީދާ ިނެތ  ިބަހެއް ިއެޓޯލްސްގެ ިއޮފް ިާއރބަންިމ ނ ސްޓްރީ ިއެންޑް ިހައުސ ންގ އޮފް

ި ިނަްނބަރު ިޤާނޫނު ިގޯއްޗެއްކަމުގައ ވާތީ، ިދޫކޮށްފައ ވާ ިއަންގައ ގެން 1001/01ިޑ ވެލޮޕްމަންޓުން
ިއެކަންި ިއެއްގޮތަށް ިއ ޖުރާއަތާއ  ިބަޔާންވެގެންވާ ނޑައެޅ  ިކަ ިގައ  ިޤާޫނުނ( ިބ މާެބހޭ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ިގެ ިގޯތ  ިމުސްތަގުބަުލގައ  ިނަންބަުރިގެންގޮސްފައ ނުވާތީ ިޤާނޫނު ިކުރުމުގައ  ިމުއާމަލާތްތައް ދޮރާއ ބެހޭ
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ިސަމާލުކަމެއ1001/01ިިް ިޚާއްސަ ިކުރުމަށް ިގޮތަށް ިބަޔާންވެގެްނވާ ިޤާނޫުނ(ިގައ  ިބ މާބެހޭ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
މާލެިއަތޮޅުިކައުންސ ލްެގިއ ދާރާއަށްިިމ ނ ސްޓްރީިއޮްފިހަުއސ ންގިއެންޑްިއެންވަޔަރަމަންަޓށާއ ި،ދ ނުމަށް
 އެވެ..ކާށ ދޫިރަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއަދ ިކ

 

ލަށްިއުފެއްދ ިޑްރަގްިކޯޓްިހ ްނގަންިހަމަޖެއްސ ،ިކުރ ންިޕަބްލ ކްިވާރކްސްިމ ނ ސްޓްރީިހ ންގ ިދެބުރ ިއަ
ިއެކަންި ިބޭުނންވާތީ، ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުން ިޖުޑީޝަލް ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިމަރާމާތުކުރުމަށް ޢ މާރާތް

ި ިފަރާތެއް ިކުރި ކޮށްދޭނެ ިފުރަތަމަ ިއެންމެ ިޓްރެޜަރީއ ން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ހޯދުމަށްޓަކައ 
ިައންދާސީި ިފަރާްތތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާއ  ިއެ ިާބތ ލްކޮށްފައ ވަީނ، އ ޢުލާން

ިހުށަ ިަބއްދަލުވުމަށް ިބޯޑުގެ ިޓެންޑަރ ިނޭޝަނަލް ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަުހ ިައންދާސީިހ ސާބުތައް ިއެ ހެޅުމުން
ިއެި ިހ ލާފަށްކަމަްށވާތީ ިއުސޫލާއ  ިބޯޑުގެ ިޓެންޑަރ ިމާކްސްދީފައ ވަނީ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ  ހ ސާބުތައް
ިފަރާތެއްި ިއެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ިއަލުން ިއ ސްލާހްކޮށް ިއުސޫލު ިބާތ ލްކޮްށިމާކްސްދޭނެ ިހ ސާބުތައް އަންދާސީ

ިއެންޑް ިފ ޭނންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއ ޢުލާުނިގެޒެޓްިިންޓްރެޜަރީިހޯދުމަށް ިއެ އ ޢުާލނުކޮށްފައ ވީނަމަވެސް
ގައ ިހަމަިއެނަންބަުރިއަލުންިގެޒެޓްކޮށްިއެިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެނ1021ިްއެޕްރީލ28ިިްނުކުރެވުމުގެިސަބަބުންި

ިއ ިފަރާތާހުށަހެޅުނުިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިއ ވެލުއޭޓްކޮށް،ިއ ވެލުއޭޝަންގައ ިއެންމެިމަތ ންިމާކްސްިލ ބުނުި
ި ިހަވާލުކުރ އ ރު ިމަސައްކަތްިިއެފަރާތުންމަސައްކަތް ިއަގު ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހ ސާބުގައ  ިައންދާސީ ހުށަހެޅ 

ިނުބައ ކޮްށި ިއެއްކުރުމުގައ  ިއަދަދުތައް ިހ ސާބުގައ ވާ ިއަންދާސީ ިތަފާތުވެފައ ަވނީ ިއަގާ ހަވާލުކުރ 
ންޑަރިބޯޑުންިއަންދާސީިހ ސާބުގައ ވާިއެއްކުރެވ ގެންިހުށަހެޅ ިބ ޑްގައ ާވިޖުމްލަިއަގުިުނބައ ވެފައ ވާތީ،ިޓެ

ިތަޙްޤީޤަށްި ިހަވާލުކޮށްފައ ވާތީކަަމށް ިމަސައްކަތް ިއަދަދަށް ިރަނގަޅު ިއެއްކުރުމަށްފަހު އަދަދުތައް

ިމ ނ ސްޓްރީި ިވަރކްސް ިޕަްބލ ކް ިހަމަޖެއްސ ،ިކުރ ން ިހ ްނގަން ިކޯޓް ިޑްރަގް ިއުފެއްދ  އަލަށް
ިޖުޑީޝަލްި ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިކުރުމަށް ިމަރާމާތު ިޢ މާރާތް ިދެބުރ  ހ ންގ 
ިމ ނ ސްޓްރީި ިހޯދުމަށްޓަކައ  ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭެނ ިއެކަން ިބޭުނންާވތީ، އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުން

ި ިއޮފް ިބޯޑުްނ ިޓެންޑަރ ިޓްރެޜަރީގެ ިއެންޑް ވަރަކަށްފަހަުރ1ިިފ ނޭންސް
ިމައްސަލަތަކެއްޖެހ ގެންި، އ ޢުލާންކުރ ނަމަވެސް ިކޮންމެވެސް ިފަހަރަކުވެސް ިކޮންމެ މ އ ން

އެގޮުތންިެއންމެފަހުންިކުރ ިއ ޢުާލނާިި،ބ ޑުތައްިބާޠ ލްކޮށްިއަލުްނިއ ޢުާލންިކުރަނީިކަމަށާއ 
ިއަގު ިދެވަނައަށް ިނ ންމާފައ ވާިގުޅ ގެން، ިފ ނޭންސުން ިމަސައްކަތްދޭން ިމ  ިފަރާތަށް ހެޔޮ

ިކަމަށާއ ،ި ިބޮޑުކޮށް ިއަަގށްވުރެ ިހުށަހެޅ  ިއެފަރާތުން ިނ ންމީ ިއެފަރާތަށްދޭން ިއަދ  ކަމަށާއ ،
ި ިވާނީ ިއަދ  ިފެށ ތާ ިމަސައްކަތް ިރަޖ ސްޓަރީކޮށްގެން ިއ ންވެސްޓްމަންޓް ިމ  1ިއެފަރާތުން

ިއްސަލަ.އަހަރެއްހައ ިދުވަސްިކަމަށްިބުނާިމަ
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިދަށްވެފައ ވަނީ،ިމަޢުލޫމާތުި ިމާކްސް ިއެހެންފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ،ިއަންާދސީ
ލ ޔުންތައްިއެފަރާތްތަކުންިހުށަނާޅާީތކަމަށްިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ،ި،ިޝީޓްގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި

ިޚ ލާފަްށި ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިމަސައްކަތް މ 
ިނ ންމީއެވެ.ިކަމެއްކޮށްފައ ވާކަމަކަށްިތަޙުޤީޤަްށިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީިމ ހ ސާުބންިމ މައްސަލަ

ި

ި ިސްކޫލަށް ިޕްރީ ިމުޙައްމަދު ިޣާޒީ ިއެރަށު ިއޮފީހުން ިއ ޢުލާާނ1ިިހއ.ދ އްދޫ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިޓީޗަރުން ރ ލީފް
ިނާޖާއ ޒްި ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިއ ންޓަރވ އުކުރުމަށްފަހު، ިފަރާތްތަކާ ިކުރ މަތ ލީ ިއެދ  ިއެވަޒީފާއަށް ގުޅ ގެން،

ިމަސައް ިދ ނުމަށް ިހަމަޖައްސައ  ިއެވަޒީފާ ިވަޒީފާއަކީިގޮތުގައ  ިމ  ިމައްސަލާގައ ، ިބުނާ ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ކަތް
ިހޯދުމަްށި ިޓީޗަރުން ިރ ލީފް ިއުޞޫލުން ިމ  ިކުރ ންވެސް ިމީގެ ިސްކޫލަށް ިޕްރީ ިމުޙައްމަދު ިޣާޒީ ހއ.ދ އްދޫ
ިވަޒީފާއަށްި ިމ  ިއެނގޭކަމާއ  ިަވޒީފާއެއްކަން ިގެންދާ ިހަމަޖައްސަމުން ިޓީަޗރުން ިއ ޢުލާނުކޮްށ ބޭނުންވެގެްނ

ިހޯ ިމީހުން ިވަޒީފާއަްށ1022ިިދުމަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާއ  ިއ ޢުާލނާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިއަހަރު ަވނަ
ި ިމި 9ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިދ ރާސާކުރ އ ރު، ިއުޞޫލުތައް ިދީފައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިހުށަހެޅުންތަކަްށބަލައ ، ފަރާތުގެ

ި ިހ މެނޭ 1ިިމައްސަލާގައ  ިމީގެ ިކޮށްފައ ވަނީ ިޢަމަލު ިހޮވުމުގައ  ިޓީޗަރުން ިއެިވަޒީފާއަށް ކުރ ންެވސް
ިދ ނުމަށްޓަކައ ި ިޕޮއ ންޓް ިވާތީއާއ ، ިކަމުގައ  ިއުޞޫލުން ިކޮށްފައ ވާ ިޢަމަލު ިހޮވުމުގައ  ިމީހުން ވަޒީފާއަށް
ިއެއްި ިފަރާތްތަކަކަށް ިހުރ ހާ ިބަލާއ ރު ިގޮތަށް ިދީފައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިޝީޓާއ  ިމާރކްސް ިކޮށްފައ ވާ ތައްޔާރު

ިއޮ ިއެނގެން ިބޭނުންކޮްށފައ ވާކަން ނޑުތަކެއް ިވަކ ިމ ންގަ ިހޮވުމުގައ  ިމީހުން ިއަށް ިވަޒީފާ ިމ  ތުމުންނާއ ،
ިމަސައްކަތްި ިދ ނުމަށް ިހަމަޖައްސައ  ިަވޒީފާ ިވަކ ފަރާތަަކށް ިޭބނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ފަރާތަކުން
ކޮށްފައ ިވާކަންިއެނެގންިެނތުުމންނާއ ،ިއަދ ިވަކ ިފަރާތަކަްށިަވޒީފާިލ ބުަނިނުދ ނުަމށްޓަކައ ިަމސައްކަތްި

ިޕްރީ ިރައްޔ ތުްނގެ ިއޮފީހުން ި-ހއ.ދ އްދޫ ިއ ޢުލާާނ0ިިސްކޫލަށް ިކުރ  ިހޯދުމަށް ޓީޗަރުން
ިއ ންި ިފަރާތްތަކާ ިުކރ މަތ ލ  ިއެދ  ިއެވަޒީފާއަށް ިކަތީުބި، ޓަރވ އުކުރުމަށްފަހުގުޅ ގެން، ދ އްދޫ

ިއޭާނި ިއަދ  ިހަމަނުވާ ިަޝރުޠު ިބޭނުންޮކށްގެން، ިގޮތުގައ  ިނަހަަމ ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ އޭނާގެ
ިބޭނުންވާިފަރާްތތަކަށްިވަޒީފާދީފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިކޮށްފައ  ިނެުތމުން، ިފެންަނން ިތަޙުޤީގަށް ިހެކ  ިއެކަށީގެންވާ ިކަމުގެ ިކޮމ ޝަނުެގި-އެންޓި ވާ ކޮރަޕްޝަން
ި ިމައްސަލައެއ20ިިްޤާނޫނުގެ ިނުވާ ިހ މެނ ފައ  ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑައަޅައ ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ. ިކަމަށްިކަ
ި

ިއެންގުނުިކަންތައްތައް:އ ޞްލާހުކުރަންި

ި ިސްކޫލަށް ިޕްރީ ިމުޙައްމަދު ިޣާޒީ ިއެރަށު ިއޮފީހުން ިއ ޢުލާާނ1ިިހއ.ދ އްދޫ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިޓީޗަރުން ރ ލީފް
ިނާޖާއ ޒްި ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިއ ންޓަރވ އުކުރުމަށްފަހު، ިފަރާތްތަކާ ިކުރ މަތ ލީ ިއެދ  ިއެވަޒީފާއަށް ގުޅ ގެން،

ި ިހަމަޖައްސައ  ިއެވަޒީފާ ިގުޅ ގެންިގޮތުގައ  ިމައްސަލައާއ  ިބުނާ ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިމަސައްކަތް ދ ނުމަށް
ިަފރާތްތަކަްށި ިކުރ މަތ ލާ ިވަޒީފާއަށް ިއ ދާރާއ ން ިސްކޫލުގެ ިޕްރީ ިމުޙައްމަދު ިޣާޒީ ިއޮފީހުންނާއ  ހއ.ދ އްދޫ
ިނުވަތަި ިކޮމ ޓީއ ްނ ިކުރާ ިއ ވެލުއޭޓް ިއުޞޫލުތަްއ ނޑުތަކާއ  ިމ ންގަ ިބޭުނންކުާރ ިދ ނުމުގައ  ޕޮއ ންޓް

ިލ ޔެކ ޔުމުންިއ  ިފާސްކޮށްފައ ވާކަން ިެއފަދައ ން ިފާސްކޮށް، ިއެއްބަސްވެ ިުދރާލާ ިކޮމ ޓީއ ން ިކުރާ ންޓަވ އު
ިަރއްޔ ތުންގެި ިދައުލަތާއ  ިވާތީވެ، ިކަމުގައ  ިގޮތް ިރަނގަޅު ިއެންމެ ިއަދ  ިދެުފށްފެންަނ ިހުރުމަކީ ފެންނަން

ިކޮށްފަ ިޢަމަލު ިކުރުމުގައ  ިކަންކަން ިމ ފަދަ ިހ މެނޭ ިފައ ސާ ިފެންނަންިމުދަލާއ  ިލ ޔެކ ޔުމުން އ ވާގޮތް
 ހުންނާނެެހންިބެހެއްޓުަމށްިހއ.ދ އްދޫިއޮފީހަށާއ ،ިޣާޒީިމުޙައްމަދުިޕްރީިސްކޫލަށްިއެންގީއެވެ.

ި

ި ިއޮފީހުންކުރ  ިއ ހަަވންދޫ ިބެލެހެްއޓުމަށް ިސެކ ުއރ ޓީ ިއޮފީހުގެ ިހުށަހެޅ ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިގުޅ ގެން އ ޢުލާާނ
ިއެއްވަރަކަށްި ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަގުތަކެއް ިތަފާތު ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް

 ޕޮއ ންޓްދީފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމަްއސަލަިނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައ ިއެވަީނއެވެ.

ިސެ ިއޮފީހުގެ ިއ ޢުލާނާިހއ.އ ހަވަންދޫ ިކުރ  ިއޮފީހުން ިހއ.އ ހަވަްނދޫ ިބެލެހެއްޓުމަށް ކ އުރ ޓީ
ިބޭނުންކޮށްެގްނި ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިވެރ ން ިއޮފީހުގެ ިއ ހަވަންދޫ ިއޮފީހާއ  ިހއ.އަތޮޅު ގުޅ ގެން
ިހުށަހެޅި  ިއަގު ިބޮޑު ިއެންމެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިބެލެހެއްޓުން ިސެކ އުރ ޓީ ިއޮފީހުގެ އ ހަވަންދޫ
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

  ިޕޮއ ންިބ ޑަށްިމ ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްަޔތުގެ ިދައުލަތުގެ ނޑަކީ ިމ ންގަ ިދީފައ ވާ ވަނ61.8ިިަޓް
ނޑެއްި ިމ ންގަ ިއޮތް ިހާމަކޮށްފައ  ނޑައަޅާ ިކަ ިދ ންއ ރު ިމައުލޫމާތު ިުގޅ ގެން ިއ ޢުލާނާއ  ިޚ ލާފަށް މާއްދާއާ

ިލ ބުނުފަހުްނ، ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިބ ޑް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ނޑަކީ ިމ ްނގަ ބ ޑްތައްިިނޫންކަމަށާއ ،ިމާރކްސްދ ން
ިޙުނައ ފުި ިމ ނ ސްޓަރިމުޙައްމަދު ިސްޓޭޓް ިއޭރުގެ ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮވ ންސް ިމަތ އުތުުރ އ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައ 

ި ިކޮމެޓީގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިދަށުން ިއ ރުޝާދުގެ ިލަފާއާއ  ިގެ ިހއ.އަތޮޅ3ިިުވ.ރަންދ /މާލެ މެމްބަރުންކަމަށްވާ
ި ިމުޢާވ ން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިނަޞީރު ިއާއ ،މުޙައްމަދު ިސަރަހައްދުެގިިތ ލަދޫ/ހއ.ދ އްދޫ މަތ އުތުރު

ިނަޞީރުި ިަޢލީ ިބޮޑުކަތީބު ިކުރީގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.ހޯރަފުށީ ިކޯޑ ނޭޓަރިއަދ  ިއ ދާރާގެ ޤައުމީ
ި ިހުސްނުހީނާގެ/ހއ.ހޯރަފުށ  ިސަމީރުިިއާދަމް ިމުޙައްމަދު ިކަތީބު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ްލގެ އާއ ،ިހއ.މޮޅަދޫ

ިރަބީޢުމަންޒ ލް/ހއ. ނޑެއްކަމާއ ިއެކުލަވާލ މޮޅަދޫ ިއ ވެުލއޭޝަްނި، މ ންގަ ިޢަމަލުކުރުމަށް ނޑަށް އެމ ންގަ
މަތ އުތުރުިޕްރޮވ ންސްިއޮފީހުގެިއޭރުގެިސްޓޭޓްިމ ނ ސްޓަރިމުޙައްމަދުިޙުނައ ފުިވ.ރަންދ /މާލެިކޮމެޓީއަށްި

 ޤީަޤށްިސާބ ތުވާތީއާއ ،ިިތަހުިއަންގާފައ ވާކަން
 
 ެނޑުންިއ ފަރާތަކަށްިއެއްވަރަށ0ިިްތަފާތުިއަގުތަކެއްިހުށަހަާޅފައ ވާިިދ ނުމުގައ ިމާރކްސްިމ ންގަ

ި ިއަގުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފަރާތުން ިތ ން ިއެ ިދީފައ ވާއ ރު، ިގ2,000.00ިިެޕޮއ ންޓް ިރުފ ޔާ( )ދެހާސް
ި ިއަށް ިއަސްދޫ/ހއ.އ ހަވަންދޫ ިއަޝްރަފް ިލ ބުުނިމުޙައްމަދު ިއުޅޭތީއާއ ،ިމަސައްކަތް ިޕޮއ ންޓ30ިްފަރަގެއް

ި ިގުޅުމަށް ިމަސްވެރ ންގެ ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިދެފަރާތުގ29ިިެލ ބ ފައ ވާއ ރު، ިމ  ިލ ބ ފައ ވާތީއާއ ، ޕޮއ ންޓް
ި ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވަނީ ިފަރަގުގެގޮތުގައ  ިގުޅުމަށ2ިިްމެދުގައ  ިމަސްވެރ ންގެ ޕޮއ ންޓްކަމަށާއ ،ިހއ.އ ހަވަންދޫ

ިއުނ ކޮށް ިޕޮއ ންޓްތައް ިބައެއް ިލ ބެންެޖޭހ ިބައ ން ިކަމަށާއ ،ޖަމާޢަތުގެ ިއަޝްރަފްި ފައ ވާ މުޙައްމަދު

 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.މުޙަންމަދުިޝަރީފަށް
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
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ި ިއ ތުރަްށ ިބައ ތަުކން ިއެހެނ ހެން ިއަށް ިތަހުޤީޤަްށ2ިިއަސްދޫ/ހއ.އ ހަވަންދޫ ިދީފައ ވާކަން ޕޮއ ންޓް
 ސާބ ތުވާތީއާއ ،ި

 
 ި ިބަޔަށް ި"ޖަމާޢަތުގެ" ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓް ިބ ޑަށް ނޑައެޅ ފައ ވާއ ރ20ިުމ  ިކަ މި ި،ޕޮއ ންޓް

ިހަމަ ިކުރ މަތ ލީ ި"ޖަމާޢަތުގެ"ިބ ޑަށް ިގުޅުންކަމަށްވެފައ ، ިމަސްވެރ ންގެ ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިޖަމާޢަތަކީ އެކަނ 
ި ިދީފައ ވަީނ ިއެފަރާތަށް ިމާރްކސްދ ނުމުގައ 8ިިބައ ން ިބައ ން ިޖަމާޢަތުގެ ޕޮއ ންޓްކަމަށްވާތީއާއ ،

ިޕޮއ  ިއުނ ވާނެކަމަށް ިމާރކްސް ިމައްޗަށްަބލާ، ިނެތްގޮތެއްގެ ިުހރ  ިހަރަކާތްތައް ންޓްޭދިއެޖަމާޢަތެއްގެ
ނޑައަޅާފައ ވަނީި ިކަ ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓް ިބަޔަށް" ި"ޖަމާޢަތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ުނވާއ ރު، ނޑުގައ  މ ންގަ

ި ިފަރާތްތަކަށް ިކުރާ ިމަސައްކަތްތައް ިފައ ދާކުރަނ ވ  ިދ ނުމަށްކަމަށްވެފައ ،20ިިޖަމާޢަތަށް ޕޮއ ންޓް
ި ިޕްރޮޕޯސަލްގެ ިހުށަހެޅ  ިގުޅުމުން ިމަސްވެރ ންގެ ިޖަމާޢަތަްށ1.0ިިހއ.އ ހަވަންދޫ ިއެޖަމާޢަތަކީ، ގައ 

ި ިބައ ން ިޖަމާޢަތުގެ ިއެފަރާތަށް ިއެނގޭތީއާއ ، ިފަރާތްތަކަށް ިކުރާ ިމަސައްކަތްތަކެއް 20ިފައ ދާކުރަނ ވ 
ި ިބަދަލުގައ  1ިިޕޮއ ންޓްގެ ިއުނ ކޮށް ިމައްޗަށ8ިިްޕޮއ ންޓް ިއަސާސެއްގެ ިކޮން ިލ ބ ފައ ވަނީ ޕޮއ ންޓް

 އްވެސްިލ ޔެކ ޔުމަކުންިއެނގެންިނެތުމުްނނާއ ،ބުރަވެގެންކަންިއ ވެލުއޭޝަންިކޮެމޓީގެިއެ
 

 ި ިފަރާތްތަކަށް ިހުރ ހާ ިަބޔަށް ިމ ންވަރުގެ" ިއެކަށޭނަ ި"ކަމަށް ިޕޮއ ންޓްދ ނުމުގައ  20ިމ ބ ޑަށް
ި ިއަށް ިއަސްދޫ/ހއ.އ ހަވަންދޫ ިއަޝްރަފް ިމުޙައްމަދު ިދީފައ ވާއ ރު، ިދީފައ ވާތީއާއ ،23ިިޕޮއ ންޓް ޕޮއ ންޓް

ި ިފަރާތްތަކަށް ިހުރ ހާ ިބަޔަށް ިފުރ ހަމަކަމުގެ" ިބ ޑްގެ ިދ5ިީ"ހުށަހެޅ  ިމުޙައްމަދުިޕޮއ ންޓް ފައ ވާއ ރު،
ި ިއަށް ިއަސްދޫ/ހއ.އ ހަވަންދޫ ިހުރ ހ2ިިާއަޝްރަފް ިހުަށހެޅ  ިބ ޑަށް ިމ  ޕޮއ ންޓްދީފައ ާވތީއާއ ،
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ފަރާތްތަކަކުންވެސް،ިހުށަހަޅާފައ ވަނީިއެއްޒާތެއްގެިމައުލޫމާތުތަކެއްކަމަށްވާއ ރު،ިކަމަށްިއެކަށޭނަިމ ންވަރުގެި
ިފުރ ހަމަކަމު ިބ ޑްގެ ިހުށަހެޅ  ިފަރާތްތަކަކަށްވުރެ،ިބަޔަށާއ ، ިހުރ ހާ ިއެހެން ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިބަޔަށް ގެ

ިރަށުި ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިމާރކްސްދީފައ ވަނީ ިއ ތުރަށް ިއަޝްރަފްއަށް ިމުޙައްމަދު ިއަސްދޫ /ި ހއ.އ ހަވަންދޫ
ި ިއަްޝރަފްއަކީ ިމުޙައްމަދު ިބަލައ ގެްނ ިމައުލޫާމތުތަަކށް ިދީފައ ވާ ިފަރާެތއްކަމަށްިއޮފީހުން ިރަގަޅު ވަރަށް

ިފެ ިހުަށހަޅާފައ ިންނާތީ ިލ ޔުން ިތަޖުރ ބާގެ ިޕްރޮޕޯސަލާއެކު ިހުށަހެޅ  ިއެފަރާތުން ިބުނެފައ ވީނަމަެވސް، ކަމަށް
ިބުރަވެ،ި ިމައްޗަށް ިއެމައުލޫމާތުގެ ިމައުލޫމާތުިސާުފކޮށްގެން ިއެކަނ  ިއޮފީހުން ިރަށު ނުވާއ ރު،ިހއ.އ ހަވަންދޫ

ިހއ.އ ހަި ިނ ންމާފައ ވާތީއާއ ، ިގޮތެްއ ިކޮމެޓީން ިމައުލޫމާތުދ ންކަންިއ ވެލުއޭޝަން ިއޮފީހުން ިރަށު ވަންދޫ
ިތަޖުރ ބާި ިއެހެންފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލީ ިމ ބ ޑަްށ ިނެތުމުންނާއ ، ިއެންގެން ިލ ޔެކ ޔުމަކުން އެއްވެސް
ިފަރާތްތަކުްނި ިއެހެން ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިމ ބ ޑަްށ ިދީފައ ނުވާތީއާއ ، ިފުރުޞަެތއް ިއެފަދަ ހުށަހެޅުމަށް

ިއޮފީސް ިރަށު ިހޯދާފައ ވުމަކީިިހއ.އ ހަވަންދޫ ިތަޖުރ ބާ ިމަސައްކަތްކޮށް ިއ ދާރާތަކުގައ  ިއެހެން ފ ޔަވާ
 އެކަށީގެންވާިކަމެއްކަމަށްިބެލެވޭީތއާއ ،

 
 ިަިފުރ ހަމ ިބ ޑްގެ ިހުށަހެޅ  ިބަޔާއ ، ިމ ންވަރުގެ ިއެކަށޭނެ ި)ކަމަށް ިދެބަޔަށްވެސް ިދެންނެވުނު މ 

އްިބާވަތެއްގެިލ ޔުންތަކެއްިކަމުގައ ވީނަމަވެސްިކަމުގެިބަޔަށް(ިހުރ ހާިފަރާތްތަކުންިހުށަހަޅާފައ ހުރީިދާދ ިއެ
ިމުޙައްމަދުި ިބަޔަށް( ިކަމުގެ ިފުރ ހަމަ ިބ ޑްގެ ިހުށަހެޅ  ިބަޔާއ ، ިމ ންވަރުގެ ިއެކަށޭނެ ި)ކަމަށް އެދެބަޔަށް
ިއެއްވެސްި ިކޮންސަބަބަކާހުރެކަމެއް ިީދަފއ ވަނީ ިއ ތުރަށް ިޕޮއ ންޓް ިއަށް ިއަސްދޫ/ހއ.އ ހަވަންދޫ އަޝްރަފް

ި ިޚާއްސަިލ ޔެކ ޔުމަކުން ިއަޝްރަފަށް ިމުޙައްމަދު ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިބ ޑަށް ިމ  ިނެތުމުންނާއ ، އެނގެން
 ނަޒަރަކުންިބެލ ފައ ވާކަމަށްިތުހުަމތުކުރެވޭތީއާއ ،
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 ި ިމ ބ ޑަްށ ިއ ވެލުއޭޝަންގައ  ިހުރ ކަންިބ ޑް ިމާރކްސްދީފައ  ިބޭރުން ިލ ޔުްނތަކުގެ ހުށަހަޅާފައ ހުރ 

ިފާހަގަވެފައ ވާތީއާއ ،ިހއ ިއެގޮތަށްިތަހުޤީޤަށް ިބަލާ ިމައްޗަށް ިމައުލޫމާތުގެ ިލ ބުނު ިއޮފީހުން ިރަށު .އ ހަވަންދޫ
ޢަމަލުކޮށްފައ ވަނީިރަށުިއޮފީހާއ ިގުޅ ފައ ވާިކަމެއްގައ ިއެފަދަިމަސައްކަތެއްިހަވާލުކުރެވޭިފަރާތުގެިފުރ ހަމަި

ި ިކޮމެޓީެގ ިއ ވެލުއޭޝަން ިގޮތުންަކމަށް ިހޯދުމުގެ ިތަހުޤީޤ33ިުމައުލޫމާތު ގައ ިމެމްބަރުންވެސް
ި ިމ ހެންހުރ އ ރު، ިމ ކަންކަން ިއަށްިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިއަސްދޫ/ހއ.އ ހަވަންދޫ ިއަޝްރަފް މުޙައްމަދު

ިމުޙައްމަދުި ިމ ނ ސްޓަރ ިސްޓޭޓް ިއޭރުގެ ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮވ ންސް ިމަތ އުތުރު ިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީ މ މަސައްކަތް
 ޙުނައ ފުިވ.ރަންދ /މާލެިއެވެ.ި

 
 ްިރ ޢާޔަތްކުރާއ ރު،ިނުކުތާތަކުގެިނުއ ސްވެފާހަގަކުރެވުި،އެހެންކަމުނ މ ކަމަކީި މައްޗަްށ

ިކަމެއްކަމަްށި ިގޮތުންކޮށްފައ ވާ ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިފައ ދާއެއް ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ކޮރަޕްޝަނަށް
ިނުލ ޭބގޮތަށް ިފައ ދާއެއް ިލ ބެންއޮތް ިދަޢުލަތަށް ިހަވާލުކުރުމުގައ  ިމ މަސައްކަތް ިބެލެވޭތީއާއ ،

މުޙައްމަދުިނަޞީރުިހއ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިމުޢާވ ންި ،އ ވާކަންިތަހުޤީަޤށްިފެންނާތީޢަމަލުކޮށްފަ
ިއާއ ، ިހއ.ހޯރަފުީށިިހއ.ދ އްދޫ/ތ ލަދޫ ިއަދ  ިކޯޑ ނޭޓަރ ިއ ދާރާގެ ިޤައުމީ ިސަރަހައްދުގެ ަމތ އުތުރު

ި ިހއ.ހޯރަފުށ /ހުސްނުހީާނގެ ިއާދަމް ިނަޞީރު ިޢަލީ ިބޮޑުކަތީބު ިކުރީގެ ިއ ދާރާގެ އާއ ،ިކައުންސ ލްގެ
ި ިހއ.މޮޅަދޫ/ރަބީޢުމަންޒ ލް ިސަމީރު ިމުޙައްމަދު ިކަތީބު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިަމތ އުތުރުއާއ ،ިހއ.މޮޅަދޫ

ި ިމައްޗަށް ިގެ ިވ.ރަންދ /މާލެ ިޙުނައ ފު ިމ ނ ސްޓަރިމުޙައްމަދު ިއޭރުގެިސްޓޭޓް ިއޮފީހުގެ ޤާނޫުނިޕްރޮވ ންސް
އާއ ،ިއެިވަނަމާއްދާގެި)ހ(21ިި)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނުން(ިގ02/200ިިެނަންބަރުި
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ލަިޝަރީޢަތަށްިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ ިދަޢުވާކުރުމަށްިމ ިމައްސަ ،ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގެިދަށުނ20ިްޤާނޫނުގެި
ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިެގ82ިި)އެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގ3ިިެ./8336ޤާނޫނުިނަމްބަރި

 ވަނަިނަމްބަރުގެިދަށުންިޕްރޮސެކ ޔުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވީއެވެ.8ި

 
 ިއ ޢުލާނާއ ިސެކ އުިއޮފީހުގެިއ ހަވަންދޫ.ހއ ިއޮފީހުންކުރ  ިހއ.އ ހަަވންދޫ ިބެލެހެއްޓުމަށް ރ ޓީ

ފަރާތަކަށްިއެއްވަރަށ0ިިްތަފާތުިއަގުތަކެއްިހުށަހަޅާފައ ވާިގުޅ ގެން،ިއ ވެލުއޭޝަނުންިމާރްކސްިދ ނުމުގައ ި
ި ިއަގުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފަރާތުން ިތ ން ިއެ ިދީފައ ވާތީއާއ ، ިގ2,000.00ިިެޕޮއ ންޓް ިރުފ ޔާ( )ދެހާސް

ިައޝްރަފްިފަރަ ިމުޙައްމަދު ިލ ބުނު ިމަސައްކަތް ިފާހަަގކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ، ިއުޅޭކަމަށް ގެއް
ި ިއަގަކީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކަމަށްވެފައ ،12,000.00ިިހއ.އ ހަވަންދޫ/އަސްދޫ ިރުފ ޔާ( )ބާރަހާސް

ިގުޅުމުންި ިމަސްވެރ ންެގ ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިލ ުބުނ ިޕޮއ ންްޓ ިމަތ ން ިެއންމެ ިދެވަނަައށް ިއ ވެލުއޭޝަނުން
ި ިއަގަކީ ިމ ދެފަރާތަްށ10,000.00ިިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބަޔަށް ިއަގުގެ ިކަމަށްވާތީއާއ ، ިރުފ ޔާ( )ދ ހަހާސް

އެއްވަރަށްިޕޮއ ންޓްިދީފައ ވާިއުސޫލަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާގޮތަށްިއޮތްިއުޞޫލެއްކަމަށްިފެންނާތީއާއ ،ި
ޔާ(ިހުށަހަޅާފައ ިއޮތްާވިއެއަގަށްވުރެި)ދ ހަހާްސިރުފ 10,000.00ިހއ.އ ހަވަންދޫިމަސްވެރ ންގެިުގޅުމުންި

ިމަސައްކަތ2,000.00ިިް ިމ  ިއަށް ިއަޝްރަފްިހއ.އ ހަވަންދޫ/އަސްދޫ ިމުޙައްމަދު ިރުފ ޔާ(ިޮބޑުކޮށް )ދެހާސް
ިފެށ ި ިޢަމަލުކުރަން ިއެއްބަސްވުމަށް ިބަލައ ،ިމ  ިގެއްލުމެއްކަމަށް ިލ ބޭނެ ިދަޢުލަަތށް ިއެއީ ހަވާލުކޮށްފައ ވާތީ،

ިމ  ިފެށ ެގން ިދަޢުލަތަްށިިދުވަހުން ިމަހަކަށް ިކޮންެމ ިމީލާދީ ިހަަމއަށް ިއައުމާއ  ިނ މުމަކަށް އެްއބަސްވުން
ި 2,000.00ިިގެއްލުންވާ ިހޯދުމަށް ިބަދަލު ިމަދަނީ ިރުފ ޔާ(ިގެ ިއ ދާރާގެި)ދެހާސް ިކައުންސ ލްގެ ހއ.އަތޮޅު
ރާގެިކޯޑ ނޭޓަރިމަތ އުތުރުިސަރަހައްދުގެިޤައުމީިއ ދާިހއ.ދ އްދޫ/ތ ލަދޫިއާއ ،މުޙައްމަދުިނަޞީރުިމުޢާވ ންި
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ިހއ.ހޯރަފުށ /ި ިއާދަމް ިނަޞީރު ިޢަލީ ިބޮޑުކަތީބު ިކުރީގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.ހޯރަފުށީ އަދ 
ި ިހއ.މޮޅަދޫ/ިހުސްނުހީނާގެ ިސަމީރު ިމުޙައްމަދު ިަކތީބު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.މޮޅަދޫ އާއ ،
ި ިރަބީޢުމަންޒ ލް ިސްޓޭޓްއާއ ، ިއޭރުގެ ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮވ ންސް ިޙުނައ ފުިިމަތ އުތުރު ިމުޙައްމަދު މ ނ ސްޓަރ

 ވ.ރަންދ /މާލެިގެިމައްޗަށްިދަޢުވާކުރުމަށްިނ ންމީއެވެ.

 
  ިިއ ޢުލާނާއ ިކުރ  ިއޮފީހުން ިއ ހަވަްނދޫ ިބެލެހެއްޓުމަށް ިސެކ އުރ ޓީ ިއޮފީހުގެ ހއ.އ ހަވަންދޫ

ިއަތުން ިއަސްދޫ/ހއ.އ ހަވަންދޫ ިއަޝްރަފް ިމުޙައްމަދު ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއެމަސައްކަތް ަމސައްކަތްިިގުޅ ގެން،
ި ިދެމެދު ިއަސްދޫ/ހއ.އ ހަވަންދޫ ިއަޝްރަފް ިމުޙައްމަދު ިއޮފީހާއ  މާރޗ20ިިްނެގުމަށްޓަކައ ،ިހއ.އ ހަަވންދޫ

1020ިި ިމީލާީދ ިފެށ ެގން ިއެއްަބސްވުނ0ިިްއ ން ިމަސައްކަތު ިވެފައ ވާ ިމުއްަދަތށް ިދުވަހުގެ އަހަރު
 .ިބާޠ ލްކޮށްދ ނުމަށްިއެދ ިސ ވ ލްިކޯޓަށްިމައްސަލަިހުށަހެޅީއެވެ

ި
ިކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެި

ި
ިގުޅ ގެްނި ިއ ޢުލާނާ ިއޮފީހުންކުރ  ިއ ހަަވންދޫ ިބެލެހެްއޓުމަށް ިސެކ ުއރ ޓީ ިއޮފީހުގެ ހއ.އ ހަވަންދޫ
ިއެްއވަރަކަށްި ިފަރާތްތަކަށް ިއަގުތަކެްއިހުށަހަޅާފައ ވާ ިތަފާތު ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ހުށަހެޅ 

 ކަމަށްިބުނާިމަްއސަލާގައ ިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިއެވަނީެއވެ.ޕޮއ ންޓްދީފައ ވާި

 ިެިއ ދާރާތަކުގ ިކައުންސ ލްގެ ިރަށު ިއ ދާރާތަކާއ ، ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިއޮފީސްތަކާއ ، ޕްރޮވ ންސް
ިއަގަށްި ިުހަށހަޅާ ިފަރާތްތަކުން ިހުށަހަޅާ ިހ ސާބު ިއައުްޓސޯސްކުރުމުގައ ،ިއަންދާސީ ިބެލެހެއްޓުން ސެކ އުރ ޓީ
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ނޑައެޅ ފައ ވީނަމަވެސް، ިކަ ިރޭންޖެއް ިއެކަށީގެންވާ ިދ ނުމުގައ  ިފަރާތްތަކަށްިިޕޮއ ންޓް ިހުށަހަޅާ ިއަގު ތަފާތު
ިއޮތްި ިމަގުފަހ ވާގޮަތށް ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއުޞޫަލކީ ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިޮގތަށް ިލ ބޭ ިޕޮއ ންޓް އެއްވަރަކަށް
ިދަށްއަުގި ިއެންމެ ިރޭންޖުގެ ިަކނޑައަޅާފައ ވާ ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓް ިއަގަށް ިފެްނނާތީއާއ ، އުޞޫލެއްކަމަށް

އެިރޭންޖަށްވުރެިމަތ ްނިނުވަަތިދަށްކޮށްި، ތ ްނިޕޮއ ންޓްިލ ެބންޖެހޭެނިކަމަށާއ ހުށަހަޅާިފަރާތަކަްށިއެންމެިމަ
އަގުިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކަށްި"އަުގގެިބަޔަށް"ިމާރކްސްިދެވޭނެކަމަށްިނުފެންާނތީ،ިޕްރޮވ ންސްިއޮފީސްތަކާއ ،ި

ިއ ދާރާތަކާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިބެލެ، އަތޮޅު ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާތަކުގެ ިކައުންސ ލްގެ ހެއްޓުްނިރަށު
ިދ ނުމުގައ ި ިޕޮއ ންޓް ިއަގަށް ިހުށަހަޅާ ިފަރާތްތަކުން ިހުށަހަޅާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ އައުޓްސޯސްކުރުމުގައ ،
ިއެި ިބަދަލުކުރުމަށާއ ، ިޕޮއ ންޓްދެވޭގޮތަށް ިނ ސްބަތުން ިއަގުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ނޑު ިމ ންގަ ނޑައަޅާ ކަ

ނޑުތައްިމައުލޫމާތުިސާފުުކރުމަށްިއަންނަިފަާރތްތަކަށް ދ ުނމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެެފއާޒަށާއ ،ިިމ ންގަ
 ހއ.އ ހަވަންދޫިރަށުކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިކޮޕީކޮށް،ިހއ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
 ުވަަނ3.28ިިި"ގެ"ދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދު، އ ރުކުރ މ ިކޮމ ޝަނުންިމ ިމައްސަލަިަތޙްޤީޤ

ި ިބ ޑްިމާއްދާގައ  ިތަކާއ ެއކު ިމައުލޫމާުތ ިލ ޔުމުްނދޭންޖެހޭ ިގުޅ ގެން ިއ އުލާނާއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ
ިޕޮއ ންޓްދ ްނި ިމަސައްކަތަށް ިމ  ިހާމަކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ، ނޑު ިމ ންގަ ިޕޮއ ންޓްދޭނެ އ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ 

ިއ ވެލުއޭޓްކު ިބ ޑްތައް ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ނޑަކީ ިތައްޔާރުކުރި މ ންގަ ރުމަށްޓަކައ 
ިގަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ ި"ދަޢުލަތުެގ ިާސބ ތުވެފައ ވާތީއާއ ، ިތަހުޤީަޤށް ނޑެއްކަން ވަނ3.23ިިަި"ގެމ ންގަ

ިއެކަންި ިލ ޔުމުްނ ިމެމްބަރުންނަށް ިކޮމެޓީގެ ިއެ ިއުފައްދާ ިކޮމެޓީ ިބަލާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ މާއްދާގައ 
ިމެ ިއެ ިބުނެފައ ީވަނމަވެސް ިނުވާކަންިއަންގަންވާނެކަމަށް ިއަންގާފައ  ިއެކަން ިލ ޔުމުން މްބަރުންނަށް
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ި ިކުރަންޖެހޭިޤުމުސްތަފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިމ ފަދަގޮތަކަށް ިވާންޖެޭހިިމ ފަދަިަބލުގައ  މަސައްތައްކުރުމުގައ 
ިޢަ، މަށާއ ވުއްތައްޔާރީތަ ިބޭނުންކުރުމުގައ  ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިއެއްގޮތަށްިދައުލަތުގެ ިޤަވާއ ދުތަކާ ިމަލުކުރަންޖެހޭ

ިކުރުމަށާ ިމަސައްކަތް ިމުޙައްމަދުިމ ފަދަ ިއަސްދޫ /ި ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިހަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމަސައްކަތް ިމ  އ ،
ިގަވާއ ދާި ިމާލ އްޔަތުގެ ިދަޢުަލތުގެ ިއ ޢުާލންކޮށްގެން ިއަުލން ިނެގުމަށްފަހު ިމަސައްކަްތ ިއަތުން އަޝްރަފްގެ

ިހަވާލުކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިމަތ ން ިނަމްޤާިއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ިނޫނު ިކޮރަޕްޝަނ3ިިް./8336ބަރ )އެންޓ 
ިނަމްބަރުގެިދަށުންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯްމ3ިިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ82ިިެކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫުނ(ިގެި ވަނަ

ިއ ދާރާއަްށި ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިކޮޕީކޮށް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އަތޮޅު އެފެއާޒަށާއ ،
 އެވެ.އެންގީ

ި

އަމ އްލަިވެހ ކަލާއ ިިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޕަބްލ ކްިއެގްޒެމ ނޭޝަންސްއ ންިބާއްވާިއެކ ިއެކ ިއ މްތ ހާނުތަކަށް،
ިގެންގޮސްި ިނަގައ ގެން ިޑެސްކް ިޮގނޑ އާއ  ިތަްނތަނުން ިދައްކާ ިއެޑ ޕާްޓމަންޓުން ިބޭުނންކޮށްގެން މީހުން
ިގެންގޮސްި ިއެތަކެތ  ިއަތުރައ ދ ނުމާއ ،ިނ މުމުން ިހޯލްތަކެއްގައ  ިނުވަތަ ިހޯލެއް ނޑައަޅާ ިކަ އެޑ ޕާޓްމަންޓުން

ިބަި ިތަންތަނުގައ  ނޑައަޅާ ިކަ ިއެިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ިހޯުދމަށް ިފަރާތެއް ިަމސައްކަތްކޮށްދޭނެ ހައްޓައ ދ ނުމުގެ
ި ިގުޅ ގެންޑ ޕާޓްމަންޓްގެ ިިއ ޢުލާނާއ  ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިައންދާސީ ފަރާތުގ8ިިެއެމަސައްކަތްކޮށްދ ނުމަށް

ި ިލ ބުނު ިމާކްްސ ިމަތ ން ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ިހ ސާބު ިހ ސާބުިކުންުފނީއަންދާސީ ިއަންދާީސ ގެ
ިނެތްނަމަވެސްހުށަހެޅ  ިޖަހާފައ  ިތައްގަނޑު ިފޯމްގައ  ިހުށަހަޅާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ފޯމާއެުކި، އ ރު

ި ިއަދ  ިހުށަހަޅައ ފައ ވާކަމާއ ، ިލ ޔެކ ޔުމެއް ިހުރ ހައ  ިއަންދާސީިިއެކުންފުނ ންހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހަޅާފައ ވާ
ިސ ޓީއަކުންކަ ިލ ޔެފައ ވާ ިހެޑްގައ  ިލެޓަރ ިއެފަރާތުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިސ ޓީގައި ހ ސާބު ިއެ މަށްވެފައ ،

ި)ޑީ.ޕީ.އީ( ިއެގްޒެމ ނޭޝަންސް ިޕަބްލ ކް ިއޮފް ިއެކ އެކ ިިބާއްވާިއ ންިޑ ޕާޓްމަންޓް
ިދައްކާިި،އ މްތ ހާނުތަކަށް ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ިޭބނުންކޮށްެގްނ ިމީހުން ިވެހ ކަލާއ  އަމ އްަލ

ިހޯލެއްި ނޑައަޅާ ިކަ ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ިގެންގޮސް ިނަގައ ގެން ިޑެސްކް ނޑ އާއ  ިގޮ ތަންތަުނން
ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުްނި ިެގންގޮސް ިެއތަކެތ  ިނ މުމުން ިއަތުރައ ދ ނުމާއ ، ިހޯްލތަކެއްގައ  ނުވަތަ

ި ިތަންތަނުގައ  ނޑައަޅާ ިހޯަދްނިކަ ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ބަަހއްޓައ ދ ނުމުގެ
ިއެޑ ޕާޓްމަންޓްި ިކެންސަލްުކރުމަށްފަހު، ިއ ޢުލާން ިކޮށްފައ ވާ ިއެޑ ޕާޓްމަންުޓން ބޭނުންވެގެން
ިކުރ ންި ިެކންސަލްކޮށްފައ ވަނީ ިއ ޢުލާން ިކުރ  ިކުރ ން ިއ ޢުލާނުގައ ، ިކުރ  ދެވަނައަށް

ިބަަދލުގެްނނަ ިމަޢުލޫމާަތށް ިލ ޔެފައ ވާިދެވ ފައ ވާ ިާބޠ ލްކުރ ކަމަށް ިޖެހ ފައ ާވތީ،ިއެއ ޢުާލން ން
ިއަމ އްަލި ިބުނެ ިފަާރތަކުންކަމަށް ިކުންުފންޏެއްގެ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާާނ ިކުރ  ިފަުހން ކަމަށާއ ،
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިޤަވާޢ ދުގެި ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިހ ސާބަކީ ިއެިއަންދާސީ ިޖަހާފައ ވާތީ ނޑު ިތައްގަ ިއެިކުންފުނީގެ ސޮއ ކޮށް
ިަތޙްޤީޤަށ3.22ިިް ިހ ސާބެއްކަމަކަށް ިއަންދާސީ ިަޤބޫލުނުކުރެވޭެނ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާޮގތުގެމަތ ން ގައ 

ިއ ޢުލާނާ ިއެ ިއަދ  ިެތރޭގައި ިފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއ ، ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ގުޅ ގެން
ންިހުށަހެޅ ިއަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހަާޅިފޯމްގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ނުވާއ ރު،ިއަދ ިއެިއެހެންިކުންުފންޏަކުހ މެނޭި

ންދާސީިއަންދާސީިހ ސާބާއެކު،ިއަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހަޅާކަމުގެިސ ޓީއެއްވެސްިހުށަހަޅާފައ ނުވާއ ރު،ިއެިއަި
ި ިހ މަނާފައ ވާތީާއއ ، ިއ ެވލުއޭޓްކުރުމުގައ  ިބަލައ ގަނެ، ިފަރާތަކުންހ ސާބުވެސް ހުށަަހޅާފައ ވާިިއެހެން

ިހުށަހަޅާފައ ނުވާއ ުރ،ިއެައންދާސީި ިޕްރޮފައ ލް ިހުށަހަޅަންެޖހޭ ިހ ސާބުގައ ،ިއަންދާީސިހ ސާބާއެކު އަންދާސީ
ިހ މަނާފަ ިއ ވެލުޭއޓްކުރުމުގައ  ިޤަބޫލުކޮށް ިހ ސާބުވެސް ިއ ވާތީ، ިކުންފުނ ން ިކުރ  ިކާމ ޔާބު އަންދާސީިބ ޑް

ނޑުިޖަހާފައ ިނެތްނަމަވެސް،ިއެިއަންދާސީި ހ ސާބުިހުށަހެޅ އ ރުިއަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހަޅާިފޯމްގައ ިތައްގަ
ހ ސާބުިބަލައ ގަނެިއ ވެލުއޭޓްކުުރމުގައ ިހ މަނާފައ ވުމަކީ،ިވަކ ފަާރތަކަށްިނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމަށްި

ިއެކުލެވ ގެްނިކޮށް ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިތުހުމަތަކީ ިމ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ ިތަޙުޤީޤަށް ފައ ވާކަމެއްކަމަށް
ި ިނަންބަރ ިޤާނޫނު ނަޑއަޅައ  ިކަ ިކަމަށް ިތުހުމަތެއް ިކޮމ ޝަނުގެި-)އެންޓި 13/2008ިނުވާ ކޮރަޕްޝަން

ިހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިވާިގޮތުގެމަތ ންިމ ިމައްސަލަިމ 15ިޤާނޫނު(ިގެި
ި
ި

ިކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެި

 ިަިއަމ އްލ ިއ މްތ ހާނުތަކަށް، ިއެކ  ިއެކ  ިބާއްވާ ިއެގްޒެމ ނޭޝަންސްއ ން ިޕަބްލ ކް ިއޮފް ޑ ޕާޓްމަންޓް
ިނަގައ ގެްނި ިޑެސްކް ނޑ އާއ  ިގޮ ިތަްނތަނުން ިދައްކާ ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ިޭބނުންކޮށްގެްނ ިމީހުން ވެހ ކަލާއ 

ިނަމަވެސް،ި ިއެއްޗެއް ިހުށަހެޅ  ިކުންފުންޏަކުން ިހ ސާބަކީ ިއަންާދސީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ފަރާތަކުން
ިއޭ ިބުނާގޮތަށް ިނަމަވެސްިގަވާއ ދުގައ  ިކަމަށާއ ، ިޖަހާފައ ނުވާ ނޑު ިތައްގަ ިކުންފުނީގެ ގައ 

ިމ މަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިއެކުންފުންޏާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިއެތަކެތ ިގެންގޮ ިއަތުރައ ދ ނުމާއ ،ިނ މުމުން ިހޯލްތަކެއްގައ  ިނުވަތަ ިހޯލެއް ނޑައަޅާ ިކަ ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ސް
ިފަރާތެްއި ިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ިބަހައްޓައ ދ ނުމުގެ ިތަންތަނުގައ  ިކަނޑައަޅާ ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ގެންގޮސް

ިހ ސާ ިއަންދާީސ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާއ  ިކުރ  ިއެޑ ޕާޓްމަންޓްއ ން ިތެރެއ ންިހޯދުމަށް ިފަރާްތތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ބު
ިއެއަންދާސީިިއެއްކުންފުނ ން ިސޮއ ކޮށްފައ ނުވާއ ރު ިޯފމްގައ  ިހުަށހަޅާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ުހށަހަޅާފައ ވާ

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވަީނ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތ3.22ިާހ ސާބު ގައ 
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ ިދައުލަތުެގިި،ތީޚ ލާފަށްކަމަށް ި ިބަލައ ގަތުމުގައ  ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ިފަހުން މީގެ

ިހ ސާބުތައްިބަލައ ަގންނައ ރުި"އަންދާސ3.22ިީމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގެި ގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށްިައންދާސީ
ިޑ ޕާޓްމަ ިގަބޫލުނުކުރުމަށް ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިސޮއ ކޮށްފައ ނުވާ ިފުރ ހަމަކޮށް ިފޯމް" ިހުށަހަޅާ ންްޓިހ ސާބު

 ގީއެވެ.އޮފްިޕަބްލ ކްިއެގްޒެމ ނޭޝަންސްއަށްިއެން

ި

 ި ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިއަތޮޅު ިހޯދުމަށްި"ފާދ އްޕޮޅު ިމީހަކު ިވަޒީފާއަށް ިމީހެއްގެ މަސައްކަތު"
ި ިއ އުލާނުގެ ިކޮށްފައ ވާ ި"ލ ބ ފައ ާވިއެއ ދާރާއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިވަޒީފާއަށްއެދ  ދަށުން

ި ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިބަޔަށް 11ިިތަޖުރ ބާ"ގެ ިތަޖުރ ބާއަށް 21ިިއަހަރުގެ ިލ ބ ފައ ވާއ ރު، 25ިމާރކްސް
ި ިފަރާތަކަްށ ިތަޖުރ ބާހުރ  ިބަޔަށްި މާރކްސްދީފައ 0.5ިިއަހަރުގެ ިތަޖުރ ބާ"ގެ ި"ލ ބ ފައ ވާ ވީނަމަވެސް،

ި%މާރކްސް ިގަވާއ ދުގ5ިިެދީފައ ވަނީ ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިއެބަޔަށް ކަމަށްވެފައ ،
ި ިވަޒީފާއަދާކުރ 3ިިޖަދުވަލް ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިކެަޓގަރީއަށް ިދެވަނަ ިގައ ވާ ި)ށ( ިސެކްޝަން ިފޯމުގެ ގައ ވާ

ި ިއަހަރަކަށް ިމ އ20ިުކޮންމެ ިއެނގޭތީއާއ ، ިމާރކްސްދީފައ ވާކަން ިއުސޫލުން ިދަށުންިމާރކްސްގެ ސޫލުގެ
ިއެންމެމަތ ްނި ިމ ހާރުވެސް ިފެންނަނީ ިތަޙުޤީޤަށް ިލ ބޭނެކަމަށް ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ މާރކްސްދޭނަމަ،

ި ިވަޒީފާއަށް ިމީހެއްގެ ިމަސައްކަތު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިއަހަރ2100ިިުޅ.އަތޮޅު ވަނަ
ިކަމަށްގާބ ލްި ިއެވަޒީފާއަށް ިގުޅ ގެްނ، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ޅ.އަތޮޅު

ި ިއަދާކުރެވޭނެ ިވަޒީފާއެއް ިއެފަދަ ިއަދ  ިޒުވާނުންތަކެއްިތަޢުލީމީ ިގ ނަ ިރަނގަޅު ޞ އްޙަތު
ިވަޒީފާގައި  ިފެކްޓްރީގައ  ިކޭނ ްނގ ިޅ.ފެލ ވަރު ިދީފައ ވަނީ ިއެވަޒީާފ ކުރ މަތ ލާފައ ވަނ ކޮށް،
ނޑާލ ިފަރާތަކަށްި އުޅެިފަރުވާކުޑަިކަމާއ ،ިއެނޫންވެސްިއެތައްިސަބަބަކާހުރެިއެވަޒީފާއ ންިކަ

ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

19 
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(ި ި"ލ ބ ފައ ވ11.11ިިާމާރކްސް ިފަރާތަށް ިދެވަނައަށްދ ޔަ ިކަމަށްާވތީާއއ ، ިފަރާތަށް ިލ ބ ފައ ވާ މާރކްސް(
ި ިބަޔަށް ިއޭނާއ1ިަތަޖުރ ބާ"ގެ ިއ ތުރުވ ނަމަވެސް ިމާރކްސް ިލ ބޭނީ ިޖުމްލަ  މާރކްސ12.12ިިްށް

ި ިފަރާތަށް ިތ ންވަނައަްށދ ޔަ ިލ ބޭނ0.5ިިީކަމަށްވާތީއާއ ، ިޖުމްލަ ިއޭނާއަށް ިއ ތުރުވ ނަމަވެސް މާރކްސް
ިއައ ސްފައ ނުވާތީ،ިފާދ އްޕޮޅ29.38ިިު ިބަދަލެއް ިޖުމްލަިނަތީޖާއަށް މާރކްސްކަމަށްވެފައ ،ިމ މާރކްސްތަކުގެ

ިއ އު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިލ ބ ފައ ާވިއަތޮޅު ިބަލައ  ިލ ޔެކ ޔުންތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިދަށުން ލާނުގެ
ިެއނގެންި ިހަމަޖައްސާދީފައ ވާކަން ިވަޒީފާ ިފަރާތަކަށް ިނޫްނިއެހެން ިފަރާތް ިލ ބެންޖެޭހ ިވަޒީފާ މާރކްސްއ ން

 ނެތްކަމާއ ،
 
 ިާިހަމަޖައްސާފައ ވ ިވަޒީފާ ިމީހެއްގެ ި"މަސައްކަތު" ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިމައްސަލައ ގެ މ 

ިއ ދާރާގެި ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިޅ.އަތޮޅު ިއޭނާއަކީ ިހަމަޖައްސާދީފައ ވަނީ ިއެވަޒީފާ ފަރާތަށް
އެކައުންސ ލްގެިކޮންިިކައުންސ ލަރުންނާއ ިއޮންނަިގާތްގުޅުމެއްގެިސަބަބުންކަމަށްިބުނެަފއ ވީނަމަވެސް،ިއެއީ
ި ިކޮމ ޝަނުގެ ިއ ލެކްޝަްނސް ިނުވާތީއާއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ  ިގޮތުންިއ ޢުކައުންސ ލަރުންނެއްކަމެއް ލާނުގައ ވާ

ގެިޅ.އަތޮޅ1022ިުވީިހޮނ ހ ރުިދުވަހުިބޭއްވ ިލޯކަލްިކައުްނސ ލްތަކުގެިއ ންތ ޚާބ05ިިުފެބުރުއަރ1022ިިީ
ި ިއ ންތ ޚާބުވެފައ ާވ ިސ ވ ލްިކައުނ08ިްކައުންސ ލަށް ިކައުންސ ލަރަކު ިއެއްވެސް ިތެރެއ ން ސ ލަރުންގެ

ި ިގަވާއ ދުގެ ިކުރ މަތ ލާފައ ވ208ިިާސަރވ ސްގެ ިވަޒީފާއަށް ިގޮތުގެމަތ ން ިގައ ވާ ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިުގޅ ގެންި ިމ އ އުލާނާ ިހ މެނ ފައ ނުވާކަން ިޕެނަލްގައ  ިއެކުލަވާލ  ިއ ންޓަވ އުކުރުމަްށަޓކައ  ފަރާތްތަކަށް

ިމީ ި"ވަޒީފާތަކަށް ިއެނގޭތީއާއ ، ިއ ން ިޔައުމ އްޔާ" ިކޮމ ޓީގެ ިކުރެވ ފައ ވާ ިއައްޔަން ިހޮވުމަށް މި ހުން
ިއ ންަޓވ އުކުރި  ިފަރާތްތަކާ ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިވަޒީފާއަށްއެދ  ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިވަޒީފާ ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާއ 
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ި ިވަޒީފާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިމ  ިއެނގޭތީ، ިބަލައ ގެންކަން ިމާރކްސްއަށް ިފަރާތަްށިޕެނަލްގެ ހަމަޖައްސާފައ ވާ
ިކައުންސ ލަރެއްގެި ިއެއްވެސް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިޅ.އަތޮޅު ިހަމަޖައްސާދ ނުމުގައ  އެވަޒީފާ

 މަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮްށފައ ިއޮތްކަންިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،
 
 ަިހ ިވަޒީފާ ިމީހެއްގެ ި"މަސައްކަތު" ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިމައްސަލައ ގެ މަޖައްސާފައ ވާިމ 

ި ިއޭނާއަކީ ިހަމަޖައްސާދީފައ ވަނީ ިއެވަޒީފާ ިމީހަކަށްވާތީކަމަށDRPިިްފަރާތަށް ިޕާޓީ( ިރައްޔ ތުންގެ )ދ ވެހ 
ިއ ލެކް ިކޮމ ޝަނުގެބުނެފައ ވީނަމަވެސް، ިކައުންސ ލްގައ ިއ ޢުލާނުިޝަްނސް ިޅ.އަތޮޅު ިއެނގޭގޮތުގައ  ން

ި ިތެރެއ 8ިހ މެނެނީ ިއޭގެ ިކައުންސ ލަރުންކަަމށްވެފައ ، DRPިިން ކައުންސ ލަރުންކަނ1ިިްތަމްސީލްކުރަނީ
ި ިއަދ  ިކުރ މަތ ލާފައ ވާިއެނގޭތީއާއ ، ިވަޒީފާއަށްއެދ  ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިވަޒީފާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާާނއ  މ 

ިބަލައ ގެންކަމަްށވެފައ ، ިމާރކްސްއަށް ިޕެނަްލގެ ިއ ންޓަވ އުކުރ  ިގަވާއ ދުގެިިފަރާތްތަކާ ިސަރވ ސްގެ ސ ވ ލް
ިމާއްދ208ިާ ިފަާރތްތަކަްށިވަނަ ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިވަީޒފާއަށް ިގޮތުގެމަތ ން ިގައ ވާ ި)ށ( ގެ

ިކައުންސ ލްގެި ިޅ.އަތޮޅު ިނުވަތަ ިމީހަކު ިއެއްވެސް ިސ ޔާސީ ިޕެނަލްގައ  ިއެކުލަާވލ  އ ންޓަވ އުކުރުމަށްޓަކައ 
ިހޮ ިމީހުން ި"ވަޒީފާތަކަށް ިގުޅ ގެން ިމ އ އުލާނާ ިނުހ މެނޭކަން ިކައުންސ ލަރަކު ިއެއްވެސް ވުމަށްިއ ދާރާގެ

ިޔައުމ އްޔާ"ި)ނަމްބަރި ިކޮމ ޓީގެ ިކުރެވ ފައ ވާ ިއެނގޭތ02/1022ީޢައްޔަން ިގުޅ ގެންި، (ިއ ން ިއ ޢުލާނާ މ 
)ވަޒީފާއާބެޭހ1003/1ިިޤާނޫނުިނަްނބަރުިިވަޒީފާިހަމަޖައްސާފައ ވާިފަރާތަށްިއެވަޒީފާިހަމަޖައްސާދީފައ ވަނީ

ި ިނ ސްބަތ1ިްޤާނޫނު(ގެ ިއޭނާ ިޚ ލާފަށް ި)ހ(އާ ިމާއްދާގެ ިޕާޓީކަމަށްވާވަނަ ިސ ޔާސީ )ދ ވެހ DRPިި ާވ
 ރައްޔ ތުންގެިޕާޓީ(ިމީހަކަށްވާތީަކމެއްިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،
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 ިާިވަޒީފާ،ިހަމަޖައްސާފައ ވ ި"މަސައްކަތު"ިމީހެއްގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިމައްސަލައ ގެ މ 
ިސީނ އަރި ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިޅ.އަތޮޅު ިއޭނާއަކީ ިހަމަޖައްސާީދފައ ވަނީ ިއެވަޒީފާ ފަރާތަށް

ިޅ.އަތޮ ިއެމުވައްޒަފަކީ ިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިބަފާކަލޭގެކަމަށް ިއ ދާރާގެިމުވައްޒަފެއްގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ޅު
ިެއއޮފީހުގެި ިއުޅެނީ ިކައ ވެނ ކޮށްގެން ިކަމަށާއ ،ިއޭނާ ިފަރާތެއް ިހުރ  ިމަާޤމުގައ  ިއޮފ ސަރގެ މެއ ންޓަނަންސް
ިވަޒީފާި ިގުޅ ގެްނ ިއ ޢުލާނާއ  ިމ  ިކަމަށްެވފައ ، ިދަރ އަކަށް ިފަރާތުގެ ިލ ބ ފައ ާވ ިވަޒީފާ މަސައްކަތުގެ

ިވަޒީފާއަށް ިމާރކްސްއަށްިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިޕެނަލްގެ ިއ ންޓަވ އުކުރ  ިފަރާތްތަާކ ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ އެދ 
ި ިބަލައ ގެންކަމަށްވެފައ ، ިގަވާއ ދުގެ ިސަރވ ސްގެ ިގޮތުގެމަތ ްނ208ިިސ ވ ލް ިގައ ވާ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިވަޒީފާި ިޕެނަލްގައ  ިއެކުލަވާލ  ިއ ންޓަވ އުކުރުމަށްޓަކައ  ިފަރާތްތަކަށް ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ލ ބުުނިިވަޒީފާއަށް
ި ިއުޅޭ ިކައ ވެނ ކޮްށގެން ިދަރ އަކާއ  ިމެއ ންޓަަނންސްިފަރާތުގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ޅ.އަތޮޅު

ނުހ މެނޭކަންިމ އ އުާލނާިގުޅ ގެންި"ވަޒީފާތަކަށްިމީހުްނިހޮވުމަށްިޢައްޔަންިކުރެވ ފައ ވާިކޮމ ޓީގެިއޮފ ސަރި
ިއެނގޭތީ، ިއ ން ިމަސަިޔައުމ އްޔާ" ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިވަޒީފާިމ  ިެއ ިފަރާތަށް ިލ ބުނު ިވަޒީފާ އްކަތުގެ

ިނުފޫޒުި ިމަޤާމުގެ ިއޮފ ސަރގެ ިމެއ ންޓަނަންސް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިޅ.އަތޮޅު ިދ ނުމުގައ  ހަމަޖައްސާ
 ބޭނުންކޮްށފައ ިއޮތްކަންިއެނގެްނިނެތްކަމާއ ،

 
 ާިއ ދާރ ިކައުންސ ލް ިއަތޮޅު ިޅ.އަތޮޅު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިމައްސަލައ ގެ ގެިމ 

"މަސައްކަތު"ިމީހެއްގެިވަޒީފާ،ިލ ބ ފައ ވާިފަރާަތށްިއެވަޒީފާިހަަމޖައްސާދީފައ ވާއ ރު،ިއޭނާއަކީިޅ.ފެލ ވަރުި
ިއުޅެ ިވަޒީފާގައ  ިކޮމްޕްލެކްސްގެ ިފ ޝަރީްޒ ިފެލ ވަރު ިހުންނަ ިއެތައްިި،ގައ  ިއެނޫންވެސް ފަރުވާކުޑަކަމާއ 

ި ިމީހެއްކަމަށް ިވަކ ކޮށްފައ ވާ ިވަޒީފާއ ން ިޅ.އަތޮޅުިބުނެފައ ވާތީ،ިސަބަބަކާހުރެ ިތަޙުޤީޤުގައ  ިމައްސަލައ ގެ މ 
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ިވަޒީފާއ ންި ިއުޅެފައ ވާ ިކުރ ން ިފަރާތަކީ ިލ ބ ފައ ވާ ިވަޒީފާ ިގެ ި"މަސައްކަތު" ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް އަތޮޅު
ިއެންމެި ިއޭނާ ިސާފުކުރުމަށްޓަކައ  ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިބެހޭ ިއޭނާއާއ  ިފ ލުވުމަށާއ  ިއޮޅުން ިސަބަބު ވަކ ވ 

ިވަ ިހޯދުމުންފަހުން ިމަޢުލޫމާތު ިލ މ ޓެޑްއ ން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިއަދާކޮށްފައ ވާ ިއެިި،ޒީފާ އޭނާ
ކުންފުނީގެިވަޒީފާގައ ިއުޅުނުިދުވަސްވަރުިވަޒީފާގެިޢަޚްލާޤާިގުޅޭިގޮތުންިތަފާތުިއެކ ިފަހަރުމަތ ންިޭއނާއަށްި

ވަނ1009ިިަޑ ސެމްބަރ02ިިއ ިނުވާތީ،ިލ ޔުމުންިނަޞޭހަތާއ ިއ ންޒާރުީދިވަޒީފާގެިއަޚްލާޤުިރަގަޅުކޮށްފަ
ިއޮތުމުްނނާއި  ިއެނެގން ިލ ޔެކ ުޔންތަކުން ިވަކ ކޮށްފައ ވާކަން ިވަޒީާފއ ން ިއޭނާ ިފެށ ެގން އޭނާި، ދުވަހުން

ިދޮގުި ިފޯމުގައ  ިކަމަށްބުނެ ިވަކ ވީ" ި"އަމ އްލައަށް ިވަޒީފާއ ން ިފޯމުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ވަޒީފާއަށް
ިދީ ިފޯމު، މަޢުލޫމާތު ިއެ ިސޮއ ކޮށްފައ ވާތީއާއ އަދ  ިއ ޤުރާރުވެ ިމަޢުލޫމާތުކަމަށް ިމަޢުލޫމާތަކީިޞައްޙަ ، ގައ ވާ

މ ިމަޢުލޫމާތަކީިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަންއ ންިއޭނާއަށްިވަޒީފާިހަމަޖައްސައ ދ ންއ ރުި"ދ ވެހ ިސ ވ ލްި
ި ިގެ ިޤަވާޢ ދު" ިަބލާފައ 201ިސަރވ ސްގެ ިޞައްޙަތޯ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވާިވަނަ

ިއ ތުރަށްި ިމެދު ިވަޒީފާއާ ިމަސައްކަތުގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިޅ.އަޮތޅު ިނުާވތީ، މަޢުލޫމާތަކަށް
ިސަމާލުކަމަްށި ިކޮމ ޝަންގެ ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިމ ކަން ނޑައެޅުމަށްޓަކައ  ިކަ ިގޮތެއް ޢަމަލުކުރަންވީ

ިެފށ ގެންިވ1009ިަޑ ސެމްބަރ02ިިގެނައުމަށްޓަކައ ިއެކޮމ ޝަނަްށިމ ކަންިއެންގީއެވެ.ިއަދ ި ނަިދުވަުހން
ިއޮތުމުންނާއ  ިލ ޔެކ ޔުންތަކުްނިއެނގެން ިވަކ ކޮށްފައ ވާކަން ިއޭނާ ިވަޒީފާއ ން ިަވޒީފާއަށްި، ޅ.ފެލ ވަރުގެ ޭއނާ

ިމަޢުލޫމާތުި ިދޮގު ިފޯމުގައ  ިކަމަށްބުނެ ިވަކ ވީ" ި"އަމ އްލައަށް ިވަޒީފާއ ން ިފޯމުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ އެދ 
 މަށްިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްއަށްިފޮނުވީއެވެ.ދީފައ ވާތީ،ިއެމައްސަލަިތަޙްޤީޤްކުރު
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 ިާިވަޒީފ ިވަޒީފާ، ިމީހެއްގެ ި"މަސައްކަތު" ިދަށުން ިއ ޢުލާނުގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ޅ.އަތޮޅު
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިފަރާތަށް ިސަރވ ސްގ1002/5ިިެލ ބ ފައ ވާ ިސ ވ ލް )ދ ވެހ 

ި ިބާރުގ02ިިެޤާނޫނު(ގެ ިލ ބ ގެންާވ ިއަށް ިކޮމ ޝަން" ިސަރވ ސް ި"ސ ވ ލް ިމާއްދާއ ން ވަނަ
ިވަޒީފާިދަށުންކަ ިެއ ިއޭނާއަށް ިބޭނުންކޮށްެގން ިނުޫފޒު ިމަޤާމުގެ ިދ ނުމުގައ  ިެއވަޒީފާ ިޭއނާއަށް މަށްވެފައ ،

ހޯދައ ދ ނުމަށްިއެއްވެސްިފަރާތަުކންިމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވާކަންިަތޙުޤީޤަށްިއެނގެންިެނތުމުންނާއ ،ިމަޤާމުގެި
ިނުދ ނުމަށްި ިލ ބުނަ ިވަޒީފާ ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިބޭނުންކޮށްގެން ިމަސައްކަތްިނުފޫޒު ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ޓަކައ 

ި ިނެުތމުން، ިފެންަނން ިތަޙުޤީޤަށް ިހެއްކެއް ިއެއްވެސް ިކޮމ ޝަނުެގި-އެންޓި ކޮށްފައ ވާކަމުގެ ކޮރަޕްޝަން
ި ިނުވ82ިިާޤާނޫނުގެ ިހ މެނ ފައ  ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

މ ހ ސާބު ނޑައަޅައި   ންިމ މައްސަލަިނ ންމީެއވެ.ިމައްސަލައެއްކަމަށްިކަ

 

ިކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެި

 

 ިުިސާބ ތ ި"ތަޢުލީމު" ިލ ބ ފައ ވާ ިއ ޢުލާނުގައ  ިމ  ިކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ޅ.އަތޮޅު
ިއެނގޭނޭފަދަ ިކޮޕީއެއްކަން ިއެއްގޮތް ި)އަސްލާއ  ިސެޓްފ ކެޓްތައް ިތަޢުލީމީ ިކޮށްފައ ވާ ިއެކްރެޑ ޓް ިކޮށްދ ނުމަށް
ިލ ޔުމެއްި ިވަކ  ިރަސްމީ ިކޮށްދ ނުމަށް ިސާބ ތު ި"ތަޖުރ ބާ" ިލ ބ ފައ ވާ ިއޮވެފައ ، ިހުށަހަޅަން ގޮތަކަށް(
ިަކމާއ އެކުި ިހަމަހަމަ ިކަމާއ  ިއ ންސާފުވެރ  ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިނުާވތީވެ، ިބަޔާންޮކށްފައ  ހުށަހަޅަން

ކޮށްދެވޭފަދަިރަސްމީިލ ޔުމެްއިއޮވެގެންިޙަޤީޤަތުގެިމައްޗަށްބުރަވެިމާރކްސްދެވޭނީިއެފަދަިޙަޤީޤަތްތައްިސާބ ތު
ިބޭނުންާވފަދައ ންި ިލ ޔެކ ޔުން ިއ ތުާބރުކުރެވޭފަދަ ިކުރުމަށް ިސާބ ތު ިފެންާނތީވެ،ި"ތަުޢލީމީ"ިފެންވަރު ކަމަށް
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ިއ ޢުލާުނި ިބޭނުންވާނެތީވެ، ިލ ޔެކ ޔުން ިކުރެވޭފަދަ ިއ ތުބާރު ިއެފަދަ ިކޮށްދ ނުމަްށވެސް ިސާބ ތު "ތަޖުރ ބާ"
 ށްިސަމާލުކަންިދެއްވުމަށްިޅ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާިއަށްިއެންގީއެވެ.ކުރުމުގައ ިމ ކަމަ

 

 ިވަޒީފާއަށްިމީހުންިހޮވުމުގައ ިމާރކްސްިދޭއ ރުި"ވަޒީފާތަކަށްިމީހުންިހޮވުމަށްިޕޮއ ންޓްިދޭނެގޮތުެގ
ިސަރވ ސްި ިސ ވ ލް ިޢާންމުކޮށްފައ ވާ ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިނަމުގައ  ިގެ ިފޯމު" ތަފްޞީލް

ިގަވާއ ދު ިޖަދުވަލު ިެއޯފމްގައ ވ3ިިާގެ ިދ ނުމަށާއ ، ިމާރކްސް ިަމތީން ިޮގތުގެ ިބުނެދީފައ ވާ ިފޯމުގައ  ގައ ވާ
ިޅ.އަތޮޅުި ިޔައުމ އްޔާކުރުމަށް ިލ ޔެ ިއެނގޭެނހެން ިސާފުކޮށް ިމާރކްސްދ ންކަން ިއެއްގޮތަށް އުސޫލްތަކާއ 

 ކައުންސ ލްިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
 

 ި ިދީފައ ވާ ިމާރކްސް ިޝީޓުގައ  ިބޭނުންކޮށްފައ ާވިމާރކްސް ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ގޮތަށްބަލާއ ރު
ނޑުތަށްިރަނގަޅުކުރަންިެޖހޭކަމަށްިފާހަގަިކުރެވެއެވެ.ިމ ގޮުތންިމަސައްކަތުގެިތަޖުރ ބާގެިއަަހރުތަކަށްި މ ންގަ

ި ިލ ބ ފައ ވާފަރާތަށް ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިދޭއ ރު، ިމާރކްސް ިތަޖުރ ާބއަށް ިލ ބ ފައ ވާ 11ިރ ޢާޔަތްކޮށް
މާރކްސ0.5ިިްއަހަރުގެިތަޖުރ ބާއަށްިދީފައ ވަނ25ިިީމާރކްސްިލ ބ ފައ ވާއ ރ21ިިުރުގެިތަޖުރ ބާއަށްިއަހަ

ިވަޒީފާގެި ިނުވަތަ ިގެންގުޅެފައ ވާނަމަ، ިއުސޫލެއް ިވަކ  ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިފާހަގަވާތީ، ދީފައ ވާކަން
ިއަހަރުގެ ިވަޒީފާއަދާކޮށްފައ ވާ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިބައ ތަަކށް ިބަާލިިތަޖުރ ބާފަދަ އަދަދަށް

ިހާމަކުރުމަށާއ ،ި ިއުސޫލު ިނުވަތަ ނޑު ިމ ްނގަ ިގެންގުޅެފައ ވާ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  މާރކްސްދީފައ ވާނަމަ،
 އ ންޓަވ އުކުރ ިޕެނަލްގެިޔައުމ އްޔާގައ ިއެކަންިބަޔާންކުރުމަށްިޅ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

 ިާިހަމަޖައްސާފައ ވ ިވަޒީފާ ިމަސައްކަތު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިޅ.އަތޮުޅ ިބެލ އ ރު، މ މައްސަލަ
ިބަލައ ގެންކަަމްށވާތީއާއ ،ި ިމައްޗަށް ިލ ޔުްނތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއޭނާ ިހަމަޖައްސާީދފައ ވަނީ، ިއެވަޒީފާ ފަރާތަށް،

އޭނާިހުށަހެޅ ިގޮތުގެިމަތ ންިިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ވ201ިާ"ދ ވެހ ިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިޤަވާޢ ދު"ިގެި
އެއްވެސްިލ ޔުމެއްިޞައްޙަތޯިބަލާފައ ވާކަންިއެނގެްނނެތުމުްނ،ިމީގެިފަހުން،ިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިވަޒީފާި
ިފޯމާއެކުި ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިވަޒީފާއަށް ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމ މާއްދާގައ  ހަމަޖައްސާދ ނުމުގައ ،

 ބެލުމަށްިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށްިއެންގީއެވެ.ިިހުށަހަޅާިލ ޔުންތަކުގެިޞައްޙަކަން
ި

ިނ އުި ިއަ ި"ސެޓ ންގ ިހޮސްޕ ޓަލުން ިޭއޑީކޭ ިބަލާއ ރު ިކަންތައްތަކަށް ިކުރެވުނު ިފާހަގަ މ މައްސަލައ ގައ 

ިހ ންގަމުންދާި ިއޭޑީކޭ ިޕްރޮޕޯސަލްގައ  ިޕްރޮޖެކްޓް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކެއަރ"ިނަމުގައ  ިހެލްތް ިއ ން ބެންޗްމާރކް

ިމ ޕްރޮޖެކްޓަށް ިއ ތުރުކުރުމަށް، ިމުއްދަތު ިކުލީގެ ިބ މު ިޑީ.އީ.ޖީިިއ މާރާތުގެ ިހަމަޖެހ ފައ ާވ ލޯނުދ ނުމަށް

ިކައުްނސ ލަްށި ިޕްލޭނ ންގ ިނޭޝަނަލް ިއެކަން ިއޭޑީކޭއ ން ިޝަރުތުކޮށްަފއ ވާތީވެ ިއެކަން ބޭންކުން

ހުށަހަޅާފައ ވާކަމާއ ިނޭޝަނަލްިޕްލޭނ ންގިކައުންސ ލުންިއެގޮތަށްިނ ންމާިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްި

ިކަންތަި ިމ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ިއެންޑްިފެމ ލީއާއ  ިހެލްތް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޙަވާލުކުރުމުން ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް އް

ިއޮފީހުންި ިެޖނެރަލްގެ ިއެޓާނީ ިއެދުމުން ިލަފަޔަކަްށ ިއޮފީހުގެ ިޖެނެރަލްގެ ިއެާޓީނ ިގުޅ ގެން ިމ ކަމާ ފެމ ލީން

ިލީސްއެގްރ މަންޓުގެ ިއޭޑީކޭގެ ިހުރަހެއްނެތްކަމަށާއ  ިއެކަމުގައ  ިާޤނޫނީގޮުތން މުއްދަތުިިލަފާދީފައ ވަނީ

ިކަމަށްވާތީއާއ ި ިރަނގަޅުކަމެއް ިއެންމެ ިއ ތުރުކުރުމަކީ ިމުއްދަތަކަށް ިއެކަށީގެންވާ ިފެންނަ ސަރުކާރަށް

ިކަމަށްި ިތަރައްޤީވާނެކަމެއް ިރަނގަޅުވެ ިފެންވަރު ިޚ ދުމަތުގެ ިޞ އްޙީ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ މ ޕްރޮޖެކްޓަކީ

ިސަރު ިހަމަވެގެން ިމުއްދަތު ިއެގްރ މަންޓުެގ ިނ ންމައ ފ ނަމަިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ  ިނަަގން ިއެބ ން ާކރުން

ފްިފ ޭނންސްިއެްނޑްިޓްރްޜަރީއާއ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްުތިއެންޑްިފެމީލީާއިމ ނ ސްޓްރީިއޮ
ިހ ންގަމުންގެންދާި ިމ ހާރު ިމަރުކަޒު ިޞ އްޙީ ިމާލޭ ިޢ ޢުލާނެްއނުކޮށް ިއެއްވެސް ގުޅ ގެން،

ި ިމަޢުލޫާމުތ00ިިޢ މާރާތް ިކަމަށާއ ، ިތައްޔާރުވަމުންދާ ިކުއްޔަށްދޭން ިދުވަހަްށ އަހަރު
ި ިޢ މާރާތް ިއެ ިބުނާިލ ބޭގޮތުގައ  ިކަމަށް ިކުއްޔަކަށް ިވަރަށްކުޑަކުޑަ ިއުޅެނީ ކުްއޔަށްދޭން

 މައްސަލަ.
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ި ނޑަކަށް ިގާތްގަ ިއޭޑީކޭއަށް ިޞ އްޚ1ިިީސަރުކާރުން ިފަދަ ިއޭޑީކޭ ިޖެހޭނެކަމާއ  ިދައްކަން ިޑޮލަރު މ ލ އަން

ދާއ ރާގެިޚ ދުމަތްިފޯރުކޮށްދ ނުމުގެިތަޖްރ ބާހުރ ިފަރާތެއްިމަދުވާނެތީއާއ ިއޭޑީކޭއަށްިމ ހާރުިކުއްޔަށްދީފައ ވާި

މަންޓުގެިމުއްަދތުިއ ތުރުިކޮށްދ ނުމުެގިމަސައްކަތުގައ ިދ ވެހ ިސަރުކާރާއެކުިކުރެވ ފައ ވާިބ މުގެިލީސްއެގްރ 

ިބަާލި ިމަސައްކަތްތަކަށް ިކޮށްފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިމ ޕްރޮޖެކްޓާ ިސަރުކާރުން ިއަދ  ިރ އާޔަތްކޮށް މުއާމަލާތްތަކަށް

ި ިއޮތްކަމަކަށް ިމައްސަލައެއް ިމަގުފަހ ވާފަދަ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިނުކުރެވެއެވެ.ިނަޒަރުކުރާއ ރު ފާހަގައެއް

ިހޮސްޕ ޓަލަށްި ިއޭ.ޑީ.ކޭ ިހުރ ބ ން ިޢ މާރާތް ިހ ންގަމުންދާ ިމ ހާރު ިޞ އްޙީމަރުކަޒު ިމާލޭ އެހެންކަމުން،

ިގުޅ ގެްނިއެންމެި ިމ ޕްރޮޖެކްޓާއ  ިފަދައ ން ިފާހަގަޮކށްފައ ވާ ިއޮފީހުން ިޖެެނރަލްގެ ިެއޓަރނީ އ ތުރުކޮށްދޭނަމަ،

ިމުއާމަލާތްަތކު ިކުރެވ ފައ ވާ ިފާސްކުރ އ ރުިފަހުން ިމ ޕްރޮޖެކްޓް ިކައުންސ ލުން ިޕްލޭނ ންގ ިނެޝަނަލް ގައ 

ިއެބައ ި ިނުާވތީ، ިހ މަނާފައ  ިކޮމްޕޯނެންޓް ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ޝަރުޠުކޮށްފައ ވާ

ިއަދ ި ިދެންނެވީއެެވ. ިހެލްތުގައ  ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްީރ ިކުރ އަށްގެންދ އުމަށް ިހ މަނައ ގެްނ އެގްރީމަންޓުގައ 

'ސެޓ ންގިއަނ އުިެބންޗްިމާރކްިއ ންިހެލްތްިކެއަރ"ިނަމުގައ ިޕްރޮޖެކްޓެއްިހުށަހެޅުމުން،ިެއިިއޭޑީކޭއ ން

ިމ ޕްރޮޖެކްޓްެގި ނޑައަޅާފައ ވަނީ ިކަ ި ިކައުންސ ުލން ިޕްލޭނ ންގ ިނޭޝަނަލް ިކަމަށް ިޝަރުތު ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ި ިކަމަށްވާ ިއަދަދު 12.2ިިޖުމްލަ ިޑޮލަރުގެ 20ިިމ ލ އަން ިކަމަށްވާ ިސައްތަ ިޑޮލަރ1.2ިިުއ ން މ ލ އަން

ިހ މެނުމަށްި ިބައެއް ިކުރުމުގެ ިތަރައްޤީ ިވަޞީަލތްަތއް ިއ ންސާނީ ިގޮތުގައ  ިކޮމްޕޯނެންޓެއްގެ ސީ.އެސް.އާރު

ިބަދަލުގައ ިި،ކަމަށްވާތީ ިއޭގެ ިބުނެ ިމ ކޮމްޕޯނެންްޓިހ މެނެއްނެތްކަމަށް ިބައެއްގޮތަށް ިމ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އޭޑީކޭއ ން

ިބ ްނިއޭޑީކޭއަ ިސެންޓަރިހުރ  ިހެލްތް ިކޮށްގެންިމާލޭ ިބޭނުން ިރ ސޯސަސް ިއ ންޓާނަލް ިއޭޑީކޭގެ ިދީފ ނަމަ ށް

ިބުނެފައ ވާތީ ިކުރެވ ދާނެކަމަށް ިގާއ މު ިސެންޓަރެއް ިތަރައްީޤިކުރުމަށް ިވަޞީލަތްތައް ޭނޝޭނަްލިި،އ ންސާނީ

ިކުރ އަށްި ިއެކަްނތައް ިވުޒާރާތަކުން ިކަމާބެހޭ ިސަރުކާރުގެ ިނ ންމައ  ިއެގޮަތށް ިކައުންސ ލުން ޕްލޭނ ންގް
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ިސާރވ ސްިގެންދ  ިެހލްތް ިމާލޭ ިބ ން ިހުރ  ިސެންޓަުރ ިހެލްތް ިމާލެ ިއ ރުޝާދުދީފައ ވާީތއާއ  އުމަށް

ިބަލަދުވެރ ަޔކަށްވާނީި ިއެބ މުގެ ިދޫޮކށްލުމާއެކު ިއެބ ން ިއެއްބަސްވެފައ ވާތީއާއ  ިދޫކޮށްލަން ކޯޕަރޭޝަނުން

ި ިކަމަްށވާތީއާއ  ިއެންވަޔަރަމަންޓު ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިމ 1003މ ނ ސްޓްރީ ިއޮފްިގައ  ނ ސްޓްރީ

ިފ ޔަވައި  ިގޯތ  ނޑާރަ ިބަ ިދޫކުރާ ި"ދ ރ އުޅުމަށް ިއެކުލަވާލާފައ ވާ ިއެނވަޔަރމަންޓުން ިއެންޑް ހައުސ ންގ

ި ިގަވާއ ދުގައ  ިބެހޭ ިދޫކުރުމާ ިބ ްނ ިފަރާތްތަކަށް ިއަމ އްލަ ިސަރުާކރާއ  ިޭބނުންތަކަށް ވަނ0ިިައެހެނ ހެން

(ި ިގެ ި)ށ( ިއ ޢުލާްނiiިި)މާއްދާގެ ިދޫކުރާބ ން ިފަރާތްތަކަށް ިއަމ އްލަ ިބޭުނންތަކަށް ިއ ޖުތ މާޢީ ގައ 

ކުރުމެއްނެތ ިދޫކުރެވ ދާނެިކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީިމާލޭިހެލްތްިސެންޓަރުިއ ންިބ ންިއޭޑީކޭިއަށްިކުއްޔަށްި

ިބ މެއް ިދޫކުރެވޭ ިކުއްޔަށް ިއ ޖުތ މާޢީިޚ ދުމަތެއްިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްޓަކައ  ިމާނަިކުރެވޭތީިދޫކުރުމަކީ ިގޮތުގައ  ގެ

ިމަގުފަހ ވާފަަދި ިކޮރަޕްޝަނަށް ިކުރ އަށްދ ޔައ ރު ިމަސައްކަތްތައް ިދޫކުރުމުގެ ިކުއްޔަށް ިއޭޑީކޭއަށް މ ބ ން

ިފޯރުކޮށްދ ނުމަްށި ިޚ ދުމަތްތައް ިއ ޖުތ މާޢީ ިނަމަވެސް، ިނުބެލެވެއެވެ. ިހ ނގާފައ ވާކަމަކަްށ އަމަލުތަކެއް

ިދޫ ިިއޭޑ ކޭިސަރުކާރުންިއަމ އްލަފަރާތްތަކަށް ކުރާިބ ންބ މަކީިކުއްޔަށްިދޫކުެރވޭިބ ންިބ ންކަމުގައ ިވީހ ނދު

އ ންިއެންމެިފަހުންިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާިލީސްއެގްރ މަންޓުގެިޑްރާފްޓްގައ ިމާލޭިހެލްތްިސެންޓަރުިއ ންިބ ްނި

ިބަޔާންޮކށްފައ ވާތީ ިނުނެގޭނެކަމަށް ިކުއްޔެއް ިއެއްވެސް ިދ ނުމުގައ  ިޞ އްޙީމަރުި،ކުއްޔަށް ިމ ހާރުިމާލޭ ކަޒު

ިތަނަކަށްވެފައ  ިއ މާރާތްކޮށްފައ ވާ ިހ ންގުމަށްިި،ހުރ ތަނަކީ ިހޮސްޕ ޓަލް ިއޭ.ޑީ.ކޭ ިއެބ ން ިއ މާރާތާއެކު އެ

ިމ ނ ސްޓްރީި ިފެންނަކަމެއްކަމަށް ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިހަމަޖެއްސުމަކީ ިކުއްޔެއް ިއެއްބަސްާވ ިދެފަރާތުން ދޭނަމަ،

 އޮފްިހެލްތުގައ ިދެންނެވީއެވެ.ި
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ިނ ންމައ ފ ކަމަށްިސ އްރުންިސ އްރުިޯބޑުންިއޯގެ.ޓީ.އެސްިގަތުމަށްިކޮނޮއްޓާ.ގދިޝަކުވާގައ ިމައްސަލައ ގެ
ިއޯ.ޓީ.އެސްިނޫންކަންިިސ އްރުންިކޮްށފައ ވަނީިމ ކަންިބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިލ ޔުންތަކުން ިއެނގޭތީ،ގެ

އެސް.ޓީ.އޯއަށްިރ ސޯޓެއްިވ އްކުމަށްޓަކައ ،ިކްރ ސްޓަލްިލެޫގންިރ ސޯޓްސްިޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑުންނާއ ،ިޔޮޓްި
ިބޯޑުގައި  ިޑ ރެކްޓަރުންެގ ިެއކުންފުނީގެ ިހުށަހެޅުންތަކާމެދު ިހުަށހެޅ  ިފަރާތުން ޓުއާރސްގެ

ި ިއެ ިއެކުންފުންޏަށ1ިްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ިތެރެއ ން ިޕްރޮޖެކްޓެއްިިހުށަހެޅުމުގެ ިރަނގަޅު އެންމެ
ިުހށަހެޅުނުި ިމ ކޮމ ަޝނަށް ިބެހޭގޮތުން ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާޮގތާ ިބޯޑުން ިކުންފުނީގެ ނޑައެޅުމުގައ  ކަ
ިފަރާތުންި ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިޑޮކ އުމަންޓްތައް ިހުށަހެޅުއްވ  ިއެކަމާގުޅޭގޮތުން ިއަދ  ޕްރެޒެންޓޭޝަންއާއ ،

ިޕްރޮޖެކްޓެއްި،ބެލ ބެލުމުގައ  ިރަނގަުޅ ިމ ހާތަނަްށިިއެންމެ ިއަދ  ިއޮތްކަމަށް ިމައްސަލައެއް ނޑައެޅުމުގައ  ކަ
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ،ިމ މައްަސލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި

ިއޯގަނައ ޒޭޝަނުން ިޓްރޭޑ ންގ ިި،ސްޓޭޓް ިރ ސޯޓް ިރުފ ޔާއަށ10ިިްގދ.ކޮނޮއްޓާ މ ލ އަން
ިސަލަ.ގަތުމަށްިނ ންމާފައ ަވނީިވަރަށްިސ އްރ ޔާތުގައ ިކަމަށްިބުނާިމައް

ި
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