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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
1026ށްި  02ިޖުލައ 1026ިިނ12ިްިޖުލައި 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިއޮފީހުގެިނަން

ިތައުލީމީި 1 ލ.އަތޮޅު
 މަރުކަޒު

ވަނަިއަހަރުިލ.އަތޮޅުިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުންިކުރުވާފައ ވާިމަސައްކަތްތަކާިގުޅ ގެންިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިޝަކުވާއާިގުޅ ގެންިއ1002ިިެވަނަިއަހަރާއ 1002ިިވަނަިއަހަރާއ 1006ިި
ި ިމ ކޮމ ޝަނުން ިއެއްމައްސަލަ ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކުރުވާފައ ވަނީ ިމަސައްކަތްތައް ިގ ނަ ިކޮށްފައ ވާ ިމަރުކަޒުން ިއެ ިދުވަސްވަރު ިއެ ިފާހަގަިބެލ ބެލުމުން، ިނޫންކަން ގޮތަށް

ތ ންފަރާތަކުންި އަގުނުހޯދާިމަސައްކަތްތައްިކުރުވާފައ ވާކަމާއ ،ިއ ޢުލާންކުރާިމަސައްކަތްތަކަްށިކުރެވ ފައ ވާކަމަށާއ ،ިއެގޮތުންިމަދުވެގެންިތ ންިފަރާތަކުންިއަގުިހޯދަންޖެހޭިމަސައްކަތްތަކުގައި 
ިފަ ިގުޅުންހުރ  ިމުވައްޒަފުންނާ ިމަރުކަޒުގެ ިތަޢުލީމީ ިޙަވާލުކުރާއ ރު ިހާމަކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ،ިމަސައްކަތްތައް ިއުސޫލެއް ިދޭނެ ިއެންޓ ޕޮއ ންޓް ިއޭރުގެ ިހަވާލުކުރާއ ރު ިމަސައްކަތް -ރާތްތަކާއ 

ިކުރުކޮރަ ިމަސައްކަތްތައް ިމަރުކަޒުން ިއެ ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ އަށް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިނަގާފައ ނުވާކަން ިހުއްދަ ިނަގަންޖެހޭ ިބޯޑުން ިކަންކަންިޕްޝަން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމަތީގައ  ވާއ ރު،
 އ ޞްލާހުކޮށްގެންިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިދެންނެވީއެވެ.

ި
ވަނަިއަހަރުގެިމާރ ޗުިމަހުގެިކުރީކޮޅުިފަރާތެއްިހަމަޖައްސާފައ ިވަނީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާގޮތަށްިކަމުގައ ިދެކ1022ިިޭކޯޕަރޭޝަނުގެިރ.މަޑުއްވަރީިބްރާންޗުގެިމެނޭޖަރަކަށްިފެނަކަި ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަން 2

ިކަމަށް ިކޮށްފައ ނުވާތީ ިއ ޢުލާނެއް ިއެއްވެސް ިބޭނުންވެގެން ިމީހަކު ިއެމަޤާމަށް ިިކަމަށާއ ،ިސަބަބަކީ ިގަވާއ ދުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިކޯޕަރޭޝަނުގެ ިގުޅ ގެން،ިފެނަކަ ިމައްސަލައާ ވަނ13ިިަބުނާ
ިމުވައްޒަފަި،މާއްދާގައ  ިނުލައ  ިއ ޢުލާނުކުރުމަކާ ިމަގާމަކަށްވެސް ިކޮންމެ ިކުންފުނީގެ ިހ ނދެއްގައ  ިބޭނުންވެއްޖެ ިބޯޑުން ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިކަމަށްިކުންފުނީގެ ިނެގ ދާނެ ިމުވައްޒަފުން ިނުވަތަ ކު

ިކޮން ިލ ބުމަކީ ިހަމަހަމަކަމާއެކު ިމަންފާތައް ިލ ބ ދޭ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ިނަމަވެސް،ިޤާނޫނުން ިއަސާސ ގެ ިޤާނޫނު ިޙައްޤެއްކަމަށް ިމީހެއްގެވެސް ިބަޔާންކުރެވ ފައ 10ިިމެ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ި ިއަސާސ ގެ ިޤާނޫނު ިއ ޢުލާންނުކޮށް ިމީހުނ222ިިްއޮތުމާއެކު، ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ ިދަށުން ިއ ޚްތ ޔާރުގެ ިލ ބ ވަޑައ ގަންނަވާ ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާއަށް ިއ ން ި)ޅ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިޢައްޔަންކުރަ ިއަސާސ ގެ ިޤާނޫނު ިނެގުމަކީ ިމީހުން ިއ ޢުލާންނުކޮށް ިމަގާމުތަކަށް ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިމަގާމުތައް ިކަމެއްކަމަކަށ10ިިްއްވާ ިތަޢާރުޟުވާ ިހަމަހަމަކަމާ ިބުނާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިމ ކޮމ  ިއ ޞްލާޙްކުރުމަށް ިގަވާއ ދު ިއެ ިކަމެއްކަމަށްވާތީ ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއެއީ ިއަދ  ިފެންނާތީއާއ ، ިނަންބަރު ިފޮނުވ  ޑ ސެންބަރC/FNK/2015/49ި(20ިިު-123ޝަނުން

 (ިސ ޓީއަށްިޙަވާލާދީ؛1022
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިއޮފީހުގެިނަން

ށްިވަނަިމާއްދާއަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާގޮތަށްިއެކުލަވާލާފައ ވާިމާއްދާއަކަށްވާތީިއެމާއްދާިއ ޞްލާހުކުރުމ13ިައެިސ ޓީންިއެދ ފައ ވާނީ،ިފެނަކަކޯޕަރޭޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިގަވާއ ދުގެި
ި ިގަވާއ ދު ިމުވައްޒަފުންގެ ިފޮނުވާފައ ވާ ިސ ޓީއާއެކު ިފޮނުވާފައ ވާ ިއެއާގުޅ ގެން ިކޯޕަރޭޝަނުން ިފެނަކަ ިނަމަވެސް 1022ިިކަމަށާއ ، ިކުންފުނ ނ13ިިްގެ ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިބޭނުންވެއް ިކުންފުންޏަށް ިނަގަން ިމުވައްޒަފުން ިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްޓަކައ  ިޚ ދުމަތްތައް ިހ ނދެއްގައ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ިއ ޢުލާންި،ިޖެ ިއާންމުކޮށް ިލަފާގެމަތ ން ިޑ ރެކްޓަރުގެ މެނޭޖ ންގ
ިއެދ ފައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިއެމާއްދާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ ިކަމަށް ިނެގ ދާނެ ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފުން ިމަޤާމަކަށްވެސް ިކޮންމެ ިކުންފުންޏަށްިކުރުމަކާނުލައ  ިއ ޞްލާހުކޮށްފައ ނުވާތީ، ވާގޮތަށް

ބޯޑުގެިލަފާގެމަތ ންިއ ޢުލާންިކުރުމަކާނުލާިނަގާއ ރުިއާންމުކޮށްިއ ޢުލާނުކޮށްގެންިމުވައްޒަފުންިނެގުމަށާއ ،ިނަމަވެސްިހާއްސަިހާލަތެއްިދ މާވެއްޖެިހ ނދެއްގައ ިޑ ރެކްޓަރުންގެިިމުވައްޒަފުން
ިމަށްިފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންގައ ިދެންނެވުމަށެވެ.ވަނަިމާއްދާިއ ޞްލާހުކުރ13ިުމުވައްޒަފުންިނެގޭގޮތަށްިކުންފުނީގެިމުވައްޒަފުންގެިގަވާއ ދުގެި

ި
ިއޮފްި 3 މ ނ ސްޓްރީ

 ފ ނޭންސް
ި ިމ ކޮމ ޝަނުނުން ިނެގުމަށް ިސަރުކާރަށް ިއ މާރާތް ިގެ ި"މ.ވައ ޓްގޭޓް" ިދޫކޮށްފައ ވާ ިސުކޫލަށް 21ިިއީ.ޕީ.އެސް ިޓްރެޜަރީއަށ1022ިިްމޭ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ގައ 

ދެންނެވުނުިސ ޓީތަކަށްިިތަށްި"މ.ވައ ޓްގޭޓް"ިމ ހާތަނަށްވެސްިސަރުކާރަށްިނުނަގައ ިވަކ ބަޔަކުިޢ މާރާތުންިމަންފާިނަގަމުންދާިކަމުގެިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާތީއަންގާފައ ވާިއެންގުމާިއެއްގޮ
 ޙަވާލާދީިމ.ވައ ޓްގޭޓްިދައުލަތަށްިނެގުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްގައ ިދެންނެވުމަށެވެ.ިި

 
4 ި އޮފްިމ ނ ސްޓްރީ

އ ކޮނޮމ ކްި
 ޑ ވެލޮޕްމަންޓު

ި ިހުންނަ ިމަޖީދީމަގުގައ  ިފ ހާރ22ިަމާލޭ ިި،ނަންބަރު ިއެދ  ިބަދަލުކުރުމަށް ިހުއްދަ ިވ އްކުމުގެ ިމުދާ 20ިިއ މްޕޯރޓް ިކަމުގައ 1023ިިޖޫން ިވެރ ފަރާތް ިއ މާރާތުގެ ިފޯމުގައ  ިހުށަހެޅ  ގައ 
ޕޯޓްިމުދާިވ އްކުމުގެިހުއްދަިދޫކުރުމުގައ ިބ ލްޑ ންގިއޯނަރުގެިގޮތުގައ ިލ ޔުއްވާފައ ވަނީިރަޖ ސްޓްރީންިޗެކްނުކޮށްކަމަށްވާތީ،ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީިއ މާރާތުގެިވެރ ފަރާތްކަމުގައ ިނުވާތީ،ިއ މް

ި،ތުގެިވެރ ފަރާތްިކަމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިނަންއ ިއ މާރާކުރ ޔަށްިއޮތްތަނުގައ ،ިއ މްޕޯރޓްިމުދާިވ އްކުމުގެިހުއްދަިދޫކުރުމުގައ ިއަދ ިވ ޔަފާރ ިހުއްދަިބަދަލުިކުރުމަށްިހުށަހަޅާއ ރުިފޯމުގަ
އ މްޕޯރޓްިމުދާިވ އްކުމުގެިހުއްދަިދޫކުރުމުގައ ި،ގޯތީގެިރަޖ ސްޓްރީއ ންިބަލައ ިޔަޤީންިކުރުމަށްފަހު އަދ ިިއ މްޕޯރޓްިމުދާިވ އްކުމުގެިހުއްދަިދ ނުމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްގެންދ އުމަށާއ ،ިއަދި 

ިިދެންނެވުމަށެވެ.މުގައ ިއަދ ިބާޠ ލްިކުރުމުގައ ިއަމަލުކުރާިއުޞޫލުތައްިއާންމުކޮށްިއ ޢުލާންިކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމަންޓުގައ ވ ޔަފާރ ިހުއްދަިބަދަލުިކުރު
ި

ިޓެރޭޑ ންގި 5 ސްޓޭޓް
ިއޯގަނައ ޒޭޝަން

ބުނެި ގަރާޖްގައ ިމަސައްކަތްކުރާިމުވައްޒަފުންިއެއްވެސްިއުޞޫލެއްނެތ ިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާިނަގާިކަމަށްއެސްޓީއޯގެިމުވައްޒަފުންގެިތެރެއ ންިއައްޑޫިސ ޓީިގަމުގެިރަތްގެއާއ ިވޭރަގަމުގެި
ިއޮތް ިކުރ ޔަށް ިގުޅ ގެން، ިކަންތައްތަކާ ިކުރެވުނު ިފާހަގަ ިކުރުމުގައ  ިތަޙުޤީޤުކުރ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިމުވައްޒަފުިތަނުގައ މ ކޮމ ޝަނަށް ިވަޒީފާގެިއެސްޓީއޯއ ން ންގެ

ިބަޔާންތައްިއާކޮށްފައ ނުވާނަމަިއެސްޓީއޯގެިމުވައްޒަފުންގެިވަޒީފާގެިބަޔާންތައްިއާކޮށްިބެލެހެއްޓުމަށްިދެންނެވީއެވެ.

ިކޯޕަރޭޝަންި 6 ފެނަކަ
ިލ މ ޓެޑް

ިކުރ  ިކޯޕަރޭޝަނުން ިފެނަކަ ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިމުވައްޒަފުންތަކެއް ިގ ނަ ިއ ންޖީނުގެއަށް ިގއ.ވ ލ ނގ ލީ ިލ މ ޓެޑްގެ ިކޯޕަރޭޝަން ިއޯިފެނަކަ ިގުޅ ގެން ިހަދާފައ ހުރ ި-އ ޢުލާނަކާ ލެވެލް
ި ިއ ންޖީނުގެއަށް ިކުރ މަތ ލާފައ ވާކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއެ 21ިިފަރާތެއް ިއެއީިއ1023ިޯފެބްރުވަރ16ިިީވަރަކަށްިމުވައްޒަފުން ިބައެއްކަމަށާއ ،ި-ގައ ިނެރެފައ ވާއ ރު ިނަހަދާތ ބ  ލެވެލްވެސް

ި ިހ މެނޭކަމަށް ިމެނޭޖަރެއްވެސް ިސައ ޓް ިއ ންޖީނުގޭގެ ިއެ ިހުށަހެޅ ފައ ވާއޭގެތެރޭގައ  ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިކަންތައްތަކަށް ބުނެ ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ
ިބަލާއ ރު،ި
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިއޮފީހުގެިނަން

ިނަންބަރި .2 ިލ މ ޓެޑްގެ ިކޯޕަރޭޝަން FNK/A/IUL/2014/13ި(26ިިފެނަކަ 1023ިޖަނަވަރީ ިނަންބަރު FNK/A/IUL/2013/35ި(12ިި(ިއ ޢުލާނާއ  (1023ިޖަނަވަރީ
ބަޔާންކޮށްފައ ވާިރޭންކުތަކަކީިކޮބައ ކަންިއެނގެންިނެތުމުން،ިވަޒީފާއަށް މަޤާމުގެިޝަރުޠުތަކުގެިތެރޭގައި  އެދ ިކުރ މަތ ލާިފަރާތްތަކުގެިޝަރުޠުފުރ ހަމަވާކަންިއެނގެންނެތަތީ،ިިއ ޢުލާނުގައި 

 ،މަށާއ އެކުލަވާލުފެނަކަިކޮޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑުންިމީގެފަހުންިއ ޢުލާންތައްކުރާއ ރު،ިއ ޢުލާނުގައ ިބަޔާންކުރާިރޭންކުތަކުގެިތަފްޞީލުިއެނގޭނެިއުސޫލެއްި
 
1. ި ިލ މ ޓެޑުން ިކޯޕަރޭޝާން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާފެނަކަ ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓު ިބަޔަށް ިތަޢުލީމުގެ ިފޯމުގައ ،ިލ ބ ފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު ިވަޒީފާއާގުޅޭ ިއ ތުރުިި،ތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ދާއ ރާއާގުޅޭ

ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓު ިބަޔަށް ިތަޖުރ ބާގެ ިނެތުމުންނާއ ،ިލ ބ ފައ ވާ ިއެނގުމުން ިކޮބައ ކަން ިމ ވަޒީފާި،މާއްދާތަކަކީ ިކޮބައ ކަމާއ އޮފީހެއްގެ ިމަސައްކަތްކުރުމަކީ ިދާއ ރާގައ  މަސައްކަތާގުޅޭި،ިގެ
ބޭިސެކްޝަންިމ ިބައ ގައ ،ިލ ބ ފައ ވާިތަޖުރ ބާއާއ ިދާއ ރާއެއްގެިއޮފީހެއްގައ ިމަސައްކަތްކުރުމަކީިކޮބައ ކަންިއެނގެންިނެތުމުންނާއ ،ިއެިފޯމުގެިހަތަރުިވަނަިބައ ިކަމަށްވާ،ިޕޮއ ންޓުިލ 

ިޕޮއ ންޓު ިތަމްރީނަށް ިއެނގެންނެތަތީ، ިޕޮއ ންޓުދޭގޮތެއް ިތަމްރީނަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިބައެއްގައ  ިއެއްވެސް ިފޯމުގެ ިއ ސްވެދެންނެވ  ިއޮތްކަމުގައ ވީނަމަވެސް، ިލ މ ޓެޑުންިދޭން ިކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަ
 ި،ފާއާގުޅޭިމަޢުލޫމާތުިފޯމުިތައްޔާރުކުރުމަށާއ ތައްޔާރުކުރާިވަޒީފާއާގުޅޭިމަޢުލޫމަތުިފޯމުގައ ިއ ސްވެދެންނެވުނުިބައ ތަކުގެިތަފްޞީލްިއެނގޭނެގޮތަށްިވަޒީ

ިފަރާތްތަ .1 ިއ ންޓަރވ އުކުރެވުނު ިތެރެއ ން ިމީހުންގެ ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިވަޒީފާތަކަށް ިތައްޔަރުކޮށްފައ ވާ، ިލ މ ޓެޑުން ިކޯޕަރޭޝަން ިތ ންިފެނަކަ ިފޯމުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ކުގެ
ށްިނޯވެއެވެ.ިއެހެންކަމުންިއ ސްވެދެންނެވ ިފޯމުިތައްޔަރުކުރާއ ރު،ިއެިފޯމުގައ ިފަރާތަކުންިސޮއ ކުރަގޮތަށްިއޮންނައ ރު،ިއެިތ ންިފަރާތުންިސޮއ ކުރަނީިކޮންިހައ ސ އްޔަތަކުންކަމެއްިއެނގޭކަ

ިސޮއ ކުރާިތ ންިފަރާތުންިސޮއ ކުރަނީިކޮންިހައ ސ އްޔަތަކުންކަންިއެނގޭނެގޮތަށްިފޯމުިތައްޔާރުކުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ި

ިޕޮލ ސްި 7 މޯލްޑ ވްސް
ިސަރވ ސް

ި ިޛ ކުރާ ިދެޙާޖީންގެ ިއެސޯތ.ތ މަރަފުށީ ިނޯތް ިތ މަރަފުށީ ިސަރުކާރުން ިއެޅުމަށް ިބ ނާއެއް ިހަނދާނީ ިޞަރަހައްދުގައ  ިބަނދަރު ިފަރާތު ިހުޅަނގު ިތ މަރަފުށީ ިގޮތުން ސ އޭޝަންިއައުކުރުމުގެ
ނުންނޫންިއެހެންިބޭނުންތަކަށްިފައ ސާިޚަރަދުކޮށްފައ ވާިސަރުކާރުންިއެފައ ސާިޙަވާލުކުރ ިބޭި،)ޓީ.އެން.ޢޭ(ިއަށްިޙަވާލުކުރ ިފައ ސާިއ ންިސައ ހޮޓަލެއްިހުޅުވައ ގެންިހ ންގަމުންދާިކަމަށާއ

ިކަމަށްބުނާިމައްސަލާގައ ިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތަތަކަށްިބަލާއ ރު،
ިހަ ިގަސްދުކުރ  ިހަދަން ި)ޓީ.އެން.އޭ(ިއ ން ިއެސޯސ އޭޝަން ިނޯތް ިތ މަރަފުށީ ިޒ ކުރާިއައުކުރުމަށް ިޙަސަންޙާޖީގެ ިއާއ  ިޢަލީޙާޖީ ި)ތ މަރަފުށީިިނދާނީތ މަރަފުށީ ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ބ ނާގެ
ިރ ޕޯ ިކޮށްފައ ވާ ިތައްޔާރު ިއޮފީހުން ިތ މަރަފުށީ ިކޮޅުމަޑުލު ިގޮތުން ިބެހޭ ިގޮތާއ  ިޚަރަދުކުރ  ިފައ ސާ ިދެއްވ  ިތަރައްޤީިރައްޔ ތުންނަށް(ިސަރުކާރުން ިޕާކް ިދެހާޖީ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާގޮތުން ޓްގައ 

ިދީ ިއަށް ިޓީ.އެން.އޭ ިކަމަށާއ ކުރުމަށްިސަރުކާރުން ިހ ންގަމުންދާ ިއ މާރާތްކޮށް ިސައ ހޮޓަލެއް ިއ ން ިޓީ.އެން.އޭ ިފައ ސާއ ން ިފަރާތްތަކާއ ިި،ފައ ވާ ިއެކ  ިމަސައްކައްތައް ިކުރ  ިޕާކްގައ  ދެހާޖީ
.އެން.އޭިއ ންިކޮޅުމަޑުލުިތ މަރަފުށީިމަސައްކަތްިކުރުމަށްފަހުިޓީ،ިހަވާލުިކުރުމުގައ ިޓީ.އެން.އޭިގެިހ ންގާކޮމެޓީގެިމެންބަރުންނާއ ިގުޅުންހުރ ިފަރާތްތަކަށްިމަސައްކަތްިހަވާލުކޮށްފައ ވާކަމާއ 

ކަމަށްިފާހަގަކޮށްފައ ވުމާއ ،ިމ ިމައްސަލައ ގެިތަޙްޤީޤްގައ ިސުވާލުިކު އޮޅުވާލުންތަކެއްިހުރި  ރެވ ފައ ވާިއަމ އްލަިފަރާތެއްގެިނަމުގައ ިއަގުބޮޑުކޮށްިބ ލެއްިއޮފީހަށްިހުށަހަޅާފައ ވާިބ ލްތަކުގައި 
ދެހާޖީންިއެިފައ ސާިނެގުމަށްިއޭނާގެިނަމުގައ ިހަދާފައ ވާިބ ލަކީިއޭނާިހަދާފައ ވާިބ ލެއްނޫންިކަންިމ ިކޮމ ޝަނުގެިތަޙްޤީޤަށްިއެނގ ފައ ވާތީ،ިި،ޅައ ގެންިފައ ސާިނަގާފައ ވާކަމާއ ހުށަހަ

ިޓީ.އެން ިސަރުކާރުން ިއެޅުމަށް ިބ ނާއެއް ިހަނދާނީ ިޕާކުގައ  ިދެހާޖީންގެ ިގޮތުން ިއާކުރުމުގެ ިމ ިޛ ކުރާ ިބެލެވޭތީ، ިހ ޔާނާތްތެރ ވެފައ ވާކަމަށް ިއެފަރާތުން ިފައ ސާއަށް ިދީފައ ވާ ިއަށް .އޭ
ިހ ނގާިދާއ ރާގެިތެރޭގައ ިއެިމާއްދާގެި)މ(ިގައ 13ިިއެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނުގެިި 13/2008މައްސަލައަކީިޤާނޫނުިނަންބަރު ިބާރު ވަނަިމާއްދާހެިދަށުންިކޮމ ޝަނުގެ

ިނު ިފަ"އަތޮޅުތަކުގެ ިލ ބޭ ިނުވަތަ ިހޯދާ ިނަމުގައ  ިރައްޔ ތުންގެ ިމުޖުތަމަޢުގެ ިއެ ިގުޅޭގޮތުން ިކަންކަމާ ިމުޖުތަމަޢުގެ ިއަވަށްތަކުގެ ިނުވަތަ ިރަށްރަށުގެ ިގުޅުންހުރ ިވަތަ ިތަކެއްޗާއ  ިނުވަތަ އ ސާ
ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން ިބެލ ިކަމުގައ ވ ޔަސް ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމ ިމައްސަލަ ިކަންކަން"ިހ މެނޭތީ ިިއެންމެހާ ިއެޅުމުގ21،21،23ިިެމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނުގެ ިފ ޔަވަޅު ިދަށުން ވަނަިމާއްދާގެ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިއޮފީހުގެިނަން

މ ިމައްސަލަިތަޙްޤީޤްިިޚ ޔާނާތުގެިކުށްކަމަށްވާތީނީިބާރުިކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ގެންވަނީިސަރުކާރުިމުވައްޒަފުންިކުރާިކޮރަޕްޝަންގެިކުށްތަކަށްިކަމަށްވާތީިއާއ ިމ ިމައްސަލާގައ ިއެކުލެވުގެންވަ
ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސާރވ ސްިއަށްިފޮނުވީއެވެ.ިކުރުމަށް

ިޤައުމީި 8 ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިޔުނ ވަރސ ޓީ

ހޯދާފައ ވާކަމަށާއ ،ިއެގޮތުން،ިކޮމްޕ އުޓަރިސ ސްޓަމާއ ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤައުމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިފެކަލްޓީތަކަށްިބޭނުންވާިއައ .ޓީިއާިގުޅޭިތަކެތ ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށް
ި ިގަތުމަށް ިސާމާނު 11ިިއައ .ޓީ ިހ1021ިުޖަނަވަރީ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިގައ  ިއަގުތައް ިއެސްޓ މޭޓްތަކުގެ ިބޮޑުކަމުގައ ވީނަމަވެސް،2.2ިިށަހަޅާފައ ވާ ިރުފ ޔާއަށްވުރެ މ ލ އަން

ށްި)ދެމ ލ އަންިފައްސަތޭކަިސާޅީސްހަތަރުހާސްިނުވަސަތޭކަިފަންސާސްިފަހެއް(ިރުފ ޔާއ2,544,955ިަޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑަށްިހުށަހެޅުމާއ ިނުލައ ިއެސްޓ މޭޓްތައްިއ ވެލުއޭޓްކޮށް،ި
ިދެއް ިމަސައްކަތެއްކަން ިނުޖެހޭ ިހުށަހަޅާން ިބޯޑަށް ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަން ިމަސައްކަތަކީ ިމ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،ިއަދ  ިވަކ ިމަސައްކަތް ިބަހާލައ  ިބައ ބަޔަށް ިމަސައްކަތް ިގޮތުން ކުމުގެ

ި ިއެއްބަސްވުމެއްގައ ވެސ22ިްވަކ  ިމ ހުރ ހާ ިއެކުލަވާލާފައ ވާކަމަށާއ ، ިިއެއްބަސްވުން 22ިިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ިމައްސަލ1021ިިައޭޕްރީލް ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިބުނެ ގައ ކަމަށް
ި ިނަންބަރު ިބަލާއ ރު،ިއެމް.އެން.ޔޫގެ ިކަންތައްތަކަށް ިކުރެވުނު ިފާހަގަ ިކުރުމުގައ  ިތަޙުޤީޤުކުރ  MNU-CA-FNP/2012/22ި(11ިިމ ކޮމ ޝަނުން ިގުޅ ގެނ1021ިްޖަނަވަރީ (ިއ ޢުލާނާ

ވަނަިމާއްދާއ2.12ިިާމ ލ އަންިރުފ ޔާިއަށްިވުރެިބޮޑުވާއ ރު،ިއެމް.އެން.ޔޫއ ންިއެިއަންދާސީިހ ސާބުތައްިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދުގ2.2ިިެއ ވާިއަންދާސީިހ ސާބުގެިޖުމުލަިހުށަހަޅާފަ
އ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވާތީ،ިއެމް.އެން.ޔޫއ ންިކުރާިއ ޢުލާނުތަކާިގުޅ ގެންިބ ޑ ންގިޕްރޮސެސްިިޚ ލާފަށްިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑަށްިހުށަހެޅުމާިނުލައ ިއެމް.އެން.ޔޫގެިޕްރޮކ ޔުމަންޓްިކޮމެޓީން

ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިދެންނެވީއެވެ.
ިޤައުމީި 9 ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ިޔުނ ވަރސ ޓީ
ންވާިއައ .ޓީިއާިގުޅޭިތަކެތ ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިހޯދާފައ ވާކަމަށާއ ،ިއެގޮތުން،ިކޮމްޕ އުޓަރިސ ސްޓަމާއ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤައުމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިފެކަލްޓީތަކަށްިބޭނު

ި ިގަތުމަށް ިސާމާނު 11ިިއައ .ޓީ 1021ިިޖަނަވަރީ ިއަގުތައް ިއެސްޓ މޭޓްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިރ2.2ިުގައ  ިބޮޑުކަމުގައ ވީނަމަވެސް،ިމ ލ އަން ފ ޔާއަށްވުރެ
)ދެމ ލ އަންިފައްސަތޭކަިސާޅީސްހަތަރުހާސްިނުވަސަތޭކަިފަންސާސްިފަހެއް(ިރުފ ޔާއަށ2,544,955ިިްޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑަށްިހުށަހެޅުމާއ ިނުލައ ިއެސްޓ މޭޓްތައްިއ ވެލުއޭޓްކޮށް،ި

ިމަސައް ިމ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،ިއަދ  ިވަކ ިމަސައްކަތް ިބަހާލައ  ިބައ ބަޔަށް ިމަސައްކަތް ިގޮތުން ިދެއްކުމުގެ ިމަސައްކަތެއްކަން ިނުޖެހޭ ިހުށަހަޅާން ިބޯޑަށް ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަން ކަތަކީ
ި 22ިިވަކ  ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ިއެއްބަސްވުމެއްގައ ވެސް ިމ ހުރ ހާ ިއެކުލަވާލާފައ ވާކަމަށާއ ، 22ިިއެއްބަސްވުން ިމައ1021ިްއޭޕްރީލް ިބުނާ ިފާހަގަކުރެވުނުިގައ ކަމަށް ިތަޙްޤީޤަށް ސަލާގައ 

 ކަންތަތަކަށްިބަލާއ ރު،
ިދެިމ  .2 ިއ ސްވެ ިކަމުގައ ވީނަމަވެސް، ިކަމަށްނ ންމ  ިމައްސަލައެއް ިހ މެނ ފައ ނުވާ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިގޮތުން ިކަންހ ނގާފައ ވާ ިގުޅ ގެންިމައްސަލައ ގެ ިއ ޢުލާނާ ންނެވުނު

އެގްރ މަންޓެއްގެިދަށުނ20ިިްއެގްރ މަންޓްގެިތެރެއ ނ22ިިްވަނަިދުވަހުިސޮއ ކޮށްފައ ވ1021ިިާއެޕްރީލ22ިިްމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރެވުނުިފަރާތާިދެމެދުިއެމް.އެން.ޔޫއާިއެއ ޢުލާނާގުޅ ގެންި
ިޙަ ިތަކެތ  ިޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ިދަށުން ިއެގްރ މަންޓްތަކުގެ ިއެ ިދައްކާފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިދައްކަންޖެހޭ ިފަރާތަށް ިސަޕްލައ ކުރ  ިމަދުންިތަކެތ  ިފައ ސާ ިޖޫރ މަނާ ިމުއްދަތަށްވާ ިލަސްވ  ވާލުނުކޮށް

 ،ިކަމާގުޅޭިޕޭމަންޓްިވައުޗަރުތަކުންިއެނގެންއޮތަތީއާއ ،ިޖޫރ މަނާިފައ ސާިކެނޑުމަށްފަހުކަން،ިކަލްކ ޔުލޭޓްކޮށް

ިދެ .1 ިފަރާތާދެމެދު ިސަޕްލައ ކުރ  ިތަކެތ  ިއެމް.އެން.ޔޫއާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިދެންނެވުނު ިއ ސްވެ ިމ ގޮތުން ިސޮއ ކޮށްފައ ވާ ިފަރާތަށ22ިިްމެދު ިސަޕްލައ ކުރ  ިތަކެތ  ިދަށުން އެގްރ މަންޓްގެ
ިލަ ިޙަވާލުނުކޮށް ިތަކެތ  ިޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ިޔުނ ވަރސ ޓީއަށް ިދަށުން ިއެގްރ މަންޓްތަކުގެ ިއެ ިދައްކާފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިޖުމުލަ ިމަދުންިދައްކަންޖެހޭ ިފައ ސާ ިޖޫރ މަނާ ިމުއްދަތަށްވާ ސްވ 

)ތޭރަހާސްިފައްސަތޭކަިނުވަދ ހަިއަށްިރުފ ޔާިސޯޅަލާރ (ިމަދުންިކެނޑުމަށްފަހުކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިއެިި-/13598.16ޖޫރ މަނާގެިގޮތުގައ ިކަނޑަންޖެހޭިފައ ސާގެިޖުމުލަިިކަލްކ ޔުލޭޓްކޮށް
ިރސ ޓީއަށްިއެންގީއެވެ.ފައ ސާިމ ިމައްސަލައ ގައ ިއ ހުމާލުވެފައ ވާިފަރާތްތަކުގެިއަތުންިހޯދުމަށްިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤައުމީިޔުނ ވަ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިއޮފީހުގެިނަން

ިއޮފްި 10 މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ފ ޝަރީޒް

ިއެގްރ ކަލްޗަރ

ިއަގ1020ިު ިފުރުޓްގަހުގެ ިޑްރޭގަން ިފަސްހާސް ިގަނެފައ ވާ ިކުންފުންޏެއްކުން ިސްރީލަންކާގެ ިގުޅ ގެން، ިދުވަހާ ިދަނޑުވެރ ންގެ ިއަހަރުގެ ިސޯޅަހާސް)816,000.00ިިވަނަ (ިއަށްލައްކަ
ި ިގަނެފައ ވަނީރުފ ޔާއަށް ިމ ތަކެތ  ިކުންފުންޏަކުނ1ިިްިއެރ ކަމުގައ ވ ޔަސް ިކޮރެއާގެ ިމައްސަލައާއ ، ިނެތ ކަމަށްބުނާ ިއެކުލަވާލުމެއް ިއެއްބަސްވުމެއްވެސް ިއަދ  ިނުހޯދާ ިކޯޓޭޝަން ފަރާތުގެ

ދެިމ ލ އަންިއަށްސަތޭކަިއަށްޑ ހަިހަތްހާސްި)ި 2,887,654.00 ކެތީގެިޖުމްލަިއަގުރޯލްިކޮއ ލްިގަނެފައ ވާއ ރުިއެތ301ިަދެފަހަރެއްގެިމަތ ންިއޮއ ވާލ ިކަނދުފަތ ިހަރުކުރުމަށްިބޭނުންވާި
ފަރާތުގެިކޯޓޭޝަންިނުހޯދާިއަދ ިއެއްބަސްވުމެއްވެސްިއެކުލަވާލުމެއްިނެތ ކަމަށްބުނ1ިިާރުފ ޔާިއަރާކަމަށާއ ިއަދ ިމ ތަކެތ ިގަނެފައ ވަނީިއ ޢުލާނުިނުކޮށް،ި(ިހަސަތޭކަިފަންސާސްިހަތަރެއް

ިމައްސަލަ ިކުންފުންޏަކުން ިސ ންގަޕޫރުގެ ިސާމާނު ިބޭނުންވާ ިމަސްވެރ ކަމަށް ިރުފ ޔާއަށ1,282,240.00ިިްއާއ ،ިލޭނު ިސާޅީސް( ިދުއ ސައްތަ ިދެހާސް ިއައްޑ ހަ ިދުއ ސައްތަ )އެއްމ ލ ޔަން
ި ިނުކޮށް، ިއ ޢުލާނު ިތަޙްޤީޤުކުރ ކ1ިުގަނެފައ ވަނީ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިނުހޯދާކަމަށްބުނާ ިކޮޓޭޝަން ިފ ޝ ން"ިފަރާތުގެ ި"ބެކްޓް ިބަލާއ ރު، ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ރުމުގައ 

)އެއްމ ލ ޔަންިދުއ ސައްތަިއައްޑ ހަިދެހާސްިދުއ ސައްތަިސާޅީސްިރުފ ޔާިހަތްދ ހަިފަސ1,282,240.75ިިްޕްރޮގްރާމުގެިދަށުންިގަނެފައ ވާިލޭނުިމަސްވެރ ކަމަށްިބޭނުންވާިސާމާނުތަކަކީި
މަށްިތަޙްޤީޤަށްިބަޔާންދ ންިތަކެތ ިކަމަށްވެފައ ،ިމ ިސާމާނުތަކުގެތެރެއ ންިއ ފާޑްިޕްރޮޖެކްޓަށްިބޭނުންކުރަންިނެގ ފައ ވަނީިއެންމެިދޯންޏަކަށްިބޭނުންވާިސާމާނުކަލާރ (ިރުފ ޔާގެިއަގުހުރ ި

ިހުރ ސާމާނުތަ ިބާކީ ިސާމާނުތަކުގެތެރެއ ން ިގެނައ  ިޕްރޮގްރާމަށް ިމ  ިއަދ  ިބުނެފައ ވާތީއާއ  ިފަރާތްތަކުން ިފާހަގަިބައެއް ިބަޔާންދ ންފަރާތްތަކުން ިކޮމ ޝަނަށް ިމ  ިނޭނގޭކަމަށް ިވީތަނެއް އް
ިޕްރޮގްރާމަ ިމ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިނެތްކަން ިއެނގެން ިވީތަނެއް ިމ ތަކެތ  ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިމ  ިއަދ  ިމ ިކޮށްފައ ވާތީއާއ  ިބަލައ  ިވީތަން ިސާމާނުތައް ިގެނެސްފައ ވާ ށް

ިމ ިކޮމ ޝަނަށްިލ ޔުމުންިއެންގެވުންިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ި،ރީގެިއެންޓްރީއަށްިވެއްދުމަށްފަހުސާމާނުތައްިމ ނ ސްޓް

ިއ ންިސ ފްކޯ 11 ިއެތެރެކޮށް ިބޭރުން ިރާއްޖެއ ން ިއ ކުއ ޕްމަންޓްތައް ިބޭނުންކުރާ ިބަދ ގޭގައ  ިކޮށީގެ ިބަންޑާރަ ިއ ން ިކޯޕަރޭޓ ވް( ި)ސ ފައ ންގެ ިސ ފްކޯ )އެއްލައްކ222000ިިަސްޓޯލްކޮށްދ ނުމަށް
ިއެ ިކަމަށާއ ،ިއަދ  ިނުވާ ިލ ބ ފައ  ިކޯޕަރޭޓ ވް(ިއަށް ި)ސ ފައ ންގެ ިއެތަކެތ ިސ ފްކޯ ިހަވާލުކުރ ފަހުން ިފަރާތަކަށް ިނުވާކަމަށްިއަށާރަހާސް(ިއަމ އްލަ ިލ ބ ފައ  ިއަނބުރާ ިއެތަނަށް ފައ ސާވެސް

 ބުނާިމައްސަލާގައ ިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތަތަކަށްިބަލާއ ރު،

)ތ ންިމ ލ އަން(ިރުފ ޔާިގެިމުޢާމަލާތަކަށްވެފައ ،ިމ ފަދ001000000ިިަ.ސ ފްކޯި)ސ ފައ ންގެިކޯޕަރޭޓ ވް(ިއާއ ،ިއަމ އްލަިފަރާތަކާއ ިދެމެދުިކުރެވ ފައ ިވަނީިގާތްގަނޑަކަށްި .2
ިއަންޑަސްޓޭންޑ ންގ ިއޮފް ި"މެމޮރެންޑަމް ިވަނީ ިކުރެވ ފައ  ިސޮއ  ިދެމެދުގައ  ިދެފަރާތުގެ ިބަލާއ ރުމުއާމަލާތެއްގައ  ިގޮތުން ިޤާނޫނީ ިދަށުންނެވެ. ިއެއްގެ ިމަތ ި،ި" ިމ ންވަރު ފައ ސާގެ

ިމައްސަލަ ިއެކ އެކ  ިދ މާވާ ިމުޢާމަލާތުގައ  ިސަބަބުން ިއެކަމުގެ ިއަދ  ިނޫނެވެ. ިއެއްބަސްވުމެއް ިޤާނޫނީ ިއެކަށީގެންވާ ިއެއީ ިތަޙްޤީގުގައ ިމުޢާމަލާތަކަށް ިދަތ ވެއެވެ. ިހައްލުކުރުމަށް ތައް
ިސު ިމ ކަމާބެހޭގޮތުން ިސެކްރެޓަރީ ިކޮމްޕެނީ ިގެ ިކޯޕަރޭޓ ވް( ި)ސ ފައ ންގެ ިސ ފްކޯ ިކަމަށް ިނޭގޭ ިއެހާބޮޑަކަށް ިއޮންނަގޮތް ިއެކަން ިގޮތުން ިޤާނޫނީ ިމ ފަދަިވާލުކުރުމުން، ބުނެފައ ވެއެވެ.

ިބަޔާ ިމ ންވަރު ިގޮތާއ  ިއަދާކުރާނެ ިލ ޔެވ ،ިފައ ސާ ިވަކ ން ިޒ ންމާތައް ިހައްޤުތަކާއ  ިދެފަރާތުގެ ިވުމަކީ،ިމުޢާމަލާތްތަކުގައ  ިހެދ ފައ  ިކޮންޓްރެކްޓެއް ިބަނދެވޭ ިގޮތުން ިޤާނޫނީ ންކޮށްފައ ވާ،
ި ިޤާނޫނީ ިމުޢާމަލާތްތަކުގައ  ިބޮޑެތ  ިމ ފަދަ ިފ ޔަވަޅެއްކަމަށްވާތީ، ިއެޅޭނެ ިހުއްޓުވުމަށް ިއަމަލެއް ިފަދަ ިވެދާނެ ިމަގުފަހ  ިމަސައްކަތްިކޮރަޕްޝަނަށް ިދަށުން ިކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ިބަނދެވޭ ގޮތުން

ިއެރުވީއެވެ.ކުރުމަށްިލަފާ
ިމެޝ ނަރީ .1 ިއެ ިކަމުގައ ވާއ ރު، ިކޮށްދ ނުން ިއ ންސްޓޯލް ިގެނެސް ިރާއްޖެ ިއ ކުއ ޕްމެންޓް ިއާއ  ިމެޝ ނަރީ ިދައުރަކީ ިއ ންވެސްޓްމެންޓްގެ ިއ ންސްޓޯލްިިސ ޓީ ިއ ކުއ ޕްމެންޓް އާއ 

ިނ ން ިފަރާތުން ިއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ިސްޓްރަކްޗާ ިއ ންފްރާ ިބަދ ގޭގެ ިދ ޔައީ ިލަސްވެގެން ިފުރ ހަމަިކުރުން ިފަރާތުން ިއެމް.އެންޑީ.އެފްގެ ިއޮންނައ ރު، ިއެގެން ިސަބަބުންކަން ިނުވުމުގެ މާފައ 
ިފާހަގަކު ިލ ބ ފައ ވާކަން ިގެއްލުން ިމާލީ ިސަބަބުން،ިސ ފްކޯއަށް ިނުވުމުގެ ިފުރ ހަމަ ިއ ޙުމާލުން ިއެމުއައްސަސާގެ ިޒ ންމާތަކެއް ިތަކުރާ،ިރެވޭތީކުރަންޖެހޭ ިމ ފަދަކަންކަން ރުިމުސްތަޤްބަލުގައ 

ިނުވާނެހެންިއަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިއޮފީހުގެިނަން

ޖުޑީޝަލްިސަރވ ސްި 12
ިކޮމ ޝަން

ި ިހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ިކަމެއް ިހުރ ހާ ިހުވާކުރުމުގެ ިމެމްބަރު ިއައްޔަންކުރ  ިބަދަލުގައ  ިމެމްބަރެއްގެ ިކުރީގެ ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ިފަނޑ ޔާރަކުިސ ވ ލް ިހުވާލައ ދ ނުމަށް ިކޯޓުން ސްޕްރީމް
ި ިއަނެއް ިކޯޓުގައ  ިސްޕްރީމް ިއެނގުމެއްނެތ  ިފަނޑ ޔާރަކަށް ިދެ ިކޯޓުގެ ިސްޕްރީމް ިއަދ  ިފަނޑ ޔާރަށާއ  ިއުއްތަމަ ިޢަމަލުކުރަމުންދ3ިިާހަމަޖައްސާފައ ވަނ ކޮށް ިއެކޯޓުން ފަނޑ ޔާރުން

އ ިއަދ ިއެިއަމުރުގައ ިސްޓޭމްޕްިޖަހާފައ ވަނީިއުއްތަމަިފަނޑ ޔާރަށްިނޭނގ ިއަދ ިއުސޫލާިއުސޫލުތަކާއ ިޕްރޮސީޖާތަކާއ ިޚ ލާފަށްިއަމުރެއްިނެރެިހުވާކުރުމުގެިކަންތައްިހުއްޓުވާފައ ވާިކަމަށާ
ިޖޭ.އެސް.ސީިއ ންިފަނޑ  ިވަކ ކޮށްފ ނަމަ ިކުރީގެިމެމްބަރު ިކޮށްފައ ވަނީިސ ވ ލްިސާރވ ސްިކޮމ ޝަނުގެ ިއެކަންިއެގޮތަށް ޔާރަކާިގުޅޭގޮތުންިބަލަމުންދާިމައްސަލާގައ ިއެިޚ ލާފަށްިކަމަށާއ 

އަދ ިއެހެންިފަރާތަކަށްިނާޖާއ ޒްިފައ ދާިހޯދައ ދ ނުމުގެިނޑ ޔާރާިއެއްކޮޅަށްިވޯޓްިދޭނެިފަރާތެއްިމަދުވާނެތީިކަމަށާއ ިއެހެންިކަމުންިމ ކަމަކީިއަމ އްލަނާޖާއ ޒުިފައ ދާިހޯދުމުގެިގޮތުންނާއ ިފަ
ިކުރުމު ިތަޙުޤީޤުކުރ  ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިކަމެއް ިކޮށްފައ ވާ ިބެލުމަކީގޮތުން ިމައްސަލަ ިގުޅ ގެން،ިމ  ިކަންތައްތަކާ ިކުރެވުނު ިފާހަގަ ިފަނޑ ޔާރުންގެި،ިގައ  ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ި ިނަންބަރު ި)ޤާނޫނު 13/2010ިޤާނޫނު ިމ މައްސަލަ ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިކަމެއްކަމަށް ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިއ ޚްތ ޞާޞްތަކުގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިޖުޑީޝަލް ިބަލާއ ރު ިއަށް ޖުޑީޝަލްި(
ިސްިކޮމ ޝަނަށްިފޮނުވައ ،ިމ މައްސަލައ ގައ ިޢަމަލުކުރަންވީިގޮތުގެިލަފަޔަކަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.ިސަރވ 

ިއޮފްި 13 މ ނ ސްޓްރީ
ިއެންޑްި ހައުސ ންގ
ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ރ ންގެިރޫހަށްި)ޓައ މްސް(ިއަށްިތ ނަދޫިފ އުލްސަޕްލައ ިހުޅަނގުންިއޮތްިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރުންިމަޤާމުގެިނުފޫޒާއ ިބާރުިބޭނުންކޮށްގެންިތ ނަދޫިސްޕޯޓްސްއާއ ިތ ނަދޫިމަސްވެ
މ ކަމަކީ ޤާނޫނީިހަމަތަކުގެިމަތ ންިކުރެވޭނެިކަމެއްކަމަށްިނުދެކޭިިބްލޮކުންިދީފައ ވާިދެބ ންިވަކ ކޮށްިސ ޔާސީިޕާޓީއެއްގެިހަރުގެިއެޅުމަށްިތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިދީފައ ވާިކަމަށާއި 

އަކަފޫޓުގެިބ ނ4000ިިްސ ޔާސީިޕާޓީިވާއ ރުިތ ނަދޫިކަހަލަިބ މުގެިދަތ ކަންިހުރ ިރަށަކުންިކޮންމެިޕާޓީިއަކަށ22ިިްސަބަބަކީިދ ވެހ ިރާއްޖޭގައ ިމ ހާރުިރަޖ ސްޓްރީިވެފައ ވާިިކަމަށާއ 
ިޕާޓީއެއްގެ ިސ ޔާސީ ިކައުންސ ލްގައ  ިތ ނަދޫ ިއ ރު ިނެތް ިކުރާނެގޮތެއް ިއެކަން ިޖެހ އްޖެނަމަ ިިހަމަޖައްސަން ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއޮތަތީވެ ިއ4000ިިެމެޖޯރ ޓީ ިބ ން އަކަފޫޓުގެ

މައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިގދ.ތ ނަދޫއ ންިއެމް.ޑީ.ޕީއަށްި ބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާސ ޔާސީިޕާޓީއަށްިދީފައ ވާކަމަށްި
ތައްިކައުންސ ލްތަކާިޙަވާލުކުރުމުގެިގަވާއ ދުިދޫކޮށްފައ ވަނީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިބ މާބެހޭިޤާނޫނާއ ިލޯކަލްިކައުންސ ލްތަކުގެިއ ޚްތ ޞާޞްިހ ނގާިސަރަޙައްދުގައ ިހ މެނޭިދައުލަތުގެިބ ންިބ ން

ި ިގަވާއ ދު ިޕާޓީގެ ިސ ޔާސީ 1002ިިއަދ  ިއެކު، ިއ ޞްލާޙުތަކާ ިގެނެވުނު ިދޫކުރ 1006ިިނޮވެމްބަރ22ި)މ ހާތަނަށް ިބ ން ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިއ ން ިގދ.ތ ނަދޫ ިކަމަށްވާތީ، ިޙ ލާފަށް ިއާ )
ި ިކުރުން ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިޤާނޫނާއ  ިބޭނުން ިބ މުގެ ިދައުލަތުގެ ިދަށުގައ ވާ ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ިދެކުނުބުރީ ިހުވަދުއަތޮޅު ިލޯކަލްިދޫކުރުމަކީ ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިތަޙްޤީޤަށް ކަމަށް

ި ިކައުންސ ލްތަކުގެ ިގަވާއ ދުގެ ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިކައުންސ ލްތަކާ ިބ ންތައް ިދައުލަތުގެ ިހ މެނޭ ިސަރަޙައްދުގައ  ިހ ނގާ ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށ3ިިްއ ޚްތ ޞާޞް ިވާފަދައ ން ިގައ  ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިދީފައ ވާިބ ންިމ ނ ސްޓްރީގެިބެލުމުގެިދަށަށްިގެންދ އުމަށްިއެދ ިދެންނެވީއެވެ.

 


