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މައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިނ މުނުިމައްސަލަތައްި  ކޮމ ޝަނުންިބަލަންިހަމަޖެއްސި 

 02ިއޭޕްރީލ1021ިިްނ00ިްިއޭޕްރީލ1021ިިްށްި
 

ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިމައްސަލައ ގައ ި ިހުށަހެޅުނު ިމަޤާމަށް ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ހދ.ނޮޅ ވަރަމް
ވަނަިއަހަރުިއެމަގާމަށްިހަމަޖައްސާފައ ވަނ1021ިީބަޔާންކޮށްފައ ވާިނަމުގައ ވާިފަރާތެއްިހަމަޖައްސާފައ ނުވާިކަމާއ ،ި

ިކަމާއ ،ި ިފަރާތެއް ިނަމެއްކ ޔާ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން،ިމަސައްކަތުިިވަނ1022ިައެހެން ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިފަހުކޮޅު އަހަރުގެ
ިސ ވ ލްި ިނޫންކަމަށް ިފަރާތް ިބުނެފައ ވާ ިހުށަހެޅ ފަރާތުން ިމައްސަލަ ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިމަޤާމަށް މީހަކަށްގެ

މ ަމއްސަލަި، ޝަކުވާގައ ިބުނާިގޮތަށްިމ ކަންިހ ނގާފައ ނުވާތީއާއ ،ިއަދ ސަރވ ސްިކޮމ ޝަނުންިބުނެފައ ވާތީއާއ ،ި
ހުށަހެޅ ިފަރާތްިއެނގެންިނެތުމުން،ިމ މައްސަލައާިގުޅ ގެންިއ ތުރަށްިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރެވެންިނެތުމުންިމައްސަލަި

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި ިޖެނުއަރީ ިމަޤާމަށް ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ 1021ިހދ.ނޮޅ ވަރަމް
ިފަރާ ިލައްވާފައ ވާ ިދ ނުމުގައި ގައ  ިމާކްސް ިފަރާތްތަކަށް ިކުރ މަތ ލީ ިމަޤާމަށް ިއެ ިލައްވާފައ ވަނީ، ތް

ިނޮޅ ވަރަމްި ިކުރުމުގައ  ިމ ކަން ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިދީގެން ިމާކްސް ިއެންމެމަތީ ިއޭނާއަށް އޮޅުވާލައ ގެން
1022ިއ ،ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުިވެރ ޔާިއޭނާގެިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްފައ ިވާިކަމަށާ

ިހޮވުމުގައ ވެސްި ިމަސައްކަތުމީހާ ިހޮވާފައ ވާ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިފަހުކޮޅު ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިކަމަށްި ިބޭނުންކޮށްފައ ވާ ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިވެރ ޔާ ިޒ ންމާދާރު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ނޮޅ ވަރަމް

 ބުނާިމައްސަލަ.
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ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.، ޝަކުވާގައ ިބުނާިގޮތަކަށްިމ ކަންިހ ނގާފައ ނުވާތީމ މައްސަލަިބެލ ބެލުމުގައި 

ި

ިހ ންގާި ިކޮޓަރ އެއްގައ  ިއެންމެ ިގެއެއްގެ ިއެރަށު ިސްކޫލަކީ ިޕްރީ ިހ ންގާ ިއަމ އްލަގޮތުން ޅ.ނައ ފަރުގައ 
ފޫޓުކަމަށްވާއ ރު،21ިިފޫޓްިއަދ ިފުޅާމ ނުގައ 21ިިސްކޫލެއްކަމަށާއ ،ިއެތަނުގެިބޮޑުމ ނަކީ:ިދ ގުމ ނުގައ ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިކުޑަކަތީބަކަށް ިޅ.ނައ ފަރު ިގޮތަކީ، ިހުއްދަހޯދ  ިހ ންގަން ިފަރާތުނ1020ިިްމ ތަން ިހުރ  ިއަހަރު ، ވަނަ

ިހޯލަކާއި  ިބޮޑު ިއެކުލެވޭ،ިއަދ  ިކްލާސްރޫމް ިގ ނަ ި)އ މާރާތަކީ ިކުރެހުންތަކެއް އޮޅުވާލައ ގެންިޞައްޚަނޫން
ިޢ މާރާތްި ިއެ ިތައްޔާރުކޮށް، ިކުރެހުންތަކެއް( ިދައްކުވައ ދޭ ިތަނެއްގޮތަށް ިއޮތް ިބ ންވެސް ކުޅޭނެ

ނޑު ިތައްގަ ިއޮފީހުގެ ިލ ޔެ ިއޮފްިިޗެކްކުރ ކަމަށް ިމ ނ ސްޓްރީ ިމަޢުލޫމާތުތަކާއެކު ިދޮގު ޖަހައ 
ިނައ ފަރުގެި ިއޭރުގެ ިއާއ  ިމަސްއޫލުވެރ ޔާ ިސްކޫލްގެ ިމ ޕްރީ ިފޮނުވައ ގެންކަމަށާއ ، އެޑ ޔުކޭޝަނަށް
ިހޯދައ ދ ނީި ިއޭނާއަށް ިހުއްދަ ިމ  ިރަޙްމަތްތެރ ންނަށްވާތީ، ިދެ ިވަރަށްގާތް ިކުޑައ ރުއްސުރެ ކުޑަކަތީބަކީ

ިބުނާިމައްސަލަ.ކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްި

ިހެޑްކްއާޓަރޒްއާއ ،ިސ.ހ ތަދޫި ިސ.ގަން ިބޭނުމަށް، ިސެކ އުރ ޓީގެ ިނެޝަނަލް ިއެންޑް ިޑ ފެންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިހުޅުވާލި  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިކާންދ ނުމުގެ ިކައްކާ ިސ ފައ ންނަށް ިމަސައްކަތްކުރާ ޕޯސްޓުގައ 

ިހުށަހެ ިޕްރޮޕޯސަލް ިގުޅ ގެން ިބީލަމާ ިނ ންމާފައ ވަނ20ިީޅ  ިއެމަސައްކަތްދޭން ިތެރެއ ން ހުށަހެޅި ، ފަރާތުގެ
ިދ ނުމަށްި ިއެފަރާތަށް ިއަދ  ިފަރާތަށްކަމާއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކުޑައަގެއް ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް، ޕްރޮޕޯސަލްތައް

ިމ މައްސަ ިނ ންމައ ގެންކަމަށްވާތީ، ިއެބޯޑުން ިހުށަހަޅައ ގެން ިބޯޑަށް ިޓެންޑަރ ިގަވާއ ދާިނ ންމާފައ ވަނީ ލާގައ 
ިޚ ލާފްކަމެއްިއަދ ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިހ ނގާފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ިހެޑްކްއާޓަރޒްއާއ ،ި ިސ.ގަން ިބޭނުމަށް، ިސެކ އުރ ޓީގެ ިނެޝަނަލް ިއެންޑް ިޑ ފެންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ށްިކައްކާިކާންދ ނުމުގެިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިސ.ހ ތަދޫިޕޯސްޓުގައ ިމަސައްކަތްކުރާިސ ފައ ންނަ

ި ިއެނގ ފައ ވަނީ ިނަތީޖާ ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ިގުޅ ގެން ިބީލަމާ ިހުޅުވާލ  00ިހޯދުމަށް
ި 00ިިދުވަސްފަހުން 1021ިިއޭޕްރ ލް ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިބ ޑް ިކަމަށާއ ، އެތަނުންިގައ 

ިއެފަރާތަށްިިއެއްކުންފުންޏަކަށް ިމ ބ ޑް ިމ ނެކ ރައ ފ ނަމަ، ނޑަށް ިމ ންގަ ިލ ބ ފައ ވާ ިޑޮކ އުމަންޓާއެކު ބ ޑް
ިގޮތާމެދުި ިދެވ ފައ ވާ ިމާރކްސް ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިއޮތުމާއެކު،ިމ ބ ޑްތައް ިއުންމީދު ިކަމަށް ިކުރެވޭނެ ކާމ ޔާބު

 ޝައްކުއުފެދޭތީިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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ިއ ދާރާތަކަށްި ިކައުންސ ލްތަކުގެ ިރަށްރަށުގެ ިހުށަހަޅަންޖެހެނީ ިފޯމް ިއެދޭ ިސަބްސ ޑީއަށް ިދޭ ނޑުވެރ ންނަށް ދަ
ި ިހުށަހަޅަންޖެހެނީ ިއެފޯމްތައް ިކަމަށްވާތީ،ިނޫންކަމާއ ، ިއެގްރ ކަލްޗަރއަށް ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ

ިނެތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިމ ޝަކުވާގައ ިބުނާިގޮތަށްިމ ކަންިހ ނގާފައ ވާކަންިއެނގެން

ި

ިރައްޔ ތެއްި ިގދ.ތ ނަދޫގެ ިގުޅ ގެން، ިނ ންމުމާ ިދ ނުމަށް ިސަބްސ ޑީ ިދަނޑުވެރ ންނަށް ސަރުކާރުން
ި ިއޯގަސްޓް ިފޯމ1022ިިުރަޖ ސްޓްރީވުމަށްޓަކައ  ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ގައ 

ިސަ ނޑުވެރ ނަންދޭ ިދަ ިކަމަށާއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާނެ ިއެދޭފޯމްތައް ިއަހަރުގ1022ިިެބްސ ޑީއަށް ވަނަ
ި ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިފޮނުވަންޖެހޭ ިމ ނ ސްޓްރީއަށް ިއެގްރ ކަލްޗަރ ިނ ޔަލަށް 1022ިނޮވެމްބަރމަހުގެ

 އަހަރުިނ މުނުއ ރުވެސްިއޭނާގެިފޯމްިއެމ ނ ސްޓްރީއަށްިފޮނުވާފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިކަމަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިސްޕީކަރިިޝަކުވާއެއް ިލައުޑް ިހުރ  ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިގއ.ކޮލަމާފުށީ ބަޔާންކޮށް،
ިއުސޫލަކުންި ިހަމަހަމަ ިއެންމެނަށް ިއޮންނާނެހެން ިއެނގެން ިރ ކޯޑްތަކުން ިއަގެއް ިވަކ  ނޑައެޅޭ ިކަ ސ ސްޓަމް،

ިދޫކުރުމަށްިގއ.ކޮލަމާފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެވެ.
ި

ި ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ 2011ިިގއ.ކޮލަމާފުށީ ިގާއ މްކޮށްފައ ވާ ިއަހަރު 30,000.00ިވަނަ
ިއުޞޫލުންި ިހަމަހަމަ ިސ ސްޓަމްއ ން ިސްޕީކަރ ިލައުޑް ިއަގުބޮޑު ިއަށްވުރެ ިރުފ ޔާ( ރ.)ތ ރީސްހާސް

ިއެސ  ިއެއްވުންތަކުގައ  ިއެކ އެކ  ިބޭއްވ  ިއެމް.ޑީ.ޕީއ ން ިއެގޮތުން ސްޓަމްިބޭނުންކުރަމުންނުދާކަމަށާއ ،
ިކުށްވެރ ކޮށްި ިޙަރަކާތް ިޤާނޫނީ ިޣައ ރު ިހ ންގާ ިމ ހާރު ިއ ން ިއެމް.ޑީ.ޕީ ބޭނުންކުރުމަށްދީފައ ވާއ ރު،

ގުޅ ފައ ވާިއ އްތ ހާދުގެިފަރާތުންިނެރުނުިބަޔާނެއް މ ސ ސްޓަމްިމެދުވެރ ކޮށްިގޮވައ ިދ ނުމަށްިި،އެރަށުގައި 
ިވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.އެދުމުންިއެއ ދާރާއ ންިއެކަންިނުކުރެވޭނެކަމަށްިބުނެފައ ި

 

5 

ިމުވައްޒަފަކުި ިދާއ މީ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ،ިއެމަގާމަށް ިމަގާމާ ިލެކްޗަރަރއެއް ިއ ސްލާމ އްޔާގެ ިދ ރާސާތ ލް ކުއްލ ޔަތުލް
ިއޭނާި ިކަމާއ ،ިއަދ  ިހ ލޭސަބަހަށް ިއަދާކުރަނީ ިއޭނާ ިމަގާމް ިރަޖ ސްޓްރަރގެ ިކަމާއ ،ިއަދ  ިގޮތުން ިވަގުތީ ނެތުމުން

ިޖޫރައެއްިނުނަގާކަންިމ މައްސަލަިބެލ ބެލުމުންިއެނގޭތީ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.އެކަމަށްިއު
ި

ި ިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިގަވާއ ދު 1020ިިދ ވެހ  ިސަރވ ސްގ99ިިެގެ ިމާއްދާގެި)ށ(ިގައ ިސ ވ ލް ވަނަ
ި ިއ ޢުލާންކުރުމަކާ ިޚ ލާފަށް، ިއުސޫލްތަކާ ިޢަމަލުކުރަންވާ ިހޯދުމުގައ  ިމީހުން ނުލައި މަގާމުތަކަށް

ި"ކުއްލ އްޔާގެިރަޖ ސްޓްރަރ"ިގެިމަގާމަށްިފަރާތެއްިހަމަޖައްސާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިފައ ސާއެްއި ިއެއްވެސް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިމ.މުލަކު ިއޮތްތަނުގައ ، ިކުރ ޔަށް ިބަޔާންކޮށް، ޝަކުވާ
ިފަ ިހެދުމަށްފަހު ިރަސީދު ިބަލައ ގަތްކަމުގެ ިފައ ސާ ިކައުންސ ލްގެިބަލައ ގަންނަނަމަ، ިމ.މުލަކު ިބަލައ ގަތުމަށް އ ސާ

ދެންނެވީއެވެ. ިއ ދާރާގައި 

 

މ.މުލަކުިއ ންޖީނުގެއަށް،ިއެރަށުގެިގޭގެއ ންިކަރަންޓްިބ ލްތަކަށްިމުލަކުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިދައްކާި
ި ިދޫނުކުރުމުގެ ިލ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިބަލައ ގަތްކަމުގެ ިއެފައ ސާ ިބަލައ ގެންފައ ، ިއަލުންިފައ ސާ ސަބަބުން

 ބައެއްިގޭގެއ ންިފައ ސާިނެގުމުގެިމައްސަލަިކުރ މަތ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

7 

ިފަރާތުން ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިމީހެއްގެ ިމަސައްކަތު ިމަސްޖ ދުލްޞަލާޙުގެ ިއ މާމުކަންި، ތ.އޮމަދޫ ިވަގުތީ އެމ ސްކ ތުގެ
ިއ ނާ ިމުސާރައާއ ، ިއ މާމުކަމުގެ ިވަގުތީ ިއޭނައަށް ިއޭނާއަށްިކުރ ނަމަވެސް، ިދެވ ގެންނުވާނެކަމާއ ، ޔަތްތައް

ދެވެންޖެހޭނީިއޭނާިހުރ ިމ ސްކ ތުގެިމަސައްކަތުިމަގާމަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާިމުސާރައާއ ،ިއ ނާޔަތްތައްކަމާއ ،ިއަދ ،ި
ިގަވާއ ދާި ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިދ ވެހ  ިދ އުމަކީ ިދެމުންދާ ިއ ނާޔަތްތައް ިމުސާރައާއ ، ިއޭނާއަށް އެދެމަގާމަށް

ިއ މާމުކަމަށްިފުށުއަރާކަ ިވަގުތީ ިއަންގާފައ ވާތީ، ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް މެއްކަމުގައ 
ިކައުންސ ލްގެި ިތ.އޮމަދޫ ިއެންގުމަށް ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިހޯދުމަށްފަހު، ިއަތުން ިއޭނާގެ ިފައ ސާ ިދީފައ ވާ އެފަރާތަށް

ދެންނެވީއެވެ. ިއ ދާރާގައި 

ވަނ1122ިަބޭނުންވެގެންިތ.އޮމަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިތ.އަތޮޅުިމަސްޖ ދުއްޞަލާޙްިއަށްިމުދ މަކުި
ިއެއްވެސްި ިމީހުންނާ ިދެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިވަޒީފާއަށް ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެން ިކޮށްފައ ވާ ިޖޫންމަހު އަހަރުގެ
ިހަދާފައ ނުވާި ިކޯސްވެސް ިމުދ މްކަމުގެ ިފަރާތަކީ ިދީފައ ވާ ިއެމަޤާމު ިނުކޮށް އ ންޓަރވ އުއެއްވެސް

ިއަދ  ިވަޒީފާގައި ިމީހެއްކަމަށާއ ، ިސ ވ ލްސަރވ ސްގެ ިއޭނާއަކީ ިދ ންއ ރު ިމަޤާމް ިމުދ މްކަމުގެ އޭނާއަށް
ިދީފައ ވަނީިކައުންސ ލްގެި ިމީހެއްކަމަށާއ ،ިއޭނާއަށްިވަޒީފާ ިއަދާކުރާ 1ިމ ސްކ ތުގެިމަސައްކަތުގެިވަޒީފާ

ިމެމްބަރަކާިއޮންނަިގުޅުމެއްގެިސަބަބުންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިހެލްތު ިއޮފް ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ،ިއޭާނިފެކަލްޓީ ިފަރާތް ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިމަޤާމަށް ިލެކްޗަރާއެއްގެ ސައެންސަސްގެ
އާިހަމައަށްިނެގ ިނޯޕޭލީވްގެިޗުއްޓީިނ ންމާފައ ިއައުމާިގުޅ ގެން،ިއޭނާއަށ1022ިިްއޮކްޓޯބަރ10ިިކ ޔެވުމަށްޓަކައ ި

އ ރު،ިގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިއަދ ިކޮރަޕްޝަނުގެިއެވަޒީފާިހަމަޖެއްސީިކަމާއ ،ިއަދ ިމ ކަންިހ ނގާފައ ވާިގޮތަށްިބަލާ
ިޢަމަލެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުބެލެވޭތީ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި

 

ިއ ޢުލާނެއްި ިއެއްވެސް ިހުސްވުމުން ިމަޤާމު ިލެކްޗަރާއެއްގެ ިސައެންސަސްގެ ިހެލްތު ިއޮފް ފެކަލްޓީ
 މައްސަލަ.ކުރުމެއްނެތ ިއެމަގާމްިދީފައ ވާިކަމަށްިބުނާި

9 

ި ިނުވާތީ، ިފާހަގަކުރެވ ފައ  ިހ ނގާފައ ވާކަމަށް ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިބެލ ބެލުމުގައ ، ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިމ މައްސަލަ
ިއަދ ި ިި އާސާރީ ިި ތަންތަނާއ  ތާރީޚީ ިފްރޭމްި ތަކެތީގެ ިފޮޓޯޕެކް،ިފޮޓޯ،ިފޮޓޯ ިހ މަނައ ގެން ފޮޓޯއާއ ،ިމަޢުލޫމާތު

އ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިމ ހާރުިއެޑ ޕާޓްމަންޓުންި ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިހެރ ޓޭޖުންިކުރ ި ހޯދުމަށްިތައްޔާރުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްި
ހަދާފައ ވާިއ ވެލުއޭޝަނުންިއެންމެމަތ ންިމާރކްސްިލ ބ ފައ ވާިފަރާތްކަމަށްވާިސްނެޕްިފޮޓޯގްރެފީިއެންޑްިޑ ޒައ ންާއި

ދެންނެވީއެވެ.ި އޮފްި ޑ ޕާޓްމަންޓްއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރ ޔަށްިގެންދަންިފެންނަކަމުގައ ި ިހެރ ޓޭޖުގައި 

 

ިފޮޓޯޕެކް،ި ިހ މަނައ ގެން ިމަޢުލޫމާތު ިފޮޓޯއާއ ، ިތަކެތީގެ ިތަންތަނާއ  ިތާރީޚީ ިއަދ  ިއާސާރީ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ި ިހެރ ޓޭޖުން ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ިފްރޭމް ިފޮޓޯ ިއ ޢުލާނާި ފޮޓޯ، ކުރ 

ިބ ޑްި ިކޮންޓްރެކްޓްިިގުޅ ގެން، ިފަރާތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން ިއެއ ޢުލާނާ ިނުލައ ، އޯޕަނ ންގއަކާ
 ހަދާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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%ި ިޕްރޮގްރާމަށް ިމ ޓްރެއ ނ ންގ ިބަލާއ ރު، ިއުސޫލަށް ިގެންގޮސްފައ ވާ ިކުރ ޔަށް ިޕްރޮގްރާމް 02ިމ ޓްރެއ ނ ންގ
ި ިއ ކޮނޮމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކޯޕަރޭޓ ވްިޚަރަދުކުރަނީ ިއެކުވެރ  ިގދ.ގައްދޫ ި ިއަދ ، ިކަމާއ ، ޑ ވެލޮޕްމަންޓުން

%ި ިޢަމަލެއ02ިިްސޮސައ ޓީން ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ކަމުގައ  ިމ ހާތަނަށް ިއަދ  ިހަމަޖެހ ފައ ވާތީ، ިގޮތަށް ޚަރަދުކުރާ
ިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުބެލެވޭތީ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

 

ޑ ވެލޮޕްމަންޓުގެިބީ.ޑީ.އެސް.ސީިޕްރޮގްރާމްގެިއެހީއާއ ،ިރަފްޓާިޕްރޮޖެކްޓުގެިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްި
ިހަދަންި ިފަހަރު ިކުދ ދޯނ  ި)ލަކުޑ ން ިފެސ ލ ޓީ، ިޝެއަރ ންގ ިކޮސްޓް ިގައްދޫގައ  ިލ ބ ގެން އެހީ

ި 00ިިދަސްކޮށްދޭ( ިބޭއްވުމަށްޓަކައ ، ިޕްރޮގްރާމެއް ިޓްރެއ ނ ންގ ިހޯދުމަށ20ިިްދުވަހުގެ ބައ ވެރ އަކު
ިހ ންގަނީިގދ.ގަ ިއެޕްރޮގްރާމް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިސޮސައ ޓީއ ން ިކޯޕަރޭޓ ވް ިއެކުވެރ ންގެ އްދޫ

 ކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާިގޮތަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިމުދާި ިއެތެރެކުރާ ިވައ ގެމަގުން ނޑުމަގުންނާއ  ިކަ ިބޭނުންތަކަށް ިއެކ އެކ  ިފެމ ލީގެ ިއެންޑް ިހެލްތު ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިހުށަހެޅ ފަރާތުގެި ިމައްސަލަ ިމ މަސައްކަތް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކްލ އަރކޮށްދޭނެ ކަސްޓަމުން

ިމ މަސަ ިނ ންމައ ، ިޙަވާލުކުރުމަށް ިކުންފުންޏާ ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިލ ބުނުކަން ިއަންގާފައ ވީނަމަވެސް،ިއްކަތް ސ ޓީން
ިއަދި  ިލަސްވީކަމާއ ، ިޙަވާލުކުރުން ިއެމަސައްކަތް ިގޮސްފައ ނުވާތީ، ިއެފަރާތުން ިޙަވާލުވުމަށް އެމަސައްކަތާ

ިއެނގޭތީ ިބަލައ ގެންކަން ިއަގަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެފަރާތުން ިހަދާފައ ވަނީ ިއެގްރ މެންޓް މ މައްސަލަި، އެމަސައްކަތުގެ

ިވައ ގެމަގުންި ނޑުމަގުންނާއ  ިކަ ިބޭނުންތަކަށް ިއެކ އެކ  ިފެމ ލީގެ ިއެންޑް ިހެލްތު ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ި ިޖެނުއަރީ ިހޯދަންބޭނުންވެގެން ިފަރާތެއް ިކްލ އަރކޮށްދޭނެ ިކަސްޓަމުން ިމުދާ ގައި 1021ިއެތެރެކުރާ

ި ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ިއެކި އެމ ނ ސްޓްރީން ިކްލ އަރކުރުމަށް ިތަކެތ  ިއެސްޓ މޭޓްގައ ، ހުށަހެޅ 
ިޖީ.އެމް.އާރު.ި ިޖަހާފައ ވަނީ ިމ އަގުތައް ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިޖަހާފައ ވާނެ ިއަގުތައް ިވަކ ވަކ ން މުދަލަށް
އެއަރޕޯޓަށްިދައްކަންޖެހޭިހޭންޑްލ ންގިއަދ ިޕްރޮސެސ ންގިޗާޖްފ ޔަވައ ިކަމަށްވެސްިވަކ ިޕޮއ ންޓެއްގައި 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ. ިވާ ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާިލ ޔެފައ  ިއެމ ނ ސްޓްރީން ިޙަވާލުކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތް ިއަދ  ނެކަމަށާއ ،
ިޗާޖްި ިހޭންޑްލ ންގ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިއެސްޓ މޭޓްގައ  ިކ ޔާލ އ ރު، ިލ ޔުންތައް އެއްބަސްވުމުގައ ވާ

ިސުވާލުކުރުމުން ިއެކަމާ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިނެތް ިއޭގައ  ިމާއްދާއެއް ިއެއްވެސް އެި، ލ ބޭނެގޮތަކާބެހޭ
ިލ ޔެފައި  ިއ ތުރަށް ިކަމަށާއ ، ިއަގަށް ިޖުމުލަ ިއެސްޓ މޭޓްގައ ވާ ިހަމައެކަނ  ިބަލާފައ ވަނީ މ ނ ސްޓްރީން
ިދ މާވެފައި  ިމ ކަން ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ ިއެމ ނ ސްޓްރީން ިކަމަށް ިނުބަލާ ިއެއްޗ އްސަށް ހުންނަ

ިނުކުރާނަމަި،ވަނ ކޮށް ިސޮއ  ިކުި،އެއްބަސްވުމުގައ  ިލުމަށްިމ މަސައްކަތް ިސ ޓީއެއް ރެވެންނެތްކަމަށްބުނެ
29ިި ިއެއްގޮތަށ1021ިިްމާޗް ިއެސްޓ މޭޓާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެންގުމުން، ިއޭނާއަށް ިމ ނ ސްޓްރީން ގައ 

ިބުނެފައ ވާި ިނުކުރެވޭނެކަމަށް ިއެކަން ިމ ނ ސްޓްރީން ިއެދުމުންވެސް، ިބަދަލުކޮށްދ ނުމަށް އެއްބަސްވުން
 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި ިރޫމްފ.އަތޮޅު ިއެކްސްޓެންޝަން ިލައ ބްރަރީ ިބަލާއ ރު،ިި،ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ިދީފައ ވާގޮތަށް ިކުންފުންޏަށްށް އަމ އްލަ
އޭގެިސަބަބުންިއެސްކޫލަށްިވަރަށްިބޮޑެތ ިފައ ދާތަކެއްިލ ބޭނެކަމަށްިބެލެވޭތީ،ިމ ކަމުގައ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިއަދި 

ިކޮރަޕްޝަނުގެިޢަމަލެއްިހ ނގާފައ ވާކަންިބެލެވެންިނެތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި

ި

ފ.އަތޮޅުިތަޢުލީމީމަރުކަޒުންިޚަރަދުކޮށްގެންިހަދާފައ ހުރ ިޢ މާރާތެއްގައ ިއެއްވެސްިކުއްޔަކާނުލައ ،ިއެތަންި
ި ިމ ހާރު ިހުންނަތާ ިދީފައ  ިހ ންގަން ިކުލާހެއް ިކޮމްޕ އުޓަރ ިކުންފުންޏަކަށް މަހެއްހައި 00ިއަމ އްލަ

ިކު ިއެތަނަށް ިތަޢުލީމީމަރުކަޒުން ިފ.އަތޮޅު ިކަމަށާއ ، ިއެކުންފުނ ންިިދުވަސްވެއްޖެ ިނުނެގ ނަމަވެސް އްޔެއް
 ކޮމްޕ އުޓަރިކްލާސްިހ ންގަނީިބައ ވެރ ންގެިއަތުންިފީިނަގައ ގެންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ި ިމުވައްޒަފުންގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ 1121ިި)ޖެނުއަރީ 12ިިއ ން ިނ ޔަލަށް(1121ިމާޗް ގެ
ި ިބެލ އ ރު، ިހާޒ ރީން ނޑުހުޅުދޫ ިވޮޗަރުންިގއ.ކަ ިދެ ިއ ދާރާ 10ިި، ކައުންސ ލްގެ ިއޮފީހަށ1021ިިްފެބްރުއަރީ ިގައ 

ިފަރާތްިއެނގެންިނެތުމުން ޝަކުވާއާގުޅޭިއ ތުރުި، ހާޒ ރުނުވާކަމަށްިއެނގެންިނެތުމުންނާއ ،ިއަދ ިޝަކުވާިހުށަހެޅ 
ިމަޢުލޫމާތުިހޯދެންިނެތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި ިބައ ވެރ ވުމަށްިގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ިމުޒާހަރާގައ  ިވޮޗަރުން ިދެ ިތ ބޭ ިއެއ ދާރާގައ  ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ
10ިި ިކައުންސ ލްގ1021ިިެފެބްރުއަރީ ނޑުހުޅުދޫ ިކަ ިމީހުންގާތު ިދެ ިމ  ިކަމަށާއ ، ިފޮނުވާފައ ވާ މާލެ

ިޑ އުޓީއެ ިއެމީހުންގެިއެއްވެސް ިބުނެފައ ވަނީ ިހެނދުނު ިއެދުވަހު ިޒ ންމާދާރުިވެރ ޔާ ިނޯންނާނެިއ ދާރާގެ އް
ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.  ކަމަށާއ ،ިދެިމީހުންވެސްިމުޒާހަރާއަށްިމާލެިދާށޭިކަމުގައި 

 

14 

ިއޮފްި ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިސެކްޝަނާއ ، ިޖެނެރަލްސަރވ ސް ިއެންވަޔަރަމަންޓް/ ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިސ ޓީގެ އައްޑޫ
ބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއައްޫޑިިއެންވަޔަރަމަންޓް/ިއެންވަޔަރަމަންޓްިސަރވ ސްިސެކްޝަނުގެިސެކ އުރ ޓީި

ިފަރާތްތަކުންި ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާއ  ިކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ސ ޓީ

ިއެންވަޔަރަމަންޓް/ި ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިހުންނަ ިހުޅުމީދޫގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ އައްޑޫ
ިސަރވ ސްި ިއެންވަޔަރަމަންޓް ިއެންވަޔަރަމަންޓް/ ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިސެކްޝަނާއ ، ޖެނެރަލްސަރވ ސް

އ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިސެކްޝަނުގެިސެކ އުރ ޓީިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއެއ ދާރާއ ންިކޮށްފަ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިއ ންި ިއެއެއާޒް ިހޯމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއަމަލުކުރުމަށް ިސޯސްކުރުމުގައ  ިއައުޓް ިވޮޗަރުން ިއަގުތަކަކީ ހުށަހަޅާފައ ވާ
ނޑައަ ިހ ސާުބިކަ ިއަންދާސީ ިއަގުތަކެއްކަމާއ ، ިބޮޑު ިއަގުތަކަށްވުރެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ނޑުގައ  ިމ ންގަ ޅާފައ ވާ

ިމަޢުލޫމާތުި ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާއ  ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިބޮޑުއަގުތަކެއް ިއަގުތަކަށްވުރެ ިމ ންގަނޑުގައ ވާ ިއެ ހުށަހެޅ އ ރު،
ިފަރާތްތަި ިހާޒ ރުވ  ިސާފުކުރުމަށް ިފުރ ހަމަިދ ންއ ރު،ިމަޢުލޫމާތު ިއަގުތަކުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ނޑުގައ  ިމ ންގަ ިއެ ކަށް

ިއަލުންި ިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު، ިއެއ ޢުލާނު ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިދީފައ ނުވާތީކަމަށް ިއެފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު
ިއެމަސައްކަތްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށާއ ،ިއަދ  ިއެއ ދާރާގެިި،އ ޢުލާންކޮށްގެން ބެލުމުގެިދަށުގައި ިކުރ އަށްިއޮތްތާނގައ 

ިމަޢުލޫމާތުި ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާއ  ިކުރާ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިތަންތަނުގެ ހުންނަ
ިއައުޓްސޯސްި ިވޮޗަރުން ިޢާންމުކޮށްފައ ވާ ިއ ން ިއެފެއާޒް ިހޯމް ިއޮފް ިހާޒ ރުވާިފަރާތްތަކަށްިމ ނ ސްޓްރީ ސާފުކުރުމަށް

ިމ ންގަނ ިއަމަލުކުރާ ިކައުންސ ލްގެިކުރުމުގައ  ިސ ޓީ ިއައްޑޫ ިދ ނުމަށް ިއެފަރާތްތަކަށް ިމަޢުލޫމާތު ިފުރ ހަމަ ޑުގެ
ދެންނެވީއެވެ.ި ިއ ދާރާގައި 

 

ިތުހުމަތުކުރެވޭފަދަި ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއެވޯޑްކުރުމުގައ  ިބ ޑް ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައާއ ، ިބ ޑްތައް ހުށަހެޅ 
 ކަންތައްތަކެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި ިނުވާތީ، ިފާހަގަކުރެވ ފައ  ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިބެލ ބެލުމުގައ  ިގދ.އަތޮޅުިގދ.އަތޮޅުގެމ މައްސަލަ އާއ ،
ިއ ދާރާއ ންި ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލްގެ
ިއެއްގޮތަށްި ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއެސްޓ މޭޓްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ކޮށްފައ ވާ

ިމަތ ން ިއެންމެ ިގެންދ އުމަށްިިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ިކުރ ޔަށް ިޙަވާލުކޮށްގެން ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތަކާ ިލ ބޭ މާކްސް
ދެންނެވީއެވެ. ިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 

 

ިގދ.އަތޮޅުި ިބެލެހެއްޓުމަށް ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ގދ.އަތޮޅުގެއާއ ،
ި ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިއެންމެިކައުންސ ލްގެ ިބެލެހެއްޓުމަށް ިސެކ އުރ ޓީ ދެއ ދާރާގެ

ިމަގާމުގެި ިރައީސްގެ ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިފަރާތަކަށް ިއެހެން ިނޫން ިފަރާތް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ކުޑައަގެއް
ިޙަވާލުކުރަންި ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތަކަށް ިޕާޓީގެ ިތާއީދުކުރާ ިއޭނާއަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ނުފޫޒް

 ލަ.ނ ންމާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަ
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2. ި ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރު ިމާވަށު 02ިިލ. ިގެނައި 0222ިމާރޗް ިތަނަކުން ިކޮންމެވެސް ގައ 

ިއަގުގެގޮތުގައ  ިމީޓަރެއްގެ ިތެޔޮ ި، ހަލާކުވެފައ ވާ ިޙަވާލުވެގެން ިއަމ އްލައަށް ިހުއްދަދީގެން 3,700.00ިއަމ އްލައަށް

ިބޭނުންކޮށްފައ ވާި ިނަގައ  ިރުފ ޔާ ިހަތްސަތޭކަ( ިި)ތ ންހާސް ިއަދ  11ިިކަމަށާއ  ިހުރ0222ިިެޖޫން ިޗުއްޓީގައ  ގައ 

ިޙަވާލުވެި ިފައ ސާއާ ިއަމ އްލައަށް ިހުއްދަދީގެން ިއަމ އްލައަށް ިނަމުގައ  ިގަތުމުގެ ިތެޔޮމީޓަރެއް ިއައ ސް އޮފީހަށް

ި ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރު ިމާވަށު ިމާރ00ިލ. ިގެނައި 1009ިޗް ިތަނަކުން ިކޮންމެވެސް ގައ 
ިއަގުގެގޮތުގައ  ިމީޓަރެއްގެ ިތެޔޮ ިޙަވާލުވެގެންި، ހަލާކުވެފައ ވާ ިއަމ އްލައަށް ިހުއްދަދީގެން އަމ އްލައަށް

3,700.00ިި ިއަދ  ިބޭނުންކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ  ިނަގައ  ިހަތްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާ 22ިި)ތ ންހާސް 1009ިޖޫން
ިއޮފީހަށްި ިހުރެ ިޗުއްޓީގައ  ިހުއްދަދީގެންިިގައ  ިއަމ އްލައަށް ިނަމުގައ  ިގަތުމުގެ ިތެޔޮމީޓަރެއް އައ ސް

17 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިހުށަހެޅ ފައ ވާިމައްސަލ22,500.00ިިަ މ ކޮމ ޝަނުގެި)ބާވީސްހާސްިފަސްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާިނަގާފައ ވާިކަމަށްިބުނެ

ިރާތުންިތަޙުޤީޤުިކުރުމަށްފަހުިމައްސަލަިނ ންމަންިފެންނަގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ިފަ

 ިާިޒަކަރ އްޔ ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރުކަމާ ިލ.މާވަށު ިބަލާއ ރު، ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު މ މައްސަލައ ގެ

ރައްޔ ތުންގެިތެޔޮިފ ހާރައަށްިދެިތެޔޮމީޓަރިގަތުމުގައ ިތެޔޮިމީޓަރިގަތްިފަރާތްިފ ޔަވައި ، ޙަވާލުވެހުރ ިދުވަސްވަރު

ިތެޔޮި ިރައްޔ ތުންގެ ިތެޔޮމީޓަރ ިދެ ިއެ ިނަމަވެސް ިނެތް ިއެނގެން ިހޯދާފައ ވާކަން ިކޯޓޭޝަން ިފަރާތުން އ ތުރު

ިގަނެފަ ިމީޓަރު ިގަތް ިފުރަތަމަ ިއެނގޭތީއާއ  ިތަޙުޤީޤުން ިލ ބ ފައ ވާކަން ިފ ހާރައަށް ި''ހަކަތަ ިކަމަށ0ިްއ ވަނީ ިއ ން ''

ި ި''ހަކަތަ ިބޭނުންކޮށްފައ ވ0ިާވެފައ  ިއެމީޓަރަކީ ިވުމުން ިތަނެއްކަމަށް ިހުންނަ ިވ އްކަން ިތަކެތ  ިއެބާވަތުގެ ިއަކީ ''

ިލ ބ ފައ ވާި ިގޮތުގައ  ިޑ ސްކައުންޓްގެ ިއ ރު ިގަތް ިއ ން ިޕެކް ިއޮއ ލް ިތެޔޮމީޓަރ ިދެވަނަ ިނުބެލެވޭތީއާއ  މީޓަރެއްކަން

ިމީޓަރ1,000.00ިިު ިމ ދެތެޔޮ ިއެނގޭތީއާއ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަން ިއޮފީހާ ިމާވަށު ިއަނބުރާ ިރުފ ޔާ )އެއްހާސް(

ިއޮންނަކަންިތަޙްޤީޤަށްި ިކަހަލަިގުޅުމެއް ިއެއްވެސް ގަނެފައ ވާިދެފ ހާރައ ގެިއެއްވެސްިފަރާތަކާ،ިވަލީދުިޒަކަރ އްޔާއާ

ިރައްޔ ތު ިލ.މާވަށު ިތެޔޮމީޓަރ ިދެ ިމ  ިލ.މާވަށުިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ، ިގަތުމުގައ ، ިފ ހާރައަށް ިތެޔޮ ންގެ

ިބޭނުންކޮށްގެންި ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިސަންދާނު ިލ.މާވަށު ިހުރ  ިއޭރު ކައުންސ ލަރއަކަށް

ިޤާނޫންިި،ނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދ ކަންިނުވަތަިހޯދައ ދީފައ ވާކަންިސާބ ތުވާވަރަށްިހެއްކާއ ިގަރީނާިލ ބ ފައ ިނެތުމުން

ި ި-)އެންޓ ި، 0220/10ނަންބަރު: ިގެ ިޤާނޫން( ިކޮމ ޝަނުގެ 02ިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނ1ިިަވަނަ

ނަންބަރުގައ ވާިފަދައ ންިމ މައްސަލައަކީިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަނޑައަޅައ ި

 މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.

 

ިމަޝް .1 ިވެރ ންގެ ިރަށުގެ ިޙަސަންިރ.ކިކޮމ ޓީއާއ  ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިއެރަށު ިނުލައ  ވަރާއާ

ި ިބުނ2,000.00ިިެމަނ ކަށް ިކަމަށް ިގ ނަވެފައ ވާ ިމަހަށްވުރެ ިތ ން ިދެމުންގެންދާތާ ިއެލަވަންސް ިރުފ ޔާގެ )ދެހާސް(

ި ިމައްސަލަ ިފެންނަގޮިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިނ ންމަން ިމައްސަލަ ިކުރުމަށްފަހު ިތަޙުޤީޤު ިފަރާތުން ިތ ރީގައި މ ކޮމ ޝަނުގެ ތް

ި ިޙަވާލުވެ ިފައ ސާއާ ިކަމަށ22,500.00ިިްއަމ އްލައަށް ިނަގާފައ ވާ ިރުފ ޔާ ިފަސްސަތޭކަ( )ބާވީސްހާސް
ިއެރަށުި ިނުލައ  ިމަޝްވަރާއާ ިވެރ ންގެ ިރަށުގެ ިކޮމ ޓީއާއ  ިރ.ކ ިމައްސަލައާއ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ބުނެ

ިއ ންޖީނުގޭގަ ިމަނ ކަށް ިޙަސަން ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިއެލަވަންސ2,000.00ިިްއ  ިރުފ ޔާގެ )ދެހާސް(
 ދެމުންގެންދާތާިތ ންިމަހަށްވުރެިގ ނަވެފައ ވާިކަމަށްިބުނެިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަ.
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 ނަންބަރުި

 މ ވަނީއެވެ.

 

 ުިބަލާއ ރ ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ިޙަސަންިި،މ މައްސަލައ ގެ ިމެނޭޖަރ ިއ ންޖީނުގޭގެ ލ.މާވަށު
ި 1009ިިޙުސައ ނަށް ިމަހަކު ިމެއ މަހުގައ  ިމަހާއ  ިއޭޕްރީލް ިއަހަރުގެ ިރޭޓުނ2,000ިިްވަނަ ިގެ ިރުފ ޔާ )ދެހާސް(

ިކުރަންޖެހޭި ިޢާންމުކޮށް ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިދީފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިމަސައްކަތުގެ އ ތުރަށްކުރ 
ިކުރުމުންކަމަށްި ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިމަސައްކަތްތަކެއް ިބޮޑެތ  ިކޮންމެވެސް ިއޭނާ ިއެދުވަސްވަރު ިއ ތުރަށް މަސައްކަތްތަކުގެ

ިޒަކަރ އްޔާ ިބުނެދެވ ފައ ނުވާތީ،ިވަލީދު ިކޮބައ ކަން ިއެމަސައްކަތަކީ ިކުރ  ިއެދުވަސްވަރު ިއޭނާ ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް
ިމެނޭޖަރިހަސަންި ިއ ންޖީޏުގޭގެ ިމ ފައ ސާ ިޚަރަދުކޮށް ިފައ ސާއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިބަހެއްނެތ  ިއެއްވެސް ރައްޔ ތުންގެ

ިޒަކަ ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރ ިއޭރުގެ ިލ.މާވަށު ިދީފައ މ ވަނީ ިނ ންމުިޙުސައ ނަށް ިއަމ އްލަ އްގެިމެރ އްޔާގެ
ވަނަިއަހަރުގެިއޭޕްރީލްިމަހާއ 1009ިިމައްޗަށްކަމަށްވުމުން،ިލ.މާވަށުިއ ންޖީނުގޭގެިމެނޭޖަރިޙަސަންިޙުސައ ނަށްި

ި ިމަހަކު ިގޮތުގައި 2,000ިމެއ މަހުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިމަސައްކަތުގެ ިއ ތުރަށްކުރ  ިރޭޓުން ިގެ ިރުފ ޔާ )ދެހާސް(
ިދީފައ ވަނީ ިޒަކަރ އްޔާގެިލިފައ ސާ ިކައުންސ ލަރިވަލީދު ިއޭރުގެ ިނާޖާއ ުޒިި.މާވަށު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު މަޤާމުގެ

ވަނ21ިަކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނުގެިިބެލެވޭތީ،ފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމަށްިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަންި
ި ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރ ިއޭރުގެ ިލ.މާވަށު ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ިދަޢުވާކުރުމަށްިިޒަކަރ އްޔާގެމާއްދާގެ މައްޗަށް

ިނ ންމީއެވެ. ިފޮނުވަން ިއޮފީހަށް ިރައްޔ ތުންނަށްިިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެ ިސަބަބުން ިއަމަލުކުރުމުގެ ިއެގޮތަށް އަދ 
ި ިކަމަށްވާ ިގެއްލުން ިޝަރީޢަތަށ4,000.00ިިްލ ބުނު ިދައުވާވެސް ިހޯދުމުގެ ިއަތުން ިޒަކަރ އްޔާގެ ިވަލީދު ރުފ ޔާ

 ޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ.ިިހުށަހެޅުމަށް

ކަންތައްތައްިރަނގަޅުކުރުމަށާއ ،ި ގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިހުރި  1009ިމީގެިއ ތުރުން،ިލ.މާވަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 
ޙުސައ ނަށްިދ ނުމަށްިގެިރޭޓުންިއެލަވަންސްގެިގޮތުގައ ިޙަސަނ1000ިް/-ވަނަިއަހަރުގެިއެޕްރީލްިމަހާއ ިމެއ ިމަހުި

ިހޯދާފައ ނުވާތީި ިހުއްދައެއް ިކޮމެޓީގެ ިރކ ިކުރުމުގައ  ިޚަރަދު ިމ  ިޚަރަދުކޮށްފައ ވާތީއާއ  ިފައ ސާއ ން ރައްޔ ތުންގެ
ިއެފައ ސާިއޭރުގެިކައުންސ ލަރިވަލީދުިޒަކަރ އްޔާިއަތުންިއަނބުރާިހޯދުމަށްިއެންގީއެވެ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

އ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިފ.ފ އަލީިއ ޖްތ މާޢީިސަރަހައްދުިކުނ ކަހާިސާފުކުރާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިފީއަލީިއޮފީހުންިކުރ ި
ިފ.ފީއަލީި ިޙަވާލުކުރުމުގައ  ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތަކާ ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިކޮށްދ ނުމަށް އެމަސައްކަތް

ގޮތްިތ ރީގައި މ ކަތީބުިވަކ ިމީހަކަށްިނާޖާއ ޒުިފައ ދާިހޯދައ ދ ނުމަށްިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިނ ން
ިމ ވަނީއެވެ.

ިި
ިއޮފީހުންި .2 ިފީއަލީ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިސާފުކުރާނެ ިކުނ ކަހާ ިސަރަހައްދު ިއ ޖްތ މާޢީ ފ.ފ އަލީ

ިފަރާތަކާި ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިކޮށްދ ނުމަށް ިއެމަސައްކަތް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ކުރ 
ިޙަވާލުކުރުމުގައ  ިޤަވާޢ ދުގައ ވާގޮތުގެމަި،އެމަސައްކަތް ިމާލ އްޔަތުގެ ިއެންމެމަތ ންިދައުލަތުގެ ތީން،

ި ިޤަވާޢ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިޙަވާލުކޮށްފައ ނުވަނީ، ިއެމަސައްކަތް ވަނަމާއްދާގައ 9.29ިިޕޮއ ންޓްލ ބުނުފަރާތާ
ި ިކަންތައްތަކަށް ިލާޒ މުކޮށްފައ ވާ ިބެލުމަށް ިކޮމެޓީން ިބަލާ ިއެންމެމަތ ންިބަލާއަންދާސީހ ސާބު އ ރު،

ިފަދަ ިއެމާއްދާގައ ބުނާ ިބެލެވެންނެތުމުންކަމަށްިިޕޮއ ންޓްލ ބުނުފަރާތަކީ، ިފަރާތެއްކަމަށް ޤާބ ލު
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި ިފޯމްގައ  ިހުށަހަޅާ ިއަންދާސީހ ސާބު ިމ ކޮމ ޝަނުންބެލ އ ރުވެސް، ިއަދ  ފާހަގަކޮށްފައ ވުމާއ ،
ިއެފަރާތުގެި ިއެނގެންނެތުމުން، ިހުށަހަޅައ ފައ ވާކަން ިޕޮއ ންޓްލ ބުނުފަރާތުންވެސް ިއެންމެމަތ ން ލ ޔުންތައް

ިކެންސަލްކޮށްޤާބ ލުކަ ިލ ބުނުފަރާތް ިޕޮއ ންޓް ިއެންމެމަތ ން ިޝައްކުއުފެދޭތީ، ިއެއުޞޫލުންި، މާމެދު ިހަމަ އަދ 
ިސަބަބަށްި ިކެންސަލްކުރަންޖެހުނު ިލ ބުނުފަރާތް ިޕޮއ ންޓް ިއެންމެމަތ ން ިތ ންވަނައަށް ި،ބަލާއ ރުިދެވަނައަށާއ 

ިހ ސާބުތައްބެލ ި ިއަންދާސީ ިހަވާލުކުރަން ިމަސައްކަތް ިނ ންމުމަކީ،ިިއެހެންފަރާތަކާ ިނ ންމ  ކޮމެޓީން
ިނުފެން ިބަލާނެތަނެއްއޮތްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަމަށް ިފައ ދާއެއްހޯދައ ދ ނުމަށް ިނާޖާއ ޒު ނާތީ،ިވަކ ފަރާތަކަށް

 މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.
  

ިހޯި، ކުރ އަށްއޮތްތާނގައ  .2 ިޚ ދުމަތް ިތަކެތ ގަތުމަށާއ  ިކުރުވުމަށާއ ، ިމަސައްކަތް ިއަންދާސީިއެކ އެކ  ދުމަށް
ިފުރ ހަމަކުރުމަށްި ިކަންކަން ިވާގޮތަށް ިޤަވާޢ ދުގައ  ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއެކަންކުރުމަށް ހ ސާބުހޯދާއ ރު،

ި ިއ ޖްތ މާޢީ ިހޯދުމަށްިފ.ފީއަލީގެ ިފަރާތެއް ިސާފުކުރާނެ ނޑު ިކުނ ގޮ ިއަދ  ިމަގުގޯޅ ތައް ސަރަހައްދުތަކާއ 
ި ިއެކަމަށ1022ިިްބޭނުންވެގެން ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއޮފީހުން ިފީއަލީ ިޖެނުއަރީމަހު ިއަހަރުގެ ވަނަ

ިރަގަނޅަށްނޫންކަމަ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ، ިމަސައްކަތް ިފަރާތަކާ ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިބުނެިކުރ މަތ ލ  ށް
ިދައުލަތަށްި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ، ިމަސައްކަތް ިމަޢުލޫމާތުދީ ިއ ޢުލާންކޮށް ިއަލުން ިބާޠ ލްކޮށް އެގްރ މެންޓް
ިސްކޫލުގެި ިފީއަލީ ިމ މަސައްކަތް ިއެގޮތުން ިވާގޮތަށްކަމަށާއ ، ިފައ ދާ ިވަކ ބަޔަކަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް

ިހޯދަންއަ ިމަޢުލޫމާތު ިހެދުމަށްޓަކައ ، ިލ ބޭގޮތް ިބޭރުންިޕީ.ޓީއޭއަށް ިމެމްބަރެއް ިކައުންސ ލް ިފަރާތްތަކާ އ 
ިމަސައްކަތަށްި ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިއެސްޓ މޭޓް ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިދައްކާފައ ވާ ިވާހަކަ ބައްދަލުކޮށް
ިހުށަހެޅުމަށްި ިއެސްޓ މޭޓް ިލ ބޭގޮތަށްވެސް ިމަސައްކަތް ިއެއަގަށް ިއަންގައ  ިއޮތްއަގުވެސް ނޑައެޅ ފައ  ކަ

ިނާިމައްސަލަ.ބާރުއަޅާފައ ވާިކަމަށްިބު
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 އެވެ.ފ.ފީއަލީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީ
 

ި،ވާގޮތުގެމަތީންިވަނަިމާއްދާގައ 9.28ިިޢާންމުކޮށްިހުޅުވާލެވޭިބީލަންތަކުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤަވާޢ ދުގެި .1
ިމަޢުލޫމާތުި ިބަޔާންކޮށް، ިޝީޓުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިއުޞޫލު ިދޭނެ ިޕޮއ ންޓް ިކުރުމުގައ  ިވަޒަން ިބީލަންތައް ހުށަހަޅާ
ިޤަވާޢ ދުގެި ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިއެރުވުމަށާއ ، ިލ ޔުމުން ިފަރާތްތަކަށް ިޙާޟ ރުވާ ިބައްދަލުވުމަށް ދ ނުމުގެ

9.10ިި ިލ ބޭ ިޕޮއ ންޓް ިއެންމެމަތ ން ިމައްޗަށްިގައ ވާގޮތުގެމަތީން ިހަވާލުކުރުމުގެ ިކަންކަން ފަރާތަކަށް
ިއަންދާސީހ ސާބުި ިލ ޔުންތައް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިއެއާއެކު ިހުށަހަޅާއ ރު، ިހ ސާބު ސަމާލުކަންދ ނުމަށާއ ،ިއަންދާސީ

ިއެވެ.ހުށަހަޅާފޯމުގައ ިބަޔާންކުރުމަށްިފ.ފީއަލީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީި
ި

ިމަޝްވަރާކުރެވ ގެންި ިރކ.ކޮމ ޓީގައ  ިއޮތް ިއޭރު ިޢ މާރާތްކުރަށް ިޗެކްޕޯސްޓެއް ިސަރަޙައްދުގައ  ިގައުކެޑ  ސ.ހ ތަދޫ
ިއޮތްި ިއޭރު ިނުކުރުމަށް ިމ މަސައްކަތް ިއެދުވަސްވަރު ިނެގުމަށްފަހު، ިފައ ސާ ިއެކައުންޓުން ިރައްޔ ތުންގެ ހ ތަދޫ

ިނ ންމުމުން ިރަި،ރކ.ކޮމ ޓީން ިޖަމާކޮށްފައ ވަނ ކޮށްއަނބުރާ ިއެފައ ސާ ިއެކައުންޓަށް ިދެތ ންމަްސިި،އްޔ ތުންގެ އޭގެ
ނޑައެޅ ފައ ވާި ފަހުން،ިމ މަސައްކަތްިއަލުންިކުރުމަށްިފައ ސާިހޯދުމަށްިލ ޔެިމ މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރާނެިފަރާތެއްިކަ

އަސަރީގޭިމުޙައްމަދުިޝާމ ންިސ.ހ ތަދޫިކުރީގެިކައުންސ ލަރިސ.ހ ތަދޫިއުޞޫލުތަކާިޚ ލާފަށްިކަނޑައަޅާފައ ވަނީި
ި ިއެނގޭތީއާއ ، ިލ ޔެކ ޔުމުން ިކަން ިކުރުވާފައި ޢަލީ ިމ މަސައްކަތް ިޚަރަދުކޮށްގެން ިފައ ސާ ިރައްޔ ތުންގެ ސ.ހ ތަދޫ

ި ިނަންބަރު ިކޯޓުގެ ިމަދަނީ MC/2009ި(00ިި/3087މ ވަނީ ިނ ންމާފައ ވ0212ިާފެބްރުއަރީ ިޤަޟ އްޔާއ ން )
ިމަސް ިރައްޔ ތުންގެ ިއެއްގޮތަށް ިނުބެލެވޭތީއާއ ޙުކުމާ ިއޮވެގެންކަމަށް ިރުހުން ިރައްޔ ތުންގެ ިއަދ  ިބަލައ ގެން ި،ލަޙަތަށް

ިކުޑަި ިވަރަށް ިބޭނުންކޮށްފައ ވަނީ ިފުލުހުން ިޗެކްޕޯސްޓު ިޢ މާރާތްކުރ  ިސަރަޙައްދުގައ  ިގައުކެޑ  ހ ތަދޫ
ި ިދުވަސްކޮޅެއްގައ ކަމަށްވެފައ  ިފައ ސާއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިއ189,393.75ިަހ ތަދޫ ިނުވަހާސްި)އެއްސަތޭކަ ށްޑ ހަ

ި ިރުފ ޔާ ިފަސްލާރ ( ިހަތްދ ހަ ިރުފ ޔާ ިތ ން ިނުވަދ ހަ ިނަފާިތ ންސަތޭކަ ިޗެކްޕޯސްޓުގެ ިޢ މާރާތްކުރ  ޚަރަދުކޮށްގެން
ިޚަރަދުކުރެވ ފައ މ ވަނީި ިމ ފައ ސާ ިހަލާކުވެފައ ވުމުން ިމ ހާރު ިއެތަން ިނުލ ބ  ިރައްޔ ތުންނަށް ިއެދެވޭގޮތުގައ  އެންމެ

ިހު ިއެކަން ިމެދުވެރ ކޮށް ިފުލުހުން ިނަގަމުންދާތީ ިވެލ  ިޢަދަދެއްގެ ިގ ނަ ިއަތ ރ މަތ ން އްޓުވުމުގެިސ.ހ ތަދޫ
ި ިގޮތުގައި  ި ިބޭކާރު ި ިޢ މާރާތަކީ ި ިއަޅާފައ ވާ ި ިޞަރަޙައްދުގައ  ި ނޑ  ިގައުކެ ިހ ތަދޫ ި ނަމުގައ ،

ި ިފައ ސާއ ން ިއަދި ރ2111ިު/-ިރައްޔ ތުންގެ ިކަމަށާއ ، ިޢ މާރާތެއް ިކޮށްފައ ވާ ިޚަރަދުކޮށްގެން ފ ޔާ
ިޢ  ިދޮރަށާއ ، ިމ ޢ މާރާތުގެ ިގެއްލުންތައް ިބޮޑެތ  ިމ ކަމުގައި މާރާތަށް ިކައުންސ ލަރ ދެމުންދާއ ރުވެސް

ިއޮންނަި ިޖެހ ގެން ިއޮފީހާއ  ިޕްރޮވ ންސް ިބ މުންނާއ ، ިހ އްކ  ިހ ތަދޫ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، އ ޙުމާލުވެފައ ވާ
ިބްލޮކުންވެސްިބ ންިދޫކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިއެންމެ ިބެލެވޭތީ،ރައްޔ ތުންނަށް ިނޫންކަމަށް ިގޮތުގައ  ިޢ މާރާތްިިފައ ދާހުރ  ިސަރަޙައްދުގައ  ިގައުކެޑ  ސ.ހ ތަދޫ
ި ިހުރ  ިއޭރު ިކައުންސ ލަރއަކަށް ިސ.ހ ތަދޫ ިމަސައްކަތަކީ ިޢ މާރާތްކުރުމުގެ ިޗެކްޕޯސްޓް ސ.ހ ތަދޫިކޮށްފައ ވާ

ިޢަލީި ިޝާމ ން ިމުޙައްމަދު ިފައ ިއަސަރީގޭ ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިިޙަވާލުކުރި މަޤާމުގެ ިމަސައްކަތް ދާއެއް
ިޤާނޫނުގެި ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން ިދަލީލުކޮށްދޭތީ ިކަމެއްކަން ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދައ ދ ނުމަށް ފަރާތަށް

ިމާއްދާގެި)ހ(ިގެިދަށުނ10ިް ިޢަލީިވަނަ ިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިމުޙައްމަދުިޝާމ ން ިމައްޗަށްިދަޢުވާކުރުމަށް ގެ
ިންިނ ންމީއެވެ.ިއޮފީހަށްިފޮނުވަި

ި
ި ިއަންދާސީިއަދ  ިއެކަމަށް ިފަރާތްތަކުން ިޝައުޤުވެރ ވާ ިހެދުމަށް ިޗެކްޕޯސްޓެއް ިކޯޒްވޭކައ ރީގައ  ިގައުކެޑ  ސ.ހ ތަދޫ

މަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންިޙާޟ ރުވ ިފަރާތްތަކަށްިސ.ހ ތަދޫިއޮފީހުންިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިހުށަހެޅުމަށްިއެދ ި
ި ިގަވާޢ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިދެވ ފައ ވީނަމަވެސް ިމަޢުލޫމާތު ިބުނެފައ ވާގޮތަށ9.28ިިްލ ޔުމުން މާއްދާގައ 

ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަމާއި  ިލ ޔުމުގައ  ިއެ ިއުޞޫލު ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިހޮވުމުގައ  ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ މަސައްކަތް
ިހު ިއެނގެންނެތްކަމާއ  ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވާކަން ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ިޙަވާލުކުރާނެިށަހަޅާފައ ވާ މ މަސައްކަތް

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކަނޑައަޅާފައ ވަނީ ިނޫންކަނ0202ިިްފަރާތެއް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށް ގައ 
ންގުމަށްިހުޅުވ ފައ ވާިދޮރަކަށްިވުމާއ ިމ ފަދަިމަސައްކަތްކުރަންިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލުތައްިހ ިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިމ ކަމަކީި

ޙަވާލުވެގެންިތ ބޭިފަރާތްތަކުންިބޭނުންގޮތަކަށްިއެކަންކަންިކުރުމުގެިފުރުޞަތުިލ ބޭނެކަމަކަށްިވުމުން،ިކުރ އަށްިއޮތްި
ިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ި ިގެންދާއ ރުިދައުލަތުގެ ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތްތައް ިމ ފަދަ 9.28ިިދުގެިތަނުގައ  ވަނ9.10ިިައާއ 

ިބަޔާންކޮ ިޢަމަލުކުރުމަށްިމާއްދާގައ  ިއޮފްިިށްފައ ވާގޮތަށް ިޑ ޕާޓްމެންޓް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ސ ޓީ
 ލޮޕްމެންޓަށްިއެންގީއެވެ.އ ންފްރަސްޓްރަކްޗަރިޑ ވެި

ި

ިގުޅ ގެންި ިއ ޢުލާނާއ  ިކުރެވުނު ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިސާފުކޮށްދޭނެ ިފޮޅާ ިހޮސްޕ ޓަލް ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ޏ.
ިގުޅ ގެން،ި ިޝަކުވާއަކާ ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިތުހުމަތުކޮށް ިހ ންގާފައ ވާކަމަށް ިޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަންގެ

ިވަނަިއަހަރުގެިޖޫންމަހުގ1122ިިެޏ.ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލްިފޮޅާސާފުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްި
ިމަސައްކަތްި ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ިއެހޮސްޕ ޓަލުން ތެރޭގައ 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިމ ކޮމ ޝަނު ިހަވާލުނުކުރުމަށް ިފަރާތަކާ ިވަކ  ިގުޅ ގެންއެމަސައްކަތް ިއެންގުމާއ  ިހޮސްޕ ޓަލްި، ން ިއަތޮޅު ފުވައްމުލަކު
ފޮޅާިސާފުކުރުމަށްިހުށަހެޅ ފައ ވާިޕްރޮޕޯސަލްތައްިސަދަންިހެލްތްިސާރވ ސަސްިކޯޕަރޭޝަނުންިއ ވެލުއޭޓްިކޮށްފައި 

ިއެކޯޕަރޭޝަންގެ ިނުވާކަމަށް ިނ ންމާފައ  ިހަވާލުކުރުމަށް ިވަކ ފަރާތަކާ ިއެމަސައްކަތް ިކަމަށާއ ، ޖ ންގިމެނޭިިނުވާ
ިހުރި  ިހަވާލުވެ ިކަންތަކާއ  ިބ ޑް ިއެކޯޕަރޭޝަންގެ ިޑ ރެކްޓަރަކާއ ، ިބޯޑުގެ ިއެކޯޕަރޭޝަންގެ ޑ ރެކްޓަރާއ ،
ިބުނެފައ ވާތީއާއ ،ި ިބަޔާނުގައ  ިދީފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިޑ ރެކްޓަރ ިއެސ ސްޓެންޓް ިއޮފ ސަރާއ ، މެއ ންޓެނެންސް

ިވަގުތީގޮތުންިިކުރ ންވެސްިކުރަމުންިއައ  ިކުރ ޔަށްިގެންދާކަންިލ ޔެކ ޔުމުްނިިއެމަސައްކަތް ިހަވާލުކޮށްގެން ފަރާތާއ 
ސާބ ތުވާންިއޮތަތީއާއ ،ިފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލްިފޮޅާިސާފުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުރެވުނުިއ ޢުލާނާއި 

ިޕްރޮޕޯ ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިއެމަސައްކަތަށް ިގުޅ ގެން ިތުހުމަތާއ  ިކޮރަޕްޝަންގެ ިކޮށްފައ ވާ ިމުއްދަތުިގުޅ ގެން ސަލްތަކުގެ
ިއަލުންި ިބާޠ ލްކޮށް ިއެއ ޢުލާން ިނުވާތީ، ިކުރެވ ފައ  ިއ ވެލުއޭޓް ިއެޕްރޮޕޯސަލްތައް ިއ ރުވެސް ިދ ޔަ ފަހަނަޅައ 

ި ިނ ންމާފައ ވާކަމަށް ިކުރުމަށް ިއ ޢުލާން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ 02ިިއެމަސައްކަތް ގައި 0211ިޑ ސެމްބަރ
ި ިބަޔާންކޮށްއެކޯޕަރޭޝަނުގެ ިމަސައްކަތްިސ ޓީގައ  ިސާފުކުރުމުގެ ިފޮޅާ ިހޮސްޕ ޓަލް ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ފައ ވާތީ،

ި ިހޯދުމަށްޓަކައ  ިފަރާތެއް 09ިިކޮށްދޭނެ 1022ިިޖޫން ިކޮށްފައ ވާ ިޢަމަލެއްިގައ  ިކޮރަޕްޝަންގެ ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާއ 
ވަނ02ިިަޝަނުގެިޤާނޫނުގެިކޮރަޕްޝަންިކޮމ -ހ ންގާފައ ވާކަމަށްިދަލީލުިކުރާިއެއްވެސްިހެއްކެއްިނެތުމާއެކު،ިއެންޓ ި

ނޑައަޅައ ި ިކަ ިކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިނުވާ ިހ މެނ ފައ  ިކުށެއް ިގެ ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ިދަށުން މާއްދާގެ
ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.

ި

ިސަރވ ސަސްި ިހެލްތް ިސަދަން ިހުންނަ ިސ.ހ ތަދޫގައ  ިކަނޑައަޅާފައ ވަނީ ިފަރާތެއް ޙަވާލުކުރާނެ
ިފަރާތަކީި ިހޮވާފައ ވާ ިމ ހާރު ިއެކޯޕަރޭޝަނުން ިއެގޮތުން، ިކަމަށާއ ، ިއަގަށާއ ،ިިކޯޕަރޭޝަނުން ބ ޑްގައ ވާ

ބ ޑްިހުށަހެޅ ިރަނގަޅުިއެހެންިފަރާތްތަކަށްވުރެިދަށްިމާރކްސްިލ ބޭި، އ ރުމަސައްކަތުގެިތަޖުރ ބާއަށްިބަލާ
ިކަމަށްވެސްި ިނުފޫޒުން ިޑ ރެކްޓަރެއްގެ ިއެކޯޕަރޭޝަނުގެ ިކޮށްފައ ވަނީ ިއެކަން ިކަމަށާއ ، ފަރާތެއް

ވާހަކަދެކެމުންދާކަމަށްިބުނާި ިމައްސަލަ.ރަށުތެރޭގައި 

ޏ.ފުވައްމުލަކުގައ ިއަމ އްލަިފަރާތަކުންިހ ންގަމުންދާިޕްރީިސްކޫލުގެިބޭނުމަށްިޏ.އަތޮޅުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި .2
ިތ ރީގައި  ިނ ންމ ގޮތް ިމައްސަލަ ިބުނާ ިދާކަމަށް ިބޭނުންކުރަމުން ިމެޝ ން ިފޮޓޯކޮޕީ ިޕްރ ންޓަރާއ  އ ދާރާގެ

 އެވަނީއެވެ.
 ެިހަމަޖެހ ފައި ިއ ިއ ންތ ޒާމް ިނެގޭނެ ިފޮޓޯކޮޕީ ިޕްރ ންޓްކޮށް ިޢ މާރާތުގައ  ިހ ންގަމުންދާ ިސްކޫލް ޕްރީ

ިނަމަވެސް ިސާބ ތުވެފައ ވީ ިތަހުޤީޤަށް ިސްކޫލްގެިއެި،ނުވާކަން ިއެ ިނަގާނީ ިފޮޓޯކޮޕީ ިޕްރ ންޓްކޮށް ިސްކޫލުން ޕްރީ

ިމެޝ ންި ިކޮޕީ ިފޮޓޯ ިކައުންސ ލްގެ ިބޭނުމަށް ިސްކޫލެއްގެ ިޕްރީ ިޕްރައ ވެޓް ިހ ންގާ ފުވައްމުލަކުން
ންކޮށްގެންިއާއްމުކޮށްިފޮޓޯިކޮޕީިނަގަމުންދާކަމަށާއ ،ިއެިޕްރީިސްކޫލަށްިކ ޔަވަންދާކުދ ންިއެއްތަނުންިބޭނު

ިބޭނުންކުރާކަމަށާއ ،ިމ ޕްރީި ިއުޅަދުތައް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިދަތުރުކުރުމަށް ިތަނަށް އަނެއް
ިއަ ިނާއ ބްރައީސްގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިޢާއ ލާގެިސްކޫލަކީ ިނާއ  ންހެނުން

ިޒ ންމާދުވެރ ޔާއަކީި ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިސްކޫލެއް ިހ ންގާ ިދަށުން މަސްއޫލުވެރ ކަމުގެ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި،ންދ ންިއެހެންިފަރާތްތަކުންވެސްިބުނެފައ ވާތީއާއ މަސްއޫލުވެރ އެއްިދ ރ އުޅޭިގެއ ންކަމަށްިއޭނާއާއ ިތަހުޤީޤަށްިބަޔާި
ި ިނަގާކަންިއެ ިފޮޓޯކޮޕީ ިޕްރ ންޓްކޮށް ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިޏ.އަތޮޅު ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިބޭނުންވާ ިސްކޫލަށް ޕްރީ

ި ިނުވާތީއާއ ، ިއެނގ ފައ  ިފަރާތްތަކަށް ިސުވާލުކުރ  ިމ މައްސަިއެއެއ ދާރާއ ން ިމުވައްޒަފުންނާއ ، ިސްކޫލުގެ ލަިޕްރީ
ިޑ ރެކްޓަި ިޑެޕ އުޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިޏ.އަތޮޅު ިޏ.އަތޮޅުިިރުރައްދުވާ ިއ ންކާރުކޮށްފައ ވާތީ، މ މައްސަލައަށް

ި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިފޮޓޯކޮޕީިިއެއަތޮޅު ިޕްރ ންޓްކޮށް ިލ ޔެކ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިބޭނުމަށް ިސްކޫލްގެ ޕްރީ
ިހެއްި ިސާބ ތުވާވަރަށް ިތަހުޤީޤަށް ިއެންޓ ިނަގާފައ ވާކަން ިލ ބ ފައ ނުވާތީ، ިޤަރީނާ ިކޮމ ޝަނުގެި-ކާއ  ކޮރަޕްޝަން

ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިމ މައްސަލައަކީިކޮރަޕްޝަންިގެިކުށެއްިހ މެނ ފައ ިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަްށ10ިިޤާނޫނުގެި
ނޑައަޅައ ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީ ިއެވެ.ކަ

 
ިހ ންގަމު .1 ިފަރާތަކުން ިއަމ އްލަ ިކުރަންޖެހޭިޏ.ފުވައްމުލަކުގައ  ިގޮވައ ގެން ިދަރ ވަރުން ިސްކޫލުގެ ިޕްރީ ންދާ

ިބުނާ ިބޭނުންކުރަމުންިދާކަމަށް ިވެހ ކަލްތައް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިނ ންމ ިިދަތުރުތަކަށް ގޮތްިމައްސަލަ
 ތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.

 ި ިއެ ިޏ.އަތޮޅު ިނުލާ ިއަގަކާއ  ިއެއްވެސް ިދަތުރުތަކުގައ  ިކުރާ ިފަރާތުން ިސްކޫލްގެ ކައުންސ ލްގެިޕްރީ
އ ދާރާގެިވެހ ކަލްގައ ިދަތުރުކުރުމުގެިއެހީތެރ ކަންިފޯރުކޮށްދީފައ ވާކަންިތަހުޤީޤަށްިސާބ ތުވެފައ ވީިނަމަވެސް،ިޕްީރި
ިވެހ ކަލްި ިސުކޫލްތަކުންކުރާ ިއެ ިފަރާތުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިޏ.އަތޮޅު ިއެދ އްޖެނަމަ، ސްކޫލްތަކުން

އ ،ިމ މައްސަލަިކާއެހީތެރ ކަންިފޯރުކޮށްދޭކަމަށްިއެިސްކޫލްގެިމަސްއޫލުވެރ އަިދަތުރުތަކުގައ ިއެއްވެސްިއަގަކާިނުލާި
އ ،ިތަހުޤީޤަށްިބަޔާންދ ންިއެހެންިފަރާތްތަކުންނާއ ،ިރައްދުވާިޏ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގެިޑެޕ އުޓީިޑ ރެކްޓަރާ

ިމެސެޖު ިފެކްސް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިޏ.އަތޮޅު ިއެންޓ ން ިިކޮރަޕްޝަންި-އެނގޭތީ، ިޤާނޫނުގެ 10ިކޮމ ޝަނުގެ
ިކަނޑައަޅައ ި ިކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިނުވާ ިހ މެނ ފައ  ިކުށެއް ިގެ ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

 އެވެ.މ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީ

ި

ިބަޖެޓްި ިއަދ  ިބައްޕަކަމަށާއ ، ިއަންހެނުންގެ ިރައީސްގެ ިނާއ ބު ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ފުވައްމުލަކު
ިށްިބުނާިމައްސަލަ.ސެކްޝަނުގެިއ ސްވެރ ޔަކީިއޭނާގެިދޮންމަންމަިކަމަ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ި ިހޯދުމަށް ިމުވައްޒަފުން ިބޭނުންވާ ިވަޒީފާތަކަށް ިބައެއް ިއ ދާރާގެ ިގައުމީ 25ިިފުވައްމުލަކު ގައި 1022ިއޯގަސްޓް
ގެިކުރ ން"1022ިިސެޕްޓެމްބަރ00ިިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނުގައ ،ިސ ޓީިފ ނުވުމުގެިމުއްދަތުިކަމަށްިލ ޔެފައ ިއޮތީި"

ި ިކަމުގ1022ިިެސެޕްޓެމްބަރ00ިިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިޑ ރެކްޓަރިޖެނެރަލް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއެއ ޢުލާނުގައ  ގައ 
ިފޯމު ިއެޕްލ ކޭޝަން ިއެދ  ިމައްސަލަިިމަގާމަށް ިބުނާ ިނުވާކަމަށް ިބަލައ ގެންފައ  ިއެއ ދާރާއ ން ިދ ޔުމުން ހުށަހަޅަން

 ގޮތްިތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.ނ ންމ 
އޯގަސްޓ25ިިްފުވައްމުލަކުިގައުމީިއ ދާރާއ ންިއެއ ދާރާގެިބައެއްިވަޒީފާތަކަށްިބޭނުންވާިމުވައްޒަފުންިހޯދުމަށްި .2

ިއެއ ޢ1022ިިު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިމަގާމަށްިގައ  ިޑ ރެކްޓަރިޖެނެރަލްގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ލާނުގައ 
ި ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް 00ިިއެދ  ިދުވަހ1022ިިުސެޕްޓެމްބަރ ިލ ޔެކ ޔުމުންިިވަނަ ިހުށަހަޅާފައ ވާކަން ސ ޓީ

ިނެތުމާއ  00ިި، އެނގެން ިދުވަހ1022ިުސެޕްޓެމްބަރ ިހުށަހަޅަންިިވަނަ ިސ ޓީ ިފަރާތަކުން އެއްވެސް
ިދީވައ ވާތީއާއ ،ިޑ ރެކްޓަރި ިމަޢުލޫމާތު ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިސެކްރެޓަރީ ިސްޓޭޓް ިނުވާކަމަށް ިގޮސްފައ  އެއ ދާރާއަށް

ފަރާތުންވެސްިއެިވަޒީފާގެިއަސާސީިޝަރުތުތައްިފުރ ހަމަިނުވާތ0ިިީޖެނެރަލްގެިމަގާމަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާި
ިބާތ ލްި ިއެއ ޢުލާން ިއ ދާރާއ ން ިގައުމީ ިފުވައްމުލަކު ިނ ންމާފައ ވާކަމަށް ިކުރުމަށް ިއ ޢުލާން ިއަލުން 01ިކޮށް

ި ިގައީުމ1021ިިޖެނުއަރީ ިފުވައްމުލަކު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ިސ ޓީގައ  ިއެއ ދާރާގެ ިފޮނުވ  ިމ ކޮމ ޝަނަށް ގައ 
ި ިހޯދުމަށް ިމުވައްޒަފުން ިބޭނުންވާ ިވަޒީފާތަކަށް ިބައެއް ިއެއ ދާރާގެ 25ިިއ ދާރާއ ން ގައ 1022ިިއޯގަސްޓް

ިހެއްކެއްިިކޮށްފައ ވާ ިއެއްވެސް ިކުރާ ިދަލީލު ިހ ންގާފައ ވާކަމަށް ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ
ިއެންޓ ި ި-ނެތުމާއެކު، ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިމ މައްސަލައަކ10ިިީކޮރަޕްޝަން ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

މ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންކޮރަޕްޝަންިގެިކުށެއްިހ މެނ ފައ ނުވާިމައްސަލައެ ނޑައަޅައި  ިއެވެ.މީއްިކަމަށްިކަ
ި

ި ިހޯދުމަށް ިމުވައްޒަފުން ިބޭނުންވާ ިވަޒީފާތަކަށް ިބައެއް ިއ ދާރާގެ ިގައުމީ 25ިިފުވައްމުލަކު ގައި 1022ިއޯގަސްޓް
ރ ން"ިގެިކ1022ިިުސެޕްޓެމްބަރ00ިިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނުގައ ،ިސ ޓީިފޮނުވުމުގެިމުއްދަތުިކަމަށްިލ ޔެފައ ިއޮތީި"

ި ިކަމުގ1022ިިެސެޕްޓެމްބަރ00ިިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިޑ ރެކްޓަރިޖެނެރަލް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއެއ ޢުލާނުގައ  ގައ 

ިކޮށްފައ ވާި ި ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިބޭނުންވެގެން ިމީހުން ިވަޒީފާތަކަށް ިއެކ  ިއ ދާރާއަށް ިގައުމީ ފުވައްމުލަކު
"ި ިއޮންނަނީ ިލ ޔެފައ  ިމުއްދަތު"ިކަމަށް ިފޮނުވުމުގެ ވ1022ިިާސެޕްޓެމްބަރ00ިިއ ޢުލާނުގައ ،ި"ސ ޓީ

ިއ ޢުލާ ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިކުރ ން" ިޑ ރެކްޓަރިހޯމަދުވަހުގެ ިއ ޢުލާނުގައ ވާ، ިއެ ިވަނ ކޮށް ިކޮށްފައ  ން
ިގައުމީި ިހުށަހަޅަން ިއެޕްލ ކޭޝަން ިއެދ  ިމަޤާމަށް ިއެފެއަރޒް(ިގެ ިއ ކޮނޮމ ކް ިއެންޑް ި)ކޯޕަރޭޓް ޖެނެރަލް

ި 00ިިއ ދާރާއަށް ިބަލައ ނުގަނ1022ިިެސެޕްޓެމްބަރ ިއެއެޕްލ ކޭޝަން ިދ އުމުން ިދުވަހުގެ ިހޯމަ ވީ
ިއ ޢުލާނުގައ  ިބުނެފައ ވަނީ، ިމުއްދަތު" ިފޮނުވުމުގެ ި"ސ ޓީ ިގޮތުންނަމަ ވ1022ިިީސެޕްޓެމްބަރ01ިިވާ

ި ިދުވަހުގެ ިކަމަށާއ ،20:00ިއާދީއްތަ ިހަމަވެފައ ވާ ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް،ިިއަށް ިއެހެން އެއ ދާރާއ ން
ިއެދުވަހެއްގެި ިއެއީ ިއޮންނަނީ ިލ ޔެފައ  ިކަމަށް ިކުރ ން ިތާރީޚެއްގެ ިމ ވެނ  ިއ ޢުލާންތަކުގައ ، ޢާންމުކޮށް

ިކަމަށްިރަ ިގަބޫލުކުރެވޭ ިއަންނަކަމަށް ިދެކެމުން ިއެންމެންވެސް ިކަމަށް ިކުރ ން ިނ މުމުގެ ބުނާިި ސްމީގަޑ 
ިމައްސަލަ.

22 
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލާގައި  ިބަލައ ގެންފައ  ިހުށަހަޅަންިދ ޔުމުންިއެއ ދާރާއ ން ިފޯމު ިއެދ ިއެޕްލ ކޭޝަން މަގާމަށް
ިތަޙްޤީ ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިބެލުމަށްފަހުކަންހ ންގާފައ ވާގޮތް ިޓީމުން ިސ ވ ލްިި،ޤު ިއަލީގައ  ިކަންތައްތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު

ސާރވ ސްިކޮމ ޝަނުންިކުރ މަގުގައ ިމ ފަދަިއ ޢުލާންތައްިކުރުމުގައ ިއ ޞްލާޙުކުރުންިމުހ އްމުކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުި
ިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.ި

ިި
ިވަޒީފާތަކަށްި .2 ިއ ދާރާގެ ިގައުމީ ިއ ޢުިފުވައްމުލަކު ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފޮނުވުމުގެިމީހުން ިސ ޓީ ލާނުގައ 

ސުންގަޑ ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ،ިސަރުކާރުންިފުވައްމުލަކުިގައުމީިއ ދާރާިއުވާލާފައ ވާތީ،ިއެއ ދާރާއ ންިކުރަމުންި
ި ިކަމަށް ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިކުރަމުންދާނީ ިމ ހާރު ިމަސައްކަތް ގަބޫލުކުރެވޭތީ،ިއައ 

ިމުދަލާއި  ިއ ޢުލާނާއ  ިކުރާ ިހޯދުމަށް ިމީހުން ިވަޒީފާއަށް ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު މީގެފަހުން
ިސާފުކޮށްި ިސުންގަޑ  ިފޮނުވަންޖެހޭ ިސ ޓ  ިގުޅ ގެން ިއެއ ޢުލާނަކާއ  ިއ ޢުލާތަކުގައ ވެސް ިކުރާ ިހޯދުމަށް ޚ ދުމަތް

ގަޑ ިބަ ިއެންގީއެވެ.ޔާންކުރުމަށްިއެނގޭނެިގޮތަށްިތާރީޚާއި 

ި ިދޫކޮށްފައ ވާ ިފަރާތުން ިހުޅަނގު ިތ.ވޭމަންޑޫ ިހ ންގުމަށް ިބޭސްފ ހާރައެއް ިޅ ޔަނަށް ިކަތީބުގެ 021ިތ.ވޭމަންޑޫ
ި ިކޮމ ޓީން ިރަށްކުރ އަރުވާ ިވޭމަންޑޫ ިދީފައ ވަނީ ިކުއްޔަށް ިފުރަތަމަ ިއެންމެ ިބ ން 1111ިނޮވެމްބަރ21ިިއަކަފޫޓުގެ

ިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީިިގައ ިނ ންމާފައ ވާިނ ންމުމެއްގެިދަށުންކަންިއެނގޭކަމާއ  ކޮޅުމަޑުލުއަތޮޅުިއޮފީހުންިއޭނާއާިބ ން
ިބ ންި ިކުރުމަށް ިވ ޔަފާރ  ިއެކ އެކ  ިވޭމަންޑޫއ ން ިއެނގޭކަމާއ  ިމައްޗަށްކަން ިނ ންމުމުގެ ިމ  ިކޮމ ޓީގެ ރަށްކުރ އަރުވާ

ިފާސް ިރކ.ކޮމ ޓީން ިބ ންދ ނުމަށް ިއޭނާއަށް ިބަދަލުގެނެސްފައ ވަނީވެސް ިރކ.ކޮމ ޓީން ިއުޞޫލަށް ކުރ ފަހުންިދޫކުރާ
ިއެއްބަސްވުމުގެި ިހެދ  ިފުރަތަމަ ިދ ނުމަށް ިކުއްޔަށް ިބ ން ިއެނގޭކަމުންނާއ  ިބައްދަލުވުމަކުންކަން ިއެކޮމ ޓީގެ ބޭއްވ 

ި ިއ ތުރުކޮށްދީފައ ވަނީވެސް ިދެވަނަފަހަރަށް ިމުއްދަތު ިދީފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިބ ން ިހަމަވުމުން ފެބްރުއަރ12ިިީމުއްދަތު
ކުރ އަރުވާިކޮމ ޓީންިނ ންމައ ގެންކަންިއެކޮމ ޓީގެިބައްދަލުވުމުގެިޔައުމ އްޔާއ ންިވަނަިދުވަހުިތ.ވޭމަންޑޫިރަށ1112ިް

ިބ ންި ިދީފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިހ ންގުމަށް ިބޭސްފ ހާރަ ިއ ން ިވޭމަންޑޫ ިޅ ޔަނަށް ިކަތީބުގެ ިތ.ވޭމަންޑޫ އެނގެންއޮތުމާއެކު

ިކަތީބު ިދޫކު، ތ.ވޭމަންޑޫ ިއަންހެނުންގެިކޮމ ޓީއަށް ިކަތީބުގެިޅ ޔަނަށްިގަވާއ ދާިއެރަށު ިއ ންވެގެން ރ ިބ މާ
ިފ ހާރައަ ިޅ ޔަނުގެ ިކަތީބުގެ ިއެބ މުގައ  ިދޫކޮށްފައ ވާކަމަށާއ  ިބ މެއް ިބޭސްފ ހާރައެއްިޚ ލާފަށް ކާއ 

ިހ ންގާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިޢަމަލުކޮ ިއ ތުރުކުރުމުގައ  ިމުއްދަތު ިދީފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިބ ން ިއާއ  ިއޭުރިދ ނުމުގަ ިގަވާއ ދާއ  ިބ މާބެހޭ ށްފައ ވަނީ
ިއެނގޭކަމާއި  ިއުޞޫލުންކަން ިޢަމަލުކުރާ ިއ ތުރުކުރުމުގައ  ިމުއްދަތު ިބ މުގެ ިދ ނުމާއ  ިބ ންކުއްޔަށް ތ.ވޭމަންޑޫއ ން
ިކަތީބުގެި ިތ.ވޭމަންޑޫ ިބޭނުންކޮށް ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިކައުންސ ލަރ ިކުރީގެ ިތ.ވޭމަންޑޫ ިއަދ  ިކަތީބު ތ.ވޭމަންޑޫ

ިޑޫއ ންިބ މެއްިދީފައ ވާކަންިއެނގެންނެތުމާއެކުިމ ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ޅ ޔަނަށްިވޭމަން
ި

ފައ ނޭންޝަލްިއ ވެލުއޭޝަންިހެދުމުގައ ިމ ބ ޑުގެި މ ިޕްރޮޖެކްޓަށްިބ ޑްިހުށަހެޅުމުގައާއ ،ިބ ޑްތަކުގެިޓެކްނ ކަލްިއަދި 
ި ިކަންކަން ިބައެއް ިޚ ލާފަށް ިއުޞޫލުތަކާ ިއެކަށައަޅާފައ ވާ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް ިވީނަމަވެސްކަންތައް އޭގެި، ކޮށްފައ 

ި ިޕްރޮޖެކްޓަށް، ިފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއ ،ިމ  ިއަންނާނެކަމަށް ިބަދަލު ިނަތީޖާއަށް ިއ ވެލުއޭޝަންގެ މ ލ އަނ8ިިްސަބަބުން
ިސެކ އުރ ޓީއެއްި ިބ ޑް ިއެކު ިޑޮކ އުމަންޓާ ިބ ޑް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިއަގުހެޔޮކޮށް ިޑޮލަރު އެމެރ ކާ

ި ިރީިހުށަހަޅާފައ  ިފ ނޭންސްއ ން ިގުޅ ގެން ިޕްރޮޖެކްޓާ ިމ  ިއަދ  ިފުރުސަތުގައި -ނުވާތީއާއ  ިހުޅުވާލ  ިކުރުމަށް ބ ޑް
ިއަި ިފޯމް ިޓު ި"އ ންޓެންޓް ިބަދަލުގައ  ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެ ިއެއްގެ ިވެންޗަރ ިޖޮއ ންޓް ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ އެކުންފުނ ން

ިބ ޑެއް ިބާޠ ލް ިބ ޑަކީ ިއެފަރާތުގެ ިވެންޗަރ"ިކަމަށްވާތީ ނޑައަޅައ ޖޮއ ންޓް ިކަ ިި،ކަމަށް ިފަރާތަށްވުރެ މ ލ އަނ8ިިްއެ
ި ރޑްކުރުމުގައ  ިއެވޯ ިޕްރޮޖެކްޓް ިމ  ިފަރާތަށް ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިއަގުބޮޑުކޮށް ިޑޮލަރ ކޮރަޕްޝަނަށްިއެމެރ ކާ

ިމ ހާހ ސާބުންި ިމައްސަލަ ިމ  ިނުވާތީ ިފާހަގަކުރެވ ފައ  ިތަޙްޤީޤަށް ިކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިކަމެއް މަގުފަހ ވާގޮތަށް
 ނ ންމީއެވެ.

 

 

ި ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ިބޭންކްއ ން ިއެގްޒ މް 000ިިއ ންޑ އާގެ ިދީފައ ވާ ިއެޅުމަށް ިޔުނ ޓް މ ލ އަނ10ިިްހައުންސ ންގ
ި ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިކުރުމަށް ިޢ މާރާތް ިދަށުން ިއެހީގެ ިލޯނު ިޔުނ ޓ000ިިްޑޮލަރުގެ ިކުރުމުގެިިހައުސ ންގ ޢ މާރާތް

ި ިޓީމަށް ިތަޙްޤީޤު ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތް ިހޯދުމުގައ  ިފަރާތެއް ިހަވާލުކުރާނެ ފާހަގަކުރެވުނުިމަސައްކަތް
ިކަމަށްި ިމުހ އްމު ިއ ޞްލާޙުކުރުން ިހ ންގާއ ރު ިމުޢާމަލާތްތައް ިމ ފަދަ ިކުރ މަގުގައ  ިއަލީގައ  ކަންތައްތަކުގެ

މ ވަނީއެވެ.ިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައް ިތ ރީގައި 

ިފްލެޓްތަކުގެި ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިޢ މާރާތްކުރުމަށް ިމާލޭގައ  ިދަށުން ިއެހީގެ ިބޭންކުގެިލޯނު ިއެގްޒ މް އ ންޑ އާގެ
އ ވާިބ ޑްތައްިއ ވެލުއޭޓްކޮށްިވަކ ިފަރާތަކަށްިޙަވާލުކުރުމުގައ ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑުންިޢަމަލުކޮށްފަ

ި ިސަރުކާރަށް 8ިިގޮތުން ިމ ޕްރޮޖެކްޓަށް ިގެއްލުންވެފައ ވާކަމަށާއ ، ިޑޮލަރުން ޕާޓީއ ނ0ިިްމ ލ އަން
ކުރ މަތ ލާފައ ވާއ ރު،ިބ ޑްިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ ިއެންމެިޓެކްނ ކަލީިރަނގަޅުިއަދ ިއަގަށްިބަލާއ ރުިއެންމެި

މ ލ އަންިޑޮލަރުިހުށަހަޅާފައ ވ10ިިާވެސްިނަމަިރަނގަޅުިހުށަހެޅުމެއްިހުށަހަޅާފައ ވަނީިސ މްޕްލެކްސްއ ންި
ިސެކ އުރ ޓީި ިބ ޑް ިސ މްޕްލެކްސްއ ން ިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިމ ޕްރޮޖެކްޓް ިއެކްސްޕޯޓަށް އެމް.އެމް
ިބުނެފައ ނުވާި ިއާރް.އެފް.ޕީގައ  ިއެހެންނަމަވެސް ިހުރ ކަމަށްބުނެކަމަށާއ ، ިމައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅުމުގައ 

ިއެން ިކަމެއްގައ ، ިކުޑަ ިކޮރަޕްޝަންިމ ވަރުގެ ިމ ކަމުގައ  ިފެއ ލްކޮށްލާފައ ވަނީ ިފަރާތް ިއަގުހެޔޮ މެ
ިއެކުލެވޭކަމަށްބުނާިމައްސަލަ.

ި
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައ ިބ ޑްިހުށަހެޅުމަށްިބީލަންވެރ ންނަށްިއެކަށ ގެންވާިމުއްދަތެއްިދ ނުން. .2  މ ފަދަިބޮޑެތި 

ޓެންޑާރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑާއ ިސަރުކާރުގެިއެހެންިމުއައްސަސާއަކާިގުޅ ގެންިޕްރޮޖެކްޓެއްގެިއ ވެލުއޭޝަންގެި .1
ިއ ދާރާިދެމެދުގައ ިއެކަށީގެންވާިމަޢުލޫމާތުިބަދަލުކުރުން.ިކަންކަންިކުރ އަށްގެންދާނަމަ،ިއެިދެ

ި
.ިފަލ ޖަހައ ގެންިއީކުއޭޓަރިހުރަސްކުރަންިއައ ިމީހާގެިދަތުރަށްިގދ.އަތޮޅުިދޯނީގެިކެޕްޓަންިއަޙްމަދ2ިުި

ި ިއެއަށް ިނުކޮށް ިބޭނުމެއް ިއެއްވެސް ިޕެޓްރޯލްގެ ިނަގާފައ ވ ިމ ނޫނަސްިޝަރީފް ިކަމަށާއ ، ިނޭނގުނު ވީނުވީގޮތެއް
ިވާނުވާި ިއެއަށް ިނެގުމަށްފަހު ިއެޅުމަށް ިލޯންޗަށް ިނުވަތަ ިދޯންޏަށް ިޕެޓްރލް ިޑީސަލްއާއ  ިފަހަރަކު ކ ތަންމެ

ިނޭނގޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލުމަށްފަހުިމައްސަލަިނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.
ޓަރިހުރަސްކުރަންިއައ ިމީހާގެިދަތުރަށްިގދ.އަތޮޅުދޯނީގެިކެޕްޓަންިއަޙްމަދުިފަލ ޖަހައ ގެންިއީކުއ2.2ިިޭި

ިމ ނޫނަސްި ިކަމަށާއ ، ިނޭނގުނު ިވީނުވީގޮތެއް ިއެއަށް ިނުކޮށް ިބޭނުމެއް ިއެއްވެސް ިޕެޓްރޯލްގެ ިނަގާފައ ވާ ޝަރީފް
ިނެގުމަށްފަ ިއެޅުމަށް ިލޯންޗަށް ިނުވަތަ ިދޯންޏަށް ިޕެޓްރޯލް ިޑީސަލްއާއ  ިފަހަރަކު ިވާނުވާިކ ތަންމެ ިއެއަށް ހު

ިލޯންޗްގައި  ިދޯންޏާއ  ިގދ.އަތޮޅު ިބެލ އ ރު، ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބުނެ ނޭނގޭކަމަށް
ިއޭނާި ިނުވާނެކަމަށް ިބޭނުންކޮށްފައ  ިކަންކަމަށް ިއަމ އްލަ ިޝަރީފުގެ ިއަޙްމަދު ިތެޔޮ ިނަގާ ބޭނުންކުރުމަށް

ިސާބ  ިބޭނުންކުރ ކަން ިއޭނާ ިއެތަކެތ  ިމ މައްސަލަިބުނެފައ ވުމާއ ، ިލ ބ ފައ ނުވުމާއެކު، ިހެކ ބަސް ތުކުރެވޭވަރަށް
ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި
ިބުނ1ިާި ިގެއްލ ފައ ވާކަމަށް ިބައްތ އެއް ިޑައ ވ ންގ ިއޮތް ިގައ  ި"ކަފެނާ" ިލޯންޗް ިގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ .

ިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލުމަށްފަހުިމައްސަލަިނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.
ިބުނާިގދ.1.2ިި ިގެއްލ ފައ ވާކަމަށް ިބައްތ އެއް ިޑައ ވ ންގ ިއޮތް ިގައ  ި"ކަފެނާ" ިލޯންޗް އަތޮޅުއޮފީހުގެ

)ފަސްސަތޭކަިފަންސާސް(ިރުފ ޔ000ިިާ/-ފެބްރުއަރީިމަހުގެިތެރޭގައ 1020ިިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިބެލ އ ރު،ި
ިއޮ ިޕްރޮވ ންސް ިމަތ ދެކުނު ިބައްތ އެއް ިޑައ ވ ންގ ިއެލޯންޗަށް ިލ ޔުންތަކުންިޚަރަދުކޮށްގެން ިގަނެފައ ވާކަން ފީހުން

ިބައްތި  ިއެ ިނަމަވެސް، ިއެނގެއެވެ. ިބަހުން ިފަޅުވެރ ންގެ ިލޯންޗްގެ ިގެއްލ ފައ ވާކަން ިއެބައްތ  ިއަދ  އެނގެއެވެ.
ނެގ ކަމަށްިތުހުމަތުކުރާިގދ.އަތޮޅުިދޯނީގެިކެޕްޓަންިއަޙްމަދުިޝަރީފުިއެބައްތ ިނެގ ކަމަށްިއ ންކާރުކޮށްފައ ވާއ ރު،ި

ިއަޙްމަދުި ިކެޕްޓަން ިދޯނީގެ ިގދ.އަތޮޅު ިދަތުރަށް ިމީހާގެ ިއައ  ިހުރަސްކުރަން ިއީކުއޭޓަރ ފަލ ޖަހައ ގެން
ިޕެޓްރޯލްގެ ިނަގާފައ ވާ ިކަމަށާއ ،ިިޝަރީފް ިނޭނގުނު ިވީނުވީގޮތެއް ިއެއަށް ިނުކޮށް ިބޭނުމެއް އެއްވެސް

ިނެގުމަށްފަހުި ިއެޅުމަށް ިލޯންޗަށް ިނުވަތަ ިދޯންޏަށް ިޕެޓްރޯލް ިޑީސަލްއާއ  ިފަހަރަކު ިކ ތަންމެ މ ނޫނަސް
ިއެއަށްިވާނުވާިނޭނގޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ
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ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
 ނަންބަރުި

ިއެބަ ިއޭރުިއޭނާ ިގެއްލުނުކަން ިއެބައްތ  ިއަދ ، ިނުވެއެވެ. ިލ ބ ފައެއް ިހެކ ބަސް ިކުރެވޭވަރަށް ިސާބ ތު ިނެގ ކަން އްތ 
ިކައުންސ ލްގެި ިގދ.އަތޮޅު ި)މ ހާރު ިތ ބ  ިގޮތުގައ  ިއެހީތެރ ންގެ ިއަތޮޅުވެރ ޔާގެ ިއަތޮޅުއޮފީހުގެ ގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ

ިމު ިތ ބ ( ިގޮތުގައ  ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިއެސ ސްޓެންޓް ިގާތުގައި އ ދާރާގެ ިއަޙްމަދު ިވަޙީދު ިޢަލީ ިނ ޒާރާއ  ޙައްމަދު
ބުނ ކަމަށްިލޯންޗްގެިކެޕްޓަންިޙަސަންދީދީިބުނ ނަމަވެސްިއެކަމަށްިއެދެމީހުންިއ ންކާރުކޮށްފައ ވުމާއ ،ިއެދުވަސްވަރުި

ި ިއެއ ދާރާއަށްވެސް ިކަމަށްވެފައ ، ިއޮފީހުގައ  ިޕްރޮވ ންސް ިމަތ ދެކުނު ިގެންދ ޔައީ ިބޭނުންކުރަމުން ނުވަތަިލޯންޗް
ިއެި ިނުވުމާއެކު، ިސާބ ތުކޮށްދެވ ފައ  ިއޭނާއަށް ިއެންގ ކަން ިއެކަން ިޙަސަންދީދީ ިފަރާތަކަށްވެސް ިއެއްވެސް ރަސްމީ
ިބަދަލު،ި ިބައްތީގެ ިޑައ ވ ންގ ިއެ ިބައްތ އެއްކަމަށްވާތީ، ިގެއްލުން ިއޮއްވައ  ިޙަވާލުގައ  ިޙަސަންދީދީގެ ބައްތ އަކީ

ިއެއްގޮތް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިހޯދުމަށްިދަޢުލަތުގެ ިއަތުން ިފަރާތެއްގެ ިޒ ންމާވާންޖެހޭ ިއެކަމަށް ިމަތީން ވާގޮތުގެ
ިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއަންގައ ،ިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.

ި
 


