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މައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިނ މުނުިމައްސަލަތައްި  ކޮމ ޝަނުންިބަލަންިހަމަޖެއްސި 

 02ިސެޕްޓެމްބަރ1021ިނ00ިްިސެޕްޓެމްބަރ1021ިށްި
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކައުންސ ލްގެިލ. ިލ.މާވަށު ިގޮތުން ިހުޅުވާލުމުގެ ިފުރުޞަތު ިހ ންގުމުގެ ިތަރައްޤީކޮށް ިސްލ ޕްވޭއެއް މާވަށުގައ 
ިއ ޢުލާންި ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތީ، ިޕްރޮޕޯސަލް ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  އ ދާރާއ ން
ިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިއެކައުންސ ލުންި ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިއަލުން ބާޠ ލްކުރެވ ފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިމ މަސައްކަތަށް
ިގެންދާނެި ިކުރ ޔަށް ިއ ރުޝާދާއެކު ިލަފަޔާ ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިމަރުހަލާތަކެއް ިހުރ ހާ ިމަސައްކަތުގެ ނ ންމައ ފ ނަމަ،

ިފޮނުި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިލ.މާވަށު ިއެކަމަށް ިބުނެފައ ވާތީ، ިސ ޓީގައ  ިއަލުންިިވ  މަސައްކަތަށް
ި ިގެންދާނަމަ، ިކުރ ޔަށް ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ނުވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ކުރ ޔަށްިމަސައްކަތް

އ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިގެންދ އުމުގެިގޮތުން،ިގެންދ އުމަށްޓަކައ ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިކުރ ޔަށްި
ިސޮއ ކުރުވުމަށާއ ،މަޢު ިލ ޔުމެއްގައ  ިލައްވައ ، ިފަރާތްތައް ިޙާޟ ރުވާ ިސާފުކުރުމަށް ިގުިލޫމާތު ޅ ގެންިއެއ ޢުލާނާ

ިޙާޟ ރުވާި ިސާފުކުރުމަށް ިިމަޢުލޫމާތު ިލައްވައ ިފަރާތްތަކަށް ިއެފަރާތްތައް ިދީ ިމައުލޫމާތު ިފުރ ހަމަ އެމަސައްކަތުގެ
ހުށަހަޅާިޕްރޮޕޯސަލްތައްިއ ވެލުއޭޓްިކުރުމުގައ ިމާކްސްިލާނާިގުޅ ގެން،ިމަސައްކަތަށްިކުރާިއ ޢުސޮއ ކުރުވުމަށާއ ،ި

ިލ.މާވަށުިލ. ިގޮތުން ިހުޅުވާލުމުގެ ިފުރުޞަތު ިހ ންގުމުގެ ިތަރައްޤީކޮށް ިސްލ ޕްވޭއެއް މާވަށުގައ 
ިޙަވާލުކުރާނެި ިއެކަން ިދ ންނަމަވެސް ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާއ  ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ

ިދަ ިއެއީ ިކަމަށާއ ، ިދީފައ ނުވާ ނޑު ިމ ންގަ ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ އުލަތުގެިފަރާތެއް
ި ިގަވާއ ދުގެ ިހ ސާބ6.28ިިުމާލ އްޔަތުގެ ިއަންދާސީ ިއ ޢުލާނުގައ  ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިޚ ލާފުކަމެއް އާ

ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނީ 02ިިހުށަހެޅުމަށް 1021ިިޖުލައ  ިދުވަހުގެ ިކަމަށާއ ،20:00ިިވަނަ ިކުރ ން ގެ
ގަޑ އެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަި އާިއެއްގޮތަށ6.28ިިްވާއ ދުގެިމ ގޮތަށްިވަކި 

ިގުޅ ގެން،ި ިއ ޢުލާނާ ިމ  ިކަމަށާއ ، ިބަލައ ނުގަނެވޭނެ ިވަގުތެއްގައ  ިއެއް ިހ ސާބުތައް އަންދާސީ
ި ިހުށަހެޅުމަށް ިހ ސާބު 02ިިއަންދާސީ ިދެވ ފައ ވަނ ކޮށް، ިފުރުޞަތެއް ިދުވަހުގެ ޖުލައި 02ިމަސް

ިއ 1021ިި ިއަލުން ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިލ.މާވަށު ިކުރ ން ިއެސްޓ މޭޓްިގެ ިކޮށް، ޢުލާނެއް
ށްިއ ތުރުކުރ ކަމަށްިބުނެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ފަހަރުވެސ1021ިިްއޯގަސްޓ28ިިްހުށަހެޅުމުގެިމުއްދަތުި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ނޑައަދ ނުމަށްި ނޑުޅާކަ ިމ ންގަ ިއ ޢުލާނާިި،ފައ ވާ ިހާމަކުރުމަށާއ ، ިފަރާތްތަކަށް ިހުރ ހާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ޕްރޮޕޯސަލް
ިިގުޅ ގެންި ިކުރ މަތީގައ ިިހުށަހަޅާފައ ވާޕްރޮޕޯސަލް ނޑުިފަރާތްތަކުގެ ިކެ ިހުށަހަޅާފައ ވާިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިއަދ  މަށާއ ،

ިލ.މާވަށުި ިހާމަކުރުމަށް ިއެންމެނަށް ިހާޟ ރުވެފައ ވާ ިހުށަހަޅަން ިޕްރޮޕޯސަލް ިއެގަޑީގައ  ިއަގު ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައ ވާ
ދެންނެވީއެވެ. ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 

ި

ިގުޅޭގޮތުންި ިކަމަށާއ ،ިއެކަމާ ިހުށަހެޅުމަށް ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިކުރ ން ިއެމުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައ ވަނީ
ިއެ ިގުޅައ ، ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިދައުލަތުގެިމާވަށު ިއެއީ ިނުކުރެވޭނެކަމަށާއ ، ިއެކަން ގޮތަށް

މާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަމަށްިބުނުމުން،ިއޭގެިޖަވާބުގައ ިމުއްދަތުިއ ތުރުކުރީި
ިވީގޮތެއްި ިކަމަށާއ ،ިއެކަން ިބުނެފައ ވާ ިއެދުމުންކަމަށް ިއ ތުރުކުރުމަށް ިއެމުއްދަތު ިފަރާތްތަކުން ބައެއް

ިބެލ އ ރު ިހުށަހެޅުމަށްި، ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިމީހަކު ިމުއްސަނދ  ިވަރަށް ިދ ރ އުޅޭ މާވަށުގައ 
ިކަމަށާއ ،ި ިއެނގ ފައ ވާ ިއ ތުރުކުރީކަމަށް ިމުއްދަތު ިގުޅ ގެން، ިއ ދާރާއާ ިކައުންސ ލްގެ ބޭނުންވެގެން

ިނޫން ިފަރާތެއް ިބައްދަލުވުމަށްިދ ޔަ ިދ ނުމުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިއެފަރާތަކީ ކަމަށާއ ،ިއަދ 
ިބުނާި ިކަމަށް ިޙަވާލުކުރުމަށް ިތަރައްޤީކުރުމަށް ިސްލ ޕްވޭ ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިމ ކަންކޮށްފައ ވަނީ މ ގޮތަށް

 މައްސަލަ.

ި

ިހ ނގާފައ ވާކަންި ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިދޫކުރުމުގައ  ިކުއްޔަށް ިބ ން ިބެހެއްޓުމަށް ިއައ ސްޕްލާންޓް ދ.މީދޫގައ 
ި ިއެމަސައްކަތް ިނެތުމުން ިނަމަވެސް،ިއެނގެން ިނެތްކަމާއ ، ިއ ޢުތ ރާޟެއް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިގެންދ އުމާމެދު ކުރ އަށް

ިޢާއްމުކޮށްި ނޑައެޅުމަކީ ިކަ ނޑު ިމ ންގަ ިދޭނެ ިޕޮއ ންޓް ިއ ޢުލާންކުރާއ ރު، ިދ ނުމަށް ިކުއްޔަށް ިތަންތަން ދައުލަތުން
ި ިއޮތްތާނގައ  ިކުރ އަށް ިއުޞޫލުކަމަށްވާތީ، ިޢަމަލުކުރާ ިކުރުމުގައ  ިމަސައްކަތް ިކުރާއ ރުިއެފަދަ ިއ ޢުލާން އެފަދަ

ނޑައަޅާފައ ިބޭއްވުމަށްިދ.މީދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވުމަށެވެ. ނޑެއްިކަ ިޕޮއ ންޓްިދޭިމ ންގަ
ި

ިދ.މީދޫި ިކުރުމަށްޓަކައ ގައ  ިމަސައްކަތް ިޕްލާންޓްގެ ިދޫކަރަންވެގެންިިމީދޫއ ން، އައ ސް ިކުއްޔަށް ބ މެއް
ި ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ 1021ިިއެރަށު ިފަހުކޮޅު ިމަހުގެ ިޖުލައ  ިއަހަރުގެ ިއ ޢުލާނާިވަނަ ކުރ 

ިހާމަކޮށްފައ ިގުޅ ގެންި ިމާކްސްދޭނޭގޮތް ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހަޅާ ިބ ޑް ިކަމަށާއ ، އެމަޢުލޫމާތުިނުވާ
ި ިކޮންމެވެސް ިއެކަމަށ0ިްނުދ ންނަމަވެސް ިބ ޑްިިފަރާތަކުން ިފުރައ ގެން ިފޯމް ިހުށަހަޅަންޖެހޭ އެދ 

ިމ ހު ިކަމަށާއ ، ިގޮތަކަށްިށަހަޅާފައ ވާ ިފެންނަ ިކައުންސ ލަރުންނަށް ިބަލައ ގަތްފަހުން ބ ޑްތައް
ިމާކްސްި ިގ ނައ ން ިފަރާތަށް ިބޭނުންވާ ިހޮވަން ިއެމީހުން ިކަނޑައަޅައ ، ިބައ ތަކެއް މާކްސްދޭންވީ

ި.ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިސްދީިނ ންމާފައ ވާިލ ބޭގޮތަށްިތައްޔާރުކޮށްިބ ޑްތަކަށްިމާކް
 

2 

ިނ ންމެވީ، ިބައްދަލުވުމުން ިމ އަދުގެ ިވައްކަމުގެިމ މައްސަލައާމެދު ިކަތީބަކު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ގދ.ތ ނަދޫ
ިބަދަލުކޮށްި ިނަން ިއައ ސް ިވެގެން ިމ ނ ވަން ިއަރުވާލުމަށްފަހު ިޙުކުމްކޮށް ިގުޅ ގެން ިސާބ ތުވުމާ މައްސަލައެއް

ިމ މައްސަލަިއޮޅުވާލައ ގެ ިތުހުމަތުކޮށްފައ ވީނަމަވެސް، ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިމ ޝަކުވާ ިހޯދާފައ ވާކަމަށް ިވަޒީފާ ން

ިގދ.ތ  ިކަތީބަކުނަދޫ ިއ ދާރާގެ ިޙުކުމްކޮށްިިކައުންސ ލް ިގުޅ ގެން ިސާބ ތުވުމާ ިމައްސަލައެއް ވައްކަމުގެ
ިކަމަށްި ިހޯދާފައ ވާ ިވަޒީފާ ިއޮޅުވާލައ ގެން ިބަދަލުކޮށް ިނަން ިއައ ސް ިވެގެން ިމ ނ ވަން އަރުވާލުމަށްފަހު

ިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއެނގެންި ިކަމެއް ިހ ނގާފައ ވާ ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިވަޒީފާދ ނުމުގައ  ިއޭނާއަށް ިބެލ ބެލުމުގައ ، މ ކޮމ ޝަނުން
 ނެތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމުމަށެވެ.

ި

ފޮނުވުމަށެވެ.މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރގެިސަމާލުކަމަ ިށްޓަކައި  ިމަސްގަނެ ިސ ނާއަތުގައ  ިބޭރުި، މަސްވެރ ކަމުގެ ިއަދ  ިއުފައްދާ ިއުފެއްދުންތައް ިތަފާތު މަހުގެ
ި ިޒޯން ިގުޅ ގެން، ިހުޅުވާލުމާ ިސަރުކާރުން ިފުރުޞަތު ިވ އްކުމުގެ ިފޮނުވައ ގެން ގ2ިިެގައުމުތަކަށް

ިޕްރައ ވެޓް ިމޯލްޑ ވްސް ިލ ންކް ިފ ޝަރީޒް ިޖައުސާ ިގުޅ ގެންިިހއ.ހުވަހަންދޫ، ިލ ބުމާ ލ މ ޓެޑަށް
ިހުވަހަންދ1002ިިޫ ިގެންދަމުން ިކުރ ޔަށް ިކަންތައް ިމަސްގަތުމުގެ ިދެބައ ވަންދެން ިއަހަރު ވަނަ

ިޢ މާރާތްތަކާއި  ިބޭނުންވާ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިޢ މާރާތްތަކާއ  ިއޮފީސް ިއެރަށުގައ  ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައ 
ިކަމަށާއ  ިގާއ މްކުރ  ިވަސީލަތްތައްވެސް ިކަންތަކާއ ،ި،ިއެހެނ ހެން ިތަރައްގީކުރުމުގެ ނަމަވެސް،ިއެރަށް

ި ިކަންތައް 1002ިިމަސްގަތުމުގެ ިގުޅ ގެން، ިހުއްޓާލުމާ ިފަރާތުން ިއެކުންފުނީގެ ިއަހަރު 1008ިވަނަ
ގައ ިމަސްގަތުމުގެިމަސައްކަތްިވީ.އޭިފ ޝަރީޒްިއ ންޓަރނޭޝަނަލްިޕްރައ ވެޓ2ިިްވަނަިއަހަރުިޒޯންި

ިއާދައ  ިއެމަސައްކަތް ިތަރައްގީކުރުމަށްިލ މ ޓެޑުން ިއ ތުރަށް ިއެރަށް ިނަމަވެސް، ިފެށ  ިގޮތެއްގައ  ގެ
ި ިއެފަރާތުން ިކަމަށާއ ، ިކޮށްފައ ނުވާ ިމަސައްކަތެއް ިމަސައްކަތ1020ިްއެއްވެސް ިއަހަރު ވަނަ

ިގެންގޮސްި ިވަގަށް ިތަކެތ  ިމުދަލާއ ، ިއެރަށުގައ ހުރ  ިމުއްދަތުގައ  ިފާއ ތުވެދ ޔަ ހުއްޓާލުމުން
ިކަމަށާއ  ިހުސްކޮށްލާފައ ވާ ިހ މާޔަތްކޮށްި، ިއ ންވެސްޓްމަންޓްތައް ިކޮށްފައ ވާ ިއެރަށުގައ  ނަމަވެސް،

ިއ ހްމާލުވެފައ ވާި ިސަރުކާރުން ިއެރަށާމެދު ިމަސައްކަތެއްނުކޮށް ިއެއްވެސް ިކުރުމަށްޓަކައ  ރައްކާތެރ 
ިއ ދާރާއާި ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އަތޮޅު ިބެލެހެއްޓުން ިގޮތުން ިވަގުތީ ިއެރަށް ިމ ހާރު ކަމަށާއ ،

ންިއެއްމަހަށްވުރެިގ ނަދުވަސްިވެގެންދ ޔައ ރުވެސްިއެރަށްިބެލެހެއްޓުންިއެއްވެސްިފަރާތަކާިޙަވާލުކޮށްގެ
ިޙަވާލުކޮށްފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

4 

ި ިނ ންމެވީ، ިބައްދަލުވުމުން ިމ އަދުގެ ިއެގްރ ކަލްޗަރއ ންިމ މައްސަލައާމެދު ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިމަސްވެި ިބޭނުންވެގެންިތައްޔާރުކުރަމުންދާ ިހޯދަން ިބޭނުންކުރުމަށްޓަކައ  ިއުޅަނދުގައ  ިތަމްރީނުދޭ ރ ކަމުގެ

ިމަސްވެރ ކަމުގެި ިތައްޔާރުކުރަމުންދާ ިއެގްރ ކަލްޗަރއ ން ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
(ި ިސައުންޑަރ ިއ ކޯ ިބޭނުންކުރުމަށްޓަކައ  ިއުޅަނދުގައ  with DGPS receiverިތަމްރީނުދޭ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތީ،01ިިއެމ ނ ސްޓްރީން ިފަރާތެއް ިއެކަށީގެންވާ ިއ ޢުލާންކުރުމުންވެސް ިމަތ ން ފަހަރެއްގެ
ި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިފ ފ ނޭންސް ިސުނާމީ ިޕޯސްޓް ިއ ފާޑް ިމަޝްވަރާކޮށްގެން، ިޓްރެޜަރީއާ ިއެންޑްިއެންޑް ޝަރީޒް

ިއ ތުރުނުވާނޭި ިބަޖެޓަށްވުރެ ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިމ ތަކެތ  ިޕްރޮޖެކްޓުގައ  ިރ ހެބ ލ ޓޭޝަން އެގްރ ކަލްޗަރ
ިބެލ ބެލުމުންިި،ގޮތުގެމަތ ން ިމ މައްސަލަ ިގަނެފައ ވާކަން ިގޮތަށް ިފައ ދާވާ ިދައުލަތަށް ިތަނަކުން ިވ އްކާ އެތަކެތ 

ިމ ހ ސާބުންިނ ންމުމަށެވެ.މައްސަލަިފާހަގަކުރެވޭތީި

ި

Portable Single Channel Echo-Sounderަިދެވަނ ިކުރެވުނު ިހޯދުމަށް ިއެއް އ ޢުލާނާިި(
ިއޮފްި ިމ ނ ސްޓްރީ ިބ ޑް ިހުށަހެޅ  ިފޯރިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިބ ޒް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިއެކަމަށް ގުޅ ގެން،
ިބާޠ ލްކުރުމަށްފަހުި ިއެއ ޢުލާން ިއަދ ، ިކަމަށާއ ، ިފޮނުވާފައ ނުވާ ިޓްރެޜަރީއަށް ިއެންޑް ފ ނޭންސް

ިއްސަލަ.ވަނަިފަހަރަށްވެސްިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމ00ިައަނެއްކާި
ި

ިނ ންމެވީ، ިބައްދަލުވުމުން ިމ އަދުގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްިިމ މައްސަލައާމެދު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ރ.މީދޫ
ިލ ޔުންތަކަށްި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިއެދ  ިހަމަޖައްސައ ދ ނުމަށް ިމަޤާމް އޮފ ސަރެއްގެ

ނޑަ އަޅާފައ ވާިއ ންޓަރވ އުިޕެނަލްިއެކުލަވާލާފައ ވަނީިދ ވެހ ިސ ވ ލްިބެލ އ ރު،ިއެމަޤާމަށްިއ ންޓަރވ އުކުރުމަށްިކަ
ިމ ހ ސާބުންި ިމ މައްސަލަ ިބުނެފައ ވާތީ، ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިއެއްގޮތަށްކަމަށް ިގަވާއ ދާ ސަރވ ސްގެ

 ނ ންމުމަށެވެ.

ި

ި ިމީހަކު ިމަޤާމަށް ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ބޭނުންވެގެންިރ.މީދޫ
ި ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ިއެދި 1021ިއެއ ދާއ ން ިއެވަޒީފާއަށް ިމާޗްމަހުގައ  ިއަހަރުގެ ވަނަ

ފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައ ިފެންވަރުި ފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިއެވަޒީފާއަށްިހޮވާފައ ވަނީިކުރ މަތ ލި  ކުރ މަތ ލި 
ިކުރ މަ ިމ ވަޒީފާއަށް ިކަމަށާއ ، ިތ އްބައ  ިފަރާތްތައް ިރަނގަޅު ިއ ންޓަރވ އުކުރ  ިފަރާތްތަކާ 00ިތ ލ 

ިފ ޔަވައި  ިއެހީތެރ ޔާ ިޢާއ ލާގެ ިތެރެއ ން،ިޞ އްޙީމަރުކަޒުގެ ިފަރާތްތަކުގެ ިހ މެނޭ ިޕެނަލުގައ  މީހުންގެ
ި ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިމީދޫ ިއެއީ ިކަމަށާއ ، ިފަރާތްތަކެއް ިޝަރުޠުހަމަނުވާ ފަރާތެއ00ިިްދެންތ ބީ

ިމ އ ންޓަރވ ި ިއެހެންކަމުން ިކަމަށްިކަމަށާއ ، ިނުބެލެވޭ ިރަނގަޅަށްކަމަށް ިގެންދެވ ފައ ވަނީ ިކުރ ޔަށް އު
ިބުނާިމައްސަލަ.
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ހުޅުމާލޭިމެޖ ސްޓްރޭޓްިކޯޓަށްިކޯޓްިއޮފ ސަރެއްިހޯދުމަށްިކުރި ިމ މައްސަލައާމެދުިމ އަދުގެިބައްދަލުވުމުންިނ ންމެވީ،
ި HMC/2012/04(50ިިނަންބަރު: ިފަރާތްތަކުގ2502ިެޖޫން ިކުރ މަތ ލ  ިއެމަޤާމަށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ )

ިއ ޢުލާނުގައި  ިތެރޭގައ  ިލ ޔުންތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިއެމަޤާމަށް ިފަރާތުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ތެރެއ ން
ިހުށަހަޅާފައ ނުވުމާއ ،ިއަދ  ިލ ޔުމެއް ިއެނގޭނެ ިފުރ ހަމަވާކަން ިޝަރުތު ިހުށަހަޅާފައ ވާިިބަޔާންކޮށްފައ ވާ އެފަރާތުން

ި ިލެވެލް ނޑުގެ ިއޮނ ގަ ިސަނަދުތަކުގެ ިގައުމީ ިކޯހުގައި 50ިސަނަދަކީ، ިއެސަނަދާއެކު ިވީނަމަވެސް ިސަނަދަކަށް ގެ
ިމަސައްކަތާގުޅޭި ިމަޤާމުގެ ިކޯހަކީ ިފުރ ހަމަކުރ  ިއޭނާ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތީ ިޓްރާންސްކްރ ޕްޓް ިމާއްދާތަކުގެ ކ ޔެވ 

ިސާނަވީި ިއ ޢުލާނުގައ ، ިކުރ  ިބޭނުންވެގެން ިމީހަކު ިމަގާމަށް ިއޮފ ސަރެއްގެ ިކޯޓް ިކޯޓަށް ހުޅުމާލޭ
އ މްތ ހާނުންިދ ވެހ ނSSCިް ފާސްިލ ބުމުގެިއ ތުރުނDިިްމާއްދާއ ނ01ިިްއ މްތ ހާނުންިމަދުވެގެންި

ިވަޒީފާއަށްި ިކަމަށާއ ، ިހ މަނާފައ ވާ ިތެރޭގައ  ިޝަރުޠުތަކުގެ ިއ ޢުލާނުގެ ފާސްވެފައ ވާންޖެހޭނެކަމަށް
ިފަރާތަކީ ިއެއް ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިމީހުންގެ ި، ކުރ މަތ ލީ ނޑު ިއޮނ ގަ ިސަނަދުގެ ިލެވެލ00ިިްގައުމީ ގެ

ިސަނަދ00ިިަ ިދާިގެ ިކ ޔަވައ ދ ނުމުގެ ިއ ތުރުން ިއޮތުމުގެ ިލެވެލް ިއޮތ00ިިްއ ރާއ ން ިސެޓްފ ކެޓް ގެ
ިގެންނަި ިއ ންޓަރވ އަށް ިގުޅުމުން، ިއެކޯޓަށް ިނުވެގެން ިޚަބަރެއް ިމ ކަމުގެ ިފަހުން ިކަމަށާއ ، ފަރާތެއް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިސާފު ިކޯހެއްކަން ިމުއްދަތުިދާއ ރާގެ ިއުސޫލުން ިޢަމަލުކުރާ ިކަންކަމުގައ  ިވަޒީފާއާބެހޭ ިދާއ ރާގެ ިޝަރުޢީ ނުވުމާއ ،
ިޝަރުތުި ިއެމަޤާމަށް ިއޭނާއަކީ ިނޯންނާނެތީ ިދެވެން ިފުރުސަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިޑޮކ އުމަންޓްތައް ހަމަވުމަށްފަހު

ިކުރ މަތ ލ  ިމ މަޤާމަށް ިއަދ ، ިކަމަށާއ ، ިނ ންމީ ިގޮތުގައ  ިފަރާތެއްގެ ިތެރެއ ނ22ިިްިފުރ ހަމަނުވާ ފަރާތުގެ
ި ، ތައުލީމާއ  ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިގޮތުން ިއެންމެމަތ ނ05ިިްތަޖުރ ބާގެ ިއ ންޓަރވ އުކޮށް ފަރާތާ

މާރކްސްިލ ބުނުިފަރާތްިއެމަޤާމަށްިހަމަޖެއްސުމަށްިނ ންމާފައ ވާިކަމަށްިއެޑ ޕާޓްމަންޓުންިބުނެފައ ވާތީ،ިމ ކަމުގައި 
ިއަ ިއަމަލެއް ިމ ހ ސާބުންިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމައްސަލަ ިނުވެލެވޭތީ ިހ ނގާފައ ވާކަމަށް ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ ދ 

ިނ ންމުމަށެވެ.
 

ި ިހަމަޖެހ ފައ ވަނީ ިވަޒީފ20ިިާގޮތަށް ިފަރާތަކަށް ިފެންނަ ިއެކޯޓަށް ިއެތަނުން ިކަމަށާއ ، މީހުން
ިކަމަށާއ  ިބުނެފައ ވާ ިހަމަޖައްސަނީކަމަށް ިފެންވަރުދަށްި، ިގެންނަވަރަށްވުރެ ިއ ންޓަރވ އުއަށް އޭނާއަކީ

ިވެއްދުމަށްި ިކުއްޖަކު ިތ މާގެ ިގާޒީގެ ިއެކޯޓުގެ ިމ ވަޒީފާއަށް ިކަމަށާއ ، ިބުނެފައ ވާ މީހެއްކަމަށް
 މައްސަލަ.ިމަސައްކަތްިކުރަމުންދާކަމަށްިބުނާ

ިނ ންމެވީ، ިމ އަދުގެިބައްދަލުވުމުން މުވައްޒަފަކ50ިިުސ ވ ލްިކޯޓުގައ ިމަސައްކަތްިކުރަމުންދ ޔަިިމ މައްސަލައާމެދު
ޝަރުއީިދާއ ރާގެިމުވައްޒަފުންިތަމްރީނުކުރާިމަރުކަޒެއްގެިގޮތުގައ ިމާލޭިވ ލ ނގ ލީގައ ިގާއ މްކޮށްފައ ވާިޖުޑ ޝަލްި

ި ިނ ންމާ ިމަސައްކަތް ިއެސެންޓަރުގެ ިބަދަލުކުރެވ ފައ ވަނީ ިސެންޓަރަށް ތެރޭގައި ިމާޗްމަހުގ2502ިެޓްރެއ ނ ންގ
ިއޮފްި ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިމަސައްކަތް ިހަމަޖެއްސުމުގެ ިމުވައްޒަފުން ިއެސެންޓަރަށް ިކަމަށާއ ، ިހަމަޖެހ ފައ ވާތީ ހުޅުވުމަށް

ި ިދާއ ރާއަށް ިޝަރުޢީ ިކަމަށާއ ، ިކުރަމުންދާ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުން ިލ ބ ފައ ވ2502ިިާޖުޑ ޝަލް ިއަހަރު ވަނަ
ޖެހ ފައ ިނެތުމާއެކުިއެތަނަށްިމުވައްޒަފުންިހަމަޖެއްސުމުގައ ިއެދާއ ރާގެިބަޖެޓުގައ ިއެސެންޓަރަށްިވަކ ިބަޖެޓެއްިހަމަ

ިއެކޯޓުގެި ިވ ސްނާފައ ވާތީ، ިމަސައްކަތްކުރުމަށް ިއެސެންޓަރުގެ ިބޭނުންކޮށްގެން ިމުވައްޒަފުން ިލ ބެންތ ބ  ތެރެއ ން
ިދޫކޮށް ިމުވައްޒަފުންތ ބ ނަމަ، ިދޫކޮށްދެވ ދާނެ ިއެސެންޓަރަށް ިތެރެއ ން ިއޮފްިމުވައްޒަފުންގެ ިޑ ޕާޓްމަންޓް ދ ނުމަށްއެދ 

ިތެރެއ ންި ިމުވައްޒަފުންގެ ިއެކޯޓުގެ ިމަޝްވަރާކުރެވ  ިއެކަންތަކާ ިއެދ ފައ ވާތީ، ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑ ޝަލް
މުވައްޒަފުންިދޫކުރުމަށްިނ ންމީިކަމަށްިބުނެފައ ވާތީ،ިމ ކަމުގައ ިކޮރަޕްޝަނުގެިއަމަލެއްިއަދ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފ50ިިް

 ފައ ވާކަމަށްިނުބެލެވޭތީިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމުމަށެވެ.އަމަލެއްިހ ނގާި

ި

މުވައްޒަފަކުިއެއްވެސްިމައްސަލައެއްިނުޖެހ ިރަނގަޅަށ2ިިްއ ިސ ވ ލްިކޯޓުގައ ިވަޒީފާިއަދާކުރަމުންއަ
ިމީ ިގެންދަނ ކޮށް ިއަދާކުރަމުން ިވަޒީފާ ިކުރ ން، ިހަފްތާއެއްހައ ދުވަސް ިމާލެިގެ ިދަށުން ޖުޑީޝަލްގެ

ިޓްރޭނ ންި ިހ ންގާ ިކަމަށާއ ،ވ ލ ނގ ލީގައ  ިބަދަލުކޮށްފައ ވާ ިސެންޓަރަކަށް ިމީހުންިިގ ިމ  މ ގޮތަށް
ިކަދައްކާިހަދާފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ބަދަލުކުރުމުގެިކުރ ންިއެއ ންމުވައްޒަކާިވާހަ

8 

ިނ ންމެވީ، ިބައްދަލުވުމުން ިމ އަދުގެ ިއޯވަރހޯލްކުރުމަށްިިމ މައްސަލައާމެދު ިޖަނަރޭޓަރެއް ިއ ންޖީނުގޭގެ ނޑ ދޫ ދ.ބަ
ިއެއ ންޖީނުގޭގައި  ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިކޮށްފައ ނުވާނެ ިއ ޢުލާނެއް ިތެރޭގައ  ިއޭޕްރ ލްމަހުގެ ިނުވަތަ މާޗް

ި ިކުރ ންިދ.ބަނޑ ދޫިއ 0ިމީގެ ިނުކޮށްވަރަކަށްމަސް ިއ ޢުލާނެއް ިޖަނަރޭޓަރެއްިއެއްވެސް ، ންޖީނުގޭގެ

ިމަސްލަހަތުބަނ ިކައުންސ ލަރުންގެ ިޑ ދޫ ިލައްވާ ިފަރާތެއް ިރުފ ޔާ(ި-/30,000ހުރ  ި)ތ ރީސްހާސް ރ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިހަމައެކަނ  ިހަލާކުވެ ިޖަނަރޭޓަރުތައް ިޚ ދުމަތ50ިިްހ ންގަމުންދ ޔަ ިކަރަންޓުގެ ނޑ ދުއަށް ިބަ ޖަނަރޭޓަރުން
ށްދޭންިޖެހުމުންިތަފާތުިމައްސަލަތައްިދ މާވަމުންދާތީ،ިކުރ ންިހޯދާފައ ހުރ ިބައެއްިސްޕެއަރިބޭނުންކޮށްގެންިފޯރުކޮި

ިމ ކަމުގައ ި ިބުނެފައ ވާތީ، ިއެއ ދާރާއ ން ިކުރެވ ފައ ވާނެކަމަށް ިމަރާމާތު ިބައ ބައ  ިއެއ ންޖީނުގޭގެ ިޖަނަރޭޓަރ އެ
ހ ނގާފައ ވާިކަމެއްިބެލެވެންިނެތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިިކޮރަޕްޝަނުގެިއަމަލެއްިއަދ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފްިކަމެއް

 ނ ންމުމަށެވެ.ި

 

ިބުނާިމައްސަލަ.އޯވަރހޯލްިކޮށްފައ ވާިކަމަށްި
 

މޯލްޑ ވްސްިޕޯޓްސްިއޮތޯރ ޓީއަށްިޑަބަލްކެބްިޕ ކަޕެއްިގަތުމަށްިހެދ ިއެއްބަސްވުމާިއެއްގޮތަށްިމަސައްކަތްި
ި ިތުހުމަތު ިކޮށްފައ ވާ ިބެލުމަގެންގޮސްފައ ނުވާކަމަށްބުނެ ިނ ންމ މ ކޮމ ޝަނުގެ ިމައްސަލަ ިތ ރީގައި ށްފަހު ގޮތް

ިމ ވަނީއެވެ.
ި

ިއެއްގޮތަށްި ިއެއްބަސްވުމާ ިވެވުނު ިގަތުމަށް ިޕ ކަޕެއް ިޑަބަލްކެބް ިއޮތޯރ ޓީއަށް ިޕޯޓްސް މޯލްޑ ވްސް
ި ިބެލ އ ރު، ިމައްސަލަ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިރ ޕޯޓްގައ  ިއޮޑ ޓް ިކަމަށްބުނެ ިގެންގޮސްފައ ނުވާ ވަނ1008ިިަމަސައްކަތް

ިހޯދުމަ ިޕ ކަޕެއް ިޑަބަލްކެބް ިއަށް ިއެމް.ޕީ.އޭ ިއަހަރު ިނަންބަރު ިކުރެވުނު އޮކްޓޯބަރF/I-2007/65ި(00ިި-113ށް
ިބ ޑްިކާމ ޔާބުކުރ ިކާޓ ޔުންސްިއ ންޓަރނޭޝަނަލްއ1008ިާ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ން (ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިކުރ މަތ ލީ

ިއަންނަނ ކޮށްި ިމާލެ ިބޯޓް ިގެނައ  ިމުދާ ިއ ތުރުކޮށްދީފައ ވަނީ ިމުއްދަތް ިއެއްބަސްވުމުގައ ވާ ިވެފައ ވާ އެކު
ިލ ޔުމަކަށްިމޫސު ިދީފައ ވާ ިއޭޖެންޓް ިޝ ޕ ން ިލަސްވުމުންކަމަށްބުނެ ިވަނުން ިމާލެ ިބޯޓް ންގޯސްވެ

ިއެނގޭކަމާއ  ިއެއްބަސްވެފައ ވާިި،ރ ޢާޔަތްކޮށްގެންކަން ިގެނެސްދ ނުމުގައ  ިޕ ކަޕް ިއަދާކުރ އ ރު ިއަގު އެއްބަސްވުމުގެ
ިލ ކުއ ޓޭޑަޓްި ނޑާފައ ވާކަމާއ ، ިކަ ިޑެމޭޖަސް ިލ ކުއ ޓޭޑަޓް ިދުވަސްތަކަށް ިހ ނގާފައ ވާ ިއ ތުރަށް މުއްދަތަށްވުރެ

ިޚ ލާފަށް ިގޮތާ ިވާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިނަގާފައ ވަނީ ިފަި،ޑެމޭޖަސް ިމުދަލާއ  ިބެލެހެއްޓުމާއ ،ިސަރުކާރުގެ އ ސާ
ި ިގެ ިގަވާއ ދު ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިހ ސާބުތައް ިމަތ ންކަނ6.18ިިްހޭދަކުރުމާއ  ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ

ިފައ ސާިި،ފާހަގަކުރެވޭކަމާއ  ިމުދަލާއ  ިސަރުކާރުގެ ިޚ ލާފުވ ކަމުގައ ވ ޔަސް ިއެއްބަސްވުމާ ިވެފައ ފާ އެހެންކަމުން

ިއެއްގޮތަށްި ިއެއްބަސްވުމާ ިހެދ  ިގަތުމަށް ިޕ ކަޕެއް ިޑަބަލްކެބް ިއޮތޯރ ޓީއަށް ިޕޯޓްސް މޯލްޑ ވްސް
 RKލްިކޮބެލްކޯި)މޮޑެިިކްރޭނ1ިްިމަސައްކަތްިގެންގޮސްފައ ނުވާކަމަށާއ ،ިއެމް.ޕީ.އޭިއަށްިގަނެފައ ވާި

ިޑެމޭޖަސް"250-6ި ި"ލ ކުއ ޑޭޓަޑް ިވާގޮތުގެމަތ ން ިއެއްގޮތް ިއެއްބަސްވުމާ ިކުރުމުގައ  ިއަގުއަދާ ިގެ )
ިމައްސަލަ.ިނަގާފައ ނުވާކަމަށްިބުނާ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިހ ސާބުތަ ިހޭދަކުރުމާއ  ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާކަމާއ ބެލެހެއްޓުމާއ ، ިގަވާއ ދަށް ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިޕޯޓްސްިި،އް މޯލްޑ ވްސް
4/91ިޤާނޫނުިނަންބަރުި، އޮތޯރ ޓީއަކީިއޭރުިސަރުކާރުިއ ދާރާއަކަށްވުމާއެކުިއެިގަވާއ ދަށްިޢަމަލުކުރަންޖެހޭިކަމާއ 

ނޑަނ00ިާ)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭިޤާނޫނު(ިގެި ޅާނަމަ،ިކޮންޓްރެކްޓަކީިވަކި ވަނަިމާއްދާިގައ ިޤާނޫނުިއެހެންގޮތަކަށްިކަ
ިދަށުންި ިޤާނޫނެއްގެ ިބަލާއ ރު، ިއޮތުމަށް ިއޮތް ިބަޔާންކޮށްފައ  ިނޫންކަމަށް ިއެއްޗެއް ިލާޒ މް ިއޮތުން ިގޮތަކަށް މ ވެނ 
ނޑައަޅާފައ ވާނަމަ،ިއެިގަވާއ ދަކަށްިޢަމަލުކުރުމަކީި ބާރުލ ބ ިހެދ ފައ ވާިގަވާއ ދެއްގައ ިވަކ ިގޮތަކަށްިޢަމަލުކުރަންިކަ

ިޑެމޭޖަސްިިކުރުން ިލ ކުއ ޑޭޓަޑް ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިޚ ލާފަށް ިއެއްބަސްވުމާ ިވާތީ، ިކަމަކަށް ލާޒ މް
ނަގާފައ ވާތީ،ިޑަބަލްކެބްިޕ ކަޕްގެިއަގުިއަދާިކުރުމުގައ ިލ ކުއ ޑޭޓަޑްިޑެމޭޖަސްިނަގާފައ ވަނީިރަނގަޅަށްކަމަށްވާތީ،ި

 ލެއްިހ ންގާފައ ވާކަންިއެނގެންނެތެވެ.ލ ކުއ ޑޭޓަޑްިޑެމޭޖަސްިނެގުމުގައ ިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަި

ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިވެވުނު ިދެމެދު ިއާ ިއެމް.ޕީ.އޭ ިއާއ  ިއ ންޓަރނޭޝަނަލް ިކާޓ ޔުންސް ، ނަމަވެސް،

ި ިއަށް ިއެމް.ޕީ.އޭ ިވާނ1000ިިޭކާޓ ޔުންސްއ ން ިފޯރުކޮށްދޭން ިޕ ކަޕެއް ިޑަބަލްކެބް ިއުފުލޭ ިބަރުދަން ިކ ލޯ )ދެހާސް(
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު ިކަމަށް ިޕ ކަޕްގެ، ިޑަބަލްކެބް ިފޯރުކޮށްދ ން ިއަށް ިއެމް.ޕީ.އޭ "ރަޖ ސްޓްރީިިކާޓ ޔުންސްއ ން

ިއެި ިގައ  ިސެޓްފ ކެޓް" ި"އެކްސްޕޯޓް ިއަދ  ިރަޖ ސްޓްރޭޝަން" ިޑީ ި"ސެޓްފ ކެޓް ިއާއ  ިފޯމް" ިތަކެތީގެ ކުރަންޖެހޭ
ި ިފަންސާސް(2120ިިޕ ކަޕަކީ ިދުއ ސައްތަ ިޕ ކަޕެއްކަމަ)އެއްހާސް ިއުފުލޭ ިބަރުދަން ިކ ލޯ ބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ިށް

ިރަޖ ސްޓްރީގައ ވެސްި ިޕ ކަޕްގެ ިޑަބަލްކެބް ިއަދ  ިފޯމުގައ  ިހުށަހެޅ  ިކުރުމަށް ިރަޖ ސްޓްރީ ިޕ ކަޕް ޑަބަލްކެބް
ި ިޕ ކަޕަކީ ިއެ ިވާތީ،1500ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނީ ިކަމަށް ިޕ ކަޕެއް ިއުފުލޭ ިކ ލޯ ިފަސްސަތޭކަ( ި)އެއްހާސް

ިފޯރުކޮި ިއަށް ިއެމް.ޕީ.އޭ ިޕ ކަޕެއްިކާޓީޔުންސްއ ން ިބަރުދަނުގެ ިއެއްބަސްވެފައ ވާ ިޕ ކަޕަކީ ިޑަބަލްކެބް ށްދީފައ ވާ
 ކ ލޯގެިބަރުދަންިއުފުލޭިޕ ކަޕަކަށްވާތީއާއ ،)އެއްހާސްިދުއ ސައްތަިފަންސާސް(2120ިިނޫންކަމާއ ،ިއެިޕ ކަޕަކީި

ިގްރޭ ިއޮފ ސަރ ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިއެސ ސްޓެންޓް ިގެ ިއެމް.ޕީ.އޭ ިނޯޓުގައ  ިޑެލ ވަރީ ިކާޓ ޔުންސްގެ 00ިޑް
ިޙ ލްމީި ިޙުސައ ން ިވެރ ޔާ ިފައ ނޭންސްގެ ިހަވާލުވެފައ ވަނީ ިޕްރޮކ އުމަންޓުން ިޕ ކަޕާ ިއެ ިއައ މަން މުޙައްމަދު
ބުނެގެންކަމަށްިލ ޔެިސޮއ ކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ިއެމް.ޕީ.އޭިގެިގުޑްސްިރ ސީވްޑްިނޯޓުގައ ިއެމް.ޕީ.އޭިގެިއ ލެކްޓްރ ކަލްި
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ިއ ންިބޭނުންވެގެންިިޙުސައ ންިމުޞްޠަފ02ިިާސުޕަވައ ޒަރިގްރޭޑްި ިޕ ކަޕަކީިއެމް.ޕީ.އޭ ރ މާކްސްގެިގޮތުގައ ިމ 
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ  ިފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ިނޫންކަން ިޕ ކަޕެއް ިރ ސީވްޑްިި،އެދުނު ިގުޑްސް ިއެ ިނަޢީމް ޙުސައ ން

ިއޮތްކަމުގައ ވީ ިއެހެންއެކަން ިރ ޢާޔަތްކޮށް ިރ މާކްސްއަށް ިލ ޔެފައ ވާ ިމުޞްޠަފާ ިޙުސައ ން ިއެިނޯޓުގައ  ނަމަވެސް
ިޕ ކަޕްި ިއެ ިއަދާކޮށްފައ ވަނީ ިއަގު ިޕ ކަޕްގެ ިއެ ިލ ޔެފައ ވާތީއާއ ، ިކަމަށް ިއެއްޗެއް ިފުދޭ ިބޭނުމަށް ިތަނުގެ ޕ ކަޕަކީ

ިވާތީއާއ  ިކުރ ންކަމަށް ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްދ ނުމުގެ ިއަށް ިބަރުދަނުގެި،  އެމް.ޕީ.އޭ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ އެއްބަސްވުމުގައ 
ިފޯރުކޮށްދީފައ ނުވާތީި ިިޕ ކަޕެއް ިބެހެއްޓ  ިގޮތުގައ  ިރ ޓެންޝަންގެ ިނުދ15,000ިިީޕ ކަޕްގެ ިރުފ ޔާ )ފަނަރަހާސް(

ހ ފަހައްޓާފައ ވީނަމަވެސް،ިއެިޕ ކަޕްގެިއަގުިއަދާކުރ އ ރުިވެހ ކަލްގެިބަރުދަނަށްިއައ ސްފައ ވާިބަދަލަށްިބަލައ ިއަގުި
ިހުއްދަދ  ިވައުޗަރގައ  ިޕޭމަންޓް ިދޫކުރ  ިފައ ސާ ިގެިދަށްކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ،ިއެ ިއެމް.ޕީ.އޭ ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ނުމަށް

ިއެސ ސްެޓންޓްި ިއާއ  ިޙ ލްމީ ިޙުސައ ން ިޑ ރެކްޓަރ ިޑެޕ އުޓީ ިހަވާލުވެހުރ  ިސެކްޝަނާ ިފައ ނޭންސް އޭރުގެ
ިބޭނުންކޮށްގެންި ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއެފަރާތްތަކުން ިއެއީ ިކަމަށްވާތީ، ިނަޢީމް ިޙުސައ ން ިޑ ރެކްޓަރ މެނޭޖ ންގ

ިފަ ިނާޖާއ ޒް ިއެިކާޓ ޔުންސްއަށް ިއެފަރާތްތަކުގެ ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ  ިކަމަށް ިކަމެއް ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދައ ދޭން އ ދާއެއް
ިދަ ިދައުޢަމަލަކީ ިކަމެއްގައ  ިއޮތް ިފައ ދާވާން ިކަމަށްވާތީިއުލަތަށް ިކަމެއް ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާ ިގޮތަށް ިގެއްލުންވާ ލަތަށް

ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިމައްޗަށް ިގެ ިނަޢީމް ިޙުސައ ން ިއާއ  ިޙ ލްމީ ިހުއްޓުވުމާއ 1000/1ިިިޙުސައ ން )ކޮރަޕްޝަން
ި ިގެ ިޤާނޫނު( 21ިިމަނާކުރުމުގެ ިއަދ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިކުރުމަށ13ިިްވަނަ ިދަޢުވާ ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

 ށެވެ.ޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނަރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަ

(ގެިއަގުއަދRK 250-6ިާ)މޮޑެލްިކޮބެލްކޯިިކްރޭނ1ިްިގަނެފައ ވާ)އެމް.ޕީ.އޭ(ިއަށްިިމޯލްޑ ވްސްިޕޯޓްސްިއޮތޯރ ޓީ
ިކޮށްފައ ވާި ިބުނެ ިނަގާފައ ނުވާކަމަށް ިޑެމޭޖަސް" ި"ލ ކުއ ޑޭޓަޑް ިވާގޮތުގެމަތ ން ިއެއްގޮތް ިއެއްބަސްވުމާ ކުރުމުގައ 

ިގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ބެލުމަށްފަހުިމައްސަލަިނ ންމ ިތުހުމަތު

ި ިމަރުކާގެ ިކޮބެލްކޯ ިއަށް ިގަތ1ިުއެމް.ޕީ.އޭ ިކޮމްބައ ންިކްރޭން ިޓްރޭޑް ިސެނޮކް ިސްރީލަންކާގެ މަށް
ި ިއެކު 12ިިލ މ ޓެޑާ ިއެއްބަސްވުމުގައ 1008ިިމެއ  ިވެފައ ވާ ިހަތަރުހާސ704,880.00ިިްގައ  )ހަތްލައްކަ
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ިޑޮލަރަށް ިއެމެރ ކާ ިއަށްޑ ހަ( 260ިިިއަށްސަތޭކަ ިޙަވާލުކުރުމަށ01ިިްދުވަސްތެރޭ ިއާ ިއެމް.ޕީ.އޭ ިގެނެސް ކްރޭން
ި، ބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު ިފެށ ގެން ިތާރީޚުން ިސޮއ ކުރ  260ިިއެއްބަސްވުމުގައ  ިކަމަށްވާ ިތާރީޚް ިހަމަވާ 22ިދުވަސް

ކްރޭނާއި 01ިކްރޭންިއެމް.ޕީ.އޭިއަށްިހަވާލުކޮށްފައ ިނުވާތީއާއ ،ިއ1ިިެވަނަިދުވަހާިހަމައަށ1008ިިްޑ ސެމްބަރި
ި ިހަވާލުވެފައ ވަނީ ިޙ ލްމީ ިޙުސައ ން ިފަރާތުން ިގެ 08ިިއެމް.ޕީ.އޭ ިއެތަނުގ1008ިިެޖެނުއަރީ ގައ ކަން

ި ިތާރީޚަށްވުރެން ިއެއްބަސްވެފައ ވާ ިތާރީޚަކީ ިމ  ިއެގެންއޮތްއ ރު، ިތާރީޚެއްކަނ10ިިްލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިލަސް ދުވަސް
 ފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ،

ި ިތާރީޚަށް ިއެއްބަސްވެފައ ވާ ިލ މ ޓެޑުން ިކޮމްބައ ން ިޓްރޭޑް ިގެނެސްނުދެވޭތ01ިިީސެނޮކް ކްރޭން
ިއ  ިމުއްދަތު ިއެއްބަސްވުމުގެ ިމުއްދަތ01ިިުތުރުކުރުމަށް ިއެއްބަސްވުމުގެ ިއެދ ފައ ވީނަމަވެސް، ިމަތ ން ފަހަރެއްގެ

ިޓްރޭޑްި ިސެނޮކް ިފަހަރަކު ިއެއްވެސް ިމ އ ން ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ، ިނުވާކަން ިއ ތުރުކޮށްދީފައ  ިއ ން އެމް.ޕީ.އޭ
ިއޭ ިލ މ ޓެޑުންިމުދާިގެނެސްދ ނުންިލަސްވާިސަބަބުިއަންގައ ދޭނެިޝ ޕ ން ޖަންޓްގެިލ ޔުމެއްިއެމް.ޕީ.ޭއިކޮމްބައ ން

 އަށްިހުށަހަޅާފައ ނުވާތީއާއ ،
 

ި ިކުރުމުނ8ިިްއެއްބަސްވުމުގެ ިހ ސާބު ިޑެމޭޖަސްގެ ިލ ކުއ ޑޭޓަޑް ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ
ދުވަހަށްިނަގަންޖެހޭި)ފުރަތަމަިފަނަރ10ިިައ ތުރަށްިހ ނގާފައ ވާިކީިލ ކުއ ޑޭޓަޑްިޑެމޭޖަސްގެިގޮތުގައ ިއަރާިޢަދަދަ
ި ިއަގުގެ ިކޮންޓްރެކްޓް ިދުވަހަކަށް ިރޭޓުނ0.12ިްދުވަހަށް ިގެ ިިއ ންސައްތަ ިފަނަރަދުވަހަށްވާ  26,433ފުރަތަމަ

ދުވަހަށ06ިިްފައ ވާިދުވަހުގެިއ ތުރަށްިހ ނގ22ިިާިއ (ިއެމެރ ކާިޑޮލަރާއް)ސައްބީސްހާސްިހަތަރުސަތޭކަިތ ރީސްތ ނެ
ި ިއަގުގެ ިކޮންޓްރެކްޓް ިރ0.20ިޭދުވަހަކަށް 06ިިިޓުންިއ ންސައްތައ ގެ )އަށާވީސްހާސ28,195.20ިްދުވަހަށް

ިސެންޓް( ިވ ހ  ިޑޮލަރު ިނުވަދ ހަފަސް ިޑޮލަރު(ިއެއްސަތޭކަ ިހަސަތޭކަި)54,628.20އެމެރ ކާ ިހަތަރުހާސް ފަންސާސް
ިސެންޓްި ިވ ހ  ިޑޮލަރު ިޑޮލަރުި(އަށާވީސް ިފާހަގަކުރެވޭއ ރު،ިއެމެރ ކާ ިއުނ ކުރަންޖެހޭކަން ިއަގުން އެއްބަސްވުމުގެ

 ލ ކުއ ޑޭޓަޑްިޑެމޭޖަސްިނަގާފައ ނުވާތީއާއ ،ިއެގޮތުގެމަތ ން
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިނަންބަރު ިފޮނުވާފައ ވާ ިއ ން ިމޯލްޑ ވްސް ިއޮފް ިބޭންކް ިއަށް BML/2007/06/850/03ިއެމް.ޕީ.އޭ
(00ިި ިކުރާކަނ1008ިްޖެނުއަރީ ިއ ޢުތ ރާޒު ިމެދު ިލ ޔެކ ޔުންތަކާ ިމުދަލުގެ ިލ ބ ފައ ވާ ިއ ން ިއެލް.ސީ (ިސ ޓީގައ 

ި ިއޮތް 2ިިކުރ ޔަށް ިދ ނުމަށާއ ، ިއަންގައ  ިތެރޭގައ  ިމައްސަލައެއ2ިިްދުވަހުގެ ިމުއްދަތަށްފަހު ދުވަހުގެ
ި ިލ މ ޓެޑަށް ިކޮމްބައ ން ިއެންޑް ިޓްރޭޑް ިސެނޮކް ިނެތްކަމަށްބަލައ  ިގައ ވާ )ހަތްލައްކ704,880.00ިިައެލް.ސީ

ިގުޅ ގެންި ިއާ ިސ ޓީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،ިމ  ިދޫކުރެވޭނެކަމަށް ިޑޮލަރު ިއަށްޑ ހަ(ިއެމެރ ކާ ިއަށްސަތޭކަ ހަތަރުހާސް
ިލ ބ ފައ ވާި ިތަޙްޤީޤަށް ިއަންގާފައ ވާކަން ިއަށް ިމޯލްޑ ވްސް ިއޮފް ިބޭންކް ިއެންގުމެއް ިއެއްވެސް ިއ ން އެމް.ޕީ.އޭ

ިއެނގެންނެތަތީއާއ ،ިލ ޔެކ ޔުި ިބަޔާންތަކުން ިދީފައ ވާ ިފަރާތްތަކުން ިކުރެވުނު ިހާޒ ރު ިތަޙްޤީޤަށް ިއަދ  ންތަކުން
ފައ ސާިއެމް.ޕީ.އޭިގެިނަންބަރުި ޑ ސެމްބަރ02ިިު)288ިނަމަވެސް،ިމ ިސ ޓީގެިތާރީޚްގައ ިއެލް.ސީިގެިބާކީިހުރި 

ިޢަބްދުއ1008ިް ިއާއ  ިޙ ލްމީ ިޙުސައ ން ިއ ން ިވައުޗަރ ިޕޭމަންޓް ިގެ ިއޮފްި( ިބޭންކް ިހުއްދަދީ ިއަޙްމަދު ޝަކޫރު
ިވަނަިދުވަހުިފައ ސާިދައްކާފައ ވާތީ،1008ިިޖެނުއަރ00ިިީމޯލްޑ ވްސްިއަށްި

ި ިއަގުކަމުގައ ވާ ިޖުމްލަ ިމުޅ  ިއަށްޑ ހަ(704,880ިިކޮންޓްރެކްޓްގެ ިއަށްސަތޭކަ ިހަތަރުހާސް )ހަތްލައްކަ
އެލް.ސީިއަށްިފައ ސާިދައްކާފައ ވާތީ،ިއ ތުރަށްިހ ނގި ިއެމެރ ކާިޑޮލަރުިއެމް.ޕީ.އޭިއ ންިބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްގެ

ފަންސާސްިހަތަރުހާސްިހަސަތޭކަިއަށާވީސްިޑޮލަރުި)54,628.20ިދުވަހަށްިލ ކުއ ޑޭޓަޑްިޑެމޭޖަސްގެިގޮތުގައި 10ި
ގާފައ ވާިވަކ ފަރާތަކަށްިނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމަށްިހ ންިވާތީިއެއީިއެމެރ ކާިޑޮލަރުިނަގާފައ ނުި(ވ ހ ިސެންޓް

ިއަޙްމަދުި ިޢަބްދުއްޝަކޫރު ިއާއ  ިޙ ލްމީ ިޙުސައ ން ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިތަޙްޤީޤަށް ިމ  ިޢަމަލެއްކަމަށް ިގެިކޮރަޕްޝަންގެ
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު 1000/1ިިމައްޗަށް ިގެ ިޤާނޫނު( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިމާއްދާގ21ިިެ)ކޮރަޕްޝަން ވަނަ

ި ި)ހ( ިޖެނަދަށުން ިޕްރޮސ ކ އުޓަރ ިކުރުމަށް ިފޮނުވުމަދަޢުވާ ިއޮފީހަށް ިދައުލަތަށްިރަލްގެ ިމ ޢަމަލަކީ ިއަދ ، ށާއ ،
)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިލ ބެންިއޮތްިފައ ދާއަކަށްިއުނ ކަމެއްިލ ބޭގޮތަށްިކޮށްފައ ވާިޢަމަލަކަށްވާތީ،ި

ި ިގެ ިދަށުނ13ިްޤާނޫނު( ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިއޮިދަިވަނަ ިޖެނަރަލްގެ ިޕްރޮސ ކ އުޓަރ ިކުރުމަށް ފީހަށްިޢުވާ
ިށެވެ.ފޮނުވުމަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 
ިމ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ި

މޯލްޑ ވްސްިޕޯޓްސްިއޮތޯރ ޓީއަށްިޑަބަލްކެބްިޕ ކަޕެއްިގަތުމަށްިހެދ ިއެއްބަސްވުމާިއެއްގޮތަށްިމަސައްކަތްި 8.2
ި ިތުހުމަތާ ިކޮށްފައ ވާ ިިންހުރ ،ގުޅުިގެންގޮސްފައ ނުވާކަމަށްބުނެ ިއޮތޯރ ޓީ ިޕޯޓްސް ގެިމޯލްޑ ވްސް

ިކަންތައްތަކުގެިއްިމުޢާމަލާތްތަި ިފާހަގަކުރެވުނު ިޓީމަށް ިތަޙްޤީޤުކުރ  ިފަރާތުން ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ހ ންގާފައ ވާގޮތް
ކަންތައްތައްިިއެންގުނުިއ ޞްލާޙުކުރުންިމުހ އްމުިކަމަށްިއަލީގައ ިކުރ މަގުގައ ިމ ފަދަިމުޢާމަލާތްތައްިހ ންގާއ ރުި

މ ވަނީއެވެ.ތ ރީި  ގައި 
 

ިއެއްބަސްވުންތަކަކީި 8.2.2 ިވެވޭ ިއެކ ފަރާތްތަކާއެކު ިހޯދުމަށް ިޚ ދުމަތް ިތަކެއްޗާއ  ިއ ދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ
 ދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤާނޫނާއ ިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތ ންިހެދޭިއެއްބަސްވުންތަކަކަށްިހެދުން.

 
8.2.1 ި ިކާޓ ޔުންސް ިއާއ  ިއެމް.ޕީ.އޭ ިލ މ ޓެޑާއެކު ިޕްރައ ވެޓް ވަނ1008ިިަޑ ސެމްބަރ02ިިއ ންޓަނޭޝަނަލް

ިވެފައ ވާ MPA/FIN/AG/2007/016ިިިނަންބަރުިިދުވަހު ިކެޕޭސ ޓީގ1000ިިެއެއްބަސްވުމުގައ  ިކ ލޯ )ދެހާސް(
ިޕ ކަޕެއް ިރީކަންޑ ޝަންޑަބަލްކެބް ިބްރޭންޑްގެ 300,000.00ިިިމ ޓްސްބްޝީ ިރުފ ޔާއަށް ިލައްކަ( 80ި)ތ ން

ިއ ންި)ނުވަދ ހަި ިލ މ ޓެޑް ިޕްރައ ވެޓް ިއ ންޓަނޭޝަނަލް ިކާޓ ޔުންސް ިފޯރުކޮށްދ ނުމަށް ިއެމް.ޕީ.އޭއަށް ިދުވަސްތެރޭ )
ިޕ ކަޕްގެ، ފައ ވާއ ރުއެއްބަސްވެ ިޑަބަލްކެބް ިފޯރުކޮށްދ ން ިއަށް ިއެމް.ޕީ.އޭ ިކުރަންޖެހޭިިކާޓ ޔުންސްއ ން "ރަޖ ސްޓްރީ

2120ިއަދ ި"އެކްސްޕޯޓްިސެޓްފ ކެޓް"ިގައ ިއެިޕ ކަޕަކީިތަކެތީގެިފޯމް"ިއާއ ި"ސެޓްފ ކެޓްިޑީިރަޖ ސްޓްރޭޝަން"ި
ިފަންސާސް(ި ިދުއ ސައްތަ ި)އެއްހާސް ިޕ ކަޕެއްކަމަށް ިއުފުލޭ ިބަރުދަން ިޕ ކަޕްިކ ލޯ ބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ިޑަބަލްކެބް

ިބަޔާންކޮށްފައ  ިރަޖ ސްޓްރީގައ ވެސް ިޕ ކަޕްގެ ިޑަބަލްކެބް ިއަދ  ިފޯމުގައ  ިހުށަހެޅ  ިކުރުމަށް ިއެިރަޖ ސްޓްރީ ވަނީ
ި ިވާތީ،1500ިޕ ކަޕަކީ ިކަމަށް ިޕ ކަޕެއް ިއުފުލޭ ިކ ލޯ ިފަސްސަތޭކަ( ިއަށްިި)އެއްހާސް ިއެމް.ޕީ.އޭ ކާޓީޔުންސްއ ން

ި ިޕ ކަޕަކީ ިއެ ިނޫންކަމާއ ، ިޕ ކަޕެއް ިބަރުދަނުގެ ިއެއްބަސްވެފައ ވާ ިޕ ކަޕަކީ ިޑަބަލްކެބް 2120ިފޯރުކޮށްދީފައ ވާ
ި ިފަންސާސް( ިދުއ ސައްތަ ިބަރުދަ)އެއްހާސް ިޕ ކަޕެކ ލޯގެ ިއުފުލޭ ިއަދާކުރ އ ރުިި،އްކަމަށްވާއ ރުން ިއަގު ިޕ ކަޕްގެ އެ

ިދަށްކޮށްފައ ނުވާތީ ިއަގު ިބަލައ  ިބަދަލަށް ިއައ ސްފައ ވާ ިބަރުދަނަށް ިތަކެއްޗާއި ، ވެހ ކަލްގެ ިއ ދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިފޯރުކޮށްދޭ ިދަށުން ިއެއްބަސްވުންތަކުގެ ިވެވޭ ިއެކ ފަރާތްތަކާއެކު ިހޯދުމަށް ިއެއްބަސްވުމުގައި ޚ ދުމަތް ތަކެއްޗަކީ
 މަށްިއެންގީއެވެ.ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިތަކެތ ތޯިބަލާިޔަޤީންކުރުމަށްފަހުިއެިތަކެއްޗަށްިއަގުއަދާކުރު

 
ި(RK 250-6)މޮޑެލްިކޮބެލްކޯިިކްރޭނ1ިިްިގަނެފައ ވާި)އެމް.ޕީ.އޭ(ިއަށްިިމޯލްޑ ވްސްިޕޯޓްސްިއޮތޯރ ޓީި 8.1

ތްިވާގޮތުގެމަތ ންި"ލ ކުއ ޑޭޓަޑްިޑެމޭޖަސް"ިނަގާފައ ނުވާކަމަށްިބުނެިގެިއަގުއަދާިކުރުމުގައ ިއެއްބަސްވުމާިއެއްގޮި
ި ިތުހުމަތާ ިގުޅުިކޮށްފައ ވާ ިއޮތޯރ ޓީ ިޕޯޓްސް ިމުޢާމަލާތްތަިންހުރ ،މޯލްޑ ވްސް ިމ ކޮމ ޝަނުގެިިއްިގެ ހ ންގާފައ ވާގޮތް

ިމ ި ިކުރ މަގުގައ  ިއަލީގައ  ިކަންތައްތަކުގެ ިފާހަގަކުރެވުނު ިޓީމަށް ިތަޙްޤީޤުކުރ  ިމުޢާމަލާތްތައްިފަރާތުން ފަދަ
މ ވަނީއެވެ.ިއެންގުނުިހ ންގާއ ރުިއ ޞްލާޙުކުރުންިމުހ އްމުިކަމަށްި  ކަންތައްތައްިތ ރީގައި 

 
ިއެއްބަސްވުންތަކަކީި 8.1.2 ިވެވޭ ިއެކ ފަރާތްތަކާއެކު ިހޯދުމަށް ިޚ ދުމަތް ިތަކެއްޗާއ  ިއ ދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ

 އެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތ ންިހެދޭިއެއްބަސްވުންތަކަކަށްިހެދުން.ދަޢުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤާނޫނާއ ިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދާި
 

8.1.1 ި ިމަރުކާގެ ިކޮބެލްކޯ ިއަށް ިކޮމްބައ ނ1ިިްއެމް.ޕީ.އޭ ިޓްރޭޑް ިސެނޮކް ިސްރީލަންކާގެ ިގަތުމަށް ކްރޭން
ި ިއެކު 12ިިލ މ ޓެޑާ ިއެއްބަސްވުމުގައ 1008ިިމެއ  ިވެފައ ވާ ިހަތަރުހާސ704,880.00ިިްިގައ  )ހަތްލައްކަ

ިޑޮލަރަށް ިއެމެރ ކާ ިއަށްޑ ހަ( 260ިިިއަށްސަތޭކަ ިޙަވާލުކުރުމަށ01ިިްދުވަސްތެރޭ ިއާ ިއެމް.ޕީ.އޭ ިގެނެސް ކްރޭން
ި، ބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު ިފެށ ގެން ިތާރީޚުން ިސޮއ ކުރ  260ިިއެއްބަސްވުމުގައ  ިކަމަށްވާ ިތާރީޚް ިހަމަވާ 22ިދުވަސް

ި ިހ1008ިަޑ ސެމްބަރ ިދުވަހާ ިވަނަ ިނުވާތ1ިިީމައަށް ިހަވާލުކޮށްފައ  ިއަށް ިއެމް.ޕީ.އޭ ިތަކެތި ިއަދ ިިކްރޭން އެ
ޖެނުއަރ08ިިީމަށްވާިދުވަސްިލަސްިތާރީޚެއްކ10ިައެއްބަސްވެފައ ވާިތާރީޚަށްވުރެންިއެމް.ޕީ.އޭިއާިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީި

1008ިި ިގައ ކަން ިއެގެންއޮތްއ ރުއެމް.ޕީ.އޭ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިި،ގެ ިހ ނގ  ިލ ކުއ ޑޭޓަޑ10ިިްއ ތުރަށް ދުވަހަށް
ި ިގޮތުގައ  ިސެންޓްި)54,628.20ިޑެމޭޖަސްގެ ިވ ހ  ިޑޮލަރު ިއަށާވީސް ިހަސަތޭކަ ިހަތަރުހާސް އެމެރ ކާިި(ފަންސާސް
ިނަގާފައ ނުވާތީ ިވެވޭިި،ޑޮލަރު ިއެކ ފަރާތްތަކާއެކު ިހޯދުމަށް ިޚ ދުމަތް ިތަކެއްޗާއ  ިއ ދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ
ިމަށްިއެންގީއެވެ.ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތުގެިމަތ ންިލ ކުއ ޑޭޓާޑްިޑެމޭޖަސްއަށްވާިފައ ސާިނެގުއެއްބަސްވުންތަކުގައ ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިލ މ ޓެޑްއ ން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިސަރުކާރުގެިޢާފެލ ވަރު ިމުދަލެއް ިވ އްކަމުންގެންދާ ިއ ޢުލާނުކޮށްގެން އްމުކޮށް
ިގެންި ިފައ ސާ ިގުމުދަލާއ  ިކަންކޮށްފައ ވާިޢާޅުމުގެ ިމީގެކުރ ން ިއެކުންފުނ ން ިގާނޫނާއ ، ިމާލ އްޔަތު ިއުސޫލާއ ، އްމު

ި ިޓީ.އެސް.އެފް ިމަސްހަލަތުއ ސްކޮށް ިއާއ  ިފައ ދާ ިއަމ އްލަ ިކުރުމެއްނެތ  ިއ ޢުލާން ިޚ ލާފަށް ިގޮތާއ  ފަދަިސްކްރެޕް
ިވ އްކާފަ ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމައްސަލާގައ މުދާ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބުނެ ިކަމަށް ކަންިި،އ ވާ

ކޮމ ޝަނުި ިގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ބެލުމަށްފަހުިމައްސަލަިނ ންމ ިންހ ންގާފައ ވާގޮތްިމި 
ި

20ިި ިމެނޭޖ ންގ1020ިިޑ ސެމްބަރ ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިދުވަހު ވަނަ
ިޅ.ނަ ި)މާއޮޅު، ިއަޙްމަދު، ިޙާމ ދު ިއާއ ިޑ ރެކްޓަރ ިފ ރާޝާ ިއާމ ނަތު ިމުވައްޒަފުންކަމުގައ ވާ ިއެތަނުގެ އ ފަރު(

ިޕްރައ ވެޓްި ިއ ންޖ ނ އަރ ންގ ިއ ނޮވޭޝަން ިބާމުދާ ިފަދަ ިސްކްރެޕް ިޓީ.އެފް.އެސް ިމެއ ލްކޮށް، ިޢަރީފަށް މުޙައްމަދު
ިއަންގާފައ ވާތީއާއ  ިހެދުމަށް ިކޮންޓްރެކްޓެއް ިވ އްކުމަށް ިއ ންޖ ނ އަރ ންި، ލ މ ޓެޑަށް ިޕްރައ ވެޓްިއ ނޮވޭޝަން ިގ

ިވ އްކުމަށްިިލ މ ޓެޑާއ  ިބާމުދާ ިފަދަ ިސްކްރެޕް ިޓީ.އެފް.އެސް ިދެމެދު ިލ މ ޓެޑާ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ފެލ ވަރު
ި ިނަންބަރު ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް FFML/TFS/2011/01ި(20ިިފެލ ވަރު (1022ިޑ ސެމްބަރ

 ، ހަދާފައ ވާތީއާއ ިސޭލްސްިކޮންޓްރެކްޓް
 

ި ިޑ ރެކްޓަރފެލ ވަރު ިމެނޭޖ ންގ ިލ މ ޑެޓްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ި)މާއޮޅު،ި، ފ ޝަރީޒް ިއަޙްމަދު ޙާމ ދު
ި 08ިިޅ.ނައ ފަރު( ިމޯލްޑ ވްސ1021ިިްޖޫން ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިބަޔާނުގައ ، ިދީފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ގައ 

ިއ ޢުލާނުކުރުމެއްނެ ިލ މ ޓެޑަށް ިޕްރައ ވެޓް ިއ ންޖ ނ އަރ ންގ ިއ ނޮވޭޝަން ިފަރާތުން ިޓީ.އެފް.އެސްިލ މ ޓެޑްގެ ތ 
ިއ ނޮވޭޝަންި ިފަރާތުން ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިވ އްކާފައ ވާނެކަމަށާއ ،ިފެލ ވަރު ިބާމުދާ ިފަދަ ސްކްރެޕް

ި ިޖެނުއަރީ ިލ މ ޓެޑަށް 1021ިިއ ންޖ ނ އަރ ންގިޕްރައ ވެޓް ިވ އްކާފައ ވާ ިއަހަރު ިވަނަ ިޓީ.އެފް.އެސް ފަދަިސްކްރެޕް
ފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑްގެިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރުގެިހައ ޞ އްޔަތުންިޙާމ ދުިިވ އްކާފައ ވަނީިފެލ ވަރުިބާމުދާ

 އަޙްމަދުިއަންގާފައ ވާިއެންގުމުގެިމަތ ންިކަމަށްިބުނެފައ ވާތީއާއ ،

ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިމުދަލެއްިިފެލ ވަރު ިވ އްކަމުންގެންދާ ިއ ޢުލާނުކޮށްގެން ިއާންމުކޮށް ލ މ ޓެޑްއ ން
ިއެކުންފުނ ންި ިގާނޫނާއ ، ިމާލ އްޔަތު ިއުސޫލާއ ، ިއާންމު ިގެންގުޅުމުގެ ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ސަރުކާރުގެ
ިމީގެކުރ ންިކަންކޮށްފައ ވާިގޮތާިޚ ލާފަށްިއ ޢުލާންކުރުމެއްނެތ ިއަމ އްލަިފައ ދާއާިމަސްލަހަތުިއ ސްކޮށްި
ިމ ތަކެތި  ިމ ހާރު ިކަމަށާއ ، ިވ އްކާލާފައ ވާ ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިމުދާ ޓީ.އެފް.އެސްފަދަ
ިމ ހާރުންި ިކަމަށާއ ، ިބަރުކުރަމުންދާ ިބޯޓަކަށް ިކ ޔާ ިޖަނައެމަލް ިމާރ ޔާ ިއެމް.ވީ ިބަނދަރުން ތ ލަފުށީ

ިނުކުރެވޭި ިއ އާދަ ިސަރުކާރަށް ިނާޅައ ފ ނަމަ ިފ ޔަވަޅު ިމ ކަމުގައ  ިގެއްލުމެއްިމ ހާރަށް ނެފަދަ
 ލ ބ ދާނެކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 

ިވ އްކުމުގައި  ިބާމުދާ ިފަދަ ިސްކްރެޕް ިޓީ.އެފް.އެސް ިލ މ ޓެޑްގައ  ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ފެލ ވަރު
ިޕޮލ  ިވަކ  ިއ ންޖ ނ އަރ ންގިޢަމަލުކުރުމަށް ިއ ނޮވޭޝަން ިނުވ ނަމަވެސް ނޑައެޅ ފައ  ިކަ ިއުޞޫލެއް ިނުވަތަ ސީއެއް

ޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑާއެކުިހަދާފައ ވާިސޭލްސްިކޮންޓްރެކްޓްިހަދާފައ ވަނީިމީގެކުރ ންިފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްި
ިއ ޢުލާނު ިޚ ލާފަށް ިއުޞޫލާ ިޢަމަލުކުރަމުންދާ ިވ އްކުމަށް ިބާމުދާ ިފާހަގަކުރެވޭތީިލ މ ޓެޑްގައ  ކުރުމަކައ ނުލައ ކަން

 ، އާއ 
 

ިހުރި  ިބާޒާރުގައ  ިއެވަގުތު ިއަގަކީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިލ މ ޓެޑުން ިޕްރައ ވެޓް ިއ ންޖ ނ އަރ ންގ އ ނޮވޭޝަން
ިއަގުތައްި ިހުރ  ިބާޒާރުގައ  ިއޭރު ިވީނަމަވެސް ިބުނެފައ  ިއަޙްމަދު ިޙާމ ދު ިއަގެއްކަމަށް ިރަނގަޅު އަގުތަކަށްވުރެ

 ، ބަލާފައ ވާކަމުގެިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުމެއްިފެންނަންިނެތަތީއާއ 
 

ިލ މ ޓެޑާއެކުި ިޕްރައ ވެޓް ިއ ންޖ ނ އަރ ންގ ިއ ނޮވޭޝަން ިލ މ ޓެޑާއ  ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ފެލ ވަރު
ިރުފ ޔާއ ންި ިދ ވެހ  ިސްކްރެޕް ިޕޭޕާ ިއަދ  ިއޮއ ލް ިޔޫޒްޑް ިއެލުމ ނ އަމް، ިބްރާސް، ިކޮންޓްރެކްޓުގައ  ހަދާފައ ވާ

ިއާއ ވ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ ިޓީ.އެފް.އެސްިި،އްކުމަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކޮންޓްރެކްޓުގައ  ިވ އްކުމަށް ިޑޮލަރުން އަދ 
ިރުފ ޔާއ ންި ިދ ވެހ  ިބަލައ ގެންފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިބ ލްކޮށް ިވ އްކުމަށްފަހު ިސްކްރެޕް ިމެޓަލް ިހެވީ ިއަދ  ސްކްރެޕް

ިއާއ  ިލ ި،ކަމަށްވާތީ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިލ މ ޓެޑާިފެލ ވަރު ިއ ންޖ ނ އަރ ންގިޕްރައ ވެޓް ިއ ނޮވޭޝަން މ ޓެޑާއ 
ވަނަިދުވަހުިހަދާފައ ވާިކޮންޓްރެކްޓުގެިދަށުންިބާމުދާިވ އްކައ ގެންިލ ބުނުިފައ ސ1022ިިާޑ ސެމްބަރ20ިިދެމެދުި

ި 12ިިލ ބ ފައ ވަނީ ިފެށ ގ1021ިެޖެނުއަރީ ިތާރީޚުން ިސޮއ ކުރ  ިކޮންޓްރެކްޓުގައ  ިދުވަހުކަމަށްވާއ ރު، ންިވަނަ
އެިމުއްދަތަކީިބާމުދާިި،)ސާޅީސްިތ ނެއް(ިދުވަހުގެިމުއްދަތެއްިހ ނގާފައ ވާތ00ިީފައ ސާިލ ބުނުިތާރީޚާިހަމައަށްި

ިތަކެތި  ިމ  ިއ ޢުލާންކުރުމެއްނެތ  ިފެންނާތީ، ިކަމަށް ިމުއްދަތެއް ިހޯދ ދާނެ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިފަރާތެއް ގަންނާނޭ
ިކުރ މަތ ވެގެ ިދަތ ކަން ިޑޮލަރުގެ ިޖެހ ގެންނޫންކަންިވ އްކާފައ ވަނީ ިވ އްކަން ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތެއްގެ ިއަވަސް ން
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި،ފާހަގަކުރެވޭތީިއާއ 
ި

ިވ އްކާފައ ވާި ިއ ޢުލާނުކޮށްގެން ިކުރ ން ިމީގެ ިފަރާތުން ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ފެލ ވަރު
ިކު ިބަދަލު ިއެކަން ިކަމުން ިއެއްފަރާތެއް ިފަރާތަކީ ިކާމ ޔާބުކޮށްފައ ވާ ިބ ޑް ިއ ޢުލާންިފަހަރުތަކުގައ  ިގޮތުން ރުމުގެ

ި ިވ އްކީކަމަށް ިބާމުދާ ިލ މ ޓެޑަށް ިޕްރައ ވެޓް ިއ ންޖ ނ އަރ ން ިއ ނޮވޭޝަން ިފ ޝަރީޒްިކުރުމެއްނެތ  ފެލ ވަރު
ިލ މ  ިޑ ރެކްޓަރޓެޑްމޯލްޑ ވްސް ިމެނޭޖ ންގ ި)މާއޮޅު، ގެ ިއަޙްމަދު ިދީފައ ވާިިޅ.ނައ ފަރު(ި،ޙާމ ދު މ ކޮމ ޝަނަށް

ިކުި ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް، ިހުށަހަޅާފައ ވާިބަޔާނުގައ  ިއަގު ިފަރާތަކީ ިވ އްކާފައ ވާ ިބާމުދާ ިކޮށްގެން ިއ ޢުލާން ރ ން
 ،ފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިއެންމެިރަނގަޅުިއަގުިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްކަމަށްވާތީިއާއ 

 

ިފެލ ވަރުި ިކުރ ން ިހެދުމުގެ ިއެގްރީމެންޓް ިލ މ ޓެޑާއެކު ިޕްރައ ވެޓް ިއ ންޖ ނ އަރ ންގ އ ނޮވޭޝަން
ިޓީ.އެފް.އެސްިސްކްރެޕްިފަދަިބާމުދާިވ އްކާފައ ވާިއަގުތައްިފ ޝަރީޒްި ިލ މ ޓެޑްގެިފަރާތުންިމީގެކުރ ން މޯލްޑ ވްސް

ިރަނގަޅުި ިއަގުތަކަށްވުރެ ިވ އްކާފައ ވާ ިއ ޢުލާނުކޮށްގެން ިކުރ ން ިމީގެ ިއަގަކީ ިއެ ިއަދ  ބަލާފައ ވާނެކަމަށާއ 
ިމެނޭ ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިޑ ރެކްޓަރއަގެއްކަމަށް ި)މާއޮޅު، ޖ ންގ ިއަޙްމަދު ި،ޙާމ ދު

ިލ ޔެކ ޔުންތައްި ިލ ބ ފައ ވާ ިތަޙްޤީޤަށް ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް، ިބަޔާނުގައ  ިދީފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ޅ.ނައ ފަރު(
ިއަގަކީި ިވ އްކާފައ ވާ ިސްކްރެޕް ިޓީ.އެފް.އެސް ިލ މ ޓެޑަށް ިޕްރައ ވެޓް ިއ ންޖ ނ އަރ ންގ ިއ ނޮވޭޝަން ބެލ ބެލުމުން

ިފަ ިއަޅައެންމެ ިއަގާ ިއ ޢުލާނުގެ ިކުރ  ިއ ހުން ިޓަނަކުން ިމެޓްރ ކް ިހެޔ22ިިޮކ ޔާއ ރު ިޑޮލަރު ިއެމެރ ކާ )އެގާރަ(
ި ިލ މ ޓެޑަށް ިޕްރައ ވެޓް ިއ ންޖ ނ އަރ ންގ ިއ ނޮވޭޝަން ިއާއ  ިފާހަގަކުރެވޭތީ މެޓްރ ކްޓަނ82.888ިިްއަގެއްކަން

ިވ އްކާފައ ވާއ ރު ިކުރުމަކާނުލައ  ިއ ޢުލާނު ިސްކްރެޕް ިއަގާި ،ޓީ.އެފް.އެސް ިއ ޢުލާނުގެ ިކުރ  ިފަހުން ިއެންމެ އެއީ
ހަތްިސެންޓް(ިއެމެރ ކާިޑޮލަރުިދަށްިއަގެއްކަންިި)އަށްސަތޭކަިތ ރީސްތ ންިޑޮލަރުިހަތްދ ހ833.77ިައަޅާކ ޔާއ ރުި
ިފާހަގަކުރެވޭތީ،
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިފަރާތުނ1021ިިް ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިމަހު ިޖެނުއަރީ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިލ މ ޓެޑަށްިިޓީ.އެފް.އެސް ިއ ންޖ ނ އަރ ންގިޕްރައ ވެޓް ިއ ނޮވޭޝަން ިއ ޢުލާނުކުރުމެއްނެތ  ިމުދާ ިބާ ިފަދަ ސްކްރެޕް

ިއަޙްމަދުި ިޙާމ ދު ިޑ ރެކްޓަރ ިމެނޭޖ ންގ ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިވ އްކުމަކީ ވ އްކާފައ ވާ
ިވަކ ފަރާތަކަ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިޅ.ނައ ފަރު( ިފައ ދާ)މާއޮޅު، ިނާޖާއ ޒް ިހޯދާދ ނުމަށްިށް އެއް

ިިހ ންގާފައ ވާި ިނަންބަރު ިބެލެވޭތީ،ޤާނޫނު ިޢަމަލެއްކަމަށް ިހުއްޓުވުމާއި 1000/1ިކޮރަޕްޝަންގެ )ކޮރަޕްޝަން
ި ިގެ ިޤާނޫނު( 21ިިމަނާކުރުމުގެ ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިލ މ ޓެޑްގެިވަނަ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ފެލ ވަރު

ިޙާމ ދު ިޑ ރެކްޓަރ ިިމެނޭޖ ންގ ިމައްޗަށް ިގެ ިޅ.ނައ ފަރު( ި)މާއޮޅު، ިޕްއަޙްމަދު ިކުރުމަށް ިރޓަިއުިރޮސ ކ ދަޢުވާ
 ވެ.ޖެނަރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށެި

 
ިއެންގުމަށްި ިއ ޞްލާޙުކުރުމަށް ިކަންތައްތައް ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިފެންނަކަމަށް ިއެންގުމަށް ިއ ޞްލާޙުކުރަން ރ ޕޯޓުގައ 

 ނ ންމުނެވެ.

ިގުޅ ގެން،ި ިޢ އުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމުގައ  ިމީހަކު ިވަޒީފާއަށް ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ން ިކައުންސ ލަށް މ.ދ އްގަރު

ިހ ނގާ ިޢަމަލުތަކެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިހަމަޖެއްސުމުގައ  ިމީހަކު ިއެމަޤާމަށް ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ފައ ވާިކުރ މަތ ލ 

ިގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ިބެލުމަށްފަހުިނ ންމ ިންކަމަށްިބުނެިކޮށްފައ ވާިތުހުމަތުިމ ކޮމ ޝަނު

ި
ިކުރި  ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިހޯދުމަށް ިއޮފ ސަރެއް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލް މ.ދ އްގަރު

ި 20ިި)368/2011/31ިނަންބަރު 1022ިޖުލައ  ިކުރ ( ިވަޒީފާއަށް ިހުށަހަޅާިއ ޢުލާނުގައ  ިފަރާތްތަކުން މަތ ލާ

ިތައް ިއެއްގޮތްކަމުގެ ިއަޞްލާ ިއެކްރެޑ ޓްކޮށް ިހުށަހަޅަންވާނީ ިސެޓްފ ކެޓްތައް ިޖަހައ ގެންކަމަށްިތަޢުލީމީ ގަނޑު

އެިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިކުރ މަތ ލ ިފަރާތްތަކުންިހުށަހަޅާފައ ވާިބައެއްިސެޓްފ ކެޓްތަކަކީިި،ބަޔާންކޮށްފައ ވީިނަމަވެސް

2011 ިި ިޖުލައ މަހު ިއަހަރު ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްިިކައުންސ ލްގެިދ އްގަރު.މވަނަ ިއ ދާރާއަށް
މަގާމަށްިމީހަކުިހޮވުމަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިކުރ މަތ ލ ިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިިއޮފ ސަރގެ

ިގަބޫި ިހ ނގާފައ ވާކަން ިޢަމަލުތަކެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިހަމަޖެއްސުމުގައ  ިމީހަކު ލުކުރެވޭކަމަށްިއެމަގާމަށް
ިބުނާިމައްސަލަ.

12 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއަސްލާިއެކްރެޑ ޓްކޮ ިވާއ ރު، ިސެޓްފ ކެޓްތަކެއްކަމުގައ  ިޖަހާފައ ނުވާ ނޑު ިތައްގަ ިއެއްގޮތްކަމުގެ ިއަޞްލާ ށް

ނޑުިޖަހާފައ ނުވާިސެޓްފ ކެޓްތައްިބަލައ ގަނެިއ ވެލުއޭޝަނުގައ ިމާކުސްިދީފައ ވުމަކީ ދ ވެހި ި،އެއްގޮތްކަމުގެިތައްގަ

ވަނަިމާއްދާި)ހ(200ިިއ ި)ށ(ިއަދ ިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއ200ިާ(ިގ1020ިެސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިގަވާއ ދުި)

 އާިޚ ލާފަށްިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށްިވީނަމަވެސް،

 

ިސެޓްފ ކެޓްތަކަކީި ިފަރީދުގެ ިޙަސަން ިއަޅ ވ ލާގޭ ިމ.ދ އްގަރު ިކަމުގައ ވާ ިފަރާތް ިހޮވުނު ިވަޒީފާއަށް އެ

ި ިއެގްޒަމ ނޭޝަނުން ިޕަންލ ކް ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިބެލުމަށް ިސެޓްފ ކެޓްތަކެއްތޯ ބެލ ބެލުމުންިޞައްޙަ

ިއާއ ،ިއެި ިދ ފައ ވާތީ ިމަޢުލޫމާތު ިޑ ޕާޓްމަންޓުން ިއެ ިކަމަށް ިސެޓްފ ކެޓްތަކެއް ިއެއްގޮތް ިއަސްލާ އެސެޓްފ ކެޓްތަކަކީ

ިމައްސަލައ ގެި ިމ  ިއަދ  ިނުބެލެވޭތީ ިކަމަށް ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒް ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިދީފައ ވަނީ ވަޒީފާ

ިނ ންމީއެވެ.ކުރެވ ފައ ނުވާތީިމ ިމައްސަލަިމ ހާހ ސާބުންިމައްސަލައެއްިފާހަގަިތަޙްޤީޤްގައ ިއ ތުރުިއެހެންި

 
 މ މައްސަލައާިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ިއެި .2 ިއ ޢުލާނުގައ  ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިއޮފ ސަރެއް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލް މ.ދ އްގަރު
ިހުށަހަޅާ ިފަރާތްތަކުން ިކުރ މަތ ލާ ިއެކްރެޑ ޓްކޮށްިިވަޒީފާއަށް ިހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ިސެޓްފ ކެޓްތައް ތަޢުލީމީ

ިފޯމުތައްި ިވީނަމަވެސް ިބަޔާންކޮށްފައ  ިތައްގަނޑުޖަހައ ގެންކަމަށް ިއެއްގޮތަކަމަށް އަޞްލާ
ިއެއްގޮތަކަ ިއަޞްލާ ިއެކްރެޑ ޓްކޮށް ިކުރުމުގައ  ިއ ވެލުއޭޓް ނޑުޖަހާފައ ނުވާިބަލައ ގަތުމުގައާއ  ިތައްގަ މަށް

ިހ މެނޭި ިސެޓްފ ކެޓްތައް ިއެފަދަ ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ ޔަށް ިމާކުސްދީފައ ވާތީ ިބަލައ ގަނެ ސެޓްފ ކެޓްތައް
 .ފޯމުތައްިބަލައ ނުގަތުމަށާއ ިއ ވެލުއޭޝަންގައ ިއެފަދަިސެޓްފ ކެޓްތަކަށްިމާކުސްނުދ ނުމަށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިގުޅ ި .1 ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރާ ިހޯދުމަށް ިމީހުން ިފަރާވަޒ ފާއަށް ިކުރ މަތ ލާ ިޝަރުޠުިގެން ިތެރެއ ން ތްތަކުގެ
ިއ އުލާންކުރުމަކީި ިއަލުން ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިމަގާމަށް ިއެ ިކަމުގައ ވާނަމަ، ިފަރާތެއް ިއެންމެ ފުރ ހަމަވަނީ

 .އެންމެިރަނގަޅުިގޮތްކަމަށް
 

ި
0. ި ިހުރުމަށްފަހު ިމަޤާމުގައ  ިސެކްރެޓަރީއެއްގެ ިއޮފީހުގެ ިމ.ދ އްގަރު ިނ ޝާން ފެބްރުއަރ22ިިީއަޙްމަދު

ވަނަިއަހަރުގެިފެބްރުއަރ1008ިިީި،އ ންިފެށ ގެންިމ.ދ އްގަރުިއޮފީހަށްިހާޟ ރުވެފައ ިނުވާއ ރ1008ިު
ިދ ންއ ރު ިމުސާރަ ިި،މަހު ިހާޟ ރުނުވާ ިނ ޝާން ިދީފައ ވ20ިިާއަޙްމަދު ިގޮތުގައ  ިމުސާރައ ގެ ދުވަހަށް

ި.ފައ ސާިއަޙްމަދުިނ ޝާންިއަތުންިއަނބުރާިހޯދުމަށްި
ި

ި

ިގުޅ ގެންި ިއ އުލާނާ ިކުރ  ިމަތ ން ިދެފަހަރެއްގެ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރީޓ  ިއޮފީހުގެ ވ.ފުލ ދޫ
ިނުފޫޒުންި ިކުޑަކަތީބުގެ ިކަމަށްވާތީ،ިފުލ ދޫ ިފަރާތަކުން ިނ ސްބަތްވާ ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިކުޑައަގު އެންމެ

ި 2ިިއެ ިބާތ ލްކޮށް، ިދ ނުމަށ0ިިްއ އުލާން ިވަކ ފަރާތަކަށް ިމ މަސައްކަތް ިއ ޢުލާނެއްކޮށް ވަނަ
 މ ގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.މަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިނ ން

ި ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރީޓ  ިއޮފީހުގެ ިކުރި 1ިވ.ފުލ ދޫ ފަހަރެއްގެމަތ ން
ިގުޅ ި ިފުރަތަމަިއ އުލާނާ ިއެއީ ިދެމީހެއްކަމާއ ، ިނ ސްބަތްވާ ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިކުޑައަގު ިއެންމެ ގެން

ި ިނަމްބަރ ިއޮފީހުގެ ި)ވ.ފުލ ދޫ J/2009/18 ،20ިި-1އ ޢުލާން ިއެންމ1008ިެޑ ސެމްބަރ ިއަށް ިއ ޢުލާން( ގެ
(ި ިޢަބްދުއްރަހީމ8,950.00ިްކުޑައަގު ިވ.ފުލ ދޫ/ވައ ޓްރޯޒް، ިހުށަހެޅ  ިއ ޢުލާންިިރުފ ޔާ( ިދެވަނަ ިއާއ ، މުޙައްމަދު

ި ިނަމްބަރ ިއޮފީހުގެ J/2009/20 ،18ިި-1)ވ.ފުލ ދޫ ިކުޑައަގ1008ިުޑ ސެމްބަރ ިއެންމެ ިއަށް ިއ ޢުލާން( ގެ

ިގުޅ ގެންި ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިފުރަތަމަ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިއޮފީހުގެިސެކ އުރ ޓީ ވ.ފުލ ދޫ
ިނ ސްބަ ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިކުޑައަގު ިގެިއެންމެ ިކުޑަކަތީބު ިފުލ ދޫ ިމީހެއްކަމަށްވާތީ، ތްވާ

ިގުޅ ގެންވެސްި ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިފަހަރަށް ިދެވަނަ ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ، ިއ ޢުލާން ި ިއެ ނުފޫޒުން
ިފުލ ދޫި ިފަރާތެއްކަމަށާއ ،ިއެހެންކަމުން ިނ ސްބަތްވާ ިފަރާތަކީިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިހުށަހެޅ  ިކުޑައަގު އެންމެ

ނާިގުޅ ގެންވެސްިއެންމެިކުޑަިއަގުިހުށަހެޅ ިދެފަރާތަކީިޢާންމްދަނީިހޯދުމަށްިއޮފީހުންިކުރ ިދެިއ ޢުލާި
ިހުށަހެޅުމަށްި ިބ ޑް ިދެފަހަރުވެސް ިއެ ިދެމީހުންކަމަށްވާތީ، ިދާންޖެހޭ ިބޭރަށް ިރަށުން ިފަހަރު ބައެއް
ިކުި ިފަހަރަށް ިދެވަނަ ިއައ ދުވަހު ިޖެހ ގެން ިދ ޔުމާއެކު، ިބޭރަށް ިރަށުން ިމަޑުކުރުމަށްފަހު، ރި ރަށުގައ 

ިހުށަހެޅ ިބ ޑްތައްިބާޠ ލްކުރ ިކަމަށްިބ ޑްިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކަށްިއަންގާ،ިޖެހ ގެންި އ ޢުލާނާިގުޅ ގެން
ިބުނާި ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަމަށް ިއަލުން ިބުނެ ިއޮންނާނެކަމަށް ިސާފުކުރުން ިމަޢުލޫމާތު ިދުވަހު އައ 

ިމައްސަލަ.ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިރައީސ9,000.00ިިް) ިކައުންސ ލްގެ ިމ ހާރުގެ ިލ ބ ފައ ވާ ިމ މަސައްކަތް ިއަދ  ިހުށަހެޅ  ރުފ ޔަ(
ިމޯލްޑ ި ިމޫސާއަކީ ިބުޝްރީ ނޑ ރަތްމާގެ، ިނ ސްބަތްވާިވ.ފުލ ދޫ/ތަ ިއަށް ި)އެމެ.ޑީ.ޕީ( ިޕާޓީ ިޑ މޮކްރެޓ ކް ވ އަން

ިދެމީހުންކަންިއ ލެކްޝަންސްިކޮމ ޝަނުގެިރަސްމީިވެބްސައ ޓުންިއެނގޭކަމާއ ،ި

ިހުށަހަޅާފައ ވަނީި ިއަގު ިކުޑަ ިއެންމެ ިއ ޢުލާނަށް ިދެ ިފުރަތަމަ ިކޮށްފައ ވާ މ މަސައްކަތަށް
ިވ. ިދެމީހުންކަމަށްވާތީ، ިނ ސްބަތްވާ ިޢަބްދުއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިކުޑަކަތީބު ިއޮފީހުގެ ިފުލ ދޫ ިއެދެއ ޢުލާންިهللا ޖަލީލް

ިނަމްބަރި ިއޮފީހުގެ ި)ވ.ފުލ ދޫ ިއ ޢުލާން ިފުރަތަމަ ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް، ިޝަކުވާގައ  ިމ މައްސަލާގެ ބާޠ ލްކުރީކަމަށް
1-J/2009/18 ،20ިި ިމައުލޫމާތުތަކަށ1008ިްޑ ސެމްބަރ ިދީފައ ވާ ިކުރ ން ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވަނީ، ިއ ޢުލާން( ިގެ

ި ިނަމްބަރ ިއޮފީހުގެ ިވ.އަތޮޅު ިއ ޢުލާންކުރުމަށް ިއަލުން ިބާތ ލްކޮށް، ިއ ޢުލާން ިއެ ިގުޅ ގެން ިއައުމާ -Jބަދަލު
IT/FAX/2009/1346ި(16ިި ިމ ކަމަށ1008ިްޑ ސެމްބަރ ިގުޅ ގެންކަމާއ ، ިއެންގުމާ ިމެސެޖުން ިފެކްސް )

ންިއ އުލާންކުރުމަށާއ ،ިމ މަސައްކަތްިގައ ިއަލ1008ިުޑ ސެމްބަރ18ިިކުރ މަތ ލުމަށްިބޭނުންވާިފަރާތެއްިހޮވުމަށްި
ިމެސެޖުގައ ި ިއެ ިޢަމަލުކުރުމަށްވެސް ިއެއްގޮތަށް ިގައ ޑްލައ ންއާއ  ިފޮނުވާފައ ވާ ިމެސެޖާއ އެކު ިއެ ހަވާލުކުރުމުގައ 

ގ1008ިެޑ ސެމްބަރJ/2009/20 ،18ިި-1އަންގާފައ ވީނަމަވެސް،ިދެވަނަިއ ޢުލާންި)ވ.ފުލ ދޫިއޮފީހުގެިނަމްބަރި
ިގު ިއާ ިފޮނުވާފައ ވާިއ ޢުލާން( ިމެސުޖާއެކު ިފެކްސް ިމ ދެންނެވުނު ިދ ންއ ރު، ިމައުލޫމާތު ިއޮފީހުން ިވ.ފުލ ދޫ ޅ ގެން

ިއެކަންތައްތައްި ިހާމަކޮށްފައ ނުވާތީ، ނޑު ިމ ންގަ ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިމައުލޫމާތާއ ، ގައ ޑްލައ ންގައ ވާ
ި ިނަމްބަރ ިއޮފީހުގެ ި)ވ.ފުލ ދޫ ިއ ޢުލާނުން ިތ ންވަނަ ޖެނުއަރJ/2010/01،ި08ިިީ-1އ ސްލާހުކުރުމަށްޓަކައ 

ފެންނަންހުރ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގޭތީ،1020 ި(ިދެވަނަިއ ޢުލާންިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާކަންިމ މައްސަލާގައި 

ިޢަބްދު ިކުޑަކަތީބު ިއޮފީހުގެ ިވ.ފުލ ދޫ ިނަމްބަރި، ޖަލީލްهللا ިކާޑް ި)އައ .ޑީ ވ.ފުލ ދޫ/ހުވަނދުމާގެ
A127558ާން(ިބާތ ލްކޮށް،ިތ ންވަނަިއ ޢުލާނެއްކޮށްިމ މަސައްކަތްި(ގެިނުފޫޒުންިއެިދެއ އުލާންި)ފުރަތަމަިދެއ ޢުލ

ިއެންޓ ި ިލ ބ ފައ ނުވާތީ، ިޤަރީނާ ިހެއްކާއ ، ިސާބ ތުވާނެ ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަން ިދ ނުމަށް -ވަކ ފަރާތަކަށް
ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިމ މައްސަލައަކީިކޮރަޕްޝަންިގެިކުށެއްިހ މެނ ފައި 12ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނުގެި

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ނޑައަޅައ ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ން ިމުމަށެވެ.ނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

ި ިނަމްބަރ ިއޮފީހުގެ ި)ވ.ފުލ ދޫ ިއ ޢުލާނާ ިދެވަނަ ިކޮށްފައ ވާ ިމ މަސައްކަތަށް -1ނަމަވެސް،
J/2009/20 ،18ިި ިއ ޢުލާނުނ1008ިްޑ ސެމްބަރ ިތ ންވަނަ ިއަންދާސީހ ސާބުތައް، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގުޅ ގެން )

ި ިނަމްބަރ ިއޮފީހުގެ J/2010/01،ި08ިި-1)ވ.ފުލ ދޫ ިބާޠ ލްކޮށ1020ްޖެނުއަރީ ިހުށަހެޅުމަށްި، ( ިބ ޑް އަލުން
ގެިކައުންސ ލަރުިޒުބައ ރުިގައ ިވ.ފުލ ދޫިއޮފީހުގެިއޭރ1020ިުޖެނުއަރ20ިިީތ ންވަނަިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވަނ ކޮށް،ި

ިނަމްބަރި ިއޮފީހުގެ ިއ އުލާން)ވ.ފުލ ދޫ ިހަތަރުވަނަ ިއާއްމުކޮށްފައ ވާ ިސޮއ ކޮށް ިމ J/2010/04ި-1ޤާސ މް ިގައ  )
ިބާތ ލްކުރަންޖެހުނީި ިއ އުލާން ިތ ންވަނަ ިބާތ ލްކުރ ކަމަށާއ ، ިއ އުލާން ިތ ންވަނަ ިކޮށްފައ ވާ ިއެދ  މަސައްކަތަށް

ިބަލަި ިގުޅ ގެން ިރަށުިއެއ އުލާނާއ  ިވ.ފުލ ދޫ ިއެދ  ިމަސައްކަތަށް ިމ  ިކަމަށާއ ،ިއަދ  ިހުރުމުން ިކަންތައްތަކެއް ންޖެހޭ
ި ިކޮށްފައ ވާ 01ިިއޮފީހުން ި)ނަމްބަރ ިއ އުލާނާ J/2009/20 ،18ިި-1ވަނަ ިގުޅ ގެނ1008ިްޑ ސެމްބަރ )

ިގެންނަންޖެހޭނަމަ ިބަދަލެއް ިއ ތުރު ިބ ޑްތަކަށް ިއ އުލާންކުރާނެކަމަށްިި،ހުށަހަޅާފައ ވާ ިއ އުލާނުގައި އެކަން ހަތަރުވަނަ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ،

ގައ ިވ.ފުލ ދޫިއޮފީހުގެިއޭރުގެިކައުންސ ލަރިއަދ ިމ ހާރ1020ިިުފެބުރުއަރ01ިިީއޭގެިފަހުން،ި
A-J-1/FAX/2010/37ިއެކައުންސ ލްގެިނައ ބްރައީސްިޒުބައ ރުިޤާސ މްިސޮއ ކޮށްިވ.ފުލ ދޫިއޮފީހުގެިނަމްބަރި

ިމެސެޖާއެކު ިމަސަ،ފެކްސް ިމ  ިހުށަހަޅާފައ ހުރ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިދެވަނަ ިކޮށްފައ ވާ ިބ ޑްތައ8ިިްއްކަތަށް ފަރާތުގެ
ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައ ،ިވ.އަތޮޅުިއޮފީހަށްިފޮނުވާފައ ވާކަންިއެނގޭތީއާއ ،ި

ިއޮފީހަށްި ިވ.އަތޮޅު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިދެވަނަ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް މ 
ިިލ ބ ފައ ވާި ިމޫސާއަށް ިބުޝްރީ ނޑ ރަތްމާގެ ިވ.ފުލ ދޫ/ތަ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، 1020ިސެޕްޓެމްބަރ2ިިބ ޑްތައް

ި ިމަހަކަށް ިކޮންމެ ިދުވަހަށް ިއެއްއަހަރު ިމީލާދީ ިފެށ ގެން ިއެމަސައްކަތ9,000.00ިިްއ ން ިރުފ ޔާ(އަށް )ނުވަހާސް
ި ިިމެދުިހަވާލުކުރުމަށް ިނަމްބަރ ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮވ ންސް 207/2010/905ި(12ިި(C)އުތުރު (1020ިއޮގަސްޓް
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 ނަންބަރުި

ިބުޝްރީި ިބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައ  ިސެކ އުރ ޓީ ިއޮފީހުގެ ިއަންގާފައ ވާތީ،ވ.ފުލ ދޫ ިއޮފީހަށް ިވ.އަތޮޅު ިމެސެޖުން ފެކްސް
ި ިނަމްބަރ1020ިިސެޕްޓެމްބަރ02ިިމޫސާއާއ އެކު ިއޮފީހުގެ ިވ.ފުލ ދޫ ސެޕްޓެމްބަރJ-1/2010/01ި(02ިިގައ 

ިއޮފ1020ީ ިރަށު ިޒުބައ ރުި(ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިކައުންސ ލަރު ިއެއ ރުގެ ިހަވާލުކުރ ކަމަށް ިމަސައްކަތް ިފަރާތުން ހުގެ
ިޤާސ މްިސޮއ ކޮށްފައ ވާކަންިސާބ ތުވާތީ،

ި ިއެކައުންސ ލްގެިމ ކަންތައްތަކަކީ، ިމ ހާރުގެ ިއަދ  ިކައުންސ ލަރ ިއޭރުގެ ިއޮފީހުގެ ވ.ފުލ ދޫ
ި)އައ ޑީ.ކާޑް.ނަި ިސީވ އު/ވ.ފުލ ދޫ ިޤާސ މް، ިޒުބައ ރު ިނައ ބުރައީސް A000315ިންބަރު ިނުފޫޒުި( މަޤާމުގެ

ި ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިގޮތުން ތަހުޤީޤަށްިހޯދައ ދ ނުމުގެ
ި ިސާބ ތުވާތީ، ިއެކައުންސ ލްގެ ިމ ހާރު ިކައުންސ ލަރިއަދ  ިއޭރުގެ ިއޮފީހުގެ ިޤާސ މް،ިިމެމްބަރވ.ފުލ ދޫ ޒުބައ ރު

ި ި)އައ ޑީ.ކާޑް.ނަންބަރު ިި(ގA000315ެސީވ އު/ވ.ފުލ ދީ ިމައްޗަށް ިނަންބަރު )ކޮރަޕްޝަނ02/200ިިްޤާނޫނު
ި ިގެ ިޤާނުން( ިމަނާކުރުމުގެ ިދަށުނ21ިްހުއްޓުވުމާއ  ިގެ ި)ހ( ިމައްސަލަިިދަޢުވާކުރުމަށްި،ވަނަމާއްދާގެ މ 

ިނަމްބަރި 82ި)އެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގ8002/31ިިެޝަރީޢަތަށްިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ ިޤާނޫނު
 ިއެވެ.ވަނަިނަމްބަރުގެިދަށުންިޕްރޮސެކ ޔުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވ8ިީވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގެި

އަދ ިމ ިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުރ ިދެވަނަިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިވ.އަތޮޅުިއޮފީހަށްި
ި ިމޫސާއަށް ިބުޝްރީ ނޑ ރަތްމާގެ ިވ.ފުލ ދޫ/ތަ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، ިބ ޑްތައް 1020ިސެޕްޓެމްބަރ2ިިލ ބ ފައ ވާ

ި ިމަހަކަށް ިކޮންމެ ިދުވަހަށް ިއެއްއަހަރު ިމީލާދީ ިފެށ ގެން ިއެމަސައްކަތ9,000.00ިިްއ ން ިރުފ ޔާ(އަށް )ނުވަހާސް
ިސޮއ ކޮށް،ި ިއަޝީތު ިއަޙްމަދު ިމ ނ ސްޓަރ ިސްޓޭޓް ިއޭރުގެ ިއޮފީހުގެ ިޕްރޮވ ންސް ިއުތުރު ިމެދު ހަވާލުކުރުމަށް

ި ިނަމްބަރ 207/2010/905ި(12ިި(C)އެއޮފީހުގެ ިއޮފީހަށ1020ިްއޮގަސްޓް ިވ.އަތޮޅު ިމެސެޖުން ިފެކްސް )
ި ިނަމަވެސް، ިއަންގާފައ ވީ ިއަދި އެކަން ިކަމެއް ިއ ވެލުއޭޓްކުރ  ިބ ޑްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމަސައްކަތަށް މ 

ިމ މަސައްކަތްި ިއެނގެންނެތުމުން، ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިމ މައްސަލާގެ ިނެގ ކަމެއް ިކޮމެޓީއެއް އ ވެލުއޭޓްކުރުމަށް
ިބަލަ ިބ ޑްތަކަކަށް ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާ ިއ ޢުލާނަކުން ިއޮފީހުގެ ިރަށު ިވ.ފުލ ދޫ ިތަހުޤީޤަށްިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީ އ ގެންކަން
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ިސާބ ތުވާތީ،

އަޙްމަދުިއަޝީތު،ިއުތުރުިޕްރޮވ ންސްިއޮފީހުގެިއޭރުގެިސްޓޭޓްިމ ނ ސްޓަރިމެދުމ ކަންތައްތަކަކީ،ި
ިިމއ.ގޮމަށ ގެ/މާލެ A010880ި)އައ ޑީ.ކާޑް.ނަންބަރު ިނާޖާއ ޒުި( ިވަކ ފަރާތަކަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު މަޤާމުގެ

އުތުރުިޕްރޮވ ންސްިއޮފީހުގެިމެދުތަހުޤީޤަށްިސާބ ތުވާތީ،ިހޯދައ ދ ނުމުގެިގޮތުންިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށްިފައ ދާއެއްި
(ިގެިމައްޗަށA010880ިް)އައ ޑީ.ކާޑް.ނަންބަރުިިމއ.ގޮމަށ ގެ/މާލެ، އަޙްމަދުިއަޝީތުއޭރުގެިސްޓޭޓްިމ ނ ސްޓަރި

ި ިނަންބަރު ިމަނާކުރ02/200ިުޤާނޫނު ިހުއްޓުވުމާއ  ި)ކޮރަޕްޝަން ިގެ ިޤާނުން( ިގ21ިިެމުގެ ި)ހ( ވަނަމާއްދާގެ
ިިދަޢުވާކުރުމަށް ،ދަށުން ިނަމްބަރ ިޤާނޫނު ިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ  ިޝަރީޢަތަށް ިމައްސަލަ )އެންޓި 8002/31ިމ 

ި ިޤާނޫނު(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ 82ިިކޮރަޕްޝަން ި)ހ(ިގެ ިމާއްދާގެ ިޕްރޮސެކ 8ިިވަނަ ިދަށުން ިނަމްބަރުގެ ޔުޓަރިވަނަ
ިވީއެވެ.ޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުި

ި

މ ވަނީއެވެ. ިމ މައްސަލައާގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައި 
ި

ިކަންތައްތައްިިނުިންގުއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެިި

ިއ އުލާނާި ިކުރ  ިމަތ ން ިދެފަހަރެއްގެ ިހޯދުަމށް ިފަާރތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރީޓ  ިއޮފީހުގެ ވ.ފުލ ދޫ
ިފުލ ދޫި ިކަަމށްވާތީ، ިފަރާތަކުން ިނ ސްބަތްވާ ިއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިހުށަަހޅާފައ ވަނީ ިކުޑައަގު ިއެންމެ ގުޅ ގެން

ި ިއެ ިނުފޫޒުން ިބާތ ލްކޮްށ،2ިިކުޑަކަތީބުގެ ިއ ޢުލ0ިާއ އުލާން ިވަކ ފަރާތަކަށްިވަނަ ިމ މަސައްކަތް ނެއްކޮށް
ކަންތައްތައްިތ ރީގައި ިއެންގުނުއ ސްލާހުކުރަންިކޮށްފައ ވާކަަމށްިބުނާިމައްސަލައ ގައ ިދ ނުމަށްިމަސައްކަތް

 އެވަނީއެވެ.

ިތަޙްޤީޤު .2 ިމައްސަލަ ިމ  ިކޮމ ޝަނުން ިގަވާއ ދުިކުރ ކުރުމުގައ ،ިިމ  ިމާލ އްޔަތުގެ ވަނ6.28ިިަި"ގެ"ދަޢުލަތުގެ
ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައި  ިބ ޑް ިމ  ިތަކާއ އެކު ިމައުލޫމާތު ިލ ޔުމުންދޭންޖެހޭ ިގުޅ ގެން ިއ އުލާނާއ  މާއްދާގައ 



 

23 
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 ނަންބަރުި

ޕޮއ ންޓްދޭނެިމ ންގަނޑާއ ިބެހޭިމައުލޫމާތުިދީފައ ނުވާކަމަށްިއެމަސައްކަތްކުރ ިވ.ފުލ ދޫިއޮފީހުގެިމުވައްޒަފުންި
ިހާމަނުކުރެވުމުގެ ނޑު ިއެމ ންގަ ިތ ންވަނަިިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިބާޠ ލްކޮށް ިއ ޢުލާން ިދެވަނަ ސަބަބުން

ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް،ި ިމުވައްޒަފުން ިއެމަސައްކަތްކުރ  ިފަރާތުން ިއޮފީހުގެ ިވ.ފުލ ދޫ އ ޢުލާންކޮށްފައ ވާކަމަށް
ިވަކި  ިތެރެއ ން ިބ ޑްތަކެއްގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިދަށުން ިއ ޢުލާނެއްގެ ިހާމަކޮށްފައ ނުވާ ިމ ންގަނޑެއް ޕޮއ ންޓްދޭނެ

ިފަރާ ިހަވާލުކޮށްފައ ވާތީ، ިމަސައްކަތް ިތަކަށް ިވާންޖެހޭިިމ ފަދަމުސްތަގުބަލުގައ  މަސައްތައްކުރުމުގައ 
ިޢަވުއްތައްޔާރީތަ ިބޭނުންކުރުމުގައ  ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިއެއްގޮތަށްިމަށާއ ،ިދަޢުލަތުގެ ިޤަވާއ ދުތަކާ މަލުކުރަންޖެހޭ

ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިނަމްބަރިޤާިމ ފަދަ ިގެިި)އެންޓ 8002/31ިނޫނު ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން
 ންގީއެވެ.އެވަނަިނަމްބަރުގެިދަށުންިވ.ފުލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށ1ިިްވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ82ިިެ

ިތަޙްޤީޤު .1 ިމައްސަލަ ިމ  ިކޮމ ޝަނުން ިގަވާއ ދުި، ކުރ ކުރުމުގައ ިމ  ިމާލ އްޔަތުގެ ވަނ6.26ިަ"ގެ"ދަޢުލަތުގެ
ި ިބަލާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއެކަންިމާއްދާގައ  ިލ ޔުމުން ިމެމްބަރުންނަށް ިކޮމެޓީގެ ިއެ ިއުފައްދާ ކޮމެޓީ
ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިއަދި ، އަންގަންވާނެކަމަށް ިއޮތްކަމެއް، ިއެކުލަވާލާފައ  ިކޮމެޓީއެއް ިބަލާ ިހ ސާބު އަންދާސީ

ިނެ ިއެނގެން ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވާކަން ިމ ބ ޑް ިކޮމެޓީން ިއެ ިކޮބައ ކަމާއ ، ިމެމްބަރުންނަކީ ތުމުން،ިއެކޮމެޓީގެ
ި ިތައްޔާރީތަިމ ފަދަމުސްތަގުބަލުގައ  ިވާންޖެހޭ ިފައ ސާިވުއްިމަސައްތައްކުރުމުގައ  ިމުދަލާއ  ިދަޢުލަތުގެ މަށާއ ،
ިޢަ ިކުރުމަށްިބޭނުންކުރުމުގައ  ިމަސައްކަތް ިމ ފަދަ ިއެއްގޮތަށް ިޤަވާއ ދުތަކާ ިނަމްބަރިޤާިމަލުކުރަންޖެހޭ ނޫނު

ވަނަިނަމްބަރުގ1ިިެވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ82ިިެގެިި)އެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(8002/31ި
 އެވެ.އެންގީވ.ފުލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިކޮޕީކޮށް،ިދަށުންިވ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި

ިމައްސަލަ .0 ިމ  ިކޮމ ޝަނުން ިިކުރ ކުރުމުގައ ،ިތަޙްޤީޤުިމ  ިތަފާތު ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނެއ0ިިްމ މަސައްކަތާއ 
ި ިއެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ، ިހަތަރުވަނ0ިިަކޮށްފައ ވާކަން ިއ ޢުލާނާއ  ިފުރަތަމަ ިތެރެއ ން އ ޢުލާނުގެ

ި)މ ހާރުގެި ިކައުންސ ލަރު ިއައްޔަންކުރ  ިއޭރު ިހ ންގެވުމަށް ިއޮފީސް ިވ.ފުލ ދޫ ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ އ އުލާނުގައ 
ިނަ ިއ ޢުލާނުގައި ކައުންސ ލްގެ ިތ ންވަނަ ިއ އުލާނާއ  ިދެވަނަ ިއަދ  ިޤާސ މްކަމާއ ، ިޒުބައ ރު ިރައީސް( އ ބް
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 ނަންބަރުި

ޖަލީލުކަމާއ ،ިމ ިހަތަރުިއ އުލާނުގެިތެރެއ ންިބ ޑްިهللاިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީިވ.ފުލ ދޫިއޮފީހުގެިކުޑަކަތީބްިޢަބްދު
01ިފުރުޞަތުިދީފައ ވަނީިފުރަތަމަިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާއ ރު،ިބ ޑްިހުށަހެޅުމަށްިރަށުިއޮފީހުނ0ިިްހުށަހެޅުމަށްި

ިތ ންވަނަި ިބާޠ ލްކޮށް ިއެއ ޢުލާން ިހުށަހަޅާފައ ވަނ ކޮށް، ިބ ޑް ިދަށުން ިއ ޢުލާނުގެ ިދެވަނަ އ ޢުލާނަށްކަމާއ ،
ނޑެއްި ިމ ންގަ ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިކަރުދާހުގައ  ިމައުލޫމާތު ިދޭންޖެހޭ ިއ ޢުލާނާއެކު ިދެވަނަ ިކޮށްފައ ވަނީ އ ޢުލާނެއް

ިކަ ިއޮތުމުން ިބުނެފައ ވީނަމަވެސްހާމަނުކޮށް ިމުވައްޒަފުން ިއޮފީހުގެ ިވ.ފުލ ދޫ ިމ މަސައްކަތްކުރ  ދެވަނަި، މަށް
ިހަވާލުކޮށްފައ ވާކަންި ިމަސައްކަތް ިވަކ ފަރާތަކަށް ިތެރެއ ން ިބ ޑްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިދަށުން އ ޢުލާނުގެ

ިބާޠ ލްކުރ ފަި ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާނަމަ، ިއ ޢުލާނެއް ިސަބަބަކާހުރެ ިއެއްވެސް އެއ ޢުލާނަކަށްިިހުންއެނގޭތީ،
ި ިޢަމަލުކުރުމަކީ ިނުދެކޭތީ، ިއުސޫލެއްކަމަށް ިއ ންސާފުވެރ  ިހަމަޖެހޭ ިބަލާއ ރު، މުސްތަގުބަލުގައި ޤާނޫނީގޮތުން

ދަޢުލަތުގެިިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނަކަށްިނުވަތަިނ ންމުމަކަށްިޢަމަލުނުކުރުމަށާއ ،މަސައްތައްކުރުމުގައ ިިމ ފަދަ
ިބޭނުންކު ިފައ ސާ ިޢަމުދަލާއ  ިކުރުމަށްިރުމުގައ  ިމަސައްކަތް ިމ ފަދަ ިއެއްގޮތަށް ިޤަވާއ ދުތަކާ ިމަލުކުރަންޖެހޭ

1ިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ82ިިެ)އެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގ8002/31ިިެނޫނުިނަމްބަރިޤާ
 އެވެ.އެންގީވަނަިނަމްބަރުގެިދަށުންިވ.ފުލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި

ގުޅ ގެންިމ ިމައްސަލާގައި ި(ިއ ޢުލާނ1008ާޑ ސެމްބަރ29ިި)J/2009/20ި-1ބަރިވ.ފުލ ދޫިއޮފީހުގެިނަމް .0
(8038ިމެއ 88ިި)ި/C/357/2012-03123މ ިކޮމ ޝަނުގެިނަމްބަރިއެދ ިމައުލޫމާތުތަކެއްިސާފުކުރުމަށް

ިމައުލޫމާ ިއެއްވެސް ިއެދ ލައްވާފައ ވާ ިދެންނެވުމުން ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިވ.ފުލ ދޫ ިއެިސ ޓީން ތެއް
ގެއްލޭކަމަށާއ ،ިއެއީިވ.ފުލ ދޫިކަމަށާދާރާއ ންިފެންނަންިނެތްއ  އ ،ިއެިއ ދާރާގެިލ ޔެކ ޔުންތައްިވާނުވާިނޭނގި 

ިމައްސަލަތަކެއްި ިވެރ އެއްގެ ިހުންނަވާ ިއެއ ރެއްގައ  ިގަސްދުގައ  ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލްގެ
ި ިޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ިހ ންގާ ިގޮތުން ިފެންމަތ ކުރުމުގެ ިނަމްބަރ ިއ ދާރާގެ މެއި A/2012/04ި(10ި-357އެ

ިސ ޓ8038ީ ިލ ޔެކ ޔުންތަކެއްި( ިއެންމެހާ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިވ.ފުލ ދޫ ިޖަވާބުދީފައ ވާތީ، އ ން
ިވ.ފުލ ދޫި ިނުކުރުމަށާއ ، ިފަރުވާކުޑަ ިލ ޔެކ ޔުމަކަށް ިއެއްވެސް ިއެއ ން ިބެލެހެއްޓުމަށާއ ، ިއެކު ރައްކާތެރ ކަމާ

ިއ ދާރާގެ ިމުވައްޒަފަކުިިކައުންސ ލްގެ ިހަވާލުވެހުރ  ިލ ޔެކ ޔުމަކާ ިއެ ިގެއްލޭނަމަ، ިތަކުރާރުކޮށް ލ ޔެކ ޔުންތައް
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 ނަންބަރުި

ިރަސްމީކޮށްި ިއަށް ިއޮތޯރ ޓީ ިގަވަރމެންޓް ިލޯކަލް ިކޮމ ޝަނަށާއ ، ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ޒ ންމާކުރުމަށްޓަކައ ،
ިރ ޕޯޓްކުރުމަށް،ި ިނަމްބަރިޤާއެކަމެއް ިކޮމ ޝަނުގ8002/31ިެނޫނު ިކޮރަޕްޝަން ިި)އެންޓ  82ިޤާނޫނު(ިގެ
ިއެވެ.އެންގީވަނަިނަމްބަރުގެިދަށުންިވ.ފުލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށ1ިިްވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގެި

ި

ިމުވައްޒަފުންގެިމޯ ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިނޭޝަނަލް ިފައ ސާކެނޑުމުގެިިލްޑ ވްސް ިމުވައްޒަފުންގެ ިފަންޑަށް ޕެންޝަން
%ި ިބަޖެޓުން ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިއެފަންޑަށް ިކޮމ ޝަނުގ20ިިެބަދަލުގައ  ިމ  ިމައްސަލަ ިބުނާ ނޑަމުންދާކަމަށް ކަ

ިގޮތްިތ ރީގައ އެވަނ އެވެ.ިންިބެލުމަށްފަހުިނ ންމ ތަޙުޤީޤްިޓީމަކުި

 

ވަނަިމާއްދާގެި)ބ(ިއާއ ،20ިިގެިި)ބެހޭިޤާނޫނުިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޕެންޝަނާ(8/2009ިޤާނޫނުިނަންބަރުި
ިޕެންޝަންިސްކީމްގެިގަވާއ ދުގެި ިމާއްދާގެި)ހ(ިގ28ިިެދ ވެހ ރާއްޖޭގެިރ ޓަޔަރމަންޓް ިނަންބަރުގ1ިިަވަނަ ވަނަ

ިއެކަށައަޅައ ،ި ިހައްޤުތައް ިޕެންޝަންގެ ިއެކްރޫޑް ިދޫކުރުމާއ ، ިފައ ސާ ިޕެންޝަންގެ ިރ ޓަޔަރމަންޓް ިއަދ  އާއ ،
ި ިރެކޮގްނ ޝަން ިދ ނުމާއ ، ިފައ ސާިބޮންޑްސް ިސްކީމަށް ިޕެންޝަން ިފަރާތްތަކުން ިވަޒީފާދޭ ިދައުލަތުގެ އަދ 

ިދެއްކުމާބެ ިގަވާއ ދުގެ ިސްކީމަށ00ިިްހޭ ިިޕެންޝަން ިއަތުން ިމީހާގެ ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިގައ ، ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
އަށްިވުރ20ިިެބަލާިމުސާރައ ގެި%ފައ ސާިނުނަގާގޮތަށް،ިހަމައެކަނ ިވަޒީފާދޭިފަރާތުންިމުވައްޒަފުގެިޕެންޝަނަށްި

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ި ިހަމަޖެއްސ ދާނެކަމަށް ިދައްކާގޮތަށް ިފައ ސާ ިސްކީމަށް ިޕެންޝަން ިޢަދަދަކަށް މަދުނޫން
ި ިނަންބަރު ިމުސާރައާއ 1022/0ިިޤާނޫނު ިމުވައްޒަފުންގެ ިގައ  ިޤާނުނު( ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިޤައުމީ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ނޑައެޅުމާ ިކަ ިމުވައްޒަފުންިިޢ ނާޔަތްތައް ިޔުނ ވަރސ ޓީއަށް ިނުވާތީއާއ ، ިހ މަނާފައ  ިމާއްދާއެއް ިގޮތުން ގުޅޭ
ިހ މެނޭކަމެއްކަމަށްި ިތެރޭގައ  ިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކުގެ ިކައުންސ ލްގެ ިޔުނ ވަރސ ޓީ ިވަކ ކުރުމަކީ ލެއްވުމާއ 

ި ިޤާނުނު ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިޤައުމީ ިބަޔާންކޮށްފައ 20ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިގައ  ި)ނ( ިމައްދާގެ ިވަނަ ިއަދި  ވާތީއާއ ،
ިޔުނ ވަރސ ޓީި ިބާރު ިނ ންމުމުގެ ިކަންތައްތައް ިވަޒީފާއާބެހޭ ިކަންތައްތަކާއ ، ިމުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޔުނ ވަރސ ޓީގެ

ި ިޤާނޫނުގެ ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިޤައުމީ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިލ ބ ފައ ވާކަން ިއ ނ18ިިްކައުންސ ލަށް ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
އަކީިޔުނ ވަރސ ޓ8ިިީންގެިމުސާރައ ންިޕެންޝަންިސްކީމަށްިކަނޑާި%އެނގޭތީއާއ ،ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިމުވައްޒަފު

ި ިޕެންޝަން ިމުވައްޒަފުންގެ ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިނޭޝަނަލް ިއަތުންިމޯލްޑ ވްސް ިމުވައްޒަފުންގެ ފަންޑަށް
ިބަދަލުގައ  ނޑުމުގެ ިކެ ި%ި،ފައ ސާ ިބަޖެޓުން ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިކަމަށ00ިިްއެފަންޑަށް ކަނޑަމުންދާ

ިބުނާިމައްސަލަ.ި
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 ނަންބަރުި

ިޔުނ ވަރސ ޓީގެި ިޤައުމީ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއ ސްވެބަޔާންކުރ  ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ، ިގޮތުގައ  ިއެއްޗެއްގެ ިދައްކާ އ ން
ި ިވޯޓ18ިިަޤާނޫނުގެ ިމެންބަރުންގެ ިކައުންސ ލްގެ ިޔުނ ވަރސ ޓީ ިވާގޮތުގެމަތ ން ިގައ  ި)ށ( ިމާއްދާގެ ކުން،ިވަނަ

ިލ ބ ގެންކަމަށްވާތީ،ިމ ިމައްސަލައަކީިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްި އަޣުލަބ އްޔަތު
ި ިނަންބަރ ިޤާނޫނު ނޑައަޅައ  ި-)އެންޓ 13/2008ިކަ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ިމާއްދާގ12ިިެކޮރަޕްޝަން ވަނަ

ވާިގޮތުގެމަތ ންިމ ިމައްސަލަި  .ނ ންމީއެވެ)ހ(ިގައި 
ި
 

ިމ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ި

ި ިނަްނބަރު 1006/1ިިޤާނޫނު ިގެ ިޤާނޫުނ( ިބެހޭ ިވަީޒފާދ20ިިޭ)ަވޒީފާއާ ިގައ ، ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ި ިލ ޔުންތަކަކުން ިނުވަތަ ިލ ޔުމަކުން ިދެމެދު ިމުވައްޒަފަކާ ިކޮންމެ ިވަޒީފާގެިފަރާތާއ ، އެކުލެވ ގެންވާ

ިޔުނ ވަރސ ޓީގެި ިނޭޝަނަލް ިމޯލްޑ ވްސް ިވީނަމަވެސް، ިބަޔާންކޮށްފައ  ިއޮންނަންވާނެކަަމށް އެއްބަސްވުމެއް
ިމޯލްޑ ވްސްި ިވެފައ ނުވާތީ، ިއެއްަބސްވުމެއް ިއެފަދަ ިދެމެދު ިޔުނ ވަރސ ޓީއާ ިއެ މުވައްޒަފުންނާއ ،

ިމުވަ ިކޮންމެ ިވަީޒފާދީފައ ވާ ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިވަޒީފާއާބެޭހިނޭޝަނަލް ިޔުނ ވަރސ ޓީއާދެމެދު ިއެ އްޒަފަކާ
ި ިއެްއަބސްވުމެއ20ިިްޤާނޫނުގެ ިވަޒީފާގެ ިގޮތުގެމަތ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ާވ ިގައ  ި)ށ( ިމާއްދާެގ ވަނަ

ިޕެންަޝނާބެހޭި ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއެއްބަސްވުންަތކުގައ ، ިވަޒީފާގެ ިެއކުލަވާލާ ިގޮުތން ިއެ އެކުލަވާލުމަށާއ ،
)ށ(ަގއ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ްނ،ިވަޒީފާިއަދާކުރާިފަރާތުންިޕެންޝަންިިވަނަިމާއްދާގ21ިެޤާނޫނުި

ިމޯލްޑ  ިބަޔާންކުރުމަށް ނޑާނެގޮތް ިކަ ިފައ ސާ ިަދއްކަންޖެހޭ ިޮގތުގައ  ިނޭޝަނަްލިކޮންޓްރ ބ އުޝަންގެ ވްސް
ިއެވެ.ންގީޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިއެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކޮމްޕެނީގެި ިކޮންޓްރެކްޓ ން ިއެންޑް ިޓްރާންސްޕޯޓް ިމޯލްޑ ވްސް ިޤާއ މުކޮށްފައ ހުންނަ ިއަތޮޅުތަކުގައ  ރާއްޖޭގެ
ި ިކުންފުނީގައި ސައ ޓްތަކަށް ިއެ ިނަގާފައ ވަނީ، ިކްރެޑ ޓަށް ިފ ހާރައ ން ިހދ.އަތޮޅު ިސާމާނު، ިކާބޯތަކެތީގެ ބޭނުންވާ

ިކޯޓޭޝަނ1008ިިް ިއެއްގޮތަށް ިގައ ޑްލައ ނާ ިޕްރޮކ ޔުމަންޓް ިއަންނަ ިކުރަމުން ިއަމަލު ިފެށ ގެން ިމަހުން ނޮވެމްބަރު
ިނަގާފަ ިމުދާ ިކްރެޑ ޓަށް ިފ ހާރައ ން ިހދ.އަތޮޅު ިބައެއްިހޯދައ ގެންކަމާއ ، ިއެހެން ިމާލޭގެ ިއުސޫލުން އ ވާ

ިކޯޓޭޝަންި ިބައ ން ިހުޅަނގު ިފ ހާރައ ގެ ިހދ.އަތޮޅު ިނަގަމުންދާކަމާއ ، ިމުދާ ިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ފ ހާރަތަކުންވެސް
ިބެލުމަށްފަހުކަމަށްި ިއަގު ިބެލުމުގައ  ިބެލ  ިއަގު ިފ ހާރަތަކުންވެސް ިއެހެން ިދޫކުރާ ިކްރެޑ ޓަށް ިމާލޭގައ  ހޯދާފައ ވަނީ

ިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއ ންިލ ޔެކ ޔުމު ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ، ިބަހުން ިފަރާތްތަކުގެ ިހާޒ ރުކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤަށް ންނާއ ،
ހދ.އަތޮޅުިފ ހާރަިހުޅަނގުިބައ ންިތަކެތ ިގަންނަނީިއެކުންފުނީގެިސީނ އަރިއެކައުންޓްސްިއޮފ ސަރިބ.އޭދަފުށި 

ޓްމަންޓްގެިމުވައްޒަފަކުިގުޅ ގެންކަމަށްިތަޙްޤީޤަށްިލައ ޓްހައުސްިޢަލީިފަހުދާއ ިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެިޕްރޮކ އުމަންޓްިޑ ޕާި
ިވަި ިމ ކަމުގައ  ިއޮތްކަމަށްިސާބ ތުނުވާތީއާއ  ިކޮށްފައ ވާކަމެއް ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ކ ފަރާތަކަށް
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ ިކަި،ތަޙުޤީޤަށް ިތުހުމަތެއް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިތުހުމަތަކީ މަށްިމ 
ި ިނަންބަރ ިޤާނޫނު ނޑައަޅައ  ި-)އެންޓ 13/2008ިކަ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ިމާއްދާގ12ިިެކޮރަޕްޝަން ވަނަ

ވާިގޮތުގެމަތ ންިމ ިމައްސަލަި(2ިގެި))ހ(ި ިނ ންމީއެވެ.ގައި 

 

ިމ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ި ިޑ ޕާޓްމަންޓުގައި މޯލްޑ ވްސް ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިކޮމްޕެނީގެ ިކޮންޓްރެކްޓ ންގ ިއެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް
ިހުންނަި ިވެރ ޔަކަށް ިޑ ޕާޓްމަންޓުގެ ިފައ ނޭންސް ިއެތަނުގެ ިގުޅ ގެން، ިމުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތްކުރާ

ިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަި ިފ ހާރައ ން، ިބައްޕަގެ ިއެފަރާތުގެ ިގަންނަމުންދާކަމަށްބުިފަރާތުން، ިތަކެތ  ިމައްސަލަިށް ނާ
ިބަލައ ި ިމައްޗަށް ިކަންތައްތަކުގެ ިފާހަގަކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުކުރ އ ރު ިއަންނަނ ވި ، މ ކޮމ ޝަނުން ކުރ މަގުގައ 

އަށްިމޯލްޑ ވްސްިޓްރާންސްޕޯޓްިއެންޑްިކޮންޓްރެކްޓ ންގްިކޮމްޕެނީިލ މ ޓެޑްިކަންތައްތައްިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްި
ިިއެންގީއެވެ.

ިޑ ޕާޓްމަންޓުގައި  ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިކޮމްޕެނީގެ ިކޮންޓްރެކްޓ ންގ ިއެންޑް ިޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑ ވްސް
ި ިމުވައްޒަފަކާ ިހުންނަިމަސައްކަތްކުރާ ިވެރ އަކަށް ިޑ ޕާޓްމަންޓުގެ ިފައ ނޭންސް ިއެތަނުގެ ގުޅ ގެން،

ިބުނާި ިކަމަށް ިގަންނަމުންދާ ިތަކެތ  ިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ިފ ހާރައ ން، ިބައްޕަގެ ިއެފަރާތުގެ ފަރާތުން،
ިމައްސަލަ.

15 
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 ނަންބަރުި

ިޕްރޮކ އުިި-8.2 ިނުވަތަިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ިތަެކތީގެ ިގަންނަ ިރާއްޖެއ ން ިގޮުތްނ ިގައ ޑްލައ ންގައ ވާ މަންޓް
)ފަންސާސްހާސް(ިރުފ ޔާއަށްވުރެިބޮޑުިނުވާނަމަިއެންމެިކޯޓޭޝަނެއްިި 50,000 ހޯދާިހ ދުމަތެއްގެިއަގު

ިމަުގފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއޮތުމަކީ ިޮއތް ިހޯދުމަށް ިޚ ދުމަތެއް ިނުވަތަ ިގަތުމަށް ިއެއްޗެއް ިއެ ިހޯދައ ގެން
ިގޮތެއްިކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭތީިއެކަންިއ ސްލާޙުިކުރުމަށްިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށްިއެންގީއެވެ.

ި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެިޕްރޮކ ޔުމަންޓްިގައ ޑްލައ ންގައ ،ިއެިއޮފީހުގެިމުވައްޒަފަކާިގުޅުންިއޮންނަިތަނަކުންިތަކެތި ި-8.1
ި ިއަމަލުކުރާނެިއުސޫލެއް ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިނެތުމަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާިގޮތެއްިގަތުމުގައާއ  ބަޔާންކޮށްފައ 

 އެވެ.ކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭތީިއެކަންިއ ސްލާޙުިކުރުމަށްިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށްިއެންގީ

ިފ ޔަވައ ދ  ިރުފ ޔާ ިދ ވެހ  ިއަދާކުރުމަށް ިއަގު ިމުޢާމަލާތްތަކުގެ ިވ ޔަފާރ  ިކުރާ އެހެންިިވެހ ރާއްޖޭގައ 
ފައ ސާއެއްިބޭނުންކުރުމަކީިމަނާކަމެއްިކަމުގައ ވީނަމަވެސް،ިތ ލަފުށ ިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑާއ ިހެވީލޯޑްިމޯލްޑ ވްސްި
ިއަގަށްވާި ިއެމަޝްރޫޢުގެ ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމުގެ ިވެފައ ވާ ިބ ންހ އްކުމަށް ިތ ލަފުށީ ިދެމެދު ިލ މ ޓެޑާ ޕްރައ ވެޓް

ި ިޑޮލަރުން ިއެމެރ ކާ ިދައްކަނީ ިކުރ އ ރުކަފައ ސާ ިތަޙްޤީޤް ިމައްސަލަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް މ ިި،މަށްބުނެ
ިއެގްރީމަންޓްގައ  ިގުޅޭ ިކަމުގައ ވ ޔަސް، މައްސަލައާ ިޑޮލަރުން ިއެމެރ ކާ ިކަނޑައަޅާފައ ވަނީ ިއަގު ި،އެއްބަސްވުމުގެ

ިބަޔާންި ނޑައެޅ ގެން ިކަ ިރުފ ޔާއ ންކަމަށް ިދ ވެހ  ިއެއަދަދަށްވާ ިދައްކަންޖެހޭނީ ި،ކޮށްފައ ވާތީއާއ އެފައ ސާ
ިރުފ ޔާއ ންކަންި ިދ ވެހ  ިދައްކާފައ ވަނީ ިފައ ސާއެއް ިހުރ ހާ ިދައްކާފައ ވާ ިމ ހާތަނަށް ިދަށުން މ އެގްރީމަންޓްގެ

ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެި-)އެންޓ 1006/20ިިޤާނޫނުިނަންބަރުިި،ށްިސާބ ތުވާތީމައްސަލައ ގެިތަހުޤީޤަ
12ިި ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިގޮތުގެމަތ ނ2ިިްވަނަ ިނަންބަރުގައ ވާ ިކުށެއްިި،ވަނަ ިކޮރަޕްޝަންގެ މ މައްސަލައަކީ

ނޑައަޅައ ިމ މައްސަލަި  ނ ންމުމަށެވެ.އެކުލެވ ގެންނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
ި
ި

ިއަގާއ ،ި ިމަސައްކަތުގެ ިއަގާއ ، ިއެއްޗެއްގެ ިހުރ ހާ ިވ ޔަފާރ އެއްގެ ިހުރ ހާ ިކުރާ ދ ވެހ ރާއްޖޭގައ 
ިއެހެންި ިފ ޔަވައ ، ިރުފ ޔާ ިރާއްޖޭގެ ިއަދާކުރުމަށް ިއަގު ިކުލ ފަދަތަކެތީގެ ިފީއާއ ، ިއަގާއ ، ޚ ދުމަތުގެ

ި ިބޭންކް ިއ ތުރަށް ިފައ ސާގެ ިއަދާކުރުމަށް ިއަގު ިބޭނުންކުރުމާއ ، ޓްރާންސްފަރއާއ ،ިފައ ސާއެއް
ި ިގެ ިއެމް.އެމް.އޭ ިކަމުގައ  ިފައ ސާ ިހ މެނެނީ 2868ިިޗެކްވެސް ިޤަވާއ ދުގެ ިމަނ ޓަރީ ވަނ2ިިަގެ

ި ިއެމް.އެމް.ޭއގެ ިކަމަށާއ ، 2868ިިމާއްދާގައ ވާ ިޤަވާއ ދުގެ ިމަނ ޓަރީ ިމާއްދާގައ ވަނ20ިިީގެ ވަނަ
ިއެގޮތު ިކަމަށާއ ، ިކުށްވެރ ވާނެ ިފަރާތެއް ިކޮންމެ ިޚ ލާފްވާ ިއަދަބުިމ ގަވާއ ދާ ިދަށުން ިމ މާއްދާގެ ން

ިމަނ ޓަރީި ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ނޑައަޅާފައ ވަނ ކޮށް ިކަ ިގަވާއ ދު ިމަނ ޓަރީ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ނޑައަޅައ ، ކަ
ިއަގުި ިޑޮލަރުން ިކޯޕަރޭޝަނުން ިތ ލަފުށީ ިޕްރޮޖެކްޓުގައ  ިފަޅުހ އްކުމުގެ ިތ ލަފުށީ ިޚ ލާފަށް ގަވާއ ދާ

މ ލ އަނ12ިިްގައ ިސޮއ ކުރ ިއެގްރ މެންޓްވަނ1020ިިީސެޕްޓެމްބަރ00ިިދ ނުމަށްިއެއްބަސްވީއ ރު،ި
މ ލ އަންިރުފ ޔާިޓީ.ސީ.އެލްއ ނ20.26ިިްޑޮލަރިކަމަށްވާތީ،ިޑޮލަރުގެިއަގަށްިއައ ިބަދަލަށްިބަލާއ ރުި

ިމައްސަލަ.ބުނާިމ ލ އަންިރުފ ޔާިކަމަށ2880.00ިިްއެމް.އެމް.އޭއަށްިދައްކަންޖެހޭއ ރުިއެއީިޖުމްލަި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއަދ ި -2 ިމަރާމާތުކުރުމުގެިިއ ޢުލާންކުރުމެއް ިތާނގީއެއް ިބޮޑު ިތެޔޮއަޅާ ިއ ންޖީނުގޭގެ ިލ.މާވަށު އަގުބެލުމެއްނެތ 
ިމައްސަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބުނެ ިކުރަމުންދާކަމަށް ިކުރުމަށްފަހުިމަސައްކަތް ިތަޙުޤީޤު ިފަރާތުން ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ލަ

ިގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ިމ މައްސަލަިނ ން

ި
ިތެޔޮތާނގީި ިއ ންޖީނުގޭގެ ިކޮށްފައ ވާިިލ.މާވަށު ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިމަސައްކަތްކުރާނެ މަރާމާތުކުރުމުގެ

ިނެތްނަމަވެސްި ިފެންނަން ިއޮފީހުން ިލ.މާވަށު ިއެސްޓ މޭޓްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިއެއ ޢުލާނާ އ ޢުލާނާއ 
ޓުކޮށްފައ ވާތީއާއ ިމ މަސައްކަތްިކުރާނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއ ޢުލާންިކުރ ކަމަށްިއ ޢުލާނުިނަންބަރުިޖަހާިފޮތުގައ ިނޯ

ިމ މަސައްކަތްި ިޙަވާލާދީފައ ވާތީއާއ  ިނަންބަރަށް ިއެއ ޢުލާން ިލ ޔެކ އުންތަކުގައ ވެސް ިއެހެނ ހެން މ ސައްކަތާބެހޭ
ކުރުވާފައ ވަނީިއ ޢުލާންކޮށްގެންިއެންމެިކުޑައަގުިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްިމެދުވެރ ކޮށްިކަމަށްިތަހްޤީގަށްިޙާޞ ރުކުރި 

ި ިލ.މާވަށުިބައެއްފަރާތްތަކުން ިހުރ  ިއޭރު ިކައުންސ ލަރއަކަށް ިލ.މާވަށު ިޙަވާލުކުރުމުގައ  ިމ މަސައްކަތް ބުނެފައ ވާތީ
ިނުވަތަި ިހޯދ ކަން ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ސަންދާނު

ި ިހެއްކާއ  ިސާބ ތުވާވަރަށް ިނެތަތީޤަިހޯދައ ދީފައ ވާކަން ިލ ބ ފައ  ިި،ރީނާ ިނަންބަރު: -)އެންޓ ި، 1006/20ޤާނޫން
ވަނަިނަންބަރުގައ ވާިފަދައ ންިމ މައްސަލައަކ2ިިީވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ12ިެކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫން(ިގެި

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަ ިނ ންމުމަށެވެ.ިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
 

ރުކާރުންިދީފައ ވާިފައ ސާިބެހުމުގައ ިލ.މާވަށުިކައުންސ ލަރިވަލީދުިޒަކަރ އްޔާިއަހަރުވީިމީހުންނަށްިސ82ިިަ -1
ިމ  ިމައްސަލަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބުނެ ިކަމަށް ިނަގާ ިފައ ދާ ިކުރުމަށްފަހުިނާޖާއ ޒު ިތަޙުޤީޤު ިފަރާތުން ކޮމ ޝަނުގެ

ިގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.މައްސަލަިނ ންމ 

 
ި ިޔޫސުފް ިމޫސާ ިވައ ލެޓްމާގެ 18ިިލ.މާވަށު ިއުމުރުނ1008ިިްމާރޗް ިއޭނާއަށް ިނ ޔައުވެފައ ވާއ ރު ގައ 

ި ިއަގުބެލުމެއްނެތ  ިއަދ  ިއ ޢުލާންކުރުމެއް ިތާނގީއެއްިލ.މާވަށު ިބޮޑު ިތެޔޮއަޅާ އ ންޖީނުގޭ
ި ިކުރަމުންދާކަމަށާއ  ިމަސައްކަތް ިދީފައ ވ52ިިާމަރާމާތުކުރުމުގެ ިސަރުކާރުން ިމީހުންނަށް އަހަރުވީ

ިސަލަ.ފައ ސާިބެހުމުގައ ިނާޖާއ ޒުިފައ ދާިނަގާކަމަށްިބުނާިމައް
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 ނަންބަރުި

ިފައ ސ82ިިާ ިމަހަށް ިއޭޕްރީލް ިގޮތުގައ  ިފައ ސާގެ ިއ ނާޔަތުގެ ިސަރުކާރުންދޭ ިމީހުންނަށް ިމަތީގެ އަހަރުން
ިއަދ ި، ދީފައ ވީނަމަވެސް ިއޮފީހުންވެސް ިޕޯސްޓް ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިއެކަމާގުޅޭ ިއެދުވަސްވަރު ިދެވ ފައ އެވަނީ މ ފައ ސާ

ިލ ބ ފައ ވާކަމަށްިމާ ިމ ފައ ސާ ިގަބޫލުކުރެވޭތީއާއ  ިނުގެންދާތީކަމަށް ިބަލަހައްޓަމުން ިރަނގަޅަށް ިއޮފީހުންވެސް ވަށު
ިބުނެފައ ވާތީއާއ ި ިމޫސާ ިއ ސްމާއ ލް ިވައ ޓްހެވަން ިލ.މާވަށު ިފ ރ ހެންދަރ  ިޔޫސުފްގެ ިމޫސާ ިވައ ލެޓްމާގެ ލ.މާވަށު

ިޙަވާލު ިމ ފައ ސާ ިޙަވާލުކުރެވ ފައ މ ވަނީ ިސަބަބުންކަމަށްިމ ފައ ސާ ިނުބެލުމުގެ ިބަލަންވާވަރަށް ިކުރ ން ކުރުމުގެ
ިއޭނާގެިވާރ ސުންނަށްި ިގޮތުގައ  ިފައ ސާގެ ިއ ނާޔަތުގެ ިމަހަކަށް ިފަހު ިމަހުގެ ިނ ޔާވ  ިޔޫސުފް ފާހަގަކުރެވޭތީ،ިމޫސާ

ިބެހު ިމ ފައ ސާ ިނުވަތަ ިޒަކަރ އްޔާ ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރ ިއޭރުގެ ިލ.މާވަށު ިއެވަނީ ިޙަވާލުކޮށްފައ  މުގެިފައ ސާ
ިއޭނާގެި ިޙަސަންފުޅު ިޢަލީ ިކުޑަކަތީބު ިއޭރުގެ ިއޮފީހުގެ ިލ.މާވަށު ިހުރ  ިޙަވާލުވެ ިއޮފީހުން ިލ.މާވަށު މަސައްކަތާ
ިނެތަތީ،ި ިބެލެވެން ިހޯދައ ދ ނުމަށްކަމަށް ިނުވަތަ ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު މަޤާމުގެ

ވަނ2ިިަވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ12ިެކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫން(ިގެިިކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ ، 1006/20ޤާނޫންިނަންބަރު:ި
ިކަމަށްި ިމައްސަލައެއް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ނަންބަރުގައ ވާ

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަި ިނ ންމުމަށެވެ.ކަ
ި 

ި ިއުމުރުން ިތެރެއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިދެމުންގެންދ82ިިާލ.މާވަށު ިސަރުކާރުން ިމީހުންނަށް އަހަރުވެފައ ވާ
ިއޮފީހުގެި ިމާވަށު ިގެންދ ޔައީ ިކުރަމުން ިޢާންމުގޮތެއްގައ  ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިއެފަރާތްތަކާ ިފައ ސާ އ ނާޔަތުގެ

ިލ  ިޙަސަންކަން ިޢަލީ ިސީޓްމާގެ ިލ.މާވަށު ިކުޑަކަތީބު ިތަހްޤީގަށްިއޭރުގެ ިގުޅޭގޮތުން ިމ ކަމާ ޔެކ ޔުންތަކުންނާއ 
ިޔޫސުފަށް،ި ިމޫސާ ިލ.މާވަށުިވައ ލެޓްމާގެ ިއެނގޭތީއާއ  ިބަޔާންތަކުން ިފަރާތަކުގެ އަހަރުންިމަތ82ިިީބަޔާންދީފައ ވާ

ިވައުޗަރުގަ ިޕޭމަންޓް ިދޫކުރ  ިފައ ސާ ިމަހަށް ިއޭޕްރީލް ިފައ ސާގެގޮތުގައ  ިއ ނާޔަތުގެ ިދޭ ިސަރުކާރުން އި މީހުންނަށް
ިއޮފީހުންި ިިޕޯސްޓް ިޙަސަންކަމާއ  ިއަލީ ިލ.މާވަށުިސީޓްމާގެ ިމީހެއްގެިގޮތުންިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ިޙަވާލުކުރާ ފައ ސާ

ި ިތެރެއ ން ިރައްޔ ތުންގެ 82ިިލ.މާވަށު ިއޭޕްރީލް ިމީހުންނަށް ިމަތީގެ ިބެހުމަށްޓަކައި 1008ިއަހަރުން ިފައ ސާ ގެ
ިޙަސަންއާކަމަށްި ިޢަލީ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީވެސް ިނ ޔާވ ިމަހުގެިފައ ސާ ިޔުސުފް ިމޫސާ ިިލ.ިމާވަށުިވައ ލެޓްމާގެ ވާތީ
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 ނަންބަރުި

ިލ.މާވަށުި ިކުރ ން ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިމ ފައ ސާ ިޙަވާލުކުރެވ ފައ މ ވަނީ ިވާރ ސުންނާ ިއޭނާގެ ިފައ ސާ ިމަހެއްގެ ފަހު
ިދައުލަތުގެި ިމ ޢަމަލަކީ ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިސަބަބުންކަމަށް ިނުބެލުމުގެ ިބަލަންވާވަރަށް ިޙަސަން ިއަލީ ިސީޓްމާގެ

ި ިޤާނޫނުގެ ިދައުލަތުގ08ިިެމާލ އްޔަތުގެ ިޢަމަލެއްކަމުގައ ވާތީ، ިހުއްދަނޫން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިލ.މާވަށުިސީޓުމާގޭިޢަލީިޙަސަންއާމެދ06ިިުމާލ އްޔަތުގެިޤާނޫނުގެި

ިއެންގީއެވެ.ޑްިޓްރެޜަރީއަށްިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމ ނ ސްޓަރިއޮފްިފ ނޭންސްިއެން

ި
ި
ިގޮތުގައ ިިމެމްބަރެއްގެިިބޯޑުިިލ މ ޓެޑްގެިކޯޕަރޭޝަންިފެނަކަ، ބަލާއ ރުިކަންތައްތަކަށްިފާހަގަކުރެވުނުިއްސަލައ ގެމ މަ

ިިކުންފުނ ތަކުގެިޔުޓ ލ ޓީސްިމެމްބަރަކީިކޮންމެިހ މެނޭ ިހ ނގަމުންއައ  50ިިގޮތުގައ  ިޖުމްލަ 50ިކުންފުންޏާއެކު

ިވާތީއާއ  ިފަރާތެއްކަމަށް ިހ މެނޭ ިގޮތުގައ  ިމެމްބަރެއްގެ ިބޯޑު ިއުފެއްދި ި،ކުންފުނީގެ ިލ މ ޓެޑް ިކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަ

ިނަމަށްިބަ ިއެކުންފުނީގެ ިއެސެޓްސްތަކާއ ިލައ ބ ލ ޓީސްތައް ިހުރ ހާ ދަލުކޮށްިމަޤްޞަދަކީިޔުޓ ލ ޓީސްިކުންފުނ ތަކުގެ

ިއެކުންފުނީގެި ިއައ އ ރު ިމ ހާތަނަށް ިއުފެދ ގެން ިކުންފުނ  ިވީނަމަވެސް ިހ ންގުންކަމަށް ިގޮތުގައ  އެއްކުންފުންޏެއްގެ

ިއެކުންފުނީގައި  ިއަދ  ިނެތުމާއ  ިމުވައްޒަފަކު ިއެއްވެސް ިއ ތުރުން ިސެކްޓަރީގެ ިކޮމްޕެނީ ިޑ ރެކްޓަރުންނާއ  ބޯޑު

ިފެ ިނެތުމުންނާއ ، ިއެސެޓްސްއެއް ިޔުޓ ލ ޓީސްިއެއްވެސް ިގުޅ ގެން ިއުފެއްދުމާ ިލ މ ޓެޑް ިކޯޕަރޭޝަން ނަކަ

ި ިހ ނގަމުންއައ  ިގޮތުގައ  ިއެއ50ިިްކުންފުނ ތަކުގެ ިގެންދަނީ ިކުރަމުން ިމަސައްކަތްތައް ިއ ދާރީ ކުންފުނީގެ

ވަކި ކުންފުނީގެިމަސައްކަތްތައްިއަދ ވެސްިކުރަމުންިގެންދަނީިވަކ 50ިއޮފީހެއްގައ ކަމަށްިވީނަމަވެސްިއ ދާރީގޮތުންި

ިގޮތުގައި  ިކުންފުނ ތަކުގެ ިޔުޓ ލ ޓީސް ިލ މ ޓެޑާއ  ިކޯޕަރޭޝަން ިފެނަކަ ިގޮތުގައ ކަމަށްވާތީއާއ  ކުންފުނ ތަކެއްގެ

ނޑައަޅާފައ ވީނަމަވެސްިއެފަރާތްތައ50ިިްހ ނގަމުންއައ ި ކުންފުނީގެިބޯޑުިމެމްބަރުންގެިގޮތުގައ ިއެއްފަރާތްތަކެއްިކަ

ނޑައަޅާފައ އެވަނީި ޑަށްކަމަށްވުމުންިހަމަޖެހ ފައ ވާިއުޞޫލެއްގެމަތ ންިއެބޭފުޅުންނަށްިބޯޑުިބ50ިޯކުންފުނީގ50ިިެކަ

މެމްބަރުންގެިރެމ އުނެރޭޝަންިލ ބެންޖެހޭނެކަމަށްިގަބޫލުކުރެވޭތީއާއ ިދައުލަތުގެިކުންފުނ ތަކުގެިބޯޑުިޑ ރެކްޓަރުންގެި

ިބޯޑުގެ ިކުންފުނީގެ ިކުންފުނ ތަކުގެިފެނަކަ ިޔުޓީލ ޓީޒް ިއެހެން ިމެމްބަރުންގެިިމެމްބަރުން، ބޯޑުގެ
ިނަމުގައ ިމުސާރަިނަގައ ގެންިބޭނުންކުރަމުންދާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި
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 ނަންބަރުި

ިޓްރެޜަރީި ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިފަރާތަކީ ިކަނޑައަޅާ ިފެނަކަިރެމ އުނެރޭޝަން ކަމަށްވެފައ 

ިފެނަކަި ިބަދަލުކުރ ފަހުން ިޑ ރެކްޓަރުން ިބޯޑު ިކުންފުނ ތަކުގެ ިޔުޓ ލ ޓީސް ިއުފައްދައ  ިލ މ ޓެޑް ކޯޕަރޭޝާން

ކުންފުނީގެިބޯޑުިރެމ އުނެރޭޝަނ50ިިްކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑާއ ިޔުޓ ލ ޓީސްިކުންފުނ ތަކުގެިގޮތުގައ ިހ ނގަމުންއައ ި

ި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ނޑައަޅާނެގޮތް ިކަ ިއަންގާފައ ވަނީ ިއެކުންފުނ ތަކަށް ިޓްރެޜަރީއ ން ިއެންޑް ޖުލައ 22ިިފ ނޭންސް

ިކަމަށްވާތީއާއ 2502ި ިި،ގައ  ިހ ނގަމުންއައ  ިގޮތުގައ  ިކުންފުނ ތަކުގެ ިބޯޑ50ިިުޔުޓ ލ ޓީސް ކުންފުނީގެ

ި ިއޭގެތެރެއ ން ިފާސްކޮށް ިބޯޑުން ިއެކުންފުނ ތަކުގެ ިއެލަވަންސް ިމުސާރައާއ  ިބޯޑުިކުންފުނ50ިްމެމްބަރުންގެ ޏަކުން

ިއެންޑުި ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިމުސާރައާއ  މެމްބަރުންގެ

ި ނޑައަޅަންވީގޮތް ިކަ ިރެމ އުނެރޭޝަން ިބޯޑު ިއެކުންފުނ ތަކުގެ 22ިިޓްރެޜަރީއ ން ިދުވަހ2502ިިުޖުލައ  ވަނަ

ިކުންފުި ިޔުޓ ލ ޓީސް ިކުރ ންކަމަށްވާތީ ިއެންގުމުގެ ިތެރެއ ން ިމެމްބަރުންގ50ިިެނ ތަކުގެ ިބޯޑު ކުންފުންޏަކުން

ިޚަރަދުކުރުމުގައ  ިފައ ސާ ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްގެ ިލ މ ޓެޑްގެި މުސާރައާއ  ިކޯޕަރޭޝަން ިއެއްވެސްިިފެނަކަ ބޯޑުގެ

ި ިއެފަރާތުގެ ިނާޖާއ މެމްބަރަކު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއެފަރާތުގެ ިނުވަތަ ިބޭނުންކޮށްގެން ޒުިވަޒީފާ

ިނެތުމުން ިބެލެވެން ިހޯދާފައ ވާކަން ި، ފައ ދާއެއް ިނަންބަރު ިކޮމ ޝަނުގެި-)އެންޓ ި، 2552/01ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން

ި ިގެ 20ިޤާނޫން( ި)ހ(ިގެ ިމާއްދާގެ ިކުށެއ0ިިްވަނަ ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ

ނޑައަޅައ ި  ސަލަިނ ންމީއެވެ.މައްއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

ި

ިަނމުގައި ފެނަ ިމެްނބަރުންގެ ިބޯޑުގެ ިކުންުފނ ތަކުގެ ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިއެހެން ިމެްނަބރުން، ިބޯޑުގެ ިކުންފުނީގެ ކަ
ިބުނާ ިބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ިނަގައ ގެން ިިމުސާރަ ިތަޙްޤީޤުކުރ މައްސަލަ ިފަރާތުން އ ރުިމ ކޮމ ޝަނުގެ

ި ިތަޙުޤީޤަށް ިކުރ އަށްިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިކަންތައްތައް ިމ ފަދަ ިކުރ މަގުގައ  ިއަލީގައ  ިކަންތައްތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު
މ ވަނީއެވެ.އ ޞްލާޙުކުރުންިމުހ އްމުގެންދ ޔުމުގައި  ިިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައި 

 2ިިްިއޮފ ިމ ނ ސްޓްރީ ިފަރާތަކީ ިކަނޑައަޅާ ިރެމ އުނެރޭޝަން ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިބޯޑު ިކުންފުނ ތަކުގެ ދައުލަތުގެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކުންފުނ ތަކުގެި ިޔުޓ ލ ޓީސް ިއުފައްދައ  ިލ މ ޓެޑް ިކޯޕަރޭޝަން ިފެނަކަ ިޓްރެޜަރީކަމަށްވެފައ  ިއެންޑް ފ ނޭންސް
ިލ މ ޓެ ިކޯޕަރޭޝަން ިފެނަކަ ިބަދަލުކުރ ފަހުން ިޑ ރެކްޓަރުން ިގޮތުގައި ބޯޑު ިކުންފުނ ތަކުގެ ިޔުޓ ލ ޓީސް ޑާއ 

ނޑައަޅާނެގޮތްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑ05ިިްހ ނގަމުންއައ ި ކުންފުނީގެިބޯޑުިރެމ އުނެރޭޝަންިކަ
ިފަހުންި ިދުވަސް ނޑަކަށްިދޮޅުމަހެއްހާ ިއޭގެިގާތްގަ ިއަންގާފައ ވަނީ ިއެކުންފުނ ތަކަށް ޖުލައި 82ިޓްރެޜަރީއ ން

ިކަމަށްވުމ8038ިު ިގޮތުގައި ގައ  ިކުންފުނ ތަކުގެ ިޔުޓ ލ ޓީސް ިލ މ ޓެޑާއ  ިކޯޕަރޭޝަން ިފެނަކަ ން،
ި 05ިިހ ނގަމުންއައ  ިމެމްބަރުންނަށް ިބޯޑު ިމެމްބަރުންގ8038ިިެކުންފުނީގެ ިބޯޑު ިޖޫންމަހުގެ ިއަހަރުގެ ވަނަ

ިއުނދަގޫވެފައ ވާކަންި ިއެކުންފުނ ތަކަށް ނޑައަޅަން ިކަ ިވަކ ގޮތެއް ިދ ނުމުގައ  ިއެލަވަންސް ިމުސާރައާއ 
ިއުފެއްދުމުން ިކުންފުންޏެއް ިފަރާތުން ިދައުލަތުގެ ިވީމާ ިބޯޑުި، ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެކުންފުންޏެއްގެ

ނޑައަޅައި  ިކަ ިއަވަހަކަށް ިވީހާ ިޓްރެޜަރީއ ން ިއެންޑު ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ރެމ އުނެރޭޝަން
 ންގީއެވެ.އެކުންފުންޏަކަށްިފޮނުވުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑުިޓްރެޜަރީއަށްިއެ

ި

ިޢުމަރުިހުރ ި ދުވަސްވަރުއެިކުންފުނީގެިނަންބަރުިއެސް.ޓީ.އޯ.ގެިޗެއަރމަންކަމުގެިމަޤާމުގައ ިމ.އާދ އްލީގެ،ިފާރޫޤު
ިސަޕްލައ ކޮށްދ ނުމަށ00.01.1020ިް)1020/00081ި ިހަނޑޫ ިކުންފުންޏަށް ިއެ ިއޯޑަރ)ޕީ.އޯ.(އ ން ިޕަރޗޭސް )

ިވެރ ފަރާތުން ިއެޖެންސީގެ ިރޯޔަލް ިކުންފުންޏެއްކަމުގައ ވާ ިސްރީލަންކާގެ ިނަމުގައި ، ޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިޢުމަރުގެ ފާރޫޤު
ިޝަން ިއެންޑް ިހުޅުވާފައ ވާިހޮންކޮންގ ިބްރާންޗުގައ  ިމާލެ ި)އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ( ިކޯޕަރޭޝަން ިބޭންކ ންގ ގހާއީ

ިޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު(ިޓްރާންސްފަރUS$19,000.00ިިއެކައުންޓަށް،025ިި-024164-200ނަންބަރުި )ނަވާރަހާސް
ިހުޅ1020ިިުޖޫނ00ިިްކުރުމަށްި ިނަމުގައ  ިއެޖެންސީގެ ިޕލކގައ ިރޯޔަލް ިބޭންކް ވާފައ ވާިގައ ިހެޓަންިނޭޝަނަލް

ި ިފޮނުވާފައ ވާކަމާއ ،003910402739ިިނަންބަރު ި)ޓީ.ޓީ.(އެއް ިޓްރާންސްފަރ ިޓެލެގްރާފ ކް އެކައުންޓުން
ިއެދުމުން،ިރ ޝްވަތުގެި ިދަތ ތަކެއްިޙައްލުކޮށްދ ނުމަށް ިދ މާވ  ނޑޫިސަޕްލައ ކުރުމުގައ  ިފޮނުވަންޖެހުނީިހަ މ ފައ ސާ

ި ިޔޫ.އެސް.ޑޮލUS$100,000.00ިަގޮތުގައ  ިޑ މާންޑަކާި)އެއްލައްކަ ިކުރ  ިޢުމަރު ިފާރޫޤު ިދ ނުމަށް ރު(

ވަނަިއަހަރުގެިތެރޭގައ ،ިއެސް.ޓީ.އޯއ ންިކާޑުގެިބާވަތްތައްިހޯދުމަށްިހުޅުވާލި 2505ިއޯގަސްޓ02ިިް
ި ިބައ ވެރ ވ  ިކުރ ކަންިޓެންޑަރގައ  ިކާމ ޔާބު ިއެޓެންޑަރ ިއެޖެންސީއަށް ިރޯޔަލް ސ ލޯނުގެ

ިއެކްސްޕޯޓާި ިއެމް.އެމް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބޮޑުއަގު ިއެއަށްވުރެ ިއެންގުމަށްފަހު، އެސް.ޓީ.އޯއ ން
ި ިކަމަށާއ ، ިއެތެރެކުރުވާފައ ވާ ިބާވަތްތައް ިކާޑުގެ 2505ިިޙަވާލުކޮށްގެން ިފެށ ގެން އ2500ިިާން

ކޮންސްޓްރަކްޝަންިމެޓީރ އަލްިހޯދުމަށްިހުޅުވާލ ިޓެންޑަރތައްިއެމް.އެމް.ި،ިދެމެދުިކާޑުގެިބާވަތްތަކާއ 
ި ިސަބަބުން ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިތ ންސަތޭކ000،100ިިައެކްސްޕޯޓާ ިހަތްހާސް ިސާޅީސް )ހަތްލައްކަ

ިފަސްދޮޅަސްިހަތަރު(ިޔޫ.އެސްިޑޮލަރިއެސް.ޓީ.އޯއަށްިގެއްލުންވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިނަންބަރުި ިހުޅުވާފައ ވާ ިބްރާންޗްގައ  ިމާލެ ިއެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ިނަމުގައ  ިޢުމަރުގެ ިފާރޫޤު ިފައ ސާ ގުޅ ގެންކަމާއ ،ިމ 
200-024164-025ިި 08ިިއެކައުންޓަށް ިހަމައަށ1020ިިްޖޫން ިޖަމާވުމާ ިފައ ސާ ިިޖަމާވެފައ ވާކަމާއ ،ިމ  ގައ 

ިއެކައުން ިއެ ިހުރީ ިބާކީ ިފައ ސUS$48.35ިިާޓުގައ  ިއެ ިކަމާއ ، ިސެންޓް( ިތ ރީސްފަސް )ސާޅީސްއަށްޑޮލަރު
ިއަކީި ިއެފައ ސާ ިއެހެންކަމުން ިޢުމަރުކޮށްފައ ވާކަމާއ ، ިފާރޫޤު ިމުޢާމަލާތްތައް ިއެކ  ިފައ ސާއ ން ިއެ ޖަމާވުމުން،

ިފައ ސާއެއްކަމާއ  ިޖަމާވެފައ ވާ ިއެކައުންޓަށް ިއޭނާގެ ިއެނގ ގެން ިބޭނުންކޮށްފައ ވާކަންިި،އޭނާއަށް ިއޭނާ އެފައ ސާ
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިމ މައްސަލައަކީ ިސާބ ތުވެފައ ވާތީ، ިތަޙުޤީޤަށް ކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ 1006/20ިިމ މައްސަލައ ގެ

ި ިގެ ިޤާނޫނު( 12ިިކޮމ ޝަނުގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިއެކުލެވ1ިިޭވަނަ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ގައ ވާގޮތުގެމަތ ން
ނޑަ 1ި)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނު(ގ1000/1ިިެޤާނޫނުިނަންބަރުި، އަޅައ މައްސަލައެއްކަމަށްިކަ

ި ިޤާނޫނުގެ ިދަޢުވާއާއ ،ިއެ ިކުށުގެ ިހ ފުމުގެ ިރ ޝްވަތު ިމައްޗަށް ިޢުމަރުގެ ިފާރޫޤު ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނ10ިިަވަނަ
ި ިލ ބ ފައ ވާ ިއޭނާއަށް ިގޮތުގައ  ިރ ޝްވަތުގެ ިދަށުން ިޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު(ި)ނަވUS$19,000.00ިާމާއްދާގެ ރަހާސް

ިމަށްިނ ންމުނެވެ.ިގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުކ އުޓަރިޖެނެރަލްިލަިޕްރޮސ މައްސަމ އޭނާގެިއަތުންިއަތުލުމުގެިދަޢުވާކުރުމަށް،ި

ި

2. ި ި)އަނޫިހުޅުމާލޭގައ  ިކެފޭ ިއޭ.އެން.ޔޫ ިފ ހާރައާއ  ިމާޓް( ި)އަނޫ ިމާޓް ިއޭ.އެން.ޔޫ ިވ ޔަފާރ ކުރާ ރީޓެއ ލް
ިފްރެޝްި ިއޭ.އެން.ޔޫ ިއަދ  ިކަމަށާއ  ިތަންތަން ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައ  ިއ މްތ ޔާޒުގެ ިމުޙައްމަދު ިއަކީ ިކެފޭ(

ިނަމުގައ  ިގެ ިއ މްތ ޔާޒް ިމުޙައްމަދު ިއަކީވެސް ިފާރމް( ިފްރެޝް ި)އަނޫ ިތަނެއްކަންިިފާރމް ިކޮށްފައ ވާ ރަޖ ސްޓްރީ
ި)ހުޅުމާލެ ިއ މްތ ޔާޒް ިި.މުޙައްމަދު ިއ ކޮނޮމ ކްި،8ި-ޖީ-00ފްލެޓްނަންބަރު ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއަދ  ިބަހުން މާލެ(ިގެ

-Aޑ ވެލޮޕްމަންޓްިގެިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގޭތީިއާއ ،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިގެިނަންބަރުި
96/2007ި(10ިި 1008ިޑ ސެމްބަރ ިގޮތަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއ ޢުލާނުގައ  )00ިި ިދުވަހ1006ިިާޖޫން ވަނަ
ި ިހަމައަށް ިގެ ިއ ންވެސްޓްމަންޓް ިފްރެޝްިއެ ި)އަނޫ ިފާރމް ިފްރެޝް ިއޭ.އެން.ޔޫ ިކޮށްފައ ނުވާތީ ިއާ ރަޖ ސްޓްރީ

ިއެނގޭތީ ިބާޠ ލްވެފައ ވާކަން ިރަޖ ސްޓްރީ ިގެ ިނަިފާރމް( ިއ މްތ ޔާޒުގެ ިމުޙައްމަދު ިރަޖ ސްޓްރީިއާއ ، މުގައ 

ިފ ި ިނަމުގައި ފެލ ވަރު ިގެ ިމާޓް" ި"އަނޫ ިއ މްތ ޔާޒު، ިމުހަންމަދު ިޗެއަރމަން ިމޯލްޑ ވްސްގެ ޝަރީޒް
މަށާއ ،ިފ ހާރައ ންިއާދަޔާިޚ ލާފަށްިފެލ ވަރުިމަސްދަޅުިވ އްކަމުންދާިކ01ިަހުޅުމާލޭގައ ިހ ންގަމުންދާި

ިޚ ލާފުި ިއާދަޔާ ިފެލ ވަރުން ިއެފ ހާރަތަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއޭނާ މ ކަމުގައ ،
ިކުޑައަގެއްގައ ިމަސްދަޅުިސަޕްލައ ކުރަނީކަމަށްިބެލެވޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

20 



 

35 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިލ މ ޓެޑުންިިއ ންވެސްޓްމަންޓެއްިކޮށްފައ ވާ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިފާރމްއަށް ިފްރެޝް ިއަނޫ ކަމަށްވާ
ި ިއެންޓ 1000ިިކްރެޑ ޓަށް ިމައްސަލަ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިމަސްދަޅު ިހުށަހެޅުނުކަންި-ކޭސް ިކޮމ ޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން

ި ިކަމަށް ިއެނގޭ ިއަށް ިއ މްތ ޔާޒު ިމަސްދަޅުިމުޙައްމަދު ިދޫކޮށްފައ ވާ ިކްރެޑ ޓަށް ިބުނެފައ ވާއ ރު، ިބަޔާނުގައ  ިއޭނާގެ
ި ިބަޔާނުންިކޭސް ިއ މްތ ޔާޒުގެ ިމުޙައްމަދު ިކޮށްފައ ނެތްކަން ިމަސައްކަތެއް ިއެއްވެސް ިދެއްކުމަށް ިފައ ސާ ތަކަށްވާ
ިވުޖޫދުިިއެނގޭތީ ިއަކީ ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިއާއ ، ިނުވާ ިފްރެޝްިިއ ންވެސްޓްމަންޓެއްގައ  ިއަނޫ ކަމަށްވާއ ރު،

ި ިނަންމަތީގައ  ިއާއ ،1000ިިފާރމްގެ ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިގޮތުންކަން ިއޮޅުވާލުމުގެ ިނަގާފައ ވަނީ ިމަސްދަޅު ކޭސް
ިމަސްދަޅުި ިއަގެއްގައ  ިހެޔޮ ިފ ހާރައ ގައ  ިމާޓު ިއަނޫ ިއ މްތ ޔާޒުގެ ިމުޙައްމަދު ިހުންނަ ިހުޅުމާލޭގައ  ނަމަވެސް

ި ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިއަދަދަކަށްިވ އްކާފައ ވާކަން ިގ ނަ ިވ އްކޭނީ ިމަސްދަޅު ިއަގުގައ  ިއެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ތަޙްޤީޤަށް
މަސްދަޅުިއެއްފަހަރާިގަތުމުންކަންިފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑްގެިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގޭތީއާއ ،ިއަނޫި

ިމަސްދަ ިލ މ ޓެޑަށް ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިފަރާތުން ިފާރމްގެ ިޕާޗޭްޒިފްރެޝް ިފޮނުވ  ިގަތުމަށް ޅު
ިގެި ިއ މްތ ޔާޒް ިމުޙައްމަދު ިކޮށްފައ ވަނީ ިސޮއ  ިބަޔާންކޮށް ިކަމަށް ިމެނޭޖަރ ިފާރމްގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ އޯޑަރގައ 

ގދ.ގައްދޫ(ިކަމަށްވެފައ ،ިއެކަމާިގުޅ ގެންިމުޙައްމަދުި، ދެބެއ ންގެދެދަރ ިމީހެއްކަމަށްވާިމުޙައްމަދުިސ ރާޖްި)ހަވީރު
ިއެއްި ިމެދު ިއާ ިކޮށްފައ ވެސްިނުވާނެކަމަށްިމުޙައްމަދުިސ ރާޖް ިމަސައްކަތް ިނުވަތަިއަޅަން ިއަޅާފައ  ިފ ޔަވަޅެއް ވެސް

ިއެި ިހަދާފައ ވާކަމަށް ިހުއްދައެއް ިވ ޔަފާރ  ިއެހެން ިނަމުގައ  ިއެ ިއާއ ، ިބުނެފައ ވާތީ ިބަޔާނުގައ  ިގެ އ މްތ ޔާޒް
ިއ މްތ ޔާ ިއާއ ،ިމުޙައްމަދު ިއެނގެންނެތަތީ ިރެކޯޑްސްތަކުން ިމޯލްޑ ވްސްިމ ނ ސްޓްރީގެ ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިއަކީ ޒް

ިއ މްތ ޔާޒްި ިމުޙައްމަދު ިފަރާތުން، ިލ މ ޓެޑުގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިވެފައ ،ިފެލ ވަރު ިއަށް ިޗެއަރމަން ލ މ ޓެޑުގެ
ި ިކޮށްފައ ވާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިނަމުގައ  ިއ ންވެސްޓްމަންޓަިގެ ިފަސްލައްކ1,535,060.00ިިަކަށް )އެއްމ ލ އަން

ިފަސްި ިތ ރީސްފަސްހާސް ިއަގުހުރ  ިރުފ ޔާގެ ިއެކަނ1000ިިްދޮޅަސް( ިދޫކޮށްފައ ވާއ ރު ިކްރެޑ ޓަށް ިމަސްދަޅު ކޭސް
ިމ ި ިއާއ ، ިނުވާތީ ިއުޒުރެއްކަމުގައ  ިކުރެވޭނޭ ިޤަބޫލު ިބުނުމަކީ ިބުނާ ިކަމަށް ިނޭނގޭ ިއަށް ިއ މްތ ޔާޒް މުޙައްމަދު

ިމެނޭޖ ން ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިބަޔާންދީފައ ވާ ިކޮމ ޝަނަށް ިއަޙްމަދު ގެިގިޑ ރެކްޓަރިޢަލީ
ި ިއަށް ިފާރމް( ިފްރެޝް ި)އަނޫ ިފާރމް ިފްރެޝް ިއޭ.އެން.ޔޫ ިޢަލ1000ިިީބަޔާނުގައ  ިދޫކުރުމަށް ިމަސްދަޅު ކޭސް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއާި ިއ މްތ ޔާޒު ިމުޙައްމަދު ިޗެއަރމަން ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިއެއީ ިދ ންއ ރު ިހުއްދަ އަޙްމަދު
ިހުޅުމާލޭގައ  ިއޮންނަ ިއަނޫިިގުޅުން ިއަކީ ިއ މްތ ޔާޒު ިމުޙައްމަދު ިކަމަށާއ  ިއެނގޭ ިވ ޔަފާރ އެއްކަން ިރީޓެއ ލް ހ ންގާ

ިފ ޝަރީޒްި ިފެލ ވަރު ިކުރ ން ިދޫކުރުމުގެ ިމުދާ ިއަށް ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިކަމަށާއ  ިވެރ ފަރާތް ިފާރމްގެ ފްރެޝް
ިކަ ިހޯދާފައ ވާނެ ިލަފާ ިގެ ިއ މްތ ޔާޒު ިމުޙައްމަދު ިޗެއަރމަން ިލ މ ޓެޑްގެ ިފްރެޝްިމޯލްޑ ވްސް ިއަނޫ ިއެގޮތުން މަށާއ 

ިމުޙައްމަދުި ިލ ބޭނެކަމަށް ިފައ ސާ ިއެ ިއެހުމުން ިލ ބޭނެތޯ ިފައ ސާ ިމުދަލަށްވާ ިއެ ިދޫކުރުމުން ިމުދާ ިއަށް ފާރމް
ިފ ޝަރީޒްި ިފެލ ވަރު ިއަކީ ިއ މްތ ޔާޒު ިމުޙައްމަދު ިއާއ ، ިބުނެފައ ވާތީ ިއަޙްމަދު ިޢަލީ ިކަމަށް ިބުނެފައ ވާ އ މްތ ޔާޒު

ިލ މ ޓެޑްގެ ި)އަނޫިިމޯލްޑ ވްސް ިފާރމް ިފްރެޝް ިއޭ.އެން.ޔޫ ިއޮންނަ ިމަސްލަހަތު ިއޭނާގެ ިވެފައ  ިއަށް ޗެއަރމަން
ި ިދޫކޮށްފައ ވާ ިކްރެޑ ޓަށް ިއަށް ިފާރމް( ިިމަސްދަޅ1000ިުފްރެޝް )އެއްމ ލ އަނ1,535,060.00ިިްކޭހަށްވާ

ިކޮށްފައ  ިމަސައްކަތެއް ިއެއްވެސް ިހޯދުމަށް ިރުފ ޔާ ިފަސްދޮޅަސް( ިތ ރީސްފަސްހާސް ިއަދި ފަސްލައްކަ ނުވާތީ،
ިދޫކޮށްފައ ވާި ިކްރެޑ ޓަށް ިއަށް ިފާރމް( ިފްރެޝް ި)އަނޫ ިފާރމް ިފްރެޝް ިއޭ.އެން.ޔޫ ިދައްކާފައ ނުވާތީ، އެފައ ސާ

ިތަޙްޤީޤަށ1000ިިް ިބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއ މްތ ޔާޒުގެ ިމުހައްމަދު ިދޫކޮށްފައ ވަނީ ިމަސްދަޅު ކޭސް
ިއާ ިވުޖޫދުގަފެންނާތީ ިއެހެންނޫންނަމަ ިއ  ިނުވާ ި)އަނޫިއ ންވެސްޓްމަންޓެއްއ  ިފާރމް ިފްރެޝް ިއޭ.އެން.ޔޫ ކަމަށްވާ

ިކްރެޑ ޓަށްި ިއެނގޭތީ،ިއޭ.އެން.ޔޫިފްރެޝްިފާރމ1000ިިްފްރެޝްިފާރމް(ިއަށް ިމަސްދަޅުިދޫނުކުރާނެކަން ކޭސް
ިމަސްދަޅު ިއަށް ިފާރމް( ިފްރެޝް ިމަގާމުގެިިކޭސްި)އަނޫ ިއ މްތ ޔާޒުގެ ިމުޙައްމަދު ިދޫކުރުމުގައ  ނުފޫޒުިިކްރެޑ ޓަށް

ިތަޙްޤީޤަށްިިބޭނުންކޮށްފައ  ިލަސްވާިިތީިފެންނާިވާކަމަށް ިނުލ ބ  ިފައ ސާ ިއެ ިސަބަބުން ިޢަމަލުގެ ިއެ ިއޭނާގެ އަދ 
ި ިދުވަހަކީ ިލ މ ޓެޑަކޮންމެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިއެތަކެއްިފެލ ވަރު ިނުލ ބ  ިފައ ސާތަކެއް ިލ ބެންޖެހޭ ށް

ިދުވަހެ ިލ ބެމުންދާނޭ ިކުންފުންޏަށް ިއެ ިފާހަގަކުރެވޭތީިގެއްލުންތަކެއް ިމޯލްޑ ވްސްިިއްކަން ިފ ޝަރީޒް ފެލ ވަރު
ި)ހުޅުމާލެި ިއ މްތ ޔާޒް ިމުޙައްމަދު ިޗެއަރމަން ިިފްލެޓްި.ލ މ ޓެޑްގެ ިޤާނޫނުި،8ި-ޖީ-00ނަންބަރު ިމައްޗަށް މާލެ(ިގެ

ވަނ13ިިަވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއަދ 21ިި)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނު(ިގ1000/1ިިެނަންބަރުި
 ނ ންމުނެވެ.ިގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިއްދާގެި)ހ(ިގެިދަށުންިދަޢުވާިކުރުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނަރަލްިމާ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިލ މ ޓެޑްގެި .1 ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިގޮތުގައ  ިއެނގޭ ިބަޔާންތަކުން ިލ ޔެކ ޔުންތަކާއ  ިލ ބ ފައ ވާ ތަޙްޤީޤަށް
ި ިމެނޭޖ ންގ ިކުރަނީ ިރ ޕްރެޒެންޓް ިސޭލްސް ިތެރެއ ން ިމެމްބަރުންގެ ިފެލ ވަރުިބޯޑް ިއާއ  ިއެނގޭތީ ޑ ރެކްޓަރިކަން

ިޑ ޕާ ިމާކެޓ ންގ ިއެންޑް ިސޭލްސް ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިމެނޭޖ ންގިފ ޝަރީޒް ިހުންނަނީ ިއ ސްކޮށް ޓްމަންޓްގައ 
)އެއްމ ލ އަންިފަސްލައްކަިތ ރީސްފަސްހާސ1,535,060.00ިިްޑ ރެކްޓަރިކަމަށްވެފައ ިއަނޫިފްރެޝްިފާރމްިއަށްި

ި ިއަށް ިރުފ ޔާ ިލ މ ޓެޑްގ1000ިިެފަސްދޮޅަސް( ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިވ އްކ އ ރު ިމަސްދަޅު ކޭސް
ިކުރ އަށްި ިމުޢާމަލާތް ިމ  ިކަމާއ  ިޅ.ނައ ފަރު( ި)މާއޮޅު، ިއަޙްމަދު ިޢަލީ ިއަކީ ިޑ ރެކްޓަރ މެނޭޖ ންގ

ިޑ ރެކްޓަރޢަ ިބަޔާނުގައި ގެންދ ޔައީމެނޭޖ ންގ ިދީފައ ވާ ިއަޙްމަދުތަޙްޤީޤަށް ިޢަލީ ިނ ންމައ ގެންކަން ިއަޙްމަދު ލީ
ިފްރެޝްި ިއަނޫ ިބަޔާނުގައ  ިޑ ރެކްޓަރުގެ ިމެނޭޖ ންގ ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިއާއ ފެލ ވަރު ބުނެފައ ވާތީ

ޑްގެިޗެއަރމަންިމުޙައްމަދުިފާރމްިއަށްިމުދާިކްރެޑ ޓަށްިދޫކުރުމުގެިކުރ ންިފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެ
ިއ މްތ ޔާޒްި ިމުޙައްމަދު ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިހޯދ ކަމަށް ިލަފާ ިގެ ިވެރ ފަރާތް( ިފާރމްގެ ިފްރެޝް ި)އަނޫ އ މްތ ޔާޒް
ިމޯލްޑ ވްސްި ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިކުރ އ ރު ިމުޢާމަލާތް ިމ  ިއާއ  ިބުނެފައ ވާތީ ިދީފައ ނުވާނޭކަމަށް ިލަފައެއް އެފަދަ

ިރާއްޖޭގެ ިމުދާިިލ މ ޓެޑްގައ  ިކްރެޑ ޓަށް ިނެތަތީ ިއުޞޫލެއް ިލ ޔެވ ފައ ވާ ިދޫކުރުމުގެ ިމުދާ ިކްރެޑ ޓަށް މާކެޓަށް
ދޫކުރުމުގައ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާނީިކުރ ންވެސްިޢަމަލުކުރަމުންއައ ިއުޞޫލުންިކަމަށާއ ިކްރެޑ ޓަށްިމުދާިދޫކޮށްފައ ވާނީި

ިޢަލީ ިކަމަށް ިފަރާތްތަކަށް ިދޫކޮށްފައ ވާ ިކްރެޑ ޓަށް ިމުދާ ިފ ޝަރީޒްިިކުރީންވެސް ިބުނެފައ ވާއ ރުފެލ ވަރު އަޙްމަދު
ިއެނގެންި ިވ އްކ ކަން ިމުދާ ިފަހަރަކު ިއެއްވެސް ިމީގެކުރ ން ިއަށް ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިއ ން ިލ މ ޓެޑް މޯލްޑ ވްސް

ި ިއަށް ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިފާރމްގ1000ިިެނެތަތީއާއ  ިފްރެޝް ިއަނޫ ިކުރ ން ިވ އްކުމުގެ ިމަސްދަޅު ކޭސް
ިބަޔާންި ިކަމަށް ިފ ޝަރީޒްިފަރާތުން ިފެލ ވަރު ިސ ރާޖްއާއ  ިމުޙައްމަދު ިސޮއ ކޮށްފައ ވާ ިއޯޑަރގައ  ިފޮނުވ ިޕާޗޭޒް ކޮށް

ިދެފަރާތުންި ިއެ ިދެކެވުނުކަން ިވާހަކަ ިދެމެދު ިއާ ިއަޙްމަދު ިޢަލީ ިޑ ރެކްޓަރ ިމެނޭޖ ންގ ިލ މ ޓެޑްގެ މޯލްޑ ވްސް
ިރީޓެއ  ިހުޅުމާލޭގައ  ިއަކީ ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިއެނގޭތީއާއ  ިބަޔާނުން ިތަނެއްތޯިދީފައ ވާ ިކުރާ ިވ ޔަފާރ  ލް

ިއަޙްމަދުި ިޢަލީ ިޑ ރެކްޓަރ ިމެނޭޖ ންގ ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ބަލާފައ ވާނެކަމަށް
ި ިއ ން ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިނުކުރާކަމަށ1021ިިްބުނެފައ ވާއ ރު، ިމުޢާމަލާތެއް ިއެއްވެސް ިއަހަރުވ ޔަފާރީގެ ވަނަ
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 ނަންބަރުި

ިކަމަ ިވެރ ފަރާތް ިގެ ިފާރމް ިފްރެޝް ިއ ކޮނޮމ ކްިއަނޫ ިއޮފް ިއާއ މ ނ ސްޓްރީ ިބުނެފައ ވާތީ ިއ މްތ ޔާޒް ށްވާމުޙައްމަދު
ވަނަިދުވަހ1006ިިާޖޫނ00ިިްޑ ވެލޮޕްމަންޓްގެިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއަނޫިފްރެޝްިފާރމްގެިނަމުގައ ިވާިރަޖ ސްޓްރީި

ިވެފައ ވާކަންއެނގޭތީ ިބާޠ ލް ިރަޖ ސްޓްރީ ިގެ ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިފްރެޝްިިހަމައަށްއާކޮށްފައ ނުވާތީ ިއަނޫ އާއ 
ިއޯޑަރިފޮނުވާފައ ވާި ިޕާޗޭޒް ިލ މ ޓެޑަށް ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިބަޔާންކޮށް ިކަމަށް ިމެނޭޖަރު ިގެ ފާރމް
ިފާރމްގެިވެރ ފަރާތުންި ިފްރެޝް ިއަނޫ ިނޫންކަމަށް ިމުވައްޒަފެއް ިފާރމްިގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ ިއަކީ މުޙައްމަދުިސ ރާޖް

ިއަކީ، ބުނެފައ ވާތީ ިފާރމް ިފްރެޝް ިވުޖޫދުގައ ވާިިއަނޫ ިއަދ  ިކުރާތަނެއްތޯ ިވ ޔަފާރ  ިރީޓެއ ލް ހުޅެމާލޭގައ 
ިދޫކުރި  ިކްރެޑ ޓަށް ިއަށް ިފާރމް ިފްރެޝް ިއާއ އަނޫ ިއެނގޭތީ ިބަލާފައ ނުވާކަން ިއަޙްމަދު ިޢަލީ ވ ޔަފާރ އެއްތޯ

ިހު ިއަޙްމަދު ިޢަލީ ިޑ ރެކްޓަރ ިމެނޭޖ ންގ ިފަރާތުން ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިމި މުދަލަށްފެލ ވަރު އްދަދީ
މުޢާމަލާތްިކުރ އަށްިގެންގޮސްފައ ވާއ ރުިއަނޫިފްރެޝްިފާރމްއާއެކުިއެގްރީމަންޓެއްިހަދާފައ ިނުވާތީ،އަނޫިފްރެޝްި

ިއ ން ިލ މ ޓެޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިއަށް ިފަސްލައްކ1,535,060.00ިިަިފާރމް )އެއްމ ލ އަން
ިދ  ިކްރެޑ ޓެއް ިރުފ ޔާގެ ިފަސްދޮޅަސް( ިޑ ޕޮސ ޓެއްިތ ރީސްފަސްހާސް ިނުވަތަ ިގެރެންޓީއެއް ިއެއްވެސް ންއ ރު

ިއަޙްމަދުި ިޢަލީ ިޑ ރެކްޓަރ ިމެނޭޖ ންގ ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިނުވުމަކީ ހ ފަހައްޓާފައ 
ިއ ންި ިލ މ ޓެޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިއާއ ފެލ ވަރު ިއެނގޭތީ ިކަމެއްކަން ިކޮށްފައ ވާ ިގެއްލުންވާގޮތަށް ކުންފުންޏަށް

)އެއްމ ލ އަންިފަސްލައްކަިތ ރީސްފަސްހާސ1,535,060.00ިިްިފްރެޝްިފާރމްިއަށްިކްރެޑ ޓަށްިދޫކޮށްފައ ވާިއަނޫ
ި ިކަމުގައ ވާ ިފައ ސާ ިނުދައްކާހުރ  ިތެރެއ ން ިރުފ ޔާގެ ިދެލައްކ1,235,060.00ިިަފަސްދޮޅަސް( )އެއްމ ލ އަން

ިމޯ ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިހޯދުމަށް ިރުފ ޔާ ިފަސްދޮޅަސް( ިފައ ނޭންސްިތ ރީސްފަސްހާސް ިލ މ ޓެޑްގެ ލްޑ ވްސް
ވަނަިދުވަހުިލ ޔުމުންިއަންގައ ގެންވެސްިއަނ1021ިިޫއޯގަސްޓ20ިިްސެކްޝަނުންިއެތައްިފަހަރަކުިގުޅައ ިއަދ ި

ވަނަިދުވަހާިހަމައަށ1021ިިްސެޕްޓެމްބަރ02ިިުފްރެޝްިފާރމްިއަށްިކްރެޑ ޓަށްިދޫކޮށްފައ ވާިމުދަލަށްވާިފައ ސާި
ިއެގްރީމަ ިއަށްިލ ބ ފައ ނުވަނީ ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިނުބަހައްޓައ  ިޑ ޕޮސ ޓެއް ިނުވަތަ ިގެރެންޓީއެއް ިނުކޮށް، ންޓް

ކްރެޑ ޓަށްިމުދާިދޫކުރުމުންކަންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑްގެިފަރާތުންިއަނޫިފްރެޝްި
ިއަށްި ިފަސްދ1,535,060.00ިޮފާރމް ިތ ރީސްފަސްހާސް ިފަސްލައްކަ ި)އެއްމ ލ އަން ިރުފ ޔާއަށް 1000ިޅަސް(
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 ނަންބަރުި

)ދެހާސް(ިކޭސްިމަސްދަޅުިދޫކޮށްފައ ވަނީިފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑްގެިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރިޢަލީި
ިފައ ދާިހޯދާދ ނުމަށްކަމަށްިބެލެވޭތީިއާއި  ިބޭނުންކޮށްގެންިވަކ ފަރާތަކަށްިނާޖާއ ޒު ިނުފޫޒު ިއޭނާގެިމަޤާމުގެ އަޙްމަދު

ދޫކޮށްފައ ވަނީިކުންފުންޏަށްި)ދައުލަތަށް(ިގެއްލުންވާގޮތަށްިކޭސްިށްިކްރެޑ ޓަށްިމަސްދަޅުިއަނޫިފްރެޝްިފާރމްިއަ
ިގޮތަށްި ިގެއްލުންވާ ިދަޢުލަތަށް ިކަމެއްގައ  ިއޮތް ިފައ ދާވާން ިދަޢުލަތަށް ިޢަމަލަކީ ިއެ ިއެފަރާތުގެ ިފެންނާތީ، ކަމަށް

ިމޯލް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިފެންނާތީ ިކަމަށް ިކަމެއް ިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރިޢަލީިޢަމަލުކޮށްފައ ވާ ިލ މ ޓެޑްގެ ޑ ވްސް
)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގ1000/1ިިެއަޙްމަދުި)މާއޮޅު،ިޅ.ނައ ފަރު(ިގެިމައްޗަށްިޤާނޫނުިނަންބަރުި

ި ިޕްރޮސ ކ އުޓަރ13ިިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއަދ 21ިިޤާނޫނު(ިގެ ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގެިދަށުންިދަޢުވާިކުރުމަށް
 ނ ންމުނެވެ.ިފީހަށްިފޮނުވުމަށްިގެިއޮޖެނަރަލް
 
ިފަރާތުންި .0 ިގެ ިއަނޫިފްރެޝްިފާރމް ިގަތުމަށް ިމަސްދަޅު ިއ ން ިލ މ ޓެޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ފެލ ވަރު

ިމެނޭޖ ންގި ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިގދ.ގައްދޫ( ި)ހަވީރު، ިސ ރާޖް ިމުޙައްމަދު ިބުނެ ކަމަށް
ިގުޅައ  ިއާ ިއަޙްމަދު ިޢަލީ ިބަޔާންކޮށްިިޑ ރެކްޓަރ ިކަމަށް ިފަރާތުން ިފާރމްގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ ިދެއްކުމަށްފަހު، ވާހަކަ

ިފްރެޝްި ިއަނޫ ިއޭގައ  ިއޯޑަރިފޮނުވ އ ރު ިޕާޗޭޒް ިގަތުމަށް ިމަސްދަޅު ިލ މ ޓެޑަށް ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ފެލ ވަރު
ިވީނަމަވެސް ިކަމުގައ  ިސ ރާޖް ިމުޙައްމަދު ިކޮށްފައ ވަނީ ިސޮއ  ިކަމަށް ިމެނޭޖަރ ިއޮފްިިިިިިިިިިިމ ނ ި،ފާރމްގެ ސްޓްރީ

ިކޮށްފައ ވަނީި ިރަޖ ސްޓްރީ ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިއެނގޭގޮތުގައ  ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓްގެ އ ކޮނޮމ ކް
ި ިފްރެޝްިފާރމްގެިރަޖ ސްޓްރީ ިއާއ ،ިއަނޫ ިއެނގޭތީ ިނަންމަތީގައ ކަން ިއ މްތ ޔާޒުގެ 00ިިމުޙައްމަދު 1006ިޖޫން

ިނުި ިއާކޮށްފައ  ިހަމައަށް ިދުވަހާ ިވެފައ ވާކަންިވަނަ ިބާޠ ލް ިރަޖ ސްޓްރީ ިގެ ިފާރމް ިިިިިިިިިއަނޫފްރެޝް ވާތީ
ިއ މްތ ޔާޒްި ިމުަޙއްމަދު ިއާއ  ިއެނގޭތީ

ިި.)ހުޅުމާލެި 8ި-ޖީ-00ފްލެޓްނަންބަރު ިގެި، ިއ މްތ ާޔޒް ިމުޙައްމަދު ިއަކީ ިސ ރާޖް ިމުޙައްމަދު ިބަޔާނުގައ  ިގެ މާލެ(
ިއެއްވެ ިފާރމްގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ ިމީހެއްކަމާއ  ިއެއްވެސްިދެބެންގެދެދަރ  ިސ ރާޖް ިމުޙައްމަދު ިވަޒީފާއެއްގައ  ސް

ި ިއުޅެނީ ިވަޒީފާގައ  ިފާރމްގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ ިނުވާނެކަމަށާއ  ިއުޅެފައ  1ިިއ ރެއްގައ  ިކަމަށާއ 0ިިނުވަތަ ބ ދޭސީން
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިފާރމްއަށްި ިފްރެޝް ިއަނޫ ިކަމަށްވާ ިއ ންވެސްޓްމަންޓެއް ިކޮށްފައ ވާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިނަމުގައ  ިއ މްތ ޔާޒުގެ މުޙައްމަދު
ިފެލ ި ިކްރެޑ ޓަށް ިލ މ ޓެޑުން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިއެންޓ 1000ިިވަރު ިމައްސަލަ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިމަސްދަޅު -ކޭސް

ިބަޔާނުގައި  ިއޭނާގެ ިކަމަށް ިއެނގޭ ިއަށް ިއ މްތ ޔާޒު ިމުޙައްމަދު ިހުށަހެޅުނުކަން ިކޮމ ޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން
ިފައ ި ިކޭސްތަކަށްވާ ިމަސްދަޅު ިދޫކޮށްފައ ވާ ިކްރެޑ ޓަށް ިމަސައްކަތެއްިބުނެފައ ވާއ ރު، ިއެއްވެސް ިދެއްކުމަށް ސާ

ިނުވާި ިވުޖޫދުގައ  ިއަކީ ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިއެނގޭތީއާއ ، ިބަޔާނުން ިއ މްތ ޔާޒުގެ ިމުޙައްމަދު ކޮށްފައ ނެތްކަން
ި ިނަންމަތީގައ  ިފާރމްގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ ިކަމަށްވާއ ރު، ިނަގާފައ ވަނ1000ިިީއ ންވެސްޓްމަންޓެއް ިމަސްދަޅު ކޭސް

ިގޮތުން ިމާޓުިއޮޅުވާލުމުގެ ިއަނޫ ިއ މްތ ޔާޒުގެ ިމުޙައްމަދު ިހުންނަ ިހުޅުމާލޭގައ  ިއާއ ،ިނަމަވެސް ިފާހަގަކުރެވޭތީ ކަން
ިއެި ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިތަޙްޤީޤަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިވ އްކާފައ ވާކަން ިމަސްދަޅު ިއަގެއްގައ  ިހެޔޮ ފ ހާރައ ގައ 

ި ިއެއްފަހަރާ ިމަސްދަޅު ިއަދަދަކަށް ިގ ނަ ިވ އްކޭނީ ިމަސްދަޅު ިމޯލްޑ ވްސްިއަގުގައ  ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ގަތުމުންކަން
ިމޯލްޑ ވްސްި ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިފަރާތުން ިފާރމްގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ ިއާއ ، ިއެނގޭތީ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ލ މ ޓެޑްގެ
ލ މ ޓެޑަށްިމަސްދަޅުިގަތުމަށްިފޮނުވ ިޕާޗޭޒްިއޯޑަރގައ ިއަނޫިފްރެޝްިފާރމްގެިމެނޭޖަރިކަމަށްިބަޔާންކޮށްިސޮއ ި

ި)ހަވީރުކޮށްފައ ވަ ިސ ރާޖް ިމުޙައްމަދު ިމީހެއްކަމަށްވާ ިދެބެއ ންގެދެދަރ  ިގެ ިއ މްތ ޔާޒް ިމުޙައްމަދު ގދ.ގައްދޫ(ި، ނީ
އެކަމާިގުޅ ގެންިމުޙައްމަދުިސ ރާޖްިއާިމެދުިއެއްވެސްިފ ޔަވަޅެއްިއަޅާފައ ިނުވަތަިއަޅަންިމަސައްކަތްި، ކަމަށްވެފައ 

ި ިއ މްތ ޔާޒް ިމުޙައްމަދު ިނުވާނެކަމަށް ިފ ޝަރީޒްިކޮށްފައ ވެސް ިފެލ ވަރު ިއާއ ، ިބުނެފައ ވާތީ ިބަޔާނުގައ  ގެ
ިފޮނުވި  ިނުދައްކައ ގެން ިފައ ސާ ިބ ލަށްވާ ިއެ ިބ ލާއ  ިކުރ  ިއަށް ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިއ ން ިލ މ ޓެޑް މޯލްޑ ވްސް
ިސ ރާޖްި ިމުޙައްމަދު ިނަމުގައ  ިފާރމްގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ ިކަމަށްވާތީ، ިސ ރާޖް ިމުޙައްމަދު ިޙަވާލުވެފައ ވަނީ ލ ޔުމާއ 

ކޭސްިމަސްދަޅ1000ިިު)އެއްމ ލ އަންިފަސްލައްކަިތ ރީސްފަސްހާސްިފަސްދޮޅަސް(ިރުފ ޔާއަށ1,535,060.00ިިް
ިނަންި ިފާރމްގެ ިފްރެޝް ިއަނޫ ިޙީލަތުން ިމަކަރާއ  ިކޮށްފައ ވަނީ ިސ ރާޖް ިމުޙައްމަދު ިމުޢާމަލާތް ިވ ޔަފާރީގެ ގަތުމުގެ

ިޗެ ިލ މ ޓެޑްގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިކަމަށްިބޭނުންކޮށްގެން ިގުޅ ގެން ިއާ ިއ މްތ ޔާޒް ިމުޙައްމަދު އަރމަން
ިމޯލްޑ ވްސްި، ފާހަގަކުރެވޭތީ ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިއާއ  ިގދ.ގައްދޫ( ި)ހަވީރު، ިސ ރާޖް ިމުޙައްމަދު ިކަމަކީ މ 

ި)ހުޅުމާލެި ިއ މްތ ޔާޒް ިމުޙައްމަދު މާލެ(ިހ ންގާފައ ވާިދައުލަތަށްި،8ި-ޖީ-00ފްލެޓްނަންބަރުިި.ލ މ ޓެޑްގެިޗެއަރމަން
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއަށްި ިސަރވ ސް ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިބެލުމަށް ިމައްސަލަ ިމ  ިކަމަށްފެންނާތީ، ިޢަމަލެއް ިހެދުމުގެ ިޙީލަތް މަކަރާއ 
ިފޮނުވުމަށްިނ ންމުނެވެ.ި

ި
ިކަންތައްތައްިިއެންގުނުިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްި

ިބޭނުންކޮށްި ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއ މްތ ޔާޒު ިމުޙައްމަދު ިޗެއަރމަން ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިފ ޝަރީޒް ިއޭނަގެިފެލ ވަރު ގެން،
ިތުހުމަތުި ިކޮށްފައ ވާ ިބުނެ ިސަޕްލައ ކުރާކަމަށް ިމަސްދަޅު ިއަގެއްގައ  ިކުޑަ ިޚ ލާފު ިއާދަޔާ ިފެލ ވަރުން ފ ހާރަތަކަށް

މ ވަނީއެވެ.މަށްިއެންގުނުިއ ޞްލާޙުކުރުިބެލުމަށްފަހުި ިކަންތައްތައްިތ ރީގައި 

2- ި ިމުދާ ިކްރެޑ ޓަށް ިލ މ ޑެޓްއ ން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިގޮތުގެިފެލ ވަރު ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ދޫކުރުމުގައ 
ިކުރ އަށްި ިއެކުލަވާލުމަށާއ  ިއުޞޫލެއް ިދޫކުރުމުގެ ިމުދާ ިކްރެޑ ޓަށް ިނުވާތީ، ިހެދ ފައ  ިއުޞޫލެއް ލ ޔެވ ފައ ވާ

 ކުރުމަށް.އޮތްތާގައ ިއެިއުޞޫލުގެިމަތީންިހަމަހަމަިކަމާއެކުިޢަމަލު
ލ މ ޓެޑްިއ ންިކްރެޑ ޓަށްިމުދާިދޫކުރ އ ރުިއަނޫިއަނޫިފްރެޝްިފާރމްިއަށްިފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްި -1

ިފާރމްގެި ިފްރެޝް ިއަނޫ ިއާއ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ ިބާޠ ލްވެފައ ވާކަން ިހުއްދަ ިވ ޔަފާރ  ިފާރމްގެ ފްރެޝް
ި ިއ ން ިފާރމް ިފްރެޝް ިއަނޫ ިމުޢާމަލާތެއ1021ިިްވެރ ފަރާތުން ިވ ޔަފާރީގެ ިއެއްވެސް ިއަހަރު ވަނަ

ިފ ޝަ ިފެލ ވަރު ިކަމަށްިނުކުރާކަމަށާއ  ިނޭނގޭ ިކަމެއް ިގަތް ިކޭސް ިމަސްދަޅު ިލ މ ޓެޑުން ިމޯލްޑ ވްސް ރީޒް
ިމުޢާމަލާތްި ިވ ޔަފާރީގެ ިބެލުމެއްނެތ  ިއެއްވެސް ިލ މ ޓެޑުން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިއާއ  ބުނެފައ ވާތީ

ިބަލައ ގެންިކަމަށްވާތީ،ިފެ ިލ ޔެކ ޔުންތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިމީހަކު ިޙީލަތުން ިމަކާރާއ  ލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިކޮށްފައ ވަނީ
ިކްރެޑ ޓަށްިމުދާިދޫކުރާއ ރު،ިއެިކުންފުނ ިނުވަތަިވ ޔަފާރ އަކީިވުޖޫދުގައ ވާިޞައްޙަި މޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑުން
ިފައ ސާި ިއެ ިފައ ސާ ިމުދަލަށްވާ ިދޫކުރެވޭ ިކްރެޑ ޓަށް ިބެލުމަށާއ  ިވ ޔަފާރ އެއްތޯ ިނުވަތަ ކުންފުންޏެއްތޯ

ިކުންފުންި ިދެއްކޭފަދަ ިވަގުތަށް ިމުދާިދައްކަންޖެހޭ ިކްރެޑ ޓަށް ިބެލުމަށްފަހު ިވ ޔަފާރ އެއްތޯ ިނުވަތަ ޏެއްތޯ
 ދޫކުރުމަށްިލަފާދ ނުމަށް.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިދައްކާފައ ވާި -0 ިގދ.ގައްދޫ( ި)ހަވީރު، ިސ ރާޖް ިމުޙައްމަދު ިބަޔާންކޮށް ިކަމަށް ިއ ން ިފާރމް ިފްރެޝް އަނޫ
ިދޫކޮށްފަ ިކްރެޑ ޓަށް ިސ ރާޖްއަށް ިމުޙައްމަދު ިބ ނާކޮށް ިލ ޔެކ ޔުންތަކަށް ިފައ ސާިވާހަކަތަކަށާއ  ިމުދަލަށްވާ އ ވާ

ިހޯދުމަށްި ިއެފައ ސާ ިއަޅައ ގެން ިފ ޔަވަޅުތައް ިއެންމެހައ  ިއަޅަންޖެހޭ ިހޯދުމަށް ިއަތުން ިސ ރާޖް މުޙައްމަދު
 ފެލ ވަރުިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑަށްިލަފާދ ނުމަށް.

ިބަ -0 ިފައ ސާ ިމުދަލަށްވާ ިދޫކުރާ ިކްރެޑ ޓަށް ިއ ން ިލ މ ޓެޑް ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ލައ ގަންނައ ރުިފެލ ވަރު
ިފައ ސާި ިފަހުން ިމުއްދަތައްވުރެ ިދައްކަންޖެހޭ ިފައ ސާ ިފަދައ ން، ިބ ލްގައ ވާ ިދޭ އެފަރާތްތަކަށް
ިމޯލްޑ ވްސްި ިފ ޝަރީޒް ިފެލ ވަރު ިފައ ސާ ިޖޫރ މަނާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިނެގުމަށް ިއަތުން ދައްކާފަރާތްތަކުގެ

މުދާިދޫކުރެވޭިފަރާތްތަކަށްިދޭިބ ލްގައ ިވާފަދައ ންިިލ މ ޓެޑްއ ންިނުނަގާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިކްރެޑ ޓަށް
 .ޖޫރ މަނާިފައ ސާިނެގުމަށް

ި

ިބޭނުންވެގެންި ިފަރާތެއް ިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް ިފެމެލީއަށް ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ި ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް 21ިިމ ނ ސްޓްރީ ިގުޅ ގެން،1020ިމާރޗު ިއ ޢުލާނާ ިކުރައްވާފައ ވާ ގައ 

ި ިޓެނ21ިިްހުޅުވާލ  ިޕްރޮޖެކްޓް ިރުފ ޔާގެ ިގ ނަ ިބ ޑްިމ ލ އަނަށްވުރެ ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދުތަކާ ިއ ވެލުއޭޝަންގެ ޑަރ
ިމ ދާއ ރާގައި  ިމ ކުންފުންޏަކީ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ، ިއެމަސައްކަތް ިކުންފުންޏަކާ ިހަމަނުވާ ިޝަރުތު ހުށަހެޅުމުގެ

މެޑ ކަލްިކޮންސ އުމަބަލްސްިއ މްޕޯޓްކުރުމުގެިހުއްދަިލ ބ ފައ ނުވާިކުންފުި ންޏެއްކަމަށްިތަޖްރ ބާއެއްިލ ބ ފައ ނުވާިއަދި 
މ ވަނީއެވެ.ިނ ންމ ގޮތްިމައްސަލަިބުނާި ިތ ރީގައި 

ިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެިިި ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް ިބޭނުންވާ ިފެމ ލީއަށް ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިޑޮކ އުމެންޓުގެި ިބ ޑް ިގުޅޭ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހޯދުމަށް ފަރާތެއް

ިވ އްކުމުގެިޝަ ިއ މްޕޯޓްމުދާ ިދޫކުރާ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓުން ިއ ކޮނޮމ ކް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ރުޠުތަކުގެ
ިއެވޯޑްި ިމ ޕްރޮޖެކްޓް ިހުއްދަ، ިއެތެރެކުރުމުގެ ިބޭސް ިދޫކުރާ ިއޮތޯރ ޓީން ިޑްރަގް ިއެންޑް ިފުޑް ިމޯލްޑ ވްސް ހުއްދައާއ 

ިފަރާތެއްިި ިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ ިކޮންސ އުމަބްލްސް ިމެޑ ކަލް ިފެމ ލީއަށް ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ި ިބޭނުންވެގެން ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް 21ިިމ ނ ސްޓްރީ ކުރައްވާފައ ވާިމާރޗުގައ 

އ ވެއުލޭޝަންގެިމ ލ އަނަށްވުރެިގ ނަިރުފ ޔާގެިޕްރޮޖެކްޓްިޓެންޑަރ38ިިހުޅުވާލ ިި،އ ޢުލާނާިގުޅ ގެން
ބ ޑްިހުށަހެޅުމުގެިޝަރުޠުިހަމަނުވާިކުންފުންޏަކާިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިގަވާއ ދުތަކާިޚ ލާފަށްި

ިކޮންސ އުމަބްލްސްި ިމެޑ ކަލް ިއަދ  ިލ ބ ފައ ނުވާ ިތަޖްރ ބާއެއް ިމ ދާއ ރާގައ  ިމ ކުންފުންޏަކީ ކަމަށާއ ،
 އްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.އ މްޕޯޓްކުރުމުގެިހުއްދަިލ ބ ފައ ނުވާިކުންފުންޏެ

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިނ ންމާފައ ި ިބޯޑުން ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަން ިބ ޑާއެކުިކުރުމަށް ިލ މ ޓެޑުގެ ިޕްރައ ވެޓް ިސޮލ އުޝަންސް ިއެފް.ޓެކް ވާ
ިޓެންޑަރި ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިބ ޑް ިބަލައ  ިބ ޑެއްކަމަށް ިރެސްޕޮންސ ވް ިބ ޑަކީ ިއެފަރާތުގެ ިނުވާއ ރު، ހުށަހަޅާފައ 
ިއެކަންި ިޝީޓުގައ  ިސަމަރީ ިއ ވެލުއޭޝަން ިއ ވެލުއޭޝަނާއ ، ިފައ ނޭންޝަލް ިހުށަހެޅ  ިބޯޑަށް އ ވެލުއޭޝަން

ިއ ވެލުއޭޝަންިފާ ިކަމަށްވާތީއާއ ، ިޢަޤީލް ިސާމީ ިފަރާތަކީ ިސޮއ ކުރ  ިޗެކްކޮށް ިއ ވެލުއޭޝަން ހަގަކޮށްފައ ނުވާއ ރު،
ިއޮތްތޯި ިކުރެވ ފައ  ިތައްޔާރު ިއެއ ވެލުއޭޝަން ިވަރަށް ިހުށަހެޅޭ ިބޯޑަށް ިޓެންޑަރ ިޒ ންމާއަކީ ިފަރާތެއްގެ ޗެކްކުރާ

ޓުގައ ިފާހަގަިކޮށްފައ ވާިކަންތައްތައްިއ ވެލުއޭޝަންިޝީޓުގައި ފައ ނަލްިކުރުންިކަމަށާއ ،ިއެގޮތުންިޓެކްނ ކަލްިރ ޕޯ
ިއަދި  ިކަމަށާއ ، ިކުރާ ިޗެކް ިބަލާ ިބ ޑްތަކެއްތޯ ިޝަރުޠުހަމަވާ ިބ ޑްތަކަކީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ހ މެނ ފައ ހުރޭތޯއާއ ،

ި ިޑ ސްކޮލ ފައ ވާންއޮވެމ ސްޓޭކެއް ިއަދ  ިއަންގާކަމަށާއ ، ިއ ޞްލާޙްކުރަންވެސް ިކަމުގައ ވާނަމަ ިފަރާތެއްިއްޖެ ޖެހޭ
ިއ ވެލުއޭޝަންި ިޓެންޑަރ ިކުރާކަމަށް ިފާހަގަ ިފަރާތުން ިޗެކްކުރާ ިއެކަންވެސް ިއޮވެއްޖެނަމަ ޑ ސްކޮލ ފައ ނުކޮށް
ިބ ޑްި ިމ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ިބުނާތީއާއ ، ިމުވައްޒަފުން ިމަޢުލޫމާތުދ ން ިތަޙްޤީޤަށް ިތެރެއ ން ިމުވައްޒަފުންގެ ސެކްޝަނުގެ

ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބުނާ ިހުއްދައާއި ިޑޮކ އުމެންޓުގައ  ިވ އްކުމުގެ ިމުދާ ިއ މްޕޯޓް ިދޫކުރާ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓުން އ ކޮނޮމ ކް
ިމ ި ިބަލަންޖެހޭނީ ިއޮތްތޯ ިހުއްދަ ިއެތެރެކުރުމުގެ ިބޭސް ިދޫކުރާ ިއޮތޯރ ޓީން ިޑްރަގް ިއެންޑް ިފުޑް މޯލްޑ ވްސް

ންޑްިފެމ ލީގެިޓެކްނ ކަލްިޕްރޮޖެކްޓްގެިޓެކްނ ކަލްިއ ވެލުއޭޝަންިހެދ ިފަރާތްިކަމުގައ ވާިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެ
ިކޮމ ޓީންި ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެކްނ ކަލް ިބުނާއ ރު، ިޢަޤީލް ިސާމީ ިކަމަށް ިލަފާކުރެވޭ ިކަމަށް ިކޮމ ޓީން އ ވެލުއޭޝަން
ިއ ވެލުއޭޝަންި ިޓެކްނ ކަލް ިބެލުމަކީ ިއެކަން ިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިނުބަލާކަމަށް ިހުރ ތޯ ިހުއްދަތައް އ ސްވެދެންނެވުނު

ިޒ ންމާއެއްކަންި ިސާމީިިކޮމ ޓީގެ ިކަމަށް ިނޯންނާނެ ިލ ޔެކ ޔުމެއް ިނެތުމާއ ،ިއެފަދަ ިލ ޔެކ ޔުމެއް ިއެއްވެސް އެނގޭނެ
ިޝަރުޠުތައްި ިޑޮކ އުމެންޓުގައ ބުނާ ިބ ޑް ިބ ޑްތަކުގެ ިހުށަހެޅޭ ިގުޅ ގެން ިޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ިއަދ  ިބުނާތީއާއ ، ޢަޤީލް

ިޓެން ިޓްރެޜަރީގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިފަރާތަކީ ިބަލާ ިސެކްޝަންިހަމަވޭތޯ ިއ ވެލުއޭޝަން ޑަރ
ިޓެންޑަރި ިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިމެމްބަރުން ިބޯޑުގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިމަޢުލޫމާތުދ ން ިތަޙްޤީޤަށް ކަމަށް
އ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަންގައ ިމަސައްކަތްިކުރާިބައެއްިމުވައްޒަފުންވެސްިއެކަމަށްިއެއްބަސްވާތީއާއ ،ިއެބ ޑްިއެވޯޑްި

ިޔައުމ އްޔާ ިޖަލްސާގެ ިމަޝްވަރާކުރ ކަންިކުރ  ިބޯޑުގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިގުޅޭގޮތުން ިއެކަމާ އ ން
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 ނަންބަރުި

ިޓެންޑަރި ިނެތްކަމަށް ިހުއްދަތަކެއް ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިހުށަހެޅުމަށް ިބ ޑާއެކު ިޑޮކ އުމެންޓުގައ  އެނގެންނެތްއ ރު،ިބ ޑް
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާނަމަ ިކަރުދާހުގައ  ިހުށަހެޅުނު ިޖަލްސާއަށް ިބޯޑުގެ ިޝަރުޠުހަމަވާި، އ ވެލުއޭޝަން އެފަރާތަކީ

ިބޯޑުގެި ިޓެންޑަރ ިބައ ވެރ ވ  ިއެބައްދަލުވުމުގައ  ިކަމަށް ިނުނ ންމާނެ ިބޯޑުން ިޓެންޑަރ ފަރާތެއްކަމަށް
ިއެވޯޑްކުރި  ިބ ޑް ިގުޅޭގޮތުން ިހުއްދަތަކާ ިދެންނެވުނު ިއ ސްވެ ިބުނާތީއާއ ، ިޝާކ ރު ިޢުޘްމާން މެމްބަރެއްކަމުގައ 

ިހަނދާނެ ިކުރެވުނު ިމަޝްވަރާ ިވެއްޖެއްޔާިޖަލްސާގައ  ިރ ކުއަރމަންޓަކަށް ިބޭސ ކް ިބ ޑްގެ ިކަމަށާއ ، ިނުވާ އް
އ ވެލުއޭޝަންގައ ިއެކަންިފާހަގަކޮށްފައ ިއޮންނަންވާނެިކަމަށާއ ،ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑުންިގޮތެއްިނ ންމަނީި

ކޮށްކަމަށްިއެބ ޑްިއެބ ޑަކާިގުޅ ގެންިހުށަހަޅާިއ ވެލުއޭޝަންިސަމަރީިޝީޓާއ ިއ ވެލުއޭޝަންިރ ޕޯޓުގެިމައްޗަށްިބ ނާި
އެވޯޑްކުރ ިބައްދަލުވުމުގައ ިބައ ވެރ ވ ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑުގެިމެމްބަރެއްކަމުގައ ވާިޒީނ ޔާިއަޙްމަދުިޙަމީދުި
ބުނާތީއާއ ،ިއ ސްވެިދެންނެވުނުިދެހުއްދަިއޮތްތޯިބެލުމަކީިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަންގެިމަސްއޫލ އްޔަތެއްި

ިގުޅ ގެ ިއެކަމާ ިނުވާކަމަށްިކަމަށާއ ، ިހަނދާނެއް ިމަޝްވަރާކުރ  ިޖަލްސާގައ  ިއެވޯޑްކުރ  ިޕްރޮޖެކްޓް ން
ިބުނާތީއާއ ،ިމ ޕްރޮޖެކްޓްި ިޢާޞ ފް ިއ ސްމާޢީލް ިމެމްބަރެއްކަމުގައ ވާ ިޓެންޑަރިބޯޑުގެ ިބައ ވެރ ވ  އެބައްދަލުވުމުގައ 

ިއ ސްވެ ިބ ޑްގައ  ިލ މ ޓެޑްގެ ިޕްރައ ވެޓް ިސޮލ އުޝަންސް ިއެފް.ޓެކް ިއ ރު ިކުރ  ިދެހުއްދަިއެވޯޑް ދެންނެވުނު
ނެތްކަމެއްވެސްިއަދ ިއެފަރާތަކީިޝަރުޠުހަމަނުވާިފަރާތެއްކަމަށްވެސްިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑަށްިނޭނގޭކަމަށްި
ިހުއްދަތައްި ިދެންނެވުނު ިއ ސްވެ ިބުނާތީއާއ ، ިޢާރ ފް ިޢަލީ ިޗެއަރމަން ިއޭރުގެ ިބޯޑުގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ޓެންޑަރ

ނުކުރެވޭނެިކަމަށްިބ ޑްިޑޮކ އުމެންޓުގައ ިބުނާއ ރުިއެފަދަިބ ޑެއްިއ ވެލުއޭޓްކޮށްިިނެތްފަރާތަކުގެިބ ޑްތައްިއ ވެލުއޭޓް
ިތެރޭގައި  ިވާޖ ބުތަކުގެ ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިބަޔާނުގައ  ިވަޒީފާ ިޢަޤީލްގެ ިސާމީ ިހުށަހަޅާފައ ވާތީއާއ ، ޓެންޑަރިބޯޑަށް

ިބައ ވެ ިއ ވެލުއޭޝަންގައ  ިއެކުލަވާލުމާއ ، ިކޮމ ޓީ ިއ ވެލުއޭޝަން ިތައްޔާރުިޕްރޮޖެކްޓް ިރ ޕޯޓް ިއ ވެލުއޭޝަން ރ ވެ،
ިޓެންޑަރި ިހ މެނޭއ ރު، ިހ ންގުން ިރާވައ  ިމަސައްކަތްތައް ިސެކްޝަންގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ކުރުމާއ ،
ިޝީޓްި ިސަމަރީ ިއ ވެލުއޭޝަންތަކާއ  ިތައްޔާރުކުރ  ިގުޅ ގެން ިމ ޕްރޮޖެކްޓާ ިފަރާތުން ިސެކްޝަނުގެ އ ވެލުއޭޝަން

ިސާ ިކަމަށް ިޗެކްނުކުރާ ިނުފޫޒުިއެއްކޮށް ިމަޤާމުގެ ިޢަޤީލް ިސާމީ ިހ.ރަންގަލ  ިމ ކަމަކީ ިއެއްބަސްވާތީ، ިޢަޤީލް މީ
ިބޭނުންކޮށްގެންިވަކ ިފަރާތަކަށްިނާއ ޒްިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމަށްިކޮށްފައ ވާކަމެއްިކަމަށްިބެލެވެއެވެ.
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 ނަންބަރުި

ިސަޕްލަިި ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް ިބޭނުންވާ ިފެމ ލީއަށް ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް އ ކޮށްދޭނެިމ ނ ސްޓްރީ
ިޓެކްނ ކަލްި ިހެދ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހޯދުމަށް ފަރާތެއް
ިބ ޑްގައި  ިހުށަހެޅ  ިފަރާތުން ިލ މ ޓެޑްގެ ިޕްރައ ވެޓް ިސޮލ އުޝަންސް ިއެފް.ޓެކް ިރ ޕޯޓުގައ  އ ވެލުއޭޝަން

ިހުށަ ިމަޢުލޫމާތު ިދޮގު ިގުޅޭގޮތުން ިސޮލ އުޝަންސްިއެކްސްޕީރ އަންސާ ިއެފް.ޓެކް ިއެގޮތުން ހަޅާފައ ވާކަމަށާއ ،
ިހ ންގާި ިދަށުން ިހެލްތްގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއަދ  ިހެލްތަށްވެސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިފަރާތުން ިލ މ ޓެޑްގެ ޕްރައ ވެޓް
ިޓެކްނ ކަލްި ިނުވާކަމަށް ިސަޕްލައ ކޮށްދީފައ  ިއ ރެއްގައ  ިއެއްވެސް ިއެއްޗެއް ިއެއްވެސް ިއ ދާރާއަކަށް ިއެއްވެސް

ިފާހަގަކޮށްފައ ވާއ ރު ިއ ވެލުއޭޝަންި، ރ ޕޯޓުގައ  ިފައ ނޭންޝަލް ިތައްޔާރުކުރ  ިސެކްޝަނުން ޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަން
ިއެކަންި ިސަމަރީިޝީޓުގައ ވެސް ިއ ވެލުއޭޝަން ިއަދ  ިރ ޕޯޓުގައ ވެސް ިއ ވެލުއޭޝަން ިގުޅޭ ިއެކްސްޕީރ އަންސާ އަދ 

ިޕްރައ ވެޓްިލ  މ ޓެޑްގެިބ ޑްގެިއެކްސްޕީރ އަންސްގެިބަޔަށްިމާރކްސްދީ،ިފާހަގަިނުކޮށް،ިއެފް.ޓެކްިސޮލ އުޝަންސް
އަދ ިއެގޮތަށްިމާރކްސްިދީފައ ވަނީިއ ވެލުއޭޓްިކުރ ިފަރާތުންި، އެފަރާތުގެިބ ޑްިޓެންޑަރިބޯޑަށްިހުށަހަޅާފައ ވާތީއާއ 

ިކަމަށާއ  ިބެލުމަށްފަހު ިބެލުންތައް ިހުށަހަ، ބަލަންޖެހޭ ިބ ޑް ިދ ނުމުގައ  ިމާކްސް ިފަރާތްތަކުންިއެކްސްޕީރ އެންސަށް ޅާ
ިބުނާތީއާއ  ިޢަޤީލް ިސާމީ ިފުދޭނެކަމަށް ިހުށަހެޅުމުން ިލ ސްޓެއް ިމަސައްކަތްތަކުގެ ިދޮގުި، ކޮށްފައ ވާ ިގުޅ ގެން ބ ޑަކާ

ި ިގަވައ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިހުށަހެޅުމަކީ ިއެކަނ6.08ިިްމަޢުލޫމާތު ިޢަމަލަކަށްވާއ ރު ިޚ ލާފް ިމާއްދާއާ ވަނަ
ިފ ޔަ ިއެކަމާމެދު ިތައްޔާރުކުރި އެނގ ހުރެ ިކޮމ ޓީން ިޓެކްނ ކަލް ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިހެލްތް ިނުވާތީއާއ ، ިއަޅާފައ  ވަޅެއް

ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިބޯޑުންި ިބަލާނީ ިއެކަމެއް ިފާހަގަކޮށްފައ ވާނަމަ ިކަމެއް ިރ ޕޯޓްގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ޓެކްނ ކަލް
ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިރ ޕޯޓް ިޓެކްނ ކަލް ިބުނާއ ރު، ިޢަޤީލް ިސާމީ ިހުށަހަޅާފައ ިިކަމަށް ިޖަލްސާއަށް ބޯޑުގެ

ިހަނދާންވެސްި ިމަޝްވަރާކުރެވުނު ިގޮތުން ިއެކަމާގުޅޭ ިއަދ  ިނުވާކަމަށާއ  ިފެނ ފައ ވެސް ިއެރ ޕޯޓް ިއަދ  ނުވާކަމަށާއ 
ިމެމްބަރުންކަމުގައ ވާި ިބޯޑްގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިބައ ވެރ ވ  ިޖަލްސާގައ  ިއެވޯޑްކުރ  ިމ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވާކަމަށް

ދުިޙަމީދާއ ިއ ސްމާޢީލްިޢާޞ ފާއ ިއުޘްމާންިޝާކ ރުިބުނާތީއާއ ިއެބައްދަލުވުމުގެިޔައުމ އްޔާގައ ވެސްިޒީނ ޔާިއަޙްމަ
އެކަމާގުޅޭގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށްފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތުމުންނާއ ިމ ޕްރޮޖެކްޓާއ ިގުޅ ގެންިޓެންޑަރިބޯޑަށްިހުށަހެޅި 

ިފާ ިއަނެއްބައ ިއ ވެލުއޭޝަންިސަމަރީިޝީޓްގައ ިޓެކްނ ކަލްިރ ޕޯޓްގައ  ިހ މަނައ  ިކަންތައްތައް ހަގަކޮށްފައ ވާިބައެއް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިނުވާތީއާއ  ިހ މަނާފައ  ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީި، ކަންތައްތައް ިޙައ ޞ އްޔަތުން ިފަރާތުގެ ިޗެކްކުރ  ިރ ޕޯޓް އެއ ވެލުއޭޝަން
ށްިހުށަހެޅޭިވަރަށްިޓެންޑަރިބޯޑަ، ސާމީިޢަޤީލްކަމަށްވެފައ ،ިރ ޕޯޓްިޗެކްކޮށްިސޮއ ކޮށްިޗެކްކުރާިފަރާތުގެިޒ ންމާއަކީ

ިފާހަގަި ިރ ޕޯޓުގައ  ިޓެކްނ ކަލް ިކަމަށާއ ،ިއެގޮތުން ިކުރުން ިފައ ނަލް ިއޮތްތޯ ިކުރެވ ފައ  ިތައްޔާރު ިއ ވެލުއޭޝަން އެ
ިޝަރުޠުހަމަވާި ިބ ޑްތަކަކީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިހ މެނ ފައ ހުރޭތޯއާއ ، ިޝީޓުގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ިކަންތައްތައް ކޮށްފައ ވާ

ި ިޗެކް ިބަލާ ިއ ޞްލާޙްކުރަންވެސްިބ ޑްތަކެއްތޯ ިކަމުގައ ވާނަމަ ިއ ނދެއްޖެ ިމ ސްޓޭކެއް ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ކުރާ
ިޗެކްކުރާި ިއެކަންވެސް ިއޮވެއްޖެނަމަ ިޑ ސްކޮލ ފައ ނުކޮށް ިފަރާތެއް ިޑ ސްކޮލ ފައ ވާންޖެހޭ ިއަދ  އަންގާކަމަށާއ ،

ިތެރެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިސެކްޝަނުގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިކުރާކަމަށް ިފާހަގަ ިތަޙްޤީޤަށްިފަރާތުން އ ން
ިވަކި  ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިޢަޤީލް ިސާމީ ިހ.ރަންގަލ  ިމ ކަމަކީ ިބުނާތީ ިމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދ ން

 ފަރާތަކަށްިނާއ ޒްިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމަށްިކޮށްފައ ވާކަމެއްިކަމަށްިބެލެވެއެވެ.

ިިި ިއެހެންކަމުން، ިނަންބަރު ިހުއްޓ02/200ިުޤާނޫނު ި)ކޮރަޕްޝަން ިގެ ިޤާނުން( ިމަނާކުރުމުގެ 21ިވުމާއ 
ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިނަމްބަރިި،ހ.ރަންގަލ ިވަނަ ރޑް ިކާ ި)އައ .ޑީ. ިއަޤީލް ިމައްޗަށA012688ިްސާމީ )

 ނ ންމީއެވެ.ިދަޢުވާކުރުމަށްިޕްރޮސެކ ޔުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށް

ިިި ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކަމަކާ ިހުރ ހާ ިޓެންޑަރިސެކްޝަނުގެިމ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ިޓެރެޜަރީގެ އެންޑް
ިފުރ ހަމައަށްި ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިއޭނާގެ ިޝަފީޤް ިޝ ރާނާ ިފާޠ މަތު ިއޮފ ސަރ ިޕްރޮޖެކްޓް ިޙަވާލުވެފައ ވާ ފަރާތުން
އަދާކޮށްފައ ނުވާކަންިވަނީިފާހަގަިކުރެވ ފައެވެ.ިއެގޮތުންިބ ޑްިޑޮކ އުމެންޓުގައ ިބ ޑާއެކުިހުށަހަޅަންިޖެހޭނެިކަމަށްި

ކޮށްފައ ިއ މްޕޯޓްިމުދާވ އްކުމުގެިހުއްދައާއ ިބޭސްިއެތެރެކުރުމުގެިހުއްދަިއޮތްތޯިއެޕްރޮޖެކްޓުގެިމަސައްކަތުގެިބަޔާން
ިއެއްބަސްވެފައެވެ.ި ިވަނީ ިޝަފީޤް ިޝ ރާނާ ިފާޠ މަތު ިކަމަށް ިނުވާނެ ިބަލާފައ  ިއޭނާ ިހ ސާބެއްގައ  އެއްވެސް

ިކުރެވ ފައ  ިޙަވާލު ިޝަފީޤްއާ ިޝ ރާނާ ިފާޠ މަތު ިފަރާތަކަށްިއެހެންކަމުން ިވަކ  ިއަދާކުރުމުގައ  ިމަސްއޫލ އްޔަތު ވާ
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިކޮށްފައ ވާތީ، ިމަސައްކަތް ިލ ބޭގޮތަށް ިފައ ދާ ިހުއްޓުވުމާއި 02/200ިނާޖާއ ޒު )ކޮރަޕްޝަން

ި ިގެ ިޤާނުން( ިގ21ިިެމަނާކުރުމުގެ ި ިޝަފީޤް ިޝ ރާނާ ިފާޠ މަތު ިގ.ގްރޭވ ލާ ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 ނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ.ވާކުރުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮމައްޗަށްިދަޢުި

ވަނަިއަހަރުގ1020ިެއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހުންިނެރުއްވާފައ ވާ،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްިފެމ ލީގެިި-1
ިދެކޭި ިއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލް ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިޚ ލާފަށް ިޤަވާއ ދާ ި"ޤާނޫނާއ  ިރ ޕޯޓްގައ  ިދަށުންިއޮޑ ޓް ިގެ ކަންތައްތައް"

ި ިސަޕްލައ ކުރުމަށ01ިިްހ މެނޭ ިކޮންސ އުމަބަލްސް ި"މެޑ ކަލް ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިޕޮއ ންޓްގައ  ވަނަ
ނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައި ިތ ިނުލ ބޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިކޮންޓްރެކްޓަރއާއެކުިވެފައ ވާިއެއްބަސްވުމާިއެއްގޮތަށްިތަކެި

 މ ވަނީއެވެ.

ކްިސްިސަޕްލައ ިކޮށްދ ނުމަށްިއެފްޓެިހެލްތްިއެންޑްިފެމ ލީއަށްިމެޑ ކަލްިކޮންސ އުމަބަލްމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިިި
ސޮލ އުޝަންސްިޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑާއެކުިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްިފެމ ލީންިވެފައ ވާިއެއްބަސްވުމާގުޅ ގެންި

ިސްޓޭޓް ިދެއްކުމަށްޓަކައ  ިފައ ސާ ި)ބެނ ފ ޝ އަރީ( ިސޮލ އުޝަނަށް ިއ ންޑ ޔާގައި ިއެފް.ޓެކް ިއޮފް ބޭންކް
ިކަނޑައަޅާފައ ވަނީި ިކޮންޑ ޝަންސް ިއެންޑް ިޓާރމްސް ިއެޕްލ ކޭޝަންގެ ިކްރެޑ ޓްގެ ިއޮފް ިލެޓަރ ހުޅުވާދީފައ ވާ
ިހަމައެކަނި  ިހުށަހަޅަންޖެހެނީ ިކުރުމަށް ިރ ޓަޔަރ ިއެލްސީ ިއެގޮތުން ިކަމަށްވާތީއާއ ، ިބަލ ކަށ ކޮށް ވަރަށް

ިފ  ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިޑެލ ވަރީިއ ންވޮއ ސްތަކާއ  ިސޮލ އުޝަންސްގެ ިއެފް.ޓެކް ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ނޭންސް
ނޯޓްތަކުގައ ިމުދާިލ ބުނުކަމަށްިސޮއ ިކުރުމަށްިހުއްދަދީފައ ވާިއެމ ނ ސްޓްރީގެިޑެޕ އުޓީިޑ ރެކްޓަރިޖެނެރަލްިޢަލީި

ިތަި ިއެއްވެސް ިމުދާގަބޫލުކޮށްފައ ވަނީ ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިނޯޓްތައް ިޑެލ ވަރީ ިސޮއ ކޮށްފައ ވާ ިނެތ ކަމަށްިޢާރ ފް ފާތެއް
ނޑައަޅާފައ ވާތީއާއ ،ި ިކަ ިކޮންޑ ޝަންސްގައ  ިއެންޑް ިޓާރމްސް ިއެޕްލ ކޭޝަންގެ ިއެލްސީ ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް
ިބުނަންި ިކ ހ ނެއްކަން ނޑައެޅުނީ ިކަ ިކޮންޑ ޝަންސް ިއެންޑް ިޓާރމްސް ިއެޕްލ ކޭޝަންގެ ިއެލްސީ އެގޮތަށް

ިއެޕްލ ކޭ ިއެލްސީ ިބުނާއ ރު ިޢާރ ފް ިޢަލީ ިކަމަށްވާތީއާއ ،ިނޭނގޭކަމަށް ިޢާރ ފް ިޢަލީ ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ޝަންގައ 
ި ިއ ންޑ އާއަށް ިއޮފް ިބޭންކް ިސްޓޭޓް ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް 11ިިމ ނ ސްޓްރީ ގައި 1022ޖޫން

ި ިނަންބަރ ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިސޮލ އުޝަންސK/PRIV/2011/687ިިް-13ފޮނުވާފައ ވާ ިއެފް.ޓެކް ސ ޓީގައ ،
ިލ މ ޓެޑުން ިތަފާތުތައްިިޕްރައ ވެޓް ިތަކުގައ ވާ ިޕެކ ންލ ސްޓް ިއަދ  ިނޯޓް ިއ ންވޮއ ސްތަކާއ ،ިޑެލ ވަރީ ހުށަހަޅާފައ ވާ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއަގުި ިޖުމްލަ ިކޮންޓްރެކްޓްގެ ިއެހެންކަމުން ިކަމަށާއ ، ިޤަބޫލުކުރާ ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ި ިހަތ12,784,849.71ަކަމުގައ ވާ ިއަށްޑ ހަ ިހަތްލައްކަ ިނުވަރުފ ޔާިރި)ބާރަމ ލ އަން ިސާޅީސް ިއަށްސަތޭކަ ރުހާސް

ހަތްދ ހައެއްލާރ (ިއެއްފަހަރާިއެކުންފުންޏަށްިދޫކޮށްދ ނުމަށްިއެދޭކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،ިއެސ ޓީގައ ިސޮއ ކޮށްި
ިޑެލ ވަރީި ިލ މ ޓެޑްގެ ިޕްރައ ވެޓް ިސޮލ އުޝަންސް ިއެފް.ޓެކް ިޢާރ ފްކަމަށްވާތީއާއ ، ިޢަލީ ިދީފައ ވަނީ އެހުއްދަ

ިދޫކުރުމުގެިނޯޓްތަކު ިފައ ސާ ިކަމަށްވެފައ ، ިޢާރ ފް ިޢަލީ ިފަރާތަކީވެސް ިއޮތް ިއޮތޮރައ ޒޭޝަން ިސޮއ ކުރުމުގެ ގައ 
ިކުރަންޖެހޭނީި ިއޮތޮރައ ޒް ިޕޭމަންޓް ިޢާރ ފް ިޢަލީ ިވ އަސް ިކަމުގައ  ިދީފައ އޮތް ިޢާރ ފަށް ިޢަލީ އޮތޮރައ ޒޭޝަން

ިރ ސީވްި ިއެތަކެތ  ިބަލާފައ ކަމަށާއ  ިބެލުމެއް ިހުރ ހާ ިޢަލީިބަލަންޖެހޭ ިލ ޔުން ިރ ސީވްވ ކަމުގެ ިހ ސާބަށް ވާންޖެހޭ
ޢާރ ފަށްިލ ބުމުންނޫނީިޕޭމަންޓްިހަދައ ގެންިނުވާނެކަމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިފަރާތުންި
ިތަންތަނަށްި ިސަޕްލައ ކޮށްދޭންޖެހޭ ިއެމުދާތައް ިބުނާއ ރު ިއަސްޢަދު ިއަޙްމަދު ިދ ން ިއޮތޯރައ ޒޭޝަން ިޢާރ ފަށް ޢަލީ
ިމުދާި ިއެޕްލ ކޭޝަންގައ ވާގޮތުން ިއެލްސީ ިއެގްރ މެންޓާއ  ިނުވާތީއާއ ، ިބަލާފައ  ިޢާރ ފް ިޢަލީ ސަޕްލައ ކޮށްދީފައ ވޭތޯ
ިލ މ ޓެޑުންި ިޕްރައ ވެޓް ިސޮލ އުޝަންސް ިއެފް.ޓެކް ިކޮށްކަމަށްވާއ ރު ިޑެލ ވަރީ ިސްޓެޕް ިޑޯ ސަޕްލައ ކޮށްދޭންޖެހެނީ

ި ިތެރެއ ން ިނޯޓްތަކުގެ ިޑެލ ވަރީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިިިިިިިިިިިިިިިިި،GDN-FTEC-021/2011ނަންބަރު
GDN-FTEC-023/2011،ިGDN-FTEC-025/2011،GDN-FTEC-026/2011 ،ި GDN-

FTEC-027/2011 ،ިިިިިިިިިGDN-FTEC-029/2011،GDN-FTEC-030/2011 ،ިGDN-
FTEC-031/2011،ިGDN-FTEC-032/2011،ިިިިިިިިިިިިިިGDN-FTEC-033/2011 

،GDN-FTEC-035/2011 ިިްިހެލްތ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިސަޕްލައ ކޮށްދީފައ ވަނީ ިމުދާ ިނޯޓްތަކުގައ ވާ ެޑލ ވަރީ
ިނުބެލެވޭއ ރުި ިޑެލ ވަރީކަމަށް ިސްޓެޕް ިޑޯ ިގޮތަށް ިއެގްރ މެންޓްގައ ވާ ިއެއީ ިލ ޔެފައ ވާއ ރު ިއަށްކަމަށް ިފެމެލީ އެންޑް

ިބަލާފައ ނުވާތީއާ ިޢާރ ފް ިޢަލީ ިއެކަންވެސް ިހުއްދަދ ންއ ރު ިދޫކުރުމަށް ިނުފޫޒުިި،އ ފައ ސާ ިމަޤާމުގެ މ ކަމަކީ
ިކަމެއްކަމަށްި ިކޮށްފައ ވާ ިޢާރ ފް ިޢަލީ ިދ ނުމަށް ިހޯދައ  ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒް ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ބޭނުންކޮށްގެން

 ބެލެވެއެވެ.ި

ިނަންބަރިިި ިޤާނޫން 1000/1ިިއެހެންކަމުން ިގެ ިޤާނޫން( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  21ި)ކޮރަޕްޝަން
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިނަމްބަރި ރޑް ިކާ ި)އައ .ޑީ. ިޢާރ ފް ިޢަލީ ިހ.ސ ޓްރަސް ިދަށުން ި)ހ(ގެ ިމާއްދާގެ ިމައްޗަށA045044ިްވަނަ (ގެ
ިނ ންމީއެވެ.ިގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްދަޢުވާކުރުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓާރިޖެނެރަލް

ިމ ިި ިނުލ ބެނީސްިމައްސަލައ ގައ އަދ  ިމުދަލެއް ިލ ބެންޖެހޭ ިދައުލަތަށް ިޢާރ ފް، ށްހަދައި ލ ބުނުކަމަ، ޢަލީ
ިނަންބަރި ިހުއްދަދީފައ ވާތީ،ިޤާނޫން ިޤާނޫން(1000/1ިިފައ ސާދޫކުރުމަށް ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  )ކޮރަޕްޝަން

ި ިނަމްބަރ20ިިގެ ރޑް ިކާ ި)އައ .ޑީ. ިހ.ސ ޓްރަސް ިޢާރ ފް ިޢަލީ ިދަށުން ި)ހ(ގެ ިމާއްދާގެ (ގA045044ިެވަނަ
ިނ ންމީއެވެ.ިހަށްިފޮނުވުމަށްމައްޗަށްިދަޢުވާކުރުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީި

ިދައުލަތަށްިިި ިސަބަބުން ިޢަމަލުގެ ިޢާރ ފްގެ ިޢަލީ ިބަލާއ ރު، ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ މަތީގައ 
)އެގާރަިމ ލ އަންިއައްލައްކަިފަންސާސްިދެހާސްިފަސްސަތޭކަިފަންސާސްިފަސްރުފ ޔާިތ ރީސ11,852,555.34ިިް

ބ ފައ ވާތީ،ިއެގެއްލުމުގެިބަދަލުިޝަރީޢަތްިމެދުވެރ ކޮށްިޢަލީިޢާރ ފްގެިއަތުންިހަތަރުިލާރ (ިރުފ ޔާގެިގެއްލުމެއްިލ ި
ިދަޢުވާކުރުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވު  މަށްިނ ންމީއެވެ.ދައުލަތަށްިހޯދުމަށްިއެދި 

ިމުއްދަތަިިި ިދ ގު ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް ިފެމ ލީއަށް ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް ިސަޕްލައި މ ނ ސްޓްރީ ކަށް
ކޮށްދ ނުމަށްިއެފްޓެކްިސޮލ އުޝަންސްިޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑާއެކުިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްިފެމ ލީންިވެފައ ވާި
ިނޯޓްތަކުގައި  ިޑެލ ވަރީ ިގުޑްސް ިހުށަހެޅ  ިލ މ ޓެޑުން ިޕްރައ ވެޓް ިސޮލ އުޝަންސް ިއެފް.ޓެކް އެއްބަސްވުމާގުޅ ގެން

ިއޮި ިމ ނ ސްޓްރީ ިލ ބުނުކަމަށް ިވަފާިމުދާ ިމަސައްކަތްކުރާ ިސެކްޝަންގައ  ިސަޕްލައ  ިފެމ ލީގެ ިއެންޑް ިހެލްތް ފް
ިތައްގަނޑެއްި ިހަދާފައ ވާ ިނަމުގައ  ިފެމ ލީގެ ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިސޮއ ކޮށް ިނަންޖަހައ  ޙުސައ ންގެ

ި ިއަގުކަމަށްވާ ިމުޅ ޖުމްލަ ިއެއެއްބަސްވުމުގެ ިހ12,784,849.71ިަޖަހާފައ ވާއ ރު ިއަށްޑ ހަި)ބާރަމ ލ އަން ތްސަތޭކަ
ި ިތެރެއ ން ިއެއްލާރ (ިރުފ ޔާގެ ިހަތްދ ހަ ިރުފ ޔާ ިސާޅީސްނުވަ ިއަށްސަތޭކަ )އެގާރ11,852,555.34ިިަހަތަރުހާސް

ިމުދާި ިލާރ (ގެ ިހަތަރު ިތ ރީސް ިފަސްރުފ ޔާ ިފަންސާސް ިފަސްސަތޭކަ ިދެހާސް ިފަންސާސް ިއައްލައްކަ މ ލ އަން
ިސޮލ އުޝަން ިއެފް.ޓެކް ިނުވާތީ ިގުޑްސްިސަޕްލައ ކޮށްދީފައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފަރާތުން ިލ މ ޓެޑުގެ ިޕްރައ ވެޓް ސް
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 ނަންބަރުި

ިހެލްތްި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބެލުމަށް ިކޮންފަރާތެއްތޯ ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ިލ ޔެ ިމުދާލ ބުނުކަމަށް ިނޯޓްތަކުގައ  ޑެލ ވަރީ
ިލެބޯޓްރީިކޮންސ އުމަބަލް ިމެޑ ކަލްިކޮންސ އުމަބަލްސްއާއ  ިފެމ ލީގެިސަޕްލައ ިސެކްޝަންގައ  ިޙަވާލުވާިއެންޑް ސްއާ

ިސަރވ ސްި ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިނެގުމަށްފަހު ިސާމްޕަލް ިއަތުލ ޔުމުގެ ިސޮޔާއ  ިޙުސައ ންގެ ިވަފާ ފަރާތްތަކާއ 
ިޕްރައ ވެޓްި ިސޮލ އުޝަންސް ިއެފް.ޓެކް ިދައްކާގޮތުން ިއެނަލ ސ ސްރ ޕޯޓުން ިފޮރެންސ ކް ިހެއްދުނު މެދުވެރ ކޮށް

އ ިވަފާިޙުސައ ންގެިނަމާއ ިފޯންިނަންބަރާއ ިމަގާމްިއަދ ިތާރީޚްިލ މ ޓެޑުންިހުށަހެޅ ިގުޑްސްިޑެލ ވަރީިނޯޓްތަކުގަ
ލ ޔެފައ ވާިފަރާތަކީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްިފެމެލީގެިސްޓޯރކީޕަރގެިމަޤާމުގައ ިހުރ ިގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ،ި

ިމ ޢަމަލަކީ،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤާނޫ ިނަސީމްގެ ިސާބ ތުވާތީ،ިއަޙްމަދު ިނަސީމްކަން ިޢުޤޫބާތުގެިރަންދޯދ ،ިއަޙްމަދު ނުލް
ި.ވަނަިމާއްދާގެި)ރ(ގައ ިބުނާފަދަިމަކަރާއ ިޙީލަތްިހެދުމުގެިޢަމަލެއްކަމަށްިބެލެވެއެވ208ެ
 

އެހެންކަމުންިމ މައްސަލަިއ ތުރަށްިތަޙްޤީޤްކުރުމަށްޓަކައ ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްއަށްިފޮނުވުމަށްިިި
ިނ ންމީއެވެ.

ިިި
 އ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.މ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިި

2-ިި ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް ިފަރާތެއްިފެމ ލީިމ ނ ސްޓްރީ ިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް އަށް
ި ިޓްރެޜަރީން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ 21ިިބޭނުންވެގެން ިއ ޢުލާނ1020ިާމާރޗު ިކުރައްވާފައ ވާ ގައ 

ިޚ ލ21ިިާގުޅ ގެން،ިހުޅުވާލ ި ފަށްިމ ލ އަނަށްވުރެިގ ނަިރުފ ޔާގެިޕްރޮޖެކްޓްިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންގެިގަވާއ ދުތަކާ
ިމ ކުންފުންޏަކީި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ، ިއެމަސައްކަތް ިކުންފުންޏަކާ ިހަމަނުވާ ިޝަރުތު ިހުށަހެޅުމުގެ ބ ޑް
ިލ ބ ފައ ނުވާި ިހުއްދަ ިއ މްޕޯޓްކުރުމުގެ ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް ިއަދ  ިލ ބ ފައ ނުވާ ިތަޖްރ ބާއެއް މ ދާއ ރާގައ 

 އެންގުނުިކަންތައްތައްި.ިއ ޞްލާޙްިކުރުމަށްިިކުންފުންޏެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލައާިގުޅ ގެންި

 ިްިމެންޑޭޓެއްިލ ޔުމުނ ިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަންގެ ިފ ނޭންސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ނޑައެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގުން.  ކަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 ްވާިމެޑ ކަލްިކޮންސ އުމަބަލްސްިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްިފެމ ލީއަށްިބޭނުނ
ިބީލަމަކަށްވާއ ރު،ި ިހުޅުވާލާފައ ވާ ިބ ޑ ންއަކަށް ިކޮމްޕެޓ ޓ ވް ިއ ންޓަރނޭޝަނަލް ިބީލަމަކީ ިހުޅުވާލ  ހޯދުމަށް

ކުރާިއެބީލަމުގެިބ ޑްިޑޮކ އުމެންޓުގެިޝަރުޠުތަކުގެިތެރޭގައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމަންޓުންިދޫި
އ މްޕޯޓްިމުދާިވ އްކުމުގެިހުއްދައާއ ިމޯލްޑ ވްސްިފުޑްިއެންޑްިޑްރަގްިއޮތޯރ ޓީންިދޫކުރާިބޭސްިއެތެރެކުރުމުގެި
ިހުއްދަތައްި ިއެފަދަ ިފަރާތްތަކުގައ  ިބޭރުގެ ިރާއްޖެއ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު ިކަމަށް ިޖެހޭނެ ިއޮންނަން ހުއްދަ

ިތަޢާރުޒުވާކަ ިބ ޑ ންއާ ިއ ންޓަރނޭޝަނަލް ިމ ނ ސްޓްރީިއޮތުމަކީ ިކުރެވ ފައ ވާތީ، ިފާހަގަ ިތަޙްޤީޤަށް މެއްކަމަށް
ިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިއ ންޓަރނޭޝަނަލްިބ ޑ ންއަކަށްިހުޅުވާލާިބީލަންތަކުގައ ،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެި އޮފް
ިނުވަތަި ިނަގަންޖެހޭގޮތަށް ިކުރެވުމުން ިކާމ ޔާބު ިބ ޑް ިހުއްދަތައް ިނަގަންޖެހޭ ިއ ދާރާތަކުން އެކ އެކ 

ިނުހ މެނުމަށްިއ ންޓަ ިޑޮކ އުމެންޓުތަކުގައ  ިބ ޑް ިމާއްދާތައް ިހުންނަ ިގޮތަށް ިތަޢާރުޒްވާ ިބ ޑ ންއާ ރނޭޝަނަލް
 މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގުން.

 ި ިކޮންސ އުމަބަލްސް ިމެޑ ކަލް ިބޭނުންވާ ިފެމ ލީއަށް ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮފް ސަޕްލައ ކުރުމުގެިމ ނ ސްޓްރީ
ިކޮމ ޓީންި ިޓެކްނ ކަލް ިފެމ ލީގެ ިހެލްތް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހަދާފައ ވާ، ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެކްނ ކަލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ
ބަލަންޖެހޭިކަންތައްތަކަކީިކޮބައ ކަންިއެނގެންިނެތުމާއ ،ިބ ޑްިޑޮކ އުމެންޓުގެިއެލ ޖ ބަލްިކްރައ ޓީރ އާގައ ބުނާި

ިހުއްދައާ ިވ އްކުމުގެ ިޓެކްނ ކަލްިއ މްޕޯޓްމުދާ ިބަލަންޖެހެނީ ިއޮތްތޯ ިހުއްދަ ިއެތެރެކުރުމުގެ ިބޭސް އ 
ިނެތްކަންި ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިކަމެއް ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިފައ ނޭންޝަލް ިނުވަތަ ިކަމެއް އ ވެލުއޭޝަނުން
ިބ ޑްތަކުގެި ިހުށަހަޅާ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާންތަކާ ިކުރާ ިސެކްޝަނުން ިޓެންޑަރ ިއެހެންކަމުން ިކުރެވެއެވެ. ފާހަގަ

ިކަންތައްތައްިއ  ިބަލަންޖެހޭ ިފަރާތްތަކުން ިއ ވެލުއޭޓްކުރާ ިނުވަތަ ިކޮމ ޓީތަކުން ިއ ވެލުއޭޝަން ިހަދާ ވެލުއޭޝަން
ިޓްރެޜަރީގެި ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކުރުމަށް ިޙަވާލު ިލ ޔެކ ޔުމުން އެފަރާތްތަކާ

 ޓެންޑަރއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގުން.ި

 ްފެމ ލީއަށްިބޭނުންވާިމެޑ ކަލްިކޮންސ އުމަބަލްސްިސަޕްލައ ކުރުމުގެިޕްރޮޖެކްޓާިިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑ
ގުޅ ގެންިތައްޔާރުކުރ ިއ ވެލުއޭޝަންިސަމަރީިޝީޓުގައ ،ިމ ޕްރޮޖެކްޓުގެިޓެކްނ ކަލްިއ ވެލުއޭޝަންިރ ޕޯޓުގައ ި

ިނުހ މަ ިބައ ކަންތައްތައް ިއަނެއް ިހ މަނާފައ  ިކަންތައްތައް ިބައެއް ިޓެކްނ ކަލްިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިހުރުމާއ ، ނާ
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 ނަންބަރުި

ިނެތްއ ރު ިއެނގެން ިފާސްނުވާކަމެއް ިނުވަތަ ިފާސްވެފައ ވާކަމެއް ިފަރާތެއް ިއެއްވެސް ، އ ވެލުއޭޝަނުން

ިފާސްނުވާކަމަށްި ިފަރާތް ިއަނެއް ިއަދ  ިފާސްވެފައ ވާކަމަށް ިއެއްފަރާތް ިޝީޓުގައ  ިސަމަރީ އ ވެލުއޭޝަން
ިކުރެވ ފަ ިފާހަގަ ިތަޙްޤީޤަށް ިޓްރެޜަރީގެިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަން ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ އ ވާތީ،

ިތައްޔާރުި ިޝީޓް ިސަމަރީ ިއ ވެލުއޭޝަން ިތައްޔާރުކުރާ ިފަރާތުން ިސެކްޝަންގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ޓެންޑަރ
ިއެންޑްި ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ނޑައެޅުމަށް ިކަ ިލ ޔުމުން ިސްޓޭންޑަޑެއް ިގެންގުޅޭނެ ކުރުމުގައ 

 ޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގުން.ޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭި

 ިްމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްިފެމ ލީއަށްިބޭނުންވާިމެޑ ކަލްިކޮންސ އުމަބަލްސްިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެިފަރާތެއ
ިފަރާތުންި ިއ ވެލުއޭޓްކުރ  ިޝީޓުގައ  ިސަމަރީ ިއ ވެލުއޭޝަން ިތައްޔާރުކުރ  ިގުޅ ގެން ިޕްރޮޖެކްޓާ ިގުޅޭ ހޯދުމާ

ންޝަލްިއ ވެލުއޭޝަންިހަދަނީިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނުގެިއެންމެިސޮއ ކޮށްފައ ިނުވާތީއާއ ،ިފައ ނޭ
މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާތީ،ިފައ ނޭންޝަލްިއ ވެލުއޭޝަންިހެދުމުގައ ިއެންމެިމުވައްޒަފެއްގެިބަދަލުގައ ިމަދުވެގެންި

0ިި ިކުރާ ިއ ވެލުއޭޓް ިހަމަޖެއްސުމަށާއ ، ިކުރާގޮތަށް ިއ ވެލުއޭޓް ިކޮމ ޓީއަކުން ފަރާތްތަކުންިމެމްބަރުންގެ
ިފ ނޭންސްި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހަމަޖެއްސުމަށް ިސޮއ ކުރާގޮތަށް ިލ ޔެކ ޔުމެއްގައ  ިހުރ ހާ ިގުޅޭ އ ވެލުއޭޝަނާ

 އެންޑްިޓްރެޜަރީގެިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަންިސެކްޝަނަށްިއެންގުން.

 ި ިވާގޮތުން ިގަވައ ދުގައ  ިމާލ އްޔަތު ިޕްރޮޖެކްޓްތ2.2ިިަދައުލަތުގެ ިމަތީގެ ިރުފ ޔާއ ން ިގޮތެއްިމ ލ އަން ކުގައ 
ިނ ންމުމުގައ ި ިގޮތެއް ިނަމަވެސް ިބަޔާންކޮށްފައ ވެއެވެ. ިކަމަށް ިބޯޑުން ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ނ ންމާނީ
ިޖެހޭނީި ިހުށަހަޅަން ިޓެންޑަރިބޯޑަށް ިނ ންމުމަށްޓަކައ  ިގޮތެއް ިއަދ  ނޑުތަކެއް ިމ ންގަ ިބަލާނެ ޓެންޑަރިބޯޑުން

ިލ ޔު ިއެއްވެސް ިއެނގޭނެ ިލ ޔެކ ޔުމެއްކަން ިކޮންކޮން ިއެހެންކަމުން ިނެތެވެ. ިރުފ ޔާއ ނ2.2ިިްމެއް މ ލ އަން
ިނ ންމުމަށްޓަކައި  ިގޮތެއް ިއަދ  ިމ ންގަނޑުތަކަކާއ  ިބަލާނެ ިނ ންމުމުގައ  ިގޮތެއް ިޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައ  މަތީގެ
ިފ ނޭންސްި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކަނޑައެޅުމަށް ިލ ޔެކ ޔުމެއްކަން ިކޮންކޮން ިޖެހޭނީ ިހުށަހަޅަން ިބޯޑަށް ޓެންޑަރ

 ޓްރެޜަރީއަށްިއެންގުން.އެންޑްި

 ިްިނެތްކަންވެސ ިކުރެވ ފައ  ިޙަވާލު ިއެފަރާތްތަކާ ިލ ޔުމުން ިމަސްއޫލ އްޔަތެއް ިމެމްބަރުންގެ ިބޯޑުގެ ޓެންޑަރ
ިމަސްއޫލ އްޔަތުި ިމެމްބަރުންގެ ިކަނޑައަޅާ ިޓެންޑަރިބޯޑަށް ިއެހެންކަމުން ިކުރެވ ފައެވެ. ިފާހަގަ ތަޙްޤީޤަށްވަނީ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 ށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގުން.އެފަރާތްކާިލ ޔުމުންިޙަވާލުިކުރުމަ

ވަނަިއަހަރުގ1020ިެއޮޑ ޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހުންިނެރުއްވާފައ ވާ،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްިފެމ ލީގެިި-1
ިދެކޭކަންތައްތަި ިޖެނެރަލް ިއޮޑ ޓަރ ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިޚ ލާފަށް ިޤަވާއ ދާ ި"ޤާނޫނާއ  ިރ ޕޯޓްގައ  ިދަށުންިއޮޑ ޓް ިގެ އް"

ވަނަިޕޮއ ންޓްގައ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާި"މެޑ ކަލްިކޮންސ އުމަބަލްސްިސަޕްލައ ކުރުމަށްިކޮންޓްރެކްޓަރއާއެކ01ިިުހ މެނޭި
ި ިކުރުމަށް ިއ ޞްލާޙް ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިބުނާ ިކަމަށް ިނުލ ބޭ ިތަކެތ  ިއެއްގޮތަށް ިއެއްބަސްވުމާ އެންގުނުިވެފައ ވާ

 ކަންތައްތައްި.

 ާިސޮލ އުޝަނަށްިިމ ޕްރޮޖެކްޓ ިއެފް.ޓެކް ިފަރާތުން ިޓްރެޜަރީގެ ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ގުޅ ގެން
ިހުޅުވުމުގެި ިއެއެލްސީ ިހުޅުވައ ދީފައ ވާއ ރު، ިއެއް ިއެލްސީ ިލޯކަލް ިއ ންޑ އާގައ  ިއޮފް ިބޭންކް ސްޓޭޓް

ނޑައަޅާފައ ވަނީިވަރަށްިބަލ ކަށ ކޮށްި ކަންިފާހަގަިކުރެވެއެވެ.ިއެޕްލ ކޭޝަންގައ ިޓާމްސްިއެންޑްިކޮންޑ ޝަންިކަ
ިލ ބ ފައ ވެއެވެ.ި ިމަޢުލޫމާތު ިތަޙްޤީޤަށް ިކަމަށްވެސް ިދެފަހަރު ިއެންމެ ިހުޅުވައ ދީފައ ވަނީ ިއެލްސީ ިލޯކަލް އަދ 
ިއޮފްި ިމ ނ ސްޓްރީ ިކަމަށް ިނޯންނަ ިކަނޑައެޅ ފައ  ިއުޞޫލެއް ިކުރާނެ ިޢަމަލު ިހުޅުވުމައ  ިއެލްސީ ިލޯކަލް އަދ 

ޤީޤަށްިމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވެއެވެ.ިލޯކަލްިއެލްސީިހުޅުވުމުގައ ިޢަމަލުިކުރާނެިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިތަޙް
ނޑެއްި ިމ ންގަ ިވަކ  ނޑައަޅާނެ ިކަ ިކޮންޑ ޝަން ިއެންޑް ިޓާމްސް ިއެލްސީތަކުގެ ިއެފަދަ އުޞޫލަކާއ 

ނޑައެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓެރެޜަރީއަށްިއެންގުން.  ކަ
ި

ިއޮފީހުންކުރި  ިދ އްދޫ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިމަރުކަޒު ިއ ޖުތ މާޢީ ިއދ.ދ އްދޫ
ި ިޔޫސުފI-9/2009/01ިިްނަންބަރު: ިއދ.ދ އްދޫ/ރޭނ ގެ، ިޙަވާލުކުރ ، ިމަސައްކަތް ިއެ ިގުޅ ގެން، އ ޢުލާނާ

ިޤަވާޢ ދުގެި ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ، ިމަސައްކަތް ިއެ ިކާޕެންޓްރީއާއ  ިޕެރ ސްއަނާ އ ސްމާޢީލްގެ
އ6.10ިިާއ ިއ6.11ިާއާއ ،6.10ިިގެި)ބ(ިއާއ 6.28ިިއާއ ،6.26ިި، އާއ 6.28ިއާއ ،6.28ިިގ6ިިެބާބުި

ިކުރެވ ފައ ވަނީ، ިމަސައްކަތް ިއެ ިޤަވާޢ ދާޚ ލާފަށް ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއެނގޭތީއާއ ،ިއަދ  އެއ ުރިިޚ ލާފަށްކަން
ިޙަސަންި ިއ ބްރާހީމް ިކަތީބު ިއދ.ދ އްދޫ ިކަމަށް ިނާންނާތީ ިހަމައަށް ިއެމީހުންނާ ިގަވާއ ދު މާލ އްޔަތު

ިމަި، ބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިއ ޖުތ މާޢީ ިހޯދުމަށްިއދ.ދ އްދޫ ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ރުކަޒު

ިއދ. ިފަދ އްދޫ ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިސީލ ންގ ިމަރުކަޒު ިހޯދަންިއ ޖްތ މާޢީ ރާތެއް
ިފަރާތަކުންި ިއެއްވެސް ިހަމަވ އ ރުވެސް ިމުއްދަތު ިއ ޢުލާނުގެ ިކުރ  ިއޮފީހުން ިދ އްދޫ ބޭނުންވެގެން

ިނުކުރާކަމަށާއ ،ިނަމަވެ ިއ ޢުލާނެއް ިފަހުން ިރަށުއޮފީހުން ިބާޠ ލްކޮށް ިއެއ ޢުލާނު ސްިއ ޖާބަދީފައ ނުވާތީ
ދާތާިދެިމަސްިމ ހާރުިމ މަސައްކަތްިއަލުންިއ ޢުލާންނުކޮށްިކުރީގެިކުޑަކަތީބާިޙަވާލުކޮށްގެންިކުރަމުންި

ިިގެވަނީކަމަށާއ ،ިރަށުި ިހުރީ ިމ ހާރު ިމީނާއާިއެފަރާތުިކަތީބަކަށް ިމަަސއްކަތް ިކަމަށާއ ،ިމ  ިޅ ޔަނެއް ގެ
ނޑަކަށްި ިގާތްގަ ިމަޢުލޫމާތ50,000.00ިިުޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިކަމަށް ިރުފ ޔާ(ިއަށް ިހާސް )ފަންސާސް

ިމައްސަލަ.ިލ ބޭކަމަށްބުނާި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިނަންބަރު:ި ިއޮފީހުންކުރ  I-9/2009/01ިިދ އްދޫ 22ިިއ ޢުލާނުކޮށްފައ ވަނީ ިކަމަށްވެފައ ،1008ިިފެބްރުއަރީ ގައ 
ޤާނޫނެއްިނުވަތަި،ިއަދ ިއެއީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދަށްިޢަމަލުކުރަންިފެށުމުގެިފަހުގެިތާރީޚަކަށްިވާތީއާއ 

ިޒ ންމާއ ންި ިއުފުލަންޖެހޭ ިދަށުން ިގަވާޢ ދެއްގެ ިނުވަތަ ިޤާނޫނެއް ިއެ ިބުނުމަކީ ިނޭނގެއޭ ގަވާއ ދެއް
ި ިއަދ  ިނުވާތީއާއ ، ިބަރީޢަވެވޭނެކަމަކަށް ިޤަވާޢ ދަށް ިމާލ އްޔަތުގެ 22ިިދައުލަތުގެ ގައި 1008ިފެބްރުއަރީ

ިމުދަލާ ިސަރުކާރުގެ ިކުރ ންވެސް ިފެށުމުގެ ިހ ސާބުތައްިޢަމަލުކުރަން ިހޭދަކުރުމާއ  ިބެލެހެއްޓުމާއ  ިފައ ސާ އ 
ި ިބާބު ިއެޤަވާޢ ދުގެ ިއޮތުމާއ  ިޤަވާޢ ދެއް ިހެދ ފައ ވާ 6ިިލ ޔެބެލެހެއްޓުމަށް އޮގަސްޓްމަހުގައި 1008ިއެއީ

ި ިބާބަކަށްވެފައ ، ިޢަމަލުކުރަންފެށ  ިބާބު ިޤަވާޢ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިއެއްވާހަކ6ިިަދައުލަތުގެ ިވެސް ގައ ވަނީ
ިއ ސްމާޢީލް،ިތަކެއްކަމަ ިޔޫސުފް ިވެރ ޔާ ިކާޕެންޓްރީގެ ިޕެރ ސްއަނާ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމަސައްކަތް ިމ  ށްވާތީއާއ ،

ިއުޅޭި ިއ ނދެގެން ިއަންހެނަކާއ  ިއެއްބަފާ ނޑު ިއެއްބަ ިޙަސަންގެ ިއ ބްރާހީމް ިކަތީބު ިދ އްދޫ ިއަކީ، ރޭނ ގެ/އދ.ދ އްދޫ
ިބަޔާންތަި ިދީފައ ވާ ިތަޙުޤީޤަށް ިފަރާތްތަކުން ިއެ ިފަރާތެއްކަން، ިއެނގޭތީ، ިއޭނާއާިކުން ިމަސައްކަތް މ 

ިއަދި  ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިގޮތަށް ިބަޔާންކޮސްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ ވެސް ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ
ި ިއެނގޭތީ، ިއޮޅުވާލުމަށްފަހުގައ ކަން ިހަމަކުރުމަށް ިޙަސަންިލ ޔެކ ޔުންތައް ިއ ބްރާހީމް ިކަތީބު ިއދ.ދ އްދޫ ިކަމަކީ މ 

ި)ނޫވ ލާގެި A031186ި/އދ.ދ އްދޫ، ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ި(ިއޭނާގެ ިފައ ދާއެއްިވަކ ފަރާތަކަށް ނާޖާއ ޒު
ިސާބ ތުވާތީ ިތަޙްޤީޤަށް ިމ މައްސަލައ ގެ ިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަން ިި؛ހޯދައ ދ ނުމަށް ިނަންބަރު 1000/1ިޤާނޫނު

ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިމާއްދާގ21ިެ)ކޮރަޕްޝަން ިގެދަށުންިވަނަ ިޙަސަންިި،)ހ( އ ބްރާހީމް
ިފޮނުވުމA031186ަ، )ނޫވ ލާގެ/އދ.ދ އްދޫ ިއޮފީހަށް ިޖެނެރަލްގެ ިޕްރޮސ ކ އުޓަރ ިދަޢުވާކުރުމަށް ިމައްޗަށް ިގެ ށްި(

ިނ ންމީއެވެ.

ި
ިމާލ އްޔަތުގެި ިބެލ އ ރު،ިދައުލަތުގެ ިހ ސާބުތައް ިފައ ސާގެ ިއ ދާރާގެ ިއދ.ދ އްދޫކައުންސ ލް ިފަރާތުން މ ކޮމ ޝަނުގެ
ިއ ދާރާއަށްި ިކައުންސ ލްގެ ިދ އްދޫ ިއޮތްތާނގައ  ިކުރ އަށް ިއެނގޭތީ، ިކުރުވާފައ ވާކަން ިމަސައްކަތް ޤަވާޢ ދާޚ ލާފަށް

ގެިމާލ އްޔަތުގެިޤަވާޢ ދަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިއދ.ދ އްދޫިކައުންސ ލްގެިބޭނުންވާިތަކެއްޗާިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގައ ިދައުލަތު



 

55 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއެންގުނުިކަނއްތައްތައްިތީރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.އ ދާރާގައ ި
ި

2. ި ިއޮތްތަނުގައ  ިމަސައްކަތްކުރ އަށް ިމ ފަދަ ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ި)ތައް ިގަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ 22ިދައުލަތުގެ
ދިނުމަށް ލިޔުމެއް  ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތީން މަޢުލޫމާތު  2135ގެ  2ބާބު ގ6ިިެ(ިގެިބާބ1008ިުފެބްރުއަރީި

ކުރުމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލާއި، އަންދާސީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު
ނޑުތައް ބަޔާންކުރުން.  ިވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ޕޮއިންޓްދޭނެ މިންގަ

 
1. ި ިއޮތްތަނުގައ  ިމަސައްކަތްިމ ފަދަިކުރ އަށް ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ި)ތައް ިގަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ 22ިދައުލަތުގެ

ި 1008ިފެބްރުއަރީ ިބާބު ިގެ )6ިި ިހ ސާބުި، ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތީން 2138ގެ  2ބާބު ގެ އަންދާސީ
 ން.ތައް ހުޅުވު ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުންިސޮއިހޯދުމަށާއ ،ިއެިފަރާތްތަކުގެިހާޒ ރުގައ ިއަންދާސީިހ ސާބު

 
0. ި ިއޮތްތަނުގައ  ިމަސައްކަތްކުރ އަށް ިމ ފަދަ ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ި)ތައް ިގަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ 22ިދައުލަތުގެ

ި 1008ިފެބްރުއަރީ ިބާބު ިގެ )6ިި  2180ވަނަ މާއްދާއާއި،  2132އާއި، ވަނަ މާއްދާ 2132ގެ  2ބާބު ގެ
ި، ގައިވާގޮތުގެމަތީން ިޙަވާލުކުރުމަށާއ ، މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ވަނަ  2188މަސައްކަތް

ފަރާތާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމާއި، އަދި މިނޫންވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްމެހާ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކުރުން. 32އާއި، ބާބު  2ގަވާއިދުގެ ބާބު 
ި

ިޕޮއ ންޓްި ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ނޑެއްދޫއ ން ގދ.ހޯ
ިމުޙައްމަދު ިހުރީ ިގޮތުގައ  ިއ ސްފަރާތެއްގެ ިއެންމެ ިކޮމ ޓީގެ ިގޯތ  ިއެކުލަވާލ  ިގޯތި ިދ ނުމަށް އަޝްރާފްކަމަށް

ިފަރާތްތަކުގެި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިދީފައ ވާތީއާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިތަޙްޤީޤަށް ިމެމްބަރުން ިހ މެނޭ ކޮމ ޓީގައ 
ިއެދ ފައ ވާި ިގޯއްޗަށް ިއެގޮތުން ިޕޮއ ންޓްދީފައ ވާތީއާއ ، ިއ ތުރަށް ިޙައްޤުވާވަރަށްވުރެ ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ތެރެއ ން

ިގޯތ  ިބަލާއ ރު،ިިގދ.ހޯޑެއްދޫއ ން ިއުޞޫލްތަކަށް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިޕޮއ ންޓްދ ނުމަށް ދ ނުމުގައ 
ގޮތަކަށްިނޫންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ. ިގޯތ ދީފައ ވަނީިއެންމެިއ ންސާފުވެރި 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކަމުގަ ިމަޢުލޫމާތުިފަރާތެއް ިއ ރާއ  ިހުށަހެޅ  ިފޯމް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިފަހުމީ ިޢުރުވަތު ިނ އުސައ ޑް ނޑެއްދޫ ިގދ.ހޯ އ ވާ
ސާފުކުރ ިއ ރުިއޭނާިހުރީިމީހަކާިއ ނދެގެންިކަމުންިއޭނާއާއ ިއޭނާގެިއޭރުގެިއަނބ މީހާިނޫރީގެިޝަމްލާިއަޙްމަދުި

ވާހަކަިދައްކައ ގެންިއޭރުިޢުރުވަތަށްިގޯތ ިދ ނުމަށްިސަޢީދަށްިގޯތ ިޙައްޤުވާިވަރަށްިޕޮއ ންޓްިލ ބ ފައ ވާތީިދެމީހުންި
ިލ ސްޓުި ިފަރާތްތަކުގެ ިޙައްޤުވާ ިގޯތ  ިއަދ  ިކުރ ން ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިވަރ ވެފައ ވަނީ ިދެމީހުން ނ ންމާފައ ވީނަމަވެސް

ި ިއަންނަ ިމަޢުލޫމާތުތަކަށް ިފަރާތްތަކުގެ ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިއަދ  ިކަމަށްވާއ ރު، ިކުރ ން ިކުރުމުގެ އުނ އ ތުރުިޢާއްމު
ބަލާނީިގޯތ ިދޭިތާރީޚަށްިކަމަށްިޕޮއ ންޓްިދ ނުމުގެިއުޞޫލުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،ިޢުރުވަތުިފަހުމީއާއ ިޝަމްލާި

ި މާރކްސ12ިިްއަޙްމަދުިސަޢީދުގެިކައ ވެނ ިރޫޅުމުންވެސްިޢުރުވަތުިފަހުމީގެިފޯމަށްިކައ ވެނީގެިބައ ންިލ ބ ފައ ވާ
ިޝަމްި ިގޯތ ދީ ިއޭނައަށް ިފަރާތެއްިއުނ ނުކޮށް ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިނުވާތީއާއ ، ިދީފައ  ިގޯތ  ިސަޢީދަށް ިއަޙްމަދު ލާ

ކަމަށްވާިމާދެލާިޢާއ ޝަތުިއަގުލީމާިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހެޅ އ ރުިއަގުލީމާިވަރ ކޮށްފައ ހުރ ިކަމުގައ ވީނަމަވެސްިގޯތި 
ިއ ނދެގެންކަމަށްވާތީއާއ  ިމީހަކާ ިހުރީ ިއޭނާ ިސާފުކުރ އ ރު ިމަޢުލޫމާތު ިރ.ރަސްގެތީމުި، ފޯމަށް ިފ ރ މީހާ އޭނާގެ

ި ިރ.ރަސްގެތީމުން ިމަޙުމޫދަށް ިއ ބްރާހީމް ިރަސްގެތީމ0100ިިުކުންނާރުމާގެ، ިއޮންނަކަމަށް ިގޯއްޗެއް އަކަފޫޓުގެ
ިގޯއްޗެއްި ިމަޙުމޫދަށް ިއ ބްރާހީމް ިހ ސާބަކުން ިއެއްވެސް ިރާއްޖޭގެ ިދީފައ ވާއ ރު ިމަޢުލޫމާތު ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ

ިއޯޝަންވ ލާިލ ބ ފައ ވޭތޯނުބަލަ ިކަމަށްވާ ިފަރާތެއް ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިގޯތ ދީފައ ވާތީއާއ ،ގޯއްޗަށް ިއަގުލީމާއަށް އ 
އުއްމުހާނީއަށްިގޯތ ިލ ބޭވަރަށްިޕޮއ ންޓްިލ ބ ިގޯތ ިޙައްޤުވާިފަންސާސްިފަރާތުގެިނަންިފުރަތަމަިއ ޢުލާންކުރ އ ރުި

ިއ ޢުލާންކު ިފަހުން ިހ މެނ ފައ  ިލ ސްޓުގައ  ިލ ބޭ ިގޯތ  ިނުހ މަނާިއުއްމުހާނީ ިނަން ިއުއްމުހާނީގެ ިލ ސްޓުގައ  ރ 
ިއޭނާއަށްި ިބުނެ ިކަމަށް ިބަދަލުކޮށްފައ ވާތީ ިގއ.ދާންދޫއަށް ިރަށްވެހ ކަން ިއޭނާގެ ިނުވަނީ ިދީފައ  ިގޯތ  އުއްމުހާނީއަށް
ިއުޞޫލުގައ ވެސްި ިދ ނުމުގެ ިޕޮއ ންޓް ިކަމަށް ިނުލ ބޭނެ ިގޯތ  ިރަށްވެއްސަކަށް ިރަށެއްގެ ިދީފައ ނުވާއ ރު،ިއެހެން ގޯތ 

ތ ިދޫކުރުމުގެިގަވާއ ދުގައ ވެސްިއަދ ިއ ޢުލާނުގައ ވެސްިނުވާއ ރު،ިއެހެންިރަށެއްގެިރަށްވެއްސެއްިނަމަިނުލ ބޭނީިގޯ
ި 0ިިއެންމެ ިއެ ިކަމަށްވާއ ރު ިޕޮއ ންޓ0ިިްޕޮއ ންޓް ިޙައްޤުވާވަރަށް ިގޯތ  ިއުއްމުހާނީއަށް ިއުނ ކުރުމުންވެސް ޕޮއ ންޓް

ިބ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިއޭނާގެިލ ބޭތީއާއ ، ިފޯމުގައ  ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިއަނީލް ިއ ބްރާހީމް ންމާގެ
ިނެތ  ިބަޔާންކޮށްފައ  ިކަމަށް ިހުންނަ ިހުންނަކަމަށްި، ދަރ އަކު ިދަރ އަކު ިއޭނާގެ ިސާފުކުރ އ ރު ިމަޢުލޫމާތު ފޯމުގެ
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 ނަންބަރުި

ިފޯމަށްިދަރ ންގެިބަޔަށްި ރ ފުޅަކީިއޭނާއާއ ިޕޮއ ންޓްިދީފައ ވާއ ރު،ިއެދ20ިަމަޢުލޫމާތުިދ ނުމުގެިސަބަބުންިއޭނާގެ
ިކޯޓުންި ިގދ.މަޑަވެލީ ިކަމަށް ިދަރ އެއް ިޒ ނޭގެ ިލ ބ ފައ ވާ ިކުރ ން ިކައ ވެނ ކުރުމުގެ ިއަނބ މީހާ އޭނާގެ
ިކުއްޖެއްކަމަށްި ިނެތް ިބައްޕަ ިއެކުއްޖާއަކީ ިސެޓ ފ ކެޓްގައ ވެސް ިއުފަންދުވަހުގެ ިއެކުއްޖާގެ ޙުކުމްކޮށްފައ ވާތީއާއ ،

ިއެ ިގޯއްޗަށް ިއެދި ބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ، ިގޯއްޗަށް ިއަޝްފާ ިޢާއ ޝަތު ިވެލަގަލާ ިކަމުގައ ވާ ިފަރާތެއް ިހުށަހެޅ  ދ 
ިއ ޚްތ ޔާރުި ިބާރާއ  ިކުރުމުގެ ިކަމެއް ިހުރ ހާ ިކުރަންޖެހޭ ިގުޅ ގެން ިއެފޯމާ ިފަރާތުން ިއޭނާގެ ިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައ ވާ

ފަރާތުގ2ިިެށުންިޕޮއ ންޓްިލ ބުނުިއޭނާގެިބައްޕައަށްިދީފައ ވާއ ރު،ިގޯތ ިޙައްޤުވާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިއެންމެިދަ
ިދ ޔައ ރުި ިބަދަލުގައ  ިކަމަށްވާއ ރު، ިމަންމަ ިއޭނާގެ ިބައ ވެރ ވީ ިފަރާތުން ިއޭނާގެ ިގުރުޢަތުގައ  ިނެގ  މެދުގައ 
ިފަރާތްތަކުގެި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިބުނާތީއާއ ، ިމަންމަ ިއޭނާގެ ިނުގެންދާކަމަށް ިސ ޓީއެއް އެއްވެސް

ި ިޕޮއ ންޓް ިހުށަނާޅައ ިފޯމްތަކަށް ިބައްދަލުވުމަކަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއެކުލަވާލާފައ ވަނީ ިކޮމ ޓީ ިއެކުލަވާލ  ދ ނުމަށް
ކޮމ ޓީގައ ިހ މެނޭިމުޙައްމަދުި ކައުންސ ލާިމަޝްވަރާިކުރުމެއްވެސްިނެތ ިކަމަށްވެފައ ،ިކައުންސ ލްގެިފަރާތުންިގޯތި 

ިއެއްވެސް ިގުޅޭ ިގޯއްޗާ ިމެމްބަރުން ިތ ން ިއަނެއް ިއ ތުރުން ިނުވާއ ރު،ިިސަޢީދުގެ ިބައ ވެރ ވެފައ  ކަމެއްގައ 
ިބައ ވެރ ވެި ިހުށަހަޅައ ،ިއެބައްދަލުވުމެއްގައ  ިބައްދަލުވުމަކަށް ިޢާއްމު ިކައުންސ ލްގެ ިނ ންމޭނީ ިކަމެއް ކައުންސ ލުން
ިގޯތި  ިބުނާތީއާއ ، ިގަވާއ ދުގައ  ިހ ންގާ ިކައުންސ ލްގެ ިކަމަށް ިއަޣުލަބ އްޔަތުން ިމެމްބަރުންގެ ިބައ ވެރ ވ  ވޯޓުގައ 

މ ޓީންިޕޮއ ންޓްިދ ނުމަށްފަހުިނ ންމ ިނ ންމުންވެސްިކައުންސ ލަށްިހުށަހަޅައ ިއެކަމާިގުޅޭގޮތުންިކައުންސ ލްގައި ކޮ
ިބަޔަކަށްި ިވަކ  ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއަޝްރާފު ިމުޙައްމަދު ިމ ކަމަކީ ިނުވާތީ މަޝްވަރާކޮށްފައ 

ިޢަމަލެއްިކަމަށްިބެލެވެއެވެ.ިިފައ ދާތަކެއްިހޯދައ ިދ ނުމަށްިކޮށްފައ ވާިކޮރަޕްޝަންގެ
 

ިނަންބަރި ިޤާނޫން 1000/1ިިއެހެންކަމުން ިގެ ިޤާނޫން( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  21ި)ކޮރަޕްޝަން
(ި ިއަޝްރާފު ިމުޙައްމަދު ިކަޝްމީރުގެ، ނޑެއްދޫ، ިގދ.ހޯ ިދަށުން ި)ހ(ގެ ިމާއްދާގެ ިނަމްބަރިވަނަ ރޑް ިކާ އައ .ޑީ.

A060858)ިްިނ ންމީއެވެ.ގެިމައްޗަށްިދަޢުވާކުރުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓާރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށ
 

ިފަރާތްތަކަށްި ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ނޑެއްދޫއ ން ގދ.ހޯ
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ި ިގޮތުގައ  ިއ ސްފަރާތެއްގެ ިއެންމެ ިކޮމ ޓީގެ ިގޯތ  ިއެކުލަވާލ  ިދ ނުމަށް ިނުހުންނަިކައުންޕޮއ ންޓް ިރައީސް ސ ލްގެ
ިމަޢުލޫމާތުި ިތަޙްޤީޤަށް ިމެމްބަރުން ިހ މެނޭ ިކޮމ ޓީގައ  ިގޯތ  ިކަމަށް ިސަޢީދު ިހުރީމުޙައްމަދު ޙާލަތްތަކުގައ 
ދީފައ ވާތީއާއ ،ިގޯތ ިކޮމ ޓީގެިމެމްބަރުންިމަސައްކަތްިކުރަމުންިދ ޔައީިމުޙައްމަދުިސަޢީދާއ ިމުޙައްމަދުިއަޝްރާފަކީި

ިއ  ިއެންމެ ިކޮމ ޓީގެ ިއެދި ގޯތ  ިގޯއްޗަށް ިބުނާތީއާއ ، ިސަޢީދު ިމުޙައްމަދު ިކަމަށް ިބަލައ ގެން ިކަމަށް ސްފަރާތް
ިޕޮއ ންޓްދީފައ ވާތީއާއ ،ި ިއ ތުރަށް ިޙައްޤުވާވަރަށްވުރެ ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާފައ ވާ

ނޑެއްދޫިނ އުސަ އ ޑްިޢުރުވަތުިފަހުމީިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމްިއެގޮތުންިގޯއްޗަށްިއެދ ފައ ވާިފަރާތެއްިކަމުގައ ވާިގދ.ހޯ
ިއޭރުގެި ިއޭނާގެ ިއޭނާއާއ  ިކަމުން ިއ ނދެގެން ިމީހަކާ ިހުރީ ިއޭނާ ިއ ރު ިސާފުކުރ  ިމަޢުލޫމާތު ިއ ރާއ  ހުށަހެޅ 
ިވާހަކަި ިދެމީހުން ިލ ބ ފައ ވާތީ ިޕޮއ ންޓް ިވަރަށް ިޙައްޤުވާ ިގޯތ  ިސަޢީދަށް ިއަޙްމަދު ިޝަމްލާ ިނޫރީގެ އަނބ މީހާ

ިއޭރު ިދޫކުރުމުގެިިދައްކައ ގެން ިގޯތ  ިވަރ ވެފައ ވަނީ ިދެމީހުން ިނ ންމާފައ ވީނަމަވެސް ިދ ނުމަށް ިގޯތ  ޢުރުވަތަށް
ިއެދ ފައ ވާި ިކަމަށްވާއ ރު،ިއަދ ިގޯއްޗަށް ިކުރ ން ިކުރުމުގެ ިޢާއްމު ިލ ސްޓު ިފަރާތްތަކުގެ ިޙައްޤުވާ ިގޯތ  ިއަދ  ކުރ ން

ިގޯތ ިދޭ ިބަލާނީ ިއަންނަިއުނ އ ތުރު ިމަޢުލޫމާތުތަކަށް ިއުޞޫލުގައި ިފަރާތްތަކުގެ ިދ ނުމުގެ ިޕޮއ ންޓް ިކަމަށް ތާރީޚަށް
ިފަހުމީގެި ިޢުރުވަތު ިރޫޅުމުންވެސް ިކައ ވެނ  ިސަޢީދުގެ ިއަޙްމަދު ިޝަމްލާ ިފަހުމީއާއ  ިޢުރުވަތު ބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،

ިމާރކްސްިއުނ ނުކޮށްިއޭނައަށްިގޯތ ދީިޝަމްލާިއަޙްމަދުިސަޢީދަށްިގޯތ 12ިިފޯމަށްިކައ ވެނީގެިބައ ންިލ ބ ފައ ވާި
ިހުށަހެޅ އ ރުި ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިއަގުލީމާ ިޢާއ ޝަތު ިމާދެލާ ިކަމަށްވާ ިފަރާތެއް ިއެދ ފައ ވާ ިނުވާތީއާއ ،ިގޯއްޗަށް ދީފައ 
ިމީހަކާި ިހުރީ ިއޭނާ ިސާފުކުރ އ ރު ިމަޢުލޫމާތު ިފޯމަށް ިގޯތ  ިކަމުގައ ވީނަމަވެސް ިވަރ ކޮށްފައ ހުރ  އަގުލީމާ

ިރ.ރަސް ިފ ރ މީހާ ިއޭނާގެ ިރ.ރަސްގެތީމުންިއ ނދެގެންކަމަށްވާތީއާއ ، ިމަޙުމޫދަށް ިއ ބްރާހީމް ިކުންނާރުމާގެ، ގެތީމު
ިރާއްޖޭގ0100ިިެ ިދީފައ ވާއ ރު ިމަޢުލޫމާތު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިރަސްގެތީމު ިއޮންނަކަމަށް ިގޯއްޗެއް އަކަފޫޓުގެ

ިއަގުލީމާއަށްި ިނުބަލައ  ިލ ބ ފައ ވޭތޯ ިގޯއްޗެއް ިމަޙުމޫދަށް ިއ ބްރާހީމް ިހ ސާބަކުން އެއްވެސް
މ އީިމުޙައްމަދުިސަޢީދުގެިި،ފައ ވާތީއާއ ،އަގުލީމާއަކީިމުޙައްމަދުިސަޢީދުގެިއަނބ މީހާގެިކޮއްކޮއެއްކަމަށްވެފައ ގޯތ ދީ

ިސަޢީދުި ިމުޙައްމަދު ިޕެނަލްގައ  ިމާކްސްދ ން ިފޯމަށް ިއަގުލީމާގެ ިފުށުއަރާކަމަކަށްވީއ ރު މަސްލަޙަތު
ިކަ ިފަރާތެއް ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިލ ބޭވަރަށްިބައ ވެރ ވެފައ ވާތީއާއ ،ގޯއްޗަށް ިގޯތ  ިއުއްމުހާނީއަށް ިއޯޝަންވ ލާ މަށްވާ

ިލ ބޭި ިގޯތ  ިއުއްމުހާނީ ިއ ޢުލާންކުރ އ ރު ިފުރަތަމަ ިނަން ިފަރާތުގެ ިފަންސާސް ިޙައްޤުވާ ިގޯތ  ިލ ބ  ޕޮއ ންޓް
ިދީފައި  ިގޯތ  ިއުއްމުހާނީއަށް ިނުހ މަނާ ިނަން ިއުއްމުހާނީގެ ިލ ސްޓުގައ  ިއ ޢުލާންކުރ  ިފަހުން ިހ މެނ ފައ  ލ ސްޓުގައ 

ވަނީިއޭނާގެިރަށްވެހ ކަންިގއ.ދާންދޫއަށްިބަދަލުކޮށްފައ ވާތީިކަމަށްިބުނެިއޭނާއަށްިގޯތ ިދީފައ ނުވާއ ރު،ިއެހެންިނު
ިދޫކުރުމުގެި ިގޯތ  ިއުޞޫލުގައ ވެސް ިދ ނުމުގެ ިޕޮއ ންޓް ިކަމަށް ިނުލ ބޭނެ ިގޯތ  ިރަށްވެއްސަކަށް ރަށެއްގެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއެހެން ިނުވާއ ރު، ިއ ޢުލާނުގައ ވެސް ިއަދ  ިިގަވާއ ދުގައ ވެސް ިއެންމެ ިނުލ ބޭނީ ިނަމަ ިރަށްވެއްސެއް 0ިރަށެއްގެ
ި ިކަމަށްވާއ ރުިއެ ިޕޮއ ންޓްިލ ބޭތީއާއ ،0ިިޕޮއ ންޓް ިޙައްޤުވާވަރަށް ިއުއްމުހާނީއަށްިގޯތ  ިއުނ ކުރުމުންވެސް ޕޮއ ންޓް

ކުިހުންނަިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިބ ންމާގެިއ ބްރާހީމްިއަނީލްިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހެޅ ިފޯމުގައ ިއޭނާގެިދަރ އަ
ިދ ނުމުގެި ިމަޢުލޫމާތު ިހުންނަކަމަށް ިދަރ އަކު ިއޭނާގެ ިސާފުކުރ އ ރު ިމަޢުލޫމާތު ިނެތ ،ިފޯމުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ  ކަމަށް

ި ިބަޔަށް ިދަރ ންގެ ިފޯމަށް ިއޭނާގެ ިއަނބ މީހ20ިިާސަބަބުން ިއޭނާގެ ިއޭނާއާއ  ިއެދަރ ފުޅަކީ ިދީފައ ވާއ ރު، ޕޮއ ންޓް
ޒ ނޭގެިދަރ އެއްިކަމަށްިގދ.މަޑަވެލީިކޯޓުންިޙުކުމްކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ިއެކުއްޖާގެިިކައ ވެނ ކުރުމުގެިކުރ ންިލ ބ ފައ ވާ

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ިގޯއްޗަށްިއެދި  ިކުއްޖެއްކަމަށް ިނެތް ިބައްޕަ އުފަންދުވަހުގެިސެޓ ފ ކެޓްގައ ވެސްިއެކުއްޖާއަކީ
ިއެދ ި ިގޯއްޗަށް ިއަޝްފާ ިޢާއ ޝަތު ިކަމުގައ ވާިވެލަގަލާ ިފަރާތެއް ިފާރާތުންިިހުށަހެޅ  ިއޭނާގެ ިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިގޯތި  ިދީފައ ވާއ ރު، ިބައްޕައަށް ިއޭނާގެ ިއ ޚްތ ޔާރު ިބާރާއ  ިކުރުމުގެ ިކަމެއް ިހުރ ހާ ިކުރަންޖެހޭ ިގުޅ ގެން އެފޯމާ
ފަރާތުގެިމެދުގައ ިނެގުނުިގުރުޢަތުގައ ިއޭނާގ2ިިެޙައްޤުވާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިއެންމެިދަށުންިޕޮއ ންޓްިލ ބުނުި

ރާތުންިބައ ވެރ ވީިއޭނާގެިމަންމަިކަމަށްވާއ ރު،ިބަދަލުގައ ިދ ޔައ ރުިއެއްވެސްިސ ޓީއެއްިނުގެންދާކަމަށްިއޭނާގެިފަ
ިކޮމ ޓީި ިއެކުލަވާލ  ިދ ނުމަށް ިޕޮއ ންޓް ިފޯމްތަކަށް ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިބުނާތީއާއ ، މަންމަ

ިބައްދަލުވު ިކައުންސ ލްގެ ިނެތި އެކުލަވާލާފައ ވަނީ ިކުރުމެއްވެސް ިމަޝްވަރާ ިކައުންސ ލާ ިހުށަނާޅައ  މަކަށް
ިއަނެއްި ިއ ތުރުން ިއޭނާގެ ިރައީސާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިހ މެނޭ ިކޮމ ޓީގައ  ިގޯތ  ިފަރާތުން ިކައުންސ ލްގެ ކަމަށްވެފައ ،

ިނ  ިކަމެއް ިކައުންސ ލުން ިނުވާއ ރު، ިބައ ވެރ ވެފައ  ިކަމެއްގައ  ިއެއްވެސް ިގުޅޭ ިގޯއްޗާ ިމެމްބަރުން ންމޭނީިތ ން
ކައުންސ ލްގެިޢާއްމުިބައްދަލުވުމަކަށްިހުށަހަޅައ ،ިއެބައްދަލުވުމެއްގައ ިބައ ވެރ ވެިވޯޓުގައ ިބައ ވެރ ވ ިމެމްބަރުންގެި
ިދ ނުމަށްފަހުި ިޕޮއ ންޓް ިކޮމ ޓީން ިގޯތ  ިބުނާތީއާއ ، ިގަވާއ ދުގައ  ިހ ންގާ ިކައުންސ ލްގެ ިކަމަށް އަޣުލަބ އްޔަތުން

ިކައުންސ ލަި ިނ ންމުންވެސް ިނުވާތީިނ ންމ  ިމަޝްވަރާކޮށްފައ  ިކައުންސ ލްގައ  ިގުޅޭގޮތުން ިއެކަމާ ިހުށަހަޅައ  ށް
މ ކަމަކީިމުޙައްމަދުިސަޢީދުިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިވަކ ިބަޔަކަށްިފައ ދާތަކެއްިހޯދައ ިދ ނުމަށްިކޮށްފައ ވާި

ިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްިކަމަށްިބެލެވެއެވެ.
 

ިނަންބަރި ިޤާނޫން 1000/1ިިއެހެންކަމުން ިގެ ިޤާނޫން( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  21ި)ކޮރަޕްޝަން
ި ިދަފްތަރު ިދަށުން ި)ހ(ގެ ިމާއްދާގެ ި)،1001ިވަނަ ިސަޢީދު ިނަމްބަރިމުޙައްމަދު ރޑް ގެި(A034798އައ .ޑީ.ިކާ

ިނ ންމީއެވެ.މައްޗަށްިދަޢުވާކުރުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓާރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްި
ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިހޯދުމަށްި ިމީހަކު ިއަށްިމަސައްކަތު ނ.މ ލަދޫިކައުންސ ލުގެިއ ދާރާއ ންިކުރ ިނަންބަރު:ިނ.މ ލަދޫިމަސްޖ ދުލްތާސީ
10-D/2011/30ިިުިއަޙްމަދ ިމުޙައްމަދު ިއާހ ޔާ، ިމ ލަދޫ/ ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލ  ިގުޅ ގެން، އ ޢުލާނާ

ހުށަހަޅާފައ ވާި"ޓެކްސީިކުރ ކަމުގެިލ ޔުން"ިއަކީިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިއ ންޓަވ އުކުރުމުގެިގަވާއ ދުގައ ިބަޔާންކުރާި
ިއެލ ޔުމުގަ ިލ ޔުމަކަށްވެފައ ، ިނުފެތޭ ިކެޓަގަރީއަކަށް ނޑުިއެއްވެސް ިތައްގަ ިއޮފީހަކުން ިއެއްވެސް ިޤާނޫނީ އ 

ިއެި ި ޖަހާފައ ނުވާތީ، ިކޮމެޓީގެ ިއެޗް.އާރު ިބުނުމުން، ިޕެނަލުން ިއ ންޓަވ އު ިބަލައ ނުގަނެވޭނެކަމަށް 1ިސެޓްފ ކެޓް
ިމ ލަދޫި ިސެޓްފ ކެޓްގައ  ިއެ ިދެމީހުން، ިޙަސަނާ ިމުޙައްމަދު ިޞަމަދާއ  ިޢަބްދުއް ިއ ލްޔާސް ިކަމުގައ ވާ މެމްބަރުން

ިސުި ިއ ލްޔާސްިހ ދާޔާ ިޓީޗަރ ިލީޑ ންގ ިޙަވާލުވެހުރ  ިހ ނގުމާ ިއެސުކޫލް ިޖެހުމަށްފަހު، ނޑު ިތައްގަ ކޫލުގެ
ިމ ކަމަކީި ިކަމަށާއ ، ިލާފައ ވާ ިތެރެއަށް ިއެލ ޔުންތަކުގެ ިއެސެޓްފ ކެޓް ިސޮއ ކުރުމަށްފަހު، ިލައްވައ  ޢަބްދުއްޞަމަދު

ިބުނާ ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިދ ނުމަށް ިވަޒީފާ ިއަޙްމަދަށް ިކުރ މަތ ލި ިމުޙައްމަދު ިވަޒީފާއަށް މައްސަލާގައ 
ފަރާތެއްކަމުގައ ވާިނ.މ ލަދޫ،ިއާހ ޔާ،ިމުޙައްމަދުިއަޙްމަދުިހުށަހެޅ ިޓެކްސީިދުއްވ ކަމުގެިލ ޔުމަކީިއ ންޓަރވ އުގައި 
ިއ ދާރާއަށްި ިކައުންސ ލްގެ ިނ.މ ލަދޫ ިކޮމ ޝަނުން ިސާރވ ސް ިސ ވ ލް ިލ ޔުމެއްކަމަށް ިދޭންޖެހޭ މާކްސް

ިތެރެއ ންިިއަންގާފައ ވާތީއާއ  ިއ ޢުލާނުގެ ިދެ ިބުނާ ިކަމަށް ިއ ޢުލާނު ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިމީހެއް ިމަސައްކަތު މ ސްކ ތު
ިފަރާތްތަކުގެި ިކުރ މަތ ލީ ިވަޒީފާއަށް ިނުވާތީއާއ ، ިޔަޤީންކުރެވ ފައ  ިތަޙްޤީޤުގައ  ިކޮބާކަމެއް ިއ ޢުލާނަކީ ޞައްހަ

ިއެ ިގޮތުގެ ިމާކްސްދީފައ ވާ ިއެޕްލ ކޭޝަންތަކަށް ިއެ ިތަޙްޤީޤަށްިއެޕްލ ކޭޝަންތަކާއ  ިލ ޔެކ ޔުމެއް އްވެސް
ިހ ދާޔާި ިނ.މ ލަދޫ ިލ ޔުމުގައ  ިކުރ ކަމުގެ ިޓެކްސީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަޙްމަދު ިމުޙައްމަދު ިއާހ ޔާ، ލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ 

ިޖަހާ ނޑު ިތައްގަ ިއެޓެސްޓްކޮށް ިއ ންޓަރވ އުި، ސުކޫލުން ިއ ތުރުކޮށްފައ ވަނީ ިއެލ ޔުން ިތެރެއަށް އެޕްލ ކޭޝަންގެ
ދީިނ މުނުފަހުންިކަމުގައ ިއެޗް.އާރުިކޮމެޓީގެިބައެއްިމެމްބަރުިބުނާއ ރު،ިޓެކްސީކުރ ކަމުގެިލ ޔުންިޕެނަލުންިމާކްސް

ިތެރެއަށްލާފައ ވަނީި ިއެޕްލ ކޭޝަންގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަޙްމަދު ިމުޙައްމަދު ިނ.މ ލަދޫ،ިއާހ ޔާ، ިކުރުމަށްފަހު އެޓެސްޓް
ިބެލެވޭ ިކަމަށް ިދ ނުމަށް ިއެވަޒީފާ ިއަޙްމަދަށް ިމ ހ ސާބުންިމުޙައްމަދު ިމ މައްސަލަ ިލ ބ ފައ ނުވާތީ ިހެކ  ިސާބ ތު ނެ

ިިމީއެވެ.ނ ން
 

ި ިނަންބަރު: ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލުގެ ިއެންމެހާި އ ޢުލާނD/2011/30ިިާ-10ނ.މ ލަދޫ ގުޅޭ

ި ިނަންބަރު: ިކުރ  ިއެއ ދާރާއ ން ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިމަސައްކަތު ިމަސްޖ ދުލްތާސީއަށް -10ނ.މ ލަދޫ

D/2011/30 ިުިމުޙަންމަދ ިއާހ ޔާ، ިމ ލަދޫ، ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލ  ިގުޅ ގެން، އ ޢުލާނާ
އ ންޓަރވ އުކުރުމުގެިއަޙްމަދުިހުށަހަޅާފައ ވާި"ޓެކްސީިކުރ ކަމުގެިލ ޔުން"ިއަކީިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެި

ިޤާނޫނީި ިއެލ ޔުމުގައ  ިލ ޔުމަކަށްވެފައ ، ިނުފެތޭ ިކެޓަގަރީއަކަށް ިއެއްވެސް ިބަޔާންކުރާ ގަވާއ ދުގައ 
ިކަމަށްި ިބަލައ ނުގަނެވޭނެ ިއެސެޓްފ ކެޓް ިޖަހާދީފައ ނުވާތީ، ިތަންގަނޑު ިއޮފީހަކުން އެއްވެސް

ި ިކޮމ ޓީގެ ިއެޗް.އާރު ިބުނުމުން، ިޕެނަލުން ިއ ލްޔާސްިމެމްބ1ިައ ންޓަރވ އު ިކަމުގައ ވާ ރުން
ިސްކޫލުގެި ިހ ދާޔާ ިމ ލަދޫ ިއެސެޓްފ ކެޓުގައ  ިދެމީހުން، ިޙަސަނާ ިމުޙަންމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދުއާއ 
ނޑުިޖެހުމަށްފަހު،ިއެސްކޫލްިހ ންގުމާިޙަވާލުވެހުރ ިލީޑ ންގިޓީޗަރިއ ލްޔާސްިޢަބްދުއްޞަމަދުި ތައްގަ

ިގެިތެރެއަށްިލާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ލައްވައ ިސޮއ ކުރުމަށްފަހު،ިއެސެޓްފ ކެޓްިއެލ ޔުންތަކު
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ލ ޔެކ ޔުމެއްިމ ހާރުިއަދައ ގެންިގޮސްފައ ވާތީ،ިއެިއ ޢުލާންިކެންސަލްކުރުމަށްފަހު،ިސ ވ ލްސަރވ ސްިގަވާއ ދުގައ ވާި
ި ިމަޤާމަށް ިއެ ިއަލުން ިކުރުމަށްފަހު، ިފުރ ހަމަ ިކަންތައްތައް ިނ.މ ލަދޫިއެންމެހާ ިކުރުމަށް ިޢ އުލާނު ިހޯދުމަށް މީހަކު

ިިއެވެ.ނ ންމީކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގުމަށްި
ި
ފަރ މާގޭ،ިމަރ ޔަމްި/ިބާރަށު.ބާރަށުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިމަސައްކަތުިމީހެއްގެިވަޒީފާިއަދާކުރަމުންދާިހއ.ހއ -2

ިއެންގުމާއ ،ި ިޙާޟ ރުކުރުމަށް ިމީހަކު ިކަމަށާއ ، ިކުނ ކެހުން ިތަން ިކަމަކީ ިކުރާ ިއެވަޒީފާގައ  ޒަކަރ އްޔާ
ިއެއ ދާރާގެި ިހަދަނީ ިބަހާ ިސ ޓީ ިނުފޮނުވާކަމަށާއ ، ިއޭނާ ިއެއ ދާރާއ ން ިބަހަން ިތަކެތ  ސ ޓީފަދަ

 .ިންމ ގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެސެކްރެޓަރީންކަމަށްިކޮށްފައ ވާިތުހުމަތާިގުޅޭިމައްސަލަިނ 

ި
ިއ ދާރާގެި.ހއ ިއަދާކުރަމުންދާިހއ"ިމަސައްކަތު"ބާރަށުިކައުންސ ލްގެ ބާރަށުިފަރ މާގޭ،ިމަރްޔަމްި.މީހެއްގެިވަޒީފާ

ޒަކަރ އްޔާިއެވަޒީފާގައ ިކުރާކަމަކީިތަންިކުނ ކެހުންިކަމަށާއ ،ިމީހަކުިހާޒ ރުކުރުމަށްިއެންގުމާއ ،ިސ ޓީިފަދަތަކެތި 
ި ިމަޤާމުގެިބަހަން ިބެލުމާއ ،ިއޭނާގެ ިކަންތައްތައް ިގުޅޭ ިތުހުމަތާ ިކޮށްފައ ވާ ިބުނެ ިނުފޮނުވާކަމަށް ިއޭނާ އެއ ދާރާއ ން

ިބެލުމަކީި ިއަދާކުރޭތޯ ިއޭނާ ިތެރޭގައި  މަސްއޫލ އްޔަތުތައް ިއ ޚްތ ޞާޞްގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިސަރވ ސް ސ ވ ލް
ިހ ންި ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ ކަމުގައ  ިއާއ  ިޤާނޫނުިހ މެނޭކަމަކަށްވާތީ، ިތުހުމަތުކޮށްފައ ނުވާތީ، ގާފައ ވާކަމަށް

ި ިޤާނޫނު-އެންޓ ި)1006/20ިނަންބަރު ިކޮމ ޝަނުގެ ިކޮރަޕްޝަން )ި 12ިިގެ ިމާއްދާގެ ިށ)ވަނަ ިދަށުން،ި( ގެ
ި.ިމ މައްސަލަިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުމަށްިނ ންމީއެވެ

ި
ިހއ/ބާރަށުި.ހއ -1 ިޒަކަރ އްޔާއަށް ި.ފަރ މާގޭ،ިމަރްޔަމް ިމަޤާމުިބާރަށު ިމީހެއްގެ ިމަސައްކަތު ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލް

ިބޭބެކަމަށް ިއޭނާގެ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާއަކީ ިއެއ ދާރާގެ ިކަމަށާއ ، ިއޮޅުވާލައ ގެން ކޮށްފައ ވާިިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ
ި.ިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެތުހުމަތާިގުޅޭިމައްސަލަިނ ންމ ގޮތްި

ިކ ތާބީ ިލ ބ ފައ ވާ ބާރަށުިކައުންސ ލްގެި.ހެކ ތަކުގެިމައްޗަށްިނަޒަރުކުރާއ ރުިހއިމ ިމައްސަލައ ގައ ިމ ކޮމ ޝަނަށް
ި ިމަސައްކަތު"އ ދާރާގެ ިހއ" ިއަދާކުރަމުންދާ ިވަޒީފާ ިއެމަޤާމަށްި.މީހެއްގެ ިޒަކަރ އްޔާ ިމަރްޔަމް ިފަރ މާގޭ، ބާރަށު

އަދާކުރަމުންދާިހއ.ބާރަށު/ިފަރ މާގޭ،ިި ހއ.ބާރަށުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިމަސައްކަތުިމީހެއްގެިވަޒީފާި
ިހާޒ ރުކުރުމަށްި ިމީހަކު ިކަމަށާއ ، ިކުނ ކެހުން ިތަން ިކަމަކީ ިކުރާ ިއެވަޒީފާގައ  ިޒަކަރ އްޔާ މަރ ޔަމް
ިހަދަނީި ިބަހާ ިކަމަށާއ ،ިސ ޓީ ިނުފޮނުވާ ިއޭނާ ިއެއ ދާރާއ ން ިބަހާކަށް ިތަކެތ  އެންގުމަށާއ ،ިސ ޓީފަދަ

ިކަމަށާއ ، ިސެކްރެޓަރީން ިކަމަށާއ ،ިިއެއ ދާރާގެ ިއޮޅުވާލައ ގެން ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިއެމަގާމް އޭނާއަށް
 އެއ ދާރާގެިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާއަކީިއޭނާގެިބޭބެކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ޤާމުިބަދަލުކުރުމުގެިހަމަޖައްސާފައ ވަނީިއޮޅުވާލައ ގެންކަމަށްިތުހުމަތުިކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިމަރ ޔަމްިޒަކަރ އްޔާގެިމަ
ިގޮސްފައ ވަނީި ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިބަދަލުކުރުމުގެ ިމަޤާމު ިދ ރާސާކުރ އ ރު،ިއޭނާގެ ިބަލައ  ިހ ނގާފައ ވާގޮތް ކަންތައް
ިއޮޅުވާލައ ގެންކަންި ިބަދަލުކޮށްފައ ވަނީ ިމަޤާމު ިއޭނާގެ ިމުޢާމަލާތުކޮށްގެންމާއ ، ިއ ދާރާތަކުން ިކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ

ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިސާބ ތުވާންިިނުވަތަ ިތަޙްޤީޤަށް ިއޮތްކަމަށް ިއުންޞުރެއް ިސާބ ތުވާނެ ިހ ންގައ ގެންކަން ޢަމަލެއް
ގެި(ިހ)ވަނަިމާއްދާގ12ިިެގެި(ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު-އެންޓ ި)1006/20ިޤާނޫނުިނަންބަރުި ނެތަތީ،

(2ި ިއެކުލެވ ގެންނުި( ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމައްސަލައަކީ ިމ  ިދަށުން ިނަންބަރުގެ ިމައްސަލައެއްކަމުގައ ިވަނަ ވާ
ނޑައަޅައ ިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ  ި.ކަ

 

ިގދފަރެ -2 ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިރޭނުމުގެ ިވަށާފާރު ިސަހަރާގެ ިއަވަށު ިފަރެސް .ިސްމާތޮޑާ
ި ިނަންބަރ ިކޮށްފައ ވާ ިއޮފީހުން Q8-D/2010/16ިިފަރެސްމާތޮޑާ ިއ ޢުލާން)އ ޢުލާނާ ިދެވަނަ ގުޅ ގެންި(

އެމަސައްކަތަށްިއަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހެޅ ފަރާތްތަކަށްިމާރކްސްިދ ނުމުގައ ިއަންދާސީިހ ސާބުބަލާިކޮމ ޓީގައި 
ިގދ ި.ހ މެނޭ ިާމރކްސް ި ިޖާއ ޒް، ިމުޙައްމަދު ިއޭޕްރީލްގެ، ނޑައަޅާފައ ވާިފަރެސްމާތޮޑާ، ިކަ ދ ނުމަށް

ިހަމައެކަނި  ިދީފައ ވަނީ ިމާރކްސް ިބަޔަކަށް ިހުރ ހާ ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިތަޖުރ ބާގެބައ  ިހ މެނޭ ނޑުގައ  މ ންގަ
ިއެގޮތަށްި ިއެފަރާތަށް ިކަމަށްވާތީއާއ ، ިހ ސާބަށް ިއަނދާސީ ިހުށަހެޅ  ިފަރާތުން ިލ މ ޓެޑްގެ ިޕްރައ ވެޓް ބޮންތ ޔާ

ިފަރާތްި ިއެހެން ިދީފައ ވަނީ ިނުވަތަިމާރކްސް ިއެސްޓ މޭޓެޑް ިއަންޑަރ ިހ ސާބުތަކަކީ ިއަންދާސީ ިހުށަހެޅ  ތަކުން
ނޑައަޅާފައ ވާި ިކަ ިބުނާއ ރު،ިއެޕްރޮޖެކްޓަށް ިދެކޭތީކަމަށް ިޖާއ ޒް ިކަމަށްިމުޙައްމަދު ިބ ޑްތަކެއް އޯވަރިބަޖެޓެޑް

ިތަކަށްވެ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއެހެން ިފެތޭ ިއަގަށް ިލަފާކުރ  ިއޮފީހުން ިފަރެސްމާތޮޑާ ިމުޙައްމަދުިބަޖެޓާއ ، ސް
ިއަންދާސީި ިބުނެފައ ވާ ިޖާއ ޒް ިމުޙައްމަދު ިކަމަށް ިޑ ސްކޮލ ފައ ވާނެ ިއަދ  ިދީފައ ނުވާތީއާއ ، ިމާރކްސް ޖާއ ޒް
ިއޮފީހުގެި ިފަރެސްމާތޮޑާ ިއަދ  ިދީފައ ވާތީއާއ ، ިފުލްމާރކްސް ިޖާއ ޒް ިމުޙައްމަދު ިތަޖުރ ބާއަށް ހ ސާބުގެ

ި ިކޮމ ޓީގެ ިހ ސާބުބަލާ ިއަންދާސީ ިއަދ  ިބ ޑެއްިފަރާތުންވެސް ިއެއްވެސް ފަރާތުންވެސް
ިއެނގެންނެތްއ ރު ިކޮމ ޓީގައި ، ޑ ސްކޮލ ފައ ކޮށްފައ ވާކަން ިހ ސާބުބަލާ ިއަންދާސީ ިފ ޔަވައ  ިޖާއ ޒް މުޙައްމަދު

ިހ ސާބުތަކަށް،ި ިހ ސާބަކަށްިމާރކްސްިދީފައ ވާތީއާއ ،ިއަންދާސީ ިއަންދާސީ ިހުރ ހާ ިމެމްބަރުން ިއެހެން ހ މެނޭ

ށްިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިއެމަސައްކަތްިފަރެސްމާތޮޑާިފަރެސްއަވަށުިސަހަރާގެިވަށާފާރުިރޭނުމަގދ.
ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިބޮންތ ޔާިޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑާިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިމ އީިއެންމެިކުޑައަގުިހުށަހެޅި 

ިއޮޅުވާލުންތަކާއ  ިހ ންގާފައ ވާކަމަށްިި،ފަރާތްިނޫންިކަމަށާއ ،ިމ ކަމުގައ ިބޮޑެތ  ިޢަމަލު ކޮރަޕްޝަނުގެ
ިމައްސަލަ.ވާކަމަށްިބުނާިވަރަށްިބޮޑަށްިޔަގީންި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކޮމ ޓީި ިހ ސާބުބަލާ ިފައ ނަލްިއަންދާސީ ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިބ ނާކޮށް ިމާރކްސްތަކަށް ިދީފައ ވާ ިމެމްބަރުން ގެ
ިޖާއ ޒްި ިމުޙައްމަދު ިއެޝީޓުގައ  ިހ މެނ ފައ ވާއ ރު، ިމާރކްސް ިލ ބ ފައ ވާ ިހުރ ހާފަރާތަކަށް ޝީޓުގައ 
ިކުރުމަށްި ިޙަވާލު ިއެޕްރޮޖެކްޓް ިވަކ ފަރާތަކަށް ިޖާއ ޒް ިމުޙައްމަދު ިއަދ  ސޮއ ކޮށްފައ ވާތީއާއ ،

ިޖާއ ޒުިމަ ިމުޙައްމަދު ިބުނާއ ރު، ިމެމްބަރުން ިއެހެން ިކޮމ ޓީގެ ިހ ސާބުބަލާ ިއަންދާސީ ސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަމަށް
ިމެބަރުންނަށްި ިއެހެން ިކޮމ ޓީގެ ިކޮންސެޕްޓް ިކުރާ ިޤަބޫލު ިއޭނަ ިކެމްޕޭންކޮށް، ިނެރެ ިކުރ އަށް ބޭނުންވާގޮތް

ިއަމ އްލައަ ިކަމަށް ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާނެ ިދ ނުމަށް ިއ ޢުތ ރާފުވެފައ ވާތީއާއ ވ ސްނައ  ކޮމ ޓީގެި، ށް
ިގދ ިމެމްބަރެއްކަމުގައ ވާ .ި ިފަރެސްމާތޮޑާ، ިފުރ ހަމަކުރީިފަޅޯމާގެ، ިކަރުދާސް ިމާކްސް ިޢަލީގެ ރ ފްއަތު

ިގދ ިމެމްބަރު ިކޮމެޓީގެ ިކަމަށް ިޖާއ ޒް، ިހެކި .ިމުޙައްމަދު ިމުޢުތަޞ މް ިމުޙައްމަދު ިއެސްފ ޔަ، ފަރެސްމާތޮޑާ،
ި ިޢަލީ ިރ ފްއަތު ިގދބަސްދީ، ިކަމަކީ ިމ  ިއ ޢުތ ރާފުވާތީ، ިއެކަމަށް ިމުޙައްމަދުި. ިއޭޕްރީލްގެ، ފަރެސްމާތޮޑާ،

ިދ ނުމަށްި ިހޯދައ  ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިއޭނާގެ ޖާއ ޒް،
ިބެލެވެއެވެ ިޢަމަލެއްކަމަށް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމަނާ.ިކޮށްފައ ވާ ިހުއްޓުވުމާއ  ކުރުމުގެިޤާނޫނުގެިިވީމާިކޮރަޕްޝަން

21ިި ިމާއްދާގެ ިހ)ވަނަ ިގދ( ިދަށުން ިދަޢުވާި. ިމައްޗަށް ިޖާއ ޒްގެ ިމުޙައްމަދު ިއޭޕްރީލްގެ، ފަރެސްމާތޮޑާ،
 .ިކުރުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ

 
ިގދ -1 ިކޮށްދޭ. ިމަސައްކަތް ިރޭނުމުގެ ިވަށާފާރު ިސަހަރާގެ ިއަވަށު ިފަރެސް ިހޯދުމަށްިފަރެސްމާތޮޑާ ިފަރާތެއް ނެ

ގުޅ ގެންި(ިދެވަނަިއ ޢުލާންި)އ ޢުލާނQ8-D/2010/16ިިާފަރެސްމާތޮޑާިއޮފީހުންިކޮންފައ ވާިނަންބަރި.ިގދ
ިބަޔަކުި ިހަވާލުކުރާނޭ ިއެމަސައްކަތް ިތެރެއ ން ިހުށަހެޅ ފަރާތްތަކުގެ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ އެމަސައްކަތަށް

ފަރެސްމާތޮޑާިއޮފީހުގެިތެރޭގައ ި.ިބުިބަލާިކޮމެޓީިއަކީިގދހޮވުމަށްޓަކާިފުރަތަމަިއެކުލަވާލ ިއަންދާސީިހ ސާ
ވަނަިމާއްދާއާިއެއްގޮތަށްިއެކުލަވާލާފައ ވާިކޮމެޓީއަކަށްިވީނަމަވެސ6.26ިިްދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

ިގދ ިއޭރު ިމެމްބަރުންނާއ  ިހ މެނުނު ިއެކޮމެޓީގައ  ިހުރި . ިކައުންސ ލަރަކަށް ިރަށު ފަރެސްމާތޮޑާ
ިއުވާލުމަށްފަހު،ިމާތޮޑާ،ިފަރެސް.ގދ ިއެކޮމެޓީ ިހ ޔާލުތަފާތުވުމުގެިސަބަބުން ިއ މްތ ޔާޒްއާ ގާޑަންވ ލާ،ިއަޙްމަދު
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިކޮމެޓީއަކީ ިއެކުލަވާލ  ިފަހުން ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިއެކުލަވާލި 6.26ިދައުލަތުގެ ިޚ ލާފަށް ިމާއްދާއާ ވަނަ
ި ިހ މެނޭ ިކޮމެޓީގައ  ިއެކުލަވާލ  ިފަހުން ިއ ވެލުއޭޓްކުރަންިކޮމެޓީއެއްކަމަށާއ  ިހ ސާބު ިއަންދާސީ މެމްބަރުންނަކީ

ިދ ނުމަށްި ިބަޔަކަށް ިވަކ  ިމަސައްކަތް ިބޭނުމަކީ ނޑު ިމައ ގަ ިއެކުލަވާލުމުގެ ިއެކޮމެޓީ ިބައެއްކަމަށާއ  ނުދަންނަ
ިފަހުންިއެކުލަވާލ ިކޮމެޓީގެި ިލ ބ ފައ ވާތީިއާއ  މަގުފަހ ިކުރުންކަމަށްިބެލެވޭނެިހެކ ިމ ކޮމ ޝަނުގެިތަޙްޤީޤަށް

ިގދމެ ިމްބަރު ިއަންދާސީި. ިހުށަހެޅުނު ިއެމަސައްކަތަށް ިޖާއ ޒް، ިމުޙައްމަދު ިއޭޕްރީލްގެ، ފަރެސްމާތޮޑާ،
ިއަޙްމަދުި ިލ މ ޓެޑަށްކަން ިޕްރައ ވެޓް ިބޮންތ ޔާ ިހަމައެކަނ  ިދީފައ ވަނީ ިފޮއ ންޓް ިތެރެއ ން ހ ސާބުތަކުގެ

ިނު ިއަޅާފައ  ިފ ޔަވަޅެއް ިއެއްވެސް ިއެކަމާމެދު ިހުރެ ިއެނގ  ިއަމ އްލައަށްިއ މްތ ޔާޒްއަށް ވާނޭކަމަށް
އޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒުިިގާޑަންވ ލާ،ިއަޙްމަދުިއ މްތ ޔާޒް،ފަރެސްމާތޮޑާ،ި.އ ޢުތ ރާފްވެފައ ވާތީ،ިމ ިކަމަކީިގދ

ިޢަމަލެއްކަމަށްި ިކޮރަޕްޝަންގެ ިކޮށްފައ ވާ ިދ ނުމަށް ިހޯދައ  ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން
ިބެލެވެއެވެ ިކޮރަޕްި. ިވީމާ ިޤާނޫނުގެ ިކުރުމުގެ ިމަނާ ިހުއްޓުވުމާއ  21ިިޝަން ިމާއްދާގެ ިހ)ވަނަ ދަށުންި(

ިއ މްތ ޔާޒްފަރެސްމާތޮޑާ،ި.ގދ ިއަޙްމަދު ިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިގާޑަންވ ލާ، ިކުރުމަށް ިދަޢުވާ ިމައްޗަށް ގެ
ި.ިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ

 ގައ ިނަންބަރ1020ިިުޑ ސެމްބަރ28ިިިިިިމުވައްޒަފުންިހޯދުމަށ22ިްމަގާމަކަށ8ިިްހ ތަދޫިރީޖަނަލްިޕޯރޓުގެި
ި HRP-ADM/I-2010/08ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޓަރމ ނަލ08ިިްއ ޢުލާނުގައ  ިއެސ ސްޓަންޓް ިތެރެއ ން މަޤާމުގެ

އޮފ ސަރގެިމަގާމާއ ިވ ންޗްިއޮޕަރޭޓަރުގެިމަގާމަށްިއެއްވެސްިފަރާތަކުންިކުރ މަތ ލާފައ ިނުވާކަމާއ ،ިއެސ ސްޓަންޓްި
ިޑް ިމަގާމާއ ، ިގެ ިއޮފ ސަރ ިޓެލީ ިއެސ ސްޓެންޓް ިމަގާމާއ ، ިއޮފ ސަރގެ ިއެދި ކްލ އަރެންސް ިމަގާމަށް ރައ ވަރގެ

ިހުސައ ންި ިމެނޭޖަރ ިއޮޕަރޭޝަންސް ިއެސ ސްޓެންޓް ިއެކުންފުނީގެ ިއ ންޓަރވ އުކޮށްފައ ވަނީ ިފަރާތްތަކާ ހުށަހެޅ 
ިފަރާތްތަކާއި  ިކުރ މަތ ލ  ިވަޒީފާއަށް ރޑުންގެ ިގާ ިސެކ އުރ ޓީ ިމީހުންނާއ  ިމަސައްކަތު ިކަމާއ ، ސަޢީދު

ި ިޕެނ1ިައ ންޓަރވ އުކޮށްފައ ވަނީ ިއެންޑްިމީހުންގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން ިހ މެނެނީ ިއެޕެނަލުގައ  ިކަމާއ ، ލަކުން
هللاިހ އުމަންިރ ސޯސަސްިޑ ޕާރޓްމަންޓުގެިމެނޭޖަރިއަޙުމަދުިމަޝްހޫދުިއާއ ިމެރ ންިސާރވ ސްިއޮފ ސަރިޢަބްދު

ިފަރާ ިހުރ ހާ ިހޮވާފައ ވާ ިވަޒީފާއަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމ މައްސަލާގައ  ިކަމާއ ، ތްތަކަކީިނަބީލް
ިއާއ ،ި ިހުސައ ންިސަޢީދު ިކޮށްފައ ވާ ިއ ންޓަރވ އުތައް ިކަމާއ ،ިއަދ  ިފަރާތްތައް ިފުރ ހަމަވާ އެވަޒީފާތަކަށްިޝަރުޠު

ި ިއެޕޯރޓުން ިބޭނުންވެގެން ިމީހުން ިމަޤާމުތަކަކަށް ިޕޯރޓްގެ ިރީޖަނަލް ޑ ސެމްބަރ28ިިސ.ހ ތަދޫ
1020ިި ިނަންބަރު: ިކޮށްފައ ވާ ިމަޤާމުތަކަށHRP-ADM/I-2010/08ިިްގައ  އ ޢުލާނުގައ ،

ިކަމަށްި ިއަދާކޮށްދެވޭނެ ިވާޖ ބު ިއެމަޤާމްގެ ިޕެނަލެއްގައ ، ިކަނޑައަޅާ ިއެޕޯރޓުން ިނެގޭނީ މުވައްޒަފުން
ިހުރީި ިއ ންޓަވ އުކުރަން ިނަމަވެސް، ިއޮތް ިލ ޔެފައ  ިކަމަށް ިފާސްވުމުން ިއ ންޓަވ އުއ ން ސާބ ތުކޮށްދީ

ި ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ ިމީހެއްކަން ިއެންމެ ިކަމަށްިހަމަ ިޕެނަލަކުން ިކުރާނީ ިއ ންޓަވ އު ކަމަށާއ ،
ިކުރި  ިރަނގަޅަށް ިމ އީ ިކޮށްފައ ވާތީ، ިއ ންޓަވ އު ިހުރެގެން ިމީހަކު ިއެންމެ ިއޮވެފައ  އ ޢުލާނުގައ 

ިކަމެއްކަމަކަށްިނުފެންނަކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ނަބީލްިގެިއާއ ލީިނުވަތަިގާތްިއެއްވެސްިފަރާތަކަށްިވަޒީފާިދީފައ ވާކަންިތަޙުޤީޤަށްިهللاިއަޙުމަދުިމަޝްހޫދާއ ިޢަބްދު
ިވަޒީފާތަކަށްި ިނެތްކަމާއ ، ިލ ބ ފައ ވާިިއެނގެން ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިއ ންޓަރވ އުގައ  ހޮވާފައ ވަނީ

އެއްވެސްިފަރާތަކުންިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިި،މ މައްސަލާގައ ، ފަރާތްތަކަށްކަންިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގޭތީ
ިހޯދައ ދ ނުމަ ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ިނުވަތަ ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަންިނާޖާއ ޒު ށް

ިނެތަތީ ިއެނގެން ިނަމްބަރި، ތަޙުޤީޤަށް ި-)އެންޓ 1006/20ިިޤާނޫނު ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިކޮރަޕްޝަން
ިހ މެނ ފައ ިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަނޑައަޅައ ި ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިމ މައްސަލައަކީިކޮރަޕްޝަންިގެިކުށެއް

 ވެ.ނ ންމީއެމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަި
ި

ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށްިބަދަލުގެނެސްފައ ވާކަންިތަޙުޤީޤަށްިމ ިމަސައްކަތަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނާއ ިގުޅ ގެންިހުށަހަޅާފައ ވާި
ިގޮތަށްި ިދީފައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކަމާއ ، ިއެނގެންނެތް ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ލ ބ ފައ ވާ

ިބަޔާންކޮށް ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވަނީ ިމާރކްސް ިކުރުމުގައ  ިއ ވެލުއޭޓް ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ފައ ވާިބަލާއ ރު،
އުސޫލަށްކަންިއެނގޭކަމާއ ،ިފޯމ އުލާިބޭނުންކޮށްގެންިމާރކްސްިދީފައ ނުވ ނަމަވެސް،ިމާރކްސްިދ ނުމުގައ ިއެންމެި
ިބޭނުންކޮށްފައ ވާކަންި ިއުސޫލެއް ިދ ނުމުގެ ިމާރކްސް ިމަތ ން ިފަރާތަށް ިހުށަހެޅ  ިމުއްދަތު ިކުރު ިއެންމެ ިއަގާއ  ކުޑަ

ިހަވާލުކޮށްފައ  ިމަސައްކަތް ިމ  ިބ ޑްގެިއެނގޭކަމާއ ، ިއަކީ ިޏ.ފުވައްމުލައް ިވަފަށޮ/ ިއ ބްރާހީމް، ިރަޝީދު ިޢަލީ ވާ
ިތަހުޤީޤުންި ިބޭނުންކޮށްގެން ިފޯމ އުލާ ިއަދ  ިފަރާތްކަމާއ ، ިލ ބ ފައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން ިއެންމެ އ ވެލުއޭޝަނުން

އެހެންކަމުންި،ިހަދާފައ ވާިއ ވެލުއޭޝަނުންވެސްިއެންމެިމަތ ންިޕޮއ ންޓްިލ ބެނީިޢަލީިރަޝީދުިއ ބްރާހީމަށްިކަމާއ 
ިނުވަތަިި،މ މައްސަލާގައ  ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިފަރާތަކުން އެއްވެސް

ިނެތަތީ ިއެނގެން ިތަޙުޤީޤަށް ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަން ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ޤާނޫނުި، ވަކ ފަރާތަކަށް
ިކޮރަ-)އެންޓ 1006/20ިިނަމްބަރި ިޤާނޫނު(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިމ މައްސަލައަކ12ިިީޕްޝަން ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

މ ހ ސާބުން ނޑައަޅައި  ިއެވެ.މ މައްސަލަިނ ންމީިކޮރަޕްޝަންިގެިކުށެއްިހ މެނ ފައ ިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

މާކްސްިދީފައ ވަނީ،ިކުރުމުގައ ،ިމަސައްކަތުގެިއަގަށާއ ިމުއްދަތުގެިބަޔަށްިއ ވެލުއޭޓްިއަދ ިޕްރޮޕޯސަލްތައް
ިަފހުންި ިމީގެ ިފާހަގަކުރެވޭތީ، ިަތޙުޤީޤަށް ިޫނންކަން ިނ ސްބަުތން ިކުޑަބޮުޑމ ނުގެ ިއަގުތަކުގެ ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިމާރކްސް ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާންތަކާއ  ިކުރާ ދ ނުމުގައ ،ިިއެއ ދާރާއ ން

ފުވައްމުލަކުިސްޓޭޑ އަމްގެިޗޭންޖ ންގިރޫމްިހެދުމުގެިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިފަރާތާއި 
ިއެމަ ިނޫންކަމާއ ، ިގޮތަށް ިދީފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ސައްކަތްިއެމަސައްކަތް

ިބަދަލުތަކެއްި ިބައ ތަކަށް ިހުރ  ިއެސްޓ މޭޓުތަކުގައ  ިހުށަހެޅ އ ރު، ިއެސްޓ މޭޓްތައް ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ
 ގެނެސްގެންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިދ ނުމަށް ިާމރކްސް ިއުސޫލަކުން ިހަަމ ިދ ުނމަށްިއެބައ ތަކަށް ިބޭނުންކުރުމަށާއ ،ިމާރކްސް ިފޯމ އުލާ ޓަކައ 
ިފަާރތްތަކަްށިއެނގޭި ިއެންމެހައ  ިޮކމ ޓީގެ ިަބލާ ިއަންދާސީހ ސާބު ިފޯމ ުއލާއަކީ ިނުވަތަ ިއުސޫލު ނޑައެޅޭ ކަ
ިއެންމެހައ ި ިހ މެނޭ ިކޮމ ޓީގައ  ިބަލާ ިއަންދާސީހ ސާބު ިހެދުމަށްޓަކައ ، ިފޯމ އުލާއަކަށް ިނުވަތަ އުސޫލެއް

ިކަ ިއޮފީހަށްިފަރާތްތައް ިއަތޮޅު ިފުވައްމުލަކު ިއަހުލުވެރ ކުރުވުމަށް ިފޯމ އުލާތަކަށް ިއުސޫލާއ  ނޑައެޅޭ
 އެންގީއެވެ.

ި
ިހަވާލުކުރުމުގައ ި ިމަސައްކަތާއ  ިސާފުކުރުމުގެ ިގަބުރުސްތާނު ިފުވައްމުލަކު ިޝަކުވާގައ  މ މައްސަލައ ގެ

ިއަގަށް ިހަމައެކަނި ިހަމައެކަނ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިއެމަސައްކަތަކީ ިދީފައ ވާކަމަށް ިމާރްކސް ބަލައ 
ިސަރަޙައްދުތައްި ިއ ޖުތ މާޢީ ިފުވައްމުލަކުގެ ިއެއީ ިނޫންކަމާއ ، ިމަސައްކަތް ިސާފުކުރުމުގެ ގަބުރުސްތާނު

ިމަސައްކަ ިހަވާލުކޮށްފައ ވާ ިގުޅ ގެްނ ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުަމށް ިފަރާތެއް ެތއްކަންިސާފުކޮށްދޭނެ
ި ިުފވައްމުލަކުގެ ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިމ މައްސަލަ ިއެނގޭކަމާއ ، ިއ ޖުތ މާީޢ6ިިލ ޔެކ ޔުންތަކުން އަވަށުގެ

ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވަނީި ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިމަސައްކަތަށް ިސާފުކުރުމުގެ ސަރަޙައްދުތައް
ި ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާ ިޝީޓުގައ  ިމާރކްސ0ިިްމަޢުލޫމާތު ިބަލައި ިބަޔަށް ިއެސްޓ މޭޓެއް ިކޮންމެ ދީގެންކަމާއ ،

ިމަސައްކަތްި ިދީފައ ވާކަމާއ ، ިމާރކްސް ިވަކ ވަކ ން ިމެމްބަރަކު ިކޮންެމ ިކޮމ ޓީގެ އ ވެލުއޭޝަން
ިއެންމެި ިބަލައ  ިއެވްރެޖަށް ިމާރކްސްގެ ިދީފައ ވާ ިމެމްބަރުން ިކޮމ ޓީގެ ިއ ވެލުއޭޝަްނ ހަވާލުކޮށްފައ ވަނީ

ިފަރާްތތަކާ ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިމަތ ން ިމަސައްކަތް ިއެނގޭކަމާއ ، ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން އ ކަން
ިހ މެނޭތީ ިފަރާތްތައްވެސް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަގު ިދަށް ިއ ޖުތ މާޢ ިި،ފަރާތްތަކަށްވުރެ ފުވައްމުލަކުގެ

ިގޮތުން(ިހަާވލުކޮށްަފއ ވަނީި ިހ މެނޭ ިސާފުކުރުން ި)މ ސްކ ތްތައް ިމަސައްކަތް ިސާފުކުރުމުގެ ސަރަޙައްދުތައް
ިމ މައްސަލާގައ ،ި ިއެހެންކަމުން ިސާބ ތުވާަކމާއ ، ިތަޙުޤީޤަށް ިނޫންކަން ިބަލައ ގެން ިއަގަށް ހަމައެކަނ 
އެއްވެސްިފަރާތަކުންިމަޤާމުގެިުނފޫޒުިބޭނުންކޮށްެގންިނާޖާއ ޒުިަފއ ދާއެއްިހޯދުމަށްިނުވަތަިވަކ ފަާރތަކަށްި

ި ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަން ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނެތަތީނާޖާއ ޒު ިއެނގެން ޤާނޫނުިި،ތަޙުޤީޤަށް
ި ި-)އެންޓ 1006/20ިނަމްބަރ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ިދަށުނ12ިިްކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިމ ހ ސާބުްނި ނޑައަޅައ  ިކަ ިކަމަށް ިމައްސަަލއެއް ިނުވާ ިހ މެނ ފައ  ިކުށެއް ިގެ ިކޮރަޕްޝަން މ މައްސަލައަކީ

ި ިސާފުކުރުމުގެ ިގަބުރުސްތާނު ިއަގަށްިފުވައްމުލަކުގެ ިހަމައެކަނ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ މަސައްކަތް
ިމާކްސްިދީގެންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިއެވެ.މ މައްސަލަިނ ންމީ

ިފުވައްމުލަކު ޕްރޮޕޯސަލްތައްިިހުށަހަޅާފައ ވާިމަސައްކަތަށްިސާފުކުރުމުގެިސަރަޙައްދުތައްިއ ޖުތ މާޢީިއަދ 
ިކުޑަބޮޑުމ ނުގެި ިއަގުތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިދީފައ ވަނީ، ިމާކްސް ިއަގަށް އ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ ،ިމަސައްކަތުގެ

ކުރާިއ ޢުލާންތަކާއ ިގުޅ ގެންިނ ސްބަތުންިނޫންކަންިތަޙުޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިމީގެިަފހުންިއެއ ދާރާއ ންި
ދ ނުމުގައ ،ިހަމަިއުސޫލަކުންިމާރކްސްިދ ނުމަށްޓަކައ ިފޯމ އުލާިިޕްރޮޕޯސަލްތައްިއ ވެލުއޭޓްކޮށްިމާރކްސް

ިބަލާި ިއަންދާސީހ ސާބު ިފޯމ އުލާއަކީ ިނުވަތަ ިއުސޫލު ނޑައެޅޭ ިކަ ިދ ނުމަށް ިމާރކްސް ބޭނުންކުރުމަށާއ ،
އުސޫލެއްިނުވަތަިފޯމ އުާލއަކަށްިހެދުމަށްޓަކައ ،ިައންދާސީހ ސާބުިިކޮމ ޓީގެިއެންމެހައ ިފަރާތްތަަކށްިއެނގޭ

ިއަުހލުވެރ ކުރުވުމަށްި ިފޯމ އުލާތަކަށް ިއުސޫލާއ  ނޑައެޅޭ ިކަ ިފަރާތްތައް ިއެންެމަހއ  ިހ މެނޭ ިކޮމ ޓީގައ  ބަލާ
 ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިއޮފީހަށްިއެންގީއެވެ.

ި
ގއ.ދާންދޫިއޮފީހުންިއެރަށުިޞ އްޙީިމަރުކަޒުގެިގޯތ ިތެރޭގައ ިފާމަސީއެއްިއެޅުމުގެިހުއްދައަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްި

ިހ މެނޭ ިއާބާދީ ިފެމ ލީގައ ިއެދުމުން،ިއެއްހާހުންމަތީގެ ިޚ ދުމަތްދޭިޢ މާރާތްތަކުގެިިހެލްތްިއެންޑް ރަށްތަކުގެިޞ އްޙީ
ތެރެއ ންނާއ ،ިޢ މާރާތްިހ މެނޭިގޯތ ންިބޭސްފ ހާރަިހެދުމަށްިޖާގަިދޫކުރުމުގައ ިއެިމ ނ ސްޓްރީންިއެކުލަވާލާފައ ވާި
ިއުޞޫލުތަ ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިކުރުމަށް ިއެފަދަިކަންކަން ިސަރުކާރުން ިއަދ  ިގަވާއ ދާއ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ކާިއުޞޫލާއ 

ިއެި ިދޫކުރުމުގައ  ިޖާގަ ިހ ންގުމަށް ިބޭސްފ ހާރައެއް ިތެރޭގައ  ިގޯތ  ިމަރުކަޒުގެ ިޞ އްޙީ ިގއ.ދާންދޫ އެއްގޮތަށް
ިއަންގާފައ ވާތީއާއ  ިއޮފީހަށް ިގއ.ދާންދޫ ިނެތްކަމަށް ިއ ޢްތ ރާޒެއް ިއެކަންިި؛މ ނ ސްޓްރީގެ ިގުޅ ގެން ިއެންގުމާ އެ

ި ިކުރުމުން ިއ ޢުލާނު ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިޕްރޮޖެކްޓ02ިިްކޮށްދޭނެ ިހ ސާބުތަކާއ  ިއަންދާސީ ިފަރާތަކުން )ފަހެއް(
ިހުށަހަޅާފައ ވާކަމާއ  ިފޯމުގައ ި، ޕްރޮޕޯސަލްތައް ިހުށަހަޅާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިދީފައ ވަނީ ިޕޮއ ންޓް ިފަރާތްތަކަށް އެ

ނޑައަޅާފައ ވާިއުޞޫ އެގޮތުންިއ ވެލުއޭޝަނުގައ ިއެންމެިމަތ ންިޕޮއ ންޓުިލ ބުނުިފަރާތްިި،ލުތަކާިއެއްގޮތަށްކަމާއ ކަ
ިޢަބްދު ިޞާލ ޙު ިކަކާގޭ ިގއ.ދާންދޫ ިއޮފީހާއ ިهللاިކަމުގައ ވާ ިހަމަޖައްސައ ،ިދާންދޫ ިކުރާގޮތަށް ިޙަވާލު ިބ ން ިއެ އާ

ި ިދެމެދު 11ިިއޭނާއާއ  ިއެއްބަސްވެފައ ވާކަނ1021ިްއެޕްރ ލް ިދުވަހު ިތަޙުޤީޤަށްިިވަނަ ިމައްސަލައ ގެ މ 

ގއ.ދާންދޫިކައުންސ ލަރިއެދ ގެންިވަކ ފަރާތަކަށްިސ އްޙީިމަރުކަޒުގެިގޯތ ތެރެއ ންިބޭސްިފ ހާރައެއްި
ި ިކަމަށާއ ،2210ިިއެޅުމަށް ނޑައ ދީފައ ވާ ިކަ ިއޮފީހުން ިޕްރޮވ ންސް ިމަތ ދެކުނު ިބ މެއް އަކަފޫޓުގެ

ިމުއްދަތެއް ިވަކ  ިފަރާތަކަށް ިކުރާ ިބ ޑްކާމ ޔާބު ިބ ޑްކޮށްގެން ިމ ކަމަކީ ދީގެންިިނަމަވެސް
ިކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށްިދެކޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި
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ިގޮތެއްގައި  ިއެކަށީގެންވާ ިގެންގޮސްފައ ވަނީ ިކަންތައްތައް ިބީލަމުގެ ިޕްރޮޖެކްޓްގެ ިމ  ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،
ިސ ޔާމް،ި ިމުޙައްމަދު ިކައުންސ ލަރ ިގއ.ދާންދޫ ިމ ކަމުގައ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ؛ ިތަޙުޤީޤަށް ރަނގަޅަށްކަމަށް

ިދ.ރ. ިގއ.ދާންދޫ/ ިއަސްރުމާގެ ިނަންބަރު: ިކޮރަޕްޝަންގA138460ިެކ. ިފަރާތަކުން ިއެނޫންވެސް ިނުވަތަ )
ިމައްސަލައަކީިޤާނޫނުިނަންބަރުި ިލ ބ ފައ ނުވާތީ،ިމ  ިހެކ  ިހ ންގާފައ ވާކަންިސާބ ތުކުރެވޭވަރަށްިތަޙުޤީޤަށް ޢަމަލެއް

ި-)އެންޓ 1006/20ިި 12ިިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެ ި)ހ(ިގެ ިނަނ2ިްވަނަިމާއްދާގެ ބަރުގައ ވާިވަނަ
ިމީއެވެ.ގޮތުގެމަތ ންިކޮރަޕްޝަނުގެިކުށެއްިއެކުލެވޭިމައްސަލައެއްިނޫންކަމަށްިކަނޑައަޅައ ިމ މައްސަލަިނ ން

ި
ި

މ މައްސަލައ ގެިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިރ ސޯޓްތަކުންިތ ލަފުއްޓަށްިއުކާލާިކުނީގެިޚ ދުމަތަށްިމާލޭި
ިލ ބ ފައ ވާި ިކައުންސ ލަށް ިިސ ޓީ ިއ ދާރާގެިފައ ސާ ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިމާލޭ ިޖަމާނުކޮށް ިއެކައުންޓަކަށް އެއްވެސް

ތ ޖޫރީގައ ިބަހައްޓާފައ ިހުރީިމ ފައ ސާިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލަށްިބޭނުންިކުރެވ ދާނެިގޮތަކާމެދުިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްި
ި ިލ ޔުންތަކުންނާއ  ިގުޅުންހުރ  ިމ މައްސަލައާ ިދާތީކަމަށް ިމަޝްވަރާކުރެވެމުން ިއެކު މ މައްސައ ގެިފ ނޭންސާ

ތަޙުޤީޤުންިއެނގޭތީއާއ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑުިޓްރެޜަރީގެިމަޝްވަރާގެިމަތ ންިމ ފައ ސާިދައުލަތުގެި
ިސ ޓީި ިމާލޭ ިޚ ދުމަތަށް ިކުނީގެ ިއުކާލާ ިތ ލަފުއްޓަށް ިރ ސޯޓްތަކުން ިޖަމާކޮށްފައ ވާތީއާއ  ިއެކައުންޓަށް އާމްދަނީގެ

ި ިލ ބ ފައ ވާ ިއ ދާރާގެިިފައ ސާއ ންިކައުންސ ލަށް ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިމާލޭ ިޚަރަދުކޮށްފައ ވާކަން ިކަމަކަށް އެއްވެސް
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ ިތަޙުޤީޤަށްވެސް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިއަދ  ިނެތުމުންނާއ  ިއެނގެން ރ ސޯޓްތަކުންި، ލ ޔެކ ޔުންތަކުން

ިލ ބ ފައ  ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިމާލޭ ިޚ ދުމަތަށް ިކުނީގެ ިއުކާލާ ިިވާިތ ލަފުއްޓަށް އެއްވެސްިފައ ސާ
ިކައުސ ލްގެި ިސ ޓީ ިމާލޭ ިބަހައްޓާފައ ހުރީ ިތ ޖޫރީގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިމާލޭ ިޖަމާނުކޮށް އެކައުންޓަކަށް
ިބޭނުންކޮށްގެންި ިވަޒީފާ ިއެފަރާތްތަކުގެ ިމުވައްޒަފުކުވެސް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިމާލޭ ިއަދ  މެމްބަރަކުވެސް

ިމަގާމު ިއެފަރާތްތަކުގެ ިފަރާތަކަށްިނުވަތަ ިއެހެން ިނުވަތަ ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ގެ
ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫން(ި-)އެންޓ ި، 1006/20ޤާނޫނުިނަންބަރުިިހޯދައ ދ ނުމަށްކަމަށްިބެލެވެންިނެތުމުން،

1021ިި ިފެބްރުއަރީ ިއަހަރުގެ ިހ ސާބުންފެށ ގ8ިިެވަނަ ިބަދަލުވ  ިވެރ ކަން ިރާއްޖޭގެ ިދުވަހު ން،ިވަނަ
މާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެކ ފަރާތްތަކުންިދައްކާިފައ ސާިޖަމާނުކޮށްިމ އަދާހަމައަށްވެސްި

އެިިމ ލ ޔަނަށްވުރެިގ ނަިފައ ސ8ިިާތ ޖޫރީގައ ިބަހައްޓަމުންިއައ ސްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެގޮތުންިމ ހާރުި
ި ިދާދ ފަހުން ިކަމަށާއ ، ިއެބަހުރ  ިޖަމާނުކޮށް ިތ ޖޫރީގައ  ިރައީސްިއ ދާރާގެ ިހޯލުގައ  ިސ ޓީ މާލޭ

ިތ ޖޫރީންި ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިކަންތަކަށް، ިކޮންފަރެންސްގެ ިނޫސް ިބޭއްވ  ިނަޝީދު މުޙަންމަދު
ފައ ސާިނަގައ ގެންިޚަރަދުކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ،ިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިކެންޓީނުގައ ިސައ ބުއ މަށްި

މ ހާރުިޢާންމުކޮި ށްިގަންނަނީވެސްިތ ޖޫރީގައ ިހުންނަިފައ ސާއ ންިބޭނުންކުރާިކ ރާއ ިހަކުރުފަދަިތަކެތި 
ިޖަމާކުރަންިމަސައްކަތްިކުރ ނަމަވެސްިއެކަމަށްިވެރ ންި ިފައ ސާ ކަމަށާއ ،ިފައ ސާއާބެހޭިމުވައްޒަފުން
ހުއްދަނުދޭތީިޖަމާކުރެވޭގޮތެއްނުވާިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށްިފައ ސާިޖަމާނުކޮށްިބެހެއްޓުމަކީިޤާނޫނާިޚ ލާފުި

ިމ  ިޒ ންމާިކަމަކަށްވާތީއާއ ، ިއެކަމުގެ ިމުވައްޒަފުން ިމ ދެންނެވ  ިގެއްލ އްޖެނަމަ ިފައ ސާއެއް އ ން
ިއުފުލަންޖެހޭނެތީިއެމުވައްޒަފުންތައްިތ ބެނީިވަރަށްބޮޑަށްިކަންބޮޑުވެފައ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިވަނަިނަންބަރުގައ ވާިފަދައ ންިމ މައްސަލައަކީިކ2ިޮވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ12ިެގެި
ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ން ިމީއެވެ.ނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

ި
ިމ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ި

ިއެނގޭގޮތަށްދުިިކޮންމެިއ ދާރާއަށްިިކައުންސ ލްިސ ޓީިމާލޭ .2 ިވަކ ން ިފައ ސާ ިލ ބުނު އެކްސެލްިިވަހަކު

ިތ ލަފުއްޓަށްި ިރ ސޯޓްތަކުން ިޝީޓުގައ  ިމ  ިނަމަވެސް ިގެންގޮސްފައ ވީ ިފުރ ހަމަކުރަމުން ިލ ޔެ ޝީޓެއްގައ 

ިސ ޓީި ިމާލޭ ިމ ކަމަކީ ިފާހަގަކުރެވެއެވެ. ިހ މަނާފައ ނުވާކަން ިފައ ސާ ިލ ބ ފައ ވާ ިޚ ދުމަތަށް ިކުނީގެ އުކާލާ

ި ިހެދުމުގައ  ިހ ސާބު ިފައ ސާގެ ިޖުމްލަ ިލ ބޭ ިނަހަމަގޮތުގައި ކައުންސ ލަށް ިފައ ސާ ިލ ބޭ ިއަރައ  އޮޅުން

ިގަވާއ ދުގެި ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއެހެންކަމުން ިފާހަގަކުރެވެއެވެ. ިދޮރެއްކަން ިހުޅުވ ފައ ވާ ބޭނުންކުރުމަށް

ިސ ޓ3131ިިީ ިމާލޭ ިބަލަހައްޓަން ިރެކޯޑު ިހ ސާބުތަކުގެ ިލ ބޭފައ ސާގެ ިބުނެފައ ވާގޮތަށް ިމާއްދާގައ  ވަނަ

 ރާއަށްިއެންގީއެވެ.ކައުންސ ލްގެިއ ދާި

ިތ ޖޫރީގައ ނަމަވެސްި .1 ިބަހައްޓާފައ ހުންނަނީ ިފައ ސާ ިބަލައ ގަންނަ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ މާލޭ

ިނުގެންދާކަންި ިފުރ ހަމަކުރަމުން ިބާކީ ިތ ޖޫރީ ިއެނގޭގޮތަށް ިތަފްޞީލް ިފައ ސާގެ ިހުންނަ ތ ޖޫރީގައ 

ވަނަިމާއްދާގައ ިބުނެފައ ވާގޮތަށ5135ިިްގަވާއ ދުގެިިފާހަގަކުރެވެއެވެ.ިމީގެިއ ތުރުންިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެ

ިފޮނުވަމުންި ިޓްރެޜަރީއަށް ިއެންޑު ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހ ސާބު ިފައ ސާގެ ިހުރ  ތ ޖޫރީގައ 

ިފައ ސާި ިބަލަހައްޓަންޖެހޭ ިސ ޓީކައުންސ ލުން ިމާލޭ ިމ ކަމަކީ ިފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނުގެންދާކަން

މުގެިޔަޤީންކަންިކުޑަވެގެންދާކަމެއްކަމާއ ިމ ގޮތަށްިތ ޖޫރީގައ ިބަހައްޓާިފައ ސާިރައްކާތެރ ކަމާއެކުިބަލަހައްޓާކަ

ނާޖާއ ޒުިގޮތުގައ ިބޭނުންކުރެވ ދާނެިކަމެއްކަންިފާހަގަކުރެވެއެވެ.ިއެހެންކަމުންިތ ޖޫރީގައ ިބަހައްޓާިފައ ސާގެި



 

70 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިބެލެހެއްޓުމަށާއ  ިފުރ ހަމައަށް ިމާއްދާގައި 5135ިިތަފްޞީލް ވަނަ

ިޓްރެޜަރީއަށްި ިއެންޑު ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހ ސާބު ިފައ ސާގެ ިހުރ  ިތ ޖޫރީގައ  ބުނެފައ ވާގޮތަށް

ިފޮނުވުމަށްިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

ި

ިގދ.ވާދޫި-2 ިކައުންސ ލަރ ިކުރ  ިއައްޔަން ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ ިކުރ ން ިވަޙީދު، ހެޕީ، ވާދޫގައ  ި،މުޙައްމަދު
ޤަވާއ ދާިޚ ލާފަށް،ިރަށުގެިރައްޔ ތުންގެިތެޔޮިފ ހާރައ ގެިޚ ދުމަތްިއ ތުރަށްިފުޅާކޮށްިތަރައްޤީި މާލ އްޔަތުގެިޤާނޫނާއި 

ި ިދީފައ ވާ ިމާލ އްޔަތުން ިއަތޮޅު ިއޭރުގެ ިފައ ސ450,000.00ިިާކުރުމަށް ިލޯނު )ހަތަރުލައްކަފަންސާސްހާސްރުފ ޔާ(
ިތަރައްޤީއަށް ިރަށުގެ ިއޭނާގެިިއޭރު ިއަދ  ިއޮންނަ ިގުޅުމެއް ިގާތް ިއާއ  ިއޭނާ ިހުއްދަނެތ ، ިކޮމެޓީގެ ހޮވާފައ ވާ

ިޢަބްދު ިއަޙްމަދު ިސާޔާ ިގދ.ވާދޫ ިހަރަކާތްތެރ ވ ، ިއ ސްކޮށް ިކޮންސްޓްރަކްޝަންިهللاކެމްޕެއ ންގައ  ި ި"ސާޔާ ގެ
ިއަށް ިކަމަ، ކޮމްޕެނީ" ިކޮށްފައ  ިޢ މާރާތެއް ިވަނީ ިސަރަޙައްދުގައ  ިބަނދަރު ިޢ މާރާތްގެިޙަވާލުކޮށްގެން ިމ  ށާއ ،

ިމ ހާރުި ިއަދ  ިކައުންސ ލަރު ިއޭރުގެ ިއެފަރާތަށް ިނުވަނީސް ިކުރެވ ފައ  ިއުސޫލުން ިކަނޑައެޅ ފައ ވާ މަސައްކަތް
ިޢަބްދު ިއަޙްމަދު ިފައ ސާއެއް ިހުރ ހާ ިވަނީ ިވަޙީދު ިމުޙައްމަދު ިރައީސް ިއ ދާރާގެ ިޙަވާލުކޮށްފައި هللاިކައުންސ ލް އާއ 

 މައްސަލަ.ިރުވެސްިމ ިޢ މާރާތްގެިމަސައްކަތްިނުނ މ ިހުރ ކަމަށްިބުނާކަމަށާއ ،ިމ އަދާހަމައަށްިއައ ިއ 
 

ިއަތޮޅުި ިއެޅުމަށް ިތެޔޮ ިތާނގީއަށް ިތެޔޮ ިތަރައްޤީކޮށް ިއ ތުރަށް ިފ ހާރަ ިތެޔޮ ިރައްޔ ތުންގެ ވާދޫ
ި ިދީފައ ވާ ިއެރަށުގައި 450,000.00ިމާލ އްޔަތުން ިލޯނުފައ ސާއ ން ިރުފ ޔާގެ ިފަންސާސްހާސް( )ހަތަރުލައްކަ

ިތެޔޮިރަށްވެި ިތެޔޮތާނގީއަށް ިގުޅ ގެން، ިކުރުމާ ިޙަވާލު ިޔުޓ ލ ޓީޒްއާ ިއ ންޖީނުގެ ިރަށުގެ ިބ ނާކޮށްފައ ވަނީ ހ ގެއެއް
ިގުޅ ގެންި ިނ ންމުމާ ިރކ.ކޮމ ޓީން ިދ ނުމަށް ިކުއްޔަށް ިފަރާތަކަށް ިއެހެން ިނުޖެހޭނެތީ،ިތެޔޮތާނގީ ިދެކޮޅު އަޅައ ގެން

ިތަޙްޤީޤަށްި ިތެރެއ ން ިމެމްބަރުންގެ ިރކ.ކޮމ ޓީގެ ިބުނެފައ ވާތީއާއ ،ިއެފައ ސާިިކަމަށް ިފަރާތްތަކުން ިދ ން މަޢުލޫމާތު
ިޢ މާރާތެއް(ި ިޙާއްޞަ ި)ފުލުހުންނަށް ިޢ މާރާތުގެ ިރަށްވެހ ގޭގެ ިއެފައ ސާއ ން ިބަދަލުގައ  ިކުރުމުގެ ިޙަވާލު އަނބުރާ

ިމެމްބަި ިރކ.ކޮމ ޓީގެ ިދ ން ިމަޢުލޫތު ިތަޙްޤީޤަށް ިނ ންމާފައ ވާކަމަށް ިރކ.ކޮމ ޓީން ިކުރުމަށް ރުންގެިމަސައްކަތް
ިބުނާތީއާއ  ިމެމްބަރުން ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިމެމްބަރަކު ިއެންމެ ިޢ މާރާތުގެިި،ތެރެއ ން ިއެރަށްވެހ ގޭގެ ިފައ ސާ އެލޯނު

މަސައްކަތަށްިބަދަލުިކުރުމަށްިއެދ ިމަތ ދެކުނުިޕްރޮވ ންސްގެިއޮފީހުގައ ިގދ.ވާދޫިއޮފީހުގެިފަރާތުންިއެދ ިއެކަމަށްި
ިދީފަ ިހުއްދަ ިކައުންސ ލުން ިކުރުމާިގދ.އަތޮޅު ިއ ޢުލާން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިއެމަސައްކަތް އ ވާތީއާއ ،

ގދ.ވާދޫ/ިހެޕީ،ިމުޙައްމަދުިވަޙީދުިކައުންސ ލަރިކަމުގައ ިހުރ އ ރު،ިރަށުިރައްޔ ތުންގެި ގދ.ވާދޫގައި 
ިފ ހާރަ ިިތެޔޮ ިދީފައ ވާ ިމާލ އްޔަތުން ިއަތޮޅު )ހަތަރުލައްކ450,000.00ިިަތަރައްޤީކުރުމަށް

ފަންސާސްހާސް(ިރުފ ޔާިލޯނުިފައ ސާ،ިރަށްކުރ އަރުވާިކޮމ ޓީގެިހުއްދައަކާިނުލައ ،ިކައުންސ ލަރގެި
ިގާތްގުޅުމެއްިއޮންނަ،ިއަދ ިއޭނާގެިކެމްޕޭނުގައ ިއ ސްކޮށްިޙަރަކާތްތެރ ވ ިގދ.ވާދޫ/ިސާޔާ،ިއަޙްމަދުި

ިޞަރަޙައްދުިهللاޢަބްދު ިބަނދަރު ިޙަވާލުކޮށްގެން ިކޮމްޕެނީ"އަށް ިކޮންސްޓްރަކްޝަން ި"ސާޔާ ގެ
ިމަސައްކަތްި ިއ މާރާތުގެ ިހަމައަށްވެސް ިމ އަދާ ިނަމަވެސް އ މާރާތްކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،
ިހަދ ޔާކުރި  ިމެނޭޖްމަންޓުން ިގދ.ވަޓަވައްރެހާގެ ިމަރުކަޒަށް ިޞ އްޙީ ިގދ.ވާދޫ ނުނ މ ހުރ ކަމަށާއ ،

ިކޮމ އުނ ޓީިސުޕަ ިޔުނ ޓުގެ ިހެލްތް ިޕަބްލ ކް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިވާދޫ ިޓީ.ވީ ިބްރޭންޑުގެ ރޖެނެރަލް
ިމޭޒުމަތީގައި  ިކޮޅުދާލ ގޭގެ ިގދ.ވާދޫ ިކަމުގައ ވާ ިގެ ިއަމ އްލަ ިޒުހައ ރުގެ ިއަޙްމަދު ިވޯކަރ ހެލްތް

ިބަހައްޓާފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ފަރާތުގެިތެރެއ ންިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމ ޓީންިއެންމެިމަތ ންިމާރކްސްިދ ންިފަރާތ8ިިާގުޅ ގެންިއެސްޓ މޭޓްިހުށަހެޅީި
ިމާ ިކޮމ ޓީން ިއ ވެލުއޭޝަން ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާތީއާއ ، ިހަމައެމަސައްކަތް ިދ ނުމުގައ  ިމ ންގަނޑެއްިރކްސް ހަމަ

ިމާރކްސްި ިއުޞޫލަކުން ިހަމަހަމަ ިމުއްދަތަށް ިއަގަށާއ  ިއެބ ޑްތަކުގެ ިތަޙްޤީޤުން ިނަމަވެސް، ިނުވ  ގެންގުޅެފައ 
ޓީގެިމާރކްސްއ ންވެސްިއެންމެމަތ ންިމާރކްސްިދ ނުމުންވެސްިއެންމެިމަތ ންިމާރކްސްިލ ބެނީިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމ 

ިރަށްވެ ިފަރާތްކަމަށްވާތީއާއ ، ިކަނޑައަޅާފައ ވާިލ ބ ފައ ވާ ިއޮފީހުން ިވާދޫ ިކުރުމަށް ިސުޕަރވައ ޒް ިމަސައްކަތް ހ ގޭގެ
ިބެހޭިބައ ގެިއެންމެިއ ްސި ިފައ ސާއާ ފަރާތްިކަމުގައ ވާިމުޙައްމަދުިއ ބްރާހީމްިދީދީއަކީިވާދޫިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެ

ިނ ންމާ ިއެމަސައްކަތް ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިއެމަސައްކަތަށް ިއަމ އްލައަށްިފަރާތްކަމަށްވެފައ  ިއޭނާ ފައ ވޭތޯ
ިމަސައްކަތްި ިރަށްވެހ ގޭގެ ިވާދޫ ިބެލ ބެލުމުންވެސް ިގޮސް ިތަޙްޤީޤުން ިބުނާތީއާއ ، ިކަމަށް ިކުރުމަށްފަހު ޔަޤީން
ނ މ ފައ ވާކަންިފާހަގަިކުރެވޭތީ،ިޝަކުވާގައ ިބުނާިވާދޫިކައުންސ ލްގެިރައީސްިމުޙައްމަދުިވަޙީދުިމަޤާމުގެިނުފޫޒުި

ިޚ ލާފަށް،ިރަށުގެިރައްޔ ތުންގެިިބޭނުންކޮށްގެންިއަތޮޅު މާލ އްޔަތުގެިލޯނުިފައ ސާ،ިމާލ އްޔަތުގެިޤާނޫނާއ ިގަވާއ ދާ
ިނަގާފައ ވާި ިމާލ އްޔަތުން ިއަތޮޅު ިއޭރުގެ ިކުރުމަށް ިތަރައްޤީ ިފުޅާކޮށް ިއ ތުރަށް ިޚ ދުމަތް ިފ ހާރައ ގެ ތެޔޮ

ތަރައްޤީއަށްިހޮވާފައ ވާިކޮމެޓީގެިި)ހަތަރުލައްކަފަންސާސްހާސްރުފ ޔާ(ގެިލޯނުިފައ ސާިއޭރުިރަށުގ450,000.00ިެ
ިގދ.ވާދޫި ިހަރަކާތްތެރ ވ ، ިއ ސްކޮށް ިކެމްޕެއ ންގައ  ިއޭނާގެ ިއަދ  ިއޮންނަ ިގުޅުމެއް ިގާތް ިއާއ  ިއޭނާ ހުއްދަނެތ ،

ިޢަބްދު ިއަޙްމަދު ިއަށްهللاސާޔާ ިކޮމްޕެނީ" ިކޮންސްޓްރަކްޝަން ި ި"ސާޔާ ިހެކި ، ގެ ިސާބ ތު ޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމުގެ
ި ިއެފަރާތަށްިލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ ، ިނުވަނީސް ިކުރެވ ފައ  ިއުސޫލުން ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިމަސައްކަތް ިޢ މާރާތްގެ އެ

ލ ބ ފައ ިނުވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ން  ިމީއެވެ.މުޙައްމަދުިވަޙީދުިފައ ސާިދީފައ ވާކަމުގެިސާބ ތުިހެކި 
 

ގދ.ވަޓަވައްރެހާގެިމެނޭޖްމަންޓުގައ ިއެދުމުން،ިގދ.ވާދޫިސ އްޙީިމަރުކަޒަށްިފްލެޓްިސްކްރީނެއްިބޭނުންވެގެންިި-1
)ސުޕަރޖެނެރަލްިބްރޭންޑް(ގެިޓީ.ވީިއެއްިވަނީިހަދ ޔާކޮށްފައ ިކަމަށާއ ،ިއަދ ިމ ދެންނެވ ިޓީ.ވީިހަދ ޔާކޮށްފައ ވަނީި

އަކީިއޭރުގެިކައުންސ ލަރުިމުޙައްމަދުިވަޙީދުގެިހުއްދަލ ބ ިއެފަރާތައްވެސްިއެނގ ގެންިކަމުގައާއ ،ިނަމަވެސްިހ ތާމަި
ިޒުހެއ ރުގެި ިއަޙްމަދު ިވޯކަރު ިހެލްތް ިކޮމ އުނ ޓީ ިހެލްތް ިޕަބްލ ކް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިވާދޫ ިޓީ.ވީ މ ދެންނެވ 
ިއޭރުގެި ިކޮށްފައ ވަނީ ިމ ކަން ިކަމަށާއ ، ިބަހައްޓާފައ ވާ ިމޭޒުމަތީގައ  ިކޮޅުދާލ ގޭގެ ިގދ.ވާދޫ ިކަމުގައ ވާ އަމ އްލަގެ

ިއީސްިމުޙައްމަދުިވަޙީދުއަށްިވަރަށްިރަނގަޅަށްިއެނގ ގެންިކަމަށްިބުނާިކައުންސ ލަރުިއަދ ިމ ހާރުގެިކައުންސ ލްިރަި
 މައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި 
ިޔޮޓްި ިދީފައ ނުވާކަމަށް ިޓީވީއެއް ިސްކްރީން ިފްލެޓް ިސ އްޙީމަރުކަޒަށް ިގދ.ވާދޫ ގދ.ވަޓަވައްރެހާއ ން
ިއެއްޗެއްި ިދީފައ ވާ ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިބުނާތީއާއ ،ިސ އްޙީމަރުކަޒަށް ިލ މ ޓެޑުން ިޕްރައ ވެޓް ިމޯލްޑ ވްސް ޓުއާސް

ިޒުހަ ިއަޙްމަދު ިޙަވާލުވެހުރ  ިހ ންގުމާ ިސ އްޙީމަރުކަޒު ިކުރ ން ިބޭނުންކޮށްފައ ވާކަން ިގެންގޮސް ިގެއަށް ނޭނގޭިއ ރު
ފ ސަރގެިއ ތުރުންިއެސ ސްޓެންޓްިމެނޭޖަރިބުނާތީއާއ ،ިގދ.ވާދޫިކަމަށްިސ އްޙީމަރުކަޒުގެިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްިއޮި

ިފްލެޓްި ިހުރ  ިކޮޅުދާލ ގޭގައ  ިކަމުގައ ވާ ިގެ ިޒުހައ ރުގެ ިއަޙްމަދު ިޙަވާލުވެހުރ  ިކުރ ން ިހ ންގުމާ ސ އްޙީމަރުކަޒު
ސްކްރީންިޓީވީއަކީިއޭނާއަށްިވަޓަވައްރެހާއ ންިދ ންިޓީވީއެއްިކަމަށްިއޭނާިބުނާތީއާއ ،ިއެއީިވާދޫިސ އްޙީމަރުކަޒަށްި
ިމ ހ ސާބުންި ިމ މައްސަލަ ިލ ބ ފައ ނުވާތީ ިހެކ  ިކުރެވޭވަރުގެ ިސާބ ތު ިޓީވީއެއްކަން ިދީފައ ވާ ވަޓަވައްރެހާއ ން

ިމީއެވެ.ނ ން
ި

ގުޅ ގެންި މ ވަނީއެވެ.މ މައްސަލައާއި  ިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައި 

 

ިޕޮއ ންޓްި .2.2 ިކޮމ ޓީން ިދ ން ިޕޮއ ންޓް ިއެސްޓ މޭޓްތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިމަސައްކަތަށް ިހެދުމުގެ ރަށްވެހ ގޭ
ިގުޅ ގެންި ިއ ޢުލާންތަކާ ިކުރާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިނުވާތީ،ިގދ.ވާދޫ ިކަމަށް ިއުޞޫލަކުން ިހަމަހަމަ ިދީފައ ވަނީ

 ހުށަހަޅާިއެސްޓ މޭޓްިތަކަށްިޕޮއ ންޓްިދ ނުމުގައ ިހަމަހަމަިއުޞޫލަކުންިޕޮއ ންޓްިދ ނުމަށް.
 

ިކުރުމަށްި .2.1 ިޙަވާލު ިއެމަސައްކަތް ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެސްޓ މޭޓް ިމަސައްކަތަށް ރަށްވެހ ގޭގެ
ި ިނ ންމާ، ިއޮފީސް( ިވާދޫ ި)އޭރުގެ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިސާޔާ،ިގދ.ވާދޫ ިވާދޫ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ އެމަސައްކަތް

ިޢަބްދު ިޢަބްދުهللاިއަޙްމަދު ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާިމުޙައްމަދު ިއ ދާރާގެ ިއެއްބަފާިهللاއަކީިވާދޫިކައުންސ ލްގެ ނޑު ިއެއްބަ ގެ
ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިކަމަށްވާއ ރު ިއެންޓ 8.06ިިކޮއްކޮއެއް ިހޯދައެއް ިބުނާފަދަ ިކޮމ ޝަނުންި-ގައ  ކޮރަޕްޝަން

-އ ނުވާތީ،ިކައުންސ ލާިގުޅުންހުރ ިވ ޔަފާރ އަކުންިއެއްޗެއްިގަންނަިނަމަިނުވަތަިޚ ދުމަތެއްިހޯދާނަމަިއެންޓ ިހޯދާފަ
ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުންިހުއްދަިލ ޔުމަކުންިހޯދުމަށް.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިހުންނަ ިބަނދަރުމަތީގައ  ިރޭނުމުގެިރ.އުނގޫފާރު ިފާރު ިމަގުމަތީ ިއުތުރުފަރާތު ިގުޅ ގެންިިސްޓޭޖްގެ މަސައްކަތާ
ިތަޖްރ ބާގެި ިތެރެއ ން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެ ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިބ ޑާއެކު ިއުޞޫލާއ  ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިދ ންއ ރު މަޢުލޫމާތު

ިނެތްނަމަވެސް ިބުނެފައ  ިޖެހޭނެކަމަށް ިހުށަހަޅަން ިލ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިދެން ިއަގާއި ިލ ޔުންފ ޔަވައ  ބ ޑެއްނަމަ
ިމުއްދަތުި ިމަސައްކަތުގެ ިބ ޑްތަކުގައ ވެސް ިހުށަހަޅާ ިކުރ ން ިއުޞޫލުކަމަށްވާތީއާއ ، ިއާއްމު ިއޮތުމަކީ މުއްދަތު
ހުށަހަޅަނީިވަކ ިސ ޓީއަކުންކަމަށްިޙުސައ ންިޔޫސުފްގެިބަޔާނުގައ ިބުނ ނަމަވެސްިއޭނާިރ.އުނގޫފާރުިކައުންސ ލްގެި

ިހުށަހަޅާ ިމީގެކުރ ން ިސ ޓީއަކުންިއ ދާރާއަށް ިވަކ  ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިމުއްދަތު ިމަސައްކަތަކުގެ ިބ ޑްތަކުގައ  ފައ ވާ
ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިސާބ ތުވާތީއާއ ، ިތަޙްޤީގަށް 6.28ިނޫންކަން 6.28ިއާއ  އަދި 6.12ިއާއ 

6.11ި ިކަމެއްކަމަށް ިލާޒ މް ިއޮތުމަކީ ިމުއްދަތު ިމަސައްކަތުގެ ިބ ޑްގައ  ިރ ޢާޔަތްކޮށް ިމާލ އްޔަތުިއަށް ބެލެވޭތީއާއ 
ި ިހ ސާބުތައ6.28ްގަވާއ ދުގެ ިއަންދާސީ ިއެފަރާތްތަކުންި، ގައ  ނޑުމަށްފަހު ިކެ ިހާޟ ރުގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅ 

ހުށަހެޅ ިއަގާއ ިމުއްދަތުިއެނގޭނެގޮތަށްިލ ޔެިއެފަރާތްތަކުގެިސޮއ ިހޯދަންވާނެކަމަށްިބުނެފައ ވާއ ރުިމ މަސައްކަތާއި 
ިރ.އުނގޫފާ ިސޮއ ކޮށްފައ ވާިގުޅ ގެން ިފަރާތްތަކުން ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ރު

ިމަސަްއކަތުގެި ިއޮތުމުންނާއ  ިސުމެއް ިގޮތުގައ  ިމުއްދަތުގެ ިސޮއ ކޮށްފައ ވާއ ރު، ިޔޫސުފް ިޙުސައ ން ޝީޓްގައ 
ިޙު ިއެހެންފަރާތްތަކުން ިދ ޔަ ިހުށަހަޅަން ިބ ޑް ިހުށަހެޅުމަށް ިއެވަގުތު ިފުރުޞަތުިމުއްދަތެއް ިޔޫސުފަށް ސައ ން

ިފަހުގެި ިދުވަހުގެ ިހުށަހެޅ  ިބ ޑް ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިމުއްދަތު ިމަސައްކަތުގެ ިއޭނާގެ ިޔޫސުފް ިޙުސައ ން ދ ންނަމަވެސް
ިމުއްދަތުި ިމަސައްކަތުގެ ިޔޫސުފް ިޙުސައ ން ިއެނގޭތީއާއ  ިއ ޢުތ ރާފުން ިޔޫސުފްގެ ިޙުސައ ން ވަގުތެއްގައ ކަން

ިހުށަ ިޙަވާލުވެހުރި ބަޔާންކޮށްިކައުންސ ލަށް ިމ މަސައްކަތާއ  ިއޭރު ިއ ދާރާއ ން ިޙަވާލުވީިިކައުންސ ލްގެ ހެޅ ިސ ޓީއާ
ކައުންސ ލްިމެމްބަރިމުޙައްމަދުިނަސީމްިކަމަށްިޙުސައ ންިޔޫސުފްިބުނާތީއާއ ިބ ޑްތައްިއ ވެލުއޭޝަނަށްިދ ޔައ ރުި

ިކު ިއ ވެލުއޭޓް ިބ ޑް ިއޮތްކަމަށް ިމުއްދަތު ިމަސައްކަތުގެ ިބ ޑަކާއެކުވެސް ިތަޙްޤީގުގައި ހުރ ހާ ިފަރާތްތަކުން ރ 
ިނާޖާއ ޒްި ިޔޫސުފަށް ިޙުސައ ން ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަގާމުގެ ިނަސީމްގެ ިމުޙައްމަދު ިމ ކަމަކީ ބުނެފައ ވާތީ،
ިކުރުމުގެި ިމަނާ ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން ިވީމާ ިބެލެވެއެވެ. ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދައ ދ ނުމަށް ފައ ދާއެއް

ި ިމާއ21ިިްޤާނޫނުގެ ިދަޢުވާިވަނަ ިމައްޗަށް ިރ.އުނގޫފާރުގެ ިޒެފ ރު، ިނަސީމް/ ިމުޙައްމަދު ިދަށުން ި)ހ(ގެ ދާގެ
 ކުރުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ.

 
ިނަންބަރި ިއެކައުންސ ލްގެ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ އ ޢުލާނA/2011/52ިިާ/303ރ.އުނގޫފާރު

ިޔޫސުފަށްި ިޙުސައ ން ިިގުޅ ގެން ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިޚ ލާފަށ6.00ިްއ ތުރު އާ

ިބަނދަރުމަތީގައ  ިފަރާތެއްިިރ.އުނގޫފާރުގެ ިރާނައ ދޭ ިމަގުމަތީފާރު ިއުތުރުފަރާތުގައ  ިސްޓޭޖްގެ ހުންނަ
ހޯދަންިބޭނުންވެގެންިއުނގޫފާރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިކުރ ިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެންިއަންދާސީހ ސާބުި

ރ.އުނގޫފާރު(ިހުށަހެޅ ިއަންދާސީި، ހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައ ިހ މެނޭިޙުސައ ންިޔޫސުފްި)ފަލަކް
ިމަޢުލޫމާތުިހ ސާ ިބެހޭގޮތުން ިމ މަސައްކަތާ ިޖަހާފައ ނުވާކަމަށާއ ، ިމުއްދަތު" ި"މަސައްކަތުގެ ބުގައ 

ިޕޮއ ންޓްި ިއަށްވެސް ިމުއްދަތު" ި"މަސައްކަތުގެ ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވާ ސާފުކޮށްދ ންއ ރު
ިޖަހާފައ  ިމުއްދަތު ިއެހެންވީއ ރު ިއޮންނަކަމަށާއ ، ިހަމަޖެހ ފައ ވާކަމަށް ިސަބަބުންިިދ ނުމަށް ނެތުމުގެ

ިއުތުރުބުރީި ިމާޅޮސްމަޑުލު ިނަމަވެސް ިބާޠ ލުވާންޖެހޭނެކަމަށާއ ، ިއަންދާސީހ ސާބު ިޔޫސުފްގެ ޙުސައ ން
ިބާޠ ލުނުކޮށްި ިއަންދާސީހ ސާބު ިއޭނާގެ ިގޮތަކީ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ އުނގޫފާރު

ިއޭނާއަށްިމައްސަލަިޙަވާލުކުރުންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

%ި ިއަގުގެ ިއ ތުރ20ިިުމަސައްކަތުގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިޔޫސުފަށް ިޙުސައ ން ިވާތީއާއ ، ިއ ތުރަށްކަމަށް އަށްވުރެ
ިމަސައް ިކޮށްފައ ވާ ިނ ންމައ ގެން ިކައުންސ ލުން ިހުށަހަޅައ  ިކައުންސ ލަށް ިކައުންސ ލްގެިމަސައްކަތަކީ ކަތެއްކަން

ިކައުންސ ލްގެި ިނ ންމީ ިކުރުމަށް ިއ ތުރުމަސައްކަތް ިނެތުމުންނާއ  ިއެނގެން ިތަކުން ިޔައުމ އްޔާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
%ި ިކޮންޓްރެކްޓުގެ ިއަގު ިމަސައްކަތުގެ ިއ ތުރު ިނޫންކަމާއ  ިހުށަހަޅައ ގެން ިބޮޑުކަނ20ިްބައްދަލުވުމަކަށް އަށްވުރެ

ި ިރ.އުނގޫފާރު ިމުޙައްމަދުިނޭނގޭކަމަށް ިމެމްބަރ ިކައުންސ ލްގެ ިޢަލީއާއ  ިޢަބްދުއްނާޞ ރު ިރައީސް ކައުންސ ލްގެ
ިކައުންސ ލްި ިހުރީ ިޙަވާލުވެ ިފަރާތުން ިކައުންސ ލްގެ ިއެޕްރޮޖެކްޓާ ިއެދުވަސްވަރު ިބުނާއ ރު، ިބަޔާނުގައ  އ ޤްބާލްގެ

ިކައުންސ ލްި ިހުރ  ިޙަވާލުވެ ިއެޕްރޮޖެކްޓާ ިކުރ ން ިކަމަށް ިނަޖީބް ިނަސީމުގެިިމެމްބަރިޙުސައ ން މެމްބަރިމުޙައްމަދު
އ ތުރުންިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރިމުޙައްމަދުިއ ޤްބާލާއ ،ިކައުންސ ލްގެިރައީސްިޢަބްދުއްނާޞ ރުިބުނާތީއާއ ،ިއ ތުރުި

ިކަމަށްވާތީ ިނަޖީބު ިޙުސައ ން ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީ ިފަރާތުން ިކައުންސ ލްގެ ިލ ޔުމުގައ  ިކުރ  ިޙަވާލު މ އީި، މަސައްކަތް
ވަނަިމާއްދާއާއ ިޚ ލާފުކަމެއްިކަމުން،ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑ6.00ިިްއްޔަތުިގަވާއ ދުގެިދައުލަތުގެިމާލ 

ިއެންޑްި ި ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެޅުމަށް ިފ ޔަވަޅު ިމެދު ިނަޖީބާއ  ިޙުސައ ން ިމެދުވެރ ކޮށް ޓްރެޜަރީ
ިޓްރެޜަރީއަށްިއެންގުމަށްިނ ންމީއެވެ.ިި

ިކަތީބުކު ިއޮފީހުގެ ިރަށު ިފޮއްދޫ ިހަވާލުވެހުރި ، ރީގެ ިއެއޮފީސްހ ންގުމާ ިޙަސަން ިއ ބްރާހ މް ިމާރެހާ ށ.ފޮއްދޫ
ންޗްިވަނަިނަންބަރުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާފަދައ ން،ިއެއޮފީހުންިކުރާިލ1ިިޯގ86/1ިިެދުވަސްވަރުިޤާނޫނުިނަންބަރުި

ި ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކުރުމުގައ  ިދަތުރުތައް ިބަޔާންކުރ8.00ިިާގަވާއ ދުގެ ިގައ  ި)ނ( ިނަންބަރުގެ ވަނަ
އެކަންތައްތައްިދަފްތަރުކޮށްފައ ނުވާކަންިފޮއްދޫިއޮފީހުގެިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިި،ކަންތައްތައްިރަނގަޅަށްިއޮޅުންިފ ލުވައ 
ވަނ21ިިަިކޮރޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމާބެހޭިޤާނޫނުގެި، 1000/01އެނގެންހުރ ނަމަވެސްިޤާނޫނުިނަންބަރުި

ިކުށްި ިދ ނުމުގެ ިހޯދައ  ިހޯދުމާއ  ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ، މާއްދާގައ 
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިލ ބ ފައ ނުވާތީ ިހެކ  ިމ ންވަރަށް ިކޮމ ޝަންގެި-އެންޓ 1006/20ިިސާބ ތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަން

ި 12ިޤާނޫނުގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިނަންބ2ިަވަނަ ިކުށެއްިވަނަ ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ރުގައ ވާ
ނޑައަޅައ  ކަ ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.، އެކުލެވޭިމައްސަލައެއްިނޫންކަމުގައި 

 
ިނ ިއަދ  ިކަތީބު ިއޮފީހުގެ ިމައްސަލަިޤަ.ފޮއްދޫ ިބުނާ ިކުރ ކަމަށް ިދަތުރުތަކެއް ިލޯންޗު ިޚ ލާފަށް އެއް،ިވާއ ދާ

ިހުށަހެޅު ިކުމ ކޮމ ޝަނަށް ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިމ ކޮމ ޝަނުން ިހ ނގާފައ ވާގޮތެއް ިއެކަން ިރަށުިމާގުޅ ގެން، ިފޮއްދޫ ރީގެ

ލޯންޗުިއޮންނައ ރުވެސްިސަރުކާރުގެިބޭނުންތަކަށްިކުރ1ިިާލޯންޗުިއޮންނަިކަމަށާއ ،1ިިނ.ފޮއްދޫގައ ި
ިލޯންޗާި ިފ ރ މީހާ(ގެ ިނާޒ މާގެ ިދަރ  ި)ކަތީބުގެ ިޢަރީފް ިޙަވާލުކުރަނީ ިކުރުމަށް ިދަތުރުތަކެއް ހުރ ހާ
ހެލްތުވޯކަރިދ ޔާނާިޢަލީއަކީިފޮއްދޫިކަތީބަށްި ކަމަށާއ ،ިނ.ފޮއްދޫިހެލްތްޕޯސްޓުިހ ންގުމާިޙަވާލުވެހުރި 

އެތާނގެިބޭނުންތަކަށްިކުރާިހުރ ހާިދަތުރުތަކެއްވެސްިދެނީިކޯޓުގެިކާތ ބާި، ތ އްތ ބޭިކ ޔާިމީހަކަށްވާތީ
ިސްކޫލް ިނ.ފޮއްދޫ ިކަމަށާއ ، ިލޯންޗަށް ިގެ ިޢަރީފް ިފ ރ މީހާ ިޙަވާލުވެހުރި ިނާޒ މާގެ ހ ންގުމާ

އެސ ސްޓެންޓްިހެޑްމާސްޓަރިއާދަމްިއަޙްމަދަކީިފޮއްދޫިކަތީބަށްިތ އްތ ބޭިކ ޔާިމީހަކަށްވާތީ،ިއެތާނގެި
ިގެި ިޢަރީފް ިފ ރ މީހާ ިނާޒ މާގެ ިކާތ ބާ ިކޯޓުގެ ިދެނީ ިދަތުރުތަކެއްވެސް ިހުރ ހާ ިކުރާ ބޭނުންތަކަށް

 ލޯންޗަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކަތީބު ިމާރެހާނ، އޮފީހުގެ ިއެއޮފީސްޙ އ ބްރާި،.ފޮއްދޫ ިޙަސަން ިވުހ ންގެިިމް ދުވަސްވަރުިިހުންނެވ ވާލުވެިޙަމާ

ިިތ ޔައ ދާރާއ ން ިާމލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކުރ ން ިދަތުރުުކރުމުގެ ިއޮޅުންިވާޤަލޯންޗު ިސާފުކޮށް އ ދުގައ 
ި ިނަްނބަރު ިޤާނޫނު ިހޯދުމަށްފަހު، ިމަޢުލޫމާުތަތއް ިލާޒ މުކުރާ ިކަްނތައް،86/1ިިފ ލުވަން ިއޮފ ޝަލް :

ި 1ިިޗެޕްޓަރ 1ިގެ ިނުވާަކން ިދަފުތަރުކޮށްފައ  ިމަީތން ިގޮތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ފާހަގަިވަނަ

ި ި)މ ކުރެވ ފައ ވާތީ، ިއޮފީހުން ިދަތުރެއްިމުސްތަޤުބަލުގައ  ިއެއްވެސް ިއ ދާރާއ ން( ިކައުންސ ލްގެ ިފޮއްދޫ ހާރުގެ

ިރައްވާިކު ިއެއ ދާރާގައ ިނަމަ ި ިހޯދުމަށްފަހު ިމަޢުލޫމާތުތައް ިހޯދަންޖެހޭ ިކުރީން ިކުރުމުގެ ދަތުރެއް
ިދ ނުމަށް ިސަމާލުކަމެއް ި ިާހއްޞަ ިބެހެއްޓުަމށް ިއ ދާރާގައި ިދަފުތަރުކޮށްފައ  ިކައުންސ ލްގެ ށ.ފޮއްދޫ

ިދެންނެވީއެވެ.
ި
ި
ިލޯންިނ ިފަރާތެއްގެ ިއޮތް ިމަސްލަހަތު ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިކޯޓުން ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިހުރ ހާިޗުި.ފޮއްދޫ ިއެކޯޓުގެ ން

ިދަތުރުތަކެއްިކުރާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި
 

ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިނާޡ މާިިފޮއްދޫ ިމީނާޒް ިއޮފ ސަރިނ.ފޮއްދޫ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއެސ ސްޓެންޓް ކޯޓުގެ
ިމާލ އްޔަ ިދައުލަތުގެ ިޙަމީދު ިގަވާއ ދުގެ ިއެންޓ 8.06ިިތުގެ ިމަތީން ިގޮތުގެ ިނަންބަރުގައ ވާ ކޮރަޕްޝަންި-ވަނަ

ިގ ނަި ިވަރަށް ިބޭނުމަށް ިކޯޓުގެ ިލޯންޗުން ި"ޑޭޝް" ިފ ރ މީހާގެ ިހޯދުމެއްނެތ ،ިއޭނާގެ ިހުއްދަ ިލ ޔުމުން ކޮމ ޝަނުން
ކޮމ ޝަންއ ންިލ ޔުމުންިހުއްދަިިކޮރްޕޝަންި-ދަތުރުތަކެއްިކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ިިމ ގޮތަށްިކަންތައްިކޮށްފައ ވަނީިއެންޓ ި

ހޯދައ ގެންިމެނުވީިިނުކުރެވޭނެކަމަށްިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިކަންިނޭނގޭތީކަމަށާއ ި
އެކަންިއެނގުނުފަހުންިއޭނާގެިފ ރ މީހާގެިލޯންޗުންިދަތުރުިނުކުރާކަމަށްިބުނ ނަމަވެސްިނޭގުމަކީިއެއްވެސްިމީހާކުި

އ ސްވެިބަޔާންިކުރ ިކަންތައްތަކުގެިމައްޗަށްިނަޒަރުކޮށްިބަލާއ ރުި، ބަރީއަވާނެކަމެއްިނޫންކަމުގައ ވަތީިިޒ ންމާއ ން
ިނާޖާއ ޒުި ިއަރީފުއަށް ިފ ރ މީހާ ިއޭނާގެ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިއެއަމަލަކީ ިޙަމީދުގެ ނާޡ މާ

1000/1ިހީިހެކ ންިއެނގެންިއޮތުމުންިޤާނޫނުިނަންބަރުިފައ ދާތަކެއްިހޯދައ ދީފައ ވާކަންިކ ތާބީިހެކ ންނާއ ިޝަފަ
ި ިޤާނޫނުގެ ިމަނާކުރުމާބެހޭ ިހުއްޓުވުމާއ  ިބޭނުންކޮށްގެނ21ިިްކޮރަޕްޝަން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކުރުމަށް ިދަޢުވާ ިކަމުގެ ިހޯދައ ދ ން ިފައ ދާއެއް ި، ނާޖާއ ޒު ިނަންބަރު ކޮރަޕްޝަންި-އެންޓ 1006/20ިިޤާނޫނު
ވަނަިނަންބަރުގައ ިވާފަދައ ންިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށ1ިިްންގެިޤާނޫނުގެި)ހ(ިގެިކޮމ ޝަ

ިނ ންމީއެވެ.
 
ި.ފޮއްދޫިސްކޫލުންިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިލޯންޗުިދަތުރުތަކެއްިކުރ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަިނ
 

ިނ ިއަޙްމަދުފުޅު ިއާދަމް ިހެލެގެލ  ިނ.ފޮއްދޫ ިހ ންގުމާ ިސްކޫލް ިދުވަސްވަރުި.ފޮއްދޫ ހަވާލުވެހުރ 
ިނަންބަރުި ިޤާނޫނު ިކަމުގައ ވީނަމަވެސް ިދަތުރުތަކެއް ިމަދު ިވަރަށް ިކޮށްފައ ވަނީ ިޚަރަދުކޮށްގެން ިއެކަނ  އެސްކޫލުން

86/1ިި ިކުރުމުގައި 1ިގެ ިދަތުރުތައް ިލާންޗް ިކުރާ ިއެސްކޫލުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާފަދައ ން، ިނަންބަރުގައ  ވަނަ
ވަނަިނަންބަރުގެި)ނ(ިގައ ިބަޔާންކުރާިކަންތައްތައްިރަނގަޅަށްިއޮޅުނ8.00ިިްއ ދުގެިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާ

އެކަންތައްތައްިދަފްތަރުކޮށްފައ ނުވާކަންިފޮއްދޫިސްކޫލްގެިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގެންހުރ ނަމަވެސްިޤާނޫނުިި،ފ ލުވައ 
ި ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ،21ިިކޮރޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމާބެހޭިޤާނޫނުގެިި،1000/01ނަންބަރު

ިހެކި  ިމ ންވަރަށް ިސާބ ތުކުރެވޭ ިކުށް ިދ ނުމުގެ ިހޯދައ  ިހޯދުމާއ  ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު މަޤާމުގެ
ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ12ިެކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންގެިޤާނޫނުގެި-އެންޓ 1006/20ިިލ ބ ފައ ނުވާތީިޤާނޫނުިނަންބަރުި

ިނަންބަރ2ިު ިނޫންކަމުގައ ިވަނަ ިމައްސަލައެއް ިއެކުލެވޭ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ގައ ވާ
ނޑައަޅައ ،ި ިނ ންމީއެވެ.ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންކަ
ި

ިމައްސަލަނ ިބުނާ ިކުރ ކަމަށް ިދަތުރުތަކެއް ިލޯންޗު ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިސްކޫލުން މ ކޮމ ޝަނަށްިި،.ފޮއްދޫ

ި ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިމ ކޮމ ޝަނުން ިހ ނގާފައ ވާގޮތެއް ިއެކަން ިއާދަމްިހުށަހެޅުމާގުޅ ގެން، ިހެލެގެލ  ށ.ފޮއްދޫ

ިދުވަސްވަރުި ިހަވާލުވެހުރ  ިހ ންގުމާ ިސްކޫލް ިށ.ފޮއްދޫ ިދަތުރުކުރުމުގެިިތ ޔަސްކޫލްއ ންިއަޙްމަދުފުޅު ލޯންޗު
ި ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިޤަކުރ ން ިމަޢުލޫމާތުތައްިވާއ ދުގައ  ިލާޒ މުކުރާ ިފ ލުވަން ިއޮޅުން ސާފުކޮށް
ި ިނަންބަުރ ިޤާޫނނު 86/1ިިހޯދުމަށްފަހު، ިޗެޕްޓަރ ިކަންތައް، ިއޮފ ޝަލް :1ިި ިމާއްދާގައ 1ިގެ ވަނަ

ި ިނުވާކަން ިދަފުތަރުކޮށްފައ  ިމަތީން ިގޮތުގެ ިކުރެވ ފައ ވާތީ،ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއޮފީހުންިފާހަގަ މުސްތަޤުބަލުގައ 
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ިފޮއް ިކުި)މ ހާރުގެ ިދަތުރެއް ިއެއްވެސް ިއ ދާރާއ ން( ިކައުންސ ލްގެ ިރައްވާދޫ ިކުރީންިނަމަ ިކުރުމުގެ ދަތުރެއް
ިހާްއަޞިި ިބެހެްއޓުމަށް ިދަުފތަރުކޮށްފައ  ިއެއ ދާރާގައ  ި ިހޯުދމަށްފަހު ިމަޢުލޫާމތުތައް ހޯދަންޖެހޭ

ިދެންނެވީއެވެ.ިިސަމާލުކަމެއްިދ ނުމަށް

ިިިި
ިފޮއްދޫިހެލްތުިޕޯސްޓްި

ި
ދ ޔާނާިޢަލީިށ.ފޮއްދޫިހެލްތުިޕޯސްޓްިހ ންގުމާިހަވާލުވެހުރ ިދުވަސްވަރުިއެހެލްތުިިށ.ފޮއްދޫިސުވާސާގޭި

ިނަންބަރުި ިޤާނޫނު ިކަމުގައ ވީނަމަވެސް ިދަތުރުތަކެއް ިމަދު ިވަރަށް ިކޮށްފައ ވަނީ ިޚަރަދުކޮށްގެން ިއެކަނ  ޕޯސްޓުން
86/1ިި ިލާނ1ިްގެ ިކުރާ ިއެޕޯސްޓުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާފަދައ ން، ިނަންބަރުގައ  ިކުރުމުގައި ވަނަ ިދަތުރުތައް ޗް

ވަނަިނަންބަރުގެި)ނ(ިގައ ިބަޔާންކުރާިކަންތައްތައްިރަނގަޅަށްިއޮޅުނ8.00ިިްދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި
ިއެނގެންހުރ ނަމަވެސްިި،ފ ލުވައ  ިޕޯސްޓުގެިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިހެލްތު ިފޮއްދޫ އެކަންތައްތައްިދަފްތަރުކޮށްފައ ނުވާކަން

ިނަންބަރުި ިި،1000/01ިޤާނޫނު ިޤާނޫނުގެ ިމަނާކުރުމާބެހޭ ިހުއްޓުވުމާއ  ިމާއްދާގައި 21ިކޮރޕްޝަން ވަނަ
ިސާބ ތުކުރެވޭި ިކުށް ިދ ނުމުގެ ިހޯދައ  ިހޯދުމާއ  ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ބަޔާންކޮށްފައ ވާ،

ވަނ12ިަކޮމ ޝަންގެިޤާނޫނުގެިިކޮރަޕްޝަން-އެންޓ 1006/20ިިމ ންވަރަށްިހެކ ިލ ބ ފައ ނުވާތީިޤާނޫނުިނަންބަރުި
ިމައްސަލައެްއ2ިިމާއްދާގެި)ހ(ިގެި ިއެކުލެވޭ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިފަދައ ންިމ މައްސަލައަކީ ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ

ނޑައަޅައ  ކަ ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިނޫންކަމުގައި 
ި

ި ިފެންނަކަމަށް ިއެންގުމަށް ިއ ޞްލާޙުކުރަން ިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިރ ޕޯޓުގައ  ިކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްފައ ވާ
 އެންގުމަށްިނ ންމުނެވެ.

ި
ިމައްސަލާގަ ިމަސައްކަތަށްިމ  ިސާފުކުރުމުގެ ިފޮޅާ ިހޮސްޕ ޓަލް ިތ.އަތޮޅު ިބަލާއ ރު ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު އ 

ިތަފްޞ ލްކޮށްި ިއ ތުރަށް ިކްރައ ޓީރ ޔާ ިއ ވެލުއޭޝަން ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓް ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިބ ޑްތައް ހުށަހަޅާފައ ވާ
ިމާލ އްޔަި ިދައުލަތުގެ ިޕޮއ ންޓްދީފައ ވުމާއ  ިކަންކަންިއެގޮތުގެމަތ ން ިބައެއް ިއެއްގޮތްނޫން ިމުޅ ން ިގަވާއ ދާ ތުގެ

ިމަސައްކަތްި ިދ ނުމަށް ިމާކުސް ިއ ތުރަށް ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިއ ވެލުއޭޝަންގައ  ިނަމަވެސް ިކުރެވުނު ިފާހަގަ ހުރ ކަމަށް

ިޙަވާލުިފޮޅާިހޮސްޕ ޓަލްިއަތޮޅު.ތ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިމަސައްކަތް ިފަރާތެއްިސާފުކުރުމުގެ ކުރާނެ
ިމަތީއަގުި ިނުދީ ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިދަށްއަގު ިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ިކޮރަޕްޝަނަށް ނޑައެޅ އ ރު، ކަ

 މައްސަލަ.ިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތަށްިދީފައ ވާކަމަށްިކަމަށްިބުނާި
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ިކަރުދާ ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވަނީ ިޕޮއ ންޓް ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ  ިނުވާތީއާއ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ  ހުގައި ކޮށްފައ ވާކަން
ިލ ބ ފައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން ިއެންމެ ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިވާތީއާއ  ިމ ންގަޑަށްކަމަށް ފަރާތަށްިިބަޔާންކޮށްފައ ވާ

ިމަސައްކަތްި ިސާފުކުރުމުގެ ިފޮޅާ ިކުނ ކަހާ ިހޮސްޕ ޓަލްގައ  ިކުރ ން ިއޭނާއަކީ ިނުވަނީ ިހަވާލުކޮށްފައ  މ މަސައްކަތް
ިޚ ލާފުވެގެ ިއެގްރ މެންޓާ ިމަސައްކަތުގެ ިވަކ ކުރެވ ފައ ވާިކުރ އ ރު ިއެމަސައްކަތުން ިއަންގަވައ ގެން ިމ ނ ސްޓްރީން ން

ިއެނގޭތީއާއި  ިލ ޔެކ ޔުމުން ިމ ކަން ިއަދ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ  ިރ ޕޯޓްގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ފަރާތަކަށްވާތީކަމަށް
ިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިމަސައްކަތަށް ިސާފުކުރުމުގެ ިފޮޅާ ިހޮސްޕ ޓަލް އ ވެލުއޭޝަންިި،ތ.އަތޮޅު

ިމ މަސައްކަތްި ިލ ބެނީ ިޕޮއ ންޓް ިމަތ ން ިއެންމެ ިޕޮއ ންދ ނުމުން ިފަރާތުން ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިއެއްގޮތަށް ކްރައ ޓީރ ޔާއާ
ިފަރާތަ ިކުރ މަތ ލާފައ ވާިިށްޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމަސައްކަތަށް ިސާފުކުރުމުގެ ިފޮޅާ ިހޮސްޕ ޓަލް ިތ.އަތޮޅު ކަމަށްވާތީ

-)އެންޓ 13/2008ިިޤާނޫނުިނަންބަރި، އެމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމުގައ ިިއޭނާއާފަރާތްތަކުގެިބ ޑްތައްިއ ވެލުއޭޓްކޮށްި
ި ިޤާނޫނު(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ 21ިިކޮރަޕްޝަން ި)ހ(ިގެ ިމާއްދާގެ ިނަންބ2ިިަވަނަ ިކޮރަޕްޝަންގެިވަނަ ިފަދަ ރުގައ ވާ

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ި  ކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިޒާތުގެިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
ި

ިމ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ިއ ެވލުއޭޓްކޮްށ2ި ިބ ޑްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމަސައްކަތަށް ިސާފުކުރުމުގެ ިފޮާޅ ިހޮސްޕ ޓަލް ިތ.އަތޮޅު .

ިތަފްޞީލްކޮްށި ިއ ތުރަށް ިކްރައ ޓީރ ޔާ ިއ ވެލުއޭޝަން ިޝީޓުގައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު ިދީފައ ވަނީ ޕޮއ ންޓް

ިއު ިޢަމަލުކުރަންވީ ނޑުތަކާއ  ިމ ންގަ ިބޭުނންކުރެވޭ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ  ިކަމަްށި"ބ ޑް ޞޫލުތައް"

ިލ ޔުމުންި ިމަޢުލޫމާތު ިދޭނެކަމުގެ ިޕޮއ ންޓް ިމ ގޮތަށް ިކަމާއ  ިލ ޔުމެއްގައ ވާގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައ ވާ

ިފާހަަގި ިއެނގެންނެތްކަން ިދީަފއ ވާކަން ިފަރާތްތަކަށް ިހާޞ ރުވ  ިބައްދަލުވުަމށް ިދ ނުމުގެ މައުލޫމާތު

ިޤަ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިކަމުން، ިއެހެން ިކުރެވެއެވެ. ިގޮތަށ6.28ިިްވާޢ ދުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ

ިހ ސާުބި ިއަންދާސީ ިކުރުވުމަށްޓަކައ ، ިމަސައްކަތް ިހޯދުމާ ިމާހ ުރން ިފަްނނީ ިގަތުމާ ތަކެތ 

ިހުށަހަޅާި ިޕްރޮޕޯސަލް ިއެދ  ިއެކަަމށް ިކަރުދާހުގައ ، ިމަޢުލޫމާތު ިމަޢުލޫާމތުދޭއ ރު ހުށަހެޅުމަށް،
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 ނަންބަރުި

ިކުރެވޭ ިއ ވެލުއޭޓް ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިަކންތައްަތއްިފަރާތްތަކުގެ ިބަލާނޭ ިކުރުމުގައ  ިއ ވެލުޭއޓް ިގޮތާއ  ނޭ

ިބައ ތަކަްށި ިބައ ކުރެވޭ ިބައ ކުރެވ ، ިބައ ބަޔަށް ިތަފްޞީލުކޮށް، ިވީހާވެސް ިއުޞޫލު( ިދޭނެ )ޕޮއ ންޓް

ިހޮސްޕ ޓަލަްށި ިއަތޮޅު ިތ. ިބަޔާންުކރުމަށް ިތަފްޞީލުޮކށް ިކަްނތައްތައް ިބަލާނޭ ިދ ނުމުގައ  މާކްސް

ިއެންގީއެވެ.

ިއަތޮޅ2ު ިތ. .ިި ި ިއެދ  ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިސާފުކުރުމުގެ ިފޮޅާ ިބ ޑ02ިިްހޮސްޕ ޓަލް ފަރާތަކުން

ިކުޑައަުގި ިއެންމެ ި ނޑައަޅާފައ ވަނީ ިކަ ިކޮމ ޓީން ިކުރުމަށް ިއ ވެލުއޭޓް ހުށަހަޅާފައ ވީނަމަވެސް

ފަރާތުގެިބ ޑެވެ.ިއެހެްނކަމުންިމ ކަމަށްިއެދ ިޕްރޮޕޯސަލ0ިިްރ(ިހުށަހަާޅފައ ވ25555ިާ-ރ00555)

ިވީމާ،ިހުށަހެ ިފަހަގަކުރެވެއެވެ. ިނުވާކަން ިދެވ ފައ  ިފުރުޞަތެއް ިހަމަ ިހަމަ ިފަރާތަކަށް ިހުރ ހާ ޅ 

ވަނ2.50ިިަކުރ އަށްިއޮތްިތަނުގައ ިބ ޑްތައްިއ ވެލުއޭޓްކުރާއ ރުިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެި

ި ިި)ނ(މާއްދާގެ ިގޮތަށް ިގައ ާވ ިގެންދ އުމަށްޓަކައ  ިގޮތެއްަގއ  ިވާދަވެރ  ބީލަމުގައ ިީބލަމުގެކަންތައް

ި ިފަރާތްތަކަށް ިހުރ ހާ ިފުރުޞަތުތަކެއްބައ ވެރ ވާ ިތ.އަތޮޅުިިހަމަހަމަ ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް ދީގެން

ިހޮސްޕ ޓަލަށްިއެންގީއެވެ.

ނޑ ތީމުި ިދަތުރުކޮށްށ.ކަ ިލޯންޗު ިގައ  ިދޭ ިދަތުރުކޮށްދެނީ ިތަޙްޤީޤަށްިދެފާރަތުންވެސް ިކަމަށް އެއްއަގުތަކެއްގައ 
ިދަތުރުިި،ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ  ިފަރާތަކުންވެސް ިކޮންމެ ިދެފަރާތުންކުރެ ިޚ ދުމަތްދޭ ިލޯންޗުގެ އެހެންކަމުން

ނޑ ތީމުގައ ިލޯންޗުިި،ކުރެވ ދާނެތީއާއ  މ ހާތަނަށްިށ.ކަނޑ ތީމުިމެޖ ސްޓްރޭޓްިކޯޓުންިކޮށްފައ ވާިދަތުރުތަކަކީިށ.ކަ
މައްސަލަިރައްދުވާިި،ދަތުރުިކުރެވޭނެިއެންމެިހެޔޮިއަގުގައ ިކުރެވ ފައ ވާިދަތުރުތަކެއްކަމަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ 

ިއެ ިކޯޓުގެ ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ނޑ ތީމު ިށ.ކަ ިކަމުގައ ވާ ިފަރާތް ިއާއ  ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިމެޖ ސްޓްރޭޓްިއ ރުގެ ނޑ ތީމު ށ.ކަ
ގެިިއޭނާދެމެދުިޢާއ ލީިގުޅުމެއްިވާކަންިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ިނުވާތީއާއ ،ިކޯޓުގެިލޯންޗުިދަތުރުިކުރިފަރާތާި

ި ިދަތުރުކުރުވައ ގެން ިމެޖ ސްޓްރޭޓްލޯންޗުން ިލ ބ ފައ ިިއެއ ރުގެ ިފައ ދާއެއް ިއެހެންވެސް ިނުވަތަ ިމާލީ ވާކަންިއަށް

ނޑ ތީ ިކޯޓުންިށ.ކަ ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިކަނޑ ތީމު ިއުޅޭއ ރުވެސް ިފަރާތެއް ިދެ ިޚ ދުމަތްދޭ ިލޯންޗުގެ މުގައ 
ިއަބަދުވެސްި ިހޯދުމެއްނެތ  ިކޯޓޭޝަނެއް ިއެއްވެސް ިދަތުރުތައް، ިލޯންޗް ިކުރާ ިމަހަކުވެސް ކޮންމެ

ި ިކުރަމުންދާތާ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިއެދަތުރުތައ0ިްއެއްފަރާތަކާ ިއެގޮތުން ިވެއްޖެކަމަށާއ ، ކުރާިިއަހަރު
މެޖ ސްޓްރޭޓްިއާިދެމެދުިއޮންނަިގުޅުމެއްގެިސަބަބުންކަމަށާއ ،ިއަދ ިރަށުގައ ިލޯންޗުިދުއްވާިިފަރާތާއ 

ިބައި  ިމެޖ ސްޓްރޭޓަށް ިފައ ސާއ ން ިލ ބޭ ިމ ދަތުރުތަކަށް ިކުރާ ިއަގުބޮޑުކޮށް ިފަރާތަށްވުރެ ދެވަނަ
ިސަލަ.އަޅާކަމަށްިވަރަށްގ ނަިފަރާތްތަކަކުންިވާހަކަދައްކާކަމަށްިބުނާިމައް

36 
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ިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ ިި،ތަޙުޤީޤަށް ިނަންބަރު ިގެި-)އެންޓ 1006/20ިޤާނޫނު ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން
12ިި ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިގޮތުގެމަތ ނ2ިިްވަނަ ިނަންބަރުގައ ވާ ިކުށެއްިި،ވަނަ ިކޮރަޕްޝަންގެ މ މައްސަލައަކީ

ނޑައަޅައ ިމ މަ  ންމީއެވެ.އްސަލަިނ އެކުލެވ ގެންނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
 

ިމ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

2ި ިޚ ދުމަތްތަ. ިތަކެއްޗާއ  ިބޭނުންވާ ިހޯދަން ިކޯޓުން ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ނޑ ތީމު ިތ ންފަރާްތިިއްށ.ކަ ހޯދުމަށް
ިތަ ިކަމަށް ިފޯުނން ިއަންނަނީ ިޙްއަގުބަލަމުން ިފަހުިި،ވ ފައ ވާތީއާއ ފާހަގަކުރެޤީޤަށް ިއަގުބެލުމަްށ އެގޮތަށް

އެކަންިލ ޔުމުންިބަލަހައްޓަމުންިނުގެންދާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިމ ކަމަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވެދާެނި
ިމާލ އްޔަތުގެި ިދައުލަތުގެ ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިނުވަތަ ިތަކެތ  ިކުރ މަގުގައ  ިޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ކަމެއްކަމަށް

ިއެ ިޚ ދުމަތުގެިގަވާއ ދާ ިހޯދާ ިިނުވަތަ ިތަކެތީގެ ިގަްނނަ ިއެއްފަހަރާ ިކުރުމަށާއ ،ިއެގޮތުން ިޢަމަލު އްގޮތަށް
ި ިއަގު ިމަސައްކަތުގެ ިކުރުވާ 2000.00ިިނުވަތަ ިފެށ ގެން ިރުފ ޔާއ ން 25,000.00ި)އެއްހާސް(

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިނުވާނަމަ ިބޮޑު ިރުފ ޔާއަށްވުރެ ވަނ6.08ިިަ)ފަންސަވީސްހާސް(
ި ިއާއ  ި)ނ( ިތ ންަފރާތުނ6.20ިިްމާއްދާގެ ިމަދުވެގެން ިމަތ ން ިބަޔާންކުރާގޮުތގެ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ިފެނެއެވެ.ި ިއަންގަން ިކޯޓަށް ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ނޑ ތީމު ިށ.ކަ ިކުރުމަށް ިރެކޯޑު ިއެކަން ިލ ޔުމުން އަގުބެލުމަށާއ 
ި ިއަދ  ިއަގުބަލާއ ރު ިއްެއއްފަރާތެމ ގޮތުން ިނުވަގެ ިގެތަކަކުން ިއޮޕަރޭޓްކުރާިވ ޔަފާރ  ިއެއްފަރާުތން ތަ

ި ިތަކަކުން ިއުޅަނދު ިނުބެލެޭވނެކަމަްށވެސްިއަގުބެލުިތްތަކަކުންފަރާިވަކ ވަކ އަގުބެލުމަކީ ންކަމުގައ 
ނޑ ތީމުިމެޖ ސްޓްރޭޓްިކޯޓަށްިއެންގީއެވެ. ިށ.ކަ

ނޑ ތީމުގައ ިހު.1ި އެރަުށގައ ިިއަގުބަލަނީިކުރުމުގައ ިަދތުރުލޯންޗުިގެިމުއައްސަސާތަކުންިދައުަލތުިރ ށ.ކަ
ިއ ުތރުން،ކަމަށްިދެފަރާތުންިއެޚ ދުމަތްދޭ ިމ ދެފަރާތުގެ ިގޮތުން، ިއަުގބެލުުމގެ ިފަރާތުން ިތ ން ިވާތީ،

ިއަގު ިދަތުރުކޮށްދޭ ިތަކުން ިލޯންޗު ިރަށްރަށުގެ ިކައ ރ  ނޑ ތީމާ ިިތައްށ.ކަ ނޑ ީތމުގައި ބެލ ދާނެކަމަށް ށ.ކަ
ިއެންގީއެވެ.ިމުއައްސަސާތަކަށްިދައުލަތުގެހުރ ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިތަފްޞީލުި ިމުސާރައ ގެ ިދޭއ ރު، ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ނޑޭ ިކޮ ިއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު
ނޑޭިކައުންސ ލްގެި އެނގޭގޮތަށްިލ ޔުމެއްިދެމުންިނުގެންދާތީވެިއެފަދަިލ ޔުމެއްިދ ނުމަށްިހުވަދުއަތޮޅުިއުތުރުބުރީިކޮ

ިއެންޓ ި ި-އ ދާރާއަށް ިކޮނޑޭިކޮރަޕްޝަން ިއުތުރުބުރީ ިހުވަދުއަތޮޅު ިއެގޮތަށް ިގުޅ ގެން ިއެންގުމާ ކޮމ ޝަނުން
ިތަޙުޤީޤަށްި ިކުރަމުންދާކަން ިޢަމަލު ިއެގޮތަށް ިބެލ ބެލުމުގައ  ިކުރަމުންދޭތޯ ިޢަމަލު ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ

ިި،ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ ިނަންބަރު ި-)އެންޓ 1006/20ިިޤާނޫނު ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ12ިިަކޮރަޕްޝަން
ި ި)ހ(ިގެ ިގޮތުގެމަތ ނ2ިްމާއްދާގެ ިނަންބަރުގައ ވާ ިއެކުލެވ ގެންނުވާިި،ވަނަ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ މ މައްސަލައަކީ

ނޑައަޅައ ިމ މައްސަލަިނ ންމީ ިއެވެ.މައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

ިދޭއ ރު،ި ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ނޑޭ ިކޮ ިއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު
 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.މުސާރައ ގެިތަފްޞީލުިއެނގޭގޮތަށްިލ ޔުމެއްިނުދޭި

ި
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ިގުޅ ގެންި ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއޮފީހުން ިގދ.ތ ނަދޫ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިހެދުމުގެ ސޯޝަލްޕާކު
ިޑ ޒައ  ިޕާކުގެ ިތަފްޞީލާއ ، ިމަސައްކަތުގެ ިމަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައ  ިދޫކުރ  ިކުރެހުންތައް،ިބީލަންވެރ ންނަށް ނާއ 

ިހުށަހެޅި  ިއޮފީހަށް ިގދ.ތ ނަދޫ ިއެދ  ިކޮށްދ ނުމަށް ިމަސައްކަތް ިއެ ިހ މަނާފައ ވާތީއާއ ؛ މ ންތަކާއެކު،
ިއުޞޫލުން،ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައ  ިވަޒަންކޮށްފައ ވަނީ އަންދާސީހ ސާބުތައް

ވާތީއާއ ؛ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިއަންދާސީހ ސާބުތައްިއ ންސާފުވެރ ކަމާއެކުކަމަށްިތަޙުޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ި
ިތެރެއަށްި ިމުއްދަތުގެ ިމަސައްކަތުގެ ިފަރާތަށްކަމަށްވާތީއާއ ؛ ިލ ބުނު ިމާކުސް ިމަތ ން ިއެންމެ ވަޒަންކުރުމުގައ 

ި ިހ މަނައ ގެން ިދުވަސްތައް ިމެދުވެރ ވ  ިޙާލަތްތައް ިބަޔާންކުރާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ބެލުމުން،ިއ ތުރުކުރެވޭނެކަމަށް
އެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކުރާިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިމަސައްކަތްިނ ންމާފައ ވާކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ؛ިކޮންކްރީޓްި
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމާއ ި ިމަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައ  ިބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ިދޮންވެލ  ިއަކ ރ އާއ  ިކުރަންވާނީ މަސައްކަތްތައް

ިއަޅަންޖެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ފައުންޑޭޝަން ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަން ިމަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައ  ިފުޅާމ ން ؛ ހޭނެ

ިގދ.ތ ނަދޫި ިކޮށްފައ ވާގޮތް ިމަސައްކަތް ިދޫކޮށްފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިރ ޓެންޝަން ިއަގާއ  ިބައ ތަކުގެ ިއެކ  މަސައްކަތުގެ
ިބަޔާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިޗެކުކުރުމަށްފަހު، ިބަލައ  ިޓީމަކުން ިކަމަށްވާތީއާއ ؛ިއޮފީހުގެ ިގޮތުގެމަތ ން ންކޮށްފައ ވާ

ިގެނެސްފައި  ިބަދަލުތަކެއް ިވަރެއްގެ ިކޮންމެވެސް ިއަތުރާގޮތަށް ިގައު ިޕާކުގައ  ިދ ޔައ ރު ިކުރަމުން މަސައްކަތް
ިމަސަްއކަތުގެި ިއެއީ ިއެދުމުގެމަތ ންކަމާއ ، ިޒުވާނުންގެ ިރަށުގެ ިގެނެސްފައ ވަނީ ިބަދަލުތައް ިއެ ވީނަމަވެސް،

ިއަގަ ިނަގާފައ ވާިތަފްޞީލާއ  ިބަޔާން ިތަހުޤީޤުގައ  ިމައްސަލައ ގެ ިމ  ިނޫންކަމަށް ިކަމެއް ިގެނުވާފަދަ ިބަދަލެއް ށް
ފަރާތްތަކުންިފާހަގަކޮށްފައ ވާތީ؛ިމ ިމަސައްކަތްިކުރުމުގައ ިގދ.ތ ނަދޫގެިއެއ ރުގެިކައުންސ ލަރުިއޭނާގެިމަޤާމުގެި

ިނުވަ ިހޯދާފައ ވާކަން ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިމި ނުފޫޒު ިހޯދައ ދީފައ ވާކަން ިފަރާތަކަށް ިއެހެންވެސް ތަ
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިމައްސަލައަކީ ިމ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ؛ ިތަޙުޤީޤަށް -)އެންޓ 1006/20ިިމައްސަލައ ގެ

ތ ނަދޫިރީޖަނަލްިހޮސްޕ ޓަލުގެިކުރ މަތީގައ ިއޮތްިހުސްބ މުގައ ިސޯޝަލްިޕާކެއްިހެދުމުގެިމަސައްކަތްި
ިމާލ އްޔާއ ންިި-/190,000 ިރައްޔ ތުންގެ ިރުފ ޔާ ިގ ނަ ިއަށްވުރެ ިހާސް( ިނުވަދ ހަ )އެއްލައްކަ

ިކު ިއޮފީހުން ިގދ.ތ ނަދޫ ިމަސައްކަތްިޚަރަދުކޮށްގެން ިނެތ ކަމާއ ، ިކުރެހުމެއް ިއެއްވެސް ރުވާފައ ވަނީ
ިޕާކުގެި ިލ ބޭގޮތަށް ިފައ ދާތަކެއް ިނާޖާއ ޒު ިއޭނާއަށް ިކައުންސ ލަރު ިތ ނަދޫ ިދ ޔައ ރުވެސް ކުރަމުން
ިއެތަނުގެި ިމ ގޮތުން ިގެނެސްފައ ވާކަމާއ ، ިބަދަލުތަކެއް ިގ ނަ ިތަފްޞީލަށް ިމަސައްކަތުގެ ޑ ޒައ ނާއ 

އ ންޗީގެިފުޅާމ ނުގައ ކަމަށްިބުނ0ިިާފައ ވަނީވެސްިއަކ ރ އާއ ިވެލ ިބޭނުންކޮށްގެންިފައުންޑޭޝަންިއަޅާ
 މައްސަލަ.

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިގޮތުގެމަތ ނ2ިިްވަނަ ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ
މައްސަލަިނ ންކޮރަޕްޝަނުގެިކުށެއްި ނޑައަޅައ ިމި  ިމީއެވެ.އެކުލެވޭިމައްސަލައެއްިނޫންކަމަށްިކަ

ި

 މ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ސޯޝަލްިޕާކުިހެދުމުގެިމަސައްކަތްިކުރ އަށްިދ ޔައ ރުިގދ.ތ ނަދޫިއޮފީހުގެިފަރާތުންިމަސައްކަތަށްިގެނެވުނުި .2
ިބަދަލުި ިއަންނާނެ ިއަގަށް ިމަސައްކަތުގެ ިސަބަބުން ިބަދަލުތަކުގެ ިއެ ިކުރެހުންތަކާއ  ިތަފްޞީލާއ  ބަދަލުތަކުގެ

މަސައްކަތްިކުރާިފަރާތާިމުވާޞަލާތުިކުރެވ ިއެއްބަސްވެވ ފައ ިނުވާތީ،ިމ ިކަމަކީިި،ލ ޔެކ ޔުމުންިތައްޔާރުކޮށް
ިކުރާިފަރާތާއ ިމަސައްކަތްިކުރުވާިފަރާތާިދެމެ ދުގައ ިޚ ޔާލުތަފާތުވެިމަސައްކަތްިކުރުވާިފަރާތުންިމަސައްކަތް

މަސައްކަތުގެިއަގާމެދުިި،ބޭނުންވާގޮތަށްިމަސައްކަތްިނުކުރެވުމަށްިމެދުވެރ ވެދާނެިސަބަބެއްކަމަށްިވެދާނެތީއާއ 
ިފަހުންިޚ ޔާލުތަފާތުވެދާނެިކަމެއްކަމަށްިބެލެވޭ ިފަރާތާިދެމެދު ތީ؛ިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތާއ ިމަސައްކަތްިކުރުވާ

ި ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތްތައް ިމ ފަދަ ިގެންދާއ ރު، ިދުވަސްވަރުިކުރ އަށް ިހ ނގަމުންދާ މަސައްކަތް
ިކުރެހުމުން،ި ިހ ނދެއްގައ  ިބޭނުންވެއްޖެ ިއަދ  ިލ ޔުމުން، ިތަފްޞީލުކޮށް ިބަދަލުތައް ިގެނެވޭ މަސައްކަތަށް
ތައްޔާރުކޮށް،ިއެބަދަލުތަކުގެިސަބަބުންިމަސައްކަތުގެިއަގަށްިއަންނާނެިބަދަލާއެކުިމަސައްކަތްިކުރާިފަރާތާއެކުި

 ސޮއ ކޮށްގެންިކުރ އަށްިގެންދ އުން.ިިއެއްބަސްވެިދެފަރާތުން

ިއެި .1 ިއަދ  ިގޮތުގެމަތ ން ިއެއްގޮތްވާ ިއުސޫލުތަކާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގަވާއ ދުގައ  ިމާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ިހ ނގަމުންދާިދުވަސްވަރުި ިމަސައްކަތް ިމެނުވީ ިބަޔާންކުރާިގޮތުގެމަތ ން ިއެއްބަސްވުމުގައ  މަސައްކަތަކާިގުޅޭ

 މުއްދަތަށްިއެއްވެސްިބަދަލެއްިނުގެނައުން.ިމަސައްކަތުގެިތަފްޞީލާއ 
ި

ިއެކުލެވޭި ިކޮރަޕްޝަން ިބަހައްޓާފައ ވަނީ ިބޯޑްތައް ިޑ ޖ ޓަލް ިބައްހައްޓާފައ ވާ ިސްކޫލުގައ  މަޖީދ އްޔާ
ި ިއަގު ިބޯޑެއްގެ ިއެގޮތުން ިބޯޑްތައ800ިިްގޮތަށްކަމަށާއ ، ިއެ ިސްކޫލަށް ިމަޖީދ އްޔާ ިނާރާއ ރު، ޑޮލަރަށްވެސް

ި ިބުނ00.000.00ިިެވ އްކާފައ ވަނީ ިކަމަށް ިއަށް ިރުފ ޔާ( ި)ތ ރީސްހާސް ިމައްސަލަިިރ. ިތުހުމަތުގެ ކޮށްފައ ވާ

މަޖީދ އްޔާިސްކޫލުގައ ިބަހައްޓާފައ ވާިޑ ޖ ޓަލްިބޯޑްތައްިބަހައްޓާފައ ވަނީިކޮރަޕްޝަންިއެކުލެވޭިގޮތަށްި
ި ިއަގު ިބޯޑެއްގެ ިއެބޯޑްތައ800ިިްކަމަށާއ ، ިސްކޫލަށް ިމަޖީދ އްޔާ ިނާރާއ ރު، ޑޮލަރަށްވެސް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިގޮތް.ިނ ންމ ި
 

ިސްކޫި ިމަޖީދ އްޔާ ިބޯޑްތަކަކީ، ިޑ ޖ ޓަލް ިބަހައްޓާފައ ވާ ިސްކޫލްގައ  ިފަރާތުންިމަޖީދ އްޔާ ިބޯޑްގެ ލްގެ
ިކްލާސްި ިތައްޔާރުކުރ  ިސްކޫލްގައ  ިއެ ިދަށުން ިޕްރޮޖެކްޓްގެ ިޑ ޖ ޓަލް" ިގޯ ިސްކޫލް ި"މަޖީދ އްޔާ ކުރ އަށްގެންދ ޔަ
ރޫމްތަކުގައ ިބަހައްޓާފައ ވާިޑ ޖ ޓަލްިބޯޑްތަކެއްކަމާއ ،ި"މަޖީދ އްޔާިސްކޫލްިގޯިޑ ޖ ޓަލް"ިޕްރޮޖެކްޓްގެިމަސައްކަތަކީި

ންތަކާއ ިއެއްގޮތަށްިކުރ އަށްގެންގޮސްފައ ވާިޕްރޮޖެކްޓެއްކަންިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގޭތީއާއ ،ިމ ިކޮމ ޝަނުގެިއެންގު
ިބޯޑަކަށް،ިމަޖީދ އްޔާި ިއެފަދަ ިހޯދާފައ ވާކަމާއ ،ިއަދ  ިސްކޫލަށް ިމަޖީދ އްޔާ ިބޯޑެއް ިޑ ޖ ޓަލް ިއ ތުރުން،ިއ ތުރު މީގެ

ި ިޓްރަސްޓްފަންޑް ިސްކޫލްގެ ިއެ ިއަދ  ިއެކައުންޓްވެސް ިދައްކާފައ ވާކަންިސްކޫލްގެ ިފައ ސާ އެކައުންޓަކުންވެސް
ިޤާނޫނުި ިކަނޑައަޅައ  ިތުހުމަތެއްިކަމަށް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިތުހުމަތަކީިކޮރަޕްޝަންގެ އެނގެންނެތަތީވެ،ިމ 

ި ި-)އެންޓ 13/2008ިިނަންބަރ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ިވ12ިިާކޮރަޕްޝަން ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިއެވެ.ލަިނ ންމީގޮތުގެމަތ ންިމ ިމައްސަ

 
ިޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެއްި ިކޮލ ޓީގެ ިދަށް ިވަރަށް ިޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަކީ ިބަހައްޓާފައ ވާ ިސްކޫލުގައ  މަޖީދ އްޔާ

ސ ންގަޕޫރުގެިއޮރ ޖ ނަލްިޕްރޮޖެކްޓަރުތައްި، ކަމަށާއ ،ިރާއްޖޭގައ ިޑެލްގެިސޯލްިޑ ސްޓްރ ބ އުޓަރެއްިހުންނައ ރުި އަދި 
ިލ ބެންހުއްޓައ  ިޢަބްދުިސ އްި، އަގުހެޔޮކޮށް ިދަށުން، ިއެޖެންޑާއެއްގެ ިގަނެފައ ވަނީިهللاިރު ިޕްރޮޖެކްޓަރުތައް އ ސްމާޢީލް

ިގޮތް.ޗައ ނާއ ންިކަމަށްިބުނެިކޮށްފައ ވާިތުހުމަތުގެިމައްސަލަިނ ންމ ި
 

ި ިދަށުން ިޕްރޮޖެކްޓްގެ ިޑ ޖ ޓަލް" ިގޯ ިސްކޫލް 1020ިިމަޖީދ އްޔާ ިސްކޫލްގައ  ިއެ ިއަހަރު -I"10ިވަނަ
class roomި، ިބަހައްޓާފައ ވާކަމާއ ިޕްރޮޖެކްޓަރެއް ިކްލާސްރޫމެއްގައ  ިކޮންމެ ިއެއ ން "ިތަރައްޤ ކުރެވ ފައ ވާއ ރު،

އެޑ އުކޭޝަނ21ިިް-އެިޕްރޮޖެކްޓަރިތަކަކީިއެިޕްރޮޖެކްޓްިބީލަމުގެިއުޞޫލުންިޙަވާލުކުރެވުނު،ިމަނ ޕާލްިގްރޫޕްިކޭި
ިވެފައ  ިދެމެދު ިސްކޫލާ ިމަޖީދ އްޔާ ިލ މ ޓަޑްއާއ  ިފޯރުކޮށްދީފައ ވާިޕްރައ ވެޓް ިއެފަރާތުން ިއެއްބަސްވުމުގެދަށުން، ވާ

ގައ ިޑީ.އެޗް.އެލްިއ ންޓަރނޭޝަނަލްިމެދުވެރ ކޮށްިރާއްޖެއ ނ1022ިިްޑ ސެމްބަރ20ިިިޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެއްކަމާއ ،ި
ި "ި ިގެނެސްފައ ވާ ިފްރައ ޓްކޮށް ިއެއަރ ި "DLP Projector Dell 1210sިބޭރުން ި 00ިބްރޭންޑްގެ

ިޕްރޮ ިސްކޫލްގައި މަލްޓ މީޑ އަރ ިއެ ިދަށުން ިޕްރޮޖެކްޓްގެ ިޑ ޖ ޓަލް" ިގޯ ިސްކޫލް ި"މަޖީދ އްޔާ ިއަކީ، ޖެކްޓަރ
ިނުކުރެވޭި ިބޭނުން ިތެރެއ ން ިތަކުގެ ިމަލްޓ މީޑ އަރިޕްރޮޖެކްޓަރު ިރޫމްތަކުގައ ،ިބަހައްޓާފައ ވާ ިކްލާސް ތައްޔާރުކުރ 

ބަހައްޓާފައ ވާިިރ.ި)ތ ރީސްހާސްިރުފ ޔާ(ިއަށްިކަމަށާއ ،ިއެސްކޫލުގައ 00،000.00ިވ އްކާފައ ވަނީި
ިސޯލްި ިޑެލްގެ ިރާއްޖޭގައ  ިކަމަށާއ ، ިޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެއް ިކޮލ ޓީގެ ިލޯ ިވަރަށް ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަކީ
ިލ ބެންި ިއަގުހެޔޮކޮށް ިޕްރޮޖެކްޓަރުތައް ިއޮރ ޖ ނަލް ިސ ންގަޕޫރުގެ ިއަދ  ިހުންނައ ރު، ޑ ސްޓ ބ އުޓަރެއް

ިޢަބްދު ިދަށުން ިއެޖެންޑާއެއްެގ ިސ އްރު ިހުއްޓައ ، ިގަނެފައ ވަނީިއ ސްމާޢީهللا ިޕްރޮޖެކްޓަރުތައް ލް
ިބައެއްި ިޑ ޕާޓްމަންޓުގެ ިއ ސްލާމް ިއެސްކޫލުގެ ިއުސޫލެއްނެތ  ިއެއްވެސް ިކަމަށާއ ، ޗައ ނާއ ން

ި 1022ިިމުވައްޒަފުންނަށް ިވ ލާކޮލެޖަށް ިއަހަރު ިރުފ ޔާ(30,000.00ިިވަނަ ި)ތ ރީސްހާސް ރ.
ިކަމަ ިދައްކާފައ ވާ ިބަޖެޓުން ިސްކޫލުގެ ިޢަދަދެއް ިގ ނަ ިޚ ލާފަށްިއަށްވުރެ ިއުސޫލާ ށާއ ،ިހަމަޖެހ ފައ ވާ

ިއެސްކޫލުގެިބަޖެޓުނ1021ިިް ިމަހުގައ  ިރުފ ޔާ(ިޚަރަދުކޮށްގެނ30,000.00ިްމާޗް ރ.ި)ތ ރީސްހާސް
 ވަކ ބައެއްިމެލޭޝ އާއަށްިގެންގޮސްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ކެތީގެިއަގުިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލުންިދައްކާފައި ތަކެތ ި)ޑ ފެކްޓ ވްސް(ިގެިބަދަލުގައ ިފޮނުވާފައ ވާިތަކެތ ކަމާއ ،ިއެިތަ
ިޕްރޮޖެކްޓަރުތައްި ިފައ ސާއަކީ،ިިއެ ިއެކައުންޓުންިދައްކާފައ ވާ ިފަންޑު ނުވާތީއާއ ،ިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލްގެިޓްރަސްޓް

ިތަޙުޤީި ިޑ އުޓީކަން ިދައްކަންޖެހޭ ިރާއްޖެއ ން ިތަކެއްޗަށް ިޚަރަދާއ ،ިއެ ިކުރަންޖެހޭ ިގޮތުން ިއެތެރެކުރުމުގެ ޤަށްިރާއްޖެ
ިޤާނޫނުި ނޑައަޅައ  ިކަ ިކަމަށް ިތުހުމަތެއް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިތުހުމަތަކީ ިމ  ސާބ ތުވާތީ،

ި ި-)އެންޓ 13/2008ިިނަންބަރ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ިވ12ިިާކޮރަޕްޝަން ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިއެވެ.ގޮތުގެމަތ ންިމ ިމައްސަލަިނ ންމީ

ި
ި ިއުޞޫލެއްނެތ  ިމުވައްޒަފުންނަށްިއެއްވެސް ިބައެއް ިޑ ޕާރޓްމަންޓްގެ ިއ ސްލާމް ިސްކޫލުގެ މަޖީދ އްޔާ

ރ.ި)ތ ރީސްހާސްިރުފ ޔާ(ިއަށްިވުރެިގ ނަިޢަދަދެއްިމަޖީދ އްޔ00.000.00ިިާވަނަިއަހަރުިވ ލާކޮލެޖަށ1022ިިް
ިގޮތް.ސްކޫލުގެިބަޖެޓުންިދައްކާފައ ވާކަމަށްިބުނެިކޮށްފައ ވާިތުހުމަތުގެިމައްސަލަިނ ންމ ި

 
ވަނަިއަހަރުިސެޕްޓެމްބަރިމަހުގައ ިފަށާފައ ވާ،ިޑ ޕްލޮމާިއ ންިޝަރީޢާިއެންޑްިއ ސްލާމ ކ1022ިިްިކޮލެޖުންިިވ ލާ

ި ިބައ ވެރ ވާ،ިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލްގެ ިޓީޗ ންގިގައ  ިވ ތް ިކޯހުގެިކޯސ08ިިްސްޓަޑީސް ިޓީޗަރުންނަށް،ިއެ އ ސްލާމް
ި ިޓީޗަރަކަށް ިއ ންސްޓޯލްމަންޓް، ިފަސްޓް ިި)ހަހާސ6,000.00ިްފީގެ ި)ޖުމްލަ )ތ ރީސްިި-/36,000ރުފ ޔާ(

R-27ި/2011ހަހާސް(ިރުފ ޔާ(ިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލްގެިބަޖެޓުންިވ ލާކޮލެޖަށްިދައްކާފައ ވާކަމާއ ،ިގަވާއ ދުިނަންބަރި
ި ިގަވާއ ދު ިސާރވ ސްގެ ިސ ވ ލް 1020ިި)ދ ވެހ  2ިިއަށް ިގަވާއ ދުގެ( ިގެނައުމުގެ ިއ ޞްލާޙް ވަނ262ިިަވަނަ

އަހަރުިދުވަހަށްވުރެިދ ގުމުއްދަތެއްގ2ިިެމާއްދާގެި)ކ(ިގައ ިސަރުކާރުިގަބޫލްކުރާިމަރުކަޒަކުންިރާއްޖޭގައ ިހ ންގާި
ިގޮތުގެމަތ  ިދަތ ނުވާނޭ ިމަސައްކަތަށް ިއޮފީހުގެ ިވަޒީފާިކޯހެއްގައ ، ިއޮފީހުގެ ިޚަރަދުކޮށްގެން ިއޮފީހުން ން

ިކޯހެއްގައި  ިމުވައްޒަފަކު ިގޮތަށް ިއެ ިނަމަވެސް ިބައ ވެރ ކުރެވ ދާނެކަމަށާއ ، ިމުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުންދާގޮތަށް
ިބަޔާންކޮށްފައި  ިކަމަށް ިރ އާޔަތްކުރުމާއެކު، ިކަންތައްތަކަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ިއެ ބައ ވެރ ކުރަންވާނީ

ިމަރުކަޒަކުންިވީ ިގަބޫލްކުރާ ިސަރުކާރު ިޚަރަދުކޮށްގެން ިއޮފީހުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނީ ިމާއްދާގައ  ިމ  ނަމަވެސް،
ި ިހ ންގާ ިދަތ ނުވާނ2ިިޭރާއްޖޭގައ  ިމަސައްކަތަށް ިއޮފީހުގެ ިކޯހެއްގައ ، ިދ ގުމުއްދަތެއްގެ ިދުވަހަށްވުރެ އަހަރު

ިކުރުމުގައ  ިބައ ވެރ  ިމުވައްޒަފަކު ިއޮފީހުގެ ިކޮލެޖުންިިގޮތުގެމަތ ން ިވ ލާ ިއުޞޫލުކަމަށްވެފައ ، ޢަމަލުކުރާނެ
ިބައ ވެރ ވެފައ ވާި ިކޯހުގައ  ިޓީޗ ންގ ިވ ތް ިސްޓަޑީސް ިއ ސްލާމ ކް ިއެންޑް ިޝަރީޢާ ިއ ން ިޑ ޕްލޮމާ ކުރ އަށްގެންދާ

ި ިސްކޫލްގެ ިކަމަށްވެފައ ،08ިމަޖީދ އްޔާ ިއަމ އްލައަށް ިޓީޗަރުން ިއެ ިހޯދާފައ ވަނީ ިފުރުޞަތު ިކޯހުގެ ިއެ  ޓީޗަރުން
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ިއ ންސްޓޯލްމަންޓްިމަ ިފުރަތަމަ ިކޯސްފީގެ ިކޯހުގެ، ިއެ ިދައްކާފައ ވަނީ ިފަރާތުން ިސްކޫލްގެ ޖީދ އްޔާ
ިވ ލާކޮލެޖަށްި ިފަރާތުން ިސްކޫލްގެ ިމަޖީދ އްޔާ ިޚަރަދު ިޖުމްލަ ިފީގެ ިކޯސް ިކޯހުގެ ިއެ ފައ ސާކަމަށްވެފައ ،

ދާގެި)ކ(ިިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިވަނަިމާއ262ިްދައްކާފައ ނުވުމުން،ިމ ިހާލަތުގައ ިސ ވ ލްސާރވ ސްިގަވާއ ދުގެި
ިކޮލެޖުންި ިވ ލާ ިނުފެންނާތީއާއ ، ިޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ިސެޕްޓެމްބަރިމަހުގައި 1022ިިއުޞޫލަށް ިއަހަރު ވަނަ

ިމަޖީދ އްޔާި ިބައ ވެރ ވާ، ިގައ  ިޓީޗ ންގ ިވ ތް ިސްޓަޑީސް ިއ ސްލާމ ކް ިއެންޑް ިޝަރީޢާ ިއ ން ިޑ ޕްލޮމާ ފަށާފައ ވާ،
ި 08ިިސްކޫލްގެ ިއ ން،ިއ ސްލާމް ިއެޑ ޔުކޭޝަން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިދައްކާދީފައ ވަނީ، ިފައ ސާ ިއެ ޓީޗަރުންނަށް

ޓީޗަރުންނަށްި"ޓ ޗަރިލައ ސަންސް"ިދ ނުމުގެިއުޞޫލެއްިތަންފީޒުކުރުމަށްިނ ންމާފައ ވުމުން،ިޓީޗަރިލައ ސަންސްި
ޑ ޕްލޮމާިފެންވަރަށްވުރެި، ކޫލްގައ ލ ބެނީިއެއްމެިދަށްވެގެންިޑ ޕްލޮމާިފެންވަރުިހުރެގެންކަމަށްވެފައ ،ިމަޖީދ އްޔާިސްި

ދަށުގެިޓީޗަރުންގެިތެރެއ ން،ިޑ ޕްލޮމާިނުވަތަިއެއަށްވުރެިމަތީިލެވެލްއެއްގެިކޯހެއްގައ ިކ ޔަވަމުންިނުދާިޓީޗަރުންގެި
ިކޮލެޖުން ިހަމައެކަނ ،ިވ ލާ ިތ ބީ ިއޭރު ިފަށާފައ ވާ،ިޑ ޕްލޮމ1022ިިާިގޮތުގައ  ިއަހަރުިސެޕްޓެމްބަރިމަހުގައ  ވަނަ

ިއ ންިޝަި ިބައ ވެރ ވެފައ ވާ،ިއެިސްކޫލްގެ ިޓީޗ ންގިގައ  ިވ ތް ިއެންޑްިއ ސްލާމ ކްިސްޓަޑީސް އ ސްލާމ08ިިްރީޢާ
ޓީޗަރުންކަންިލ ޔެކ ޔުންތައްކުންިއެނގޭތީިމ ިތުހުމަތަކީިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިތުހުމަތެއްިކަމަށްި

ި ިނަންބަރ ިޤާނޫނު ނޑައަޅައ  ި-)އެންޓ 13/2008ިކަ ިކޮރަޕްޝަން ިގެ ިޤާނޫނު( ިމާއްދާގ12ިިެކޮމ ޝަނުގެ ވަނަ
ވާގޮތުގެމަތ ންިމ ިމައްސަލަި ިިނ ންމީއެވެ.)ހ(ިގައި 

ި
00.000.00ިމާރޗްިމަހުގައ ިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލުގެިބަޖެޓުނ1021ިިްހަމަޖެހ ފައ ވާިޢުޞޫލާިޚ ލާފަށްި

ިގެންގޮސްފައ ވާކަި ިމެލޭޝ އާއަށް ިވަކ ބައެއް ިޚަރަދުކޮށްގެން ިރުފ ޔާ( ި)ތ ރީސްހާސް ިކޮށްފައ ވާިރ. ިބުނެ މަށް
ިގޮތްިކޮށްފައ ވާިތުހުމަތުގެިމައްސަލަިނ ންމ ި

ި
ި ިފަންޑުން ިޓްރަސްޓް ިސްކޫލްގެ 21ިިމަޖީދ އްޔާ 1021ިިމާރޗް ިޚަރަދުކޮށްފައ ވާ ި)2,100ިގައ  $

ި ިޖުމްލަ ިއަށްވާ ިޑޮލަރ( ިއެމެރ ކާ ިއެއްސަތޭކަ ިއަށްޑ ހ32,382.00ިިަދެހާސް ިތ ންސަތޭކަ )ބައްތ ރީސްހާސް
ިއެ ިއަކީ ިތަޖުރ ބާި ދެރުފ ޔާ( ިއ ތުރު ިހޮލ ޑޭގައ  ިމ ޑްޓަރމް ިޓީޗަރުން ިއަދ  ިމެނޭޖްމަންޓް ިސީނ އަރ ސްކޫލުގެ

ިޒ ޔާރަތްކުރުމަށްި ިޕާރފޯރމ ންގިސްކޫލްތަކަށް ިބެސްޓް ިބޭނުންކުރާ ިވަސީލަތްތައް ިމ ޒަމާނުގެ ިމެލޭޝ ޔާގެ ހޯދުމަށް
އެިދަތުރުގެިބައ ވެރ ގެންިހުރުމާއ ،ިމެލޭޝ ޔާގެިއެތެރޭގެިދަތުރުފަތުރަށްިދީފައ ވާިފައ ސާކަމާއ ،ިކުރާިދަތުރުގައ ި

ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންި ިހޯދާފައ ވާ ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާއ  ިމ  ިފާސްކޮށްގެންކަން ިބޯޑުން ިސްކޫލް ިދީފައ ވަނީ ިފައ ސާ އެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިޓްރަސްޓް ިފަންޑްގެ ިޓްރަސްޓް ިސްކޫލްގެ ިމަޖީދ އްޔާ ިިއެނގޭތީއާއ ، ިއ01ިިެސްޓޭޓްމަންޓްގެ ިނަންބަރުގައ ، ވަނަ
ިއެހީތެރ ވެދ ނުމަށާއ ،ި ިތަޢުލީމްދ ނުމަށް ިދަރ ވަރުންނަށް ިސްކޫލްގެ ިމަޖީދ އްޔާ ިބޭނުމަކީ؛ ިއެކައުންޓްގެ ޓްރަސްޓް
ިއެހީތެރ ކަންި ިއެކުދ ންނަށް ިއުޅުމުގައ  ިބައ ވެރ ވެ ިދަރ ވަރުން ިއެކްޓ ވ ޓީޒްތަކުގައ  ިކޯރކަރ ކ ޔުލަރ ސްކޫލްގެ

ިއުޅުމަށްިބޭނު ިމަދުރަސާގައ  ިދަރ ވަރުންނަށް ިކުޑަ ިމާލީތަނަވަސްކަން ިއެހީތެރ ވެދ ނުމަށާއ ، ިދާއ ރާތަކުން ންވާ
ި ިސްޓޭޓްމަންޓްގެ ިއެ ިއަދ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު، ިއެހީތެރ ވެދ ނުންކަމަށް ިކަންތައްތައްފުއްދުމަށް ވަނ02ިިަބޭނުންވާ

ި ިދަރ ވަރުންނަށް ިސްކޫލްގެ ިމަޖީދ އްޔާ ިސްކޫލްގެިނަންބަރުގައ ، ިއެހީތެރ ވެދ ނުމަށާއ ، ތަޢުލީމްދ ނުމަށް
ިބޭނުންވާި ިއެހީތެރ ކަން ިއެކުދ ންނަށް ިއުޅުމުގައ  ިބައ ވެރ ވެ ިދަރ ވަރުން ިއެކްޓ ވ ޓީޒްތަކުގައ  ކޯރކަރ ކ ޔުލަރ
ިބޭނުންވާި ިއުޅުމަށް ިމަދުރަސާގައ  ިދަރ ވަރުންނަށް ިކުޑަ ިމާލީތަނަވަސްކަން ިއެހީތެރ ވެދ ނުމަށާއ ، ދާއ ރާތަކުން

ިހަރަކާތްތައްިކަ ިރާވާހ ންގާ ިހޯދުމަށް ިފައ ސާ ިއ ތުރު ިފަންޑަށް ިމ  ިއަދ  ިޚަރަދާއ  ިކުރެވޭ ންތައްތައްފުއްދުމަށްޓަކައ 
ިދަތުރުގައި  ިއެ ިއަދ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ، ިކުރެވ ދާނެކަމަށް ިއެކައުންޓުން ިޓްރަސްޓް ިޚަރަދުތައް ހ ންގުމަށްކުރެވޭ

ޓްގައ ،ިއެިދަތުރުގައ ިބައ ވެރ ވާންިބޭނުންވާިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލްގެިހުރ ހާިބައ ވެރ ވުމުގެިފުރުޞަތަކީިއަމ އްލަިޓ ކެ
ިކުށެއްި ިކޮރަޕްޝަންގެ ިތުހުމަތަކީ ިމ  ިސާބ ތުވާތީ، ިތަޙުޤީޤަށް ިފުރުޞަތެއްކަން ިހުޅުވާލެވުނު ޓީޗަރުންނަށް

ނޑައަޅައ ިޤާނޫނުިނަންބަރި ންިކޮމ ޝަނުގެިކޮރަޕްޝަ-)އެންޓ 13/2008ިިއެކުލެވ ގެންިނުވާިތުހުމަތެއްިކަމަށްިކަ
ވާިގޮތުގެމަތ ންިމ ިމައްސަލަިނ ންމ12ިީޤާނޫނު(ިގެި  އެވެ.ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައި 

ި
 މ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

މަޖީދ އްޔާިސްކޫލުގައ ިބައްހައްާޓފައ ވާިޑ ޖ ޓަލްިބޯޑްތަްއިބަހަްއާޓފައ ވަނީިކޮރަޕްޝަންިއެކުލެވޭި .2
ޑޮލަރަށްވެސްިނާރާއ ރު،ިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލަށްިއ800ިިެގޮތަށްކަމަށާއ ،ިއެގޮތުންިބޯޑެއްެގިއަގުި

ސްކޫލުގައި ިރ.ި)ތ ރީސްހާސްިރުފ ޔާ(ިއަށްިކަމަށާއ ،ިއ30,000.00ިެބޯޑްތައްިވ އްކާފައ ވަނީި
ިރާއްޖޭގައި  ިކަމަށާއ ، ިޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެއް ިކޮލ ޓީގެ ިދަށް ިވަރަށް ިޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަކީ ބަހައްޓާފައ ވާ
ިޕްރޮޖެކްޓަރުތައްި ިއޮރ ޖ ނަލް ިސ ންގަޕޫރުގެ ިއަދ  ިހުންނައ ރު، ިޑ ސްޓްރ ބ އުޓަރެއް ިސޯލް ޑެލްގެ

ި ިދަށުން، ިއެޖެންޑާއެއްގެ ިސ އްރު ިލ ބެންހުއްޓައ ، ިޢަބްދުއަގުހެޔޮކޮށް އ ސްމާޢީލްިهللا
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ޕްރޮޖެކްޓަރުތައްިގަނެފައ ވަނީިޗައ ނާއ ންިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެއްވެސްިޢުޞޫލެއްނެތ ިއެިސްކޫލުގެި
ި ިމުވައްޒަފުންނަށް ިބައެއް ިޑ ޕާރޓްމަންޓްގެ ިވ ލާކޮލެޖަްށ1022ިިއ ސްލާމް ިއަހަރު ވަނަ

ިބ30,000.00ިަ ިސްކޫލުގެ ިޢަދަދެއް ިގ ނަ ިވުރެ ިއަށް ިރުފ ޔާ( ި)ތ ރީސްހާސް ޖެުޓްނިރ.
ި ިޚ ލާފަށް ިޢުޞޫލާ ިހަމޖެހ ފައ ވާ ިސްކޫލުގ1021ިިެދައްކާފައ ވާކަމަށާއ ، ިމަހުގައ  މާރޗް

ި ިމެލޭޝ އާައށ30,000.00ިިްބަޖެޓުން ިވަކ ބައެއް ިޚަރަދުކޮށްގެން ިރުފ ޔާ( ި)ތ ރީސްހާސް ރ.
ވުުނިގެންގޮސްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމަްއސަލަިމ ކޮމ ޝަނުގެިފަރާތުންިަތޙްޤީޤުކުރ ިޓީމަށްިފާހަގަކުރެ

ިމުހ އްމުި ިއ ޞްލާޙުކުރުން ިހ ންގާއ ރު ިމުޢާމަލާތްތައް ިމ ފަދަ ިކުރ މަގުގައ  ިއަލީގައ  ކަންތައްތަކުގެ
ިކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަްއިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ިިި

ިއެކައުންޓަކީ،ި .1 ިޓްރަސްޓް ިޤާއ މްކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައ  ިފަންޑް"ިގެ ިޓްރަސްޓް "މަޖީދ އްޔާިސްކޫލް
ިނަންި ިޤާނޫނު ިއޮފ1008/0ިިްބަރ ިމ ނ ސްޓަރ ިއ ން ިޤާނޫނު( ިމާލ އްޔަތުގެ )ދައުލަތުގެ

ވަނަިމާއްދާގައި 18ިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިލ ބ ދޭިއ ޚްތ ޔާރުގެިދަށުންިއެިޤާނޫނުގެި
ިފަންޑުންި ިއެ ިވުމާއެކު، ިފަންަޑކަށް ިޓްރަސްޓް ިޤާއ މުކޮށްފައ ވާ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ނޑައެޅ ފައ ވާ ކަ

ިމު ިއެއްމެހާ ިދައުލަތުގެިކުރާ ިޤާނޫނާއ ، ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ރޑްތައް، ިރ ކޯ ޢާމަލާތްތަކުގެ
 މާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާއ ިއެއްގޮތަށްިބެލެހެއްޓުމަށްިމަޖީދ އްޔާިސްކޫލަށްިއަންގީއެވެ.

)ދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤާނޫނު(ިއ ންިމ ނ ސްޓަރިއޮފްިފ ނޭންސ1008/0ިިްޤާނޫނުިނަންބަރި .0
ށްިލ ބ ދޭިއ ޚްތ ޔާރުގެިދަށުންިޤާއ މްކުރާިއެއްމެހާިފަންޑުތަކަކީވެސްިދައުލަތުެގިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަ

ިދައުލަތުގެި ިއެކުލަވާލައ ފައ ވާ ިބާރުލ ބ ދީެގްނ ިޤާނުނުން ިއެ ިއަދ  ިޤާނޫނާއ ، މާލ އްޔަތުގެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިބެލެވޭތީި ިފަންޑުތަކެއްކަމަށް ިބެލެހެއްޓެންެޖޭހނެ ރޑްތައް ިރ ކޯ ިއެއްގޮަތށް ިގަވާއ ދާއ  ،ިމާލ އްޔަތުގެ
 އެކަންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭްނސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއަންގީއެވެ.

ކޯސް،ިޓްރޭނ ންގ،ިވޯރކްޝޮޕްަތކުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިފުރުޞަތުިމުވައްޒަފުންނަށްިދޭއ ރު،ިނުވަަތި .0
ިފަރާތުންި ިސްކޫލްގެ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިބައ ވެރ ވާ ިވޯރކްޝޮޕްތަކުގައ  ިޓްރޭނ ންގ، ކޯސް،

ިދޭއ ރު، ިގޮތުގެމަތ ންިިސްޕޮންސަރ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގަވާއ ދުގައ  ިސާރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ދ ވެހ 
 އެފަދަިފުރުޞަތުތައްދ ނުމަށްިމަީޖދ އްޔާިސްކޫލަށްިއެންގީއެވެ.

ި
ިއެ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތެއް ިމަރާމާތު ިކޯޓުގެ ިގުޅ ގެންިކްރ މ ނަލް ިއ ޢުލާނާއ  ިކުރ  ކޯޓުން

ިލ ބުނުި ިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކުގެތެރެއ ންިއެންމެިމަތ ންިމާކްސް މަސައްކަތްިހަވާލުކުރުމުންިިކުންފުންޏާއ އެސްޓ މޭޓް
ިއެދުމުންި ިބާތ ލްކުރުމަށް ިއެއްބަސްވުން ިކޮށްނުދެވޭނެކަމަށްބުނެ ިއެމަސައްކަތް ިއަގަށް ިހުށަހެޅ  އެފަރާތުން

ިބާޠ  ިއެއްބަސްވުން ިލ ބުނު ިމާކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިދެވަނައަށް ިއެކުންފުނ ންިިކުންފުންޏާލުކޮށް ިދެއްކުމުން، ވާހަކަ
ިތަކެތީގެި ިބާޒާރުގައ  ިއަގަކަށްވާތީ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކުރ ން ިދުވަސް ިދެމަސް ިއަގަކީ ިއެސްޓ މޭޓްގައ ވާ ހުށަހަޅާފައ ވާ

ކޯޓުގައ ިބޭނުންކޮށްފައި، ށްިމަސައްކަތްކުރުމަށްިދަތ ވާތީއެިކުންފުނ ންިހުށަހަޅާފައ ވާިއަގަި،އަގަށްިއައ ިބަދަލާއެކު
ހުރ ިބައެއްިރަނގަޅުިތަކެތ ި)ސީލ ންގިފަދަ(ިބޭނުންކޮށްގެންިމ މަސައްކަތްިކުރެވޭނެގޮތެއްިއޮތްނަމަިއެސްޓ މޭޓްި

ިކަމަށްއެންގ ކަމާއ  ިކޮށްދެވ ދާނެ ިއެމަސައްކަތް ިއަގަށް ިޚަި،ހުށަހަޅާފައ ވާ ިކޯޓުގެ ިކްރ މ ނަލް ރަދުިނަމަވެސް
ިއަގަށްި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެކުންފުނ ން ިކުރ ން ިއެއްބަސްނުވުމުން، ިމަސައްކަތްކުރުމަށް ިއެގޮތަށް ކޮމ ޓީއ ން

ި ިނަމަވެސް ިނުކޮށްދެވޭނެ ިނުވަތަ 22ިިކޮށްދެވޭނެނަމަވެސް ިކްރ މ ނަލ1022ިްނޮވެމްބަރ ިލ ޔުމަކުން ިކުރ ން ގެ
، ށްިސ ޓީއަކުންއަންގައ ފައ ވާކަމާއ އެކުންފުންޏަޓުންިގައ ިކްރ މ ނަލްިކ1022ިިޯނޮވެމްބަރ01ިިކޯޓަށްިއެންގުމަށްި

ިދެންި ިނުދ ނުމުން ިޖަވާބެއް ިވަކ  ިކޯޓަށް ިކްރ މ ނަލް ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތުގެ ިއެކުންފުންޏަށްދ ން ޖަވާބުދ ނުމަށް
ި ިލ ބ ފައ ވާ ިމާކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިތ ންވަނައަށް ިނ ންމީ ިކޮމ ޓީއ ން ިޚަރަދު ިހަވާލުކުރުމަށް ިތަށްިފަރާއެމަސައްކަތް

ި ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިޝަކުވާ 1022ިނޮވެމްބަރ2ިިކަމަށާއ ،ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިމ މަސައްކަތް ިއެންމ0ިެގައ  ވަނައަށް
ިފަރާތާ ިލ ބ ފައ ވާ ިމާކްސް ިކުރ ޔަށްގެންދާކަމަށްިމަތ ން ިމަސައްކަތްިިޙަވާލުކޮށްގެން ިއެފަރާތާ ބުނެފައ ވީނަމަވެސް

ިއެކޯޓުންި ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތެއް ިމަރާމާތުގެ ިކޯޓްގެ ކްރ މ ނަލް
ި ިހުށަހެޅ  ިއަންދާސީހ ސާބު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ 0ިިކޮށްފައ ވާ ިތެރެއ ން ިހޮވުނ2ިިުފަރާތުގެ ވަނައަށް

ިލ ބުނީި ިމަސައްކަތް ިއެ ިދޫކޮށްލުމުން ިމަސައްކަތް ިސަބަބަކާހެދ  ިކޮންމެވެސް ވަނައަށ1ިްިފަރާތުން
ނޑަކަށްިފަރާތަހޮވުނުި ށްިކަމަށާއ ،ިމަސައްކަތްިލ ބުނުކަންިއެންގީިއަންދާސީހ ސާބުިހުށަހެޅ ތާިގާތްގަ

1ިި ިކުރ ނ1/2ިިްއަހަރާއ  ިދ އުމުން ިއެކޯޓަށް ިޙަވާލުވުމަށް ިމަސައްކަތާ ިއަދ  ިފަހުންކަމަށާއ ، މަސް
އ ،ިމަސައްކަތްިމަޢުލޫމާތުިދ ންިދުވަހުިދ ންިކުރެހުމާިޚ ލާފުިއެހެންިކުރެހުމެއްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށާ

ިނަގަންި ިޖީ.އެސް.ޓީ. ިސަރުކާރުން ިދ ޔައ ރު، ިކޯޓަށް ިކްރ މ ނަލް ިފަރާތުން ިކުންފުނީގެ ޙަވާލުކުރަން
ފަށާފައ ިވުމާއެކުިބާޒާރުމަތީގައ ވެސްިތަކެތީގެިއަގުިއުފުލ ފައ ިވާތީ،ިކުންފުނ ންިއެދުނީިކްރ މ ނަލްި

ިމަރާމާ ިހުރުމުން، ިއާކޮށް ިސްޓްރަކްޗަރ ިސީލ ންގގެ ިނަގާިކޯޓްގެ ިސީލ ންގުން ިއެ ިކުރާއ ރު ތު
ިއެކަންި ިދ ނުމަށްކަމަށާއ ، ިބަލައ  ިއޮތްތޯ ިގޮތެއް ިކުރެވޭނެ ިމަސައްކަތް ިބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތ ވެސް

ގައި 1022ިނޮވެމްބަރ20ިިގައ ިިކުންފުނީގެިސ ޓީިފޮނުވީމާ،1022ިިނޮވެމްބަރ02ިިބަޔާންކޮށްި
ިޖަވާބު"ިލ  ިފޮނުވާިސ ޓީގެ ިމީހުން ިއޮންނަނީ،ިކުންފުނ ންިއެކޯޓުގެި"އަމ އްލަ ބުންިކަމަށާއ ،ިއޭގައ 

ިހުށަހަޅާފައ ވާި ިކުންފުނ ން ިކަމަށާއ ، ިނެތް ިދެވެން ިހުއްދަ ިކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތް އެދުނުގޮތަށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

28ިިި،ހަވާލުކުރީ ިލ ޔެކ ޔ1022ުނޮވެމްބަރ ިމަޢުލޫމާތުިގައ ކަން ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެން ިއޮތުމުންނާއ ، ިފެންނަން މުން
ިޝަކުވާގައި ސާފު ިދ ންކަމަށް ިފަހުން ިއެހެންކުރެހުމެއް ިތަފާތު ިކުރެހުމާ ިދ ން ިދުވަހު ިއޮތް ކުރުން

ިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީއާއ ،ި ިތަޙްޤީޤަށް ިގެނެސްފައ ވާކަމަށް ިބަދަލެއް ިފަހުން ިކުރެހުމަށް ބުނެފައ ވީނަމަވެސް،
ިކްރ  ިސ ޓީއަށް ިކޯޓުގެ 22ިިމ ނަލް 1022ިިނޮވެމްބަރ ިކުރ ން ިލ ބުނުިގެ ިމާކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ދެވަނައަށް

ިމާލ އްޔަތުގެިިފަރާތުން ިޙަވާލުކުރުމުގައ ިދައުލަތުގެ ިއެގެންނެތަތީއާއ ،ިމ މަސައްކަތް ިތަޙްޤީޤަށް ިދ ންިކަމެއް ޖަވާބު
ިފަ ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ިއަމަލުކޮށް، ިޚ ލާފަށް ިއޮތްކަމަށްިގަވާއ ދާ ިކޮށްފައ ވާކަމެއް ިހޯދައ ދ ނުމަށް އ ދާއެއް

ިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ ިކަމަށްިި،ތަޙުޤީޤަށް ިތުހުމަތެއް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިތުހުމަތަކީ މ 
ި ިނަންބަރ ިޤާނޫނު ނޑައަޅައ  ި-)އެންޓ 13/2008ިކަ ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ިމާއްދާގ12ިިެކޮރަޕްޝަން ވަނަ

ވާިގޮތުގެމަތ ންިމ ިމައްސަލަިނ ންމ2ީ)ި)ހ(ިގެ ިއެވެ.ި(ިގައި 

ިމަޢުލޫމާތުި ިއ ޢުލާނުގައ  ިއ ޢުލާނުކުރާއ ރު ިޚ ދުމަތްހޯދުމަށް ިކުރުމަށާއ  ިއެކ މަސައްކަތް ިއޮތްތާނގައ  ިކުރ އަށް އަދ 
ިޖެ ިގެންނަން ިބަދަލެއް ިތާރީޚްތަކަށް ިބަޔާންކޮށްފައ އޮންނަ ިހުށަހެޅުމަށް ިއެސްޓ މޭޓް ހ އްޖެިސާފުކުރުމަށާއ ،

ިކޯޓަށްި ިކްރ މ ނަލް ިއެބަދަލުތައްިބަޔާންކޮށްިއަލުންިއާއްމުކޮށްިއ ޢުލާންކޮށްގެންިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށް ހ ނދެއްގައ 
ިއެންގީއެވެ.ި

ި

ިކުރެވެންި ިނުވަތަ ިކޮށްދެވޭނެނަމަ ިމަސައްކަތް ިމ  ިއަގުގައ ( ި)އަންދާސީހ ސާބުގައ ވާ އަގުގައ 
ި ިއެކަން 22ިިނެތްނަމަވެސް ިއަންގައ ދ ނުމަށ1022ިްނޮވެމްބަރ ިލ ޔުމަކުން ިކުރ ން ގެ

ި ިނަމަވެސް، ިއެހެން 02ިިބުނެފައ ވާކަމަށާއ ، 1022ިިނޮވެމްބަރ ިދުވަހު ިހޮނ ހ ރު އެހެންިވީ
ިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްގެންިމ ހާރުވެސްިކުރަމުންިއެބަގެންދާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިކުންފުންޏަކާ

އަށްިކ.ކާށީދޫިހ އްކ ބ ންިސަރަހައްދުންިބ މެއްިކުއްޔަށްިދީފައޮވާކަމަށްިކ.ކާށ ދޫިއަންނާރުގަސްދޮށުގޭިއަޤީލްިމޫސާި
ި.ބުނާިމައްސަލަ

ި
ިި ިއެންޑްިމ މައްސަލަ ިހައުސ ންގް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިދީފައ ވަނީ ިކުއްޔަށް ިބ މެއް ިއޭނާއަށް ބެލ ބެލުމުން

ިއަޤީ ިއޮފީހާއ  ިއަތޮޅު ިއަތޮޅު ިމާލެ ިލ ބ ގެން، ިހުއްދަ ިއ ން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިދެމެދުިއާރބަން ިމޫސާއާއ  ލް
)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ 1000/1ިިއެއްބަސްވުމެއްިލ ޔުމުންިހެދ ގެންކަމަށްވާތީިމ މައްސަލާގައ ިޤާނޫނުިނަންބަރުި

ި ިޤާނޫނު(ިގެ ިބެހޭ ިޤާނޫނ21ިިުމަނާކުރުމާ ިނުބެލެވޭތީ ިއެކުލެވޭކަމަށް ިކުށެއް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާދަފަ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ި ި-)އެންޓ 1006/20ިިނަންބަރު ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނ2ިިަވަނަ

ިކަނޑައަޅާއ ި ިނޫންކަމުގައ  ިމައްސަލައެއް ިއެކުލެވޭ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ނަންބަރުގައ ވާ

ިޖައްސަޖައްސައ ގެންި ިމީހުންނަށް ިތ ން ިއެއްބަފާ ނޑު ިއެއްބަ ިއަވަށުން ިއުތުރު ިހ އްކ ބ މުގެ ކ.ކާށ ދޫ
ދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި ިތ ންިގޯތި 

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 މީއެވެ.މައްސަލަިނ ން
ި 

ހައްދުންިބ މެއްިކުއްޔަށްިދީފައ ވާކަމަށްިކ.ކާށ ދޫިޖަވާހ ރުިމުމްތާޒުިޖަލީލަށްިކ.ކާށީދޫިހ އްކ ބ ންިސަރަިި
ި.ބުނާިމައްސަލަި

ި
ިި ިއެޓޮލްސްިމ މައްސަލަ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިދީފައ ވަނީ ިކުއްޔަށް ިބ މެއް ިއޭނާއަށް ބެލ ބެލުމުން

ޑ ވެލޮޕްމަންޓުންިހުއްދަިލ ބ ގެން،ިމާލެިއަތޮޅުިއަތޮޅުިއޮފީހާއ ިމުމްތާޒުިޖަލީލާއ ިދެމެދުިއެއްބަސްވުމެއްިލ ޔުމުންި
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިމ މައްސަލާގައ  ިބެހ1000/1ިިޭހެދ ގެންކަމަށްވާތީ ިމަނާކުރުމާ ިހުއްޓުވުމާއ  )ކޮރަޕްޝަން

ި ިގެ ިނަންބަރ21ިިުޤާނޫނު( ިޤާނޫނު ިނުބެލެވޭތީ ިއެކުލެވޭކަމަށް ިކުށެއް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާދަފަ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ި-)އެންޓ 1006/20ިި ިވަނަިމ12ިާކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެ ި)ހ(ިގެ ިނަންބަރުގައ ވ2ިިާއްދާގެ ވަނަ

ިމައްސަލަި ނޑައަޅާއ  ިކަ ިނޫންކަމުގައ  ިމައްސަލައެއް ިއެކުލެވޭ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ފަދައ ން
 މީއެވެ.ނ ން
 

މުފީދުއަށްިކ.ކާށީދޫިހ އްކ ބ ންިސަރަހައްދުންިބ މެއްިކުއްޔަށްިދީފައ ވާކަމަށްިهللاިކ.ކާށ ދޫިމުރަކަިޢަބްދުިި
ި.އްސަލަިބުނާިމަި

ި
ިިި ިއެންޑްިމ މައްސަލަ ިހައުސ ންގް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިދީފައ ވަނީ ިކުއްޔަށް ިބ މެއް ިއޭނާއަށް ބެލ ބެލުމުން

ިޢަބްދު ިއޮފީހާއ  ިއަތޮޅު ިއަތޮޅު ިމާލެ ިލ ބ ގެން، ިހުއްދަ ިއ ން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިއާރބަން ިދެމެދުިهللا މުފީދާއ 
)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ 1000/1ިިގައ ިޤާނޫނުިނަންބަރުިއެއްބަސްވުމެއްިލ ޔުމުންިހެދ ގެންކަމަށްވާތީިމ މައްސަލާި

ި ިޤާނޫނު(ިގެ ިބެހޭ ިޤާނޫނ21ިިުމަނާކުރުމާ ިނުބެލެވޭތީ ިއެކުލެވޭކަމަށް ިކުށެއް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާދަފަ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ި ި-)އެންޓ 1006/20ިިނަންބަރު ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނ2ިިަވަނަ
ިކަނޑައަޅައ ިނަންބަރު ިނޫންކަމުގައ  ިމައްސަލައެއް ިއެކުލެވޭ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ގައ ވާ

ިއެވެ.މައްސަލަިނ ންމީ
 

ިކުއްޔަށްިި ިބ މެއް ިސަރަހައްދުން ިހ އްކ ބ ން ިކ.ކާށީދޫ ިޝަރީފަށް ިއ ބްރާހ މް ިޖަވާހ ރ އްޔާ ކ.ކާށ ދޫ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިިި.ދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަި
ިއެންޑްިިމ މައްސަލަި ިހައުސ ންގް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިދީފައ ވަނީ ިކުއްޔަށް ިބ މެއް ިއޭނާއަށް ބެލ ބެލުމުން

ިދެމެދުި ިޝަރީފާއ  ިއ ބްރާހ މް ިއޮފީހާއ  ިއަތޮޅު ިއަތޮޅު ިމާލެ ިލ ބ ގެން، ިހުއްދަ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓުން އާރބަން
)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ 1000/1ިިއެއްބަސްވުމެއްިލ ޔުމުންިހެދ ގެންކަމަށްވާތީިމ މައްސަލާގައ ިޤާނޫނުިނަންބަރުި

ި ިޤާނޫނު(ިގެ ިބެހޭ ިޤާނޫނ21ިިުމަނާކުރުމާ ިނުބެލެވޭތީ ިއެކުލެވޭކަމަށް ިކުށެއް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާދަފަ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ި ި-)އެންޓ 1006/20ިިނަންބަރު ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނ2ިިަވަނަ

ިމ މައް ިފަދައ ން ިކަނޑައަޅާއ ިނަންބަރުގައ ވާ ިނޫންކަމުގައ  ިމައްސަލައެއް ިއެކުލެވޭ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ސަލައަކީ
 މީއެވެ.މައްސަލަިނ ން

 
ިހ އްކ ބ ންިި ިކ.ކާށ ދޫ ިއޮފީހުން، ިއަތޮޅު ިމާލެއަތޮޅު ިޝަރީފަށް ިއ ބްރާހ މް ިޖަވާހ ރ އްޔާ ކ.ކާށ ދޫ

ި 08ިިސަރަހައްދުން ިކޮށްފައ 1008ިއޭޕްރ ލް ިބ މުގައ  ިދ ން ިކުއްޔަށް ިގައ  ިއ މާރާތް 11ިިވާ ގައި 1020ިމާޗް
ިޝަރީފާއި  ިއ ބްރާހ މް ިއޮފީހާއ  ިއަތޮޅު ިމާލެއަތޮޅު ިގުޅ ގެން، ިވ އްކާލުމާއ  ިޖަލީލަށް ިމުމްތާޒު ިޖަވާހ ރު ކ.ކާށ ދޫ

ި 08ިިދެމެދު 1008ިއޭޕްރ ލް ިއެއްބަސްވުން ިވެވެނު 10ިިގައ  ިކުއްޔަށ1020ިިްމެއ  ިއެބ ން ިބާޠ ލުކޮށް، ގައ 
ިމާލެ ިއެއްބަސްވުން، ިދ ނުމުގެ ިދެމެދު ިޖަލީލާއ  ިމުމްތާޒު ިޖަވާހ ރު ިކ.ކާށ ދޫ ިއޮފީހާއ  ިއަތޮޅު ޖުލައ 16ިިއަތޮޅު

ިއޮފީހުނ1020ިިް ިޕްރޮވ ންސް ިއުތުރު ިމެދު ިބެލުމަށް ިމުއްދަތެއްކަމުގައ  ިއެްއބަސްވުމުގެ ިއެ ިހެދ އ ރު، ގައ 
ިޚ ލާފަށް ިއެންގުމާއ  ި، އަންގާފައ ވާ ި ިކައުންސ ލަރަކަށް ިއަތޮޅު ިއަތޮޅު ިމާލެ ިފ ނ ވާގޭިއޭރު ިކ.ކާށ ދޫ ހުންނެވ 

ޙުސައ ންިމޫސާިއެިއެއްބަސްވުމުގެިމުއްދަތުިއ ތުރުކޮށްދީފައ ވާކަންިއެއްވެސްިޝައްކެއްިނެތްިމ ންވަރަށްިއެގެންި
ި ިނަންބަރު ިި)،1000/01އޮތަތީ،ިޤާނޫނު ިޤާނޫނު(ިގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިމާއްދާގ21ިިެކޮރަޕްޝަން ވަނަ

ިނުި ިމަޤާމުގެ ިދަށުން ިގެ ިކުރުމަށްި)ހ( ިދައުވާ ިކުށުގެ ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ފޫޒު
(1ިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ގެި)12އެންޓ ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންގެިޤާނޫނުގެި، 1006/20ފެންނާތީ،ިޤާނޫންިނަންބަރު:ި

ި ިއެކުލެވ ގެންވާ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ިނަމްބަރުގައ ވާ ިވުމުންިވަނަ މައްސަލައެއްކަމުގައ 
ިޖެނެރަލްގެި ިޕްރޮސެކ އުޓަރ ިދަޢުވާކުރުމަށް ިމައްޗަށް ިމޫސާގެ ިޙުސައ ން ިފ ނ ވާގޭ ިކ.ކާށ ދޫ މ މައްސަލައ ގައ 

 ނ ންމީއެވެ.އޮފީހަށްިފޮނުވަންި
ި

ިޢަބްދުި ިމުރަކަ ިސަރަހައްދުންިهللاިކ.ކާށ ދޫ ިހ އްކ ބ ން ިކ.ކާށ ދޫ ިއޮފީހުން، ިއަތޮޅު ިމާލެއަތޮޅު މުފީދަށް



 

92 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

08ިި 1008ިިއޭޕްރ ލް ިއ މާރާތް ިކޮށްފައ ވާ ިބ މުގައ  ިދ ން ިކުއްޔަށް 11ިިގައ  ިޖަވާހ ރ1020ިިުމާޗް ކ.ކާށ ދޫ
ިޢަބްދު ިއޮފީހާއ  ިއަތޮޅު ިމާލެއަތޮޅު ިގުޅ ގެން، ިވ އްކާލުމާއ  ިޖަލީލަށް ިهللاިމުމްތާޒު ިދެމެދު އޭޕްރ ލ08ިިްމުފީދާއ 

1008ިި ިއެއްބަސްވުން ިވެވެނު 10ިިގައ  ިބާޠ ލުކޮށ1020ިްމެއ  ިއެއްބަސްވުން،ި، ގައ  ިދ ނުމުގެ ިކުއްޔަށް އެބ ން
ި ިދެމެދު ިޖަލީލާއ  ިމުމްތާޒު ިޖަވާހ ރު ިކ.ކާށ ދޫ ިއޮފީހާއ  ިއަތޮޅު 16ިިމާލެއަތޮޅު ިއ1020ިިެޖުލައ  ިހެދ އ ރު، ގައ 

ިޚ ލާފަށް ިއެންގުމާއ  ިއަންގާފައ ވާ ިއޮފީހުން ިޕްރޮވ ންސް ިއުތުރު ިމެދު ިބެލުމަށް ިމުއްދަތެއްކަމުގައ  ، އެއްބަސްވުމުގެ

ިއެއްބަސްވުމުގެިިއޭރު ިއެ ިމޫސާ ިޙުސައ ން ިފ ނ ވާގޭ ިކ.ކާށ ދޫ ިހުންނެވ  ި ިކައުންސ ލަރަކަށް ިއަތޮޅު މާލެއަތޮޅު
ިސަބަބުންި ިއޭގެ ިމ ކަމަކީ ިއޮތްއ ރު ިއެގެން ިމ ންވަރަށް ިނެތް ިޝައްކެއް ިއެއްވެސް ިއ ތުރުކޮށްދީފައ ވާކަން މުއްދަތު

ިފައ  ިނުޖެހޭ ިލ ބެން ިޖަލީލަށް ިމުމްތާޒް ިޖަވާހ ރު ިހޯދައ ދީފައ ވާތީކ.ކާށ ދޫ ި، ދާއެއް ިނަންބަރު ި)،1000/01ޤާނޫނު
ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިނުފޫޒ21ިިުކޮރަޕްޝަން ިމަޤާމުގެ ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިނަންބަރު:ި ިޤާނޫނު ިފެންނާތީ، ިކުރުމަށް ިދައުވާ ިކުށުގެ ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ިއެ، 1006/20 ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ި)12ންޓ ކޮރަޕްޝަން ި)ހ(ގެ ިމާއްދާގެ ިނަމްބަރުގައ ވ1ިާވަނަ ިވަނަ )

ިމ މައްސަލައ ގައި  ިވުމުން ިމައްސަލައެއްކަމުގައ  ިއެކުލެވ ގެންވާ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ފަދައ ން
ިޕްރޮސެކ އުޓަ ިދަޢުވާކުރުމަށް ިމައްޗަށް ިމޫސާގެ ިޙުސައ ން ިފ ނ ވާގޭ ިފޮނުވަންިކ.ކާށ ދޫ ިއޮފީހަށް ިޖެނެރަލްގެ ރ

ިނ ންމީއެވެ.
ި

ިމ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.
0ި .ި ިނަމްބަރު ިޤާނޫނު ިދޫކުރާނަމަ، ިކުއްޔަށް ިބ ން ިވ ޔަފާރ ކުރުމަށްޓަކައ  ިފަރާތަކަށް 2552/52ިއެއްވެސް

ި ި")ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިހަދާފައ ވާ، ިދަށުން ިގެ ިޤާނޫނު( ިފ ޔަވައި ބ މާބެހޭ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިދޫކުރާ ދ ރ އުޅުމަށް
(ި ިޤަވާޢ ދު" ިދޫކުރުމާއ ބެހޭ ިބ ން ިފަރާތްތަކަށް ިއަމ އްލަ ިސަރުކާރާއ  ިބޭނުންތަކަށް މާޗ02ިިްއެހެނ ހެން

އ ންިދޫކުރުމަށާއި (ިވަނަިނަމްބަރުގައ ވާިފަދ1ަ(ިވަނަިނަމްބަރާއ ި)2ވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ގެި)0(ިގ1006ިެ
"ރާއްޖޭގެިބ ނާވެށ ިޕްލޭންކުރުމާއ ިހ ންގުމުގެިޤަވާޢ ދު"ގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެިމަތީންިޕްލޭންކޮށްގެންިި،

ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށާއ ި ިރަށު ިދޫނުކުރުމަށް،ިކ.ކާށ ދޫ ިއ ދާރާއަށްި ،މެނުވީ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު މާލެއަތޮޅު
ިއެންގީއެވެ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި
1ި ިގޮތުގައ ިތަޙްޤީޤުން. ިފާހަގަކުރެވުނު ިއަތޮޅުި ،އ ތުރަށް ިމާލެއަތޮޅު ިފަރާތްތަކާއ  ިއެކ އެކ  މ މައްސަލާގައ 

ިއެ ިފަށާފައ ވަނީ ިގުނަން ިމުއްދަތު ިއެއްބަސްވުންތަކުގެ ިހެދުނު ިދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ިއޮފީހާއ 
ިމުސްތަޤުބަލުގައ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ ިކުރ ންކަން ިތާރީޙަށްވުރެ ިހެދޭިިސޮއ ކުރެވޭ ިދެމެދު ިފަރާތްތަކާ އެކ އެކ 

ިމުއްދަ ިފެށ ގެންކަމަށާއ ،ިިތުއެއްބަސްވުންތަކުގެ ިތާރީހުން ިސޮއ ކުރާ ިއެއްބަސްވުމެއްގައ  ިފަށާނީ ގުނަން
ިދެމެދުި ިފަރާތްތަކާއ  ިއެކ އެކ  ިއެހެނ ހެން ިކައުންސ ލާއ  ިރަށު ިކ.ކާށ ދޫ ިކައުންސ ލާއ  ިއަތޮޅު މާލެއަތޮޅު

ިއެއްބަސްވުމެއް ިވެވޭ ިބ މާއ ،ިިލ ޔުމުން ިތެރޭގައ  ިއޭގެ ިމުދަލެއް، ިއެއްވެސް ިދައުލަތުގެ ިމެނުވީ ލ ޔެވ ގެން
ިއެއްވެސްި ،ފަޅާއ ި ިމުދައު ިއެންމެހާ ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިމ ލްކ އްޔާތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއަދ ވެސް އ މާރާތްތަކާއ 

ރާއަށާއ ިކ.ކާށ ދޫިމާލެއަތޮޅުިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާިސ ފައެއްގައ ިއެއްވެސްިބޭނުމެއްިކުރުމަށްިނުދ ނުމަށް
ިއެންގީއެވެ.ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރައަށް

ި
އޮތްި"ިއަސްދުއްވާިމަގު"ިއާއ ިޖެހެންދެންިސ.ހުޅުދޫި"ކަނޑަފ ށ "ިިއަށްިދާންިއޮންނަމަގު،ިފުއްޓަރުިފަރާތުންި

)ދަނޑުބ ންިސަރަޙައްދަށްިދެވޭގޮތަށް(ިޑރ.އ ބްރާހ މްިދީދީިފ ޝަރީޒްިމ ނ ސްޓަރަކަށްިހުރ ިދުވަސްވަރު،ިމަގެއްި
ިގެި ިޕަބްލ ކްވަރކްސް ިބޭނުންކުރ  ިއެމަގުހެދުމަށް ިދީފައ ވާކަމަށާއ ، ިކަރަންޓު ިސަރަޙައްދަށް ިދަނޑުބ ން ހަދައ ،

ިރކ.ކޮމެޓީގެިވެހ ކަލްތަި ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީ ިމ ފައ ސާ ިފައ ސާއ ންކަމަށާއ ، ިރކ.ކޮމެޓީގެ ިތެޔޮއަޅާފައ ވަނީ ކަށް
ިޑރ.އ ބްރާހ މްި ިއ ބްރާހ މްދީދީއާއ ، ިކަޅުމަގ ގޭ ިކައުންސ ލަރު ިއެރަށު ިނުހޯދައ  ިބަހެއްވެސް ިރައްޔ ތުންގެ ނުވަތަ

ިނަންރީތ ގެއާި ިހުޅުދޫ ިހެދ އ ރު ިމ މަގު ިގުޅ ގެންކަމަށާއ ، ިވަނީިިދީދީ ި)އޮޅުބ ން( ިގޯތ  ިއޮތް ިއ ރަށް ޖެހ ގެން
ިމީހުންވެސްި ިގޭގެ ިއެހެން ިއެހ ސާބު ިހ އްކާފައ ކަމަށާއ ، ިބޭނުންކޮށްގެން ިލޮރީއެއް ިގެ ޕަބްލ ކްވަރކްސް
ިއަޅައ ދީފައ ވަނީި ިފަސް ިހަމައެކަނ  ިފަސްނާޅާ ިގޯތ ތަކަށް ިއެފަރާތްތަކުގެ ިއެދ ފައ ވާއ ރު ިފަސްއަޅަން އެކ ތަންތަނަށް

ގޯއްޗަށްިކަމަށްިބުނެިހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަިނ ންމ ިހަމައެކަި އ ސްވެިބަޔާންކުރި   ގޮތެވެ.ނި 
ި

ިއޮންނަމަގުި ިދާން ނޑަފ ށ "ިިއަށް ި"ކަ ިމަގު"ިއާއި ، ސ.ހުޅުދޫ ި"ިއަސްދުއްވާ ިއޮތް ިފަރާތުން ފުށްޓަރު
ިވެހ ކަލްތަކަށްި ިބޭނުންކުރ  ިމަސައްކަތުގައ  ިހެދުމުގެ ިމަގު ިއޮތް ިދެވޭގޮތަށް( ިސަރަހައްދަށް ނޑުބ ން ި)ދަ ޖެހެންދެން

ިއާިި ި"އަސްދުއްވާމަގު" ިއޮތް ިފަރާތުން ިފުށްޓަރު ިމަގު ިދާންއޮންނަ ިއަށް ި"ކަޑޮފ ށ " ސ.ހުޅުދޫ
ިޞަރަޙައްދަށްި ނޑުބ ން ިދަ ިހަދައ  ިއެމަގު ިމަގެއް، ިދެވޭގޮތަށް ިޞަރަޙައްދަށް ނޑުބ ން ިދަ ޖެހެންދެން

ިހެދުމަ ިއެމަގު ިގޮތުގައ  ިލ ބުނު ިމަޢުލޫމާތު ިފަހުން ިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިގެންދ ޔަިކަރަންޓްދީފައ ވާ ށް
ިމ ކަމަކީި ިކަމަށާއ ، ިފައ ސާއ ން ިރކ.ކޮމ ޓީގެ ިއަޅާފައ ވަނީ ިތެޔޮ ިވެހ ކަލްތަކަށް ޕަބްލ ކްވާރކްސްގެ
ިހ ންގާފައ ވާިކަމެއްިކަމަށާއ ،ިމ މަގުިހެދ އ ރު،ިހުޅުދޫިނަންރީތ ގެއާި އެރަށުިކައުންސ ލަރިގުޅ ގެން

ިވާރކް ިޕަބްލ ކް ި)އޮޅުބ ން(ިވަނީ ިގޯތ  ިއޮތް ިއ ރަށް ިއަޅާިޖެހ ގެން ިފަސް ިބޭނުންކޮށްގެން ިލޮރީ ސްގެ
ިއެދ ފައ ވާި ިފަސްއަޅަން ިއެކ ތަންތަނަށް ިމީހުންވެސް ިގޭގެ ިއެހެން ިއެހ ސާބުގެ ިކަމަށާއ ، ހ އްކާފައ 
ިފަރާތްތަކަށްި ިހުށަހަޅާ ިކުއްޔެއް ިމަތީ ިއެންމެ ިރުއް ިބަންޑާރަ ިނުވަތަ ިގޮއ  ިހުޅުދޫ ކަމަށާއ ،

ި ިކުރ ވ1020ަރަށުއޮފީހުން ިކުރީކޮޅު ިއަހަރު ިކުލި ިނަ ިމަތީ ިއެންމެ ިގުޅ ގެން، އ ޢުލާނާ
ިއޭނައާއެކުި ިދައްކައ ގެން، ިވާހަކަ ިއޮފީހާ ިއަތޮޅު ިކަމަށާއ ، ިފަރާތެއް ިއެރަށު ހުށަހަޅާފައ ވަނީ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިލ ބ ި ިއެއޮފީހުން ިގުޅ ގެން ިއޮފީހުގެިބަޖެޓުންިޚަރަދުކޮށްގެންިކަން،ިމ މައްސަލައާ ފައ ވާިތެޔޮއަޅާފައ ވަނީިސ.ހުޅުދޫ
ިމ މަގުި ިއެނގޭތީއާއ ، ިބަޔާންތަކުން ިދީފައ ވާ ިފަރާތްތަކުން ިސުވާލުކުރެވުނު ިމަމައްސަލާގައ  ލ ޔެކ އުންތަކާއ ،
ިލޮރީި ިޕަބްލ ކްވާރކްސްގެ ިގޯއްޗަށް ި"އޮޅުބ ން" ިއޮތް ިޖެހ ގެންއ ރަށް ިނަންރީތ ގެއާއ  ިސ.ހުޅުދޫ ހެދ އ ރު

ިފަސޭހައަކަ ިމަސައްކަތަށް ިމަގުހެދުމުގެ ިއަޅާފައ ވާކަމާއ ބޭނުންކޮށްގެން ިވެލ  ިއޭގެި، ށް ިޖެހުނީ ިވެލ އަޅަން އެގޮތަށް
ިނުވާތީ ިލެވަލް ިމަގު ިގޮތުން ިވެލ އަޅާފައ ވާ ިއެގޯއްޗަށް ިއަނބުރާލެވޭނެި، ކުރ ން ިފަސޭހައ ން ިލޯރ  މަގުލެވަލްކޮށް

ިއެގޯއްޗަށްި ިއެދ ގެން ިފަރާތަކުން ިއެހެންވެސް ިނުވަތަ ިވެރ ފަރާތުން ިއެގޯތީގެ ިހެދުމަށްކަމާއ ، ވެލ އަޅާދީފައި ިގޮތެއް
ިއަދި ، ނުވާކަން ިއެނގޭތީއާއ ، ިބަޔާންތަކުން ިދީފައ ވާ ިފަރާތްތަކުން ިމަޢުލޫމާތުދީފައ ވާ ިގުޅ ގެން މ މައްސަލައާ

ިވަކި  ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިނުވަތަ ިމަޤާމު ިމުވައްޒަފަކު ިއެއްވެސް ިއޮފީހުގެ ިސ.ހުޅުދޫ މ ކަމުގައ 
ިހޯދަި ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒް ިކާފީިފަރާތަކަށް ިއެއްވެސް ިއެނގޭނޭ ިކަން ިމަސައްކަތްކުރ  ިހޯދުމަށް ިނުވަތަ އ ދ ނުމަށް،
ިހެއްކެއްިތަޙްޤީޤަށްިލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ ؛

ި
ިލ ބ ފައ ވާިޝަފަހީިހެކ ތަކާއ ިކ ތާބީި އ ސްވެދެންނެވ ިކަންކަމުގެިއ ތުރުންވެސްިމ ިމައްސަލައ ގައ ިމ ކޮމ ޝަނަށް

ިމ މައްސަލަ ިބަލާއ ރު ިމައްޗަށް ިމުވައްޒަފަކުިހެކ ތަކުގެ ިމުއައްސަސާއެއްގެ ިއެއްވެސް ިދައުލަތުގެ ިޝާމީލްވާ ގައ 
ޤާނޫނުި ކޮރަޕްޝަނުގެިކުށެއްިކޮށްފައ ވާކަމަށްިސާބ ތުވާނެިއުންޞުރެއްިއޮތްކަމަށްިތަޙްޤީޤަށްިސާބ ތުވާންިނެތަތީ،

ި ި-)އެންޓ 1006/20ިިނަންބަރު ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ި)12ިކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ 2ިވަނަ ނަންބަރުގެި(ިވަނަ
ިމ މައްސަލަި ނޑައަޅުއްވައ  ިކަ ިމައްސަލައެއްކަމުގައ  ިއެކުލެވ ގެންނުވާ ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ދަށުން

 މީއެވެ.ނ ން
ި

ި ސ.ި ިވަނީ ިކޯރު( ިހަދާފައ ވާ ިފެންބޭރުކުރުމަށް ިސަރަޙައްދުން ި)އޮޅުބ ން ި"އާރު" ގައި 1020ިހުޅުދޫ
ކޮންކްރ ޓްކޮށްިހަދާފައ ކަމަށާއ ،ިމ ކަންކޮށްފައ ވަނީިބަޖެޓްކޮށްފައ ނުވާިބަޔަކުލައްވާިކައުންސ ލަރިއ ސްވެިހުރެގެންި

ފައ ސާއަކުންިކަމަށާއ ،ިއަދ ވެސްިއެފައ ސާިމަސައްކަތްިކުރ ިމީހުންނަށްިހަމައަށްިދީފައ ވާކަންިނޭނގޭކަމަށްިބުނެި
 ގޮތެވެ.ހުށަހަޅާފައ ވާިމައްސަލަިނ ންމ ި

ި
ިހެދުމުގ1020ިިެި ިކޮންކްރީޓްކޮށް ިއާރު ިސ.ހުޅުދޫ ިއ ސްކޮށްހުރެ، ިދީދީ ިއ ބްރާހ މް ިއަހަރު ވަނަ

ިފަރާތްތަކުގެި ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިރ ޟްވާނާއ  ިޢަލީ މަސައްކަތް

ިދުވަސްކޮޅެއްި ިބުނެފައ ވަނ ކޮށް، ިއޮފީހުން ިހުޅުދޫ ިކުރަމުންދާކަމަށް ިކަންތައް ިހެދުމުގެ އެގްރ މެންޓް
ިއެތަ ިވޮޗަރަށް ިއޮފީހުގެ ިހުޅުދޫ ި)އޮޅުބ ންިފަހުން ިތަން ިކ ޔާ ި"އާރު" ިހުޅުދޫ ިކަމަށާއ ، ިދީފައ ވާ ން

ި ިވަނީ ިކޯރު( ިހަދާފައ ވާ ިބޭރުކުރުމަށް ިފެން ިކައުންސ ލަރ1020ިސަރަހައްދުން ިލައްވާ ިބަޔަކު ގައ 
ިނެތްި ިބަޖެޓުގައ  ިކޮށްފައ ވަނީ ިމ ކަން ިކަމަށާއ ، ިހަދާފައ  ިކޮންކްރީޓްކޮށް ިހުރެގެން އ ސްވެ

ިދ ވެސްިއެފައ ސާގެިބަކީިދެވ ފައ ވާކަމެއްިނޭނގޭކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ފައ ސާއަކުންިކަމަށާއ ،ިއަި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމ މައްސަލަ ިކަމުގައ ވާތީކަމަށް، ިއޭނާ ިހުށަހެޅީ ިކުޑައަގެއް ިއެންމެ ިއޮފީހުންިތެރެއ ން ިސ.ހުޅުދޫ ިގުޅ ގެން އާ
ިބަހުންި ިހެކ  ިފަރާތްތަކުގެ ިބަޔާންދީފައ ވާ ިތަޙުޤީޤުގައ  ިމ މައްސަލައ ގެ ިލ ޔެކ އުންތަކުންނާއ  ލ ބ ފައ ވާ

ި ިހެދުމަށް ިކޮންކްރީޓްކޮށް ިސ.ހުޅުދ1020ިިޫސެޕްޓެމްބަރ20ިިސާބ ތުވާތީއާއ ،ިއާރު ިއެކު ިރ ޟުވާނާ ިޢަލީ ގައ 
ިއެއްބަސް ިހަދާފައ ވާ ިމަސައްކަތްތަކެއްިއޮފީހުން ިއ ތުރު ިޖެހުނު ިކުރަން ިގުޅ ގެން ިއެމަސައްކަތާއ  ިއ ތުރުން ވުމުގެ

ިރ ޟުވާނަށްި ިޢަލީ ިނ ންމުމަށް ިމ މަސައްކަތް ިހަދާފައ ވ ނަމަވެސް ިއެއްބަސްވުމެއް ިދެ ިއ ތުރު ިއޭނާއާއެކު ކުރުމަށް
ި ިމ މ261,070ިަދީފައ ވާ ިހަތްދ ހަ(ިރުފ ޔާއަކީ، ިއެއްހާސް ިފަސްދޮޅަސް ިހ ސާބުި)ދެލައްކަ ިއަންދާސީ ސައްކަތަށް

ި ިއަނެއް ިބޮޑެތި 0ިހުށަހެޅ  ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ، ިތަޙުޤީޤަށް ިއަގެއްކަން ިކުޑަ ިއަގަށްވުރެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ފަރާތުން
ިމާލ އްޔަތުި ިގޮތުން ިގުޅޭ ިޙަވާލުކުރުމާ ިއެފަރާތާ ިހަމަ ިމަސައްކަތެއް ިކުރަންޖެހޭ ިއަލުން ިގުޅ ގެން މަސައްކަތާއ 

ިކުރަމު ިކުރަންިގަވާއ ދުގައ ، ިއ ތުރަށް ިގޮތުގައ  ިބައެއްގެ ިމަސައްކަތެއްގެ ިފަދަ ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިގެންދ ޔަ ން
ިއަގުތަކެއްކަމުގައ ި ިއެކަށީގެންވާ ިއަޅާިބަލާއ ރު ިއަގުތަކާ ިދ ޔަިމަސައްކަތުގެ ިމަސައްކަތަކީިކުރ ންިކުރަމުން ނ ންމ 

ި ިމަސައްކަތަކީ ިޙަވާލުކުރެވުނު ިފުރަތަމަ ިއަދ  ިހުޅުވާލެވ ގެންިވާންވާނެކަމަށާއ ، ިތެރެއ ން ިބީލަމެއްގެ ވާދަވެރ 
ިދ ޔަި ިކުރަމުން ިކުރ ން ިމަސައްކަތެއް ިމ ފަދަ ިއަދ  ިވާންވާނެކަމަށާއ ، ިމަސައްކަތަކަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ އެފަރާތާ
ިހަވާލުކުރި  ިކުރ ން ިބަލާއ ރުވެސް ިގޮތަކުން ިހުރ ހާ ިމަސައްކަތަކީ ިހަވާލުކުރެވޭ ިފަހުން ިޙަވާލުކުރުމުގައ ، ފަރާތާ

ިކުރ ންިމަ ިރޭޓްތަކަކީ ިހުށަހަޅާ ިމަސައްކަތްކުރަން ިމަސައްކަތެއްކަމުގައ ވުމާއ ، ިއެއްޒާތެއްގެ ިގުޅުންހުރ  ސައްކަތާއ 
ި ިމަސައްކަތުގެ ިއަސްލު ިރޭޓްތަކަކަށްވުމާއ ،ިއަދ  ިކުޑަ ިއެއަށްވުރެ ިނުވަތަ ިއެއްވަރުގެ ިރޭޓްތަކާއ  %20ިިހުށަހެޅ 

ިޖުމް ިމަސައްކަތުގެ ިޙަވާލުކުރެވޭ ިފަހުން ިމަސައްކަތްިއަށްވުރެ ިޙަވާލުކުރެވުނު ިފަހުން ިއ ތުރުނުވުމާއ ، ިއަގު ލަ
ިނުހ މެނޭި ިތެރޭގައ  ިއަގުގެ ިމަސައްކަތުގެ ިކުރަމުންދާ ިއެޚަރަދަކީ ިދެވޭނީ، ިޚަރަދެއް ިއެއްވެސް ފަށައ ގަތުމަށް

ިއ ޚް ިފަރާތަށްިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމުގެިފުރ ހަމަ ތ ޔާރާއ ިބާރުިޚަރަދެއްކަމުގައ ވުމާއ ،ިމަސައްކަތްިޙަވާލުިކުރާ
ިކުރ ންި ިމަޝްވަރާތަށް، ިބެހޭ ިމަސައްކަތާ ިކޮންޓްރެކްޓް ިޙަވާލުކުރެވޭ ިފަހުން ިވުމާއ ، އޮތްމަސައްކަތަކަށް
ިއާރުި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ިޖެހޭނެކަމަށް ިއޮންނަން ިފެށ ފައ  ިކުރ ން ިނ މުމުގެ ިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު

ިކު ިގުޅ ގެން ިމަސައްކަތާއ  ިހެދުމުގެ ިފަރާތްތަކެއްގެިކޮންކްރީޓްކޮށް ިއ ތުރު ިމަސައްކަތްތަށް ިއ ތުރު ރަންޖެހުނު
(ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތު ިޙަވާލުކުރުމަކީ ިރ ޟްވާނާ ިޢަލީ ިނެތ  ިދަށުނ6.00ިްއަގުބެލުމެއް )

ިފެންނާތީއާއ ،ި ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވަނީ،1020ިިކުރެވ ދާނެކަމެއްކަމަށް ިހެދުމުގެ ިއާރު ިހުޅުދޫ ިއަހަރު 1008ިވަނަ
ިޖަމާކުރި ވަ ިއޮފީހަށް ިހުޅުދޫ ިހެދުމަށް ިކޮންކްރީޓްކޮށް ިއާރު ިމ  ިއެޓޯލްސްއ ން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއަހަރު ނަ

ިދީފައ ވާި ިމަޢުލޫމާތު ިލ ޔެކ އުންތަކުންނާއ ، ިލ ބ ފައ ވާ ިއޮފީހުން ިހުޅުދޫ ިގުޅ ގެން ިމ މައްސަލައާ ފައ ސާއ ންކަން



 

96 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިލ ބ  ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިސާބ ތުވާތީ، ިބަޔާންތަކުން ިމައްޗަށްިފަރާތްތަކުގެ ިހެކ ތަކުގެ ިކ ތާބީ ިހެކ ތަކާއ  ިޝަފަހީ ފައ ވާ
ިކުށެއްި ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމުވައްޒަފަކު ިމުއައްސަސާއެއްގެ ިއެއްވެސް ިދައުލަތުގެ ިޝާމީލްވާ ިމ މައްސަލަގައ  ބަލާއ ރު

1006/20ިޤާނޫނުިނަންބަރުި ކޮށްފައ ވާކަމަށްިސާބ ތުވާނެިއުންޞުރެއްިއޮތްކަމަށްިތަޙްޤީޤަށްިސާބ ތުވާންިނެތަތީ،
ި-)އެންޓ ި ިޤާނޫނު(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިމާއްދާގެި)12ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކ2ިީވަނަ ިނަންބަރުގެިދަށުން (ިވަނަ

ނޑައަޅުއްވައ ިމ މައްސަލަިނ ންމީ ކަ  އެވެ.ކޮރަޕްޝަންިއެކުލެވ ގެންނުވާިމައްސަލައެއްކަމުގައި 
 

 

އ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިމި  ކުރ މަގުގައި  މ ވަނީއެވެ.މައްސަލާގައި   ކަންތައްތައްިތ ރީގައި 

ިއޮފީހަށްިި-8.1.2 ިސ.ހުޅުދޫ ިބަޔާްނތަކުގައ ، ިދީފައ ވާ ިފަރާތްތަުކްނ ިއެކ  ިއޮފީހުގެ ިސ.ހުޅުދޫ މ މައްސަލައ ގައ 
ިހުށަހަޅާި ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރެވޭ ިހޯދުމަށް ިޚ ދުމަތް ިތަކެއްޗާއ  ބޭނުންވާ

ިމަސައްކަި ިތެރެއ ން ިމަްޝވަރާގެިފަރާތްތަކުގެ ިއ ސްވެރ ންގެ ިއޮފީހުގެ ިހޮަވީނ ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ތް
މަތީންކަމަށާއ ،ިގ ނަަފހަރުިބަލަީނިއެންމެިއަގުިހެޔޮކޮށްިއަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހަޅާިފަރާތަކާިމަސައްކަތްި

ިލ ޔެކ އުމު ިގޮތް ިކުރެވޭ ިޙަވާލު ިއެކ ފަރާތްތަކާ ިމަސައްކަތްތަށް ިއެފަދަ ންިޙަވާލުކުރުމަށްކަމަށާއ ،
ިހަދާފައ ނުާވކަމަށްި ިކޮމ ޓީއެއް ިބެލުމަށް ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ިއަދ  ިނުުހންނަކަމަށާއ ، ބެލެހެއްޓ ފައ 
ިގަާވއ ދުގެި ިމާލ އްޔަތު ިހޯދުމުގައ ، ިޚ ދުަމތް ިޭބނުންވާތަކެއްޗާއ  ިޮއފީހަށް ިސ.ހުޅުދޫ ބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،

06ިި ިއ ޢުލާނުކޮށް ިފަދައ ން ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާ ިބާބުގައ  ިފަރާތްތަކުެގިވަނަ ިހުށަހަޅާ ިހ ސާބު އަންދާސީ
ތެރެއ ންިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމަށްިއެންމެިރަނގަޅުިފަާރތެއްިަކނޑައެޅުމުގައ ،ިއެފަރާތްތަކުންިުހށަހަޅާި
ިއންދާސީި ިހުށަހަޅާ ިއުފައްދަވައ ، ިކޮމ ޓީއެއް ިއ ވެލުއޭޝަން ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށް ިހ ސާބުތައް އަންދާސީ

ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިއަދި ިހ ސާބުތައް ިޙަވާލުކުރުމާއ ، ިމަސައްކަތް ިފަރާތަށް ިލ ބޭ ިޕޮއ ންޓް ިގ ނަ އެންމެ
ިރ ކޯޑްކޮށްފައ ި ިގޮތަށް ިފެންނަ ިލ ޔެކ އުމުން ިގޮތް ިދ ޔަ ިކަންތައްތައް ިމަރުހަލާގެ އެވެލުއޭޝަން
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ިިބެހެއްޓުމަށް.

ި
  ިިއަދ ިބ ލުތަކާއ  ިފޯނު ިކޮށްފައ ވާ ިފޯނުތައް ިއަމ އްލަ ިޢަލީ ިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރިޝާހ ދު އެސް.ޓީ.އޯގެ

ި ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިބ ލްވެސް ިފޯނު ިއުމަރުގެ ިފާރޫޤު ިޗެއަރމަން ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިއ ތުރުން ބަޖެޓްއ ންިޝާހ ދުގެ
ިއެސް.ޓީ.އޯގެިބަޖެޓުންި ިފޯނުބ ލް ިޗެއަރމަންގެ ިބުނެފައ ވ ނަމަވެސް،ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިކަމަށްިޝަކުވާގައ  ދައްކާފައ ވާ
ިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރުގެި ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިނުދައްކާތީއާއ ، ިލ ޔެކ ޔުމަކުން ިއެއްވެސް ިކުންފުނީގެ ިއެ ދައްކާފައ ވާކަން

ިދައްކާފަ ިއެސް.ޓީ.އޯއ ން ިފައ ސާިފޯނުބ ލް ިއަރާފައ ވާ ިފޯނުކޯލުތަކަށް ިއަމ އްލަ ިއެފަރާތުގެ ިހާލަތުތަކުގައ ވެސް އ ވާ
ިރާއްޖެއ ްނި ިދަތުރުތަކުގައ  ިރަސްމީ ިމުވައްޒަފުން ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިހޯދާފައ ވާތީއާއ ،ިއަދ  ިއަނބުރާ ިއަތުން އެފަރާތުގެ

ިމުވައްޒަފުންި ިހުރ ހާ ިފޯނުކޯލުތަކަށް ިރަސްމީ ިކޮށްފައ ވާ ިއުޅޭއ ރު ި)އެސް.ޓީ.އޯގެިބޭރުގައ  ިއުޞޫލެއް ިފައ ސާދޭ ނަށް
ިއެި ިހުށަހެޅުމުން ިފޯނުބ ލްތައް ިމުވައްޒަފުންގެ ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިހަމަޖެހ ފައ ވުމުން ިއެސް.ޓީ.އޯގައ  ިޕޮލ ސީ( ޓްރެވެލް
ިޑ ރެކްޓަރއަށްި ިމެނޭޖ ންގ ިކަމަށްވާތީއާއ ، ިމަތ ން ިއެގޮތުގެ ިދައްކާފައ ވަނީ ިފައ ސާ ިއެސް.ޓީ.އޯއ ން ބ ލްތަކަށް

މަހަކުިދެވޭިފޯނުިއެލަވަންސްއެއްިދެމުންގެންދާތީިރަސްމީިދަތުރުތަކުގައ ިކުރާިރަސްމީިކޯލުތަކަށްިޝާހ ދުިކޮންމެި
ިދީފައ ވާތީ،ި ިފައ ސާ ިއުނ ކުރުމަށްފަހު ިފައ ސާ ިއެލަވަންސްއަށްވާވަރަށް ިފޯނު ިދީފައ ވާއ ރު ިފައ ސާ ޢަލީއަށް

ވަނަިމާއްދާގ21ިިެމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނު(ގެި)ކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވ1000/1ިުމ މައްސަލައަކީިޤާނޫނުިނަންބަރުި
ިފެންނާތީ ިމައްސަލައެއްކަމަށް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިގައ ވާފަދަ ިނަންބަރިި، )ހ( ޤާނޫން

ި-)އެންޓ ި، 1006/20 ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިނަންބަރ2ިިވަނަ ވަނަ
ިމ މައްސަލައަ ނޑައަޅައ ިގެދަށުން ިކަ ިކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިޒާތުގެ ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ކީ

 އެވެ.މައްސަލަިނ ންމީ
 
  ިިކުރ ިބޭރުގައ  ިރާއްޖެއ ން ިބަލ ވެގެން ިކޮއްކޮ ިޢަލީގެ ިޝާހ ދު ިޑ ރެކްޓަރ ިމެނޭޖ ންގ އެސް.ޓީ.އޯގެ

ިބޭނުންކޮށްފައ ި ިކާޑު ިކްރެޑ ޓް ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިޢަލީ ިޝަހ ދު ިމައްސަލަިފަރުވާއަށް ިކޮށްފައ ވާ ިތުހުމަތު ިކަމަށް ވާ
ރޑަކީިއެސް.ޓީ.އޯގެިޑ ރެކްޓަރުންގެިބޯޑުގެިހުއްދަލ ބ ގެންިޝާހ ދުިޢަލީގެި ބެލ ބެލުމުން،ިއެސް.ޓީ.އޯގެިކްރެޑ ޓްިކާ

ިކަމާއ  ރޑެއް ިކާ ިހަދާފައ ވާ ިއަމ އްލަި، ނަންމަތީގައ  ިޢަލީ ިޝާހ ދު ިބޭނުންކޮށްގެން ިކާޑު ިކްރެޑ ޓް އެސް.ޓީ.އޯގެ
ިފަރުވާއަށްކުރި ޚަރަދު ިބޭސް ިބަލ ވެގެން ިކޮއްކޮ ިޢަލީގެ ިޝާހ ދު ިތެރޭގައ  ިއެއ ގެ ިކަމާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ތަކެއް

ިޚަރަދު،ި ިދަތުރު ިކުރާ ިބޭނުންތަކަށް ިއަމ އްލަ ިޢަލީ ިޝާހ ދު ިޑ ރެކްޓަރ، ިމެނޭޖ ންގ އެސް.ޓީ.އޯގެ
ިގޮތުގައި  ިނަހަމަ ިކާޑު ިކްރެޑ ޓް ިދީފައ ވާ ިއެސް.ޓީ.އޯއ ން ިކަމަށާއ ، ިކުރާ ިބަޖެޓުން އެސް.ޓީ.އޯގެ

ިބޭނުންކުރާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

އެސް.ޓީ.އޯގެިކްރެޑ ޓްިކާޑުިބޭނުންކޮށްގެންިއެިކާޑްިއޮންނަި، ޚަރަދުތަކެއްިހ މެނޭކަމާއ ،ިމ ިޚަރަދުތައްިކޮށްފައ ވަނީ
ިއަމ އްލަ ިމަޖުބޫރުވެއްޖެ ިކުރަން ިކޮންމެހެން ިއެކުންފުނީގެިިފަރާތެއް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކަމަށް ިކުރެވ ދާނެ ޚަރަދެއް

ގައ ިފާސްކުރުމުގ1022ިިެއޮކްޓޯބަރ22ިިކޯރޕަރޭޓްިކްރެޑ ޓްިކާޑްިޕޮލ ސީިއެކުންފުނީގެިޑ ރެކްޓަރުންގެިބޯޑުންި
 ކުރ ންކަންިއެނގުނެވެ.

 
 ެއެހެންިމުވައްޒަފުންނާއ ،ިިއަދ ިޝާހ ދުިޢަލީިކޮއްކޮގެިބޭސްިފަރުވާއަށްިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީިއެސް.ޓީ.އޯގ

ިބަޔާނުގައި  ިޢަލީގެ ިޝާހ ދު ިއުޞޫލުންކަމުގައ  ިލޯނުދޫކުރާ ިފަރުވާއަށް ިބޭސް ިމީހުންގެ ިއާއ ލާގެ މުވައްޒަފުންގެ
ިޝާހ ދުި، ބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިއުޞޫލުން ިއޮންނަ ނޑައަޅާފައ  ިކަ ިއެސް.ޓީ.އޯގައ  ިހޯދުމަށް ިލޯނެއް ބޭސްފަރުވާއަށް

 ނުވާކަންިތަޙްޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވުނެވެ.ިިޢަލީިކަންތައްތައްިކޮށްފައ 
ި
 ިްމަތީގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިކަންތައްތައްިއެމަގުންިހުރުމުން،ިލޯނުގެިގޮތުގައ ިޝާހ ދުިޢަލީިކްރެޑ ޓްިކާޑ

ިޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއ ،ި ިކަމަށް ިނޫން ިއެއްގޮތަށް ިޕޮލ ސީތަކާއ  ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވަނީ، ބޭނުންކުރ އ ރު
ިއެކަންތައްިއެސް.ޓީ.އޯ ިއެގޮތަށް ިޚަރަދުކުރ އ ރު، ިބޭނުމަށް ިއަމ އްލަ ިޢަލީގެ ިޝާހ ދު ިކާޑުން ިކްރެޑ ޓް ގެ

ި ިޕޮލ ސީއެއް ިނުވަތަ ިޤަރާރެއް ިނ ންމާފައ ވާ ިބޯޑުން ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިޤާނޫނުިިނެތ ،ކުރެވޭނެކަމަށް މ މައްސަލާގައ 
ި 1000/1ިިނަންބަރު ިޤާނޫނު(ގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިގައި 21ި)ކޮރަޕްޝަން ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިެއި ިހަމަ ިހޯދާފައ ވާކަމަށާއ ، ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިފަދައ ން ބަޔާންކޮށްފައ ވާ
ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަދައ ންިިސަރުކާރުގެިއެއްޗެއްިއަމ އްލަިފައ ދާއަށްޓަކައި 20ިޤާނޫނުގެި

ިބޭނުންކޮށްފައ ވާކަމަ ި)ދރ.ކާޑު ިޢަލީ ިސާބ ތުވާތީ،ިޝާހ ދު ިތަޙުޤީޤަށް ިގA022742ިެށް ިހުޅުދޫ (ިވާރުގެ،ިސ.
ވަނަމާއްދާގެި)ހ(21ިި(ިގ1000/1ިެމައްޗަށްިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނުި)ޤާނޫނޫިނަންބަރުި

ި ިޤާނޫނުގެ ިއެ ިހަމަ ިއަދ  20ިިގެދަށުން ި)ހ(ިގެިދަށުންިދަޢުވާކުރުމަށް ިމާއްދާގެ ޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިވަނަ
 ނ ންމީއެވެ.އޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްި

 
 ިްިދައްކާފައ ވާކަމަށ ިބަޖެޓުން ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިޚަރަދުތައް ިދަތުރު ިކުރާ ިބޭނުންތަކަށް ިއަމ އްލަ ިޢަލީ ޝާހ ދު

ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިޚަރަދުގައި ، ޝަކުވާގައ  ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިދަތުރުތައް ިއަމ އްލަ ިޢަލީގެ ިޝާހ ދު އެގޮތަށް
ިޤާނޫނުިކޮ ިމ މައްސަލާގައ  ިނުދައްކާތީ، ިހެކ ތަކުން ިކ ތާބީ ިއަދ  ިޝަފަހީ ިހޯދާފައ ވާ ިތަޙްޤީޤުން ށްފައ ވާކަމަށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި 1000/1ިިނަންބަރު ިޤާނޫނު(ގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިގައި 21ި)ކޮރަޕްޝަން ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިނާޖާއ ޒުި ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިފަދައ ން ިބުރަވެވޭނެިިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހޯދާފައ ވާކަމަށް ފައ ދާއެއް

ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫން(ިގެި-)އެންޓ ި، 1006/20ޖާގައެއްިނެތަތީ،ިމ ިމައްސަލައަކީިޤާނޫނުިނަންބަރިި
ިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިޒާތުގ2ިިެވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ12ިިެ ިނަންބަރިގައ ވާިފަދައ ންިކޮރަޕްޝަންގެ ވަނަ

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީމައްސަލައެއްިކަމަ ިއެވެ.ށްިކަ

ިއެސް.ޓީ.އޯގެި ިބ ލުތައް ިފޯނު ިކޮށްފައ ވާ ިފޯނުތައް ިއަމ އްލަ ިޢަލީ ިޝާހ ދު ިޑ ރެކްޓަރ ިމެނޭޖ ންގ އެސް.ޓީ.އޯގެ
ބަޖެޓްއ ންިދައްކާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެސް.ޓީ.އޯިއ ންިދީފައ ވާިކްރެޑ ޓްިކާޑުިމެނޭޖ ންިޑައ ރެކްޓަރިނަހަމަިގޮތުގައި 

ިމައްސަލަިބޭނުންކުރާ ިބުނާ ިކުރ އ ރުިކަމަށް ިމ ފަދަި، ތަޙުޤީޤު ިކުރ މަގުގައ  ިއަލީގައ  ިކަންތައްތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު
ިމުޢާމަލާތްތައްިހ ންގާއ ރުިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ިއެކ އެކި  .2 ިއެކުންފުނީގެ ިއުޅޭއ ރު ިބޭރުގައ  ިރާއްޖެއ ން ިދަތުރުތަކުގައ  ިރަސްމީ ިމުވައްޒަފުން އެސް.ޓީ.އޯގެ
ިޕޮލ ސީގެި ިޓްރެވެލް ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިކުރަނީ ިރީއ މްބަރސް ިފައ ސާ، ިއަރާ ިފޯނުކޯލްތަކަށް ިކުރާ ބޭނުންތަކުގައ 

ޤީޤަށްިމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވެއެވެ.ިއެިޕޮއ ންޓްިވަނަިޕޮއ ންޓްގެިދަށުންިކަމަށްިއެސް.ޓީ.އޯިއ ންިތަޙ0ިްގ6.2ިިެ
ިއ ތުރުންި ިއެލަވަންސްގެ ިމާނަކުރަނީ ިއ ން ިއެސް.ޓީ.އޯ ިޚަރަދުތައް" ިހ ނގާ ިއ ތުރުން ި"މީގެ ިބަޔާންކުރާ ގައ 
ިއެޕޮލ ސީ ިބުނުމުން ިއޭ ިޚަރަދުތައް" ިހ ނގާ ިއ ތުރުން ި"މީގެ ިކަމުގައ ވީނަމަވެސް، ިޚަރަދުތައްކަމަށް ގެިހ ނގާ

ގައ ިލ ސްޓުކޮށްފައ ވާިޚަރަދުތަކުގެި)އެިޚަރަދުތަކުގެިތެރޭގައ ިފޯނުކުރުންިހ މެނޭ(ިއ ންޓްިވަނަިޕ1ިޮގ6.2ިިެ
ިޞަރީޙަކޮށްި ިއެހާ ިއެއީ ިފެންނާތީ، ިއޮތްކަމަށް ިޖާގަ ިމާނަކުރެވޭނެ ިގޮތުގައ ވެސް ިޚަރަދުތައް ިހ ނގާ އ ތުރުން

 ޙުކުރުމަށް.ސްލާއ 6.2ިިމ ޕޮލ ސީގެ، އެކުލަވާލާފައ ވާިޕޮއ ންޓެއްިނޫންކަމަށްިފެންނާތީ

ިހުށަހަޅާއ ރުި .1 ިކުރުމަށް ިރީއ މްބާރސް ިޚަރަދުތައް ިހ ނގާ ިބޭރުގައ  ިރާއްޖެއ ން ިދަތުރުތަކުގައ  ރަސްމީ
ިއެޕޮލ ސީގެ ިއާއ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ ިޕޮލ ސީގައ  ިޓްރެވެލް ިހުށަހެޅުމަށް ިބ ލް 20ިިއޮރ ޖ ނަލް

ިި)ރީއ މްބާރސްކުރުން( ިޕޮއ ންޓ1ިްގެ ިވަނަ ިކުރުމަށް ިރީއ މްބާރސް ިދަތުރުންިގައ  ިބ ލްތައް ބޭނުންވާ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ިދ ރާގުނ20ިިްިއެނބުރ އައުމާއެކު )ދ ހައެއް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައ 
ި ިއެގޮތަށް ިވަކ ދުވަހެއްގައ ކަމަށްވާތީ ިފޮނުވަނީ ިކަސްޓަމަރއަށް ިފޯނުބ ލ20ިިްފޯނުބ ލް ިތެރޭގައ  ދުވަހުގެ

ި ިދަތ ކަމަކަށް ިދެވޭިިވާނެތީިހުށަހެޅުމަކީ ިދަތުރުރުތަކުގައ  ިރަސްމީ ިބޭރަށްކުރާ ިރާއްޖެއ ން މ ޕޮލ ސީ
ނޑައަޅާިރީއ މްބަރސްކޮށްދޭިއުޞޫލަކީިކޮރަޕްޝަނަށްި އެލަވަންސްގެިއ ތުރުންިހ ނގާިޚަރަދެއްގެިގޮތުގައ ިކަ

ި ިދެއްކުމުގެ ިފައ ސާ ިފޯނުބ ލަށް ިމ ގޮތަށް ިފެންނާތީ، ިއުޞޫލެއްކަމަށް ިހަދާފައ ވާ ބަދަލުގައި މަގުފަހ ވާގޮތަށް
 ނުވަތަިރަސްމީިދަތުރުތަކުގައ ިޕްރީޕެއ ޑްިބޭނުންކުރުންފަދަިއުޞޫލެއްިހަމަޖެއްސުން؛ި

0. ި ިޗާރޖް ިފޯނުކޯލްގެ ިކޮށްފައ ވާ ިބޭނުންތަކުގައ  ިރަސްމީ ިއުޅޭއ ރު ިދަތުރުތަކުގައ  ފައ ނޭންސްިރަސްމީ
ހުއްދައާއ އެކުިރީއ މްބަރސްިޑ ޕަރޓްމަންޓްގެިވެރ އެއްިއަދ ިހ އުމަންިރ ސޯސްިޑ ޕަރޓްމަންޓްގެިވެރ އެއްގެި

ިނޫންކަމުން ިއުޞޫލެއް ިހަރުދަނާ ިއެގެންއޮތް ިސާފުކޮށް ިއެހާ ިއުޞޫލަކީ ިއެގޮތަށްިި،ކޮށްދޭ ކުރ މަގުގައ 
ިފޯނުކޯލުތަކެއްތޯި ިކޮށްފައ ވާ ިބޭނުންތަކުގައ  ިރަސްމީ ިކޯލުތަކަކީ ިބ ލްތަކުގައ ވާ ިއެ ިހުށަހެޅުމުން ފޯނުބ ލްތައް

ިއެކޯލުތަކަށް ިނ ންމުމުގައ  ިއުޞޫލެއްިިބަލައ  ިހަރުދަނާ ިބަލާނެ ިފަރާތްތަކުން ިހުއްދަދޭ ިދ ނުމަށް ފައ ސާ
ިއ ޖުރާޢީި ިއެކަންތައްތައް ިބަޔާންކޮށް ިޞަރީޙަކޮށް ިވަރަށް ިފަރާތްތަށް ިޒ ންމާނަގާނެ ިއެކަމުގައ  ހަމަޖައްސައ 

 ގޮތުންިކުރާނެގޮތުގެިއުޞޫލެއްިއެކުލަވައ ލުމަށް.

0. ި ިރާއްޖެއ ން ިރަސްމީބޭނުންތަކުގައ  ިއެސް.ޓީ.އޯގެިމ ހާތަނަށް ިފޯނުކޯލްތަކަށް ިކޮށްފައ ވާ ބޭރުގައ 
ިފައ ސާއެއްތޯި ިދީފައ ވާ ިކޯލްތަކަށް ިކޮށްފައ ވާ ިބޭނުންތަކަށް ިރަސްމީ ިފައ ސާއަކީ ިދީފައ ވާ މުވައްޒަފުންނަށް
ިކުރ އަށްި ިހަވާލުކޮށްގެން ިޑ ޕާޓްމެންޓާ ިއޮޑ ޓް ިއ ންޓަރނަލް ިކުންފުނީގެ ިޗެކްކުރުމަށްޓަކައ  ބަލައ 

 ގެންދ އުމަށް.

ިޢަލީި .2 ިބާއްވާި"8002ިއޭޕްރީލ83ިިްނ8002ިިްއޭޕްރީލ32ިިްޝާހ ދު ވަނަިއެނުއަލ38ިިްށްިޑުބާއީގައ 
ި ިބައ ވެރ ވުމަށް ިގައ  ިކޮންފަރެންސް" ިގޭސް ިއެންޑް ިޕެޓްރޯލ އަމް ިއީސްޓް 38ިިމ ޑްލް ނ8002ިިްއޭޕްރީލް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

81ިި 8002ިިއޭޕްރީލް ިހޭދަވެފައ ވަނީ، ިދަތުރުގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިޑުބާއީއަށް ިދުވަސްި)ހ8ިައަށް ތެއް(
ިފަރާތެއ2ިިްި،ކަމުގައ ވީނަމަވެސް ިޒ ންމާވާ ިއެކަމުގައ  ިދީފައ ވާތީ، ިއެލަވަންސް ިދަތުރުގެ )އަށެއް(ިދުވަހަށް

ި ިއ ތުރަށް ިދުވަހަށްވުރެ ިހޭދަވ  ިދަތުރުގައ  ިއަތުން ިފަރާތެއްގެ ިއެ ިދީފައ ވ3ިިާބެލުމަށްފަހު )އެކެއް(ިދުވަހަށް
 ކަިނުވަދ ހަިތ ނެއް(ިޔޫ.އެސްިޑޮލަރުިހޯދުމަށް.)ހަތަރުސަތ321ިޭ/-އެލަވަންސްިކަމުގައ ވާި

ިބޯޑުގެި .8 ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިއެކުންފުނީގެ ިފާސްކޮށްފައ ވާ ިނ ންމައ  ިހެދުމަށް ރޑެއް ިކާ ިކްރެޑ ޓް އެސް.ޓީ.އޯގެ
ި)08/2009ިނަންބަރުި 20ިިޤަރާރު ިކާޑުިދޫކޮށްފައ ވ1008ިާފެބްރުއަރީ ިކްރެޑ ޓް ިބަޔާންކުރާގޮތުން (ިގައ 

ިމޯލްޑ ި ިއޮފް ިޗީފްިބޭންކް ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގައ  ިއެންމެހައ  ިބެހޭ ިއެކައުންޓާއ  ވްސްގެ
ފައ ނޭންޝަލްިއޮފ ސަރ،ިސަނާިމަންސޫރަށްިއެކަނ ިސޮއ ކުރެވ ދާނެއެވެ.ިމ ގޮތުންިކްރެޑ ޓްިކާޑުގެިލ މ ޓްި

ިހެދުމުގެި ިނަމުގައ  ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެހެން ިކާޑު ިކުރެޑ ޓް ިކޯޕަރޭޓް ިބާރާއ ، ިކުރުމުގެ ިސަނާިިއ ތުރު ބާރު
ިކަމެއްި ިމ ފަދަ ިފައ ސާއާބެހޭ ިއަތްމައްޗަށް ިފަރާތެއްގެ ިއެންމެ ިވީމާ، ިފާހަގަކުރެވެއެވެ. ިލ ބޭކަން މަންސޫރަށް
ިބެހޭި ރޑާއ  ިކާ ިކްރެޑ ޓް ިކަމެއްކަމުގައ ވާތީ، ިމަގުފަހ ވެގެންދާނެ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއޮތުމަކީ ދޫކޮށްފައ 

 އެހެންިފަރާތެއްިހަމަޖެއްސުމަށް.ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގައ ިސަނާިމަންސޫރާއ އެކުިސޮއ ކުރާނެި

ިގެންގުޅުނުި .8 ިއުޞޫލެއް ިއެހީދ ނުމުގެ ިފައ ސާގެ ިބޭނުންތަކުގައ  ިއެކ އެކ  ިމުވައްޒަފުންނަށް އެސް.ޓީ.އޯގެ
ިނެތުމުން،ި ިޕޮލ ސީއެއް ިއެކުލަވައ ލާފައ ވާ ިލ ޔުމުން ިކުރުމަށް ިކަންތައްތައް ިމ  ކަމުގައ ވީނަމަވެސް،

ިހޯދައ ދ ނުމުި ިމަންފާ ިކަންތައްތައްިވަކ ފަރާތަކަށް ިފައ ސާގެ ިމ ފަދަ ިފެންނާތީއާއ ، ިއޮތްކަމަށް ިފުރުސަތު ގެ
ިކަންކަމަށްވާތީ ިއޮންނަންޖެހޭ ިއެކުލަވާލައ ފައ  ިލ ޔުމުން ިތަފްޞީލުކޮށް ިވަރަށް ިކަންކަމަކީ މ ފަދަި، އެކުލެވޭ

 އުޞޫލެއްިލ ޔުމުންިއެކުލަވާލައ ިޑ ރެކްޓަރުންގެިބޯޑުންިފާސްކުރުމަށް.

ިދީފައ ވާި .6 ިކާޑު ިކްރެޑ ޓް ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިބަޔާންކުރާގޮތުން ިޕޮލ ސީގައ  ިކާޑު ިކްރެޑ ޓް ިކޯރޕަރޭޓް އެސް.ޓީ.އޯގެ
ިކާޑުި ިކްރެޑ ޓް ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިކުރުމަށް ިޚަރަދެއް ިއަމ އްލަ ިކުރަންޖެހ އްގެ ިކޮންމެހެން ފަރާތެއް
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 ނަންބަރުި

ތައްިކުރެވޭގޮތަށްިއޮތުމަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިބޭނުންކުރެވ ދާނެކަމަށެވެ.ިމ ގޮތަށްިކްރެޑ ޓްިކާޑުންިއަމ އްލަިޚަރަދުި
ިނުކުރެވޭގޮތަށްި ިޚަރަދު ިއަމ އްލަ ިއެގޮތަށް ިކާޑުން ިކްރެޑ ޓް ިއެސް.ޓީ.އޯގެ ިކަމަކަށްވާތީ، މަގުފަހ ވާނެ
ިއެސް.ޓީ.އޯގެި ިބަދަލުކުރުމަށް ިއަވަހަކަށް ިއެންމެ ިވީ ިޕޮލ ސީ ިކާޑު ިކްރެޑ ޓް ިކޯރަޕަރޭޓް އެސް.ޓީ.އޯގެ

ިގީއެވެ.ޑ ރެކްޓަރުންގެިބޯޑަށްިއެންި
ި

ި ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިފ ޝަރީޒް ިކުންފުނީގެިކޫއްޑޫ ިއެ ިބޭނުމަކަށް ިޑ ރެކްޓަރގެ ިމެނޭޖ ންގ ިއަދ  ޗެއަރމަން
ި ިޝަކުވާގައި 1022ިމުވައްޒަފުންތަކެއް ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިރ ލީޒް ިމަހުގައ  ިއޭޕްރީލް ިއަދ  ިމާޗް ިއަހަރުގެ ވަނަ

ފުނީގެިމ ހާރުގެިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ިއެކަންިއެކުންފުނީގެިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުމަކުންިފެންނަންނެތަތީއާއ ،ިކުން
ިމެނޭޖަރިމި  ިޖެނެރަލް ިއޭރުގެ ިއެޗް.އާރިހެޑް(ިއަދ  ިއެންޑް ިއެޑްމ ން ިމެނޭޖަރި)އޭރުގެ ިޖެނެރަލް އެސ ސްޓެންޓް

ިޗެއަރމަން ިގޮތަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިބަޔާނުގައ  ިދީފައ ވާ ިޑ ރެކްޓަރގެިިކޮމ ޝަނަށް ިމެނޭޖ ންގ އަދ 
ިކޮށްފައ  ިރ ލީޒް ިމުވައްޒަފުން ިބަޔާންނަގާފައ ވާިިބޭނުމަށް ިމައްސަލާގައ  ިމ  ިއަދ  ިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ނުވާކަމަށް

ިރ ލީޒްކޮށްފައ ވާކަމަށްި ިމުވައްޒަފުން ިބޭނުމަށް ިޑ ރެކްޓަރގެ ިމެނޭޖ ންގ ިއަދ  ިޗެއަރމަން ިފަރާތަކުން އެއްވެސް
ި؛ބުނެފައ ނުވާތީ
ި

ި ިބޭނުމަށް ިޑ ރެކްޓަރގެ ިމެނޭޖ ންގ ިއަދ  1022ިިޗެއަރމަން ިމާޗް ިއަހަރު ިމަހުިވަނަ ިއޭޕްރީލް އަދ 
ިލ ބ ފައ ނުވާތީ،ިމ މައްސަލާގައި  ިރ ލީޒްިކޮށްފައ ވާކަންިސާބ ތުކުރެވޭވަރަށްިކ ތާބީިއަދ ިޝަފަހީިހެކ  މުވައްޒަފުން

ި ިނަންބަރު 1000/1ިިޤާނޫނު ިޤާނޫނު(ގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިގައި 21ި)ކޮރަޕްޝަން ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިމަޤާމު ިފަދައ ން ިބުރަވެވޭނެިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހޯދާފައ ވާކަމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ގެ

ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫން(ިގެި-)އެންޓ ި، 1006/20ޖާގައެއްިނެތަތީ،ިމ ިމައްސަލައަކީިޤާނޫނުިނަންބަރިި
ިކުށެއްިއެކުލެވ 2ިިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ12ިިެ ިނަންބަރިގައ ވާިފަދައ ންިކޮރަޕްޝަންގެ ގެންިނުވާިޒާތުގެިވަނަ

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީ ިއެވެ.މައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
ި

ިމ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

1022ި ިމަހުގެތެރޭގައ  ިމެއ  ިއޭޕްރީލް، ިގެިގެ ިލޓޑ. ިޕވޓ. ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ކޫއްޑޫ
މުވައްޒަފުންިރ ލީޒްކޮށް،ިއެމުވައްޒަފުންނަށްިޗެއަރމަންިއާއ ،ިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރގެިބޭނުމަށްި

ިކުންފުނީގެިފައ ސާއ ންިނ ދުމާއ ،ިކެއުމާއ ،ިމުސާރައަށްިޚަރަދުކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި

44 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކޫއްޑޫިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑްިިއ ންިމުވައްޒަފުންނާިބެހޭިގަވާއ ދެއްިއެކުލަވާލާފައ ިވީނަމަވެސްިއެި .2
ިއުފެއްދުމަށްފަހުި ިއެކުންފުނ  ިފާސްކޮށްފައ ނުވާތީ، ިބޯޑުން ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިއެކުންފުނީގެ ގަވާއ ދު
ިފ ޝަރީޒްި ިކޫއްޑޫ ިގަވާއ ދަށެވެ. ިމުވައްޒަފުންގެ ިމ ފްކޯގެ ިއަންނަނީ ިޢަމަލުކުރަމުން މ އަދާހަމައަށްވެސް

ކޯޕަރޭޓްިގަވަރނަންސްގެިއުޞޫލުތަކަށްިިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑްިއާއ ިމ ފްކޯިއަކީިވަކ ިދެިކުންފުނ ކަމަށްވެފައ ،
ިފާސްކޮށްގެންި ިބޯޑުން ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިއެކުންފުންޏެއް ނޑައަޅަންވާނީ ިކަ ިސ ޔާސަތު ިކުންފުނީގެ ބަލާއ ރު
ކަމަށްވާތީ،ިިކޫއްޑޫިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑްިއ ންިޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީިއެިކުންފުނީގެިޑ ރެކްޓަރުންގެި

ގަވާއ ދަކަށްވުމުންިއެިކުންފުނީގެިޑ ރެކްޓަރުންގެިބޯޑުންިމުވައްޒަފުންނާބެހޭިގަވާއ ދެއްިބޯޑުންިފާސްކޮށްފައ ވާި
 ވީހާވެސްިއަވަހަކަށްިފާސްކުރުމަށްިކޫއްޑޫިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްއަށްިއެންގީއެވެ.

ިޢަމަ .1 ިރ ލީޒްކުރުމުގައ  ިބޭނުންތަކަށް ިއެކ އެކ  ިއ ޖްތ މާޢީ ިހ ންގާ ިރަށްރަށުގައ  ިމުވައްޒަފުން ލުކުރާނެިކޫއްޑޫގެ
ިރ ލީޒްި ިބޭނުންތަކަށް ިއެކ  ިމުވައްޒަފުން ިއެކުންފުނީގެ ިމ ހާރު ިނުވާތީ ިއެކުލަވާލާފައ  ިލ ޔުމުން އުޞޫލެއް
ިރ ލީޒްކޮށްދ ނުމަށްި ިމުވައްޒަފުން ިޖަމްއ އްޔާތަކުން ިކުލަބް ިކަންތައްތަކަށް ިއ ޖުތ މާޢީ ިރަށްރަށުގެ ކުރަމުންދަނީ

ިފޯނުން ިއ ްނނާއ ، ިއެސް.އެމް.އެސް ިހުއްދަިިސ ޓީންނާއ  ިފަރާތުން ިވެރ ންގެ ިފަންތީގެ ިއެކ  ކުންފުނީގެ
ި ިބަދަލުގައި ، ހަމައެއްނެތ ިއެއްވެސްިމ ގޮތަށްިހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ިކުރަމުންދ އުމުގެ ިރ ލީޒް މުވައްޒަފުން

ިއުޞޫލެއްިިއެކުންފުނީގެ ިބެހޭގޮތުން ިރ ލީޒްކުރުމާ ިމުވައްޒަފުން ިގޮތެއްގެމަތ ން ިދަތ ނުވާ މަސައްކަތަށް
ިފެނެއެވެ.އެކުލަވާލު ިއަންގަން ިރ ލީޒްކުރުމަށްި  މަށް ިމުވައްޒަފަކު ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިއަންގާއ ރު މ ގޮތަށް

ިހުށަހަޅާގޮތަށާއ  ިލ ޔުމުން ިއެކަމަށްއެދޭކަން ިފަރާތަކުން ިއެ ިއެި، އެދޭނަމަ ިބެހޭގޮތުން ިވީއްލުމުމާއ  މުވައްޒަފު
ިލ ޔުމު ިބަހެއްވެއް ިސުޕަވައ ޒަރގެ ިއ މީޑ އެޓް ިއޮންނަގޮތަށާއ މުވައްޒަފެއްގެ ިހޯދާފައ  ިފ ޝަރީޒްި، ން ކޫއްޑޫ

ިމުވައްޒަފަށްި ިއެ ިފަރާތަށާއ  ިއެދޭ ިރ ލީޒްކުރަން ިއެމުވައްޒަފަކު ިރ ލީޒްކުރ ކަން ިއެމުވައްޒަފަކު މޯލްޑ ވްސްއ ން
ިލ ޔުމުންިއަންގަންޖެހޭގޮތަށްިއުޞޫލުިއެކުލަވާލުމަށްިއެންގީއެވެ.



 

104 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމުވައް .0 ިއުޞޫލެއްނެތ  ިއެކުލަވާލާފައ ވާ ިސަބަބުންިލ ޔުމުން ިއެކަމުގެ ިރ ލީޒްކުރަމުންދާނަމަ، ޒަފުން
ިރ ލީޒްނުކުރުމަށްި ިމުވައްޒަފުން ިއެކުލަވާލުމުގެކުރ ން ިއުޞޫލެއް ިއެފަދަ ިމަގުފަހ ވެގެންދާނެތީ، ކޮރަޕްޝަނަށް

 އެންގީއެވެ.

ިހުންނަންޖެހޭި .0 ިކުރެވ ފައ  ިފައ ލް ިބެލެއްހެއްޓ  ިލ ޔެކ ޔުމުން ިރަނގަޅަށް ިކަންތައްތަކަކީ ިމުވައްޒަފުންގެ
ިމޯލްޑ ވްސްި ިފ ޝަރީޒް ިކޫއްޑޫ ިބެލެހެއްޓުމަށް ިފުރ ހަމައަށް ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިކުރ މަގުގައ  ިވާތީ، ކަންކަމަށް

ިލ މ ޓެޑަށްިއެންގީއެވެ.

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިޢައްޔަނުިކުރެއްވ ިކައުންސ ލަރުިއ ބްރާހީމްިދީދީިއޭނާގެިި،ރީގައ ިމ ވަނީިތ ި ސ.ހުޅުމީދޫއަށްިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ
މީހަކަށްިގޯތ ދީފައ ވާިކަމަށ4ިިްތަނަކުންިޤާނޫނާއ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށ4ިިްލަރުިކަމުގެިދައުރުގައ ،ިރަށުގެިކައުންސ ި

މައްސަލަިނ ންމ ގޮތެވެ.  ބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅި 

 

ިި ިނަންބަރު 1001/2ިިޤާނޫނު ިގެ ިޤާނޫނު( ިބ މާބެހޭ ިމާއްދާގައ ،20ިި)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ވަނަ
ި ިގޯތ  ިދޫކުރުމަށްިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިގޯތ  ިމ ނ ސްޓްރީން ިކަމާބެހޭ ިސަރުކާރުގެ ިހަމަޖެހ ފައ ވަނީ ދޫކުރުމަށް

ިގޮތުގެމަތ ން ިއެއްގޮތްވާ ިހަދާޤަވާޢ ދާ ިއުޞޫލުތަކާ ިޝާއ ޢުކުރާ ިޢާންމުކޮށް ނޑައަޅައ ، ރާއްޖެތެރޭގައ ނަމަި، ކަ
ިއަި ިއެއަތޮޅެއްގެ ިމަތ ން، ިލަފާގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންގެ ިއެޓޯލްސް ިއޮފް ިކަމަށްިމ ނ ސްޓްރީ ިއޮފީހުން ތޮޅު

ި ިސ.ހުޅުދޫ ިވީނަމަވެސް، ިޢަލ މަނ ކުފާނާއ ،ިބަޔާންކޮށްފައ  ިވެލްބޭކްރެސެންޓް ިމަޢުރޫފާއ ، ިއ ބްރާހީމް ގޯލްޑަންލީފް
ިޢަބްދުލްމުޙްސ ނަ ިޠަވީލު ިމޭރީސަޕޯޓް ިއަދ  ިމަރ ޔަމްމަނ ކެ ިއައްޑޫސ ޓީިިށްސަނީސައ ޑް ިދޫކުރުމަށް ގޯތ 

ިދީި ިހުއްދަ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިޤާނޫނުގެ ިބ މާބެހޭ ިނެތުމާއ ،ިއަދ  ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން 21ިފައ ވާކަން
ިކަނޑައަާޅި ިއެފަހަރަކު ިކުރުމަށް ިޢ މާރާތް ިއެޅުމަށާއ  ިގެދޮރު ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިކަމާއ ، ިހަމަޖެހ އްޖެ ިދޫކުރަން ިގޯތ  ިއެޞަރަޙައްދަކުން ިއެދެވޭނީ، ިގޯއްޗަށް ިއެދި ިޞަރަޙައްދަކުން ގޯއްޗަށް
ިދޫކުރި  ިގޯތ  ިފުރުހަމަކޮށް، ިއެދޭފޯމް ިގޯއްޗަށް ިއެދޭމީހާ ިގޯއްޗަށް ިކުރުމުން، ިއ ޢުލާނު ިޢާންމުކޮށް ހުށަހެޅުމުން

ި ިސ.ހުޅުދޫ ިނަމަވެސް، ިބަޔާންކޮށްފައ ވީ ިކަމުގައ  ިހުށަހެޅުމުން ިމަޢުރޫފާއ ،ިއޮފީހަށް ިއ ބްރާހީމް ގޯލްޑަންލީފް
ގޯތި ިށްިސަނީސައ ޑްިމަރ ޔަމްމަނ ކެިއަދ ިމޭރީސަޕޯޓްިޠަވީލުިޢަބްދުލްމުޙްސ ނަ،ިވެލްބޭކްރެސެންޓްިޢަލ މަނ ކުފާނާއ 

ިއޮފްި ިޑ ޕާޓްމެންޓް ިކައުންސ ލްގެ ިއައްޑޫސ ޓީ ިނުވަތަ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއައްޑޫސ ޓީ ދޫކުރުމުގައ 
ިލ ޔެކ ޔު ިކޮށްފައ ވާކަން ިއ ޢުލާނެއް ިއ ން ިރަށުއޮފީސް( ިހުޅުދޫ ި)ކުރީގެ ިތަޙުޤީޤުިއެންވަޔަރަންމަންޓު ންތަކުންނާއ 

ހުޅުދޫންިގޯތ ިދޫކުރަމުންއައ ިޞަރަޙައްދުންިއެރަށުިގޯލްޑަންލީފްިއ ބްރާހީމްިބަޔާންތަކުންިއެނގެންިނެތުމުން،ިސ.
ިޠަވީލުި ިމޭރީސަޕޯޓް ިއަދ  ިމަރ ޔަމްމަނ ކެ ިސަނީސައ ޑް ިޢަލ މަނ ކުފާނާއ ، ިވެލްބޭކްރެސެންޓް މަޢުރޫފާއ ،

ި ިި(00x82)0000ިޢަބްދުލްމުޙްސ ނަށް ިހަތަރު ިއަކަފޫޓުގެ ިދީފައ ވަިގޯތ )ތ ންހާސް( ިނީިހަމަޖައްސައ 
ިޢަމަލުކުރަމުންދާިޤަވާޢ ދުތަކާިޚ ލާފަށްިކަމަށްިބެލެވޭނެި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިބ މާބެހޭިޤާނޫނާއ ިއެޤާނޫނުގެިދަށުންިހެދ 

ދުގެިބ މުންިޤާނޫނާއި ސ.ހުޅުދޫިއޮފީހުގެިމުވައްޒަފުިއާއ ޝަތުިސާދާއަށްިހުޅުދޫިޢ ޖްތ މާއީިޞަރަޙައް
ގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިގޯއްޗެއްިދީފައ ވާިކަމަށާއ ،ިހުޅުދޫިރައްޔ ތުންގެިމަސްމާރުކޭޓްިމ ހާރުިސަދަންި

ރުފ ޔާއަށްިއެއޮފީހުންިކުއްޔަށްިދީފައ ވަނ ކޮށް،0055ިި/-ޕޮއ ންޓުގެިނަމުގައ ިހ ންގާިސައ ހޮޓާި
އ ބްރާހީމްިދީދީއާ އ ،ިއެތަންިކުއްޔަށްދީފައ ވާިފަރާތާމެދުިޑީލެއްިހުޅުދޫިއަވަށްިހ ނގުމާިހަވާލުވެހުރި 

ރުފ ޔާއަށްިބަދަލުކޮށްިއެގްރ މެންޓްިހަދާފައ ވ055ިިާ/-ހަދައ ިއ ޢުލާންކުރުމަކާިނުލައ ،ިތަނުގެިކުލި 
ގަވާއ ދ0ިިާކަމަށާއ ،ިއ ބްރާހީމްިދީދީިކައުންސ ލަރަކަށްިހުރ އ ރު،ިރަށުގެި ތަނަކުންިޤާނޫނާއި 

ފައ ވާިކަމަށާއ ،ިހުޅުދޫިމާމ ސްކ ތުގެިދެކުނުންިއޮތްިހުސްބ މެއްިއެބ މާިމީހަކަށްިގޯތ ދ0ިީޚ ލާފަށްި
ގޭގެިވެރ މީހާގެިގޯއްޗަށްިއ ތުރުކޮށްދީފައ ވާިކަމަށާއ ،ިހުޅުދޫިއަންހެނުންގެިކޮމ ޓީންި އ ންވެގެންިހުރި 

އަގެއްގައި ޚަރަދުކޮށްގެންިހަދާފައ ހުރ ިސައ ހޮޓާިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާގޮތަށްިމީހަކަށްިވަރަށްިކުޑަ
ިކުއްޔަށްދީފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިމ ކުލ ިދައްކާކަމެއްިނޭނގޭިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

42 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިދީދީ ިއ ބްރާހީމް ިދޫކުރުމުގައ  ިގޯތ ތައް ިމ  ިލ ބ ފައ ވުމާއ ، ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިޤަރީނާ ިއެހެންިހެއްކާއ  ފ ޔަވައ 
އެއްވެސްިފަރާތެއްގެިޝާމ ލްވުމެއްިއޮތްކަމަށްިތަޙްޤީޤަށްިފެންނަންިނެތުމާއ ،ިއެފަދައ ންިވަކ ިފަރާތްތަކަކަށްިގޯތި 
ިވަކ ފަރާތަކަށްި ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިނުވަތަ ިމަޤާމު ިދީދީގެ ިއ ބްރާހީމް ިދ ނުމަކީ ހަމަޖައްސައ ދީފައ ވާ

ިހޯި ިފައ ދާއެއް ިމި ނާޖާއ ޒު ިދީދީގެ ިއ ބްރާހީމް ިކުރެވޭތީއާއ ، ިޤަބޫލު ިތަޙްޤީޤަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިދ ނުންކަމަށް ދައ 
ވަނަމާއްދާގެި)ހ(21ިި(ިގ1000/1ިެޢަމަލަކީިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނުި)ޤާނޫނޫިނަންބަރުި
ި ިކުރެވޭތީ، ިޤަބޫލު ިތަޙްޤީޤަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިކުށެއްކަމަށް ިބުނާފަދަ ިޤާނޫގައ  ިނަންބަރު -)އެންޓ 2552/01ިނު

ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ި)20ިކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ 2ިވަނަ ިދަށުން ިނަންބަރުގެ ިވަނަ ިމައްޗަށްި( އޭނާގެ
 ދަޢުވާކޮށްދ ނުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވަންިނ ންމީއެވެ.

ި 
ިހުސްބ މެި ިއޮތް ިދެކުނުން ިމާމ ސްކ ތުގެ ިހުޅުދޫ ިމ ވަނީ، ިވެރ މީހާގެިތ ރީގައ  ިގޭގެ ިހުރ  ިއ ންވެގެން ިއެބ މާ އް

މައްސަލަިނ ންމ ގޮތެވެ.  ގޯއްޗަށްިއ ތުރުކޮށްދީފައ ވާކަމަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅި 

 

ިބެލ ބެލުމުން،ި ިމ މައްސަލަ ިއެބ މާިިދެންފަހެ، ިހުސްބ މެއް ިއޮތް ިދެކުނުން ިމާމ ސްކ ތުގެ ސ.ހުޅުދޫ
ިކޮށްދީފައި  ިއ ތުރު ިބ މެއް ިމ ންވަރެއްގެ ިއެއްވެސް ިއޮފީހުން ިސ.ހުޅުދޫ ިގޯއްޗަށް ިވެރ މީހާގެ ިގޭގެ ިހުރ  އ ންވެގެން

ި ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ިކީވާކަން ިއަލ ދީދީސ.ހުޅުދޫ ި)ކީރަންމާގޭި،ރަންމާގޭ ިގޯތީގެ ިދޫކޮށްފައ ވާ ގޯތީގެ(ިިއެނާއަށް
ިމޫ ިއެރަށު ިއޮންނަ ިޖެހ ގެން ިއެގެއާ ިދޭތެރެއ ން ިދޭތެރެ ިގޮތުން ިބޮޑުކުރުމުގެ ި"މާޅ ކަ"ިގޯއްޗާއ ިއ ން ިޙަނީފުގެ ސާ

ިހަދާި ިޖަހައ  ިއެއްޗެއް ިކަހަލަ ިގަނޑެއް ިނަރުދާ ިނުވަތަ ނޑެއް ިފުޅައްގަ ިހުސްބ މުގައ  ިއޮންނަ ބ ންިިދެމެދުގައ 
ވެސްިފަރާތެއްގެިރަސްމީިޙުއްދައެއްނެތ ިޚުދުިކީރަންމާގޭިޢަލ ދީދީކަންިއ ތުރުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކުރަމުންދަނީިއެއް

ިއެނގެންިއޮތުމާއ ،ިމ ި ިކ ތާބީިހެކ ތަކުގެިތަޙްޤީޤަށް ިހެކ ތަކާއ  ިލ ބ ފައ ވާިޝަފަހީ ިމ ކޮމ ޝަނަށް މައްސަލައ ގައ 
ިމުއައްސަސާއެއް ިއެއްވެސް ިދައުލަތުގެ ިޝާމީލްވާ ިމ މައްސަލަގައ  ިނަޒަރުކުރާއ ރު ިމުވައްޒަފަކުިމައްޗަށް ގެ

ިއޮތްކަމަށްިތަޙްޤީޤަށްިސާބ ތުވާންިނެތަތީ، ޤާނޫނުި ކޮރަޕްޝަނުގެިކުށެއްިކޮށްފައ ވާކަމަށްިސާބ ތުވާނެިއުންޞުރެއް
ި ި-)އެންޓ 2552/01ިިނަންބަރު ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ި)20ިކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ ިނަންބަރުގ0ިެވަނަ (ިވަނަ



 

107 
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 ނަންބަރުި

ިއެކު ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ިމ މައްސަލަިދަށުން ނޑައަޅުއްވައ  ިކަ ިމައްސަލައެއްކަމުގައ  ލެވ ގެންނުވާ
ިނ ންމީއެވެ.

  

ިކޮރަޕްޝަނަށްި ިސައ ހޮޓާ ިހަދާފައ ހުރ  ިޚަރަދުކޮށްގެން ިކޮމ ޓީން ިއަންހެނުންގެ ިހުޅުދޫ ިމ ވަނީ، ތ ރީގައ 
ިއަި ިކަމަށާއ ، ިކުއްޔަށްދީފައ ވާ ިކުޑައަގެއްގައ  ިވަރަށް ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިދައްކާކަމެއްިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ިމ ކުލ  ދ 

މައްސަލަިނ ންމ ގޮތެވެ.  ނޭނގޭކަމަށްިބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅި 

ި
ިކުރި  ިދޫކުރަން ިކުއްޔަށް ިރެސްޓޯރެންޓް ިކޯނަރިޕާރކް ިބެލ ބެލުމުން،ިސ.ހުޅުދޫ ިމ މައްސަލަ ދެންފަހެ،

ިނަންބަރި ިއޮފީހުގެ 10/1020ިިސ.ހުޅުދޫ ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގުޅ ގެން ިތެރެއ ން،ިއ ޢުލާނާ ފަރާތްތަކުގެ
ިސާހ ލްި ިއެރަށު ިފަރާތްކަމުގައ ވާ ިހުށަހެޅ  ިއަގު ިބޮޑު ިއެންމެ ިދީފައ ވަނީ ިކުއްޔަށް ިރެސްޓޯރެންޓު ިއެ

ދައުލަތުގެިކަމުގައ ވުމާއ ،ިއޭނާއަށްިއެރެސްޓޯރެންޓްިކުއްޔަށްދ ނުމުގައ ިއ ބްރާހީމްިދީދީިނުވަތަިޢަބްދުއްސަމީޢުއަށްި
ިއެ ިމުއައްސަސާއެއްގެ ިސާބ ތުވާނެިއެއްވެސް ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމުވައްޒަފަކު ްއވެސް

ިނެތަތީ، ިސާބ ތުވާން ިތަޙްޤީޤަށް ިއޮތްކަމަށް ި އުންޞުރެއް ިނަންބަރު ކޮރަޕްޝަންި-)އެންޓ 2552/01ިިޤާނޫނު
ި ިގެ ިޤާނޫނު( ި)20ިކޮމ ޝަނުގެ ިމާއްދާގެ ިކޮރަޕްޝަނ0ިްވަނަ ިމ މައްސަލައަކީ ިދަށުން ިނަންބަރުގެ ިވަނަ )

ނޑައަޅުއްވައ ިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ. ކަ  ިއެކުލެވ ގެންނުވާިމައްސަލައެއްކަމުގައި 
 

މ ހާރުި"ސަދަންިޕޮއ ންޓް"ިގެިނަމުގައ ިހ ންގާިސައ ހޮޓާިިގައ ިތ ރީގައ ިމ ވަނީ،ިހުޅުދޫިރައްޔ ތުންގެިމަސްމާރުކޭޓްި
ިހ 0011ިި/- ިއަވަށް ިހުޅުދޫ ިދީފައ ވަނ ކޮށް، ިކުއްޔަށް ިއެއޮފީހުން ިއ ބްރާހީމްިރުފ ޔާއަށް ިހަވާލުވެހުރ  ނގުމާ

ި ިކުލ  ިތަނުގެ ިނުލައ ، ިއ ޢުލާންކުރުމަކާ ިހަދައ  ިޑީލެއް ިފަރާތާމެދު ިކުއްޔަށްދީފައ ވާ ިއެތަން 011ި/-ދީދީއާއ ،
މައްސަލަިނ ންމ ގޮތެވެ. ިރުފ ޔާއަށްިބަދަލުކޮށްިއެގްރ މެންޓްިހަދާފައ ވާިކަމަށްބުނެިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅި 

ިި
ިމ މައްސަި ިހ ންގާިދެންފަހެ، ިނަމުގައ  ިގެ ިޕޮއ ންޓް" ި"ސަދަން ިމ ހާރު ިސ.ހުޅުދޫގައ  ިބެލ ބެލުމުން، ލަ
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ިއެނގެންި ިއ ޢުތ ރާފުން ިއަމ އްލަ ިދީދީގެ ިއ ބްރާހީމް ިދ ންކަން ިކުއްޔަށް ިއ ޢުލާނުިކުރުމެއްނެތ  ިކުލ  ިހޮޓަލުގެ ސައ 
ި ިކުލ  ިއެތަނުގެ 2200ިި/-އޮތުމާއ ، ިރުފ ޔާއ ން ިސަތޭކަ( ިބަދަލުކުރީ،ި)ފައްސަތޭކ200ިަ/-)ފަނަރަ ިރުފ ޔާއަށް )

ޅުިވެރ ކަންިކޮށް،ިހުޅުދޫިއަތޮއައްޑުއަތޮޅުގެިރަށުގެިކަތީބުކަމާއ ،ިިއެިމަނ ކުފާނަކީިއެތައްިދުވަހަކުهللاިޢަލީިޢަބްދު
ތީކަމުގައ ިއ ބްރާހީމްިދީދީިއަށާއ ،ިއައްޑުިއަތޮޅަށްިވަރަށްިގ ނަިޚ ދުމަތްތަކެއްިކޮށްދީފައ ވާިރަށުގެިއ ސްމީހަކަށްިވާ

ިމ ކޮމ ޝަ ިދ ނުމަށް ިކުއްޔަށް ިރެސްޓޯރެންޓް ިބުނެފައ ވުމުމާއ ، ިބަޔާނުގައ  ިދ ން 02ިިނަށް 1008ިސެޕްޓެމްބަރު
ި ިފެށ ގެން ިދުވަހުން ިޢަލ02ިިީވަނަ ިވާރުގޭ ިއެރަށު ިއޮފީހާއ  ިސ.ހުޅުދޫ ިއެއްބަސްވުމެއް ިދުވަހުގެ ިއަހަރު )ފަހެއް(

ދަތުިހަމަވުމުގެިކުރ ން،ިއ ޢުލާންިކުރުމެއްނެތ ިިިިިިމަނ ކުފާނާިދެމެދުިވެފައ ވާއ ރު،ިއެިއެއްބަސްވުމުގެިމުއްهللاިޢަބްދު
02ިި 1020ިިނޮވެމްބަރު ިފެށ ގެން 02ިިއ ން ިހަދައ  )ފަނަރ2200ިިަ/-)ފަހެއް(ިއަހަރުިދުވަހުގެިއެއްބަސްވުމެއް

ި ިރުފ ޔާއ ން ިކުލ 200ި/-ސަތޭކަ( ިއެތަނުގެ ިރުފ ޔާއަށް ިއެފަދައ ންިި)ފައްސަތޭކަ( ކުޑަކޮށްދީފައ ވާތީ،
ިނާޖާއ ޒުިޢަމަލުކޮށްފައ  ިވަކ ފަރާތަކަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިނުވަތަ ިމަޤާމު ިދީދީގެ ިއ ބްރާހީމް ވުމަކީ

ިޢަމަލަކީި ިމ  ިދީދީގެ ިއ ބްރާހީމް ިކުރެވޭތީއާއ ، ިޤަބޫލު ިތަޙްޤީޤަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިދ ނުންކަމަށް ިހޯދައ  ފައ ދާއެއް
ިނަން ި)ޤާނޫނޫ ިޤާނޫނު ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން 1000/1ިބަރު ިގެ ިގައި 21ި( ި)ހ( ވަނަމާއްދާގެ

ި ިކުރެވޭތީ، ިޤަބޫލު ިތަޙްޤީޤަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިކުށެއްކަމަށް ިބުނާފަދަ ިނަންބަރު -)އެންޓ 2552/01ިިޤާނޫނު
ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ި)20ިކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ 2ިވަނަ ިދަށުން ިނަންބަރުގެ ިވަނަ ިމައްޗަށްި( އޭނާގެ

 އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވަންިނ ންމީއެވެ.ދަޢުވާކޮށްދ ނުމަށްިޕްރޮސ ކ 
 

ތ ރީގައ ިމ ވަނީިއ ބްރާހީމްދީދީގެިކައުންސ ލަރުކަމުގެިކުރީިދައުރުގައ ،ިހުޅުދުއާިމ ހާރުިގުޅާލާފައ ިއޮންނަިމާފުށި 
ި ިކުރ  ިހުޅުދޫއޮފީހުން ިކުއްޔަށްދޭންވެގެން ިރުއްގަނޑު ިހޭޅ ފަށުގެ ިގެ ި"މާފ ށ "( ިގުޅ ގެންި)އައްޑޫބަހުން އ ޢުލާނަކާ

ި ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިމީހަކަށ600ިިް/-އަގު ިކ ޔާ ިޢަޒީޒު ިހުޅުދޫ ިއޮތް ިހުށަހަޅާފައ  ިކުއްޔެއް ރުފ ޔާގެ
ރުފ ޔާގ000ިިެ/-އެރުއްގަނޑުިލ ބ ފައ ިއޮއްވާިއޭނާއަށްިނުދީިހުޅުދޫިޕާމްޝޭޑްިޙަސަންިސަޢީދަށްިއެރުއްގަނޑުި

މައްސަލަިނ ންމ ގޮތެވެ.ިކުއްޔަކަށްިދީފައ ވާކަމަށްިބުނެި  މ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅި 
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ިި ިއޮފީހުގެ ިސ.ހުޅުދޫ ިބެލ ބެލުމުން، ިމ މައްސަލަ ިދެންފަހެ، 02ިި)12/1020ިނަންބަރު (1020ިޖޫން
ިެއިއ ޢުލާނު ިއ ޢުލާނުކޮށް، ިދޫކުރުމަށް ިކުއްޔަށް ިރުއްގަނޑު ިހޭޅ ފަށުގެ ިސަރަޙައްދުގެ ިމާފ ށ ކ ޔާ ިސ.ހުޅުދޫ ން

ިއަ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިހުށަހަޅާފައ ވ02ިިާންދާސީ ިއަގު ިބޮޑު ިއެންމެ ިތެރެއ ން )ފަހެއް(ިފަރާތުގެ
ިޢަޒީޒުިއެރަށު ިއ ބްރާހީމް ިޗ ޅ ޔާގޭ ިރުފ ޔ888ިާ/-، ިހަތެއް( ިހަތްދ ހަ ިރުއްގަނޑަށްި)ހަތްސަތޭކަ ިއެ ިއަގެއް ގެ

ިިހުށަހަޅާފައ ވަނ ކޮށް، ިނަންބަރު ިއޮފީހުގެ 18ިި)1020/18ިސ.ހުޅުދޫ ިގަނޑު(ިއ ޢުލާނުން،ިއެރުއ1020ްޖުލައ 
ިއޮފީހުންކުރ  ިއެ ިދޫކުރުމަށް ިބާޠ ލުކޮށްިއ ޢުލާނާިކުއްޔަށް ިއެސްޓ މޭޓްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ އެގޮތަށްިި،ގުޅ ގެން

ިއެޞަރަޙައްދު ިޖެހުނީ ިބާޠ ލުކުރަން ިގޮތުގެިއެސްޓީމޭޓްތައް ިކުރުމަށްިިތަރައްގީކުރާނެ ިއަލުން ޕްލޭންތައް
ިިއެވަގުތުި،ހަމަޖެހ ފައ ވާތީ ިއެޞަރަހައްދު ިފަރާތަކަށް ިއެއްވެސް ިސަބަބުންކަމަށާއ ،ިކުއްޔަށް ިނެތުމުގެ ދޫކުރެވެން

ި ިކަމުގައ  ިހަމަޖައްސާނެ ިއ ންތ ޒާމުން ިބެލެހެއްޓޭނެ ިދަށުން ިބެލުމުގެ ިއޮފީހުގެ ިރަށު ިއެޞަރަޙައްދު އެިނަމަވެސް
ި ިއ ޢުލާންކުރުމެއްނެތ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނ ކޮށް، ިވަގުތީގޮތުނ1020ިިްިސެޕްޓެމްބަރ02ިުއ ޢުލާނުގައ  ިދުވަހު ވަނަ

ނޑުި -ހަދައ ،ިއެއެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިިއެރަށުިޕާމްޝޭޑްިޙަސަންިސަޢީދާިޙަވާލުކުރުމަށްިއެއްބަސްވުމެއްއެރުއްގަ
/000ިި ިކުއްޔަކަށް ިރުފ ޔާގެ ިފަރާތުންިިމާއ ،ޙަވާލުކޮށްފައ ވުއޭނާއާ ިއޮފީހުގެ ިރަށު ިއެއްބަސްވުމުގައ  މ 

ނޑުިޙަސަންިސަޢީދުއާިޙަވާލުކުރަންިޙަސަންިސަޢީދުިިދީދީކައުންސ ލަރުިއ ބްރާހީމްި ސޮއ ކޮށްފައ ވުމާއ ،ިއެިރުއްގަ
ިމ ފަދައ ންި ިދީދީ ިބުނެފައ ވުމާއ ،ިއ ބްރާހީމް ިބަޔާނުގައ  ިދ ން ިކޮމ ޝަނަށް ިމ  ިދީދީ ިއ ބްރާހީމް އެދ ފައ ވާކަމުގައ 

ިބޭނުންކޮ ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިނުވަތަ ިމަޤާމު ިއޭނާގެ ިފައ ދާއެއްިޢަމަލުކޮށްފައ ވުމަކީ ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ށްގެން
ިކޮރަޕްޝަންި ިޢަމަލަކީ ިމ  ިދީދީގެ ިއ ބްރާހީމް ިކުރެވޭތީއާއ ، ިޤަބޫލު ިތަޙްޤީޤަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިދ ނުންކަމަށް ހޯދައ 

ި ިނަންބަރު ި)ޤާނޫނޫ ިޤާނޫނު ިމަނާކުރުމުގެ 1000/1ިހުއްޓުވުމާއ  ިގެ ިކުށެއްކަމަށ20ިިް( ިބުނާފަދަ ވަނަމާއްދާގައ 
ިމ ކޮމ ޝަ ިކުރެވޭތީ، ިޤަބޫލު ިތަޙްޤީޤަށް ިނުގެ ިނަންބަރު ިކޮމ ޝަނުގެި-)އެންޓ 2552/01ިިޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން

އޭނާގެިމައްޗަށްިދަޢުވާކޮށްދ ނުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓަރި(ިވަނަިނަންބަރުގެިދަށުނ2ިްވަނަިމާއްދާގެި)20ިޤާނޫނު(ިގެި
 ޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވަންިނ ންމީއެވެ.

 

ސ.ހުޅުދޫިއޮފީހުގެިމުވައްޒަފުިއާއ ޝަތުިސަޢާދާއަށްިސ.ހުޅުދޫިކައުންސ ލަރިއ ބްރާހީމްދީދީ،ިތ ރީގައ ިމ ވަނީ،ި
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 ނަންބަރުި

އޭނާއަށްިއެގޯތި ިހުޅުދޫިޢ ޖްތ މާއީިޞަރަޙައްދުގެިބ މުންިޤާނޫނާއ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިގޯއްޗެއްިދީފައ ވާިކަމަށާއ ،
މައްސަލަިނ ންމ ގޮތެވެ.ވަރަކަށްިމީހުންިގޯއްޗަށްިއެދ ފައ ވާިކަމަށްިބުނ20ިިެދ ންިއ ރުި  މ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅި 

ި
ި ިނަންބަރު 1001/2ިިޤާނޫނު ިގެ ިޤާނޫނު( ިބ މާބެހޭ ިމާއްދާގައ ،20ިި)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ވަނަ

ިދޫކުރުމަށްި ިގޯތ  ިމ ނ ސްޓްރީން ިކަމާބެހޭ ިސަރުކާރުގެ ިހަމަޖެހ ފައ ވަނީ ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ 
ިޝާއ ޢުި ިޢާންމުކޮށް ނޑައަޅައ ، ިރާއްޖެތެރޭގައ ނަމަިކަ ިގޮތުގެމަތ ން، ިއެއްގޮތްވާ ިހަދާޤަވާޢ ދާ ިއުޞޫލުތަކާ ކުރާ

ިކަމަށްި ިއޮފީހުން ިއަތޮޅު ިއެއަތޮޅެއްގެ ިމަތ ން، ިލަފާގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންގެ ިއެޓޯލްސް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިދޫކުރުމަި ިގޯތ  ިސަޢާދާއަށް ިޢާއ ޝަތު ިއީދ ކޮޅުނަމަގ ގޭ ިސ.ހުޅުދޫ ިވީނަމަވެސް، ިއައްޑޫސ ޓީިބަޔާންކޮށްފައ  ށް

ި ިޤާނޫނުގެ ިބ މާބެހޭ ިނެތުމާއ ،ިއަދ  ިއ ނގެން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިދީފައ ވާކަން ިހުއްދަ ިއ ދާރާއ ން 21ިކައުންސ ލްގެ
ިކަނޑައަާޅި ިއެފަހަރަކު ިކުރުމަށް ިޢ މާރާތް ިއެޅުމަށާއ  ިގެދޮރު ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިއެޞަ ިއެދެވޭނީ، ިގޯއްޗަށް ިކަމާއ ޞަރަޙައްދަކުން ިހަމަޖެހ އްޖެ ިދޫކުރަން ިގޯތ  ިއެދި ، ރަޙައްދަކުން ގޯއްޗަށް
ިދޫކުރި  ިގޯތ  ިފުރުހަމަކޮށް، ިއެދޭފޯމް ިގޯއްޗަށް ިއެދޭމީހާ ިގޯއްޗަށް ިކުރުމުން، ިއ ޢުލާނު ިޢާންމުކޮށް ހުށަހެޅުމުން

ިދޫކުރުމުި ިގޯތ  ިސަޢާދާއަށް ިޢާއ ޝަތު ިނަމަވެސް ިބަޔާންކޮށްފައ ވީ ިކަމުގައ  ިހުށަހެޅުމުން ިއައްޑޫސ ޓީިއޮފީހަށް ގައ 
ި)ކުރީގެިހުޅުދޫި ިއެންވަޔަރަންމަންޓު ިކައުންސ ލްގެިޑ ޕާޓްމެންޓްިއޮފް ިނުވަތަިއައްޑޫސ ޓީ ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ
ިލ ބ ފައ ވާި ިތަޙުޤީޤަށް ިމ މައްސަލައ ގެ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންނާއ  ިކޮށްފައ ވާކަން ިއ ޢުލާނެއް ިއ ން ރަށުއޮފީސް(

ިއަ ިނެތުމުން ިއެނގެން ިމަޤާމުގައި ބަޔާންތަކުން ިރައީސްގެ ިވަގުތީ ިބޯޑުގެ ިއަވަށު ިހުޅުމީދޫ ިކައުންސ ލްގެ އްޑޫސ ޓީ
ި ިދީދީ ިއ ބްރާހީމް ިކަޅުމަގ ގޭ ިސ.ހުޅުދޫ 02ިިހުރ  1022ިިމާރޗް ިޢާއ ޝަތުިވަނަިދުވަހު ިއީދ ކޮޅުނަމަގ ގޭ އެރަށު

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިގޯއްޗަކީ ިދީފައ ވާ ިހަމަޖައްސައ  ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  )ދ ވެހ ރާއްޖޭގ1001/2ިިެސަޢާދާއަށް
ިދ ންި ިހަމަޖައްސައ  ިޚ ލާފަށް ިޤަވާޢ ދުތަކާ ިޢަމަލުކުރަމުންދާ ިހެދ  ިދަށުން ިއެޤާނޫނުގެ ިއާއ  ިޤާނޫނު( ބ މާބެހޭ
ިދީފައ ވާި ިހަމަޖައްސައ  ިގޯތ  ިއެފަދައ ން ިލ ބ ފައ ވުމާއ ، ިމ ކޮމ ޝަނށް ިޤަރީނާ ިހެއްކާއ  ިބެލެވޭނެ ގޯއްޗެއްކަމަށް

ިމަޤާ ިދީދީގެ ިއ ބްރާހީމް ިފައ ދާއެއްިދ ނުމަކީ ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިނުވަތަ މު
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 ނަންބަރުި

ިކޮރަޕްޝަންި ިޢަމަލަކީ ިމ  ިދީދީގެ ިއ ބްރާހީމް ިކުރެވޭތީއާއ ، ިޤަބޫލު ިތަޙްޤީޤަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިދ ނުންކަމަށް ހޯދައ 
ި ިނަންބަރު ި)ޤާނޫނޫ ިޤާނޫނު ިމަނާކުރުމުގެ 1000/1ިހުއްޓުވުމާއ  ިގެ ިބުނާފަދަިވަނަމާއްދ21ިިާ( ިގައ  ި)ހ( ގެ

ިޕްރޮސ ކ އުޓަރި ިދަޢުވާކޮށްދ ނުމަށް ިމައްޗަށް ިއޭނާގެ ިކުރެވޭތީ، ިޤަބޫލު ިތަޙްޤީޤަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ކުށެއްކަމަށް
 ޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

 މ މ ަައްސަލައާިގުޅ ގެންިއ ސްލާހުކުރަންިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ. -213

8.2.2- ި2ި ިއޭނާގެި. ިދީދީ ިއ ބްރާހީމް ިކައުންސ ލަރު ިކުރެއްވ  ިޢައްޔަނު ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ ސ.ހުޅުމީދޫއަށް
ި ިއެރަށުގެ ިދައުރުގައ ، ިކަމުގެ ި، ތަނަކުނ3ިްކައުންސ ލަރު ިމަޢުރޫަފށާއ ،ިއެރަށު ިއ ބްރާހީމް ގޯލްޑަންލީފް

ި ިއަދ  ިމަރ ޔަމްމަނ ކެ ިސަނީސައ ޑް ިޢަލ މަނ ކުާފނަށާއ ، ިޠަވީުލިވެލްބޭކްރެސެންޓް މޭރީސަޕޯޓް
ިިޢަބްދުލްމުޙްސ ނަށް ިނުަލއ ، ިއ ޢުލާނުކުރުމަކާ ިދީަފއ ވަނީ، ިގޯތ  ިނަްނބަރު 1001/2ިޤާނޫުނ

އާއ ،ިއެޤާނޫނުގެިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(21ިިވަނަިމާއްދާއާއ ،20ިިގެި)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިބ މާބެހޭިޤާނޫުނ(ި
ިދޫކުރުމާބެ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިހަދާފައ ވާ ިޤަވާޢ ދުދަށުން ިހޭ ިމާއްދާއާއ ،8ިިގެ 20ިވަނަ

ި ިމާއްދާއާއ ، ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،20ިިވަނަ ިތަޙުޤީޤަށް ިމ މައްސަލައ ގެ ިޚ ލާފަށްކަމަށް ިާމއްދާއާ ވަނަ
ި ިދ ނުމުގައ  ިގޯތ  ިސ.ހުޅުމީދޫއ ން ިނަންބަރު ިއާއ 1001/2ިޤާނޫނު ިޤާނޫނު( ިބ މާބެހޭ ، )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ި ިހަދާފައ ވާ ިދަށުްނ ިޤަވާޢ ދާއެޤާނޫނުގެ ިދޫކުރުމާބެހޭ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ އެްއގޮތަްށިިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ 
ިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.

ިއެއޮފީހުގ1ިެ -8.0.2 ިއޮފީހުންކުރ  ިސ.ހުޅުދޫ ިދޫކުރަން ިކުއްޔަށް ިރެސްޓޯރެންޓް ިޕާރކް ިކޯނަރ ިސ.ހުޅުދޫ .
ި 10/1020ިިނަންބަރ ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގުޅ ގެން ިއެިއ ޢުލާނާ ތެރެއ ން،
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކޮމ ޓީައކުންި ިބަލާ ިހ ސާބު ިައންދާސީ ނޑައަޅާފައ ވަނީ، ިކަ ިފަރާތެއް ިދޭނޭ ިކުއްޔަށް ރެސްޓޯރެންޓު
ިމ މައްސަލައ ގެި ިނުލައ ކަމަށް ިދ ނުމަކާ ިޕޮއ ންޓް ިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިތަެކތ  ިއޮފީހަށް ިމީގެފަހުން ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިދައުލަތުގެިިތަޙުޤީޤަށް ިހޯދުމަގައ  ިޚ ދުމަތް ގަތުުމގައާއ 
ި ިގަވާއ ދުގެ 6ިިމާއްލ އްޔަތުގެ ިޢަމަލުކުރުމަށ22ިިްއަދ  ިމަތީން ިގޮތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިބާބުގައ  ވަނަ

 ދެންނެވީއެވެ.

8.0.2- 0ި ިކުލ  ިސައ ހޮޓަލުގެ ިހ ންގާ ިނަމުގައ  ިގެ ިޕޮއ ންޓް" ި"ސަދަން ިމ ހާރު ިސ.ހުޅުދޫގައ  .-/2200ި
)ފައްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާއަްށިބަދަލުިކޮށްފައ ވަނީިއ ޢުލާންކުުރމަކ200ިިާ/-ރުފ ޔާއ ންިިިި)ފަނަރަިސަތޭކަ(

ިދައުލަތުެގި ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިމ ފަދަ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިތަޙުޤީޤަށް ިމ މައްސަލައ ގެ ނުލައ ކަން
 މާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިޢަމަލުކުރުމަށްިދެންނެވީެއވެ.

ިސ.ހ0ު -8.8.2 .ި ިއ ބްރާހީމްދީދީ، ިކައުންސ ލަރ ިސަޢާދާއަްށިޅުދޫ ިއާއ ޝަތު ިމުވައްޒަފު ިއޮފީުހގެ ސ.ހުޅުދޫ
ި ިނުލައ ، ިއ ުޢލާނުކުރުމަކާ ިދީފައ ވަނީ، ިގޯތ  ިބ މުން ިޞަރަޙައްދުގެ ިޢ ޖްތ މާއީ ިަނންބަރުިހުޅުދޫ ޤާނޫނު

ިޤާނޫނު(1001/2ި ިބ މާބެހޭ ިި)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިމާއްދާއާއ ،20ިިގެ ިމާއްދާގ21ިެވަނަ އާއ ،ިި)ހ(ިވަނަ
ިޤަވާޢ ދު ިދޫކުރުމާބެހޭ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިހަދާފައ ާވ ިދަުށން ިއެޤާނޫނުގެ ވަނ8ިިަެގ

ި 20ިިމާއްދާއާއ ، ިއަދ  ިމާއްދާއާއ  ިތަޙުޤީޤަްށ20ިިވަނަ ިމ މައްސަލައ ގެ ިޚ ލާފަށްކަމަށް ިމާއްދާއާ ވަނަ
ި ިދ ނުމުގައ  ިގޯތ  ިސ.ހުޅުމީދޫއ ން ިޤާނޫފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިނަންބަރު )ދ ވެހ ރާްއޖޭގ1001/2ިިެނު

ިދޫކުރުމާބެޭހި ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ިދ ރ އުުޅމަށްޓަކައ  ިހަދާފައ ވާ ިދަށުން ިއެޤާޫނނުގެ ިއާއ ، ިޤާނޫނު( ބ މާބެހޭ
 އެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަްށިދެންނެވީއެވެ.ިޤަވާޢ ދާ

8.8.1- ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިމައްސަލައ ގައ  12ިިމ  ިއެންޓ 1021ިިއެޕްރީލް ިޝ ހާމް ިމުޙައްމަދު ިދ ންި-ގައ  ިކޮމ ޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން
ިނުވާކަމަށާއ ،ި ިދީފައެއް ިފައ ސާއެއް ިސަރުކާރުން ިހ ންގުމަށްޓަކައ  ިސްކޫލް ިޕްރީ ިއ ރެއްގައ  ބަޔާނުގައ ،ިއެއްވެސް

ިއ1008ިޭ ިކުރާތީ ިމަސައްކަތް ިހ ންގުމުގެ ިޕްރީސްކޫލް ިއަހަރު ިވަނަ ިމަހަކު )އެއްހާސް(ިރުފ ޔާގ1,000ިިެނާއަށް
އެލަވަންސްއެއްިލ ބ ފައ ވާކަމަށާއ ،ިމ ިއެލަވަންސަކީިޕްރީސްކޫލްިހ ންގުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާތީިދޭިއެލަވަންސެއްި

ި ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް، ިޤަބޫލުކުރާކަމަށް ިއޭނާ ިނެގ ދާނޭކަމަށް ިއެފައ ސާ 08ިިކަމަށްވާތީ ިމެދ1022ިިުޖުލައ  ގައ 
ިއެންޓ ިއުތުރު ިޔުނ ޓުން ިއެޑ ޔުކޭޝަން ިއ ދާރާގެ ިޤައުމީ ިފޮނުވާފައ ވާި-ސަރަހައްދުގެ ިކޮމ ޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން

ި ިނަމްބަރު ިޖަމާކޮށްދީފައ ވNCP-22/2011/08ިިާއެއ ދާރާގެ ިއެއ ދާރާއ ން ިސްކޫލަށް ިއދ.ކުނބުރުދޫ ސ ޓީގައ ،
ިކަނ22،000ިިް ިއ ދާރީ ިސްކޫލްގެ ިޕްރީ ިއެރަށު ިއަކީ ިރުފ ޔާ( ިހާސް ިއެގާރަި)އެގާރަ ިޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައ  ކަމަށް

ި ިމަހަކު ިކޮންމެ ިއެޑ ޔުކޭޝަނުނ2000ިިްމަސްދުވަހަށް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިރޭޓުން ިގެ ިރުފ ޔާ( )އެއްހާސް
ިއ ދާރީި ިފަރާތަކަށް ިހުންނަ ިހ ންގަން ިސްކޫލް ިއެއްގޮތަކަށްވެސް ިފައ ސާއެއްކަމަށާއ ،ިއެފައ ސާއަކީ ޖަމާކޮށްދީފައ ވާ

ިއެލަވަންސެއްި ިހ ންގުމުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ، ިނޫންކަމަށް ިފައ ސާއެއް ިނެގޭނެ ިގޮތުގައ  ފެބްރުއަރ22ިިީގެ
ިއަތޮޅުތަކުގ1008ިިެ ިހ ންގޭ ިކުރެވ ގެން ި"ރަޖ ސްޓްރީ ިއެކުލަވާލާފައ ވާ ިއެޑ ޔުކޭޝަނުން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ގައ 

0ިރުކާރުންިއެހީިދ ނުމުގައ ިޕްރީިސްކޫލުތަކަށްިސަރުކާރުންިއެހީދ ނުމުގެިއުޞޫލު"ިގައ ،ިޕްރީިސްކޫލުތަކަށްިސަ
ި ިއެ ނޑައަޅާފައ ވާކަމާއ ، ިކަ ިދ ނުމަށް ިއެހީ ިހ ންގުމަށ0ިިްބާވަތެއް ިއ ދާރީ ިސްކޫލުތަކުގެ ިޕްރީ ިތެރޭގައ  ބާވަތުގެ

ިޑ ރެކްޓަރި ިއެޑ ޔުކޭޝަނުގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިގުޅ ގެން ިމ މައްސަލައާ ިހ މަނާފައ ވާތީއާއ ، ިއެހީ ިފައ ސާގެ ދެވޭ
ިއެންި ިޝާކ ރު ިއެޑ ޔުކޭޝަނުންި-ޓ ިމުޙައްމަދު ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބަޔާނުގައ ، ިދ ން ިކޮމ ޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން

ިޚަރަދުކުރުމަށްި ިކަންކަމަށް ިއ ދާރީ ިފައ ސާއަކީ ިފޮނުވާފައ ވާ ިހ ނގުމަށް ިއ ދާރީ ިސްކޫލުގެ ިޕްރީ އދ.ކުނބުރުދޫ
ިއެި ިނުވަތަ ިގޮތުގައ  ިމުސާރައ ގެ ިފަރާތެއްގެ ިވަކ  ިއެފައ ސާ ިފައ ސާއެއްކަމަށާއ ، ިގޮތުގައި ފޮނުވާ ލަވަންސެއްގެ

ިހެކ ތަކުންި ިކ ތާބީ ިހެކ ތަކާއ  ިޝަފަހީ ިލ ބ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިނުކުރެވޭނެކަމަށް ބޭނުން
ިޝ ހާމްިިއދ.ކުނބުރުދޫިސްކޫލުގެިކުރީގެިއެސ ސްޓެންޓްި ިމުޙައްމަދު ިނ ޔާމަގޭ ިރ.މަޑުއްވަރީ ހެޑްމާސްޓަރ

ިބޭނުންކޮށްި ިމަޤާމު ިނުވަތަ ިވަޒީފާ ިހޯދާއޭނާގެ ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިސާބ ތުވާތީއާއ ،ިގެން ިތަޙްޤީޤަށް ފައ ވާކަމަށް

ިޕްރީ ިއެރަށު ިއަންނަ ިހ ންގަމުން ިދަށުން ިސްކޫލްގެ ިލ ޔެކ އުންތަކާއި -އދ.ކުނބުރުދޫ ސްކޫލުގެ
ިސްކޫލްި ިއދ.ކުނބުރުދޫ ިއޭރު ިކަމަށާއ ، ިދަށުން ިއެސްކޫލުގެ ިބަލަހައްޓަނީ ިކަންތައްތައް އެނޫންވެސް

ި ިޙަވާލުވެހުރ  ިހ ންގުމާ ިޝ ހާމްވަނީ ިމުޙަންމަދު ިނ ޔާމަގޭ ިޕްރ2552ިީރ.މަޑުއްވަރީ ިއަހަރު -ވަނަ
)އެގާރަހާސްިރުފ ޔާ(ިނަގާިއަމ އްލ00،555ިިަސްކޫލްިހ ންގުމުގެިޚަރަދުގެިގޮތުގައ ިޖަމާކޮށްދީފައ ވާި

ިބޭނުމަށްިބޭނުންކޮށްފައ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިނަންބަރު ި)ޤާނޫނޫ ިޤާނޫނު ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން ިޢަމަލަކީ ިމ  1000/1ިއޭނާގެ ިގެ )21ި
ިޤާނޫ ިކޮށްދ ނުމަށް، ިދަޢުވާ ިމައްޗަށް ިއޭނާގެ ިކުށަކަށްވާތީ، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  ި)ހ( ިނަންބަރުިވަނަމާއްދާގެ ނު

ި-)އެންޓ 1006/20ިި (ިވާގޮތުގެިމަތީންިމ މައްސަލ1ިަވަނަިމާއްދާގެި)12ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނު(ިގެ
 ނ ންމީއެވެ.ޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނަރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވަންި

ިޚަރަދުި ިހ ންގުމަށް ިއ ދާރީ ިސްކޫލުގެ ިޕްރީ ިއދ.ކުނބުރުދޫ ިއެޑ އުކޭޝަނުން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ އަދ 
މަށްިފޮނުވާފައ ވާިފައ ސާިއ ސްވެބަޔާންކުރ ،ިމުޙައްމަދުިޝ ހާމަށްިއ ދާރީިހ ންގުމުގެިއެލަވަންސެއްގެިގޮތުގައި ކުރު

ދ ނުމަށްިއދ.ކުނބުރުދޫިރޯޝަނީގޭިއާމ ނަތުިޒ ޔާދާިޙުއްދަިދީފައ ވަނީ،ިއެިފައ ސާއަކީިސްކޫލްިހ ންގަންިހުންނަި
ިމުޙައްމަދު ިފައ ސާއެއްކަމަށް ިލ ބެންޖެހޭ ިޚަރަދުިިމީހަކަށް ިފައ ސާ ިއެ ިބުނެފައ ވާތީކަމަށާއ ، ިއޭނާގާތު ޝ ހާމު

ިނޭނގޭކަމަށްި ިއޭނާއަށް ިރަނގަޅަކަށް ިއެހާ ިކަންތައް ިފައ ސާއާބެހޭ ިދ ންއ ރު ިޙުއްދަ ިއޭނާ ކުރުމަށް
ިއެހީދ ނުމުގެި ިސަރުކާރުން ިސްކޫލުތަކަށް ިޕްރީ ިއަތޮޅުތަކުގެ ިހ ންގޭ ިކުރެވ ގެން ި"ރަޖ ސްޓްރީ ބުނެފައ ވީނަމަވެސް،

ިއުޞޫލުި "22ިި ިދައުލަތުގ1008ިިެފެބްރުއަރީ ިއެކުލަވާލާފައ ވާކަމާއ ، ިއެޑ ޔުކޭޝަނުން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ގައ 
ިޢަމަލުކުރުމަށްި ިދ ނުމުގައ  ިހުއްދަ ިއެފަދަ ިފަރާތަކުން ިދީފައ ވާ ިއ ޚްތ ޔާރު ިދ ނުމުގެ ިހުއްދަ ިޚަރަދުކުރުމަށް ފައ ސާ

ިގަވާ ިއުޞޫލުތަކާއ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިއ ދާރާތަކުން ިޚަރަދުިކަމާބެހޭ ިފައ ސާ ިދައުލަތުގެ ިނެތ  ިބެލުމެއް އ ދުތަކަށް
ިއ ހުމާލެއްކަމުގައ ި ިވެފައ ވާ ިއަދާކުރުމުގައ  ިމަސްޢޫލ އްޔަތު ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއެފަރާތަކާ ިދ ނުމަކީ ިހުއްދަ ކުރުމަށް

ފޮނުވުމަށްިމ ކަމާމެދުިއ ދާރީގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިސ ވ ލްިސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށްިބެލެވޭނެިފުރުޞަތުިއޮތީތީ،ި
ިނ ންމީއެވެ.

ސްކޫލަށްިދައުލަތުގެިއެކ ިއ ދާރާތަކުންިފޮނުވާިފައ ސާިޚަރަުދކުރުމުގައާއ ،ިސްކޫލަށްިއެކި އަދ ި
ިއ ދާރާތަކުންި ިކަމާބެހޭ ިގަވާއ ދަށާއ ، ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިޚަރަދުކުރުމުގައ  ިފައ ސާ ިލ ބޭ ގޮތްގޮތުން

ިތަކަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިއދ.ކުނބުރުދޫިސްކޫލަށްިއެންުގނެވެ.އެކުލަވާލާފައ ިހުންނަިއުޞޫލުތަާކއ ިގަވާއ ދު
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއޮފްިިކުންފުނ ނ0ިްމ ރ ޕޯރޓުގައ  ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެދ  ިކޯޓާއަށް ިގެނައުމުގެ ިބ ދޭސީން ރާއްޖެއަށް
ިނުހުންނަި ިހއ.ކެލާގައ  ިލ ޔުންތަކުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަށް ިސްޕޯރޓްސް ިއެންޑް ިޔޫތް ިރ ސޯސަސް ހ އުމަން

ބަޔާންކޮށްިއެއީިގެތަކެއްގެިމަޢުލޫމާތުިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިއެގެތަކަކީިކެލާގައ ިހުރ ިގެތަކެއްކަމަށްި
ި ިހުރ  ިކައުންސ ލަރަކަށް ިއެދުވަސްވަރު ިމަޢޫލޫމާތުކަމަށް ިތައްގަނޑުިިފަރާތުންިތެދު ިއޮފީހުގެ ިހއ.ކެލާ ސޮއ ކޮށް

ި ިއެއީ ިކަމަށްބުނެިއޭނާޖަހާފައ ވާކަމަށާއ ، ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިކޮށްފައ ވާ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ގެ
1008ިޖެނުއަރ02ިިީ ފަރާތްސަލަިތަޙުޤީޤުންިބެލ ބެލުމުން،ިމައްސަލަިރައްދުވާިމ ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅާފައ ވާިމައް

ގެިނ ޔަލަށް،ިޢައްޔަންިކުރެވުނުިކައުންސ ލަރެއްގެިގޮތުގައ ިހއ.ިކެލާިއޮފީހުގައި 1020ިޑ ސެމްބަރ18ިިއ ންި
 މަސައްކަތްިކޮށްފައ ވާިކަމާއ ،

 
ި ިއޮތް ިއޮފީހުގައ  ިިއޭނާގެިހއ.ކެލާ ިބެލ ބެލުމުން، ިޙާޟ ރީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކުންފުނ ނ0ިިްޝަކުވާގައ 

ރާއްޖެއަށްިބ ދޭސީންިގެނައުމުގެިކޯޓާއަށްިއެދ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހ އުމަންިރ ސޯސަސްިޔޫތްިއެންޑްިސްޕޯރޓްސްި
ި ިލ ޔުންތަކުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކައުންސ ލަރުގެއަށް ިތައްގަނޑުިިއޭރުހުރ  ިއޮފީހުގެ ިހއ.ކެލާ ިސޮއ ކޮށް ނަމުގައ 

ިިޖަހާފައ ވާ ިލ ޔުންތަކަކީ ިކައުންސ ލަރުބައެއް ިސޮއ ކޮށްިިއޭރުގެ ިދުވަސްތަކެއްގައ  ިނުވާ ިޙާޟ ރު އޮފީހަށް
ނޑުިޖަހާފައ ވާިލ ޔުންތަކެއްިކަމާއ ،ި  ތައްގަ

 
ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއެދި ކުންފުނ 0ިޝަކުވާގައ  ިކޯޓާއަށް ިގެނައުމުގެ ިބ ދޭސީން ިރާއްޖެއަށް ން

ނަމުގައ ިކޮށްފައ ވާިސޮއ ިިއޭރުހުރ ިކައުންސެލަރުގެހެންިލ ޔެކ ޔުންތަކުގައ ިހުށަހަޅާފައ ވާިފޯމުތަކާއ ިބައެއްިއެހެނ 
ި ިނޫންކަމާއ ިއޭނާގެިތަކަކީ، ިސޮއ  ިކާޑުގައ ވާ ިއަންގައ ދޭ ިއޮފީހުގެި، ދ ވެހ ރައްޔ ތެއްކަން ިހއ.ކެލާ އަދ 

ި ިކައުންސ ލަރަކަށް ިލ ޔެކ ޔުންތަކުއޭނާ ިއެހެނ ހެން ިޙާޟ ރީއާއ  ިއެއޮފީހުގެ ިދުވަސްވަރު ިހުރ  ކޮށްފައ ވާިިއޭނާގައ 
ި ިއެދ  ިކޯޓާއަށް ިގެނައުމުގެ ިކަމާއ ،ިބ ދޭސ ން ިސޮއ ތަކެއް ިތަފާތު ިމުޅ ން ިސޮޔާއ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ 0ިޝަކުވާގައ 

ިހުށަހަޅާފައ ވާިލ ޔުންތަކުގައި ިކުންފުނ ން ިއަށް ިއެންޑްިސްޕޯރޓްސް ިޔޫތް ިރ ސޯސަސް ިހ އުމަން ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ

02ިި 1008ިިޖެނުއަރީ ިނ ޔަލަށ1020ިިްޑ ސެމްބަރ18ިިއ ން ކައުންސ ލަރަކަށްިިހއ.ކެލާގެިިގެ
ިހއ ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒް ިމަގާމުގެ ިއޭނާގެ ިއެދުވަސްވަރު ިފަރާތުން ިކުރަމުންގެންދާިހުރ  .ކެލާގައ 

ިރ ސޯސަސްި ިހ އުމަން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހޯދުމަށްޓަކައ  ިކޯޓާ ިގެނައުމަށް ިބ ދޭސީން މަސައްކަތްތަކަށް
ިނެތްިގޭގޭގައި  ިއެރަށުގައ  ިލ ޔުންތަކުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެކަމާިގުޅ ގެން ިއެންޑްިސްޕޯޓްސްއަށް ޔޫތް

ިބަޔާން ިކަމަށް ިމަސައްކަތްކުރާ ިސޮއ ކޮށް،ިއެކުންފުނ ތަކުން ިއޭނާ ިމަޢޫލޫމާތުކަމުގައ  ިތެދު ިއެއީ ކޮށް
ނޑުިޖަހާދީފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ. ިތައްގަ

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކައުންސެލަރުގެ ިއ ރެއްގައ ިނަމުގައ ިއޭރުގެ ިއެއްވެސް ިސޮއ ތަކަކީ ިލ ޔުމެއްގައ ި،ކޮށްފައ ވާ ިއޭނާި،އެއްވެސް
 ، ކޮށްފައ ވާިސޮއ ތަކެއްިކަމަށްިދަލީލުކުރާިއެއްވެސްިހެއްކެއްިތަޙުޤީޤަށްިލ ބ ފައ ިނުވާތީިއާއ 

 
ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހއ.ކެކުންފުނ 0ިޝަކުވާގައ  ިލ ޔުންތަކުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިކޯޓާއަށް ި ލާިން
ނޑުިޖަހާފައ ވީިނަމަވެސް  ،ހއ.ކެލާއޮފީހުގެިމުވައްޒަފުންނާިސުވާލުކޮށްިނެގުނުިބަޔާންތަކުންނާއ ި،އޮފީހުގެިތައްގަ

ިތައްގަނޑުތަކާއ  ިބޭނުންކޮށްފައ ވާ ިއެދުވަސްވަރު ިއޮފީހުން ިހއ.ކެލާ ިއޮފީހުގެި، ތަޙުޤީޤުން ިކެލާ އެދުވަސްވަރު
ި ިތަޙުޤީޤުން ިލ ޔުންތައް ިޖަހާފައ ވާ ނޑު ިދ ރާސާކުރުމުންތައްގަ ިއެކުލަވާލުމުގެި ،ބަލައ  ިކައުންސ ލް ިކެލާ ހއ.

ި ިއޮފީސް ިކެލާ ި"ހއ. ިލ ޔެފައ ވަނީ ނޑުތަކުގައ  ިތައްގަ ިދ ޔަ ިބޭނުންކުރަމުން ިއޮފީހުން ިހއ.ކެލާ ކެލާ،ިި–ކުރ ން
ިދ ވެހ ރާއްޖެ"ިމ ހެންކަމާއ ،ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިރ ސޯކުންފުނ 0ިޝަކުވާގައ  ިހ އުމަން ިއޮފް ސަސްިންިމ ނ ސްޓްރީ

"ި ިވަނީ ނޑުތަކުގައ  ިތައްގަ ިޖަހާފައ ވާ ިލ ޔުންތަކުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަށް ިސްޕޯރޓްސް ިއެންޑް ތ ލަދުންމަތީިޔޫތް
ި ިއޮފީސް ިކެލާ ިއޮފީހުގައި ި–އުތުރުބުރީ ިހއ.ކެލާ ނޑަކީ ިއެތައްގަ ިވާތީ، ިކަމަށް ިމ ހެން ިދ ވެހ ރާއްޖެ" ކެލާ،

ި ިބޭނުންކޮށްފައ ވާ ިދުވަސްވަރެއްގައ  ިތަޙުޤީޤަށްިއެއްވެސް ިހެއްކެއް ިއެއްވެސް ިދަލީލުކުރާ ނޑެއްކަމަށް ތައްގަ
 ލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ ،

 
ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއެދި ިކުންފުނ ނ0ިިްމ މައްސަލައ ގައ  ިކޯޓާއަށް ިގެނައުމުގެ ިރާއްޖެ ބ ދޭސީން

ިލ ޔުންތަކުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަށް ިސްޕޯރޓްސް ިއެންޑް ިޔޫތް ިރ ސޯސަސް ިހ އުމަން ިއޮފް ހއ.ކެލާިިމ ނ ސްޓްރީ
ި ިހުރ  ިކައުންސ ލަރަކަށް ިިފަރާތުގެިއޮފީހުގެ ިޖަހާފައ ވަނީ ިތައްގަނޑު ިސޮއ ކޮށް ިނުފޫޒުިިއޭނާނަމުގައ  މަޤާމުގެ

ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެި-އެންޓ ިި،ބޭނުންކޮށްގެންިކަމަށްިދަލީލުކުރާިއެއްވެސްިހެއްކެއްިތަޙުޤީޤަށްިލ ބ ފައ ިނުވާތީ
އްސަލައަކީިކޮރަޕްޝަންިގެިކުށެއްިހ މެނ ފައ ިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިމ މ12ިަޤާނޫނުގެި

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

ިއެންޑްި ިޔޫތް ިރ ސޯސަސް ިހ އުމަން ިބެލ ބެލުމުގައ ،ިމ ނ ސްޓްރީއޮފް ިތަޙުޤީޤުން ނަމަވެސް،ިމ މައްސަލަ
ިދ ރާސާކުރު ިލ ޔުންތައް ިލ ބ ފައ ވާ ިއ ން ިސްޕޯރޓްސް ިމުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިބ ދޭސީންިކުންފުނ 0ިޝަކުވާގައ  ން

ި ިހއ.ކެލާ ިބޭނުންވަނީ ިގެނައުމަށް ިރާއްޖެ ިބ ދޭސީން ިލ ޔުންތަކުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިކޯޓާއަށް 26ިގެނައުމުގެ
ިހަދާފައ ވާި ިނަމުގައ  ިއެގެތަކުގެ ިބަޔާންކޮށް، ިކުރުމަށްކަމަށް ިމަސައްކަތް ިޢ މާރާތްކުރުމުގެ ިގޯއްޗެއްގައ 
ޢ މާރާތްކުރުމުގެިއެއްބަސްވުންތަކާއ ިގޯތީގެިކުރެހުންތައްިހ މަނާފައ ވާކަމާއ ،ިއެިއެއްބަސްވުންތަކާއ ިކުރެހުންތަކަކީި

 ޞައްޙަިލ ޔުންތަކެއްިނޫންކަމަށްިތަޙުޤީޤަށްިސާބ ތުވާކަމާއ ،
 

ި ިތެރެއ ން ިގޯތ ތަކުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިނޫނ21ިިްއެފޯމުތަކުގައ  ިގެތަކެއް ިހުރ  ިއެރަށުގައ  ގޯއްޗަކީ
ި ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ިއެރަށުގައ  ިތެރެއ ން ިގޯތ ތަކުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއެފޯމުތަކުގައ  ގޭގ8ިިެކަމާއ ،

ި ިވެރ ފަރާތްތަކަކީވެސް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިލ ިކުންފުނ0ިިީޝަކުވާގައ  ިފަރާތްތައްިގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ޔުންތަކުގައ 
ނަމުގައ ިކޯޓާިިކުންފުނީގ0ިެޝަކުވާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިއެމަޢުލޫމާތުތަކަކީ،ި ،ނޫންކަންިލ ޔެކ ޔުމުންިސާބ ތުވާތީ

ފަރާތުންިދީފައ ވާިދޮގުިމަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށްިތަޙުޤީޤަށްިސާބ ތުވާކަމާއ ،  ހޯދުމަށްިހުށަހެޅި 
 

ިބަ ިޝަކުވާގައ  ިއެދުވަސްވަރުިކުންފުނ 0ިޔާންކޮށްފައ ވާ ިލ ޔުންތަކުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ން
ި ިހުރ  ިފަރާތުިކައުންސ ލަރަކަށް ިނަގާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިސޮޔާއ  ިކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައ  ިސޮޔާއި އޭނާިގެ ިނަމޫނާ ގެ

އ ވާިސޮއ ނޫންކަމާއ ،ިއަދި ގެިދ ވެހ ިރައްޔ ތެއްކަންިއަންގައ ދޭިކާޑުގައ ިކޮށްފައޭނާިތަފާތުކަމާއ ،ިއަދ ިއެސޮޔަކީި
ި ިލ ޔުމެއްގައ  ިއެއްވެސް ިއ ރެއްގައ  ިހެއްކެއްިިއޭނާއެއްވެސް ިއެއްވެސް ިދަލީލުކުރާ ިސޮއެއްކަމަށް ކޮށްފައ ވާ

 ، ތަޙުޤީޤަށްިލ ބ ފައ ނުވާތީިއާއ 
ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިލ ޔުންތަކުގައި ިކުންފުނީގ0ިިެޝަކުވާގައ  ިހުށަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިކޯޓާއަށް ނަމުގައ 
ތަފާތުިސޮއެއްކަމާއ ،ިިކުންފުނީގެިވެރ ފަރާތުގ0ިެއެިިކޮށްފައ ވާިސޮޔަކީިމ ކޮމ ޝަނުންިނަގާފައ ވާި ނަމޫނާިސޮޔާއި 

ިފޮނުވާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިރަޖ ސްޓްރޭޝަނުން ިނޭޝަނަލް ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިސޮޔާއ ިިއަދ  އެފަރާތްތަކުގެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިއެ ިއެނގޭތީ، ިސޮޔެއްކަން 0ިިތަފާތު ިއަށްިކުންފުނ ން ިރ ސޯސަސް ިހ އުމަން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެދ  ކޯޓާއަށް
ި ިފޯމުތަކުގައ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެ ިކައުންސެލަރާއ  ިވެރ ންގ0ިެއޭރުގެ ިސޮއ ތަކަކީިިކުންފުނީގެ ިކޮށްފައ ވާ ނަމުގައ 

އޭރުގެިކައުންސެލަރާއ ،ިމ ކަމުގެިސަބަބުންި، އ ތަކެއްކަމާއ ފޯމުިހުށަހެޅ ިފަރާތުންިމަކަރާއ ިޙީލަތުންިކޮށްފައ ވާިސޮ
ި ިވެރ ންނ0ިައެ ިކުންފުނީގެ ިނަމާއ  ިލ ބ ދޭ ިޤާނޫނުއަސާސީން ިޙައްޤުިއަށް ިރައްކާތެރ ކުރުމުގެ ބުރު

 ނ ގުޅައ ގަނެފައ ވާކަމަށްިތަޙުޤީޤަށްިފެންނާތީއާއ ،
 

ސްޓްރީިއޮފްިހ އުމަންިރ ސޯސަސްިއަށްިންިކޯޓާއަށްިއެދ ިމ ނ ކުންފުނ 0ިޝަކުވާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި
ި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފޯމުތަކާއެކު ިސައްޙަިިފަރާތުގ0ިެހުށަހަޅާފައ ވާ ިކޮޕީއަކީ ިކާޑުގެ ިއަންގައ ދޭ ިރައްޔ ތެއްކަން ދ ވެހ 

ިތަޙުޤީޤަށްި ިލ ޔުންތަކެއްކަން ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިކައުންޓަރފީޓްކޮށް ިއެލ ޔުންތަކަކީ ިނޫންކަމާއ ، ލ ޔުންތަކެއް
 ވާތީއާއ ،ިސާބ ތު

 
ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޖަހާފައ ވާިކުންފުނ0ިިީޝަކުވާގައ  ިނަމުގައ  ިއޮފީހުގެ ިހއ.ކެލާ ިލ ޔުންތަކުގައ  ގެ

ިއެއްވެސްި ިދަލީލުކުރާ ނޑެއްކަމަށް ިތައްގަ ިބޭނުންކޮށްފައ ވާ ިދުވަސްވަރެއްގައ  ިއެއްވެސް ިއެއޮފީހުގައ  ނޑަކީ ތައްގަ
ިލ ބ ފައ ނުވާތީ ިތަޙުޤީޤަށް ިތައްގަނޑަކީިި،ހެއްކެއް ިޖަހާފައ ވާ ިނަމުގައ  ިއޮފީހުގެ ިހއ.ކެލާ އެލ ޔުންތަކުގައ 

ނޑެއްކަމަށްިތަޙުޤީޤަށްިފެންނާތީއާއ ،  ކައުންޓަރފީޓްކޮށްިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާިތައްގަ
 

ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ 0ިިޝަކުވާގައ  ިތެރެއ ން ިވެރ އެއ2ިްކުންފުނީގެ ިދީފައ ވާިިކުންފުނީގެ މ ކޮމ ޝަނަށް
ފަރާތުންިލޯކަލްިއ ންވެސްޓްމަންޓެއްިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ނުވާނެކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިބަޔާނުގައ ،ިއެ

ި ިކޮށްފައ ވާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިނަމުގައ  ިއެފަރާތުގެ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓުން ިކުންފުނީގެިއ ކޮނޮމ ކް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ 
ހެންކަމުންިއެފަދަިރަޖ ސްޓްރީއެއްިތައްޔާރުކޮށްިމ ނ ސްޓްރީިރަޖ ސްޓްރީިސެޓްފ ކެޓްިތަޙުޤީޤަށްިލ ބ ފައ ވާކަމާއ ،ިއެ

ިފަރާތަކުންި ިހުރ  ިމަޤާމެއްގައ  ިކުރެވޭފަދަ ިއެކަން ިހ މެނުމަކީ، ިގައ  ިބޭސް ިޑޭޓާ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓުގެ ިއ ކެނޮމ ކް އޮފް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 ވޭކަމާއ ،ިމަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިމަކަރާއ ިޙީލަތުންިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަމަށްިތަޙުޤީޤަށްިޤަބޫލުކުރެި
 

ިއޮފީހަށްި ިއުތީމު ިއަދ  ިދ އްދޫ ިކެލާ، ިއުތުރުބުރީ ިތ ލަދުންމަތީ ިއޮފީހުން ިއަތޮޅު ިއުތުރުބުރީ ތ ލަދުންމަތީ
ިގ ނަި ިއުތީމުގެ ިއާއ  ިދ އްދޫ ިހއ. ިއ ތުރުން ިމަޢުލޫމާތުގެ ިގެތަކުގެ ިހއ.ކެލާގެ ިމެސެޖުގައ  ިފެކްސް ފޮނުވާފައ ވާ

ިއެ ިހޯދުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިގެތަކެއްގެ ިގެނައުމުގެިޢަދަދެއްގެ ިރާއްޖެ ިބ ދޭސީން ިނަންތަކުގައ  ިތަފާތު ދ ފައ ވާތީ،
ކުންފުނީގެިތެރެއ ނ0ިިްޝަކުވާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތްިމަކަރާއ ިޙީލަތުންިކުރަމުންދާކަމަށްިދޭހަވާކަމާއ ،ި

ގެިއެކުންފުނީށްފައ ވާިމ ކޮމ ޝަނަށްިދީފައ ވާިބަޔާނުގައ ،ިމ މައްސަލައ ގައ ިބަޔާންކޮކުންިވެރ ފަރާތަިކުންފުނީގ2ިިެ
ިކޯޓާއަށްި ިނަމުގައ  ިނަސީމުގެ ިމުޙައްމަދު ިރަޖ ސްޓްރީކޮށް ިއ ންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ިލޯކަލް ިއެހެން ިތަފާތު އ ތުރުން
ިބަލަމުންދާކަމަށްި ިއ ން ިސާރވ ސް ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިމައްސަލަތަކެއް ިބުނާ ިހުށަހަޅާފައ ވާކަމަށް ިލ ޔުންތައް އެދ 

ިމަކަރާއ  ިކަމާބެހޭިިބުނެފައ ވާތީ، ިސަރުކާރުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިދޮގު ިތައްޔާރުކޮށްގެން، ިލ ޔެކ ޔުންތައް ޙީލަތުން
އ ދާރާތަކަށްިހުށަހަޅައ ،ިގ ނަިޢަދަދަކަށްިބ ދޭސީންިރާއްޖެއަށްިގެނައުމަށްޓަކައ ިމަސައްކަތްތަކެއްިކޮށްފައ ވާކަމަށްި

 ދަލީލުކުރާތީ،

 
ިދައުލަތުގެި، މ މައްސަލައ ގައ  ިކައުންޓަރފީޓްކުރުމާއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޢުޤޫބާތުގައ  ޤާނޫނުލް

ލ ޔެކ ޔުންތަކަށްިބަދަލުގެނައުމާއ ،ިސަރުކާރުގެިއޮފީސްތަކުގެިނަމުގައ ިލ ޔެކ ޔުންތަކާއ ިސ އްކަިތައްޔާރުކުރުންފަދަި
ިމ މައްސަލައ  ިހ މެނ ފައ ވާކަމާއ ، ިކުށްތަކެއް ިގ ނަ ިޖ ނާޢީ ިޙީލަތުގެ ިކުށްތަކަކީިމަކަރާއ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 

ިބަޔާންދީފައ ވާި ިތަޙުޤީޤުގައ  ިމައްސަލައ ގެ ިމައްސަލަތަކެއްކަމަށް ިބަލަމުންދާ ިއ ން ިސާރވ ސް ިޕޮލ ސް މޯލްޑ ވްސް
ިޤާނޫނުންލ ބ ދީފައ ވަނީި ިއ ޚުތ ޞާސް ިބެލުމުގެ ިމ މައްސަލަތައް ިއަދ  ިއެނގޭތީއާއ ، ިހެކ ބަހުން ފަރާތްތަކުގެ

ި ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިކަމަށްވާތީ، ިއަށް ިސަރވ ސްިސާރވ ސް ިޕޮލ ސް ިމޯލްޑ ވްސް ިތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ިމައްސަލަ މ 
ިއަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ.ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިޤާނޫނުގެ ިހ ންގުމުގެ ިއުޞޫލުން ިލާމަރުކަޒީ ިދާއ ރާތަށް ިއ ދާރީ ިގައި 200ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ި ިކައުންސ ލާއ  ިސ ޓީ ިކައުންސ ލާއ  ިރަށު ިކައުންސ ލާއ  ިއަދާކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިއޮފީހުގެ އަވަށު

ިވަކ ކުރާނީި ިޢައްޔަންކޮށް ިމުވައްޒަފުން ިއެމަޤާމުތަކަށް ނޑައަޅައ  ިކަ ިމަޤާމުތައް ިއ ދާރާތަކުގެ އުފައްދާ
ިޝަކުވާގައި  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު ިކަމުގައ  ިކޮމ ޝަނުން ިސާރވ ސް ިސ ވ ލް ިމަޝްވަރާއާއެކު ކައުންސ ލްތަކުގެ

ިހއ.އަތޮޅުިބަޔާންކޮށްި ިގޮތުގައ  ިއޮފ ސަރގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އަތޮޅު ިފަރާތް ފައ ވާ
ިވީނަމަވެސްި ިނޫންކަމަށް ިމަތ ން ިމ ގޮތުގެ ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިނ ންމައ ގެން ިބައްދަލުވުމަކުން ިކުއްލ  ކައުންސ ލްގެ

ިހ  ިއުޞޫލުން ިލާމަރުކަޒީ ިދާއ ރާތަށް ިއ ދާރީ ިއުފެދުމާގުޅ ގެންިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިކައުންސ ލްތައް ިޤާނޫނުގައ  ންގުމުގެ
ިކޮށްފައ ި ިބަޔާން ނޑައެޅ ގެން ިކަ ިވަކ ގޮތެއް ިޢަމަލުކުރާނެ ިމެދު ިމުވައްޒަފުންނާ ިކުރ  ިމަސައްކަތް ިކޮމ ޓީގައ  އަތޮޅު

ދާިގައ ،ިވަނަިމާއ208ިްނުވާތީއާއ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ދާރީިދާއ ރާތަށްިލާމަރުކަޒީިއުޞޫލުންިހ ންގުމުގެިޤާނޫނުގެި
ިމ ނޫނަސްި ިއަދ  ިއޮފީސްތަކާއ  ިއަތޮޅު ިއޮފީސްތަކާއ  ިރަށު ިހ ނގަމުންއައ  ިކުރ ން ިޢަމަލުކުރުމުގެ "މ ޤާނޫނަށް
ިހުރި  ިހަމަޔަށް ިތާރީޚާ ިޢަމަލުކުރަންފަށާ ިމ ޤާނޫނަށް ިދަށުގައ ، ިބެލުމުގެ ިއ ދާރާތަކުގެ ިކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ

ިރައްޔ ތުން ިތަކެއްޗާއ  ިތަންތަނާއ  ިރައްޔ ތުންގެިރައްޔ ތުންގެ ިފ ހާރައާއ  ިފައ ސާއާއ  ިހުރ  ިއެކައުންޓްތަކުގައ  ގެ
ިކްލާސްތަކާއި  ިމަކްތަބްތަކާއ  ިމަދަރުސާތަކާއ  ިއައ  ިހ ންގަމުން ިރައްޔ ތުން ިވ ޔަފާރ އާއ  ިރައްޔ ތުންގެ މުދަލާއ 

ިއު ިދަށުން ިމ ޤާނޫނުގެ ިވަސީލަތްތައް، ިއެހެނ ހެން ިތަކާއ  ިއ ންޖީނުގެ ިމަރުކަޒުތަކާއ ، ިއަތޮޅުިއ ޖްތ މާޢީ ފައްދާ
ިރައްޔ ތުންނަށްި ިއަތޮޅު ިބަދަލުވުމާގުޅ ގެން ިދަށަށް ިކައުންސ ލްގެ ިރަށު ިއުފެދުމާއެކު، ިރަށުކައުންސ ލް ކައުންސ ލާއ 
ިތަކެތި  ިހުރ  ިނަމުގައ  ިރައްޔ ތުންގެ ިރަށު ިދަށަށްކަމަށްވާތީ، ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިބަދަލުވާނީ ިތަކެތ  ނ ސްބަތްވާ

ިކައުންސ ލްގެ ިރަށު ިމުވައްޒަފުންވެސްިިބަދަލުވާނީ ިއެފަދަ ިދަށުން ިމ މާއްދާގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވުމުން، ނަމަށްކަމަށް
ިޢަމަލުކުރާނެގޮތެއްި ިމުވައްޒަފުންނާމެދު ިއެފަދަ ިގަބޫލުކުރެވޭތީއާއ  ިދާނެކަމަށް ިބަދަލުވެގެން ިކައުންސ ލަށް އަތޮޅު

ިގެންގުޅޭނީތޯި ިހަމަޖައްސައ ގެން ިގޮތުގައ  ިމުވައްޒަފެއްގެ ިސަރ ވ ސް ިއުޞޫލުންިި)ސ ވ ލް ިކޮންޓްރެކްޓް ނުވަތަ
ިކަމަށްި ިޒ ންމާއެއް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ނޑައެޅުމަކީ ިކަ ިވަކ ކުރާނީތޯ( ިވަޒީފާއ ން ިނުވަތަ ގެންގުޅޭނީތޯ
ިއޮންނާނެކަމަށްި ިރައްކާތެރ ކަން ިވަޒީފާގެ ިމުވައްޒަފަކަށްވެސް ިކޮންމެ ިޤާނޫނުގައ  ިވަޒީފާއާބެހޭ ގަބޫލުކުރެވޭތީއާއ 

ިކޮމ ޓީގެި  ިއަތޮޅު ިކުރ ން ިފަރާތަކީ ިކުރަމުންދާ ިމަސައްކަތް ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ހއ.އަތޮޅު
ިކަމަށާއ ،ިމަޢުލޫމާތު ިއ ރުިިސެކްރެޓަރީ ިއައ  ިފާސްވެގެން ިޤާނޫނު ިކައުންސ ލްގެ ިގޮތުގައ  ލ ބ ފައ ވާ

ިކޮމ ޓީތައްވެސްި ިއަތޮޅު ިގުޅ ގެން ިއ ންތ ޚާބުވުމާ ިކައުންސ ލްތައް ިބަޔާންކޮށްފައ ވަނީ، ިޤާނޫނުގައ  އެ
ިވަޒީފާއ ންިވަކ ވާންޖެހޭނެިކަމަށާއ ،ި ިއެކޮމ ޓީގައ ިތ ބ ިމުވައްޒަފުންވެސް އުވ ގެންދާތީ،ިއެހެންވީއ ރު

ިސަރވ ސްގެި، މަވެސްނަ ިސ ވ ލް ިކަމަށާއ ، ިވަކ ނުކޮށް ިވަޒީފާއ ން ިހުންނަނީ ިއަދ ވެސް އޭނާ
ިޗުއްޓީި ިކަމަށާއ ،ިއެ ިޗުއްޓީިދީފައ ވާ ިވ ހެއުމުގެ ިދާދ ފަހުންިއޭނާއަށްވެސް ިއެއްފަދައ ން މުވައްޒަފެކޭ

ި ިނެގޭ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިސ ވ ލްސަރވ ސްގެ ިވ ހެއުމަށްފަހު ިމ ހާރު ިޗުއްޓީިދުވ16ިަހަމަވުމުން ހުގެ
ިނަގައ ގެންިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިސ ވ ލްިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާ ިވަޒީފާ ިފަރާތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިކައުންސ ލުން ިހއ.އަތޮޅު އ 
ިޤާނޫނުންި ިވަޒީފާއާބެހޭ ިބަދަލުނުކުރެވުމުން ިއެގޮތަށް ިމަސައްކަތްކުރުމުން ިބަދަލުކުރެވޭތޯ ިވަޒީފާއަކަށް ސަރވ ސްގެ

ިސަރވ  ިސ ވ ލް ިވަކ ކޮށްފައ ވާތީ، ިވަޒީފާއ ން ިއޭނާ ިއ ނާޔަތްތަކާއެކު ިވަޒީފާިލ ބ ދެވޭ ިއޭނާގެ ިވަޒީފާއަކަށް ސްގެ
ިއޭނާި ިވަޒީފާއަށް ިއޮފ ސަރގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އަތޮޅު ިބަޔާންކޮށް ހަމަޖެހެންދެންކަމަށް

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައި 21ިހަމަޖެއްސުމަށްިނ ންމ ިނ ންމުމަކީިކޮރަޕްޝަންިހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނުގެި
ިމަ ިހޯދައ ދ ނުމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިފައ ދާއެއް ިނުވަތަ ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ޤާމުގެ

ިނެތަތީ ިލ ބ ފައ  ިގަރީނާ ިހެއްކާއ  ިކުރެވޭވަރަށް ިސާބ ތު ިކަމެއްކަން ި، ކޮށްފައ ވާ ިނަންބަރ 13/2008ިޤާނޫނު
ި-)އެންޓ ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިިކޮރަޕްޝަން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިފަދައ ނ2ިިްވަނަ ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީއެވެ.  މ މައްސަލައަކީިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
 

ިބައްދަލުނުކޮށްި ިކޮމ ޓީއާ ިރ.ކ ިފ ހާރައަށް ިތެޔޮ ިރައްޔ ތުންގެ ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރު ިމާވަށު ލ.
ބުނެިހުށަހެޅ ފައ ވާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުގެިފަރާތުންިތަޙުޤީޤުިކުރުމަށްފަހުިިއަމ އްލައަށްިމީހަކުިހަމަޖެއްސ ކަމަށްި

ިގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ިމައްސަލަިނ ންމ 
ި

ިހަކަތައަށްިކޭޝ އަރަކުި .2 ިރައްޔ ތުންގެ ިބަލާއ ރު،ިލ.މާވަށު ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު މ މައްސަލައ ގެ
ި 10ިިބޭނުންވެގެން ިއ ޢުލާނ1008ިުމާރޗް ިމ ިިގައ  ިއެނގޭތީއާއ  ިޖަހާފޮތުން ިނަންބަރު ިއ ޢުލާނު ކޮށްފައ ވާކަން

ިހަކަތައ ގެި ިނަމަވެސް ިނެތް ިއެނގެން ިހުށަހަޅާފައ ވާކަން ިއެދ  ިމ މަޤާމަށް ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިގުޅ ގެން އ ޢުލާނާ
ި ިމަޤާމަށް ިއޮފ ސަރުގެ 12ިިބަޖެޓް ިމޫސ1008ިިާމާރޗް ިނަސީމް ިއާދަމް ިއަލ ހާ ިލ.މާވަށު ިފެށ ގެން އ ން

ިރައްޔ ތުންގެި ިލ.މާވަށު ިބެލެވޭތީއާއ  ިހުށަހެޅުމުންކަމަށް ިއެދ  ިއެކަމަށް ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެން ިމ  ހަމަޖައްސާފައ އެވަނީ
ި ިމަހެއްގެ ިކޮންމެ ިހަދަނީ ިބ ލް ިނަގައ  ިރީޑ ންގ ިތަންތަނުގެ ިގޭގެއާއ  ިފަރާތުން ިދުވަހުނ12ިިްހަކަތައ ގެ ވަނަ

ިއޮތުމުން، ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިމަޤާމަށްިިފެށ ގެންކަން ިއޮފ ސަރުގެ ިބަޖެޓް ިމޫސާ ިނަސީމް އާދަމް
ި ިއެވަނީ ިމަސައްކަތ1008ިިްހަމަޖައްސާފައ  ިހެދުމުގެ ިބ ލް ިނަގައ  ިރީޑ ންގ ިމާރޗްމަހުގެ ިއަހަރުގެ ވަނަ

ިކޮމ ޓީއާި ިރ.ކ ިފ ހާރައަށް ިތެޔޮ ިރައްޔ ތުންގެ ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރު ިމާވަށު ލ.
ިހަމަޖެއްސާ ިމީހަކު ިއަމ އްލައަށް ިފައ ވާކަމަށާބައްދަލުނުކޮށް ިވަލީދުިއ  ިކައުންސ ލަރު ިމާވަށު ލ.
ލީޓަރ088ިިލީޓަރ،ިޑީސަލްިއައ ޓަމުނ000ިިްޒަކަރ އްޔާ،ިތެޔޮިފ ހާރައ ގެިޕެޓްރޯލްިއައ ޓަމުންި

ިނަގާފައ ވާި ިނާޖާއ ޒްފައ ދާ ިއޭގެން ިހަމަޖައްސައ ، ިލީކުވ ކަމަށް ިކައުންސ ލަރުިކަމަށާއ  ިމާވަށު ލ.
ިބައްދަލުނުކޮި ިކޮމ ޓީއާ ިރ.ކ ިޒަކަރ އްޔާ، ިޖަނެރޭޓަރިވަލީދު ިހުރ  ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިރަށު ށް

ި ިދުވާލަކު ިއ ޢުލާންކޮށ8ިްހަލާކުވެގެން ިދެވޭނެކަމަށް ިކަރަންޓް ިމީހަކާި، ގަޑ އ ރު އަމ އްލަ
ި ިޖަނަރޭޓަރަށް ިބާވެފައ ވާ ިމާކުރ ން ިއ ންޖީނުގޭގައ  ރުފ ޔާއަށްވުރ50,000.00ިިެވާހަކަދައްކައ ގެން

ި ިއޮންނަ ިފައ ދާ ިއޭނާއަށް ިޚަރަދެއްކޮށް ިކުރަމުންދާބޮޑު ިގޮތަށް ިކައުންސ ލަރުިކަމަށާއ  ިމާވަށު ލ.
ފީފާއަށްވުރެިގ ނައ ންިޑީސަލްިހުއްޓ80ިިާވަލީދުިޒަކަރ އްޔާ،ިރަށުިރައްޔ ތުންގެިތެޔޮިފ ހާރައ ގާި

ި ިނުހުޅުވައ ،ިއ ންޖީނުގެއަށްވެސް ިފ ހާރަ ިތެޔ20,000.00ިިޮތެޔޮ ިއަމ އްލަ ިގ ނަތެޔޮ ލީޓަރަށްވުރެ
ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ދާވާިގޮތަށްިގަނެފައ ވާިފ ހާރައަކުންިއޭނާއަށްިފައ ި

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމަޤާމަށްި ިކޭޝ އަރުގެ ިހަކަތައ ގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިލ.މާވަށު ިޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ިކުރަންޖެހޭތީކަމަށް ކޮންމެހެންވެސް
ިއަލ  ިއޭރުިލ.މާވަށު ިކައުންސ ލަރއަކަށް ިލ.މާވަށު ިނ ންމުމަކީ ިނ ންމ  ިހަމަޖެއްސުމަށް ިމޫސާ ިނަސީމް ިއާދަމް ހާ

ިފައ ދާއެއްި ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިސަންދާނު ިލ.މާވަށު ހުރ 
ިލ  ިގަރީނާ ިހެއްކާއ  ިސާބ ތުވާވަރަށް ިކަމެއްކަން ިކޮށްފައ ވާ ިނަންބަރު:ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިޤާނޫން ި ިނެތުމުން ބ ފައ 

ި-)އެންޓ ި، 1006/20 ިގެ ިޤާނޫން( ިކޮމ ޝަނުގެ 12ިކޮރަޕްޝަން ި)ހ(ިގެ ިމާއްދާގެ ިނަންބަރުގައ ވ2ިިާވަނަ ވަނަ
ިމައްސަލަި ނޑައަޅައ  ިކަ ިކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ފަދައ ން

 މީއެވެ.ނ ން
 
ިކަ .1 ިދުވަސްވަރުލ.މާވަށު ިޙަވާލުވެހުރ  ިޒަކަރ އްޔާ ިވަލީދު ިހަކަތައަށްި، އުންސ ލަރުކަމާ ރައްޔ ތުންގެ

ިއ ންޖީނުގެއަށްި ިރައްޔ ތުންގެ ިހަކަތައަށާއ  ިރައްޔ ތުންގެ ިފ ޔަވައ  ިއ ޢުލާނު ިކޮށްފައ ވާ ިބޭނުންވެގެން ކޭޝ އަރަކު
ލ ޔުންތަކުންިއެނގެންނެތުމުންނާއ ިމ ގޮތުންިިމުވައްޒަފުންިހޯދުމަށްިއ ތުރުިއ ޢުލާނެއްިކޮށްފައ ވާކަންިފެންނަންހުރ 

ިއަދ ިމ ި ިހޯދުމަށްިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނެއް ހަކަތައ ގެިއޮއ ލަރގެިމަޤާމަށާއ ިތެޔޮިގުދަނުގެިސޭޓްގެިމަޤާމަށްިމީހުން
ިމ ފަރާތްތަކަި ިނެތުމުންނާއ  ިފެންނަން ިލ ޔުމެއް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިވަޒީފާއަށް ިފަރާތްތަކުން ިލ ބ ފައ ވާ ށްިވަޒީފާ
ިބަޔާނުންނާއި  ިއޭނާގެ ިޒަކަރ އްޔާކަން ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރ ިކުރީގެ ިލ.މާވަށު ިހަމަޖައްސާދީފައ ވަނީ ވަޒީފާ
ިލ.މާވަށުި ިއައްޔަންކުރުމުގައ  ިމުވައްޒަފުން ިހަކަތައަށް ިރައްޔ ތުންގެ ިއެނގޭތީއާއ  ިލ ޔުންތަކުން ފެންނަންހުރ 

ިމަޝްވަރާކުރާކަމަ ިއ ސްމުވައްޒަފުންނާ ިއޭރުގެ ިއެބޭފުޅުންނާިއޮފީހުގެ ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިޒަކަރ އްޔާ ިވަލީދު ށް
ިހޯދުމަށްިި ިމުވައްޒަފުން ިބުނެފައ ވާތީ، ިބަޔާނުގައ  ިދީފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއެބޭފުޅުން މަޝްވަރާނުކުރާކަމަށް

އ ިތެޔޮިއ ޢުލާނުކުރުމެއްނެތ ިހަކަތައ ގެިއޮއ ލަރކަމުގެިމަޤާމަށްިލ.މާވަށުިހަނދުވަރުމަންޒ ލްިއ ބްރާހީމްިނަސީމްިއާ
ިނ ންމުމަކީ ިނ ންމ  ިހަމަޖެއްސުމަށް ިނަޢީމް ިމުޙައްމަދު ިއ ތާ ިލ.މާވަށު ިމަޤާމަށް ިސޭޓްގެ ލ.މާވަށުިި، ގުދަނުގެ

ިބޭނުންކޮށްގެންި ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިސަންދާނު ިލ.މާވަށު ިހުރ  ިއޭރު ކައުންސ ލަރއަކަށް
ިހޯދައ ދ ި ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިހުއްޓުވުމާއި އެފަރާތްތަކަށް ިކޮރަޕްޝަން ިދަލީލުކޮށްދޭތީ ިކަމެއްކަން ިކޮށްފައ ވާ ނުމަށް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިޤާނޫނުގެ ިޒަކަރ އްޔ21ިާމަނާކުރުމުގެ ިވަލީދު ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިމައްޗަށްވަނަ ދަޢުވާކުރުމަށްިިގެ
 ނ ންމީއެވެ.ޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވަންި

 
ިޒަކަރ  ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރު ިމާވަށު ިލ. ިއައ ޓަމުން ިޕެޓްރޯލް ިފ ހާރައ ގެ ިތެޔޮ ލީޓަރ،000ިިއްޔާ،

ި ިއައ ޓަމުން ިބުނ088ިިެޑީސަލް ިނަގާފައ ވާކަމަށް ިނާޖާއ ޒްފައ ދާ ިއޭގެން ިހަމަޖައްސައ ، ިލީކުވ ކަމަށް ލީޓަރ
ިވެ.ގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެހުށަހެޅ ފައ ވާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުގެިފަރާތުންިތަޙުޤީޤުިކުރުމަށްފަހުިމައްސަލަިނ ންމ 

 
ިހުރި  .2 ިފ ހާރާގައ  ިތެޔޮ ިރައްޔ ތުންގެ ިލ.މާވަށު ިބަލާއ ރު، ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު މ މައްސަލައ ގެ

ި ިސްޓޮކް 28ިިތެލުގެ ިމަދުވެދާނެކަމަށ1008ިިްމާރޗް ިސަބަބުތަކާހުރެ ިތަފާތު ިއޭގެތެރެއ ން ިޗެކްކުރ އ ރު ދުވަހު
ި ިއ ބްރާހީމް ިޢަލީ ިތެލަށް ިބާކީވާ ނޑައ  ިކަ ިޢަދަދު ިނ ންމާފައ ވަނީިފެންނަ ިހަމަޖެއްސުމަށް ިދައްކާގޮތަށް ފައ ސާ

ިކައުންޓްކުރ އ ރުި ިސްޓޮކް ިނެތުމުންނާއ ،ިތެލުގެ ނޑައެޅެން ިކަ ިނޫންކަން ިމަޝްވަރާކޮށްގެން ިވެރ ންނާ ރަށުއޮފީހުގެ
ިރަގަޅުި ިމ ސަބަބުތަކަކީ ިއޮތުމުންނާއ  ިނޯޓުކުރެވ ފައ  ިސަބަބުތައް ިނ ންމާފައ ވާ ނޑަން ިކަ ިލީކަށް މަދުވާބައ 

ިޑީސަލްިސަ ިއައ ޓަމުންނާއ  ިޕެޓްރޯލް ިފ ހާރައ ގެ ިތެޔޮ ިބުނެފައ ނުވާތީ، ިފަރާތުން ިއެއްވެސް ިނޫންކަން ބަބުތަކެއް
، ސްޓޮކްިކައުންޓްކުރ އ ރުިމަދުވާބައ ިލީކުވ ކަމަށްިހަމަޖައްސައ ިސްޓޮކްިއެޖަސްޓްކޮށްފައ ވާިކުރުމަކީިި،އައ ޓަމުން

ި ިހުރ  ިއޭރު ިކައުންސ ލަރއަކަށް ިނުފޫޒުިލ.މާވަށު ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިސަންދާނު ލ.މާވަށު
ިލ ބ ފައި  ިގަރީނާ ިހެއްކާއ  ިސާބ ތުވާވަރަށް ިކަމެއްކަން ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ބޭނުންކޮށްގެން

ގެި)ހ(ިވަނަިމާއްދ12ިާކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫން(ިގެި-)އެންޓ ި، 1006/20ނެތުމުންިިޤާނޫންިނަންބަރު:ި
ވަނަިނަންބަރުގައ ވާިފަދައ ންިމ މައްސަލައަކީިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެންިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށ2ިިްގެި

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީ  އެވެ.ކަ
 

ިހުރި  ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިރަށު ިބައްދަލުނުކޮށް ިޒަކަރ އްޔާ،ިރ.ކިކޮމ ޓީއާ ލ.ިމާވަށުިކައުންސ ލަރުިވަލީދު
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިހަލާ ިޖަނެރޭޓަރ ިދުވާލަކު ިއ ޢުލާންކޮށ8ިްކުވެގެން ިދެވޭނެކަމަށް ިކަރަންޓް ިމީހަކާި، ގަޑ އ ރު އަމ އްލަ
ި ިޖަނަރޭޓަރަށް ިބާވެފައ ވާ ިމާކުރ ން ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިބޮޑ50,000.00ިިުވާހަކަދައްކައ ގެން ރުފ ޔާއަށްވުރެ

ިހުށަހެޅ ފައ  ިބުނެ ިކުރަމުންދާކަމަށް ިގޮތަށް ިއޮންނަ ިފައ ދާ ިއޭނާއަށް ިމ ކޮމ ޝަނުގެިޚަރަދެއްކޮށް ިމައްސަލަ ވާ
ިގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ފަރާތުންިތަޙުޤީޤުިކުރުމަށްފަހުިމައްސަލަިނ ންމ 

 
2. ި ިހުރ  ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިމާވަށު ިބަލާއ ރު، ިކަންތައްތަކަށް ިފާހަގަކުރެވުނު ކ ލޯވޯޓްގ88ިިެމ މައްސަލައ ގެ

ި ިގުލާބުގެ ިލ.މާވަށު ިމަސައްކަތެއް ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިކުރުވާފައ ވަނީިޖަނަރޭޓަރ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިމޫސާއާ އާދަމް
ިހޯދުމަށްި ިފަރާތެއް ިކުރާނެ ިމަސައްކަތް ިގޮތުގެމަތ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގަވާއ ދުގައ  ިމާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ިނެތްި ިއެނގެން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިފެންނަންހުރ  ިކަން ިކުރުވައ ގެން ިއެގްރ މެންޓް ިހޯދައ  ިއެސްޓ މޭޓް އ ޢުލާނުކޮށް

ިފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭިިނަމަވެސް ިޚ ދުމަތެއް ިއަސާސީ ިފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ިއަވަހަށް ިކޮންމެހެން ިރައްޔ ތުންނަށް އާންމު
ިމާލ އްޔަތުގެި ިދައުލަތުގެ ިކަނޑައެޅ ދާނެކަމަށް ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިމަޝްވަރާކޮށްގެން ިމެދުވެރ ވުމުން ޙާލަތެއް

ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީއާއ 6.01ިގަވާއ ދުގެ ިމާއްދާގައ  ިމަރާމާތުިިވަނަ ިއ ތުރު ިކުރުމަށްފަހު، ިމަރާމާތު އެޖަނެރޭޓަރު
ިބޭނުންިކުރަމުންިގެންދާކަމަށްިތަޙުޤީޤުގައ ިސުވާލުކުރެވުނުިފަރާތްތަކުންި ިމ ހާރުވެސްިއ ންޖީނުގޭގައ  ކުރުމެއްނެތ 

ިގޮތަކުންި ިއެހެންވެސް ިނުވަތަ ިމާލީގޮތުން ިޒަކަރ އްޔާއަށް ިވަލީދު ިސަބަބުން ިމ ކަމުގެ ނަފާއެއްިިބުނެފައ ވާތީއާއ 
ކ ލޯވޯޓްގެިޖަނަރޭޓަރިމަރާމާތ88ިިުމާވަށުިއ ންޖީނުގޭގައ ިހުރ ިި،ލ ބ ފައ ވާކަންިތަހުޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވ ފައ ނުވާތީ

ިމަޤާމުގެިިމަސައްކަތަކީ ިއޭނާގެ ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިސަންދާނު ިލ.މާވަށު ިހުރ  ިއޭރު ިކައުންސ ލަރއަކަށް ލ.މާވަށު
ިފަ ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިގަރީނާިނުފޫޒު ިހެއްކާއ  ިސާބ ތުވާވަރަށް ިކަމެއްކަން ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް އ ދާއެއް

ި ިނަންބަރު: ިޤާނޫން ި ިނެތުމުން ި-)އެންޓ ި، 1006/20ލ ބ ފައ  ިގެ ިޤާނޫން( ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ12ިަކޮރަޕްޝަން
ި ިގެ ި)ހ( ިއެކުލެވ ގ2ިިެމާއްދާގެ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިފަދައ ން ިނަންބަރުގައ ވާ ިނުވާިވަނަ ން

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

ި ިފ ހާރައ ގާ ިތެޔޮ ިރައްޔ ތުންގެ ިރަށު ިޒަކަރ އްޔާ، ިވަލީދު ިކައުންސ ލަރު ިމާވަށު ފީފާއަށްވުރ80ިިެލ.
ި ިއ ންޖީނުގެއަށްވެސް ިނުހުޅުވައ ، ިފ ހާރަ ިތެޔޮ ިހުއްޓާ ިޑީސަލް ިގ ނަތެޔ20,000.00ިިޮގ ނައ ން ލީޓަރަށްވުރެ

އްލަިތެޔޮިފ ހާރައަކުންިއޭނާއަށްިފައ ދާވާިގޮތަށްިގަނެފައ ވާކަމަށްިބުނެިހުށަހެޅ ފައ ވާިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުގެިއަމ 
ިގޮތްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ފަރާތުންިތަޙުޤީޤުިކުރުމަށްފަހުިމައްސަލަިނ ންމ 

 
ކައުންސ ލަރއަކަށްިވަލީދުިޒަކަރ އްޔާިމ މައްސަލައ ގެިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތަކަށްިބަލާއ ރު،ިލ.މާވަށުި .2

ިޑީސަލްި ިސްޓޯރުން ިގަނެފައ ވީނަމަވެސް،ިޕޫރާ ިޑީސަލް ިސްޓޯރުން ިޕޫރާ ިހަކަތައަށް ިރައްޔ ތުންގެ ިދުވަސްވަރު ހުރ 
ިޑީސަލްި ިފަރާތަކަށް ިއެއްވެސް ިތެޔޮފ ހާރައ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިމުއްދަތުގެތެރޭގައ  ިދުވަސްތަކުގެ ގަނެފައ ވާ

ޔޮިފ ހާރައ ގެިބ ލްތަކުންނާއ ިސްޓޮކްިބާކީންިއެނގެންިއޮތުމުންިޕޫރާިސްޓޯރުންިރައްޔ ތުންގެިވ އްކާފައ ނުވާކަންިތެ
ިބެލެވޭތީ ިނެތ ގެންކަމަށް ިލ ބެން ިޑީސަލް ިތެޔޮފ ހާރައ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިގަނެފައ މ ވަނީ ިޑީސަލް މ ކަމަކީި، ހަކަތައަށް

ިވަލީި ިސަންދާނު ިލ.މާވަށު ިހުރ  ިއޭރު ިކައުންސ ލަރއަކަށް ިނުފޫޒުިލ.މާވަށު ިމަޤާމުގެ ިއޭނާގެ ިޒަކަރ އްޔާ، ދު
ިނެތުމުންި ިހަމައެއް ިއެއްވެސް ިބެލޭނެ ިކަމެއްގެގޮތުގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ބޭނުންކޮށްގެން

ވަނ2ިިަވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ12ިެކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫން(ިގެި-)އެންޓ ، 1006/20ޤާނޫންިނަންބަރު:ި
ި ިކަމަށްިނަންބަރުގައ ވާ ިމައްސަލައެއް ިނުވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ފަދައ ން

ނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންމީ  އެވެ.ކަ
 

ިފޮތްިބެލ ބެލ މުން .2 ިޙަވާލުކުރާ ިމަދަރުސާގެިލީވ ންސެޓްފ ކެޓް ިކޮއްކޮގެިި،މ.އަތޮޅު ިޕްރ ންސ ޕަލް ޑެޕ އުޓީ
ިދަރ ންނަ ިއާއ ،ިދެ ިފާހަގަކުރެވޭތީ ިޙަވާލުކޮށްފައ ނުވާކަން ިހަދައ  ިލީވ ންސެޓްފ ކެޓެއް ިމަދަރުސާއ ން ިމ.އަތޮޅު ށް

ި ިމަދުރަސާގެ ިއެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިފޮތުން ިޙަވާލުކުރާ ިލީވ ންސެޓްފ ކެޓް ިމަދަރުސާގެ ލީވ ންސެޓްފ ކެޓ1ިިްމ.އަތޮޅު
 ދަރ ވަރަކަށްކަންިފާހަގަކުރެވޭތީިއާއ ،01ިހެދުމަށްފަހުިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިއެިމަދުރަސާގެިއެހެންި

 
ިޕްރ ންސ ޕަލްިކަމަށްިއެި .1 އެިދެިލީވ ންސެޓްފ ކެޓްގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ވަނީިމ.އަތޮޅުިމަދަރުސާގެިޑެޕ އުޓީ

ިމ ިހުންނަ ިކޮއްކޮމ.ކޮޅުފުށީގައ  ިއޭނާގެ ިޕްރ ންސ ޕަލް ިޑެޕ ޔުޓީ ިމަދަރުސާގެ ި.އަތޮޅު ނާޖާއ ޒުިއަށް
ި ިޞައްޚަނޫން ިދަރ ންނަށް ިދެ ިއޭނާގެ ިގޮތުން ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިސެޓްފ ކެޓ1ިިްފައ ދާ ލީވ ންގ

ިހަދާދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ލ ޔުމުގައ ވާއ ރުިއެިދެިލީވ ންސެޓެފ ކެޓަށްިބެލ ބެލުމުންިއެިދެިސެޓްފ ކެޓްގައ ިކޮށްފައ ވާިސޮއ ގައ ިތަފާތުހުރ ކަންި
އެފަދަިލީވ ންސެޓްފ ކެޓްތަކެއްިއޭނާިކުރ ިތަޙްޤީޤްގައ ިޑެޕ އުޓީިޕްރ ންސ ޕަލާިވޭތީިއާއ ،ިމ ކޮމ ޝަނުންިފާހަގަކުރެި

ިއެލ ޔުމުގައ ވާި ިއެިދެިލީވ ންސެޓްފ ކެޓްިދެއްކުމުން ިތަޙްޤީޤްގައ  ިބުނެފައ ވާތީިއާއ ،ިއަދ  ހަދާފައ ިނުވާނޭިކަމަށް
ިނަ ިކަމަށާއ  ިސޮޔެއް ިވައްތަރު ިސޮޔާއ  ިއޭނާގެ ިނޫންކަމަށްިސޮޔަކީ ިސޮޔެއް ިކޮށްފައ ވާ ިއޭނާ ިއެއީ މަވެސް

 ބުނެފައ ވާތީިއާއ ،ި
 
ލީވ ންސެޓްފ ކެޓްގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވ1ިިާމ.އަތޮޅުިމަދަރުސާއ ންިހަދާފައ ވާކަމަށްިބުނާިއެިމަދަރުސާގެި .0

ި ިކަމުގައ ވާ ިތާރީޚު ިހެދ  ިލީވ ންސެޓްފ ކެޓް 26ިިއެ ިޑެޕ 1022ިމާޗް ިމަދަރުސާގެ ިމ.އަތޮޅު ިދުވަހު އުޓީިވަނަ
ި ިހުރީ 1022ިިޕްރ ންސ ޕަލް ިމަހުގެ ިއެ ިފެށުނީއްސުރެ ިމަސް ިމާރޗް ިއަހަރުގެ ިނ ޔަލަށ12ިިްވަނަ ިދުވަހުގެ ވަނަ

 ޗުއްޓީގައ ކަންިއެިމަދަރުސާގެިމުވައްޒަފުންގެިހާޒ ރީިރެކޯޑްސްިބެލ ބެލުމުންިއެނގޭތީިއާއ ،ި
 
0. ި ިލީވ ންސެޓްފ ކެޓްގައ  ިމަދަރުސާގެ ިއެ ިބުނާ ިހަދާފައ ވާކަމަށް ިމަދަރުސާއ ން ޑެޕ އުޓީިމ.އަތޮޅު

ިދަރ ފުޅުި ިއަންހެން ިކޮއްކޮގެ ިިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިތާރީޚެއްކަމަށް ިވަކ ވ  26ިިސްކޫލުން ިދުވަސ1022ިިްމާޗް ވަނަ
ި ިލ ޔެފައ ވާއ ރު، ިިއޭނާކަމަށް 22ިިއަކީ ިމ ހާރ1008ިިުޖެނުއަރީ ިފެށ ގެން ިސްކޫލުގައި އ ން ިތާޖުއްދީން ވެސް

 ތަޢުލީމުިޙާޞ ލްކުރަމުންދާިދަރ ވަރެއްކަމަށްިތާޖުއްދީންިސްކޫލްގެިސ ޓީގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީިއާއ ،
 
2. ި ިލީވ ންސެޓްފ ކެޓްގައ  ިމަދަރުސާގެ ިއެ ިބުނާ ިހަދާފައ ވާކަމަށް ިމަދަރުސާއ ން ޑެޕ އުޓީިމ.އަތޮޅު

ިދަރ ފުޅު ިފ ރ ހެން ިކޮއްކޮގެ ިކަމަށްިކ ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިޔޫ.ކޭ.ޖީގައ  ިމަދަރުސާގެ ިއެ ޔަވާފައ ވަނީ
ި ިއ ރެއްގައ  ިއެއްވެސް ިމަދުރަސާގައ  ިމ.އަތޮޅު ިމަދުރަސާގެިިއޭނާބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު، ިމ.އަތޮޅު ކ ޔަވާފައ ވާކަން

ި ިއާއ ، ިނެތަތީ ިފެންނަން ިލ ޔެކ ޔުމަކުން ިޑ ސެމްބަރ1006ިިޑ ސެމްބަރ00ިިިއޭނާއެއްވެސް ގ1022ިިެއ ން
، ޢުލީމުިޙާޞ ލުކޮށްފައ ވަނީިމާފަންނުިމަދަރުސާގައ ކަމަށްިއެިމަދަރުސާގެިސ ޓީގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީނ ޔަލަށްިތަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

 އެިދެިލީވ ންސެޓްފ ކެޓްގައ ިވާިމަޢުލޫމާތަކީިޞައްޙަިމަޢުލޫމާތެއްިކަމަށްިނުބެލެވޭތީިއާއ ،
 
ިދެދަރ ން .8 ިކޮއްކޮގެ ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިސްކޫލްތަކުިިޑެޕ އުޓީ ިމާލޭގެ ިތަޢުލީމްިމ ހާރުވެސް ގައ 

ިނުފެންނާތީއާއ  ިކަމަށް ިބޭނުންވާނޭ ިލީވ ންސެޓްފ ކެޓް ިދެ ިމ  ިއެފަރާތްތަކަށް މ އަދާި، ހާޞ ލްކުރަމުންދާތީ
ިސެޓްފ ކެޓްގެި ިލީވ ން ިދެ ިލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ ،ިއެ ިއަސްލު ިލީވ ންސެޓްފ ކެޓްގެ ިދެ ިއެ ިއެފަރާތްތަކަށް ހަމައަށްވެސް

ި ިހުށަހެޅ  ިމައްސަލަ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިއެިއަސްލު ިޓީމުން ިތަޙްޤީޤް ިކޮމ ޝަނުގެ ިމ  ިދަށުގައ ، ިބެލުމުގެ ފަރާތުގެ
 ލ ޔުންތައްިނެގުމާިހަމައަށްިއޮތްކަންިއެނގޭތީިއާއ ،

 
ިސ ސްޓަމުންި .8 ިކޮމްޕ އުޓަރ ިޚާއްސަކޮށްފައ ވާ ިކުރުމަށް ިސްކޭން ިޑޮކ އުމަންޓްތައް ިމަދަރުސާގެ މ.އަތޮޅު

ި ިކޮއްކޮގެ ިޕްރ ންސ ޕަލްގެ ިލީވ ންގ1ިޑެޕ އުޓީ ިިދަރ ންގެ 26ިިސެޓްފ ކެޓް ިދުވަހ1022ިާމާޗް ިވަނަ 22ިއ 
ި ިޑެޕ އުޓ1022ިިީސެޕްޓެމްބަރު ިމަދަރުސާގެ ިމ.އަތޮޅު ިއާއ ، ިއެނގޭތީ ިކޮށްފައ ވާކަން ިސްކޭން ިދުވަހު ވަނަ
ވަނ1022ިިަވަނަިއަހަރުގެިމާޗްިމަހުގެިހާޒ ރީިއަދ ިލީވ ންސެޓްފ ކެޓްިޙަވާލުކުރާިފޮތުނ1022ިިްިގެޕްރ ންސ ޕަލް

ި ިސެޕްޓެމްބަރ ިއަހަރުގެ ިއެ ިފެށ ގެން ިސެޓްފ ކެޓްތަކުގ12ިިެއަހަރުން ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިނ ޔަލަށް ިދުވަހުގެ ވަނަ
ި 12ިިލ ސްޓު 1022ިިސެޕްޓެމްބަރު ިއެ ިކޮށްފައ ވާކަން ިސްކޭން ިދުވަހު ޕްރޮޕަޓީސްއ ންިިގެޑޮކ އުމަންޓްތަކުިވަނަ

ިހުރީި ވަނަިއަހަރުގެިއަހަރ1020ިިީއެނގޭއ ރު،ިމ ިދުވަސްތަކުގައ ިމ.އަތޮޅުިމަދަރުސާގެިޑެޕ އުޓީިޕްރ ންސ ޕަލް
ިބަޔާންތަކުންި ިލާފައ ވާކަން ިފޭސްބުކަށް ިއެލ ޔުންތައް ިއެދުވަސްތަކުގައ  ިއާއ ، ިފާހަގަކުރެވޭތީ ޗުއްޓީގައ ކަން

 ، އެނގޭތީ
 
ިލ ޔު .6 ިޕްރ ންސ ޕަލްިމ  ިޑެޕ އުޓީ ިމަދަރުސާގެ ިމ.އަތޮޅު ިލާފައ ވަނީ ިފޭސްބުކަށް ިހަދާ ންތައް

ިޕްރ ންސ ޕަލްިހެދ ކަމުގެިހެއްކެއްި ބަދުނާމުކުރުމުގެިގޮތުންކަމަށްިބެލެވޭތީިއާއ ،ިއެިދެިލީވ ންސެޓްފ ކެޓްިޑެޕ އުޓީ
ިދީ ިފަރާތްތަކުން ިސުވާލުކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤްގައ  ިލ ބ ފައ ނުވާތީ، ިކ ތާބީިޤަރީނާއެއް ިހޯދ ފައ ވާ ިބަޔާންތަކަށާއ  ފައ ވާ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ނޑުިއެއްބަފާިކޮއްކޮގެި ިޕްރ ންސ ޕަލްިއޭނާގެިއެއްބަ 01ިހެކ ތަކަށްިނަޒަރުކުރާއ ރުިމ.އަތޮޅުިމަދަރުސާގެިޑެޕ އުޓީ
ިދަރ ނަ ިކަމަށްބުނާ ިހަދާދީފައ ވާ ިމަދަރުސާއ ން ިމ.އަތޮޅު ިއެނގެނ01ިިްށް ިހަދާދީފައ ވާކަން ލީވ ންސެޓްފ ކެޓް

ިއެނގެންނެތުމުންިިނެތުމާއެކު ިކޮށްފައ ވާކަން ިކަމެއް ިއެއްވެސް ިގޮތަށް ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް މ މައްސަލައ ގައ 
 ނ ންމީއެވެ.މ މައްސަލަިމ ހާހ ސާބުންި
ި

ިމ ިއޮތުމުންިއަދ  ިކުރެވޭގޮތަށް ިބޭުނން ިމުވައްޒަފުންންނަށް ިއ ދާރީ ިހުރ ހާ ިސްޓޭމްޕް ިމަދަރުސާގެ .އަތޮޅު
ި ިމުވައްޒަފަކަށްވެސް ިޖެހ ދާނެކަމަށްިކޮންމެ ނޑު ިތައްގަ ިޑޮކ އުމަންޓްތަކުގައ  ިބޭނުންކޮށްގެން ިސްޓޭމްޕް އެ

ިކޮންެމވެސްި، ފެންނާތީ ިތެރެއ ން ިމުވައްޒަފުންގެ ިއ ދާރީ ިބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައ  ިސްޓޭމްޕް ރައްކާތެރ ކަމާއެކު
 އެއްފަރާތަކާިލ ޔުމުންިސްޓޭމްޕްިޙަވާލުކުރުމަށްިއެންގީއެވެ.

 

ި ިބޯޑުން ިލ މ ޓެޑްގެ ިޕްރައ ވެޓް ިއާސަންދަ ިބައ ވެރ ކުރުމަށް ިކްލ ނ ކްތައް ިއަމ އްލަ ޑ ސެމްބަރ22ިިުއާސަންދައ ގައ 
ިހ މެނ2500ިިޭ ިމަދަނައ ގައ  ިފަރާތުން ިކުންފުނީގެ ިގުޅ ގެން ިނ ންމުމާ ިއެ ިނ ންމުމަށްފަހު ިދުވަހު ިބުރާސްފަތ  ވީ

ި ިފޮނުވ ކަމަށް ިސ ޓީއެއް ިދެ ިމުޙައްމަދުިިއާސަންދަކްލ ނ ކްތަކަށް ިޑ ރެކްޓަރ ިމެނޭޖ ންގ ިލ މ ޓެޑްގެ ޕްރައ ވެޓް
ިބުނެފައ ވ ޔަސް ިޕީ.އާރިމެނޭޖަރިއަޙްމަދުިޝާބ ޤު ިއެކުންފުނީގެ ިފެކްސްިިޝަފާޒާއ  ިކްލ ނ ކްތަކަށް ިދެިސ ޓީ އެ

ިބެލ އ ރުި ިލ ޔެގެން ިކްލ ނ ކްތަކަށް ިބައެއް ިމ ކޮމ ޝަނުން ިލ ބ ފައ ވޭތޯ ިޒަރީއާއ ންވެސް ިއީމެއ ލްގެ ނުވަތަ
ލ ނ ކްތަކަށްިސ ޓީިލ ބ ފައ ނުވާކަމަށްިކްލ ނ ކްތަކުންިމަޢުލޫމާތުިދީފައ ވުމާއ ،ިކްލ ނ ކްތަކަށްިއެސ ޓީތައްިފޮނުވީިކް

ި ިއަދ  ިބުނެދެވ ފައ ނުވުމާއ ، ިޝާބ ޤަށް ިއަޙްމަދު ިޝަފާޒާއ  ިމުޙައްމަދު ިމުވައްޒަފެއްކަން ިކޮން 52ިކުންފުނީގެ
އްމަދުިޝަފާޒްިދ ންިއ ންޓަވ އުއެއްގައ ިއަމ އްލަިކްލ ނ ކްތައްިވަނަިދުވަހުި"ހަވީރު"ިނޫހަށްިމުޙ2502ިަޖެނުއަރީި

ިބައ ވެރ ކުރުމަށްި ިކްލ ނ ކްތައް ިއާސަންދައ ގައ  ިބުނެފައ ވ ޔަސް ިއޭނާ ިހުޅުވ ފައ ވާކަމަށް ިފުރުޞަތު ބައ ވެރ ވުމުގެ
ޖެނުއަރ50ިިީންިގައ ިކަމަށްވުމާއ ،ިއޭގެކުރ 2502ިޖެނުއަރ00ިިީއާސަންދަިޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑުންިއ ޢުލާންކުރީި

ިސެންޓަރ2502ިިާ ިމެޑ ކަލް ިސެންޓްރަލް ިކްލ ނ ކާއ  ިސެންޓްރަލް ިދ ނުމަށް ިޚ ދުމަތް ިއާސަންދައ ގެ ިފެށ ގެން އ ން

ިދ ނުމުގެި ިޚ ދުމަތް ިއާސަންދައ ގެ ިތަންތަނަން ިޕްރައ ވެޓް ިދޫކޮށްފައ ވާ ިހުއްދަ އާސަންދައ ގެ
ިހުއްދަދީފައ ވަނީިގަވާއ ދާިޚ ލާފަްށިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

53 



 

129 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށްިމުޙައްމަދުިޝަފާޒުިބުނެފައ ވުމާއެކު،ިއާސަންދައ ގައ ިކްލ ނ ކްތައްިބައ ވެރ ވުމަށްިފުރުޞަތުި
ިސެންޓްރަލް ިމ ކަމަކީިިހުޅުވާލުމުގެކުރ ން ިދީފައ ވާތީ، ިއެފުރުޞަތު ިސެންޓަރަށް ިމެޑ ކަލް ިސެންޓްރަލް ކްލ ނ ކާއ 

ިއޮތުމާއެކު،ި ިބެލެވެން ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިގޮތުން ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިބަޔަކަށް ވަކ 
ި ިމަގާމުގައ ހުރ މ މައްސަލައ ގައ  ިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރގެ ިލ މ ޓެޑްގެ ިޕްރައ ވެޓް ިމުޙައްމަދުިިއާސަންދަ މއ.ކެނޯވާ

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިމައްޗަށް 1000/1ިިޝަފާޒްގެ ިގެ ިޤާނޫނު( ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ވަނ21ިިަ)ކޮރަޕްޝަން
ިހޯދައ ދ ނުމުގެިކުށުގެިދަޢުވާި ިބޭނުންކޮށްގެންިވަކ ިފަރާތްތަކަކަށްިނާޖާއ ޒުފައ ދާ ިމަގާމުގެިނުފޫޒު މާއްދާގެިދަށުން

ިކައ ިމައްސަލަިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވަންިނ ންމީއެވެ.ިޝަރީޢަތަށްިހުށަހެޅުމަށްޓަ
 

ިނޮޅުމުގެި -2 ިވ ނަ ިކައ ރ ން ިވަށާފާރު ިސްކޫލްގެ ިފެންތާނގީއާއ  ިޕްރީސްކޫލްގެ ިސ ރާޖުއްދީން ލ.ފޮނަދޫ
ި ިކުރުވާފައ ވަނީ ިއެންމ2,000.00ިިެމަސައްކަތް ިހޯދުމަށްފަހު ިކޯޓޭޝަން ިފަރާތަކުން ިތ ން ިރުފ ޔާއަށް )ދެހާސް(

ިޙަވާ ިއެމަސައްކަތް ިކަމަށްވީނަމަވެސް، ިޙަވާލުކޮށްގެން ިފަރާތާ ިލ.ފޮނަދޫިއަގުހެޔޮ ިއަކީ ިފަރާތަކީ ލުކޮށްފައ ވާ
ިއެންޓ ި ިކުރުވާފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތް ިޙަވާލުކޮށްގެން ިއޭނާއާ ި ިމުވައްޒަފެއްކަމުގައ ވާއ ރު، ިއ ދާރާގެ -ކައުންސ ލް

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިނުހޯދައ  ިހުއްދަ ިކޮމ ޝަނުން ިމާއްދާއ8.06ިިާކޮރަޕްޝަން ވަނަ
އޮފީހުގެިމުވައްޒަފުންގެިވަޒީފާއާިގުޅޭގޮތުންިއެމުވައްޒަފުިކުރާިމަސައްކަތްިފ ޔަވައ ިއޮފީހުގެިޚ ލާފަށްކަމަށްވުމާއ ،ި

ިގޮތުގައި  ިމަސައްކަތެއްގެ ިކުރުވ  ިއަގަށް ިލައްވައ  ިމީހަކު ިބޭރު ިއެމަސައްކަތަކީ ިކުރުވ ޔަސް ިމަސައްކަތެއް އެހެން
ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮތުމާއެކު،8.11ިިިއަގެއްިދީގެންިނުވާނެކަމަށްިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުގެ

ިދަޢުލަތުގެި ިނެތްނަމަވެސް، ިސާބ ތުވާން ިހޯދައ ދ ންކަން ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިފަރާތަކަށް ިވަކ  މ މައްސަލައ ގައ 
ިއެންޑްި ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެޅުމަށް ިފ ޔަވަޅު ިއެކަމާމެދު ިޚ ލާފުވެފައ ވާތީ ިގަވާއ ދާ މާލ އްޔަތު

ިޜަރީއަށްިމ މައްސަލަިފޮނުވުމަށްިނ ންމީއެވެ.ޓްރެ
ި
ިފަރާތެއްވެސްިި-1 ިއ ތުރު ިހުށަހެޅ  ިކޯޓޭޝަން ިމުވައްޒަފާއެކު ިކައުންސ ލްގެ ިލ.ފޮނަދޫ ިމަސައްކަތުގައ  މ 

ިއޭނާއަށްި ިބައެއްވެސް ިފައ ސާއ ން ިލ ބުނު ިމަސައްކަތަށް ިއަދ  ިބުނެފައ ވުމާއ ، ިއެދެމީހުން ބައ ވެރ ވ ކަމަށް

ިކަ ިފެންތާނގީިލ.ފޮނަދޫ ިގެ ިޕްރީސްކޫލް" ި"ސ ރާޖުއްދީން ިހ ންގާ ިއ ދާރާއ ން އުންސ ލްގެ
ރ.ި)ހަތަރުހާސްިރުފ ޔާ(ިގެިބ ލެއ4,000.00ިްއާންމުފަރާތެއްިލައްވާިސާފުކުރުވުމަށްފަހު،ިއެކަމަށްި

ިފޮނަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިމަންމައާިލ ބ ފައ ވާކަން ިފަރާތުގެ ިތ ންވަނަ ިހުށަހެޅ  ިކޯޓޭޝަން ިމ ަމސައްކަތަށް ިއޮތުމާއ ، ިއެނގެން ތަޙްޤީޤުން
ިބަހުންި ިއެމީހުންގެ ިދެމީހުންކަން ިއެއްބަފާ ިއެއީ ިއަންހެނުންނާ ިފަރާތުގެ ިޙަވާލުކުރ  ިމަސައްކަތް ިއޮފީހުން ލ.ފޮނަދޫ

ިކޯޓޭި ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިކޯޓޭޝަން ިތ ނަވަނައަށް ިމަސައްކަތްިއެނގ ފައ ވުމާއ ، ިއ ން ިލ.ފޮނަދޫ ިހުށަހެޅީ ޝަން
ިކޯޓޭޝަންި ިމ މަސައްކަތަށް ިބުނެފައ ވުމާއެކު، ިއޭނާ ިބުނެގެންކަމަށް ިފަރާތުން ިބައ ވެރ ވެފައ ވާ ިފަރާތާ ޙަވާލުކުރ 

ި ިމ  0ިިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިޤާނޫނުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިބެލެވޭތީ، ިގުޅ ގެންކަމަށް ިމާއްދާގ6.08ިިެމީހުން ވަނަ
މީހުންނާމެދުިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑ0ިިްގެިދަށުންިއެިއަށްިޙަވާލާދީިއެމާއްދާި)ނ(ި

ިޓްރެޜަރީއަށްިމައްސަލަިފޮނުވަންިނ ންމީއެވެ.ި

ި ިލ.ޮފނަދޫއަދ  ިބަޔާންޮކށް، ިކަންތައްތައް ިފާހަގަކުރެވުނު ިގުޅ ގެން ިއ ދާރާގެިިމ މައްސަލައާ ކައުންސ ލްގެ
ިކުރުވާ ިހޯދުމުަގއާއ ،ިިފަރާތުން ިޚ ދުމަތްތައް ިބޭނުންވާ ިއެއ ދާރާއަށް ިކުރުވުމުގައާއ  މަސައްކަތްތައް

ިޢަމަލުކުރުމަށްި ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިގަތުމުގައ  ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ އެއ ދާރާއަށް
ިސަމާލުކަންިދ ނުމަށްިލ.ފޮނަދޫިަކއުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 

ނަމަވެސ02ިިްރ.އުނގޫފާރުިރީޖަނަލްިހޮސްޕ ޓަލަށްި ބެންޗ22ިިްބެންޗްިޗެއަރިހޯދުމަށްިއ ޢުލާންިކުރި 
ނޑީގ0ިިެހޯދާފައ ވަނީިއ ޢުލާނުގައ ވާިލ ޔުމުގެިކުށަކުންިކަމަށާއ ިއަސްލުިހޯދަންިބޭނުންވީި ބެންޗްިކަމަށާއ 22ިިގޮ

ިކޯޕަރޭޝަންި ިސަރވ ސް ިހެލްތް ިނޯދަން ިހޯދާފައ ވަނީ ިޗެއަރ ިިބެންޗް ިޙަވާލުވެހުރ  ިއޭރު ިފަރާތުންިހ ންގުމާ
 އެނގޭތީއާއ ،އަނގަބަހުންިހުއްދަދީގެންިކަމަށްިތަޙުޤީޤުގައ ިސުވާލުިކުރެވުނުިމީހުންގެިބަހުންި

 
ި ިބޯޑުން ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިސަރވ ސް ިހެލްތް ިނޯދަން ިހޯދާފައ ވަނީ ިޗެއަރތައް ިބެންޗް ޖަނަވަރ2ިިީމ 

ިނ ންމާފައ 1021 ިޢަމަލުކުރުމަށް ިފެށ ގެން ިހޯދުމުގައި ން ިޚ ދުމަތް ިމުދަލާއ  ިކުންފުނ ތަކުން ިސަރުކާރުގެ ވާ
ިޤާނޫނުި ިގެޒެޓްކޮށްފައ ނުވުމުންނާއ  ިމ ގަވާއ ދު ިނަމަވެސް ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިއާއ  ިސްޓެރެޓެޖީ ިޖެހޭނެ ޢަމަލުކުރަން

މަށްިސަރުކާރުންިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިޤާނޫނުތަކާއ ިގަވާއ ދުތަކާއ ިރައްޔ ތުންިއެމައްޗަށްިޢަމަލުކުރ82ިުއަސާސީގެި
ިއ ންތ ޒާމުކޮށްި ިގޮތަކަށް ިހުންނާނޭ ިލ ބޭނެހެން ިއާންމުންނަށް ިސ ޔާސަތުތައް ިސަރުކާރުގެ ިއެންގުންތަކާއ  އަންގާ

ި ިސަރވ ސަސް ިހެލްތް ިނޮދަން ިހޮސްޕ ޓަލް ިރީޖަނަލް ިދަށުންިރ.އުނގޫފާރު ކޯޕަރޭޝަނުގެ
ި ިގުޅ ގެން ިހަލާކުވުމާ ިދަބަރުޖަހާ ިބާވެ ނޑ ތައް ިގޮ ިގެ ިއޯ.ޕީ.ޑީ ިއެހޮސްޕ ޓަލުގެ 02ިހ ންގަމުންދާއ ރު

ބެންޗްޗެއަރިހޯދާފައ ވަނީިއެކޯޕަރޭޝަނުގެިއެއްވެސ22ިިްބެންޗްިޗެއަރިހޯދުމަށްިއ ޢުލާންިކޮށްގެންި
 ލ ޔެކ ޔުމެއްިނެތ ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިބުނެފައ ވާތީއާއ  ިކަމަށް ިޝާއ ޢުކުރާންވާނެ ިޤާނޫނަކުނ82ިިްއާންމުކޮށް ިނުވަތަ ިޤާނޫނެއް ި)ށ(ިގައ  ވަނަމާއްދާގެ
ށުންިވ ޔަސްިއެއްވެސްިމީހަކަށްިއަދަބެއްިދޭންވާނީިއެޤާނޫނެއްިނުވަތަިގަވާއ ދަކީިބާރުލ ބ ގެންިހަދާިގަވާއ ދެއްގެިދަި

ިކޮށްފި  ިކަމެއް ިއެއ ން ިކަންތައްތަކާއ ، ިމަނާކުރެވޭ ިއަދ  ިކަމަށާ ިއެއްޗަކަށްވާނަމަ ިޝާއ ޢުކޮށްފައ ވާ އާންމުކޮށް
ިބުނެފައ ވާތީ ިއޮވެގެންކަމަށް ިކޮށްފައ  ިބަޔާން ިސާފުކޮށް ިއަދަބު ިދެވޭނޭ ިމީހަކަށް ިނަންބަރު ިޤާނޫނު :1000/1ިއާއ 

ި ިޤާނޫނުގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިނުފޫޒ21ިިުކޮރަޕްޝަން ިމަޤާމުގެ ިފަދައ ން ިގައ ވާ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިކޮރަޕްޝަންި ިހެކ ލ ބ ފައ ނުވާތީއާއ  ިސާބ ތުވާވަރަށް ިހޯދައ ދ ންކަން ިހޯދުމާއ ، ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ބޭނުންކޮށްގެން

ިމަނާކުި ިހުއްޓުވުމާއ  ިޤާނޫނުގެ ިގަނެފައ ވ20ިިާރުމުގެ ިޗެއަރިތައް ިބެންޗް ިފަދައ ން ިގައ ވާ ި)ނ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިއުނގޫފާރުި ިއަދ  ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިސަރވ ސަސް ިހެލްތް ިނޯދަން ިލ މ ޓެޑަކީ ިޕްރައ ވެޓް ިމޯލްޑ ވްސް އެސ ސްޓެންސް

ޤުގައ ިހޯދުނުިޝަފަހީިއަދ ިކ ތާބީިރީޖަނަލްިހޮސްޕ ޓަލުގެިއެއްވެސްިމުވައްޒަފަކާިގުޅުންިހުރ ިފަރާތެއްކަންިތަޙުޤީި
ި ިނަންބަރ ިޤާނޫނު ިނެތުމުން ިއެނގެން ިގެި-)އެންޓ ، 1006/20ހެކ ތަކުން ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން

ވަނަިނަންބަރިގައ ވާިފަދައ ންިމ މައްސަލައަކީިކޮރަޕްޝަންގެިކުށެއްިއެކުލެވ ގެނ2ިިްވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ12ިެ
ިމީއެވެ.ށްިކަނޑައަޅައ ިމައްސަލަިނ ންނުވާިޒާތުގެިމައްސަލައެއްިކަމަ

ި
ިމ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

ިމުއްދަތައ2ިް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިޗެއަރ ިބެންޗް ިހޯދާފައ ވާ ިހޮސްޕ ޓަލަށް ިރީޖަނަލް ިއުނގޫފާރު .
ިއެއްބަސްވު ނޑުމަށްފަހުިގެނެސްދެވ ފައ ނުވާތީ ިކެ ިފައ ސާ ިޖޫރ މަނާ ނޑަންޖެހޭ ިކަ ިގޮތުގެމަތ ން މުގައ ވާ

 ފައ ސާދެއްކުމަށްިހެލްތްިސަރވ ސަސްިކޯޕަރޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.
ިއެދުނ1ިީ ިހޯދުމަށް ިއެތަކެއްޗެއް ިހޯދުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިތަކެއްޗާއ  ިހޮސްޕ ޓަލަށް ިރީޖަނަލް ިރ.އުނގޫފާރު .

ިއ ޢުލާންކޮި ިއެއީ ިހުއްދަިކޮންފަރާތަކުންކަމާއ  ިވެރ އެއްގެ ިހުރ  ިހ ންގަން ިހޮސްޕ ޓަލް ިއެއްޗެއްނަމަ، ިގަންނަ ށްގެން
ިރީޖަނަލްި ިރ.އުނގޫފާރު ިބެލެހެއްޓުމަށް ިލ ޔެކ ޔުން ިއެންމެހާ ިގުޅޭ ިތަކެއްޗާ ިހޯދާ ިއ ތުރުން ިހޯދުމުގެ ލ ޔުމުން

ިހޮސްޕ ޓަލަށްިއެންގީއެވެ.
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