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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 

 ޝަރީޢަތަށްިހުށަހެޅުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވާފައ ވާިިމައްސަލަތައްި
ިށްިއ2102ަޖެނުއަރ10ިިީނ2102ިިްޖެނުއަރ10ިިީ

 

ޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެި
ިއޮފީހަށްިފޮނުވުިތާރީޚްި

ިމައްސަލަިނ ންމ ގޮތްި  ގެިޚުލާޞާިމައްސަލައ ި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

11.10.2102ި ިހުށަހެޅުނުިި.0 ނޑައެޅުމަށް ިކަ ިފަރާތެއް ިކުރާނެ ިމަސައްކަތް ިޖެހުމުގެ ޕާރޓްޝަން
ިޕޮއ ންޓްދީފައ ވަނީި ިމުއްދަތަށް ިއަގަށާއ  ިމަސައްކަތުގެ ިކުރުމުގައ  ިއ ވެލުއޭޓް ިހ ސާބުތައް އަންދާސީ

ބަޔަށްިމާކްސްިދ ނުމުގައ ިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމެޓީންިރަނގަޅަށްިކަމުގައ ިވ ޔަސްިމަސައްކަތުގެިތަޖުރ ބާގެި
ިއަންދާސީި ިސާބ ތުވެއެވެ. ިތަޙްޤީގުން ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަން ިކުރަން ިއެވޯޑް ިބ ޑް ިފަރާތަކަށް ވަކ 
ިމަސައްކަތްި ިގ ނަ ިއެންމެ ިބަލާފައ ވާނީ ިޕޮއ ންޓްދ ނުމުގައ  ިތަޖުރ ބާއަށް ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ  ހ ސާބުތައް

ިބަޔަި ިޔައުމ އްޔާގައި ކޮށްފައ ވާ ިކޮމެޓީގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިދ ނުމަށްކަމަށް ިޕޮއ ންޓް ިގ ނަ ިއެންމެ ކަށް
ިފަރާތަކަށްި ިކުރ ންކޮށްފައ ވާ ިމ ފަދަމަސައްކަތް ިކަރުދާހުގައ ވެސް ިމަޢުލޫމާތު ިއަދ  ބަޔާންކޮށްފައ ވެއެވެ.

ިއ ރުޝާި ިހުށަހެޅުމަށް ިލ ޔުން ިއަންގައ ދޭ ިތަޖުރ ބާ ިމަސައްކަތު ިއަދ  ދުދީފައ ވީއ ރު،ިވާންޖެހޭނެކަމާއ 
ިމަސައްކަތެއްކޮށްފައ ވާކަމުގެި ިމ ފަދަ ިދީފައ ވަނީ ިމާކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ ިތަޖުރ ބާއަށް އ ވެލުއޭޝަންގައ 
ިނަމަވެސްި ިއެންޓަރޕްރައ ޒްއަށެވެ. ިމުނ  ިފަރާތެއްކަމުގައ ވާ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާ ިލ ޔެކ ޔުމެއް އެއްވެސް

ފައ ވާިއަދ ިއެފަދަިމަސައްކަތެއްިކާމ ޔާބުކޮށްފައ ވާކަމުގެިމަސައްކަތުިތަޖުރ ބާިއަންގައ ދޭިލ ޔުންިހުށަހަޅާ
%ި ިއެންމެ ިދީފައ ވަނީ ިބަޔަށް ިތަޖުރ ބާގެ ިކޮމްޕެނީއަށް ިމާރކް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމާރކ01ިިްލ ޔުން އެވެ.

ިފަދަި ިމުނ  ިދީފައ ވާއ ރު ިއެހާދަށުންިމާކްސް ިފަރާތަކަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިތަޖުރ ބާ ިމ މަސައްކަތު ިފަދަ ކޮމްޕެނީ
ި%މަސައްކަ ިކަމުގައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިމަތީ ިއެންމެ ިފަރާތަކަށް ިލ ބ ފައ ނުވާ ިތަޖުރ ބާ ޕޮއ ންޓ22ިިްތު

ި ިނަންބަރު: ިއ ޢުލާން ިއެފެއާޒުގެ ިހޯމް ިއޮފް -10/(IUL)މ ނ ސްޓްރީ
F/1/2010/1062ިިްިއޮފީސ ިވެލާނާގެ ިހ ނގަމުންދާ ިމ ހާރު އެމ ނ ސްޓްރީ

ވަނަިފަންގ ފ ލާގައ ،ިރެޑީމޭޑްިޕާރޓްޝަންިޖެހުމާބެހޭިމަސައްކަތ01ިިްބ ލްޑ ންގުގެި
ިބުނާި ިހުރ ކަމަށް ިޢަމަލްތަކެއް ިފަހ ވާފަދަ ިމަގު ިކޮރަޕްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުމުގައ 

ިމައްސަލަ
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ޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެި
ިއޮފީހަށްިފޮނުވުިތާރީޚްި

ިމައްސަލަިނ ންމ ގޮތްި  ގެިޚުލާޞާިމައްސަލައ ި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

އ ވެލުއޭޝަންގައ ިދީފައ ވުމާއ ިއަދ ިމާރކްިކޮމެޕެނީއަށްިބ ޑްިކާމ ޔާބުނުކުރެވުނީިތަޖުރ ބާގެިބަޔަށްިއެހާި
އ ޒަށްިބ ޑްިއެވޯޑްކުރަންިދަށުންިމާކްސްިލ ބ ގެންކަމުން،ިބ ޑްިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމެޓީންިމުނ ިއެންޓަރޕްރަ

ިބ ޑްި ިއެފެއާޒުގެ ިހޯމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިމ އީ ިސާބ ތުވާތީ، ިތަޙްޤީގުގައ  މަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަން
ިކޮރަޕްޝަނުގެި ިކޮށްފައ ވާ ިނުފޫޒުން ިމަޤާމްގެ ިމެމްބަރުން ިކޮމެޓީގެ އ ވަލުއޭޝަން

އްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނު"ި"ކޮރަޕްޝަންިހ2/2000ިިުޢަމަލުތަކެއްކަމަށްފެންނާތީ،ިޤާނޫނުިނަމްބަރުި
ި ިކޮމެޓީގައި 02ިގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިހޯމްއެފެއާޒުގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ވަނަމާއްދާގެ

ި)ޒ ލީތަން/ރ.ހުޅުދުއްފާރު(،ި ިޔޫސުފް ިޙާމ ދު ި)ހ.މަހާސާ/މާލެ(، ިއަޙްމަދު ިމައ މޫނާ ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާ
ި ި)ދަފްތަރު ިނަފީސް ިޝަރީފް ި(0001އަޙްމަދް ިމާހ ރުި، ިމުޙައްމަދު ި)ގ.ޗެރީ/މާލެ(، ިއަޙްމަދު އ ސްޙާޤު

ި)ހ ޔާވަހ /ޅ.ހ ންނަވަރު(،ިހުސައ ންިރަޝީދުިޔޫސުފްި)ދަފްތަރުި (ިއަދ ިމުޙައްމަދުިއާދަމ2102ިްޢީސާ
)މއ.މާނ ކަ/މާލެ(ިގެިމައްޗަށްިދަޢުވާކުރުމަށްިޝަރީޢަތަށްިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ ިޕްރޮސެކ ޔުޓަރިޖެނެރަލްގެި

 ނ ންމީއެވެ.ިވުމަށްިއޮފީހަށްިފޮނު
ިފަރާތްތަކުގެިި.2 ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިޕާރޓްޝަންޖެހުމުގެ އަދ 

ިލ ބ ފައ ވާި ިތަޖުރ ބާ ިމ މަސައްކަތުގެ ިކޮމްޕެނީއަކީ ިމާރކް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަގު ިކުޑަ ިއެންމެ ތެރެއ ން
ިފަރާތްކަ ިޤާބ ލް ިއެކަށީގެންވާ ިއެންމެ ިކުރުމަށް ިލ ޔެކ ޔުންތަކުންނާއި މ މަސައްކަތް ިހުށަހެޅ ފައ ވާ މުގައ 

ިއ ވެލުއޭޝަންި ިބ ޑް ިހަވާލުކުރަން ިމ މަސައްކަތް ިއޮތްކަމުގައ ވ ޔަސް، ިއެނގެން ިހ ސާބުތަކުން އަންދާސީ
ި ިނ ންމީ ިމުނި 1ިކޮމެޓީން ިފަރާތްކަމުގައ ވާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަގު ިކުޑަ ިއެންމެ ވަނައަށް

ިހުށަހަޅާފަ ިމުނ ން ިއަގަށްވުރެިއެންޓްރޕްރައ ޒަށެވެ. ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކޮމްޕެނީން ިމާރކް ިއަގު އ ވާ
ިރުފ ޔ243,338ިިާ ިނުވަލާރ ( ިއަށްޑ ހަ ިރުފ ޔާ ިތ ރީސްއަށް ިތ ންސަތޭކަ ިސާޅީސްތ ންހާސް ިލައްކަ )ދެ

ނޑައެޅުމުގައ ިބ ޑްިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމެޓީންި ބޮޑެވެ.ިއެހެންކަމުންިމ މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރާނެިފަރާތެއްިކަ
ިމާލ  ިކުރެވޭނީިދައުލަތުގެ ިކާމ ޔާބު ިބ ޑް ިކުރ ނަމަ ިއ ވެލުއޭޓް ިބ ޑްތައް ިބޮޑުގޮތަށް ިފައ ދާ ިއެންމެ އްޔާއަށް

ިކޮމެޓީންި ިއ ވެލުއޭޝަން ިބ ޑް ިއެފެއާރޒުގެ ިހޯމް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިނަމަވެސް ިކޮމްޕެނީއަށެވެ. މާރކް
ިބޮޑުގޮތަށް ިފައ ދާ ިއެންމެ ިދައުލަތަށް ިކަނޑައެޅުމުގައ  ިފަރާތެއް ިކުރާނެ ނ ންމުމުގެިިމ މަސައްކަތް

ިބ ޑްި ިމ އީ ިޢަމަލުކޮށްފައ ނުވުމުން ިއެގޮތަށް ިއެކޮމެޓީން ިހ ނދު ިލ ބ ފައ ވީ ިއެކޮމެޓީއަށް ިބާރު އ ޚްތ ޔާރާއ 
ިޤާނޫނުި ިޢަމަލުތަކެއްކަމަށްފެންނާތީ، ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިކޮށްފައ ވާ ިމެމްބަރުން ިކޮމެޓީގެ އ ވެލުއޭޝަން
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ޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެި
ިއޮފީހަށްިފޮނުވުިތާރީޚްި

ިމައްސަލަިނ ންމ ގޮތްި  ގެިޚުލާޞާިމައްސަލައ ި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ި ިމަނާކުރުމ2/2000ިިުނަމްބަރު ިހުއްޓުވުމާއ  ި"ކޮރަޕްޝަން ިގެ ިޤާނޫނު" ިގ01ިިެގެ ި)ހ( ވަނަމާއްދާގެ
ދަށުންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހޯމްއެފެއާޒުގެިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމެޓީގައ ިހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމައ މޫނާިއަޙްމަދުި
ި)ދަފްތަރުި ިނަފީސް ިޝަރީފް ިއަޙްމަދް ި)ޒ ލީތަން/ރ.ހުޅުދުއްފާރު(، ިޔޫސުފް ިޙާމ ދު )ހ.މަހާސާ/މާލެ(،

0001ި ،)(ި ިއަޙްމަދު ި)ހ ޔާވަހ /ޅ.ހ ންނަވަރު(،ިއ ސްޙާޤު ިޢީސާ ިމާހ ރު ިމުޙައްމަދު ގ.ޗެރީ/މާލެ(،
ި ި)ދަފްތަރު ިޔޫސުފް ިރަޝީދު ިމައްޗަށ2102ިްހުސައ ން ި)މއ.މާނ ކަ/މާލެ(ިގެ ިއާދަމް ިމުޙައްމަދު (ިއަދ 

ިގޮތުގައި  ިބަދަލުގެ ިގެއްލުމުގެ ިލ ބުނު ިމާލ އްޔާއަށް ިދަޢުލަތުގެ ިސަބަބުން ިއެކަމުގެ ިއަދ  ދަޢުވާކުރުމަށާއ 
ިރުފ ޔ243,338ިިާ ިނުވަލާރ ( ިއަށްޑ ހަ ިރުފ ޔާ ިތ ރީސްއަށް ިތ ންސަތޭކަ ިސާޅީސްތ ންހާސް ިލައްކަ )ދެ

ިނ ންމީއެވެ.ިހޯދުމަށްިޝަރީޢަތަށްިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ ިޕްރޮސެކ ޔުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށް
ި

11.10.2102ި ިތަޙްޤީޤުި ިމ ކޮމ ޝަނުން ިއަދި މ މައްސަލަ ިނ ޒާމު ިވައުޗަރު ިޢަމަލުކުރަމުންގެންދ ޔަ ިއޭރު ިކުރުމުގައ  ކުރ 
ސަރުކާރުގެިމުދަލާއ ިފައ ސާބެލެހެއްޓުމާއ ،ިހޭދަކުރުމާއ ިހ ސާބުތައްިލ ޔެިބެލެހެއްޓުމުގެިގަވާއ ދުގެިބާބުި

8ި 81.8ިިގެ ިޝައްކ81.8ިެއ ން ިއެއްވެސް ިއަމަލުކޮށްފައ ވާކަން ިޚ ލާފަށް ިކަންތައްތަކާއ  ިހުރ  އްިއަށް
ިކުނ ކަހާި ިސަރަހައްދު ިއ ޖްތ މާޢީ ިޅ.ނައ ފަރު ިސާބ ތުވެފައ ވާތީއާއ ، ިތަޙްޤީޤުން ިމ ންވަރަށް ނެތް

ިމަސައްކަތަށް ިއަގުި، ސާފުކުރުމުގެ ިފަރާތްތަކުން ިހުރ  ިތަޖުރ ބާ ިމަސައްކަތުގެ ިއެފަދަ ކުރ ން
ިކު ިއަގަށްވުރެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބ އްރީއ ން ިޖަމްޢ އްޔަތުލް ިއެހެންިހުށަހަޅާފައ ވާކަމާއ ، ިއަގުތަކެއް ޑަ

ިއ ޖްތ މާޢީިސަރަހައްދުގެިމަސައްކަތްިހަވާލުކުރެވޭނީި ިހުށަހަޅާފައ ވާކަމާއ ،ިޅ.ނައ ފަރު ި.ފަރާތްތަކަކުން
ިއ ތުރަށްި ިހުށަހަޅާފައ ވުމުގެ ިއަގުތަކެއް ިކުޑަ ިބ އްރީއަށްވުރެ ިޖަމްޢ އްޔަތުލް ފަރާތަކާއ ކަމަށްވާއ ރު

ި ިދާއ ރާއަކުން ިގުޅުންހުރ  ިހުށަހާފައ ވަނ ކޮށް،ިމަސައްކަތާއ  ިއެދ  ިއެމަސައްކަތަށް ިފަރާތްތައް ތަޖުރ ބާހުރ 
ވަނަިއަށްިއެންމެިކުޑަިއަގ7ިިުވަނަިއަދ 8ިިއެމަސައްކަތުގެިދާއ ރާއ ންިއެއްވެސްިތަޖުރ ބާއެއްިނެތް،ި

ގައި ހުށަހެޅ ިޅ.ނައ ފަރުިޖަމްޢ އްޔަތުލްިބ އްރީއާިއެމަސައްކަތްިހަވާލުކޮށްފައ ވުމާއ ،ިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުި
ިނުވާކަމާއި  ިރ އާޔަތްކޮށްފައ  ިޙަވާލުކުރުމުގައ  ިމ މަސައްކަތް ިކަންތައްތަކަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ހުށަހަޅަން

ި ިމ މަސައްކަތް ިޚ ލާފަށް ިގޮތާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކަރުދާހުގައ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވުމުންިމަޢުލޫމާތު އެއްފަރާތަކާ
ިބެލެވޭތީ،ި ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިގޮތުން ިހޯދައ ދ ނުމުގެ ިފައ ދާ ިނާޖާޢ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް މ ކަމަކީ
ިކަތީބުި ިސޮއ ކޮށްފައ ވާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިޙަވާލުކުރުމުގެ ިމ މަސައްކަތް ިފަރާތުން ިއޮފީހުގެ ޅ.ނައ ފަރު

ޅ.ނައ ފަރުިއ ޖްތ މާޢީިސަރަޙައްދުިކުނ ކަހާިސާފުކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކޮންޓްރެކްޓްި
ިކުރި  ިއޮފީހުން ިޅ.ނައ ފަރު ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިޙަވާލުކޮށްގެން އުޞޫލުން

ި G2-E/2008/45ި(02ިިނަންބަރު: 2112ިމެއ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ )01ި
ި ިއެސްޓ މޭޓް ިމަސައްކަތްިފަރާތަކުން ިދ ރާސާކޮށް ިއެސްޓ މޭޓްތައް ހުށަހަޅާފައ ވާއ ރު

ި ނޑައެޅުމަށްިއެކުލަވާލ ިކޮމ ޓީގެ ިފަރާތެއްިކަ 1ިިޙަވާލުކުރާނެ ިތެރެއ ން 1ިމީހުންގެ
ިބ އްރީގެި ިޖަމްޢ އްޔަތުލް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިމ މަސައްކަތް މީހުންނަކީ

އްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިއ ސްވެރ ންކަމަށާއ ،ިއަދ ިޖަމްޢ އްޔަތުލްިބ އްރީއަށްިމ މަސަ
ިއެި ިއަދ  ިތ އްބައ ކަމަށާއ ، ިފަރާތްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަގު ިކުޑަ އެއަށްވުރެ
ިސާފުނުކޮށްި ިސަރަޙައްދު ިއެ ިބ އްރީ ިޖަމްޢ އްޔަތުލް ިޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް
ިއެއ ޢުލާނާި ިރ ޕޯޓްކުރާކަމަށާއ ، ިއޮފީހަށް ިކުރެވ ފައ ވާކަމަށް ިފުރ ހައަށް ިމަސައްކަތް
ިމަސައްކަތްި ިއަދ  ިދީފައ ނުވާކަމަށާއ ، ިމަޢުލޫމާތު ިލ ޔުމުން ގުޅ ގެން
ިނޫންކަމަށާއ ،ިއ ޢުލާނާި ިއެއްގޮތަށް ިމަޢުލޫމާތާ ިދ ން ިއަނގަބަހުން ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ

ިގުޅ ގެންިޕޮއ ންޓްިދޭނެިއުޞޫލެއްިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަމަށްބުނާިމައްސަލަި
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ޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެި
ިއޮފީހަށްިފޮނުވުިތާރީޚްި

ިމައްސަލަިނ ންމ ގޮތްި  ގެިޚުލާޞާިމައްސަލައ ި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިޢަބްދު ިރަތްތަރ ގެ، ިޅ.ނައ ފަރު/ ިމައްޗަށް ިޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ ިލްވައްހާބު ިނަންބަރު ، .888/8.ޤާނޫނު

ި ިޤާނޫނުގެ ިމަނާކުރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިނުފޫޒުިި..ކޮރަޕްޝަން ިމަޤާމުގެ ިދަށުން ި)ހ(ގެ ިމާއްދާގެ ވަނަ
ތީ،ިޤާނޫންިނަންބަރު:ިކުށުގެިދައުވާިކުރުމަށްިފެންނާިބޭނުންކޮށްގެންިނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމުގެި

.888/.1 ،ި ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ި)2.އެންޓ ކޮރަޕްޝަން ި)ހ(ގެ ިމާއްދާގެ ިފަދައ ންި.ވަނަ (ިގައ ވާ
ި ިއެކުލެވ ގެންވާ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިމ މައްސަލައަކީ ިވުމުން މ މައްސަލަިމައްސަލައެއްކަމުގައ 

 ވުމަށްިނ ންމީއެވެ.ނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެިދައުވާކުރުމަށްޝަރީއަތަށްިހުށަހަޅައ ގެންި

ި

22.10.2102ި މަށްިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިގޯތ ިފޯމްތައްިބަލައ ގަތުމުގެިމުއްދަތުިގދ.ގައްދޫއ ންިގޯތ ިދޫކުރު .1
ިދެފޯމްކަމަށްވާ ިބަލައ ގަތް ިވަނ ކޮށް ިފޯމްިި،ހަމަވެފައ  ިލ ޒާންގެ ިއަޙްމަދު ިއަދ  ިފޯމާއ  ިޔާމީންގެ އަޙްމަދު

ިތާރީ ިލ ޔެފައ ވާ ިބަލައ ގަތްކަމަށް ިއެދެފޯމުގައ ވެސް ިކަމަށްވެފައ  ިއ ސްމާޢީލްިޝަމީމް ިބަލައ ގަތީ 10ިޚަކީ
ި ިފޯމްތައ2101ިިްޑ ސެމްބަރ ިދުވަހެއްގައ  ިބަންދު ިއެއްވެސް ިކަމަށްވެފައ ، ިދުވަސް ިހުކުރު ވީ

ިބުނެފައ ވާތީއާއ ،ި ިފަރާތަކުންވެސް ިހުރ ހާ ިދ ން ިމަޢުލޫމާތު ިތަޙްޤީޤަށް ިނުވާކަމަށް ބަލައ ގެންފައ 
ިވެފައ  ިކަމަށް ިދެފޯމް ިހަމައެކަނ  ިބަލައ ގަތް ިޝަމީމް ިއ ސްމާޢީލް ިއެދެފޯމަކީ ިއަޙްމަދުި، ިތެރެއ ން އޭގެ

ޔާމީންގެިފޯމްިފުރ ކަމަށްިއ ސްމާޢީލްިޝަމީމްިއ ޢުތ ރާފްވެ،ިއެކަމަށްިއަޙްމަދުިޔާމީންވެސްިހެކ ވާތީއާއ ،ި
ިއ ސްމާޢީލްި ިރައީސަށް ިކައުންސ ލް ިއުޅެނ ކޮށް ިގެއްލ ގެން ިފޮތް ިލ ޔާ ިބަލައ ގެންފައ  ިފޯމްތައް ގޯތ 

ިފެނ  ިއެފޮތްިބަލާިދ ޔައ ރުިއެފޮތްި،ިޝަމީމްގެިމޭޒުގެިވަތްގަނޑުންިއެފޮތް އޭގެިފަނަރަިމ ނެޓްިފަހުން
ިމަޤާމުގެި ިޝަމީމް ިއ ސްމާޢީލް ިމ ކަމަކީ ިފެނ ފައ ނުވާތީ، ިއެފޮތް ިފަހުން ިއޭގެ ިގެއްލ ، ިފަހަރަށް ދެވަނަ

ި ިކަމެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދަދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިބަޔަކަށް ިވަކ  ިބޭނުންކޮށްގެން ިބެލެވޭތީ،ނުފޫޒު
ިިކޮރަޕްޝަން ިޤާނޫނުގެ ިކުރުމުގެ ިމަނާ ިޝަމީމްގ21ިިެހުއްޓުވުމާއ  ިއ ސްމާޢީލް ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

 މީއެވެ.އޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންިމައްޗަށްިދަޢުވާިކުރުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެި
ިޢަބްދު .2 ިނ ޒާރު ިމެމްބަރ ިކައުންސ ލް ިކޮމ ޓީގެިهللاިގދ.ގައްދޫ ިކުރާ ިދ ރާސާ ިފޯމްތައް ގޯތ 

ިމަ ިނ ޒާރުިޗެއަރމަންގެ ިއެފޯމަކީ ިއ ތުރުވާތީއާއ ، ިއެއްފޯމް ިލ ސްޓުގައ  ިކުރުވ  ިތައްޔާރު ިހުރެ ޤާމުގައ 
ިފަރާތަކީިهللاޢަބްދު ިހުށަހެޅ  ިވާތީއާއ ،ިއެފޯމް ިފޯމްކަމަށް ިލ ޒާންގެ ިއަޙްމަދު ިބޭބެ ިއެއްބަފާ ނޑު ިއެއްބަ ގެ

ިޢަބްދު ިނ ޒާރު ިޢަބްދުهللا ިނ ޒާރު ިކަމަށް ިކުރ هللا ިތައްޔާރު ިއެލ ސްޓު ިގޯތި އެއްބަސްވާތީއާއ ، ފަހުން

(ި ިމުއްދަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިފޯމް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ޑ ސެމްބަރ10ިިގދ.ގައްދޫއ ން
ި''އަޙްމ2101ަ ިވަނ ކޮށް ިހަމަވެފައ ވާ ިއަށް ި)ނަންބަރި( ިފޯމް ިގެ ިޔާމ ން'' ދު
ިދޫކޮށ2101/111ިް ިފޯމް ިކަމަށާއ ، ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިބަލައ ގަނެފައ ވަނީ )

ި 10ިިބަލައ ގަތްކަމަށް ިފުރި 2101ިޑ ސެމްބަރ ިފޯމް ިނަމަވެސް ިއޮތް ލ ޔެފައ 
ި ިއޮތީ ިލ ޔެވ ފައ  ިދޫކޮށް،2101ިިޑ ސެމްބަރ20ިިތާރީޚަކަށް ިކަމަށާއ ،ިފޯމް ގައ 

ިބަ ިއަދ  ިފުރާ ިވެރ ޔާިފޯމް ިޒ ންމާދާރު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ލައ ގެންފައ ވަނީ
ިއަދި  ިދޫކުރުން ިފޯމް ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިފާހަގަކުރެވޭ ިކަން ިޝަމީމް އ ސްމާޢީލް

ި ިހަމަވ ތާ ިމުއްދަތު ިމެމްބަރ1ިިބަލައ ގަތުމުގެ ިކައުންސ ލް ިފަހުން މަސްދުވަސް
އްިފުރާިއައ ޑީިކާޑުިއޭނާގެިބޭބެގެި)ރަށުގައ ިނެތް(ިނަމުގައ ިފޯމެهللاިނ ޒާރުިޢަބްދު

ިއެއްބައ ި ިގަނޑުގެ ިނޭނގޭނެހެން ިތާރީޚް ިފެކްސްކުރ  ި)އޭގެ ިކުރުވައ ގެން ފެކްސް
ވަނީިކަފާލެވ ފައެވެ.(ިގެނެސްިޒ ންމާދާރުިވެރ ޔާިލައްވާިބަލައ ގެންކަމަށްިސޮއ ކޮށްި
ލ ސްޓުގައ ިހ މެނުވ ކަމަށާއ ،ިއަދ ިދޫކުރ ިހުރ ހާިފޯމަކާއ ިބަލައ ގަތްިހުރ ހާިފޯމެއްި

ިނަގާިވަ ިނެގ މީހަކު ިސ އްރުން ިއޮތްވާ ިކޮޓަރީގައ  ިރައީސްގެ ިފޮތް ިލ ޔެވ ފައ ވާ ކ ން
ިއެންމެި ިއެފޮތް ިކަމަށާއ ، ިނޭނގ ފައ ވާ ިވަނީ ިވީތަނެއް ިހަމަޔަށްވެސް ިމ އަދާ އަދ 

ި ިފެނުނުއ ރު ިމެމްބަރަކަށް ިތ ން ިކައުންސ ލްގެ ިޖަހައި 112ިފަހުން ިނަންބަރު ވަނަ
ިނަ ިހުރ ކަމަށާއ ، ިއުޅެފައ  ިސޮއ ކުރި ލ ޔަން ިރައީސް ިލ ޔެވޭނީ ިލ ޔެފ ނަމަ މަވެސް

ިލ ޔުންި ިއެނގ ދާނެތީ ިކަން ިލ ޔުނު ިފަހުން ިނަމެއް ިއ ތުރު ިއަދ  ިކަމަށްވާތީ ތަނުގައ 
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ޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެި
ިއޮފީހަށްިފޮނުވުިތާރީޚްި

ިމައްސަލަިނ ންމ ގޮތްި  ގެިޚުލާޞާިމައްސަލައ ި
ސުމާރުި
 ނަންބަރުި

ިގޯތި  ިގޮތުން ިކުރުމުގެ ިޙަވާލު ިއެމަސައްކަތް ިގެއްލ ފައ ވާތީއާއ ، ިފޮތް ިނޯޓުކުރ  ިބަލައ ގެންފައ  ފޯމްތައް
އާިޙަވާލުިކުރ ިދުވަހުިވެސްިއެފޮތްިހޯދުމަށްިهللاފޯމްތަކާއ ިފުރަތަމަިތައްޔާރުިކުރ ިލ ސްޓްިނ ޒާރުިޢަބްދު

ިޢަބްދު ިނ ޒާރު ިއެދ ފައ ިهللا ިގާތު ިރައީސް ިއެއްވެސްިކައުންސ ލް ިދުވަހު ިޙަވާލުކުރ  ިފޯމްތައް ވާތީއާއ ،
ފޯމެއްިލ ސްޓުގައ ިގ ނަވ ޔަސްިއަދ ިމަދުވ ޔަސްިކައުންސ ލްިރައީސްގާތުިބުނުމަށްިކައުންސ ލްިރައީސްި
ިރައީސްގެި ިކައުންސ ލްގެ ިއެކަން ިބުނާއ ރު ިމަދުވާކަމަށް ިލ ސްޓުގައ  ިކުރީގެ ިއެއްފޯމް އެދ ފައ ވަނ ކޮށް،

ިގެނެސްފަ ިބަދަލުތަކެއްިސަމާލުކަމަށް ިއަމ އްލައަށް ިއުޞޫލަށް ިދ ނުމުގެ ިޕޮއ ންޓު އ ނުވާތީއާއ ،ިއޭގެފަހުން
ގެނެސްފައ ވާތީއާއ ،ިގޯތ ިފޯމްތައްިބަލައ ގަތުމަށްފަހުިނޯޓުިކުރާިފޮތުގައ ވާިއެންމެިފަހުިފޯމަކީިއަޙްމަދުި

ި ިބުނާއ ރު ިފަރާތަކުން ިއެހެން ިއަދ  ިރައީސްއާއ  ިކައުންސ ލް ިކަމަށް ިފޯމް ިތައްޔާރުިޔާމީންގެ ިފަހުން އޭގެ
ނޑުިއެއްބަފާިބޭބޭގެިނަންިއ ތުރުކޮށްފައ ވާތީ،ިމ ކަމަކީިނ ޒާރުިهللاކުރ ިލ ސްޓަށްިނ ޒާރުިޢަބްދު ގެިއެއްބަ

މަޤާމުގެިނުފޫޒުިބޭނުންކޮށްގެންިވަކ ިމީހަކަށްިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމަށްިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށްިهللاިޢަބްދު
ިިބެލެވޭތީ، ިހުއްޓުވުމާއ  ިކޮރަޕްޝަން ިޤާނޫނުގެ ިކުރުމުގެ ިނ ޒާރ21ިިުމަނާ ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ
 އެވެ.އޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްިނ ންމީގެިމައްޗަށްިދަޢުވާިކުރުމަށްިޕްރޮސެކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިهللاޢަބްދު
ި

ިއ ސްމާޢީލްި ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިއ ދާރާގެ ިއަދ  ިބެލެވޭކަމަށާއ ، ިކަމަށް ހުއްޓާލާފައ ވާ
ިޢަބްދު ިނ ޒާރު ިމެމްބަރ ިކައުންސ ލް ިއާއ  ިޝަމީމް ިގުޅ ިهللا ިއަމ އްލަިއާއ  ގެން

ިވަރަށްި ިއަދ  ިނުރައްކާތެރ  ިވަރަށް ިމ އީ ިކުރުން ިކަމެއް ިމ ފަދަ ފައ ދާއަށްޓަކައ 
ިޒ ންމާދާރުކަންިކުޑަިޢަމަލެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

 


