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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ލ ވ ންގިއެލަވަންސްިހަމަޖައްާސފައ ވާިފަރާތްތަކުންިަދޢުލަތުގެިޢ މާރާތްތައްިބޭުނންކުރުމުގައ ިޢަމަުލކުރާނެި
ިމ ކޮމ ޝަުންނި ިމީގެކުރ ން ިޓްރެޜަރީއަށް ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ނޑައެޅުމަށް ިކަ އުޞޫލެއް

ި ިއުޞޫލެއްިއަންގާފައ ވީނަމަވެސް، ިއެފަދަ ިަކނޑައަޅާފައ ނުވާތީ، ިއުޞޫލެއް ިއެފަދަ ިމ ހާތަނަށް އަދ 
ނޑައެޅުމަށްފަހު،ިމ ކޮމ ޝަނަްށިއަންގައ ދ ނުމަށްިއެމ ނ ސްޓްރީަގއ ިދެންނެވީއެވެ. ިކަ

ި

ިނުފޫޒުި ިމަޤާމުގެ ިކައުންސ ލަރުން ިބައެއް ިތެރެއ ން ިކައުންސ ލަރުންގެ ިއަތޮޅު ގދ.އަތޮޅުގޭގައ 
ިމައްޗަްށި ިމަހެއްގެ ިަދއުލަތަށް ިސަަބބުން ިފެށުމުގެ ިދ ރ އުޅެން ިއެަތނުގައ  ބޭނުންކޮށްެގން

ިކޮންމެިި-/50,000 ިއޭގެތެރެއ ން ިވަމުންދާއ ރު ިގެއްލުމެއް ިރުފ ޔާގެ )ފަންސާސްހާސް(
)ފަސްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާިި-/500ލަރަކުިއަތޮޅުގޭގައ ިތ ބުމުގެިޚަރަދަށްިކުރަނީިމަހަކުިކައުންސ 

ިކެއްކުމާއ  ިއ ތުރުން ިމީގެ ިއަދ  ިމަސައްކަތްިި،ކަމަށާއ ، ިއ ސްތ ރ ކުރުމުގެ ިދޮވެ ކާންދ ނުމާއ 
ިގަޑ ތަކުގައ ކަމަށްި ިރަސްމީ ިމީހުންލައްވާ ިމަސައްކަތު ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ކުރުވަނީ

 މައްސަލަ.ިބުނާ
ި

1 



 

2 
 

 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
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ިބަޔާންޮކށްފައ ި ިކޮންތަންތަނެއްަކން ިދީފައ ވަނީ ިކައުންސ ލުން ިސ ޓީ ިމާލޭ ިވަކ އުޞޫލެއްނެތ  ޝަކުވާގައ ،
ިނެތުމުންނާއ ،ިމައްސަލަިބެލޭވަރަށްިމަޢުލޫމާތުިހ މަނާފައ ނުވާތީ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިއުސޫލެއްނެތ ،ި ިއެއްެވސް ިކައުންސ ލުން ިސ ޓީ ިުބާނިމާލޭ ިކަމަށް ިދޫކުރާ ިކުއްޔަށް ަތންތަްނ
ިމައްސަލަ.

2 

ނޑައ ިބ ންިސާފުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިކުަނހަންޫދި ލ.ކުނަހަންދޫިޒ ޔާރަތްމަގުގައ ިުހރ ިރުއްގަސްިކަ
ިއެންމެި ިހުށަހަޅާފައ ވަީނ ިއެދ  ިއެމަަސއްކަތަށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ

ިކަމާ ިއަގަކީިފަރާތަކުން ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަގެއްކަމަށް ިކޮށްދޭެނ ިއެމަސައްކަތް ިއެަފރާތުން ިއަދ  އ ،
4,500.00ިި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިކަމާއ ،ިދަޢުލަތު ިރުފ ޔާ(ިރުފ ޔާ ިފަސްސަތޭކަ 4.28ި)ހަތަރުހާސް

ި ިއަގު ިމަސައްކަތުގެ ިމަސައްކަތަކީ، ިގޮތުން، ިރުފ ޔ25,000.00ިިާގައ ވާ ިރުފ ޔާ( )ފަންސަވީސްހާސް
ި ިމަދުވެގެން ިމަސައްކަތެއްނަމަ، ިފަރާތަކ01ިިާހަމަނުވާ ިއެކަށީގެންވާ ިއެންމެ ިބަލައ ގެން ިއަގު ފަރާތަކުން

ިގޮތުންނަަމ،ި ިބުނާ ިގަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ ިދަޢުލަތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ، ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް
ި ިއ ޢުލާންކ01ިުމ މަސައްކަތަކީ ިކަމަކަްށނުާވތީއާއ ފަހަރަށް ިއެފަރާތާި، ރަންޖެހޭނެ ިމ މަސައްކަތް އަދ 

ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްކަމަށްވާީތ،ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިި

ި

ނޑައ ިބ ންިސާފުކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްި ލ.ކުނަހަންދޫިޒ ޔާރަތްމަގުގައ ިހުރ ިރުއްގަސްިކަ
ކުނަހަންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިކުރ ިއ ޢުލާނަކާިގުޅ ގެންިކުރ މަތ ލީިގައ 1021ިިމާޗްި

ިއ ޢުލާންނުކޮށް ިއ ތުރަށް ިފަރާތެއްވޭތޯ ިދެވަނަ ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިފަރާތަކުން ، އެންމެ

ިގެިކުރީކޮޅުިއެމަސައްކަތްިފަރާތަކާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.1021ިއޭޕްރ ލްި

3 

ިއަނދައ ގެންިިހދ.ނޮޅ ވަރަމް ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިއެންމެހާ ިއެއ ދާރާގައ ވާ ިކުރ ން ިއ ދާރާގައ  ކައުންސ ލްގެ
ި 4002ިިގޮސްފައ ވާތީ، ިސަބަުބން ިނެތުމުގެ ިރެކޯޑެއް ިއެއްވެސް ިކުރީގެ ިއަހަރުގެ ި،ހދ.ނޮޅ ވަރަމްވަނަ

ިއެއ ދާރާގެ ިލ ޔެކ ޔުމެއް ިއަދ  ިދުވަސްވަރަކާއ  ިބަދަލުގެނެސްފައ ވާ ިގޯއްޗައް ލ ޔެކ ޔުންތަުކްނިިރައްޔ ތާގެ
ިމަޢުލޫމާުތި ިއ ތުރު ިމ މައްސަލައާގުޅޭ ިދީފައ ވާތީއާއ ،ިއަދ  ިލ ޔުމެއް ިއެފަރާތަށް ިބުނެ ިނެތްކަމަށް އެނގެން

ިލ ބެންެނތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ިބ ންި ިމަގެއްލައ ގެން ިއޮތް ިކައ ރީގައ  ިއެގޯތ  ިގޯއްޗަށް ިރައްޔ ތެއްގެ ހދ.ނޮޅ ވަރަމް
ިބަނބުކެޔޮގަހުގެިއ ތުރުކޮށްދީ ިހަތަރު ިހުރ  ިއެމަގުގައ  ިކަމަށާއ ، ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ފައ ވަނީ

ިބަދަލެއްި ިއެއްވެސް ިލ ެބންޖެހޭ ިއެގަހަށް ނޑާލުމަށްފަހު، ިކަ ިއެންގުމަކާނުލައ  މާރ ސުންނަށް
 މ އަދާިހަމައަށްވެސްިދީފައ ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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1022ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްިއޮފ ސަރެއްިބޭނުންވެގެންިއެއ ދާރާއ ންިގއ.ދެއްވަދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި
ިެތރެއ ންި ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިއެމަގާމަށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއަހަރު ވަނަ
ިއ ވެލުއޭޝަނުންިއެންމެިމަތ ންިމާރކްސްިލ ބުނުިފަރާތާކަންިމ މައްސަލައާިގުޅ ގެންިލ ބ ފައ ވާިލ ޔުންތައް

ިއެނގޭތީއާއ ،ިއަދ  ިމ ހ ސާބުްނި، ބެލ ބެލުުމން ިހ ނގާފައ ނުވާތީ،ިމައްސަލަ ިމ ކަން ިގޮތަށް މ ޝަކުވާގައ ވާ
ިނ ންމީއެވެ.ި

ި

ިބޭނުންވެގެންި ިއޮފ ސަރެއް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ގއ.ދެއްވަދޫ
5ިޅ ގެންިކުރ މަތ ލ ިވަނަިއަހަރުިނ މުނުހ ސާބުގައ ިކުރ ިއ ޢުލާަނކާިގ1022ިުއެއ ދާރާއ ންި

ި ިވަނީ ިޝޯޓްލ ސްޓްކޮށްފައ  ިއޭގެތެރެއ ން ިއ ންޓަވ އުކުރުމަށްފަހު ިކަމަށާއ ،1ިިފަރާތާ ފަރާތެއް
ި ިހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައ 1ިިމ  ިވަޒީފާ ިފަރާަތށް ިލ ބުނު ިމާކްސް ިއެންެމގ ނަ ިތެރެއ ން ފަރާތުގެ

ި ިފޮނުވުމުން،ިމ  ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ިލ ޔެކ ޔުނ1ިްސ ވ ލް ިބެލުމަްށފަހު،ިފަާރތުގެ ތަކަށް
ިެއި ިފަރާތަކީ ިބުެނފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިދެއްވަދޫ ިލ ބޭކަަމށް ިމާކްސް އެންމެމަތީ
މަޤާމަށްިޝަރުޠުހަމަވާިފަރާތެއްޫނންކަމަށްިއެކޮމ ޝަނުންިުބނުމުްނ،ިއެމަގާމްިހަމަޖެއްސުމަށްި

 ށްިބުނާިމައްސަލަ.ވަނައަށްިއޮތްިނަންިަކމ1ިައެކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިދެންިފޮނުވީި
 

5 

ިމ ކޮމ ޝަނުްނި ިކަމަކަށްވާތީ، ިމައްސަލައެއް ިކުރ ޔަށްދާ ިމަރުޙަލާގައ  ިޝަރުޢީ ިމ ހާރު މ މައްސަލައަކީ
ިމ މައްސަލަިއ ތުރަށްިކުރ ޔަށްިނުގެންދ އުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިދޫކޮށްފައ އޮތް ިކުއްޔަށް ިރައްޔ ތަކަށް ިއެރަށު ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ބ މެއްގެިރ.މަޑުއްވަރީ
ި ިސެޕްޓެމްބަރ ިދޫކޮށްލުމުގ1022ިިެމުއްދަތު ިބ ން ިއެ ިއ ރު، ިދޫކޮށްލ  ިހަމަވެގެން ގައ 

ިތަޅާފައި  ިޢ މާރާތް ިހުރ  ިކޮށްފައ  ިއެބ މުގައ  ިއޭނާ ިވަނީ ިއޭނާ ިކުރ ން ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް
އްިކަމަށާއ ،ިމ އީިއޭނާއަށްިބ ންިޫދކުރ އ ރުިވެވ ފައ ވާިއެއްބަސްވުމާިޚ ލާފަށްިކޮށްފައ ވާިކަމެ

ި ިކައުންސ ލްގެ ިމަޑުއްވަރީ ިމ މައްސަލައާބެހޭގޮތުްނ ިޖަލްސާއ ނ12ިިްކަމަށާއ ، ިޢާންމު ވަނަ
ިއެހެންނަމަވެސް ިކަަމށާއ ، ިހުށަހެޅުމަށް ިކޯޓަށް ިމައްސަލަ ިވަނީ އޭނާއަކީިި،ފާސްކޮށްފައ 

ިމެޖޯރ ި ިއެމް.ޑީ.ޕީ.ިގެ ިކައުންސ ލަކީވެސް ިމަޑުއްވަރީ ިއެކްޓ ވ ސްޓަކަށްވެފައ  ޓީިއެމް.ޑީ.ޕީ.ިގެ
ިފޮނުވާފައ ވަީނި ިކައުންސ ލުން ިފޮނުވ އ ރު ިކޯޓަށް ިމަްއސަލަ ިމ  ިތަނަކަށްވެފައ ، އޮތް

 ވަނަިޢާންމުިޖަލްސާއ ންިނ ންމ ިގޮތަކަށްިނޫްނިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.12ިކައުންސ ލްގެި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ި ިފަރާތަށް ިދ ރ އުޅެމުންދާ ިމަރަދޫގައ  ިސ ޓީގެ 21ިިއައްޑޫ 1022ިިއޮކްޓޯބަރ ިފެށ ެގން 24ިއ ން
ިސ އްހީމަރުކަޒުގ1022ިިެޑ ސެމްބަރި ިމަރަދޫ ިކުރ ން ިދެވ ފައ ނުވަނީ،ިއޭނާއަކީ ިއެލަވަންސް ިދަތުރު އަށް

ިސ އްހީމަރުކަޒަށް ިސ.ޭފދޫ ިކުރަމުންދަނ ކޮށް، ިމަސައްކަތް ިމަގާމުގައ  ިގޮތުްނިިޑްރައ ވަރެއްގެ ވަގުތީ
ިފޭދޫި ިތަނަކީ ިމަސައްކަތްކުރާ ިރަސްމީކޮށް ިއޭނާ ިއަދ  ިކަމާއ ، ިމުވައްޒަފަކަްށވާތީ ބަދަލުކުރެވ ފައ ވާ

ި ިކަމުގައ ، ިދަތުުރ1022ިިސ އްޙީމަރުކަޒު ިެފށ ގެން ިއެދުވަހުން ިހަމަޖެއްސުމާއެކު، ިއަހަރު ވަނަ
ި ިމަހަުކ ިގޮތުގައ  300.00ިިއެލަވަންސްއެއްގެ ިރުފ ޔާ ިކަމަށާއ )ތ ންސަތޭކަ( އެަތނުގައ ި، އަދ ، ދެމުންދާ

ިދެވޭި ިއެމުވައްޒަފުންނަށް ިގޮތުގައ  ިއެލަވަންސްއެއްގެ ިރ ސްކް ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއެހެން ިކުރާ މަސައްކަތް
ފައ ސާއަކީ،ިއެމުވައްޒަފުންިސ ވ ލްިސަރވ ސްގެިމުވައްޒަފުންގެިގޮތުގައ ިތ ބ އ ރުިދެމުންއައ ިމ ންވަރަށްި

ިއެމު ިކޯޕަރޭޝަނަށް ިލ ބެމުންއައ ިކަމާއ ، ިކުރ ން ިމުވައްޒަފަކަށް ިއެއްވެސް ިގުޅ ގެން ިބަދަލުވުމާ ވައްޒަފުން
ިބަދަލުކުރެވ ފައ ވާ ިކޯޕަރޭޝަނަށް ިއުނ ކުރުމެއްނެތ  ިއ ނާޔަތެއް ިސަރވ ސްިއެއްވެސް ިހެލްތް ިމާލޭ ތީކަމަށް

ި ިނުބެލެކޯޕަރޭޝަނުން ިހ ނގާފައ ވާކަމަށް ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ ިމ ކަމުގައ  ިަމއްސަލަިބުނެފައ ވާތީ، ޭވތީ،
ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

 

 

ިސަރވ ސަސްި ިހެލްތު ިސަދަން ިފަރާތެއް ިދ ރ އުޅެމުންދާ ިމަރަދޫގައ  ިސ ޓީގެ އައްޑޫ
ިކަމަށާއ ،ި ިވެދާނެ ިމަހެއް ިމ ހާރު ިވަޒީފާއަދާކުރާތާ ިމަރުކަޒުގައ  ިޞ އްޙީ ިފޭދޫ ކޯޕަރޭޝަނުގެ

ި ިދ އުމަށްޓަކައ  ިަތނަށް ިވަޒީފާއަދާކުރާ ިފަދައ ން ިއަނެއްރަށަްށިއޭނާ ިއެއްރަށުން ޮކންމެދުވަަހކު
ިަދތުރުި ިމުވައްޒަފުންނަށް( ިމަރުކަޒުތަކުގެ ި)ޞ އްޙީ ިމުވައްޒަފުްނނަށް ިއެހެން ދަތުރުކުރާ
އެލަވަންސްިދޭއ ރު،ިއޭނާއަށްިއެއެލަވަންސްިނުދޭިކަމަށާއ ،ިއެމަރުކަޒުގެިއެޓެންޑެންޓުންނަށްި

ރ ސްކްިއެލަވަންސެއްދޭިއެޓެންޑެންޓަުކިިރުފ ޔާގ15ިެ/-ރ ސްކްިއެލަވަންސްިދ ނުމުގައ ވެސް،ި
ި ިއެގެންދަނީ ިދެމުން ިއެޓެންޑެންޓަކަށް ިއަނެއް ިއ ރު ިރ ސްކ200ިިް/-ހުރ  ރުފ ޔާގެ

ިއެލަވަންސެއްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

7 

ިކޮރަޕްޝަނުގ4000ިިެ ިރެކްރޫޓްކުރުމުގައ  ިޓީޗަރުން ިއެޑ އުކޭޝަނުން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއަހަރު ވަނަ
ިހ ން ިކަމާއ ޢަމަލުތަކެއް ިގެންާދ ިބަލަުމން ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލައެއް ިބެލެވޭ ، ގާފައ ވާކަމަްށ

ިކަމާއ ،ި ިވެރ އެއް ިއުޅޭ ިއެޑ އުކޭޝަނުގައ  ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިފަރާތަކީ ިއެއް ިޝާމ ލްވާ އެމައްސަލާގައ 
ި ިއެޑ އުޭކޝަނުގެ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިނެރުއްވ  ިޖެނެރަލް ިއޮޑ ޓަރ ިއޮޑ ޓ4000ިިްއަދ ، ިއަހަރުެގ ވަނަ

ިރ  ިއެޑ އުކޭޝަނުެގ00ިިޕޯޓުގެ ިއޮފް ިކަމާއ ،ިމ ނ ސްޓްރީ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިއެކަން ިނަންބަރުގައ ވެސް ވަނަ

ވަނަިމާއްދާގައ 1ިިވަނަިއަހަރުެގިއޮޑ ޓްިރ ޕޯޓްގ1020ިިެމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަންގެި
ިމަގުފައ ވާގޮތަްށި ިކޮރަޕްޝަނަށް ިބޭނުންޮކށްގެ ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ފާހަގަކޮށްފައ ވަނީ
ިއެކަންތައްި ިރ ޕޯޓުގައ  ިއޮޑ ޓް ިކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ، ިކަންތައްތަކެއް ިވެރ އެއް އެމ ނ ސްޓްރީގެ

ިއޭނާިފާހަގަ ިމަޤާމަށް ިފައ ނޭންސްގެ ިޖެނެރަލް ިޑ ރެކްޓަރ ިއެމ ނ ސްްޓރީގެ ކޮށްފައ ވާއ ރު،
ިއޮޑ ޓްި ިއޭނާއާބެހޭގޮުތން ިކަމަށާއ ، ިނ މ ފައ  ިއ ްނޓަވ އުކޮށްވެސް ިމ ހާރުވަނީ ކުރ މަތ ލައ ގެން
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިމަޢުލޫމާުތި ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިކަމަށް ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިއޭނާ ިމަގާމަށް ިފައ ނޭސްގެ ިޖެނެރަލް ޑ ރެކްޓަރ
ިހަ ިމީަހކު ިއެމަގާމަށް ިރ ޢާޔަތްކޮށްގެން ިމ ކަްނތައްތަކަށް ިސަރވ ސްިލ ބ ފައ ވާތީ، ިސ ވ ލް މަޖެއްސުމަށް

ިކޮމ ޝަނުގައ ިދެންނެވީއެވެ.ި

ިއަނެއްކާި ިއޭނާ ިހުއްޓާ ިފ ޔަވަޅެއްނޭޅ  ިއެއްވެސް ިކަންތަކާމެދު ިހުރ  ިފާހަގަކޮށްފައ  ރ ޕޯޓްގައ 
ިކުރުމުގެި ިއ ުތރުކަންތައްތަކެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިޮހވ އްޖެނަމަ، ިމަތީމަޤާމަކަްށ ފައ ނޭންސްގެ

ިފުރުޞަތުިބޮޑުވެގެންިދާނެކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
 

ި ިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ިމައްސަލައާމެދު ިބަލައ ގަނެ ިގޮތުގައ  ިމާލ ްއޔަތުގެިއަވަސްކަމެއްގެ ދަޢުަލތުގެ
ި ިގައ ،4.02ިގަވާއ ދުގެ ިަހމަހަމަިި)ނ( ިގެންދ އުމަށްޓަކައ  ިގޮތެއްގައ  ިވާދަވެރ  ިކަންތައް ބީލަމުގެ

ިބަޔާންކޮްށަފއ ވާއ ރު، ިދޭންވާނެކަމަްށ ިފަރާތްަތކަށް ިާޤބ ލް ިުޖޑީޝަލްިިފުރުޞަތުތަކެއް، ިއޮފް ޑ ޕާޓްމަންޓް
ިހޯދަްނި ި ިސާމާނުތަކެއް ި ިއެހެންނ ހެްނ ި ިއެއާގުޅޭ ިސަރވަރއަކާއ  ިނެޓްވަރކް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށް

ތަކެތ ިގަތުމަށްިވަކ ިބްރޭންޑެއްިޚާއްޞަވެފައ ިބޭނުންވެގެންިިއެޑ ޕާޓްމަންޓުންިިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނުގައ ،ި
ބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،ިއެކަމުގެިސަަބބުންިއަންދާސީިހ ސާބުިުހށަހަޅަންިބޭނުންވާިފަރާތްތަކަށްިޮއތްިަހމަހަަމި

ިއެއ ޢުލާންި ިާފހަގަކުރެވޭތީ، ިގެއްލ ގެންދާކަްނ ިގަވާއ ދާިިފުރުޞަޠު ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ބާޠ ްލކޮށް
ިމ ކޮމ ޝަނުންި ިގެންދ އުމަށް ިކުރ ޔަށް ިކަންތަްއ ިގަތުމުގެ ިއެތަކެތ  ިޮކްށގެން ިއ ޢުލާން ިއަލުން އެއްގޮތަށް،
ިމ ހ ސާބުްނި ިމ މައްސަލަ ިދަންނަވާފައ ވާތީ، ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުގައ  ިޖުޑީޝަލް ިއޮފް ޑ ޕާޓްމަންޓް

 ނ ންމީއެވެ.
ި

ިއެއާގުޅޭި ިސަރވަރަކާއ  ިނެޓްވަރކް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށް ިޖުޑީޝަލް ިއޮފް ޑ ޕާޓްމަންޓް
އެހެނ ހެންިސާމާނުތަކެއްިހޯދަންިބޭނުންވެގެންިއެިޑ ޕާޓްމަންޓުންިކުރ ިއ ޢުލާނުގައ ،ިތަކެތީގެި

(ިބްރޭންޑުގެިތަކެތ DELLިސްޕެސ ފ ކޭޝަންިދީފައ ވާއ ރުިއެިހުރ ހާިތަކެއްޗަކީވެސްިޑެލްި)
ިކަަމށްިކަމަ ިމ  ިފަރާތްތަކަށް ިވ ްއކާ ިބްޭރންޑްތައް ިއެހެން ިުކރުމުން ިއ ޢުލާން ިމ ގޮތަްށ ށާއ ،

1021ިމެއ 20ިިކުރ މަތ ލުމުގެިފުރުޞަތުިހަނ ވެގެންދާިކަމަށާއ ،ިމ ިއ ޢުލާންިނެރެފައ ވަނީި
ި ިދުވަަހކީ ިހުަށހަޅަންޖެހޭ ިބ ޑް ިކަމަށްެވފައ  ިދުވަުހ ިބުރާސްފަތ  28ިިވީ ާވ1021ިިމެއ 

ިހޯމަދުވަހު ިކުރ22:00ިިުގެ ިވަރަށްވުރެ ިއެކަށީގެންވާ ިމ ފަދަކަމަކަށް ިމ އީ ިކަމަށްވާތީ އަށް
މުއްދަތެއްކަންވެސްިފާހަގަކުރެވޭިކަމަށާއ ،ިއަދ ިމ ތަކެއްޗާިބެހޭޮގތުންިއެއްވެސްިމަޢުލޫމާތެްއި

ިދ ނުމެއްވެސްިނުބާއްވާިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.
 

9 

ިބޭުނން ިހޯދަން ިއ މާމަުކ ިމ ސްކ ތަށް ިޑ ސެމްބަރިތ.ކ ނބ ދޫ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިކ ނބ ޫދ ވެގެން
ިހުށަހަޅާފައ ާވ1022ިި ިއެއްފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިއެމަގާމަށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިފަހުކޮޅު ގެ

ލ ޔުމުގ01ިިެލ ޔުންތަކުގައ ިއަމ އްލަިކުންފުންޏެއްގެިލެޓަރހެޑްގައ ިމަސައްކަތްިކޮށްފައ ވާކަމަށްިދީފައ ވާި
ިއެމަގާމަްށިިތާރީޚްތައް ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިއެކަން ިއ ސްލާޙްކުރުމަށްފަހު ިއެތާރީޚްތައް ތަފާތުވެފައ ވާތީއާއ ،

ިއ ދާރާއ ންި ިކައުންސ ލްގެ ިކ ނބ ޫދ ިބޭނުންވެގެން ިހޯދަން ިއ މާމަކު ިމ ސްކ ތަށް ތ.ކ ނބ ދޫ
ިކުރ މަތި 1022ިޑ ސެމްބަރި ިވަޒީފާއަށް ިއ މާމުކަމުގެ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިފަހުކޮޅު ގެ

ި ިތެރެއ ން، ިއެދެމީހުންގެ ިކައުންސ ލްގެިއެއްފަރާަތށް ިކ ނބ ދޫ ިހަމަޖެއްސުމަށްޓަަކއ  ވަޒީފާ
ިއީިއ ދާރާ ިވެރ ޔާ ިޒ ންމާދާރު ިފޮނުވ ި-ގެ ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިމެދުވެރ ކޮށް މެއ ލް
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިމާރކްސްި ިއޭނާއަށް ިއެލ ޔުންތަކަށް ިކަމުގައ ވާތީ، ިތާރީޚެއްގައ  ިމާފަހުގެ ިއޭގެ އ ންޓަރވ އުކޮށްނ މ ،
މަގާމްިހަމަޖެއްސުމުގެިމަސައްކަތްިދީފައ ނުވާކަމާއ ،ިއަދ ،ިއެމަގާމަށްިކުރ މަތ ލާފައ ވާިއަނެއްިފަރާތަށްިއެ

ިމ ކޮމ ޝަނަްށި ިބެލުމަށްފަހު، ިމ މައްސަލަ ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ކުރަމުންދާކަމަށް
ިހަމަޖައްސާފައ ނުވާތީި ިމ މަގާމް ިފަރާތަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިއަދ ، މަޢުލޫމާތުދީފައ ވާތީއާއ ،

ިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީެއވެ.

 

ި ިތެރޭގައ ، ިފަރާތުންލ ޔުންތަކުގެ ިކުރ މަތ ލ  ިޞައްޙަނޫންިިއެވަޒީާފއަށް ުހަށހެޅ ކަމަށްބުނާ
ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިކ ނބ ދޫ ިހ މެނ ފައ ވާކަން ިލ ޔުމެއް ިއެނގ ފައ ާވިކަމަށާއ ،ިގެ ފަރާތުން

ގ ަނިމާކްސްިލ ބުނުކަމަށްިވަނީިމ ިލ ޔުމަށްވެސްިމާކްސްދީގެންިިވަޒީފާއަށްިހުށަހެޅ ިފަރާަތށް
ި ިލ ޔުމަކީ ިއެ ިކުންފުންޏެއްކަމަށާއ ، ިކަމަށާއ ،ިއަމ އްލަ ިލ ޔުމެއް ިއޮންނަ ިލެޓަރހެޑްގައ  ގެ

7ިި، އޭގައ ވާގޮތުންނަމަ 1020ިިއޭޕްރ ލް ިފެށ ގެން 15ިިއ ން ިނ ޔަލަށ1022ިިްޖުލައ  ގެ
ިފަރާތަކީވަޒީފާ ިހުށަހެޅ  ިވަޒީފާގައި ިއަށް ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ްވ ިކުންފުނީގެ ެއ

ިލ ޔުމުގައ ި ިއެ ިމ ގޮތަށް ިމީހެއްކަމަާށއ ، ިކޮށްދީފައ ވާ ިމަސައްކަތް ިފަރުވާތެރ ކަމާއެކު ވަރަށް
ި ިވާއ ރު، 1020ިިބަޔާންކޮށްފައ  ިފެށ ގެން ިމަަހކުން ިކޮންމެވެސް ިއަހަރުގެ ިެއފަރާތުންިވަނަ

ިކ ނބ ދޫިކ ނބ  ިދ ޔަކަން، ިކުަރމުން ިހުކުރު ިގަވާއ ދުން ިަމހަކުހެން ިކޮންމެ ިއ މާމުވެ ދޫގައ 
ިކަަމށްި ިއެބަހުރ  ިފެންނަްނ ިލ ޔެކ ޔުމުްނ ިއ ދާރާގެ( ިކަުއންސ ލްގެ ިކ ނބ ދޫ ި)މ ހާރު އޮފީހުގެ

 ބުނާިމައްސަލަ.

ި

ި ިގަތުމަށް ިއައ ޕެޑް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިއައްޑޫ ިއެކަން ވަނ4004ިައ ޢުލާންކޮށްފައ ވާއ ރު،
އަހަރުގެިބަޖެޓުގައ ިހ މަނާފައ ނުވާތީއާއ ،ިބަޖެޓްިކުރެވ ގެންިނޫނީިއެފަދަިތަކެތ ިނުގަނެވޭނެތީއާއ ިދ ވެހި 
ިރަނގަޅުކަމެއްކަމަްށި ިއެންމެ ިކުރުމަކީ ިމ ފަދަކަމެއް ިމ ވަގުތު ިބަލާއ ރު ިހާަލތަްށ ިއ ޤްތ ޞާދީ ދައުލަތުގެ

ިއ ދާރާއަށްިނުފެންނާީތ،ިއައ  ިއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެ ިބާޠ ލްކުރުމަށް ިއ ޢުލާން ިކޮށްފައ ވާ ިގަތުމަށް ޕެޑް
ިއެންގީއެވެ.

 

ިއައްޑޫި ިޭބނުންވެގެްނ ިގަްނނަން ިތްރީ ިއައ ޕެޑް ިޢަދަދެއްގެ ިގ ަނ ިކައުންސ ލަށް ިސ ޓީ އައްޑޫ
ކައުންސ ލަށްިގައ ިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނުގައ ،ިއ1021ިެއޭޕްރ ލ24ިިްކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންި

ި ިހ މެނޭ ިފަންކްޝަން ިތްރީޖީ ިވައ ފައ  ިބޭނުންަވނީ ިއައ ޕެޑ28ިިްހޯދަން ިކުލައ ގެ ިކަޅު ޖީބީގެ
ިތްރީއަށްިވާންޖެހޭނެކަމަށްިއެއ ޢުާލނުގައ ިބުނެފައ ވާިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ކުއްޔަށްިދޫކޮށްފައ ވާިބ މާިސ.ފޭދޫިކުޑަކުދ ންގެިޕާކްތެރޭގައ ިސައ ހޮޓަލެއްިހ ންގުމަށްިފޭދޫިރކ.ކޮމ ޓީންި
ިކައުންސ ލްގެި ިއައްޑޫ ިކަންތައް ިހޯދުމުގެ ިއެފައ ސާ ިނުދައްކާތީ، ިކުލ  ިއެބ މަްށ ިފަރާތުން ޙަވާލުވެފައ ވާ

 އ ދާރާއ ންިކުރ ޔަށްިގެންދާތީ،ިމ ކޮމ ޝަނުންިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިސައ ހޮޓަލެއް ިޕާކްތެރޭގައ  ިކުޑަކުދ ންގެ ިކުއްޔަށްިސ.ފޭދޫ ިރކ.ކޮމ ޓީން ިޭފދޫ ހ ންގުމަްށ
ިދ އުމުންި ިރައްޔ ތުންތަކެއް ިއަރަށު ިސާފުކުރުމަށް ިަމޢުލޫމާތު ިގޮުތން ިބ ާމބެހޭ ދޫކޮށްފައ ވާ

ިއެމަޢުލޫމާތުިސާފުކޮށްދީފައ ނުވާަކމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

12 

ި ިބެލ ބެލުމުގައ  ިލ ޔުންތައް ިލ ބ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިގުޅ ގެން ިކޮްށފައ ވަީނިމ މައްސަލައާ އެމަސައްކަތް
ދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިކަމަށްިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ،ިއަދ ިއެމަސައްކަތަކީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްި
ިގެންދަންޖެޭހި ިކުރ ޔަށް ިހުށަހަޅައ ގެން ިބޯޑަށް ިއ ވެލުއޭޝަން ިޓެންޑަރ ިޓްރެޜަރީގެ ިއެންޑް ފ ނޭންސް

ި ިއަތޮޅުތެރޭގައ  ިކޮށްފައ ާވިޕްރޮޖެކްޓަކަށްވާތީ، ިހޯދުމަށް ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ ިތަންތަނަށް ިޚ ދުމަތްދޭ ޞ އްޙީ
ިުކރ ޔަށްި ިއެމަސައްކަތް ިހުށަހަޅައ ގެން ިބޯޑަްށ ިއ ވެލުއޭޝަން ިެޓންޑަރ ިާބޠ ލްކުރުމަށްފަހު އ ޢުލާން

ިއަދ  ިޚ ލާފަްށިި،ގެންދ އުމަށާއ ، ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިމަސައްކަތް ިމ ބާވަތުގެ ިއޮތްތާނގައ  ކުރ އަށް
ިކުރުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތްިއެންޑްިފެމ ލީގައ ިދެންނެވީއެެވ.ނު
ި

ިތަކެތ ި ިޢަދަދެއްގެ ިގ ނަ ިބޭުނންާވ ިސެންޓަރުތަކަށް ިހެްލްތ ިހުންނަ އަތޮޅުތަކުގައ 
ިއ ޢުާލާނި ިކޮށްފައ ވާ ިދާދ ފަހުން ިފެމ ލީން ިއެންޑް ިހެލްތް ިއޮްފ ިމ ނ ސްޓްރީ ގަތުމަށްޓަކައ ،

ިމަޢުލޫމާުތތަ ިދީފައ ވާ ިތަކެތީގެިގުޅ ގެން ިބޭނުންވާ ިހޯދަން ިއެމ ނ ސްޓްރީއ ްނ ިބަލާއ ރު، ަކށް
ި ިއަގު ިގައ ވާއ ދުގައ ވ20ިިާޖުމްލަ ިމާލ އްޔަތު ިދަޢުލަތުެގ ިއ ތުރުވާއ ރުވެސް، މ ލ އަަނށްވުެރ

ިހެލްތްި ިއޮފް ިހުށައެޅުމަކާނުލައ ،ިމ ނ ސްޓްރީ ިބޯޑަށް ިޓެންޑަރިއ ވެލުއޭޝަން ިޚ ލާފަށް ގޮތާއ 
ިއެމަސައް ިފެމ ލީން ިމ ހާރުިއެންޑް ިމަސައްކަތް ނޑައެޅުމުގެ ިކަ ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ކަތް

ިއެކަންވެސްި ިވ އްކަންޖެހޭއ ރު ިފޮތް ިބ ޑް ިމަސައްކަތަށް ިއެފަަދ ިކަމަށާއ ، ކުރ ޔަށްގެންދާ
 ކޮށްފައ ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

13 

ކޫއްޑޫގެިއެއްވެސްިބޯޓެްއި"ިބޯޓަށްިއަދ 202ި-ވަނަިދުވަހުިލ.އަތޮޅުގެިދޯންޏަކުންި"މ ފްކ21ިިޯއަދ 22ިި
ިބުނެފައ ާވތީއާއ  ިލ މ ޓެޑުން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިކޫއްޑޫ ިމަސްކ ރުވާފައ ނުވާކަމަށް ިޖެޓީއަށްވެސް ، އަދ 

ިނެތުމުްނި ިހޯދެން ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިމައްސަލަާއގުޅޭ ިެނތުމުން ިފަރާްތިއެނގެން ިހުށަހެޅ  އަދ ،ިމައްސަލަ
 ގެންދެވެންިނެތުމުންިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.މ މައްސަލަިއ ތުރަށްިކުރ ޔަށްި

"ިބޯޓުގެިކެޕްޓަާނ202ި-ގއ.ކޫއްޑޫިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްގެިއެސ ސްޓެންޓްިމެނޭޖަރި"މ ފްކޯ
ި 1021ިިގުޅ ގެން، ިމަހުގެ ިމާޗް ިއަހަރުގެ 22ިިވަަނ ިލ.އަތޮޅުެގ21ިިއަދ  ިދުވަހު ވަނަ

ޓަނުގެިމަހަށްިފައ ސާދ ނީިއެވަރުގ40ިިެތަިނުވ70ިަދޯންޏަކުންިއެބޯޓަށްިކ ރުވ ިކުދ މަހުގެި
ިކުދ ިމަހަށްިފައ ސާދޭިރޭޓަށްވުރެިބޮޑުިރޭޓަކުންކަމަށްިބުނާިމަްއސަލަ.
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިމ ފަހަ .2 ިބައެއްިޅ.ނައ ފަރުން ިހ މެނ ފައ ވާ ިލ ސްޓުގައ  ިނޮމ ނޭޓްވެފައ ާވ ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ރު
ިމާރކްސް ިބަލައ  ިއ ތުރަށް ިކޮމ ީޓން ިގޯތ  ިފޯމްތައް ިލ ެބްނިިފަރާތްތަކުގެ ިގޯތ  ިސަބަބުން ދަށްކުރުމުގެ

ިމައްސަ ިބުާނ ިއުނ ވާކަމަށް ިއެލ ސްޓުން ިފަރާތްތައް ިބައެއް ިތ ރީގައ ިހޮވ ފައ ވާ ިނ ންމ ގޮތް ލަ
 އެވަނީއެވެ.

ި
މ ިޝަކުވާގައ ިބުނާިޅ.ނައ ފަރުންިގޯއްޗަށްިއެދ ިޅ.ނައ ފަރުިކައުންސ ލްިއ ދާރާއަށްިހުށަހަޅާފައ ވ2.2ިާ.

ިނައ  ި"ފާދ އްޕޮޅު ިފަރާތުން ިޯފމް ިއެދޭ ިބަންޑާރަގޯއްޗަށް ިއެފޯމަްށ1022ިފަރުން ިއާއ ، "
"ި ިމާރކްސްދީފައ ވާ ިތާވަލު" ިޕޮއ ންޓްދޭ ިމީހުންނަށް ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިގޮތަށްިނައ ފަރުން ގައ ވާ

ިިއެފަރާތަށް، ބަލާއ ރު ިޖުމްލަ ިބައ ން ިޕޮއ ންޓް"ގެ 18ިި"ލ ބޭ ިލ ބ ފައ ވާއ ރު، ޖުަލއ 21ިިޮޕއ ންޓް
1007ިި ި)މާލޭ އެފަރާތުންގައ  ިރަށުގައ  ިއަނބ މީހާގެ ިކައ ވެނ ކޮށްގެން ިރައްވެއްސަކާ ގައ (ިމާލެ
28ިހުށަހެޅ ިތާރީޚާި)"1022ި"ފާދ އްޕޮޅުިނައ ފަރުންިބަންޑާރަގޯއްޗަށްިއެދޭިފޯމްިިފައ ވާތީ،ދ ރ އުޅެ
ި ިއެފަރާތުގ1022ެޖުލައ  ިހަމައަށް ިމުއްދަތަށްކައ ވެނީި( 8ިިިގެ 22ިިއަހަރާއ ، 14ިމަހާއ 

ިއެމުއްދަތަކީދުވަ ިދ ރ އުޅުނުިއެފަރާތުންިސްވެފައ ވާތީ، ިބޭރުގައ  ިިރަށުން ، ބެލެޭވތީމުއްދަތެއްކަމަށް

ި ިތާވަލު"ގެ ިޕޮއ ންޓްދޭ ިމީހުންނަށް ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް 22ިި"ނައ ފަރުން ިނަމްބަރު )ނައ ފަރުިވަނަ
ިކުރ ފަުހން ިބަދަލު ިދ ރ އުޅުން ިޭބރަށް ިރަށުން ިތެރެއ ން 2ިިިދަށުންި(ގެރަށްވެހ ންގެ ިފުރ  5ިއަހަރު

ި ިބައ ން ިނުފުރޭ ިއުނ 5ިއަހަރު ިޕޮއ ންޓް ިމީހުްނނަށްިކޮށްފައ ވަނީ ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ނައ ފަުރން
 ، ގައ ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާިއުޞޫލާިއެއްގޮތަށްިކަމާއ ޕޮއ ންޓްދޭިތާވަލު

 

ި ިނޮމ ނޭޓްވެފައ ވާ ިޫދކުރުމަށް ިގޯތ  ިމ ފަހަރު ިބައެއްިޅ.ނައ ފަރުން ިހ މެނ ފައ ވާ ލ ްސޓުގައ 
ިގޯތ ި ިސަބަބުން ިަދށްކުރުމުގެ ިމާރކްސް ިބަލައ  ިއ ތުރަށް ިކޮމ ީޓން ިގޯތ  ިފޯމްތައް ފަރާތްތަކުގެ

ިމައްސަލަ ިބުނާ ިއުނ ވާކަމަށް ިއެލ ސްޓުން ިފަރާތްތައް ިބައެއް ިހޮވ ފައ ވާ އާއި ލ ބެން
ިގޯި ިއ ޢްލާންކުރ އ ރު، ިނަންތައް ިމީހުންެގ ިލ ބޭ ިގޯތ  ިކުރ މަތ ލާފައ ވާިޅ.ނައ ފަރުން އްޗަށްއެދ 

ިގޮތުންި ިގެދޮރުގެ ިނަމަވެސް ިނުވާކަމަށާއ ، ިލ ބ ފައ  ިގޯތ  ިމީހަކަށް ިއެއްވެސް ިގެތަކުގެ ބައެއް
ިލ ބ ފައ ާވކަމަށާއ  ިގޯތ  ިބަޔަކަށް ިއެަތއް ިދ ރ އުޅޭ ިދޫކުރުމަށްި، މާތަނަވަސްކޮށް ގޯތ 

ިހު ިޅ.ނައ ފަރު ިަފރުމާކޮށްފައ ވަނީ ިއުޞޫލުތައް ނޑައަޅާފައ ވާ ިހަމަހަމަިކަ ިރައްޔ ތުންނަށް ރ ހާ
ި ިގެއަކުން ިެއއް ިނޫންކަަމށާއ ،ިމ ގޮުތން ިޮގތަކަށް ިލ ބޭނޭަފދަ ިގޯތ  މީހުންަނށ2ިިްއުޞޫލަކުން

ގޯތ ިލ ބޭއ ރުިހަމަިއެގޭގެިގޭބ ސީއާިދާދ ިއެއްޙާލަތެއްގައ ިދ ރ އުޅޭިއެހެންިފަރާތްތަކަށްިގޯތ ި
ިމަްއސަލަ ިބުނާ ިނުވާކަމަށް ިލ ބ ފައ  ިވަރަށްިޅ.ނައ ފަރުގައާއ  ިނެތ  ިބޯހ ޔާވަހ ކަމެއް އ 

ދަތ ޙާލުގައ ިދ ރ އުޅެންޖެހ ފައ ވާިގ ނައަދަދެއްގެިމީހުންތ ބ އ ުރ،ިޅ.ނައ ފަރުންިގޯތ ިދ ނުމަްށި
ިނަންތަްއި ިމީހުންގެ ިދ ރ އުޅޭ ިދަތ ހާލުގައ  ިއެފަދަ ިލ ސްޓްގައ  އެކުލަވާލެވ ފައ ވާ

ިމައްސަލަ ިުބނާ ިހ މެނ ފައ ނުވާކަމަށް ިގޯތ އާއ  ިފަރާތްތަކުގެިިޅ.ނައ ފަރުން ިހޮވުނު ދޫކުރުމަށް
ިނަމަވެސްި ިހ މެނ ފައ ވާކަމަށާއ ، ިފަރާތްތައް ިތަނަވަސް ިގޮތުން ިބޯހ ޔާވަހ ކަމުގެ ލ ސްޓުގައ 
ިލ ބ ފައ ނުވާި ިގޯއްޗެއް ިއެއްެވސް ިނައ ފަރުން ިހ މެނޭ ިެތރޭގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިއެދުނު ގޯއްޗަށް

ނެތ ،ިދަތ ިޙާލުގައ ި)ކައ ވެނ ކޮށްިގ ނަިިއަދ ިމައ ންބަފައ ންގެިގޯތ ންވެްސިދ ރ އުޅޭނޭިބ މެއް
ދަރ ންތަކަކާއެކު(ިދ ރ އުޅޭިބައެއްިފަރާތްތައްިއެލ ސްޓުގައ ިހ މެނ ފައ ިނުވުމަކީިކޮރަޕްޝަނަށްި

ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިކަމެއް ިކޮށްފައ ވާ ިމަގުފައ ވާގޮތަށް ިނުވަތަިއާއ  ިގޯއްޗެއް ޅ.ނައ ފަރުގެ
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިތާވ2.1ަ. ިޕޮއ ންޓްދީފައ ވާ ިމ ފޯމަށް ިބަލާއ ރު، ިަލށް ިފޯމަށް ިފަރާތުގެ ިުހށަހެޅ  ިއެދ  ޕޮއ ންްޓިގޯއްޗަށް
ިއުނ ކުރުމުގައ ،ިޕޮއ ންޓްދ ނުމު ނޑައަޅާފައ ވާިގައާއ ،ިޕޮއ ންޓް ިކަ ނޑާިިދ ނުމަށް ިމ ންގަ ތާވަލްގައ ވާ

ިމާރކު ިއެއްވެސް ިިހެއްިޚ ލާފަށް ިދީފައ ވާކަމެއް ިއުނ ކޮށްފައ ވާކަނުވަތަ ިނެތުާމއ ،ިއެނގެމެއް ން
ިލ ބުމަ ިގޯތ  ިސްކޯރކުރ ިޅ.ނައ ފަރުން ިދަށުން ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިނޮމ ނޭޓްވެފައ ވާ ށް
ި ިލ ބ ފައ ވަނީ 10ިިފަރާތަށް ިފަރާަތށްޮޕއ ންޓްކަމަށްވާތީއާއ ، ިކޮށްފައ ވާ ިބަޔާން ިޝަކުވާަގއ 

ިލ ބ ފައ  ިޖުމްލަ ިިޕޮއ ންޓްކަމަށްވާތީ،41ިވަނީ ިލ ބުމަށް ިގޯތ  ިނަންނައ ފަރުން ިއެފަރާތުގެ
 ކަމާއ ،ިނޮމ ނޭޓްވެފައ ިނުވާ

 
ިޝަރުތުފުރ ހަމ2.1ަ. ިތެރެއ ން ިފޯމްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިހޯދުމަށް ިގޯތ  ިނައ ފަރުން 2252ިވާ

ިިރާތައްފަ ިނ މުމަށްފަހު، ިބެލ ބެލުމުގައި ޗެކްކޮިތަކުރާރުކޮށްމާރކްސްދީ ިމ ގޮތުން ިށްފައ ވާކަމާއ ،
ިމާރކުހެމާރކު ިނުވަތަ ިޖެހޭކަމަށް ިއ ތުރުކުރަން ިޖެހޭހެއް ިއުނ ކުރަން ިކޮމެޓީއަށްިއް ިގޯތ  ކަމަށް

ިމަތ ްނި ިގޮތުގެ ިއެއްގޮތްވާ ނޑާ ިމ ންގަ ިތާވަލްގައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ފާހަގަކުރެވ އްޖެނަމަ،
ިމާރކު ިގެނެސްފައ ވާކަހައެފޯމެއްގައ ވާ ިއުނ އ ތުރު ިޗެކްކުރުމުގައ ިމާއ ،ިކަށް ިފޯމެއް ިއެއްވެސް އެއ ން

އްިގެނައުމުގައ ިކަނޑައެޅ ފައ ވާިޕޮއ ންޓްިތާވަލްގައ ވާިމާރކުހަށްިގެނެސްފައ ވާިއެއްވެސްިއުނ އ ތުރެ
ިއެނގެ ިގެނެސްފައ ވާކަން ިއުނ އ ތުުރ ިޚ ލާފަށް ނޑާ ިފަރާތަަކށްިިމާއ ،ެނތުިންމ ންގަ ިއެއްވެސް އަދ 

ި ިޚ ލާފަށް ނޑާ ިމ ންގަ ިތާވަލްގައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިމާރކުހެއް ިންިކަިކޮށްފައ ވާއުނ ލ ބެންވާ
 މާއ ،ނެތުިންއެނގެ

 

އެތައްިއާޢ ލާއެއްިދ ރ އުޅޭިކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިގޯތ ިިގޯއްޗަކުންިބައެއްވ ޔަސްިލ ބ ފައ ިނުވާ
ބޯހ ޔާވަހ ިކަމަށްިއެންމެިބޮޑަށްިބޭނުންވެފައ ވާިި،ލ ބޭިފަރާތްތަކުގެިނަންތައްިޢާްނމުިކުރ އ ރު

ިކައުންސ ލްގެި ިނައ ފަރު ިމ ކަމުގައ  ިކަމަށާއ ، ިނުހ މެނޭ ިއެލ ސްޓުގައ  ިފަރާތްތަކެއް ގ ނަ
ިއޮތްކަ ިބޮޑަށް ިވަރަށް ިއ ހުމާލު ިޢާއ ލާއަކުން ިއެއް ިކަމަށާއ ،ިއެއީ މީހުންަނށ2ިިްަމްށިފެންނަ

ި 8ިިނުވަތަ ިނުަވތަ ިބޯހ ޔާވަހ ކަމުނ1ިިްމީހުްނނަށް ިހޮވ ފައ ވާއ ރު، ިލ ބުަމށް ިޯގތ  މީހުންނަށް
ިއެފަރާތްތަކަްށި ިނުވުމަކީ ިލ ބ ފައ  ިޯގތ  ިފަރާތްތަކަށް ިލ ބ ފައ ެނތް ިމ ންވަރެއް އެއްވެސް

ިނ ގުޅައ  ިޙައްޤެއް ިމައްސަލަލ ބެންޖެހޭ ިބުނާ ިކަމަށް ިދެކޭ ިކަމަށް އާއ ިގަނެވ ފައ ވުން
ިޢާއ ލާއެއްގެި ިއެއް ިލ ސްޓްގައ ާވގޮތުން ިކޮށްފައ ވާ ިާޢންމު ިގޯތ ދ ނުމަށް ޅ.ނައ ފަރުން

ނަމަވެސްިއެކަމަށްިއެންމެިއެކަށީގެންވާިފަރާތްތައް/ޢާއ ލާތައްި، ގ ނަބަޔަކަށްިގޯތ ިލ ބޭިކަމަށާއ 
ިވެފައ ވާ ިމަޙްރޫމް ިކަށަވަރުިިގޯތ ލ ބުމުން ިރައްޔ ތަކަށް ިކޮންމެ ިއަސާސީން ިޤާނޫނު ކަމަށާއ ،

ިމީުހންި ިލ ބޭ ިގޯތ  ިގެއްލެމުންދާަކމަށާއ ، ިއެފަރާތްތަކަށް ިޙައްޤު ިބޯހ ޔާވަހ ކަމުގެ ކޮށްދޭ
ނޑައެޅުމުގައ ިގެންގުޅެފައ ވާިއުޞޫލުތަކުގައ ިއެކ ިރައްޔ ތުންެގިމެދުގައ ިތަފާތުިބޮޑުކަމަށްި ކަ

ިި.ބުނާިމައްސަލަ
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ިމ ފަހ2.8ަ. ިޅ.ނައ ފަރުން ިހ މެނ ފައ ވާ ިލ ސްޓުގައ  ިނޮމ ނޭޓްވެފައ ވާ ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ިއެއްވެސްރު
ިިއް،ފޯމެިއްގެފަރާތެ ިބަލައ  ިއ ތުރަށް ިކޮމ ޓީން ނޑައަޅާފައ ވާިގޯތ  ިކަ ިތެރޭގައ ، ޗެކްކުުރމުގެ

ި ިޚ ލާފަށް ނޑާ ިދަށްކޮމ ންގަ ިނެތުމާއ ،މާރކްސް ިއެނެގން ިހޮިށްފައ ވާކަން ިލ ެބން ވ ފައ ވާިގޯތ 
ިއުނ ވެިއްފަރާތެިއެއްވެސް ިމާރކްސްދ ނުމުެގިއެލ ސްޓުން ިޚ ލާފަށް ިއުސޫލާ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ފައ ވަނީ

ި ިދޫކުރުމަށް ިޯގތ  ިެނތުމުްނ،ިނައ ފަރުން ިއެނެގން 02ިިސަބަބުންކަން ިކޮށްފައ ވ1022ިިާޖޫން ގައ 
ި ިގުޅ ގެން ިކުއ ޢުލާނާ ިދަލީލު ިހ ންގާފައ ވާކަމަްށ ިޢަމަލެއް ިހެއްކެއްިކޮރަޕްޝަންގެ ިއެއްވެސް ރާ
ިއެްނޓި  ި-ނެތުމާއެކު، ިޤާނޫނުެގ ިކޮމ ޝަނުގެ ިމ މައްސަލައަީކ42ިިކޮރަޕްޝަން ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިމ މައްސަލަި ިމ ހ ސާބުން ިަކނޑައަޅައ  ިކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިނުވާ ިހ މެނ ަފއ  ިކުށެއް ިގެ ކޮރަޕްޝަން
 ނ ންމީއެވެ.ި

 
.1 ި ިޅ.ނައ ފަރުން ިނަންތައް ިމީހުންގެ ިލ ބޭ ިބައެއްިގޯތ  ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ިގޯއްޗަށްއެދ  އ ޢްލާންކުރ އ ރު،

ިމާތަނަވަސްކޮށްި ިގެދޮރުގެިގޮތުން ިނުވާކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް ިލ ބ ފައ  ިމީހަކަށްިގޯތ  ިއެއްވެސް ގެތަކުގެ
ިލ ބ ފައ ވާކަމަށާއ  ިގޯތ  ިބަޔަކަށް ިއެތައް ިއުޞޫލުތައްި، ދ ރ އުޅޭ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދޫކުުރމަށް ގޯތ 

ވަނީިޅ.ނައ ފަރުިުހރ ހާިރައްޔ ތުންނަށްިހަަމހަމަިުއޞޫލަކުންިގޯތ ިލ ޭބނޭފަދަިގޮތަަކްށިފަރުމާކޮށްފައ 
ި ިެގއަކުން ިއެއް ިމ ޮގތުން ިާދދ 2ިިނޫންކަމަށާއ ، ިގޭބ ސީއާ ިއެގޭގެ ިހަމަ ިލ ޭބއ ރު ިގޯތ  މީހުންަނށް

ިމައްސަ ިބުނާ ިުނވާކަމަށް ިލ ބ ފައ  ިގޯތ  ިފަރާތްތަކަށް ިއެހެން ިދ ރ އުޅޭ ިނ ންމ ގޮތްިއެއްޙާލަތެއްގައ  ލަ
 ތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.
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ިގ1.2ޯ. ިޅ.ނައ ފަރުން ިފަާރތަށް ިބުނާ ިޝަކުވާގައ  ިއ ދާރާއަްށިމ  ިކައުންސ ލް ިޅ.ނައ ފަރު ިއެދ  އްޗަށް
ި ިފޯމް ިއެދޭ ިބަންޑާރަގޯއްޗަށް ިނައ ފަރުން ި"ފާދ އްޕޮޅު ިއެފޯމަްށ1022ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއާއ ، "

"ި ިއެދ ފައ ވާމާރކްސްދީފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިިނައ ފަރުން ިތާވަލު" ިޕޮއ ންޓްދޭ ިގޮތަށްިމީހުންނަށް ގައ ވާ
ިި، ބަލާއ ރު ިއެފަރާތަށް ިޖުމްލަ ިބައ ން ިގެ ިޮޕއ ންޓް" ނޑ78ިިޭ"ލ ބޭ ި"ކެ ިލ ބ ފައ ވާއ ރު، ޕޮއ ންޓް

ި ނޑ ފައ ނުވާތީ، ިކެ ިޕޮއ ންޓެއް ިއެއްވެސް ިބައ ން ިގެ ިިެއފަރާތަށްޕޮއ ންޓް" ިޖުމްލަ 78ިލ ބ ފައ ވަނީ
 ކަމާއ ،ިޕޮއ ންޓް

 
ިޕ1.1ޮ. ިލ ބ ފައ މ ފޯމަށް ިފަރާތަށް ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިޅ.ިނައ ފަރު ިތާވަލަްށިބަލާއ ރު، ާވިއ ންޓްދީފައ ވާ

ިލ ބުމުގައ  ިދީފައ ވާކަންިިޕޮއ ންޓް ިމާރކުހެއް ިއެއްވެސް ިޚ ލާފަށް ނޑާ ިމ ންގަ ިތާވަލްގައ ވާ ޕޮއ ންޓް
ިނެތުމާއ ،އެނގެ ިތެިން ިފަރާތްތަކުގެ ިނޮމ ނޭޓްވެަފއ ވާ ިލ ބުމަށް ިގޯތ  ިއެންމެިޅ.ނައ ފަުރން ރެއ ން

ި ިލ ބ ފައ ވަނީ ިފަރާތަށް ިސްކޯރކުރ  ިބަޔާންކޮށްފައ ާވިޕޮއ ންޓްކަމަށްވާތީާއއ ،10ިިދަށުން ޝަކުވާގައ 
ިިފަރާތަށް ިލ ބުަމށް ިގޯތ  ިކަމަށްވާީތ،ިަނއ ފަރުން ިދަށުން ިއެއަށްވުރެ ިލ ބ ފައ ވަނީ އެފަރާުތގެިޕޮއ ންޓް
 ކަމާއ ،ިނޮމ ނޭޓްެވފައ ިނުވާނަންި

 
.1.1ި ިލ ބ ފައ ިޅ.ނައ ފަރުން ިގޯތ  ިމީހަކަށް ިއެއްވެސް ިގެތަކުގެ ިބައެއް ިކުރ މަތ ލާފައ ވާ ގޯއްޗަށްއެދ 

ިނު ިއޮްތިވާކަމާއ ، ނޑައަޅާފައ  ިކަ ިނުވަނީ ިނޮމ ނޭޓްެވފައ  ިލ ބުމަށް ިގޯތ  ިެގއަކަށް ިއެއްވެސް އެއ ން
ިމާރކްސްދ ނުމު ިޚ ލާފަށް ނޑާ ިމ ންގަ ިތާވަލްގައ ވާ ިނެތުމާއި ޕޮއ ންޓް ިއެނެގން ިސަބަބުންކަން ، ގެ

ދ ރ އުޅޭިއެތައްިިނައ ފަރުގެިބައެއްިގޭގައ ިދ ރ އުޅޭިމީހުންނަށްވުރެ،ިގެދޮރުގެިގޮތުްނިމާތަނަވަސްކޮށް
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ނާޑިިމަށްިޝޯްޓލ ސްޓްވެފައ ވަނީބަޔަކަށްިގޯތ ިލ ބު ނޑައަޅާފައ ިއޮތްިޕޮއ ންޓްިތާވަލްގައ ވާިމ ންގަ ކަ
ިމާރކްސްދ ނު ިަނއ ފަޚ ލާފަށް ިނެތުމާއ ، ިެއނގެން ިސަަބބުންކަން ިކުރެވުުނިމުގެ ިދ ނުމަށް ިގޯތ  ރުން

ި ިއެޑްރެހަކުން ިއެއް ިގުޅ ގެން ިވެފައ ނުވާތީއާއ ،2ިިއ ޢުލާނާ ިނޮމ ޭނޓް ިލ ބުމަށް ިގޯތ  ފަރާތަކަށް
ި ިދ ނުމަށް ިގޯތ  ިދ ނުމަށްޓަކައ ިޅ.ނައ ފަރުން ިގޯތ  ނޑަކީ ިމ ންގަ ިއުޞޫލީ ނޑައަޅާފައ ވާ ކަ

ިވަޒަންކުރުމަށް ިމީހުން ިޤަވާޢ ވަކ ހަމައަކުން ިޤާނޫނާ ިއެއްގޮތަށްޓަކައ  ިއޮްތިިާދ ނޑައަޅާފައ  ކަ
ިނޫންކަަމށްި ނޑެއް ިމ ންގަ ިހަމަހަމަ ިރައްޔ ތުންނަށް ިހުރ ހާ ިމ ންަގނޑަކީ ިއެ ނޑަކަށްވާތީ، މ ންގަ

ިނެތު ިޖާގައެއް ި-ެއންޓި މުން،ިބުނެވޭނެ ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިދަށުނ42ިިްކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިހ މެނ ފައ  ިކުށެއް ިގެ ިކޮރަޕްޝަން ނޑައަޅައި ިމ މައްސަލައަކީ ިކަ ިކަމަށް ިަމއްސަލައެއް ނުވާ

ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީެއވެ.
 

.1 ި ިދ ރ އުޅެންޖެހ ފައ ވާ ިދަތ ޙާލުގައ  ިވަރަށް ިނެތ  ިބޯހ ޔާވަހ ކަމެއް ގ ނައަދަދެއްގެިޅ.ނައ ފަރުގައ 
ި ިއެފަދަ ިލ ސްޓްގައ  ިއެކުލަވާލެވ ފައ ާވ ިދ ނުމަށް ިގޯތ  ިޅ.ނައ ފަުރން ދަތ ހާލުަގއ ިމީހުންތ ބ އ ރު،

 ލަިނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.ދ ރ އުޅޭިމީހުންގެިނަންތައްިހ ެމނ ފައ ނުވާކަމަށްިުބނާިމައްސަ
 
ިފަރާތަށ1.2ިިް. ިބުނާ ިޝަކުވާގައ  ިއ ދާރާއަްށި މ  ިކައުންސ ލް ިޅ.ނައ ފަރު ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ޅ.ނައ ފަރުން

ިއެދޭ ިބަންޑާރަގޯއްޗަށް ިނައ ފަރުން ި"ފާދ އްޕޮޅު ިިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެފޯމަްށ1022ިފޯމް ިއާއ ، "
"ި ިމާރކްސްދީފައ ވާ ިތާވަލު" ިޕޮއ ންޓްދޭ ިމީހުންނަށް ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިގޮތަށްިނައ ފަރުން ގައ ވާ

ިިއެފަރާތަށްި، ބަލާއ ރު ިޖުމްލަ ިބައ ން ިގެ ިޕޮއ ންޓް" ި"ެކނޑ227ިިޭ"ލ ބޭ ިލ ބ ފައ ވާއ ރު، ޕޮއ ންޓް
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ި ިބައ ްނ ިގެ 10ިިޕޮއ ންޓް" ނޑ ފައ ވާތީ، ިކެ ިިއެަފރާތަށްޕޮއ ންޓް ިލ ބ ފައ ވަީނ 47ިޖުމްލަ
 ކަމާއ ،ިޕޮއ ންޓް

ި 
ޕޮއ ންޓްިލ ބ ފައ ވީނަމަވެސް،227ިިޝަކުވާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަރާތަށްިލ ބޭިޕޮއ ންޓްގެިބައ ނ1.1ިިް.

ި ިބޭރުގައ  ިރަށުން ިދ ރ އުޅެފައ ވ21ިާއެފަރާތުން ި"އަހަރު ިއެދ ފައ ވާިތީ، ިގޯއްޗަށް ނައ ފަރުން
)ނައ ފަރުިރަށްވެހ ންގެިތެރެއ ންިރަށުންިބޭަރށްިވަނަިނަމްބަރ22ިިުމީހުންނަށްިޕޮއ ންޓްދޭިތާވަލު"ގެި
ިކުރ ފަުހން( ިބަދަލު ިދ ރ އުޅުން 25ިިގެ 10ިިއަހަރުފުރ  ިނުފުރޭބައ ްނ ޕޮއ ންްޓ10ިިައހަރު

ިރައުނ ވެފައ ވާ ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިކަށަވަރުިކަމާއ ،ިމ ފޯމަށް ިމުއްދަތު ިހޭދަކޮށްފައ ވާ ިބޭރުގައ  ށުން
ިބަދަލުަތއްި ިޖެހޭ ިގެންނަން ިބަލައ  ިއ ތުރަށް ިމާރކްސް ނޑާފައ ވާ ިކަ ިއެބަޔަށް ިނުވާތީ ކުރެވ ފައ 
ިމުއްދަތުި ިހޭދަކޮށްފައ ވާ ިބޭރުގައ  ިރަށުްނ ިނ ންމާފައ ވާކަމާއ ، ިކައުންސ ލުން ިނައ ފަރު ގެނައުމަށް

ިޝަކުވާގަ ިކުރުމުގައ  ިކައ ވެނ ިކަށަވަރު ިކަމަށާއ ، ިހޯދާނެ ިަބހެއް ިފަރާތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ އ 
ިދ ރ އުޅެފައ ާވި ިރަށުގައ  ިއެފަރާތުން ިވީނަމަވެސް، ިކަމުގައ  ިދ ން ިމާރކްސް ިބަލައ ގެން ސެޓްފ ކެޓަށް
ިނައ ަފރުި ިދީފައ ވާނެކަމަްށ ިފުުރޞަތު ިއެފަރާަތށް ިސާބ ުތކޮށްދ ނުމަށް ިއެކަން ކަމުގައ ވާނަމަ

 މަޢުލޫމާތުިދީފައ ާވކަމާއ ،ިކައުންސ ލުންި
 

ިސްކޯރކުރ 1.1ިި. ިދަުށން ިއެންމެ ިެތރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިނޮމ ނޭޓްވެފައ ވާ ިލ ބުމަށް ިގޯތ  ޅ.ނައ ފަރުން
ި ިލ ބ ފައ ވަނީ ިއެއަށްވުެރ10ިިފަރާތަށް ިލ ބ ފައ ވަީނ ިޕޮއ ންޓް ިއެފަރާތަށް ޕޮއ ންޓްކަމަށްވާތީއާއ ،

ނަމަވެސްިމ ފޯމަށްިމާރކްސްިިކަމާއ ،ނޭޓްވެފައ ިނުވާމ ދަށުންިކަމަށްވާތީ،ިގޯތ ިލ ބުަމްށިއެފަރާތްިނޮ
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ިމާރކުހަްށި ިލ ބ ފައ ވާ ިމ ފޯމަށް ިނ ންމާފައ ވާީތ، ިކޮމ ޓީން ިގޯތ  ިޗެކްކުރުމަށް ިއ ތުރަށް ދީފައ ވާގޮތް
 ބަދަލުިއައުމަކީިއެކަށީގެންވާިކަމެއްކަމާއ ،ިި

 
ިދަތ 1.8. ިވަރަށް ިނެތ  ިބޯހ ޔާވަހ ކަމެއް ިދ ރ އުޅ.ނައ ފަރުގައ  ިގ ނައަދަދެއްގެިޙާލުގައ  ޅެންޖެހ ފައ ވާ

ިދަތ ހާލުަގއ ި ިއެފަދަ ިލ ސްޓްގައ  ިއެކުލަވާލެވ ފައ ާވ ިދ ނުމަށް ިގޯތ  ިޅ.ނައ ފަުރން މީހުންތ ބ އ ރު،
ިހ މެނ ފައ ނުވު ިނަން ިމީހުންގެ ިފަރާތްތަކަށްިިމަކީދ ރ އުޅޭ ިޙައްެޤއްިިއެފަދަ ިލ ބ ދޭ ިގޮތުން ޤާނޫނީ

ިެނތްކަމާއ ،ނ ގުޅައ ގަ ިބެލެެވން ިގޯތ ިިތުންކަމަށް ިރައްޔ ތުންނަށް ިދ ރ އުޅޭ ިހާުލގައ  ިދަތ  ނައ ފަރުގައ 
ނޑާިޚ ލާފަށްިމާރކްސްދ ނުމުން ނޑައަޅާފައ ިއޮތްިޕޮއ ންޓްިތާވަލްގައ ވާިމ ންގަ ކަްނިލ ބ ފައ ނުވަނީިކަ

ިނަ ިނެތުުމން، ިއެނގެން ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  02ިިއ ފަރުްނ ިއ ޢުާލނ1022ިިާޖޫްނ ިކޮށްފައ ވާ ގައ 
ި ިނެތުމާއެކު،ިގުޅ ގެން ިހެއްކެއް ިއެއްވެސް ިކުރާ ިދަލީލު ިހ ންގާފައ ވާކަމަށް ިޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަންގެ

ި-އެންޓި  ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިކޮރަޕްޝަްނ42ިިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ިަދށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ
ނޑައަޅައ ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީ  އެވެ.ިގެިކުށެއްިހ މެނ ފައ ިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ

 
ިގޯ 8. ިތަނަވަްސިޅ.ނައ ފަރުން ިގޮތުން ިބޯހ ޔާވަހ ކަމުގެ ިލ ސްޓުގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިހޮވުނު ިދޫކުރުމަށް ތ 

ފަރާތްތައްިހ މެނ ފައ ވާކަމަށާއ ،ިނަމަވެސްިގޯއްޗަށްިއެދުނުިފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައ ިހ މެނޭިނައ ފަރުްނި
ިގޯތ  ިމައ ންބަފައ ންގެ ިއަދ  ިލ ބ ފައ ނުވާ ިގޯއްޗެއް ިދަތ ިއެއްވެސް ިނެތ ، ިބ މެއް ިދ ރ އުޅޭނޭ ންެވސް

ިހ މެނ ފައ ި ިއެލ ސްޓުގައ  ިފަރާތްތައް ިބައެއް ިދަރ ންތަކަކާއެކު(ިދ ރ އުޅޭ ިގ ނަ ި)ކައ ވެނ ކޮށް ޙާލުގައ 
ިމައްސަ ިބުނާ ިކަމަށް ިކަމެއް ިކޮށްފައ ވާ ިމަގުފައ ވާގޮތަށް ިކޮރަޕްޝަނަށް ިނ ންމ ގޮތްިނުވުމަކީ ލަ
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 ތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.
 

ިޝަކުވާގ8.2ަ. ިފަރާތުންިމ  ިބުނާ ިއ ދާރާއަްށިިއ  ިކައުންސ ލް ިޅ.ނައ ފަރު ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ޅ.ނައ ފަރުން
ި ިފޯމް ިއެދޭ ިބަންޑާރަގޯއްޗަށް ިނައ ފަރުން ި"ފާދ އްޕޮޅު ިއެފޯމަްށ1022ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއާއ ، "

"ި ިމާރކްސްދީފައ ވާ ިތާވަލު" ިޕޮއ ންޓްދޭ ިމީހުންނަށް ިއެދ ފައ ވާ ިގޯއްޗަށް ިގޮތަށްިނައ ފަރުން ގައ ވާ
ިި،ބަލާއ ރު ިތެރެއ ން ިޝަރުތުތަކުގެ" ިހުންަނންވާ ިއެދޭމީހުންގައ  ިގޯއްޗަްށ ަވނ7ިިަ"ނައ ފަރުން

200ިޝަރުތުި)ގޯއްޗަށްިއެދ ފައ ވާމީހާގެިއަނބ މީހާިނުވަތަިފ ރ މީހާއަްށިރާއްޖޭގެިއެއްވެސްރަށަކުންި
ިނުވާތީި ިފުރ ހަމަ ިނެތުްނ( ިލ ބ ފައ  ިގޯއްޗެއް ިބޮޑު ިހު، އަކަފޫޓަށްވުރެ ފޯމްިިށަހަޅާފައ ވާއެފަރާތުން

ި ިއެދޭފޯމް ިގޯއްޗަށް ި"ނައ ފަރުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިނައ ފަރު 1022ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވާަކން
ިޝަކުވާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަރާތަށްގައ 1022ިިޑ ސެމްބަރ15ިިި"ބާޠ ލްކުރ ކަންިއަންގާިޗ ޓުން

 ކަމާއ ،ިއަންގާފައ ވާ
 

.8.128ިި 1022ިިޖުލައ  ިަޝކުވާގައ  ިނަގައ  ިފަރާުތން ިއެދޭޯފމްިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގޯއްޗަށް އ ފަރުން
ި ިއެދެމަފ ރ ންެގިިޅ.ނައ ފަރުިއޭނާއަކީހުށަހެޅ އ ރު، ިއުޅޭމީހެއްކަން ިކައ ވެނ ކޮށްގެން ރައްޔ ތަކާ

ިއެނގޭތީއާއ ، ިސެޓްފ ކެޓުން ިބެޭހިިކައ ވެނީގެ ިގޯތ ގެދޮރާ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ނައ ފަރު
ިއެނގޭގޮތު ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިގައ  ިފ ރ މީހާގެ ިޅ.ނައ ފަރުިިނަމުގައ ިއޭނާގެ ިކޮށްފައ ވާ ރަޖ ސްޓްރީ

އަކަފޫޓަށްވުރެިބޮޑުިގޯއްޗަކަށްިވާތީ،ިގޯތ ިދޫކުރުމުގެިޝަރުޠުތަކުގެިތެރޭގައ ިހ މެޭނ200ިިގޯއްޗަކީި
ިފ ރ މީހާއަށ7ިް ިނުވަތަ ިއަނބ މީހާ ިހުށަހަޅާފަރާތުގެ ި)ފޯމު ިޝަރުތު ިބޮޑ200ިިުިވަނަ އަކަފޫޓަށްވުރެ



 

16 
 

 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިގޯއް ިނުވާތީޗެއް ިފުރ ހަމަ ިެއފަރާތަށް ިނުުވން( ިބާޠ ލުކޮށްފައ ަވީނިި،ލ ބ ފައ  ިފޯމު ެއފަރާތުގެ
ނޑައަޅާފައ ވާިއުޞޫލާިއެއްގޮތަށްިކަމާއ   ،ކަ

 
.8.1ި ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިފަރާތުންޅ.ނައ ފަރުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޯފމްިިޝަކުވާގައ  ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިބަންޑާ ިދ ރ އުޅުމަށްަޓކައ  ިބާޠ ލްކޮށްފައ ަވނީ ިގަވާއ ދުގެ ިބެހޭ ިދޫކުރުމާ ިގޯތ  ިމާއްދ7ިިާރަ އާިަވނަ
ިފޯމު، އެފަރާތުންިއެއްގޮތަށްކަމާއ ، ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ޝަރުތުިިގެޅ.ނައ ފަރުން

ބާޠ ލްކޮށްފައ ވާީތ،ިޅ.ނައ ފަރުިއެފޯމްިފުރ ހަމަނުވުމުގެިސަބަބުންިނައ ަފރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންި
ި ިކޯޓަށް ިިއެފަރާތުންިމެޖ ސްޓްރޭޓް ިއެކޯޓުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާކަން ިހުކުމުމައްސަލަ ންިޤަޟ އްޔާގެ

 އެނގޭކަމާއ ،ި
 

ިޙުކުމުގައ 8.8. ިިއެޤަޟ އްޔާގެ ިޅ.ނައ ފަރު ިގޯއްޗަށްއެދ  28ިިިރައްޔ ތަށް"ޅ.ނައ ފަރުން 1022ިޖުލައ 
އ ދާރާއ ންިވަނަިދުވަހުިނައ ފަރުިކައުންސ ްލިއ ދާރާއަށްިހުށަހަޅާފައ ވާިފޯމްިޅ.ނައ ފަރުިކައުންސ ލްި

15ިި ިގޯއްޗަށްއެދ 1022ިިޑ ސެމްބަރ ިއ ދާރާއ ން ިަކއުންސ ލް ިބާޠ ލްކޮށްފައ ވަނީ، ިދުވަހު ވަނަ
ިނަމްބަރި ިއ ޢުލާނުގެ ިފ ރ މީހ07ިާކޮށްފައ ވާ ިޝަރުތުކަމުގައ ވާ ިބުނެފައ ވާ ިންޅ.ނައ ފަރުިއަށްގައ 

ިލ ބ ފައ ވ200ިު ިގޯއްޗެއް ިބޮޑު ިއަކަފޫޓަށްވުރެ ިމުން ިޑ ސެމ15ިްކަމަށްވާތީ، ދުވަުހ1022ިިބަރ
ި ިޅ.ނައ ފަރު ިޗ ޓުން ިކަމުެގ ިބާޠ ލްކުރ  ިފޯމް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ޝަކުާވގައ ިޅ.ނައ ފަރު

ިފަރާތަށް ިނ ންމުމަީކިިންޅ.ނައ ފަރުިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިނ ންމ  ިހަމަނުވާކަމަށް ިޝަރުުތ ިދ ނުމުގެ ގޯތ 
 ށްިނ ންމާފައ ވާިކަމާއ ،ިކަމަ"ިޞައްޙަިނ ންމުމެއް
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ިިޅ.ނައ ފަރުނ8.5ް. ިދޫކުރުމަްށ ިޚ ލާފަްށިގޯތ  ނޑާ ިމ ންގަ ިތާވަލްގައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިއޮތް ނޑައަޅާފައ  ކަ

ިޕޮއ ންޓްިފަރާތަިއެއްވެސް ިއޮތް ނޑައަޅާފައ  ިކަ ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ިމާރކްސްދ ންކަން ކަށް
ނޑާ ޕޮއ ންޓްދ ންއ ރު،ިގޯތ ިދޫކުުރމަށްިހޮވ ފައ ވާިލ ސްޓްގައ ިހ ެމނޭިިއެއްގޮަތށްިތާވަލްގައ ވާިމ ންގަ

ިބޯހ ޔާވަހ ކަުމގެ ިތެރޭގައ  ިހ މެނ ފައ ިިމީހުންގެ ިފަރާތްތައް ިބައެއް ިކުރަމުންދާ ިތަޙައްމަލު ދަތ ކަން
ި، ނުވުމަކީ ިޢަމަލެއްކަމަށް ިކޮށްފައ ވާ ިމަގުފައ ވާގޮތަށް ިހެއްކެްއިކޮރަޕްޝަނަށް ިއެއްވެސް ސާބ ތުކޮށްދޭ

ވަނަިމާއްދާގެިދަށުނ42ިިްކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނުގެި-ެއންޓި ތަޙުޤީޤަށްިލ ބ ފައ ިނުވުުމން،ި
ނޑައަޅައި  ިކަ ިކަމަށް ިަމއްސަލައެއް ިނުވާ ިހ މެނ ފައ  ިކުށެއް ިގެ ިކޮރަޕްޝަން މ މައްސަލައަކީ

 މ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީެއވެ.
ި
.5 ި ިބައެއްޅ.ނައ ފަރުގެ ިގޯއްޗަކުން ިނުވަތަ ިދ ރ ުއޅޭިގޯއްޗެއް ިއާޢ ލާއެއް ިއެތައް ިނުވާ ިލ ބ ފައ  ވ ޔަސް

ިކުރ އ ރު ިާޢންުމ ިނަންތައް ިފަރާތްތަކުގެ ިލ ޭބ ިގޯތ  ިނަމަވެސް ިއެންމެިި،ކަމަށާއ ، ބޯހ ޔާވަހ ކަމަށް
ިނައ ފަރުި ިމ ކަމުގައ  ިކަމަށާއ ، ިނުހ މެނޭ ިއެލ ސްޓުގައ  ިަފރާތްތަކެއް ިގ ނަ ިބޭނުންވެފައ ވާ ބޮޑަށް
ި ިޢާއ ލާއަކުްނ ިއެއް ިއެއީ ިކަމަާށއ ، ިފެންަނ ިއޮތްކަމަްށ ިބޮޑަށް ިވަރަށް ިއ ހުމާލު 2ިކައުންސ ލްގެ

ި ިނުަވތަ 8ިިމީހުންނަށް ިނުވަތަ ިހޮވ ފައ ވާއ ރު،ިިނަށްިމީހުނ1ިިްމީހުްނނަށް ިލ ބުމަށް ގޯތ 
ިނުވުަމކީި ިލ ބ ފައ  ިގޯތ  ިފަރާްތތަކަށް ިލ ބ ފައ ެނތް ިމ ންވަރެއް ިއެއްވެސް ބޯހ ޔާވަހ ކަމުން
ިމައްސަ ިބުނާ ިކަމަށް ިދެކޭ ިކަމަށް ިނ ގުޅައ ގަނެވ ފައ ވުން ިޙައްޤެއް ިލ ެބންޖެހޭ ަލިއެފަރާތްތަކަށް

 ނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.
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.5.2ި ިފޯުމިޅ.ނައ ފަރުން ި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލް ިޅ.ނައ ފަރު ިއެދ  ގޯއްޗަށް

ިއ ދާރާއަްށި ިކައުންސ ލްގެ ިނައ ފަރު ިނަމުގައ  ިފަާރތުގެ ިބުނާ ިޝަކުާވގައ  ިމ  ބަލާދ ރާސާކުރ އ ރު،
ިނަމަވެސް ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ިހުށަހަޅާފައ ވާކަން ިއެޑްރެހެއްގައ ިިއެފަރާތާިފޯމެއް އެއް

ިރަޖ ސްޓަރީވެފައ  ިޯފމ8ިިްވާ ިއެދޭ ިބަންޑާރަގޯއްޗަށް ި'ފާދ އްޕޮޅުިނައ ފަރުން ިއެދ  ފަރާތަކުްނިގޯއްޗަށް
 ވާިކަމާއ ،ި'ިހުށަހަޅާފައ 1022

 
.5.1ި ިއެޑްރެހެއްގައ  ިއެއް ިފަރާތާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ފަރާތަުކނ8ިިްރަޖ ސްޓަރީވެފައ ވާ

ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލް ިޅ.ނައ ފަރު ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ި"ފާދ އްޕޮޅުިިޅ.ނައ ފަރުން ހުށަހަޅާފައ ވާ
ި ިފޯމް ިެއދޭ ިބަންޑާރަގޯއްޗަށް ި"ނައ ފަރުނ1022ިްނައ ފަރުން ިމާރކްސްދީފައ ވާ ިއެފޯަމށް ިއާއ ، "

ިޮގތަްށިބަލާއ ރު ިތާވަލު"ިގައ ވާ ިޕޮއ ންޓްދޭ ިމީހުންަނށް ިއެދ ފައ ވާ ިޕޮއ ްނޓްިި،ގޯއްޗަށް އެފަރާތްތަަކށް
ިނޮ ިލ ބުމަށް ިގޯތ  ިޅ.ނައ ފަރުން ިދަުށްނިލ ބ ފައ ވަނީ ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ މ ނޭޓްެވފައ ވާ

ިފަރާ ިކަތަތްސްކޯރކުރ  ިލ ބ ފައ ވާ 10ިިށް ިދަށުންކަމަށްވާީތ، އެއްިިއެފަރާތާޕޮއ ންޓަށްވުރެ
ި ިރަޖ ސްޓަރީވެފައ ވާ ިފަރާތެއްފަރާތ8ިުއެޑްރެހެއްގައ  ިއެއްވެސް ިތެރެއ ން ިލ ބުމަށްިިގެ ގޯތ 

ިނުވާ ިިކަމާއ ،ނޮމ ނޭޓްވެފައ  ިމ  ިދ ނުމުގައ 8ިއަދ  ިޕޮއ ންޓް ިދޫކުރުމަށްިފޯމަށް ިގޯތ  ިވެސް
ނޑުންިބޭރުންިޢަމަލުިކޮށްފައ ވާކަށްިއެނޭގކަށްިނެތު ނޑައަޅާފައ ވާިމ ންގަ  މާއ ،ިކަ

 
.5.1ި ިއެޑްރެހަކުން ިލ ބ ފައ 2ިއެއް ިގޯތ  ިިފަރާތަކަށް ިފަރާތްތަކަކުްނިނުވާކަމާއ ، ިއެޑްރެހެއްގައ ވާ އެއް
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ި ިގޯތ  ިޢަދަދަކަްށ ިގ ނަ ިއެންމެ ިއެޑްރެހަކުން ިއެއް ިފަރާތ5ިަލ ބ ފައ ވަނީ، ިކަށްކަމާއ ، ގޯއްޗަްށިއެއީ
ިފަރާތްތައްކަމާއ ، ިވެފައ ވާ ިނޮމ ޭންޓ ިލ ބުމަށް ިގޯތ  ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ އަދ ިިއެދ 

ި ިއެޑްރެހެއްގައ  ިއެއް ިތެރޭގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރެވ ފައ ވާ ިޯޝޓްލ ސްޓް ިކަމަށް ިފަރާތެއ8ިްގޯތ ލ ބޭނޭ
ި ިފާހަގަކުރ1ިިެހ މެނޭ ިއެޑްރެސް ިކަމާއ ، ިވ ފައ ވާ 1ިިގޯތ ލ ބޭ ިހ މެނޭ އެޑްރެސ22ިިްފަރާތެއް

 ވާިކަމާއ ،އެޑްރެސްިފާހަގަކުރެވ ފައ 85ިފަރާތްިހ މެނ1ިިޭފާހަގަކުރެވުނުއ ރު،ިގޯތ ލ ބޭި
 
ިތ5.8ަ. ިފޯމްތައް ިއެޑްެރސްތަކުގައ ވާ ިޝޯޓްލ ސްޓްކޮށްފައ ވާ ިލ ބޭނެކަަމށް ިގޯތ  ިއަދަދަކަށް ހުޤީޤުްނިގ ނަ

ިދ ރާސާކުރ އ ރު ިއެއ ންި، ބަލާ ިޚ ލާފަށް ނޑާ ިމ ންގަ ިތާވަލްގައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިއޮތް ނޑައަޅާފައ  ކަ
ިނެތުމާއ  ިއެނގެން ިމާރކްސްދ ންކަން ިފޯމަކަށް ިއެކަށީގެންާވި، އެއްވެސް ިއެންެމ ިކަމަށް ބޯހ ާޔވަހ 

ިމ  ިތާވަލްގައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިފޯމަކަށް ިފަރާތެއްގެ ިޚ ލާފަްށިއެއްވެސް ނޑާ ންގަ
ި ިމ ކަމުގައ  ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ިއ ހުމާލުވުމެއްިޅ.މާރކްސްދީފައ ވާކަން ިކައުންސ ލްގެ ނައ ފަރު

ިއެނގެްނި ިކޮށްފައ ވާކަމެއް ިޢަމަލެއް ިއެއްވެސް ިމަގުފައ ވާގޮތަށް ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއަދ  އޮތްކަމެއް
ިފަ ިލ ބ ފައ ނެތް ިމ ންވަރެއް ިއެްއވެސް ިބޯހ ޔާވަހ ކަމުން ިޙައްޤެއްިނެތުމުން، ިލ ބ ދެވެންޖެހޭ ރާތްތަކަށް

ި ިގަސްތުގައ  ިކައުންސ ލުން ިނައ ފަރު ިނުވަތަ ިކޮމ ޓީން ިޖާގަެއއްިގޯތ  ިބަލާނެ ނ ގުޅައ ގަނެފައ ވާކަމަށް
ިނަނެތު ިމުން، ިޫދކުރުމަށް ިގޯތ  02ިިއ ފަރުްނ ިގުޅ ެގނ1022ިިްޖޫން ިއ ޢުާލނާ ިކޮށްފައ ވާ ަގއ 

ި ިހ ންގާަފއ ވާކަމަށް ިޢަމަލެއް ިއެްނޓ ކޮރަޕްޝަންގެ ިނެތުމާއެކު، ިހެއްކެއް ިއެއްވެސް ިކުރާ -ދަލީލު
ި ިޤާނޫުނގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިގ42ިިެކޮރަޕްޝަން ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑައަޅައ ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.  ކުށެއްިހ މެނ ފައ ިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
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ިޅ.ނައ ފަ 2. ިޢާްނމު ިގޯތ ދ ނުމަްށ ިގ ަނބަޔަކަްށިރުން ިޢާއ ލާއެއްގެ ިއެއް ިލ ސްޓްގައ ވާގޮުތން ކޮށްފައ ވާ

ިކަމަށާއ  ިލ ބޭ ިގޯތ ލ ުބމުްނި، ގޯތ  ިފަރާތްތައް/ޢާއ ލާތައް ިއެކަށީގެންާވ ިއެންމެ ިއެކަމަށް ނަމަވެސް
މަޙްރޫމްިވެފައ ވާިކަމަށާއ ،ިޤާނޫނުިއަސާސީންިކޮންމެިރައްޔ ތަކަށްިކަށަވަރުިކޮށްދޭިބޯހ ޔާވަހ ކަުމެގި

ިގެންގުޅެފައ ވާިިޙައްޤު ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ ިީމހުްނ ިލ ބޭ ިގޯތ  ިގެއްލެމުްނދާކަމަށާއ ، އެފަރާތްތަކަށް
ިމައްސަ ިބުނާ ިބޮޑުކަމަށް ިތަފާތު ިމެދުގައ  ިރައްޔ ތުންގެ ިއެކ  ިތ ރީގައ ިއުޞޫލުތަކުގައ  ިނ ންމ ގޮތް ލަ

 އެވަނީއެވެ.
 
ިޅ.2.2ި. ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިހުޅ.ނައ ފަރުން ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލް ިނައ ފަރު ފޯުމ2171ިިށަހަޅާފައ ވާ

ި ިބުނާ ިޝަކުވާގައ  ިމ  ިފަރާތުބަލާދ ރާސާކުރ އ ރު، ިނަމުގައ  ިިނުވަތަގެ ިއެޑްރެހެއްގައ ިއެފަރާތާ އެއް
ިފަރާތެ ިއެއްވެސް ިނަމުގައ ރަޖ ސްޓަރީވެފައ ވާ ިނައ ފަރުންިިއްގެ ި'ފާދ އްޕޮޅު ިއެދ  ގޯއްޗަށް

 ންިނެތުމާއ ،'ިހުށަހަޅާފައ ވާކަންިއެނގ1022ެބަންޑާރަގޯއްޗަށްިއެދޭިފޯމްި
 
ިިމ 2.1. ިބެލ އ ރު، ިއެއ ންިމައްސަލަ ިޚ ލާފަށް ނޑާ ިމ ންގަ ިތާވަލްަގއ ވާ ިޕޮއ ންޓް ިއޮތް ނަޑއަޅާފައ  ކަ

ިނެތުމާއ ،ި ިއެނގެން ިމާރކްސްދ ންކަން ިފޯމަކަށް ިއެކަށީގެންާވިފަރާތްަތއް،ިއެކަމަިއެއްވެސް ިއެންމެ ށް
ިރައްޔ ތަކަށްި ިކޮންމެ ިނެތުމާއ ، ިއެނގެން ިކޮށްފައ ވާކަން ިމަޙްރޫމް ިގޯތ ލ ބުމުން ިޢާއ ލާތައް ނުވަތަ

ި ިޮކށްދޭ ިކަށަވަރު ިއަސާސީން ިގެއްލުވާާލފައ ވާކަްނިިބޯހ ޔާވަހ ކަމުގެޤާނޫނު ިެއފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު
ިކަ ިމީހުން ިލ ބޭ ިޯގތ  ިނެތުމާއ ، ިއުޞޫލުތަކުަގއ ިއެނގެން ިގެންގުޅެފައ ވާ ނޑައެޅުމުގައ 
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ިމެދުގައ ި ިރައްޔ ތުންގެ ިއެކ  ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިތާވަލަށް ިޕޮއ ންޓް ނޑައަޅާފައ ވާ އެއްވެސްިިކަ
ިގެންގުޅެފައ  ިލ ބ ފައ ނުވާތީތަފާތުކުރުމެއް ިތަޙުޤީޤަށް ިހެްއކެއް ިއެއްވެސް ިދަލީލުކުރާނެ ، ވާކަްނ

ވޭީތ،ިވާިގޮތަށްިޢަމަލްކޮށްފައ ވާކަމަށްިބަލާނެިޖާގައޮތްކަމަކަށްިުނބެލެމ ކަމުގައ ިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ 
ި-އެންޓި  ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިކޮރަޕްޝަްނ42ިިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ިަދށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑައަޅައ ިމ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.  ގެިކުށެއްިހ މެނ ފައ ިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
 

.7 ި ިއ ތުރުން، ިޝަކުވާގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކައުންސ ްލިމ މައްސަލާގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ޅ.ނައ ފަރު
ިއެމެްމބަރުްނިމެމްބަރުން ިމެމްބަންނާއ ، ިކޮމެޓީގެ ިގޯތ  ިމުވައްޒަފުންނާއ ، ިއެކައުންސ ލްެގ ނާއ ،

ޓްވެފައ ޭވތޯިެބލުަމށްިނ ސްބަތްވާިއެޑްރެސްތަކުގައ ިހ މެނޭިއެއްވެސްިފަރާތަކަށްިޯގތ ިލ ބުމަށްިނޮމ ނޭ
 ނ ންމ ގޮތްިތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.ކުރ ިދ ރާސާއ ންިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްި

 
ިމެމްބަރުނ7.2ިް. ިކައުންސ ލްގެ ިރަށު ިކޮމެޓީގައ  ިގޯތ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ޅ.ނައ ފަރުން

ިއެ ިނޮމ ނޭިހ މެނޭއ ރު، ިގޯއްޗަށް ިމެމްބަރަކު ިއެއް ިތެރެއ ން އ ތުރުިިކަމާއ ،ޓްވެފައ ވާމެމްބަރުންގެ
ފަރާތެއ1ިިްއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިިށްކުންިގޯއްޗަމެމްބަރަކުިނ ސްބަތްވާިއެޑްރެހަ

 ކަމާއ ،ވާހޮވ ފައ އ ތ ިލ ބުމަށްިގޯ
 
.7.1ި ިއ ންތ ޚާބުކޮށްފައ ވާ ިރައްޔ ތުން ިކޮމެޓީގައ  ިގޯތ  ިަކނޑައަޅާފައ ވާ ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  2ިޅ.ނައ ފަރުން

ިހ މެނޭމެމް ި، ކަމާއ ބަރަކު ިލ ބުމަްށ2ިިއެ ިގޯތ  ިމެމްބަރަކަށް ިތެރެއ ން މެންބަރުންގެ
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ި، ނޮމ ނޭޓްވެފައ ވާކަމަށާއ  ިއ ތުރު ިއ1ިެއަދ  ިނ ސްބަތްާވ ިއެދ ިޑްރެމެމްބަރަކު ިގޯއްޗަށް ސްތަކަކުން
އ ދާރާގެިިޅ.ނައ ފަރުިކައުންސ ލްިކަމާއ ،ވާހުށަހެޅ ިބައެއްިފަރާްތތައްިގޯތ ިލ ބުމަށްިނޮމ ނޭޓްިވެފައ 

މުވައްޒަފަކުިނ ސްބަތްވާިއެޑްރެހުންިގޯއްޗަށްިއެދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިބައެއ5ިިްމުވައްޒަފުންގެިތެރެއ ންި
ިހޮވ ފައ ާވިކަމާއ  ިގޯތ ލ ބުމަށް ިއެޑްރެހުި،ފަރާތްތައް ިނ ސްބަތްވާ ިމުވައްޒަފަކު ިއެއް ިތެރެއ ން ންިއޭގެ
ިެތރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިއެދުނު 1ިިިގޯއްޗަށް ިގޯފަރާތަކަށް ިނ ސްބަތްާވ8ިިތ ލ ބޭއ ރު، މުވައްޒަފަކު

 ިަކމާއ ،އެޑްރެހުންިކޮންމެިއެޑްރެހަކަށްިއެއްގޯތ ިލ ބުމަށްިނޮމ ނޭޓްވެފައ ވާ
 

ިހ މެނ7.1ިޭ. ިއެޑްރެހުގައ  ިނ ސްބަތްވާ ިއެމެްމބަރުްނ ިމެމްބަރުންނާއ ، ިބައެްއ ިކައުންސ ލްގެ ނައ ފަރު
ިނަ ިމީހުންނަށާއ ، ިބައެއް ިހ މެނޭ ިޮކމެޓީގައ  ިގޯތ  ިނ ސްބަްތވާިއ ފަރު ިއެމެމްބަރުން މެމްބަރުންނާއ ،

ިމީހުންނަށާ ިހ މެނޭ ިއެޑްރެހުގައ  ިބައެއްިއ ، ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ނައ ފަރު
ިމީހުންނަށް ިހ މެނޭ ިއެޑްރެހުގައ  ިނ ސްބަތްވާ ިނޮމ ޭނޓްވެފައ ވީނަމަވެސްިމުވައްޒަފުން ިލ ބުމަށް ި،ޯގތ 

ދ ނުމުގައާއ ،ިއެމެމްބަރުންނާިއާއ ލީގޮތުންިގުޅުންހުރ ިފަރާްތަތއްިށްިމާރކްސްއެއ ންިއެއްވެސްިފޯމަކަ
ިއެއްވެސްި ިއެއ ން ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިފޯމްތަކަށް ިފަރާތްތަކުގެ ިއުޅޭ ިއެއްއެޑްރެހެއްގައ  ނުވަތަ

ފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތުމާއ ،ިމ ިމައްސަލާގައ ިގޯތ ިދޫކުރުމުގެިމަސައްކަތުގައ ިމެމްބަރަކުިބައ ވެރ ވެ
ިއ ދާރާގެިހަރަކާ ިކައުންސ ލްގެ ިޅ.ނައ ފަރު ިމެމްބަރެއްގެއާއ ، ިއެއްވެސް ިކޮމެޓީގެ ިގޯތ  ތްތެރ ވ 

ިވަކި  ިނުވަތަ ިހޯދުމަށް ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްގެން ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިމުވައްޒަފެއްގެ އެއްވެސް
ިނެތު ިއެނގެން ިކޮށްފައ ވާކަން ިމަސައްކަތް ިހޯދާދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު އެއ ްނި، ުމންފަރާތަކަށް

ި ިފޯމަށް ިފަރާތެއްގެ ިޚ ލާފަްށިއެއްވެސް ނޑާ ިމ ންގަ ިތާވަލްގައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ނޑައަޅާފައ ވާ ކަ
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ވަނަިމާއްދާގ42ިިެކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނުގެި-އެންޓި ، ތީމާރކްސްދީފައ ވާކަންިއެނގެންިނެތަ
ި ިނުވާ ިހ މެނ ފައ  ިކުށެއް ިގެ ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ނޑައަޅައި ދަށުން ިކަ ިކަމަށް މައްސަލައެއް

 މ ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީެއވެ.
ި

ިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއަންގާިކަންތައްތައްި
ި

ިކަންހ ންގާފައ ވާގޮްތި ިމުޢާމަލާތްތަކުގައ  ިއެންމެހާ ިދޫކުރުމުމުގެ ިބ ން ިދ ރ އުޅުމަށް ޅ.ނައ ފަރުން
ި ިފާހަގަކުރެވުނު ިޓީމަށް ިތަޙްޤީުޤކުރ  ިފަރާތުން ިމ ފަަދިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިކުރ މަގުގައ  ިއަލީގައ  ކަްނތައްތަކުގެ

ިމުޢާމަލާތްތައްިހ ންގާއ ރުިއ ޞްާލޙުކުރުންިމުހ އްމުކަމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަީނއެވެ.

2. ި ިކައުންސ ލްގެ ިޖަލްސާޅ.ނައ ފަރު ި)އާއްމު 24ިިގެ ިއެިގެ(1022ިމެއ  7ިކައުންސ ލްގެ
ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިބަންޑާރަިގޯތ ި)ިޤަރާރުިވާފާސްކޮށްފައ މެމްބަރުންގެިއ އްތ ފާޤުންި ޅ.ނައ ފަރުން

ިމަސައްކަތް ި"ިދޫކުރުމުގެ ިާފސްކޮށްފައ ވާ ިދަށުން ިގެ ިގެންދ ޔުމަށް( ިގޯތ ިކުރ އަށް ނައ ފަރުން
1021ިމާރޗ28ިިްއ ނ1022ިިްޖޫނ28ިިް"ިގެިމަސައްކަތްިދޫކުރުމުގެިމަސައްކަތާިބެހޭިކޮމެޓީ

ި ިމަސައްކަތްިބައްދަލުވުމ74ިެއަށް ިބެހޭ ިދ ނުމާ ިގޯތ  ި"ނައ ފަރުން ިގެންގޮސްފައ ވާކަން ިކުރ އަށް އް
ިއެއ ންި ިއޮތްނަމަވެސް، ިއެނގެން ިއ ން ިރ ޕޯޓް" ިޙާޟ ރީ ިކޮމެޓީގެ ިއެކުލަވާލެވ ފައ ވާ ކުރުމަށް

ިލ ޔެ ިޔައުމ އްޔާ ިބައްދަލުވުމެއްގެ ިއެކޮމެޓީްނި، އެއްވެސް ިނެތުުމން ިއެނގެން ބަލަހައްޓާފައ ވާކަްނ
ިނެތްކަްނިިބައެއް ިފެންނަން ިސާފުކޮށް ިއެހާ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތް ކަންތައްތަކުގައ 

ިބާއްވާނަމަ،ި ިބައްދަލުވުމެއް ިކޮމެޓީއެއްގެ ިއެއްވެސް ިމ ބާވަތުގެ ިފަހުްނ، ިމީގެ ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،
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ިބައ ވެރ ވ ި ިއެބައްދަލުވުމެއްގައ  ިވަގުތާއ ، ިތާރީޚާއ ، ިތަނާއ ، ިބޭއްވ  އެބައްދަލުވުމެއް
ިއެޔައުމ އްޔާއެއްގައި މެމްބަ ިޔައުމ އްޔާކޮށް، ިލ ޔެ ިގޮތް ިހ ނގާދ ޔަ ިބައްދަލުވުން ރުންނާއ ،

އެބައްދަލުވުމުގައ ިބައ ވެރ ވ ިހުރ ހާިމެމްބަރުންިސޮއ ކުރުމަށްިޅ.ަނއ ފަރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި
 އެންގީއެވެ.

 
ި"ފާދ  .1 ިދޫކުރުމަށްޓަކައ  ިގޯތ  ިނައ ފަރުން 1022ިިއްޕޮޅު ިއަހަރު ިއެދ ފައ ވާިވަނަ ިގޯއްޗަށް ނައ ފަރުން

ިއ ޢުލާނުަގއ ި ިއ ދާރާގެ ިަކއުންސ ލްގެ ިޅ.ނައ ފަރު ިގޮތުން" ިބެހޭ ިޝޯޓްލ ސްޓްކުރުމާއ  ފަރާތްތައް
ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވީއ ރ111ިު ިއަންގައ  ިޢާއްމުކޮށް ިޝޯޓްލ ސްޓްވެަފއ ވާކަން މ ލ ސްޓްގައ ި، ފަރާތެއް

ނަންިމ ލ ސްޓުންިއުނ ކޮށްިމ ލ ސްޓްގައ ިހ މަނާފައ ވަނީިހ މެނޭިފަރާތެއްިނ ޔާވެފައ ވާތީ،ިއެފަރާތުގެި
111ިި ިބަދަލުގައ  ިފަރާތުގެ ިއުނ ކުރ  ިކަމަށާއ ، ިނައ ފަރުިފަރާތް ިނެގުމާއ މެދު އ ތުރުފަރާތެއް

ި ިވ ސްނަމުންދާކަމަްށ ިކައުންސ ލުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާީތ، ިލ ސްޓަްށިއ ޢުލާނުގައ  ިވެފައ ވާ ނޮމ ނޭޓް
އަލުންިފަރާތެއްިއައްޔަންކުރާިނަމަ،ިފޯމުތަކަށްިޕޮއ ންޓްިލ ބ ފައ ވާިގޮަތްށިިއަންނަިބަދަލަކާިގުޅ ގެން

ިމ ޮގަތށްި ިހޮވުަމށާއ ، ިފަރާތްތައް ިލ ބުުނ ިމާރކްސް ިމަތ ން ިެއންމެ ިތަރުތީުބން ިމާރކްސް ބަލައ 
ިލ ބ ފައ ާވނަަމި ިޕޮއ ންޓް ިވަރަކަށް ިއެއް ިޯޝޓްލ ސްޓްކުރަމުންދާއ ރު، ިތަރުތީބުން މާރކްސް

ިއ ދާރާއަށްގުރުއަތުލައ  ިކައުންސ ލްގެ ިޅ.ނައ ފަރު ިހޮވުމަށް ިފަރާތެއް ިޝޯޓްލ ސްޓްުކރާނެ ިގެން
 އެންގީއެވެ.
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ިއެއްއުސޫލަކުްނި .1 ިފަރާތަކާމެދުވެސް ިހުރ ހާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފޯމް ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ނައ ފަރުން
ިނަްނި ިއެއްފަރާތެއްގެ ިގޮތަށް ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިޕްރޮސީޖަރ ިދޫުކރުމުގެ ިގޯތ  ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައ ،

ިެގނެވ  ިބަދަލު ިމާރކުހަށް ިފަރާތްތަކުެގ ިއެހެން ިގުޅުންހުރ  ިއެފަރާތަކާ ަފއ ިލ ސްޓްކުރެވުމުން
ިފަހުންވެސްި ިއ ޢުލާންކުރުމުގެ ިލ ސްޓް ިމާރކްސް ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ވާ ިކުރ ން ިމީގެ ހުންނާނެކަމަށާއ ،
ިމާރކްްސި ިބ ނާކޮށް ިމައްޗަށް ިއެމައުލޫމާުތގެ ިލ ބ  ިމަޢުލޫމާތު ިޞައްޙަ ިބެހޭ ިފަރާތްތަކާ އެކ 

ިކައު ިޅ.ނައ ފަރު ިއުނ ކޮށްފައ ވާނެކަމަށް ިމާރކްސް ިފަރާތްތަކުގެ ިއ ދާރާގެިއުނ ކުރަންޖެހޭ ންސ ލްގެ
ިގެންދ ޔުމަށްި ިޢަމަލުކުރަމުން ިމ އުޞޫލުްނ ިމީގެފަހުންވެސް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާީތ، އ ޢުލާނުގައ 

 އެންގީއެވެ.ޅ.ނައ ފަރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި
 

ނޑައަޅާފައ ވާި .8 ިކަ ިމާރކްސްދ ނުމަށްޓަކައ  ިފޯމްތަކަށް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ޅ.ނައ ފަރުން
ިތާވަ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ ިޕޮއ ންޓް ިބައ ތަކަށް ިވަކ ވަކ  ިއެފޯމުގެ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ ، ލަށް

ިނެތުމުން ިއެނގެން ިސާފުކޮށް ިލ ޔެކ ޔުމުްނ ިދ ނުމުގައ ި، ޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތް ިމާރކްސް އެފޯމްތަކަށް
ިމީގެފަުހން،ި ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިއަރާފައ ވާކަން ިއޮޅުން ިޢާއްުމްނނަށް ނޑު ިމ ންގަ ބަލާފައ ވާ

ނޑައަޅާފައ ވާނަމަ،ިމ  ިކަ ނޑެއް ިމ ންގަ ިވަކ  ިދ ނުމަށްޓަކައ  ިޕޮއ ންޓް ިމަސައްކަތްތަކުގައ  ބާވަތުގެ
ރޑްކޮށްި ިރ ކޯ ިއެނގޭނޭހެން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިގޮތް ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ނޑަށް އެމ ންގަ

 އެންގީއެވެ.ބެލެހެއްޓުމަށްިޅ.ނައ ފަރުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި
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ިތާވަލުގެިިނައ ފަރުން .5 ިޕޮއ ންޓް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިމާރކްސްދ ނުމަށް ިމީހުންނަށް ިއެދ ފައ ވާ ގޯއްޗަށް
ި ިތ ރީގައ ވާ ިސާފުކޮށ5ިިްތެރެއ ން ިލ ޔެކ ޔުމުން ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތް ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ބަޔަކަްށ

ނޑެއްިިމީގެފަހުންިމ ބާވަތުގެިމަސައްކަތެއްކުރާއ ރު،ިޕޮއ ންޓްދ ނުމަށްިވަކ ، އެނގެންިނެތުމުން މ ންގަ
ިއ ދާރާއަށްި ިކައުންސ ލްގެ ިޅ.ަނއ ފަރު ިރ ޢާޔަތްކުރުމަށް ިކަްނތައްތަކަށް ިތ ރީގައ ވާ ނޑައަޅާނަމަ، ކަ

 އެންގީއެވެ.
 

 :ުިމުއްދަތ ިހޭދަވ  ިރަށްވެއްސަކަށްވީފަުހން ިގޯއްޗަށްިިނައ ފަރުގެ ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް މ ބަޔަްށ
ިގޮތުްނި ިދ ނުމުގެ ިމާރކްސް ިއ ންޞާފުވެރ ގޮަތކަށް ިހަމަހަމަ ިމެދުަގއ  ިފަރާތްތަކުގެ އެދ ފައ ވާ
ިކޮްނެމި ިހޭދަކޮށްފައ ވާ ިގޮތުގައ  ިރަށްވެއްސެއްގެ ިނައ ފަރު ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ ިއުސޫލު ޕޮއ ންޓްދޭ

ިހަމަޖައްސާ ިގޮތަށް ިލ ބޭ ިމާރކުހެއް ިކުޑަވެގެންދާނެކަމަްށިއަހަރަކަށް ިއެފަރަގު ފައ ވާނަމަ
ނެޑއްި ިމ ންގަ ިވަކ  ިޕޮއ ންޓްދ ނުމަްށ ިމަސައްކަތެއްކުރާއ ރު، ިމ ާބވަތުގެ ިމީގެފަހުްނ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ،

ނޑައަޅާނަމަ،ިމ ކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްި  އެންގީއެވެ.ކަ
 :ުިޮގަތށްިިޢުމުރ ިލ ބޭ ިމާރކުހެއް ިއަހަރަކަށް ިކޮންމެ ިޢުމުރުގެ ިދ ނުމުގައ ވެސް ިމާރކްސް މ ބަޔަށް

ިއ ންޞާފުވެރ ކަމާި ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިފަރާތްތަކަށް ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ނޑައަޅާފައ ވާނަމަ، ިކަ އުޞޫލު
ިމަސައްކަތެއްކު ިމ ބާވަތުގެ ިމީގެފަހުްނ ިޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ިދެމެހެއްޓޭނެކަމަްށ ރާއ ރު،ިހަމަހަމަކަން

ނޑައަޅާނަމަ،ިމ ކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްި ނެޑއްިކަ ިއެންގީއެވެ.ޕޮއ ންޓްދ ނުމަށްިވަކ ިމ ންގަ
 : ިއަހަރަަކްށިިކައ ވެނ ިކޮންމެ ިހޭދަކޮށްފައ ވާ ިކައ ވެނ ކޮށްގެްނ ިދ ނުމުގައ ވެސް ިމާރކްސް ިބަޔަށް މ 

ނޑައަޅާފައ ވާނަމަ،ިގޯއްޗަށްި އެދޭިފަރާތްތަކަށްިމާރކްސްދ ނުމުަގއ ިމާރކުހެއްިލ ބޭިގޮތަށްިުއޞޫލުިކަ
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ިމ ބާވަުތގެި ިމީގެފަހުން ިޤަބޫލުުކރެވޭތީ، ިދެމެހެއްޓޭނެކަމަށް ިހަމަހަމަކަްނ އ ންޞާފުވެރ ކަމާ
ިމ ކަންތައްތަކަްށި ނޑައަޅާނަމަ، ިކަ ނޑެއް ިމ ންގަ ިވަކ  ިޕޮއ ންޓްދ ނުމަށް މަސައްކަތެއްކުރާއ ރު،

 އެންގީއެވެ.ރ ޢާޔަތްކުރުމަށްި

ި
 ެިރަށްވ ިވީމުއްދަތު:ނައ ފަރު ިބަދަލުކުރ ފަހުން ިދ ރ އުޅުން ިބޭރަށް ިރަށުން ިތެރެއ ން މ ބަޔަްށިިހ ންގެ

މާރކްސްިދ ނުމަށްިގޯއްޗަށްިއެޭދިފަރާތުންިނައ ފަރުިނޫްނިއެހެްނިރަށެއްގެިމީހަކާިކައ ވެނ ކޮށްެގްނި
ިަބލާފައެ ިކޮމ ޓީއ ން ިލ ބ ފައ ޭވތޯ ިގޯއްޗެއް ިއަނބ މީހާ/ފ ރ މީހާއަށް ިއޭނާގެ ިނުވެެއވެ.ިދ ރ އުޅޭނަމަ އް

ިޕޮއ ންްޓި ިއޮތުމުން ިގޯއްޗެއް ިފ ރ މީހާގެ ިނުވަތަ ިއަނބ މީހާ ިމާްއދާތަކުގައ  ިއެެހން ިތާވަލުގެ ޕޮއ ންޓްދޭ
ިޕޮއ ންްޓި ިނެތްކަމުގައ ވ ޔަސް ިޯގއްޗެއް ިފ ރ މީހާެގ ިއަނބ މީހާ/ ިމ ބައ ގައ  ިއޮވެފައ ، ިގޮތަށް އުނ ވާ

ިކަމަ ިގޮތް ިއ ންޞާފުވެރ  ިއެންމެ ިއޮތުމަކީ ިގޮތަށް ިޤަބޫލުއުނ ވާ ިމ ބާވަުތެގިކުރެވޭނުށް ިމީގެފަހުން ތީ،
ނޑައަޅާނަމަ ިކަ ނޑެއް ިމ ންގަ ިވަކ  ިޕޮއ ންޓްދ ނުމަށް މ ކަންތައްތަކަްށި، މަސައްކަތެއްކުރާއ ރު،

ިިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްިއެންގީއެވެ.
 ިާިދީފައ ވ ިމާރކްސް ިމ ބަޔަށް ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިފަާރތްތަކަށް ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ގޯއްޗަށް

ިޝަކުގޮތާއ ބެހޭގޮތުި ިގޮތްިން ިދީފައ ވާ ިމާރކްސް ިމ ބަޔަށް ިކޮމ ޓީއ ން ިގޯތ  ިލ ބ ފައ ވަނީ ވާތައް
ި ިކަަމށް ިސާފުނުވާީތ ިއުޞޫލެްއިރައްޔ ތުންނަށް ިމ ަފދަ ިފަހުން ިމީގެ ިޤަބޫލުކުރެވޭީތ، ތަޙުޤީޤަށް

ނޑައަޅާިކަމުގައ ވާިނަމަ،ިމ ފަދަިމާއްދާތައްިރައްޔ ތުންނަށްިސާފުކޮށްދ ނުމަށްިއެންގީއެވެ.  ކަ
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2. ި ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިދ ރާސާކުރ އ ރު،2171ިިޅ.ނައ ފަރުން ިބަލާ ފޯމެއްގައ ވ21ިިާފޯމް
ިތ ރީގައ ާވި ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިތަހުޤީޤަްށ ިދ ރާސާކުރަންޖެހޭކަމަށް ިބަލާ ިއ ތުރަށް މައުލޫމާތުތައް

ނޑަ ިކަ ިދ ރާާސކޮށް، ިބަލާ ިއ ތުރަށް ިކަްނތައްތައް ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ ިޕޮއ ންޓްިތާވަލްގައ  އަޅާފައ ވާ
ިއުނ އ ތުރެއްި ިމާރކުހަށް ިޯފމެއްގެ ިއެއްވެސް ިމަތ ން ިއެއްޮގތްވާގޮތުގެ ނޑާ ިމ ންގަ ތާވަލްގައ ވާ

  ގެންނަންޖެހޭނަަމ،ިއެއ ސްލާހެއްިގެނެއުމަށްިޅ.ނައ ފަރުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 

ނޑޭރ ިމާލަންިކުއްޔަށްިހ ފުމަށްިދ ޓީވީްނ1022ިިއޭޕްރީލ12ިިް .2 ވަނަިދުވަހަށްިދަރުބާރުގޭިރަންނަބަ
ިސަރުކާރުެގި ިބަދަލުކޮށްފައ ވަނީ ިރާއްޖެޓީވީއަށް ިއެބުކ ންގ ިކެންސަލްކޮށް ިބުކ ންގ ހަދާފައ ވާ
ިއަކްރަ ިމ ނ ސްޓަރ ިސްޓޭޓް ިބަދަލުކޮށްފައ ވަނީ ިއެބުކ ންގ ިނޫންކަމަށްވެފައ ، މްިބޭނުމަކަށް

ިއެޖެންސީއެއްކަމުގައ ވާި ިކާސްޓ ންގ ިބްރޯޑް ިހ މެނޭ ިމަސްލަހަތު ިއަމ އްލަ ކަމާލުއްދީންގެ
ިއ ސްފަރާތުގެި ިއެންމެ ިހުރ  ިޙަވާލުވެގެން ިއާއ  ިދަރުބާރުގެ ިމ ކަމަކީ ިވ ޔަސް، ރާއްޖެޓީވީއަށްކަމުގައ 

ިބޭނުންކޮ ިނުފޫޒް ިމަޤާމްގެ ިކަމާލުއްދީން ިއަކްރަމް ިމ ނ ސްޓަރ ިސްޓޭޓް ްށގެްނިހައ ސ އްޔަތުން
 ކޮށްފައ ވާިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްކަންިސާބ ތުވާވަރުގެިހެކ ިތަޙްޤީގަށްިލ ބ ފައެއްނުވެއެވެ.

ވަނަިދުވަހަށްިދަރުބާރުގޭިރަންނަަބނޑޭރ ިމާލަންިކުއްޔަށްިހ ފުމަށްިދ ޓީވީްނ1022ިިއޭޕްރީލ12ިިްި .1
ިަބދަލުކޮށްފަ ިރާއްޖެޓީވީައށް ިއެބުކ ންގ ިެކންސަލްކޮށް ިބުކ ންގ ިގުޅާފައ ިހަދާފައ ވާ ިޯފނުން އ ވަނީ

ިކަމުަގއި  ިފުރުޞަތުދ ނުމަށްފަހު ިދެއްކުމަށް ިފައ ސާ ިއަންގައ  ިދ ޓީވީއަށް ިދެއްކުމަށް ފައ ސާ
ިއަދ ި ިފަޔާޟް ިއ ބްރާހީމް ިޑ ރެކްޓަރ ިއެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ

ނޑޭރ ިމާލަމުގައ ،ި)އެމް.ޑީ.ޕީިގ6122ިިެއޭޕްރީލ62ިިް ވަނަިދުވަހުގެރޭިދަރުބާރުގޭިރަންނަބަ
ި ިއ ލެކްޝަން ިމެދުގައ (6122ިއެތެރޭގެ ިބޭފުޅުންގެ ިލައްވާ ިކުރ މަތ  ިރައީސްކަމަށް ގައ 

ިއެދުވަހަށްި ިމާލަމް ިރަންަނަބނޑޭރ  ިބޭއްވުމަށްޓަކައ  ި"ޑ ޭބޓް" ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ބޭއްވުމަށް
ި)ދޫކޮށްދ  ިއެދ  62ިިނުމަށް ިއަދ 6122ިމާރޗް ިކޮންފާރމްކޮށްފައެވެ. ިބުކ ންގވަނީ ގައ (

މ ކުންފުނ ންިއެދ ފައ ވާިތާރީޚާިކައ ރ ިތާރީޚެއްގައ ިފައ ސާިދެއްކުމަށްިވަނީިބުނެފައ ކަމަށާއ ި
ިބޮޑެތ ި ިވަރަށް ިމ ކުންފުނ ން ިކުރުމަށް ިތައްޔާރީތައް ިކުރަްނޖެހޭ ިބޭއްވުަމށް ިއ ވެންޓް މ 

ކޮށް،ިމ އ ވެންޓްިއޮންނާނެކަމަށްިމީޑ އާއަށްިޢާންމުކޮށް،ިހޯލަށްިފައ ސާިދެއްކުމަށްިޚަރަދުތަކެއް
ިނެތްަކމަށާއ ، ިބަލައ ގަނެވެން ިދ އުމުްނ،ިފައ ސާ ިފަރާތުން 62ިިމ ކުންފުނީގެ 6122ިއޭޕްރީލް

ިމ ކަމާި ިއަދ  ިބަދަލުކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ، ިޓީވީއަށް ިބުކ ންގިރާއްޖެ ިމ ކުންފުނީގެ ިދުވަހަށް ވަނަ
ިއަކްރަމްިގުޅ  ިމ ނ ސްޓަރ ިްސޓޭޓް ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިޝަކުާވކޮށްފ ނަމަ ިމ ކުންފުނ ްނ ގެން

ިއަންގާފައ ވާކަމަްށި ިޯނޓަކުން ިކުދ ްނނަށް ިތ ބ  ިއެތަނުގައ  ިބުނުމަށް ިގުޅަން ކަމާލުއްދީނާ
ިބޭނުްނިކުރައްވައ ގެންި ިނުޫފޒު ިަކމާލުއްދީން،ިމަޤާމްެގިބާރާއ  ިއަކްރަމް ިމ ކަމަކީ ބުނ ކަމަށާއ 
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިއެންވަޔަރަ ިއެްނޑް ިހައުސ ންގ ިފޮރ ިސްޓޭޓް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓަރ ިއަކްރަްމިއޭރުގެ ންމަންޓް
ިދ ޓީވީއަްށި ިފުރުޞަތެއް ިއެފަދަ ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިބަޔާނުގައ  ިދީފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ކަމާލުއްދީން
ިބަޔާނުންނާއ ި ިމުވައްޒަފުންގެ ިަބއ ގެ ިއ ދާރީ ިދަރުބާރުގޭ ިހާޒ ރުކުރެވުނު ިތަޙްޤީގަށް ދީފައ ނުވާކަމުގައ 

ިއޮތުމުންނާ ިއެނގެން ިބަޔާނުން ިސީ.އީ.އޯގެ ިރާއްޖެި، އ ދ ޓީވީގެ ިކެންސަލްކޮށް ިބުކ ންގ ދ ޓީވީެގ
ިއ ދާރީި ިދަރުބާރުގެ ިއަންގައ ގެންކަން ިފަޔާޟް ިއ ބްރާހީމް ިބަދަލުޮކށްަފއ ވަނީ ިއެބުކ ންގ ޓީވީއަށް
ިއ ބްރާހީމްި ިޚުދް ިމ ކަމަށް ިބުނެފައ ވުމާއ  ިތަޙްޤީގުގައ  ިމުވައްޒަފުން ިމަސައްކަތްކުރާ ބައ ގައ 

ިއ ޢުތ ރާފް ިތަޙްޤީގުގައ  ިރާއްޖެޓީވީއަށްިފަޔާޟްވެސް ިކެންސަލްކޮށް ިބުކ ްނގ ިދ ޓީވީގެ ވެފައ ވާތީ
ިދަުރބާރުެގި ިބޭނުންކޮށްެގން، ިުނފޫޒް ިމަޤާމްގެ ިފަޔާޟް ިއ ބްރާހީމް ިބަދަލުޮކށްފައ ވަނީ އެބުކ ންގ
ިލ ބ ފައ ވާީތ،ި ިހެކ  ިސާބ ތުވާވަރަށް ިތަޙްޤީގުގައ  ިޚ ލާފަށްކަން ިއުޞޫލާއ  ިދޫކުރެވެމުންދާ ކުއްޔަށް

ި ިނުފޫޒު ިއ ބްރާހީްމިމަގާމުގެ ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިވަކ ފަރާތަކަށް ބޭނުންކޮށްގެްނ
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާތީ، ިހުއްޓުވުމާއ 1000/1ިފަޔާޟް ި)ކޮރަޕްޝަން :

ި ިޤާނޫނު(ގެ 21ިމަނާކުރުމުގެ ިއެޤާނޫނުގެ ިރ ޢާޔަތްކޮްށ ި)ހ(އަށް ިމާއްދާގެ ިމާއްދާެގ11ިވަަނ ވަނަ
ިމ ނ ސް ިމ.މެރީޑްރީމްިދަށުން ިޑ ރެކްޓަރ، ިއެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ޓްރީ

ިޕްރޮސެކ ޔުޓަރި ިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ  ިޝަރީޢަތަށް ިދަޢުވާކުރުމަށް ިމައްޗަްށ ިފަޔާޟްގެ އ ބްރާހީމް
 ނ ންމީއެވެ.ޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވުމަށްި

 
ިކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެި

ިނޫެނވެ.ި .0 ިޤަވާޢ ދެއް ިކުރެވ ފައ ވާ ިގެޒެްޓ ިޤަވާޢ ދަކީ ިހެދ ފައ ވާ ިދޫކުރުމަށް ިކުއްޔަށް ދަރުބާރުގެ

ިދެއްވުމަށްިއަކްރަ ިފުރުސަތު ިކުންފުންޏަކަށް ިހ އްސާވެވަޑައ ގަންނަވާ ިކަމާޅުއްދީން މް
ިހ ންގަވާފައ ވާިކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިއެކ އެކ ި ިދ މާވާ ިގުޅޭގޮތުން ިދޫކުރުމާ ިކުއްޔަށް ިދަރުބާރުގެ ިކުރުމަކީ ިގެޒެޓް ިއެޤަވާޢ ދު އެހެންކަމުން
ިއެޤަވާޢ  ިފ ޔަވަޅަކަށްވާތީ ިމުހ ންމު ިއެޅޭ ިކުރުމަށް ިޙައްލު ިޢާއްމުކުަރންިމައްސަލަތައް ިގެޒެޓްކޮށް ދު

ިކުއްޔަްށި ިދަރުބާރުގެ ިއެޤަވާޢ ދުގައ  ިޤަވާޢ ދަކަށްވެފައ  ިކުރީގެ ިވަރަްށ ިއެޤަވާޢ ދަކީ އެންގުމާއ ،
ިއެކަަކްށި ިއެޤަވާޢ ދުގައ  ިުނވާތީއާއ ، ިހ މެނ ފައ  ިކަމެއް ިއެއްވެސް ިހެއްދުމާގުޅޭ ިބުކ ންގެ ހ ފުމަށް

ޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާގޮތަށްިކަންތައްތަިކުރުމުގެިފުރުަޞތުިބޮޑެތ ިބާރުތަކެއްިދީފައ ވާތީ،ިެއކަމަކީިކޮރަ
 އޮތްިކަމަކަށްވާތީިއެޤަވާޢ ދުިއަުލންިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެންގުމަށްިނ ންމީއެވެ.

ިއެކްސެލްި .4 ިކޮމްޕ އުޓަރުގައ  ިަދނީ ިހަދަމުން ިބުކ ންގ ިދޫކުރުމަށް ިކުއްޔަށް ދަރުބާރުގެ
ި ިކަޝީޓެއްގައ ކަމަށްވެފައ ، ިބުކ ންގ ިބުކ ންގިދަރުބާުރގޭ ިެނތުމާއ ، ިފެންނަން ިލ ޔެކ ޔުމުން ންތައް

ިވާތީި ިއެއްޗަކަށް ިކުރެވެމުންދާނެ ިއަޕްޑޭޓް ިއަބަދުވެސް ިޝީޓަކީ ިމ އެކްސެލް ިކުރެވެމުންދާ ކަންތައް
ިކުރ ންި ިނޯންާނނެތީއާއ ، ިގޮތެއް ިޔަޤީންކުރެވޭެނ ިނޫންަކން ިނުވަތަ ިކުރ ކަން ިކެންސަލް ބުކ ންގ

ިކޮންފަރާތެއްކަި ިބުކ ންގިކަންަތއްިބުކްކޮށްފައ ވަނީ ިދަރުބާރުގޭ ިގޮަތކަށް ިފަދަ ިއުނދަގޫވުން ިހޯދަން ްނ
ިކޮރަޕްޝަނަްށި ިކުރެވެމުންދަނީ ިމ ހާރު ިބުކ ންގކަންތައް ިދަރުބާރުގޭ ކުރެވެމުންދާތީ،
ިބުކ ންގި ިދަރުބާރުގެ ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ އަްށ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިތަޙްޤީގުގައ  މަގުފަހ ވާގޮތަށްކަން

ިމ އަށްވު ިދ ނުމާބެޭހިކަންތައްތަްއިކަންތައް ިދަުރބާރުެގިކުއްޔަށް ިއަދ  ިކުރުމަށާއ  ިޮގތަކަށް ިހަރުަދނާ ރެ
ިސ ީޓި ިމާލެ ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ިދަރުާބރުގެ ިމ ހާރު ިބެލެހެއްޓުމަށް ިލ ޔެކ ޔުމުން ިއޮތްތަނުގައ  ކުރ އަށް

ިއ ރުޝާދުދ ނުމަށްިނ ންމީއެވެ.ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި
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ިވެލ ދޫި ިކައުންސ ލަރ ިހުރ  ިކުރައްވާފައ  ިއައްޔަން ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ ިހ ންގެވުމަށް ިއޮފީސް ނ.ވެލ ދޫ
ިހުންި ިޤަބުރުސްތާނުގައ  ިގެނަުއމަށް ިތަކެތ  ިބޭނުންާވ ިހ ނަާވގެއަށް ިއަްށސަތޭކަ(ިި-/2,800ނަ )ދެހާސް

ިއެފައ ސާި ިއ ޢުތ ރާފްވެފައ ވާތީއާއ ، ިނެގ ކަމަށް ނޑުން ިވަތްގަ ިޭބސްފ ހާރައ ގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިވެލ ދޫ ރުފ ޔާ
އެފައ ސާިނެގ ިދުަވސްވަރުިިފަރާތުނ1ިްނެގ ކަމަށްިރައްޔ ތުންގެިމާލ އްަޔތުިބެެލހެއްޓުމާއ ިޙަވާލުވެިހުރ ި

ި ިމަސައްކަތްކުރ  ިގޮތުގައ  ިއެސ ސްޓެންޓެއްގެ ިފާމަސ ސްޓް ބުނެފައ ާވތީއާއ ،ިިފަރާތުންބޭސްފ ހާރާގައ 
ިގެނައ ކަމަްށި ިބ ލް ިގަނެ ިތަކެތ  ިބޭނުްނވާ ިހ ނަވާގެއަށް ިކައުންސ ލަރުއެފައ ސާއަށް ިއ ތުރުން،ިނ.ވެލ ދޫ ގެ

ިޙަވާލުވ  ިއެފައ ސާއާއ  ިގަތުމަށް ިިތަކެތ  ިބޭސްފ ހާރައ ން ިބުނެފައ ާވީތިރައްޔ ތުންގެ ިނެވ  ނ.ވ ލ ދޫިބޯޓްގެ
ިފަާރތަކަށްިިކައުންސ ލަރ ިއެެހން ިނުަވތަ ިހޯދުމަށް ިފައ ދާެއއް ިއަމ އްަލ ިނަގާފައ ވަނީ ިފައ ާސ ނަގާފައ ވާ

ުދމުެގިފައ ދާއެއްިހޯދާދ ނުމަށްކަމަށްިނުެފންނާތީއާއ ،ިއެކަންިކޮށްފައ ަވނީިހ ނަވާގެއަށްިބޭުނންވާިތަކެތ ިހޯ
ިމީއެވެ.މ މައްސަލަިނ ންމ ހ ާސބުންިބޭނުމުގައ ކަމަށްިފެްނނާތީި

ި
ިކޮށްފައ ވަީނި ިމަސައްކަތް ިއެޅުމުގެ ިގަުއ ިބޭުނންވެގެން ިެއތުރުމަށް ިގައު ިހ ނަވާގޭ ނ.ވެލ ދޫ
ިކައުންސ ލަރިބުނެފައ ވީނަމަވެސް،ިއެި ިނ.ވެލ ދޫ ިިޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށް ިކުންފުންޏަކާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ިލ ޔުން ިއަޅާފައ ވާކަން ިގަުއ ިބޭނުންާވ ިހ ނަވާގެއަށް ިކުންފުނ ްނ ިފެންނަްނިކޮންސްޓްރަކްޝަން ތަކުން
ިދަށުންކަމަށްި ިބެލުމުގެ ިއ ސްވެރ ޔާގެ ިޒ ންމާާދރު ިކޮށްފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިއެޅުމުގެ ިގައު ނެތުމުންނާއ ،
ިއ ންކާރުކޮށްފައ ވާތީއާއ ،ި ިއ ސްވެރ ޔާ ިޒ ންމާދާރު ިއެކަމަށް ިބުނ ނަމަވެސް ިކައުންސ ލަރ ނ.ވެލ ދޫ

ިމަސައްކަތްކުރީ ިއެޅުމުގެ ިގައު ިޭބނުންވާ ިރަްއޔ ތުންގެިިހ ނަވާގެއަށް ިވެލ ދޫ ިނޭނގޭކަމަށް ކާކުކަން
މާލ އްޔަތުގެިއ ދާރީިކަންތައްތަކާއ ިހ ސާބުތައްިބެލެހެއްޓ ިފަރާތުްނިބުނެފައ ވާތީއާއ ،ިމާލ އްޔަތުގެިއ ދާރީި

ނ.ިވެލ ދޫިކައުންސ ލަރިވަނީިނ.ވެލ ދޫިޤަބުރުސްާތނުގައ ިހުްނނަިހ ނަވާގޭގެިމަސައްކަތެްއި
ިނެވ އާި ިބޯޓުގެ ިގެނައުމަށް، ިމާލެއ ން ިތަކެތ  ިބަެއއް ިބޭނުންވާ ކުރުމަށްޓަކައ 

ި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއޭނާއާ ިތަކެތ ަގތުމަށް ި)ދެހާސްިި-/2800ޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ، ރުފ ޔާ
ިރު ނޑުންިއަށްސަތޭކަ ިވަތްގަ ިޭބސްފ ހާރައ ގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިޚ ލާފަށް ިގަާވއ ދާ ިއަކީ ފ ޔާ(

ިޙަވާލުކުރި  ިއެފައ ސާ ިއަދ  ިފައ ސާކަމަށާއ  ިޙަވާލުކުރ  ިނަގައ  ިއަމ އްލައަތުން ކައުންސ ލަރ
ިގަންނަންި ިފައ ސާޔާއެކު ިނުވާކަމަށާއ  ިސޮއ ކުރުވާހަދާފައެއް ިލ ޔުމެއްގައ  ިއެއްވެސް އ ރު

ި ިތަކެތީގެ ިޚ ލާފަށްިބޭނުންވާ ިގަވާއ ދާ ިމައްސަލައާއ  ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށްުބނާ ލ ސްޓް
ިވެލ ޫދ،ި ިއެތުރުމަށްޓަކައ  ިކައ ރީގައ  ިހ ނަވާގޭގެ ިޚަރަދުކޮށްގެން، ިފައ ސާ ރައްޔ ތުންގެ

ި ިއަތުރާ ިމަގުމަތީގައ  ިޙާވާލުކޮށް ިގައ1400ިިުރައްޔ ތަކާ ިވަރަކަށް ިއައްސަތޭކަ( )ތ ންހާސް
އެގަުލންިނުވެގެންިއ ތުރަްށިގައުިއެޅުމުގެިމަސައްކަތްިމ ހާރުވެސްިިއަޅާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ 

ިިހ ނގަމުންދާކަމަށާއ ިފުރަތަމަިއެޅ ިގައުިއެޅީިމ ދ ޔަިޖެނުއަރީމަހުކަމަށްބުނާިމައްސަލަ.
ި
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިރައްޔ ތުންެގި ިވެލ ދޫ ިވަކ ވ ފަހުން ިއެފަރާތް ިމަސައްކަތުން ިބެެލހެއްޓުމުގެ ިހ ސާބު މަސައްކަތްތަކާއ ،
ިލ  ިަމސައްކަތްިމާލ އްޔަތުގެ ިއެޅުމުގެ ިގައު ިނުވާތީ، ިބެލެހެްއޓ ފައ  ިއެކަީށގެންވާގޮތެއްގައ  ޔުންތައް

ިބ ްލި ިމަސައްކަަތށް ިނެތުމުްނނާއ ،ިއެ ިފެންަނން ިލ ޔުންތައް ިއެނގެން ިކޮންފަރާތަކާަކން ޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ
ިޒ  ިފަރާތެއްކަމަށް ިއުޅޭ ިކޮށް ިއެމަސައްކަތް ިއަކީ ިރައްޔ ާތ ިނ.ވެލ ދޫ ިއ ސްވެރ ޔާިހުށަހަޅާފައ ވާ ންމާދާރު

ބުނެފައ ވާީތ،ިގައުިއެޅުމުގެިމަސައްކަތްިއެފަރާތާއ ިޙަވާލުކޮށްގެންިކޮށްފައ ިވުމަކީިވަކ ފަރާތަކަށްިާނޖާއ ޒުި
 ފައ ދާއެއްިހޯދާދ ނުމަށްިކޮށްފައ ާވކަމެއްކަމަށްިނުފެންނާތީިމ މައްަސލަިމ ހ ސަބުންިނ ންމީއެވެ.

 
ިއްިކަންތައްތަިިންގުނުިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެި

1.1 ި ނޑުން ިވަތްގަ ިފ ހާރައ ގެ ިބޭސް ިމާލ އްޔަތުންގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިކައުންސ ލަރނ.ވެލ ދޫ ިނ.ވެލ ދޫ
)ދެހާސްިއަށްސަތޭކަ(ިރުފ ޔާިނަގައ ގެންިގަނެފައ ވާިތަކެތީގެިބ ލްތައްިފައ ލްިކުރެވ ފައ ާވކަމަްށިި-/2800

ިބެ ިހ ސާބުތައް ިކަންތައްތަކާއ  ިއ ދާރީ ިމާލ އްޔަތުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިފަރާތުްނިވެލ ދޫ ިލެހެްއޓ 
ނ.ވެލ ދޫިރައްޔ ތުންގެިމާލ އްޔަތުިބެލެހެއްޓުމުގެިވަޒީފާއ ންިވަކ ވ ފަުހްނިިއެފަރާތުންބުނެފައ ވީނަމަވެސް،ި

ިެއި ިނުވާތީ، ިބެލެހެއްޓ ފައ  ިގޮތެއްގައ  ިއެކަށީގެންާވ ިލ ޔުންތައް ިހ ސާބުތަކާއ  ިމާލ އްޔަތުގެ ރައްޔ ތުންގެ
ިބ ލްތައް ިތަކެތީގެ ިގަތް ިކުރ އަށްިިފައ ސާއަށް ިލ ބ ފައ ނުވާތީ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ނ.ވެލ ދޫ

ިގަވާއ ދާި ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިހ ސާބުތަކާއ  ިމާލ އްޔަތުގެ ިރައްޔ ތުންގެ އޮތްތަނުގައ 
 އެވެ.އެއްގޮތަށްިބެލެހެއްޓުަމށްިނ.ވެލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީ

ިނ.ެވލ ދޫ 1.1 ިކައުންސ ލަރ ިމަސައްކަތެްއިިނ.ވެލ ދޫ ިހ ނަވާގޭ ިހުްނނަ ޤަބުރުސްތާނުގައ 
ި ިނެވ އާ ިބޯޓެއްގެ ިގެނައުަމްށ ިމާލެއ ން ިތަކެތ  ިބައެްއ ިބޭުނންވާ )ދެހާްސ6011ިި/-ކުރުމަށްޓަކައ 
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ިތަޙުޤީގުގައ ި ިލ ޔެފައ ނޫންކަން ިއެއްޗެއްގައ  ިއެއްވެސް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިރުފ ޔާ ިރުފ ޔާ( އަށްސަތޭކަ
ރ އަށްިއޮތްތަނުގައ ިނ.ވެލ ދޫިކައުންސ ލުންިބަލަހައްޓާިތަނަކަށްިބޭުނންާވިތަކެތ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިކު

ިއެއްގޮތަްށި ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިޚަރަދުކުރުމުގައ  ިމާލ އްޔާއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ގަތުމާއ 
 ޢަމަލުކުރުމަށްިނ.ވެލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

ިހ ނަވާގޭގ2.1ިިެ ިފަރާތެއްިިނ.ވެލ ދޫ ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިއެތުރުމުގެ ިގައު ކައ ރީގައ 
ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަީނި ިމަސައްކަތް ިއަދ  ިނެތުާމއ  ިއެނގެން ިލ ޔުންތަކުން ިކ ހ ނެއްކަން ނޑައަޅާފައ ވަނީ ކަ

ި ިލ ބ ފައ ނުވާތީ، ިކައުންސ ލުން ިނ.ވެލ ދޫ ިލ ޔެކ ޔުމެއް ިއެްއވެސް ިއެނޭގނެ ކުރ އަށްިކޮންފަރާތަކާކަން
ިޙަވާލުުކރުމާއ ،ިއޮތްތަނު ިމަސައްކަތް ިހޯދުމާއ ، ިފަރާތެްއ ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތެއް ިޭބނުންވާ ިއޮފީަހށް ގައ 

ިޢަމަލުުކރުމަށްި ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ ިމާލ އްަޔތު ިދައުލަތުގެ ިބެލެެހއްޓުމުގައ ، ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިދައުލަތުގެ
ިނ.ވެލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

ި
ި

2. ި ިމަސައްކަތްކޮްށފައ ވަނީ ިޖެހުމުގެ ިޕާީޓޝަން ިއޮފީހުގެ ިތ ނަދޫ ިއަުގ1ިިގދ. ފަރާތަކުން
ި ިދައުލަތުގެ ިބަލައ ގެން ިގަވާއ ދުގެ ިކަމަށްވާތީއާއ ،4.28ިިމާލ އްޔަތު ިއެއްގޮތަށް ިމާއްދާއާ ވަނަ

ިކަމަށްވާތީ ިފަރާތަށް ިހުށަހެޅ  ިއަގު ިކުޑަ ިއެންމެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ މ މައްސަލަިި،މަސައްކަތް
 މ ހާހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ގދ.ިތ ނަދޫިކަުއންސ ލްގެިއ ާދރާއ ންިއ ޢުލާންކުރުމެއްނެތ ިއެއ ދާރާތެރެިތަޅާލައ ިޕާޓ ޝަްނި
ި ިގެންދަނީ ިކުރަމުން ިމ ކަން ިކަމަށާއ ، ިހާސް(25,000.00ިިޖަހާފައ ވާ )ފަންސަވީސް

ިބޭުނންާވި ިމ ސްކ ތްތަކަށް ިތ ނަދޫެގ ިބަހައ ލައ ގެންކަމަށާއ ، ިބައ ބަޔަްށ ިނާރާވަރަށް ރުފ ޔާއަށް
ިނަގަމުންިގެންަދނީިއަގުެބލުމެއްނެތ ިއެމީހުންގެިފ ހާރަތަުކންކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިތަކެތ 
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިހޯދު .1 ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިއ ތުރުކުރުމުގެ ިބައެއް ިއޮފީހަށް ިތ ނަދޫ ިއ ޢުާލްނިގދ. މަށް
ިއެމަސައްކަތާބެހޭި ިއޭގެފަހުން ިކަމަށްވާއ ރު، ިދެފަރާތުން ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިއެސްޓ މޭޓް ކުރުމުން

ިމ ިމައްސަލަވެސްިމ ހާހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ިި،އެއްވެސްިކަމެއްިކުރ ޔަށްިގެންގޮސްފައ ނުވާތީ
 

ި

ިއ ތުރުން ިދ ނުމުގެ ިއެލަވަންސް ިފަނޑ ޔާރުންނަށްިި،ލ ވ ންގ ިބައެއް ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ޤާނޫނާއ 
ިނ ންމ ި ިމައްސަލަ ިތުހުމަތާގުޅޭ ިކޮށްފައ ވާ ިދީފައ ވާކަމަށް ިފުލެޓު ިތ ރީގައ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ގޮތް

ިމ ވަނީއެވެ.

ިޤާނޫނުއަސާސީއާއ  ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިޤާނޫނާއ ި،ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ނޑ ޔާރުންގެ ޖުޑީޝަލްިި،ފަ
ިނ ންމުމާއ  ިނ ންމާފައ ވާ ިކޮމ ޝަނުން ިމުސާރައާއި ި،ސަރވ ސް ިފާސްކޮށްފައ ވާ ިމަޖ ލީހުން ރައްޔ ތުންގެ

ނޑ ޔާރަ ިފަ ިކޯޓުގެ ިސ ވ ލް ިޚ ލާފަށް ނޑާ ިއޮނ ގަ ިޢ ނާޔަތްތަކުގެ ިއ ސްިށާއ  ިހައ ކޯޓުގެ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ނޑ ޔާރަ ިފަ ނޑ ޔާށާއ  ިފަ ިސުޕްރީމްކޯޓުގެ ިފުލެުޓިރަށް ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިއ ތުރުން ލ ވ ންގިއެލަވަްނސްގެ

ިކޮމ ޝަުންނިދޫކޮށްފައ ވާކަމަ ިސަރވ ސް ިޖުޑީޝަލް ިމައްސަލައ ގައ ، ިހުށަހެޅ  ިކޮމ ޝަނަށް ިމ  ިބުނެ ށް
ނޑުގައ ،ިދ ެވހ ރާއްޖޭެގި ރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހަށްިޮފނުވ ިަފނޑ ޔާރުންގެިމުސާރައާއ ިޢ ނާޔަތްތަކުގެިއޮނ ގަ

ނޑ ޔާރުންިހައ ކޯޓަށާއ ިކުރީގެިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިޖަސްޓ ސްިއަށްިދޫކޮށްފައ ވާިފުލެޓުތަކުގައ ިދ  ރ އުޅޭިފަ
ިއަދ ި ިނުލ ބޭޮގަތށް ިއެލަވަންސް ިލ ވ ންގ ނޑ ޔާރުންނަްށ ިފަ ިއެ ިމުްއދަތުގައ  ިދ ރ އުޅޭ ިފުލެޓުތަކުގައ  އެ

ިުހށަހަާޅފައ ވަނ ކޮށް ިލ ބޭގޮތަށް ިލ ވ ންގިއެލަވަންސް ިދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ ިޙަވާލުޮކށްފައ ވާިި،ފުލެޓު ފުލެޓުތައް
ނޑ ޔާރުންގެިތެރެއ ންިމ ހާތަނަށްިއެ ނޑ ޔާރުންިއެިިފަ ފުލެޓުތަކަށްިފައ ސާިދައްކަމުންިގެންގޮސްފައ ވާިފަ

ިނ ންމުމާއ ި ިނ ންމާފައ ވާ ިކޮމ ޝަނުްނ ިސަރވ ސް ިޖުީޑޝަލް ިޤާނޫނާއ  ނޑ ޔާރުންގެ ފަ
ިއ ނާ ިމުސާރައާއ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިކޮމ ޓީން ިމާލ ްއޔަތު ިމަޖ ލީހުގެ ޔާތްތަކާިރައްޔ ތުންގެ

ިކޯޓުގެި ިސުޕްރީމް ނޑ ޔާރަށާއ  ިއ ސްފަ ިހައ ކޯޓުގެ ިއަށާއ  ިާޤީޟ ިކޯޓުގެ ިމަދަނީ ޚ ލާފަށް
ިދޫކޮްށފައ ި ިފްލެޓް ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިއ ތުރުން ިއެލަަވންސްގެ ިލ ވ ންގ ނޑ ޔާރަށް ފަ

 އެބަހުރ ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

19 



 

35 
 

 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިގަތުމަްށި ިފުލެޓެއް ިއެ ިދަށުން ިއެއްބަްސވުމުގެ ިވެފައ ވާ ިޭބނުންވާނަމަ، ިކުރުމަށް ިއަމ އްލަ ފުލެޓުތައް
ނޑ ޔާރެއްގެިނަމުގައ ިެއި ނޑ ޔާރަކުިދައްކާިޚަލާސްިކުރުމުން،ިއެިފަ ނޑައެޅ ފައ ވާިޖުމުލަިއަގުިއެިފަ ކަ

ޓެއްިއަމ އްލަކޮށްިރަޖ ސްޓްރީިކޮށްދ ނުމަށްިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުގެިމާލ އްޔަތުިކޮމ ޓީންިނ ންމައ ،ިއެިފުލެ
ިނެތ  ިުހށަހެޅުމެއް ިތަޅުމަށް ިމަޖ ލީހުގެ ިއޮފްިި،ނ ންމުން ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިކޮމ ޝަނަށާއ  ޖުޑީޝަލްިސަރވ ސް

ިތަްނީފޒު ިއެންުގން ިއަންގާފައ ވާ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަްށ ިަނންބަރުިޖުޑީޝަލް ިާޤނޫނު ިވެގެންދާނީ ކުރުން
1020/21ިި ިގެ ިޤާނޫނު( ނޑ ޔާރުންގެ ިތ ނ11ިިް)ފަ ިޚ ލާފުވުންކަމަށްވާތީއާއ ؛ ިއާ ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑ ޔާރަކަށް ނޑ ޔާރުންނަްށިި،ފަ ިފަ ިއެހެން ިމަސައްކަތްކުރާ ިކޯޓުތަކުގައ  ިމަސައްކަތްކުރާ ނޑ ޔާރުން ިފަ އެ
ިނު ިފަސޭހައެއް ިދ ރ އުޅުމުގެ ިއ ސްވެިލ ބ ނުދެވޭ ިދ އުމަކީ ިލ ބެމުންދާ ިމ ހާރުވެސް ިޢ ނާޔަތެއް ިއ ތުރު ވަތަ

ނޑ ޔާރުންގެިާޤނޫނުގެި ނޑައެޅ ގެންިޚ ލާފުިކަމެއްކަމަށ11ިިްބަޔާންކުރެވުނުިފަ ވަަނިމާއްދާގެި)ށ(ިއާިކަ
އ ންިމ މައްސަލާގައ ިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުގެިމާލ އްޔަތުިކޮމ ޓީގެިޔައުމ އްޔާިތަޙުޤީޤަށްިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ ؛

މ ިމައްސަލައ ަގއ ިވަކ ިިމ މައްސަލަިނ ންމ ގޮތާއ ،ިމ މަްއސަލަިނ ންމުމަށްިމެދުވެރ ވ ިަސބަބުިސާފުނުާވތީ
ިއޮތަތީ ިޖާގަ ިބެލެވޭނެ ިކޮށްފައ ވާކަމަށް ިމަސައްކަތް ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ، ފަރާތްތަކަކަށް

ިމައް ިމ  ިބެލުމަށް ިހ ނގާފައ ވޭތޯ ިމަގުން ިއެ ިކުރ އަށްިއެކަންކަން ިއ ތުރަށް ިތަޙުޤީޤު ސަލައ ގެ
ިނަްނބަުރި ި-)އެންޓި 1004/21ިގެންދ އުމަށާއ ،ިޤާޫނނު ިޤާޫނނު(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ15ިިަކޮރަޕްޝަން

(ި ިކަންކަްނ1ިމާއްދާގެ ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިމ ރ ޕޯޓުގައ  ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައާ ިމ  ިދަށުން ިނަްނބަރުގެ (ިވަނަ
ިިންގުމަށްިނ ންމީއެވެ.ސަސާތަކަށްިއެއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިކަމާިގުޅޭިމުއައް
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 ކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެި

ިކުއްޔަށްި .2 ިމ ލްކުވާގޮތަށް ިހައ ކޯޓަށް ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއަށާއ  ިޖަސްޓ ސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ކުރީގެ
ނޑ ޔާރުންގެިތެރެއ ންިއެިފުލެޓުތަކަށްިމ ާހތަނަށްި ފައ ާސިހ ފާފައ ވާިފުލެޓުތަކުގައ ިދ ރ އުޭޅިފަ

ިފަރާްތތަކުން ިގެންގޮސްފައ ވާ ިެއިި،ދައްކަމުން ިެއފަރާތަކަށް ިނ މުމުން ިއަދާޮކށް އެފުލެޓެއްެގިއަގު
ިކޮމ ޓީންި ިމާލ އްޔަތު ިމަޖ ލީހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިކޮށްދ ނުމަށް ިރަޖ ސްޓްރީ ިމ ލްކުވާގޮތަށް ފުލެޓެއް

ި ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިކޮމ ޝަނަށާއ  ިސަރވ ސް ިޖުޑީޝަލް ިއެކަން ޖުޑީޝަލްިނ ންމައ ،
ި ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއަންގާަފއ ވަނީ 201ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށް

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިމާއްދާއާއ  1020/21ިިވަނަ ިގެ ިޤާނޫނު( ނޑ ޔާރުންގެ ވަނ14ިިަ)ފަ
ި ިގަވާއ ދުގެ ިމަޖ ލީހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ި)200ިމާއްދާއާއ  ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިވަނ22ިަވަނަ )

ިކަމަށްވުމާއ ިނަންބަރާ ިނަތީޖާއަކަްށި، ޚ ލާފަށް ިއެކަމުގެ ިތަންފީޒުކޮށްފ ަނމަ، އެނ ންމުން
ި ިނަންބަރު ިޤާޫނނު 1020/21ިިވެގެންދާނީ، ިގެ ިޤާނޫނު( ނޑ ޔާރުންގެ ިމާއްދާގ11ިިެ)ފަ ވަނަ

ިެއި ނޑ ޔާރަކަށް، ިފަ ިތ ން ިޚ ލާފަށް ނޑައެޅ ގެން ިކަ ިބަާޔންކުރުމާ ިބަޔާންޮކށްފައ ވާ ިގައ  )ށ(
ިމަ ނޑ ޔާރުން ިލ ބ ނުދެޭވިފަ ނޑ ޔާރުންނަށް ިފަ ިއެހެން ިމަސައްކަތްކުރާ ިކޯޓުތަކުގައ  ސައްކަތްކުރާ

ިލ ބ ގެންދ އުި ިޢ ނާޔަތެއް ިއ ތުރު ިނުވަތަ ިފަސޭހައެއް ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިްނިކަމަށްވުމާއ ،ިދ ރ އުޅުމުގެ
ި ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިެއންމެހައ 211ިިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިދައުލަތުގެ ިގައ  ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިއެންޓި ދާއ ރާތަކު ިނަްއތައ ލުމަށް ިކޮރަޕްޝަން ިޖެހ ލުމެއްެނތ ި-ން ިކޮމ ޝަނުން ކޮރަޕްޝަން
ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވުމާއ ، ިކަމަްށ ިކުރަންވާނެ ިގައ 101ިިމަސައްކަތް ި)ނ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިދ ރާސާތައްކޮށް،ިއަޅަި،ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހުއްޓުވުމަށްޓަކައ  ިބެހޭިކޮރަޕްޝަން ިފ ޔަވަޅުތަކާ ންޖެހޭ
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ިދ ނުމު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާލަފާ ިގައ  ި)ރ( ިއެމާއްދާގެ ިމަސްއޫލ އްޔަތާއ ، ކޮރަޕްޝަނުެގިި،ގެ
ިހ ންގުމުގައ ި ިދައުލަތް ިހޭލުްނތެރ ކުރުވައ ، ިޢާންމުން ިމައްޗަށް ިނުބައ ކަމުގެ ގެއްލުމާއ 

1004/21ިތެދުވެރ ކަމާއ ިއަމާނާތްތެރ ކަންިކުރ އެރުވުމުގެިމަސްއޫލ އްޔަތާއ ،ިޤާނޫނުިނަްނބަރުި
ިކޮރަ-)އެންޓި  ިޤާނޫނު(ިގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވ12ިާޕްޝަން ި)ކ(ިގައ  ިމާއްދާގެ ި،ވަނަ

ކޮމ ޝަނުގެިމަސްއޫލ އްޔަތުތައްިއަދާކުރުމަށްިމަގުފަހ ވާނޭިއެންމެހައ ިކަންކަންިކުރުމުގެިޤާނޫނީި
ިސ ޓީްނި ިމަޖ ލީހުގެ ިަރއްޔ ތުންގެ ިމަތ ކުރެވ ފައ ވާތީ، ިމ ކޮމ ޝަނާ ިމަސްއޫލ އްޔަތު އެންމެހައ 

ިސ ޓީޖު ިމަޖ ލީހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިއެންގުމާއ  ިއަންގާފައ ވާ ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ްނިއ ޑީޝަލް
ިއަންގަ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށް ިޖުޑީޝަލް ިއޮފް ިއެންގުވާޑ ޕާޓްމަންޓް ިއަލުންިފައ ވާ ވުން

ިމ ނ ންމެވުމަީކ، ިނ ންމަވާފައ ވާ ިމަޖ ލީހުން ިއެއީ،ިރައްޔ ތުންގެ ިދަންނަވައ  ިމުރާޖަޢާކުރެއްވުމަށް
ި ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިޤާނޫުނ201ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ނޑ ޔާރުންގެ ިފަ ިމާްއދާއާއ  ވަނަ

ި ިމާއްދާއާއ 14ިގެ ިި،ވަނަ ިގަވާއ ދުގެ ިމަޖ ލީހުގެ ިެގ200ިިރައްޔ ތުންގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
(22ި ިނަންބަރާ ިވަނަ ިރައްޔ ތުން( ިވާތީކަމަށް ިނ ންމެވުަމކަށް ިނ ންމެވ ފައ ވާ ގެިތަޢާރުޒުާވގޮތަށް

ި ިއެންގުަމށާއ ، ިކޮމ ޓީއަށް ިމާލ އްޔަތު ިއ ދާރާއަށާއ  ިޖުމްހޫރ އްޔާގެިމަޖ ލީހުގެ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ި ިދާއ ރާތަކުނ211ިިްޤާނޫނުއަސާސީގެ ިއެންމެހައ  ިދައުލަތުގެ ިގައ  ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިއެންޓި  ިނައްތައ ލުމަށް ިމަސައްކަތްި-ކޮރަޕްޝަން ިޖެހ ލުމެއްނެތ  ިކޮމ ޝަނުން ކޮރަޕްޝަން
ިކުރަ ިބަޔާންކޮށްފައ ވުމާއ ، ިކަމަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވ101ިާންވާނެ ިގައ  ި)ނ( ިމާއްދާގެ ި،ވަނަ

ިއަޅަ ިދ ރާސާތައްކޮށް، ިހުއްޓުވުމަށްޓަކައ  ިދ ނުމުެގިކޮރަޕްޝަން ިލަފާ ިބެހޭ ިފ ޔަވަޅުތަކާ ންޖެހޭ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  ި)ރ( ިއެމާއްދާގެ ިގެއްލުމާއ ިި،މަސްއޫލ އްޔަތާއ ، ކޮރަޕްޝަނުގެ
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ިތެދުވެރ ކަމާއި ނުބައ  ިހ ންގުމުގައ  ިދައުލަތް ިހޭލުންތެރ ކުރުވައ ، ިޢާންމުން ިމައްޗަށް ކަމުގެ
ި ިަނންބަރު ިޤާނޫނު ިމަސްއޫލ އްޔަތާއ ، ިކުރ އެރުވުމުގެ -)އެންޓި 1004/21ިއަމާނާތްތެރ ކަން

ި ިގެ ިޤާޫނނު( ިކޮމ ޝަނުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވ12ިާކޮރަޕްޝަން ިގައ  ި)ކ( ިމާއްދާެގ ި،ވަނަ
އޫލ އްޔަތުތައްިއަދާކުރުމަށްިމަގުފަހ ވާނޭިއެންމެހައ ިކަންކަންިކުރުމުގެިޤާނޫނީިކޮމ ޝަނުގެިމަސް

ި ިނަންބަރު ިާޤނޫނު ިމަތ ކުރެވ ފައ ވާތީ، ިމ ކޮމ ޝަނާ ިމަސްއޫލ އްޔަތު 1020/21ިއެންމެހައ 
ި ިގެ ިޤާނޫނު( ނޑ ޔާރުންގެ ި)ށ(11ިި)ފަ ިމާއްދާގެ ނޑ ޔާރަކަްށިވަނަ ިފަ ިއެއްވެސް ިޚ ލާފަށް ާއ

ިޢ ނާޔަތެ ިއޮްފިއެއްވެސް ިޑ ޕާޓްމަންޓް ިކޮމ ޝަނަށާއ  ިސަރވ ސް ިޖުޑީޝަލް ިނުދ ނުމަްށ އް
 ޖުޑީޝަލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށްިއެންގީއެވެ.

ި

އަތޮޅުިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިރައީސްިމުޙައްމަދުިނ ޡާމާއ ިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރުިމުޙައްމަދުި.ގދ
މުޚްތާރާިދެމީހުންވެގެންިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤާނޫނާއ ިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށް،ިމާލޭގެިރ ލެކްސްިފަރނީޗަރި

ި ިދުއ ސައްތަ)54,200.00ިފ ހާރައ ން ިހަތަރުހާސް ިފަންސާސް ިތަކެތ ( ިކައުންސ ލްގެިިރުފ ޔާގެ އަތޮޅު
ިފޮނުވައ ގެންކަމަްށި ިއޯޑަރފޯމް ިތ ން ިނަގާފައ ވަނީ ިތަކެތ  ިއެފ ހާރައ ން ިކަމަށާއ ، ިނަގާފައ ވާ އ ދާރާއަށް

ިނ ންމ  ިމައްސަލަ ިބެލުމަށްފަހު ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިހުށަހެޅ ފައ ާވ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ތ ރީގައ ިިގޮތްބުނެ
ި.ިމ ވަނީއެވެ

ިއަތޮޅުކައުންސ ލުްނިިކައުންސ ލަރުންިގދ.އަތޮޅުި ިހޯދުމަށް ިމޭުޒ ނޑ އާއ  ިގޮ ިހޯދ  ތ ބުމަށް
ިރ ލެކްސްި ިފަހަރުމަތ ން ިތ ން ިގަތުމަްށޓަކައ  ިމ ތަކެތ  ިވީނަމަވެސް ިއެއްކޮށްކަމަށް ނ ންމާފައ ވަނީ

ިމެމްބަރިިކައުންސ ލްގެިއަތޮޅު.ގދ ިކައުންސ ލްގެ ިނ ޒާމާއ  ިމުޙައްމަދު ިރައީސް އ ދާރާގެ
ިމުޚް ިމާޭލިމުޙައްމަދު ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިޤާޫނނާއ  ިދަޢުލަތުެގިމާލ އްޔަތުގެ ިދެމީހުންވެގެން ިތާރާ

ިފަރނ ޗަރިރ ލެކްސް" "ި ިދުއ ސައްތަ) 54,200.00ފ ހާރައ ން ިހަތަރުހާސް ި(ިފަންސާސް
ިނަގާފައ ވަނީި ިގަނެފައ ާވިކަމަާށއ ،ިއެތަކެތ  ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮޅު ިތަކެތ  ރުފ ޔާގެ

ިފ3ިޮ ިބުާނިއޯޑަރފޯމް ިކަމަށް ިއ ުޢލާންނުކޮށް ިމ ކަންކޮށްފައ ވަނީ ިކަމަށާއ ، ނުވައ ގެން
ިމައްސަލަ.

20 



 

39 
 

 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިހަދާފައ ވާތީއާއ  ިއޯޑަރެއް ިޕާޗޭސް ިތ ން ިއެއްތާރީޚެއްގައ  ިހޯދައ ގެން ިކޯޓޭޝަން ިތ ްނިި،ފަރނީޗަރއ ން މ 
ިއޯ ިއެއްފަރާތަކަށްިޕާޗޭސް ިނަމްބަރުތަކެއްގައ  ިސީރ އަލް ިހުރ  ިޖެހ ޖެހ ގެން ިހަދާފައ ވަނީ ޑަރވެސް
ިއަތޮޅުިި، ކަމަށްވާތީއާއ  ިގދ. ިފަރާތްކަމުގައ ވާ ިޙަވާލުވ  ިމ ތަކެއްާޗ ިއެއްކޮށްކަމަށް ިލ ބ ަފއ ވަނީ މ ތަކެތ 

ިމުޙައްމަދު ިޑ ޔަރެސްޓް ިގދ.ތ ނަދޫ ިއޮފ ސަރ ިއ.އެޑްމ ން ިއ ދާރާގެ ސަޢީުދިިކައުންސ ލްގެ
ިއެއްތާރީޚެއްގައ ކަމަށްވެފައ ިި،ބުނެފައ ވާތީއާއ  ިޮފނުވާފައ ވަނީ ިއަތޮޅުކައުންސ ލަށް ިބ ލްވެސް މ ތަެކތީގެ

ިގަނެވ ދާެނި ިއެއްފަހަރާ ިމ ތަކެއްޗަކީ ިވައުޗަރަކުންކަމުން ިޕޭމަންޓް ިއެއް ިދައްކާފައ ވަނީ ފައ ސާވެސް
ިފެްނނާތީއާއ  ިމ ކޮމ ޝަންެގިތަޙްީޤޤަށް ިބަހާލައ ގެްނިގަނެފައ ވަީނިއެއްފަހަރާިއަި،ތަކެތ ކަމަށް ިމ ތަެކތ  ދ 

ި ިއަގު ިތަކެތީގެ ިއ ޢުލާންކުރަނ25,000.00ިިްގަންނަ ިމަތ ނަމަ ިރުފ ޔާއަށްވުރެ ިހާސް( )ފަންސަވީސް
ޖެހޭނެކަމަށްިދައުަލތުގެިމާލ އްޔަުތގެިގަވާއ ދުގައ ިއޮންނާީތިއ ޢުލާްނިނުކޮށްިއެތަެކތ ިގަްނނަންވެގެްނކަމަްށި

ިއެނގޭތީއާއ ިސުވާލުކުރެވުނު ިބަހުން ިމުޚްތާރުގެ ިމުޙައްމަދު ިކަމުގައ ވާ ިމެންބަރެއް ިކައުންސ ލްގެ ި،އަތޮޅު
ިތައްޔާރުކޮށް ިލ ޔުންތަްއ ިގަނެވޭގޮތަށް ިމ ތަކެތ  ިބަހާލައ ގެން ިބައ ބަޔަށް ިބަހާލައ ގެންިި،އަދ  ބައ ބަޔަށް

)ފަންސަވީސްހާސް(ިރުފ ޔާއަށްވުރ25,000.00ިިެމ ތަކެތ ިގަނެފައ ވަނީިއެއްފަހަރާިގަންނަިތަކެތީގެިއަގުި
ިނުކޮށްި ިއ ޢުލާން ިއޮންނާތީ ިގަވާއ ދުގައ  ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިޖެހޭެނކަމަށް ިއ ޢުލާންކުރަން މަތ ނަމަ

ިގަންނަންވެެގން ިފެންނާތީއާއ ިއެތަކެތ  ިގަވާއ ދުގެިި،ކަމަްށ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިގަތުުމގައ  މ ތަކެތ 
ިއ4.02ިިާ ި)މ( ިމާއްދާގެ ިވަނަ ިޚ ލާފުވެފައ ވާތީއާއ 4.25ިއ  ިއާ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިތަކެތ ިި،ވަނަ އަދ 

ިގަެނފައ ވަނީި ިތަކެތ  ިފަރނީޗަރއ ން ިރ ލެްކސް ިއ ޢުލާންނުޮކށް ިަގވާއ ދުން ިހޯދުމަށް ިަތންތަން ލ ބެންހުރ 
ިބެލެވޭތީ ިހޯދައ ދ ނުމަށްކަމަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިފަރނީޗަރއ ންިި،އެފަރާތަށް ިރ ލެކްސް މ ތަކެތ 

ި)ހުޅުމާެލިގަ ިނ ޡާމް ިމުޙައްމަދު ިރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ިފަރާތްތައްކަުމގައ ވާ ިނ ންމ  ންނަން
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ސާހ ރުިޙަސަނާއ ،ިިއާއ ،ިގދ.އަތޮުޅިކައުންސ ލްގެިނާއ ބުރައީސްިގދ.މަޑަވެލީިއަދުންގޭި/މާލެ(20288
ިމުޙައްމަ ި"ނެލުން" ިގދ.ފ ޔޯރީ ިކަމުގައ ވާ ިމެްނބަރުން ިކައުންސ ލްގެ ިމުޚްތާރާއ ގދ.އަތޮޅު ި،ދު

ިޝާދީވ ލާ ިަޢބްދުިިގދ.ހޯޑެއްދޫ ިهللا ިނަްނބަރު ިޤާޫނނު ިމައްޗަށް )ކޮަރޕްޝަނ1000/1ިިްޝ ފާޒްގެ
 ިިންމީއެވެ.މަށްިނ ވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިދަޢުވާކުރ21ިުހުއްޓުވުމާއ ިމަނާކުރުމުގެިޤާނޫނު(ިގެި

ި
ިކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެި

ި
ިމަސައްކަތްތައްިކުރުވުމާއ ިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިއޮފީހަށްިބޭނުްނވާިތަކެތ ި ގަތުމާއ 

 ގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަްށިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

ި

ި ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއޮފީހުގެ ިތ ނަދޫ ިއެއޮފީހުނ1022ިިްގދ. ިއަހަރު ވަނަ
ި ިއުސޫލާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައ  ިދޫކުރ  ިބީލަމާގުޅ ގެން ިއެދި ި،ޚ ލާފަށްިހުޅުވާލ  އެކަމަށް

ވަކ ިފަރާތަކާިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާކަމަށްިކޮށްފައ ވާިި،އެއޮފީހަށްިހުށަހެޅ ިޕްރޮޕޯސަލްތައްިވަޒަންކޮށް
މ ވަނީއެވެ.ތުހުމަތާގުޅޭިމައްސަލަިނ ންމ ި ިގޮތްިތ ރީގައި 

ި ިކުރ  ިހޯދުަމށް ިފަރާތެއް ިއޮފީހުގެިސެކ އުރ ީޓިބަލަހައްޓައ ޭދނެ Q10A/2011/02ިގދ.ތ ނަދޫ
(21ިި 1022ިޖެނުއަރީ ިހުށަހެޅ  ިެއއޮފީހަށް ިބީލަމާގުޅ ގެން ިހުޅުވާލ  ިއ ޢުލާނުން ިއ5ިިެ( ޕްރޮޕޯސަލް،

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި ިމަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައ  ނޑުގެގޮތުގައ  ިމ ންގަ ިބަލާނެ ިވަޒަންކުރުމުގައ  ޕްރޮޕޯސަލްތައް
ިދ ނުމުގައ  ިމާކުސް ިވަޒަންކޮށް ިމަޢުލޫމާތުކަރުާދހުގައ ިޕްރޮޕޯސަި،ކެޓެގަރީތަކުން ިހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ލާއެކު

ިކަންތަްއަތކެއްގެި ިފެނުނު ިކޮމ ޓީއަށް ިއ ވެލުއޭަޝން ިަމޢުލޫމާތުތަކުގެބޭުރން، ިލ ޔުންތަކާއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ

ގދ.ތ ނަދޫއޮފީހުގެިސެކ އުރ ޓީިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއެއޮފީހުންިކުރ ިއ ޢުލާނަކާި
ި 10ިިގުޅ ގެން 1022ިިޖެނުއަރީ ިހުށަހެޅ  ިޕްރޮޕޯސަލް ިއެދ  ިއެކަމަށް ފަރާތުގ5ިިެގައ 

ި ިހުށަހެޅީ ިއަގެއް ިއެންމެކުޑަ ިއ ންކަމަށާއ ،ިތެރެއ ން، އޭ.ޖޭ.އެންޓަރޕްރައ ސަސް
ިބަޔާންކޮށްފައ ި ިދޭނެކަން ިއެއްވެސްމާކްސްއެއް ިހ ސްޓްރީއަށް ިހާމަކުރ އ ރު މާކްސްދޭނޭގޮތް
ިއަގެއްިި ި ިމާބޮޑު ިއެކުންފުންޏަށްވުރެ ިމާކްސްދީ ިއެބަޔަށް ިނުވާއ ރު، ިހާމަކޮށްފައ  ނުވަތަ

ިއެމަސައްކަ ިއ ންވެސްޓަމަންޓާ ިއޭ.އާރު.ޑީ.ކޭ. ި ިބުާނިހުށަހެޅ  ިކަމަށް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ތް
ިމައްސަލަ.
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ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިމާކުސްދީފައ ވާތީއާއ  ިރ ޢާޔަތްކޮށް ިކެޕޭސ ޓީ"ި؛މައްޗަށް ިފައ ނޭންޝަލް ިހުށަހަޅާފަރާތުގެ ި"ޕްރޮޕޯސަލް
ި ިމ ންގަނޑަކުންިނުވަތަ ިއެއް ިވަޒަންކުރުމުގައ  ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިވަކ ވަކ  ިކެޓެަގރީން ިޤާބ ލުކަމުގެ މާލީ

ިއ ންޞާފުި ިހަމަހަމަކަމާއ  ިޮއންނަންޖެހޭ ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމުގައ  ިސަަބުބން ޢަމަލުކޮށްފައ ނުވުމުގެ
ިި؛ގެއްލ ފައ ވާތީއާއ  ި"ކުންފުނ ތަކަށް" ިކަނޑައެޅ ފައ ވާ ިދީފައ 5ިދ ނުމަށް ިލޯކަލްިމާކުސް ވަނީ

ިެތރޭގައ ި ިީބލަންވެރ ންގެ ިދެފަރާތަކަްށކަމަށްވެފައ ، ިހުށަހެޅ  ިްޕރޮޕޯސަލް ިނަމުގައ  އ ންވެސްޓްމަންޓުގެ
ި ިއ ވެލުއޭޝަންގައ  ިދީފައ ނުވާތީއާއ ؛ ިމާކުސް ިމ ކެޓެަގރީން ިދެކުންފުންޏަށް 2ިިހ މެނޭ ިއަދ  1ިވަނަ

ިދެފަާރތަށް ިހޮވ ފައ ވާ ި)ސެިި،ވަނައަށް ިޕްރޮޕޯސަލް ިލ ޔުންތައް(""ހުށަހަޅާ ިބަލަހައްޓާނެގޮތުގެ ގެިިކ އުރ ޓީ
ިމާކުސްދ ނުމުގައ ި ިމ ކެޓެގަރީއަށް ިބޮޑުވެފައ އެވަނީ ިއެހާ ިފަރަގު ިމާކުހުގެ ިލ ބ ފައ ވާ ކެޓެގަރީން
ިފެންާނތީއާއ ؛ި ިތަޙްޤީޤަށް ިޢަމަލުކޮށްަފއ ނުވާތީކަން ިއުޞޫލަކުން ިއ ްނާޞފުވެރ  ިކޮމ ޓީން އ ވެލުއޭޝަން

އަންގައ ދޭިލ ޔުންިހުށަހެޅުމަްށިމަޢުލޫމާުތކަރުދާހުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާއ ރުިއަދ ިިބީލަންވެރ ންގެިތަޖުރ ބާ
ި"ުހށަހަޅާި ިހ މަނާފައ ނުވާއ ރު، ިކްރައ ޓީރ އާގައ  ިއ ވެލުއޭޝަން ިކެެޓގަރީއެއް ިދެވޭނެ ިމާކުސް ތަޖުރ ބާއަށް

ިމާ ިެކޓެގަރީއަށް ިގެ ިލ ޔުްނތައް(" ިބަލަހައްޓާނެގޮތުގެ ި)ސެކ އުރ ޓީ ިދ ނުމުގައ ޕްރޮޕޯސަލް ބައެްއިި،ކުސް
ިރ ޢާޔަތްކޮްށި ިލ ޔުންތަކަށް ިއަްނގައ ދޭ ިތަޖުރ ބާ ިއެފަރާތްތަކުގެ ިހުަށހަޅާފައ ވާ ބީލަންވެރ ން
ިޕްރޮޕޯސަލްތައްި ިބަލާއ ރު، ިމ ކަންކަމަށް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ ؛ ިތަޙްޤީޤަށް މާކުސްދީފައ ވާކަން

ިޢަމަލުކޮށް ިކޮމ ޓީން ިއ ވެލުއޭޝަން ި)ވަޒަންކުރުމުގައ  ިގަވާއ ދު ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ 22ިފައ ވަނީ
ި 1001ިފެބްރުއަރީ ިާބބު ިގެ )25ިި ިެއނގެްނ82ިިގެ ިތަޙްޤީޤަށް ިޚ ލާފަށްކަން ިއާ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިނަތީޖާއަކީ ިކުރުމުގެ ިމ ގޮަތށް ިމ ކަންކަން ިރަނގަޅުިި،އޮތުމުންނާއ ؛ ިއެންމެ ިފެންވަރުގެގޮތުން އަގާއ 
ިފަރާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިކާމ ޔާބުވުންކަމަށްާވތީއާއ ޕްރޮޕޯސަލް ިމ ބީލަްނ ިފަރާތަަކށް ިބެލެެވންނެްތ ؛ ތްކަމަށް
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ިކެޓެގަރީތަކުްނި ިވަކ ވަކ  ިވަޒަންކޮށް، ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިނަަޒރުކުރުމުން، ިޖުމުލަކޮށް މ ކަންކަމަށް
ިދ ނުމުގައ  ިމާކުސް ިނ ޔަތުގައ ި،ބީލަންވެރ ންަނށް ިކާމ ޔާބުކޮށްދ ނުމުގެ ިވަކ ފަރާަތކަށް ި،މ ބީލަން

ިބޭނުންކޮްށފައ ވާކަންިއ  ިގޮތުގައ  ިނާޖާއ ޒު ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއެމީހުންގެ ިމެންބަުރން ިކޮމ ޓީގެ ވެލުއޭޝަން
ިއާދަމްި ިތ ބ  ިމެންބަރުންގެގޮތުގައ  ިކޮމ ޓީގެ ިއ ވެލުއޭޝަން ިމ ކަމަކީ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ؛ ތަޙްޤީޤަށް

ިނަޞްރު ިޝަރީފާއ  ިޢަބްދުهللا ިމުޙައްމަދު ިޢަފީފާއ  ިޢަލީهللا ިސަޢުދު ިކާމ ޔާބުކުރ ި، އާއ  މ ބީލަން
އޭ.އާރ.ޑީ.ކޭ.ިއ ންވެސްޓްމަންޓަށްިނާޖާއ ޒުިފައ ދާއެއްިހޯދައ ދ ނުމަށްިކޮށްފައ ވާކަމެއްކަންިމ މައްސަލައ ެގި

ިސާބ ތުވާތީ ިި؛ތަޙްޤީޤަށް ިަނންބަރު ިޤާނޫނު ިކޮމ ޝަނުގެި-)އެންޓި 1004/21ިމ މައްަސލައަކީ ކޮރަޕްޝަން
ި ިގެ 15ިިޤާނޫނު( ިގެ ި)ހ( ިމާއްާދގެ ިއެކުލެވ1ިިޭވަނަ ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ގައ ވާގޮތުގެަމތ ން

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ނޑައަޅައ ، ިކަ ިމަނާުކރުމުގ1000/1ިިެމައްސަލައެއްކަމަށް ިހުއްޓުވުމާއ  )ކޮރަޕްޝަން
ި ިެގ ިެގދަށުނ21ިްޤާނޫނު( ި)ހ( ިމާއްދާެގ ިދ.ރ.ކިި،ވަަނ /ި ިތ ނަޫދ ިގދ. ި)ނާރެސް، ިޝަީރފް އާދަްމ
ި ިނަޞްރA034848ުނަންބަރު: ިއާއ  )ި ި)ފެހ ކޮކާهللا ިނަންބަރު:ި، ޢަފީފް ިދ.ރ.ކ /ި ިތ ނަދޫ ގދ.
A099540ުފްލޮރ ޑާ،ިގދ.ިތ ނަޫދި/ިދ.ރ.ކިނަންބަރު:ިهللاިި(ިއާއ ިމުޙައްމަދުިޢަބްދ(045841Aި)

ި ިނަންބަރު: ިދ.ރ.ކ /ި ިތ ނަދޫ ިގދ. ި)އަބުހަރީއާގެ، ިޢަލީ ިސަޢުދު ިމައްޗަްށA106026ިއާއ  ިގެ )
ިނ ންމީއެވެ.ިފީހަށްިފޮނުވުމަށްދަޢުވާކުރުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮ

 
 
ި
ި
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ިކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެި
ި

Q10A/2011/02ިގދ.ތ ނަދޫިއޮފީހުގެިސެކ އުރ ޓީިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއެއޮފީހުންިކުރ ި
(21ިި ިމ ކޮމ ޝަނުނ1022ިްޖެނުއަރީ ިހ ނގާދ ޔަގޮތް ިކަންތައްތައް ިބީލަމުގެ ިހުޅުވާލ  ިއ ޢުލާނުން )

ިބަލައ  ިމައްޗަށް ިކަންތައްތަކުގެ ިފާހަގަކުރެވުނު ިކަންތައްތައްި، ތަޙްޤީޤުކުރ އ ރު ިއަންނަނ ވ  ކުރ މަގުގައ 
ގދ.ތ ނަދޫި  އެވެ.ކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިގދ.އަތޮޅުކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށާއި 

22ިދަުއލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުި)ބީލަމުގެިަކންތައްިކުރ އަށްިގެންދާއ ުރ،ިކުރ އަށްިއޮތްތަނުގައ ި .2
ި 1001ިފެބްރުއަރީ ިބާބު ިގެ )25ިި ިގެ ިޕްރޮކ އުމަންޓް( ިއަދ 12ިި)ދައުލަތުގެ ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިީބލަމަކަށް ހުޅުވާލުމަށްިކުރާިއ ޢުާލނުގައ ިނުވަތަިީބލަންކަރުދާހުގައ ،ިި)ނ(ިގައ ވާިގޮތުގެަމތ ން،ިއެ
ިފެންަވރުި ިބަޔާންކުރުމާއ ، ިކްރައ ޓީރ އާ ިފެންވަރުަބލާނޭ ިފަާރތްތަކުގެ ިބައ ވެރ ވާ އެބީލަމެއްގައ 

 ދެނެގަތުމުގެގޮތުންިުހށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތަކާއ ިއެހެނ ހެންިމަޢުލޫާމުތތައްިބަޔާންކުރުން.
ިއޮތްތަނު .1 ިކުރ އަށް ިގައ  ިގެންދާއ ރު، ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިގަވާއ ުދިީބލަމުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

(22ިި 1001ިފެބްރުއަރީ ިބާބު 25ިި(ިގެ ިޕްރޮކ އުމަންޓް(ިގެ ި)ހ(82ިި)ދައުލަތުގެ ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިޕްރޮޕޯސަލްތައްި ިހުށަހެޅޭ ިގުޅ ެގން ިެއބީލަމަކާ ިޮގުތގެމަތ ން، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 

އ ،ިވަޒަންކުރުމުގައ ިބޭނުންކުރާނެިކްރައ ޓީރ އާިއަދ ިބީލަންިހަވާލުކުރާނޭިފަރާތެއްިވަޒަންކުރާނެގޮތާ
 ހޮވާނެގޮތްިބީަލންކަރުދާހުގައ ިބަާޔންކުރުން.

ދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުެގިބީަލންތައްިވަޒަންކުރުމުގެކަންތައްިކުރ އަށްގެންދާއ ރު،ިކުރ އަށްިއޮތްތަނުގައ ި .1
(ި 22ިިގަވާއ ދު 1001ިފެބްރުއަރީ )ި ިބާބު 25ިިގެ ިގެ ިޕްރޮކ އުމަންޓް( ވަނ82ިިަ)ދައުލަތުެގ
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ިގޮތުގެމަތ ން ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ ިގައ  ި)ހ( ިގޮތާއ ި، މާއްދާގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ީބލަންކަުރދާހުގައ 
ިހުށަހެޭޅި ިގުޅ ގެްނ ިއެބީލަމަކާ ިބޭުނންކޮށްެގން ިކްރައ ޓީރ އާއެއް ިނުަވތަ ިގޮތެއް ިނޫން ކްރައ ޓީރ އާ

 ނުކުރުން.ޕްރޮޕޯސަލްތައްިވަޒަން

8. ި ިއޮތްތަނުގައ  ިގުޅ ގެްނިކުރ އަށް ިއެބީލަމަކާ ިކުރ އަށްގެންދާއ ރު، ިވަޒަންކުރުމުގެކަންތައް ީބލަންތަްއ
ިވާހަކަތަކާއި  ިދައްކާ ިމެންބަރުން ިއެކޮމ ޓީގެ ިބައްދަލުވުންތަކުގައ  ިކޮމ ޓީގެ ިވަޒަންކުރާ ިބީލަން ބާއްވާ

ިކޮމ ޓީގެ ިއެނގޭނޭހެން ިތަފްޞީލުޮކށް ިނ ންމުްނތައް ިލ ޔެިނ ންމާ ިމެންބަރުންިި،ޔައުމ އްޔާ ކޮމ ޓީގެ
 ބެލެހެއްޓުން.ި،ސޮއ ކޮށް

5. ި ިއޮތްތަނުގައ  ިގުޅ ގެްނިކުރ އަށް ިއެބީލަމަކާ ިކުރ އަށްގެންދާއ ރު، ިވަޒަންކުރުމުގެކަންތައް ީބލަންތަްއ
ިވަޒަންކުރާި ިބީލަން ިމާކުސްދ ނުމުގައ  ިކެޓެގަރީތަކުން ިވަކ ވަކ  ިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިވަކ ވަކ ިިކޮމ ޓީން ނޑުތަކާއ ، ިމ ންގަ ިބެލ  ިކަންތައްތަކާއ ، ިރ ޢާޔަތްކުރ  ޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތާއ ،
ކެޓެގަރީތަކުންިބީލަންވެރ ންނަށްިލ ބޭިޖުމުލަިމާކުސްިހ ސާބުކުރެވ ފައ ވާގޮތުގެިތަފްޞީލީިމަޢުލޫާމުތި

ިމެ ިކޮމ ޓީގެ ިވަޒަންކުރާ ިބީލަްނ ިލ ޔުންތަކުގައ  ިއެ ިތައްޔާރުކުރުމާއ ، ިސޮއ ކޮްށިލ ޔުމުން ންބަރުން
 ބެލެހެއްޓުން.

ި

ިއަމ އްަލި ިމަސައްކަތް ިޖެހުމުގެ ިޕާޓ ޝަން ިއެތެރޭގައ  ިބ ލްޑ ންގުގެ ިއ ދާރީ ިޕޯޓްގެ ިރީޖަނަލް ސ.ހ ތަދޫ
ިކުރަމުން ިޙަވާލުކޮށްގެން ިއޭނާއާިިފަރާތަކާ ިނަމަވެސް ިވެފައ ވާކަމަށާއ  ިދުވަސް ިމަހެއްހައ  ިމ ހާރު ގެންދާތާ

ިއެއްވެްސި ިލ މ ޓެޑުްނ ިޕޯޓް ިހ ތަޫދ ިހޯދުަމށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިއެމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރީ އެމަސައްކަތް

ިމަސައްކަްތި ިޖެހުމުގެ ިޕާޓ ޝަން ިއެތެރޭގައ  ިބ ލްޑ ންގގެ ިއ ާދރީ ިޕޯޓްގެ ިރީޖަނަލް ސ.ހ ތަދޫ
ި ިޙަވާލުކޮށްގެން ިފަރާތަކާ ިބުާނިއަމ އްލަ ިނުކޮށްކަމަށް ިއ ޢުލާނެއް ިއެއްވެސް ކުރަމުންގެންދަނީ

ިމައްސަލަ.

22 
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ިޕޯޓް ިހ ތަޫދ ިބެލ ބެލުމުން، ިމައްސަލަ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ި ިބުނެ ިނުކޮށްކަމަށް ިއ ޢުލާނެއް
ިފަރާތެްއި ިމަސައްކަތްކޮށްދ ނުމަށްިޝައުޤުވެރ ވާ ިޖެހުމުގެ ިޕާރޓ ޝަން ިބ ލްޑ ންގުގައ  ިއެޑްމ ން ލ މ ޓެޑްގެ

ި ިބައްދަލުވުމަްށ1ިިހޯދުމަށް ިދ ނުމުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާކަމާއ ،ިފުރަތަމަ އ ޢުލާނެއް
ިއ  ިދެަވނަ ިޙާޟ ރުވެފައ ނުވާކަމަށާއ ، ިފަރާތަކުން ިސާފުކުރުމަްށިއެއްވެސް ިމައުލޫމާުތ ިގުޅ ގެން ޢުާލނާ

ި ިފަރާތްިޙާޟ ރުވެފައ ވަނީ ިޙަވާލުކުރ  ިމުވައްޒަފުްނިިމަސައްކަތް ިލ މ ޓެޑްގެ ިޕޯޓް ިހ ތަދޫ އެކަނ ކަން
ިއެނގޭތީއާއ ، ިބަޔާްނަތކުން ިދީފައ ވާ ިމުވައްޒަފަކާއ ި މ ކޮމ ޝަނަށް ިއެއްވެސް ިލ މ ޓެޑްގެ ިޕޯްޓ ހ ތަދޫ

ިފަރާތާއ  ިޙަވާލުކުރ  ިއެނގ ފައ ނުވާކަމަްށިިމައްސަލަ ިއޮންނަކަން ިގުޅުމެއް ިވ ޔަފާރީގެ ިނުވަތަ ޢާއ ލީ
ި ިލ މ ޓެޑުން ިޕޯޓް ިބުނެފައ ވާތީއާއ ،ިހ ތަދޫ ިފަރާތަކުންވެސް ިހުރ ހާ ިސުވާލުކުރެވުނު މައްސަލަިތަޙްޤީޤުގައ 

ިފަރާތާއ  ިިޙަވާލުކުރ  ިއެޑްމ ނ25000ިިްދީފައ ވާ ިލ މ ޓެޑުގެ ިޕޯޓް ިހ ތަދޫ ިރުފ ޔާއަކީ ި)ފަނަރަހާސް(
ިމަސައްކަތަށްިދީފައ ވާިއަގެއްކަްނ،ިއެއްވެސްިޝައްކެއްނެތްިމ ްނވަރަށްި ިޮކށްފައ ވާ ބ ލްޑ ންގްގުގައ ިއޭނާ

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިމ މައްސަލައަކީ ިހުރީތީ ިހެކ  ިޝަފަހީ ިއަދ  ިކ ތާބީ 1001/1ިދަލާލަތުކޮށްދޭ
ި ިގެ ިޤާނޫނު( ިމަނާުކރުމުގެ ިހުއްޓުވުމާއ  ިބ21ިަ)ކޮރަޕްޝަން ިމާއްދާގައ  ިފަަދއ ން،ިވަނަ ޔާންކޮށްފައ ވާ

ިއޮީފހަކުްނި ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިއޭނާ ިމުވައްޒަަފކު، ިފަރާތެއްގެ ިބައ ވެރ ވާ ިސަރުކާރު ިނުވަތަ ސަރުކާރުގެ
ނުވަތަިތަނަކުންިކުރާކަމަކުންިނުވަތަިކުރާކަމަކާިގުޅ ގެންިނުވަތަިއެިމުވައްޒަފެއްގެިވަޒީފާިބޭނުންކޮށްގެްނި

ި ިމަގާމުގެ ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިނުވަަތިނުވަތަ ިހޯދާފައ ވާކަން ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިބޭނުންކޮށްެގން ނުފޫޒު
ިނުވާތީ ިމައްސަލައަކަށް ިއޮތް ިޖާގައެއް ިއެއްވެސް ިޤާނޫނީ ިބެލެވޭނޭ ިހޯދައ ދީފައ ވާކަމަށް ޤާޫނުނި، ފައ ދާއެއް

ގައ ާވ2ިިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ގ15ިިެކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނުގެ(ި-)އެންޓި 1004/21ިނަންބަރުި
ިކަނޑައަޅައި ފަ ިކަމުގައ  ިމައްސަލައެއް ިުނވާ ިއެކުލެވ ގެން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަން ިމ މައްސަލައަކީ ދައ ން



 

46 
 

 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

 ެއވެ.ނ ންމީމ ހ ސާބުންިމައްސަލަިމ 
ި

ިކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެި
އަލީގައ ިކުރ މަގުގައ ިމ ފަދަިމ ކޮމ ޝަނުގެިފަރާތުންިތަޙްޤީޤުުކރ ިޓީމަށްިފާހަގަކުރެވުނުިކަންތަްއތަކުގެި

ިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.މަށްިއެންގުނުިތައްިހ ންގާއ ރުިއ ޞްާލޙުކުރުމުޢާމަލާތް

ިފަރާތެްއި .2 ިކުރާނޭ ިމަސައްކަތް ިޖެހުުމގެ ިޕާރޓ ޝަްނ ިބ ލްޑ ންގެ ިއެޑްމ ން ިލ މ ޓެޑްގެ ިޕޯޓް ހ ތަދޫ
ިސާފުކުރުމަ ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިކުރެވ ިހޯދުމަށް ިނޯޓް ިފަރާތްތައް ިހާޟ ރުވ  ށް

ިކުރ މަތ ވެާދެނި ިނެތުމުން ިލ ޔުމުން ިމަޢުލޫމާތު ިދެވ ފައ ވާ ިއެފަރާތްތަކަށް ިެނތުމުންނާއ ، ފެންނަން
ިމުސްތަޤުބަލުަގއ ި ިރ އާޔަތްކޮށް، ިދަތ ތަކަށް ިކުރ މަތ ވެދާނެ ިދާއ ރާގައ  ިހ ންގުމުގެ ިދަތ ތަކާއ  އ ދާރީ

ިގުޅ ގެންި ިމަސައްކަތްތަކާ ިޙާޟ ރުވާިިމ ފަދަ ިސާފުކުރުމަށް ިމަޢުލޫމާތު ިކުރުމަށްފަހު އ ޢުލާން
ިމަޢުލޫމާތުި ިދ ނުމަށާއ  ިޚާއްސަިސަމާލުކަމެއް ިދ ނުމަށް ިލ ޔުމުން ިމަޢުލޫމާތެއް ިހުރ ހާ ިދޭ ފަރާތްތަކަށް
ިނޯޓްކުރެވ ަފއ ި ިއެނގޭނޭހެން ިމަޢުލޫމާތު ިފަރާތްތަކުގެ ިޙާޟ ރުވާ ިބައްދަލުވުމަށް ސާފުކުރުމުގެ

 އެންގީއެވެ.ސަިސަމާލުކަމެއްިދ ނުމަށްިހ ތަދޫިޕޯޓްިލ މ ޓެޑަްށިބެހެއްޓުމަށްިޚާއް

ިފާސްކޮށްފައ ވާި .1 ިއެންޑޯސްކޮށް، ިބޯޑުްނ ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިއެކުންފުނީގެ ިލ މ ޓެޑްގައ  ިޕޯޓް ހ ތަދޫ
ިޕްރޮކ އުމަންްޓގެި ިކުންފުނީގެ ިފާހަގަކުރެވ ފައ ެވއެވެ. ިތަޙުޤީޤަށް ިޕޮލ ސީއެއްނެތްކަން ޕްރޮކ އުމަންޓް

ިޕޮލ ސީއެއްިކަންތައްތަ ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިކުންުފނީގެ ިގެންދެވޭނީ ިގޮތުގައ  ިއެކަށީގެްނވާ ިއެންމެ އް
ިެބލެވޭތީ ިފާސްކޮށްގެންކަމަށް ިބޯޑުން ިކުންފުނީގެ ިޕޮލ ސީެއއްިި،އެކުލަވާލައ  ިޕްރޮކ އުމަންޓް ުކންފުނީގެ
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ިއަމަލުކު ިއެއަށް ިފާސްޮކށް ިބޯޑުން ިކުންފުނީގެ ިއެކުލަވައ ަލއ ، ިއަވަހަކަށް ިެފށުަމށްިވީއެންމެ ރަން
 އެންގީއެވެ.އެކުންފުންޏަށްި

ިމާލ އްޔަުތގެި .1 ިދައުލަތުގެ ިބަލަނީ ިމ ހާރު ިގޮތުގައ  ިއުސޫލެއްގެ ިކަންތައްތަކުގައ  ޕްރޮކ އުމަންޓުގެ
ިއެފަދައ ްނި ިބުނެފައ ވާތީއާއ  ިމުވައްޒަފުން ިއެކުންފުނީގެ ިސުވާލުކުރެވުނު ިތަޙްޤީޤުގައ  ގަވާއ ދަށްކަމަށް

ިބަި ި ިއުޞޫލަކަށް ިތަޙްޤީޤުަގއި އެގަވާއ ދު ިނޫންކަން ިނ ްނމައ ގެން ިބޯޑުން ިކުންފުނީގެ ަލނީ
ިޕޮލ ސީއަްށި ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިުކންފުނީގެ ިެއނގޭތީ، ިބަހުން ިމުަވއްޒަފުންގެ ިކުންފުނީގެ ސުވާލުކުރެވުނު
ިދައުލަުތގެި ިއަމަލުކުރާނީ ިަކްނކަމުގައ  ިޕްރޮކ އުމަންޓާބެހޭ ިކުްނފުނީގެ ިފެށެންެދން، އަމަލުކުރަން

ިއަމަލުކުރަންިިމާލ އްޔަތުގެ ިފުރ ހަމައަށް ިއެގަވާއ ދަށް ިނ ންމައ  ިބޯޑުން ިކުންފުނީގެ ގަވާއ ދަށްކަމަށް
 އެންގީއެވެ.ފެށުމަށްިހ ތަދޫިޕޯޓްިލ މ ޓެޑަށްި

ި
ި

ނޑުމުގެިހުއްދައާއ ިއެިތާނގައ ިވ ޔަފާރ ކުރުމުެގިމާލޭގެިގޯއްޗެއްގައ ި ފ ހާރައެއްިހެދުމަށްިމަގަށްިދޮރުިކެ
ިމާޭލި ިހުއްަދ ިދެ ިއެ ިއެދުމުން ިކައުްނސ ލްގައ  ިސ ޓ  ިމާލޭ ިއެކަކު ިތެެރއ ން ިވެރ ންެގ ިއެގޭގެ ހުއްދައަށް،

ިކުރީއްސުރެވެ ިއ ދާރާއ ން ިއެ ިދ ނުމުަގއ  ިހުއްދަ ިއެފަދަ ިދީފައ ވަނީ ިކައުންސ ލުން ސްިސ ޓީ
ިގޯތ ތަކަްށި ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައ  ިމީހުންގެ ިގ ނަ ިއެކަކަށްވުރެ ިއުސޫލުކަމަށްވާ، އަމަލުކުރަމުންދާ
ިދ މާވާި ިހުއްދަދީގެން ިހުށަހެޅުމުން، ިބަޔަކު ިނުވަތަ ިއެކަކު ިތެރެއ ން ިވެރ ންގެ ިހޯދުމަށް ިހުއްދަ އެފަދަ

ިނަގާނެކަ ިޒ ންމާ ިފަރާތުން ިއެދޭ ިހުއްދައަށް ިދޭިމައްސަލަތަކަށް ިހުއްދަ ިއެންގުމުން ިލ ޔުމަކުން މަށް
ިގޯތ ތަަކްށިިއެގޯތ އުސޫލުންކަމަށާއ ،ި ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައ  ިމީހުންގެ ިގ ނަ ިއެކަކަށްވުރެ ނޫަނސް

ިސެޕްޓެމްބަރ 4000 ިއަހަރުގެ ިގެއެއްގެި ވަނަ ިމާލޭގެ ިކައުންސ ލުން ިސ ޓީ ިމާލޭ މަހުގައ 
ިއެ ިދަށުން ިހުއްދައެއްގެ ިދ ން ިއެތަނުގައި ވެރ ފަރާތަކަށް ިވައްޓާލައ  ިފާރު ިމަގުމައްޗަށްވީ ގޭގެ

ިގޮތަށް ިހ ނގާފައ މ ވަީނިިފ ހާރައެއް ިކަމަށާއ ،ިމ ކަން ިކައ ރ ވެފައ ވާ ިނ ންމުމާ ިރާނައ  ތަނެއް
ކަމަްށިބުާނިއެގޭގެިވެރ ފަރާތަށާއ ،ިސ ީޓިކައުންސ ލްގެިބަޔަކަށްިރ ޝްވަުތދީެގންިކަމަށްިދެކޭ

 މައްސަލަ.
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ިތަޙުޤީޤަްށި ިދީފައ ވާކަން ިހުއްދަ ިއެދުމުން ިހުއްދައަށް ިބަޔަކު ިނުވަތަ ިއެކަކު ިތެރެއ ން ިވެރ ންގެ އެގޭގެ
ި ިމައްސަލަިިއ އެގޭގަސާބ ތުވާތީއާއ ، ިދީގެންކަމަށް ިރ ޝްވަތު ިހުއްދަހޯދައ ފައ ވަނީ، ފ ހާރައެއްހެދުމަށް

ި ިބުެނފައ ވީނަމަެވސް ިމަޢުލޫމާތުިހުށަހެޅ ފަރާތުން ިފުރ ހަމަ ިއެކަމުގެ ިބައެއްކަމާއ  ިކޮން ިކުރީ އެކަން
ި ިސަބަބުްނނާއ  ިދީފައ ނުވުމުގެ ިއެކޮމ ޝަނަށް ިއ ތުރުމަޢުލޫމާތަށް ިހުށަހެޅ ފަރާތުން ދުުމންވެްސިމައްސަލަ
ި ިދީަފއ ނުވާތީ، ިއެއްބާރުލުން ިިއެގޭގައ ތަޙުޤީޤުގައ  ިއެގޭ ިހެދުމަށް ިފ ހާރައެއް މާލޭިވެރ ފަރާތް

ިހުއްދަހޯދައ ފައ ވަނީ، ިިސ ޓީކައުންސ ލުން ިބަޔަކު ިކައުންސ ލްގެިއެފަރާތަކޮންމެވެސް ިސ ޓީ ިމާލޭ ށާއ ،
ިއެވެ.ހ ސާބުންިމ މައްސަލަިނ ންމީބަޔަކަށްިރ ޝްވަތުދީގެންކަންިތަުޙޤީޤަށްިސާބ ތުވާްނނެތުމާއެކުިމ 

ި
ިކަންތައްތައްިިންގުނުިއ ޞްލާޙުިކުރުމަށްިއެި

ި
1022 ި ިަކއުންސ ލުން ިސ ޓީ ިމާލޭ ިމަހުގައ  ިސެޕްެޓމްބަރ ިއަހަރުގެ ިގެއެއްެގިވަނަ މާލޭގެ

ގޭގެިމަގުމައްޗަށްވީިފާރުިވައްޓާލައ ިއެތަނުގައ ިފ ހާރައެއްިގޮތަްށިއެހުއްދައެއްގެިަދށުންި ދ ންިިވެރ ފަރާތަށް
ި ިހ ނގާަފއ ވަނީ ިމ ކަން ިކައ ރ ވެފައ ވާކަމަށާއ  ިނ ންމުާމ ިރާނައ  ިވެރ ފަރާތަތަނެއް ިސ ީޓިއެގޭގެ ށާއ ،

ޤުކުރ ިމ ކޮމ ޝަނުގެިފަރާތުންިތަޙްޤީި، ކައުންސ ލްގެިބަޔަކަށްިރ ޝްވަތުދީގެންކަމަށްިބުނެކޮްށފައ ވާިތުހުަމތު
ިމުޢާމަލާ ިމ ފަދަ ިކުރ މަގުގައ  ިއަލީގައ  ިަކންަތއްތަކުގެ ިފާހަގަކުރެވުނު ިހ ްނގާއ ރުިޓީމަށް ްތތައް

ިކަންަތއްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.މަށްިއެންގުނުިއ ޞްލާޙުކުރު
ި

ިބަޔާންކުރުމަށްަފުހި .2 ިތަފްޞީލުކޮށް ިކަންތައްތައް ިފާހަގަކުރެވުނު ިބެލ ބެލުމުގައ  މައްސަލަ
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ިތެރެއ ްނިި)އެކަކަށްވުރެ ިފަރާތްތަކުގެ ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައ  ިމީހުންެގ ގ ނަ
ިޒ ންމާި ިދ މާވުމުން ިމައްސަލަ ިވީނަމަވެސް ިދ ންކަމުގައ  ިުހއްދަ ިޒ ންމާވާގޮތަށް އެއްފަރާތަކުން

 ހޯދޭނެިގޮތެއްިނެތުން.ިިކުރުވޭނެިގޮތެއްިނެތުމާއ ިއެކަމަށްިހައްލެއް
ިގަވާ .1 ިހަރުދަނާ ިޢަމަލުކުރާނެ ިފެންނާނެގޮަތްށިމ ކަމަށް ިއާއްމުކޮށް ިއެގަވާއ ދު ިއެކުލަވާލާ އ ދެއް

 ޝާޢ އުކުރުން.

ި

ފީހާއ ،ިބަޖެޓްިއޮފ ސަރިގުޅ ގެންިބައ އަޅާިގޮތަށްިއަތޮޅުިއޮއާއ ،ިއަތޮޅުވެރ ޔާގެިއެހީތެރ ޔާ.ގދ .2
ި ިބަހައްޓާފައ ހުރ  ިމަސައްކަތ18ިިްއަތޮޅުގޭގައ  ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިއެއަރކޮންޑ ޝަނަރ ިގ ނަ އަށްވުރެ

ި ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިނުކޮށް ިއ ޢުލާނެއް ިއެއްވެސް ިއެއަރކޮންޑ ޝަނަރ1001ިކުރަމުންދަނީ ިމ ހާތަނަށް ގެ
ި ިބަޖެޓުން ިއޮފީހުގެ ިނަމުގައ  ިކުރުމުގެ ިރުފ ޔާއާއި )ފަންސާސ50,000.00ިްމަރާމާތު ހާސް(

ިަމއްސަލ100,000.00ިިަ ިބުނާ ިކަމަށް ިޚަރަދުކޮށްފައ ވާ ިފައ ސާ ިދެމެދުގެ ިރުފ ޔާއާ )އެއްލައްކަ(
ިމަސައްކަތްި ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިއެއަރކޮންޑ ޝަނަރތައް ިއަތޮޅުގޭގެ ިއޮފީާހއ  ިގދ.އަތޮޅު ބެލ ބެލުުމން،

1004ިި ިފެށ ގެން 1020ިިއ ން ިނ ޔަލަށް ިމޭމަހުގެ ިކޮށ15ިްގެ ިފަހަަރކުވެސްިފަަހރު ިހުރ ހާ ފައ ވާއ ރު،
ި ިކުރުވާފައ ވަނީ ިއެއްފަރާތަކުއެމަސައްކަތް ިއަދ  ިކުރެވެއެވެ. ިފާހަގަ ިކުރީކޮޅ1004ިިުކަން ިއަހަރުގެ ވަނަ

ިހޭދަުކރުމާއ ި ިބެލެހެއްޓުމާއ ، ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިސަރުކާރުގެ ިފަހަރަކު ިކޮންމެ ިކުރުވާފައ ވާ މަސައްކަތް
ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިލ ޔެ ިިހ ސާބުތައް ިކުރެވ ފައ ީވ4.11ިިޤަވާޢ ދުގެ ިތައްޔާރު ިއެއްބަސްވުމެއް ިފަދަ ިބުނާ ގައ 

ވަނ1004ިިަނަމަވެސްިއޭގެިފަހުންިއެއްބަސްވުމެއްިހެދ ފައ ނުވާކަންިވެސްިފާހަގަިކުރެވެއެވެ.ިނަމަވެސްި
ިބެލެހެްއޓުމު ިލ ޔެ ިހ ސާބުތައް ިހޭދަކުުރމާއ  ިބެލެހެއްޓުމާއ ، ިފައ ސާ ިމުދަލާއ  ިސަރުކާރުގެ ގެިއަހަރު

ިއެހީތެރ ޔާ.ގދ ިއަތޮޅުވެރ ޔާގެ ިއަތޮުޅިއާއ ، ިގޮތަށް ިބައ އަޅާ ިގުޅ ގެްނ ިއޮފ ސަރ ބަޖެޓް
ި ިބަހައްާޓފައ ހުރ  ިގޭގައ  ިއަތޮޅު ިއެއަރކޮންޑ ޝަނަރިމަރާމާތ18ިުއޮފީހާއ ، ިގ ނަ ިވުރެ އަށް

ި ިއަދ  ިނުޮކށްކަމަށާއ ، ިއ ޢުލާނެއް ިއެއްވެސް ިކުރަމުންދަނީ ިމަސައްކަތް ެގ1001ިކުރުމުގެ
50,000.00ިމ ހާތަނަށްިއެއަރކޮންޑ ޝަނަރިމަރާމާތުިކުރުމުގެިނަމުގައ ިއޮފީހުގެިބަޖެޓުންި

ިފަންސާސްހާސް) )ި ިއެއްލައްކަ)100,000.00ިރުފ ޔާއާއ ، ިފައ ސާި( ިދެމެދުގެ ރުފ ޔާއާ
ޚަރަދުކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެހެންކަމުންިއެއެއަރކޮންޑ ޝަނަރތައްިއެކަކުިލައްވައ ިދެފަހަރަށްި

ިބޮޑުކަމަށް ިވަރަށްވުރެ ިހޭދަވާނެ ިގަތުމަށް ިއެއްޗެއް ިއާ ިއަގު ިއެރ  ިކުރުމަށް ބުނާިިމަރާމާތު
 މައްސަލަ.

ި

24 
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ިފަހުނ4.28ިިްޤަވާޢ ދުގެި ިއޭގެ ިނަމަވެސް ިއަގުަބލާފައ ނުވ  ިތ ންފަރާތުން ިބުނާފަދައ ން ވަަނ1001ިިގައ 
ި ިަޤވާޢ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިފެށ ގެން ިއަގުބަލާފައ ވާކަްނ4.28ިިއަހަރުން ިފަރާުތން ިތ ން ިބުނާފަދައ ން ގައ 

ިމަ ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިއެއަރކޯން ިއަދ  ިއެނގެއެވެ. ިއެއްވެސްިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިކުރުވާފައ ވާ ސައްކަތް
ި ިނުވާތީއާއ ،25,000.00ިިފަހަރަކު ިމަރާމާތުކޮށްފައ  ިބޮޑުއަގުގައ  ިވުރެ ިރުފ ޔާއަށް )ފަންސަވީސްހާސް(
ި ިޖުމްަލ1001ިިއަދ  ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީ ިމަސައްކަތަށް ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިއެއަރކޯން ިއަހަރު ވަނަ

)ނަވާވީސްހާސްިދުއ ސައްތަިސާޅީސްފަހެއް(ިރުފ ޔާިކަމަށްވާތީއާއ ،ިއެމަސައްކަތްިކުރުމުގ29,245.00ިިެ
ިގދ ިބައެއްފަހަރު ިކުރުވަނީި.ހުއްދަ ިއެމަސައްކަތް ިޢާއްމުކޮށް ިދީފައ ވީނަމަވެސް ިއެހީތެރ ޔާ އަތޮޅުވެރ ޔާގެ

ިއެނގޭތީއާ ިހެކ ބަހުން ިހެކ ންގެ ިފަރާތުންކަން ިސެކްޝަނުގެ ިޑީ ިއޮފީހުގެ ިއަތޮޅު ިއެަފރާތާއ އ ،
ިކަަމށާއ ،ި ިނޫޅޭތީ ިމީހުން ިރަނގަޅު ިކުރާ ިއެމަސައްކަތް ިއެރަށުގައ  ިކުރުވަނީ ިއެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން

ިއަދ ިިއެފަރާތަކީ ިފަރާތްކަމަށާއ ، ިކުރާ ިރަނގަޅަށް ިއެންމެ ިއެމަސައްކަތް ިއަތޮޅުގައ ވެސް މުޅ 
ިތަ ިފަރާތްކަމަށް ިހުށަހަޅާ ިއަގު ިކުޑަ ިއެންމެ ިފަރާތްތަކުްނިއެމަސައްކަތަށް ިދ ން ިމަޢުލޫމާތު ޙްޤީޤަށް

ިގދ ިމ ކަމަކީ ިއެހީތެރ ޔާ.ބުނެފައ ވާީތ، ިއަތޮޅުވެރ ޔާގެ ިނުފޫުޒިއާއ ، ިމަޤާމުގެ ިއޮފ ސަރ ބަޖެޓް
ިޯހދުމަްށި ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒް ިނުވަތަ ިހޯދަދ ނުމަށް ިފައ ދާއެއް ިާނޖާއ ޒް ިވަކ ފަރާތަކަްށ ބޭނުންކޮށްެގން

 އެވެ.ސާބ ތުިހެކ ިލ ބ ފައ ނުާވތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީިކޮށްފައ ވާިކަމެއްކަމަށްިބެލެވޭނެ
 
ިހުށަހަޅަފައ ވާި .1 ިމަސައްކަތަށް ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިއެއަރކޯން ިއަތޮޅުގޭގެ ިއޮފީހާއ  ގދ.އަތޮޅު

ިތަްޙޤީޤަށްި ިހުރ ކަމަށް ިއެސްޓ މޭޓްތައް ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިެއއްފަރާތަކުން ިތެރޭގައ  ިތަކުގެ އެސްޓ މޭޓް
ިއެހެން ިޙަސަންދީދީ ިމުޙައްމަދު ިބެލ ބެލުުމން، ިއ ތުރަށް ިއެކަން ިއެސްޓ މޭްޓިިފާހަގަވުމުން، ފަރާތްތަކަށް
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ިޙަސަންދީދީި ިމުޙައްމަދު ިހަދައ ދެނީ ިއެސްޓ މޭޓް ިއަންވަރަށްވެސް ިމުޙައްމަދު ިއެއްބަސްވެ، ހަދައ ދޭކަމަށް
ިމަސައްކަތްި ިލ ބުނަސް ިމަސައްކަތް ިހަސަންދީދީއަށް ިމުޙައްމަދު ިބުނާތީއާއ ، ިއަންވަރު ިމުޙައްމަދު ކަމަށް

ވަނ4.82ިިަމަދުިއަންވަރުިބުނާތީ،ިމ ކަމަކީިމާލ އްޔަތުިޤަވާޢ ދުގެިކުރަނީިދެމީހުންިގުޅ ގެންިކަމަށްިމުޙައް
ި ި)ހ( ިިގައ ވާގޮތަށްމާއްދާގެ ިނަމަވެސް ިބެލެވެއެވެ. ިކަމަށް ިކަމެއް 10ިިކޮށްފައ ވާ ގައި 1001ިޖޫން

ިކަމަށްި ިސޮއ ނޫން ިއޭނާގެ ިސޮޔަކީ ިއެސްޓ މޭޓުގައ ވާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިނަމުގައ  ިމަމްދޫޙްގެ މުޙައްމަދު
މަމްދޫޙްިބުނ ިނަމަވެސް،ިއެިއެސްޓ މޭޓަކީިމުޙައްމަދުިޙަސަންދީދީިހުށަހަޅާފައ ވާިއެސްޓ މޭޓެްއިިމުޙައްމަދު

ިއެކަމަްށި ިފަރާުތންވެސް ިބަލައ ގަތް ިއެސްޓ މޭްޓތައް ިބުނާތީއާއ ،ިއަދ  ިޙަސަންދީދީ ިމުޙައްމަދު ިކަމަށް ނޫން
ިފަރާތްތަކު ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިބަލައ ަގތުމުގެ ިދެއެސްޓ މޭްޓިހެކ ވާތީއާއ ،ިއެސްޓީމޭޓް ިއެއްފަރާތަކުން ންވެސް

ިދައުލަތުެގި ިޙަސަންދީދީ ިމުޙައްމަދު ިމ ކަމަކީ ިބުނެފައ ވާތީ، ިނުވާކަމަށް ިހުށަހަޅާފައ  ިފަހަރަކު އެއްވެސް
ކޮށްފައ ވާިކަމެއްިކަމަށްިބެލެވޭނެިސާބ ުތިިއެއްގޮތަށްިަވަނިމާއްދާގެި)ށ(ިއ4.82ިިާމާލ އްޔަތުިޤަވާޢ ދުގެި
ިއެްއގޮތަށްިމާއްދާގެި)ހ(ިއ4.82ިިާއެހެންކަުމންިދައުލަތުގެިާމލ އްޔަތުިޤަވާޢ ުދގެިހެކ ިލ ބ ފައ ނުވެއެވެ.ި

ިއެޅުމަށްި ިފ ޔަވަޅު ިގުޅޭގޮތުން ިކަންތައްތަކާ ިއަންވަރުކޮށްފައ ވާ ިމުޙައްމަދު ިޙަސަންދީދީއާ މުޙައްމަދު
 އެވެ.ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލަށްިއެންގުމަށްފަހުިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީ

ި
 

 :ކަންތައްތައްިިކުރުމަށްިއެންގުނުިިއ ޞްލާޙުި
ި

ިއެހީތެރ ޔާ ިއަތޮޅުވެރ ޔާގެ ިގދ.އަތޮޅު ިއަތޮުޅިއާއ ، ިބައ އަޅާގޮތަށް ިގުޅ ގެން ިއޮފ ސަރ ބަޖެޓް
ި ިބަހައްޓާފައ ހުރ  ިގޭގައ  ިއަތޮޅު ިމަރާމާތުކުރުމުެގ18ިިިއޮފީހާއ ، ިއެއަރކޮންޑ ޝަނަރ ިގ ނަ އަށްވުރެ
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ި ިއެއްވެސް ިކުރަމުންދަނީ ިމަސައްކަތް ިނުކޮށްކަމަށާއ ، ިމ ހާތަަންށ1001ިިއ ޢުލާނެއް ގެ
ިއޮފީ ިނަމުގައ  ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިހުއެއަރކޮންޑ ޝަނަރ ިބަޖެުޓން )ފަންސާސްހާސް(50,000.00ިިގެ

)އެއްލައްކަ(ިރުފ ޔާއާިދެމެދުގެިފައ ސާިޚަރަދުކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލ100,000.00ިިަރުފ ޔާއާއ ި
ިމ ދަ ިތ ރީގައ  ި)މ ހާރުެގިބެލ ބެލުުމން ިއޮފީހަށް ިގދ.އަތޮޅު ިކުރުމަށް ިއ ސްލާޙް ިކަންތައްތައް ންނަވާ

ިއެވެ.އަތޮޅުކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ(ިއެންގީ
ި

ިމަރާ .2 ިކުރެވ ގެްނިއެއަރކޯން ިއެގްރީމެންޓް ިކުރ ން ިކުރުވުމުގައ  ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ މާތު
ި ިކުރުވާފައ ވަނީ ިއެމަސައްކަތް ިފަހުން ިނަމަވެސް ިކުރުވ  ިތައްޔާރުިމަސައްކަތް ިއެއްބަސްވުމެއް އެފަދަ

ވަނަިމާއްދާގައ 4.11ިިކުރެވ ގެންިކަމަށްިނުވާތީ،ިޚ ދުމަތްިހޯދުމުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤަވާޢ ދުގެި
 ބުނާފަދަިއެއްބަސްވުމެއްގެިދަށުްނިޚ ދުމަތްިހޯދުމަށްިއެންގުން.

 
ިމަރާ .1 ިހުށަހަާޅފައެއަރކޯން ިއެސްޓ މޭޓް ިމަސައްކަތަށް ިކުރުމުގެ ިުހށަހަޅާިމާތު ިފަރާތްތަކުން އ ވާ

ިހަދައ ދޭކަމަްށި ިއެސްޓ މޭޓް ިފަރާތްތަކަށް ިހުށަހަޅާ ިއެސްޓ މޭޓް ިހުރުމާއ ، ިއެއްފޯމެޓަކަށް އެސްޓ މޭޓްތައް
ިއެސްޓ މޭޓްި ިޙަސަންދީދީ ިމުޙައްމަދު ިއެފަރާތްތަކުންވެސް ިއަދ  ިއެއްބަސްވެ ިޙަސަންދީދީ މުޙައްމަދު

ިއެމަސައްކަތަ ިބުނާތީއާއ ، ިމަސައްކަްތިހަދައ ދޭކަމަށް ިގުޅ ގެން ިދެފަރާތް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެސްޓ މޭޓް ށް
ި ިޤަާވޢ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިއެއްަބސްވެފައ ވާތީ، ިއެއްފަރާތުން ިމަތ ްނ4.82ިިކުރާކަމަށް ގައ ވާގޮތުންެގ

 އެފަރާތްތަކާިމެދުިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްިއެންގުން.
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 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި މައްސަލަިނ މުނުގޮތްި
ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިމަ .1 ިއެއަރކޯން ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ 1004ިިރާމާތު ިފެށ ގެން ިއަހަރުެގ1020ިިއ ން ވަނަ
ފަހަުރ،ިއެއްފަރާތެއްިލައްވަިކުރުވާފައ ވާީތ،ިދ ގުމުއްދަތަކަށްިއެއަރކޯންިަމރާމާތ15ިިުމޭމަހުގެިނ ޔަލަށްި

ިއެއްބަސްުވމެއްގެި ިއެފަރާތަކާއެކު ިކުރުމަށްފަހު ިއ ޢުާލން ިހޯދުމަށް ިަފރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ
 .ދަށުންިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިއެންގުން

 
ިކަރަންޓްވައ ރުި .8 ިކުރަންޖެހެނީ ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިއެއަރކޯން ިއަވަހަށް އަވަސް

ިއަތޮޅުި ކުރުމުގައ ިއުޅޭިމައްސަލައެއްިކަމަށްިމަރާމާތުިކުރާިފަރާތުްނިަތޙްޤީޤުގައ ިބުނެފައ ވާތީއާއ ،ިއަދ 
ިކަމަށް ިއަންގާފައ ވާެނ ިފަރާތްތަކަށްވެސް ިސުޕަވައ ޒްކުރާ ިއެކަން ިކުރަންި، ބުނާތީިއޮފީހުގެ ިޙައްލު އެކަން

 އެންގުން.
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