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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   
 މާލެ،

 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 
 
 

 
މައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިނ މުނުިމައްސަލަތައްި  ކޮމ ޝަނުންިބަލަންިހަމަޖެއްސި 

 02ިނޮވެމްބަިރ1021ިނ00ިްިނޮވެމްބަރ1021ިށްި
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއުޞޫލުތައްި ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިސ ޓީގައ  ިފޮނުވ  ިއެޑ އުކޭޝަންއ ން ިހަޔަރ ިއޮފް ިކޮލެޖް މޯލްޑ ވްސް
ިފޮނުވާި ިމުއައްސަސާތަކުން ިއެހެން ިދަޢުލަތުގެ ިކައުންސ ލްތަކާއ  ިރަށްރަުށގެ ިގޮތުން ހަމަޖެހ ފައ ވާ

ި ިބަލައ  ިހޮވަނީިރެކަމެންޑޭޝަންތަކަށް ިކުދ ން ިކޯސްތަކަށް ިއަދ  ިނުނަގާތީއާއ  ިދަރ ވަރުން ިކޯހަކަށް އެއްވެސް
ިޢަމަލެއްި ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއަދ  ިނޯްނނާނެތީއާއ  ިފޯރުވެން ިނުފޫޒް ިމ ކަމުގައ  ިކަމަށްާވތީ ިބަލައ ގެން މެރ ޓަށް

ިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުެބލެވޭތީިމަްއސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ލަރަކަށްިކުރ ންިހުރ ިފަރާތުންިމޯލްޑ ވްސްިކޮލެޖްިއޮފްިހަޔަރިއދ.ހަންޏާމީދޫގެިކައުންސ 
ިރެޖ ސްޓްރާއަށްި ިކޯހަށްިި،އެޑ ޔުކޭޝަންގެ ިނަރުސްކަމުގެ ިކުއްޖަކަށް ިތ މާގެ އޭނާގެ

ި ިއެދ  ިދ ނުން 00ިިފުރުޞަތު ިމ ކަނ1020ިިްެމއ  ިކަމަށާއ ، ިފޮނުވާފައ ވާ ިސ ޓީ ގައ 
ިރކ. ިހަންޏާމީދޫގެ ިކުރ ކަމަށްވަނީ، ިއޭނާ ިދެފާރާތުންިމ ގޮތަށް ިއޭނާއާއ  ކޮމ ޓީއާއ 

ިނ ންމ ި ިބައ ވެރ ކުރަން ިކޯހުގައ  ިނަރުސް ިކުއްޖަކު ިރަނގަޅު ިއެރަށުގެ މަޝަވަރާކޮށްގެން
ިއ ޢުލާނެއްނުކޮްށި ިެއއްވެސް ިރަށުތެރޭގައ  ިމ ކަންކޮށްފައ ވަނީ ިކަމަށާއ ، ިގުޅ ގެން ނ ންމުމާ

 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިކައުންސ ލްއ ން ިމައުލޫމާތުިނަޑެއްލާ ިކައުންސ ލުން ިހަމަެޖހ ފައ ނުވާކަމަށް ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ބޯޅަަދނޑުން
ިދީފައ ވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުްނިނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިަނޑެއްލާގައ  ިޒުވާނުންނަށް، ިހަދާދީފައ ވާިގދ.ނަޑެއްލާ ިޚަރަދުކޮށްގެން ިބޮޑު ސަރުކާރުން
ި ިކައުންސ ލުން ިނަޑެއްލާ ިދ ނުމަްށ ިގޯތ  ނޑުން ިުބނާިފުޓްބޯޅަދަ ިކަމަށް ނ ްނމާފައ ވާ

ިމައްސަލަ.

2 

ިބެލ ބެލުމުގައ  ިމ މައްސަލަ ިއެިިތ ރީގައ ވާިިމ ކޮމ ޝަނުން ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިރ ޢާޔަތްކޮށް،ިކަންތައްތައް ކަންކަމަށް
ިގެންދ ޔުމަށް ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތްތައް ިއެންމެހާ ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިއ ސްލާޙްކޮށްގެން މ.ކޮޅުފުށީިިއެކަންކަން

ދެންނެވީއެވެ.ިި ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 

ިޢަމަލުކުރުމަށްި .2 ިދަށުން ިއ ޢުލާނުގެ ިއެ ިއ ޢުލާނާއ ، ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް މ.ކޮޅުފުށީ
ނޑައަޅާފައ ވާި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިއަލަށްިގޯތ ިނަގާިމީހުންގެިހުންނަންވާިޝަރުތު"ތަކުގެިތެރޭގައ ިއުމުރުންި 12ިކަ

އަހަރުިކަމަށ12ިިްހެއްކަމުގައ ވުމާއ ،ި"ގޯއްޗަށްިއެދޭިމީހުންނަށްިޕޮއ ންޓްިދ ނުމުގެިއުސޫލް"ިގައ ިއަހަރުވެފައ ވާިމީ
 ބަޔާންކޮށްފައ ވާިއެންމެހާިނުކުތާތަކާިގުޅޭ؛
ި ިނަންބަރު ިހަދާފައ ވ1001/2ިިާޤާނޫނު ިދަށުން ިޤާނޫނު(ގެ ިބ މާބެހޭ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ވަނަިމާއްދާގައ ިދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިއަލަށްިގޯތި 00ިބެހޭިގަވާއ ދު"ިގެިި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިބަންޑާރަިގޯތ ިދޫކުރުމާ

ި ިއުމުރުން ިތެރޭގައ  ިޝަރުތުތަކުގެ ިހުންނަންވާ ިމީހުންގެ ިޝަރުތުކޮށްފައ ވ12ިިީނަގާ ިމީހެއްކަމުގައ  އަހަރުވެފައ ވާ
ިއޮފީހަ ިޅ.ނައ ފަރު ިސ ޓީން ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިދަ ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިރައ ޓްސް ިހ އުމަން ިޤާނޫނީިނަމަވެސް، ިދީފައ ވާ ށް

ި ިއުމުރުން ިފުރުޞަތު ިލ ބުމުގެ ި"ގޯތ  ިލ ބ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް"21ިިލަފާގައ ، ިފަރާތަކަށްވެސް ިކޮންމެ އަހަރުގެ
ިޒ ންމާި ިޤާނޫނީ ިގޮތުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއަސާސީގައ  ިޤާނޫނު ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ލަފާދީފައ ވާތީއާއ ،

ި ިއުމުރުން ިއުމުރަކީ ިޤާނޫނީގޮތުނ21ިިްއުފުލަންޖެހޭ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ިއެނގޭތީއާއ ، ިމީހުންކަން ިމަތީގެ އަހަރުން
ި ިއުމުރުން ިއުމުރަކީ ިބަލާ 21ިިބޮޑުމީހެއްކަމުގައ  ިމީހުންކަމަށްވެފައ ، ިމަތީގެ ިކޮންމ21ިިެއަހަރުން ިމަތީގެ އަހަރުން

ސާސީންނާއ ،ިއާއ ލާއާިބެހޭިޤާނޫނުންިއާއ ލާިޤާއ މްކުރުމުގެިޙައްޤުިޤާނޫނުިއަި،ދ ވެހ ިރައްޔ ތަކަށްިކައ ވެނ ކުރުމާއ 
ިސ ޔާސީި ިވޯޓުދ ނުމާއ ، ިބައ ވެރ ވުމާއ  ިއ ންތ ޙާބުތަކުގައ  ިވަޒީފާއަދާކުރުމާއ ، ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ލ ބ ދޭތީއާއ ،

ި ިކޮށްފައ ވ00ިިާމ.ކޮޅުފުށ ން ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްެގ ިކޮޅުފުށީ ިދޫުކރުމަށް ގޯތ 
ި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައި  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިޢަމަލުކުރުމަށް ިދަށުން ިއ ޢުލާނުގެ ިއެ އ ޢުލާނާއ ،

ި"ގޯއްޗަށް ިޝަރުޠުތައް"ިއާއ ، ިހުްނނަންވާ ިމީހުންގެ ިނަގާ ިގޯތ  ިމީހުންނަްށިިއަލަށް އެދޭ
ިއެދޭި ިގޯއްޗަށް ިބަންޑާރަ ިދޫކުރާ ި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިއާއ ، ިއުސޫލް" ިދ ނުމުގެ ޕޮއ ންޓް

ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިގައ  ިއ1001/2ިިެފޯމް" ިއާއ ، ިޤާނޫނު( ިބެހޭ ިބ މާ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިދޫކުރުމުގެި ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ިހަާދފައ ވާ ިލ ބ ދީގެން ިބާރު ިޤާނޫނުން
ިބޭނުންވެފައ ވާި ިބޮޑަށް ިއެންމެ ިގޯއްޗަށް ިގެއްލޭގޮތަށް ިރޫޙު ިމަޤްޞަދާއ ، ިގެ ގަވާއ ދު"
މީހުންނަށްިގޯތ ިނުލ ބ ،ިއެއަށްުވރެިހާއްޖަތްތެރ ކަންިކުޑަިފަރާތްތަކަށްިގޯތ ިލ ބ ގެންދާނެި
ިޢަމަލުކުރުމަްށި ިދަށުން ިއ ޢުާލނުގެ ިމ  ނޑައެޅ ފައ ވާތީއާއ ، ިކަ ިއުސޫލުތައް ގޮތަކަށް

ނޑައަ ނޑައޅާފައ ވާިގޮތުންިގޯތ ިލ ޭބިކަ ޅާފައ ވާިޝަރުތުތަކާއ ،ިޕޮއ ންޓްދޭނެިއުސޫލުިކަ
ިގޮތަްށި ިމަގުފަހ ވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިގެއްލ ، ިއ ންޞާފު ިހަމަހަމަކާއ ، ިމެދުގައ  މީހުންގެ

ިޢަމަލުކުރެވ ދާނެިކަމަށްިފެންނަަކމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިއުމުރުން ިހައްޤަކީ ިބައ ވެރ ވުމުގެ ިލ ބ ގެންވ21ިިާހަރަކާތްތަކުގައ  ިރައްޔ ތަކަށް ިދ ވެހ  ިކޮންމެ ިމަތީގެ އަހަރުން
21ިކެއްިކަމާއ ،ިގޯއްޗަށްިއެދޭިފަރާތުގެިދަރ ންގެިބަޔަށްިމާރކްސްދ ނުމުގައ ިބަލާިއުމުރަކީވެސްިއުމުރުންިޙައްޤުތަ

ިބެލުމުގައި  ިއުމުރު ިމާރކްސްދ ނުމަށްޓަކައ ، ިބަޔަށް ިދަރ ންގެ ިނ ސްބަތަށްކަމަށްވެފައ ، ިދަރ ންގެ ިދަށުގެ އަހަރުން
ި ިޤ12ިާއުމުރުން ިބެލުމަކީ ިދަރ ންނަށް ިދަށުގެ ިނުވާތީ،ިއަހަރުން ިއުސޫލަކަށް ިހަމަޖެހޭ ިބަލާއ ރު، ިގޮތުން ނޫނީ

ި ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިހޯދުމަށްޓަކައި 10ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިހ ޔާވަހ ކަން ިދަށުން ިގެ ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ި ިފެންނާތ21ިީއުމުރުން ިލ ބ ދެވެންޖެހޭނެކަމަށް ިޙައްޤު ިއެދުމުގެ ިރައްޔ ތަކަށް ިދ ވެހ  ިކޮންމެ ިމަތީގެ އާއ ،ިއަހަރުން

ި ިލ ބުމުގެިފުރުޞަތުިއުމުރުން ި"ގޯތ  ިއެފަދައ ން ިރައ ޓްސްިކޮމ ޝަންިއޮފްިދަިމޯލްޑ ވްސްގެިސ ޓީން 21ިހ އުމަން
އަހަރުގެިކޮންމެިފަރާތަކަށްވެސްިލ ބ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް"ިޤާނޫނީިލަފާދީފައ ވާތީ،ިމ.ކޮޅުފުށ ންިގޯތ ިދޫކުރުމަށްިކޮޅުފުށީި

ިކޮށްފައ ވާި ިއ ދާރާއ ން ިއަލަށްިިކައުންސ ލްގެ ި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިޢަމަލުކުރުމަށް ިދަށުން އ ޢުލާނުގެ
ިއުސޫލް"ިގައި  ިދ ނުމުގެ ިޕޮއ ންޓް ިމީހުންނަށް ިއެދޭ ިހުންނަންވާިޝަރުޠުތައް"ިއާއ ،ި"ގޯއްޗަށް ިމީހުންގެ ިނަގާ ގޯތ 

12ިި ިތަންތަން ިއެންމެހާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިކަމަށް ިބަދަލުކުރ21ިުއަހަރު ިއަހަރަށް ިމަތީގ21ިިެމަށްފަހު، އަހަރުން
ިމ.ކޮޅުފުށީި ިޢަމަލުކުރުމަށް ިއެފޯމްތަކަށް ިބަލައ ގަތުމަށްފަހު، ިފޯމް ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިފަރާތްތައް އެންމެހާ

ދެންނެވީއެވެ. ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 
 

ިނުކުތާި .1 ިފަހު ިއެންމެ ިގެ ިތަފްސީލް" ި"އ ތުރު ިއ ޢުލާނުގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ގައި މ.ކޮޅުފުށީ
ިތާރީޚަށްކަމަށްި ިގޯތ ދޭ ިބަލާނީ ިއުނ އ ތުރު ިއައ ސްފައ ވާ ިމައުލޫމާތުތަކަށް ިމީހުންގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފޯމް ިއެދ  ގޯއްޗަށް

 ބަޔާންކޮށްފައ ވާިނުކުތާއާިގުޅޭ؛
ިހުރ ހާި ިހ މަނާފައ ވާ ިފޯމުގައ  ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިގޯއްޗަށް ިދޫކުރުމަކީ ިގޯތ  ިބަލައ  ިތާރީޚަށް ގޯތ ދޭ

ލުންިދެވަނަފަހަރަށްިކައުންސ ލުންިހޯދައ ިއެކަމަށްިރ ޢާޔަތްކުރަންިޖެހޭނެކަމެއްިކަމަށްިފެންނާތީއާއ ،ިމައުލޫމާތެއްިއަ
ގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމްިހުށަހަޅާފައ ވާިހުރ ހާިފަރާތްތަކެއްގެިމައުލޫމާތަށްިއަންނަިބަދަލުތައްިއެއްވަގުތަކަށްިނ ސްބަތްކޮށްި

ިމައުލޫމާ ިފޯމުގައ ވާ ިހުށަހަޅާ ިހޯދުމަކީ ިގެއްލ ގެންދާނެިއަލުން ިއ ންޞާފު ިހަމަހަމަކަމާއ ، ިޞައްޙަކުރުމުގައ  ތު



 

4 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިޕޮއ ންޓްދ ނުމަކީި ިރ ޢާޔަތްކޮށް ިމައުލޫމާތުތަކަށް ިހޯދާ ިދެވަނަފަހަރަށް ިއެފަދައ ން ިއަދ  ިފެންނާތީއާއ ، ކަމެއްކަމަށް
ންމެިފޯމަކަށްވެސްިއަންނަިކުރ ންިދީފައ ވާިމާރކްސްތަކަށްިބަދަލުިއަންނާނެކަމަށްިކަމަށްިފެންނާތީއާއ ،ިއެފަދައ ންިއެ

ނޑައެޅުމުގައ ިމުޅ ިނަތީޖާއަށްިއަސަރުކުރާނެކަމެއްކަމަށްިފެންނާތީ،ިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމްި ބަދަލަކީިގޯތ ިލ ބޭިމީހުންިކަ
ިބަލާި ިއ ންޞާފުވެރ ކަމާއެކު ިއެންމެ ިހާލަތު ިއުނ އ ތުރާއ ، ިއައ ސްފައ ވާ ިމައުލޫމާތުތަކަށް ިމީހުންގެ ހުށަހަޅާފައ ވާ

ިބަލައ ގެންކަމަށްިފެންނާތީ،ިވަޒަންކުރެ ިފޯމްގައ ވާިމައުލޫމާތުތަކަށް ިހުށަހަޅާ ިތާރީޚްގައ  ިބުނެފައ ވާ ވޭނީ،ިއ ޢުލާނުގައ 
ިގޯތި  ިނުވަތަ ިރ ޢާޔަތްކުރުމަށް ިބަލާ ިތާރީޚަށް ިފަހު ިއެންމެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިއ ޢުލާނުގައ  ިބަލައ ގަތުމަށްޓަކައ  ފޯމް

ިރ ޢާޔަ ިބަލައ  ިތާރީޚަކަށް ިކުރީގެ ިވަޒަންކުރުމަށްިދޫކުރުމުގެ ނޑަކުން ިމ ންގަ ިއެއް ިފަރާތްތަކަކަށްވެސް ިހުރ ހާ ތްކޮށް،
ދެންނެވީއެވެ. ިމ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 

 
0. ި ިއ ޢުލާނުގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިދ ނުމަށ0ިިްމ.ކޮޅުފުށީ ިގޯތ  ސަރަހައްދަކުން

ނޑައަޅާފައ ވީިނަމަވެސް،ިއެި ނޑައަޅާފައ ިނުވާތީއާއ ،ިއެކަމާިގުޅޭިސަރަޙައްދުންިދޫކުރަނީިކ ތައްިގ0ިިޯކަ ތ ކަމެއްިކަ
ހ މަނާފައ ިނުވާތީ،ިއެިނުކުތާއާިގުޅޭ؛  އ ތުރުިތަފްސީލްިއ ޢުލާނުގައި 

ނޑައަޅާފައ ވަނ00ިިީމ ިއ ޢުލާނުގެިދަށުންިދޫކުރުމަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާި 0ިގޯތ ިދޫކުރުމަށްިކަ
ިބަޔާންކޮށްފައ A,B,Cސަރަހައްދަކުންކަމަށްި) ިި(ިއ ޢުލާނުގައ  ިތެރެއ ނ0ިިްވީނަމަވެސް،ިއެ ކޮންމެިި ސަރަހައްދުގެ

ިއެއްި ިއެދޭއ ރު، ިގޯއްޗަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ، ިއ ޢުލާނުގައ  ިގޯތ ކަމެއް ިކ ތައް ިދޫކުރަނީ ސަރަހައްދަކުން
ހައްދުިސަރަހައްދަކުންިއެދޭިފަރާތަށްިދެވަނަިސަރަހައްދަކުންިގޯއްޗަށްިއެދެވ ދާނެކަމެއްިނުވަތަިނޫންކަމެއްިއަދ ިސަރަި

ނޑައެޅުމުގައ ިއ ސްކަންދޭނީިކޮންިސަރަހައްދެއްިކަމެއްިއ އުލާނުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިނުވާތީ،ިމ ބުރުގައ ިދޫކުރުމަށްި ކަ
ނޑައަޅާފައ ވާި ނޑައަޅާފައ ވ00ިިާކަ ސަރަހައްދުގެިތެރެއ ންިކޮންމެިސަރަހައްދަކުންިދޫކުރާނ0ިިެގޯތ ިދޫކުރުމަށްިކަ

ިސަރަހައްދެ ިއެ ިއަދަދާއ ، ިއެދޭިގޯތީގެ ިގޯއްޗަށް ިއެނގޭނެހެން ިސާފުކޮށް ިއެދެންޖެހޭނަމަ، ިވަކ ވަކ ން ިގޯއްޗަށް އްގެ
ިސަރަހައްދުތައްި ިއ ސްކަންދޭ ިއެދޭނަމަ، ިސަރަހައްދަށް ިގ ނަ ިސަރަހައްދަށްވުރެ ިއެއް ިބަޔާންކުރުމަށާއ ،ިއަދ  ފޯމުގައ 

ރަހައްދުތަކުގެިތެރެއ ންިއ ސްކަންދޭނީިއެނގޭނެހެންިފޯމުގައ ިބަޔާންކުރުމަށާއ ،ިގޯތ ިދޫކުރާއ ރުވެސްިގޯތ ިދޫކުރާިސަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ދެންނެވީއެވެ. ިކޮންިސަރަހައްދުތަކަކަށްކަންިއެނގޭނެހެންިއާއްމުކުރުމަށްިމ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްިއ ދާރާގައި 
ި

ލ ބޭގޮތް"ިމ ިނުކުތާއާިގުޅޭ؛ .4  މ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިއ ޢުލާނުގެި"ގޯތި 
ި ިޕޮއ ންޓް ިހޮވާނީ ިމީހުން ިލ ބެންޖެހޭ ިލ ބ ފައ ވާިގޯތ  ިޕޮއ ންޓް ިގ ނަ ިތަރުތީބުން ލ ބ ފައ ވާ

ިއ ތުރަށްި ިއަދަދަށްވުރެ ިގޯތީގެ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިދޫކުރުމަށް ިއެފަހަރަކު ިއެގޮތުން ިއ ސްކަންދީގެންކަމާއ ، ފަރާތްތަކަށް
ިދ ރ އު ިކަނޑައަޅާނީ ިމީހުން ިލ ބޭ ިގޯތ  ިތެރެއ ން ިއޭގެ ިތ ބ ނަމަ، ިމީހުން ިލ ބ ފައ ވާ ިޕޮއ ންޓް ޅުމުގެިއެއްވަރަކަށް

ޙާލަތަށްިބަލައ ިއެންމެިބޮޑަށްިގޯއްޗެއްިބޭނުންވާނެިކަމަށްިފެންނަިމީހުންނަށްިއ ސްކަންދީގެންކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވީި
ނޑަކަށްިޕޮއ ންޓްދެނީިގޯއްޗަށްިއެންމެިބޭނުންތެރި  ނަމަވެސް،ިގޯއްޗަށްިއެދ ިފޯމްިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކަށްިއެއްިމ ންގަ

ިހޮވުމަށްކަމަށްވެފައ  ިފަރާތް ިފަރާތްތަކަކީި، ިއެއްވަރުވ  ިލ އްބެނަމަ، ިޕޮއ ންޓް ިއެއްވަރަކަށް ިގޮތުން ޕޮއ ންޓްގެ
ިއެއްވަރުވި  ިފެންނާތީ، ިފަރާތްތަކެއްކަމަށް ިހަމަހަމަ ިދަށުން ިއުސޫލުގެ ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިހާލަތްތައް ދ ރ އުޅުމުގެ

ކަމަށްިފެންނަިމީހުންނަށްިއ ސްކަންދޭނެިިދެފަރާތުގެިދ ރ އުޅުމުގެިޙާލަތަށްިބަލައ ިއެންމެިބޮޑަށްިގޯއްޗެއްިބޭނުންވާނެ
ިފަރާތެއްި ިދޫކުރާނެ ިގޯތ  ިއެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، ިގޮތުން ިޕޮއ ންޓްގެ ިނުވާތީ، ނޑައަޅާފައ  ިކަ އ ތުރުގޮތެއް
ިއ ދާރާގައި  ިކައުންސ ލްގެ ިމ.ކޮޅުފުށީ ިނެގުމަށް ިގުރުއަތު ިމެދުގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިއެއްވަރުވ  ނޑައެޅުމަށްޓަކައ  ކަ

ިދެންނެވީއެވެ.ި
 

މ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިއ ޢުލާނުގެިދަށުންިއާންމުކޮށްފައ ވާި"ގޯއްޗަށްިއެދޭިމީހުންނަށްި .0
 ޕޮއ ންޓްިދ ނުމުގެިއުސޫލު"ިއާިގުޅޭ؛

ި ނޑު ިމައ ގަ ިއުސޫލުގައ  0ިިމ  ިލ ބޭ ިޕޮއ ންޓް ިހ މަނާފައ ވާއ ރު، ބަޔެއ6ިިްބައެއް
ވަނަިބައ ގެި)ހ(ިގައި 1ިނޑައަޅާފައ ވެއެވެ.ިމ ިއުސޫލުގެިހ މަނާފައ ވާއ ރު،ިޕޮއ ންޓްިއުނ ކުރުމަށްިއެއްިބަޔެއްިކަ

ި ިހުރ ނަމަ" ިއ ނދެގެން ިފަރާތްތަކުގ10ިިެ"މީހަކާ ިދުވަސްވީ ިގ ނަ ިކައ ވެންޏަށް ނޑައެޅުމުން ިކަ ިދ ނުމަށް ޕޮއ ންޓް
ިދ ނުމަށްި ިފަރާތްތަކަށް ިއުޅޭ ިއ ނދެގެން ިމީހަކާ ިނެތުމުން ިއެނގެން ިއުސޫލެއް ިވަކ  ިއ ސްކަންދޭނެ މެދުގައ 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކަ 10ިިނޑައަޅާފައ ވާ ިނުވާނަމަ، ިއަހަރު ިކައ ވެންޏަށް ިބަހާލުމަށާއ ،ި)މ ސާލަކަށް ިރޭންޖްތަކަށް ިވަކ  00ިމާރކްސް
20ިއަހަރުިނުފުރޭނަމަ،20ިިއަހަރުިފުރ 00ިިޕޮއ ންޓް،20ިިއަހަރުިނުފުރޭނަމަ،00ިިއަހަރުިފުރ 02ިިޕޮއ ންޓް،ި
ޕޮއ ންޓް(10ިިއަހަރަށްވުރެިއ ތުރުވާނަމ20ިިަންޓް،ިޕޮއ 10ިއަހަރުިނުފުރޭނަމަ،20ިިއަހަރުިފުރ 20ިިޕޮއ ންޓް،ި

ި ިތ ބ ނަމަ" ިދަރ ން ިރޫޅ ފައ ވީނަމަވެސް ި"ކައ ވެނ  ިގައ  ިބަދަލުގައި 10ި)ށ( ިކަނޑައެޅުމުގެ ިދ ނުމަށް ޕޮއ ންޓް
ނަމަ،ިކައ ވެނީގެިމަތީިހޭދަކުރ ިމުއްދަތަށްިބަލާިވަކ ިރޭންޖްތަކަށްިބަހައ ގެންި)މ ސާލަކަށްިކައ ވެންޏަށްިއަހަރުިނުވާ

އަހަރުިނުފުރޭނަމަ،20ިިއަހަރުިފުރ 00ިިޕޮއ ންޓް،20ިިއަހަރުިނުފުރޭނަމަ،00ިިއަހަރުިފުރ 02ިިޕޮއ ންޓް،00ިި
ިޕޮއ ންޓް(ިމާރކްސްިދ ނުމަށާއ ،10ިއަހަރަށްވުރެިގ ނަިދުވަހުިކައ ވެނ ިކޮށްގެންިއުޅުނުނަމަ،20ިިޕޮއ ންޓް،20ިި

ި ިއުސޫލުގެ ިބ0ިަމ  ި)މައ ންބަފައ ންގެ ިބަޔަށް ިމައ ންބަފައ ންިވަނަ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  އ (
ިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް،ި ިމ ފަދައ ން ި"ބަލަމުންގެންދާނަމަ،" ިމީހަކު ިބަލަންޖެހ ފައ ވާ ިޝަރުޢީގޮތުން ނުވަތަ
ިތަފްސީލްކޮށްި ިގޮތެއް ިބަލާނެ ިބަލަމުންގެންދާކަން ިމީހަކު ިބަލަންޖެހ ފައ ވާ ިޝަރުޢީގޮތުން ިނުވަތަ މައ ންބަފައ ން

ިބަލަމުންދ ޔުންކަމަށްިބަޔާންކޮށްފަ ިމީހަކު ިބަލަންޖެހ ފައ ވާ ިޝަރުޢީގޮތުން ިނުވަތަ ިމައ ންބަފައ ން ިނުވާތީ، އ 
ިމާނަކުރާގޮތެއްިސާފުކޮށްިބަޔާންކުރުމަށާއ ،ި

ި ިއުސޫލުގެ ި"ރަށުގައި 6ިމ  ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  ިބައ ( ި)ރަށްވެހ ކަމުގެ ިބަޔަށް ވަނަ
ި ނޑައަޅާފ06ިަދ ރ އުޅޭނަމަ" ިކަ ިދ ނުމަށް ިމާނަކޮށްފައ ވަނީިޕޮއ ންޓް ިދ ރ އުޅުން ިރަށުގައ  ިނަމަވެސް، އ ވީ

ިރަށުންި ިމީހާ ިހުށަހެޅ  ިފޯމް ިދ ރ އުޅެފައ  ިރަށުގައ  ިއަނބ /ދަރ ން ިނެތުމުންނާއ ، ިއެނގެން ިސާފުކޮށް ކޮންގޮތަކަށް
ިހާލަތްތަ ިއުޅޭ ިބޭރުގައ  ިރަށުން ިކަމެއްގައ  ިއެނޫންވެސް ިނުވަތަ ިހާލަތްތަކުގައ  ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިއެއީިބޭރުގައ  ކުގައ 

ިބޭރުގައި  ިރާއްޖެއ ން ިނުވަތަ ިބޭރުގައ  ިރަށުން ިމީހާ ިހުށަހަޅާ ިފޯމް ިބަލާނެތޯއާއ ، ިމީހެއްކަމަށް ިދ ރ އުޅޭ ރަށުގައ 
ތަޢުލީމްިހާޞ ލްކުރާނަމަ،ިނަވަތަިބޭސްފަރުވާއަކަށްިނުވަތަިއެނޫންވެސްިޟަރީރީިކަމަކުިރަށުންިބޭރުގައ ިއުޅޭނަމަ،ި

ނޑައެޅުމަށްިމ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްިއެއީިރަށުގައ ިދ ރ އުޅޭިފަރާތެއްި ގެިގޮތުގައ ިބަލާނެތޯިސާފުކޮށްިއެނގޭނެހެންިކަ
ދެންނެވީއެވެ.ި ިއ ދާރާގައި 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

މ.ކޮޅުފުށީިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިއ ޢުލާނުގެިދަށުންިއާންމުކޮށްފައ ވާި"ދ ރ އުޅުމަށްޓަކައ ިދޫކުރާި .6
ނޑާރަިގޯއްޗަށްިއެދޭިފޯމް"ިއާިގުޅޭ؛  ބަ

ިފޯމުގެި ިއެދޭ 0ިިިގޯއްޗަށް ިހ މަނަނ0ިިްއަދ  ިމައުލޫމާތު ިމައ ންބަފައ ންގެ ިނަންބަރުގައ  ވަނަ
ިނެތުމުންނާއ  ިއެނގެން ިބަލަމުންދާކަން ިމައ ންބަފައ ން ނޑައަޅާފައ ވާއ ރު، ިމައ ންބަފައ ންި، ކަ ިއުސޫލުގައ  ޕޮއ ންޓްދޭ

ި ިފޯމުގައ  ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިކަނޑައަޅާފައ ވާތީ، ިމާރކްސްދ ނުމަށް ިގޮތުންިބަލަމުންދާނަމަ މައ ންބަފައ ންނާއ ،ިޝަރުޢީ
ި ިފޯމުގެ ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިހ މެނުމަށާއ ، ިއެބައ ތައް ިފޯމުގައ  ިއެނގޭނެހެން ިބަލަމުންދާކަން ިމީހަކު ވަނ1ިިަބަލަންޖެހޭ

ިޚާއްސަި ިދާއ މީގޮތެއްގައ  ިކަނޑައަޅާފައ ވާއ ރު، ިހ މަނަން ިމައުލޫމާތު ިއުފަންދަރ ންގެ ިމީހާގެ ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ބައ ގައ 
ށްިބޭނުންވާިދަރ ންނާއ ،ިފޯމްިހުށަހަޅާިފަރާތްިބަލަހައްޓަމުންދާިދަރ ންނާިބެހޭިމައުލޫމާތަކީިމާރކްސްދ ނުމަށްިއެހީއަ

ިޚާއްސަި ިދާއ މީގޮތެއްގައ  ިފޯމުގައ  ިއެދޭ ިކަންތައްތަކަސްވާތީ،ިގޯއްޗަށް ިބަލާ ިއުސޫލުގައ  ިޕޮއ ންޓްދޭ ނޑައަޅާފައ ވާ ކަ
ިދަރ ންނާއ  ިބޭނުންވާ ިހުށަހަ، އެހީއަށް ިއެނގޭނެހެންިފޯމް ިމައުލޫމާތުތައް ިބެހޭ ިދަރ ންނާ ިބަލަހައްޓަމުންދާ ިފަރާތް ޅާ

ި ިފޯމުގެ ިއެދޭ ިގޯއްޗަށް ިހ މެނުމަށާއ ، ިއެބައ ތައް ިވަކި 9ިފޯމުގައ  ިހ މަނާފައ ވާއ ރު، ިޒޯންތައް ިއެދޭ ިބައ ގައ  ވަނަ
އ ިއެިމައުލޫމާތުިހ މެނުމަށާއ ،ިޒޯނަކަށްިއ ސްކަންދޭނަމަ،ިއ ސްކަންދޭިތަރުތީބުންިއެނގޭނެހެންިފޯމުިފުރުމަށްިފޯމުގަ

ިތެރެއ ންި ިބައ ތަކުގެ ިރ ޢާޔަތްކުރާނެ ިބަލައ  ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިތެރޭގައ  ިލ ޔުންތަކުގެ ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިފޯމާއެކު މ 
06/14ިކޮންމެހެންިލ ޔެކ ޔުމުންިއެނގެންިއޮންނަިކަންތައްތަކުގައ ިއެލ ޔުމަކަށްިއ ސްކަންދ ނުމަކީިޤާނޫނުިނަންބަރުި

ވަނަިމައްދާގައ ިބާރުއަޅާފައ ވާިކަމަކަށްިވީހ ނދު،ިދަރ ންނާއ ،ިމައ ންބަފައ ންގެިބަޔަށ0ިިްބެހޭިޤާނޫނު(ިގެިި)ހެއްކާ
ިލ ޔުމެއްި ިއެނގޭނެ ިވަނަވަރު ިމައ ންބަފައ ންގެ ިދަރ ންނާއ ، ިނަމަވެސް، ނޑައަޅާފައ ވީ ިކަ ިމާރކްސްދ ނުމަށް ބަލާ

ިއޮތު ިލ ޔުން ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީ،ިއެފަދަ ިލ ޔެކ ޔުމަށްވާތީ،ިހުށަހަޅަން ިވަޒަންކުރެވޭނެ ިބަލާ ިމާރކްސްދ ނުމުގައ  މަކީ
ދަރ ންނާއ ،ިމައ ންބަފައ ންގެިވަނަވަރުިއެނގޭނެިލ ޔުމާއ ،ިޝަރުޢީގޮތުންިބަލަމުންދާިމީހަކުިބަލަހައްޓާނަމަ،ިއެފަދަި

ިކައު ިމ.ކޮޅުފުށީ ިހ މެނުމަށް ިހުށަހެޅުމަށް ިފޯމާއެކު ިލ ޔުން ިއެނގޭނެ ިވަނަވަރު ިއ ދާރާގައި މީހުންގެވެސް ންސ ލް
 ދެންނެވީއެވެ.

ިގެންގޮސްފަ ިމ ހާތަނަށް ިޕްރޮސެސް ިކޮރަޕްޝަނުެގިމ މަސައްކަތުގެ ިމ ކަމުގައ  ިބަލާއ ރު ިހ ސާަބށް އ ވާ ިލ މ ޓެޑުގެި ިޕޯޓް ިވޯކްޝޮޕުން، ިހުންނަ ިލ މ ޓެޑްގައ  ިޕޯޓް ިހ ތަދޫ ިސ ޓީގެ އައްޑޫ 4 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިގަވާއ ދާި ިމާލ އްޔަުތ ިދައުލަތުގެ ިމ ަމސައްކަތް ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިފާހަގަކުރެވ ފައ ުނވާ ިއަދ  އަމަލެއް
ިގެންދ އުމަށްޓަކައ  ިކުރ ޔަށް ިހ ސާބުތަްއި، އެއްގޮތަށް ިއަންދާސީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ މ މަސައްކަތަށް

ިކުރ ޔަށްިިއ ވެލުއޭޓްކޮށްގެން، ިޙަވާލުކޮށްގެން ިފަރާތަކާ ިލ ބޭ ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންމެ އ ވެލުއޭަޝނުން
ިގެންދ އުމަށްިލ.ހ ތަދޫިޕޯޓްިލ މ ެޓޑުގައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި ިވެހ ކަްލިމަރާމާތުކުރެވެން ިގެންގުޅޭ ިއެކަންިއޮފީސްބޭނުމަށް ިއެވޯކްޝޮޕުން ހުރ އ ރުވެސް،
ިއ ޢުލާންކޮށްފައ ާވި ިމ ހާރު ިހޯދުމަށް ިއެހެންފަރާތެއް ިކޮށްޭދނެ ިއެމަސައްކަތް ނުކުރުވައ ،
ިމި  ިކުންފުންޏާ ި ިއޮންނަ، ިހ އްސާ ިމެނޭޖަރގެ ިޖެނެރަލް ިއެސ ސްޓެންޓް ިމ އީ ކަމަށާއ ،

ިމަޤާމު ިއޭނާގެ ިނެގުމަށްޓަކައ  ިފައ ދާ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިކުރާިމަސައްކަތް ިނުފޫޒުން ގެ
 ކަމެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

ިލ ބުމާި ިއަށް ިއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ިޚަބަރު ިހާދ ސާގެ ިއެރ  ިފަރަށް ިނ.ލޯފަރު ިބޯޓް ި"ނަފާވާ" ހދ.ނޭކުރެންދޫ
ިމީުހންނާއ ،ި ިރ ސޯޓުގެ ިނ.ރަންދެލ  ިދ ަޔއ ރު ިސ ފައ ން ިއޭރ އާގެ ިނޮދަން ިގެ ިއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގުޅ ގެން،

ިމީ ިބޯޓުެގ ިަކމަށާއ ،ިނަފާވާ ިގެންގޮސްފައ ވާ ިނ.ހޮޅުދޫއަށް ިމުދާ ިބައެއް ިހުރ  ިބޯޓުގައ  ިގުޅ ގެްނ ހުން
ިފުންކުރުމުގެި ިބޯޓް ިހ އްކައ  ިދ ޔަ ިބޮޑުވެަފއ ވާ ިބޯޓުގައ  ިނަފާވާ ިދ ޔައީ ިހަރަކާތްތެރ ވަމުން ސ ފައ ން

ވެދީފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމަސައްކަތުގައ ވ ޔަސްިބޯޓުގެިފަޅުވެރ ންނާއެކުިމުދާިހުސްކުރުމުގައ ިސ ފައ ންިއެހީތެރ 
ިއެއްވެސްި ިމީހަކު ިސ ފައ ންގެ ިމުދަލެއް ިއެއްވެސް ިބޯޓުގައ ހުރ  ިނަފާވާ ިފ ޔަަވއ  ިއެހީތެރ ވެދ ނުން މ ގޮތަށް

 ތަނަކަށްިގެންގޮސްފައ ނުވާކަމަށްިއެމ ނ ސްޓްރީންިބުނެފައ ވާތީިމ ަމއްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.
ި

ި ިދަތުރުކުރ  ިހ ފައ ެގން ިމުދާ ިއަޑ އަށްގޮސްގެންިމީހުންނާއ ، ިދޯްނޏެއް ހދ.ނޭކުރެންދޫ
ސ ފައ ންިއެދޯނ ކައ ރ އަށްިގޮސް،ިއެދޯނީގައ ިތ ބ ިމީހުންިސަލާަމތްކޮށް،ިއެދޯނީގައ ިހުރ ި

ި ިއޯގަސްޓް ިެގންޮގސްފައ ވަނ ކޮށް، ިހ ކ ފަސްތާކަށް 24ިިމުދާތައް ގައ 20ިިނުވަތަ
ިހު ިދޯނީގައ  ިދ ޔަ ިއަޑ އަށް ިނުލައ ، ިފާސްކުރުމަކާ ިބަލައ ިކައުންސ ލުން ިމުދާތައް ރ 

ިނަގުދުި ިފައ ސާއ ން ިރައްޔ ތުންގެ ިހުއްދަދީގެން ިނާއ ބުރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ދ އުމަށް
ި ިގޮތުގައ  ިޚަރަދުކޮށ20،000.00ިިްފައ ސާގެ ިރުފ ޔާ ިރުފ ޔާ( ިހަތްސަތޭކަ )ދ ހަހާސް

ިއެމުދާތައްިބެލުމަށްިރަށުގެިދޯންެޏއްިފޮނުވާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމަްއސަލަ.

5 

ިޙަވާލުވުމަށްފަހު،ިލ.އ ސްދޫ ިއ ދާރާއާ ިކައުންސ ލްގެ ިލ.އަތޮޅު ިއޮފީސް ިމަގުހެުދމާބެހޭ ިހުންނަ ގައ 
ިމ ހ ސާބުްނި ިމ މައްސަލަ ިއަޅަމުންދާތީ ިފ ޔަވަޅު ިއ ދާރީ ިއ ސްލާހްކޮށް، ިކަންތައްތައް އެތަނުގައ ހުރ 

 ނ ންމީއެވެ.

ި

ި ިވެރ ޔަކާއ  ިއޮފީހުގައ ، ިމަުގހެދުމާބެހޭ ިހުންނަ ވަރަކަށ1ިިްލ.އ ސްދޫގައ 
ިއެއޮފީހުންި ިހުންނަނަމަވެސް، ިވެހ ކަލް ިސާމާނާއ  ިމަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުންނާއ ،

ި ިމ ހާރު ިނުކުރާތާ ިމަސައްކަތް ިވެރ މީހާއާއ 6ިިމަގުހެދުމުގެ ިކަމަށާއ ، ިވެއްޖެ މަސް
ިކޮންމެދުވަހަކުވެސް ިގޮސްއުޅެނީިިމުވައްޒަފުން ިސޮއ ކުރުމަށްފަހު ިހާޒ ރީގައ  އޮފީހަށްވަދެ

ިއެމީހުންގެި ިަރސްމީގަޑީގައ ، ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިމަސައްކަތުގައ  ިހެއްދުމުގެ ނޑު ދަ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކޮންމެި ިކުރުމަށްފަހު ިމަސައްކަތް ިއަމ އްލަ ިބަދަލުގައ  ިކުރުމުގެ ިމަސައްކަތް ވަޒީފާގެ
ިށްިބުނާިމައްސަލަ.މަހަކުވެސްިބަރާބަރަށްިމުސާރަިނަގަމުންދާިކަމަ

ިމ ޝަކުވާިބަޔާންކޮށް،ިކުއްލ ޔަުތލްިދ ރާސާތ ލްިއ ސްލާމ އްޔާގެިމައުލޫމާތަށްޓަކައ ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ިއެި ިޑީން، ިލޯގެ ިއެންޑް ިޝަރީޢާ ިއޮފް ިފެކަލްޓީ ިއ ސްލާމ އްޔާގެ ިދ ރާސާތ ލް ކުއްލ އްޔަތު
ި ިމ ހާރު ިކޯހެއް ިޑ ގްރީ ިލޯ ިއެންޑް ިޝަރީޢާ ިފެކަލްޓީގައ  ފުލުހަކ4ިިާހަދަމުންގެންދާ

ިގޮތަަކށްި ިބޭނުންވާ ިމީހުން ިއެ ިދ އުމާއ  ިކޮީފއަށް ިއެމީހުންނާއެކު ގުޅ ގެން
ިބުނާއ ރަށްި ިބޭނުންވެގެން ިފުލުުހން ިއެ ިކަމަށާއ ،ިއެގޮތުން ިެގންދާ ިއެބަ ކަންތައްކޮށްދެމުން
ިކޮފީއަށްި ިއެކުދ ންނާއެކު ިކެންސަލްކުރުމާއ ، ިޓެސްޓް ިއަދ  ިފަސްކުރުމާއ ، ިޓެސްޓް
ިކުއްލ އްޔަތުި ިއަދ ، ިމައްސަލައާއ ، ިބުނާ ިކަމަށް ިކުރަމުންދާ ިކަންތައްތައް ދ އުންފަދަ
ިނުފޫޒުި ިމަގާމުގެ ިޑީންގެ ިލޯގެ ިއެންޑް ިއޮފްިޝަރީޢާ ިފެކަލްޓީ ިއ ސްލާމ އްޔާގެ ދ ރާސާތ ލް

ި ިމ  ިއެކުދ ނ04ިިްބޭނުންކޮށްެގން ިޚ ލާފަށް ިގަާވއ ދާ ިގާޫނނާއ  ިގުޅ ގެން ުފލުުހންނާ
ިކަންތައްތައްިުކރަމުންދާކަމަށްިބަޔާންކޮށް،ިުހށަަހޅާފައ ވާިމައްސަލަ.ިބޭނުންވާިގޮތަަކށް

ި

7 

ިގެތަކުގެި ިއެދެރަށުގެ ިނ ޒާމަށް، ިނަރުދަމާ ިގާއ މްކުރެވ ފައ ވާ ިއަލަށް ިއދ.މަހ ބަދޫގައ  ލ.ފޮނަދޫއާއ ،
ިބޭި ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިގުޅައ ދ ނުމުގެ ިއެހޮޅ ތައް ިއަދ  ިވައްދައ  ނުންވެގެންިފާޚާނާހޮޅ 

ިހުށަހެޅެމުްނދާތީއާއ ،ި ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިޝަކުވާަތކެއް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިކޯޕަރޭޝަންއ ން ފެނަކަ
ިބަޔާންކޮށްި ިއުސޫލެއް ިވަކ  ިދޭނެ ިޕޮއ ންޓް ިއ ވެލުއޭޓްކުރާއ ރު ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިހުށަހަޅާ ިގުޅ ގެން މ އ ޢުލާނާ

ިހާމަކޮށްފަ ިކުރ ން ިމައުލޫމާތު، ިފުރ ހަމަ ިހުށަހަޅާފައ ވާިއޭގެ ިބ ޑް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ އ ނުވާތީއާއ ،
ިަމއުލޫމަތުި ިގޮުތން ިމަސައްކަތާބެހޭ ިއެއ ޢުލާުނގައ  ިދީފައ ނުވާތީއާއ ، ިމަުއލޫާމތު ިއެއްފަހަރާ ފަރާތްތަކަށް
ިމ ކަމުގެި ިބަޔާންކޮށްފައ ވުމުން، ިސާފުކުރުމަށް ިމައުލޫމާތު ިގުޅައ ގެން ިނަންބަރަަކށް ިވަކ  ސާފުކުރުމަށް،

ލ.ފޮނަދޫއާއ ިއދ.މަހ ބަނދޫގައ ިއަލަށްިޤާއ މްކުރެވ ފައ ވާިނަރުދަމާިނ ޒާމަށް،ިއެދެރަށުގެި
ގެތަކުގެިފާޚާނާހޮޅ ިވައްދައ ިއަދ ިއެހޮޅ ތައްިގުޅައ ދ ނުމުގެިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްި

ކުެގިހޯދަންިބޭުނންވެގެންިެފނަކަިކޯޕަރޭޝަނުންިކޮށްފައ ވާިއ ޢުާލނާއ ިގުޅ ގެންިކުންފުނ ތަ
ިބަލައ ގެންފައ ވާކަމަށާއ ިި ިއެސްޓ މޭޓްތައް ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާ ރަޖ ސްޓްރީ

ި ިއަގުތައްހުރީ ިބަލާއ ރު، ިއެސްޓ މޭޓްަތކަށް ިހުރ  2.0ިިހުށަހެޅ ފައ  1.0ިމ ލ އަނާއ 
ި ިއެއްފަރާަތކުން ިއެހެންނަމަވެސް ިކަމަާށއ  ިދޭތެރޭގައ  ިރ.-/380,000މ ލ އަނާއ 

ިފެނަކަި ިމ ފަރާތައް ިައދ  ިހުށަހަޅާފައ ވާކަމަށާއ ، ިރުފ ޔާ( ިހާސް ިއައްޑ ހަ )ތ ންލައްކަ

8 



 

10 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިެއއ ޢުލާްނިސަބަބު ި ިއޮތަީތ، ިފުރުސަތު ިމަުއލޫމަތުދެޭވނެ ިގޮތްގޮތަށް ިއެކ  ިފަާރތްތަކަށް ިއެކ  ން
ިބާޠ ލްކުރުމަށްފަުހ،ިއަލުންިއ އުާލންކޮށްގެންިކުރ ޔަށްިގެންދެވުމަށްިފެނަކަިކޯޕަރޭޝަނުގައ ިދެންނެީވއެވެ.

ި

ިކޯޕަރޭޝަންގެިމުވައްޒަފެއްިމަޢުލޫމާތުދީފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި

ި

ި ިގުޅ ގެން ިއ އުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިމަސައްކަތަށް ިވަޅުލުމުގެ ިކޭބަލް ިކަރަންޓް ފަރާތަކުނ01ިިްނ.ޅޮހީގައ 
ިކުރ މަތ ލ  ިމ މަސައްކަތަކީ ިކަރަންޓ2400ިިްނަމަވެސް، ިއެރަށުގެ ިކުރ ން ިރަމަޟާންމަހުގެ ިއަހަރުގެ ވަނަ

ިކުރެވުނުި ިއެއ އުލާން ިއަދ  ިކަމަކަށްވެފައ  ިނ ންމާފައ ވާ ިކުރަން ިމަގުސަދުގައ  ިރަނގަޅުކުރުމުގެ ހާލަތު
ި ިގުޅ ގެން ިބަދަލާ ިމެނޭޖްމަންޓަށްއައ  ިލ މ ޓެޑުގެ ިޔުޓ ލ ޓީޒް ިނޮދަން ިފަރާތަކާިދުވަސްވަރު އެއްވެސް

ިމ މަސައްކަތްިޙަވަލުކުރެވ ފައ ނުވާކަމަށްިއެޔުޓ ލ ޓީޒްއ ންިބުނެފައ ާވތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ްނމީއެވެ.
ި

ިހޯދަންި ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިވަޅުލުމުގެ ިކޭބަްލ ިކަރަންޓް ނ.ޅޮހީގައ 
ި ިޔުޓ ލ ޓީޒްއ ން ިނޯަދން 1021ިިބޭނުންވެގެން ިއަހަރުގެ ިކުރި ވަނަ ިހ ސާބުގައ  އޭޕްރ ލް

ިކަމަށްި، އ ޢުލާނުގައ  ިބޭުނން ިހޯދަން ިފަރާތެްއ ިއެކަންކޮށްޭދނެ ިޭބނުންވާތީ ިވަޅުލާން ކޭބަލް
ިމުދާި ިބޭރުން ިއޮންނަނީ ިމަޢުލޫމާތުގައ  ިދ ން ިއެފަހަރު ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ބުނެފައ ވާ

ގޮތަށްިކަމަށާއ ،ިއަދ ި)ކޭބަލްފަދަިތަކެތ (ިގެނެސްދ ނުާމއ ،ިއެކަމާގުޅޭގޮތުންިމާކްސްދޭނެި
ިމާކްސްި ިއެންމެގ ނަ ިފަރާތަކަްށ ިގެނެސްދޭނެ ިމުދާ ިކްރެޑ ަޓށް ިމުއްދަތަކަށް އެންމެދ ގު
ލ ބޭނެކަމަށްވެސްިއޮންނަިކަމަށާއ ،ިމ ހެންވުމުންިއާދައ ގެިކުންފުންޏަކަށްިމ ފަދަިކަމަކަށްި

ިކުރ މަތ ނުލެވޭނެިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.
 

9 

ިލ  ިގުޅ ގެން ިހ ނގާފައ ވާިމ މައްސަލައާ ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ކަމުަގއ  ިަބލާއ ރު، ިލ ޔުންތަކަށް ބ ފައ ާވ
ިކަމަށްިނުބެލެވޭތީިމައްސަލަިމ ާހހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

 

ިކޮށްދޭނެި ިމަސައްކަތް ިބެލެހެއްޓުމުެގ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ގދ.ނަޑެއްލާ
ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިފަރާތްތަކުގެިިފަރާތެއް ިހުށަހެޅ  އެސްޓ މޭޓް

ިބޭނުންާވިި،ތެރެއ ން ިކައުންސ ލަރުން ިބޭނުންކޮށްގެްނ، ިނުފޫޒް ިމަގާމުގެ ކައުންސ ލަރުންގެ
ިފަރާތަށްިމ މަސައްކަތްިއެވޯޑްކޮށްފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

10 

ިކުރެވުނުި ިކުނ އުކާލުމަށްޓަކައ  ިކ.ކުޑަހުރާގެ ިމޯލްޑ ވްސް ިރ ސޯޓް ިޯފސީޒަން ިދޯނ  ިރައްޔ ތުންގެ ކ.ހުރާ
ިއެހެލަންި ިމަރާމާތަްށ ިދޯނ  ިއޮއްވާ ިނުުކރެވ  ިއެގްރ މަންޓެއް ިއ ތުރު ިހަމަވުުމން ިމުއްދަތު އެގްރ މަންޓުގެ

ިރައްޔ  ިދޯނ ކ.ހުރާ ިމަރާމާތަށްިި،ތުންގެ ިއެދޯނީގެ ިކުއްޔަށްދީފައ ވަނ ކޮށް، ކ.ކުޑަހުރާއަށް
ިދ ނުމަށްޓަކައި  ިކުއްޔަށް ިއެރަށަށް ިދޯންޏެއް ިއެހެން ިބަދަލުގައ  ިއެދޯނީގެ ިގުޅ ގެން އެހެލުމާ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމަޝްވަރާކުރު ިކައުންސ ލުން ިހުރާ ިމެނޭޖްމަންޓާ ިއެރ ސޯޓުގެ ިމަރާމާތަށްިޖެހުމުން ިއެދޯނ  މަށްފަހު
ިފަރުާމކުރުމަށް،ި ިފެރީއެއްގެގޮތަށް ިސްޓާފުްނިަދތުރުކުރާ ިރ ސޯޓުގެ ިއެުދނުގޮތަށް އެހެލުމަށްފަހު،ިއެރ ސޯޓުން
ިމ ހ ސާބުންި ިމައްސަލަ ިބުނެފައ ވާތީ ިއެއ ދާރާއ ން ިަތއްޔާރުކުރެވ ފައ ވާކަމަށް ިގެންދ އުމަށް ިރ ސޯޓަށް މ ހާރު

 ނ ންމީއެވެ.
ި

ިދީފައ ވާި ިދޯންޏެއް ިޭބެބގެ ިނާއ ބުރައީސްގެ ިކަުއންސ ލްގެ ިހުރާ އ ޢުލާންކުރުމެއްނެތ 
ި ިމ ހާރު ިއަހަރަކަށްވުރެިކަމަށާއ ، ނޑަކަށް ިގާތްގަ ިއޮންނަތާ ިއެރަށުގައ  މ ދޯނ 

ިދޯނ ި ިރައްޔ ތުންގެ ިއެހެލާަފއ ވާ ިމަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައ  ިކަމަށާއ ،ިައދ  ގ ނަދުވަސްވެފައ ވާ
ިނަފާި ިލ ބެމުންދ ޔަ ިރައްޔ ތުންނަށް ިއެދޯނ ން ިއެހެލާފައ ވުން ިމަރާމާތެއްނުކޮށް އެއްވެސް

ިނާއ ބުަރއީ ިކައުންސ ލްގެ ިހޯދައ ދ ނުމަްށިގެއްލ  ިފައ ދާތަކެއް ިބޭބެއަށް ިއޭނާގެ ސް
ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވަނީިއޭނާގެިމަގާމުގެިނުފޫޒްިބޭނުންކޮށްެގންކަަމށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

ިކުރ ި ިހޯދުަމށް ިވޮޗަރެއް ިވަގުތީ ިއެކޯޓަށް ިގުޅ ގެން، ިނެގުމާ ިޗުއްޓީ ިވޮަޗރު ިދާއ މީ ިކޯޓުގެ ގދ.ގައްދޫ
ި ިގުޅ ގެން ިއ އުލާނާ ިތައުލީމާއި 00ިކުރ މަތ ލ  ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ، ިެއމަގާމަށް ިތެރެއ ން ފަރާތުގެ

ިމެޖ ސްޓްރޭޓްި ިގދ.ގައްދޫ ިއަދ ، ިކަމަށާއ ، ިފަރާތް ިލ ބ ފައ ވާ، ިޕޮއ ންޓް ިއެންމެމަތ ން އ ންޓަރވ އުއ ން
ި ިކުރ މަތ ލ  ިއެމަގާމަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިވޮޗަރެއް ިދާއ މީ ިތެރެއ ންިފަރާތ01ިުކޯޓަށް ގެ

ިއެންެމިދޮީށިއުމުރުި ިހަމަޖެއްސޭނެ ިވަީޒފާއަށް ިޕޮއ ންްޓިލ ބ ފައ ާވިފަރާތަކީ،ިޝަރުއީދާއ ރާގެ އެންމެމަތ ން
ި ިހަމަޖައްސާފައ ވަނީ ިމ މަގާމަށް ިފަރާތަކަށްވާތީ ިކައ ރ ވެފައ ވާ ިއެންމެމަތ ންިޕޮއ ންޓ01ިިްހަމަވާން ވަނައަށް

ިޝަރު ިއޭނާއަކީ ިކަމަށާއ ، ިފަރާތް ިނުދެވޭނެފަދަިލ ބ ފައ ވާ ިވަޒީފާ ިގަވާއ ދުގައ  ިމުވައްޒަފުންގެ އީދާއ ރާގެ
ިޕޮއ ންޓްި ިއެންމެމަތ ްނ ިހޮވުމުގައ  ިމީހުން ިވަޒީފައަށް ިކަމަށާއ ، ިނޫން ިއޮތްފަރާތެއް ިގާތްކަމެއް އާއ ލީ

ި ިހަމަޖެއްސ ދާނެކަމަްށ00ިިލ ބ ފައ ވާ ިފަރާތެއް ިއެކަީށގެންވާ ިއެންމެ ިމަގާމަށް ިތެރެއ ން ފަރާތުގެ
ިއަދި ބަޔާންކޮ ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ދެމައްަސލާގައ ވެސް ިުބނެފައ ވާތީ ިއެޑ ޕާޓްމަންޓުން ށްފައ ވާކަމަށް

ިގަވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިނުބެލެވޭތީިމ ހ ާސބުންިނ ންމީއެވެ.
ި

ގދ.ގައްދޫިކޯޓުގައ ިވޮޗަރެއްގެިމަޤާމުގައ ިތ ބ ިދެމީހުންގެިތެރެއ ްނިއެކަކުިޗުއްޓީިނެގުމާި
ިގު ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިމަޤާމަށް ިވޮޗަރެއްގެ ިވަގުތީގޮތުން ިކޯޓަށް ވަނ2012ިިަޅ ގެން،ިގައްދޫ

އަހަރުގެިކުރީކޮޅުިއ ޢުލާންިކުރުމާިގުޅ ގެން،ިއެމަޤާމަށްިއެދ ިހުަށހެޅުމުން،ިއ ންޓަރވ ުއި
ިނ ންމާޮގތެއްި ިލަފާހޯދުަމށްފަހު، ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުގެ ިޖުޑީޝަލް ކުރުމަށްފަހު

ގައްދޫިކޯޓުންިމަުޢލޫމާތުދ ންިނަމަވެސް،ިއެދުވަހުެގިހަވީރުގެިވަގުތެއްގައ ،ިިއަންގާނެކަމަށް
ިދެދަރ ި ިދެބެންގެ ިމެޖ ސްޓްރޭޓްއާ ިކޯޓުގެ ިގައްދޫ ިފަރާތެއްކަމަށްވާ ިދ ޔަ އ ންޓަވ އުއަށް
ިކަމަށާއ ،ި ިފެނުނު ިދ ޔަތަން ިވަޒީފާއަށް ިކޯޓުގެ ިއޭނާ ިހަމަޖައްސައ ، ިއެމަޤާމު މީހަކަށް

ނޑުިއަންހެންިކުއްޖެއްގެިއެމަޤާމުިހަމަޖައްސާ ފައ ވަނީިގައްދޫިކޯޓުގެިމުވައްޒަފެއްގެިއެއްބަ
ިފ ރ މީހާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިހޯދުމަށް،ިގދ.ތ ނަދޫއަށްި ިތަޖުރ ބާ ިައމަލީ ިދަރ ވަރުން ިސައެންސްގެ ިެހލްތު ިއޮފް ިފެކަލްޓީ ޔުނ ވަރސ ޓީގެ
މަްސދުވަހަށ02ިިްއެޕާޓްމަންޓެއްިނުވަތަިގެއެއްިކޮޓަރީގ00ިިެކުރ ިދަތުރުގެިއެކޮމޮޑޭޝަންިހަަމޖެއްސުމަށްި

ކުއްޔަށްިހ ފުމަށްިޭބނުންވެގެންިުކރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިހުަށހެޅ ިަފރާތްތަކުގެިތެރެއ ންިކުއްޔަށްިހ ާފފައ ވާި
ިބެލ ބެލުމުްނި ގެއަކީިއަގުތައްިހުށަހެޅ ިގެތަކުެގިތެރެއ ންިއެންމެިކުޑައަގުިހުަށހަޅާފައ ވާިގެކަންިލ ޔުންތައް

ިނގޭތީިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.އެ

ި

ގައުމީިޔުނ ވަރސ ޓީިތ ނަދޫިކެމްޕަސްއ ންިކުއްޔަށްިހ ފާފައ ވާިގދ.ތ ނަދޫ،ިވ ނަވ ގޭގައ ި
ިޚ ލާފަށްި ިގަވާއ ދާ ިގާނޫނާއ  ިދ ރ އުޅެމުންދަނީ ިމެމްބަރެއް ިކައުންސ ލްގެ ގދ.އަތޮޅު

ިޑ ރެކްޓަރގެ ިއެސ ސްޓަންޓް ިއެކެމްޕަސްގެ ިމ ގެއަކީ ިނުފޫޒްިިކަމަށާއ ، މަގާމުގެ
ިގެއެއްި ިހ ފާފައ ވާ ިކުއްޔަށް ިބޮޑުއަގުގައ  ިވަރަށް ިބައ އެޭޅގޮތަށް ިއޭނާއަށް ބޭނުންކޮށްެގން
ިމީހުންި ިނަގައ ގެން ިފައ ސާ ި ިދ ގުމުއްދަތަށް ިކުއްޔަށާއ ، ިދުވަހު ިމ ގޭގައ  ކަމަށާއ ،

 ބައ ތ އްބަމުންދާިކަަމށްިބުނާިމަްއސަލަ.
ި
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ި ިހުންނަ ނޑޫގައ  ިހަވާލުކޮށްފައ ނުވާިދ.ބަ ިފަރާތަކާ ިއެއްވެސް ިއ މާރާްތ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ މައްސަަލއ ގައ 
ނޑ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިބުނެފައ ވާތީިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ. ިކަމަށްިބަ

ިނުހޯދައ  ިހުއްދަ ިރައްޔ ތުންގެ ިއ މާރާތް ނޑ ދޫރައްޔ ތުންގެ ިއެއްވެސްި، ދ.ބަ ަރއްޔ ތުންނަށް
 ލ ބޭގޮތަށްިސ ފައ ންިތ ބުމަށްިދޫކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިަމއްސަލަ.އަގެއްިނު

ި

14 

ިކަުއންސ ލްގެި ިބޭނުންވެެގން ިހޯދަން ިފަާރތެއް ިކުނ ކަހައ ދޭނެ ިސަރަހައްދު ިއ ޖްތ މާޢީ ނޑުހުޅުދޫ ގއ.ކަ
ި 20ިިއ ދާރާއ ން ިކުރ ޔަށ1021ިިްޖޫން ިއ ންޓަރވ އު ިފަރާތްތަކާ ިކުރ މަތ ލ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިގައ 

 ގެންދ އުމުގައ ިމައްސަލަތަކެއްިދ މާވެފައ ވާތީިއ ޢުލާންިބާޠ ލްކޮށްަފއ ވާތީިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިބޭނުންވެގެންި ިހޯދަން ިފަރާތެއް ިކުނ ކަހައ ދޭނެ ިސަރަހައްދު ިއ ޖްތ މާޢީ ނޑުހުޅުދޫ ގއ.ކަ
ި ިއ ދާރާއ ން 20ިިކައުންސ ލްގެ 1021ިިޖޫން ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުާލނާ ިކުރ  ކުރ މަތ ލ ިގައ 

ިހ މެނ00ިިޭ ިކޮއްކޮ ިނައ ބުރައީސްގެ ިކައުންސ ލްގެ ނޑުހުޅުދޫ ިގއ.ކަ ިތެރޭގައ ، ފަރާތުގެ
ިނަމުގައި  ިކޮއްކޮގެ ިނައ ބުރައީސްގެ ިކައުންސ ލްގެ ނޑުހުޅުދޫ ިގއ.ކަ ކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،
ިހުރެގެންި ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިނައ ބުރައީސް ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީއަކީ ލާފައ އޮތް

ިކަމަށްިއަމ އް ިސ ޓީއެއް ިލާފައ ވާ ިކޮށްފައ  ިސޮއ  ިއަމ އްލަ ިކޮއްކޮގެ ިއޭނާގެ ިލ ޔެ ލައަށް
ި.ބުނާިމައްސަލަ

ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކުރ ަމތ ލެވޭެނި ިއެމަޤާމަށް ިއ ޢުލާނުގައ  ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަށް ިމުަވއްޒަފަކު ިއ ންޖީނުގެއަށް ތ.ކ ނބ ދޫ
ހީވާގ ކަމާއ ،ިމުރާލ ކަމާއެކުިގ ނަވަގުތުިމަސައްކަތުގައ ިއުޅެވޭިމީހެއްކަމުގައ ވާންވާނެކަމަްށި، ޝަރުތެއްކަމަށް

ިޖެހޭނެީތ،ި ިހުންނަން ިފެންވަރު ިތަޢުލީމުގެ ިއަސާސީ ިފަރާތުގައ  ިވަންނަ ިވަޒީފާއަށް ބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،
 ރޭޝަންިލ މ ޓެޑަށްިއެންގީއެވެ.ިމ ކަމަށްިސަމާލުކަންިދީގެންިވަޒީފާތަކަށްިއ ޢުލާންކުރުމަށްިެފނަކަިކޯޕަ

ި

ިގުޅ ގެންި ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިއ ތުރުކުރުމަށް ިމުަވއްޒަފަކު ިއ ންީޖނުގެއަށް ތ.ކ ނބ ދޫ
ވަކ މީހަކަށްިވަޒީފާިދ ނުމަށްިއ ްނޖީނުގޭގެިމެނޭޖަރިރާވައ ިހަމަޖައްސާފައ ވާިކަންިއެނގޭި

 ކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި
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ި ިފަރާތުން، ިހުށަހެޅ  ިހަމަޖަްއސާފައ ވަނީިމ މައްސަލަ ިދަރ  ިދައްތަގެ ިގެ ިރައީސް ިޕްރީސްކޫލަށް، ދ.މީދޫ
ިކަމަށްި ިމަގާމަށް ިޓީޗަރެއްގެ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިބޭނުންވެގެން ިޓީޗަރަކު އެސްކޫލަށް
ބުނެފައ ވީނަމަވެސް،ިރައީސްިގެިދައްތަގެިދަރ ިހަމަޖައްސާފައ ވަީނ،ިއެސްކޫލަށްިސެކްރެޓަރީއެއްގެިމަގާމަށްި

ި ިތެރެއ ްނިމީހަކު ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލީ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިމީދޫ ހޯދުމަށް
ިމ ަމއްސަލައާި ިމަގާމަށްކަން ިސެކްރެޓަރީއެއްގެ ިއެސްކޫލުގެ ިކަމަށްވާތީ ިއޭާނ ިފަރާތަކީ ިރަނގަޅު އެންމެ

ިކައުންސ ލްގެ ިމީޫދ ިއަދ  ިއެނގޭތީއާއ ، ިލ ޔުންތަުކން ިލ ބ ފައ ވާ ިސ ޓީގައ ވެސްިިގުޅ ގެން އ ދާރާގެ
ިބުނެފައ ވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާުބންިނ ންމީއެވެ.

ި

ި،ަވނަިއަހަރުިއޯގަސްޓްިމަހުަފހުކޮޅުިޓީޗަރަކުިބޭނުންވެެގނ1021ްދ.މީދޫިޕްރީިސްކޫލަށްި
ި ިކުރ މަތ ލީ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިހަދާފައ ވ0ިިާކުރ  ިކޯހެއް ިކަމާގުޅުްނހުރ  ފަރާތަކީވެސް

ިނޫންކަ ިފަރާތްތަކެއް ިމ  ިއަދ  0ިިަމށާއ ، ިފެންވަރުހުރ  ިޖީ.ސީ.އޭލެވެލް 0ިފަރާތަކީވެސް
ިދައްތަގެި ިގެ ިރައީސް ިރަށުކައުންސ ލްގެ ިހަަމޖައްސާފައ ވަނީ ިވަޒީާފ ިމ  ިކަމަށާއ ، ފަރާތް
ދަރ ިކަމަށާއ ،ިރައީސްިގެިދައްތަގެިދަރ ިފ ޔަވައ ިވަޒީފާއަށްިކުރ މަތ ލީިއަނެއްިދެފަރާތްި

ިށްފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.އ ންޓަރވ އުއަށްވެސްިޙާޒ ރުކޮ
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ިމައްސަލަި ިނުބެލެޭވތީ ިހ ނގާފައ ވާކަމަށް ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިބެލ ބެލުމުން ިމ ކޮމ ޝަނުން މ މައްސަލަ
 މ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިބެލެހެއްޓުމަްށި ިފޮޅާސާފުކޮށް ިޙަސަން ިމަސްޖ ދުލް ިމަސްޖ ދުލްނަސްރާއ ، ނ.ވެލ ދޫ
ި ިނ.ވެލ ދޫިއައުޓްސޯސްކުރުމަށް ިއ ޢުލާނާއ ، ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ނ.ވެލ ދޫ

ިއ ޢުލާނާި ިކުރ  ިޯހދުމަށް ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއ ދާރާގެ ކައުންސ ލްގެ
ިފަރާތަްށި ިހުށަހެޅ  ިކުަޑއަގު ިއެންމެ ިތެރެއ ން ިަފރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބ ޑް ގުޅ ގެން،

ިދ ނުމު ިޕޮއ ންޓް ިފުލްޕަސަންޓްިއ ވެލުއޭޓްކޮށް ިފަރާތަށްދޭ ިހުށަހަޅާ ިކުޑައަގެއް ިއެންމެ ަގއ 
ިލ ބ ފައ ނުވާކަަމށާއ  ިއެއްމ ސްކ ތައްވުރެި، އޭނާއަށް ިބަލާއ ރު، ިތަޖުރ ބާއަށް މަސައްކަތުގެ

ިބޮޑުކޮށްި ިތަފާތު ިގަޫބލުނުކުރެވޭަވރުގެ ިދ ނުމުގައ  ިމާރކްސް ިމ ސްކ ތަށް އަނެއް
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިދީފައ ވާ ިމާރކްސް ިހުރ ހާިދެމ ސްކ ތަށްވެސް ިހ މަނަންޖެހޭ ިބ ޑުގައ  ކަމަށާއ ،
ިކަންތައްތަކެއްި ިބުނެފައ ވާއ ރު،ިއ ތުރު ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުޫލމާތު ިއ ޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް،
ކޮށްދޭނެކަމަށްިބ ޑުިހުށަހެޅުމަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާކަމެއްިކަމަށްވާއ ރު،ިމ ހާރުިބ ޑްި

ިޕްރޮޕޯި ިފަރާތްތަކުގެ ިކޮށްފައ ވާ ިހ މަނާފައ ވުމުގެިކާމ ޔާބު ިކަންތައްތައް ިމ ފަދަ ސަލްގައ 
ިބުނާި ިކަމަށް ިލ ބ ފައ ވާ ިމަޢުލޫާމތު ިލ ބ ފައ ވާކަމުގެ ިއ ތުރަްށ ިމާރކްސް ސަބަބުން

ިމައްސަލަ.

ި

ިއަރުވާފައ ވާި ިދައުވަތު ިބައ ވެރ ވުމަށް ިބައްދަލުވުމުަގއ  ިބޭއްވ  ިފަރާތުން ިޔޫނ އަނުންގެ އ ންޓަރިޕާލަމެންޓްރީ
ި ިގެ 01ިިއެމް.ޑީ.ޕީ ިޕާޓީތަކުެގ ިއެހެން ިއ ތުރުން ިބައ ވެރ ކޮްށފައ ވަނ01ިިީމެމްބަރުންގެ މެމްބަރުން

ިއަދި  ިކަމާއ ، ިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައ  ިލީޑަރާ ިމައ ނޯރ ޓީ ިލީޑަރާއ ، ިމެޖޯރ ޓީ ިމަޖ ލީހުގެ ރައްޔ ތުންގެ
ިމ ކޮމ  ިމ މައްސަލަ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާކަން ިބޭުފޅުންވެސް ިއެހުރ ހާ ިބެލ ބެލުމުްނިއެބައްދަލުވުމުގައ  ޝަނުން

ިއެނގެންި ިހ ނގާފައ ވާކަން ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ ިއަދ  ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ކަމުގައ  އެނގޭތީއާއ ،
ިނެތުމުންިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިދ ވެހ ރާއްޖެއަށްި ިުގޅ ގެން ިމައްސަލައަކާ ިބަލަމުންދާ ިޔޫނ އަުނން ިޕާލަމެންޓްރީ އ ންޓަރ
ިއެރުވ  ިދައުވަތު ިމަްޖލީހުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިއ ތުރުން ިފަރާތްތަުކގެ މެމްބަރެްއ01ިިފައ ވާ

ިކުރ ޔަށްި ިޚަރަދުކޮށްގެން ިމަޖ ލީހުން ިރައްޔ ތުންގެ ިބައ ވެރ ކުރުމަށް އެދަތުރުގައ 
ވީނަމަވެސްިއެކަމާިގުޅ ގެންިިއެދަތުރުގައ ިއެދެބޭފުޅުންިބައ ވެރ ކުރ ކަމުގައ ، ގެންދާކަމަށާއ 

ިބޭފުޅުންިބައ ވެރ ިނުވެވޭނެކަަމށްިބުނާިމައްސަލަ.01ިކުގައ ިއެިބޭއްވޭިބައްދަލުވުްނތަ

19 

ި ިއ ފްތ ތާޙްގެ ިއ ސްތ އުފ00ިިާމަދަރުސަތުލް ިވަޒީފާއ ން ިސަބަބުން ިބަލ ވުމުގެ ިއެކަކު ިތެރެއ ން ވޮޗަރުންގެ
ި ިއެދުމުންިސަރުކާރުގެ ިހުއްދައަށް ިއ ޢުލާންކުރުމުގެ ިހޯދުމަށް ިވޮަޗރެއް ިބަދަލުގައ  ިއޭނާގެ ޕޮލ ސީގެިދ ނުމުން

ިއެމްޕްލޯއ މަންޓްި ިވޭޖް ިފެށ ފައ ވާތީ ިއަމަލުކުރަން ިޕްލޭނަށް ިއައުޓްސޯސްކުރުމުގެ ިވޮޗަރުން ިހ ންގޭ ދަށުން
ި 01ިިއުސޫލުން ިއ ޢުލާންކުރުމުން ިގުޅ ގެން، ިލ ބުމާ ިހުއްދަ ިއ ޢުލާންކުރުމަށް ިނެގުމަށް ިމީހަކު 00ިމަހަށް

ިހަމަޖަ ިއެމަގާމް ިީވނަމަވެސް ިކުރ މަތ ލާފައ  ިއެއ ޢުލާްނކުރ އ ރުިފަރާތަކުން އްސައ ދެވ ފައ ނުވަނީ،

ި ިތ ބޭ ިއ ފްތ ތާހުގައ  ިމަދަރުސަތުލް 00ިިޅ.ނައ ފަރު ިތެރެއ ން ވޮޗަރ02ިިުވޮޗަރުންގެ
ިހޯދުމަށްި ިމީހަކު ިއެމަގާމަށް ިގުޅ ގެން ިދޫކޮށްލުމާ ިވަޒީފާ ިސަބަބާހެދ  އަމ އްލަ

ިއަދ ި، އ ޢުލާންކުރުމަށްފަހު ިކަމަށާއ ، ިބާޠ ލްޮކށްަފއ ވާ ިއެއ ޢުލާން ދުވަސްކޮޅަކުން
ި ިބުނެ ިކުރުމަށްކަމަށް ިޕްރައ ވަޓައ ޒް ިއ ޢުލާނެްއ00ިިއޭގެފަހުން ިހޯދުމަށް ވޮޗަރުން

ިބަޔަކާި ިކުއްލ ގޮތަކަށް ިހުއްޓާ ިޚަބަރެއްނުވެ ިއެއްވެސް ިއެއ ޢުލާނުގެ ކުރުމަށްފަހު
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިތ ބ  ިއެވަގުުތ ިޢ އުލާންކޮށްފައ ވާތީއާއ ، ވޮޗަރުންނަށްވެސ01ިިްއައުޓްސޯސްކުރުމުގެ
ި ިނ މެންދެން ިއައުޓްސޯސް ިވޮޗަރު ިލަފާގެމަތ ްނ ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިއެގޮުތން 00ިނޯޓ ސްދީފައ ވާތީކަމަށާއ ،

ި ިއެ ިމަތ ން ިނ01ިޯފަހަރެއްގެ ިއައުޓްސޯސްިމުވައްޒަފުންނަށް ިވޮޗަރުން ިކަމަށާއ ، ިދެވ ފައ ވާނެ ޓ ސް
ގައ ިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިކުރ މަތ ލ ިފަރާތްތަކުގެިލ ޔުންތައ1022ިިްއޮކްޯޓބަރ09ިިކޮށްގެންިހޯދުމަށްި

ިދުވަސްތަކެއްަވމުންދާތީި ިހަމަނުޖެހ  ިފަާރތެއް ިވަކ  ިފޮނުވައ ، ިއ ދާރާއަށް ިގައުމީ ިސަރަހައްދުގެ އުތުރު
ފުކުރުމުން،ިމައުޫލމާތުިސާފުކުރ ިފަރާތްތަކަށްިދ ްނިބައެއްިމައުލޫމާތުިމ ހާރުިބަދަުލވެފައ ވާތީިއެކަންތައްިސާ

ިއ ދާރާއަށްި ިގައުމީ ިއެމައުލޫމާތުތައް ިއ ޢުލާންކޮްށ ިއަލުން ިބުެނފައ ވާތީ ިއ ޢުލާންކުރުމަށް އަލުން
ިމ ހެންވު ިއުވާލީކަމަށާއ ، ިއ ދާރާތައް ިގައުމީ ިސަރުކާރުން ިއެމަސައްކަތްިފޮނުވާފައ ވަނ ކޮްށ، ިސަބަބުން މުގެ

ިފަރާތާި ިބ ޑްކުރ  ިކުޑައަގުގައ  ިއެންމެ ިގ ނަދުވަސްތަކެއްވުމަށްފަހު ިނޭނގ  ިވަކ ފަރާތެއް ހަވާލުކުރާނެ
ިމަސައްކަތްި ިކަމަށާއ ، ިކުރީ ިއެގްރ މަންޓް ިއެފަރާތާއެކު ިއެންގުުމން ިުޔނ ޓުން ިއެޑ އުކޭޝަން ހަވާލުކުރުމަށް

ިއެވަ ިގުޅ ގެން ިކުރުމާ ިއެގްރ މަންޓް ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިމަސައްކަތްކުރ  ިއެމަދަރުސާގައ  01ިގުތު
ިމ ނ ސްޓްރީއަށާއ ،ި ިފަހަރު ިވަރަށްގ ނަ ިއޮޅުންފ ލުވުމަށް ިގޮތެއް ިކަންތައްކުރަންވީ ވޮޗަރުންނާމެދު
ިބުނެފައ ވަނީ،ި ިމ ނ ސްޓްރީން ިއެޑ އުކޭޝަން ިފަހުން ިކަމަށާއ ، ިލ ޔެފައ ވާނެ ިޔުނ ޓަށް އެޑ އުކޭޝަން

ިސ ވ ލް ިއެއ ާދރާތަކުގައި ިނައ ފަރުގެ ިބެލުަމށްފަހު ިއޮތްތޯ ިވަޒީާފއެއް ިއެރޭންކުގެ ިއ ދާރާއަކުން ސަރވ ސްގެ
ިގޮތެްއި ިބޭނުންާވ ިއެދެވޮޗަރުން ިއަންގާފައ ަވނ ކޮށް، ިއެމ ނ ސްޓްރީއަށް ިނެތްކަމަްށ ިވަޒީފާއެއް އެރޭންކުގެ

ށާއ ،ިފަހުންިއެމަަދރުސާގައި ލ ޔުމުންިހޯދާިފޮނުވުމަށްިއެންުގމާިގުޅ ގެންިއެކަންތައްވެސްިކޮށްފައ ވާނެިކަމަ
ިމަގާމްި ިކުރ މަތ ލުމުން ިއެދ  ިއެމަގާމަށް ިއެދެމީހުން ިގުޅ ގެން ިއޮތުމާ ިހުސްކޮށް ިވަޒީފާ ިމީހެއްގެ މަސައްކަތު
ިކޮމ ޝަނުންި ިސަރވ ސް ިއޭގެތެރެއ ްނިފަރާތެްއިހޮވާ،ިސ ވ ލް ިފޮނުވުމުން ިމ ނ ސްޓްރީއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް

ިހަި ިވަޒީފާ ިއެފަރާތަްށ ިދެއްކުމަށްަފހުއެންގުމުން ިވާހަކަ ިފަރާތާ ިދެންުހރ  ިކަމަށާއ ،ިއަދ  ސ ވ ލްި، މަޖެއްސީ

ި ިޙަވާލުކޮށް ިވޮޗަރ00ިުކޮންޓްރެކްޓް ިމީހުންނަށް ިމ  ިކަމަށާއ ، ިދީފައ ާވ 00ިކަން
ި ިކުރ ންތ ބ  ިދީފައ ވަީނ ިވޮޗަރުކަން ިބައ ތ އްބާފައ 01ިިމީހުންނަށް ިަވޒީފާގައ  މީހުންވެސް

ިއަދ ،ި ިނޫންކަމަށާއ ، ިބައެއް ިކުރާ ިމާބޮޑުކަމެއް ިއެަތުނގައ  ިއެމީހުންނަކީ ކަމަށާއ ،
ިސުވާލު ިއެމީހުން ިއެކަމާ ިުމސާރަނުދޭތީ ިމަހުންމަަހށް ިބަޖެޓަްށިއެފަރާތްތަކަށް ކުރުމުން،

ިއެޑ އުކޭޝަނުންި ިުގޅ ގެން ިމ ކަމާ ިކަމަށާއ ، ިުބނެފައ ވާ ިކަމަށް ިޖަމާނުވަނީ ފައ ސާ
ިވަޒީާފި ިފަރާތްތަކަށް ިއ ުތރު ިތ އްބައ  ިމީހުން ިތ ބ  ިކުރ ން ިސާފުކުރުމުން، މަޢުލޫމާތު
ިއެއްވެސްި ިއެކަމާ ިއެމ ނ ސްޓްރީންެވސް ިނަމަވެސް ިކަަމާށއ ، ިބުނެފައ ވާ ިނުދެވޭނެކަމަށް

ިފ ޔަވަޅެއްިއަޅާފައ ނުވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމުސްކުޅ ކޮށް ިދަށުން ިއ ޚްތ ޔާރުގެ ިލ ބ ެގންވާ ިކޮމ ޝަނަށް 20ިި، ސަރވ ސް ގައ 1021ިިއޮކްޓޯބަރ
ިއަދ ި ިއަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިމ ކަމުގައ  ިއަންގާފައ ވާތީ ިެއމަދަރުސާއ ން ިއަންގާފައ ވާނެކަމަށް އޭނާއަށް

ިވާއ ދާިޚ ލާފްކަމެއްިހ ނގާފައ ނުވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ގަ

ިގުޅ ގެނ00ިިްކުންިވަނަިއަހަރުިހުޅުދޫއާއ ިމީދޫިއ ންިކޮންމެިރަށ1022ިަ  ގޯތ ިދ ނުމަށްިކުރ ިއ ޢުާލނާ
ިއަދ  ިކަމާއ ، ިއަންގާފައ ނުވާނެ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިބާޠ ލްކުުރމަށް ިފޯމުތައް އެއ އުލާންިި،ހުށަހެޅ 

ިއ ވެލުއޭޓްކުރުމަށްި ިފޯމްތައް ިހުށަހެޅުނު ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިދޫކުރުމަށް ިގޯތ  ބާޠ ލްކޮށްފައ ަވނީ،
ި ިކޮށްފައ ވަނީ ިކަންކަން ިދޫކުރުމުގެ ިގޯތ  ިއަދ  ިއައްޔަށްކޮށް ިކޮމ ޓީ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގ02/1001ިިެނެގުނު

ިދ ރ އުޅު ިހެދ ފައ ވާ ިދަށުން ިޤާޫނނު(ިގެ ިބ މާބެހޭ ިގަވައ ދުގެ ިދޫކުރުމާބެހޭ ިގޯތ  ިބަންޑާރަ ވަނ6ިިަމަށްޓަކައ 
ި ިއޮފީހުގ26ިިެމާއްދާއާއ ، ިޕްރޮވ ންސް ިދެކުނު ިއޮފީހާއ ، ިއަތޮޅު ިއައްޑު ިއޭރުގެ ިޚ ލާފަށް ިއާ ި)ހ( ގެ

ިފެންނަި ިމުވައްޒަފުންނަށް ިކުރ  ިއެމަސައްކަތް ިއޮފީހުގެ ިއޮފީހާއ ،ިމީދޫ ިމަޝްވަރާއެއްނެތ ،ިހުޅުދޫ އެއްވެސް
ކަމަށްވާތީިކަމަށްިއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިމ ކޮމ ޝަނަށްިމައުލޫމާތުިދީފައ ވާކަމަށްިިގޮތަކަށް

 މައްސަލަިހުށަހެޅ ިފަރާތުގައ ިދެންނެވީއެވެ.ި
ި

ގޯތ ިދ ނުމަށްިކުރި 00ިކުންިވަނަިއަހަރުިހުޅުދޫއާއ ިހުޅުމީދޫިއ ންިކޮންމެިރަށ1022ިަ
ިިފޯ ިގުޅ ގެން ިފަރާއ ޢުލާނާ ިހުށަެހޅ  ިކުރަމުންދަނ ކޮްށިުމ ިއ ްނތ ޒާރު ިގުރުޢަަތށް ތްތަކުން

ި ިދ ނުމަށް ިޯގތ  ިރަށުން ިއެދެ ިާބޠ ލްުކރުމަށްފަހު ިއެފޯމުތައް އޯގަސްޓ02ިިްކުއްލ އަކަށް
ިއ ޢ1021ިު ިދެވަނަ ިކޮށްގައ  ިބުނެފައ ވަނީިިފާވައ ވާކަމަށާއ ،ލާނެއް ިކައުންސ ލުން ިސ ޓީ

ިއެ ިކޮށްފައ ވަނީ ިއެގޮތަށް ިދ ނުމުއެކަން ިއ ވެލުއޭޓްކުރ ގޮތްިރަނގަޅުނޫންކަމަްށިޯގތ ތައް ގައ 
ި-އެންޓި  ިކޮމ ޝަނުން ިކޮރަޕްޝަން ިއެކަން ިކޮމ ޝަނުންި-އެންޓި އަންގާފައ ވާތީ ކޮރަޕްޝަން

ިގެންދ އުމަށްޓަކަ ިއެއްގޮތަށް ިޤަވާޢ ދާ ިިއ ކަަމށާއ ،އަންގާފައ ވާގޮތަށް -އެންޓި އަދ 
ި ިކޮމ ޝަނުން ިދޫކޮރަޕްޝަން ިމީދޫން ިކުރުމަާބޠ ްލކޮށްފައ ވަނީ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ގޯތ 00ިިްށ

ި ިނަމަވެސް ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިދޫކުރުމަށް ިކަންތައ00ިިްހުޅުދޫން ިގުރުއަތުގެ ގޯތީގެ
ި ިއެ ިނެތްއ ރު ިމައްސަލައެއް ިފޯމުތަކުގައ  ިއެ ިފޯމ00ިިުތައްޔާރުވެފައ ވަނ ކޮށް ގޯތީގެ

ިށްފައ ވާކަަމށްބުނާިމައްަސލަ.ބާޠ ލްކޮ

21 

ި ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިކޫއްޑޫ ިފަރާތުން ިމާލޭގ2401ިިެލ މ ޓެޑުގެ ިދ މާކޮށް ިރަމަޟާންމަހާ ިއަހަރުގެ ވަނަ
ިދ ޔަދުވަސްވަރު،ި ިހަދަމުން ިމަސްފ ހާރައެއް ިފޯރުކޮށްދ ނުމަށް ިބާވަތްތައް ިމަހުގެ ިހެޔޮއަގުގައ  ރައްޔ ތުންނަށް

ިއަދާި ިވަޒީާފ ިއެތަނުގައ  ިމުވައްޒަފުން ިބައެއް ިއަދާކުރަމުންދ ޔަ ިވަޒީފާ ިސެންޓަރުގައ  ކުރަމުންިކޫއްޑޫ
ސައުގުވެރ ވ ކަންިފާޅުކުރާތީ،ިއެފ ހާރައަށްިމުވައްޒަފުންިނެގުމަށްިހަމަޖައްސާފައ ވަނީިއ ތުރަށްިމުވައްޒަފުންި

ކޫއްޑޫިސެންޓަރުގައ ިވަޒީފާއަދާިކުރަމުންގެންދާިމުވައްޒަފުންި، ނުނަގައ ިކުންފުނީގެިމުވައްޒަފުްނގެިތެރެއ ން

ިހުޅުވާފައ ވާ ިކައ ރީ ިވުޑްއެޕަލް ިމަސްފ ހާރަިިމ ހާރު ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިފ ޝަރީޒް ކޫއްޑޫ
ި ިގުޅ ގެން ިއ އުލާނާ ިކުރެވުނު ިބޭނުންވެގެން ިކޭޝ ައރުން ިއެތަނަށް 000ިހުޅުވަންވެގެން

ިވަޒީފާއަށްި ިނަގާފައ ވާި އެއްހާކުދ ން ިެއވަޒީފާއަށް ިއެގޮތުން ިކަމަށާއ ، ކުރ މަތ ލާފައ ވާ
ނުފޫޒުިބޭނު  ންކޮށްގެންިނަގާފައ ވާިފަރާތްތަކެއްފަރާތްތަކަކީ،ިތަނުގެިއ ސްވެރ ންގެިބާރާއި 

ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

22 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއ ޢުލާންކު ިއެޮގތުން ިކަމަށާއ ، ިނެގުމަށް ިފާޅުކޮށްފައ ަވނީ ިޝައުގުވެރ ކަން ިއެސެންޓަރުްނ 00ިރުމުން
ިތޮއްޖެހ ި ިގ ނަވެ ިމާބޮޑަށް ިކަސްޓަމަރުން ިވ ޔަފާރ ކުރުމަށްއައ  ިހުޅުވުމުން، ިފ ހާރަ ިކަމަށާއ ، މުވައްޒަފުން

ި ިއ ތުރު ިމެނޭޖްމަންުޓން ިކުއްލ ޮގަތކަށް ިނުދެވުމުން، ިހަމަަޖއްސައި 04ިޚ ދުމަތް ިނަގާގޮަތށް މުވައްޒަފުން
ިފަރާްތތަކުްނިއެ ިފޮނުވާފައ ވާ ިސ ޓީ ިއެދ  ިވަޒީފާއަްށ ިއެފަރާތްތަކަކީ ިަކމަށާއ ، ިދީފައ ވާ ިވަޒީފާ ފަރާތްތަކަށް

ިމ މައްސަލަި ިބުނެފައ ވާތީ ިލ މ ޓެޑުން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިކޫއްޑޫ ިކަމަށް ިފަރާތްތަކެއް ނަގާފައ ވާ
ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ި

ިޖުމްލަި ިއޯޕަން ިކަމ ންސް ިއ ންޖީނުގެތަކަށް ިރަށްތަކުގެ ިބައެއް ިކޮށްފައ ވ41ިިާރާއްޖޭގެ ޖަނަރޭޓަރިގަތުމަށް
ިއެއްި ިޙަވާލުކުރަންވާނީ، ިމަސައްކަތް ިގޮތުން ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުެގ ިހަވާލާދީ، އ ޢުލާނަށް

ިއެއްފަހަ ިމަސައްކަތްތައް ިބެލެވ ދާނެ ިކަމުގައ  ިމަސައްކަތެއްިމަސައްކަތެއް ިއެއް ިގޮތަށްކަމަށާއ ، ިކުރެވޭނެ ރާ
ިވަކ ވަކ ންި ިމަސައްކަތް ިހ ސާބުތަކުގެ ިއަންާދސީ ިއެ ިހޯދައ ، ިހ ސާބުތައް ިައންދާސީ ބައ ބައ ކޮށްގެން

ި ިއ ޢުލާންތަކުގައ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު، ިވަކ ވަކި 41ިޙަވާލުނުކުރެވޭނެކަމަށް ިގަތުމަށް ޖަނަރޭޓަރ
ިގޮ ިދައުލަތުގެިޕްރޮކ އުމަންޓްތަކެއްގެ ިކަމާއ ، ިއެނގޭ ިހަމަޖައްސާފައ ވާކަން ިކުރ އަށްގެންދަން ތުގައ 
ި ިގަވާއ ދުގެ ިއަގ1.10ިިުމާލ އްޔަތުގެ ިތަެކތީގެ ިހޯދަންޖެހޭ ިތަްނތަނަށް ިދައުަލތުގެ ި)ށ(ިގައ  ިމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑައ1,500,000.00ިަ ިކަ ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިގަތުަމްށ ިއެތަކެތ  ިބޮޑުވާނަމަ، ޅާނީިރުފ ޔާއަށްވުރެ
ިހޯދުމަށްި ިއެއ ޢުލާންތަކުގައ  ިބަޔާންކޮްށފައ ވާއ ރު، ިހުށަހަޅައ ގެންކަމަށް ިބޯޑަށް ިއ ވެލުއޭޝަން ޓެންޑަރ

ި ިޖުމްލަ 41ިިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއަގު ިޖުމްލަ ިބޮޑުވާނެކަމަށ1,500,000.00ިިްޖަނެރޭޓަރުގެ ރުފ ޔާއަށްވުރެ
ި، ބެލެވޭކަމާއ  ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްަޔތުގެ ިިވަނ20ިަދައުލަތުގެ ިގައި 00ިާބބުގެ ި)ބ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިދެވޭނެި ިތަްފޞީްލ ިނުަވތަ ިބުނެދެވޭނެ ިއެކަމެއް ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ ިކަންތަްއތައް ިބޭުނންވާ ބީލަމެއްގައ 

ި ިޖުމްލަ ިއޯޕަން ިކަމ ންސް ިއ ންޖީނުގެތަކަށް ިރަށްތަކުގެ ިބައެއް ޖަނަރޭޓަރ41ިިރާއްޖޭގެ
ގަތުމަށް،ިފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑުންިކޮށްފައ ވާިއ ުޢލާންތައްިކޮށްފައ ވަނީިދައުލަުތެގި

ިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިޚ ލާފަށްިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމާރކެއް،ި ިޓްރޭޑް ިޑ ޒައ ނެއް، ިނަމެއް، ިބްރޭންޑް ިވަކ  ިމެނުވީ، ިހ ނދެއްގައ  ިނެތް ިގޮތެއް އެއްވެސް
ިއުފައް ިއުފެއްދުން، ިއަސްލު ިނުާވނެކަމަށްިވައްތަރެއް، ިރ އާޔަންކޮށްގެން ިކެަޓލޮގަކަށް ިނުވަތަ ިފަރާތް ދާ

ިޭބނުްނވާކަމަށްި ިގަންނަން ިޖަނަރޭޓަރ ިބްރޭންޑެއްގެ ިވަކ  ިއެއ ޢުލާްނތަކުގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާއ ރު،
ިޖަނަޭރޓަރތައްި ިއެއ ޢުލާންތަކުގައ ވާ ިބާޠ ލްޮކށް، ިއެއ ޢުލާންތައް ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާކަން
ިބޯޑަށްި ިއ ވެލުއޭޝަްނ ިޓެންޑަރ ިގޮތުގެމަތީން ިގަވާއ ދުގައ ވާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިމަސައްކަތް ހޯދުމުގެ

ިފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑުގައ ިދެންނެވީއެވެ.، ހުށަހަޅުއްވައ ގެންިކުރ އަށްގެންދ ުއމަށް
ި

ި ިގަވާއ ދު ިމުވައްޒަފުންގެ ިދާއ ރާގެ ިމީހުންގ14ިިެޝަރުޢީ ިއެދ ފައ ވާ ި"ވަޒީފާއަށް ިގައ ، ި)ށ( މާއްދާގެ
ިތައުލީމާއ ،ިތަޖުރ ބާއާއ ،ިއ ންޓަރވ އުއ ންިއެންެމިތެރެ ިކަނޑައަޅާނީ ިހަމަޖައްސާނެިމީހަކު ިވަޒީފާއަށް އ ން

ިއެންމެިރަނގަޅުިމީހާިބަލައ ގެްނިކަމާއ ،00ިިގ ނަިމާކްސްިލ ބޭިފަރާތްިނުވަަތި )ތ ނެއް(ިފަރާުތންިކުރެ
00ިި ިފަރާތަަކށް ިލ ބ ފައ ވާ ިމާކްސް ިދަްށކޮށް ިަވނައަށްވުރެ ިހުށަަހޅާނަމަ،ި)ތ ނެއް( ިހަމަޖައްސަން ވަޒީފާ

ި ިޖަދުވަލު ިމ ގަވާއ ުދގެ ިސަބަބުތައް، ިއާއެކ00ިިުހުށަހަޅާ ިޔައުމ އްޔާ" ިޕެނަލްގެ ި"އ ންޓަރވ އު ގައ ވާ
ިއޮތްި ިޮގަތށް ިމަގުފަހ ވާ ިޮކރަޕްޝަނަށް ިއޮތްއޮތުމަކީ ިަބޔާންކޮށްފައ  ިކަމުގައ  ހުށަހަޅަންވާނެ"

ިއޮތުމުން ިމ ގޮތަްށ ިއަދ  ިާމކްސްއަށްިިކަމަކަށްވާތީއާއ ، ިތެރެއ ން، ިފަރާތްތަކުގެ ިހުަށހަޅާ ިއެދ  ވަޒީފާއަށް
ިއާންމުި ިއޮތުމާއ ، ިފުރުސަތު ިހަމަޖެއްސުމުގެ ިވަޒީފާ ިފަރާތަކަށް ިފެންނަ ިއ ންޓަރވ އުޕެނަލަށް ނުބަލައ 
ިއުސޫލަކީިއެންމެމަތ ންިމާރކްސްިލ ބޭިފަރާތަށްިވަޒީފާިހަމަޖެއްސުންކަމަށްވާތީ،ިއެމާއްދާިއ ސްލާޙްކުރުމަށްި

 ފެންނަކަމަށްިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިުޖޑ ޝަލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނުގައ ިދެންނެވީއެވެ.ި
ި

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމުވައްޒަފުންެގ ިދާއ ރާގެ ިކޮރަޕްޝަނަށ14ިިްޝަރުޢީ ިއަކީ ި)ށ( މާއްދާގެ
ިމަގުފަހ ވާގޮތަށްިއެކުލަވާލެވ ފައ ާވިމާއްދާއެއްކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ި

24 

ިފަރާތެއްި ިޢ މާރާތްކޮށްދޭެނ ިއެއް ިމޯލް" ި"މ ނީ ިބ މެއްގައ  ިދައްކާ ިކޯޕަރޭޝަނުން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ހައުސ ން
ިމ ކޮމ ޝަނުްނި ިމައްސަލަ ިހުށަހެޅުނު ިމ ކޮމ ަޝނަްށ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިޭބނުންވެގެްނ ހޯދުމަށް

ި ިމ ނީ ިހުޅުމާލޭ ިޕްރޮޖެކްޓް ިފަރާތެްއ1021ިިމޯލް ިކޮށްދޭނެ ިއެމަސައްކަތް އެޅުމަށްޓަކައ ،
ި ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ެގން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ިއ01ިެހޯދުމަށް ިެތރެއ ން ކުންފުންޏަކީިއްފަާރތުގެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިނުވާކަމާއ ، ިހ ނގާފައ  ިަޢމަލެއް ިއެއ ޢުލާނަކޮރަޕްޝަން ިއެމަސައްކަތަށް ވަނ01ިިަކީ
ި ިހުށަހެޅ  ިީބލަން ިގުޅ ގެން ިއެއ ޢުލާނާ ިވެފައ ، ިއ ޢުލާނަށް ިކޮށްފައ ވާ ިެތރެއ ނ01ިިްފަހަރަށް ފަރާތުގެ

ވާތީިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިންިހުށަހަޅާފައ ވާިއަގެއްކަމަށްހުށަހެޅ ިއަގަކީިޖީ.އެސް.ޓީިހ މަނައ ގެިއެއްފަރާތުން
ިނ ންމީއެވެ.ި

ި

ކޮންސްޓްރަކްޝަންިމަސައްކަތުގައ ިރާއްޖޭގައ ިއޮތްިއެންމެބޮޑުިެއއްކުންފުނ ިކަމަށްވާއ ރު،ި
ިއެމަސައް ިއެމަސައްކަތްިއެކުންފުންޏަށް ިކޯޕަރޭޝަނުން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިހައުސ ން ކަތްނުދީ

ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.ިިއެހެންިކުންފުންޏަކަށްިދީފައ ވަނީި

ި ިބޯޑުގެ ިކާސްޓ ންގިކޯޕަރޭޝަން ިބްރޯޑް ިގޮތުންިމޯލްޑ ވްސް ިދަތުރުކުރުމާެބހޭ ިބޭރަށް ިރާއްޖެއ ން މެމްބަރުން
ި ިއުސޫލެއް ިލެވެލްގައ ިވަކ  ިޕޮލ ސީ ިއަމަލުކުރަމުންއައީ ިމ ހާތަަނށް ހަމަޖައްސާފައ ނުވ ނަމަވެސް،

ިމަގުފަހ ވާފަދަި ިނ ންމުަމށް ިނ ންމުންތައް ިލެވެލްގެ ިޕޮލ ސީ ިބައްދަލުވުންތަާކއ ، މަޝްވަރާކުރާ
ިފޮ ިފަރާތެއް ިނ ންމާ ިބޯޑުން ިމަތ ން ިމަޝްވަރާގެ ިދާނަމަ،ިބޯޑުގެ ިމެމްބަރުން ިބޯޑު ނުވުންިބައްދަލުވުންތަަކށް

 ކަމުގައ ިއެމް.ބީ.ސީިއ ންިބުނެަފއ ވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިޗެއަރމަންއާއ ،ި ިބޯޑުގެ ިހުއްދަނެތ  ިބޯޑުގެ ިކާސްޓ ންގިކޯޕަރޭޝަނުގެ ިބްރޯޑް މޯލްޑ ވްސް
ޑ ރެކްޓަރިރާއްޖެއ ންިބޭރަށްިުފރުމަށްޓަކައ ިބ ޒްނަސްިކުލާހުންިޓ ކެޓްިނަގާފައ ވާިކަމަްށި

ިސަލަ.ބުނާިމައް

26 

1021ިި ިގޮތުްނ6،0،1ިިފެބްރުއަރީ ިކަންތަކާބެހޭ ިހ ނގާދ ޔަ ިދަިގައ  ިއޮފް ިކޮމ ޝަން ިރައ ޓްސް ހ އުމަން
 މޯލްޑ ވްސްއ ންިއެކުލަވާލާފައ ވާިރ ޕޯޓްިމ ހާރުިއާންމުކޮށްފައ ވާތީ،ިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި
ި

1021ިި 6،0،1ިިފެބްރުއަރީ ިޚ ލާފް ިއާދަޔާ ިހ ނގާދ ޔަ ިއަމަލުތައްިގައ  ލާއ ންސާނީ
ިތަފާުތި ިނ މ ފައ ވާކަމަށް ިރ ޕޯޓް ިތަހްގީގްކޮށް ިކޮމ ޝަންއ ން ިރައ ޓްސް ހ އުމަން
ިރ ޕޯޓެއްި ިމ ފަދަ ިމ ާހަތނަށް ިބުނެފައ ވީނަމަވެސް ިއެކޮމ ޝަނުްނ މީޑ އާތަކުގައ 
ިހައްޔަރުކުރި  ި ިއ ސްގާޒީ ިކޯޓުގެ ިޖ ނާއީ ިނަަމވެސް އާންމުކޮށްފައ ނުވާކަމަށާއ ،

ިއާންމުކޮށްފައ ާވިިމައްސަލާގައ  ިއެކޮމ ޝަނުން ިރ ޕޯޓް ިހައްގުތަކާބެހޭ ިއ ންސާނީ ހ މެނޭ
ިތ ބ ި ިސަރުކާރުގައ  ިމ ވަގުުތ ިހ ފަހައްޓާފައ ަވނީ ިނެރުަނުނދީ ިއެރ ޕޯޓް ކަމަށާއ ،
ިބައެއްެގި ިގ ނަ ިފަޟީޙަތްވެގެންދާެނތީއާއ ، ިބަދުނާމުވެ ިސަބަބުްނ ިއެރ ޕޯޓުގެ ފަރާތްތަކަށް

ިމ ސަ ިހައްގުތަކަށް ިބުާނިއ ންސާނީ ިދާނެތީކަމަށް ިއެނގ ގެން ިއަރައ ގެންފައ ވާކަން ރުކާރުން
ިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

މ މައްސަލަިހުށަހެޅ އ ރު،ިކޫއްޑޫިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑުގެިމުދާބަލައ ިމާލެިދަތުރުކުރާިއެކުންފުނީެގި
ިއަމ  ިފަރާތްތަކުގެ ިއާންމު ިމުވައްޒަފުންނާއ ، ިކުންފުނީގެ ިދަތުރުކުރާ ިފަހަރުތަކުން ިމުދާތައްިބޯޓް އްލަ

ިބަލާއ ރު،ި ިއުސޫލަށް ިއަމަލުކުރަމުންދ ޔަ ިލ މ ޓެޑުން ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ިކޫއްޑޫ ގެންދ އުމުގައ ،
ިހަމަޖެހ ފައ ވާި ިގެންދެވޭގޮތަށް ިމުދާތައްވެސް ިއަމ އްލަ ިފަރާތްތަކުގެ ިާއންމު ިމުވައްޒަފުންނާއ ، ކުންފުނީގެ

ިނަމަވެސް 21ިި، ކަމާއ ، ިހަމަޖ1021ިަސެޕްޓެމްބަރ ިބަލާއ ރުގައ  ިއުސޫލަށް އެކުންފުނީގެިި،އްސާފައ ވާ
ިހަމަޖައްާސފައ ވާތީ،ި ިތަކެތ ކަމަށް ިގެންދާ ިބޭނުންތަކަށް ިޒަރޫރީ ިަހމައެކަނ  ިގެންދެޭވނީ ބޯޓުފަހަރުތަކުގައ 

 މ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީެއވެ.
ި

ިއޭރ ޔާގައި  ިޕްރޮޑަކްޝަން ިގެ ި)ގއ.ކޫއްޑޫ( ިމޯލްޑ ވްސް ިފ ޝަރީޒް ކޫއްޑޫ
-ވަނަިއަހަރުގެިރަމަޟާންިަމހުގެިތެރޭގައ ިރަންދި 2400ިއޮފ ސަރަކަށްއުޅޭިފަރާތަކުން،ި

26ިި ިފަރާތަކަށް ިއަމ އްލަ ިފަހަރެއްގައ  ިދ ޔަ ނޑެއ0ިިްމާލެ ިމަސްފޮށ ގަ ިކ ލޯގެ ވަރަކަށް
ިމާލެިފޮނުވާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިަމއްސަލަ.

ި

28 

ގ2ިިެގެިސްކީޕަރިކްލާސ202ިިް-މުގައ ވާ،ިމ ފްކޯކޫއްޑޫިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިލ މ ޓެޑުގެިމަސްބޯޓެއްިކަ
ިބަލާފައ ާވި ިއެކުންފުނ ން ިއެމައްސަލަ ިމަސްމަދުވެގެން ިކުރ  ިއަންލޯޑް ިއެބޯޓުން ިފަރާތުން، ިހުރ  މަގާމުގައ 
ިމ ކަންި ިނަސޭހަތްތެރ ވެ ިފަރާތްތަކަށް ިއ ހުމާލުވާ ިމ މައްސަލާގައ  ިބެލުމަށްފަހު ިއެމައްސަލަ ިއަދ ، ކަމަށާއ ،

ިފަހ01ިަ ިމ މައްސަލައާިވަނަ ިއަންގާފައ ވާކަން ިބެެހއްޓުމަށް ިއަމަލުތައް ިގޮތުގެމަތ ން ިތަކުރާރުނުވާނޭ ރަށް
ިގުޅ ގެންިލ ބ ފައ ވާިލ ޔުންތަކުންިއެނގޭތީިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ގއ.ކޫއްޑޫިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްިހ ންގުމާިމ ހާރުިޙަވާލުވެިހުރ ިފަރާތުން،ިއެކުްނފުނީެގި
ި ިރ ޕޯޓެއްިބޯޓް ިދޮގު ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިބެހޭގޮތުން ިފަރާތަކާ ިއުޅޭ ިވަޒީފާގައ  ކެޕްޓަނެއްގެ

ިލ ޔުމަށްފަހުިއޭނާގެިއަތުންިފައ ސާިނަގަންިއުޅެފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

29 

ިއެި ިމުވައްަޒފު، ިހުންނަ ިޙަވާލުވެގެން ިކަްނތަްއ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިކޮމްޕ ޔުޓަރުތައް ިސްކޫލްގެ ގއ.ދާންދޫ
ި ިމައްސަލައެއް ިގެންދާ ިގެއަށް ިބައެއްސާމާނުތައް ިއެސްކޫލުނ1009ިިްކޮމްޕ ޔުޓަރތަކުގެ ިއަހަރު ވަނަ

ިއޮތްތަނުގައ ،ި ިކުރ ޔަށް ިބުނެފައ ވާތީ، ިއެސްކޫލުން ިނެތްކަމަށް ިއެސްކޫލުގައ  ިރެކޯޑެއް ބަލާފައ ވާކަމުގެ
ިދ އުމަށާއ  ިބަަލހައްޓަމުްނ ިގަވާއ ދުން ިރަޖ ސްޓްރީ ިހަރުމުދަލުގެ ިސްކޫލުގެ ިއެއްޗެއްި، ިސްކޫލުެގ އަދ ،

ިސްކޫލުގައ ި ިގއ.ދާންދޫ ިދ އުމަށް ިބަލަހަްއޓަމުން ިރެކޯޑް ިގެންދާކަމުގައ ވާނަމަ،ިއެތަކެތީގެ ިބޭރަށް ސްކޫލުން
ިދެންނެވީއެވެ.

ި

ިހުންނަި ިޙަވާލުވެގެން ިކަންތައްަތކާ ިބެލެހެއްޓުމުގެ ިކޮމްޕ ޔުޓަރުތައް ިސްކޫލްގެ ގއ.ދާންދޫ
ިކޮމްޕ ޔުޓަރތަކު ިއެ ިބައެއްސާމާނުތައް(ިމުވައްޒަފު، ިފަދަ ި)މެމަރީކާޑު ިބައެއްސާމާނުތައް ގެ

ިއޭނާގެިގެއަށްގެންގޮސްިއެތަކެއްޗަށްިޚ ޔާނާތްތެރ ވަމުންދާިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.

ި

30 



 

21 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ވަނަިއަހަރުގެިތެޭރގައ ިކެމެރާިސ ންޓަމެއްިގަނެފައ ވާކަމަށ1021ިިްގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށް،ި
 ލ ޔެކ ޔުންތަކުންިނުދައްކާކަމަށްިއެއ ދާރާއ ންިބުނެފައ ވާީތިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.އެއްވެސްި

ި

ިދާދ ފަހުން،ި ިނުލައ  ިފާސްކުރުމަކާ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ގދ.އަތޮޅު
ިޖަނަރޭޓަރެއްި ިސައުންޑްޕްރޫފް ިޤާޢ މްކުރުމާއ ، ިސ ސްޓަމް ިކެމެރާ އަތޮޅުކައުންސ ލްގައ 

ިއ ޢްލާނެއް ިއެތައްކަމެއްިިހޯދުމަށް ިމ ފަދަ ިމީގެއ ތުރުންވެސް ިކަމަށާއ ، ކޮށްފައ ވާ
ިއ ދާރާގެި ިގދ.އަޮތޅުކައުންސ ލްގެ ިކަމަށާއ ، ިހ ނގަމުންދާ ިކައުންސ ލްގައ  ގދ.އަތޮޅު

މ ލ އަނަށްވުރ06ިިެ"އޮފީސްިހ ންގުމާއ ިހަރުމުދާގަތުން"ިމ އައ ޓަމްގެިޖުމްލަިގާތްގަޑަކަށްި
ިމ  ިހުރ ނަމަވެސް، ިރުފ ޔާ ިބާީކިގ ނައ ން ިމ ހާރު ިސަބަބުން ިކަންތަްއތަކުގެ ފަދަ

ނޑަކަށްި ި.މ ލ ޔަންިރުފ ޔާކަމަށްިބުނާިމައްސަލ1.1ިަހުރީގާތްގަ
ި
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ި ިމައްސަލައަކީ ިވީނަމަވެސްިމ  ިމައްސަލއަކަށް ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިކޮމ ޝަނަށް ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ކުރ ން
ި ިމ މައްސަލައަކީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެއްގޮތަށް ިމައްސަލަިގަވާއ ދާ ިއެއްގޮތަށް ިގަވާއ ދާ މައްސަލައަކަށްނުވާތީ،

ިމ ަމއްސަލަި ިބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިކޮމ ޝަނުން ިސަރވ ސް ިސ ވ ލް ިދީފައ ވާނެަކމަށް ިޖަވާުބ ހުށަހެޅުމަށް
ސެޕްޓެމްބަރ10ިިހުށަހެޅ ިފަރާތުގެިނަމުގައ ،ިމ ކޮމ ޝަނަށްިމައްސަލައެއްިހުށަހަޅާފައ ނުވާނެިކަމަށްިބުނެި

ިމައ1021ިް ިމ މައްސަަލއާމެދުިގައ  ިފޮނުވާފައ ވާތީ، ިސ ީޓއެއް ިމ ކޮމ ޝަަނށް ިފަރާތުން ިހުށަހެޅ  ސަލަ
ިމ ކޮމ ޝަނުންިއ ތުރުިފ ޔަވަޅެއްިނޭޅުމަށްިނ ންމީއެވެ.

26ިި ިތެރޭގައ 1021ިިއޯގަސްޓް ިބަންދު ިޢީދު ިފ ޠުރު ިބަންދުވީއ ރު ިއޮފީސް ގައ 
ިއަ ިރޭވ ފައ  ިމަސައްކަތެއް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިނުކުންަންނިގދ.ތ ނަދޫ ިއޮފީހަށް ދ 

ިއަންގާފައ ނުވާި ިމުވައްޒަފަކު ިއެއްވެސް ިއަދ  ިވެރ އަކު ިއެއްވެސް ިއޮފީހުގެ ޖެހޭނެކަން
ިދ ރ އުޅެމުންދަނީި ިމަންމަ ިއަދ  ިބަލ ވެއުޅޭތީއާއ ، ިމަންަމ ިއެހެންކަމުން ކަމަށާއ ،

ި ިއަދ  ިކަމަށާއ ، ިދ ޔަީއ ިގައްދުއަށް ިީއދުބަންދުގައ  ިކަމަށްވާތީ، 16ިގދ.ގައްދޫގައ 
ި ިނަސޭހަތެްއ1021ިިއޯގަސްޓް ިއަނގަބަހުންދޭ ިޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ ިނުކުތުމުން ިއޮފީހަށް ގައ 

ިހާޒ ރުނުވާތީި ިއޮފީހަށް ިއެންގުމުްނ ިއަންނަން ިމަސައްކަތަށް ިއޮފީހުގެ ިކަމަށާއ ، ދީފައ ވާ
ިވަކ ކުރުމުގެި ިވަޒީފާއ ން ިއޭާނ ިމ ކަމަކީ ިކަމަށާއ ، ިލ ޔުުމގައ ވާ ިދ ން ިއެނަސޭހަތް ކަމަށް

ިގުޅ ގެްނިނ ޔަތު ިމެމްބަރުންނާ ިކައުންސ ލްގެ ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިތ ނަދޫ ގައ 
ިުބާނި ިނަސޭހަތެއްކަމަށް ިދީފައ ވާ ިބޭނުންކޮށްެގން ިނުފޫޒް ިމަގާމުގެ ޒ ންމާދާރުވެރ ޔާ

ިމައްސަލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

އަށްިތ.ތ މަރަފުށީިިމަސްޖ ދުލްިޙަސަންިހާޖީއަށްިިއ މާމަކުިިހޯދުމަްށިިކުރ ިިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން،ިެއވަޒީފާ
ިތެރެއ ްނި ިއެފަރާތްތަކުގެ ިނެތުމާއެކު ިފަރާތެއް ިސަނަދުއޮތް ިމުދ މްކަމުގެ ިތެރޭަގއ  ިފަރާތުގެ ިކުރ މަތ ލީ އެދ 
ިބުނެފައ ވާތީި ިއެއ ދާރާއ ން ިކަމުގައ  ިހަވާލުކުރީ ިވަގުތީގޮތުން ިމީހަކާ ިކ ޔަވާ ިގުރުއާން ިރަނގަޅަށް އެންމެ

 މ މައްސަލަިމ ހ ސަބުންިނ ންމީެއވެ.

ި

ި ިއެވަޒީފާއަށްިތ.ތ މަރަފުށީ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިހޯދުމަށްކުރ  ިއ މާމަކު މަސްޖ ދުލްހާދީއަްށ
ި ިކުރ މަތ ލީ ިއ ންޓަރވ އުކުރުމެއްނެތ ،04ިިއެދ  ިފަރާތަކާ ިއެއްވެސް ިތެރެއ ން، ފަރާތުގެ

ިއޭގެިތެރޭގައ ިހ މެނޭިފަރާތަކަށްިއެވަޒީފާިހަމަޖައްސާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

33 

ިމެޖ ސް ިހޯދަންވެގެންގއ.ވ ލ ނގ ލީ ިމީހަކު ިމަގާމަށް ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިޯކޓަށް، ، ޓްރޭޓް

ި ިއ ވެލުއޭޝަނުން ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިވަޒީފާއަށް ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  02ިއެކޯޓުން
ިޕްރެ ިބޭއްވ  ިެދނެގަތުމަށް ިހުނަރު ިބޭނުންވާ ިަމސައްކަތަށް ިފަރާތް، ިހޮވ ފައ ވާ ިބަޔަށްިވަނައަށް ކްޓ ކަލް

ިސ ޓީއެއްި ިުބނެ ިކަމަްށ ިބޭުނންނުވާ ިގެންަދން ިކުރ ޔަށް ިއ ންޓަރވ އު ިއ ތުަރްށ ިއަދ  ހާޒ ރުނުވާތީއާއ ،
ި ިއ ވެލުއޭޝަނުްނ ިހަމަޖައްސާފައ ވާކަނ01ިިްހުށަހަޅާފައ ވާތީ ިއެމަގާމަށް ިފަރާތަށް ިދ ޔަ، ވަނައަށް

ިލ ޔުްނތަ ިލ ބ ފައ ވާ ިމ ކޮމ ޝަނަށް ިގުޅ ގެން ިޭބުނންނުވާިމ މައްސަލައާ ިއެވަޒީފާ ިއަދ ، ިެއނގޭތީއާއ ، ކުން
02ިކަމަށްިބުނެިވ ލ ނގ ލީިމެޖ ސްޓްރޭޓްިކޯޓަށްިސ ޓީއެއްިހުށަހަޅާފައ ވޭތޯިޔަގީންކުރުމަށް،ިމ ކޮމ ޝަުނންި

ިސ ޓީި ިބޭުނންނުވާކަމަްށ ިއެވަޒީފާ ިސާފުކުރުމުން، ިމައުލޫމާތު ިުގޅައ ގެން ިފަރާތާ ިހޮވ ފައ ވާ ވަނައަށް
ިކަ ިއަމަލެއްވެސްިހުށަހަޅާފައ ވާނެ ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިއަދ  ިޚ ލާފްކަމެއް ިގަވާއ ދާ ިމ ކަމުގައ  ިބުނެފައ ވާތީ މަށް

 އެކުލެވ ގެންވާކަމަށްިނުފެްނނާތީިމައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި
ި
ި

ިހޯދަންވެގެންި ިމީހަކު ިވަޒީފާއަކަށް ިކޮންމެވެސް ިކޯޓުގެ ިމެޖ ސްޓްރޭޓް ގއ.ވ ލ ނގ ލީ
ލެވެލްިއ މްތ ޙާނުގައ ިރަނގަޅުނަތީޖާިހޯދާފައ ތ ބ ި-ގުޅ ގެންިއޭދާދ ފަހުންިކުރ ިއ ޢުލާނަކާި

ިނަމަވެސް ިކަމަށާއ ، ިހ މެނޭ ިި،ފަރާތްތައްވެސް ިކޯޓުން ިކަމަށް ިލ ބުނު ިވަޒީފާ 20ިއެ
ި ިއ1021ިިޭސެޕްޓެމްބަރ ިފަރާތަކީ ިއެންގ  ިވަރަށްދަށްި-ގައ  ިނަތީޖާ ިއ މްތ ޙާނުގެ ލެވެލް

ި ިމީހަކު ިވަޒީފާއަށް ިމ  ިކަމަށާއ ، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަރާތެއް ިއ ޢުލާނުގައ  ިކުރ  ހޯދަން
ގޮތުން،ިނަތީޖާިެއންމެރަނގަޅުިފަރާތަކަށްިމ ިވަޒީފާިދޭގޮތަށްިހަަމޖެހ ފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ ި
އ ޢުލާނުގައ ިމ ގޮތަށްިޮއތްިނަމަެވސްިކޯޓުގެިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓަރަކަށްިހުންނަިމުވައްޒަފުެގި

ިވަ ިމ  ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިފޯރުވައ ގެން ިމ ކަމާިނުފޫޒު ިކަމަށާއ ، ިހަމަޖައްސައ ދ ނީ ޒީފާ
ިއެކޯޓުްނި ިކަމަްށ ިނުބަލާ ިެއހާބޮޑަށް ިނަތީޖާއަކަށް ިަތޢުލީމީ ިގުޅުމުްނ، ިކޯޓަށް ގުޅ ގެން،

ިބުނެފައ ވާިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.
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ިހަމަޖައްސަފައ ނު ިނުޖެހޭގޮތަށް ިފައ ސާިދައްކަން ިގޮތުގައ  ިޑައުންޕޭމަންޓް ިރޯހައުސްތަކަށް ާވިގދ.ތ ނަދޫއ ން
ިހައުސ ންގިޔުނ ޓްތަކަްށި ިރަށްރަށުގައ ިސަރުކާރުންިއ މާރާތްކުރާ ިފ ޔަވާިއެހެން ކަމަށާއ ،ިނަމަވެސް،ިމާލެ
ިކުޑަކުރަންޖެހޭި ިހުރ ގޮތުން ިހާލަތު ިދ ރ އުޅުމުގެ ިރަށްރަށުގެ ިއަގުތަކަކީ ިނ ންމާފައ ވާ ިއޭރު ދެއްކުމަށް

ިއުސޫލުތަކަށްި ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިސަރުކާރުން ިކުރ ން ިދޫކުރުމަށް ިރޯހައުސް ގދ.ތ ނަދޫއ ން
ިޑައުންޕޭމަންޓުގެި ިކުރ ން ިއެގޮތުން، ިކަމަށާއ ، ިގެެނސްފައ ވާ ިބަދަލުތަކެއް ިބޮޑެތ  ވަރަށް

ި ިދައްކަންޖެހޭ ިދައްކަންޖެހޭިގޮތުގައ  ިއޮތުމާއ ، ިގޮތަށް ިދައްކަންނުޖެހޭ ިމ ހާރު ފައ ސާ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ވ ފައ ވާިކަމަށާއ ،ިއެގޮތަށްިއަގަށްިބަދަުލގެނައުމާިއަގުތަކެއްކަމަށްިސަރުކާރަށްިފެނ ގެންިއެއަގުތައްިކުޑަކުރެ
ިހުޅުވާލުމާމެދުި ިއަލުން ިހުށަހެޅުން ިފޯމް ިއެދ  ިގެތަކަށް ިއަޅާފައ ވާ ިސަރުކާރުން ިރަށްރަށުގައ  ގުޅ ގެން
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުިގެތަކަކީިނ މ ފައ ވާިގެތަކެއްިކަމަށްވުމާއ ިއަދ ިހުށަހަޅާފައ ވާިފޯމްތައްިއ ވެލުއޭޓްކޮށްި

ިފޯމްތައްިނ މ  ިހުޅުވާލައ ފ ނަަމ،ިުހށަހެޅޭ ިައލުން ިފުރުސަތު ިހުށަހެޅުމުގެ ިފޯމް ފައ ވުމާއެކު،ިއެގެތަކަްށިއެދ 
ިގ ނަދުވަސްތަކެއްި ނޑައެޅުމަށް ިކަ ިފަާރތްތައް ިލ ބޭ ިގެތައް ިބަލައ ، ިކަންަކން ިބަލަންޖެހޭ އ ވެލުއޭޓްކޮށް

ިބަި ިބޭނުންނުކޮށް ިގެތަކެއް ިނ މ ަފއ ވާ ިއެގޮތަށް ިބޮޑެތ ިނަގާނެތީއާއ ، ިގެތަކަްށ ިޖެހ އްޖެނަމަ ހައްޓަން
ިބޮޑުި ިހަވާލުކުރާނަމަ،ިދައުލަތަށް ިބަޔަކާ ިބަލަހައްޓަން ިއޮތުމާއ ،ިއެގެތައް ިފުރުސަތު ިލ ބުމުގެ ގެއްލުންތަކެއް
ހޭދައެއްިކުރަންޖެހޭނެތީިއެންމެިރަނގަޅުިގޮތެއްކަމަށްިމ ނ ސްޓްރީއަށްިފެންނާތީިއ ތުރަށްިފޯމްިުހަށހެޅުމުގެި

ިހު ިއަދި ފުރުސަތު ިކަމަށާއ ، ިނ ންމާފައ ވާ ިނޭންގުމަށް ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.އަތޮޅު ޅުވާލުމަށް
އ އުލާންކުރެވ ފައ ވާިޝަރުތުތަކަްށިއަދ ިއުސޫލަށްިއެއްވެސްިބަދަެލއްިގެނެވ ފައ ނުވާނެިކަަމށްިމ ނ ސްޓްރީި

ިބުނެފައ ވާތީ ިއ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއ ން ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ި، އޮފް ިއުޅޭކަމަށްިމ ކަމުގައ  މައްސަލައެއް
ިނުފެންނާތީިމައްސަލަިމ ހ ސާބުްނިނ ންމީއެވެ.

ި

ފައ ސާގެިއަދަދުިވަރަށްިބޮޑުތައްިއަގުހެޔޮވެފައ ވާތީ،ިކުރީގެިއަގުތަކަށްިހުށަހެޅ ިފޯމްތަކަީކި
އޭރުގެިއަގުތަކަށްިއެކަށޭނެިގޮތަަކށްިހުށަހެޅ ފައ ވާިފޯމްތަަކށްވެފައ ،ިމ ހާރުިހަމަޖެހ ފައ ވާި

ިއެންމެންނަ ިފުރުސަތުިއަގަކީ ިކުރ މަތ ލުމުގެ ިއެކަމަށް ިއަގަކަށްވާތީ، ިއެކަީށގެންވާ ށްވެސް
ިދޫކުރުމަށްި ިރޯހައުސް ިކުރ ން ިފެންނާތީއާއ ،ިއަދ  ިކަމަށް ިއޮންނަންާވނެ އެންމެންނަށްވެސް
ިބ ނާކޮށްި ިމައްޗަށް ިއެއ އުލާނުގެ ިފެންނާތީ ިފުށޫއަރާކަމަށް ިޝަރުތު ިއ ޢުލާނާއ  ކޮށްފައ ވާ

ށާއ ،ިއަލުންިއ ޢުލާންކޮށްިދ ނުމަށްިއެދ ިގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެިރޯހައުސްތައްިނުދ ނުމަ
ިނަމަވެސްި ިކަމަށާއ ، ިޮކށްފައ ާވ ިޝަކުވާ ިފަާރތްތަކުން ިގ ނަ ިވަރަށް އ ދާރާއަށް

ިއެއ ދާރާއ ންިމ ކަމަށްިއ ޖާބަިދީފައ ނުވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.

ި

ި ިބެލުމަށްފަހު ިމ މައްސަލަ ިކޮމ ޝަނުން ިސާރވ ސް 21ިިސ ވ ލް ނ ލަންދެއަތޮޅ1021ިިުނޮވެމްބަރ
ިއ ދާރާއަށް ިކައުންސ ލްގެ ިބ ލެތްދޫ ިލަފާދެއްާވފައ ވާތީި،އުތުރުބުރ  ިކުރުމަށް ިބާތ ލް ިއ ޢުލާްނ ި،މ 

ި ިބާތ ލްޮކށް ިމ އ ޢުލާން ިމައްސަލ1021ިިަނޮވެމްބަރ20ިިއެއ ދާރާއ ން ިކޮށްފައ ާވތީ ިއ ޢުލާން ިއަލުން ގައ 
ިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ި

ިކަ ިމީހަކުިފ.ބ ލެއްދޫ ިމަގާމަށް ިއޮފ ސަރެއްގެ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް ިއ ދާާރއަށް އުންސ ލްގެ
ިފަރާތަކަށްި ިވަކ  ިެތރެއ ން ިފަރާތަތްތަކުގެ ިހުށަހެޅ  ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރ  ހޯދުމަށް

ިވަޒީފާދ ނުމަށްިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
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ިމައްސަލައ ގައ ި ިއުސޫލުން ިކޮންޓްރެކްޓް ިމަގާމުގައ  ިމަސައްކަތު ިއަމާނާގެ ިމަސްޖ ދުލް މަޑުއްވަރީ
ގެި)ށ(ިގައ 21ިިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަރާްތިގެންގުެޅނީ،ިދ ވެހ ިސ ވ ސްިސަރވ ސްގެިގަވާއ ދުގެިޗެޕްޓަރި

ވަނ1021ިިަރީިމ ސްކ ތުިމަސައްކަތުިމީހެއްގެިވަޒީފާއަށްިމީހަކުިހޯދަންވެގެންިރ.މަޑުއްވަ
ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނަކާ ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިމަޑުއްވަރީ ، އަހަރު
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިއެއްގޮތުގެމަތ ން ިގަވާއ ދާ ިގާނޫނާއ  ިގޮތަށްޫނންކަމަްށވާތީ، ިއެއ ދާރާއަށްިިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިދޫކޮށްލުމަށް އޭނާ
ި ިގުޅ ގެން ިއެންގެވުމާއ  ިހަމަޖެހ ފައ ވ1021ިިާއޯގަސްޓ20ިިްއެކޮމ ޝަނުގެިސ ޓީން ިވަޒީފާ ިފެށ ގެން އ ން

ިމައްސަލަި ިމ  ިވަކ ކޮށްފައ ވާތީ ިއެވަީޒފާއ ން ިއޭނާ ިބާތ ލްޮކށް ިއެއްބަސްވުން ިވެވ ފައ ވާ ފަރާތާއެކު
ިމ ހާހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.

ިބޭނުންަވނީި ިދޭން ިއެވަޒީާފ ިފަރާތްތަކުގެތެރެއ ން ިކުރ މަތ ލީ އ ންޓަރވ އުކުރ އ ރު،
ިއެވަ ިބުނ ނަމަެވސް، ިކަމަށް ިހ މެނޭިފ ރ ހެނަކަށް ިޓީމުގައ  ިއ ންޓަވ އުކުރ  ޒީފާދީފައ ވަނީ

ިއެވަޒީފާި ިއޭނާއަށް ިކަމަށާއ ، ިމީހަކަށް ިއަންހެން ި ިތ މާެގ ިޢާއ ލީގޮތުން ދެމީހުންނާ
ހަމަޖެއްސ އ ރުިއޭނާއަށްވުރެިތަޢުލީމީގޮތުންވެސްިފެންވަރުިރަނގަުޅިމީހުންިކުރ މަތ ލާފައ ި

ިކޮން ިވަޒީފާދީފައ ވަނީ ިއޭނާައށް ިކަމަށާއ ، ިސުވާލުކުރުމުންިތ ބ  ިބަލައ ެގންތޯ ގޮތަކަށް
ިއެނގެނީި ިގަވާއ ދު ިސަރވ ސްގެ ިސ ވ ލް ިޖަވާބަކީ، ިދީފައ ވާ ިއ ދާރާއ ން ކައުންސ ލްގެ
ިއެވަޒީފާި ިއޭނާއަށް ިނަމަެވސް ިކަމަށާއ ، ިދ ނީ ިވަޒީފާ ިއޭނާައށް ިކަމަށްވާތީ އޭނާއަށް

ިގޮތެއް ިހަދަްނވީ ިދުވަހުވެސް ިސަލާމްބުނ  ިފުރަތަމަ ިއޭނާ ނޭނގ ގެންިިލ ބުނުފަުހން
ިމައްސަލަ.ިއަމ އްލައަށްިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިގޮސްިސަލާމްިބުނެފައ ވާކަމަށްިބުނާ

ި

ިޕްރީސްކޫލްިިި-2 ިހެންވޭރު ިއަމީރުއަޙްމަދާއ  ިމަދުރަސަތުލް ިފަރާތުން ިކައުންސ ލްގެ މާލޭސ ޓީ
ިދ ރާސާކުރުމަށްފަުހި ިމ ކޮމ ޝަނުން ިގޮތް ިގެންގޮސްފައ ވާ ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތް އައުޓްސޯސްކުރުމުގެ

ި ިގެންދ ޔުމަށް ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތް ިއެޕްރޮޖެކްޓްގެ ިސ ޓީގައ  ިފޮނުވާފައ ވާ އަލުންިއެއ ދާރާއަށް
ިނުވ ނަމަވެސްިި ިއ ޢުލާނުކޮށްފައ  ިއަލުން ިފަރާތުން ިއެއ ދާރާގެ ިއަންގާފައ ވީަނމަވެސް އ ޢުލާނުކުރުމަށް
ިއ ޞްލާޙުކޮށްި ިކަންތައްތައް ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިރ ޕޯޓްގައ  ިދ ރާސާ ިފޮނުވާފައ ވާ ިސ ޓީއާއެކު މ ކޮމ ޝަނުގެ

ިފަާރތް ިގަތް ިީބަލންފޮތްތައް ިގޮތުގައ  ިމަޢުލޫމާތުގެ ިމަުޢލޫމާތުިއ ތުރު ިއެ ިފަރާތްތަކަށް ިބައެއް ިތެެރއ ން ތަކުގެ
ިބައްަދލުވުމަށްިދީފަ ިބޭއްވ  ިދ ނުަމށް ިަމޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިނުވަީނ ިދެވ ފައ  ިމަޢުލޫާމތު ިއ ތުރު އ ވާކަމަށާއ ،

ިއ ދާރާގެި ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިފަރާތްތަަކށްކަމަށް ިހާޒ ރުނުވާ ިއެބައްދަލުވުމަށް ިއެންގުމުން ހާޒ ރުވުމަށް
 މަޢުލޫމާތުިދީފައ ާވތީިމ ިމައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ިިފަރާތުން

ިކުރ ފަރާތުި-1 ިކާމ ޔާބު ިލ މ ޓެޑްގެިބ ޑް ިއެޑ އުކޭޝަން ިކ ޑްސް ިެކންގަރޫ ިބަލާލާއ ރު ިޕްރޮޕޯސަލްއަށް ެގ

ިސްކޫލްި ިޕްރީ ިހެންވޭރު ިއަޙްމަދާއ ، ިޢަމީރު ިމަދަރުސަތުލް ިކައުންސ ލުން މާލޭސ ޓީ
ިއައުޓްސޯސްިކުރުމާބެހޭިމައްސަލަ.
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 ނަންބަރުި

ިއައ ލޭންޑަރސްި ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ިނަމުގައ  ިއޭނާގެ ިހަދާފައ ވަނީ ިޕާޓްނަރޝ ޕް ފަރާތުން
އަދ ިޕްރޮޕޯސަލްއާއެކުިހ މަނާފައ ވާިކެންގަރޫިކ ޑްސްިއެޑ އުކޭޝަންިލ މ ޓެޑްގެިިމޯލްޑ ވްސްއާއެކުިކަމަށާއ ،

ިގެންދ ޔުމަށްި ިކުރ އަށް ިމޯލްޑ ވްސްއ ން ިއައ ލޭންޑަރސް ިލެޓަރއަކީވެސް ިރ ފަރެންްސ ިދީފައ ވާ ފަރާތުން
އަންގައ ިދީފައ ވާިިގަސްދުކުރާިތަޢުލީމީިއ ތުރުިޚ ދުމަތްތަކަށްިއެފަރާތުގެިފުރ ހަމަިެއއްބާރުލުންިލ ބޭނެކަމަށް

ިދެމެދުި ިލ މ ޓެޑާ ިއެޑ އުކޭޝަން ިކ ޑްސް ިކެންގަރޫ ިމޯލްޑ ވްސްއާއ  ިއައ ލޭންޑަރސް ިނަމަވެސް ލ ޔުމެއް
ިރަޖ ސްޓްރީކޮްށފައ ވަނީި ިހ ންގަުމންދާިސްކޫލްތައް ިދަށުްނިމ ހާތަނަްށިރާއްޖޭގައ  ިޕާޓްނަރޝ ޕްގެ ހަދާފައ ވާ

 ނަމުގައ ކަންިފާހަގަކުރެވޭތީިމ ިމައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ިިބ ޑްިކާމ ޔާބުކުރ ިފަރާތުގެ
 

0-ިި ިސެކްޝަން ިއޮގަނައ ޒޭޝަނާއ ،6ިިއ ވެލުއޭޝަންގެ ނޑައަޅާފައ ވަނީ ިކަ ިދ ނުމަށް ިމާކްސް އަށް
ިމ ބ ޑްި ިދ ންއ ރު ިމާކްސް ިބެލުމަށްފަހުގައ ކަމާއ ،ިމ ބަޔަށް ިފެންވަރަށް ިޓީޗަރުންގެ ިއަދ  ިޓީމާއ  މެނޭޖްމަންޓް

ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ާވިިފަރާތުގެިކާމ ޔާބުކުރ  ިނަމުގައ  ިއެފަރާތުގެ ިބަލާފައ ވަނީ ޕްރޮޕޯސަލްގައ 
ިވާގޮތުްނި ިސްޓްރަކްޗަރގައ  ިއެ ިސްޓްރަކްޗަރއަށްކަމާއ ، ިއޮގަނައ ޒޭޝަން ިމޯލްޑ ވްސްގެ އައ ލޭންޑަރސް

ިފަރާތަކީ ިކާމ ޔާބުކުރ  ިިބ ޑް ިވީނަމަވެސް ިޗެއަރމެންކަމުގައ  ިމޯލްޑ ވްސްގެ ިޕްރޮޕޯސަލްިއައ ލޭންޑަރސް މ 
ި ިފަރާތަކީހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިކާމ ޔާބުކުރ  ިގޮތުގައ ިިބ ޑް ިއޮގަނައ ޒޭޝަނެއް ިކަމަށްވުމާއެކު ނަމުގައ 

ި ިފުރ ހަމަ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދ ނުމަށް ިސެކްޝަނަށް ިއުފެޭދކަމާއ ،ިމ  ިސުވާލު މާކްސ1ިިްބެލެވ ދާނެކަމާމެދު
ިފަރާތުގެ ިކާމ ޔާބުކުރ  ިދީފައ ވާއ ިބ ޑް ިޕްރޮޕޯސަލްއަށް ިއެ ިމުޅި 1ިރު، ިވ ަޔސް ިކަމުގައ  ިނުލ ބުނު މާކްސް

ިއ ވެލުއޭޝަންގެިއެންމެިގ ނަިމާކްސްިލ ބޭނީިއެފަރާތަށްކަންިފާހަަގކުރެވޭތީިމ ިމައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ި

މަދްރަސަތުލްިއަމީރުިއަޙްމަދާއ ިހެންވޭރުިޕްރީސްކޫލްިއައުޓްސޯސްިކޮށްގެންިހ ންގުމަށްިޝައުޤުވެރ ވާިި-4
ިހޯދުމަ ިދެމެދުިފަރާތެއް ިއ ދާރާއާ ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިމާލޭ ިފަރާތާއ  ިކާމ ޔާބުކުރ  ިބ ޑް ިހުޅުވާލެވުނު ށް

ި ިނަން ިނަމަކަށް ިފަރާތުގެ ިކާމ ޔާބުކުރ  ިބ ޑް ިސުރުޚީގައ  ިއެއްބަސްވުމުގެ ިވެވުނު ލ ޔެވ ފައ ވަނީިުނބައ ކޮށް
ިންގީއެވެ.އޮޅުމަކުންިކަމަށްވާނަމަިއެއްބަސްވުންިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިސ ޓީިކައުންސ ލަށްިއެ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

2- ި ިހުކުރުކުރާ ި)މަސްޖ ދުއްތައުބާ،0ިިހއ.އ ހަވަންދޫގައ  މ ސްކ ތުގައ 
ި، މަސްޖ ދުއްތަޢާވުން ިހުކުރުކުރުމަށް ިއ މާމުވެ ިމަސްޖ ދުއްނަޞްރު( ިހއ.އ ހަވަންދ1ިިޫއަދ  އ މާމުން

ިފަރާތްތައްި ިހުކުރުކުރާނޭ ިއ މާމުވެ ިމ ސްކ ތްތަކުގައ  ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާއ ރު،ިއެ ިއ ދާރާގައ  ކައުންސ ލްގެ
ިލ ޔެގެންކަ ިފޮތެއްގައ  ިޚާއްސަ ިވަކ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިހުރ ހާިހަމަޖައްސަނީ މާއ ،ިއެ

ދެންނެވުމެއްވެސްިހުކުރުިއ މާމުންނާއ ،ިމ ސްކ ތުިމުދ މުންނަށްިޮފނުވާފައ ވަނީިހއ.އ ހަވަންދޫިކަުއންސ ލްި
ިމައްސަލައ ގެި ިމ  ިޖަހާފައ ކަން ިތާރީޚް ިދުވަހުގެ ިބުރާސްފަތ  ިހަފްތާއެއްގެ ިކޮންމެ ިނަމުގައ  އ ދާރާގެ

 އާއ ،ިތަހުޤީޤަށްިހޯާދފައ ވާިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގޭތީ
 
1- ި ިހުކުރުކުރާ 0ިިހއ.އ ހަވަންދޫގައ  ިހުކުރުކުރުމަށް ިއ މާމުވެ އ މާމުނ1ިިްމ ސްކ ތުގައ 

ިބަލާފައ ވާި ިމައްސަލާގައ  ިމ  ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވީނަމަވެސް، ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ހއ.އ ހަވަންދޫ
(ި 02ިިމުއްދަތު 1021ިިޖެނުއަރީ 22ިިއ ން 1021ިިމެއ  ިފޮނުވާފައ ވާ ިއ މާމުންނަށް ިގައ  29ިއަށް(

ި ިތަާފތު ިފޮނުވާފައ ވަނީ 6ިި'ދެންނެވުން' ިއެ ިޝަކުވާގައ 29ިިއ މާމުންނަށްކަމާއ ، ިތެރެއ ން ދެންނެވުމުގެ
 ދެންނެވުމުގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ވާިކަމާއ ،26ިިބަޔާންކޮށްފައ ވާިހއ.އ ހަވަންދޫިކައުންސ ލްގެިރައީސްި

 
0- 02ިި 1021ިިޖެނުއަރީ 22ިިއ ން ިހަމައަށް،1021ިިމެއ  ިހ މެނ29ިޭއާ އ ރު،ިހުކުރު

ި ިހުކުރުކުރާ 0ިިހއ.އ ހަވަންދޫ ިތ ބ  ިހުކުރުކުރަން ިއުސޫލުނ6ިިްމ ސްކ ތުގައ  ިހަމަހަމަ އ މާމުންނަށް
ި ިކުރެވޭނީ ިއ މާމަކަށް ިކޮންމެ ިގ ނަވެގެން ިމުއްދަތުގައ  ިމ  ިޖައްސާނަމަ، 9ިިހުކުރުކުރަން 20ިނުވަތަ

ިބަޔާންކޮށްފަ ިމ ޝަކުވާގައ  ިމުއްދަތުގައ  ިމ  ިވީނަމަވެސް، ިެތރެއ ންިހުކުރުކަމުގައ  ިދެފަރާތުގެ އ ވާ،
 ހުކުރުިކޮށްފައ ވާިކަމާއ ،21ިިހުކުރުިކޮށްފައ ވާއ ރު،ިއަނެއްިފަރާތުނ22ިިިްއެއްފަރާތުންި

 
ިއ މާމުެވ1021ިި -4 ިމ ސްކ ތްތަކުގައ  ިހުކުރުކުރާ ިހުރ  ިހއ.އ ހަަވންދޫގައ  ިއަހަރު ވަނަ

ިއ ދާރާއ ްނި ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިތާވަލެއް ިރަސްމީ ިގޮތުގެ ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ހުކުރުކުރުމަށް

ިފައ ދާިހއ.އ ހަވަ ިއ މާމުންނަށް ިދެ ިއޮްނނަ ިގާތްކަން ިއޭނާއާ ިަރއީސް ިކައުންސ ލްގެ ންދޫ
ިހުކުރުި ިހުކުރުތަކުގައ  ިއަންަނ ިޖެހ ޖެހ ެގން ިއ މާމުންނަށް ިދެ ިއެ ހޯދައ ދ ނުމަށްޓަކައ 
ި ިހުންނަ ިއެރަށުގައ  ިހަދާއ ރު ިމ ގޮތަށް ިކަމަށާއ ، ިދެމުންދާ ިފުރުޞަތު 0ިކުރުމުގެ

ި ިހުކުރުކުރާނެ ިކަމަށާއ ،1ިިމ ސްކ ތުގައ  ިއެބަތ ބ  ިހަދާފައ ވާ( ި)ކޯސް ިއ މާމުން ވަރަކަށް
ިނުޭދި ިފުރުޞަތު ިުކރުމުގެ ިހުކުރު ިދައުރުވާގޮތަށް ިެމދުގައ  ިއ މާމުންތަކުގެ ިއެ ނަމަވެސް،

ިކަމަށްިބުނާިމައްސަލަ.
ި

39 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިކަ ިތާރީޚް ިހަމަޖައްސާ ިއ މާމުން ިހުކުރުކުރުމަށް ިއ މާމުވެ ިމ ސްކ ތްތަަކށް ިެނތުމުން ނޑައަޅާފައ ވާިފެންނަން
މ ސްކ ތުގައ ،0ިިގޮތްިސާފުކޮށްިއެނގެންިނެތްކަމާއ ،ިމ ިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިހއ.އ ހަވަންދޫިހުކުރުކުރާި

ި ިހުކުރުކޮށްފައ ވާ 6ިިއ މާމުވެ ިތެރެއ ން 2ިިއ މާމުންގެ ިފ ޔަވައ ،ިއަނެއް ިއ މާމުވ0ިިެއ މާމު އ މާމުންނާއ 
 އަކުންިކަމާއ ،ހުކުރުކުރުންިހަވާލުކޮށްފައ ވަނީިާދދ ިއެއްިހަމަ

 
0- ި ިހ މެނޭ ިމައްސަލައ ގައ  ިމި 2ިމ  ިޙަވާލުކުރުމުގައ  ިހުކުރުކުރުން ިއ މާމުވެ އ މާމަށް،

ި ިއަނެއް ިހަވާލުކޮށްފައ ާވ ިހުކުރުކުރުން ިއ މާމުވެ ިހުުކރުކުރުނ0ިިްމުއްދަތުގައ  ިއެއްހަމައަކުން އ މާމުންނާއ 
ިލ ޔެކ  ިފެންނަންހުރ  ިަމއްސަލާގައ  ިމ  ިނުވާކަން ިމަްއސަލައ ގެިހަވާލުކޮށްފައ  ިމ  ިއެނގޭތީ، ޔުންތަކުން

ިހުކުރުކުރުންި ިއ މާމުވެ، ިމ ސްކ ތްތަކުގައ  ިހުކުރު ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިފަދައ ން، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ޝަކުވާގައ 
ި ިރަޖ ސްޓްރީވެފައ ވާ ިއ ދާރާގައ  ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިހުކުރުކުރުމަށް 01ިހަވާލުކުރުމުގައ ،

 ކުރުމުގައ ިހަމަހަމަިފުރުޞަތެއްިދީފައ ނުވާކަންިލ ޔެކ ޔުންތަކުންިއެނގެއެވެ.އ މާމުންނަށްިއ މާމުވެިހުކުރު
 

ިރައީސްއާި -6 ިކަުއންސ ލްގެ ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިމ  ނަމަވެސް،
ިއެދެި ިއެނގ ފައ ނުާވތީާއއ ، ިތަހުޤީޤަްށ ިގާތްކަމެއްކަްނ ިކ ާހ ިއޮތީ ިއ މާމުްނނާ ިދެ ިއޮންަނ ގާތްކަން

ިއެނޭގތީއާއ ،ިިއ މާމުންނަކީ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުން ިފެންަނންހުރ  ިމުވައްޒަފުންކަށް ިއ ދާރީ އެކައުންސ ލްގެ
ި ިހުކުރުކުރާ ިޖެްއސުމުގައި 0ިހއ.އ ހަވަންދޫގައ  ިހުކުރު ިއ މާމުންނަށް ިހުކުރުކުރާ ިއ މާމުވެ މ ސްކ ތުގައ 

ިއ މާ ިހުކުރުކުރާނެ ިއ މާމުވެ ިނެތުމުން ިކަނޑައަޅާފައ  ިއުސޫލެއް ިވަކ  ނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ިކަ މުން
ިއ ޚްތ ޔާރެއްކަމަށްވާތީއާއ ،ި ިލ ބ ގެންވާ ިއެކައުންސ ލަކަށް ނޑައެޅުމަކީ ިކަ ިއ މާމަކު ިފެންނަ އެކައުންސ ލަކަށް
ރަށްރަށުގެިމ ސްކ ތްތަކުގައ ިއ މާމުވެިހުކުރުކުރާނެިއ މާމުންިކަނޑައެޅުމަކީިއެިރަށެއްގެިރަށުިކައުންސ ލްގެި

ިކަމެއްކަމަށް ިމައުލޫމާތުިިއ ޚްތ ޔާރުގައ ވާ ިތަހުޤީޤަށް ރޒްއ ން ިއެފެއާ ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިނުފޫޒުި ިމަޤާމުގެ ިރައީސްގެ ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އ ހަވަންދޫ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމައްސަލައ ގައ  ިމ  ދީފައ ވާތީ،

ިޖާގަ ިބަާލެނ ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާކަމަްށ ިހޯދައ ދ ނުަމްށ ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިމީހަަކށް ިވަކ  އެއްިބޭނުންކޮށްެގން
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި-އެންޓި ، ނެތުމުން ިޤާނޫނުގެ ިކޮމ ޝަނުގެ ިމ މައްސަލައަކ10ިިީކޮރަޕްޝަން ިދަށުން ިމާއްދާގެ ވަނަ
 ކޮރަޕްޝަންިގެިކުށެއްިހ މެނ ފައ ިނުވާިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަނޑައަޅައ ިމ މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ިި

 

ިނީއެވެ.މ ިމައްސަލާގައ ިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަ

 
2. ި ިހުކުރުކުރާ ިމަސްޖ ދުއްތަޢާވުނ0ިްހއ.އ ހަވަންދޫގައ  ި)މަސްޖ ދުއްތައުބާ، އަދ ި، މ ސްކ ތުގައ 

ި ިުހކުރުކުރުމަށް ިއ މާމުވެ ިއ ދާާރގައި 1ިމަސްޖ ދުއްނަޞްރު( ިކައުންސ ލްގެ ިހއ.އ ހަވަންދޫ އ މާމުން
ި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝަކުވާގައ  ިމ  ިވީނަމަވެސް، ި)ރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ  02ިިމުއްދަތު 1021ިޖެނުއަރީ

ިފޮނުވާފައ ވ1021ިިާމެއ 22ިިއ ންި ިއ މާމުންނަށް ިއެނގޭގޮތުގައ ،ިމި 29ިއަށް(ިގައ  ދެންނެވުމުން
ި ިއޭގެތެރެއ ން ިހުކުރުކޮށްފައ ވަނީ ިއ މާމުގެ 6ިިމުއްދަތުގައ  ިއެ އ މާުމންގ6ިިެއ މާމުންނަށްކަމާއ ،

ިއެކަކު 22ިިިތެރެއ ން ިކޮށްފައ ވާއ ރު، 21ިިިފަރާތުންިއަނެއްހުކުރު ިކަމާއ ، މ ިހުކުރުކޮށްފައ ވާ
ިއ މާމުވެި ިމުއްދަތުގައ  ިމ  ިޙަވާލުކުރުމުގައ  ިހުކުރުކުރުން ިއ މާމުވެ ިއެއްފަރާާތއ  ިހ މެނޭ މައްސަލައ ގައ 

ި ިއަނެއް ިހަވާލުކޮށްފައ ވާ 0ިހުކުރުކުރުން ިހަވާލުކޮށްފައި ި ިހުކުރުކުރުން ިއެއްހަމައަކުން އ މާމުންނާއ 
ިފެންނަންހުރ  ިއ މާމުވެިިނުވާކަން ިރަށްރަށުގައ  ިދ ެވހ ރާއްޖޭގެ ިއެނގޭތީ، ލ ެޔކ ޔުންތަކުން

ިއ ސްލާމ ކްި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއުސޫލެއް ިޢަމަލުކުރާނެ ިކަނޑައެޅުމުގައ  ިއ މާމުން ހުކުރުކުރުމުގައ 
ނޑައެޅުމުގައ ި ިކަ ިއ މާމުން ިހުކުރުކުރުމުގެ ިއ މާމުެވ ިނުވާތީއާއ ، ނޑައަޅާފައ  ިކަ ރޒްއ ންވެސް އެފެއާ

ިދަޢުލަތުގެިއ ޚްތ ޔާ ިހުކުރުކުރުމަކީ ިއ މާމުވެ ިދީފައ ވާތީއާއ ، ިކައުންސ ލްތަކަށް ިރަށްރަށުގެ ރު
ނޑައެޅ ފައ ި ިކަ ިއުސޫލެއް ިޢަމަލުކުރާނެ ިމ ކަމުގައ  ިކަމަކަށްވާތީ، ިކުރުވާ ިޚަރަދުކޮށްގެން މާލ އްޔަތުން

ިކޮރަޕްޝަން ިއެންޓ  ިފެންާނތީ، ިތަހުޤީަޤށް ިގޮތްކަމަށް ިއ ންޞާފުވެރ  ިއެންމެ ކޮމ ޝަނުގެިިއޮތުމަކީ
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ި 10ިިޤާނޫނުގެ ިމާއްދާގެ ިއުޞޫލެއ0ިިްވަނަ ިޢަމަލުކުރާނެ ިމ ކަމުގައ  ިދަށުން ިގެ ި)ނ( ގެ
ނޑައެޅުމަށްިލޯކަލްިގަވަންމަންޓްިއޮތޯރ ޓީިމެދުވެރ ކޮށްިހއ.އ ހަވަންދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށާއ ،ި ކަ

 ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއެންމެހާިރަށުިކައުންސ ލްތަކަށްިއެންގީއެވެ.
ި
ި

ިސޮއ ކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ،ި -2 ިޒާހ ރު ިއަޙްމަދު ިބައެއްފަހަރު ިހާޒ ރީގައ  ިސްކޫލްގެ އ ހައްދޫ
ިޒާހ ރުއަށްި ިއ ސްލާކުރުމަށް ިއެކަން ިގަޑ ޖަހާފައ ނުތީ ިހާޒ ރުވީ ިސްކޫލަށް ިބައެއްތަންތާނގައ  ސޮއ ކޮށް

ި ިނަްނބަރު ިމ ކޮމ ޝަންގެ ިއ ދާރާއަށް ިޤައުމީ ިސަރަހައްދުގެ ިދެކުުނ ިމެދު -B/EDU-123އެންގުމަށް
ިޔުނ ޓުގ2009/2011/04ިިެ ިއެޑ ޔުކޭޝަން ިސަރަހައްދުގެ ިދެކުނު ިމެދު ިގުޅ ގެން ިއެންގުމާ ސ ޓީން

ި ިޒާހ ރަށSCPEU/N/2011/01ިިް-209ނަންބަރު ިއަޙްމަދު ިޕްރ ންސ ޕަލް ިސްކޫލްގެ ިއ ހައްދޫ ލ ޔުމުން
 ލ ޔުމުންިނަސޭހަތްދެވ ފައ ވާތީިމ މައްސަލަިމ ހ ސާބުންިނ ންމީއެވެ.ި

ިސްކޫ -1 ިދުވަސްދުވަހުިއ ހައްދޫ ިބައެއް ިހާޒ ރީގައ  ިޒާހ ރު ިއަޙްމަދު ިޕްރ ންސ ޕަލް ލްގެ
މ ކޮމ ޝަންެގިަތޙްޤީގަށްިި،ސޮއ ނުކޮށްިހުރެފައ ިއަދ ިސޮއ ޮކށްފައ ިބައެއްިތަންަތނުގައ ިގަޑ ުނޖަހާިހުރެފައ 

ިފަހު ިހުރ ތަންތާނގައ  ިސޮއ ނުކޮށް ިހާޒ ރީގައ  ިކުރ ން ިގުޅ ގެން، ިހާޟ ރުކުރުމާ ިޒާހ ރު ްނިއަޙްމަދު
ިޒާހ ރުި ިފަުހން ިތަްނތާނގައ  ިހުރ  ިކުރ ްނ ިގަޑ ނުޖަހާ ިސޮއ ކޮށް ިސޮއ ކޮށްފައ ވާތީއާއ ، ނޑުކޮށް ގަ
ިަތޙްޤީގަށްި ިެބލ ބެލުުމން ިހާޟ ރީ ިބަޔާނުްނނާއ ، ިޓީޗަރިޝާކ ރުގެ ިލީޑ ންގ ިސްކޫލުގެ ގަޑ ޖަހާފައ ވާކަން

ިމުވައް ިބަަލހައްޓާ ިހާޟ ރީ ިޒާހ ރުކުރީ ިމ ކަްނ ިއައ ޝަތުިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީއާއ  ޒަފުކަމުގައ ވާ
ިޒާހ ރުި ިއަޙްމަދު ިފޮރުވުމަށް ިހެކ  ިބުނެަފއ ވާތީ، ިބަޔާނުގައ  ިތަޙްޤީގަށްދ ން ިރަޝީދާ ރަޝީދާލައްވާކަމުގައ 

ި ިސާބ ތުވާީތ ިތަޙްޤީގަށް ިމަސައްކަތްކޮށްފައ ވާކަން ިއޮސްކާ( ިހުއްޓުވުމާއ 1001/1ިި)ލ.ގަން "ކޮރަޕްޝަން
ި ިޤާނޫނު"ިގެ ިމާއ20ިްމަނާކުރުމުގެ ިމައްޗަށްިވަނަ ިއޮސްކާ(ގެ ި)ލ.ގަން ިޒާހ ރު ިއަޙްމަދު ިދަުށން ދާގެ)ހ(ގެ

ިދަޢުވާކުރުމަށްިޝަރީޢަތަށްިހުަށެހޅުމަށްޓަކައ ިޕްރޮސެކ ޔުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވީއެވެ.

ި ިފެބްރުއަރީ ިޒާހ ރު، ިއަޙްމަދު ިޕްރ ންސ ޕަލް ިސްކޫލް ިއ ހައްދޫ ިފެށ ގެނ1022ިްލ.ގަމު ން
ގައ ިސ ންގަޕޯރއަށްިދާންވެގެންިފާއ ތުވި 1022ރެފައ ިޖޫންިޙާޟ ރީގައ ިސޮއ ިނުކޮށްިހު

ިއެއްވެސްި ިއެއ ން ިއެކަމަކު ިސޮއ ކޮށްފައ ވާކަމަށާއ ، ިއެއްފަހަރާ ިގޮޅީގައ  ދުވަސްތަކުގެ
ިއައ ފަހުންވެސްި ިސ ންގަޕޫރުން ިއަދ  ިޖަހާފައ ނުވާކަމަށާއ ، ިއައ ގަޑ  ދުވަހެއްގައ 

ިއ ތުރުގަޑީގެ ިސޮއ ނުކުރާކަމަށާއ ، ިފައ ސާިިޙާޟ ރީގައ  ިއ ތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްނުކޮށް،
ިބަރާބަރަށްިނަގަމުންދާކަަމށްބުނާިމައްސަލަ.

ި

40 
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

މާލެިއާއ ިވ ލ ގ ލީގައ ިހުރ ިފުލެޓްތަކުގެިމެއ ންޓެެނންސްިބަލަހަްއޓާދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމާިގުޅޭގޮުތންިމާލޭި
ި ިއ ޢުލާނުކޮށްފައ ާވތީއާއ  ިޢާއްމުކޮށް ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިމަޢުލޫމާތުިސ ޓީ ިގުޅ ގެން އެއ ޢުލާނާ

ިމެއ ންޓެެނންސްކޮށްި ިފްލެޓް ިދީފައ ވާއ ރު ިމަޢުލޫމާތު ިލ ޔުމުން ިފަރާތްތަކަށް ިޙާޟ ރުވ  ސާފުކުރަން
ިަމސައްކަތްި ިކަރުދާހުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިދޫކުރ  ިއެއ ދާރާއ ން ިބެެލހެއްޓުމަށް ިސެކ އުރ ޓީ ބެލެހެއްޓުމާއ 

ިނެތް ިޖަހާފައ  ިމުއްދަތު ިަމޢުލޫމާުތިޙަވާލުކުރެވޭނެ ިގޮތުން ިމ ކަމާގުޅޭ ިކައުންސ ލުން ިސ ީޓ ިމާލެ ނަމަވެސް
ި ިމުއްދަތަކީ ިޕްރޮޖެކްޓްގެ ިބައްދަލުވުމުގައ  ިދީފައ ވާތީއާއ 20ިިދ ން ިމައުލޫމާތު ިއަނގަބަހުން އަހަރުކަމަށް

ިބަޔާްނކޮ ިޝީޓުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިކޮށްފައ ވަނީ ިއ ވެލުއޭޓް ިބ ޑުތައް ިހުށަހަޅާފައ ާވ ށްފައ ވާިއެއ ޢުލާނާގުޅ ގެން
ިޙަވާލުކޮްށފައ ވަނީި ިމ މަސައްކަތް ިދީގެންކަަމށްވާތީ ިޕޮއ ންޓް ިއެއްގޮތަށް ިކްރައ ޓީރ ޔާއާ އ ވެލުއޭޝަން
ިކުރެވުނުި ިހަވާލު ިމަސައްކަތް ިވާތީއާއ  ިކަމަށް ިއުޞޫލުން ިބީލަމުގެ ިވާދަވެރ  ިބޮޑުގޮތެއްގައ  ހާމަކަން

ިއެއް ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިމާލެ ިފަރާތަކާ ިއެއްވެސް ިމުވައްޒަފަކާވެސްިކުންފުނީގެ ިއަދ  ިމެމްބަރެއް ވެސް
ިހުރ ި ިވ ލ ގ ލީގައ  ިއާއ  ިމާލެ ިނުވާތީއާއ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ  ިތަޙްޤީޤަށް ިއޮތްކަން ިގުޅުމެއް އެއްވެސްކަހަލަ
ިސ ޓީި ިމާލެ ިޙަވާލުކުރުމުގައ  ިއެުކންފުންޏާއ  ިމަސައްކަތް ިަބލަހައްޓާދ ނުމުގެ ިމެއ ްނޓެނެންސް ފުލެޓްތަކުގެ

ިއެއްވެ ިބޭނުްނކޮށްގެްނިކައުންސ ލްގެ ިނުފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިއެފަރާތްތަކުގެ ިމުވައްޒަފަކުވެސް ިއަދ  ިމެމްބަރަކު ސް
ިނުވާީތި ިކުރެވ ފައ  ިފާހަގަ ިތަހްޤީަގށް ިކޮށްފައ ވާަކން ިމަސައްކަތް ިދ ނުމަށް ިހޯދައ  ިފައ ދާ ިފަރާތަކަށް ވަކ 

ިނަންަބރިި ިިޤާނޫން ިޤާ-)އެންޓ ، 1001/20މ މައްސަލައަކީ ިކޮމ ޝަނުގެ ވަނ10ިަނޫްނ(ިެގިކޮރަޕްޝަން
ި ިެގ ި)ހ( ިޒާތުގ2ިިެމާއްދާގެ ިުނވާ ިއެކުލެވ ެގން ިކުށެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިފަދައ ން ިގައ ވާ ިަނންބަރ ވަނަ

މައްސަލަިނ ންމީއެވެ.ި ނޑައަޅައި  ިމައްސަލައެއްިކަމަށްިކަ
ި

ިމ މައްސަލައާއ ިގުޅ ގެންިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

 

 ިާިޯހދުމ ިފަާރތެއް ިބަލަހައްޓާދޭނެ ިމެއ ންެޓނެންސް ިފުލެޓްތަކުގެ ިދ ރ އުޅެމުންދާ ިމީހުން މާލޭގައ 

ިޙަވާލުކުރުމަށްި ިބަޔަކާ ިެބލެހެއްޓުމަްށ ިފްލެޓްތައް ިދ ރ އުޅެމުންދާ ިމީހުން މާލޭގައ 
ިމަރުޙަލާ ިއެންމެފަހުގެ ިމަހަކު ިފަާރތާ ިބަލަހައްޓާ ިފްެލޓް )ފަސްލައްކ5,0000.00ިިަނ މ ،

ިރުފ ޔާ(ިރުފ ޔާއަށްިޙަވާލުކުރަންިނ ންމާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްަސލަ.
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ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިމަުޢލޫމާތުަގއި  ިދީފައ ވާ ިއ ޢުާލނާގުޅ ގެން ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކަުއްނސ ލްގެ ިސ ޓީގެ ިމާލޭ ގުޅޭގޮތުން

ިާފހަގަކުރެވޭ ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަން ިމުއްދަތެއް ިހަވާލުކުރެވޭނެ ިއޮތްތަނުަގއ ިމ މަސައްކަތް ިކުރ އަށް ތީ،

ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ުދގެި ިހޯދުމުގައ  މ ފަދަިމަސައްކަތްތައްިކުރުވުމުގައ ިނުވަތަިޚ ދުމަތްތައް

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއާއި 00ިގ20ިިެވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއާއ ިމ ގަވާއ ދުގެިބާބ00ިިުގ20ިިެބާބުި

ި ިބާބު 20ިިމ ގަވާއ ދުގެ 00ިިގެ ިމާއްދާގެ ި)ވަނަ ިގެ ިމަތ ނ2ިް)ށ( ިގޮތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  )

އެސްޓ މޭޓްިހުށަހެޅުމަށްިބޭުނންާވނެިފުރ ހަމަިމަޢުލޫމާތު،ިމަުޢލޫާމތުިކަރުދާހުގައ ިހ މަނައ ިމަޢުލޫާމތުި

 ސާފުކުރަންިޙާޟ ރުވާިފަރާތްތަކަށްިދ ނުމަށްިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 

 ިްިކައުންސ ލ ިސ ޓީ ިދައްކާފައ ވާިިމާލޭ ިފަރާތަށް ިބަލަހައްޓާ ިފްލެޓް ިވައުޗަރުން ިޕޭމެންޓް އ ދާރާގެ

ިގަވާއ ދުގ500,000.00ިިެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިޚަރަދުކޮށްފައ ވަނީ ިރުފ ޔާ )ފަސްސަތޭކަހާސް(

ިޚ ލާފަށ4.06ިް ިއާ ި)ށ( ިއާއ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިވައުޗަރުގައ ވާި، ވަނަ ިޕޭމެންޓް ިއައ ޓަމްގައ  ބަޖެޓް

އްކޭނެވަރަށްިބާކީިނެތ ސް،ިއައ ޓަމްިޑެބ ޓްކޮށްަކންިފާަހގަކުރެވޭތީ،ިކުރ އަށްިއޮތްިތަނުަގއ ިފައ ސާިދެ

ިފައ ސާި ިފަރާތަށް ިބަލަހައްޓާ ިފްލެޓް ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމުގެ ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ މާލޭ

ި ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ ްއޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ 4.06ިިދޫކުރުމުގައ  ިއާއ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިއާިވަަނ )ށ(

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތ ންިޚަރަދުކުރުމަށްިމާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.

 
 

 ިިާމ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމަށްިނ ންމާފައ ވާިފަރާތުންިުހށަހަޅާިއަގުގެިއ ތުރުންިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރ



 

32 
 

ނ މުނުގޮތްިމައްސަލަި ސުމާރުި މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާި 
 ނަންބަރުި

ިތެރޭގައ ިހ މެނޭިސ ނަ ިތަންތަނުގެ އ ންިއެފަރާތަށްިދ ުނމަށ4ިިްމާލެިފަރާތަށްިލ ބ ދެޭވނެިފައ ދާތަކާއ 

ި ނޑައަޅާފައ ވާ ިސ ޔާސަތުތަކ0ިިާކަ ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިދ ނުމަކީ ިހޯދުމަށް ިޢާންމުދަނީ ިއެފަރާތަށް ފުލެޓް

ިކުރެވުނުި ިއެންވަޔަރަންމަންޓާއެކު ިއެންޑު ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކަމެއްކަމަށް ފުށުއަރާ

ިކައުންސ ލާ ިސ ޓީ ިމާލެ ިއެނގ ފައ ވާ ިވެވުނުިމަޝްވަރާތަކުން ިދެމެދު ިކޮންސްޓަރަކްޝަނާއ  ިވ ލެޖް އ 

ވަނަިމާއްދާަގއ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިބ ންތަކުގެިެތރެއ ންިމ ނ ސްޓރީިއޮފްިހައުސ ންގ0ިިއެއްބަސްވުމުގެި

ިއެތެރޭގައާއި  ިޢ މާރާތުގެ ިއަދ  ިނުދެވޭނެކަމަާށއ ، ިފުލެޓެއް ިއެއްވެސް ިއެންވަޔަރަންމަންޓުން އެންޑް

ިޯގތީގައ  ިހުންނަ ިނުކުރެވޭނެކަމަްށިިޢ މާރާތް ިޢ މާރާތެއް ިއެއްވެސް ިޞަރަޙައްދުގައ  ިހުސްބ ން އޮންަނ

ިވަނަިމާއްދާިއ ޞްލާޙުކުރުމަށްިސ ޓީިކައުންސ ލަށްިއެންގީއެވެ.0ިބަޔާންކޮށްިއެއްބަސްވުމުގެި

 


