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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްއެންވަޔަރަންމަންޓުންްމި ްއޮފް މިނިސްޓްރީ
ްބައިއެނުއަލްް ްފުރަތަމަ ްކޭޓަރިންގގެްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަނަކާއި ްބާއްވާނެ ްޖަލްސާ ްއިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ްރިޕޯޓް ްއަޕްޑޭޓް

އިޢުލާނާްގުޅިގެންްހުށަހެޅުނުްޕްރޮޕޯސަލްތައްްއިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާްގޮތްްމަސައްކަތްްކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކުރިް
ް ްފަރާތުންބެލިއިރު، ްދިނުމަށްްްއެއް ްމެނޫއަށް ްހިމަނާފައިވީނަމަވެސް ްމެނޫ ްލަންޗުގެ ްކޯޓޭޝަނުގައި ހުށަހެޅި

އްކަތުގެްއަގަށްްދީފައިވާްބިޑްްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކަށްްމަސަ، ޕޮއިންޓްްއެފަރާތަށްްދީފައިނުވާކަމާއ5ްިކަނޑައަޅާފައިވާް
ްދިނުމުންވެސް،ް ްޕޮއިންޓް ްއިޞްލާޙުކޮށްގެން ްމިކަންކަން ްފާހަގަކުރެވިޔަސް ްކޮށްފައިވާކަން ްރައުންޑްއޯފް ޕޮއިންޓް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްނާންނާތީ، ްބަދަލެއް ްފަރާތަށް ްލިބޭ ްޕޮއިންޓް ކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ13/2008ްްިއެންމެމަތިން
ް ްޤާނޫނު(ްގެ ް)ވަނ25ްްަކޮމިޝަނުގެ ް)ހ(ްގެ ްކުށެއ1ްްްމާއްދާގެ ްކޮރަޕްޝަންގެ ްފަދައިން ްނަންބަރުގައިވާ (ްވަނަ

ްއެވެ.މިްމައްސަލަްނިންމީ، އެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި

ްފުރަތަމަް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެންވަޔަރަމަންޓުން ްއޮފް މިނިސްޓްރީ
ްބާއްވާނެްްބައިއެނުއަލް ްޖަލްސާ ްއިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ްރިޕޯޓް އަޕްޑޭޓް

ްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކަންތައްްްގެްްތަނަކާއިްކޭޓަރިންގ ހަމަޖައްސައިދޭނެ
ހުށަހެޅިއިރުްއަގުގެްފަރަޤުްތަފާތުވެް ބިޑުްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންް
ްއެ ްހުރިނަމަވެސް ްބުނާްްތަޖުރިބާ ްނުވާކަމަށް ްލިބިފައި މަސައްކަތް

 މައްސަލަ.
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ސަމާލުކަންްގައިްމަސައްކަތްތައްްޙަވާލުކުރާނެްފަރާތްތައްްކަނޑައެޅުމުގައިްތިރީގައިމިވާްކަންކަންްކުރިޔަށްްއޮތްްތާްްއަދި
ްދިނުމަށްްމިނިސްޓަރީްއޮފްްއެންވަޔަރަންމަންޓަށްްއެންގުމަށްްވެސްްނިންމީއެވެ.

ް
 ް ްޕްރޮފައިލަށް ްކުންފުނީގެ ްކުރުމުގައި ްއިވެލުއޭޓް ްބިޑްތައް ްހުށަހަޅާ ްމަސައްކަތަށް ޕޮއިންޓ10ްްްމި

ދިނުމަށްްހަމަޖައްސާފައިވާއިރު،ްބީލަންތައްްއިވެލުއޭޓްކުރުމުގައިްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެްގަވާއިދުގެް
ގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްކަންތައްތަކުގެްއިތުރ10.45ްްު ްކަންތައްތަކެއްްހިމަނާނަމަްވަނަްމާއްދާގެް)ޅް(

ދައުލަތުގެްްއެްކަންތައްތަކަކީްމާއްދީގޮތުންނާއިްފައިސާގެގޮތުންްއަގުކުރެވޭްކަންކަމަށްްވާންވާނެކަމަށްް
ް ްގަވާއިދުގެ ްކުންފުނީގ10.46ްްެމާލިއްޔަތުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ްގައި ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

 ށްްނުފެންނަކަން.ޕްރޮފައިލަށްްޕޮއިންޓްްދޭގޮތަށްްހަމަޖެއްސޭނެކަމަ
ް 

 ް ްޙަވާލުކޮށްފައިވާ ްމިހާރު ްމަސައްކަތް ްބަލާއިރު،ްްކުންފުނިންްމި ްޕްރޮޕޯސަލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
އެފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވާްޕްރޮޕޯސަލްއަކީްތިންވަނަްފަރާތެއްްމެދުވެރިކޮށްްއެްމަސައްކަތްްކުރުވާގޮތަށްް

އެފަް ދަްފަރާތަކާްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރުމުންްމަސައްކަތުގެްހުށަހަޅާފައިވާްޕްރޮޕޯސަލެއްކަމަށްްބެލެވޭތްީ،
 އަގުްބޮޑުވެގެންދާނެކަމަށްްފެންނަކަން.

ބޭއްވިްބ.އޭދަފުށީްްގައ2019ްިއޮކްޓޫބަރ02ްްުމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ނިންމާފައިވަނީްއޭދަފުށީގައިްހުންނަްމަލްޓިޕަރޕަސްްއިމާރާތުގެްްވަނަްޖަލްސާއިނ98ްްވަނަްދައުރުގ3ްްެކައުންސިލްގެް
ްގޮތަށްްއިތުރުކޮށްދިނުމަށްްއެފަރާތުންްހުށަހެޅިްޕްރޮޕޯސަލާްއެއްްހިންގަމުންގެންދާްރެސްޓޯރެންޓުގެްމުއްދަތުްގޯތިތެރޭގައި

ްހިޔާކުރުމަށް ްގޯޅި ްއޮންނަ ްނުކުމެވޭގޮތަށް ްވަދެ ްއިމާރާތަށް ްއިތުރުކުރަންްްމަލްޓިޕަރޕަސް ްމުއްދަތު އެއްބަސްވާނަމަ
ްގުޅިގެންް ްއެކަމާ ްކޮމިޝަނަށްްފެންނަކަމަށެވެ. ްމި ްއިދާރާއިން ްކައުންސިލްގެ ްއޭދަފުށީ ްއެދި ހުށަހެޅުމުންްްލަފައަކަށް

ގައ2019ްްިނޮވެންބަރ06ްްުގެންދިޔުމަށްްމިކޮމިޝަނުންްްދައިގެންްކުރިޔަށްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްގެްލަފާްހޯ
ް ްގުޅޭގޮތުން ްއިތުރުކޮށްދިނުމާ ްމުއްދަތު ްއެތަނުގެ ްމިްްވަނ2017ްަޖަވާބުދީފައިވެއެވެ.ްއޭގެކުރިން ްތެރޭގައި އަހަރުގެ

ްއަމިއްލަްއިޢުލާނުްކުރުމަކާނުލައިްބ.އޭދަފުށީްމަލްޓިޕާރޕަސްްޢިމާރާތްް
ް ްމުއްދަތަށ10ްްކުންފުންޏަކަށް ްދުވަހުގެ ްދިނުމަށްްްއަހަރު ކުއްޔަށް

 .މައްސަލަްއޭދަފުށީްކައުންސިލުންްނިންމާފައިވާކަމަށްްބުނާ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ހިމެނޭްްހުށަހަޅާފައިވާްއިޖުތިމާޢީްވަޢުދުގައިހުށަހަޅާފައިވާްޕްރޮޕޯސަލާއެކުްްކޮމިޝަނުގެްލަފައަކަށްްއެދުމުންްއެފަރާތުން
ްއެފަރާތުން ްއިތުރުކޮށް ްއެއްބަސްވުމަށް ްްކަންތައްތައް ްއިތުރުކޮށްދިނުމަށ5ްްްއެދިފައިވާގޮތަށް ްމުއްދަތު އަހަރުގެ

ޖަވަބުދީފައިވެއެވެ.ްއަދިްްގައިްމިްކޮމިޝަނުންްއޭދަފުށީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއަށ2017ްްމާރިޗ23ްްުފެންނަކަމަށްް
ްވަނަްއަހަރުގެްތެރޭގައިްއެޓަރނ2018ްްީއޭދަފުށީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްްތަނުގެްމުއްދަތުްއިތުރުކުރުމާްގުޅޭގޮތުންއެ

އެކަމުގައިްޤާނޫނީގޮތުންްއިޢުތިރާޟްކުރާނެްްޖެނެރަލްގެްއޮފީހާއިްލޯކަލްްގަވަރމެންޓްްއޮތޯރިޓީގެްލަފާްހޯދާފައިވާއިރު،
އެކަމުގައިްޢަމަލުކުރާނެްގޮތުގެްްޓަރނީްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުންްބުނެފައިވެއެވެ.ްއަދިނުފެންނަކަމަށްްއެްތަނެއްްއޮތްކަމަށް

ްއެޓަރނީ ްނުކުތާތައް ްބައެއް ްޤާނޫނީގޮތުންްްމުހިންމު ްއެކަމުގައި ްއަދި ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ްއޮފީހުން ްޖެނެރަލްގެ
ްއެޓަރނީޖެނެރަލްގެ ްނުފެންނަކަމަށް ްއޮތްކަމަށް ްތަނެއް ްބަދަލުްއޮފީްއިޢުތިރާޟްކުރާނެ ްއެއްބަސްވުމަށް ްބުނެ ހުން

ްގޮތުގެ ްޢަމަލުކުރާނެ ްނެތްކަމުގައިްްގެނައުމުގައި ްކަމެއް ްފާހަގަކުރާނެ ްއިތުރަށް ްއެކަމާމެދު ްދީފައިވާތީ ލޯކަލްްްލަފާ
ްގަވަރމެންޓްްއޮތޯރިޓީންްބުނެފައިވެއެވެ.ްއެހެންކަމުން،ްއެްލިޔުންތަކާއެކުްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްގެްލަފަޔަކަށްް

ްކުއްޔަށްްދޫކުރުމުގެްކަންތައްްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެްއެްފަރާތަށްްއަހަރަށ5ްްްހުށަހެޅުމުން،ްއެްއިމާރާތްްއިތުރުްއެދިް
އަންގާފައިވާކަންްފާހަގަކުރެވޭތީ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުްްޤާނޫނާއިްގަވާއިދާްއެއްގޮތްވާްގޮތުގެމަތިންްކުރިޔަށްްގެންދިޔުމަށް

(ްވަނަްނަންބަރުގައިވ1ްާވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްގެްޤާނޫނު(ްގެްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނު-)އެންޓ2008/13ްްި
ްކުށެއް ްކޮރަޕްޝަންގެ ްމިމައްސަލައަކީ ްކަނޑައަޅައި،ްފަދައިން ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްމިމައްސަލަްްއެކުލެވިގެންނުވާ

 އެވެ.ނިންމީ

ފަރާތުންްކުޑަރިކިލުގައިްްކްލަބެއްގެްްބ.ކުޑަރިކިލުްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ްނަރުދަމާގެް ްްދެމުންގެންދިޔަ ްބެލެހެއްޓުން 31ްްޚިދުމަތް ްނިންމައ2015ްިޖަނަވަރީ ްހުއްޓާލަން ްފަހުން އެކަންްްގެ

ކައުންސިލްްބައްދަލުވުމަކަށްްހުށަހަޅައިްކައުންސިލުންްްއެކުލަބުގެްފަރާތުންްކައުންސިލަށްްއެންގުމާްގުޅިގެން،ްއެކަން
ްނަރުދަމާހަވާލުވާްނަރުދަމާއާ ްހަވާލުވުމަށްފަހު ްނަރުދަމާއާ ްނިންމައިފައިވާކަމާއި، ްހަދައިފައިވާކަންްްން ސާފުކޮށް

ނަރުދަމާްސާފުކުރުމުގެްމަސައްކަތްްކޮށްފައިވަނީްއިޢުލާންކޮށްްއެކަމަށް ކުރިމަތިލިްފަރާތްތައްްްލިޔުންތަކުންްއެނގެއެވެް.
ވަނަްއަހަރ2015ްްުވާލުކޮށްގެންކަންވެސްްއެނގެއެވެ.ްއަދިްހަްްއިވެލުއޭޓުކޮށްްއެންމެްމަތިންްމާރކްސްްލިބުނުްފަރާތާް

ްކްލަބަކަށްް ްއޮންނަ ްމަޞްލަޙަތު ްރައީސްގެ ބ.ކުޑަރިކިލުްކައުންސިލްގެ
ްހޯދުމުގެްނިޔަތުގައިްއެރަށުްނަރުދަމާްނިޒާމުގެްސެޕްޓިކްްޓޭންކްްްފައިސާ

ްއިދާރާއިން ްކައުންސިލްގެ ދުވަސްދުވަސްކޮޅުންް ސާފުކުރުމަށް
އެ ކަތްްޙަވާލުކޮށްގެންްކުރަމުންދާކަމަށްްކްލަބާްއެްމަސައްްއިޢުލާނުކޮށްް،
 .ބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ފަހަރަށްްސާފުކޮށްފައިވާކަމާއިްއޭގ6ްްެއަހަރުގެްތެރޭގައ4ްްިކައުންސިލުންްހަވާލުވުމަށްްފަހު،ްވޭތުވެދިޔަްްނަރުދަމާއާ
ް ްސާފުކޮށްފައިވަނ3ްީތެރެއިން ްްފަހަރު ްއަނެއް ްކަމާއި ްތ3ްްައެއްފަރާތަކުން ްސާފުކޮށްފައިވަނީ ްފަހަރު 3ްފާތު

ްގިނައިންް ްދެފަހަރަށްވުރެ ްއަހަރެއްގައި ްއެއްވެސް ްއެނގެއެވެ.ްްފަރާތަކުންކަމާއި ްލިޔުންތަކުން ްނުވާކަން ސާފުކޮށްފައި
ޚިދުމަތަކަށްްވެފައިްއަދިްއެއީްއަސާސީްްމިހެންކަމުންްނަރުދަމާގެްނިޒާމަކީްރަށުގެްއެންމެހައިްރައްޔިތުންްބޭނުންކުރާ

ްދިވެހިރާއް ްވުމާއި ް)ޤާނޫނުްޖޭގެޚިދުމަތަކަށް ްޤާނޫނު ްހިންގުމުގެ ްއުޞޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ނަންބަރުްްއިދާރީ
ގ7/2010ްެ އިންްއެނގޭގޮތުގައިވެސްްއ24ްެް( ޚިދުމަތަކީްކައުންސިލުންްހިންގައިްބަލަހައްޓަންޖެހޭްްވަނަްމާއްދާގެް)ބް(

ބަލާނެތަނެއްްނެތްކަމާއި،ްްނުގެްޢަމަލެއްކަމަށްއެްޚިދުމަތާްކައުންސިލުންްހަވާލުވުމަކީ،ްކޮރަޕްޝަްޚިދުމަތަކަށްވުމާއެކު،
ހަވާލުކުރުމުގައިްްކުޑަރިކިލުގައިްދެމުންގެންދިޔަްނަރުދަމާގެްޚިދުމަތްްކައުންސިލާްފަރާތުންްކްލަބުގެއަދިްކުޑަރިކިލުް

ްކައުންސިލުން ްދީފައިނުވާކަމަށް ްބަދަލެއް ްރައްޔިތުންނަށްްްއެއްވެސް ްމުޢާމަލާތުގައި ްމި ްމާލީްބުނެފައިވާތީއާއެކު،
ކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ2008/13ްިލިބިފައިނުވާކަންްފާހަގަކުރެވޭތީ،ްމިމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުްްގެއްލުމެއްވެސް

ް ްޤާނޫނު(ްގެ ް)25ްކޮމިޝަނުގެ ް)ހ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްކުށެއ1ްްވަނަ ްކޮރަޕްޝަންގެ ްފަދައިން ްނަންބަރުގައިވާ (ްވަނަ
 މީއެވެ.މިމައްސަލަްނިންްކަނޑައަޅައި،މައްސަލައެއްކަމަށްްްއެކުލެވިގެންނުވާ

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްމި ްކުންފުންޏަކުން ްޕްރޮޖެކްޓްްއަމިއްލަ
ްފިނޭންސްގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްކަމަށާއި، ްނޫން ްއިންސާފުން ްްއެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ TES/2019/G-028ްނަންބަރު

ްއެސެސްކޮށްފައިވަނީް ްޓެންޑަރ ްހުށަހެޅިްްޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ްބިޑް ްބޯޑުން ްޓެންޑަރ ްދެއްކުމަށްޓަކައި ްރަނގަޅަށްކަމަށް
ހުށަހެޅިްފަރާތްތަކުންްއެފަރާތްތަކުންްހުށަހެޅިްްފަރާތްތަކުގެްވަގުސޮއިްކޮށްފައިވާކަމަށްްތުހުމަތުކުރެވޭްކަމަށާއި،ްބިޑް

ްސޮއިކޮށްފައި ްބުްއަގުޖަހައި ްފަރާތްތަކުގެްއޮތްކަމަށް ްހުށަހެޅި ްބިޑް ްއޮތްނަމަވެސް ްޝީޓެއް ްބިޑުތައްްްނާ ހާޒިރުގައި
ްޝީޓްގައި ްއޯޕެނިންގ ްބިޑް ްްކަނޑާފައިނުވާކަމަށާއި، ްބަދަލުގައTES/2019/W-028ްްިޖަހާފައިވަނީ ގެ

TES/2019/G-028ްިްކަނޑާފައިނުވާކަމަށްްްކަމަށާއ ްބިޑްތައް ްހާޒިރުގައި ްފަރާތުގެ ްހުށަހެޅި ްޝަކުވާ ްމި
ްގޮތުގެްބުނެ ްކުރިޔަށްގެންދިޔަ ްޓެންޑަރިންގ ްޕްރޮޖެކްޓްގެ ްމި ްޓެކްނިކަލްްްފައިވީނަމަވެސް، ޔައުމިއްޔާގައި

ބިޑްްްފަރާތުންކަމަށްްލިޔެފައިއެވަނީްއޮޅުމަކުންްކަމަށާއި،ްއަދިްފައިނޭންޝިއަލ7ްްްއިވެލުއޭޝަންއިންްފާސްވެފައިވަނީް

އަމިއްލTES/2019/W-028ްްަްޓެންޑަރްބޯޑުގެްޕްރޮޖެކްޓްްނަންބަރު
ްނޫންްކުންފުންޏަކުން ްއިންސާފުން ްމިްްއެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ ކަމަށާއި،

ްކަމަށް ްރަނގަޅަށް ްއެސެސްކޮށްފައިވަނީ ދެއްކުމަށްޓަކައިްްޓެންޑަރ
ކޮށްފައިވާކަމަށްްްޓެންޑަރްބޯޑުންްބިޑްްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކުގެްވަގުސޮއި
ްފަރާތްތަކުން ްހުށަހެޅި ްބިޑް ްކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުންްްތުހުމަތުކުރެވޭ

ްޝީޓެއްް ްބުނާ ްއޮތްކަމަށް ްސޮއިކޮށްފައި ްއަގުޖަހައި ްހުށަހެޅި
ްބިޑުތައްް ްހާޒިރުގައި ްފަރާތްތަކުގެ ްހުށަހެޅި ްބިޑް ްއޮތްނަމަވެސް

ްފައިނުވާކަމަށާއި،ްހަމަގައިމުވެސްްމިްޝަކުވާްހުށަހަޅާްފަރާތުގެްކަނޑާ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް ްނަންބަރު ްޕްރޮޖެކްޓް ްޝީޓްގައި ްބަދަލުގައTES/2019/W-028ްިއޯޕެނިންގ TES/2019/G-028ްްގެ
ފުރަތަމަްްޕްރޮޖެކްޓްްއޮފިސަރްމަޢުލޫމާތުްދީފައިވާތީއާއި،ްޖެހިފައިވަނީްއޮޅިގެންކަމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްގެ

ްހުރިހާް ްހުށަހެޅި ްބިޑް ްޝީޓްގައި ްހުޅުވި ްޕްރޮޕޯސަލްތައް ްސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއި،ްްޓެކްނިކަލް ްނަންޖަހައި ފަރާތްތަކުން
ްއޭ ްފަހުންއަދި ްްގެ ްފާސްވި ްޕްރޮޕޯސަލްއިން ްޕްރޮޕޯސަލ8ްްޓެކްނިކަލް ްފައިނޭންސް ްޕްރޮޕޯސަލްްްފަރާތް )ޕްރައިސް

ްފޮނުވުމުންް ްމެއިލް ްހާޒިރުވުމަށް ްއަށް ްްއޯޕެނިންގ( 7ްްހާޒިރުވެފައިވަނީ ްކަމަށްވެފައި ްކުންފުނީގެްފަރާތަކުން ްއެއް
ްހާޒިރުްްފަރާތުން ްހާޒިރުވެފައިނުވުމާއެކު ްމީހަކު ްއެއްވެސް ްހާޒިރުގައ7ްިވި ްހުޅުވާފައިްްފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް

ްސޮއިކުރުވާފައިވާތީއާއި، ްލައްވައި ްހުޅުވިއިރުްްއެފަރާތްތައް ްޕްރޮޕޯސަލް ްޓެކްނިކަލް ްކުންފުނިތަކުން ްބައެއް ނަމަވެސް
ްފަރާތްްހާޒިރުވި ްހާޒިރުވި ްހުޅުވުމަށް ްޕްރޮޕޯސަލް ްފައިނޭންޝިއަލް ްްފަރާތާއި ްދެ ްސޮއާއިްތަފާތުވުމުން ޝީޓްގައިވާ

ްތަފާތުކަންް ްްނަންތައް ްފާސްވި ްއިވެލުއޭޝަންއިން ްޓެކްނިކަލް ްޔައުމިއްޔާގައިްްފަރާތުގެްފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ނަން
ްއެ ްޕްރޮޕޯސަލްތައްްްނުލިޔެވިވާތީ ްފައިނޭންޝިއަލް ްކޮމެޓީން ްޓެންޑަރ ްނުހިމަނައި އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާއިރުްްފަރާތް

ްފައިނޭ ްހިމަނައިގެން ްޕްރޮޕޯސަލްއެފަރާތް ްއެއްވެސްްްންޝިއަލް ްއިވެލުއޭޝަނަށް )ޕްރައިސް(ްއިވެލުއޭޓްކުރިނަމަވެސް
ގެްްކޮރަޕްޝަން-)އެންޓ2008/13ްްިނާންނާތީ،ްމިމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުްްބަދަލެއް 25ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންު(

ގެް) ވަނަްނަންބަރުގައިވ1ާވަނަްމާއްދާގެް)ހް( ްކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެްް(
 މީއެވެ،މިމައްސަލަްނިންްކަނޑައަޅައި،

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްމި ްއިދާރާއަށް ްމަޖިލީހުގެ 3ްރައްޔިތުންގެ
ޢާންމުކުރިްނަންބަރުްްޑެޑިކޭޓެޑްްއިންޓަރނެޓްްލައިނެއްްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްއަހަރުދުވަހުގެްމުއްދަތަށް

ްއެދ57ްި-އައިޔޫ/ޓީ/2019/25 ްއެކަމަށް ްގުޅިގެން ްްއިޢުލާނާ ްމަސައްކަތ03ްްްހުށަހެޅި ްތެރެއިން ފަރާތުގެ
ްްޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ްމާރކްސްލިބުނު ްއެންމެމަތީން ްހަދާފައިއޮތްގޮތްްްމިްށެވެ.ފަރާތައިވެލުއޭޝަނުގައި އިވެލުއޭޝަން

ްމައްސަލައެއް ްއިވެލުއޭޝަނުން ްްޗެކްކުރިއިރު، ްހުށަހެޅި ްޝަކުވާ ްމި ްނުވެއެވެ. ކުޑައަގުްްފަރާތުންްފާހަގަކުރެވިފައެއް
ްތަޖުރިބާގެ ްބައިންނާއި ްމުއްދަތުގެ ްއޮތްނަމަވެސް ްްހުށަހަޅާފައި ްކާމިޔާބުކުރި ްބިޑް ްމި ްްފަރާތަށްބައިން ޝަކުވާްވުރެ

ްފަރާތަށްހުށަހެ ްކޮށްފައިވާްްޅި ްކުރިން ްއަދި ްމަދުވެފައިވެއެވެ. ްޕޮއިންޓް ްމަސައްކަތްތައްްްލިބުނު މިބާވަތުގެ

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިދާރާއަށްްޑެޑިކޭޓެޑްްއިންޓަރނެޓްްލައިނެއްް
ްހޯދުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެންމެްކުޑަްއަގުްހުށަހެޅިްފަރާތްް
ްބުނާް ްޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ްމަސައްކަތް ްފަރާތަކަށް ްއެހެން ނޫން

 .މައްސަލަ

5 



 

6 
 

ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްބަޔާންކުރަންްއޮތްއިރުްއަދިްކުރަމުންްއަންނަްމަސައްކަތުގެްމަޢުލޫމާތާއިްްހިނގާފައިވާގޮތާއިްމަސައްކަތުގެްބޮޑުކުޑަމިން
ް ްބުނެފައިވީނަމަވެސް ްހުށަހަޅަން ްޚުލާޞާ ްޝަކުްއަގުގެ ްފަރާތުން ްހުށަހެޅި ްތަންތަނުގެްްހުށަހަޅާފައިވަނީވާ އެފަދަ
ްހިނގާފައިވާގޮތެއް ްމަސައްކަތްތައް ްޚުލާޞާއެއްްްލިސްޓެކެވެ. ްއަގުގެ ްކުޑަމިނެއް ްބޮޑު މަސައްކަތުގެ
އެހެންކަމުންްމިްމަސައްކަތްް މަލެއްްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަްހަވާލުކުރުމުގައިްބިޑްްކާމިޔާބުްކުރިްފަރާތާހުށަހަޅާފައެއްނުވެއެވްެ.

ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެް-)އެންޓ2008/13ްިމިމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުްްހިނގާފައިވާކަމަށްްބެލެވެންނެތުމާއެކު،
ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްް(ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިނ1ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްޤާނޫނު(ްގެް

 އެވެ.އްސަލަްނިންމީމިމަްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްޔުނިވަރސިޓީގެްމި ްއިސްލާމީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ
ްހޯދުމަށް ްޑިޓެކްޝަންްސިސްޓަމެއް ްއާރް.އެފް.އައިޑީ ްއިޢުލާނުގެްމަޢުލޫމާތުްކަރުދާހުގައިވާްްލައިބްރަރީއަށް ކޮށްފައިވާ

ްބަްސިސްޓަމްގެ ްހިމެނޭ ްމިނިމަމްސްޕެސިފިކޭޝަންސްގައި ްކަނޑައަޅާފައިވަނީ ްބައިތައް ރިކުއަރމެންޓެއްގެްްއެއް
އެއީްވަކިްފަރާތަކަށްްފުރުޞަތުްދިނުމަށްޓަކައިްކޮށްފައިވާްްބަދަލުގައިްބަރާބަރުްމިންގަނޑުތަކެއްގެްގޮތުގައި ްކަމަށްވާތްީ،

ްބާޠިލުކޮށް، ްއިޢުލާން ްއެ ްއޮތުމާއެކު، ްފުރުޞަތު ްބެލުމުގެ ްކަނޑައަްކަމެއްކަމަށް ްމިންގަނޑުތަކުގެްމިހާރު ޅާފައިވާ
ްމިނިމަމް ްސިސްޓަމްްްބަދަލުގައި ްއެ ްއިޢުލާންކޮށްގެން ްއަލުން ްކަނޑައަޅައިގެން ްކަންތައްްްރިކްއަރމަންޓެއް ހޯދުމުގެ

ްއިސްލާމީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގެންދިޔުމަށް ްދެންނެވުމަށްްކުރިޔަށް އަދި،ްމިމައްސަލައަކީްްްނިންމީއެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގައި
(ްވަނ1ްަވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެްްކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްމައްސަލައެއްކަމަށްްނަންބަރުގައިވާ ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްކުށެއް ްކޮރަޕްޝަންގެ މިމައްސަލަްްކަނޑައަޅައި،ްފަދައިން
 މީއެވެ.ނިން

ްލައިބްރަރީއަށްް ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްއިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޑިޓެކްޝަންްސިސްޓަމެއްްހޯދުމަށްްއެްޔުނިވަރސިޓީންްްއެފް.އައިޑީއާރް.

ްއިޢުލާނުގެް ްކަރުދާހުގައިްްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ބޭނުންވާްސިސްޓަމްގައިްްރިކުއަރމެންޓެއްގެްބަދަލުގައިްހޯދަން މިނިމަމް

ްކަމަށާއި، ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްވަކިްްހުންނަންޖެހޭްޝަރުޠުތައް ނަމަވެސް
ް ްނުވަތަ ްނެތްކަމަށާއި،މޮޑެލްއެއް ްޖަހާފައި ްބްރޭންޑެއް ްވަކި

ްލަފާކުރެވޭގޮތުގައިްމިއީްވަކިްފަރާތެއްގެްއަތުންްސިސްޓަމެއްްނެގުމަށްް
 .ކޮށްފައިވާްކަމެއްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް އެްް،ޝަކުވާގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްޢިއުލާނަކީ މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށް
ްއިޢުލާނަކީް ްއެ ްކަމަށްވީނަމަވެސް، ްއިޢުލާން ްކުރެވުނު ްފަހަރަށް ްތިންވަނަ ްހޯދުމަށް ްފަރާތެއް ްކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް

ފަރާތުނ3ްްްްމަޢުލޫމާތުްކަރުދާހަށްްބަދަލުްގެނައުމަށްފަހުްފުރަތަމަްކުރިްއިޢުލާނުްކަމަށްވެފައި،ްއެްއިޢުލާނާްގުޅިގެން

ްވަޔަރަމަންޓުންް"ޕްރޮކިއުމެންޓްްއޮފްްނެޝަނަލްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއެން
ްމެރިންް ްއޮފް ްކަލެކްޝަން ްސަޕޯޓް ްޓު ްސަރވިސް ކޮންސަލްޓަންސީ

ގެްމަސައްކަތަށްްކޮންސަލްޓަންޓެއްްހޯދުމަށްްފުރަތަމަް"ްކަރަންޓްްޑޭޓާ
ްއިޢުލާނު ްދެ ްްކުރި ްމިކަމަށ03ްްްބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ްފަހަރަށް ވަނަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްނުވާތީ ްމަސައްކަްް،ކުރިމަތިލާފައި ްކޮމިޝަނަށްްމި ްމި ްކަމަށް ްއިޢުލާންކޮށްގެން ްއަލުން ްގެންދަންޖެހޭނީ ްކުރިޔަށް ތް
ފެންނާތީ،ްއަލުންްޢިއުލާންކޮށްގެންްކޮންސަލްޓަންޓެއްްހޯދުމުގެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްް

 ްނިންމީއެވެ.އެންވަޔަރމަންޓުގައިްދެންނެވުމަށް

މިމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުް ގެް-)އެންޓ2008/13ްިއަދްި، ވަނަްމާއްދާގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންު(
ް، (ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައ1ި)ހ(ްގެް)

 އެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީ

އަށްްބަދަލުގެނެސްް"ްއިޢުލާނުްކޮށްފައިވާއިރު ޓާމްސްްއޮފްްރެފަރެންސްް"
ްޑިރެކްޓަރ ްމިނިސްޓްރީގެ ްއެްްއެ ްކުންފުންޏަކަށް ްޝާމިލްވާ ކުރިން

ޓާމްސްްއޮފްްރެފަރެންސްްފަރުމާކޮށްފައިވާކަމަށްްްމަސައްކަތްްލިބޭގޮތަށްް
 .ބުނާްމައްސަލަ

މ.ވައިޖެހޭއެވެްކިޔާްބަންޑާރަްގޯތިންްދައުލަތަށްް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު، 
އަކަފޫޓުގެްދެްބިންް"ްވެށިފަހިްމާލެްޕްރޮގްރާމްގެްދަށުންްދައުލަތަށްްމިލްކުވެފައިވާްބިންތައ275.21ްްްމިލްކުވެފައިވާް

ްނަންބަރުް ްމިނިސްޓްރީގެ ްހައުސިންގ ްނިންމައި، ްވިއްކަން ްދަށުން ްގެ ްއުޞޫލު" ވިއްކުމާބެހޭ
ް)138-2ޕީއެސް/138/2018/145 20ްް)އައިޔޫއެލް( ްނަންބަރ2018ްުސެޕްޓެންބަރު ްއިޢުލާނާއި، )
)138-2ޕީއެސް/138/2018/239 އިޢުލާނުންްފުރުޞަތުްދީ،ްއ2018ްެޑިސެންބަރ18ްްު)އައިޔޫއެލްް( އިޢުލާނ2ްްްް(

ްބަޔާް ްއިޢުލާނުގައިވެސް ްދެ ްވީނަމަވެސް، ްޝާއިޢުކޮށްފައި ްޢާއްމުކޮށް ްގެޒެޓްގައި ްސަރުކާރުގެ ންކޮށްފައިވަނީ،ްދިވެހި
ްބޭނުންވާް ްގަންނަން ްބިން ްއިން ް"މ.ވައިޖެހޭ" ްސަބަބުން ްމިހެންވުމުގެ ްއެނގެއެވެ. ްމިފަދައިންކަން "މ.ވައިޖެހޭގެ"
ްޝަކުވާް ްއެކަމުގެ ްބެހެނިވެރިއަކު ްގެ ް"މ.ވައިޖެހޭ" ްއަދި ްގޮސްފައިވެއެވެ. ްގެއްލިގެން ްއެފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް

އިޖެހޭްއެވެްކިޔާްބަންޑާރަގޯތިންްދައުލަތަށްްމިލްކުވެފައިވާްބިންްވިއްކުމަށްްކުރިްކޮށްފައިވެއެވެ.ްއެހެންކަމުން،ްމ.ވަ
އިޢުލާނުންްއެްބިންްވިއްކުމަށްކުރިްބައިްބާޠިލުކުރިްކުރުމަކީްހައުސިންގްމިނިސްޓްރީގެްމުވައްޒަފަކުްވަކިފަރާތަކަށްް

ްބެލެވޭކަް ްކަމެއްކަމަށް ްކޮށްފައިވާ ްހޯދައިދިނުމަށް ްފައިދާއެއް ްކޮށްފައިވަނީްނާޖާއިޒު ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްއަދި ްނެތެވެ. ށް
ދައުލަތުގެްއެޓަރނީްޖެނެރަލްގެްލަފާްހޯދައިގެންކަންވެސްްލިޔުންތަކުންްއެނގޭތީ،ްމިމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުް

(ްވަނަްނަންބަރުގައިވ1ްާވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ2008/13ްްި
 އެވެ.ންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިމަްއސަލަްނިންމީފަދައި

ވެށިފަހިްމާލެްޕްރޮގްރާމުގެްދަށުންްދައުލަތަށްްމިލްކުވެފައިވާްބިންތައްް
ްޝައުޤުވެރިވާ ްގަތުމަށް ްބިންތައް ްދަށުން، ްއުޞޫލުގެ އެް ވިއްކުމާބެހޭ

ްބެހެނިވެރިންނަށާއި ްގޯތިތަކުގެްބިންތަކުގެ ްއިންވެގެންވާ ްބިންތަކާ ްއެ
ވެރިންނަށްްފުރުޞަތުްހުޅުވާލައިްހައުސިންގްމިނިސްޓްރީންްކޮށްފައިވާް
ްމިލްކުވެފައިވާް ްދައުލަތަށް ްގޯތިން ްކިޔާ ްމ.ވައިޖެހޭ ްގުޅިގެން އިޢުލާނާ

ްބިނ275.21ްްް ްމި ްފަރާތުން ްހޮވިފައިވާ ްގަތުމަށް ްބިން އަކަފޫޓުގެ
ްދައްކާފައިވީނަމަވެސްް ްފައިސާ ްދައްކަންޖެހޭ ްދައުލަތަށް ގަތުމަށް
ްއެހެންް ްބޭނުންކޮށްގެން ްނުފޫޒު ްމަޤާމުގެ ްމުވައްޒަފަކު މިނިސްޓްރީގެ
ްޙަވާލުކުރުންް ްބިން ްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ްބިން ްއެ ފަރާތަކަށް

 .ްބުނާްމައްސަލަލަސްކުރަމުންދާކަމަށް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

މިްމައްސަލައިގެްޝަކުވާއާްގުޅިގެންްމިނިސްޓްރީް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު،
ްހުރެގެންް ްބައެއްކަންކަން ްބޭނުންވާ ްފިލުވަން ްއޮޅުން ްގުޅޭގޮތުން ްބިޑާ ްމި ްބެލިބެލުމުން ްގޮސް ްފިނޭންސްއަށް އޮފް

ްކުންފުން 7ްްްޏަކުންްޕްރައިވެޓް ްކަމާބެހ2019ްްޭއޮގަސްޓު ްބޯޑުގެ ްޓެންޑަރ ްފިނޭންސްގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ގައި
ް ް"ކްލެރިފިކޭޝަން ްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ްގުޅިގެން ްމެއިލްއާ ްމި ްފޮނުވާފައިވެއެވެ. ްމެއިލް 18ް، "1މުވައްޒަފުންނަށް

މިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްގެްވެބްސައިޓްގައ2019ްްިއޮގަސްޓްް ގައިްބިޑަށްްކުރިމަތިލާފައިވާްފަރާތްތަކަށްްމެއިލްކޮށްް،
ވަނަްނަންބަރުގައިް"ސިމިލަރ4ްްޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަންްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ްއިސްވެދެންނެވުނުްކްލެރިފިކޭޝަންގެް

ންކޮށްފައިވާްގޮތަށްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ްމިދެންނެވުނުްއެސައިންމެންޓް"ްއަށްްމާކްސްްދޭނީްއާރްއެފްޕީގައިްބަޔާ
ް 26ްްކްލެރިފިކޭޝަންއަށްފަހު، ްއިތުރަށ2019ްްްއޮގަސްޓު ްއެސައިންމެންޓް" ް"ސިމިލަރ ގައިވެސް
ނަމަވެސްްމިްމެއިލްއަށްްްއެްފަރާތުންއޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށްްއެދިް ްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީއަށްްމެއިލްްފޮނުވާފައިވެއެވެް.

އިތުރުްކްލެރިފިކޭޝަންއެއްްފޮނުވާފައިނުވަނީްކީއްވެތޯްބެލުމަށްް އެއްްފޮނުވާފައެއްްނުވެއެވެް. އިތުރުް"ކްލެރިފިކޭޝަންް"
ް ްއުޅުނު ްމަސައްކަތުގައި ްބިޑްގެ ްމި ްބިޑްްފަރާތަކާ ްކަންކަމަކީ ްބަޔާންކުރާ ްމެއިލްގައި ްދެވަނަ ސުވާލުކުރުމުން،

ް ްތަފުސީލުކޮށް ްވަރަށް ްކޮންމެހެންްޑޮކިއުމެންޓްސްގައި ްކްލެރިފިކޭޝަންއެއް ްއިތުރު ްކަމެއްކަމަށްވާތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ދޭންޖެހޭކަމަށްްނުފެނުނީކަމަށްްބުނެފައިވެއެވެ.ްމިްކޮމިޝަނުންްމިްބިޑާްގުޅޭްބިޑިންގްޑޮކިއުމެންޓްސްްބެލިބެލުމުންް

ގައ2019ްްިއޮގަސްޓ26ްްްވެ.ްސިމިލަރްއެސައިންމެންޓްއަށްްމާކްސްްދޭނެްގޮތްްވަރަށްްތަފުސީލުކޮށްްލިޔެފައިވެއެް
ްފޮނުވާފައިވާްމެއިލްގައިްއެދިފައިވަނީ:ްްއެްފަރާތުން

“Could you please respond to my last query in the email below. In addition to 
these changes, we would also like to request for a breakdown of eligibility 
assessment of the shortlisted consultants for the packages. This is reference to 

1.6 of the RFP…ް”ް

ްވަނަްއަހަރުްކޮށްފައިވާްނަންބަރ2019ްްުނޭޝަނަލްްޓެންޑަރްބޯޑުންް
(IUL)13-K/13/2019/104ްްާްބަޔާންކޮށްފައިވ އިޢުލާނުގައި

ްފޮރް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ްރިކުއެސްޓް ްކުރިން ްހުށަހެޅުމުގެ ބީލަން
ޕްރޮޕޯސަލްއާްގުޅޭްބައެއްްމަޢުލޫމާތުތައްްސާފުކުރުމަށްްއެދުމުންްހުރިހާް
އެވޯޑްކޮށްފައިވާް މިްޓެންޑްަރ މަޢުލޫމާތެއްްސާފުކޮށްދީފައިްނުވާކާމަށާއްި،

ްއެންމެްޤާބިލުްފަރާތްކަމާމެދުްޝައްކުްއުފެދޭކަމަށްްފަރާ ްއެކަމަށް ތަކީ
 .ބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

އިސްވެދެންނެވުނުްމެއިލްއާއިްއާރްއެފްޕީގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްބައިްބެލުމުންްއާރްއެފްޕީގައިްއެބައިްބަޔާންކޮށްފައިވަނީް
ްއިބާރާތުންކަންްފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއިްމިބިޑާ ގުޅިގެންްނެރުނުްފުރަތަމަްކްލެރިފިކޭޝަންގައިވެސްްްވަރަށްްޞަރީޙަ

މިްބައިގައިްބަލާނީްސީދާްއާރްއެފްޕީގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮތަށްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވުމުންްމިްބަޔަށްްއިތުރުްތަފުސީލުް
ްކާމިޔާ ްޓެންޑަރ ްބެލިބެލުމުން ްކޮމިޝަނުން ްމި ްނުފެންނާތީއާއި ްއޮތްކަމަށް ްހަމައެއް ްޤާނޫނީ ބުކޮށްފައިވާްދިނުމުގެ

ްއެފަރާތުންްްފަރާތުންް ްޕްރޮޕޯސަލްއަކަށްވެފައި ްހުށަހަޅާފައިވާ ްގުޅިގެން ްބަޔަކާ ްބޭރުގެ ްޕްރޮޕޯސަލްއަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ
ްފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް 13/2008ްހުށަހަޅާފައިވާްލިޔެކިޔުންތަކުންްއެފަރާތުގެްޝަރުޠުްހަމާވާކަން

ްކޮމިޝަ-)އެންޓި ްކޮރަޕްޝަން ްގެ ްޤާނޫނު( ް)25ްނުގެ ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްފަދައިނ1ްްވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްވަނަ )
 އެވެ.މިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަްނިންމީް

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްތ.އޮމަދޫް މި ްޝަކުވާގައި ްމައްސަލައިގެ މި
ްޙަވާލުކޮށްފައި ްހެދުމަށް ްތާނގީއެއް ްތެޔޮ ްފަރާތުންއިންޖީނުގޭގައި ްސޭންޑްބްލާސްޓްކުރުމަކާްްވާ ްގޮތަށް ބީއޯކިޔުގައިވާ

ނުލައިްތެޔޮްތާނގީްހަދައިްނިންމާފައިވަނީްފެނަކައިގެްހެޑްްއޮފީހުގައިްއުޅޭްމީހަކުްރިޝްވަތުގެްފައިސާްނަގައިގެންކަމަށްް
ްކޮށްފައި ްކުރުމަށް ްމަސައްކަތްތައް ްބައެއް ްހުރި ްކުރަން ްއިންޖީނުގޭގައި ްތ.އޮމަދޫ ްނަންބަރުްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ވާ

FNK-1/IUL/2018/126ް(06ްް ްވަރަށ2018ްްޑިސެމްބަރު ްކުރަންހުރި ްއިންޖީނުގޭގައި ްތ.އޮމަދޫ (ްއިޢުލާނަކީ
މިްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްތައްޔާރުކޮށްފައިވާް ގިނަްމަސައްކަތްތަކެއްްކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނެއްކަމާއްި،

ގައިްތެޔޮޓޭންކެއްްހަދަންްހިމަނާފައިވާއިރުްމިްތެޔޮޓޭންކަކީްސޭންޑްބްލާސްޓްކުރަންޖެހޭްބިޑިންގްްޑޮކިއުމެންޓްގެްތަފުސީލުް
ް ްކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ްބިޑް ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްމި ްފާހަގަކުރެވެއެވެ. ްނުވާކަން ްބަޔާންކޮށްފައި ްފަރާތުންްޓޭންކެއްކަމަށް

އިވަނީްސޭންޑްްބްލާސްޓްކޮށްްކަޕްބްރަޝްކުރާްގޮތަށްްހުށަހަޅާފައިވާްބީއޯކިޔުގައިްހިމެނޭްތެޔޮތާނގީގެްއަގުްހުށަހަޅާފަ
ްލުމަށްފަހުް ްކޯޓެއް ްޕްރައިމާ ްޓޭންކްގައި ްހިމަނާފައިވަނީ ްބީއޯކިޔުގައި ްފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، ނޫންކަން
ްސޭންޑްބްލާސްޓްކުރުމަކީް ްބަޔާންކުރާ ްޝަކުވާގައި ްމައްސަލައިގައި ްމި ްއެހެންކަމުން، ދަވާދުލާންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ޔުގައިްހިމެނޭްކަމެއްކަމަށްްނުވާތީ،ްއެްމަސައްކަތްްނުކުރުމަކީްމަސައްކަތްްހަވާލުވިްފަރާތުންވީްއިހްމާލެއްކަމަށްްބީއޯކި

ްހެދުމަށްް ްފިއުލްްޓޭންކެއް ފެނަކަްކޯޕަރޭޝަންްތ.އޮމަދޫްބްރާންޗުގައި
ް ްކުންފުނިން ްކުންފުންޏަކާއެ ްހިންގިްްޕްރައިވެޓް ޙަވާލުކޮށްގެން

ްޕްރޮޖެކްޓާް ްއެ ްފަރާތުން ްކޯޕަރޭޝަންގެ ްފެނަކަ ޕްރޮޖެކްޓްގައި
ްކުންފުނިންްފަރާރުންްޙަވާލުވެހުރިް ްގިނަްްއެ ްގޮތުގައި ރިޝްވަތުގެ

ްހިންގުމުގައިް ްޕްރޮޖެކްޓް ްމި ްވާކަމަށާއި، ްނަގާފައި ްފައިސާ ޢަދަދެއްގެ
 .ކޮރަޕްޝަންގެްއެތައްްޢަމަލުތަކެއްްހިންގާފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްބެލެވެންް ްދީގެންކަން ްރިޝްވަތު ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްނުކުރީ ްމަސައްކަތް ްމި ްއަދި ްނެތުމުންނާއި، ްހަމައެއް ބެލޭނެ
ް ްދެވަނަ ްޝަކުވާގެ ްމައްސަލައިގެ ްމި ްއެއިންްނެތުމުންނާއި، ްތެރޭގައި ްއުޅުމުގެ ްއިސްޓާޓްކުރަން ްއިންޖީނު ބައިގައި،

ްގަސްތުގައިް ްކަންކަމަކީ ްމިފަދަ ްދިމާވާ ްމާޙައުލުގައި ްމަސައްކަތުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ްހަލާކުވިކަމަށް ބަޔެއް
ްނުފެންނާތީއާއި ްސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ްކަމެއްކަން ްކޮށްފައިވާ ްދިނުމަށް ްގެއްލުން ްމިފަދަްކުންފުންޏަށް ،
ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްނުފެންނާތީ، ްސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ްކޮރަޕްޝަންކަން ްސީދާ 13/2008ްއިންސިޑެންޓުތަކަކީ

ް-)އެންޓި ްގެ ްޤާނޫނު( ްކޮމިޝަނުގެ ް)25ްކޮރަޕްޝަން ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްފަދައިނ1ްްވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްވަނަ )
 އެވެ.ވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިްމައްސަލަްނިންމީްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނު

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ް"ޑޮކްޓަރސްް  މި ްހޮސްޕިޓަލުގެ ފުވައްމުލަކު
ލައުންޖް"ްއާްގުޅިގެންއޮތްްހުސްބިމުގައިްޑޮކްޓަރސްްލައުންޖަށްްބޭނުންކުރެވޭގޮތަށްްބައެއްްއިތުރުކޮށްްއެްލައުންޖްް

އެްްހަވާލުކޮށްގެންްކުރުވާފައިވާކަންްއެނގޭތީއާއިްމިމަސައްކަތްޕްރައިވެޓްްކުންފުންޏަކާްމަރާމާތުކުރުމުގެްމަސައްކަތެއްް
ް ްމިްފަރާތާ ްހޯދައިގެނެއްނޫންކަމަށްވާތީއާއި ްއަންދާސީހިސާބެއް ްފަރާތަކުން ްއެއްވެސް ްއެހެން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ،

ްސާބަހަށްް ްހިލޭ ްދިނުމުން ްހޮސްޕިޓަލުން ްތަކެތި ްބޭނުންވާ ްމަސައްކަތަށް ްހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ްއެފަރާތާ މަސައްކަތް
ދެމެދުްވެފައިވާްއެއްބަސްވުމުންްއެނގޭތީއާއިްމިްއެއްބަސްވުމުގައިްްތާއެފަރާމަސައްކަތްްކުރާގޮތަށްކަންްހޮސްޕިޓަލާް

ވާގޮތުންްމަސައްކަތްކޮށްްނިންމުމަށްފަހުްމިްމަސައްކަތުގެްއެއްވެސްްބަޔަކަށްްނުވަތަްއެއްވެސްްމަސައްކަތަކަށްްއަގުް
މަސައްކަ ތުގެްތަފްޞީލުގައިވާގޮތާްޚިލާފަށްްހޯދުމަށްްބިލްކޮށްގެންްނުވާތީއާއިްއަދިްމިްމަސައްކަތްްނިމިފައިްހުންނައިރްު،

ްމިް ްޖެހޭތީއާއި ްރަނގަޅުކޮށްދޭންވެސް ްފަރާތުން ްމަސައްކަތްކުރި ްއަގަކާނުލާ ްއިތުރު ްމަސައްކަތްތައްވެސް ހުންނަ
)ސާޅީސްްތިންހާސްްހަސަތޭކަްއަށްޑިހަްފަސްރުފިޔ43,685.39ްްާމަސައްކަތަށްްހޯދައިފައިވާްތަކެއްޗަށްްބަލާއިރު،ް

ފަރާތުންްއަގުްބަލަންޖެހޭްތަކެތިްނުވަތަްޚިދުމަތ3ްްްްތަކެތިްހޯދައިފައިވާތީއާއިްތަކެތިްހޯދުމުގައިްތިރީސްނުވަލާރި(ްގެ
ްސޯސ1ްްް ް"ސިންގަލް ްހޯދައިފައިވަނީ ްތަކެތި ްގޮތަށް ްމި ްހުރުމުންނާއި ްހޯދައިފައި ްބެލުމަށްފަހު ްއަގު ފަރާތުން

ްނުވަތަްޚިދުމަތްްހޯދައިފައިހުރިްތަންތަނާްމިްމަސައްކަތްްޕްރޮކިއުމަންޓު"ްގެްދަށުންކަމަށްްފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއިްތަކެތި
ްކުރިް ްތަނަކާްފަރާތާ ްފަރާތާްހުރިްގުޅުންބެލިއިރު،ްއެފަދަ ގުޅުންއޮތްކަންްލިޔެކިޔުމަކުންްއެނގެންްނެތުމުންނާއިްއެ

ކޯޓޭޝަންްހޯދައިގެނ03ްްްްޏަކުންކުންފުންްްވަކިޏ.އަތޮޅުްހޮސްޕިޓަލުންް
ްހޯދަ ްމަންފާއެއް ްމީހަކަށް ްޓީރޫމެއްްވަކި ްހޮސްޕިޓަލުގައި ްއެ އިދިނުމަށް
 .ހަދަމުންދާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ހޮސްޕިޓަލުގެްމުވައްޒަފެއްްްއެފަރާތާ މިްމަސައްކަތްކުރީ،ްްއެްފަރާތުންްބުނެފައިވަންީ،ްހޮސްޕިޓަލާްއޮތްްގުޅުންްބެލިއިރްު،
ނަގައިގެންްކުރިްދުވަސްވަރުކަމަށާއިްމަސައްކަތްްްއެފަރާތްހޮސްޕިޓަލުގެްއައުްޢިމާރާތުގެްމަސައްކަތްްސަބްކޮންޓްރެކްޓަށްް

ް ްއެމަސައްކަތުގައި ްއޮތުމުންްްއެފަރާތުންކުރީވެސް ްމިކަން ްމިހެން ްކަމަށްވާތީއާއި ްމުވައްޒަފުން ްއޭނާގެ ގެންގުޅު
ްޑޮކްޓަރސްްލައުންޖަ ހަވާލުކޮށްގެންްކުރުވާފައިވަނީ،ްއޭނާއަށްްފައިދާއެއްްްއެފަރާތާށްްއިތުރުކުރިްބައިގެްމަސައްކަތް

ގައިވާގޮތުނ9.01ްްްގ9ްްެހޯދައިދިނުމުގެގޮތުންކަމަށްްބެލެވެންްނެތުމުންނާއިްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެްގަވާއިދުގެްބާބުް
ދޭތަކެއްޗާއިްޚިދުމަތްވެސްްހިމެނޭނީްދައުލަތަށްްލިބޭްއެހީގެް"ް.ް.ް.ްއެކިއެކިްފަރާތްތަކުންްހިލޭްއެހީގެްގޮތުގައިް

9.04ްގޮތުގައިް"ްކަމަށްްބުނެފައިވާތީއާއިްއަދިްދައުލަތަށްްލިބޭްއެހީއަކީްބަޖެޓްކުރެވެންޖެހޭނެްއެއްޗެއްކަމަށްްއެބާބުގެް
ްމަޢުލޫމާލޫ ްމިކަމުގެ ްކުރިން ްކުރުމުގެ ްމިކަން ްއެހެންކަމުން ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ްއޮފްްގައި ްމިނިސްޓްރީ މާތު

ްޢަމަލެއްް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްކުރުމުގައި ްމިކަން ްބެލެވޭތީ، ްހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ްބަހެއް ްއެމިނިސްޓްރީގެ ފިނޭންސަށްދީ
ްމަސައްކަތްް ްކުރަންޖެހޭ ްއަގެއްދީގެން ްދައުލަތުން ްއޮތްތާގައި ްކުރިއަށް ްބެލެވެންނެތްކަމަށާއި ހިނގާފައިވާކަމަށް

ްބަޔަ ްކުރުމަށް ްއެްހިލޭސާބަހަށް ްދިނުމަށާއި ްފިނޭންސަށް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްމަޢުލޫމާތު ްއެކަމުގެ ްހަވާލުކުރާނަމަ، ކާ
ްދެންނެވުމަށްް ްހޮސްޕިޓަލުގައި ްފުވައްމުލަކު ްބަހެއްހޯދުމަށް ްނަންބަރުްްްނިންމީއެވެ.މިނިސްޓްރީގެ ްޤާނޫނު އަދި،

(ްވަނަްނަންބަރުގައިވ1ްާވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ13/2008ްްި
ްމައްސަލަް ްމި ްކަނޑައަޅައި، ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްކުށެއް ްކޮރަޕްޝަންގެ ްމިމައްސަލައަކީ ފަދައިން

 އެވެ،ނިންމީ

ޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންްމައުރަޒަށްްހުށަހެޅިް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
މާކްސްްދީފައިވާކަމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިކޮނޮމިކްްޑިވެލޮޕްމަންޓުންްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށ54.25ްްްއައިޓަމަށްް

ް ްއުސޫލުގެ ްގޮތުގެ ްޢަމަލުކުރާނެ ްމަޢުރަޒުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ްލިޔުންތަކުގައި ްމާއްދާގައިވ3ްްާދީފައިވާ ވަނަ
ްއުސޫލުތަކުް ްޢަމަލުކުރާނެ ްގެންދިޔުމުގައި ްކުރިޔަށް ްމައުރަޒު ްތަކެތ3.7ްްިގެ ްމަޢުރަޒުގައި ްނަންބަރުގައި، ވަނަ

ގިންތީގެްތެރެއިންްއެްއެއްޗަކާްގުޅޭްކޮންމެވެސްްއެއްްގިންތިއެއްގައިްކަމަށާއިްއެއްްއައިޓަމެއ76ްްްބައިވެރިކުރެވޭނީް
ނަމަވެސް،ްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންް ްމައުރަޒުގައިްދެްގިންތިއެއްގައިްބައިވެރިްނުކުރެވޭނެކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެް.

މިނިސްޓްރީްއޮފްްއިކޮނޮމިކްްޑިވެލޮޕްމަންޓުންްއިންތިޒާމްކޮށްގެންްބޭއްވިް
ް ްއެކްސްޕޯ ްނާޖާއިޒ2019ްު"ފަންނު ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްމަޢުރަޒުގައި "

ްއައިޓަމެއްް ްހުށަހެޅި ްމަޢުރަޒަށް ްއެ ްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަންފާއެއް
ްހުށަހަޅާފައިނު ްޖަޖުންޏަށް ްދިނުމަށް ްމާކްސް ްބުނާްޖަޖްކޮށް ވާކަމަށް

 .މައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްހުށަހަޅާފައިވާްފޯމުގައިްގިންތިް ްގިންތ0844ްްިބައިވެރިވުމަށްްއެދި ްބައިވެރިވުމަށ0846ްްްއާއި މިްދެްގިންތީގައި
ްއައިޓަމްް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްކަމަށާއި، ްއައިޓަމް ްއެއް ްހުށަހަޅާފައިވަނީ ްބައިވެރިކުރުމަށް ްމައުރަޒުގައި ހުށަހަޅާފައިވާއިރު

ގައިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިކޮނޮމިކްްޑިވެލޮޕްމަންޓުނ2020ްްްޖަނަވަރ07ްްީގައިްކަމަށ0844ްްްްޖަޖްކޮށްފައިވަނީްގިންތި
ް ްނަންބަރު: ްފޮނުވާފައިވާ ްފަރާތަށް ްހުށަހެޅި ްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.101EP/INDIV/2020/1ްްޝަކުވާ ސިޓީގައި

ނީްއެންމެްއައިޓަމެއްކަމާއި،ްއެްއައިޓަމްްއަދިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުން،ްމައުރަޒުގައިްބައިވެރިކުރަންްހުށަހަޅާފައިވަ
ހުށަހަޅާފައިވަނިްކުރިންްބުނެވުނުްދެްގިންތީގައިްބައިވެރިކުރުމަށްކަންްތަކެތިްބަލައިގަތްްރަސީދުންްއެނގެންްއޮވެއެވެ.ް

ންތިއެއްްމިްމަޢުލޫމާތުތަކަށްްބަލާއިރު،ްދެްގިންތިއެއްގައިްބައިވެރިވުމަށްްހުށަހެޅިއިރުްދެްގިންތީގެްތެރެއިންްވަކިްގިް
އަދިްޝަކުވާް ކަނޑަނާޅައިްއެންމެްއައިޓަމެއްްހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،ްއެްއައިޓަމްްޑިސްކޮލިފައިކުރެވިދާނެކަމަށްްފެނެއެވްެ.
ހުށަހެޅިްފަރާތުންްހުށަހެޅިްއައިޓަމަށްްމާކްސްްނުދިންކަމުގައިވިޔަސް،ްއެއީްމައްސަލައެއްްކަމަށްްނުބެލެވޭނެތީއާއި،ް

ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްްމިކަމުގައި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްނުބެލެވޭތީ، ްކަމަށް ްހިމެނޭ ކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ2008/13ްިޢަމަލެއް
ގެް ގެް)25ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންު( ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގ1ްެވަނަްމާއްދާގެް)ހް( )ް

 އެވެ.މީކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިމައްސަލަްނިން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީްޖަލާލުއްދީންްސްކޫލަށްްޤުރުއާންް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު،
ފަރާތުގެްތެރެއިންްއެްވަޒީފާއަށ2ްްްމުދައްރިސަކުްހޯދުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްވަޒީފާއަށްްއެދިފައިވާް

އޭނާއަކީްްފަރާތަކީ،ހަމަޖައްސާފައިވާް ޤުރުއާނުގެްއެއްވެސްްސަނަދެއްްނެތްްމީހެއްކަމަށްްމިޝަކުވާގައިްބުނެފައިވިޔަސްް،
ް ްކޯހުން ްޤާރީ ްހިންގި ްއިސްލާމިއްޔާއިން ްދިރާސާތިލް ްސެޓްފިކެޓ2ްްްކުއްލިއްޔަތުއް ްފާސްވެ ްދަރަޖައިގައި ވަނަ

އަދިްހދ.ކުޅުދުއްފުށީްއިޚްލާޞްްޤުރްއާންްކްލާހާއިްއިންސްޓިޓިއުޓްްއޮފްްޤުރްއާންްއެންޑްްސުންނާއާްހާސިލުކޮށްފަ އިވްާ،
ް ްސެޓްފިކެޓް ްހިންގި ްދިވެހިރާއްޖޭގ4ްްެގުޅިގެން ްއޭނާއަކީ ްފަރާތެކެވެ.ްއަދި ްފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ްކޯސް ްޤިރާއަތު އިން

)މީގެއިތުރަށްްޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީންް"ޕޯސްޓްްގްރޭޖްއޭޓްްސެޓްފިކެ ހާސިލުކޮށްފައިވާްމީހެކެވެް. ޓްްއިންްއެޑިޔުކޭޝަންް"
ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްޑިގްރީއާއި ްބެޗްލަރސް ްއިސްލާމިއްޔާއިން ްދިރާސާތު ްމަޢުހަދުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާއިން އޭނާއަކީ

ްމީހެއްވެސްވެއެވެ ްކޮށްފައިވާ ްހާސިލު ްޑިޕްލޮމާ ްލޭންގްއޭޖުން ްއަރަބިކް ްޔުނިވަރސިޓީން ްއޭނާއަކީ،ްޤައުމީ ްއަދި ).

ްމުދައްރިސަކުް ްޤުރުއާން ްސްކޫލަށް ްޖަލާލުއްދީން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ
ްތަޢުލީމުް ްރޮނގުން ްއެ ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްކޮށްފައިވާ ހޯދުމަށް

ްވަޒީފާއަށްް ކުރިމަތިލާފައިވީނަމަވެސްްފަރާތްތައް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ އެ
ހަމަޖައްސާފައިވަނީްޤުރުއާނުގެްއެއްވެސްްސަނަދެއްްނެތްްފަރާތެއްކަމަށްް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

އަދިްދިވެހިރާއްޖޭގ10ްްެޖަލާލުއްދީންްސްކޫލުގައިްއިސްލާމްްޓީޗަރެއްގެްގޮތުގައިް އަހަރަށްވުރެްގިނަްދުވަހްު، )ދިހައެއްް(
ް ްގޮތުގައި ްލެކްޗަރެއްގެ ްޕާޓްޓައިމް ްކެމްޕަސްގައި ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްމަސައްކަތްކޮށް،8ްްޤައުމީ ްމަސްދުވަހު )އަށެއް(

އެހެންކަމުން،ްއޭނާއަކީްޤުރުއާނުގެްއެއްވެސްްސަނަދެއްްވަޒީފާއާގުޅޭްދާއިރާް ގެްތަޖުރިބާްލިބިފައިވާްމީހެއްވެސްްމެއެވްެ.
ނެތްްމީހެއްކަމަށްްޝަކުވާކުރާްފަރާތުންްބުނެފައިވިޔަސް،ްއޭނާއަކީްކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާއިންްހިންގިް

ސިލުކޮށްފައިވާ،ްއަދިްހދ.ކުޅުދުއްފުށީްއިޚްލާޞްްޤުރްއާންްވަނަްދަރަޖައިގައިްފާސްވެްސެޓްފިކެޓްްހ2ްާޤާރީްކޯހުންް
ް ްސެޓްފިކެޓް ްހިންގި ްގުޅިގެން ްސުންނާއާ ްއެންޑް ްޤުރްއާން ްއޮފް ްއިންސްޓިޓިއުޓް ްކޯސ4ްްްކްލާހާއި ްޤިރާއަތު އިން

ވަ އޭނާއަކީްއެްމަޤާމަށްްޝަރުޠުްހަމަވާްމީހެއްކަމަށްވާތީއާއްި، ޒީފާއަށްްއެދިފައިވާްފުރިހަމަކޮށްފައިވާްމީހެއްކަމަށްވެފައްި،
-)އެންޓ2008/13ްިމީހުންގެްތެރެއިންްއެންމެމަތިންްމާކްސްްލިބިފައިވަނީްއޭނާއަށްްކަމަށްވާތީ،ްޤާނޫނުްނަންބަރ2ްްު

ގެް ގެް)25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންު( ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކ1ްީވަނަްމާއްދާގެް)ހް( )ް
 އެވެ.ވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިމައްސަލަްނިންމީކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެް

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްހަދަމުންދާް މި ްއަލަށް ްމިހާރު ލ.ކުނަހަންދޫގައި
ްއިތުރަށްް ްރޭޓަށްވުރެ ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްސަރުކާރުން ްދިނުމުގައި ްބަދަލު ްރުއްގަސްތަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހުރި މަގުގައި
،ްފައިސާދޭނެކަމަށްްބުނަނީ،ްއެރުއްތައްްނަގާްފަރާތަށްްބޮޑުއަގުގައިްވިއްކާތީްކަމަށްްބުނެްޝަކުވާކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ްވެރިފަރާތަށްް ްރުކުގެ ްނަގާ ްއެ ްހަމަޖެހިފައިވަނީ، ްއަގުދިނުމަށް ްރުއްތަކަށް ްނަގާ ްބަލާއިރު، ްލިޔުންތަކަށް ލިބިފައިވާ
ްބަދަލުދިނުމަށްް ްރުއްގަހަށް ްދައުލަތުން ްއަގަކީ ްކަނޑައަޅައިފައިވާ ްއެގޮތުން ްދޭގޮތަށްކަމާއި، ްއަގު ކަނޑައެޅިފައިވާ

ްމަ ްއެންމެ ްއަގުތަކުގެ ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްއެއްބަސްވުމުގައިވަނީ ްދިނުމަށް ްރުކަކަށް ްފޯދިފައިވާ 500ްތީއަގުކަމާއި،
)ފަސްސަތޭކަ(ްރުފިޔާކަމާއި،ްމިއީްރުއްގަހަށްްބަދަލުދިނުމަށްްކަނޑައަޅައިފައިްއޮތްްއަގުގެްއެންމެްމަތީްއަގުކަމާއި،ް

ރުފިޔާްދިނުމަށްްއެއްބަސްވެފައިވާއިރު،ްނުފޯދ200ްްޭނުފޯދޭްރުކަކަށްް ބޮޑުރުކަކަށްްދިނުމަށްްދައުލަތުންް)ދުއިސައްތްަ(
)އެއްސަތޭކަ(ްރުފިޔާްކަމާއި،ްއެހެންކަމުންްކައުންސިލުންްނިންމާފައިްއޮތްްއަގަކ100ްްީކަނޑައަޅާފައިްއޮތްްއަގަކީ،ް

އެންމެްރަނގަޅުްއަގެއްކަމަށްްގަބޫލުކުރެވޭތީއާއިްރުއްްނަގާްފަރާތުންްއެކަންކުރަނީްކަމާބެހޭްފަރާތްތަކުންްނަގަންޖެހޭް
ދަތައްްނަގައިްހިލޭސާބަހަށްްކަމަށްވެފައިްއެއްވެސްްފަރާތަކުންްއެފަރާތަށްްލިބެންވާްއަގުްނުލިބިގެންްމައްސަލައެއްްހުއް

ލ.ކުނަހަންދޫގައިްމިހާރުްއަލަށްްހަދަމުންދާްމަގުގައިްހުރިްރައްޔިތުންގެް
އެްރުއްގަސްްނެގުމުގެްމަސައްކަތްް ރުއްގަސްތަކަށްްބަދަލުްދިނުމަށްފަހްު،
ްނާޖާއިޒުް ްވިއްކައި ްއަގުގައި ްބޮޑު ްރުއްގަސް ްއެ ްފަރާތަށް ކުރާ

މަސައްކަތްްކުރަމުންދާކަމަށްްތުހުމަތުކުރެވޭްކަމަށްްފައިދާތަކެއްްނަގަންް
 .ބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްނުލިބިގެންް ްއަގު ްލިބެންވާ ްއެފަރާތަށް ްފަރާތުންވެސް ްޝަކުވާކުރި ްއަދި ްނެތުމުންނާއި ްއެނގެން ހުށަހަޅައިފައިވާކަން
ްއަ ްމައްސަލާގައި ްމި ްޤާނޫނުްޝަކުވާކޮށްފައިނުވާތީ، ްފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ްޢަމަލެއް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްމިހާތަނަށް ދި

ް ް-)އެންޓ2008/13ްިނަންބަރު ްގެ ްޤާނޫނު( ްކޮމިޝަނުގެ ް)25ްކޮރަޕްޝަން ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަނ1ްަވަނަ )
ްކަ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްކުށެއް ްކޮރަޕްޝަންގެ ްމިމައްސަލައަކީ ްފަދައިން ނޑައަޅައި،ްނަންބަރުގައިވާ

 މީއެވެ.މިމައްސަލަްނިން

ށ.ކަނޑިތީމުްޞިއްޙީމަރުކަޒުގެްއެޓެންޑެންޓުގެް  މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ްއެދި ްވަޒީފާއަށް ްއެ ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްކޮށްފައިވާ ްހޯދުމަށް ްމީހަކު ްދިނުމުންްވަޒީފާއަށް ްމާކްސް ްފަރާތްތަކަށް ފައިވާ

ފުރަތަމަްމާކްސްްދީފައިވަނީް، ނަމަވެސްފަރާތަށެވެ.ްފުރަތަމަްއެންމެމަތިންްމާކްސްްލިބިފައިވަނީްމިްޝަކުވާްހުށަހެޅިް
ސަރކިއުލަރ2019/1ްްާގައިްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުންްޢާންމުކޮށްފައިވާްނަންބަރު:2019ްްފެބުރުވަރ18ްްީ

ް 19ްްގުޅިގެން ްހޮވުމާއ2019ްްިފެބުރުވަރީ ްމީހުން ްވަޒީފާތަކަށް ްސަރވިސްގެ ް"ސިވިލް ްފެށި ްޢަމަލުކުރަން ގައި
ގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްއުސޫލާްއެއްގޮތަށ2018ްްްއައްޔަނުކުރުމުގެްމިންގަނޑުތަކާއިްއުސޫލުތައްް )ފުރަތަމަްއިޞްލާޙު(ް"

ްވަޒީފާއަށްްހޮވިފައިވަނީްއެްމަރުކަޒުގެްމަސައްކަތުްކަމަށްނުވާތީ،ްއެްއުސޫލާްއެއްގޮތަށްްއަލުންްމާކްސްްދިނުމުންްއެް
ް ްހުރި ްވަޒީފާގައި ްއެފަރާތަކީްމީހެއްގެ ްއެްްފަރާތެވެ. ްކަމަށާއި ްމީހެއް ްލިބިފައިނުވާ ްސެޓްފިކެޓެއް ްއެއްވެސް ތަޢުލީމީ

ވަޒީފާގެްއެންމެްހޮވެންޖެހޭްސަބަބެއްްނޭނގޭކަމަށްްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންްބުނެފައިވާއިރު،ްއެްއެފަރާތްްވަޒީފާއަށްް
ްދަތުންްކަމަށްވެފައި،ް ްލިޔަންކިޔަން ްއެްްއެފަރާތުންދަށްްޝަރުޠަކީ ްމުއްދަތެއްގައި ްދިގު ްހޮވިފައިވަނީ ްވަޒީފާއަށް އެ

ްއެންމެމަތިންް ްބައިން ްތަޖުރިބާގެ ްގުޅޭ ްވަޒީފާއާ ްއުޅެފައިވުމާއެކު ްއޭނާ ްވަޒީފާގައި ްމީހެއްގެ ްމަސައްކަތު މަރުކަޒުގެ
ވަޒީފާއާްގުޅޭްްފަރާތަށްްހުންގެްތެރޭގައިްއޭނާްހިމެނުމުގެްސަބަބުންނެވެ.ްމިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްމާކްސްްލިބިފައިވާްދެމީ

އެފަރާތަށްްތަޖުރިބާގެްބައިންްއެއްވެސްްމާކްސްއެއްްލިބިފައެއްްނުވެއެވެ.ްތަޢުލީމުގެްބައިންނާއިްއިންޓަވިއުގެްބައިންް
ޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށްްވެ.ްނަމަވެސް،ްޖުމުލަްމާކްސްްމާކްސްްލިބިފައިވެއެްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށްމަތިންްްވުރެް
ްމާކްސްްދިނުމުންްްއެްފަރާތަށްްވުރެ ްއުސޫލުން ްދިނުމަށްްހަމަޖައްސާފައިވާ ްހުށަހެޅިްއިތުރުވެއެވެ.ްމާކްސް ޝަކުވާ

އްގައިްމީހުންނަކީްދިގުްމުއްދަތ3ްެވަނަްއެވެ.ްޢާއިޝަތުްޝުހާއުއަށްވުރެްމަތިންްމާކްސްްލިބ4ްްޭލިބެނީްްފަރާތަށް

ް ްޞިއްޙީ ްމީހަކުްށ.ކަނޑިތީމު ްމަޤާމަށް ްއެޓެންޑެންޓެއްގެ މަރުކަޒުގެ
ްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންް ހޯދުމަށްްމީގެްދެމަހެއްހާްދުވަސްކުރިން
ްފަރާތްތައްް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްސެޓްފިކެޓްތައް ްމަތީ ތަޢުލީމީގޮތުން
ކުރިމަތިލާފައިްތިއްބައި،ްއެްމަރުކަޒުގެްމަސައްކަތުމީހެއްގެްވަޒީފާގައިް

ްފަރާ ްއުޅޭ ްބުނާްމިހާރު ްދީފައިވާކަމަށް ްމާކްސް ްމަތިން ްއެންމެ ތަކަށް
 .މައްސަލަ

15 



 

15 
 

ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްމައްސަލަތައްް ްބައެއް ްދިނުމުގައި ްމާކްސް ްމީހުންނެވެ. ްލިބިފައިވާ ްތަޖުރިބާ ްއުޅެ ްވަޒީފާތަކުގައި ގުޅުންހުރި
މަސައްކަތުގެްތަޖުރިބާއަށްްމާކްސްްލިބިފައިވާް އެގޮތުންް، މަސައްކަތުގެްތަޖުރިބާގެްނަށްްމީހުނ3ްްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވްެ.

އޭގެތެރެއިންްވަޒީފާގައިްއުޅުނުްމުއްދަތުންްބައެއްްއުނިކުރުމަށްފަހުގައިްކަމާއި،ްްބަޔަށްްމާކްސްްދީފައިވަނީްއެމީހުންް
ްފަރާތަށްް ް)ދިވެހި،ްްއެއް ްމާއްދާތަކަށް ްއިމްތިޙާނުގެ ްއެސް.އެސް.ސީ ްއޭނާގެ ްތެރޭގައި ްމާކްސްގެ ްޖުމުލަ ލިބެންޖެހޭ

ްކަމާއި،ް ްހިމަނާފައިނުވާ ްމާކްސް ްފަރާތައިސްލާމް(ްދޭންޖެހޭ ްއެއް ްމާކްސްގެްްށްއޭގެތެރެއިން ްލިބުނު އިންޓަވިއުއިން
އެވްރެޖްްހަދާފައިވަނީްރަނގަޅަށްްނޫންކަންްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ްމިކަންކަންްއިޞްލާޙުކޮށްްމާކްސްްދިންނަމަވެސްް
ްމައްސަލަތައްް ްހުރި ްދިނުމުގައި ްނާދެއެވެ.ްއެހެންކަމުން،ްމާކްސް ްބަދަލެއް ްއެއްވެސް ްމީހާއަށް ްހޮވިފައިވާ ވަޒީފާއަށް

ނޑިތީމުްޞިއްޙީްމަރުކަޒާއިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތާއިްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުގެްސަމާލުކަމަށްްގެނެސް،ްށ.ކަ
ވަޒީފާތަކަށްްމީހުންްހަމަޖެއްސުމުގެްކުރިންްވަޒީފާތަކަށްްއެދޭްފަރާތްތަކަށްްމާކްސްްދީފައިވާގޮތްްރަނގަޅަށްްޗެކުކުރުމަށްް

ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެް-)އެންޓ2008/13ްްި.ްއަދި،ްޤާނޫނުްނަންބަރުްށްްނިންމީއެވެއެްއިދާރާތަކުގައިްދެންނެވުމަ
(ްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއ1ްްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްޤާނޫނު(ްގެް

 އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި،ްމިމައްސަލަްނިންމީ

ްރިސޯސަސްްމެރިންްފިޝަރީޒް،ްއޮފްްްމިނިސްޓްރީ މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު،
ްތަކެތިްްބޭނުންވާްްމަސައްކަތަށްްދަނޑުވެރިކަމުގެ ހަމަޖެހިފައިވާްހިންގުމަށްްފައިނުގައި.ރްއެގްރިކަލްޗަރއިންްއެންޑް
ްގުޅިގެންްްއިޢުލާނާްްކޮށްފައިވާްކުރިންްބޮޑުޢީދުގެްްވަނަްއަހަރ2019ްްުްހޯދުމަށްްފަރާތެއްްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްއެރަށަށް

ްޝަކުވާހުށަހެޅިްްހުއްޓުވާފައިވާކަމަށްްަމސައްކަތްްއެްބަލައިްމިކޮމިޝަނުންްމައްސަލަްޙަވާލުކުރުމުގެްމަސައްކަތްްއެ
(NCR-2019/895ް)ްމައްސަލަްއެްކޮމިޝަނުންްމިްބުނެފައިވީނަމަވެސްްފަރާތުންްއެދިފައިވާްްކުރުމަށްނުްނަންހާމަ
ްކުރެވެންްްކާމިޔާބުްބިޑުްއެފަހަރުްއަދިް.ފާހަގަކުރެވިފައިނުވެއެވެްކަމެއްްވަރުގެްހުއްޓުވަންޖެހޭްމަސައްކަތްްއެްބެލިއިރު،

ްނޫނެވެ،ްއޮތީ ްވެސް ްފަރާތަކަށް ްބަޔާންކުރާ ްއެމަސައްކަތްްްފަރާތަކާްއެއްވެސްްގުޅިގެންްއިޢުލާނާްއެްޝަކުވާގައި
ް.ްހަވާލުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ

ް ްފިޝަރީޒް، ްއޮފް ްއެންޑްމިނިސްޓްރީ ްރިސޯސަސް  މެރިން

ްހަމަޖެހިފައިވާް ްހިންގުމަށް ްރ.ފައިނުގައި އެގްރިކަލްޗަރއިން
ްއެރަށަށްް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ްތަކެތި ްބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް

ްމި ްހޯދުމަށް ްފަރާތެއް ްކުރިންް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ްޢީދުގެ ްބޮޑު އަހަރުގެ
ްމަސައްކަތް ްއެ ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްމައްސަލަް ކޮށްފައިވާ ޙަވާލުކުރުމުގެ

ްމަސައްކަތްް-އެންޓި ްއެ ްބަލައި ްކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން

 އޮކްޓޫބަރމަހުގެްތެރޭގައިްއެކަމަށްްއަލުނ2019ްްްހުއްޓުވާފައިވަނިކޮށްް

ްތެރެއަށްް ްތަކެތީގެ ްބުނެފައިވާ ްއިޢުލާނުގައި ްކުރި ްކުރިން އިޢުލާނުކޮށް
ްހިމަނައިގެންއިޢުލާންކުރުމު އިތުރު ްއިޢުލާނާްއައިޓަމްތަކެއް ްކުރީގެ ން
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

30ް-ސީް/30/2019/216ްނަންބަރުްޢާއްމުކުރިްގައ2019ްިްސެޕްޓެންބަރ24ްުްއޭގެފަހުން
ްތަކެތިްްބޭނުންވާްްމަސައްކަތަށްްދަނޑުވެރިކަމުގެ ހަމަޖެހިފައިވާްހިންގުމަށްްފައިނުގައި.ރްއިޢުލާނަކީވެސް(ްއެލް.ޔޫ.އައި)

ްހިމެނުނުތަކެތީގެްްއިޢުލާނުގައިްކުރީގެްއިޢުލާނުގައިްމިް.އިޢުލާނެކެވެްކުރިްހޯދުމަށްްފަރާތެއްްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްއެރަށަށް
ްއެނގެއެވެްހިމަނައިފައިވާކަންްްއާތަކެތިވެސްްއިތުރުން ްކޮށްދިނުމަށްްްމަސައްކަތްްއެްއިޢުލާނާގުޅިގެންްމިް.

ްނަތީޖާއަށްްްހުރިނަމަވެސްްކަންތައްތަކެއްްކުދިކުދިްއިދާރީްދިނުމުގައިްޕޮއިންޓްްރާތްތަކަށްފަްހުށަހެޅިްއަންދާސީހިސާބު
ްކަމެއްްއިސްލާހުކުރަންްއަދިްްކަމެއްްބަދަލުއަންނަވަރުގެ ްމިްްވެސްއަންގަންޖެހޭފަދަ ްފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،

ްް،ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީްޢަމަލެއްްކޮރަޕްޝަނުގެްމައްސަލާގައި ްނަންބަރު ކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ2008/13ްްިޤާނޫނު
ގެް ގެް)25ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންު( ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިނ1ްްވަނަްމާއްދާގެް)ހް( ކޮރަޕްޝަންގެްމިމައްސަލައަކީްް(

 އެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީް، ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި

ްއެންމެ ްބިޑުް ގުޅިގެން ްކުންފުނިން ްލިބުނު ްމާކްސް މަތިން
ްމަސައްކަތް ްމިފަހަރުވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،ް ހުށަހެޅިނަމަވެސް

ްއިންސާފުން ްމިނިސްޓްރީން ްއެ ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ކަންކަންް ފުރަތަމަ
ްމަސައްކަތަކަށްް ްލިބޭނެ ްފަރާތަށް ްއެ ްމަސައްކަތަކީ ްމި  ވާތީްކުރިނަމަ

  އެފަރާތުގެްޙައްޤުތައްްގެއްލިފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްފަރގޯްްޓްރާންސްޕޯޓުންްްއޮފްްމިނިސްޓްރީ މި
ްނޫންްްފަރާތްްްހުށަހެޅިްކުޑައަގުްއެންމެްސަޕްލައިކުރުމަށFargo HDP500 filmްް))ްފިލްމ500ްް.ްޕީ.ޑީ.އެޗް

ްއެތަކެތިްްބުނެފައިވީނަމަވެސް،ްތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށްްްދީފައިވާކަމަށްްފުރުޞަތުްްފަރާތަށްްހުށަހެޅިްްކުޑައަގުްްދެވަނައަށް
ްކަލަރްފުލްްްއަދި،ް.އޮތޯރިޓީންނެވެްޓްރާންސްޕޯޓްްމޯލްޑިވްސްްއިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީްހޯދުމަށްްފަރާތެއްްސަޕްލައިކޮށްދޭނެ

ްފިލްމްްްކްލިއަރްސްޓޭންޑަރޑްްއާއި(ްބޭނުންކުރުމަށްްޕްރިންޓަރުގައFARGO HDP8500 84814ްި)ްރިބަން
(FARGO HDP8500 84814ްިބޭނުންކުރުމަށްްޕްރިންޓަރުގައ)ްެްމޯލްޑިވްސްްްހޯދުމަށްްފަރާތެއްްސަޕްލައިކޮށްދޭނ

ްހުށަހަޅާފައިވެއެވެްހިސާބުް އަންދާސީްފަރާތަކުންްތިންްއިޢުލާނުކުރުމުން،ްއޮތޯރިޓީންްޓްރާންސްޕޯރޓްް ްއެތަކެތިް.
ްއެހެންކަމުން،ް.މުއްދަތެވެްދުވަހުގ15ްެްހުށަހަޅާފައިވަނީްތިންފަރާތުންްހުށަހެޅިްހިސާބު އަންދާސީްސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް

ްހުށަހަޅާފައިވާްްއަގުްްކުޑަްްއެންމެްްތެރެއިންްފަރާތުގެްްތިންްމިްލިބިފައިވަނީްްމާކްސްްމަތީންްްއެންމެްްއިވެލުއޭޝަނުން
ްފަރާތަށެވެ ްމަސައްކަތްްްއެްއޮތޯރިޓީންްޓްރާންސްޕޯޓްްްމޯލްޑިވްސްްްނިންމުމަށްފަހު،ްއެގޮތަށްްކޮމެޓީންްބިޑްްއަދި،.
ްޓްރާންސްޕޯރޓްްްމޯލްޑިވްސްްވަނީްއެްފަރާތުންްްތަކެތިްއެްމިހާރުްއަދިް.އެކުއެވެއެފަރާތާްްއެއްބަސްވެފައިވަނީްކުރުމަށް

ްނިންމާފައެވެްޑެލިވަރކޮށްދީްއޮތޯރިޓީއަށް .ް ްއެހެންކަމުން، ްނަންބަރު ކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނު

ް ްއެޗް.ޑީ.ޕީ. ްފަރގޯ ްޓްރާންސްޕޯޓުން ްއޮފް 500ްމިނިސްޓްރީ
ްކުޑައަގުްްއެންމެްސަޕްލައިކުރުމަށް  )Fargo HDP500 film(ފިލްމް
ްފުރުޞަތުްްފަރާތަށްްހުށަހެޅިްކުޑައަގުްދެވަނައަށްްްނޫންްްފަރާތްްްހުށަހެޅި

 ބުނާްމައްސަލަްތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށްްދީފައިވާކަމަށް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ގެް ގެް)25ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންު( ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިނ1ްްވަނަްމާއްދާގެް)ހް( ކޮރަޕްޝަންގެްމިމައްސަލައަކީްް(
 އެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީް، ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްނަޑެއްލާް.ގދްގުޅިގެންްމައްސަލައާްމި މި
ްއެކަންްްހަދާފައިވަނީ،ްމަގެއްްވަށައިގެންްނަޑެއްލާގެ.ގދްބަލާއިރު،ްލިޔުންތަކަށްްފޮނުވާފައިވާްކައުންސިލުން
ްނެތެވެްއެނގޭކަށްްންފާސްކޮށްގެންކަްްކައުންސިލުންްހުށަހަޅައިްކައުންސިލަށްް ްހަދަންޖެހިފައިވާްްރަށުގައިްނަމަވެސްް.

ްނެތެވެ.ްކައުންސިލުންްކުރުމަށްްޚަރަދުތައްްކުރަންޖެހޭްދުމަށްޓަކައިހެްމަގުތައް ްއެނގޭކަށް ްމީގެްްފާސްކޮށްގެންކަން
ްނޫންކަމާއިްްހޯދައިގެންްހުއްދަްމިނިސްޓްރީގެްހިމަނައިގެންްޕްލޭނުގައިްލޭންޑްޔޫސްްރަށުގެްހަދާފައިވަނީ،ްއެމަގުްއިތުރުން

ްނޫންކަންްްހޯދައިގެންްހުއްދަްއެންވަޔަރމެންޓްގެްއޮފްްމިނިސްޓްރީްނަގާފައިވަނީ،ްރުއްގަސްްއަރާްމަގަށްްއެްއަދި
ްފައިދާއެއްްްއެފަދަްބަޔަކަށްްްނުވަތަްލިބިގަތުމަށްްްމަންފާއެއްްޙައްޤުނޫންްމާލީގޮތުންްްމިކަންކަމަކީްްނަމަވެސްް.ްއެނގެއެވެ

ްްނެތަތީްްބެލެވޭކަށްްްކަމެއްކަމަށްްށްފައިވާކޮްހޯދައިދިނުމަށް ްނަންބަރު ކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނު
ގެް ގެް)25ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންު( ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިނ1ްްވަނަްމާއްދާގެް)ހް( ކޮރަޕްޝަންގެްމިމައްސަލައަކީްް(

ްްއެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީް، ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި
ްކޮނެގެންްްއުފުރުމާއިްކެނޑުމާއިްރުއްގަސް"ްނަގާފައިވަނީ،ްރުއްގަސްްނަގާފައިވާްއެތަނުންްްތެރޭގައިްހެދުމުގެްމަގުއަދިް
ްހުއްދަްްފަދައިންްބުނެފައިވާްނަންބަރުގައިްވަނ5ްްަްގެ"ްގަވާއިދުްްގެންދިއުމާބެހޭްއަނެއްރަށްްއެއްރަށުންްއަދިްނެގުން

ްމަގުްްއެްއަދިްފޮނުވުމަށާއި،ްސަމާލުކަމަށްްއެންވަޔަރަންމަންޓްގެްްއޮފްްމިނިސްޓްރީްމިކަންްނުވާތީ،ްހޯދައިގެންކަމަށް
ްގޮތުގެމަތީންްްގައިވ1.1ްާްނަންބަރުގެްވަނ1ްަްގެް"ޤަވާޢިދުްހިންގުމުގެްޕްލޭންކުރުމާއިްބިނާވެށިްްރާއްޖޭގެ"ްހަދާފައިވަނީ

ްއޮފްްްމިނިސްޓްރީްްމިކަންްނުވާތީ،ްފާސްކޮށްގެންކަމަށްްޕްލޭންްއެްގެންހިމަނައިްޕްލޭންގައިްލޭންޑްޔޫސްްރަށުގެ
 ްވެސްްނިންމީއެވެ.ދަންނެވުމަށްްްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައިްއެންޑްްްޕްލޭނިންގްނޭޝަނަލް

ވަނަްއަހަރްގދ.ނަޑެއްލާްވަށައިގެންްހަދާފައިވާްބޭރުްމަގުގ2017ްްެ
ްބައްދަލު ްރަސްމީ ްކައުންސިލްގެ ވުމަކުންްމަސައްކަތަށް

ްފަރާތެއްް ްވަކި ްބޭނުންކޮށްގެން ްނުފޫޒު ްމަޤާމުގެ ފާސްކުރުމަކާނުލައި
ްޚަރަދުކޮށް،ް ްފައިސާއިން ްހުރި ްމާލިއްޔާގައި ްރައްޔިތުންގެ ރުއްސުމަށް

 ްމައްސަލަްކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާގޮތަށްްޢަމަލުކޮށްފައިްވާކަމަށްްބުނާ

18 

ްމަޢުލޫމާތާއިްދޭްްކޮމިޝަނުންްްއިލެކްޝަންސްް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ްހޯދުމަށްްްފަރާތެއްްްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްބިބްސްްއޮފިޝަލުންގެްްޔުނީފޯމާއިްއެކްޓިވިޓީްމުވައްޒަފުންގެްއެއްގޮތަށްްްނަމޫނާއާ

ްއިޢުލާނުގައިް (A)AD-2020/94ް:ނަންބަރުްކޮށްފައިވާްގައ2020ްިްފެބުރުވަރ14ްީްކޮމިޝަނުންްއިލެކްޝަންސް

ގައިްކޮށްފައިވ2020ްްާފެބުރުވަރ14ްްީއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނުންް
ްގޮތުންް (A)AD-2020/94 :ނަންބަރު އިޢުލާނުގައިވާ

ްބެލުމަށްް ްފޮތިތޯ ްފެތޭ ްރިކްއަރމަންޓަށް ްހުށަހަޅާއިރު އަންދާސީހިސާބު
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްއެްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ްކަމަށްްގައ14:00ްިްދުވަހުގެްވަނ2020ްަްފެބުރުވަރ20ްީްއޮންނާނީްޅުވުންހުްބީލަން
16:28ްްްދުވަހުގެްްވަނ2020ްަްފެބުރުވަރ14ްްީްގެޒެޓުގައިްސަރުކާރުގެްްދިވެހިްއިޢުލާން ްދިވެހި ސަރުކާރުގެްގައި

ްޝާޢިއުކޮށްފައިވެއެވެ. ްދުވަހަށްްްވަނ2020ްަްފެބުރުވަރ23ްީްތާރީޚުްްހުޅުވާްބީލަންްނަމަވެސް،ްގެޒެޓުގައި
ްޝާއިޢުކޮށްފައިވާްްގެޒެޓުގައިްކޮމިޝަނުންްއެްްގައ23:35ްިްގ2020ްްެްފެބުރުވަރ19ްީްބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށްް

ްނަންބަރު :A)AD-2020/97) ިްގުޅިގެންްް.ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެްއިޢުލާނުގައ ްއިޢުލާނާ ްއެ އެހެންކަމުން،
ްދައުލަތުގެް ްކޮށްފައިވަނީ ްޢަމަލު ްކޮމިޝަނުން (ްބ)ްމާއްދާގެްވަނ10.43ްްަްގަވާއިދުގެްްމާލިއްޔަތުގެްއިލެކްޝަންސް

ކޮރަޕްޝަންް-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނުްނަންބަރުްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮތަށްްބީލަމުގެްމުއްދަތުްދީގެންްކަމަށްވާތްީ،
ގެް ގެް)25ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންު( ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިނ1ްްވަނަްމާއްދާގެް)ހް( ކޮރަޕްޝަންގެްމިމައްސަލައަކީްް(

ްއެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީް، ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި
ްސާމްޕަލްްްކަމަށާއިްހުށަހަޅަންޖެހޭނެްސާމްޕަލްތައްްމެޓީރިއަލްްްފެތޭްްރިކްއަރމަންޓަށްްްހުށަހަޅާއިރުްބިޑްްްނަމަވެސް،
ްވަކިްްއެއީްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ްކަރުދާހުގައިްމަޢުލޫމާތުްބާޠިލުވާނެކަމަށްްއަންދާސީހިސާބުްފަރާތްތަކުގެްހުށަނާޅާ
ްރާއްޖެއިންްރިއަލްއަކީމެޓީްއެްކަމަށްވުމާއެކު،ްތަކެތިްތައްޔާރުކުރަންޖެހޭްބޭނުންކޮށްގެންްމެޓީރިއަލްތަކެއްްޚާއްޞަ

ްމުއްދަތެއްްްއެކަށީގެންވާްހޯދުމަށްްސާމްޕަލްްއެތަކެތީގެްނުވާނަމަްކަމަށްްމެޓީރިއަލެއްްހުންނަްލިބެންްޢާންމުކޮށްް
ްކުރިޔަށްްްކަންތައްްބީލަންތަކުގެްްމީގެފަހުންްްރިޢާޔަތްކޮށްގެންްްކަންތައްތަކަށްްމިފަދަްްފެންނާތީ،ްދޭންޖެހޭނެކަމަށް

 ށްްވެސްްނިންމީއެވެ.ކޮމިޝަނުގައިްދެންނެވުމަްއިލެކްޝަންސްްގެންދިޔުމަށް

ްގޮތަށް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްޝައުޤުވެރިކަންްްސާމްޕަލް ްމިކަމަށް އޮތުމުން
ްހަނިވެގެންދާް ްފުރުޞަތު ްލިބެންވާ ްފަރާތްތަކަށް ްބޭނުންވާ ފާޅުކުރަން

2020ްފެބުރުވަރ14ްްީކަމެއްކަމަށްްފާހަގަކުރެވޭްކަމަށާއި،ްސަބަބަކީް
ްދެދުވަހަކީް ްއަންނަ ްޖެހިގެން ްކަމަށްވެފައި، ްދުވަސް ްހުކުރު އަކީ

ްބަން ްގައުމުތަކުގައި ްސާމްޕަލްްރާއްޖެއިންބޭރު ްދެދުވަސްކަމުން ދު
ް ްގެނެސް 20ްްހޯދައިގެން ްއަންދާސީހިސާބ2020ްްުފެބުރުވަރީ ގައި

ހުށަހެޅުމަށްްނިންމާފައިވާްނިންމުމަކީްއެކަށީގެންވާްމުއްދަތުްނުދީްވަކިް
ްނިންމާފައިވާް ްހޯދައިދިނުމަށް ްމަންފާ ްފަރާތްތަކަކަށް ްނުވަތަ ފަރާތަކަށް

 ްމައްސަލަްކަމެއްކަމަށްްބުނާްްނިންމުމެއްްކަމަށްްބެލެވޭނެްޖާގައޮތްް

ްއަންދާސީްހިސާބުތައްްްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްހުށަހެޅޭ މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު،
ްމަޢުލޫމާތުްްއިޢުލާނާގުޅޭްއެްއަދިްއިޢުލާނުގައިވެސް(ްތަފުސީލުްްދޭނެގޮތުގެްޕޮއިންޓް)ްމިންގަނޑެއްްްއިވެލުއޭޓްކުރާނެް
ްވަނ10.45ްްަްގަވާއިދުގެްމާލިއްޔަތުގެްދައުލަތުގެްްބާޠިލުކޮށް،ްއިޢުލާންްއެްބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ،ްކަރުދާހުގައިވެސް

ްރިޢާޔަތްކޮށްގެން،ްކަންތައްތަކަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާްގައި(ްނ)ްއާއި(ްށ)ްމާއްދާގެްވަނ10.46ްަްއާއި(ްޅ)ްމާއްދާގެ
ްކަރުދާހުގައިްްމަޢުލޫމާތުްްނުވަތަްްއިޢުލާނުގައިްތަފުސީލު،ްދޭނެގޮތުގެްްޕޮއިންޓްްްއިވެލުއޭޓްކުރުމަށްްހިސާބުތައްއަންދާސީ

ް ްސްކޫލަށް ްބޭނުންވެގެނ15ްްްޣާޒީ ްގަންނަން ކޮމްޕިއުޓަރްސިސްޓަމް
ް ްސްކޫލުން 20ްްއެ ްނަންބަރ2020ްްުޖަނަވަރީ ްކޮށްފައިވާ ްގައި

(IUL)GZS/2020/05ްްާްދިނުމުގެްްމަޢުލޫމާތުްގުޅިގެންްއިޢުލާނ
ްމަޢުލޫމާތުްްދޫކޮށްފައިވާްނުވާކަމަށާއި،ްބާއްވާފައިްބައްދަލުވުމެއް
ްގޮތުގެްްދޭނެްޕޮއިންޓްް)ްމިންގަނޑެއްް ވެލުއޭޓްކުރާނެއިްބިޑްްްކަރުދާހުގައި
ްތަފުސީލުް ްކުރިއަށްްްއިޢުލާންްއެ ނުވާއިރުްބަޔާންކޮށްފައި(
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްޣާޒީްސްކޫލުގައިްދެންނެވުމަށްްްގެންދިޔުމަށްްކުރިޔަށްްްކަންތައްްހޯދުމުގެްއެތަކެތިްއިޢުލާންކޮށްގެންްްއަލުންްްހިމަނައިގެން
ްނިންމީއެވެ.

(1ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނުްނަންބަރުްއަދި،ް
ް، ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިމިމައްސަލައަކީްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންް

 އެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީ

ްވަކިމީހަކަށްްްއެކިގޮތަށް،ްއެކިމީހުންނަށްްކަމަށާއި،ްގެންގޮސްފައިވާ
 ބުނާްމައްސަލަްްފަހިވެފައިވާކަމަށްްްދެވޭނެގޮތްްްމަޢުލޫމާތުްފަހިވާގޮތަށް

ްމިއީްބަލާއިރު،ްކަންތައްތަކަށްްޝަކުވާގައިވާްްމިް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ްސިވިލްސަރވިސްްްކަންތައްތައްްއެްކަންތައްތަކެއްކަމާއި،ްގުޅުންހުރިްހިންގުމާްއިދާރީްްއިދާރާގެްކައުންސިލްގެްްފުލިދޫ

ްނަންބަރުްްކޮމިޝަނުގެްްއެްއަޅާފައިވާކަންްްފިޔަވަޅުްްމުވައްޒަފުންނާމެދުްހުރިކަމާގުޅުންްްބެލުމަށްފަހުްްކޮމިޝަނުން
ްއެއިންްއަދިްއެނގޭތީއާއި،ްލިޔުންތަކުންްފޮނުވިްްސިޓީއާއެކު(2020ްްޖަނަވަރ8ްީ)188ް-އީއާރ/123/2020/2

ްްޢަމަލެއްްކޮރަޕްޝަނުގެްްކަމެއްގައިްއެއްވެސް ްފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ްނަންބަރު -)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނު
ގެް ގެް)25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫންު( ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިނ1ްްވަނަްމާއްދާގެް)ހް( މިމައްސަލައަކީްް(

 އެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީް، ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި

ތަރައްޤީއަށްްމަސައްކަތްކުރާްކޮމިޓީގެްފައިސާްވ.ފުލިދޫްއަންހެނުންގެް
ްސީނިއަރް ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ ްވ.ފުލިދޫ ބެލެހެއްޓުމުގައި
ްމަގުފަހިވާގޮތަށްް ްކޮރަޕްޝަނަށް ްއޮފިސަރ ފައިނޭންސް

 ްމައްސަލަްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާް
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ްއެްްކައުންސިލުންްތިނަދޫް.ވްޝަކުވާގައި،ްމިް ްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،
ްބަނދަރުްްރަށުްްއެްްނެތީސްްހުއްދަްްވިއްކުމުގެްްމުދާްްއިމްޕޯޓުްމެންބަރަކަށްްްޢާއިލާގެްނައިބުރައީސްގެްްކައުންސިލްގެ
ްތިނަދޫް.ވް.ވެއެވެބުނެފައިްްހުއްދަދީފައިވާކަމަށްްވިއްކުމުގެްއެތެރެކޮށްްްތެޔޮްބިމުގައިްވިއްކާްއައިސްްއޭނާްސަރަޙައްދުގައި
ްނައިބުރައީސްްކައުންސިލުގެްދީފައިވާގޮތުގައިްމަޢުލޫމާތުްކައުންސިލުންް ްއައިސްްްފަރާތަކަށްްްޅިޔަނެއްކަމަށްވާގެ

ްކުލިްްމުއްދަތަށްްއަހަރުގ10ްްެްކައުންސިލުންްްކުރީގެްކުރުމުންްކާމިޔާބުްްބިޑްްްއެފަރާތްްއުސޫލުންްްބިޑްްްވިއްކުމަށްޓަކައި
ްދޫކޮށްފައިވެއެވެްބިމެއްްއުސޫލުން ްއިއުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެްްކުރުމުގެްވިޔަފާރިްއިތުރުްްއެބިމުގައިްއެފަރާތުންްއަދި،.
ްލިޔުންތަކެއްްްހުރިހާްހުށަހަޅަންޖެހޭްހުއްދައަށްއެދިްވިޔަފާރިްސަބަބަކީްދީފައިވާނެކަމަށާއިްއެފަރާތަށްްސިޓީއެއް
ްފުޅާދާއިރާއެއްގައިްްޓޫރިޒަމްްލޯކަލްްްތިނަދޫއަކީ.ވްހުށަހަޅާފައިވާތީކަމަށާއި،ްއިދާރާއަށްްްކައުންސިލްގެްއެފަރާތުން
ްތެޔޮްްތެޔޮބިމުންްތިނަދޫްމުހިއްމުވުމާއި،ްތެޔޮްއުޅަނދުފަހަރަށްްދުއްވާްގެސްޓްހައުސްއިންްރަށަކަށްވެފައި،ްކުރަމުންދާ

ް ްއެ ްކައުންސިލުން ްޢާއިލާގެްވ.ތިނަދޫ ްނައިބުރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ
މެންބަރަކަށްްއިމްޕޯޓުްމުދާްވިއްކުމުގެްހުއްދަްނެތީސްްއެްރަށުްބަނދަރުް
ސަރަޙައްދުގައިްއޭނާްއައިސްްވިއްކާްބިމުގައިްތެޔޮްއެތެރެކޮށްްވިއްކުމުގެް

 ްމައްސަލަހުއްދަްދީފައިްވާކަމަށްްބުނާ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްޝަކުވާތަކެއްްްއެކަމުގެްނެތިގެންްފުރޭނެގޮތެއްްނުލިބިގެންްތެޔޮްދޯނިފަހަރަށްްގެސްޓްހައުސްތަކުގެްހުސްވެގެން
ްހިނދެއްގައިްްއަތުވެއްޖެްދަނޑިވަޅެއްްނުލިބޭްތެޔޮްްސަރަހައްދުންްްދޫކޮށްފައިވާްްވިއްކުމަށްްތެޔޮްލިބުމާއި،ްކައުންސިލަށްް
ްގޮތުގައިްްޚިދުމަތެއްގެްމަސްވެރިންނަށްދޭްައދިްކަމަށާއި،ްހަމަޖައްސައިދިނުމަށްްއިންތިޒާމުްލިބޭނެްތެޔޮްރައްޔިތުންނަށް

ްކައުންސިލްގެްްތިނަދޫް.ވްގޮތުންކަމަށްްހަމަޖައްސައިދިނުމުގެްއިންތިޒާމުްބޭނެލިްްތެޔޮްްވަގުތުގައިވެސްްްދަންވަރު
ްމިހާރުްްގުޅިގެންްޝަކުވާކުރުމާްފަރާތްތަކުންްބައެއްްރަށުގެްގުޅިގެންްްއެކަމާްނަމަވެސް،ް.ބުނެފައިވެއެވެްއިދާރާއިން
ްއިދާރާއިންްްކައުންސިލްގެްްތިނަދޫް.ވްހުއްޓާލާފައިވާކަމަށްވެސްްއިބްރާހީމްްއިލްޔާސްްވިއްކުންްްފެންްތެލާއިްއެތަނުގައި
ް.ްދީފައިވެއެވެްމަޢުލޫމާތު

ް
ްބިމެއްްޚިލާފަށްްްޕްލޭނާްްޔޫސްްްލޭންޑްްރަށުގެްބޭނުންވިޔަސް،ްދޭންްްޚިދުމަތްތަކެއްްޢާންމުންނަށްްއެހެންކަމުން،
ްދޭނަމަ،ްހުއްދަްކުރުމަށްްވިޔަފާރިއެއްްއެހެންްބިމެއްގައިްދޫކުރެވިފައިވާްްކުރުމަށްްވިޔަފާރިއެއްްވަކިްްނުވަތަްދޫކުރާނަމަ
ްހުއްދަތައްްްކަމާބެހޭްހޯދައިގެން،ްލަފާްއޮތޯރިޓީގެްސާރވޭްއެންޑްްލޭންޑްްމޯލްޑިވްސްްކުރީންްކުރުމުގެްއެކަމެއް

ްށްްނިންމީއެވެ.އިދާރާގައިްދެންނެވުމަްކައުންސިލްގެްތިނަދޫ.ވްދޫކުރުމަށް

(1ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނުްނަންބަރުްއަދިް
ް، ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިމިމައްސަލައަކީްވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންް

 ްމީއެވެ.މިމައްސަލަްނިން

ްސަރަޙައްދުގެްްބަނދަރުްތިނަދޫ.ވްޝަކުވާގައި،ްމި މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު،
ްތެރެއިންްްޤާނޫނުގެްލާމަރުކަޒީްހުއްދަްވިއްކުމުގެްތެޔޮްމުއްދަތަށްްދުވަހުގެްއަހަރ10ްުްބިމެއްގައިްއޮތްްހުޅަނގުން
ްތެޔޮްްބިމުގައިްއެްހަމަްކުރުމަކާނުލައިްއިޢުލާނުްދީފައިވަނިކޮށްްްމީހަކަށްްްސިލުންކައުންްްކުރެވުނުްއިންތިޚާބުްފުރަތަމަ
ްްއަހަރުްވަނ2018ްްަްކައުންސިލުންްތިނަދޫްހުއްދަްވިއްކުމުގެް ްފަރާތަކަށް ްބުނެފައިވީނަމަވެސް،ްދީފައިވާކަމަށްވަކި

ްދުވަހަށްްްއަހަރ10ްްުްވިޔަފާރިކުރުމަށްްްތެލުގެްއެްފަރާތަށްްްބިމެއްްއޮތްްހުޅަނގުންްްސަރަހައްދުގެްްބަނދަރުްތިނަދޫް.ވ
.ްގުޅިގެންނެވެްްކާމިޔާބުކުރުމާްބިޑްްްއެފަރާތުންްއިޢުލާނުކޮށްގެން،ްއިދާރާއިންްކައުންސިލުގެްތިނަދޫ.ވްދޫކޮށްފައިވަނީ

ް ްބިމެއްގައި ްއޮތް ްހުޅަނގުން ްސަރަޙައްދުގެ ްބަނދަރު 10ްވ.ތިނަދޫ
އަހަރުްދުވަހުގެްމުއްދަތަށްްތެޔޮްވިއްކުމުގެްހުއްދަްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނުގެް
ްމީހަކަށްް ްކައުންސިލުން ްކުރެވުނު ްއިންތިޚާބު ްފުރަތަމަ ތެރެއިން
ްތެޔޮް ްބިމުގައި ްއެ ްހަމަ ްކުރުމަކާނުލައި ްއިޢުލާނު ދީފައިވަނިކޮށް،
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްމެނޭޖްކޮށްގެންްްފަރާތެއްްއެހެންްދިނުމާއިްކުއްޔަށްްްފަރާތަކަށްްއެހެންްވިއްކުމަށްްތެޔޮްއެތަނުގައިއެްފަރާތުންްްއަދި،
ްްދިނުން،ްހިންގަންްއެތަން ްފަރާތާ ްދަށުންްްއެއްބަސްވުމުގެްްވެފައިވާްދެމެދުްއިދާރާއާްކައުންސިލުގެްތިނަދޫ.ވއެ

ް.ފާހަގަކުރެވެއެވެްމަނާކޮށްފައިނުވާކަން
ްް

ްހިންގަންްްއެތަންްްނުވަތަްކުއްޔަށްްފަރާތަށްްމަސައްކަތްކުރާްްތެޔޮވިއްކުމުގެްމިހާރުްއެބިމުގައިްއެފަރާތުންްއެހެންކަމުން،
ްކަމެއްކަމަކަށްްްބާޠިލްވާނެްއެއްބަސްވުންްވެފައިވާްދެމެދުްއިދާރާއާްކައުންސިލްގެްތިނަދޫް.ވްއެފަރާތާްދިންދިނުމަކީ
ްނުބެލެވެއެވެ ްފަރާތަށްްްމަސައްކަތްކުރާްްތެޔޮވިއްކުމުގެްމިހާރުްއެބިމުގައިްހުއްދަްްވިއްކުމުގެްތެޔޮްްއެބިމުގައިްއަދި،.

ްފަރާތަށްްްދީފައިވަނީްއިދާރާއިންްްކައުންސިލުގެްތިނަދޫ.ވ ްހުއްދަްްދޫކުރެވިފައިވާްްތެޔޮވިއްކުމަށްްބިމުގައިްއެްއެ
ްބާޠިލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ ްނުފެންނާތީްްއެކުލެވިގެންވާކަމަށްްކުށެއްްކޮރަޕްޝަންގެްްމައްސަލައިގައިްމިްއެހެންކަމުން،.

(ްވަނ1ްަވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގެް)25ްގެްޤާނޫނު(ްގެްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނު-)އެންޓ2008/13ްިނޫނުްނަންބަރުްޤާ
ް ްފަދައިން ްނަންބަރުގައިވާ ްކަނޑައަޅައިމިމައްސަލައަކީ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްކުށެއް ް، ކޮރަޕްޝަންގެ

 އެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީ

ްވިއްކު ްކައުންސިލުން ްތިނަދޫ ްހުއްދަ 2018ްްމުގެ ްއަހަރު ވަކިްވަނަ
 ްމައްސަލަދީފައިވާކަމަށްްބުނާްފަރާތަކަށް

ްމަސައްކަތްކުރާްްތެޔޮވިއްކުމުގެްމިހާރުްއެބިމުގައި މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ްހިނގާފައިވާްްފަރާތަށްް ްޢަމަލެއް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްމިމައްސަލާގައި ްބެލިބެލުމުން ްހިނގާފައިވާގޮތް ްކަން މިމައްސަލާގައި

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނުްނަންބަރުްކަމަށްްނުބެލެވޭތީ،ް
ގެް) ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިނ1ްް)ހް( ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްމިމައްސަލައަކީްް(
ްއެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީް، ކަނޑައަޅައި

ްކުނިކޮށިްްސަރަހައްދާއިްއިޖުތިމާޢީްއެރަށުގެްއިދާރާއިންްކައުންސިލްގެްބިލެތްފަހީ.ށމިގޮތަށްްމިމައްސަލަްނިންމެވީ،ް
ްނުލައިްްއިޢުލާންކުރުމަކާްްފެންނާނެހެންްޢާއްމުކޮށްްޚިލާފަށްްފަހަރުތަކާްއެހެންްނެގުމުގައިްމުވައްޒަފުނ3ްްްބެލެހެއްޓުމަށް

ްކުނިއަޅާްބިލެތްފަހީ.ށްބުނެފައިވީނަމަވެސްްރާތުންފަްހުށަހެޅިްޝަކުވާްކުރަމުންދާކަމަށްްްމަސައްކަތްްްހޮވުމަށްްމީހުން
ްނަންބަރުްްކައުންސިލްގެްލެތްފަހީބިްބޭނުންވެގެންްމީހުނ3ްްްމުއްދަތަށްްދުވަހުގެްއަހަރ1ްްުްބެލެހެއްޓުމަށްްސަރަހައްދު

އިޖުތިމާޢީްސަރަޙައްދާއިްށ.ބިލެތްފަހީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްއެރަށުް
03ްްއިޢުލާނުކުރުމަކާްނުލައިްޢާންމުކޮށް ކުނިކޮށިްބެލެހެއްޓުމުމަށްޓަކައި

 ބުނާްމައްސަލަްްކުރަމުންދާކަމަށްްމަސައްކަތްްނެގުމުގެްްމުވައްޒަފުން
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްތަކާއިްސަރަހައްދުްްއިޖުތިމާޢީްްމަގުތަކާއިްކޮށްފައިވާކަމާއިްއިޢުލާން(2019ްްޑިސެންބަރ31ްު)276ް-އޭ/2019/77
ްބޭނުންވެގެންްްއަންހެނުނ8ްްްމުއްދަތަށްްއަހަރުދުވަހުގ1ްެްބެލެހެއްޓުމަށްްސާފުކޮށްްކުނިކަހާްސަރަހައްދުްބަނދަރު
ްބިލެތްފަހީްްކޮށްފައިވާކަންްއިޢުލާންް(2019ްޑިސެންބަރ31ްްު)276ް-އޭ/2019/76ްނަންބަރުްކައުންސިލްގެްބިލެތްފަހީް

3ްް،ވަޒީފާއެއްކަމާއިްވަގުތީްނުހިމެނޭްސަރވިސްގައިްސިވިލްްމިއީްނގޭތީއާއިއެްލިޔުންތަކުންްފޮނުވިްކައުންސިލުން
ްއިޢުލާނާގުޅިގެންްްކުރިްްބޭނުންވެގެންްއަންހެނުނ8ްްްްއަދިްފިރިހެނުނ4ްްްއިޢުލާނާގުޅިގެންްކުރިްބޭނުންވެގެންްްފިރިހެނުންް

ްއެްްއެނގޭނީްކުރިމަތިލާންްްވަޒީފާއަށްްްމިފަރާތްތަކުންް،އެނގޭތީްލިޔުންތަކުންްްކުރިމަތިލައިފައިވާކަންްްއަންހެނުނ8ްްް
 ބުރަވެވޭތީއެވެ.ްޢާއްމުކުރުމުންކަމަށްްއިޢުލާންތައް

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްހިނގާފައިވާގޮތްް މި ްކަން މިމައްސަލާގައި
2008/13ްޤާނޫނުްނަންބަރުްބެލިބެލުމުންްމިމައްސަލާގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްްހިނގާފައިވާްކަމަށްްނުބެލެވޭތީ،ް

ް-)އެންޓި ްޤާނޫނު(ްގެ ްކޮމިޝަނުގެ ް)25ްކޮރަޕްޝަން ް)ހ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްފަދައިނ1ްްވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ (ްވަނަ
ްއެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީް، ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިމިމައްސަލައަކީް

ލ.އިސްދޫްޞިއްޙީްްޝަކުވާއާްގުޅިގެންްއިވެލުއޭޝަންްމަރުޙަލާގައިްހޯދިްލިޔުންތަކުންނާއިްމަޢުލޫމާތަށްްބަލާއިރު،ްމި
ް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްޑްރައިވަރގެ ްމަރުކަޒުގެ ްލ.ގަން ްހޯދުމަށް ްނަންބަރު ްހޮސްޕިޓަލްގެ A-2019/09ް(A)ރީޖަނަލް

(25ްް 2019ްއޮގަސްޓު ްގުޅިގެން ްޢިއުލާނާ ްކުރިމަތިލާފައިވާއިރ15ްު( ްޝަރުޠުް، ފަރާތެއް ްއަސާސީ ްމަޤާމަށް އެ
ތަޢުލީމީްފެންވަރަށްްއެއްވެސްްްކޮންމެވެސްްފަރާތަކަށްް.ްފަރާތެއްްއިންޓަރވިއުއަށްްޙާޟިރުވެފައިވެއެވ8ްެހަމަވާް

އިންޓަރވިއަށ6.07ްްްވަޒީފާއާްގުޅޭްމަސައްކަތުގެްތަޖުރިބާއަށްް، ްލިބިފައިނުވާއިރުމާކްސްއެއް މާކްސްްލިބިފައިވެއެވްެ.
ް ްއިންޓަރވިއުއަށ8ްްޙާޟިރުވި ްތެރެއިން، ްްބައިވެރިންގެ ްލިބިފައިވަނީ ްމާކްސް ްމަތިން ްފަރާތަށްކަންްއެންމެ ްމި

އިންޓަރވިއުގެް އިންޓަރވިއުގައިްްކޮންމެވެސްްފަރާތަކުން،3ްޕެނަލިސްޓުގެްތެރެއިންްޕެނަލިސްޓ3ްްްފާހަގަކުރެވެއެވްެ.
އާްދެމެދުންްމާކްސްްދީފައިވާއިރު،ްއެފަރާތްތަކަށްްދީފައިވާްމާކްސްއ70ްްާއާއ50ްްިބައިވެރިވިްއެހެންްފަރާތްތަކަށްް

އެހެންކަމުން،ްްއެފަރާތަށްމާކްސްް(98ްއެއްް)އަޅާބަލާއިރުްއާދަޔާްޚިލާފަށްްމަތީްމާކްސް ދީފައިވާކަންްފާހަގަކުރެވެއެވެް.
އަދިްވަޒީފާއާްގުޅ2.94ްްޭފެންވަރަށްްއެންމެްމަތީްމާކްސްގެްގޮތުގައިްްފަރާތުގެްތެރެއިންްތަޢުލީމ8ްީއެްްއެފަރާތާ

ލ.އިސްދޫްޞިއްޙީްމަރުކަޒުގެްޑްރައިވަރގެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްް
ްވަޒީފާްކޮށްފަ ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ އިވާ

ްއެް ްބޮޑުކޮށް ްތަފާތު ްއިންޓަރވިއުއިން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
 ބުނާްމައްސަލަްދީފައިވާކަމަށްްމާކްސްް ފަރާތަށް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް ްގޮތުގައި ްމާކްސްގެ ްމަތީ ްއެންމެ ްތަޖުރިބާއަށް ްފަރާްހޯދާފައިވ9.24ްާމަސައްކަތުގެ ްމާކްސްގެްތުގެ ޖުމުލަ
ްޕޮއިންޓުކަންްފާހަގަކުރެވެއެވެ.0.93ްްއިންސައްތައިގެްތަފާތަކީް

21ްް 2020ްްފެބުރުވަރީ ްމީހަކުގައި ްމަޤާމަށް ްޑްރައިވަރގެ ްމަރުކަޒުގެ ްޞިއްޙީ ހަމަޖައްސާފައިވޭތޯްްލ.އިސްދޫ
ް ްމަޤާމަށް ްއެ ްސާފުކުރުމުން، ްމަޢުލޫމާތު ްގުޅައި ްފޯނުން ްބުނެފައިވެއެވެ.ްހަމަޖައްސާްމީހަކުްބެލުމަށް ފައިނުވާކަމަށް

ް)ފުރަތަމަް ްމިންގަނޑުތައް ްއުޞޫލުތަކާއި ްޢައްޔަނުކުރުމުގެ ްހޯދުމާއި ްމީހުން ްވަޒީފާތަކަށް ްސަރވިސަސްގެ "ސިވިލް
ދުވަހުގެްތެރޭގައިްޕްރޮސެސ30ްްްވަނަްނަންބަރުގެް)ރ("ްގައި،ްއިޢުލާނުގެްމުއްދަތުްހަމަވާތ11ްްާއިޞްލާޙު(ްގެް

ްއެގޮތަށްްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ްކަމަށް ްހުށަހަޅަންވާނެ ްކޮމިޝަނަށް ްހަމަޖައްސަން ްވަޒީފާ ،
ްް،ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ ްހުށަހަޅާއިރު ްހަމަޖައްސަން ްބަޔާންކޮށ30ްްްވަޒީފާ ްސަބަބު ްދުވަސްވި ްގިނަ ދުވަހަށްވުރެ

ޒީފާްހަމަޖައްސަނީްއެްރިޕޯޓަށްްބެލުމަށްްސިވިލްްސަރވިސަސްްކޮމިޝަނަށްްރިޕޯޓެއްްހުށަހަޅަންޖެހޭނެްކަމަށާއިްވަ
 ފަހުގައިކަމަށްްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުންްމަޢުލޫމާތުްދީފައިވެއެވެ.

ްދިނުމަށްްނިންމާފައިވަނީްއިންޓަރވިއުއިންްއެހެންްޞިއްޙީްމަރުކަޒުގެްޑްރައިވަރގެްމަޤާމުްއެފަރާތަށްއެހެންކަމުން،ް
ްފައިދާއެއްްހޯދައިދިނުންކަމަށްްބެލެވޭތީފަރާތްތަކަށްވުރެްމަތިންްމާކްސްދީ،ްވަކިް އެްއިޢުލާނާްް،ފަރާތަކަށްްނާޖާއިޒު
މީހަކުްހޮވާނަމަް"ސިވިލްްސަރވިސަސްގެްވަޒީފާތަކަށްްްޑްރައިވަރގެްމަޤާމަށްްގުޅިގެންްލ.އިސްދޫްޞިއްޙީްމަރުކަޒުގެް

ްއިޞްލާޙު ް)ފުރަތަމަ ްމިންގަނޑުތައް ްއުޞޫލުތަކާއި ްޢައްޔަނުކުރުމުގެ ްހޯދުމާއި ްމީހުން ްސިވިލ9.1ްްް("ގެ ގައި
ް ްމަދުވެގެން ްއެކުލަވާލުމުގައި، ްޕެނަލް ްއިންޓަރވިއު ްހޮވުމަށް ްމީހުން ްމަގާމްތަކަށް ފަރާތެއ3ްްްސަރވިސްގެ

ނުހިމަނައިްްއެފަރާތަށްްއާދަޔާްޚިލާފުްބޮޑުްމާކުހެއްްއިންޓަވިއުްއިންްދިންްފަރާތްހިމަނަންވާނެކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާތްީ،
ްޕެނަލެއްް ްފުރިހަމަވާްފަރާތްތަކާްްއިންޓަރވިއު އެކުލަވާލައި،ްކުރިމަތިލިްފަރާތްތަކުގެްތެރެއިންްއަސާސީްޝަރުޠުތައް

 ްނިންމީއެވެ.އަލުންްއިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހުްމީހަކުްހޮވުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތުގައިްދެންނެވުމަށްް

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްހިނގާފައިވާގޮތްް މި ްކަން މިމައްސަލާގައި
2008/13ްޤާނޫނުްނަންބަރުްބެލިބެލުމުންްމިމައްސަލާގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްްހިނގާފައިވާްކަމަށްްނުބެލެވޭތީ،ް

ްބަ ްދަށުގައިވާ ްބެލުމުގެ ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެ އެއްްޅ.ނައިފަރު
ްހޯދުމުގައިް ްފަރާތެއް ްބަލަހައްޓައިދޭނެ ްސެކިއުރިޓީ ޢިމާރާތްތަކުގެ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް-)އެންޓި ްގެ ްޤާނޫނު( ްކޮމިޝަނުގެ ް)25ްކޮރަޕްޝަން ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްފަދައިނ1ްްވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްވަނަ )
ްއެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީް، ރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިކޮމިމައްސަލައަކީް

ް ްނިންމެވީ، ްމިމައްސަލަ ްބައެއްްދަށުގައިވާްްބެލުމުގެްއިދާރާގެްއެްއިދާރާއާއިްކައުންސިލްގެްްނައިފަރު.ޅމިގޮތަށް
ްއިޢުލާނާްްކޮށްފައިވާްއިދާރާއިންްކައުންސިލްގެްނައިފަރުްްހޯދުމަށްްފަރާތެއްްބަލަހައްޓައިދޭނެްސެކިއުރިޓީްްޢިމާރާތްތަކުގެ

3ްްއަނެއްްބާޠިލުކޮށްްބިޑްްފަރާތުގެްހުށަހެޅިްބިޑްްނަމުގައިްއަމިއްލަްތެރެއިންްފަރާތުގ4ްެްހުށަހެޅިްބިޑްްގުޅިގެން
ްކުރިމަތިލެވޭނީްްބިޑަށްްމިްބާޠިލުކޮށްފައިވަނީްބިޑްްފަރާތުގ2ްެްއޭގެތެރެއިންްކުރުމަށްފަހުްއިވެލުއޭޓްްބިޑްްފަރާތުގެ
ްމަޢުލޫމާތުްްކަމުގައިްއެކަނިްފަރާތްތަކަށްްްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާްްމިނިސްޓްރީގައިްއިކޮނޮމިކްްްގޮތުގައިްއީގެ.އެމް.އެސް

ްއިކޮނޮމިކްްްގޮތުގައިްއީގެ.އެމް.އެސްްފަރާތަކ2ްީްއެްބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު،ްނަންބަރުގައިްވަނ23.3ްްަްކަރުދާހުގެ
ްއެނގެންްްނިންމުމުންްކޮމިޓީގެްްއިވެލުއޭޝަންްބިޑްްނުވާތީކަންްްފަރާތްތަކަކަށްްްޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާްރަްމިނިސްޓްރީގައިް

ްބިޑްްްގަވާއިދާއިްމާލިއްޔަތުގެްދައުލަތުގެްބާޠިލުކޮށްފައިވަނީްްބިޑްތައްްއިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހުްބިޑްތައްްއެްއޮންނާތީ
ްބިޑްތައްްްބުނިނަމަވެސް،ްފަރާތުންްްހުށަހެޅިްޝަކުވާްްޚިލާފަށްކަމަށްްމަޢުލޫމާތުކަރުދާހާްއިޢުލާނާއިްކުރިްހުށަހެޅުމަށް

މިްްކަމަކަށްްމައްސަލައެއްްބާޠިލުކުރުމަކީްބިޑްްްފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަްހަމަނުވާކަމަށްްޝަރުޠުްއިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު
 ކޮމިޝަނަށްްނުފެންނާތީއެވެ.

ްމަގުފަހިވާގޮތަށްް ްކޮރަޕްޝަނަށް ްއިދާރާއިން ްކައުންސިލްގެ ޅ.ނައިފަރު
 ްމައްސަލަްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާް

ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްހިނގާފައިވާގޮތްް މި ްކަން މިމައްސަލާގައި
2008/13ްޤާނޫނުްނަންބަރުްބެލިބެލުމުންްމިމައްސަލާގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްްހިނގާފައިވާްކަމަށްްނުބެލެވޭތީ،ް

ް-)އެންޓި ްގެ ްޤާނޫނު( ްކޮމިޝަނުގެ ް)25ްކޮރަޕްޝަން ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްފަދައިނ1ްްވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްވަނަ )
ްއެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީް، ރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިކޮމިމައްސަލައަކީް

ްފަރާތުގެްޢެްްބާޠިލުކޮށްފައިވަނީްތެރެއިންްއެސްޓިމޭޓްގެްދެްހުށަހެޅިްއަމިއްލަްފަރާތަކުންމިގޮތަށްްމިމައްސަލަްނިންމެވީ،ް
ްވިޔަފާރިއެއްގެްްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާްހުށަހަޅާފައިވަނީްއެސްޓިމޭޓްްްއެްކަމަށާއިްއެސްޓިމޭޓްްހުށަހެޅިްނަމުގައިްއަމިއްލަ
(ްޤާނޫނުްރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެްވިޔަފާރި)18/2014ްނަންބަރުްްޤާނޫނުްނެފައިވާތީ،ބުްްއެފަރާތުންްނޫންކަމަށްްނަމުގައި

ވަނަްއަހަރުްޅ.ނައިފަރުްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްސެކިއުރިޓީްް 2020
ްއިދާރާއިންް ްކައުންސިލްގެ ްނައިފަރު ްހޯދުމުގައި ްފަރާތެއް ބަލަހައްޓާނެ

 ްމައްސަލަްމަގުފަހިވާގޮތަށްްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާކޮރަޕްޝަނަށްް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްވިޔަފާރިއެއްްދަށުންްްގެ(ްޤާނޫނުްވިޔަފާރީގެްފަރުދުންގެްއަމިއްލަ)19/2014ްްނަންބަރުްްޤާނޫނުްްނުވަތަްދަށުންްގެ
ްބީލަމުގައިްްކަމެއްކަމަށްވެފައި،ްޚިލާފުްޤާނޫނާްްކުރުމަކީްމަސައްކަތެއްްމިފަދަްްނަމުގައިްފަރާތެއްގެްނުކުރާްރަޖިސްޓަރީ

ްޤާނޫނުްރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެްްވިޔަފާރިް)18/2014ްްނަންބަރުްްޤާނޫނުްބައިވެރިވެވޭނީް ްގޮތުގެމަތިންްްގައިވާް(
ްނަންބަރުގައިްްވަނ23.2ްަްކަރުދާހުގެްމަޢުލޫމާތުްްއެކަނިކަމުގައިްޔަފާރިތަކަށްވިްހިންގާްރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން

 އޮތަތީއެވެ.ްބަޔާންކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސްްޕެންޝަންްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ް
ްމަޤާމަ ްއޮފިސަރގެ ްއެގްޒެކެޓިވް ްޗީފް ްއޮފީހުގެ ްމީހަކު ްގުޅިގެންށް ްއިޢުލާނާ ްދެ ްކުރެވުނު ްގިނަްްހޯދުމަށް ވަރަށް

ފަރާތްތަކެއްްކުރިމަތިލާފައިވީނަމަވެސް،ްއެޕްލިކޭޝަންްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކުގެްތެރެއިންްއެއްވެސްްފަރާތެއްްނުނެގުމަށްް
-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނުްނަންބަރުްް،ނިންމާފައިވަނީްއެކަށީގެންވާްސަބަބުތަކުގެްމައްޗަށްްބިނާކޮށްކަމަށްްބެލެވޭތީ

ގެްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާ ގެް)25ްނޫންު( ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިނ1ްްވަނަްމާއްދާގެް)ހް( މިމައްސަލައަކީްް(
ްއެވެ.މިމައްސަލަްނިންމީް، ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި

އެކަށީގެންވާްް،އްކަތުންވެސްމިްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްްކޮންސަލްޓަންޓަކުްހަޔަރކޮށްގެންްކުރެވުނުްމަސަް،ނަމަވެސް
ްނުވުމުން ްކަނޑައަޅާފައި ްރޭންޖެއް ްއިނާޔަތްތަކުގެ ްމުސާރައާއި ްއިޢުލާނުގައި ްލިބިފައިނުވަނީ ބައެއްްް،ފަރާތެއް

ސީނިއަރްްއިޢުލާނުގައިްބުނާ، ފަރާތްތަކުންްއެޕްލިކޭޝަންްއަނބުރާްގެންގޮސްފައިވާތީކަންްފާހަގަކުރެވުމުގެްއިތުރުން
ް ްމާނަކުރުމުގައި ްތަޖުރިބާ ްމެނޭޖްމަންޓް ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ްޕެންޝަން ްހަމަތައްްމޯލްޑިވްސް ްގެންގުޅޭ އޮފީހުން

އިޢުލާނުގައިްބުނެފައިްނެތުމުންްޝޯޓްލިސްޓްވެފައިވަނީްމަޤާމަށްްއެންމެްއެކަށީގެންވާްފަރާތްތައްްނޫންކަންްއެްއޮފީހުގެް
ްއެނގެން ްޔައުމިއްޔާތަކުން ްބަދަލުގައިްް،އޮތުމުންްބޯޑުގެ ްބަދަލުކުރުމުގެ ްޝަރުޠުތައް ްދާނަމަ ްއިޢުލާނަކަށް ތިންވަނަ

ް ްކަމަށް ްފެންނަ ްކޮމިޝަނަށް ްމި ްބަޔާންކުރަން ްތަފުސީލުކޮށް ްޝަރުޠުތައް ްޕެންޝަންްޓީއޯއާރުގައި މޯލްޑިވްސް
 ްވެސްްނިންމީއެވެ.އޮފީހުގައިްދެންނެވުމަށްްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންް

ްއެ ްޕެންޝަން ްޗީފްްމޯލްޑިވްސް ްއޮފީހުގެ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އެގްޒެކެޓިވްްއޮފިސަރގެްމަޤާމުްހުސްވުމާްގުޅިގެންްއެްމަޤާމަށްްމީހަކުް
ްހޮވުމުގައިްކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާގޮތަށްްޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށްްބުނާް

 މައްސަލަ
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ް ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްހިނގާފައިވާގޮތްް މި ްކަން މިމައްސަލާގައި
2008/13ްޤާނޫނުްނަންބަރުްބެލިބެލުމުންްމިމައްސަލާގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްްހިނގާފައިވާްކަމަށްްނުބެލެވޭތީ،ް ްރެކޯޑިންގް ްޕޮލިސްްސަރވިސްގެްސީސީޓީވީްކެމެރާތަކުގެ މޯލްޑިވްސް

ްއިތުރުކުރުމަށް  SAN Storage Solution ބޭނުންވާ ސްޓޯރޭޖް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް-)އެންޓި ްގެ ްޤާނޫނު( ްކޮމިޝަނުގެ ް)25ްކޮރަޕްޝަން ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްފަދައިނ1ްްވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްވަނަ )
ްމީއެވެ.މިމައްސަލަްނިންް، ރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިކޮމިމައްސަލައަކީް

ްޕޮލިސްްސަރވިސްގެްސީސީޓީވީްމިގޮތަށްްމިމައްސަލަްނިންމާފައިވަނީ،ް މިްމައްސަލައިގެްޝަކުވާގައި،ްމޯލްޑިވްސް
ްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްފަރާތެއSAN Storage Solutionްްްބޭނުންވާް އިތުރުކުރުމަށްްކެމެރާތަކުގެްރެކޯޑިންގްސްޓޯރޭޖް

ް ްއިދާރާއިން ްއެ 2019ްްހޯދުމަށް ްއިޢުލާނ16ްްާސެޕްޓެންބަރު ްކޮށްފައިވާ ްހުށަހެޅިްްގައި ްބޮޑުއަގު ްއެންމެ ގުޅިގެން
ްބިޑު ްމަންފާއެއްްފަރާތަށް ްނާޖާއިޒު ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްމިއީ ްކަމަށާއި ްހިންގާފައިވާްްއެވޯޑުކޮށްފައިވާ ހޯދައިދިނުމަށް

ރަޕްޝަންގެްޢަމަލެއްްކަމަށްްބުނިނަމަވެސް،ްމޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސަރވިސްގެްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއަންދާސީހިސާބުްކޮ
ްބިޑްް ްފެއިލްވެފައިވާތީއާއި، ްއިވެލުއޭޝަންއިން ްޓެކްނިކަލް ްބިޑް ްފަރާތުގެ ްދެ ްތެރެއިން، ްފަރާތުގެ ްތިން ހުށަހެޅި

ްފަރާތްކަ ްއަގުބޮޑު ްއެންމެ ްފަރާތަކީ ްބިޑަށްްއެވޯރޑްކުރެވުނު ްއަލުން ްބާޠިލްކޮށް ްއިޢުލާނު މަށްވީނަމަވެސް،
މިްމައްސަލައިގައިްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްސާބިތުވާވަރަށްްހެކިލިބިފައިނުވާތީ  އެވެ.ހުޅުވާލަންޖެހޭފަދަްޙާލަތެއްްނެތުމުންް،

ް ްއިދާރާއިން ްއެ ްހޯދުމަށް ްފަރާތެއް 2019ްސަޕްލައިކޮށްދޭނެ
ގައިްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެންމެްބޮޑުްއަގ16ްްުސެޕްޓެމްބަރް

ްފަރާތަކަށްް ްވަކި ްމިއީ ްއެވޯޑުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ްބިޑު ްފަރާތަށް ހުށަހެޅި
ހިންގާފައިވާްކޮރަޕްޝަންގެްޢަމަލެއްްނާޖާއިޒުްމަންފާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްް

 .ކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ

 .ގުޅޭްްދޫކުރުމާްްކުއްޔަށްްްޖާގަްްހަދަންްްލައުންޖްްްއަދިްްއޮޕަރޭޝަންްްއޮފީސް،ްޓަރމިނަލުންްްޕްލޭންްްސީްްއައުް .1

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ ްއެދިްމި ލަފާފުޅަކަށް
ްނަންބަރު ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްފޮނުވާފައިވާ ްްް116-K2/1/2019/14ް(24ްް ްސިޓީގައި،2019ްޑިސެންބަރު )

ް ްމަހަކަށް ްއަކަމީޓަރަކަށް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްދޫކުރުމަށް ްކުއްޔަށް ްޖާގަ ްއޮޕަރޭޝަންތަކަށް ްއަދި )ދިހ10.35ްްަ$އޮފީސް
ވަނަްއަހަރުންްފެށިގެނ2018ްްްއަދ2017ްްިް،ސެންޓްސް(ގެްރޭޓަކީޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސްް

، މިއަދާްހަމަޔަށްްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްހުސްްބިންްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްރޭޓްކަމަށްވެފައިް

ރަދުކޮށްގެންް)ފަންސާސްފަސްްމިލިއަންްފަސްްސަތޭކަްހާސްްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރު(ްޚ$55,500,000.00ްަ
ވަނަްއަހަރުންްފެށިގެންްކުރިއަށ2020ްްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްބައިނަލްއަޤްވާމީްފެންވަރުގައިްހަދާްއައުްޢިމާރާތަކުންް

)ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސ10.35ްްް$އަހަރުްދުވަހަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދިނުމަށްްހުށަހަޅާފައިވާްއަކަމީޓަރަކަށ03ްްްއޮތްް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްޓަރމިނަލްގެްއެކިއެކިްޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސްްސެ ންޓްސް(ގެްރޭޓަކްީ،

ވަނަްއަހަރަށްފަހުްގިނަްފަރާތްތަކަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްއެވަރެޖ2018ްްްބިލްޑިންގތަކުންްއޮފީސްްހަދަންް

މޯލްޑިވްސްްއެއަރޕޯޓްސްްކޮމްޕެނީްލިމިޓެޑުންްހަދަމުންްއަންނަްއައުް
ްޙަވާލުް ްހިންގުން ްޓަރމިނަލް ްކުންފުނިންްސީޕްލޭން ްއެ ކުރުމަށް

ްދައުލަތުގެް ްޚާއްޞަކޮށް ްގެއްލުންވާގޮތަށް، ްދައުލަތަށް ނިންމާފައިވަނީ
ްއޭވިއޭޝަނ100ްްް ްއައިލެންޑް ްއޮންނަ ްހިއްސާ އިންސައްތަ

ްމިއީް ްކަމަށާއި، ްލިބޭގޮތަށް ްގެއްލުމެއް ްބޮޑު ްލިމިޓެޑަށް ސަރވިސަސް
ްފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް،ްްނުފޫޒުގަދަްބައެއްްފަރާތްތަކަކަށްްނާޖާއިޒު

ްގޮތަށްް ްނުލިބޭނެ ްފައިދާ ްއެ ްކަމެއްގައި ްއޮތް ްފައިދާވާން ދައުލަތަށް
ް.ކުރަންްއުޅޭްކަމެއްްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްހަތްދިހަްސެންޓްސް(ގެް)ސާޅީސްްއަށްްޔުނައިޓ48.70ްެ$ރޭޓްކަމަށްވާްއަކަމީޓަރަކަށްްމަހަކަށްް
ރޭޓާްއަޅައިކިޔާއިރުްވަރަށްްކުޑަްރޭޓެއްކަމަށްވާތީ،ްއެްރޭޓުގައިްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފިނަމަްއެއީްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުންްބަޔާންކުރާްފަދައިނ13ްްް)ކޮރަޕްޝަންްހުއްޓުވުމާއިްމަނާކުރުމުގެްޤާނޫނު(ގ2/2000ްްެ
ްލިބޭގޮތަށްް ްއުނިކަމެއް ްއެއްވެސް ްފައިދާއަށް ްއޮތް ްލިބެން ްނުވަތަ ްނުލިބޭގޮތަށް ްފައިދާއެއް ްއޮތް ްލިބެން ދައުލަތަށް

ްކަމުގައިވާނެތީ، ްއަދިްްޢަމަލުކުރުން ްއޮފީސް ްޓަރމިނަލުން ްޕްލޭން ްސީ ްއައު ްޢިމާރާތްކުރި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން
ްއެމް. ްދޭންވާނީ، ްކުއްޔަށް ްޖާގަ ްޚަރަދުންްއޮޕަރޭޝަންތަކަށް ްދަޢުލަތުގެ ްއަދި ްވާނެހެން، ްފައިދާ އޭ.ސީ.އެލްއަށް

ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާްދަޢުލަތުގެްމުދަލެއްކަމަށްވާްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެްހަމަްއަގުްދަޢުލަތަށްްލިބޭނެހެންްމާކެޓްް
 ރޭޓުގައިްކަމަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއަންގަންްނިންމީއެވެ.ް

 ްލައުންޖްްހެދުމަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރުމާްގުޅޭ.އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލުންްް.2

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރްު،
އިޓެޑްްސްޓޭޓްސްް)ދިހަްޔުނ10.35ްަ$ލައުންޖްްހަދަންްމިހާރުްކުއްޔަށްްދޭންްހުށަހަޅާފައިވާްއަކަމީޓަރަކަށްްމަހަކަށްް

ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް ްއަގުގައި ްބޮޑު ްއެންމެ ްދީފިނަމަ، ްކުއްޔަށް ްރޭޓުން ްސެންޓްސް(ގެ ްފަސް ްތިރީސް ޑޮލަރާއި
)ތިންސަތޭކަްސާދަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސ314.57ްްް$ރިސޯޓަކަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްއަކަމީޓަރަކަށްްމަހަކަށްް

އަހަރަކުްޑޮލަރާއިްފަންސާސްފަސްްސެންޓް(ގެް )ފަންސާސްފަސްްމިލިއަނ55,062,603.12ްްް$ރޭޓުންްބަލައިފިނަމްަ،
އަދިްއެންމެްކުޑަްއަގުގައިް، ފަސްދޮޅަސްދެްހާސްްހަސަތޭކަްތިންްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްބާރަްސެންޓްސް(

)އެއްސަތޭކަްހަތްދިހ174.92ްްަ$އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްރިސޯޓަކަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްއަކަމީޓަރަކަށްްމަހަކަށްް
ްއަހަރަކުް ްބަލައިފިނަމަ، ްރޭޓުން ްސެންޓްސް(ގެ ްދެ ްނުވަދިހަ ްޑޮލަރާއި ްސްޓޭޓްސް ްޔުނައިޓެޑް ހަތަރު

)ނަވާވީސްްމިލިއަންްހަތްސަތޭކަްއަށްޑިހަްހަހާސްްފަސްސަތޭކަްއެގާރަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސ$29,786,511.72ްްް
ްސީ.އެލްއަށްްގެއްލޭނެކަމަށްްތަޙްޤީޤަށްްބެލެވޭތީއާއި،ޑޮލަރާއިްހަތްދިހަދެްސެންޓްސް(ްއެމް.އޭ.
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްގުޅޭް ްދިނުމާ ްކުއްޔަށް ްޓަރމިނަލް ްޕްލޭން ްސީ ް)އެމް.އޭ.ސީ.އެލް(ގެ ްލިމިޓެޑް ްކޮމްޕެނީ ްއެއަރޕޯޓްސް "މޯލްޑިވްސް
.އެލްއިންްޚާއްޞަްއޮޑިޓްްރިޕޯޓް"ްމިނަމުގައިްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުންްތައްޔާރުކޮށްފައިވާްރިޕޯޓުގައި،ްއެމް.އޭ.ސީ

ްކުއްޔަށްް ްޖާގަ ްހެދުމަށް ްލައުންޖްތައް ްސަރަޙައްދުން ްޓަރމިނަލް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއުޞޫލުން ްބިޑް ްފަހުން އެންމެ
ް ްއަގަކީ ްއެވަރެޖް ްކަމަށާއި،252.00ްް$ދޫކޮށްފައިވާ ްޑޮލަރު( ްސްޓޭޓްސް ްޔުނައިޓެޑް ްދެ ްފަންސާސް )ދުއިސައްތަ

އާއ176.00ްްި$ލައުންޖްްހިންގުމަށްްއަކަމީޓަރަކަށްް 240.00ް$)ސަތޭކަްހަތްދިހަްހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރްު(
)ދުއިސައްތަްސާޅީސްްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރު(ްއާްދެމެދުގެްއަގުތަކުގައިްމިހާރުވެސްްރިޒޯޓްތަކަށްްސީްޕްލޭންް

ތިްއަގުތަކުގައިްލައުންޖްްއަދިްބައެއްްއޮޕަރޭޓަރުންްއެއަށްވުރެްވެސްްބޮޑެ، އޮޕަރޭޓަރުންްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި
ްހިންގުމަށްްރިޒޯޓްތަކަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާކަމަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާްއޮޑިޓްްރިޕޯޓުގައިްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޝަންްހިންގާްސަރަޙައްދުންްއިންޓަރނޭޝަނަލްްރޭޓުގައިް
އައިލެންޑްްއޭވިއޭޝަންްޖާގަްދޫނުކުރެވޭް ނެކަމަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްމަޢުލޫމާތުްދިންކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްް،

ސަރވިސަސްއިންްވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓްގައިްޤާއިމްކޮށްފައިވާްމޯލްޑިވިއަންގެްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްއިންް
ޒޯޓްތަކަށްްލައުންޖްްހެދުމަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވަނީްއެކިއެކިްރިް،ވަނަްއަހަރުގެްތެރޭގައ2019ްިއާއ2018ްްި

ް ްއަކަމީޓަރަކަށް ްނުލައި، ްތިރީސްހ190.36ްްަ$ޓެކްސްއާ ްޑޮލަރާއި ްސްޓޭޓްސް ްޔުނައިޓެޑް ްނުވަދިހަ )އެއްސަތޭކަ
ް ްސެންޓްސް(ްއ209.75ްްާ$ސެންޓްސް(ްއާއި ްފަސް ްހަތްދިހަ ްޑޮލަރާއި ްސްޓޭޓްސް ްޔުނައިޓެޑް ްނުވަ )ދުއިސައްތަ

ްފަތުރުވެރިންނަށްްދެމެ ްޚިދުމަތަކީ ްޕްލޭންގެ ްސީ ްދޭ ްއެއަރޕޯޓުގައި ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްވެލާނާ ްއަގުގައިކަމާއި، ދުގެ
ސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްއަށާއި،ްސީްޕްލޭންްލައުންޖްތަކަށްްއާންމުކޮށްްއައިސްގޮސްް، ބިނާކޮށްފައިވާްޚިދުމަތަކަށްްވެފައި
ޝަނަލްްޓަރމިނަލުންްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާްރޭޓުގައި،ްނުވަތަްއެއާްއިންޓަރނޭް، ހަދާނީްފަތުރުވެރިންކަމުގައިވާއިރު

ްގާތްކުރާްރޭޓެއްގައިްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލުންްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރެވޭނެކަމަށްްތަޙްޤީޤަށްްބެލެވޭތީއާއި،

ްޓަ ްޕްލޭން ްސީ ްއައު ްބޮޑުކަމަށާއި، ްވަރަށް ްޑިމާންޑް ްއޮންނަ ްހޯދުމަށް ްލައުންޖް ްލައުންޖްްރިޒޯޓްތަކުން ރމިނަލްގައި
ހެދުމުގެްޖާގަްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްސީދާްރިޒޯޓްތަކަށްްކުއްޔަށްްދިނުމަކީްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްވަރަށްްފަސޭހައިންް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްރަނގަޅުްގޮތެއްކަމަކަށްް ްދިނުމަކީ ްޖާގަ ްބޮޑު ްއެހާ ްއޮޕަރޭޓަރަކަށް ްޕްލޭން ްކަމަށާއި،ްއެއްވެސްްސީ ކުރެވިދާނެކަމެއް
އީްއެމް.އޭ.ސީ.އެްލއިންްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްބޮޑުްއަގުގައިްދޫކުރާްޖާގަ،ްއެްފަރާތްތަކުންްނުދެކޭކަމަށާއި،ްއެ

ްއިންޑަސްޓްރީއަށްކަމަށާއި ްވާނީ ްގެއްލުން ްއެކަމުން ްދިނުމުން، ްއަގުގައި ްބޮޑު ްމާ ްވުރެ ްއެއަށް ްރިޒޯޓްތަކަށް ، ދެން

އްތައާއިްވިހިްއިންސައްތައާްދެމެދުގެ(ްޢަދަދަކަށްް)ދިހަްއިންސަް%20-%10ރިޒޯޓްތަކުގެްޑިމާންޑްތަކަށްްބަލާފައިް
$ް)ދިހަްޔުނައިޓެޑ10.35ްްއަގުްއިތުރުކޮށްގެންްދޭންވެސްްވަރތްވާނެކަމަށާއި،ްމިހާރުްދޭންްއުޅޭްގޮތަށްްއަކަމީޓަރެއްް

ްތިރީސްފަސްް ްޑޮލަރާއި ްނިންމަސްޓޭޓްސް ްދޭން ްރޭޓުން ްގާތްގަނޑަކަށްްއިްސެންޓްސް(ގެ ްއަހަރަކަށް ފިނަމަ،
ްގެއްލުމެއ$40,000,000.00ްްް ްބޮޑު ްއަށްވުރެ ްޑޮލަރު( ްޔޫއެސް ްސްޓޭޓްސް ްޔުނައިޓެޑް ްމިލިއަން )ސާޅީސް

ްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއި،ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްލިބޭނެކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްް

ގައ2019ްްިކުންފުނިތަކުގެްޚިޔާލުްހޯދުމަށްްޖުލައިްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގާނެްގޮތަކާމެދުްރިޒޯޓްްހިންގާް
ް ްއިން ްބުނެފައިވަނީްްރިޒޯޓަކާއެކ05ްުއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްރިޒޯޓުން ްއެއް ްޔައުމިއްޔާތަކުގައި، ްބައްދަލުވުންތަކުގެ ބޭއްވި

ްއެ ްނެތްކަމަށާއި، ްމައްސަލައެއް ްފަރާތުގެ ްއެ ްހިންގިނަމަވެސް ްފަރާތަކުން ްކޮންމެ ްޓަރމިނަލް ްޕްލޭން ްސީ ހެންްއައު
ހުރިހާްރިޒޯޓްތަކަކުންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގަންްބޭނުންވާކަމަށާއި،ްއެއީްސީްޕްލޭންް
އެކަށީގެންވާްއަގެއްގައިްޚިދުމަތްތައްްލިބިގަތުމުގެްބޭނުމުގައިކަމަށްް އޮޕަރޭޓަރުންގެްމެދުގައިްވާދަވެރިކަންްއުފެއްދުމަށާއްި،

އެކަށީގެންވާްއަގެއްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާ އި،ްއެއީްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންގެްމެދުގައިްވާދަވެރިކަންްއުފެއްދުމަށާއްި،
ކޮމަރޝަލްްޑިޕާޓްމަންޓުންްވާނީްވަރަށްްްމީގެކުރިންޚިދުމަތްތައްްލިބިގަތުމުގެްބޭނުމުގައިކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއްި،

ެއ ަބްއަދުލުވްނަތުކްނ ެއނުގީނ ިރޯޒުޓަތުކްނ ޭބުންނަވީނ ، ކަމަށާއިގިނަްރިޒޯޓްްހިންގާްފަރާތްތަކާްބައްދަލުކޮށްފައި

ްލައުންޖުތައްްް،ޮކަމރަޝްލ ިޑޕްާޓަމްނުޓްނ ުހަށަހާޅ މެޮޑްލާއ ެއްއޮގަތށް  ްރިޒޯޓުތަކަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްސީދާ
ް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއި،ްދޫކުރާްގޮތަށްްކުރިޔަށްދާންކަމަށްް

ްދީފިނަމަް ްއަގުގައި ްބޮޑު ްރޭޓުގައި ްމާކެޓް ްޖާގަ ްލައުންޖް ްއޮޕަރޭޓަރުންނަށް ްޕްލޭން ްސީ ްއިން ސީްް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލް
ރިޒޯޓްތަކަށްކަމާއި،ްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންްއެްޖާގަތައްްރިޒޯޓްތަކަށްްއެއަށްވުރެްބޮޑުްއަގުގައިްދިނުމުންްގެއްލުންްވާނީް



 

30 
 

ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެްހުރިހާްލައުންޖްްޖާގައެއްްސީް، އެކަމުގެްނޭދެވޭްއަސަރުްފަތުރުވެރިކަމަށްްކުރާނެތީއާއި
ްކޮންޓްރޯލްކުރާނީް ްރޭޓްތައް ްދޫކުރާ ްކުއްޔަށް ްޖާގަ ްލައުންޖް ްޢިމާރާތުގެ ްއެ ްދޫކޮށްފިނަމަ، ްއޮޕަރޭޓަރުންނަށް ޕްލޭން

ްްއޮޕަރޭޓަރުންކަންްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،ހަމައެކަނިްސީްޕްލޭންް

ްމަސައްކަތަކީް ްދޫކުރުމުގެ ްކުއްޔަށް ްރިޒޯޓުތަކަށް ްޖާގަ ްހެދުމުގެ ްލައުންޖް ްޓަރމިނަލުން ްޕްލޭން ްސީ އައު
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްފަސޭހައިންްކުރެވިދާނެކަމެއްްކަމާއި،ްއެކަންްކުރުމަށްޓަކައިްޚާއްޞަްހުނަރެއްްނުވަތަްފަންނެއްް
ހުންނަްމުވައްޒަފުންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއިތުރަށްްހޯދަންްޖެހޭނެކަމަށްްޤަބޫލުްނުކުރެވޭތީއާއި،ްއެކަމަށްްކުރަންޖެހޭނެް

ް،ހަމައެކަނިްކަމަކީްޖާގަްކުއްޔަށްްހިފާްފަރާތާއެކުްއެއްބަސްވުމެއްްތައްޔާރުކުރުންކަންްފާހަގަކުރެވޭތީ

ންްޓަރމިނަލްއިންްލައުންޖްްހެދުމަށްްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްޢިމާރާތްކުރާްއައުްސީްޕްލޭ
ޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރާނަމަ،ްއެްއޮޕަޭރޓަރެއްގެްބޮޑުކުޑަްމިނަށްްބަލައި،ްއެްއޮޕަރޭޓަރަކަށްްއެކަށީގެންވާްބޮޑުމިނެއްގެް

ލްްއިންްދިނުމަށާއި،ްއައުްސީްއެްއޮޕަރޭޓަރެއްގެްއަމިއްލަްލައުންޖެއްްހެދުމުގެްޖާގަްމާކެޓްްރޭޓުގައިްއެމް.އޭ.ސީ.އެ
ްރޭޓުގައިް ްމާކެޓް ްޖާގައެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްބާކީ ްފަރުމާކޮށްފައިވާ ްހެދުމަށް ްލައުންޖް ްޓަރމިނަލްގައި ޕްލޭން
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްސީދާްރިޒޯޓްތަކަށްްނުވަތަްރިޒޯޓްްހިންގާްކުންފުނިތަކަށްްކުއްޔަށްްދޫކުރަންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްް

ް.ްއަންގަންްނިންމީއެވެ

އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހެދުމުގެްޕްރޮޖެކްޓުގެްދަށުންްޢިމާރާތްކުރިްއައުްމެއިންޓެނަންސް،ްރިޕެއަރްއެންޑްްް.3
 އޯވަރހޯލްް)އެމް.އާރް.އޯ(ްފެސިލިޓީއާްގުޅޭ.

ް ްނަންބަރު ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ -116މި
K2/1/2019/14ްިްތަރައްޤީކުރަމުންދާް، ސިޓީގައ ްފެސިލިޓީއެއް ްއެމް.އާރް.އޯ ްބޭނުންވާ ްއޮޕަރޭޝަނަށް ްޕްލޭން ސީ

މިހާރުްއެމް.އާރް.އޯްބޭނުންވާްހަމައެކަނިްފަރާތަކީ އައުްސީޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގުންްް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންެއމް ، ކަމަށާއްި،
ްއެއަރލައިންްޙަވާލުކުރުމަށް ްޕްރައިވެޓް ްްނިންމާފައިވާ ްދޫކުރާނީ ްކުއްޔަށް ްފެސިލިޓީ ްއެ )ދިހ10.35ްްަ$ކަމަށާއި،
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްސީް ްއައު ްބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ްރޭޓުގައިކަމަށް ްސެންޓްސް(ގެ ްފަސް ްތިރީސް ްޑޮލަރާއި ްސްޓޭޓްސް ޔުނައިޓެޑް
)ފަސްްމިލިއަންްހަތަރުސަތޭކ5,461,952.00ްްަ$ޕްލޭންްޓަރމިނަލްއާްގުޅިގެންްބިނާކުރާްއެމް.އާރް.އޯްފެސިލިޓީއަކްީ،

އަށްްކޮންޓްރެކްޓްކޮށްގެންްޤާއިމްކުރާް ފަސްދޮޅަސްްއެއްހާސްްނުވަސަތޭކަްފަންސާސްދެްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރުް(
ްދޫކުރުމަކީް ްފެސިލިޓީ ްއެމް.އާރް.އޯ ްރޭޓަކަށް ް)ކުޑަ( ްވަކި ްކަނޑައަޅާ ްއިން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ތަނަކަށްވާއިރު،

އިސްވެދެންނެވުނުްޕްރައިވެޓްް.ސީ.އެލްއަށްްއެކަމުންްލިބެންއޮތްްފައިދާއެއްްއުނިވުންްއެކަށީގެންވާްކަމެއްކަމާއި،ްއެމް.އޭ
ރީލޮކޭޓްްކުރަންްޖެހުނުްނަމަވެސް،ްއެްފަރާތަށްްއެކަމުގެްސަބަބުންްއެއްވެސްްބަދަލެއްްދޭންޖެހޭކަމަށްްްއެއަރލައިން

ްލިޔުމަކު ްއެއްވެސް ްލިބިފައިވާ ްނެތަތީއާއިމިހާތަނަށް ްއެނގެން ްމަލްޓި، ން ްޓަރމިނަލްއަކީ ްޕްލޭން ްސީ -އައު
ްތަނަކަށްވާއިރު ްފަރުމާކޮށްފައިވާ ްބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ްފެންވަރުގައިް، އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ްދުނިޔޭގެ ްއިން އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

އަކަމީޓަރަކަށްް ޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްް)ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސ10.35ްް$އެންމެްއެމް.އާރް.އޯްފެސިލިޓީއެއްްޤާއިމުކޮށްް،
ދިނުމަށްްކަނޑައެޅުމަކީްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްްބުނެވިދިޔަްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންއަށްފަސްްސެންޓްސް(ގެްކުޑަްރޭޓުގައިް

 ، ލިބެންްއޮތްްފައިދާއަކަށްްއުނިކަމެއްްއަންނާނެކަމަށްްބެލެވޭތީއާއި

ރޭޓަރުންގެްހޯމްްބޭސްްއަކީްވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިްޚިދުމަތްދޭްސީްޕްލޭންްއޮޕަ
، އެއަރޕޯޓްްކަމުގައިްވަނީނަމަ،ްއެްފަރާތްތަކުގެްބޭނުމަށްްއެމް.އާރް.އޯްފެސިލިޓީްއެތަނުގައިްހުންނަންްޖެހޭކަމަށާއި

އެ ފަރާތްތަކުންްްއަދިްއެްއޮޕަރޭޓަރެއްގެްހޯމްްބޭސްއަކީްވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓްްނޫންކަމުގައިްވީނަމަވެސްް،
ކުރަންޖެހޭްކުދިކުދިްމެއިންޓެނަންސްްމަސައްކަތްތަކަށްްއެމް.އާރް.އޯއެއްްބޭނުންވާކަމަށާއި،ްއެހެންްކަމުންްއެފަދައިންް
ްއެމް.އާރް.އޯް ްކޮމަން ްހަދާފައިވާ ްފެތޭގޮތަށް ްގަވާއިދުތަކަށް ްއޭވިއޭޝަންގެ ްކޮށްލާނެްސިވިލް ްމަސައްކަތްތައް ކުދިކުދި

ްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިްޚިދުމަތްދޭްއެކިއެކިްއޮޕަރޭޓަރުންގެްބޭނުމަށްްހުރުމަކީްމުޙިއްމުްފެސިލިޓީއެއްވެސްްއައު ްސީ
މިްކަމެއްކަމަށާއި،ްހުރިހާްއެއަރލައިންތަކަކުންވެސްްއެްއެއަރލައިންއެއްގެްއަމިއްލަްއެމް.އާރް.އޯއެއްްބޭނުންވާނެކަމަށްް

ްްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީ،
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ވެބަޔާންކޮށްފައިވާްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްސިޓީގައިްހުށަހަޅާފައިވާްގޮތަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްޤާއިމްކޮށްފައިވާްއައުްއިސް
ސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްއާްގުޅިގެންްހެދިްއައުްއެމް.އާރް.އޯްފެސިލިޓީްދަޢުލަތަށްްއެންމެްފައިދާްބޮޑުްވާނޭހެންްމާކެޓްް

ްސީ.އެލްއަށްްއަންގަންްނިންމީއެވެ.ްރޭޓުގައިްކުއްޔަށްްދޫކުރުމަށްްއެމް.އޭ.

 އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްހިންގުމާްގުޅޭ.ް.4

ްއޮފީހަށްްފޮނުވާފައިވާްނަންބަރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ K2/1/2019/14ް-116ްްްްްްްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން
ސިޓީގައި،ްވެލާނާްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓްްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުގެްދަށުންްހާހެއްހާްމުވައްޒަފުންްތަމްރީންކޮށްް
ސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެް އެްމަސައްކަތްތައްްކުރަމުންދާްދަނޑިވަޅެއްގައްި، ތައްޔާރުްކުރުމުގެްމަސައްކަތްްފަށާފައިވާތްީ،

ްނަގަންް ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްކަމަށްްް،ވާނީއޮޕަރޭޝަން ްނާންނާނެހެން ްހީނަރުކަމެއް ްއޮޕަރޭޝަނަށް އެ
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްޢިމާރާތްކުރުމުގެްމަޝްރޫޢުްފަށާފައިވަނީް

14ްް ްވެފައ2017ްިސެޕްޓެންބަރު ްތައްޔާ، ގައިކަމަށް ްކުރިއާލައި ްހިންގަން ްޓަރމިނަލް ްޕްލޭން ްސީ ރުވެގެންްއައު
އެްޓަރމިނަލްްހުޅުވަންވާއިރަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއައުްމުވައްޒަފުންްތަމްރީންކޮށް ، މުވައްޒަފުންްތަމްރީންްކުރިނަމްަ،

ްޑިވެލޮޕްކުރަންޖެހޭްއިތުރުްސޮފްޓްވެއަރތައްްޑިވެލޮޕްކޮށްގެންްތައްޔާރުްވެވުނީސްކަމަށްްތަޙްޤީޤަށްްބެލެވޭތީއާއި،

ޓީގައިްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގުމަށްްވާންޖެހޭްތައްޔާރީތައްްއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާްސިް
އަހަރުްދުވަހުގެްމުއްދަތަކީްމާްދިގުްމުއްދަތެއްކަމާއި،ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްފަދަްތަޖުރިބާކާރުްއަދ03ްްިވުމަށްްއެދިފައިވާް

ް،ރުްމުއްދަތެއްގައިްވެވިދާނެކަމަށްްތަޙްޤީޤަށްްބެލެވޭތީއާއިއަހަރަށްވުރެްކ03ްުބޮޑުްކުންފުންޏަކަށްްއެފަދަްތައްޔާރީތައްް

ްޚިދުމަތްތަކާއި،ް ްހޭންޑްލިންގ ްގްރައުންޑް ްދޭ ްމިހާރު ްއެއަރލައިންތަކަށް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއިން އެމް.އޭ.ސީ.އެލް
ސީްޕްލޭންްހިންގާްއެއަރލައިންތަކަށްްފޯް ރުކޮށްދޭންޖެހޭްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގާނަމްަ،

ގްރައުންޑްްހޭންޑްލިންގްޚިދުމަތްތަކާްކުޑަްތަފާތުތަކެއްްހުރިނަމަވެސް،ްމައިގަނޑުްގޮތެއްގައިްދޭންްހުންނާނީްއެއްް
އަދިްއެްހުރިހާްޚިދުމަތްތަކެއްވެސްްދިނުމުގެްޤާބިލުކަންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގައިްހުންނާނެކަމަށާއި،ް، ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށާއި
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ްއެމް.އޭ.ސީ ްކަންތައްތައްްމިހާރު ްއައެރލައިންތަކަކީ،ްސަލާމަތީ ްދޭ ްހޭންޑްލިންގްޚިދުމަތްތައް ްގްރައުންޑް ްއިން .އެލް
ްއެް ްއޮޕަރޭޓަރުންނަށް ްޕްލޭން ްއެއަރލައިންތައްްކަމަށްވާއިރު،ްސީ ްބޮޑެތި ްބަލަހައްޓާްދުނިޔޭގެްއެންމެ ްބޮޑަށް އެންމެ

ްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއި،މަށްްޚިދުމަތްތައްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްފަސޭހަކަމާއެކުްދެވޭނެކަ

އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްއޮޕަރޭޓްކުރާނެްމޮޑަލްއެއްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްމިހާތަނަށްްތައްޔާރުކޮށްފައިްނުވާތީ،ްއައުް
އުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްތަންތަންްކުއްޔަށްްދޫކުރުންްފިޔަވައި،ްއަ

ސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޝަންތައްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްދަށުންްހިންގާނެްގޮތަކާމެދުްއެްކުންފުނީގެްކަމާގުޅޭްޑިޕާޓްމަންޓްތަކުންް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއެންމެްފައިދާްބޮޑުްގޮތަކަށްްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެް، ރޯލްްއައުޓްްމޮޑެލްއެއްްތައްޔާރުކޮށް

ްޝަންތައްްބައްޓަންކުރުމުގެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދަންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްއަންގަންްނިންމީއެވެ.އޮޕަރޭ

 އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިްއިޝްތިހާރުްބަހައްޓާނެްޖާގައާއިްރެސްޓޯރަންޓްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރުމާްގުޅޭ.ް.5

ް ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްބަލާއިރު، ްކަންތައްތަކަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްތަޙްޤީޤަށް ްމައްސަލައިގެ އ2019ްްާް–2018ްމި
ްޑޮމެސްޓިކްް ްއަދި ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއެއަރޕޯޓްގެ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްވެލާނާ ްކުންފުނިތަކަށް ްއެކިއެކި ދެމެދު

ް ްޖާގަ ްއެކިއެކި ްބެހެއްޓުމަށް ްއިޝްތިހާރުތައް ްޓަރމިނަލްއިން ްމަހަކަށް ްދޫކޮށްފައިވަނީ )ފަސ557.50ްްް$ކުއްޔަށް
ް ްއާއި ްސެންޓްސް( ްފަންސާސް ްޑޮލަރާއި ްސްޓޭޓްސް ްޔުނައިޓެޑް ްފަންސާސްހަތް )ހަތަރުހާސ4,025.00ްްް$ސަތޭކަ

 ފަންސަވީސްްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރު(ްއާްދެމެދުގެްއަގުތަކަކަށްކަމާއި،ް

ގޮތަށްްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލުންްއެހާްބޮޑުްޖާގައެއްްސީްޕްލޭންްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްމިހާރުްހުށަހަޅާފައިވާ
ްއިޝްތިހާރުތައްް ްފަދައިން ްއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ްޓަރމިނަލުން ްއެ ްދޫކޮށްފިނަމަ، ްކުއްޔަށް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް

ްޕްލޭ ްސީ ްއައު ްކުޑަވެފައި، ްވަރަށް ްޖާގަ ްދޫކުރެވޭނެ ްކުއްޔަށް ްއިން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްޓަރމިނަލްގައިްބެހެއްޓުމަށް ން
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްގެއްލޭނެކަމަށްް ްފައިދާ ްއޮތް ްލިބެން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ްދޫކޮށްގެން ްކުއްޔަށް ްޖާގަ ްބެހެއްޓުމަށް އިޝްތިހާރު
ްބެލެވުނުނަމަވެސް،

ސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްޢިމާރާތްކުރިްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެްޖާގަތައްްދޫކުރުމުގައްި،
އޮޕަރޭޝަނަލްްއަދިްހަމައެކަނިްއެްފަރާތްތަކުގެްއަމިއްލަްލައުންޖެްހެދުމުގެްޖާގަްދޫކޮށްފައި،ްބާކީް، ްއޮފީސްބޭނުންވާް

ހުރިހާްޖާގައެއްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްއެހެންްފަރާތްތަކަށްްދޫކޮށްގެންްކުރިއަށްްގެންދިޔުމުން،ްއިޝްތިހާރުްބަހައްޓަންް
ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަ ްޖާގަ ްދޫކުރާނެ ްއިތުރުކުރެވިދާނެކަމާއިކުއްޔަށް ްޖާގަްް،ށް ްބެހެއްޓުމަށް ްއިޝްތިހާރު އެހެންކަމުން

 ކުއްޔަށްްދޫކޮށްގެންްލިބެންްއޮތްްފައިދާްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްހޯދިދާނެކަންްފާހަގަކުރެވެއެވެ.ް

ް ްނަންބަރު ްރެސްޓޯރަންޓK2/1/2019/14ްްް-116އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްޓަރމިނަލުން ްޕްލޭން ްސީ ްއައު ސިޓީގައި،
ްހެ ްއަކަމީޓަރަކަށް ްދޫކުރާނީ ްކުއްޔަށް ްޖާގަ ްހަތްދިހ12.70ްްަ$ދުމަށް ްޑޮލަރާއި ްސްޓޭޓްސް ްޔުނައިޓެޑް )ބާރަ

)ފަނަރަްއިންސައްތަ(ްް%15ސެންޓްސް(އަށްްކަމަށާއި،ްއޭގެްއިތުރުންްރެސްޓޯރަންޓްްހިންގައިގެންްލިބޭްއާމްދަނީގެް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްލިބޭގޮތަށްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައި އެގޮތަށްްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލުންްރެސްޓޯރަންޓްް، ވާތީޝެއަްރ

ްހެދުމަށްްޖާގަްކުއްޔަށްްދޫކުރުމުގައިްމައްސަލައެއްްއޮތްކަމަކަށްްތަޙްޤީޤަކަށްްނުފެނެއެވެ.

ްދިނުމަށްްް.6 ްމަންފާވާގޮތަށް ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްޓަރމިނަލް ްޕްލޭން ްސީ ްއައު ްއިން އެމް.އޭ.ސީ.އެލް
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށްްކުރާްތުހުމަތު.

ވަނ2018ްްައަދ2017ްްިމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް
ްމި ްފެށިގެން ްހަމަޔަށްއަހަރުން ްޓަ، އަދާ ްސީޕްލޭން ްޙަވާލުކުއައު ްހިންގުން ްއިތުރުން،ްރމިނަލް ްއެއަރލައިންގެ ރެވުނު

ްއަކަށް ްއެއަރލައިން ްޕްރައިވެޓް ްްްއިތުރު ްއަކަމީޓަރަކަށް ްއަގަކީ ްކުއްޔަށްްދޫކޮށްފައިވާ ްބިން )ދިހ10.35ްްަ$ހުސް
ް ްރޭޓުކަމަށް ްސެންޓްސް(ގެ ްފަސް ްތިރީސް ްޑޮލަރާއި ްސްޓޭޓްސް ްއިންްޔުނައިޓެޑް ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ވާއިރު،

ްޔުނައިޓެޑ$55,502,968.00ްްް ްފަސްދޮޅަސްއަށް ްނުވަސަތޭކަ ްދެހާސް ްފަސްސަތޭކަ ްމިލިއަން )ފަންސާސްފަސް
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ް ްޢިމާރާތަކުން ްއައު ްހަދާ ްފެންވަރުގައި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްޚަރަދުކޮށްގެން ްޑޮލަރު( ްއަހަރުނ2020ްްްސްޓޭޓްސް ވަނަ
ް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއަކަމީޓަރަކަށްްއަހ03ްްަފެށިގެން ްއަގުކަމަށްވާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްދިނުމަށް ްކުއްޔަށް ްޖާގަ ްދުވަހަށް ރު

)ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސްްސެންޓްސް(އަކީްވަރަށްްކުޑަްރޭޓެއްކަމަށްްތަޙްޤީޤަށ$10.35ްްް
ްބެލެވޭތީއާއި،

ވަރަށްްބޮޑުްއާމްދަނީއެއްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްލިބޭނެްކަމަކަށްްރިޒޯޓްތަކަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްދޫކުރާްލައުންޖްތަކަކީް
އައުްސީޕްލޭންްޓަރމިނަލްްް،ވާނެކަމަށާއި،ްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގައިްލައުންޖަށްްބޭނުންވާްޖާގަްހަދާފައިވަނީ

ްޕްލޭންްވުނުްއެއަރލައިންްޙަވާލުކުރެހިންގުންް ްމިންވަރަށްކަމަށްްބުނެ،ްހުރިހާްސީ ްބޭނުންވާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށްްްއިން
ްމަށްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއި،ބޭނުންވާްލައުންޖްްޖާގަްނެތްކަ

އައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްއިންްޖާގަްކުއްޔަށްްދޭންްޖެހޭނީްމިހާރުްއިންޓަރނޭޝަނަލްްޓަރމިނަލްއިންްޖާގަްކުއްޔަށްް
ްރިޒޯ ްއަގެއްގައިކަމަށާއި، ްބޮޑު ްއަގަށްވުރެ ްދޭ ްބަލާފައި ްޑިމާންޑްތަކަށް ްއިންސައްތައާއިްް%20-%10ޓްތަކުގެ )ދިހަ

ކޮމްޕެޓިޝަންްގެއްލޭގޮތަށްް ޢަދަދަކަށްްއަގުްއިތުރުކޮށްގެންްދޭންވެސްްވަރތްވާނެކަމަށާއްި، ވިހިްއިންސައްތައާްދެމެދުގްެ(
ްގޮ ްއުޅޭ ްކަމަށާއި،ްމިހާުރްދޭން ްމައްސަލައެއް ްދިނުމަކީ ްއޮޕަރޭޓަރުންނަށް ްލައުންޖްތައް ްއަކަމީޓަރެއް $10.35ްތަށް

ްއަހަރަކުް ްނިންމައިފިނަމަ، ްދޭން ްރޭޓުން ްސެންޓްސް(ގެ ްތިރީސްފަސް ްޑޮލަރާއި ްސްޓޭޓްސް ްޔުނައިޓެޑް )ދިހަ
ް ްބޮޑ40,000,000.00ްްު$ގާތްގަނޑަކަށް ްއަށްވުރެ ްޑޮލަރު( ްޔޫއެސް ްސްޓޭޓްސް ްޔުނައިޓެޑް ްމިލިއަން )ސާޅީސް

ްއެކަމުގައިް ްއެއުޅެނީ ްދޭން ްރޭޓުގައި ްއެ ްޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި، ްއޭނާއަށް ްލިބޭނެކަމަށް ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ގެއްލުމެއް
މަށްވެސްްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްބޯޑުގައިްތިބިްބައެއްގެްއިންޓަރެސްޓެއްްއޮތީމަކަމަށްްބެލެވޭކަ

ްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއި،

ްއެއަރޕޯޓުން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްވެލާނާ ްޓަް،އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްސީޕްލޭން ްޙަވާލުކުރެއައު ްހިންގުން ވުނުްރމިނަލް
ލަްޚަރަދުގައިްބިނާކުރިްއަމިއްއެްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންްއިންްް،ދޫކޮށްފައިވާްބިމުގައިޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންްއަށްް
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 ނަންބަރުް

ްޖާގައަށްވުރެ ްވާ ްއެއްކޮށްލުމުން ްފެސިލިޓީ ްއެމް.އާރް.އޯ ްފެސިލިޓީް، ދެ ްއެމް.އާރް.އޯ ްއައު ްހެދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން
ްއެމް.އާރް.އޯް ްބޭނުންކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްމޯލްޑިވިއަންއިން ްލިބިފައިވާތީއާއި، ްމަޢުލޫމާތު ްތަޙްޤީޤަށް ބޮޑުވާނެކަމަށް

އެއްފަދައިންްއައިލެންޑްްއޭވިއޭޝަންްސަރވިސަސްއިންްއިސްވެދެންނެވުނުްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންއެކޭްް،ފެސިލިޓީއަކީ
ްތަނެއްކަމަށްވެފައި ްޤާއިމްކޮށްފައިވާ ްޚަރަދުގައި ްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްް، އަމިއްލަ ްމަލްޓި ްޓަރމިނަލްއަކީ ްޕްލޭން ްސީ އައު
ްފެިސލިޓީއެއްްއަމާޒުކޮށްގެންްތަރައްޤީކޮށްފައިވާްތަނަކަށްވާއިރު،ްއެް ްހުންނަންްޖެހޭނީްއެންމެްއެމް.އާރް.އޯ ތަނުގައި

ްއެފް ްކޯޑް ްޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، ްތަޙްޤީޤަށް ްއޮޕަރޭޓްކުރުމަށްޓަކައިނޫންކަމަށް ުބެނިވިދަޔ ްޕަރިއެވްޓ ، ްރަންވޭ

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންެއައރަލިއްނ  ރީލޮކޭޓްވުމަށްްްށްއެްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންްއަް،ރީލޮކޭޓްްކުރަންްޖެހުނުްނަމަވެސްް،
ނުވަތަްރީލޮކޭޓްވާންްޖެހުމާްގުޅިގެންްއެއްވެސްްބަދަލެއްްދޭންޖެހޭކަމަށްްމިހާތަނަށްްލިބިފައިވާްއެއްވެސްްލިޔުމަކުންް

)ފަސ5,461,952.00ްްް$އެނގެންްނެތަތީ،ްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްޕްރޮޖެކްޓްގެްދަށުންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް
ޚަރަދުކޮށްގެންްމިލިއަންްހަތަރުސަތޭކަްފަސްް ދޮޅަސްްއެއްހާސްްނުވަސަތޭކަްފަންސާސްދެްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރްު(

ބައިނަލްއަޤްވާމީްފެންވަރުގައިްއެންމެްއެމް.އާރް.އޯްފެސިލިޓީއެއްްއަލަށްްޤާއިމުކޮށް،ްއެއަރޕޯޓުންްއާންމުކޮށްްތަންތަންް
)ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސ10.35ްްް$ދޫކުރާްރޭޓަށްވުރެްކުޑަްރޭޓެއްކަމަށްވާްއަކަމީޓަރަކަށްް

ްއުނިކަމެއްް ްފައިދާއަކަށް ްއޮތް ްލިބެން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ްދޫކުރުމުން ްއެތަން ްޓީ.އެމް.އޭއަށް ސެންޓްސް(އަށް
ްއިން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްއެކަމަކީ ްޓަް،ލިބޭނެކަމާއި، ްސީޕްލޭން ްޙަވާލުކުއައު ްހިންގުން ްޕްރައިވެޓްްރމިނަލް ރެވުނު

 ނާޖާއިޒްްފައިދާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްްކުރަންއުޅޭްކަމެއްކަމަށްްތުހުމަތުްކުރެވޭތީއާއި،އަރލައިންއަށްްއެ

ްތައްޔާރުް ްތަމްރީންކޮށް ްމުވައްޒަފުން ްހާހެއްހާ ްމަޝްރޫޢުގެްދަށުން ްތަރައްޤީގެ ްއެއަރޕޯޓް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ވެލާނާ
ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް ްއޮޕަރޭޝަން ްޓަރމިނަލްގެ ްޕްލޭން ްސީ ްދަނޑިވަޅެއްގައި، ްފަށާފައިވާ ްމަސައްކަތް ކުރުމުގެ

ްނާންނާނެ ްހީނަރުކަމެއް ްއޮޕަރޭޝަނަށް ްއެ ްނަގަންވާނީ، ްނަންބަރު ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްކަމަށް -116ހެން
K2/1/2019/14ްްުްމަޝްރޫޢ ްޢިމާރާތްކުރުމުގެ ްޓަރމިނަލް ްޕްލޭން ްސީ ްއައު ްބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ސިޓީގައި

ގައިްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންްފަށާފައިވާކަމާއި،ްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގަންްދުރާލ2017ްްާސެޕްޓެންބަރ14ްްު
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ގެންްމުވައްޒަފުންްތަމްރީންްކުރިނަމަ،ްއެްޓަރމިނަލްްހުޅުވަންވާއިރަށްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްބޭނުންވާްއިތުރުްތައްޔާރުވެް
 މުވައްޒަފުންްތަމްރީންކޮށްގެންްތައްޔާރުްވެވުނީސްކަންްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްމޮޑަލްއެއް ްއޮޕަރޭޓްކުރާނެ ްޓަރމިނަލް ްޕްލޭން ްސީ ްނުވަނީ،ްއައު ްތައްޔާރުކޮށްފައި ްމިހާތަނަށް
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާްފަދައިންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްހިންގަންްދުރާލާްތައްޔާރުވެގެންްމުވައްޒަފުންް
ގެްނަގައި،ްތަމްރީންކޮށްފައިްނުވާތީކަންްފާހަގަކުރެވޭތީ،ްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްހިންގުމު

ްވިސްނުންް ްކުރީއްސުރެ ްއެންމެ ްއިން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެްލ ްނުވާކަމާއި، ްގެންގުޅެފައި ްކުންފުނިން ްއެ ވިސްނުން
 ގެންގުޅެފައިވަނީްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގަންްޙަވާލުކުރަންކަމަށްްބެލެވޭތީއާއި،

ްއެއަރލައި ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއިން ްޚިދުމަތްތަކާއި،ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ްހޭންޑްލިންގ ްގްރައުންޑް ްދޭ ްމިހާރު ންތަކަށް
ސީްޕްލޭންްހިންގާްއެއަރލައިންތަކަށްްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭް އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްއިންްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގާނަމްަ،

ދޭންްހުންނާނީްއެއްްްގްރައުންޑްްހޭންޑްލިންގްޚިދުމަތްތަކާްކުޑަްތަފާތުތަކެއްްހުރިނަމަވެސް،ްމައިގަނޑުްގޮތެއްގައިް
ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށާއި،ްއަދިްއެްހުރިހާްޚިދުމަތްތަކެއްވެސްްދިނުމުގެްޤާބިލުކަންްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގައިްހުންނާނެކަމަށާއި،ް
ްކަންތައްތައްް ްއެއަރލައިންތަކަކީ،ްސަލާމަތީ ްދޭ ްހޭންޑްލިންގްޚިދުމަތްތައް ްގްރައުންޑް ްއިން ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލް މިހާރު

ްބޮޑަށް ްއެްއެންމެ ްއޮޕަރޭޓަރުންނަށް ްޕްލޭން ްއެއަރލައިންތައްްކަމަށްވާއިރު،ްސީ ްބޮޑެތި ްބަލަހައްޓާްދުނިޔޭގެްއެންމެ
ވަރަކަށ450ްްްޚިދުމަތްތައްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށްްފަސޭހަކަމާއެކުްދެވޭނެކަމަށާއި،ްއޭނާއަށްްލަފާކުރެވޭގޮތުންްއިތުރަށްް

ްބޭނުންވާނެކަމަށާއި،ްއޭގެތެރެއިން،ްގް ްގާތްގަނޑަކަށްްމުވައްޒަފުން ްމުވައްޒަފުން ްބޭނުންވާ ްހެންޑުލިންގއަށް ރައުންޑު
 މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާތީއާއި،މަސްދުވަސްްތެރޭްޓްރެއިންކުރެވިދާނެކަމަށ6ްްްމަހާއ3ްްި

ގެްމަސައްކަތްްއައުްސީްޕްލޭންްޓަރމިނަލްްހިންގުމު، ސިޓީގައK2/1/2019/14ްި-116އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްނަންބަރުް
ް ްވުމަށް ްތައްޔާރީތައް ްވާންޖެހޭ ްގެނައުމަށް ްދަށަށް ްމުއްދަތެއ03ްްްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްދުވަހުގެ އަހަރު

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްްފަދަްތަޖުރިބާކާރުްއަދިްބޮޑުްކުންފުންޏަކަށްްއެފަދަްތައްޔާރީތައްްއެއަށްވުރެް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސްް،
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

އަހަރުްދުވަހުގެްމުއްދަތެއްްހުށަހަޅާފައިްއެވަނީްއައުްސީްޕްލޭނ03ްްްށްްބެލެވޭތީ،ްކުރުްމުއްދަތެއްގައިްވެވިދާނެކަމަ
ް ްއަކަމީޓަރެއް ްޖާގަތައް ްބޮޑެތި ްއޮފަރޭޓަރުންނަށް ްޕްލޭން ްސީ ްސްޓޭޓްސ10.35ްްް$ޓަރމިނަލުން ްޔުނައިޓެޑް )ދިހަ

ްދިނުމު ްދުވަހަށް ްގިނަ ްވީހާވެސް ްރޭޓުގައި ްކުޑަ ްސެންޓްސް(ގެ ްފަސް ްތިރީސް ްކަމަށްްޑޮލަރާއި ްބޭނުމުގައި ގެ
 ތުހުމަތުކުރެވޭތީއާއި،

ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިންް ްދޫކުރުމަށް ްކުއްޔަށް ްޖާގަ ްޓަރމިނަލްއިން ްޕްލޭން ްސީ ްއައު ްއިމާރާތްކުރާ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން
ް ްޙިއްޞާކޮށްް،ރާފްޓްކޮށްޑްއެއްބަސްވުމެއް ްއާ ްއެްް،ޓީ.އެމް.އޭ ްއަދި ްފައިނަލްކޮށްފައިވާކަމާއި، ްޑްރާފްޓް އެ

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްް،ސްވުމެއްގައިްސޮއިކުރުމާްގުޅޭގޮތުންްދެފަރާތުންްފޯނުންްގުޅައިގެންްމުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަންއެއްބަ
ް ްޓަްމުވައްޒަފުންނާއި ްސީޕްލޭން ްޙަވާލުކުރެްއައު ްހިންގުން ްރމިނަލް ްއެއަރލައިންގެ ްޕްރައިވެޓް ްދެމެދުްވުނު ފަރާތްތަކާ

ްގެންގޮސްް-އީ ްކުރިއަށް ްމެދުވެރިކޮށް ްއެއްބަސްވުމެއްްމެއިލް ްއެފަދަ ްއެނގޭތީއާއި، ްމުޢާމަލާތްތަކުން ފައިވާ
ްޢިމާރާތްކުރާްއައުްސީް ްކަމުގައިވާތީ،ްމިކަމަކީްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ްހަމައެކަނިްޓީ.އެމް.އޭއާއެކު ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވަނީ

އެްޕްރައިވެޓްްްކުއްޔަށްދީ،ްނުއަގުގައިްއިސްވެދެންނެވުނުްޕްރައިވެޓްްއެއަރލައިންއަށްޕްލޭންްޓަރމިނަލްގެްބޮޑުބައެއްް
 ނާޖާއިޒްްފައިދާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްްކޮށްފައިވާްކަމެއްކަމަށްްތުހުމަތުްކުރެވޭތީއާއި،އެއަރލައިންްއަށްް

ގައިްބޭއްވިްޑިރެކްޓަރުންގެްބޯޑުގެްބައްދަލުވުމުންްސީްޕްލޭންްއޮޕަރޭޓަރުންނަށްްއައުްސ2017ްްީނޮވެންބަރ28ްްު
)ދިހަްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްސްްޑޮލަރާއިްތިރީސްްފަސްްސެންޓްސް(ގެްރޭޓުގައ10.35ްްި$ޕްލޭންްޓަރމިނަލުންްޖާގަް

ްފަރާތްތަކާއި،ް ްބައެއް ްތިބި ްބޯޑުގައި ްޑިރެކްޓަރުންގެ ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްމަޝްވަރާކުރިއިރު ްދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށް
ް ްފަރާތްތަކާއި، ްބައެއް ްތިބި ްމިހާރު ްބޯޑުގައި ްޑިރެކްޓަރުންގެ ްޓަްއައެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ްސީޕްލޭން ްހިންގުންްއު ރމިނަލް

ްއެއަރލައިންއެއްގެޙަވާލުކުރެް ްޕްރައިވެޓް ްއިތުރު ްފަރާތާއި، ްއޮތްކަންްްވުނު ްގުޅުން ްވިޔަފާރީގެ ްއަދި ްޢާއިލީ މެދުގައި
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެްބޯޑުގެްކުރީގެްއަދިްމިހާރުގެްބައެއްްފަރާތްތަކުގެްމަސްލަހަތުްއެްކުންފުނިތަކުގައިް، ފާހަގަކުރެވޭތީ

ްވެވޭްއޮ ްދެމެދު ްއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއާ ްކުންފުނިތަކާއި ްމިފަދަ ްއޮންނަ ްމަސްލަހަތު ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްއެނގޭތީ، ންނަކަން
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ްފުށުއަރާއަކަންް ްމަސްލަހަތު ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްނިންމާއިރު، ްނިންމުންތައް ްގުޅޭ ްއެއްބަސްވުންތަކާ އެންމެހައި
ްފާހަގަކުރެވޭތީ،

ްތަޙްޤީޤުގައިް ްމައްސަލައިގެ ްޕްލޭންްް،.ސީ.އެލްއިންްއެމް.އޭމި ްސީ ްނުވަތަ ްއޮޕަރޭޓަރަކަށް، ްޕްލޭން ްސީ ވަކި
ްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަ ްހޯދައިދިނުމަށް ްފައިދާ ްނާޖާއިޒް ްވާންްްމާއި،އޮޕަރޭޓަރުންތަކަކަށް ްފައިދާއެއް އޮތްްްދައުލަތަށް

ްނޫންގޮތަކަށްްއަމަލުކޮް ްއެ ްތުހުމަތުކުރެވޭތީކަމެއްގައި ްނަންބަރުް، ށްފައިވާކަމަށް 12ްްގ2000/2ްްެޤާނޫނު 13ްއަދި
ް ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްމައްވަނަ ްދަނީްމި ްކޮމިޝަނުން ްގޮތުގައި ްމައްސަލައެއްގެ ްވަކި ްތަޙުޤީޤު ްޖިނާޢީ ސަލައިގެ
ްކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސްްޓްރާންސްޕޯޓްްއެންޑްްކޮންޓްރެކްޓިންގް ބަލާއިރު،ްކަންތައްތަކަށްްފާހަގަކުރެވުނުްތަޙްޤީޤަށްްމައްސަލައިގެްމި
02ްކޮމްޕެނީްޕްރައިވެޓްްލިމިޓެޑްް)އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ(ްއިންްކުރިއަށްގެންދާްހިޔާްޕްރޮޖެކްޓުގެްދަށުންްހުޅުމާލޭްފޭސްް

ް 12,000.00ްްގައި ްފޫޓުގެ ްއަކަ 15ްް)ބާރާހާސް( ްކޮންސަލްޓަންސ02ްްީބުރީގެ ްޕްރޮޖެކްޓަށް ްއެޅުމުގެ ޢިމާރާތް
ބިޑްްހުށަހެޅިްޚިދުމަ ފަރާތުގެްބިޑުްއިވެލުއޭޓްކުރުމުގައ04ްްިތްްފޯރުކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކުރިްއިޢުލާނާްގުޅިގެންް،

ްއަދިްކުންފުނީގައިްހިމެނޭްޓީމުގެް ްތަޖުރިބާއަށާއި ްއަގަށާއި،ްކުންފުނީގެ ްހުށަހެޅިްފަރާތުގެ ްބިޑު ޕޮއިންޓުްދީފައިވަނީ
 ލައިްޕޮއިންޓްްދީގެންކަންްއެނގެންއޮތްއިރު،ްމެންބަރުންގެްތައުލީމީްފެންވަރަށްްބަް

ް ްޝަކުވާގައިްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ްކަމަށް ްފަރާތަކަށް ްހުށަހެޅި ްއަގެއް ްބޮޑު ްދެގުނަ ްއެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ ބިޑު
ްް،ނަމަވެސްއޮތްބަޔާންކޮށްފައި ްއްމަސައެ ްޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ްބަޔަށްްްއެކަނިހަމަކަތް ްދީގެންނޫންކަްއަގުގެ ންްޕޮއިންޓު

ްލިޔުން ްކޮށްފައިވަނީ ްއެވޯޑު ްބިޑު ްއޮތުމުންނާއި، ްއެނގެން ްލިބޭްތަކުން ްޕޮއިންޓް ްމަތިން ްއެންމެ އިވެލުއޭޝަންގައި
ްއޮ ްއެނގެން ްބަޔަށްްްމުންނާއި،ތުފަރާތަށްކަން ްއަގުގެ ްއިވެލުއޭޝަންގައި ްބިޑު ްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން
އެްބަޔަށްްކަނޑައެޅިފައިވާްްޕްރައިވެޓްްކުންފުންޏަށްއަގުްހުށަހެޅިްްރާޓާްއުސޫލުންްއެންމެްކުޑަްޕޮއިންޓުްދިނުމުގައިްޕްރޯ

ްއެހެންްކުންފުނިތަކަށްވެސްްއެްއުސޫލުންްޕޮއިންޓުްދީފައިވާކަންްއެނގެންްއޮތުމުންނާއި،، ޕޮއިންޓުްދ60ްީޖުމްލަް

ްކޮމްޕެނީް ްކޮންޓްރެކްޓިންގ ްއެންޑް ްޓްރާންސްޕޯޓް ްމޯލްޑިވްސް
ްޕްރޮޖެކްޓަށްް) ްހިޔާ ްކުރިޔަށްގެންދާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ(އިން

މަހުގެްތެރޭގައިްބިޑަށްްޑިސެމްބަރ2018ްުހޯދުމަށްްްކޮންސަލްޓަންޓެއްް
ް ްގުޅިގެން ްހުށަހަޅާފައިވާއިރ04ްުހުޅުވާލުމާ ްބިޑު އެންމެްް،ފަރާތަކުން

ބިޑުްްމިްހުށަހެޅިްފަރާތަށްްބިޑުްއެވޯޑްކުރުމުގެްބަދަލުގައިކުޑަްއަގެއްް
ްކަމަށާއި ްފަރާތަކަށް ްހުށަހެޅި ްއަގެއް ްބޮޑު ްދެގުނަ ް،އެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ
ްމެންބަރުންގެް ްޓީމް ްވަކިވަކި ްކުންފުނީގެ ްކުރާއިރު ްއިވެލުއޭޓް ްބިޑު
ްކަރުދާހުގައިް ްމަޢުލޫމާތު ްބަލާނެކަމަށް ްތަޖުރިބާއަށް ްތަޢުލީމާއި

ްށްފައިވީނަމަވެސްްބިޑުްއިވެލުއޭޓްްކުރުމުގައިްބަލާފައިވަނީްމުޅިްބަޔާންކޮ
ްބިޑުް ްމި ްއެހެންކަމުން ްކަމަށާއި، ްއެކަނި ްތަޖުރިބާއަށް ކުންފުނީގެ

ްކްރައިޓީރިއާއާްްއިވެލުއޭޓް ްއިވެލުއޭޝަން ްބިޑު ކޮށްފައިވަނީ
ް.މައްސަލަްޚިލާފަށްކަމަށްްބުނާ

31 



 

40 
 

ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ތަޢުލީމާއިްތަޖުރިބާއަށްްބަލާނެކަމަށްްްކުންފުނީގެްވަކިވަކިްޓީމްްމެންބަރުންގެް،ބިޑުްއިވެލުއޭޓްްކުރާއިރުްގައިމިްމައްސަލާ
އޮތްއިރު،ްއިޢުލާނާއެކުްބީލަންވެރިންނަށްްހިއްސާކޮށްފައިވާްޝަކުވާގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށްްްމަޢުލޫމާތުްކަރުދާހުގައި

ްކުންފުް ްއަދި ްތަޖުރިބާއަށާއި ްއަގަށާއި،ްކުންފުނީގެ ްބީލަމުގެ ްބައިތަކަކީ ްދޭނެ ްޕޮއިންޓު ްކަރުދާހުގައި ނީގައިްމައުލޫމާތު
ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ްކަމަށް ްފެންވަރަށް ްތައުލީމީ ްޓީމުގެ ްޕޮއިންޓުދޭންްްހިމެނޭ ްމަރުޙަލާގައި ްއިވެލުއޭޝަން ބިޑް

ް ްތަޖުރިބާއަށްކަނޑައެޅިފައިވަނީ ްކުންފުނީގެ ްޓީމުްކަމަށާއި ްހިމެނޭ ްތަޖުރިބާއަށްްކުންފުނީގައި ްމެމްބަރުންގެ ގެ
ް ްއެފަނޫންކަމަށްވާތީއާއި، ްލިޔުންތަކުން ްއޮންނަމަވެސް ްއެނގެން ްފަރާތްތަކެއްކަން ްހުރި ްތަޖުރިބާ ްފަދަްރާތްތަކަކީ އެ

ލިޔުމަކުންްކުންފުނީގެްތަޖުރިބާގެްބަޔަށްްއެއްވެސްްޕޮއިންޓެއްްދެވޭނެްޖާގައެއްްނެތުމުންނާއި،ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެްބިޑްް
ްވަކިްޓީމްްމެމްބަރުންގެްތަޖުރިބާއަކީްދިނުމުގައިްވަކިޕޮއިންޓުްއިވެލުއޭޝަނުގައިވެސްްކުންފުނީގެްތަޖުރިބާގެްބަޔަށްް

 ނެތަތީއާއި،ްކުންފުނީގެްތަޖުރިބާނޫންްކަމަށްްބަލައިގެންްޕޮއިންޓުްދިނުމުގައިްމައްސަލައެއްްފާހަގަކުރެވެން

ް ްވަކިން ްތަޖުރިބާއަށް ްކުންފުނީގެ ްމުޅި ްކަރުދާހުގައި ްއޮވެމެ،30ްްމަޢުލޫމާތު ްކަނޑައެޅިފައި ްދިނުމަށް ޕޮއިންޓު
ގެްތަޙުޤީޤުގައިްއެބަޔަށްްވަކިންްޕޮއިންޓުްދީފައިވާތީއާއި،ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެްއިވެލުއޭޝަނުގައިްޓީމްގެްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ވަކިންްއެބަޔަކަށްްދޭންްކަނޑައެޅިފައިވާްބާްއަށްްޕޮއިންޓުްދީފައވަނީްވަކިްތައުލީމީްފެންވަރަށާއި،ްކުންފުނީގެްތަޖުރި
ް،ނގެންްއޮތުމުންނާއިޕޮއިންޓުގެްތަރަހައިގެްތެރެއިންްކަންްތަޙުޤީޤަށްްއެ

ޚިލާފަށްކަމަށްްބުނާްްއާްްޝަކުވާގައިްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީންްބިޑުްއިވެލުއޭޓްްކޮށްފައިވަނީ،ްބިޑުްއިވެލުއޭޝަންްކްރައިޓީރިއާ
ކުންފުނީގެްޓީމުގެްތައުލީމީްފެންވަރަށްްޕޮއިންޓުްދިނުމުގައިްބި ފަރާތަށްވެސ04ްްްހުށަހެޅިްްޑްބުނުމަށްްނަޒަރުކުރާއިރްު،

ދިނުމަށްްްޕޮއިންޓުމަޢުލޫމާތުްކަރުދާހުގައިްއެބަޔަށްް، ޕޮއިންޓުްދީފައިވަނ30ްީއެްބަޔަށްްދޭންްކަންޑައެޅިފައިވާްޖުމްލަް
ް ްދާއިރާގ02ްްެކަނޑައަޅާފައިވާ ްމަސައްކަތުގެ ްއަދި ްއަދި ްމުއްދަތު ްހޭދަވި ްދާއިރާގައި ްމަސައްކަތުގެ ްކަމަށްވާ ބައި

މަވެސްްއެްދެބައިްހިމަނައިގެންްޕްރޯްރާޓާްއުސޫލުންްތަޙުޤީޤުގައިްްރިއާޔަތްކޮށްގެންކަންްއެނގެންްނެތްނަތަޖުރިބާއަށް
ްބަދަލުވެފައިނުވާތީއާއި ްފަރާތް ްލިބުނު ްޕޮއިންޓު ްމަތިން ްއެންމެ ްދިނުމުންވެސް ްމައްސަލައިގައިްް،ޕޮއިންޓު މި

ންކޮށްގެންްވަކިްފަރާތަކަށްްނާޖާއިޒްްފައިދާއެއްްހޯދުމަށްްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެްއެއްވެސްްފަރާތެއްގެްމަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނު
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 ނަންބަރުް

ް ްނެތުމާއި، ްޖާގައެއް ްތުހުމަތުކުރެވޭނެ ްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ްހޯދައިދިނުމަށް ްއަދި ްނަންބަރު 2/2000ްޤާނޫނު
ްހިންގާފައިވާކަ ްޢަމަލެއް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްބުނާފަދަ ްޤާނުނު(ގައި ްމަނާކުރުމުގެ ްބެލެވޭނެް)ކޮރަޕްޝަންހުއްޓުވުމާއި މަށް

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ގެް-)އެންޓ13/2008ްިހުއްޖަތެއްްނެތުމާއެކު،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް
ް ްމައްސަލައެއްކަމުގައ1ްްި)ހ(ގެ ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްކުށެއް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްމައްސަލައަކީ ްމި ްދަށުން ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ްވެ.މިްމައްސަލަްނިންމީއެް، ކަނޑައަޅައި

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރު،ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުގެްއައްޑޫްގޮފިް
ް ްނަންބަރު ްއޮފީހުގެ ްއެ ްހޯދުމަށް ްފަރާތެއް ްސާފުކުރާނެ ްފޮޅާ ްގޯތިތެރެ ްޢިމާރާތާއި -196(IUL)ހިނގަމުންދާ

C/1/2019/54ް(17ްްުްއިޢުލާންކުރުމަށްފަހު،ްއެްއިޢުލާންްކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވަނީްއިޢުލާނ2019ްާއޮކްޓޫބަރ)
ްމަސައްކަތަކީް ްއިޢުލާންކުރެވުނު ްދެފަރާތުންކަމަށްވާތީކަމަށާއި، ްއެންމެ ްހުށަހަޅާފައިވަނީ ްއަންދާސީހިސާބު ގުޅިގެން

ްމަޤާމުގަ ްމެސެންޖަރގެ ްގޮފީގެ ްއައްޑޫ ްއޮފީހުގެ ްއެ ްކުރިންވެސް ްހުރި ްބަޔާފަރާތުއި ްވަޒީފާގެ ްހިމެނޭްގެ ނުގައި
ްރައްދުކުރަންޖެހޭް، ވެފައިށްމަސައްކަތެއްކަމަ ްފަރާތްތަކަށް ްއަމިއްލަ ްގުޅިގެން ްމައްސަލަތަކާ ްއިތުރުން ްމަސައްކަތުގެ އެ

ތްްއެންމެްއެފަރާތަށްްވަގުތުްނުދެވިްއެްމަސައްކަް،ލިޔުންތައްްގިނަވުމުގެްސަބަބުންްފޮޅާްސާފުކުރުމުގެްމަސައްކަތަށް
މެސެންޖަރގެްޒިންމާތަކުގެްތެރެއިންްއަމިއްލަްފަރާތްތަކަށްްފޮނުވާްސިޓީތައްް ރަނގަޅަށްްނުކުރެވުނުކަމުގައިވީނަމަވެސްް،
ްމިހާރުް ްއޮފީހުން ްއެ ްހޯދުމަށް ްމެދުވެރިކޮށް ްލިމިޓެޑް ްޕޯސްޓް ްމޯލްޑިވްސް ްޚިދުމަތް ްރައްދުކުރުމުގެ އެފަރާތްތަކަށް

ްމެސެންޖަރ ްއައްޑޫްނިންމާފައިވުމުން، ްލިބޭނެތީ ްވަގުތު ްމަސައްކަތަށް ްސާފުކުރުމުގެ ްފޮޅާ ްގޯތިތެރެ ްޢިމާރާތާއި އަށް
ގޮފީގެްޢިމާރާތާއިްގޯތިތެރެްފޮޅާްސާފުކުރުމުގެްމަސައްކަތްްކޮންޓްރެކްޓުްއުޞޫލުންްފަރާތަކާއިްޙަވާލުނުކުރުމަށްްއެް

ްމި ްއޮފީހުން ްއެ ްނިންމާފައިވާކަމަށް ްނަންބަރުްއޮފީހުން ްފޮނުވި ލިޔުމުގައC/2020/3ްްި-196ްކޮމިޝަނަށް
ޖެނެރަލްގެްއޮފީހުގެްނަންބަރުްް،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އޮކްޓޫބަރ196-C/1/2019/54ް(17ްްު(IUL)ޕްރޮސިކިއުޓްަރ

(ްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއަންދާސީހިސާބުްބަލައިގަތުމުގައިްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްްހިނގާފައިވާކަމަށްްތަޙުޤީޤަށ2019ްް
އިސްވެދެންނެވުނުްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުގެްއެއްވެސްްމުވައްޒަފަކުްްފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި

ރީނާްތަޙްޤީޤަށްްޤަްމަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްނާޖާއިޒުްފައިދާއެއްްހޯދައިދީފައިވާކަންްސާބިތުކުރެވޭވަރަށްްހެއްކާއިް

ް ްސަރަޙައްދީ ްދެކުނު ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލްގެ އޮފީސްްޕްރޮސިކިއުޓަރ
އަމިއްލަްތަކެތީގައިްފޮޅާްސާފުކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކުރިްއިޢުލާނާް
ގުޅިގެންްބިޑުްހުށަހެޅިްފަރާތްތަކުގެްތެރޭގައިްމިހާރުްއެްއޮފީހުގެްއެް
މަސައްކަތްްކުރާްފަރާތްްހިމެނޭްކަމަށާއި،ްބިޑުްހުށަހެޅުމުގެްކަންކަންް

ްމަސައް ްއެ ްފަރާތަށް ްއެ ްގެންދިޔުމުގައި ްލިބޭގޮތަށްްކުރިޔަށް ކަތް
ްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.
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ސުމާރުް މައްސަލައިގެްޚުލާޞާް މައްސަލަްނިމުނުގޮތްް
 ނަންބަރުް

ވަނަްމާއްދާގ25ްްެކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ2008/13ްިޤާނޫނުްނަންބަރުްް،ލިބިފައިނެތުމުން
(ް ްގެ ްނުވ1ްާ)ހ( ްއެކުލެވިގެން ްކުށެއް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްމައްސަލައަކީ ްމި ްމަތިން ްގޮތުގެ ްނަންބަރުގައިވާ ްވަނަ )

ްއެވެ.މައްސަލައެއްްކަމަށްްކަނޑައަޅައިްމައްސަލަްނިންމީ

ްްކަންތައްތަކަށްްފާހަގަކުރެވުނުްތަޙްޤީޤަށްްްމައްސަލައިގެްމި ްއދ.އޮމަދޫއިން ްދޫކުރުމަށ103ްްްބަލާއިރު، ގޯތި
ް ްގޯތިްދޫކުރުމަށް ްއަދި ްހޯދައިގެންްކަމަށްވާތީއާއި ްހުއްދަ ްއިދާރާތަކުން ްޢާއްމުކުރިްހުޅުވާލާފައިވަނީްކަމާބެހޭ ފުރަތަމަ

އަހަރުްފުރިފައިނުވ21ްްާއަހަރުްފުރ18ްްިދެވަނަްއިޢުލާނެއްކޮށްްފުރަތަމަްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްްކޮށް،އިޢުލާނުްބާތިލުް
ފަރާތްތަކަށްްގޯއްޗަށްްއެދުމުގެްފުރުޞަތުްހުޅުވާލާފައިްނުވާތީވެ،ްދެވަނަްއިޢުލާނުގެްދަށުންްއެފަރާތްތަކަށްްގޯއްޗަށްް

ްއާއި"ްޤާނޫނުްްބިމާބެހޭްދިވެހިރާއްޖޭގެ"2002/1ްްނަންބަރުްްހުޅުވާލާފައިްއޮތްްއޮތުމަކީްޤާނޫނުއެދުމުގެްފުރުޞަތު
އާްޚިލާފަށްްކޮށްފައިވާްކަމެއްް"ދޫކުރުމުގެްގަވާއިދުްްގޯތިްބަންޑާރަްދިރިއުޅުމަށްޓަކައި"ްހަދާފައިވާްދަށުންްޤާނޫނުގެްއެ

ްޤާނޫނު ްއަދި ްއޮންނާތީއާއި، ްއެނގެން ްއެްްއާއި"ްޤާނޫނުްްބިމާބެހޭްދިވެހިރާއްޖޭގެ"2002/1ްްނަންބަރުްނޫންކަން
ްބަޔާންކުރާްްމާއްދާގައިްްވަނ7ްަްގެް"ގަވާއިދުްދޫކުރުމުގެްްގޯތިްްބަންޑާރަްްދިރިއުޅުމަށްޓަކައި"ްހަދާފައިވާްދަށުންްްޤާނޫނުގެ

ނުވާނެހެންްގޯތިްދޫކުރުމަށްްކަނޑައެޅޭްޝަރުތުތަކާއިްޕޮއިންޓްްދޭނެްއުޞޫލަށްްބަދަލުްގެނައުމަކީްްޚިލާފުްޝަރުތުތަކާ
ްގަވާއިދާް ްޤާނުނާއި ްގެނައުމަކީ ްބަދަލު ްޝަރުތަކަށް ްވީހިނދު، ްބާރުވެރިކަމަކަށް ްލިބިފައިވާ ކައުންސިލަށް

ްކަންތައް ްބަޔާންކުރެވުނު ްއިސްވެ ްނުވާހިނދު، ްކަމަކަށް ްކައުންސިލްގެްޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ ްއދ.އޮމަދޫ ތަކަކީ
މެމްބަރުންނާއިްގޯތިްދޫކުރުމަށްްއެކުލަވާލެވުނުްކޮމިޓީގެްމެމްބަރުންްމަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްނާޖާއިޒުްފައިދާއެއްް
ްނާޖާއިޒުް ްބޭނުންކޮށްގެން ްނުފޫޒު ްމަޤާމުގެ ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްއަދި ްނޫންކަމާއި ްކޮށްފައިވާކަމެއް ްބޭނުމުގައި ްހޯދުމުގެ
ފައިދާއެއްްވަކިްފަރާތަކަށްްހޯދާދިނުމުގެްބޭނުމުގައިްކޮށްފައިވާކަމެއްކަންްލިބިފައިވާްހެކިތަކުންްއެނގެންނެތަތީވެ،ްމިް

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(25ްްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު(ްގެް-)އެންޓ2008/13ްްިޤާނޫނުްނަންބަރުްމައްސަލައަކީް
ްންްނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.ދަށުންްކޮރަޕްޝަނުގެްކުށެއްްއެކުލެވިގ1ްެގެް

ް ްއެދ103ްްޭއދ.އޮމަދޫއިން ްއެކަމަށް ްނިންމައި، ްދޫކުރުމަށް ގޯތި
ްޤަވާއިދާް ްވަނީ ްއިޢުލާނުކޮށްފައި ްހުޅުވާލައި ްފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް

ްޚިލާފަށްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަް

33 

 


