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އަޅަްނ ެގންނަ ތެލުން 

ބޭ.ދ ކައުންސިލަރ އީ

 އަދި މިތަެކތި ކައުންސ

 ބޭނުންކުރާކަަމށާއި، ރަ

 ހަދާކަމަށާއި، މީެގއިުތ

 ކުރުމުަގއި ަވގުތު ހޭ

 ކޮމިޝަނުން

ިގެ ޚުލާޞާ 

ެއިއދާާރގެ ޭވނަްށ އަ ރ

ނންކޮށްގެން ދަަރވަްނޫދ

ގެނެސްފަިއވާކަަމށާިއ، 

 ައމިއްލަ ޭބނުްނތަަކށް

ރނެޓް ބޭނުންކޮށް 

 ައއިސް މިަމަސއްކަތް

 މައްސަލައި

ލގެ އިާދރާގެ ޑްރަިއަވރު

  .ުބާނ މައްސަލަ

ނޓަރނެްޓ ލައިން ބޭުނ

ީވ ިޓއުޓަރ ކާޑެްއ ެގ.

 ިވއްކުމަށާއި، އޭާނގެ 

 ގަޑީަގިއވެސް ިއންޓަ
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ކުޅދުއްުފށީ ކައުންސިްލ
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ނާއި، ޓީފޯ.ޕާއި، އައި

ްސ ިވަޔފާރި އުޞޫުލން

އިެވސް ުނރަސްމީ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އަގު ުހށަހެޅި ެއްނމެ ބޮުޑ ކެންދޫ ޯބޅަ ަދނޑު ވަަށއިެގން ފެންސް ޖެހުުމެގ މަސައްކަްތ ޙަާވުލކޮށްފަިއވަނީ .ބ

މަސައްކަްތ ޙަވާލުކުރި ފަރާަތށް ެއފަރާުތން ުހށަހެިޅ އަގަްށވުެރ ބޮޑުައގެްއ ދީަފއިވާކަަމްށ  އި،ފަރާތަްށ ޫނންކަމާ 

މިޝަކުާވަގއި ުބެނފައިވީނަަމވެްސ ުހށަހެިޅ ައގަްށވުރެ ބޮޑުއަެގއް މަސަްއކަތް ަޙވާލުކުރި ފަރާތަްށ ދީފަިއނުާވކަން 

އްކަްތ ޙަވާުލކުރާނެ ފަރާެތްއ ޮހވުަމށް މިމަަސްއކަތުެގ އިޢުާލާނ ުގޅިެގން، ަމސަ، ަނަމވެސް. އެނގެެއވެ

މަސައްކަތަަކށް އިޢުާލްނ ަކން ެއނޭގތީ، ކުރިޔަްށ ޮއތްތާނަގއި، ެނ ުއޞޫލެްއ ބަާޔންޮކށްފަިއނުވާޕޮއިންޓްދޭ 

ކުރުމަށްަފހު، ެއމަސައްކަތަކާގުޅޭ މަޢުލޫާމތު ލިޔުުމން ދިނުަމށާއި، މަސައްކަަތށް ޕޮިއންޓްޭދނެ ިމްނަގނޑެއް 

ނޑައަަޅއިެގން އެިމންަގނޑަްށ ާމރކްސް ދީގެން ދަޢުލަުތގެ މާލިްއޔަުތގެ ަގވާިއދާ އެްއގޮަތށް މަސަްއަކްތ  ކަ

  .ސިްލގެ އިދާާރއަށް އެްނީގއެވެކެންޫދ ަކއުން.ކުރިޔަްށ ެގްނދިުއމަށް ބ

  

  

ނޑު ވަށަިއގެްނ ފެންސް ޖެހުަމށް ރަުށ އޮީފހުްނ ކުރި އިޢުލާނާިއ ގުިޅގެްނ .ބ ކެންދޫ ބޯަޅ ދަ

ވުރެ ބޮޑު އަގެއް ފަރާަތށް ހުށަެހޅި  އެްނމެ ކުޑަ އަގުއެސްޓިމޭްޓ ހުަށެހޅި ފަރާްތތަކުެގ ތެރެިއން 

ަދއުލަުތގެ  ހުށަހަަޅއިަފއިާވ ފަރާތަކަްށ އެަފާރތުން ހުށަެހިޅ އަަގށްުވރެ ބޮުޑ ައގެްއ ދީެގން 

  .މާލިއްޔަތުގެ ަގވާިއދާ ޚިލާަފށް އެަމސައްކަތް ުކރަުމްނދާ ކަަމށް ުބނާ ަމއްސަލަ

3 

ށްަކން ެއނގޭތީ ިމމައްސަަލ މިިހސާބުްނ މިމަަސއްކަތް ޮކށްފަިއވަީނ އިޢުާލނުކޮށްެގން ަގާވއިާދ ެއއްޮގތަ

  . ނިންމީެއވެ

 
 
 
 
 
 
  

ގެްނގުޭޅ ުއޫޞލާ ޚިލާފަށް އަޮތޅާއި ަރށުަގިއ  ރައްިޔތުްނގެ ރުްއގަސް ާޢއްމުކޮްށ ނީލަންިކޔުަމށް 

ކެްނދޫ ަކއުްނސިލަރ ޭއނާގެ ާގތްތިާމެގ އަދި ރަޙްަމްތތެިރ ބަޔަކަްށ .ޢާއްމުކޮްށ އިޢުލާންނުކޮށް ބ

ނޑުކަިއރީގައިހުިރ ބިޔަ ާކނިގަްސތަކެްއ  ދޯންެޏއް ަބނުަމށް ލަކުިޑ ޯހަދއިިދނުމަށް ބޯަޅ ދަ

ކަމަށް ުބާނ ީނލަން ކިޔާަފއިަވނީ އިޢުލާްނުނކޮށް، ނުައުގގައި  ނީލަންކިާޔފައިވާަކމަށާއި، ިމގަސްަތއް

   .މައްސަލަ

4 

ޕޭމަންޓް ) 2009ޮނެވްމބަރ  FINE/2009/431 )19‐7: އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް އޮފީުހގެ ަނންބަރ

ަގއި އެޮއީފުހގެ ބަޖެޓާބެޭހ ގޮތުން ރަްއޔިުތްނެގ މަޖްީލހުެގ ާމިލއްޔަުތ  2009ޮނވެމްަބރ  16ވަުއަޗރިއން، 

ަވނަ 2008ކޮމިޓީްނ ހުށަހަަޅއި ރައްިޔުތންެގ މަޖްލީުހްނ ފާްސކުރި ިރޕޯޓުގަިއާވ ގޮުތގެ މަިތްނ ެއއޮފީުހެގ 

ިރ ޚަރަދުްނ ބާކީެވފަިއާވ ފައިާސ މިނިްސޓްރީ ޮއފް ފިޭންނސް ެއންޑް ޓްެރޜަރީައށް އަހަރުެގ ބަޖެުޓްނ ކުރަްނހު

ަވނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓް މާލިއްަޔުތ ކޮމިޓީން ދިރާާސ ކުރި ޮގތުެގ 2010އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ ޮއފީުހގެ 

ވަަނ ައަހރަްށ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލެގ އޮީފހަށް މާިލްއޔަުތ 2009ަވަނ އަހަާރއި 2008ރިޕޯޓް އިްއވިިއުރ 

އެޮގތުން ރާއްެޖއިން ބޭަރށް ކޮމިޓީން ާފސްކޮްށދިްނ ބަޖެޓާ ޚިާލފަށް ޚަރަދުތަެކްއ ކޮށްފައިވާކަަމށާިއ، 

ވަަނ އަހަުރގެ ރަަމޟާން މަުހެގ ޢިާނަޔތްިދނުުމގަިއ 2009ކުރި ަދތުރުތަކުެގ ަބއެްއ ޚަަރުދަތކާއި، 

5 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ަވނަ ައަހރު ޮއޑިޓަރ 2010ައދި  .އަނބުާރ ދައްކާަފއިވާކަން އެނޭގީތ މިމައްސަަލ ިމހިސާބުްނ ނިންީމއެވެ

ވަނީ ަސރުކާރުްނ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުގެ ފަާރތުްނ ާރއްޖެއިން ޭބރަްށ ކޮށްފައިވާ ދަުތރުތަކަށް ަފއިާސ ދީފައި 

ނޑައަޅާަފއިާވ އުޞޫލާ އެއްގޮތަްށ ކަމަށާއި، އަދި އެަދތުރުތަުކގެ ިއންސިޑެްނޝަލް ަޚރަދުކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  ކަ

ހުރިާހ ުމވައްޒަފުންވެްސ ުހށަހަޅާަފއިާވ ކަމަާށއި، ައދި އިންސިެޑްނޝަލް ޚަރަުދ ކުރުމަްށ ދޫކުރި ަފއިސާިއްނ 

ިވ ފަާރތްތަކުގެ ަފއިާސ ައނބުާރ ޮއފީހަްށ ުހ ަފިއާސ ބާކީޚަަރުދ ކުުރމަށްފަ އިންސިެޑންޝަލް 

  .ބަލައިެގންފަިއވާަކންވެްސ އެނގޭތީ، މިަމއްސަލަ މިިހސާބުން ިންނމީެއވެ

  

ަވަނ އަހަރު އެޮއފީުހެގ ބަޖެޓުން ބާީކވި ފަިއސާ 2008ބަޖެޓާ ޚިލާަފްށ ޢަމަލުކޮށްަފއިވާކަަމށާއި، 

 ކަަމށް ުބނާ މައްަސލައަިދވެސް ފިޭންނސް ިމނިސްޓްީރައށް ަޙވާލުނުކުރާ

މާޭލ އިްނޓަރޭނޝަނަލް ެއއަރޯޕޓުގައި ހުްނަނ ޯމލްޑިްވސް ކަސްަޓމްސް ސަރވިސްެގ ެއއަރާކގޯ ސެކްޝަާނއި، 

ބޮންޑެޑް ެވއަރަހއުސް ޔުނިުޓގައި ހުރި އެައރކޮންޑިޝަންަތކުގެ ތެރެއިން ކަސްަޓމްސްިއން ަމރާާމތުކޮްށ 

އި، އެޢިމާރާުތަގއި އެައޕޯޓްސް ާވ އެައރކޮންިޑޝަްނަތކެއް ކަމާ އިބަލަހައްަޓނީ ަކސްޓަމްސްއިްނ ހަރުކޮށްފަ 

އަރޕޯޓްްސ ކޮމްޕެީނ ކޮމްޕެނީެގ ފަާރތުްނ ހަރުޮކްށަފއި ހުިރ ެއއަރކޮންޑިޝަްނތަްއ މަާރމާތުުކރަީނ އެ 

އި، ކަސްޓަމްްސ ބިްލޑިންގާއިއ މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓުގަިއ ހުންަނ އެައރ ކާރގޯ ފަރާތުންަކމާ

އި، ބޮންޑެޑް ވެައރހައުްސ ުޔނިޓާއި ތިލަފުީށ ކަސްޓަމްސް ޮއފީހުަގއި ހަރުޮކށްފަިއވާ ސެކްޝަނާ 

އެއަރކޮންިޑޝަާނތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހަްއޓަުމްނ ގެްނދަނީ ކޮްނޓްރެކްޓް އުޞޫުލން ބަޔަކާ ަޙވާުލކޮށްގެްނ 

  .ކަމަށް އެނގޭތީ، މިމަްއސަލަ މިިހސާބުން ނިްނމީެއވެ

 

  

ެއއަރޕޯރޓްގަިއ ހުްނނަ ޯމލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސގެ ބޮންޑެްޑ މާޭލ އިންަޓނޭަޝނަލް 

ވެއަރހައުސްއާިއ ކާގޯ ބަިއަގިއ ހުްނނަ ެއއަރކަންޑިޝަަނރތަަކކީ މޯލްޑިވްްސ އެައރޕޯޓްްސ 

ކޮމްޕެނީން މަރާާމތުކޮށް ބަލަހައްަޓންޖެޭހ ެއއްޗަަކްށވާތީ، ކުީރއްސުެރންވެްސ އެކަްނ ކުރަމުްނއަީއ 

ނޑަަކށް އެއަރޕޯޓްސް ޮކމް  ވަނަ އަހަުރެގ ފަހުކޮޅުްނ  2009ޕެނީން ކަަމށާއި، ނަމަެވސް ގާތްގަ

) އެައރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީއަްށ ުނވެްސ އަްނގައި (ފެށިެގން ކަސްަޓމްސް ސަރިވސްއިން 

އެއަރަކންިޑޝަަނރތަްއ މަާރމާތުޮކށް ބެލެހެއްޓުުމެގ މަަސއްކަތް ޮކްނމެވެްސ ފަާރތަކާ ޙަވާލުކޮްށގެްނ 

ިމހާުރ އެްއއަަހރުވުުމން، އެެހްނފަރާތަކާ ެއމަސަްއކަތް ަޙވާލުކޮްށެގްނ މިހާރުވެްސ  ކުރަމުން އައިސް 

  .އެއަރަކންިޑޝަަނރތަްއ ަނއްޓަިއެގން ަމސައްކަތް ުކރަމުންާދ ކަމަްށ ބުނާ މައްަސލަ

  

6 

ކުިރ  ެގމަނަުފށީ ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ ސެކިުއިރޓީ ބަލަހައްަޓއިޭދނެ ފަާރތެއް ޯހދުަމށް ެއއިާދރާިއން.ގއ

އިޢުލާނާ ގުޅިެގްނ، މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް ާހޟިރުވި ) 2011ާމރޗް  02( 2011/05: ނަންބަރު

ާއިއ  8.16ގެ  8ފަރާތްތަކަށް ިލޔުމުްނ މަޢުޫލމާުތ ދީފަިއީވނަަމވެސް، ދަޢުަލތުގެ މާލިްއޔަުތގެ ަގވާިއުދގެ ބާުބ 

ެތްއ ޮހުވމުަގއި ގަިއ ުބެނފައިވާގޮތަްށ މަަސއްކަްތ ޙަވާލުުކރާނެ ފަރާ) ހ(ަވނަ ާމއްާދެގ  46ެގ  15ބާބު 

އް ަކއުންސިލް އިްނިތހާބަށް ކުރިަމތިލީ ފަރާތްތަ ލޯކަލް ެގމަަނުފށިން .ަވނަ ައަހރު ގއ2011

ހޮވިއްެޖނަމަ، ެއއިދާާރގެ ސެކިުއރިޓީ ބެލެހެއްޓުުމގެ ކަްނތަްއ އޭުރވެސް ކުަރމުްނައއި ފަާރތްތަކަްށ 

ދޭެނ ކަމަްށ ބުެނފައިާވ ކަމަާށއި، އެޮގތުން އެކަަމްށ އެިދ ގިނަ ފަާރތްތަކުްނ ކުރިަމިތލާފައިަވނިކޮށް، 

ލަހައްަޓމުްނ އަިއ ފަާރާތ އެްއވެސް ަފރާަތާކ އިންަޓރިވއުނުކޮށް، ކުިރންެވސް ސެކިއުރިީޓ ބަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ޕޮއިންޓްޭދެނ ުއޞޫލު ަބާޔންކޮްށފައިުނވާކަްނ ާފަހގަކުރެޭވ ަކމަާށިއ، ެގމަނަުފީށ ކަުއންސިުލްނ ިމަމސައްކަތް 

ޙަވާލުކުރާނެ ފަާރތެއް ަކނޑައަާޅަފއިަވނީ މިަމސައްަކތް ކުރުމަށް ހުށަެހިޅ ބިޑްތަކުގެ ިއެވލުއޭަޝެނއް ހަަދއިެގްނ 

ަމސަްއކަތް ޙަވާލުކުުރމަްށ ނިންމާފަިއަވނީ ދަޢުލަުތގެ މާލިްއޔަުތގެ ގަވާއިުދގެ ބާބު ނޫންކަަމށާއި، އެެހންކަމުްނ މި

ަގއި ުބނެފަިއާވ ިއވެލުޭއޝަުންނ އެންެމގިަނ ޕޮިއންްޓ ލިބޭެނ ަފރާްތ ހޯދަިއެގން ޫނންކަްނ  8.20ެގ  8

ގައިވާ  8.20އި، އ8.16ާފާހަގަކުެރވޭތީ، ކުރިޔަށް ޮއތްާތނގައި، ދަޢުަލތުެގ މާިލއްަޔތުެގ ގަވާިއުދެގ 

ެގމަނަުފށީ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާައްށ .ގޮުތގެަމތިްނ އެކަްނތަްއ ުފރިހަމަޮކށްެގން ކުިރޔަްށ ެގންިދއުަމށް ގއ

  .އެްނގީެއވެ

  

 .ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ ަކމަށް ުބނާ މަްއަސލަ

  

 ވަނަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުިޅގެން،2010ބަލަހައްާޓެނ ފަރާތެއް ހޯދުަމށް ެގމަނަުފށީ ކޯޓުގެ ސެކިއުިރޓީ .ގއ

ފަާރތަކީ ެއކަމަށް އެދި ކުިރމަތިިލ  2ހުށަހެޅުނު ަމއްަސލަ މިކޮމިަޝނުން ބެިލއިރު، ެއަމޤާަމށް ޮހވާފަިއާވ 

 2ފަރާތްތަކުން ުހަށެހޅި ލިޔުންަތްއ އިވެލުއޭޓްކުރުަމްށފަހު، ިއވެލުއޭަޝނުން އެްނމެ ަމތިން ަމރކްސް ިލބުނު 

ފަރާތްކަްނ ެއނޭގތީ، މިކަމުަގއި ޮކރަޕްޝަުނގެ ަޢަމލެއް އަިދ ގަާވިއދާ ޚިާލފްކަމެްއ ހިނގާފަިއވާކަްނ އެނގެން 

 .ަސލަ މިިހސާބުްނ ިނންީމއެވެނެތުުމން މިަމއް

  

ަވނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރމަުހ 2010ބަލަހައްާޓނެ ަފާރތެްއ ޯހދުަމށް ެގމަނަުފށީ ޯކޓުެގ ސެކިއުރިީޓ .ގއ

އޯލެވެްލ ިނންމާަފއިާވ ގިނަ ފަރާތްތަުކްނ .ސީ.ނުަވަތ ޑިސެމްަބރމަުހ ކުިރ އިުޢލާނާ ގުިޅގެން، ޖީ

ފަާރަތކާ އިންޓަރވިއުުނކޮށް، އެކޯުޓެގ ސެކިއުރިޓީ ކުރިމަތިލާަފއި ިތބިއިުރ، މިއިން އެއްެވސް 

ކަންތަްއ ބެލެެހްއޓުމަށްޓަކައި ަޙވާލުކޮށްފައިވާ އެްއފަރާތަކީ އެކޯޓުެގ ެމޖިސްޓްރޭޓެްއގެ ޅިަޔނަާކ 

ކަމަށާއި، އެފަާރަތކީ އެްއވެސް ަވރަކަށް ަތޢުލީމު ލިބިފައިނުވާ ަފރާތެއް ަކމަާށއި،  ސެކިއުރިީޓ 

އިާވ އަެނއް ަފރާތަކީ، އެކޯޓުެގ ެމޖިސްޓްރޭޓެއްގެ އަންެހނުންާނ ިތާމގެ ުކއްެޖއް ބެލެހެއްޓުަމްށ ޮހާވފަ

ކަމަށާއި، މިފަާރތުގެ މަުޢލޫާމުތ ފިަޔވައި އެހެން ެއއްެވސް ަފރާތެއްގެ މަޢުލޫާމތު ޖުޑިަޝްލ 

ފަާރތަީކ  2ސަރވިްސއަށް ފޮނުާވފަިއނުވާ ކަމަށާއި، ސެކިުއރިޓީ ބެެލހެއްުޓަމށް ހޮާވފަިއާވ 

ޖިްސޓްރޭުޓންާނ ިތާމެގ ފަާރތްތައްަކްނ އެަސރވިސްައްށ ެއނިގެގން، އެކަމަްށ އެިދ ކުިރމަތިިލ އެެދމެ

ހުރިހާ ފަރާްތތަެކއް މަޢުޫލމާުތ ފޮނުަވއިދިުނމަްށ އެކޯޓަްށ ައްނގާފައިީވނަަމވެސް، މިާހތަނަށް 

 .އެމަޢުޫލމާުތ ފޮނުވާފަިއުނވާކަމަްށ ުބނާ މަްއސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މަރުކަުޒ ިއންފާރު ރާާނޭދެނ ފަރާެތއް ހޯުދަމށް ކުރި އިޢުާލނާ ގުޅިގެްނ ކުރިމަތިިލ މާފުށީ އިޖްތިާމޢީ .ކ

ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިްނ ެއންެމ ކުަޑއަގެއް ުހށަހެޅި ފަރާތާ ޙަާވލުކޮްށގެްނ ކުރި މަަސއްކަތުގެ ެއގްރިެމންޓުަގިއ 

ންިތ ަޖަހން ޭބނުންުކރަްނޖެހޭީނ ކޮންކްރީޓްކުރަްނ ބޭނުންކުރަންެޖހޭީނ ހިަލއާިއ ހިަލެވލީގަިއ ކަަމށާއި، ސިމެ 

ރާއްެޖ ވެލީަގއިކަމަްށ ެއއެއްބަްސުވމުގައިވާިއރު، ފާރުެގ ަމތީބީަމާށއި، ަތނބުތަަކްށ ހިަލވެލީެގ ަބދަލުަގއި 

ރާއްެޖވެިލ ބޭުނންކުރިކަްނ ެއނގިފައިވަީނ އެަމސައްކަްތ ިނމުުނ ފަހުްނ ކަަމްށވާތީ، އެކަމަީކ ކިހިނެްއ 

ާމފުށީ ޮއފީުހން ކުރަމުންދަނިޮކށް، އެަމއްސަލަ ނުބަލަިއ .ުމގެ މަސައްކަްތ ކހިނގާފަިއވާ ަކެމއްތޯ ބެލު 

އެމަަސއްކަްތ ކުރި ފަާރތަްށ އެފަިއސާ ދޭްނ އުޅޭަކަމށްބުނެ އެަފއިާސ ދޫނުކުުރމަްށ ކޯްޓ ޢަުމރެްއ ނެރެިދނުމަްށ 

 H‐C/2010/07: ރަށުެގ ރަްއިޔތެްއ ެއުދމާ ުގޅިގެްނ އެކޯޓުްނ ެނރުުނ ަންނބަރު މާފުީށ ކޯޓުގައި،

ގަޟިއްާޔގަިއ ެއމަސައްކަްތ ކުިރ ފަރާަތށް ަފިއސާ ޫދނުކުރުަމްށ ަވގުތީ ޢަމުރެްއނެރެ ފަހުްނ ޝަރީޢަުތގެ 

އެމަަސްއކަތުގެ އެްގރިެމްނޓާއި، އެމަސައްަކތް ކުރުަމށް ަރުށއޮފީހުން  ،ފަރާތުްނ ބެލިިއުރ ހެކިްނގެ ހެކިބަުހްނާނއި

ކަްތ ކޮށްަފިއވަީނ އެމަަސއްކަަތށް ތަްއޔާރުޮކށްަފއިާވ ލިޔުްނތަާކ ޚިލާފަށް އަްނގާފަިއާވ ިލުޔމަށް ބަލާިއުރ ެއަމސައް

އެފައިސާ ދޫކުރުމަްށ  ،މާފުށީ އޮފީުހްނ މިމަްއސަލަ ބަަލއި .މަތީބެރިއަށް ހިލަނާޅާކަްނ ސާބިުތވާީތއާއި، އަިދ ކ

ހިލަެވްއަޔށްާވއަުގ މާފުީށ އޮީފހުްނ ަގސްތުކުާރ ގޮތުގެ ިލުއން ޝަރީޢަަތށް ހުށަެހޅިއިރު، އެިލުޔމުަގއި 

ނަޑިއ ައިދ މިމަަސއްކަްތ ކޮްށފައިާވ ަފރާަތްށ މުިޅ މަަސްއކަުތެގ އަުގގެ ) ސޯޅަހާސް( 16,000.00 ރުިފާޔ ކަ

އިން ) ރުފިޔާ ތިީރސް ހަަތރުލާިރ ަހތަރުހާސް ުނވަސަތޭލަ ަފންސާްސ ތިން . (ރ4,953.34ައްށވާ  %6

) ުރފިޔާ ތިރީސް ަހތަރުލާރި ފަްނސާސް ިތން ހަހާސް ަފސްސަތޭކަ . (ރ6,553.34ޖޫރުަމނާކޮށް ޖުްމލަ 

ނޑައި ބާކީާވ ފައިސާ، އޭނާއަްށ ދޭްނ ަހމަޖަްއާސފައިވާކަން ާސބިތުވާތީ، އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތްއ  ކަ

ކަމަށާއި، ެއހެްނކަމުން، މިމަަސއްކަްތ ުކރި ަފރާތަްށ ަފއިސާ ޙަވާލުކުރުުމަގއި، ކޮންްޓރެކްޓް ޤާޫނނަްށ 

މީުހންަނށްވުެރ ަމުދނޫްނ ކޮމިޓީެއއް ަހމަޖަްއސަިއ  03ކު ާމުފށީ ަރްއިޔތުްނގެ ތެރެިއްނ ރިޢާަޔތްކުރުމާއެ

ދުވަުހގެ ެތރޭަގއި ަޙވާލުކޮށް ނިްނމުަމށް މާުފށީ ކޯޓުްނ މާފުށީ  15އެކޮމިޓީން ނިންާމ ގޮެތއްގެމަިތން އެފައިސާ 

ޓީއެްއ ހަަދއި، ިމހާރު އަާޅފައިާވ ބީްމ ީމހުންެގ ކޮމި 3އޮފީހަްށ ޢަމުުރ ނެރެަފއިާވތީ، ެއޢަމުުރގަިއާވ ޮގަތށް 

މާފުށީ ަރއްިޔތުންގެ އިްޖތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ މަަސއްކަތްަތއް އެސްިޓމޭޓަށް ބަޔަކަށް ދޫކުރިިއރު، .ކ

އެތާނގެ ވަށާާފރުގެ މަަސއްކަްތކުރި ފަާރތުްނ އެމަަސއްކަްތ ކުރަމުްނެގންދަީނ ކޮރަޕްޝަނަްށ 

ން އެޮގަތްށ މަގުަފހިާވގޮަތށް ކަމަށްވުމުން، ެއކަން ަރށުއޮީފހަްށ ހުަށހެޅުުމްނ ކައުންސިަލރ އެކަ

ކުރުމަށް ދޫކޮށްަލއި، އެަމސައްކަަތށްވާ ފައިސާ ޮކންޓްރެްކޓަރާ ޙަާވލުކުރުމަށް ަމަސއްކަތްކުރާތީ، 

އެފައިސާ ެއގޮަތށް ޙަވާލުނުކުުރމަށް މާފުށީ ޯކޓުން ަޢމުރު ނެރެަފއިީވނަަމެވސް، އެފައިާސ 

  . ުބނާ މައްސަލަ ކޮްނޓްރެކްޓަރާ ަޙވާލުކުރުަމށް މާފުީށ އޮީފހުްނ މަސަްއކަތްކުރާަކމަށް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މަީތގަިއ ހިަލއާިއ ހިލަވެލި ބޭުނންޮކށްެގްނ އަުލން ީބމެްއ ެއޅުުވްނ ުނވަަތ ބީްމ ނަުގާވ އަލުްނ މަތީަގިއ ހިލައާިއ 

ހިލަވެލި ޭބނުންކޮށްގެްނ ބީެމއް ެއޅުވުްނ އެީއ ަރނގަޅު ގޮެތއްޯތ ެބލުމަށް އެކޮމިީޓްނ މަްޝވަރާކުުރމަށްފަހު 

ނޑުނު އެކޮމި ޓީައށް ފެުނނީ އެެދގޮަތށް ހެދުމަީކވެސް ެފންނަކަެމއް ޫންނކަމަށާއި، ޖޫިރަމނާެގ ޮގުތގަިއ ކެ

ފައިސާިއން ރަްއޔިުތންގެ ެއހެންަކމަކަށް ޭބނުންކުުރްނ ެފންނަަކމަާށިއ، ރާްއޖެވެިލ ެއޅުމުގެ ސަބަުބްނ ފާަރށް 

މަްސ ދުަވސް އިތުރުޮކށް، އެފަރާަތްށ  06ުތރަްށ ލިބިދާނެ ގެއްުލެމއް ެބލުަމްށ ގްޭރސް ޕީރިއަޑުެގ ުމއްަދުތ އި

ދިުނމަްށ ކޯޓުްނ ޢަމުރުޮކށްފަިއާވ ފައިާސ ހިަފެހއްޓުމަާށއި، އެމުއްަދތުެގ ތެޭރަގިއ ބެރި ިބްނދަިއެގ ުނވަތަ 

ނޑާފައިާވ ފައިާސ ބޭުނންޮކށްެގން  ކްރެކްވުންަފަދ ަކމެްއ ދިާމވެްއޖެަނމަ، ޖޫރިމަނާާއއި، ހިަލވެީލެގ ައުގްނ ކަ

ަސއްކަތް ކޮށދޭެނ ފަރާތަާކ ަޙވާލުކޮްށގެްނ ކުުރވާޮގތަްށ ހަަމޖަްއސާ ކޯޓުން ނެެރފައިވާ ޢަމުރާ ެއއްގޮތަްށ އެމަ

ފައިސާ ދޫކުުރމަކީ މިކަުމެގ ބާަވަތށް ބަލާއިރު އެްނމެ ަރނގަޅު އަިދ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތެއްކަންކަމާއި، ިހލައިެގ 

ންނަަކމަށާއި،ައދި އެމަސައްކަތްުކރި ފަރާްތ ކުރި ކުށުގެ އަުގްނ ފައިސާ ުއނިކުރުމަށްފަހު ަފއިސާ ދޫކުުރމަށް ފެ

އަަހރު ދުަވހުެގ ުމްއދަތަްށ  2ބާވަަތށް ބަާލއިުރ، ޖޫިރމަާނެގ ިއތުރުްނ ޤާޫނނާިއ ަގާވއިުދ ުހއްަދކުރާނަމަ 

 ރައްިޔތުްނެގ ެއްއވެްސ މަަސއްކަެތއް ކޮންޓްރެކްްޓ އުޞޫުލން ނުދިުނމަްށ ބްލެކްލިސްްޓ ކުރުަމްށ އެޮކިމޓީގެ

 3މެމްބަުރންަންށ ެފންަނކަމަްށ ބުނެަފއިާވތީ، މާފުށީ ކޯޓުްނ މާފުީށ ޮއފީހަްށ ެނރެފަިއާވ ކޯޓުެގ ަޢމުާރިއ، 

މީހުްނގެ ކޮިމޓީްނ ނިްނމާަފއިާވ ގޮަތށް ޢަމަލުުކުރމަށް އެއޮީފހުްނ އެްއބަސްވެ އެޮގަތށް ޢަމަލުޮކށްފަިއވާކަން 

  . ެއނގޭތީ، މިަމްއސަލަ ިމހިސާބުްނ ނިންމީއެވެ

  

  

ީވ މޯލްޑިވްސް ޮކށީެގ އިރަްށ ޮއންަނ ދިެވހި ވިޔަާފރިެވރިްނގެ ަގޢުމީ ަޖމްޢިއްޔާެގ ައއު އޮފީސް .އަީމީނމަގު ޓީ

އަކަފޫުޓެގ ބިްނ ކުއްޔަްށ ހިާފެނ ފަާރތެްއ ހޯދުަމްށ ެއންެމފަހުްނ  5000ޢިމާރާްތ އެުޅމަްށ ަހމަަޖއްސާފަިއާވ 

ކުރި އިޢުާލން ާބޠިލްކުރީ ެއޖަމްިޢއްާޔގެ އައު އޮީފސް ޢިމާރާތް އެުޅމަށް ަހމަެޖހުމުްނ ކަމަށާއި، އަދި އެބިްނ 

ޙާލަެތްއަގއި އެިބން  މިހާރު ުކއްަޔށް ހިފާފަިއވާ ަފރާާތ އެބިްނ ޙަވާލުޮކށްފަިއވަީނ އެަޖްމޢިއްާޔއިްނ ބޭުންނވެއްޖެ

އްާޔގެ ިބްނ ކުއްަޔށް ދިުނމުގެ ބީަލްނ ޢި ހާުރ ހުިރ ވިޔަފާރިެވރިްނގެ ޖަމްޕީ ހަުރެގ މި.ޑީ.އެމް

ނަމަވެސް ިވޔަފާިރވެިރންެގ  ކާިމޔާބުުކރި ކަމަްށ އެުކންފުިނން ުބނި  އަމިއްލަުކންުފންަޏކުން

އެ އަިމއްަލ އްާޔއިން ެއކަން ދޮުގކުރާކަަމށާއި، ބީލަުމގަިއ އެްނމެބޮޑު ކުްއެޔއް ހުށަހަޅާފައިަވނީ ޢި ޖަމް

 މައްސަލަ  ބުނާ ކުންފުިނންކަމަށް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެޖަްމޢިއްޔާައށް އަނުބރާ ެނގޭޮގތަށް ކަަމށް ެއޖަމްޢިއްާޔއިްނ ބުނެފައިވާތީއާއި، އަދި އެަޖމްިޢއްާޔއަީކ 

ސަރުކާރުެގ އިާދރާއަކަށް ުނވެފަިއ، ވިޔަާފރިވެރިްނގެ ަޖމްިޢއްާޔއިްނ ބިން ދޫކުރުުމގެ ވަކި ުއޫޞލެްއ 

 .ުބން ިންނމީއެވެހަމަަޖއްސާަފއިުނާވތީ، ިމމައްސަަލ މިހިސާ

  

މިަލދޫ ިޞްއހީމަރުކަުޒގެ ަތރުޖަާމނުކަމުެގ ވަޒީާފގައި އުޭޅފަރާތަްށ ތަުރަޖމާކުރުުމގެ ަމސައްކަްތ .ނ

ެއޝަކުވާ ުހށަހަާޅފައިާވ ފަރާތްތަަކށާިއ ސިިވލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނަްށ އެނގޭކަމަާށއި، ެއހެންަކމުްނ 

ަވނަ ފަހަުރ އެަޝކުވާ ހުށަެހޅުާމ ުގޅިގެން  02މިނިސްްޓރީ އޮްފ ހެްލތް ެއންޑް ެފމިލީްނ ަޖވާުބދީަފއިަވނިކޮށް 

އެނޭގ މިންވަރު  މިަލދޫ ޞިްއީޙމަރުކަޒުެގ ތަުރަޖމާުނ މާެލ ގެނެްސ ެއމިނިސްްޓރީން އޭާނއަްށ ަތރުަޖާމކުރަން .ނ

ބެލުމަްށ އިްނޓަރވިުއ ކުރުަމށްފަހު، އޭނާައށް ތަރުަޖމާކުރަްނ ެއނގޭަކމަށް އެިއންޓަރިވއު ކުރި ފަާރތްަތކުން 

ނިންމައި ޭއނާ ައނބުރާ ވަޒީާފއަްށ ފޮނުވާފަިއވާ ަކމަށް މިނިްސޓްރީ އޮފް ހެްލތް އެްނޑް ފެމިލީން ބުެނފައިާވީތ، 

  .މިމަްއސަލަ މިިހސާބުން ނިްނމީެއވެ

  

އެކަަމށް އެކަށީެގްނނުާވ  ފަރާތަކީމިަލދޫ ިޞއްީޙމަރުކަޒުގެ ތަުރަޖމާނުކަުމގެ ވަޒީާފ ދެއްވާަފއިވާ .ނ

މީހެއްކަމުަގއާއި، ޑޮކްޓަރ ަދއްކަާވ ާވހަކައާިއ ބަިލމީހާެގ ބަިލހާލަުތ ޑޮކްޓަރަްށ ަތުރޖަމާކޮްށދޭްނ 

ައދި އާްއމުަރއްިޔތުްނެގ ، ނުަވތަ ބުެނޭދްނ ނޭޭގ ކަމަްށ އެިޞއްޙީަމރުކަޒުގެ ޑޮްކޓަރުންނާއި

  . ތެރެިއންެވސް ގިަނބައެްއގެ ޝަކުާވާއއި ނުރުުހން ާފުޅކުރަމުންދާކަަމށް ބުނާ މައްސަލަ

11 

‐IL: އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ އިދާާރއަްށ ބޭނުްނވާ ިލޔެިކޔުުމގެ ތަެކތި ަގތުމަށް އެިއދާާރިއން ކުިރ ނަންބަރު .ގދ

އިޢުާލނާ ުގޅިގެން، އެިއދާާރައށް ބޭނުންާވ ތަެކތި ަގތުަމށްފަހު، ދެަވނަ   )2011ފެބްރުައރީ  02( 2011/06

ފަަހރަށް އެިއޢުލާނުގެ ދަށުން ކުިރއަށްވުރެ ބޮުޑއަގުަގއި ތަކެތި ަގްނނަން އުޅޭކަުމގެ މަޢުލޫާމތު މިޮކމިޝަނަްށ 

ަހަމޖެހިފަިއވާނަމަ، ެއކަމަކީ  ވަަނ ަފހަރަށް ަތކެތި ގަުތމަށް  2ލިބިފައިާވަކމަްށ ބަޔާންކޮށް، އެިއޢުލާނުެގ ދަުށން 

ވަނަ މާްއދާއާ ޚިލާފުަކމެްއކަމުން، ެއތަކެިތ އެޮގތަށް ނުަގުތމަށާއި، 8.31ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގާވއިުދެގ 

އަދި، އެިއާދރާއަށް ޯހދަްނ ބޭނުްނާވ ތަކެިތ ގަުތުމގަިއ ަދއުލަތުެގ މާިލއްޔަުތެގ ަގވާިއާދ ެއއްޮގތަްށ ޢަމަލުުކުރމަށް 

  .ްނސިލްގެ ިއާދރަްށ އެްނގީެއވެކައު  އަތޮޅު .ގދ

  
  

އަތޮޅު ކަުއްނސިލްެގ އިދާރާައށް ޭބނުްނާވ ިލޔެކިުޔމުެގ ތަެކިތ ގަތުަމށް ެއއިާދރާއިްނ ކުިރ .ގދ

އިޢުލާނާ ގުިޅގެން، އެިއދާާރައށް ބޭނުްނާވ   )2011ފެބްރުއަީރ  IL‐2011/06 )02: ނަންބަރު

  ނުގެ ަދުށން ކުރިައށްުވރެ ބޮޑުއަުގގައި ތަކެތި ގަންނަން ތަކެތި ަގތުަމށްފަުހ، ދެވަނަ ފަހަަރށް އެއިޢުލާ 

  .ނިންމަިއ މިހާރު ތަކެތީގެ އޯަޑރ ޯފމް ފޮނުާވފަިއވާ ަކމަށް ުބނާ މަްއަސލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ގަިއ  2010ެސޕްޓެމްބަރ  16ުތނީޑ ސެކްޝަުނގެ ވޮޗަރުެގ ަމޤާަމށް / ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު.ލ

ހަމަަޖއްސާަފއިާވ ފަރާތަކީ އެކޯުޓެގ ެއއްެވސް މުަވއްޒަފަކާ ޢާއިީލޮގތުްނ ާގްތ ފަރާެތއްކަްނ އަންަގިއދިނުމަށް 

ނޑީ ކޯޓު.ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮްފ ޖުޑިޝަލް ެއްޑމިނިސްޓްރޭަޝނުން ލ ގަިއ ެދންނެވުމުން ެއަފރާތާއި، ަގމު ތު

ކަަމށް އެޯކޓުން އެކޯޓުެގ އެއްވެްސ ުމަވއްޒަފަާކ އާިޢލީ ައިދ ނަސަބުެގ ގޮުތްނ ބަލަދުއަރާަފަދ ގާްތ މީހަުކ ނެތް 

އި، ައދި ޝަރުީޢ ދާއިރާެގ ަވޒީފާަތކަށް ީމހުްނ ަހަމޖެއްުސމުަގއި ާޢިއލީ ޮގތުްނ ވަކިަވރަކަށް ބުނެފަިއާވ ކަމާ

ވަަނ ދަަރޖައަީކ ދަރި،  1ްށ ވަޒީާފ ނުދިުނަމށާިއ ޢާއިީލ ާގްތކަން ބެުލމަްށ ަހމަޖެހިަފިއވާ ކައިިރ މީުހންނަ 

ނޑު ެއއްބަާފ މީުހްނާނއި  2ދަިރންެގ ދަރިން، ައިދ ކާފަ، ާމމައާއި،  ަވަނ ަދރަަޖއިަގިއ ިހމެެނނީ، އެްއބަ

ވަަނ ަދރަޖަެއއްެގ ގޮުތަގއި ބަާލ  3 އެއްަބނޑު، ނުވަތަ އެއްބަާފ މީުހން ަކމަާށއި، ބޮުޑބޭބެއާއި، ބޮޑުަދިއތަައކީ 

ވަނައަްށ ަކނަޑއަޅާފަިއވަނީ ދެބެްނެގ ެދދަިރ ކަމަާށއި، މީެގ ިއތުރުން ވަުގީތ  4މިްނަގނޑު ކަަމާށއި، 

ޙާލަތެްއގަިއ އިްސތިސްނާކުަރންެޖޭހ ފަރާްތަތކުގެ ެތރޭގަިއ އަނިބމީާހއާއި، ިފރިމީާހއާިއ، ޅިޔަންފަހަރި، ބަފާބެ، 

ނީޑ ސެކްަޝންެގ /ގަުމ ެމޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓް.ލކަމަްށ އެޑިޕާްޓމަންޓުން ުބނެފަިއވާތީ،  މަިއދަިއތަ ިހމެނޭ  ތު

ވޮަޗރަކަްށ ަހމަަޖއްސާފަިއާވ ފަާރތަކީ އެކޯުޓެގ މެޖިސްޓްޭރޓާ ާޢއިލީ ގޮުތްނ ުގޅުމެްއާވ ފަރާެތްއކަމަްށ 

  .މިކޮމިަޝނަްށ ުނެބލެވޭތީ ިމމައްަސލަ މިިހސާބުްނ ިނންީމއެވެ
  

ުތނީޑ ސެކްޝަްނގެ /ގަުމ ެމޖިްސޓްރޭޓް ކޯޓް.އޮކްޯޓބަރ މަސް ިހސާބުަގިއ ލ ވަަނ ައަހރުގެ 2010

ވޮަޗރަކަށް ހަަމަޖއްސާފަިއވާ ަފރާަތކީ އެ ކޯޓުެގ ެމޖިސްޓްރޭްޓގެ ޮދންދަރިެއއް ކަމަާށއި، ނަަމވެްސ 

ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްްޓރޭަޝނުން އެދެަފރާުތގެ ެއއްެވސް ުގޅުމެއް ހުރިޯތ 

ަގމު ޯކޓުގެ ެމޖިސްޓްރޭްޓ ސޮއިކޮށް އެޑިޕާޓްމަންަޓށް ފޮުނިވ މެސެުޖގަިއ .ރުމަށް ިލުޔމުން، ލސާފުކު

ގަުމ ަވަޗރުެގ ަމޤާަމށް ހަަމޖައްާސފައިާވ ފަާރތާ ެއއްވެްސ ގުޅުމެްއ ެނތްކަމަށް، .ވަީނ އޭނާާއ ލ

  .ކަމަށް ުބނާ މަްއސަލަ
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ގަިއ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ޮކިމޝަނުން  2008ސެޕްޓެމްބަރ  20ހައިކޯޓުެގ ަފނޑިޔާރުކަމަށް 

ނިޑޔާރު، ޤާނޫނު ނަންަބރު  ދަުށން ) ދިެވހިރާްއޭޖގެ ޯކޓްތަކުގެ ާޤނޫނު( 22/2010: އަްއޔަންކޮްށފަިއާވ ފަ

ނޑިާޔރަކު ައްއޔަްނ ުކރެވެ  2011އޭޕްރިްލ  26ހައިކޯޓުެގ އިސްަފނޑިާޔރުކަމަްށ  ންދެްނ ެއމަާޤމުަގއި ަގއި ފަ

ނޑިޔާރުެގ ަމޤާުމަގއި ަކމަްށ އެޑިޕާޓްމަންުޓްނ ބުނެަފއިާވތީ،  ކުރިންހުިރ ަފނިޑޔާރު، ހުީރ ހައިޯކޓުެގ އިްސ ފަ

. މިމަްއސަލާަގއި ަގވާިއދާ ޚިާލފް ކަމެއް ިހނގާފަިއާވަކން އެނގެްނ ނެތުުމްނ މިމައްސަަލ މިހިސާުބން ނިްނމީެއވެ

   

ނިޑޔާުރ ކަމުގެ ަލޤަުބ ހައިކޯޓަށް  އިސްަފނޑިޔާރަކު ައއްަޔން ކޮށްަފއިުނވާިއރު، ހައިކޯުޓގެ އިސްފަ

އެކޯޓުގެ ަފނިޑާޔރު ބޭުނންކުރަމުންދަނީ ދިެވހިާރއްޭޖގެ ކޯޓްަތުކެގ ޤާނޫނު، ޤާޫނނު ނަންބަުރ 

ނިޑޔާރަްށ ) ހ(ަވނަ މާއްާދގެ  29ެގ  2010/22 ާއ ޚިލާފަްށ ކަަމށާއި، އަިދ ިއސްފަ

ނޑައަޅާފަ  އިާވ މުސާރަާއއި، ިއނާަޔތްަތއް ޭއާނ ނަގަމުްނަދނީ ގަާވއިާދ ޚިލާފަްށ ކަމަށް ުބާނ ކަ

  .މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އަތޮުޅގޭަގިއ .މެމްަބރުްނވެސް ެއމަާޤމް ލިުބނީއްުސެރ ދިިރއުެޅމުްނ ގެންަދނީ ހއ 8ކަުއްނސިލްގެ  އަތޮޅު .ހއ

ކަމަށާއި، ަކއުންސިލަރުްނ ައތޮުޅގޭަގއި ތިބޭ އިުރ ތަނުެގ ކަރަްނޓާއި އެެހނިހެްނ ޚަަރދުތަކަްށ ަވރަށްޮބުޑ 

ތީ، ކަުއންިސލަރުންނަށް ިލިވންގ ހޭދަެއއް ަސރުާކރުން ކުރާަކމަްށ މިކޮިމޝަަންށ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއިވާ 

އެލަަވންސް ހަަމޖައްސާަފއިވާއިރު، ލިިވންގ އެަލވަންްސ ލިބޭ ފަރާތްތަުކން، އެެއލަވަންްސގެ ިއތުރުން، 

  .އަތޮޅު ކައުްނސިލްެގ ަރއީސަްށ ެއންގީއެވެ .ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދަކޮށްގެްނ ެއޮގތަށް ނުތިބެޭވނެ ކަމަށް ހއ

  

ެމމްބަރުްނވެސް ެއފަރާތްތަަކށް ަމާޤމު ލިބުނީއްސުެރ ދިރިއުޅެުމްނ  8ކައުންސިލްެގ  އަޮތޅު.ހއ 

ައތޮޅުޭގަގއި ކަަމާށއި، ކައުްނިސލަރުން ައތޮުޅޭގގައި ތިބޭ ިއރު ތަުނެގ ކަރަންާޓިއ .ގެްނދަނީ ހއ

 .އެހެިނހެްނ ޚަރަުދތަކަށް ވަަރށްބޮޑު ހޭދަެއްއ ސަރުކާރުން ކުރަްނޖެހޭ ަކމަށް ުބނާ މަްއަސލަ
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މުީލ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަުނގަިއ ތިޭބ ފުލުުހން މެުދެވރިކޮށް، ތަްޙީޤޤްުކރުމަށްފަހު، ދަޢުާވ ލިޭބ .މިމަްއސަލައަކީ މ

ފަރާތްތަކާމެދު ދަޢުވާުކރެޭވަވރަށް ހެއްކާިއ ަގރީނާ ހުިރކަމަށް ެފންާނތީ، އެމަްއސަލަ ަޝރީޢަތަްށ 

މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ޮފނުާވފަިއާވ މައްސަަލއެއްަކމުން  ހުށަހެޅުމަށްޓަަކިއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮީފހަށް

  .ސަރވިްސއިން ުބނެފަިއވާތީ، މިމަްއސަލަ ިމހިސާބުްނ ިނންީމއެވެ

  

ކޮޅުފުށީ އިްނޖީނުތައް ހިްނގުމަށްޓަކަިއ ޭނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭްޖމަންްޓ ސެންޓަުރްނ .މ

ިމހާަރކަށްއައިސް ިމދެންނެިވ ތެުލން ކޮންމެަމހަކުވެްސ ެތޔޮދެުމްނ ގެްނާދ ކަމަށާއި، 

ކޮންެމވެސްަވރަކަްށ ތެޔޮ ގެއްލޭކަން ަވނީ ފާަހގަކުެރވިފަިއ ކަމަާށއި، އަދި ޭއގެ ިއތުަރށް ކޮޅުފުީށ 

ިމދެންެނިވ ތެލުން ތެޮޔ ، ކައިރީަގއި ރިޯސޓެއް ހަަދމުްނގެްނދާ ަފޅުރަެށއްކަމަށްާވ ކުޑައުސްުފްށޓަށް

މަސްވެްއެޖ ކަމަްށ  6ވާ ަކމަށާއި، ިމޮގތަށް ކަންތަްއ ހިނގާތާ ިމހާުރ ވިއްކާކަްނވެސް ާފހަގަކުރެވިފައި

  .މައްސަލަ ބުނާ
 

16 

ިހއުަމްނ ރައިޓްްސ ކޮިމޝަނަްށ ުހށަހަާޅފައިާވ ެއފަރާތުްނ ވަަނ ައހަރު އޭޕްރިލްމަުހން ެފށިެގން،  2009

މައްސަަލތަކުެގ ތެރޭގަިއ ޝަރުޢީ ާދއިރާަގއިހުިރ ަމްއސަލަތަކާއި ރަްއިޔތުްނެގ މަްޖލީހުެގ ކޮރަްޕޝަުނގެ 

ޢަމަލުތަކާއި، ަފނޑިާޔރުންނާއި، ފުލުހުްނނާިއ ެޖްނޑަރ ޑިޕާޓްަމްނާޓއި، އެކިއެކި ިއާދރާތަކާބެޭހ ވަރަްށ ގިނަ 

ްއ ހުަށހަޅާފަިއވާ ަކމަާށއި، ެއހެންނަަމެވސް އެަފރާުތން ހުށަހަާޅ ގިަނ ަމއްސަލަތަކަކީ ަސރުކާރުެގ މައްސަަލތަ

އެހެްނ އިދާރާތަާކގުޭޅ ަމއްސަލަތަެކއް ކަަމށްވުާމއި، ައިދ އެމައްަސލަތަކަކީ އެކޮިމޝަނުން މެންޑޭުޓެގ ަދށުްނ 

އްސަާސަތކަށް ުހށަހެުޅމަްށ އޭާނއަށް ައންާގަފއިާވނެ ބަލަންޖެޭހ މައްަސލަތަކެއް ަކމުގަިއނުާވތީ، އެކަމަކާުގޅޭ ުމޢަ

ކަމަށާއި، ޭއނާ ހުށަހަާޅފަިއވާ ާއޢިލީ މައްސަަލަތކާގުޅޭ ގޮތުްނ އެކޮމިަޝުނގެ ަފރާތުން އޭާނގެ އާއިާލއާ 

ބައްދަލުކުރުމުން، ޭއނާއަީކ ބަިލމީހެއްކަްނ ޢާއިާލގެ ފަރާުތްނ ަމޢުލޫމާުތ ީދފަިއާވތީ އޭނާެގ ެއްއބާރުލުން 

ނަމަ، ޭއނާެގ ޢާއިާލއިން ޭއާނއަްށ ފަުރވާ ހޯަދއިޭދނެކަމަްށ ބުނެފައިާވ ކަަމށާއި، އަިދ ޭއނާއާެބހޭ ގޮުތްނ ލިބޭ

 ައމިްއލަ ފަާރތަކުންްށ ިހުއމަްނ ަރއިޓްްސ ޮކމިަޝނަަވަނ އަހަުރގެ އޭޕްރިްލ ަމުހން ފެިށގެން، 2009

ހުށަހަަޅމުްނދާ ުހރިހާ ަމއްސަލަަތއް ހިަފހައްަޓިއ އޮުޅވާލަިއގެްނ މައްސަަލތަްއ ބޭރުކުރަުމންާދ 

ކަމަށާއި، ގާނޫީނ ހަްއގުަތއް ެއކޮމިޝަނުން ިހފަހައްޓާ، ރަްސމީކޮށް ދޮުގ ަމޢުލޫމާތުަތްއ 

  .ފަތުރަުމްނދާކަމަްށ ބުާނ ަމއްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އޭާނގެ ޢާއިލާާއއި ޖެންޑަރ ޑިޕާޓްމަްނޓާ މަްޝވަރާުކރުމަްށ އެކޮިމަޝނުން މަަސއްކަތް ކުރަމުންދާކަަމށް ހިއުަމްނ 

  .ސާބުްނ ިނންމީެއވެރައިޓްްސ ކޮމިަޝނުްނ ބުނެަފިއވާީތ، މިަމއްސަލަ ިމހި

  
ައތޮޅުޭގަގިއ .މެްމބަރުްނވެްސ ެއަމޤާމް ލިުބނީއްުސރެ ދިިރއުޅެުމްނ ގެްނދަީނ ބ 8ކަުއްނސިލްެގ  އަތޮޅު .ބ

ކަމަށާއި، ަކއުންސިލަރުްނ ައތޮުޅގޭަގއި ތިބޭ އިުރ ތަނުެގ ކަރަްނޓާއި އެެހނިހެްނ ޚަަރދުތަކަްށ ަވރަށްޮބުޑ 

ތީ، ކަުއންިސލަރުންނަށް ިލިވންގ ހޭދަެއއް ަސރުާކރުން ކުރާަކމަްށ މިކޮިމޝަަންށ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއިވާ 

އެލަަވންސް ހަަމޖައްސާަފއިވާއިރު، ލިިވންގ އެަލވަންްސ ލިބޭ ފަރާތްތަުކން، އެެއލަވަންްސގެ ިއތުރުން، 

  .އަތޮުޅ ކައުންސިްލގެ ރަީއސަށް އެންގީެއވެ.ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދަކޮށްގެްނ ެއޮގތަށް ނުތިބެޭވނެ ކަމަށް ބ

  

ަކއުންސިަލރުްނ ޭބނުން ކުރަުމްނާދ  6ގެ ގޮުތގަިއ ތިބި ކަުއްނސިލަރުން  އަތޮޅު  ،ައތޮޅުގެ  އަތޮޅު .ބ

ކަމަށާއި، އެޮގތުްނ އެފަާރތްތަުކެގ ކެއުމާއި، ނިދުްނ އޮްނނަީނ ައތޮުޅގޭަގއި ކަމަށާއި، އަތޮުޅވެިރޔާެގ 

ކަުތ އެހީެތރިާޔގެ ކެުއާމއި ިނދުްނ ހަަމަޖއްސަމުްނ ގެްނަދީނ އެޢިމާާރތުަގިއ ކަމަށާއި، އަތޮުޅގޭ މަަސއް

މީުހން ަލްއވައި އެފަާރތްތަކުގެ ކެުއމާއި، އެްއޗެހި ޮދވުުމގެ ަކންތަްއ ކުރަމުްނާދ ކަމަށް ުބނާ  03

 .މައްސަލަ
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ީމޫދ ކުިނޮގޑު މީުހން ދިިރއުޅުމަށް .ރމިމަްއސަަލ މިކޮމިޝަނުްނ ބެލިެބލުމުަގއި ޝަކުާވގަިއ ބުާނ ތަެކިތ 

ިއ އޮުތމުން، ޮގނޑަްށ ކުނި އެޅުމުން ެއގޯތިތަަކށް ކުނި ދޫކޮށްަފއިވާ ަބެއއް ޯގތިތަކާ ަވރަްށ ކައިރީގަ 

މީޫދ .ދުަވހަްށ ރ 14ުއނގޫާފރު ޔޫތް ސެންޓަުރްނ .އެޅެުމންާދތީ، ެއކަން ަވުގތީ ގޮުތން ޙައްލުކުރުަމްށ ރ

ތަކެތި ިމހާުރ ލިބިފައިވޭތޯއާއި، ލިިބފަިއނުާވނަަމ، މީޫދ  ދޫކޮްށފަިއވާކަން އެނގޭތީ އެ ކައުންސިްލގެ އިާދރާއަްށ 

ކައުންސިްލގެ ިއދާރާިއްނ ެއތަކެިތ ައނބުާރ ހޯުދމަށާއި، ައިދ ީމގެފަުހން، އިާދާރއަކުްނ ވަކި ޭބނުމަކަށް 

ށް ފޮނުާވފައި ުހްނަނ ތަކެތި، އެތަކެތި ފޮުނވި އިދާާރއެްއގެ ުހއްަދއަާކ ނުލައި އެެހްނ ފަރާތަކަށް ޫދުނކުރުމަ 

  .އުނގޫފާރު ުޒވާނުްނނާއި ކުޅިަވުރމަރުކަޒަްށ ެއންީގއެވެ.ރ

ދަަގނޑު ޮހޅިއާިއ، ދަަގނުޑ ނަރު ބޭުނންކޮށްެގްނ އުނގޫފާރު ޫޔތް ސެންޓަރުގަިއ ޖަހާަފއިހުިރ 

ފެންްސ ެވއްޓުމާ ގުޅިގެން، އަލުން ފެންްސ ެޖުހމަށް ޫޔތް ެސްނޓަރުަގއި ސްޓޮކް ކޮށްފަިއވަނިކޮްށ 

ނޑު ހޮިޅާއއި،  10އޭެގތެރެއިން  ނޑު ނަުރދާ ރޯްލ ޔޫތް ިމނިސްްޓރީގެ އެްއވެްސ  01ަދގަ ަދގަ

  .މީޫދއަށް ފޮުނވާަފއިވާަކަމށް ުބނާ ަމއްސަލަ.ަގއި ރ 2011ެމއި  04ހުއްަދއަކާ ނުލައި 
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މިނިސްްޓރީ އޮްފ ހިއުަމން ރިޯސސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ބަލަަހއްޓަުމްނ ގެްނދިޔަ ބޭންްކ އޮްފ 

ަގއި ަބްނުދކުރުމަށްަފހު، އެަކއުންޓުގަިއ ހުިރ ފައިސާ ޕަްބލިކް ބޭންކް  2010ވްްސގެ އެަކއުންްޓ ެމއި މޯލްޑި

އެކައުންަޓްށ ަޖާމކުރެވިފައިާވ ކަަމށް މިނިސްްޓީރ އޮްފ ފިނޭްނސް ެއންޑް ްޓރެޜަީރން ބުނެފަިއާވތީާއއި، 

ކޮރަޕްޝަނުެގ ަޢމަލެްއ ހިނގާަފިއވާކަްނ  މިމަްއސަަލ މިކޮިމޝަުނން ބެލިބެުލމުްނ ަގވާއިާދ ޚިލާފްކަމެްއ ައދި

  .އެނގެން ެނތުުމްނ، މިަމއްސަލަ ިމހިސާބުްނ ނިންީމއެވެ

ރާއްޖެއަްށ ވަޒީާފ ައދާކުރުަމްށ ައންަނ ބިޭދސީްނ ސަރުކާރުގެ ބެުލުމގެ ދަުށަގއި ަބހަްއޓަމުްނ ައްނަނ 

އިާސެގ ޢަދަުދ ސަޭތަކ ޑިޕޮސިޓްފައިސާެގ ެތރެިއްނ ސަުރކާރުެގ ބެލެމުެގ ދަުށގަިއ މިހާުރ ހުިރ ފަ

ރުފިާޔއަްށވުެރ ަމއްަޗށް އަރާނެަކމަްށ މަޢުލޫމާތުލިިބފައިީވނަަމވެސް، މިަފިއާސ މިލިައން 

  .ނޭގކަމަށް ުބނާ މަްއަސލަމިހާުރވީތަނެްއ ައދި މިފައިސާއަްށ ވީޮގތެްއ ނޭ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ަންނބަރު ިފހާަރއަްށ ގެންަނ ުމާދ ަބނަދރުމަިތްނ ިފާހރައަށް  136. އޯ.ޓީ .ފުވަްއމުލަކުަގިއ ހުންނަ އެސް.ޏ

އުފުލަިއދިުނުމގެ މަސައްކަާތއި އެިކފަރާތްތަކުން އެ ފިހާރައިން ގަންަނ މުދާ ޑެިލވަރީ ކޮށްދޭެނ ފަރާެތްއ ހޯަދްނ 

އިޢުާލނާ ުގޅިގެން، އެކަަމށް އެިދ ހުަށހެޅި ަފާރތްތަކުގެ  ގައި ެއފިހާަރއިްނ ކުރި 2011ބޭނުްނވެެގން، ޭއޕްރިލް 

ކުރިަޔްށ ޕްރޮޯޕސަލްތައް ަބލައިެގންފައިަވނީ އެކި ަވގުުތތަކުަގއިކަމަްށ މިކޮިމޝަނަްށ މަޢުޫލާމތު ލިބިފަިއާވތީ، 

ހަާޅ ަމސައްކަތެްއ ކުުރވާއިރު، އެކަމަްށ ާއންމުޮކްށ ިއޢުލާންކޮްށގެން، އެކަމަްށ އެިދ ހުށަ އޮތްާތނގައި،

ނޑުމުގެ ބަަދުލގަިއ  ފަރާތްތަކަށް މަުޢލޫމާުތދީ އެފަރާްތތަކުން ުހށަހަާޅ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ެއކި ގަޑިގަީޑގަިއ ކެ

ނުޑމަާށއި، ީވހާވެްސ  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަަހޅާ ހުރިހާ ަފރާްތތަކެއްެގ ހާިޒރުަގއި، އެއްގަިޑއެްއަގއި ޕްރޮޕޯސަލް ކެ

އޯއަްށ .ޓީ.މަންްޓ ަގއިޑްލައިނާ ެއްއޮގތަށް ކުރިޔަްށ ެގންިދއުމަށް އެސްހާމަކަްނ ބޮޑުޮގަތކަށް، ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއު

  .އެްނގީެއވެ

  

ަނންބަުރ ފިހާަރއަްށ ގެންަނ މުާދ ބަނަދރުމަިތްނ  136. އޯ.ޓީ.ފުވަްއމުލަކުަގިއ ހުންަނ ެއސް.ޏ

ޑެލިަވީރ ފިހާރައަށް އުފުަލއިދިނުުމގެ މަަސއްކަތާިއ އެކިަފާރތްތަކުްނ ެއ ފިާހރައިްނ ގަްނނަ މުާދ 

ގައި އެފިާހރައިން ުކިރ  2011ކޮށްދޭނެ ފަރާެތއް ހޯދަން ބޭުނންެވގެން، ގާްތަގނޑަކަށް އޭޕްރިްލ 

ަފރާތަކުން ިދޔަ ަނމަވެްސ ބިޑް  5ނުަވތަ  4އިޢުލާާނ ގުޅިެގްނ، މަޢުލޫާމުތ ސާފުކުރުމަށްޓަަކއި 

ސަބަބެއްަކމަށް ބެެލެވނީ،  ފަރާތުްނ ބިޑް ުހށަހެޅި 2ފަރާތަުކން ކަަމށާއި،  2ހުށަހެީޅ ަހމަ ެއންމެ 

ވަރަަކށް ައހަުރ ުދވަުހގެތެޭރަގިއވެސް އެފިހާަރއިން ުމދާ ުއފުލުުމގެ ަމސައްކަްތ  15ފާއިުތވެިދޔަ 

ޙަވާލުކުރަުމންއަީއ މިާހރުވެްސ ެއމަސައްކަްތ ކުަރމުްނއަްނނަ ަފާރތާ ކަމަށްވާތީ، އެހެްނފަރާތަަކށް 

ްށ ބެލެވޭ ަކމަާށއި، މިަފހަުރެވސް މިމަަސއްކަްތ އެމަަސއްކަތް ުނލިބޭނެކަުމގަިއ ެފނިގެން ަކމަ

ޙަވާލުކުރީ އެފަާރތާ ކަމަާށއި، ފިާހރައިްނ ބިޑްތަްއ ބަލައިެގންފަިއ ަވނީ އެކި ަވގުުތަތކުގައި ަކމަްށ 

  .ބުނާ މައްސަލަ
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ަކމަށާއި،  މަަނޫދ ރަްއޔިުތންެގ އިްނޖީުނގެައށް އިްނޖީެންއ ަގނެަފއިވާަކން އެނެގްނ ނެތް .ަވނަ އަަހރު ނ 2005

ކިޯލވޯޓުެގ ޖަަނރޭޓަރެްއ ޯހދުަމްށ ކުރި މަޝްވަާރަގއި،  150މަަނޫދ ރައްުކިރއަރުާވ ކޮމިީޓެގ ަބއްދަލުވުމަކުން .ނ

އެކަމަްށ އަޮތުޅ ފަންޑުން ޯލެނއް ަނަގއިގެން ޖަނަރޭަޓރެްއ ަގތުމަްށ ނިްނމާފަިއވާ ކަމަށާއި، ަނމަވެްސ 

އި، މަކުްނ ެއނގެްނ ެންތ ކަމާޓަރު ަގނެފައިވާކަްނ ެއްއވެސް ލިޔު އެބަްއދަލުުވމުްނ ނިްނމާފަިއާވ ޮގަތށް ޖަަނރޭ

މަަނދޫއަށް ދީފަިއވާ .އޭރުެގ ިމނިސްްޓރީ އޮފް އެޓޮްލސް ޑިވެލޮޕްަމންުޓން ނ ަވނަ ައހަރު ާމރްޗމަހު 2005

ނެގން ދާފަިއވާކަްނ އެ ައަހރުގެ ތެޭރަގއި ިއތުރު ޖަަނރޭޓަެރްއ ހޯ  2005ކިލޯވޯޓުެގ ޖަނަރޭަޓރުެގ އިުތރުްނ  125

ިމަމއްސަަލ މިކޮިމޝަުނން ެބލިބެުލމުްނ ެއނގޭީތާއއި، އަިދ މިޝަކުާވ ުހށަހެޅި ފަރާތުްނ  ނެތްކަުމން 

ހުށަހަާޅފަިއވާ ަޝކުވާގައިވާ ޮގތަށް އެކަން ިހނގާފަިއނުވާަކން މިކޮިމޝަުނން ބެލިބެުލމުން އެނގޭތީ ިމމައްސަަލ 

  . މިހިސާުބން ނިްނމީެއވެ

  
  

ނޑަަކށް  ަމނަޫދ ޮއފީހުން، ަރއްިޔުތންގެ ަފއިސާ ަޚރަދުކޮްށގެްނ .އަަހރު ނވަނަ  2005ގާްތގަ

ކިޯލވޮްޓގެ ޖަަނރޭޓަެރއް ގެނެްސފަިއވަީނ އިޢުާލންނުޮކށް،  2000ރައްިޔތުްނެގ ިއްނޖީުނގެައށް ެގނަިއ 

އޭރުެގ ކަތީބުގެ ރައްޓެްއސަކާ ާވަހކަ ދައްަކއިެގން އޭނާ ެމދުެވރިކޮްށގެްނ ކަމަާށއި، މިޖަަނރޭޓަުރ 

ގަޑިިއުރވާއިަރށް ހުއްޭޓީތ ެއްއގޮތަކަްށވެްސ ޭބުނންނުކޮށް ަބހައްާޓފައިަވނިކޮްށ  1ން ެފށިާތ ހިްނގަ

  .މިހާރު ަޖނަރޭޓަުރ ޔުޓިލިީޓއާ ަޙވާުލކޮށްފަިއވާ ކަަމށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކުުރމުަގިއ މިމަަސއްކަތަީކ ައވަްސ މަަސއްކަެތއްެގ ޮގތުގަިއ ުކރެުވނު މަަސއްކަެތއްކަމަްށ ވިަޔސް މިމަަސއްކަްތ 

އެއްބަްސވުެމއް ަހދާފަިއުނވާތީ، އެަމސައްކަތް ޮކށްފަިއވަީނ ަދޢުލަުތގެ މާލިްއޔަުތގެ ަގާވއިާދ ެއއްޮގތަްށ ނޫންަކްނ 

ފާހަގަކުރެވިަފއިވީަނަމވެސް، ިމަމސައްކަތް ކުުރުމގައި ވަކިީމހަކަްށ ފަިއދާެއއް ޯހދަިއދީފަިއ ޮއތްކަމަކަްށ 

ތްތަނުަގިއ ެއފަދަ މަަސއްކަތްަތއް ކުުރުމގަިއ އެްއބަސްުވން ަހަދއިެގްނ ނަަމވެސް، ކުިރަޔްށ އޮ . ނުފެެނއެވެ

ވެލިޫދ ކަުއންިސލްގެ އިދާާރއަްށ .ދަުޢލަުތގެ މާިލްއޔަުތގެ ަގވާިއާދ ެއއްޮގތަްށ ުކރިޔަްށ ގެްނދިއުަމްށ ނ

  .އެްނގީެއވެ

  

ައިދ ، ވެިލދޫ އޮފީުހގެ އިންޓަރކޮމްގެ މަސައްަކތް، ެއއްެވސް ޯކޓޭޝަެންއ ޯހުދމެއްނެތި.ނ

 . މަސައްކަުތެގ ެއްއބަސްވުެމއްެވސް ނަަހދައި ެއމަސަްއކަތް ަޙވާލުކޮށްފަިއވާކަމަްށ ބުނާ ަމްއސަލަ
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ވަކިަފރާތަކަްށ ، ވެިލދޫ ަރއްޔިުތންގެ ބޭްސފިާހރައިެގ ެއއަރކޯްނ މަާރމާތުކުުރމުެގ މަސައްަކްތ ކުރުވުުމަގއި.ނ

. މިަމއްސަލަ މިޮކމިޝަނުން ބެލިެބލުމުން އެނގޭކަްށނެތެވެ ފައިދާ ހޯދަިއޭދން މަަސްއކަތް ކޮށްފަިއވާކަްނ ނާާޖއިޒް 

ކުިރަޔށް އޮްތތާނގައި އެަފަދ މަސައްކަްތތަްއ ކުުރވާއިުރ ދަޢުލަުތެގ މާިލްއޔަުތެގ ަގވާިއާދ ެއއްގޮަތްށ  ނަަމވެސް،

   .އަށް އެްނީގއެވެވެިލދޫ ކައުންިސްލގެ ިއދާރާ .ކުރިޔަްށ ެގންދިުއމަށް ނ
  

ެގ އެައރކޯން މަާރމާތުކުުރމުެގ ަމސައްކަްތ ެއްއެވްސ ވެިލޫދ ރައްިޔުތްނެގ ބޭްސފިހާރައި.ނ

ކޯޓޭޝަނެއް ޯހދުެމއްނެތި ައިދ މަސައްކަތުެގ އެއްބަްސވުެމްއވެސް ނަހަދަިއ އެމަަސއްކަްތ 

 . ޙަވާލުކޮށްަފއިވާަކަމށް ުބނާ މަްއސަލަ
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ޑޮލަރަްށ  7500.00ައހަަރކު  އަމިއްަލ ކުްނފުންޏަކަށް ސަްއތަާއެއކު ިއން 7ސަރުކާުރެގ ޅުަފހަލަފުިށ ކަ. ތ

ކަޅުފަހަަލުފިށ . ތ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެުލމުގައި، ކުއްޔަށް ިދުނމަްށ ނިްނާމފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްަސލަ

ަގއި  2005ެމއި  05ނީ ކުްއޔަްށ ދޫކޮްށފަިއވަ  އަިމއްަލ ަފރާތަކަށް  ރިޒޯޓެްއގެ ގޮުތގައި ތަރަްއީގ ކުުރމަށް

ކުންފުންޏަްށ ކުްއޔަްށ ިދނުަމށް އެްއވެސް އިެރްއގަިއ  އެ ސަރުކާުރ ހިއްާސވާޮގތަްށ  ،އެަރށް ކަމަށާއި،

ދެެމުދ  ައމިއްލަ ަފރާތަކާއި ނަަމވެސް ދިވެިހ ަސރުކާރާިއ . އެނގޭކަްށނެެތވެނިންާމފައިވާަކމަކަށް ލިުޔންތަުކން 

ައިދ މިދެްނނެިވ ަބދަލުަތްއ ެގނެސްަފއިަވީނ . މަތިން ަބދަލުގެެނސްފައިވެެއވެވެފަިއާވ ެއއްބަްސވުަމްށ އެކިފަހަރު 

ނޑައެޅިަފއިާވ އުޞޫުލގެ މަިތްނ ގާނޫީނ އިުމެގ ތެެރއިންކަން ފާހަގަކުެރެވއެވެ ްށ ެއަފރާތައަިދ މިރަްށ . ކަ

. އެނގޭކަްށނެތެވެ ވެހި ސަރުާކަރށް އަނބުރާ ެނގުަމށް ނިންާމފަިއވާކަންދި  ިމރަށް ކުއްޔަްށ ދޫކުުރަމށްފަހު،

ގެ ޮގތުަގިއ ތަރައްީގ ކުރުމަްށ ސަރުކާުރްނ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިާވ ަރށްތަުކެގ ެތރެިއްނ ނަަމވެްސ ރިޒޯޓު

މަސައްކަތް ނުެފިށހުރި ރަްށރަުށގެ މަސައްކަތް ކުިރަޔށް ގެންިދޔުމަށް އެކިފަހަރު މަތިްނ ސަރުކާރުން ީދފައިވާ 

 7500އަަހރަކު  އަމިްއލަ ކުންފުންޏަކަށް  އިންަސއްަތއާއެުކ  7ކަޅުފަހަލަފުށި ސަރުކާރުގެ .ތ

 . ކަމަށްުބނާ ަމއްސަލަ ޑޮލަރަށް ުކއްަޔްށ ދިނުމަްށ ިނންމާަފއިވާ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

. ފަަދިއްނ މިރަށް ުކްއަޔށް ހިފާފައިވާ ަފރާތަށްވެސް ލިިބފައިވެއެވެ ލުއިތައް އެެހްނ ފަރާތްތަަކށް ލިބުނު

އެހެންަކމުން މިކަުމަގއި ާގނޫާނއި ގަާވއިާދ ޚިލާުފެވފައި ވާކަެމްއ ާފހަަގނުކުރެޭވީތ ާއއި އަިދ ވަކިފަާރތަކަްށ 

  .ން ިނންީމއެވެިމހިސާބު ިމމަްއސަލަ ،ފައިާދއެއް ހޯދަިއިދނުމަްށ ަމސައްކަތް ކޮށްފަިއވާކަަމށް ުނބެލެޭވތީ
  

ސީ .ޑީ.ޓީ.ޑޮލަރ ޯހަދއިިދނުަމށް ަޝުރޠުކޮށް ެއމް. ެއސް.އޯ އަްށ ބޭނުްނވާ ޔޫ.ޓީ.އެސް .1

ޯއ އިން ަވނީ ޔޮްޓ ޓްއާރްސއަށް ަދއްކާފައި .ޓީ.އިން ޔޮޓް ްޓއާރސް އަށް ދައްަކްނޖެހޭ ަފއިސާެގ ަބއެއް، އެސް

ފަށް ަވކިމީހަކަށް ާނޖާއިޒް ފައިާދ ކަމަށާއި، މިއީ ސަރުކާރުގެ  ަޤާވޢިދުތަކާއި ކުންފުނީގެ އުޞޫުލތަކާ މުޅިން ޚިލާ 

އޯ ގެ .ޓީ .އެސްޯއ އިްނ ޮކށްފަިއާވ ކަމެްއ ކަަމށްުބނާ މައްސަަލ ެބލި ިއރު .ޓީ.ހޯދަިއިދުނމުެގ ގޮތުްނ އެސް

ވިޔަާފިރ ކުރުަމްށ ބޭނުްނާވ ުމާދ އިމްޕޯްޓ ކުރުަމްށ ވަރަްށިގނަ ޢަދަދަކަްށ ބޭުރ ަފިއސާ ބޭނުްނވާކަްނ ފާަހަގ 

ހި ާރއްޭޖގެ ބާާޒުރން ޑޮލަުރ ލިބުްނ ިއންތިާހއަްށ ަދިތވެފަިއވުުމން ފޮިރންއެކްްސޗޭްނޖް ރިސްކް ކުރެވޭ ަކމާިއ ިދވެ 

އޯެގ ިވޔަާފިރ ދެމެހެއްެޓނިިވ ޮގތެްއގަިއ ކުރިޔަށް ެގންދިުއމަށްުހރި ުހރަހެއްަކމަްށވާތީ، .ޓީ .އޮތުމަީކ ެއސް

ލިބޭފަާރތްތަކަށް އެްޑވާންސްޮކްށ ފައިާސ  ފޮރިްނއެކްސްޭޗްނޖް ިރސްކް ކުަޑކުރުމަށްޓަކަިއ ޑޮލަރުން ާއމްަދނީ 

އޯ ައށް ޭބނުްނވާ ޑޮލަުރ ޯހދުަމްށ .ޓީ.އޯ އަްށ ޑޮލަރު ަގންނަަކމާއި މި އުޫޞލަކީ ެއސް.ޓީ.ދިުނމަށްަފހު އެސް 

ބޭނުންކުރާ އުޫޞލެއް ަކމާިއ ޮޔޓް ޓްއާރްސ ާއއެކު ވެފަިއާވ ެއއްބަްސވުެމއްެގ ދަުށްނ އެފަރާަތްށ އެްޑވާންސްކޮށް 

ދިުނމަްށަފހު ޑޮލަރު ަގނެަފއިަވީނ މި ުއޫޞލުން ކަާމއި އަިދ އެފަާރތާއެކު ޮޑލަރ ަގތުުމގެ ުމާޢމަލާްތ ފައިސާ 

ހިްނގާފަިއވަީނ ިޑރެކްޓަރުްނެގ ޯބުޑގެ ހުްއދަާއއެުކ ކަމާިއ ައދި ިމގޮަތށް ޑޮލަރުެގ މުާޢމަލާްތ ިހންުގމުްނ 

ންސާސްހާްސ ުނވަސަތޭކަ ަނވާަރ ރުފިާޔ އެްއ މިިލޔަްނ ހަތަރުަލއްކަ ފަ ( 1,450,919/20އޯ އަށް .ޓީ.އެސް

ރުިފޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ިލބިފައިވާަކމާއި ައދި ެއްއބަސް ވެިވފައިވާ ގޮުތެގމަިތން ޔޮޓް ޓްއާރސް އިން  )ވިހިލާރި

އޯ ައށް ޭބނުްނވާ .ޓީ.އެސްޯއ އަށް ދައްަކމުްނ ާދކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަުމން .ޓީ.ޑޮލަރުގެ ޕޭަމންޓްތައް ެއސް

ވަިކ ފަރާތަަކށް ލޯނެްއ ދިނުމުގެ ގޮުތްނ ށް ޔޮޓް ޓްއާރްސ ައށް އެޑްާވންސްކޮށް ޭދ ފައިާސ އަީކ ޑޮލަރ ަގތުމަ 

އޯ އަްށ ޮޑލަރު ލިޭބޭނ އެެހން ވަޞީލަތްތަެކއް ަފިހވެފަިއ ނެތުމުްނ .ޓީ.ހިްނގާ ުމާޢމަލާެތއް ނޫންަކމާިއ ެއސް

ަތކުންެވސް އެޑްވާންސްކޮްށ ހަމަަޖއްސާަފއިާވ ުއޞޫލެްއ ކަމާިއ ޔޮްޓ ޓުއަރްސ ޫންނ ެއހެންަފރާތް 

ސީ އިން ޔޮްޓ .ޑީ.ޓީ.ޑޮލަރ ޯހދަިއިދނުމަްށ ޝަުރޠުޮކށް ެއމް. އެސް .އޯ އަށް ބޭނުްނވާ ޔޫ.ޓީ.އެސް

އޯ އިްނ ވަނީ ޔޮޓް ްޓއާރސްައްށ ދައްކާަފިއ .ޓީ.އަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިާސގެ ބަެއއް، އެސް ޓްއާރސް

ކަމަށާއި، ިމީއ ސަރުކާރުެގ  ޤަވާިޢުދތަކާއި ުކްނފުނީެގ އުޞޫުލަތކާ މުިޅްނ ޚިލާަފށް ވަކިމީހަކަށް 

  .ބުާނ ަމްއސަލައޯ އިން ކޮށްަފިއވާ ކަެމއް ކަަމށް.ޓީ.ނާާޖިއޒް ފައިާދ ޯހދަިއދިުނމުެގ ގޮުތން ެއސް
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އޯ އިްނ ަޢަމލުކުރަމުްނ ަދީނ މަީތގަިއ .ޓީ.ފައިސާިދނުަމށްފަުހ ޑޮލަރު ގަްނނަކަމާއި، ައދި ިމހާރުވެސް އެސް

އޯ އަްށ ޑޮަލުރ ގަްނނަ .ޓީ.ދެންނެވިފަިއާވ ުއޞޫލުްނ ކަުމަގިއވާީތ އެޑްވާންސްޮކށް ފައިާސ ދިުނމަށްފަުހ އެސް

ޖާއިުޒ ފައިާދއެްއ ހޯދަިއިދނުމަްށ ހިްނާގ ޢަމަެލްއ ކަުމގެ ެހްއކެއް ލިބިފަިއ ނުާވތީ ިމ ގަުތމަކީ ވަިކ ފަާރތަކަްށ ނާ

 .ެއވެމައްސަަލ މިހިާސބުން ނިްނމީ

އޯ އިން ޔޮޓް ޓްާއރސް އާއެކު ެވފައިާވ ިތންަވަނ އެއްަބސްވުުމެގ ދަށުން ޑޮަލުރ ިވއްކުމަްށ .ޓީ.އެސް -2
ިދވެިހ ރުފިޔާއިްނ ބޮޑު ޢަދަެދއް ޔޮޓް ްޓއަރސްައށް ދީަފިއވާއިރު އޯއިން އެްޑވާންސަށް .ޓީ.ޝަރުތުކޮްށ ެއސް 

ެގ ިނަޔލަށް އެއްަބސްުވުމެގ ުމއްަދުތ ަހަމވިއިރު، އެުމއްަދުތެގ ތެޭރަގިއ ެއއްވެސް  2010ޑިެސމްބަރ  31
ބަރ ސެޕްެޓމް 20އޯއަްށ ޔޮްޓ ްޓައރސްިއން ދީަފިއ ނުވާަކްނ ފާަހަގ ކުރެވިފަިއ ީވނަަމވެްސ .ޓީ.ޑޮލަރެްއ އެސް

، 2011ޖޫްނ ، 2011ވަަނ ބައްދަލުވުުމގަިއ މާރްޗ  2010/26ގަިއ ބޭްއވި ޑިރެކްަޓރުްނެގ ބޯޑުގެ  2010
ިތްނ ލައްކަ ( 357,000.00މިިއން ޮކންެމ މަހެްއގަިއ  2011އަިދ ޑިެސމްބަރ  2011ސެޕްޓެމްބަރ 

ަބއްަދލުވުުމގެ ޔައުމިްއޔާިއްނ ޑޮލަރ ޔޮްޓ ޓްއަރސް އިްނ ގަުތަމށް ހުްއަދދީަފއިވާަކން އެ ) ފަންސާްސ ހަްތާހސް
ަކމަށް  2010ޑިެސްމބަރ  31އެނގެން އޮުތމާެއކު އެގްިރމެްނޓްެގ މުއްދަތު ހަަމވާ ާތރީޚެއްކަމުަގއި 
ވަަނ ނަންބަރުަގއި ދެަފރާތުްނ  7ޖެހިފަިއވަނީ ލިުޔމުަގއި ާވ ކުށަުކންކަމަްށ ބެެލވޭީތ ާއިއ ެއއްބަްސވުުމގެ 

ގްރިެމންޓްެގ މުއްަދތު އިުތުރ ކުރެިވދާނެކަަމްށ ަބޔާންކޮްށފަިއވާީތ މިކަން އެއްބަްސވެޭވ ުއޞޫލެްއގެަމތިްނ އެ
  .ޯއގެ ަސމާލުކަަމށް ެގނެްސ ެއއްބަސްުވން ިއސްލާޙް ކުރުަމށް އެފަރާަތށް އެްނީގއެވެ.ޓީ.އެސް

  
 

ައތޮުޅވެރިޔާެގ އިްސއެހީެތރިެޔއްެގ ަމގާމުަގިއ ހުރި ަފރާުތން އޭާނގެ ެގ އެޅުަމްށ .ހދ .1

ނުވަތަ ޭއާނެގ އަންެހުނންެގ ެގ ެހދުަމްށ ފިޭނ ބޮޑުކަތީބާ ުގިޅގެން ިފޭނ ފާަލން އަަޅއި ބާީކިވ ތަކެިތ 

ލިބިަފިއ ުނވާީތއާިއ ިމ މަްއސަލަ ުހށަހެިޅ ަފރާތުްނ ބޭނުންކޮްށފަިއވާަކން ސާބިތުކުެރވޭވަަރްށ ތަްޙޤީޤަްށ ހެކި 

ައތޮޅުވެިރާޔގެ އިްސއެީހތެިރާޔގެ މަގާުމގަިއ ހުިރ ފަރާުތން ފިޭނ ފާލަން .ބަޔާންކުރާ ހެކިްނގެ ހެކިބަހުްނވެްސ ހދ

އަތޮުޅވެިރޔާެގ .ެއޅުަމށްފަހު ބާީކ ހުރި ތަކެިތ ބޭނުންުކރިކަަމށް ހެކިބަސް ލިބިަފއިުނވާކަމުން، ހދ

ޭއނާގެ އޭނާެގ ެގ ުނވަތަ  ފަރާތުްނ ިފނޭ ާފލަން އަޅަިއ ބާީކވި ތަކެތި ީހތެިރާޔގެ މަާޤމުަގއި ހުރި އިސްއެ

ވަަނ އަހަރު ސަރުކާުރން ިފނޭއޮީފހަްށ  1990ފޫޓްެގ ފާަލެމއް ެއޅުމަްށޓަކަިއ  300ފިނޭަގއި .ހދ

ޫފޓްެގ ފާލަމެއްކަަމށާއި، މި ފާލަން ެއޅުަމށްފަހު ބާީކިވ  120ތަކެތި ޮފނުވި ަނމަވެްސ އަޅާފަިއަވނީ 

ކުޅުދުއްުފށީަގިއ ުހރި އޭާނެގ ެގ  ަފރާުތން ގެ އެީހެތރިާޔގެ މަޤާުމގަިއ ހުިރ ތަކެތި އޭުރ އަޮތޅުވެިރޔާ 

ންގޮްސފަިއ ގެ  އޭނާ ނުަވތަ އޭނާގެ ައންހެުންނގެ ގެ ެހދުަމށް ބޭުނންކޮްށފައިވާ ަކމަށާއި، މިތަކެތި 

 .ގުޅިގެންކަަމްށބުނާ މައްސަލަވަީނ ފިނޭ ބޮޑުަކތީބާ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

  .ސާިބތުުނާވތީ މި ަމއްސަަލ މިހިސާުބން ނިްނމީެއވެ އަންެހުނންެގ ެގ ހެދުަމށް ޭބނުންުކރިކަން
  

ތެެރއިން ފާަލްނ ިފނޭަގއި ފާަލމެްއ ެއޅުމަށް ލިބިފައިާވ ތަކެތީެގ .ވަނަ އަހަރު ހދ 2003 .2

ަދއުލަުތެގ ، ތީ އެޅުަމށްފަުހ ބާީކިވ ތަކެީތެގ ްސޓޮކް ިފޭނ ރަުށ ޮއފީުހން ފުރިަހމައަްށ ބަަލހައްާޓފަިއ ނުވާ

ފިނޭ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާގަިއ .ގައި ަބާޔން ކޮށްފައިވާ ފަަދއިން ހދ 8މާލިއްޔަތުގެ ަގާވއިުދގެ ބާބު 

ްނ އެެހން އެްއެޗްއ އުެފއްުދމަްށ ުނަވތަ ތަނުންޭދ ިޚދުަމެތްއ ބޭނުންކުުރމަްށ ުނވަތަ ެއތަކެިތ ޭބނުންކޮްށގެ 

ދިުނމުގައި ޭބނުްނކުރުމަށް ހޯދާަފިއ ބަހައްޓާ ތަކެތި ސްޓޮކަްށ ވައްދަިއ ސްޓޮކުން ތަެކިތ ދޫކުާރނަމަ ްސޮޓކުން 

ޓަުމްނ ބާކީ ކުރަމުން ގެންދިުއމަާށއި ސްޓޮކާ ގުޭޅ ެރކޯޑުތަްއ ރަްއާކެތރި ަކމާއެުކ ުފރިހަަމއަްށ ބަލަަހއް

ގެންދިުއމަށާއި ަތފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންުގމަށް ިލބޭ ތަކެތީެގ ސްޮޓކް ބާކީވެސް ފުިރހަމަައށް ބަލަަހްއޓަމުްނ 

ގެންދިުއމަށާއި، ެއއް އޮފީުހގެ ބެުލުމގެ ދަުށަގއި ުހްނނަ ތަކެތި އެހެްނ އޮީފހަކަށް ބަދަުލކުރާނަމަ، ލިޔެިކުޔމުން 

  .ފިނޭ ކައުންސިލްެގ ިއދާާރައށް ެއްނގީެއވެ.ަމށް ހދއެނގެްނ ހުންާނނެގޮަތށް ބެލެެހއްޓު

ިދއްލީއަްށ ޝާިހދުާއިއ، އަޙްަމުދ ަތސްމީްނ ޢަީލ هللا ރައްިޔތުްނެގ މަުޖލީހުެގ ެދ މެމްަބރުންކަަމށްާވ ޢަްބދު 

هللا ލީހުެގ ދެ ެމމްބަރުންަކމަްށވާ ޢަބްދުރަްއޔިުތްނެގ މަޖި ޓިކެޓަކީ ދީފަިއވާކަމަށްބުާނ  ާއރުން .އެމް.ޖީ ވަޑަިއގަުތމަށް 

ާއރުން ދިްނ ޓިކެެޓއްކަން އެނގެްނ ނެތުާމއި، ެއ ދެޭބފުޅުްނ .މްއެ.އަށް ޖީދުއާއި، އަްޙމަދު ތަސްމީން ަޢލީޝާހި

 ަފރާތްތަކާ  ެގ ިއސްާއރު.ެއމް.ާމއި، އެ ދެބޭުފޅުްނ ޖީއެ ޓިކެޓުަގއި ދަތުރުުކރެްއވިކަްނ ެއނގެްނނެތު 

ނާެއއް ބައްދަލުކުރެްއވުަމށް ކޮަލމްބޯިއން ދިއްީލއަްށ ދަތުުރކުރެއްވިަކން ާސބިތުކުރެޭވެނ ެއްއވެްސ ހެއްެކްއ ޤަރީ 

  .ފައިުނވާތީ، ިމހިސާބުްނ މިމަްއސަލަ ިނންީމއެވެލިބި

  

މާޭލ އިންޓަރޭނޝަނަލް ެއއަރޯޕޓް ޕްރަިއވަޓަިއްޒ ކުރުމުގެ ދަުށްނ އެައރޕޯޓް ިހްނގުްނ ޙަާވލުކުރުާމ 

ލަްއަކ ރުފިޔާ  1އާރް ެގ ވެިރްނެގ އަތުްނ ަތްސމީްނއަށާއި، ާޝހިދުއަށް .އެމް .ގުިޅގެން، ޖީ

ިދ އެކަާމ ުގިޅގެްނ ެއދެީމހުން ސްރީލަންާކގެ ަމގުން އިންޑިާއގެ ނިުއދިއްީލއަްށ ދީފަިއވާކަަމށާއި، އަ

  .އާްރއާ ަބއްދަލުކޮްށފަިއވާކަމަށްުބނާ މަްއސަލަ.ެއމް.ގޮސް ޖީ
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