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 ބަލަން ހަމަޖެއްސި 
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ްނވެެގްނ ގާތްަގނޑަކަށް

ލާނާ ުގިޅގެން ިބްނ ދޫ

ފަާރ 2 އޭގެ ތެރެިއން 

އީހތެިރާޔއާ ޮއންަނ ގާ

ި ުހިރ ފަރާތަކީ ކަަރ

އޭގެ ަގވާރިންނ.އީ .އެމް

ުރގެ ތަކެތި ޭބނުންކު

އަގއި ެއނޫން ގޮތަަކްށ

 ކޮމިޝަނުން

ސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

މށްޓަކަިއ ިބން ދޫކުަރްނ

ތޅުޮއފީުހން ުކރި އިޢުލާ

ދޫޮކށްފަިއާވ ކަމަށާއި، 

އަޮތޅުެވރިާޔެގ ިއސްއެ

ގެ ޗެއާރމަންކަުމގައި

ށާއި، އެހެންކަމުން، އެ

 ލިބޭ ޮގތަްށ ސަރުކާ

ލިެބން އޮތްކަެމއް އެއް

 މައްސ

ނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަ

އަތޮ.ނު ހިސާުބގައި ބ

ބިން ދޫ ފަރާތަކަށް 3 

 ދިީނ އެމީުހްނާނ އަ

 .ނާ މައްސަަލ

ނރޖީ އޮޯތރިޓީެގ ބޯޑު

 އަންނަ މީހެްއ ކަމަށާ

ނ އަިމއްލަ ަފިއދާ 

ތަ ދަޢުަލތަްއ ަފއިދާއެ

 
ރ 

އޭދަުފށިން ިސާނ.ބ

ވަަނ އަހަުރ ެފުށނު

ޤަާވޢީދާ ޚިލާފަްށ 

ބިންތަްއ ެއގޮތަްށ

ސަބަބުންކަމަށް ުބނާ

  

ޯމލްޑިްވސް އެނަ 

ވިޔަާފރި ކުަރމުްނ

ބޭނުންކުަރމުްނަދީނ

ރައްިޔތުްނގެ ުނވަ

1 

ސުމާރު
 ނަންބަރު 
1 

2 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ިއ، އެނަރީޖ ީނ އޭރުެވްސ ގެންުގޅު އުޞޫލުކަމާ މިހާރުވެްސ ކޭބަްލ ފާސްކުުރމުަގއި ެގންުގޅެ

އި، ެއގޮުތން، ބޯޑަކީ ހަމައެަކނި ޮއތޯިރޓީގެ އެިކއެކި ބޯޑަީކ ަގވަރިންނގ ޯބޑެއް ކަމާ އޮތޯރިީޓގެ

އި، އަިދ ޯބޑް ެމމްބަުރންަންށ މުާސރަެއްއ ރާްތ ކަމާ ކަލް ެއޑްވައިްޒ ދޭ ފަކަންކަމާުގޅޭ ގޮތުން ޓެކްނި

އި، އަިދ ަހމައެެހންެމ މުޙިްނމު ކަންަތއްތަްއ ނިްނމުުމގަިއ ަލވަންްސއެްއެވސް ނުލިޭބެނ ކަމާ ނުަވތަ އެ 

މައްސަަލ ހުަށެހޅި ފަާރތުްނ ާފހަގަކޮށްަފިއވާ އި، ަރންނުޖެޭހ ކަމާކޮންމެެހން ބޯުޑން ފާސްކު

ރޑްތަކަްށ ) ބެސެކް(ޕްރޫވަލްސް ސަރވިސް ފޮރ ކޭބަލްސް ބްރިޓިޝް އެ ކޭބަލްތަކަކީ ގެ ސްޓޭންޑަ

އޭެގ .އީ.އި، އެމްސެްޓފިކެޓް ހުށަަހޅާަފއިވާ ކަމާ ފެތޭ ކޭބަލްތަކެްއކަން އަންދޭ ކޮންފޯމިޓީ

މަސައްކަްތތަކުެގ ތެޭރގައި ހަކަތައާބެހޭ ޮގތުްނ ރާއްޭޖަގއި ހަދާ ަގާވއިުދތަްއ ފާސްކުރުްނ 

އި، އެފަދަ ގަވާިއުދތައް ބޯޑުްނ ލަފާ ދޭ ފަރާތެްއ ކަމާ  ބޯޑަކީ ަހަމއެކަނި ހިމެިނފަިއވީނަމަވެސް،

ފާސްކުރަމުްނ ުނގެންދާކަމުގަިއ ިމމައްސަަލ މިޮކިމޝަނުން ބެލިބެުލމުްނ ެއނޭގތީާއިއ، ިމކަމުގަިއ 

ގަާވއިާދ ޚިލާފްަކެމއް އަިދ ކޮރަޕްަޝނުެގ ޢަމަލެއް ހިނގާަފިއވާކަން ެއނގެން ނެތުމުްނ މިމަްއސަލަ 

  .ހިސާބުން ނިންމީއެވެމި

  

ކުރަމުްނާދ ަތްނ ފެންަނ ކަަމށާއި، އެގޮުތން، ޭއާނ ައމިއްަލއަްށ ިވއްކަްނ ގެނެސްަފއި ުހިރ 

ކޭބަލްތަކަކީ ބަިއނަލްައގްާވމީ ކޭަބލް ޓެސްޓިްނގ އޮޯތރިޓީއަުކްނ ސެޓިފައިޑްޮކްށފައިުނާވ 

ެނ ަގއިޑްލަިއންއެްއ ޢާްނމުކޮްށ ޝާިޢުއނުކޮށް، އޭާނެގ ކޭބަލްތަކަށްވާއިރު، ކޭބަްލ އެޕްޫރްވކުރާ

އޭިއން އެޕްރޫްވކޮށްފައިވާ ަކމަާށިއ، ައިދ .އީ.ނުފޫޒާިއ ާބރުެގ ބޭނުންކޮްށގެން، މިކޭބަލްތަްއ އެމް

 .މިކޭބަލްތަްއ މިފްޯކއަށް ވިއްކަމުންާދ ކަމަށް ބުނާ މަްއސަލަ

  

މާޭލ ހުޅަނުގ ފަރާތުގައި ލަިއސަންސް ެނގުަމްށ ޓެސްޓް ހަދާަތނުެގ ކުރިަމިތން ޕެޓްރޯްލ 

ސްޓޭޝަްނތަްއ ފަހަުތގަިއ ޕާކްކުރުމަްށ ހަދާަފއިހުިރ ސްލޮޓްތަަކށް ބަެއްއ ުކންފުިނތަކުްނ 

ިއާދ ޕާކްކުރަުމންދަނީ ކުލި ަދއްކަިއގެްނ ކަމަށާއި، ަނަމވެސް، ަބއެްއ ަފރާތްތަުކން އެަތުނގައި ގަވާ 

މިކޮިމަޝނަްށ ުހށަހެޅުުނ ޝަކުވާާއ ގުޅިެގްނ، ެއތަނަށް ޚިލާފަްށ ޕާކްކުރަުމންދާ ކަަމށާއި، ެއގޮތުން، 

ެގ ެވހިކަލަކާއި، " (NEXSAR)ނެކްސަރ "އެތަުނގަިއ މިކޮމިަޝނުެގ ީޓމެްއ ގޮސްެގްނ ބެލިއިރު، 

ައިދ ެއވެހިކަލްަތްއ ޕާކްކޮށްފަިއ  އެްލގެ ވެިހކަލެއް ގަާވއިާދ ިޚލާފަށް ޕާކްކޮށްފައިވާ ަކމަާށއި،.ކޭ.އާރު

ހުންަނނީ އެްއެވސް ފަރާތަކުްނ އަދި ުކއްަޔްށ ހިފާފައިނުވާ ހުްސ ސްލޮެޓއްަގއިަކން ިމމައްސަލަ 

މިކޮމިަޝނުްނ ެބލިބެލުމުްނ ެއނޭގތީއާއި، ައިދ ެއވެހިކަލްތައް ޕާކްޮކށްފަިއ ުހންަނނީ ސަރުކާރަްށ 

މާޭލ ހުަޅނުގ ަފރާތުަގިއ ލަިއަސންްސ ެނގުަމްށ ދުއްވާ ަޞރަޙަްއުދ ކުރިަމތިން ހުންަނ 

ކައުންސިުލން ވެހިކަްލ  މާޭލ ސިޓީ، ޕެޓްރޯލް ޝެޑާ ޖެހިެގން އިރަްށ އޮންނަ ބިުމަގއި

ޕާރކްކުރަން ަހދާފައިވާ ސްޮލްޓތަކަކީ ކުއްަޔށްިދނުމަްށ ަހދާފަިއާވ ތަްނތަްނ ކަަމށާއި، 

މިތަްނތަްނ ކުްއަޔށް ދޫކުުރމަށް އިުޢލާންކުރުުމން، ކުންފުިނތަކުން ަގާވއިުދން ސްލޮޓް ުކއްަޔްށ 

އޭރުއްުސރެ މިަތނުަގިއ ހިފަިއެގްނ ެވހިކަލް ޕާކްކުރަމުްނ ގެންާދ ކަމަާށއި، ަނމަވެްސ 

ކުންުފނީެގ ވެހިކަްލތަްއ ޕާރކްކޮްށަފިއ " (NEXSAR)ނެކްަސރ "ޕާރކްކުރަމުން ެގންާދ 

ޕީގެ .ޑީ .އެހުްނަނނީ ސަުރކާރަށް ަދއްކަންެޖހޭ ަފއިާސ ުނަދްއކާ ކަމަާށއި، މިކުންފުންޏަީކ ެއމް

އެލްެގ .ކޭ .އެކްޓިވިސްެޓއްެގ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެުކންފުީނގެ ވެހިކަލްތަުކެގ އިތުރުން އާރު
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ެއޮގތަށް ުކއްަޔށް ުނދީ ހުްނަނ ، ކަން އެނގޭީތއާއި ދައްަކންޖެހޭ ެއްއވެސް ފަިއސާއެްއ ނުދައްކާ

ބަެއްއ ފަރާތްތަުކން ުކިލ ނުދައްާކ ޭބނުްނކުރުމުން، އެަފާރތްތަކަްށ ެއތަްނތަނުން ާނޖާިއޒް  ން ތަންތަ 

ފައިާދ ެނގުުމގެ ފުރުޞަުތ ަވރަްށ ބޮޑުކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ގަބޫުލކުރާތީ، އެަތންަތނުން ެދޭވ 

، ކުރިޔަްށ ގެްނދެޭވެނ ޮގތަކަށް ފަރާތްތަކަްށ ހަަމހަަމ ުފރުޞަުތދީގެްނ ޚިދުަމތްަތއްވެްސ ހުރިާހ 

ޫދކުުރަމށް ހަަމޖައްާސފަިއ އޮްނނަ ުއޞޫާލ އެްއގޮަތށް ެއަތންަތން ކުއްޔަށް ދޫކުރުަމށާއި،  ކުއްޔަށް

އަިދ އެގޮތަްށ ަގވާިއާދ ޚިލާފަްށ އެތަުނަގިއ ޕާކްކޮށްފަިއ ުހރި ެވިހކަލްތަކުގެ ެވރިަފރާތްތަކާެމދު 

ފިޔަަވޅު އަަޅއި، ެއތަކެިތ ެއަތނުްނ ނެުގމަށްަފހު، މިކޮމިޝަަނށް އެްނގުަމށް މާލޭ ިސޓީ 

 .ެއވެކައުންސިްލގެ އިާދރާއަްށ އެންގީ 

  

  .އެތަުނަގއި ޕާރކްކުރަމުްނދާ ކަަމށް ބުނާ ަމއްސަލަ ވެހިކަލްަތއްެވސް އެފަާރުތެގ ބާުރގައި

  

އެސް ެމޝިްނތަކަކީ އެމެިޝން ޭބުނންކޮށްެގްނ .އޯ.ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކއިްނ ދޫުކރާ ޕީ

ހިްނގޭ ކާޑުގެ މުޢާމަާލތްތަކުްނ ވަިކ ޕަސަްނޓޭޖެްއ އެޭބްނަކށް ދައްާކގޮތަްށ ިވޔަފާރިުކާރ 

ފަރާްތތަކާ ަޙވާލުކުރެޭވ ޕީއޯއެސް ެމޝިްނތަކެއް ަކމަާށއި، އެމެިޝނަްށ ފަރާތްތަކަށާއި، ިޚދުމަތް ދޭ 

އެޭދ ފަރާތްތަަކްށ މެިޝްނ ދޫކުުރުމގަިއ ބަާލ ަކންަތްއތަކުެގ ެތރޭަގިއ ިވޔަފާީރެގ ބާަވތް، އެތަނަކުން 

ާވ ބަތް ައދި ވިަޔފާރިކޮށްފައި ކާޑުގެ މުާޢމަލާތްތައް ހިްނގޭެނ ިމްނަވރާއި، ިމހާުރގެ ވިޔަާފރީެގ ިނސް

ްއދަާތއި، ބޭންުކގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންުޓގެ މުާޢމަލާތްަތއް ހިްނޭގނެ ިމްނވަރު ހިމެނޭ ކަަމށާއި، މު

އާްނމުކޮށް މެިޝން ދޫކުެރވެނީ ެއޕްލިކޭޝަން ޯފްމ ލިބޭ ތަރުތީުބްނ ކަމަާށއި، ެއެހންަނމަވެސް، 

ންެދއްގައި ުނވަަތ ބޭންކާއި، އެިވޔަފާިރއަކުްނ ބޭންކަށް އިުތރު ފައިދާ ލިބޭެނ ަކމަށް ެފިނއްޖެ ހި 

އެކަސްޓަމަރަާކިއ އޮންަނ އެެހްނ ވިޔަފާީރެގ ުގޅުަމްށ ބެލުަމށްފަހު، ައިދ ެމޝިްނ ދޫުކރުމުގަިއ ބަލާ 

ކަންތަްއތަކުގެ ެތރޭގަިއ ިހމެނޭ ކަންތަްއތަކަށް ބަލާަފއި ެއތަރުތީުބން ޫނންގޮތެްއެވސް މެިޝްނ 

ަކނޑައެޅިގެްނ ހަރަުކވެްސ ވަކި އަަދދަކަްށ ބަޖެްޓ ބެހެއްޭޓ ކަަމށާއި، ެއމެޝިންތަކަީކ ކޮންެމ އަ 

ަވަނ އަަހރުގެ މެޝިްނަތްއ ލިބިފަިއވަީނ ޫޖންަމހުެގ 2011ކަމަާށއި،  ދެޭވ އެްއޗެއް 

ކާުޑން ަފއިސާ ެކނޭޑގޮަތްށ މެިޝނެްއ ބަހައްަޓން ބޭނުްނވެެގްނ  ފިހާރައަަކށްމާލޭަގއި ހިްނގާ 

އެްލައށް އެޕްލިކޭޝަްނ ފޯެމްއ ހުަށހަާޅފައިާވ .އެމް.ަވނަ ައހަރުެގ ކުރީކޮޅުަގއި ބީ 2011

 3ކަމަށާއި، ަނަމެވސް މިައާދ ހަަމއަްށ ެއމެިޝްނ ދޫނުކުާރ ަކަމށާއި، އެަފރާތަްށވުެރ 

ެމޝިން ދޫކޮށްފަިއވާ ކަަމްށ ުބާނ ފަާރތަކަށް  ފަުހން އެޕްލިކޭޝަން ޯފމް ހުށަހެޅި މަސް

  .މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ވަަނ އަހަުރގެ ފަހުކޮުޅން ެފށިެގން  2010ތެރޭގައިކަަމށްުވާމއެކު، އެެމިޝްނތައް ލިުބމުްނ 

ެވުމންދާކަަމށާިއ އް ތަރުތީުބްނ ެމޝިްނ ދޫކުރެވަަނ ައހަރުެގ މިހާތަަންށ ލިބިފައިާވ ޯފމްތަ 2011

މަސައްކަތް ކުެރެވުމންާދ ތަުރތީބުްނ ހަފްތާއެްއާހ ޝަކުވާ ހުަށހެޅި ފަރާތުްނ ެއދިަފިއވާ މެިޝން، 

ވާތީ، މިމަްއސަލަ އަްނގާފައި ބޭންްކ އޮްފ މޯލްޑިވްްސއިްނ ދުވަްސތެޭރގަިއ ބެހެއްޭޓނެ ކަަމްށ 

 .މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

  

އަތޮުޅ ކަުއްނސިލްގެ ިއާދރާެގ .ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިަޝނުްނ އެކުލަވާަލއި ާފސްކޮށްެދވުނު ގއ

ނަޑށް، އެއިދާާރގެ ީސިނައރ ިއންވެސްިޓޭގޓަރގެ މަާގުމގަިއ ހުރި ަފާރތް ަހމަޖެއް  ސުމަްށ އޮިނގަ

ފޮނުާވފަިއވަނީ ސީނިައރ ލީގަްލ އޮފިސަރގެ މަގާަމށް ކަމަށާއި، އޭާނއަކީ ެއދާިއރާގެ މަގާމެްއެގ 

ގެ ރޭންކުަގއި ހުރި ފަރާތަކަްށވާީތ އޭނާ ލީގަލް އޮިފަސރގެ މަާގުމގެ ޝަރުޠު ަހމަާވ  1އެްސ .އެމް

ެއކޮމިޝަަންށ ކަމަށާއި، އެިސސްޓަންޓް ޑިެރކްޓަރެއްެގ ަމާގމަްށ އޭާނ ަހމަޖެްއސުމަްށ 

ފޮނުާވފަިއވާކަމަްށ މިކޮމިޝަނަްށ ހުށަެހޅުނު ޝަކުާވގަިއާވ މަޢުލޫމާތަކީ ެތުދ މަޢުލޫމާެތްއ 

 . ްނގާަފއިާވތީ، ިމމައްަސލަ މިިހސާބުްނ ނިންީމއެވެއަ ންނު ނޫންކަަމށް ިސިވްލ ސަރވިސް ޮކިމޝަ

  

އެޮއިނަގނޑުަގިއ އާ އޮިނަގނޑު ފާސްކޮށްފަިއވާިއރު،  ިއދާާރގެ ކަުއންސިލްގެ  އަޮތޅު.ގއ

މިހާރު ހުރި ބަެއއް ަމޤާްމތަކަށް ޝަރުޠު ހަަމނުާވ ފަރާްތތައް ހަމަެޖއްސުމަށް އެިއާދރާއިްނ 

ނުޑގަިއ ިހމެޭނ  މަސައްކަްތ ކުރަުމންާދ ކަމަާށއި، ެއގޮތުން، ކަުއންިސލް އިާދރާގެ އާ އޮިނގަ

ަގއި މިހާުރ ުހިރ އެސިސްޓެްންޓ ޑިރެކްޓަރެގ ަމޤާްމ އެއިދާާރގެ އިްނވެސްިޓގޭޓަރގެ މަާޤމު

ފަރާތް ހަަމޖެއްުސމަށްޓަކައި ިމހާރު ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނަްށ ފޮނުވާަފިއވާ ކަމަްށ ބުާނ 

  .މައްސަލަ

  

5 

މާލޭގެ އެކިއެކި ޞަރަޙައްދުތަުކގަިއ ހަދާަފއިާވ ޕާކުތަކުގަިއ ގަްސއިންދާ، މީހުްނނަްށ އިީށދެޭވެނ 

 މާޭލ ސިޓީ ްއ ާޤއިމްކުުރމަްށ ބޭނުންެވެގން ނިޒާމަކާއި، ކުޑަކުދިްނނަްށ ކުޅެުއޅެވޭެނ ނިޒާމެ 

ަމުޢލޫމާުތ ޝީުޓގައި ެއތަްނތަްނ  ދިން އިޢުާލނާ ގުިޅގެްނ ކޮށްަފިއވާ ިއދާރާިއްނ  ގެކައުންސިލް 

ނަޑައޅައިވަކި ުމްއދަެތއް  ދޫުކރާނެކުއްޔަްށ  ިމކޮމިޝަަނށް ަބޔާންޮކްށފައިުނވާކަްނ  ކަ

 ފަރާތްތަުކން ިބޑް ކާމިޔާބު ުކރެވިްއެޖނަމަ  ހުށަހަޅާ އެއިޢުާލާނ ުގޅިެގން،  ފާހަގަކުެރވޭތީ،

އެފަރާތްތަކަށް ެއތަންަތްނ ލިބޭެނ މުްއދަތުަތްއ ބިްޑ ުހށަހެުޅމުެގ ުކރިން އެފަރާްތތަކަށް އެްނގުަމްށ 

  .މާލޭ ސިޓީ ކަުއްނސިލްގެ އިާދރާައްށ އެންުގމަްށ ިންނމީެއވެ

ުޢލާނާ ގުޅިގެްނ ފޯމެްއ މާލޭެގ ޕާކްތަްއ ބިޑްކުރުމާިއ ބެޭހ ޮގތުްނ ކުރި  ފުރަތަަމ އި

ެދ ެދވަަނައްށ  ބާޠިލްކޮށްފަިއވާ ަކމަށާއި، އިޢުާލން ކުޑަަކމަްށ ބުނެމުްއދަތު ނަގާަފިއވަނިކޮށް، 

ފޯމުގަިއ ބިްޑ  އިޢުލާުނ ކުުރމަްށފަހު ދޫކުަރންފެީށ ފުަރތަަމ ދޫުކިރ މަޢުލޫމާުތ ޯފުމކަމަށާއި،

ެގ ޭބންްކ ެގރެންޓީއެްއ ޮއްނަންނ ) އެއްަލއްކަ ރުފިޔާ( 100,000/-ކިއުރިީޓެގ ޮގުތގަިއ ސެ

އޮގަސްްޓ ގެ އިޢުލާާނ ގުޅޭ ފޯަމީކ  2އެ ފޯުމގެ ފަުހން ، ކަަމށް ހިމަނާަފއިާވ ކަމަށާއިޖެހޭޭނ 

ެނ ކަމަްށ ހުށަހަަޅްނ ޖެހޭ ބިްޑ ވަަނ ުދވަަހށް  14 ,ަގއި ދޫކުިރ ފޯެމްއކަމާއި  08އޮގަސްްޓ 

ން ދޫކުާރއިރު، ދެަފރާަތްށވެްސ އި، މާޭލގެ ިބންތަްއ ބިްޑ އުޞޫލުށާ ކަމަ ބުނެފަިއވާ 

6 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ފައިާދތަކެްއ ާވނެކަމަށާއި، ިސޓީ ކައުްނސިލަށް އޮްތ ފައިދާއަކީ ެއތަްނ ފެހިޮކްށ 

އާްޢމުން އިީށްނނާެނ ބުރުތަާކއި، ކުދިްނ ކުޅޭެނ އެިކ އެިކ  ގަސްެހއްުދމާިއ ުކޑަކުދިްނނާއި

ބިޑު ކުާރ ފަރާތަްށ  ،ަމެވސްނަ ،އާލާތްަތްއ ބެެހްއޓުންކަްނ ެއމަޢުޫލމާުތ ފޯމުގަިއާވ ކަމަށާއި 

އޮތް ފައިދާއަކީ ކޮބައިކަން ަބާޔްނކުރެވިފައިނުވުާމއި، އެކަށީެގންާވ ަމޢުލޫމާުތ އެކުެލިވފަިއ 

ނޑައެޅިަފއިުނުވމަށާއި، ިމ ިބންތަްއ ަނާގ ފަާރްތތަުކެގ  ނުވާަކމަށާއި، ދޫކުރާެނ ުމއްަދތެްއ ކަ

ްނވާ ފަާރތަކަށް ެއ ބިެމއްަގިއ ތެރެިއން ކަުއްނސިލުްނ ބޭނުްނެވއްޖެ ހިނދެއްގަިއ ބޭނު

ވިޔަާފރީެގ ުއޫޞލުން ކޮްނމެެވްސ ކަމެްއ ުކރުމުެގ ފުރުަޞތު ދެވިދާނެކަަމށް ދެކޭަކމަށް ުބާނ 

 .މައްސަލަ

 
 
  

ަރސްޫދގަިއ  ހުްނނަ  ޕޮިލްސ  ސްޓޭޝަުނގަިއ  ތިޭބ ފުލުުހްނނަށް ަކއްކާ ކާްނދޭެނ ފަާރތެއް .އއ

‐13(IUL): ހޯދުަމްށ  މިނިްސޓްރީ  އޮްފ  ިފނޭންްސ  އެންްޑ  ޓްރެޜަީރން  ކުރި  ނަންބަރު

K/13/2011/76 )08  އިޢުާލނާ ގުޅިގެން، އެަމަސއްކަތް ަފރާތަާކ ަޙވާލުކުރުުމެގ ) 2011މާރްޗ

ަގއި ބުނެަފއިާވ  8.15ކަންތައް ކުިރަޔްށ ގެންގޮސްަފއިަވނީ، ދަޢުަލތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގާވއިުދގެ 

، 8.17، 8.16އި، މާގަިއ ބުނެަފިއވާ ަފަދއިްނ މަޢުޫލމާުތީދގެްނ ކަ 8.16ގޮަތށް އިޢުލާންކުރެިވ 

ިހސާބު ބަލާ  ަގއި ބުނެަފއިވާ ަފދައިން އަންާދސީ ހިސާބުތައް ަބލަިއގަނެ އަްނދާސީ 8.20، 8.19

ަކން ފަރާތަށްކޮމިޓީން އަްނާދސީ ހިސާބުަތއް ބެލުމަށްފަހު، ެއންމެ ގިަނއިން ޮޕއިންޓް ލިބިަފއިާވ 

 .އެނގޭތީ ިމމައްަސލަ މިިހސާބުްނ ިނންމީއެވެ

  

  

ރާއްެޖތެރޭގެ ރަށްަރށުަގއި ހުރި ބައެއް ޕޮލިްސ ސްޓޭޝަްނތަކުެގ ކައްކާ ކާްނދިނުުމެގ 

ޯހދުމަށް މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްެރޜަރީން ކުިރ  މަސައްކަްތ ކޮްށޭދެނ ފަރާތެއް 

ަރސްދޫަގިއ ުހންަނ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަުނގަިއ ިތބޭ ފުލުހުންަންށ ކައްކާ .އިޢުލާާނ ގުޅިގެން، އއ

ކާންޭދނެ ފަރާެތްއ ޯހދުމާެބޭހ ޮގުތން ހުަށހަޅާފަިއާވ މަުޢލޫމާުތ ކަރުދާހުގަިއވަީނ އެަކމަްށ ެއިދ 

މާރކްްސ ދެވޭެނ ކަމަްށ ކަމަާށއި، އެެހން ނަަމެވސް،  25%ގެ ޕްރޮަފއިލް ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކު 

މިހާުރ ިމމަަސްއކަތް ަޙވާލުކޮށްަފއިާވ ފަާރތަކީ މިބީލަމަށް ުހށަހަޅަންެޖހޭ މަޢުޫލާމތުތަްއ 

  .ފުރިހަމަނުކޮްށ ުހށަަހާޅފައިާވ ފަރާތެއްަކން ފާަހގަކުެރވޭ ކަަމށް ބުނާ ަމއްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެމަަސްއކަތް ަޙވާލުކޮށްަފިއވަނީ އިވެުލއޭަޝނުްނ އެްނެމ  މިކޮިމޝަުންނ ބެލިބެުލމުަގއި،މިމަްއސަަލ 

ކަމާއި، ިމމައްސަލަ ހުށަެހިޅ  ތަރާތާ ފަރާުތެގ ތެރެިއން ކުޑަައގު ހުށަހެޅި  2ގިނަ ޕޮިއންޓް ިލބުނު 

ްއ ފަރާތުްނ ުބނެަފއިާވ ގޮތަްށ އިޢުލާާނގުޭޅ ަމސައްކަތްަތްއ ުނވަތަ މަަސއްކަުތގެ ަބއެ

ޙަވާލުކޮށްަފއިުނާވކަމާއި، ިމމަަސްއކަްތ ޙަވާލުކުރުުމގަިއ ކޮރަޕްަޝަނށް ަމގުަފހިވާަފަދ ޢަމަެލއް 

  .ހިނގާފަިއވާކަްނ ފާހަގަުކެރވިަފއިުނވާީތ ިމމައްސަަލ މިހިސާުބން ނިްނމީެއވެ

 

  

ެއދުުރވެީހގެ ސެިކއުރިީޓ ބެލެހެްއޓުމާއި، މެއިންޓަަނންސް ައިދ .އަިދ ވ 2،1ފިލާބިލްޑިންގ 

ފޮޅާސާފުކޮށްދޭެނ ފަރާތެްއ ހޯުދމަްށ ބޭުނންެވެގން މިނިްސޓްީރ އޮްފ އެޑިޔުޭކޝަުންނ 

 (IUL)ކޮށްފަިއވާ ަނންަބރު  22TF/1/2011/19 )17  ގުޅިެގްނ  ޢުާލނާ އި) 2011ާމްޗ

ދާސީހިސާުބ ހުށަހެާޅފަިއވާ ަކމަށާއި، މަސައްަކތަށް މަޢުލޫާމތު ދިްނ ފަރާތަުކން އަން  14

ދުަވހު މިނިްސޓްރީން ުބނެފަިއަވނީ މަސައްކަތް ޙަވާުލކުރާނީ އިޢުާލުނަގއިވާ ިތން ަކންަތއްވެްސ 

ކޮށްެދވޭެނ ަފރާަތކާއި ަކމަށާއި، ެއހެންަކމުްނ ޮކންެމ ފަާރތަކުްނވެްސ އަންާދީސހިސާުބ 

ތިންކަންތަކަްށ ކަމަްށ ިމނިސްްޓރީްނ ބުިނ ނަަމވެްސ ައންދާސީިހާސުބ ހުށަހަޅަންެޖހޭީނ މި

ހުަށހަޅާަފިއވަީނ ަހމައެކަިނ މެިއންޓަނަންސްގެ ަކންތަކަްށ ކަމަށާއި، ތުްނ ހުށަހެިޅ ެއއްފަރާ 

  .ނަަމވެސް މިާހރު އެފަރާާތ ަމސައްަކތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުާނ ަމްއސަލަ
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ަކމާއި، ފިާހރަައކުން  2އެމްައްށ ޭބނުްނާވ ކުޅިަވުރ ސާމާުނ ާޢންުމޮގތެްއގަިއ ގަނެަފިއވަީނ .އޭ.އެފް

އިޢުލާން ކޮށްފައިުނވާ ކަމާިއ ިއތުރު ފަރާތަުކްނ ކޯޓޭޝަްނ ހޯާދފައިުނވާކަްނ ަގތުަމްށ މިތަކެިތ 

 14ްށ ސެެލކްޓްކުރި ފާހަގަކުެރޭވ ކަާމއި، ިމތަކެތީެގ ތަފްޟީްލ ޗެކްުކރުމުެގ ގޮތުން ރެންޑަމްކޮ

ވަުއަޗުރ މިހާުރ ފެްނނަން ނެތުމުން، އެވަުއޗަުރތަކުްނ ަޚރަދުކޮްށގެްނ  05ވަިއޗަުރެގ ތެެރއިން 

 އެއްފިހާރައަުކންގެނެްސފަިއވަނީ ކޮންތަކެއްޗެއްަކްނ ެއނޭގޭނ ިއުތުރ ލިޔުެމއް ނެތް ކަާމއި، 

ެރއިްނ ފައިސާ ުނދައްކާ ހުންަނ ވަރަްށ ގަނެަފިއާވ ތަކެްއޗަްށ އެަފާރތުން ފޮނުާވފަިއވާ ބިްލތަކުގެ ތެ

ެއމްަގިއ ަވރަށް ުކރިއްސުެރ ެފށިގެން ހުްނނަކަްނ ފާހަގަކުެރޭވ .އޭ.ގިަނ ކްރެޑިްޓ ިބލްތަްއ ެއފް

ަގިއ ފޮނުާވފަިއވާ ސިޓީއާއެކު އެުދަވހާ ހަމައަށް  2010ާމރޗް  02އެމްއަށް .އޭ.ކަމާއި، އެފް

ެގ ތަފްޞީްލ ޮފުނވާފައިވާިއރު، އޭގެ ެތރެިއްނ ުރފިޔާެގ ބިލްތަކު  643،500.00ނުަދއްކާ ހުިރ 

ރުފިާޔ ުނދަްއކާ ހުރިކަްނ  624،295.00ރުފިޔާ ަދއްކާފަިއވާއިރު ައިދެވްސ  19،205.00

އެމްއަްށ ބޭުންނވާ ކުިޅަވރު ާސމާުނ ގަުތމުގަިއ މިހާުރ ޢަމަުލކުރަމުްނދާ .އޭ.ފާހަގަކުެރޭވ ކަާމިއ، އެފް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯިސއޭޝަން އޮްފ ޯމލްޑިވްސް އަީކ ދަޢުލަުތެގ ބަެޖުޓން ކޮންެމ ައހަަރކުވެްސ 

ބޮޑު ހޭަދއެއްުކަރމުްނ ައންަނ ަފރާތެއް ކަމަާށއި، ައދި އޭެގ ިއުތރުން ރައްޔިުތްނެގ އެތައް 

ުކރަމުްނ  އި، ަނަމެވސް އެަފރާތުންބިންތަކެްއ ެއްއެވސް ކުްއޔަާކ ނުަލއި ދީފަިއާވ ތަނެއްކަމަށާ 

ޔަާފރީގެ ުމޢާމަލާތްަތއް ކުަރމުންދަނީ ކޮރަްޕޝަނަށް ަމގުފަިހވާޮގތަްށ އަްނނަ ެއކިބާވަުރގެ ވި 

ލައްަކ އަށްވުެރ ގިަނ  7ސާްފ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ުފޓްބޯޅަ މުބާާރތް  2008ކަމަށާއި، އެޮގތުްނ 

އެަމްށ .އޭ.ކަމަާށއި، އެމުާބރާތަްށފަހުވެސް އެފްވާރުފިާޔގެ މުާދ ިބޑްކުރުމަާކ ނުލަިއ ގަެނފައި 

ބޭނުްނވާ ކުިޅވަުރ ސާާމނާއި އެެހނިހެން ތަެކތި ގަްނނަނީ މާިލްއޔަތު ާގނޫާނ ިޚލާފަްށ 

އެމްއަްށ ޭބނުްނާވ .އޭ.ަގއި ވަރަްސ ިސްއރު ގޮތަކަްށ އެފ2010ްެމއި  27ކަމަށާއި، ައިދ 

ދޭގޮތަށް އަިދ އެހުުޅވާލި ފުުރަސތާގުޭޅ  ތަކެތި ހިލޭ ދޭްނ އެއްބަްސވާ ަފާރތަކަށް އެފުރުސަތު 

ބިޑް ޝަުރޠުތަަކށް ބަލާއިުރ ުހށަހަޅާަފއިާވ ފަާރތްތަކަްށ ީދފަިއާވ މަޢުޫލމާުތ ެއހާ 

 .ސާފުނޫންަކމަްށ ުބނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ްށ ާނޖާއިްޒ ފަިއާދ ެނގުުމގެ ފުރުަޞުތ ަވރަށް ބޮަޑްށ އުޞޫުލގެ ސަބަބުން ަބއެްއ ފަާރތްތަކަ

އޮތްކަްނ ފާަހގަުކރެވޭތީ، މިކަްނަތއްތަްއ ބަާޔންކޮްށ، ކުރިޔަްށ ޮއތްތަުނަގއި މިަކންތަްއތަކަްށ 

ނޑަައޅަިއގެން ކުރިަޔްށ  ސަމާލުކަން ދިުނމަށާއި، އަިދ ތަކެތި ގަުތުމގައި ހަރުދަނާ އުޞޫެލއް ކަ

 .އަްށ އެންުގމަށް ިނންމީެއވެއެމް .އޭ.ގެްނދިުއމަށް އެފް
  

އަތޮުޅ ޮހސްޕިޓަލުެގ ޑެޕިއުީޓ މެނޭަޖރ ިމމަްއސަލަ ުހށަެހޅި .މިމަްއސަަލ ބެިލބެލުމުަގިއ އދ

ބުެނފައިާވ ަފދަ ކަމެްއ ުކރިކަްނ ާސބިތުކުރެވޭަފަދ ެއއްވެްސ ހެއްކެްއ ަގީރނާެއްއ ޝަކުވާގަިއ 

  .ލިބިފައިުނވާތީ، މިމައްސަަލ މިިހާސބުން ނިންމީެއވެ

  

އަޮތުޅ ހޮސްޕިޓަުލގެ ޑެޕިޔުީޓ މެނޭަޖރ .ކައުންސިްލ އިބްިތޚާބުެގ ކެމްޕޭްނ ފެށުީންއސުެރ އދ

ިއ ޯލންޗް، ވަކިބަޔަަކށް ފަިއދާ ހޯދަިއދިނުމަްށ ދަީނ އެހޮސްޕިަޓލުެގ ފޯާނިއ އެްމބިއުލާންސާ 

ކެމްޕޭނުެގ މަސަްއކަތުގަިއ ޭބނުްނ ކުރަމުން ކަަމށާިއ، ވޯޓްާލ ުދވަުހވެްސ ޭއާނ ާތީއދުުކާރ 

ޕާޓީގެ މީްސމީުހްނ އުފުުލމުަގއި ޮހސްޕިޓަލުގެ ޯލްނާޗއި އެމްބިއުާލންްސ ބޭނުންކުރާެނ ަކމަްށ 

  .ބެލެވިފަިއވާކަަމށް ބުނާ މައްސަލަ
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އޮަމދޫ ކައުންސިލް ިއދާާރގެ ސެކިއުރިޓީ ބަަލހައްޓަިއޭދެނ ފަާރތެއް ހޯަދްނ ބޭނުްނވެެގން، .ތ

މިަމސައްކަތް ވަކިފަާރތަާކ ަގއި ކުިރ އިުޢލާނާ ގުިޅގެން، 2011އެިއދާރާިއން ޭއޕްރިލް 

 2ޖެހިޖެހިގެްނ ަގިއާވ ޮގތުެގ މަިތްނ  8.32ޙަވާލުކޮށްފައިަވީނ ދަޢުަލުތގެ މާިލއްަޔތުެގ ގަވާއިުދގެ 

ވަނަ ފަަހރަށް ޮކށްފަިއވާ އިޢުާލުނގެ ދަށުްނަކްނ  03ފަަހރު ައންދާީސ ހިސާުބ ބާޠިލްުކރުމަށްަފހު 

  .މިމަްއސަލަ މިކޮިމޝަނުން ބެލިބެުލމުްނ އެނޭގތީ، ިމމައްސަލަ މިިހސާބުން ނިްނމީެއވެ

ން ބޭނުްނވެެގން، ަލހައްޓަިއދޭެނ ފަާރެތއް ޯހދަ އޮަމދޫ ކަުއްނސިލް ިއދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަ.ތ

ަގއި ކުރި އިޢުާލނާ ުގޅިގެން، އެކަަމށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަެހިޅ 2011އެިއދާރާިއްނ އޭްޕރިލް 

 3ިހމެޭނ ކަމަާށއި، ޕްރޮޕޯސަލް ުހަށހެީޅ މީހަުކ ފަރާތްތަކުެގ ެތޭރގައި އެިއދާާރެގ މަސައްކަތު 

ގެ ުމވައްޒަފަކުނަމަ، ިއޢުލާްނ ވަނަ ފަރާަތކީ އެިއދާރާ 3ފަރާތުްނ ކަމަްށެވފައި، ޭއގެތެެރިއްނ 

ބާޠިލްކޮށް އަުލްނ އިޢުާލންކުރަްނޖެހޭިއރު، އިޢުލާން ބާޠިލްނުކޮްށ މިކަންތައް ކުިރަޔްށ 

 .ގެްނގޮސްަފއިާވ ަކމަށް ބުނާ މަްއަސލަ

  

11 

ފަިރދޫއާއި، ކުނބުުރދޫާއއި، ަމއިާވދޫެގ ރަްއޔިުތްނ އެައތޮޅު ނޮޅިވަރަްނފަރަްށ .ހދ

ނަޑއަޅާފަިއާވ އުޫޞލާ ެއއްޮގތަްށ ބަދަލުކުރުަމށްޓަަކއި ގެަތށް، ަމތިުއތުރު  ޕްޮރިވންްސ އޮީފހުްނ ކަ

ައިދ ، ގެަތއް ަބހާފަިއާވތީއާއި، އަިދ ެއއުޫޞލަކީ ރަނަގޅު އުޞޫެލއްކަަމށް ގަބޫލުކުެރވޭީތއާއި

ފަރިދޫާއއި، ކުނބުުރދޫއާިއ، މަިއވާދޫެގ ރަްއޔިުތން އެއަޮތޅު ނޮޅިވަރަންފަަރްށ .ހދ

ައތޮޅު ޮއފީހުެގ އިސް ެއީހތެރިާޔއާއި، ޕްޮރިވންްސ .ބަދަލުކުރުަމށްޓަަކއި ގެތަްށ ބެުހމުަގއި ހދ

އޮފީުހގެ ކޯޑިނޭަޓރ އިްނސާފުްނ އެއްކިާބވެ ަމގާުމގެ ުނފޫޒް ބޭނުންކޮްށެގން ފަރިޫދ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މަްއސަލަެއއްކަމަށް މިބެލެވެީނ ރަްއޔިުތްނެގ ެމދުަގއި ޚިޔާލުތަާފތުުވމުެގ  ،މިމަްއސަލާަގއި

މައްސަލަކަަމްށވާީތ، މީގައި ކޮރަްޕޝަުނގެ ޢަމަލެްއ ފާަހގަކުެރވިފައިނުާވތީ، ިމމައްަސލަ މިހިާސބުްނ 

 .ނިންމީެއވެ

  

ގެ ހަްއގުތަކަށް އަަރއިަގނެ ގަާވއިދާ ޚިާލފަށް ަމއިާވދޫ ަރއްިޔތަކަށް ަހއްުގުނާވ ރައްިޔތުން 

 181ގެެއއް ދޭން ަމސައްކަްތ ކޮްށފަިއވާ ކަަމށާއި، އެޮގތުން ނޮިޅވަަރންަފރުގަިއ ައޅާފަިއާވ 

ެގ ޭދ  78ގެާއއި، ާމވަިއދޫައށް  67ގެާއއި، ކުނބުުރދޫައްށ  36ގޭގެ ތެެރއިން ަފރިދޫައށް 

ގެަތއް ލިޭބ މީުހްނގެ ލިސްްޓ ޕްރޮވިންސް އޮީފުހްނ ، ހަމަެޖހިފަިއވާ ކަަމށާއި، ަނަމވެސްގޮަތށް 

ފޮނުިވއިރު، ރަުށއޮފީުހން ޮފނުވާަފއިާވ މަޢުޫލމާތާ ޚިލާފަށް މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ގޭެގ ީމުހްނ 

ދިިރނޫޭޅ ގެ ކަަމްށ ބަަލއި، ައިދ ިހޔާނުޮކްށ ހުިރ ގޭެގވެްސ ީމުހން ދިިރއުޭޅ ގޭެގކަމަްށ 

ގެ އެިލސްޓުން އުނިކޮްށ ާމވަިއޫދ  1ެގ ތެެރއިްނ  36އި، ފަރިދޫައށް ޙަްއުގވާ ބަލަ

ރައްިޔތުްނެގ ޭގެގ ލިސްޓަްށ ިއތުުރކޮށްފައިވާ ކަަމށާިއ، މިކަމާބެޭހ ގޮުތން، ކަމާބެހޭ ަފާރތްަތާކ 

ގެ ލިޔެވިފައިަވނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށާިއ،  36ސުވާލުކުރުުމން، ކުރިން ފޮުނވި ލިޔުްނތަކުަގއި 

ދި މިހާުރ ޮއީތ ރަނގަޅަްށ ކަަމށް ބުނެ އޮުޅވާުލމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ބުާނ އަ

  . މައްސަލަ

  

ތިަނދޫ ަމްސޖިދުލް އީާމން ރޫަޅއިގެން ނެިގ ަލއިޝާޓް އެލްިމިނއަމް ކުލަ ިޓނުަތއް ނީަލްނ .ގދ

ަގނޑުޓިުނ  03ތެރެއިން ޫފޓުގެ ިޓނުބަިއެގ  09ކިޔަން ބަިއ އަޅާފައިަވނިކޮްށ ޭއގެތެރެިއން 

މަުދވެފަިއާވ ކަަމށާއި، އަިދ ެއިމސްކިތުްނ ެނގި އެްއވެސް ފަިއޮދވިއެއް ނީލަން ކިާޔފަިއނުާވ 

ކަމަށާއި، ައިދ ޓިނުތަްއ ނީލަންީކ ދުަވުހ އެތަެކިތ ެޗކްކޮށްފައިވަީނ ތިނަޫދ ކައުންސިްލެގ މެމްބަުރެގ 

ރޫަޅއިެގްނ ެނިގ ެއއްެވސް އެްއެޗއް ތިަނޫދ  ހާޒިރުގަިއ ކަމަާށއި، އަިދ މީެގ ިއތުރުްނ އެމިސްކިތް

އެހުރިާހ ތަެކިތ ގެންގޮްސ ، ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ ބެލުމުގެ ދަށަްށ ެގްނގޮްސފައިުނވާ ކަަމށާއި 

އެޓިނުަތއް ވަކި މީހަކު ޭބނުންކޮށްފައިާވކަްނ އެނގެން ނެތުމުްނ މިަމއްސަަލ އި، ަކމާގުަދންކޮށްަފއިވާ

  .މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

  

ށްޓަަކއި އެިމސްކިތް ތަޅާލަިއ އެތަުންނ ުކރުމަ ޢިމާާރތް  ައލުން ީއމާން  މަސްޖިދުލް  ތިަނދޫ،.ގދ

ގެަނއި ލައިޝާްޓ ިޓުނ ނީލަްނ ިކޔުަމށް ބަިއ އަޅާފައިަވނިކޮްށ އެަތނުްނ އެއްބައިަގިއ ހިމެޭނ 

ތަްއ ހުރިހާ ިޓނުަތއް ގެއްލިފައިވާ ކަަމށާއި، އެިޓނުތަަކށް ީވގޮެތއް ނުަބލައި ބާކީހުރި ިޓނު

ީނލަްނ ކިޔާަފިއާވ ކަމަާށއި، އެަތން ތަޅާލަިއެގން ެނިގ ަތކެތި ހަމަައށް، އެިއާދރާއަްށ 

  .ގެެނވިަފއިުނވާކަމަށް ބުނާ ަމއްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މަްއސަަލ ތަްޙީޤޤްކުރުަމށްފަހު، ަދޢުވާކުރުމަްށ ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްެގ އޮީފހަްށ މި

 A(C)/123/2011/31‐171: ަނންބަރުލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މޯފޮނުާވފަިއވާކަމަްށ 

ވާތީ، މިކޮިމޝަުނން ިމމައްަސލަ އިތުަރްށ ސިޓީން ިމކޮމިޝަަނށް ައްނގާފައި ) 2011ުޖލައި  18(

  .ކުރިޔަްށ ުނެގންދިއުމަށް ިނންީމއެވެ

  

  

ނޑަހަ(ކ ކޮމިޓީން ހިންގަުމްނ ައއި ަރއްިޔތުްނެގ ތެޮޔފިހާރަ .އިަހވަްނޫދ ރ.ހއ ) ބަ

އިަހވަްނޫދ އޮފީހުެގ ބެލުުމެގ ަދށަްށ އައިސް، އެ ތެޮޔ ފިާހރަިއގަިއ ތެޮޔ ިވއްކަްނ ުހްނަނ .ހއ

ޭއާނެގ އަިމއްލަ ތެޮޔ ވިްއކާ ކަމަްށ ޝައްކުކުެރވޭކަމަާށއި، ބަެއއް ަފހަރު ެތޔޮ  ފަރާތުން 

  .ވިއްާކ އިުރ ބިލް ނުހަދާ ވިއްކާަފއި ހުންނަަކމަށް ބުާނ މަްއސަލަ

14 

 A/123/2011/05‐202: މިމަްއސަލައާ ުގިޅގެން، ޓްރާންސްޯޕޓް އޮޯތރިޓީން ޮފނުިވ ަނންބަރު

ހިްނނަަވުރ ކުޑަކަތީބުެގ .ސިޓީާއއެުކ ލިބިފަިއވާ ލިުޔންތަކަްށ ބަލާއިުރ، ޅ) 2011ުޖލައި  20(

ނުޑެގ ޑްރައިިވްނގ ަލިއސަންސް އާކޮށްދީަފއިަވީނ ަގވާއިދުްނކަްނ  ރަޙްމަްތތެރިޔާއަށް ކަ

ީތއާއި، ައދި މިމައްސަލަ ުހށަހެިޅ ފަާރތުްނ ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާާއ ެއްއޮގތަށް މިކަްނ އެނގޭ

  .  ހިނގާފަިއނުާވތީ ިމމަްއސަލަ މިިހސާބުން ނިްނމީެއވެ

  

  

ީދގެން ަކނޑުެގ ލަިއސަްންސ " ެކއުން "ހިންނަަވރު ުކޑަކަތީބުގެ ރައްެޓއްސެްއ ޭއާނައްށ .ޅ

  .ަމއްސަލަ ގެންާދ ކަަމށް ުބނާނުސީާދގޮަތށް ަނަގން މަސައްކަްތ ުކރަމުން 

  

15 

ަގއި މިނިްސޓްރީ އޮްފ އިކޮޮނމިްކ ޑިވެލޮޕްމަްނޓުގެ ޮފރިްނ ިއްނވެސްޓްމަންްޓ  2009ޖެނުައރީ  13

ިއުޢލާނާ ގުޅިގެން، ޖެނެރަލްޮކށް  A‐01/2009: ސަރވިސަްސ ިބއުރޯިއްނ ކޮށްފަިއވާ ނަންަބރު

އާރު އިްނ އެކަިނ ަކމާއި، .ެއމް .އައިއެްއ ހުަށަހޅާފަިއވަނީ ޖީ.އޯ.ވަކިއެައރޕޯޓަކަށް ނިސްބަތްުނކޮްށ އީ 

ައއި ުހށަހަާޅފައިާވ އެެހން ފަރާތްތަުކން ސްެޕސިފިކްކޮށް ވަކިަތނެއް ފާަހގަކޮށްަފއިވާ ަކމާއި، .އޯ.އީ

ޕީ ނުޮފނުާވ ެދފަރާްތ .ެއފް.ޮފނުާވފައިީވނަަމވެްސ ލިޔުުމން އާރްޕީ .އެފް.އާރަްށ ާއރް.އެމް.ޖީ

ާއރަށް ރިކްއެސްްޓ ކުރީކަމަްށ .ެއމް.މަްޝވަރާކޮްށ ިރވައިްޒ ޕްރޮޖެކްްޓ ރިޕޯޓެްއ ހުަށެހޅުމަްށ ޖީ

އާުރ ޝޯޓްލިސްްޓކުރެވިފައިވާަކްނ .ެއމް.މަޢުލޫާމތު ިލިބފައިވާތީާއއި، އިވެުލއޭަޝނުްނ ޖީ

ގާފަިއވީނަަމެވސް ިއވެލުއޭޓްޮކށްފައިވާކަްނ ލިުޔމުްނ ފެްނނަން ނެތްަކމާިއ، އެކުންުފންޏަށް އަން 

ރާއްޭޖެގ ެއއާރޕޯޓުތަްއ ތަަރއްޤީ ކުރެވޭީނ ޕީޕީޕީ ގެ ދަށުން ަކމަްށ ބުެނ ިއންޑިއާެގ ބަަޔާކ 

މަށާއި، ެއއްވެްސ ސަރުކާރުްނވަނީ ިނންމާަފިއ ކަނިާމދޫ އެއާޯޕޓު ހަވާލުކުުރަމށް ހަ

ޕީއަްށ ފައިސާކޮޅެއް ދިުނމުެގ ިއނާެމްއގެ ގޮުތން ަހިނމާޫދ .ޑީ.އަގުކުުރމެްއވެްސެނތި، އެމް

އެއާރޕޯުޓ އިންިޑާއ ބަޔަކަށް ޙަާވލުކުރުމުގެ ޢަމަީލ ަމސައްކަްތ ިމއަުދ ަފށައިިފ ަކމަށާއި، 

އެ އެއާރޕޯޓު ިހންާގީތ  ހަނިާމޫދ ެއއާރޯޕޓް އިންޑިާއގެ ަބޔަކަށް ިދނުުމގެ އިތުަރށް، ެއމީުހން 

ހަިދޔާެއއްގެ ޮގތުަގއި ަހނިާމދޫއާ ަކިއރިގައި ޮއންނަ ަހތަރު ފަުޅރަށް މިާހރުަވނީ ިއންޑިާޔގެ ެއ 

  .ޖަމާޢަތާ ަޙވާލުކޮްށފައިކަމަށް ބުނާ ަމއްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ސަރުކާރުން ެގަނއި ބަދަުލތަކާއެކު ދެފަހަެރްއގެ ަމިތން މިޕްޮރޖެކްްޓ ރިވައިޒް ކުެރވިަފއިވާ ަކމަާށއި، 

މެންްޓ ާއރާއެުކ ެއގްރި .އެމް.ހަނިާމޫދ އެައރޕޯޓް ޕްރަިއވެަޓއިޒް ުކރުމަްށ ިދވެިހ ސަރުކާުރްނ ޖީ.ހދ

ކުރެވިފަިއުނވާކަްނ ިމމައްސަަލ ިމކޮމިޝަނުން ެބިލބެލުމުން އެނޭގީތ މިމައްސަަލ ިމހިސާބުްނ 

  . ނިންމީެއވެ

  

ަގިއ  2011ާމޗް  03ަވަނ ައހަުރ ރައްޔިތުްނެގ ަމޖިލިްސ ުހުޅވުުމެގ ރަްސމިްއޔާުތ  2011

ބޭއްުވމަށް ހަމަެޖހިފަިއވާތީ، ެއުދވަހަށް މަޖްިލްސކުރާގެ ަތއްާޔރުުކރުމަށް އެިއދާާރއިން ނެިގ 

ްއސަަލ މަސައްކަުތ ޓީުމްނ މަސައްކަްތ ކޮްށފައިަވީނ ެއއިާދާރެގ ވެިރންެގ ހުްއދަ ލިިބެގންކަްނ މިމަ

  . މިކޮމިަޝނުްނ ެބލިބެލުމުން ެއނޭގތީ، މިިހސާބުްނ ނިންމީެއވެ

  

ަގއި  2011ާމްޗ  03ވަނަ އަަހރު ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލިްސ ހުުޅުވުމގެ ރަސްިމއްާޔުތ  2011

ބޭއްުވމަށް ހަަމެޖހިފަިއވާތީ، މަޖްިލސްކުރާގެ އެުދވަަހށް ަތއްާޔރުކުރުމުގެ ގޮުތން ަމޖްލީހުެގ 

މުވައްޒަފުްނެގ ގްރޫޕެއް ލަްއވަިއ ރަްސމީގަީޑގަާއއި ނުރަސްމީގަޑީަގިއ އިދާާރެގ ވަިކ 

މަސައްކަތް ުކރުަވމުްނދާ ކަމަާށއި، މިކަން ިމގޮަތްށ ކުރަމުން ގެްނަދީނ މަޖްލިްސގެ ިއާދރާެގ 

ހެޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މިކަުމަގއި އިސްކޮްށ ުހރެެގން އޭާނއާއެުކ ޢާންމުކޮްށ ަސޔަްށ 

ތަކެްއ ބައިެވރިކޮށްެގްނ ކަމަާށއި، އެހެްނ އަަހރުތަކާ ޚިލާފަްށ މިފަަހުރ ގޮސްުއޅޭ ުމވައްަޒފުން

އަށްވުެރ ިއތުރަްށ  45%މިކަްނ ކުުރވަީނ ުމަވއްޒަފުންނަްށ ިއތުުރގަިޑ ިދުނމަްށ ޮއންަނ 

ރުިފޔާެގ މުާސރަެއއް ލިޭބ  6000/-އެްއވެސް ިލމިޓެްއނެިތ ފައިާސީދގެްނ ކަމަށާއި، އެޮގުތން 

ރުފިާޔ ޖެިހފަިއާވ  18000/-މަސައްކަްތ ކުުރުމގަިއ އިތުުރގަޑިާއ ެއއްކޮްށ މުަވއްޒަފަކަށް، މި 

 .ކަމަށް ުބނާ މަްއސަލަ
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ބިންތައް ކުްއަޔށް ދޫުކރުމާބެޭހ ގޮތުން ގާޫނނެްއ ހެދިަފިއނުވާތީާއއި، މާލެިއްނ  ،ދިެވހިރާްއޭޖގައި 

ބިމަްށ ެއޭދ ފަާރތްތަކަްށ ބިްނ ޫދކުރުމަްށ ައިދ ާމލެއިްނ ބިްނ ުކްއޔަްށ ހިުފމަްށ ެއދޭ ފަރާްތތަކަްށ 

ންމުޮކށް ބިން ުކއްަޔްށ ދިނުުމގަިއ ޢަމަލުުކރާ ވަކި އުޫޞލެއް ނޯްނނާީތއާއި، ބިެމްއ ދޫކުުރަމށް ޢާ 

އޮްނަނ ުއޞޫލަކީ، ބިެމްއ ޯހދުަމްށ އެުދމުްނ ނުަވތަ ކުއްޔަްށ ހިުފަމށް ެއިދ ސިޓީަފަދ ެއއްެޗްއ 

ކުިރންނަމަ، މާލޭ ުމނިސިޕަލްޓީްނ ިމާހރުނަމަ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިްނމައިެގްނ  ،ފޮނުުވމުން

ުކރިމަތިލާަފިއވާ، ާމޭލ ) ަމއްަޗްނގޮޅީ ދެކުނުާދއިާރއަށް(ށް މާޭލ ސިޓީ ކައުންސިލަ 

މުނިސިޕަލްީޓެގ ރައީސް ޮކރަޕްޝަްނގެ ަކންތަކެްއ ކުރަްނ އުޅޭކަމަށް މަޢުލޫާމުތ 

ލިބިފައިވާަކމަާށއި، އެޮގތުން ރާްއޭޖގައި ކޭބަލްޓީީވގެ ޚިދުަމތް ދެމުްނެގންދާ ބޮޑު ުކންުފންޏަްށ 

ްނ އުޅޭ ކަމަށާއި، މުިނސިޕަލްޓީގެ ކަމާެބހޭ ެވިރންަންށ އަކަޫފޓްގެ ބޮޑުބިމެއް ދޭ 10،000

ިބން ދީ ރަޖިސްަޓރީ ހަދަިއ އެދުަވުހ ިނންމާުލމަްށ ކަމަށާިއ،  އެފަރާަތށްއަްނގަމުން ގެްނަދނީ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ންޑްޔޫްސ ޕްޭލންަގިއ މަލްޓ ނަންބަުރ ޮކށިްނ ލޭ 18ވިލިނގިީލ .ކަމަށްާވތީާއއި، ަކމަްށވާތީއާއި، ކ

ދޭްނ ވަކިަފރާތަކަށް އަކަފޫުޓގެ ބިްނ  2023ޕާރޕަސް ބިމެްއގެ ގޮުތގައި ަހމަޖައްސާފަިއވާ 

ނޑައަޅާަފއިަވީނވެްސ އެއުޞޫުލގެ ަމތިންަކްނ މިަމއްސަަލ މިކޮިމޝަނުްނ ބެލިބެުލމުްނ ެއނޭގތީ،  ކަ

  . މިމަްއސަލަ މިހިސާބުން ނިްނމީެއވެ

ދެްނެނުވމުން ެއޮގތަްށ ުނހެދޭ ކަމަށްވަންާޏ އެިބްނ ީއ ކުރެވޭނެ ަކމެްއ ޫނންކަމަްށ ނަަމވެސް އެ 

ައހަރަށް ުކއްަޔށް ދިްނ ކަަމށް ަހަދއި ލިޔެިކޔުުމން އެޮގތަްށ ފެންަނގޮަތށް ހެުދަމްށ  10

  .ކަަމށް ުބނާ މައްސަލަބުނެފަިއވާ

  

ަނިއވާޫދ ިއންީޖނުޭގ ިޑއުީޓ ޮއފިސަރެްއެގ ވަޒީފާައްށ މީހަުކ ހަަމޖަްއސާފައިަވނީ، .ހދ

ނަމަވެސް އޭނާ އެަވޒީފާއަށް ހަަމޖަްއސާފައިަވީނ . އިޢުލާންކުުރމަކާ ނުލައިކަްނ ފާަހަގކުރެވެއެވެ

އެއިުރ ޑިއުީޓ އޮިފސަރެއްެގ ަމގާުމގަިއ ުހރި މުަވއްޒަފު، ކުެށއްގެ ުތހުމަތުަގިއ ބަްނދެްއގަިއ 

ެޖަނމަ އެހެްނ މަސްުދަވހުގެ ެތރޭަގިއ ޭއނާައްށ ވަޒީާފއަްށ ނުނުކުެމވިއް  03ހުރުމުްނ ކަމާއި، 

އޭޕްރިލް  26ކޮމިޓީެގ .މީހެްއެގ މަަސއްަކތަްށ ބެލުމަްށފަުހ ވަީޒފާ ދާިއމީުކރާގޮަތްށ ަނއިާވޫދ ރކ

ަގިއ ޭބއްިވ ަބއްދަުލވުުމެގ ޔައުިމއްާޔއިްނ ނިްނމާފަިއވާކަްނ މިމަްއސަަލ ިމކޮމިޝަުންނ  2009

  .ބެިލބެލުމުްނ ެއނގޭތީ، މިަމއްސަަލ މިހިސާުބން ިންނމީެއވެ

  

ިއވާޫދ ރައްޔިތުްނެގ ިއންޖީނުެގއަްށ ިއޢުލާންނުޮކށް ުމވައްޒަފަކު ލަިއގެްނ ނަ .ހދ

  .މުސާރަދެުމންެގްނދާ ކަަމށް ުބނާ ަމއްސަލަ
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މިމަްއސަަލ ސިިވލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝނަްށ ހުަށެހޅި ައިދ އެމައްަސލައާގުޭޅ ގޮުތން އެކޮމިަޝނުްނ 

އެކޮމިަޝނުން ބުނެފަިއވާތީ، ިމކޮމިޝަުންނ އަޅަްނޖެހޭ ިފަޔވަޅުތައް ައޅަުމންދާ ކަމަްށ 

  .މިމަްއސަލަާއމެދު ފިޔަަވޅު ނޭޅުމަްށ ނިންމީެއވެ

  

ސިވިލް ަސރިވސްގެ އާ ޮއިނަގނޑަށް ީމހުްނ ހަމަޖެއްުސަމްށ، ސިވިލް ސަރިވްސ 

ކޮމިޝަުންނ ިތަނޫދ ކައުްނސިލަްށ ޮފނުިވ އޮިނަގނޑުަގއިަވނީ، ކަތީބުެގ އެހީެތރިްނ ާއ 

ނަޑށް  ހިުޖރަކުރާއިުރ ަބދަުލވަީނ އެޑްމިިންސޓްރޭޓިްވ ޮއފިސަެރއްެގ ަމގާަމްށ ަކމަށާއި، އޮިނގަ

އެހެްނނަމަވެސް، ާއ ޮއނިަގނޑު އަުއމާއެުކ ެއއިާދރާެގ ކަތީބުގެ ަމގާމުެގ ނުފޫުޒ 

ިތަނޫދ ކައުންިސލްގެ ިއާދާރެގ .ބޭނުންކޮްށެގން، އެިއދާާރެގ މެމްަބރުންާނ ގުިޅގެން، ގދ

ވަޒީާފއިްނ ވަކިކުުރމަށް ސިިވްލ  ގެ ވަޒީފާ އަދާކުަރމުންާދ ަފރާތްކަތީބުގެ އެީހތެރިެއއް 

ވަޒީފާއިްނ ަވކިކުރާ ސަަބބު ބަާޔން ކުުރމަށްަފުހ ، ސަރވިްސ ކޮިމޝަނަްށ ހުށަހެުޅމުން

ހުށަހެުޅމަްށ އެޮކމިޝަނުްނ ެއންުގމުން، އޭާނ ެއަވޒީފާއިްނ ވަކިކުރުމަށް ެއދި އަެންއކާެވްސ 

  .މައްސަލަ ބުނާ ަކމަށް  އެކޮމިަޝނަްށ ުހަށހަޅާފަިއވާ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އިސްޫދ ިޞއްީޙމަރުކަޒު ަސއުްތ ސެންޓްރަްލ ހެލްްތ ސަރވިސް ކޯަޕރޭޝަުނެގ ަދށަްށ ބަދަލުވުާމ .ލ

ގުިޅގެން، އެަމރުކަޒަްށ އެިސސްޓެންޓް މެޭނޖަރަކު ަހމަަޖްއސާފައިވަނީ ެއކޯޕަރޭޝަންެގ 

ގެްނާވ މުަވއްޒަފުންނާބެޭހ ަގވާިއުދގަިއ ަކނޑައަާޅފަިއވާ ޮގތުެގ ަމތިްނ އެކޯޕަރޭޝަުނގެ ބޯޑަށް ލިބި 

 . ބާރުގެ ަދށުްނ ނިްނމާަފއިާވ ނިންުމމެއްކަަމށްާވތީ، ިމމައްސަަލ މިިހާސބުން ނިްނމީެއވެ

  

ދިުއމާއެުކ  ަގއި ހެލްތް ކޯޕަރޭަޝންެގ ދަށަށް 2011އޭޕްިރލް ، އިސްޫދ ިޞްއޙީމަރުކަޒު.ލ

ފަާރެތްއ ފެނިެގންދިަޔއީ ެއއްވެްސ އިޢުާލެނއް ކުުރމެއްނެތި އެތަުނެގ މެނޭަޖުރގެ މަާޤމަްށ 

  .ހަމަެޖއްސިަތން ަކމަށް ބުނާ މަްއަސލަ

  

21 

މަަރދޫފޭޫދ ޒުާވުނންެގ .މިނިސްްޓރީ އޮްފ ހިއުަމން ރިޯސސަސް ޔޫްތ ެއންޑް ސްޕޯޓްްސިއން ސ

މަރުކަުޒ މަަރދޫޭފޫދ ސިޓީބެންޑް ރެސްޓޯރަްނާޓ ަޙވާލުކޮްށ ދެފަރާުތެގ ެމދުަގިއ އެުކލަވާލާފަިއާވ 

ޒުާވުނންެގ ކުރިެއރުަމްށ ިގނަ ަޙރަކާްތތަކެއް ރާާވ ިހންާގ ކަާމއި، އެއްބަސްވުުމގަިއާވ ޮގތަްށ 

އެޮގތުން، ތަާފުތ ވަްއތަުރެގ ކުިޅވަރުތަާކއި، ީދީނ ޕްޮރގްރާްމތަކާިއ ހޭލުންެތރިކަްނ އިތުރުކުުރުމގެ 

ޕްރޮގްރާްމތަްއ ުކރިޔަްށ ެގްނޮގްސފައިވާކަން ުޒާވުނންެގ މަުރކަޒުގެ އަހަީރ ރިޕޯޓުްނ އެނގޭކަާމއި، 

ރަޫދފޭޫދެގ ިއުތރުްނ ދެުކނަްށ ައމާޒުކޮށްެގްނވެްސ ޙަރަކާތްަތއް ހިންާގ ކަމާއި، ައިދ ުޒވާުނންެގ މަ

މުވަްއޒަފަކު ަތްމރީނުކޮށްފައިވާަކާމއި، އެއްބަްސުވުމގަިއާވގޮތަށް އަަހރު ޕްލޭނާއި،  02ދާއިާރިއން 

ށް ޒުވާުންނެގ އަހަީރ ރިޕޯޓް ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ހިއުަމްނ ރިސޯަސސް ޔޫްތ އެންްޑ ސްޕޯތްސްއަ

ރިޕޯޓްތަްއ ނުން ބެލިެބލުމުން ެއނގޭތީާއއި، މަރުކަޒުްނ ފޮުނާވފައިވާކަން ިމމަްއސަލަ މިކޮިމޝަ 

އިވެުލއޭޓްކުރުުމެގ މަސައްަކްތ ކުރަމުންދާ ަކމަށް މިނިސްްޓރީ އޮްފ ހިއުމަން ރިޯސސަްސ ޔޫްތ 

  .ނިްނީމއެވެއެންޑް ސްޕޯޓްސްއިްނ މަޢުޫލމާުތ ީދފައިވާތީ، ިމމަްއސަލަ ިމހިސާބުން 

ުޒވާުނންެގ ަމރުކަުޒ، ސިޓީބެންޑް ެރސްޓޯރަންޓާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަީނ ެއތަުނެގ މަރަޫދފޭޫދ .ސ

  .ީޕގެ އެކްޓިވިްސޓަކަށް ެނޭގގޮަތށްކަަމށް ުބނާ ަމއްސަލަ.ޑީ.ފައިާދ ނާޖާއިްޒޮގތެްއގަިއ އެމް
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ވަަނ އަހަުރ ސެކްރެަޓރީެގ ަމގާަމށާއި ކޮމްޕިއުަޓރ ޓެކްނިަޝނަކާިއ 2009ހިތަޫދ ސްކޫުލން .ލ

ލައިބްރޭިރއަްނެގ މަޤާަމށް ީމުހން ހޯުދމަށްޓަަކއި ކުިރ އިޢުލާނާ ގުިޅގެން، އެަމގާމުތަކަްށ 

ިއްނ ވަުގތީޮގތުން ހަމަަޖްއސާފަިއވާ ަފރާތްތަކަކީ ވަޒީާފއަށް އެދި ހުަށހެޅި ފަާރތްތަުކެގ ތެރެ

އެަމގާުމތަކަށް ޝަރުޠު ަހަމވާ ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެންމެ ަރނގަުޅ ފަރާތް ކަަމށާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ 

ޓެކްނީަޝނަށް ެއއްވެްސ ފަރާެތއް ހަމަޖައްސާަފއިުނާވކަމް މިަމއްސަލަ މިކޮމިަޝނުްނ ެބލިބެލުމުން 

ވަަނ އަހަުރ އިޢުާލނުކުިރ ސެކްރެަޓރީ އާިއ ކޮމްިޕއުަޓރ 2009ހިތަޫދ ސްކޫުލން .ލ

ހަމަަޖއްސާަފއިަވީނ ވަރަްށ ިގަނ ާޤނޫުނ ޓެކްނިަޝނަކާިއ ލައިބްރޭރިއަންެގ މަާޤމަްށ މީހުން 

ތަކާއި ޚިާލފަްށ ކަމަާށއި، މި ަމޤާުމތަކުެގ ތެރެއިން ސެކްެރޓެރީ ެއްއގެ ަމޤާަމށް 

ހިަތދޫ ްސކޫލްގެ ޑެޕިއުީޓ ޕްރިންިސޕަލްގެ ދަރިފުޅުކަމަށާިއ، މިީއ .ހަމަަޖއްސާަފއިަވީނ ލ

 .ިއވާކަމެްއަކމަށް ބުނާ މަްއަސލަޕްރިންސިޕަލް ޭއާނގެ މަާޤުމގެ ނުޫފޒު ބޭނުންކޮްށގެްނ ކޮއްފަ

23
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނގާަފއިވާަކން ެއނެގްނ އެނގޭީތއާއި، އަިދ ވަޒީފާަތއް ަހަމޖެއްުސމުަގއި ކޮަރޕްޝަނުގެ ޢަމަެލއް ހި

ަނަމވެސް، މިވަޒީާފތަަކށް މިފަރާްތތަްއ . ނެތުުމން މިަމްއސަލަ މިހިސާުބން ިނންީމެއވެ

ހަމަެޖއްސުުމަގިއ ޢާންމުކޮްށ ިސވިްލ ސަރވިްސެގ ވަޒީފާތަަކށް މުަވއްޒަފުްނ ހަަމޖެއްުސމުަގިއ 

އެގޮުތން، ަވޒީފާތަަކްށ ، ޢަމަލުކުރުަމށް ަހމަޖަްއސާފަިއވާ ޮގތަްށ ޢަމަލުކޮްށފައިުނވާ ކަަމށާއި 

ކުރިމަތިލާަފއިވާ މީހުްނގެ މަޢުލޫާމތު ފޯމް ުފރިަހަމކޮށްފައިުނުވމާއި، ވަޒީފާތަަކށް ީމުހން ޮހވުުމގައި 

ޕޮއިންޓްީދފަިއވާ ޮގުތގެ ފޯްމ ފުިރހަމަކޮށްަފއިުނވާ ކަމާއި، މިަފރާތްަތއް ހަމަޖެްއސުމަްށ ފޮނުިވއިުރ 

ްސ ފަރާތަކާ އިްނަޓރވިއުޮކށްފަިއ ުނވާ ކަާމއި، ައދި މިެދމަގާމަށް މަާޤމްތަކަްށ ުހށަަހޅާފަިއވާ އެްއވެ

އިޢުލާްނ ކުުރމަިއ ވަޒީފާ ހަަމޖެްއސުމާެމުދ ަވރަްށ ގިަނ ދުވަްސ ވެފައިާވކަމާއި، ިމމަާގމުތަކަްށ 

ނޑަކަްށ  ައހަެރއްަހއި ުދވަުހ ެގްނުގޅެފައިވާކަްނ  02ވަުގތީޮގތުން ހަމަޖެްއސި ފަާރތްަތއް ގާްތގަ

ޭވ ކަަމށް ަބާޔންކޮށް، ކުިރޔަްށ އޮްތތާނގަިއ މިފަަދ ކަްނތައް ތަުކރާރުނުކުުރމަްށ ފާހަގަކުރެ 

  .  ިހތަޫދ ސްޫކލަށް އެންުގަމށެވެ.ސަމާލުކަްނ ދިނުަމށް ލ

  
އެންޑް އެިމގްރޭޝަުނގެ ބޯަޑރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަުމެގ  ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް އިިމގްރޭަޝން 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން ވަިކ އެއްޗެްއ ައްނގަންދެްނ ެއއްެވސް ފަރާތަާކ -މަސައްކަތް، އެންޓި 

އަްނގާފަިއަވނިކޮށް، މިކޮިމަޝނުްނ ެއންިގ އެްނުގމާ ޚިލާަފްށ ޙަވާލުނުުކރުމަްށ އެޑިޕާޓްމަންަޓށް 

އެޑިޕާޓްމަންޓުން އެމަަސއްކަތް ަޙާވލުކުރުމުެގ ެއއްަބސްވުުމގަިއ ސޮިއކޮށްފަިއވާކަމަްށ ުބނާ ަމއްސަަލ 

ިއްނ  1941/2010ބެލިއިރު؛ ކޮމިަޝނުްނ ެއކިަފރާތްަތކާ ލިުޔްނ ޙަވާުލކުރާ ސްލިްޕ ަނންބަުރ 

ސިޓީ ޑިޕާޓްމަންްޓ ) 2010އޮކްޓޯބަރ  B -123    )17/08/2010/94ރު ކޮމިޝަުނގެ ނަްނބަ

ަވަނ  2010އޮކްޓޯބަރ  17އޮފް އިމިްގރޭަޝން ެއންޑް އެިމްގރޭޝަނާއި ހަވާުލކުރެވިފަިއވަނީ 

 17ގައިަކން އެނގޭތީއާއި، ކޮިމޝަުނގެ ޭއރުެގ ފެކްސް ޖާރަނލް އިން  10:00ދުަވހުެގ 

މަންޓް އޮފް އިމިގްރޭަޝން އެންޑް ެއމިގްރޭަޝންެގ ފެކްްސ ަވނަ ދުަވހު ިޑޕާޓް 2010އޮކްޓޯބަރ 

އެންްޑ ެއިމްގޭރޝަނުެގ ބޯޑަރ ކޮންްޓރޯްލ ސިްސޓަމުެގ  ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮްފ ިއިމގްރޭަޝން 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުން ވަކި އެއްޗެއް އަްނަގްނދެން އެްއވެސް ަފރާތަާކ -މަސައްކަތް، އެްނޓި 

އަްނގާފަިއަވނިކޮށް، މިކޮިމަޝނުްނ އެންިގ ެއންުގާމ ޚިލާފަްށ ޙަވާލުނުުކރުމަްށ އެޑިޕާޓްމަންަޓްށ 

އެޑިޕާޓްމަންޓުން އެމަަސއްކަތް ަޙވާލުކުރުުމެގ ެއްއބަސްވުުމގަިއ ޮސއިކޮށްފަިއވާކަަމްށ ބުާނ 

  .މައްސަލަ

  

24
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ގައިަކްނ  10:20ކޮިމޝަުނން ފެކުެހްއ ފޮުނވާަފއިަވނީ އެދުވަހުގެ ) 3320011(ނަންބަރަަކށް 

އެނގޭީތއާއި، ަމްއސަލާގެ ތަޙްީޤޤުަގިއ ސުވާލުުކރެުވުނ ފަރާްތތަުކެގ ބަުހން ޑިޕާްޓމަންްޓ އޮފް 

ޝަުނެގ ބޯޑަރ ކޮންްޓރޯްލ ސިސްޓަްމ ޤާއިމްުކރުމުގެ އިިމގްޭރޝަްނ އެންްޑ ެއމިްގރޭ 

އެއްބަސްވުުމގަިއ ސޮއިޮކށްފަިއަވނީ ޮކމިޝަނުްނ ވަކިޮގެތްއ ައންަގންދެްނ ެއްއވެްސ ފަރާތަާކ 

އެމަަސއްކަތް ަހާވލުނުކުރުަމށް އެިޑޕާޓްމަންޓަްށ ެއްނިގ ފަހުންކަން އެނެގން ނެުތމުްނާނއި، ޑެޕިއުޓީ 

ވަހު ޮކމިަޝނުގެ ސިީޓ އެޑިޕާޓްމަންޓަްށ ލިބުމުެގ ކުރިްނ ރަްސމީ ބަހުން އެދު  ކޮންޓްރޯލަރގެ 

އެއްބަސްވުުމގަިއ ކުރަންެޖހޭ ހުރިާހ ޮސއިކޮްށ ިނިމފައިވާަކްނ އެނޭގތީއާއި، ކޮިމަޝނުެގ ސިީޓ 

ހާިއރު ކުިރ ސޮއިައކީ މީިޑއާައްށ  11:00އިިމގްޭރޝަްނ ިޑޕާޓްމަންޓަްށ ލިުބނުފަުހްނ ެއދުަވުހެގ 

މޯލްޑިވްްސ ، ސޮއެއްކަމާއި އެީއ އެއްބަްސުވމުަގިއ ހިމެނޭ ޮސއެއް ނޫންކަން ެއނގޭތީ ދައްކާލާ ރަމްޒީ 

އިިމގްޭރޝަްނ ޯބޑަރ ކޮންްޓރޯްލ ސިސްޓަމް ާޤއިމުކުުރމުެގ ެއްއބަސްވުުމގަިއ ޮސއިކޮށްފަިއަވނީ 

ކޮމިޝަުންނ ެއންިގ އެްނގުާމ ޚިލާފަށްކަމަށް ސާބިތުކުުރމަްށ ބޭުންނވާ ެހއްކާިއ ަޤރީާނ 

  .ެއވެމީުނވާީތ މިަމްއސަލަ މިިހާސބުން ނިން ލިބިފައި

ަޙާވލުކޮށްފަިއވާ  ފަާރތާައތޮުޅވެރިޔާގެ ަމޤާމު ފުރުްއވަުމންެގްނެދވި .ވަނަައަހރު ގދ 2008

ފަނަރަހާްސ . (ރ15,139.97ގެ ެޖނުއަީރ ަމހުެގ ިނޔަލަްށ ުޖމްލަ  2009ފޯންލަިއންެގ ބިލަށް 

ޚަރަދުކޮށްފައިވާަކަމށާއި، އަިދ ބިލުެގ ) އެއްަސތޭކަ ިތީރސް ުނވަރުިފާޔ ނުަވދިހަ ހަްތލާރި

ށް ުބާނ ަމއްސަަލބެލިއިރު، ތަފްޞީލަށް ބަލާުލމުްނ ޭއާނ ކުަރްނނުޖެޭހ ފަަދ ކޯްލތަްއ ކޮށްފައިވާކަމަ 

އެޯފުނ ޭބުނންކުރީ، އޭާނ ައތޮޅުެވރިކަުމެގ މަޤާުމގަިއހުިރ މުއްދަުތެގ ތެޭރަގއިކަން ެއނެގްނ އޭާނ 

އޮތުުމންނާއި، ޭއނާާއއި ފޯުނ ަޙާވލުކުރަމުން ފޯނު ބޭނުންކުުރމުަގއި ގެންގުެޅންެޖހޭނެ ވަކިއުޫޞލެްއ 

ނޑައަަޅއިފަިއެނތުމުްނާނއި، އެދުވަސްވަރު  ޭއާނ ކޮށްފަިއާވ ފޯނުކޯްލތަކުެގ ތަްފީޞްލ  ކަ

އޭނާގެ ަމޤާމުގެ ނުފޫޒު ޭބނުންޮކށްގެން ާނޖާިއުޒ ފައިދާެއއް  ޭއނާއެނގޭޭނގޮެތއްެނުތމުން، 

ނޑައަޅާނެ ތަެންއ ނެތުމާއެކު، މިހި    .ސާބުން މިމައްަސލަ ިނންީމއެވެހޯދާަފއިވާަކމަްށ ކަ

ޙަާވލުކޮށްަފިއވާ ޯފްނލައިްނެގ  ަފރާތަށް ައތޮުޅވެިރާޔގެ ަމޤާުމގަިއ ހުރި .ަވަނ އަަހުރ ގދ2008

ަފނަރަހާްސ ެއއްަސތޭކަ ( 15,139.97ގެ ޖެުނއަރީ ަމުހގެ ނިޔަަލށް ޖުމްލަ 2009ބިލަށް 

ޮއފީުހން ޚަރަދުކޮްށފަިއާވކަމަށާއި، ައިދ ބިލްގެ ) ތިރީސް ނުވަ ުރފިޔާ ނުވަދިހަ ަހތްލާރި

 .ޞީލަށް ބަލާުލމުްނ އޭނާ ކުަރްނނުޖެޭހ ަފދަ ކޯލްަތއް ކޮށްފައިވާކަމަްށ ބުނާ ަމއްސަލަތަފް

25 



 

15 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މައްސަަލއިގެ ތަުޙޤީޤަށް ލިބިަފިއާވ ހެއްކާއި ަޤރީާނއަށް ބަާލއިރު، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީްޒ މޯްލޑިވްސް 

 22ެގ ަފއިސާާއ ޙަވާުލެވުހްއޓައި  24ަރންިދ  ،ޢަބްދުލްޢަޒީޒު  4ލިމިޓެޑްގެ ސްކިޕަރ ކްލާސް 

ގެ ތިޫޖރީަގއި ުހރި ފައިސާ ުގިނިއރު މަްސގަްނނަ ަފއިސާިއން  24ަގއި ރަންިދ  2010އޮކްޓޯބަރު 

 32,551.00ތިޖޫީރގަިއ ބާީކ ހުންަނންެޖހޭަކމަްށ ހިސާބުތަުކން ަދއްކާ ަފިއސާގެެތރެިއން 

 32,551.00ރުފިޔާ މަދުވާކަމާއި، މަުދާވ ) ބައްތިރީްސހާްސ ފަސްަސތޭކަ ފަންސާސްއެެކއް(

 32,000.00ރުިފާޔެގ ތެެރއިްނ ) ބައްތިރީްސހާްސ ފަސްސަތޭަކ ފަންާސސްެއކެއް(

ރުފިާޔއަކީ ޢަްބުދލްޢަޒީޒް އޭާނގެ އަމިއްަލ ބޭނުމަުކ ަނގާފައިާވ ަފިއސާއެއްކަާމއި، )ބައްތިރީްސހާސް(

ާޔއަކީ ަމސްެވރިންނަްށ ފައިާސ ުރފި) ފަސްަސތޭކަ ަފންސާސް އެކެއް ( 551.00ބާކީ ަމދުާވ 

   .ދޫކުރުުމގަިއ ޮއޅިެގން އިތުަރށް ެދުވނު ފައިސާކަަމށް ތަޙުީޤަޤށް ާފހަގަުކރެވިަފއިެވއެވެ

ަގއި ގުިނިއުރ  2010އޮކްޯޓބަރ  22ެގ ިތޖޫރީަގިއ ހުިރ ަފއިސާ  24އެހެންަކމުން، ަރންިދ 

ެގ  4ލިމިެޓޑްގެ ސްކިޕަރ ްކލާސް  އެބޯޓުެގ ފައިާސާއ ޙަވާުލވެުހރި ޫކއްޑޫ ފިަޝރީޒް މޯލްޑިވްސް 

 ،އެަނއިްސ ޢަބްދުލްޢަޒީްޒ ިޚޔާާނތްތެިރވެފަިއވާކަަމށް ބެެލވޭތީ /ވިލިނިގލި.މަާޤމުަގިއ ޭއުރ ހުިރ ގއ

މިމަްއސަަލ ޝަރީޢަތަްށ ހުަށހަަޅއިގެން ނިްނމުަމށްޓަކައި ޕްރޮެސކިއުޓަރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހަްށ 

  . ފޮނުުވމަްށ ިނންީމއެވެ

ކޫއްޑޫެގ ކަެލކްޓަރ .ޫކއްޑޫ އޮީފހުން، ގއ.ފުރަަތަމ ހަފްާތ ތެޭރގައި ގއނޮެވމްބަުރ  2010

 32,500.00ތިޖޫީރ ޗެކްކުިރއިުރ އެތިޫޖރީްނ  ަނންބަުރ ބޯޓުގެ  24ސެލް ރަްނިދ ވެ

  .ރުިފޔާ މަދުާވކަމަށް ުބނާ މައްސަލަ )ބައްތިރީްސހާސް ފަސްސަތޭކަ(

26 

 


