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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ަރުށގެ ތެރެިއްނ  11ަސރުކާރުން ބީލަމަްށލި ވަަނ އަަހރު 2004ޓޫރިސްޓް ރިޯސުޓ ހެުދމަްށ 

ކަޅުފަހަލަފުިށ ދިނުމަށް ނިްނމާަފއިަވނީ ެއއިޢުާލާނ ގުިޅގެްނ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެިޅ ަފރާތްތަކުގެ .ތ

ތެރެިއން އެްނމެ ގިަނ ޕޮއިންޓް ިލބުނު އަދި އެްނެމ ބޮޑު ކުްއޔެއް ުހށަހަާޅފަިއވާ ަފރާތަްށ 

ނުްނ ބެލިބެލުުމގަިއ ކޮރަޕްަޝންެގ ޢަމަެލްއ ކަމަށްާވތީާއއި، ިމމައްސަަލ މިކޮިމޝަ 

 .މިަމއްސަލަ މިިހސާބުން ނިންމީެއވެ ހިނގާފަިއވާކަްނ އެނގެްނ ެނތުމުން 

  

ަވނަ ައަހރުގެ ުކރީކޮޅު މިނިސްްޓރީ އޮްފ ޓޫރިޒަްމއިްނ ބިޑަށް ހުުޅާވލި 2004

ާއ ޚިލާފަށް،  25.1ަޙވާލުކޮށްަފިއވަީނ ބިްޑ ޑޮކިއުމަންޓްެގ  ވަކިފަރާތަކާ ކަޅުފަހަލަފުިށ .ތ

ެދމެުދ އޮްނނަ ގުުޅެމއްގެ ސަބަބުން އޭރު މިނިސްްޓީރގެ  އެފަރާތާ އެިމނިސްޓްީރއާ 

 .އިސްެވރިން ަމޤާުމގެ ނުފޫުޒ ބޭުންނކޮށްގެން ކަަމށް ުބނާ މައްސަލަ

2 

 19ޫދކުރެވިފަިއާވ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ެއަމޤާުމގަިއ ހުިރއިުރ 

ވާީތ މިމައްސަލަ އެކްޓިވޭޓްކޮްށ ކެްނސަލްކޮށްފައި -ަވނަ ދުވަހު ިސސްޓަމުްނ ޑީ 2010ޖުލައި 

  .ނިންމީެއވެ މިހިސާުބން

ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ ވަީޒފާގަިއ ހުިރއިރު ދައުލަތުން އޭާނައށް ަހދަިއދީފަިއާވ 

ލެވެްލގަިއ . ޕީ.އައި.ައނބުރާ ނުަދއްކަިއ ވީ، ން ވަކިވީަފހުން އޭނާ ވަީޒފާއި ، ރަތް ޕާސްޕޯޓް

ދަުތރުކުރަުމންާދ ކޭ، ސްރީލަންާކ އަިދ ިއންޑިާޔއަށް .އޮސްޓްރޭިލއާ، ސިންގަޕޫރު، ޔޫ

  .ކަމަށް ުބނާ މަްއސަލަ
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ވަަނ އަހަރު އެްއވެސް ަފރާތަކަށް ޯގްއޗެއް  2010މިމަްއސަަލ މިކޮިމޝަުނން ބެލިބެުލމުަގއި، 

ގަމި .ދީފަިއުނވާކަމާއި ނަަމވެސް ކަުއްނސިލަރގެ ޅިަޔުނ ދިރިއުޅުަމށްޓަަކއި ދޫޮކށްފަިއާވޯގތި ލ

ެއގޯިތ މަތިަމރަޫދ އަވަުށ ސިނާއީަމުގ ހުޅަނގުފަާރތަްށ ބަދަލުކޮށްަފއިވާަކން އެނގޭީތއާއި 

ުހއްަދދީފަިއާވތީ، މިކަުމގައި ކޮރަޕްޝަންެގ ަޢމަލެއް  ބަދަލުކުރުަމށް ަކމާބެހޭ ިއދާާރތަުކން

 .ނިްނމީެއވެ މިހިސާުބންަމއްސަލަ މިހިނގާފަިއވާކަަމްށ ނުބެލެވޭތީ، 

  

ގަުމ ސިނާީއމަާގ ަކއިރިން .ލ ގަުމ ަމތިަމަރޫދ ބަިއެގ ކަުއންސިލަރެގ ިޅޔަނަށް .ލ

ވެއްެޖ ަކމަށާިއ، ގަާވއިާދ ޚިާލފަްށ ގޯްއޗެްއ ދިންތާ މިހާުރ ހަފްާތއެއްހަިއ ުދވަްސ 

މަޢުލޫާމތު ލިބިފަިއާވ ޮގުތގަިއ އަދި ރަޖިސްަޓރީ ހެދުުމެގ ކަްނތަްއ ނުކުރާަކމަްށ ުބާނ 

  .މައްސަލަ
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ެންއލައިޫދ ގަބުރަްސާތނު ނޮަޅއި ސާުފކޮށްދޭެނ .ހދ ބެލިބެލުމުަގއި، މިކޮިމޝަުނން މިމަްއސަލަ 

ފަރާތެްއ ޯހދުަމްށ ކުރި ިއޢުލާާނ ގުިޅެގން ބިޑް ހުށަހެިޅ ފަާރތްަތކުގެ ެތރެިއން ެއންެމގިަނ 

ޕޮއިންޓް ލިުބނު ފަރާތާއި، ދެަވނަައށް ެއންމެ މަތިްނ ޕޮއިންޓްލިިބފަިއވާ ފަރާުތގެ ބިްޑގައިެވްސ 

ލަހަްއޓާ ފަރާތަކީ އެްއފަރާތެއްަކމުގަިއާވތީ، އެޢަމަލަކީ ދަޢުލަުތެގ މަސައްކަްތ ޮއގަަނއިޒްކޮށް ބަ

ލައިޫދ ަޤބުރުސްތާުނގެ ވިނަ ޮނޅައި ސާފުޮކށްޭދނެ ފަާރތެއް ހޯދުަމށް ނެއްަލިއޫދ ެނއް.ހދ

ވަަނ އަހަުރގެ ޫޖްނަމހު ކުރި އިޢުލާާނ ގުިޅގެން އެކަަމށް 2011ކައުންސިްލގެ އިާދރާއިްނ 

ފަާރތުގެ ތެރެިއން އެންމެ ގިަނއިން ާމކްސް ލިބުނު ފަރާތުން އެމަަސއްކަްތ  8ކުރިމަތިލި 

ށްުބނުުމން، ދެްނ އެމަަސއްކަްތ ަޙވާލުކުީރ ެދަވނަައށް އެްނެމ ަމިތން ނުކުރެޭވނެކަމަ 

5 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

) ހ(ަވނަ ާމްއދާގެ  67ެގ )ދައުަލުތެގ ޕްރޮކިއުމަންޓް (ަވަނ ބާބު  15މާލިއްޔަތުގެ ަގާވއިުދގެ 

ަވަނ ަންނބަރުަގއި ުބނާަފަދއިްނ ެދފަރާުތން ގުިޅގެްނ ފުަރތަަމ ކާމިޔާބުކުރި ފަާރތުްނ ބިޑް  3ގެ 

ވަނައަށް  3ަވނަ ފަރާތަްށ ބިޑް ާކމިޔާބުކޮްށިދނުމުެގ ަމޤުަޞދުަގއިަކމަށް ބެެލވޭތީ، ދޫކޮށްލީ ދެ 

އެްނމެމަތިްނ ޮޕއިންޓްލިބިފަިއާވ ފަާރާތ ެއަމސައްކަްތ ަޙވާުލކުރުމަްށ މިޮކމިޝަނުން 

  .ނިްނމީއެވެގެ ިއދާާރއަށް އަްނގާަފއިާވތީ، ިމމައްސަަލ މިހިސާބުން ެނއްލައިދޫ ަކއުންސިލް .ހދ

މާކްސް ލިބުުނ ަފރާތާ ނޫންކަމަށާިއ، އެމަަސއްކަތް ޙަވާލުކުރީ އެައށްުވރެ ދަށުްނ މާކްްސ 

  .ބުނާ މައްސަލަ ަފރާތަކަށް ލިބުނު 

ބެިލބެލުމުގައި، އެަމގާމަށް މީހަކު ހޮވާަފއިަވނީ ެއަވޒީފާއަްށ  މިމަްއސަަލ މިކޮމިަޝނުން 

، ކުރިމަތިިލ ފަާރތްަތކުން ހުށަެހޅި ިލޔުްނތައް ިއވެލުއޭްޓނުޮކށްކަން ފާަހގަކުރެވޭީތއާއި 

އެކަމަްށ ެއދި ކުރިމަތިީލ  ،އެހެްނނަަމވެސް، އަދި ެއަމގާމަށް އޭނާ ހަމަަޖއްސާފަިއުނވާީތ

ހެުޅްނަތއް އިވެލުއޭޓްނުޮކށް އެމަާގމަްށ މީހަކު ަހމަޖެްއސުމަކީ ފަރާތްތަކުން ުހަށހެޅި ހުށަ

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަިހވާނެ ކަަމަކށްވާތީ، އެަމާޤމަްށ މީހަކު ަހމަެޖްއސުމުަގއި، ހުަށެހޅުންތައް 

އިވެުލއޭޓްކޮށް، ެއންމެ ަމތިްނ މާްކސް ލިުބުނ ފަާރަތކަށް އެަމޤާުމ ީދެގްނ ކުރިައްށ ެގްނދިުއަމށް 

  .ުއްނސިލްގެ އިާދރާައށް ެއންީގއެވެއަތޮުޅ ކަ.ފ

ެގ 2011ައތޮުޅ ސްޓޯރަްށ ެމނޭަޖރަކު ޯހަދން ޭބުނންެވގެން .ނިލަްނދޫަގިއ ުހންަނ ފ.ފ

ވަަރކަްށ  4އަޮތޅު ކަުއންސިލްެގ އިދާރާިއން ުކރި އިޢުާލނާ ުގޅިގެްނ .ޖޫންަމހު ފ

ަޓރިވއުައށް ފަރާތުްނ އެކަަމްށ ކުރިމަތިލިނަަމެވސް އެއިން ެއްއވެސް ފަރާތަކަްށ އިން

ދެްނ ކުރިމަތިާލފައިާވ  ފަާރތަކީކިޔާފަިއނުވާަކމަާށއި، އެމަޤާަމްށ ޮހވާފަިއާވ 

  .ފަރާތްތަކަށްވުރެ ފެންަވރު ދަށް ީމހެއްކަަމށް ުބނާ ަމއްސަލަ
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ލިބެންޖެޭހ ެއއްެވސް އެަލވަންެސްއ ނުލިިބގެްނ ެއއްވެްސ ާދންޫދ ޒިްނމާދާުރވެިރާޔއަށް .ގއ

ަމްއސަލަ ހުށަެހިޅ ސިޓީގައި ާވކަްނ އެނގެން ނެތުާމއި، ުހށަހަޅާަފއިއިދާާރއަކަށް 

ދު އިުތުރ ފިަޔވަެޅއް ޭނޅުމަށް ތީ، އެކަމާމެ ުނވާ ބަޔާންކޮްށފަިއވާޮގތަށް އެކަްނ ހިނގާަފއި

ގެ 2010ައިދ  2009ދެްއަވޫދ ކަުއްނސިލްެގ ިޒްނމާދާރު ވެިރޔާައްށ .ައދި، ގއ .ނިންމީެއވެ

ފަންސާްސ ައށްާހސް ިތންސަތޭަކ ތިީރްސ . (ރ 58,339.42އެލަަވންްސ ފަިއސާއަްށވާ 

ގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެަކން ވީޮގތެއް ބަލަމުްނދާކަމަްށ ) ނުަވރުފިޔާ ސާީޅސް ދެލާރި

މިކޮމިޝަނުްނ އެަމއްސަލައާެމުދ އިުތރު ، ތީއިން އަންގާފަިއވާ ލްގެ ިއދާރާ ެދއްވަދޫ ަކުއްނސި.ގއ

  .ފިޔަަވޅެްއ ނޭޅުަމށް ިނންމީެއވެ

އިާދާރގެ ވެިރޔާ، ޭއނާއަްށ ލިބެންެޖޭހ އެަލވަންސްތަެކއް ާދންޫދ ކައުންސިލްެގ .ގއ

ުނލިބިވާކަމަށް ުބނެ އެއިދާރާއަްށ ހުށަހަަޅިއގެން، ަކއުންސިލް މެމްަބރުން ފާސްޮކށްެގްނ 

އޭޕްރިލް ަމހުަގއި ދީފައިވާ ަކމަާށއި،  2011އޭާނއަށް ާސޅީްސ ހާަހށްުވރެ ގިނަ ފައިސާ 

ވަަނ އަަހރު ނިުމުނިއރު ދާްނދޫ ަކއުްނސިލްގެ ިއދާާރެގ 2010ފައިާސ ދިނީ، އޭާނއަށް 

ބަޖެޓުެގ އެިކއެިކ އައިޓަމްތަކުަގިއ ަޚރަދުނުެވ ބާކީުހިރ ަފިއސާއިްނ ކަަމށާއި، މަޢުޫލމާތު 

ެދްއވަޫދ ކަުއްނސިލްެގ ިއދާާރެގ ިޒްނމާދާުރ ވެިރާޔވެސް .ލބިފައިާވ ގޮުތަގއި ގއ

ކަމަްށ ހުަށހެޅުާމ ގުިޅގެްނ ޭއނާައށްވެްސ ެދއްަވޫދ އެލަަވންސްތަކެްއ ނުލިިބވާ

  .ކައުންސިލްގެ އިާދރާއިްނ ަފއިސާޭދްނއުޅޭ ަކމަށް ބުާނ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ އިދާާރެގ ބެލުމުގެ ަދުށން އެ އަޮތޅުަގއި ަދތުރުަފތުުރ ކޮށްޭދ .ފ

ރުފިާޔ ) ސަޭތކަ( 100/-އުޅަނދުފަަހރުަގިއ ޢާްނމު ީމހަުކ ދަުތރުކުރާނަމަ އޭާނެގ އަުތްނ 

އި، އެެހްނނަަމވެސް ހަމަ ެއ އުަޅނދުފަހަރުގަިއ އަޮތޅުެގ ެއކިއެކި ނަަގމުންދާ ަކމާ 

ރުފިާޔ ) ފަންާސސް( 50/-ކައުންސިލަުރން ދަތުރުުކރާނަމަ އެމީހުްނެގ އަުތން ބޮލަކަށް ަނގަީނ 

ގެ އެއްރަުށްނ އަތޮޅު.ަބޔާންޮކށްފަިއވީނަމަެވސް، ފަޝކުވާަގއި ކަމަށް ަމއްސަަލ ހުށަެހޅި 

 އެނގޭތީއާއެކު، ކަން ރުފިޔާ) ިވހި(  20.00 ކީ އޮްނަނ ރޭޓައަެނއްރަަށްށ ަދުތރުކުރުމަށް 

އިުތރު މަުޢލޫމާތެްއ  ަމއްސަލަާއ ގުޅޭ ، ތީްނ ަންނ ހާމަޮކށްފަިއުނވާ މައްސަަލ ުހށަހެިޅ ފަާރތު

  .މިހިސާބުްނ ިނންމީއެވެމަްއސަލަ މި ،ނުޯހދޭެނތީ

  

  

ިއާދރާެގ ބެލުމުެގ ަދށުން އެ އަތޮުޅގަިއ ތަދުުރފަތުުރ ކޮްށޭދ އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ .ފ

) ަސޭތކަ( 100/-އުޅަނދުފަަހރުަގއި ާޢންުމ މީހަުކ ދަތުރުކުރާނަަމ ޭއާނެގ ައތުްނ 

ރުފިާޔ ނަގަުމްނާދ ކަމަާށއި، ެއހެންނަަމވެްސ ަހމަ ެއ ުއޅަނުދފަހަުރގަިއ އަތޮުޅެގ 

 50/-ުހްނގެ އަުތްނ ބޮލަަކށް ނަަގީނ އެކިއެކި ަކއުްނސިލަރުްނ ަދތުުރކުރާނަަމ ެއމީ

  .ރުފިޔާ ކަަމށް ުބނާ ަމއްސަލަ) ފަންސާސް(

8 

ކައުްނސިލްެގ ރައީްސ  ،މިމަްއސަލިއގަިއ ކަންހިނގާަފއިާވޮގތެއް މިކޮިމޝަުނން ބެލިބެުލމުަގއި

ބުނެފަިއވަީނ ޯވްޓ ލެޭވނީ ހަމައެކަނި ެއރަށުގެ ރަށްެވިހންަނށް ކަަމާށއި، އެީއ ކަުއްނސިލްގެ 

މެމްބަުރްނގެ ިންނމުމެްއ ކަމަށް ުބނެފަިއވާކަން ެއނގޭަނމަެވސް، މިާހރު އިްނީޖނުެގ ނޯަދން 

އެމައްަސލައިގަިއ އެނޭގތީ،  ން ޔުިޓލިޓީޒް ކުންުފންޏާ ަޙވާލުކޮށް، މައްސަލަ ޙަްއލުވެފަިއވާކަ

  .ކޮރަޕްޝަންެގ ަޢަމލެއް ިހމެނޭަކމަްށ ނުބެލެޭވތީ، އެމަްއސަލަ ިމހިސާބުން ިނންީމއެވެ

ކުޑަރިކިލު ަރއްިޔތުްނގެ އިްނީޖުނގެ ޔުޓިލިޓީޒްއަްށ ިދނުމާބެޭހ ޮގތުން، އެަރށުގެ .ބ

 ަގއި ކުޑަރިކިުލގ2011ެޭއޕްރިލް  01ރައްިޔތުްނ ެދޭކގޮްތ ެބލުމަށްަޓކައި، 

ިއ ަކއުންސިުލްނ ބަްއދަލުކޮށް، ވޯަޓްށ ެއހުމުން ޢަަދދުެގ މައްސަަލެއއް ނާރައްިޔތުން 

ްނ ދިާމވެެގްނ ސިްއރު ޯވޓެއް ަނަގްނ ނިންމާަފއިާވ ަކމަށާއި، ަނމަވެްސ، އެރޭ ވޯޓްލާ 

ބުނެފަިއވަީނ ޯވޓް ލެޭވީނ ހަމައެކަިނ އެަރުށެގ ދިުއމުން ކަުއްނސިލްެގ ަރއީްސ 

ކަމަށާއި، މިީއ ކައުްނސިލްެގ މެމްަބރުްނެގ ނިްނމުެމއް ކަަމށާއި، ރަށްެވހިްނނަްށ 

އެކަަމށް ސް އެހެްނ ބުނުމާއެކު، ަކއުންސިްލެގ ެމމްބަރެްއ ނަަމވެްސ ަރއީ 

އިންކާރުކޮްށފަިއާވ ކަމަާށއި، ައިދ އެީއ ަރއީްސެގ އެކަނި ިނންމުމެއްކަަމށް ުބނެަފއިާވ 

  .ކަމަށް ުބނާ މަްއސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ގޯތި ދޫޮކށްފަިއވަީނ ކަތީބުެގ ދަރިފުަޅށް އުިލގަުމން ޯގތި ދޫކުރިިއރު .ަވނަ ައަހރު ހއ2009

ސަލަ ގޯތިަކން މިމައް އޭރު ުކރަހާަފިއވާ ޗާާޓއި އެއްގޮތަްށ ުގުރައތުލައިގެްނ ޮހވުނު 

ަކމުަގއި ކޮރަޕްޝަންެގ ަޢމަލެްއ ހިނާގފަިއވާކަމަްށ މިކޮމިަޝނުްނ ެވލިބެލުމުން ެއނޭގތީ، މި

  .ލެޭވތީ، މިމަްއސަލަ ިމހިސާބުްނ ިނންީމއެވެނުބެ

އުިލގަމުން ގޯިތ ދޫކުރިިއރު ކަތީުބެގ ދަރިފުަޅްށ ިދން ޯގިތ .ަވނަ ައހަރު ހއ 2009

ދީފަިއަވނީ، ގޯތި ދިުނމަށް އޭުރ ކުރަހާފައި ޮއްތ ޗާާޓ ޚިލާފަށް، ަމެގްއގެ މެަދށްވާ ޮގތަްށ 

ގައި ހުރި ޯގތިތަކަށް ަވެދނިުކެމ ކަމަށާއި، އެހެްނ ވުުމގެ ސަބަބުން ެއގޯީތގެ ިބްއދޮށު 

  .ހެދުަމށް ދަިތވެަފއިވާކަމަްށ ބުާނ ަމްއސަލަ
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ހެކި ލިބިަފއިުނވާތީ، ެއފަދަަކމެއް ސާިބތުާވަވރަށް  މިމަްއސަަލ މިކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުަގއި

  .އެމަްއސަލަ އިތުަރށް ކުިރއަްށ ުނގެންިދއުަމށް ނިްނީމއެވެ

ަގއި ބޭއްިވ ލޯަކްލ ކައުންސިލްތަުކެގ ިއންތިޚާުބަގއި، 2011ފެްބރުއަރީ  05

ގާނޫނާިއ ަގާވއިާދ ޚިލާފަްށ ަސރުކާރުެގ ުމދަލާިއ އެއިންތިޚާަބށް ުކރިމަތިީލ ފަާރތަކުން 

މާެމންޫދ އޮފީުހގެ ފެްކސް މެިޝނުްނ އެކިއެކި ފަާރތްަތކަްށ .ތަކެތި ބޭުނންކޮްށގެން ލ

  .ފެކްސްކޮށްފައިވާަކމަށް ބުނާ މަްއަސލަ
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ަގއި، ސްޕީރިއަރ ޯކޓްތަކުެގ ) ށ(ވަނަ މާްއދާެގ  59ދިެވހިރާްއޭޖގެ ޯކޓުތަކުގެ ާޤނޫުނެގ 

ރަޖިސްޓްރަރ ައއްަޔންކުރާީނ އެޯކޓެއްެގ ޤާީޟންގެ ލަފަާޔއެކު އެޯކޓުގެ އިސް ާޤޟީކަމަްށ 

 ބުނެފަިއާވ ކަމަާށއި، އަިދ ަޝުރޢީ ދާއިާރެގ އިާދރީ މުަވއްޒަފުންެގ ކަްނތަްއތަްއ ިހންުގމުގެ 

ގައި، ަމާޤމުތަކަްށ ީމހުްނ ޯހދުަމށް ) ށ(ވަަނ ާމްއދާެގ  2ަވަނ ބައިެގ  3ގެ  2009ގަާވއިުދ 

އާްނމުކޮށް ިއުޢލާންކުރުުމގެ ުކރިން އޮފީުހެގ މުަވއްޒަފުންެގ ތެޭރގަިއ ެއމަާޤމަްށ 

ޝަުއގުެވރިވެާދެނ ަޝރުޠު ަހމަވާ ފަާރތްތަެކއް ތިބިނަމަ، އެމީހުންަންށ ފުުރޞަތު 

ެއތަނެްއަގއި އިޢުލާންކޮށް އެަމާޤމަްށ ޤާބިްލ މީހަކު ޮހވުުމގެ އިޚްތިޔާުރ އޮފީހުެގ  ދިުނމަށްަޓކައި

ވެިރޔާައށް ލިިބެގންވާަކމަށް ބުެނަފއިވާތީ، ޖުެވނައިލް ކޯޓުެގ ރަިޖސްޓްރަރގެ ަމާޤމަްށ ީމހަކު 

އިދާރީ ހޮވުުމެގ މަަސއްަކތް ކޮށްަފއިވަީނ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޯކޓްތަކުގެ ޤާޫނާނއި، ޝަރުޢީ ާދއިާރގެ 

މުަވއްޒަފުންެގ ކަންތަްއތަްއ ިހންުގމުެގ ަގވާއިދުެގ އިުމެގ ތެރެއިންކަްނ މިމައްސަލަ 

މަާގމަްށ މީހަކު ހަަމޖެއްުސމަްށޓަކައި ެއއޮފީުހެގ ކުޑަކުދިންގެ ކޯުޓގެ ަރިޖސްޓްރަރގެ 

މުަވއްޒަފުންނަްށ ފުރުޞަުތިދނުުމެގ ގޮތުްނ ޮއފީްސ ތެޭރަގއި ކުިރ އިޢުލާނާ ގުޅިެގްނ، 

ަވނައަށް ޮހުވުނ 27ކުރިމަތިިލ ފަާރްތތަކުެގ ތެރެއިްނ އެކޯޓުްނ އެވަޒީާފ ޭދން ިނންީމ 

ުސުމގެ ހުްއދައަަކްށ އެިދ ޑިޕާޓްަމންޓް ފަރާތަްށ ކަަމށާއި، އެމަގާމަްށ އެަފރާްތ ހަަމޖެއް

އޮފް ޖުިޑޝަްލ އެޑްިމނިސްްޓރޭޝަނަށާއި، ސްޕްރީމް ކޯަޓށާއި، ޖުިޑަޝލް 

ކައުންސިްލއަށް ުހށަހެޅުމުން، އެފަާރތަކީ ގާބިލް ަފާރތަކަށް ުނވާތީ، ެއމަާގމު އެފަާރތަްށ 

އެަމގާުމ ހަމަުނޖެއްޭސނެކަަމށް އެަތންަތުންނ ނިންމާަފިއވަނިކޮށް، އެަފރާތަްށ 

  .ދީފަިއވާކަަމށް ުބނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ދަުލވުުމން ެގ ބައ2011ްޫޖްނ  02މިކޮމިަޝނުން ބެލިބެލުމުން ާފހަގަކުެރވޭކަަމްށ 

   .ިމމައްސަލަ މިިހާސބުން ނިްނމީެއވެ، ނިންމާފައިވާތީ

  

އިސްކަްނދަރު ޮކީށގެ ގާެއތުރުާމއި، ކާނު ހެދުަމށް ަމސައްކަތް ަޙވާލުުކރާނެ ަފރާެތއް ޓެންޑަރ 

ކޮމިޓީން ނިްނމާަފއިވީނަމަވެސް، ބަޖެޓް ެނތުުމގެ ަސބަބުން ެއމަސައްކަތް މަޑުަޖއްސާަފިއވާކަމަްށ 

މަޢުޫލާމތު ދީަފިއވާތީ، ިމމއްސަލަ މިހިސާުބން މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިްސ އިްނ 

  .ނިންމީެއވެ

އިސްކަންދަުރ  ކޮށީގަިއ  ަގއު  އެުތރުުމެގ  މަސައްކަްތ  ޮކށްޭދނެ  ފަާރތެްއ 

އިޢުާލނާ ގުޅިެގްނ  ހޯދުަމށް  މޯްލޑިވްސް  ޕޮލިސް  ސަރިވސްއިްނ  ކުރި 

އަްނދާސީހިސާުބ ހުށަހެޅި ަފރާްތަތކުގެ ތެރޭގަިއ ުމއްަދތު ުކރުކޮށް އަިދ އަުގހެޔޮކޮްށ 

އެމަސައްކަތް ޮކށްދޭން ުހށަހެިޅ ފަރާތްަތްއވެްސ ހިެމނިފައި ިތއްބާ ާމއަގުބޮޑު އަިދ 

މާފަިއވާ ެއމަސައްަކްތ ޙަވާލުކުަރން ިމހާރު ނިން ފަާރތަކާ މުްއދަުތވެސް ިދުގކޮށް ހުަށހެިޅ 

ިމެދންނެިވގޮަތްށ އެަފާރތަްށ މަަސއްކަްތ ޙަވާލުކުަރްނ ނިްނމާފަިއ ވުުމން ، ކަމަށާއި

މިކަމުަގއި ޕޮލިްސ ސަރިވސްގެ ަކމާބެހޭ ަފރާތަކުްނ ނުަވތަ ފަާރތްތަކުން ާނޖާއިުޒ ފަިއާދ 

  .ނަގާަކމަށް ެބލެޭވ ކަމަށް ބުނާ މަްއސަލަ
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ިބްޑ ހިކަލްަތކެއް ގަތުަމށް ުކރި އިޢުލާނާ ގުިޅގެން، ސްޓޭްޓ ޓްރޭޑިްނގ އޯަގނައިޭޒޝަންއަށް ވެ

 2ިހމަނާަފއި އޮތްޮއުތން ފާަހގަކުެރވޭީތ،  1އޯޕަނިްނގ ޯފްމަގއި ަހމައެަކނި އޮޕްޝަްނ 

އޮޕްޝަްނ ހުށަަހޅާފަިއވާ ފަރާްތަތކުން ަފހުްނ އެެހން އޮޕަޝަންެއްއ ުހށަހެޅުމުެގ ުފރުޞަުތ 

ހުިރހާ އޮްޕޝަެނއް ުހށަހެުޅުމގެ ުފރުޞަުތ ޮއތްކަމަްށވާތީ، އޮތުާމއި، ބިޑް ުހށަހަާޅ ފަރާތްތަކަްށ 

ބިޑިން ޕްޮރސެސްއާ ބެހޭ ހުިރހާ ަމޢުލޫމާތު ބިްޑ ހުަށހެޅުަމށް ައންަނ ފަރާތްތަަކށް ތަްފސީލްކޮްށ 

ނޑު ޖަހާަފިއ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްަތްއ ބަލައިގަތްދިުނމަށާއި،  ިއރު، އެްއވެސް ިލޔުމެްއގައި ތަްއގަ

ަބލައިގަންަނ ުހރިާހ ޑޮކިއުަމންޓްތަުކގަިއ ަތއްަގނޑު ޖަހަިއެގން ކުރެވިފަިއާވތީ، ނުވާަކމަށް ފާަހގަ 

އެމަަސއްކަްތ ކުރިޔަްށ ގެންިދުޔމަްށ ސްޓޭްޓ ޓްރޭޑިްނގ ޯއގަނައިޭޒޝަަނށް އެްނގުަމށް 

  .ނިންމީެއވެ

ސްޓޭްޓ ޓްރޭޑިްނގ އޯަގނައިޭޒަޝންއަށް ވެހިކަލްަތކެއް ގަތުަމށް ިއޢުލާންކުރުާމ ުގިޅގެން 

ފަާރތްތަުކެގ ބިޑްތައް ިއެވލުއޭޓްކުރުުމގަިއ އެކުންުފނިްނ ަވނީ އެކަމަށް އެިދ ުހށަހެިޅ 

  .ކޮރަޕްޝަންގެ ަޢަމލުތަކެއް ހިްނގާަފއިވާކަމަްށ ބުާނ ަމްއސަލަ

14
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ބުުރަގއި ގަްސ  01ޕާކަކާއި،  03ސިޓީގެ ުބރުތަްއ ފެހިކުުރުމގެ ޕްޮރގްރާްމގެ ދަށުން  މާލޭ 

ަރން ކުޑަުކިދންނަށް ކުެޅ އުެޅވޭެނ ނިޒާެމްއ ގާއިމްކުެދވޭެނ ިނޒާމަކާއި، އިްނދަިއ މީހުްނަނށް އިށީ 

ިއޢުލާާނ  ަގއި ކުރި 2011ުޖލައި  19ންިސލްގެ ިއދާާރއިން ބޭނުްނވެެގން މާޭލ ސިޓީ ކައު

ާއ އެްއގޮަތށް، އެމަަސއްކަްތ ކޮްށދިުނމަްށ  8.16ދައުލަުތެގ މާލިްއަޔތުގެ ގަާވއިުދެގ ގުިޅގެން، 

ދައުަލތުެގ  އި،ޞަުތ ދީަފއިުނާވ ކަމާުރމުެގ ފުރު ރާތްތަުކްނ މަޢުޫލމާުތ ސާފުކުޝަޢުުޤވެރިާވ ފަ 

ާއ ެއއްޮގތަށް، ަމސައްކަތާިއ ގުިޅގެން ހުށަަހޅާ ައންދާސީ  8.17މާލިއްޔަތުގެ ަގާވއިދުގެ 

 19ިއޢުލާނުގަިއވާ ތާީރޚަކީ އި، އެ ިޑެއއް ބަޔާންކޮށްފައިުނާވ ކަމާ ގަހިސާބުތައް ުހށަަހޅާނެ ވަކި 

ޖުލަިއ  22-21ކަމަށްާވއިރު، ހަީވރު ޫނހުަގއި އިުޢލާން އާްނމުކޮށްަފއިަވނީ  2011ޖުލައި 

ޖުލަިއ  24ަގއިކަަމްށވެފައި، އަންދާީސ ހިސާބު ހުށަހެުޅމުގެ އެްނމެފަހު މުއްދަތަކީ  2011

) ނ(ގެ  8.01ކަަމށްާވތީ، އެކަމަކީ ދައުަލތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ަގވާިއދުެގ  2011

ފަަދ ާވަދވެިރ ގޮެތއްަގިއ ބީލަުމެގ ކަންަތއް ެގންިދއުަމށްޓަކައި ހަމަަހމަ  ބަޔާންކޮްށފަިއވާ 

 އެެހންކަމުން،، ވިާދނެކަެމއްކަމަށް ނުބެެލޭވ ކަމަށާއި ފުރުޞަުތތަކެއް، ޤާބިލް ަފރާތްަތކަށް ދެ

މާލޭެގ ތިން ަސރަޙަްއދެއްގެ ޕާްކގަިއ ގަްސ ިއންދާ މީހުންނަށް އިީށދެޭވެނ ނިޒާަމކާއި، 

ށް ުކޅެ އުެޅވެނޭ ނިާޒމެއް ޤާިއމްކުރަްނ ބޭނުްނވެގެން، ދެފަރާތަށް ަފއިާދވާޮގތަްށ ކުޑަކުދިންނަ 

ަކުއންސިލުން ޮކށްފަިއވާ އިޢުލާނަކީ ަދއުލަުތގެ  މާލޭ ސިޓީއެކަން ކޮްށދޭެނ ފަރާތެްއ ހޯދުމަްށ 

ެމްއ މާލިއްޔަތުެގ ަގާވއިާދ ޚިލާަފްށ ަވކި ފަާރތަކަްށ ެއކަން ހަވާލުުކރުުމެގ ޮގތުްނ ކޮްށަފއިވާކަ

ދައުަލތުގެ މާލިްއޔަުތެގ ަގވާިއާދ އެްއގޮަތށް  އެއިުޢލާން ާބޠިލްކޮށް ކަމަށް ބެލުުމގެ ާޖގަ އޮަތތީ، 

ގޮަތށް އަުލްނ ހާމަކަން ބޮުޑގޮެތއްަގއި، ޤާބިލް ފަރާތްތަކަށް ހަަމހަމަ ފުުރޞަުތަތކެއް ލިބޭނެ 

 .ގުަމށް ނިްނމީެއވެމާލޭ ިސޓީ ކައުންސިލަށް ެއން ެގން ކުރިއަށް ެގންިދުއމަށް އިޢުލާންކޮށް 

 

  

ބުުރަގިއ  01ޕާކަކާއި،  03މާޭލ ސިޓީެގ ުބރުތަްއ ެފހިކުރުުމެގ ޕްރޮްގރާްމެގ ދަުށން 

ގަސް އިްނަދިއ މީހުންަނށް ިއށީދެވޭެނ ނިާޒމަާކއި، ކުޑަކުދިްނަނށް ކުޅެ އުޅެޭވެނ 

 ުޖަލއި 19ނިޒާެމްއ ާގއިމްުކރަްނ ބޭުންނވެެގްނ މާޭލ ސިީޓ ކައިންސިްލެގ ިއދާރާއިްނ 

އިޢުާލނާ ގުޅިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދީަފއިުނާވއިރު، ެއއިޢުާލނުަގިއ ގައި ުކިރ  2011

ބިޑް ުހށަހަަޅްނވީ ތާރީްޚ ަޖހާފަިއ ޮއތްނަމަވެްސ ބިްޑ ހުށަހަަޅްނީވ ގަިޑއެްއ ަޖހާފަިއުނާވ 

ކަމަށާއި، ެއމަަސއްކަތް ވަކި ފަާރތަކަށް ޭދްނވެެގްނ މާކުރިން ނިްނމާފައި އޮތްކަަމްށ 

  .ވޭކަމަށް ބުނާ މައްަސލަބެލެ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ގައި ހުރި ތަެކތި ކުރީެގ ) އެންސްޕާ( އެެޖންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަންޯސަޝލް  ނޭަޝނަލް

ީކ ފަރާތަމިނިސްްޓރީ އޮފް ހެްލތު ހިްނގި ިޢމާރާަތށް ަބދަލުުކރުމުެގ މަަސއްކަްތ ޙަވާލުކޮްށފަިއވާ 

ވަނައަްށ އެންމެ ކުޑަައގު ުހަށހަޅާފަިއވާ ަފރާްތ ކަމަށާއި، އެަމސައްކަްތ  3އެމަަސއްކަތަކަށް 

ކުރުމަްށ ެއންެމ އަގުހެޔޮކޮށް ުހށަހެިޅ ފަާރތާ އެަމަސއްކަތް ޙަވާލުނުކުރީ ެއންސްޕާިއްނ ކުރިން 

ްނެވސް، ކުރުވާފަިއވާ ެއފަދަ ަމސައްކަްތތަކަށް ބަލާިއުރ އަިދ ައންާދޒާއެއް ޮކށްލުމު

މިމަަސއްކަތްކުރުަމށް ކުޑަައގު ހުަށހަޅާފަިއވާ ަފރާްތތަކުން ުހށަހަާޅފައިވާ އަަގށް އެަމސައްކަތް 

ިމމައްސަަލ ކުރެވިާދނެކަަމށް ގަޫބލުނުކުެރޭވތީ ކަމަށް އެތަނުްނ މަޢުލޫމާުތ ީދފައިާވތީާއއި، 

ޝަުނެގ ޢަމަލެްއ މިކޮމިަޝނުްނ ެބލިއިރު، މިކަމުަގއި ގަާވއިާދ ޚިާލފް ކަމެްއ އަިދ ކޮރަޕް

 . ހިނގާފަިއވާކަްނ އެނގެްނ ނެތުމުްނ، މިމައްސަލަ ިމހިސާބުްނ ިނންީމއެވެ

  

ަގއި ހުިރ ތަކެިތ ކުީރެގ ) އެންސްޕާ(ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންީސ ޯސޝަލް ނޭޝަނަލް 

ދަލުުކުރމުެގ މަަސއްކަްތ ޙަވާލުކޮށްަފއިަވނީ، ހެްލތު ހިްނިގ އިމާރާތަްށ ބަމިނިސްްޓރީ އޮފް 

ކަމަްށ ބުާނ ފަާރތާމިމަަސއްކަްތ ކޮށްިދނުަމށް އެްނމެ އަގުބޮޑުޮކްށ ުހށަހަޅާަފިއާވ 

  .މައްސަލަ

  

16 

) ަގާވއިެދއް(ދަތުުރވެިރްނެގ ވަުގީތ ާމރުކޭޓުްނ ގޮިޅ ދޫުކރުމުެގ ވަިކ އުޞޫެލއް 

ނޑައެޅިަފއިުނުވމާއި، ެއގޮޅިަތްއ އެކަށީގެ  ުމްނ ުނދާކަން ްނާވ ޮގެތއްެގ މަތިްނ ޮމިނޓަރ ުކރަކަ

ގޮިޅ  8އި، ބާުމދާ ވިއްކަން ދަުތުރވެރިންެގ ވަުގީތ ާމރުކޭޓުްނ ފާހަގަކުެރވޭ ަކމާ

ދޫކޮށްަފއިާވއިރު، ެއގޮިޅތަްއ ުފރަތަަމ ދޫކުރި މުްއދަުތ ަހމަުވމުން ެދ ފަހަެރްއގެ މަިތން 

ްށދީފައިާވއިރު، އެްގިރމެންޓާ ޚިލާފް ަކންތަްއތައް އިޢުލާްނނުކޮްށ ެއފަރާތްތަަކށް ުމްއދަތު އިުތރުކޮ

ތި  ވިއްކަން ިބދޭސީްނ ެގންުގޅުން، އެހީތެރިެއއްކަްނ ައްނގަިއޭދ އިމްޕޯޓް މުާދ ިވއްކުން، ތެކެ (

އި، ދަތުުރެވރިންގެ ވަގުީތ މާުރކޭޓުން، ާފހަގަުކރެޭވ ކަމާ) ިތބުންަފދަ ކާޑް ނެްތ ީމހުްނ ގޮީޅގައި

ފަިއާވ ގޮޅިަތއް ދޫކުރުމުަގިއ ގުރުލައިެގްނ ދޫކުރާަކމަްށ މަޢުލޫމާތު ދަތުުރވެިރްނނަްށ ދޫޮކށް

ދީފަިއީވނަމަވެސް، ެއގޮަތްށ އެަކން ނުިހނގާކަާމއި، އަިދ ބަެއއް ގޮިޅތަްއ ަތކުރާރުޮކށް 

އި، އެގޮިޅތައް ދޫކޮށްފަިއާވ ފަރާުތެގ ަނުމގަިއ ށްފަިއވާކަްނ ާފހަގަކުެރޭވ ކަމާއެއްފަާރތަކަްށ ޫދކޮ

ިދގުުމއްަދތަކަށް ހުރުުމން، އެގޮޅިތައް ދޫކޮށްަފއިވަނީ ަދތުރުވެރިްނަނށް ނޫންކަާމިއ އެގޮިޅތަްއ 

ގޮޅިަތްއ ަމހަކު ެއއްފަހަރު ޯފްމ ަލއިެގްނ ދޫކުރިަކުމގަިއވިަޔސް، ޮކްނމެ ކަރާ މާުރކޭޓުގެ 

ފަހަރަކުވެސް ެއގޮޅިތަްއ ދެީނ އެއްަބޔަކަްށ ކަމަށާިއ، ސަރުކާރުން ދަތުުރވެިރަންށ 

 8ހަދާދީފަިއވާ މާުރކޭޓުގަިއ މާޭލ ުމނިސިޕަލްޓީްނ ިއމްޕޯޓް މުާދ ވިްއކުމަށް ދޫކޮށްަފއިާވ 

އެަތުނގަިއ ުހންަނ އެެހްނ ގޮޅިތަަކށް މަަހކު ެއއްފަަހުރ ޯފމް ގޮިޅ ުހންަނ ކަަމށާއި، 

ޮގޅިައށް ޯފމް ލާްނނުެޖހުަމކީ  8ލާންޖެޭހއިރު، ިއމްޕޯޓް މުދާ ިވްއކުމަށް ދޫކޮށްފަިއވާ 

ވަކިބަޔަކަށް އާްމދަނީ ހޯދައިިދނުުމގެ ޮގތުން ުކާރ ކަމެއް ކަަމށާއި، ދަތުރުވެިރންެގ 

  .ޗަީކ ސެކަންޑް ހޭންްޑ ތަކެތި ކަމަްށ ުބނާ މައްސަލަމާރުކޭޓުަގއި ިވއްކާ ބަެއއް ތަެކއް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އި، ޭއގެ ސަބަުބން ަދތުރުެވރިްނނަްށ ަދތިތަްއ ފާރި ހިްނގަުމންާދ ބަަޔކަށް ކަމާދާިއމީ ވިޔަ

އުޞޫެލއް ަތއް މޮިނޓަރ ކުރުުމގައި ޅިއި، މާރުކޭޓް އޮފީުހން ގޮ ރިމަިތވާކަން ާފހަގަކުެރވޭ ކަމާކު

ްނެޖހޭ ިފޔަަވޅުަތއް އަޅަުމްނ އި، ައިދ އަޅަ އަިދ ޮމނިޓަރ ކުރަމުްނ ުނދާކަމާ  އި،ނެތްކަމާ 

ނުދާަކން މިމަްއސަލަ މިކޮމިަޝނުން ބެލިބެުލމުން ފާަހގަކުެރވޭތީ، ކުިރޔަށް އޮްތ ާތނގަިއ 

ުކރުމުަގިއ މިކަންަތއްަތއް ިއްސލާޙްކުުރމަާށއި، ަދތުރުވެިރންގެ ަވގުީތ ާމރުކޭޓުން ގޮިޅތަްއ ދޫ

ތަުކރާރުކޮށް އެްއބަޔަކަށް ދޫކޮށްަފއިވާކަން ފާަހަގުކރެވޭތީ، އެގޮޅިަތއް ެއއްބަޔަަކށް ދިުނމުެގ 

ނޑައަޅާަފއިާވ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެަކން ކުރުަމށް މާޭލ ދޫކުރުަމށް  ެއގޮިޅތައްބަދަލުަގއި،  ކަ

  .ިނންީމއެވެ ސިޓީ ކަުއންސިަލށް އެްނގުަމށް
ވިލުުފށީަގިއ ިވޔަފާިރ ަބނަދުރ ހެދުުމެގ މަސައްަކތް ަޙވާލުކުާރެނ ފަރާތެްއ ހޯދުމާ ިހސާބަށް .ތ

އަދި މިމަަސއްކަްތ ކުރިޔަްށ ެގންޮގސްފައިުނވާީތއާއި، މި ަމޝްރޫޢު ފެށުމަްށ ހަަމޖެިހފައިަވީނ 

ސްޓަީޑއެްއ ެހދުމަށްފަުހ، ނެަޝަނލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަްށ  ފައިޭނންޝަްލ ީފޒިބިލިޓީ

ހުށަހެުޅމުން، އެަކއުންސިުލން ުހއްދަ ލިބުުމން ކަަމށް ިމމައްސަަލ ިމކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުްނ 

އެނގޭތީ، މިަކުމގައި ގަވާިއދާ ިޚލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުެގ ަޢމަލެއް ިހނގާފަިއވާކަްނ 

 .ސަލަ ިމހިސާބުްނ ިނންީމއެވެއެނގެން ެނތުުމްނ، މިަމއް

  

 2ވިލުުފށީަގއި ިވޔަފާރި ަބނދަެރްއ އެުޅމަށްޓަކަިއ މޯލްޑިވްްސ ޕޯޓްްސ ލިމިޓެުޑން .ތ

އެކަން ުކރުމަްށ ، ވިލުުފއްޓަްށ ިދއުަމށް ހަަމެޖހިފަިއާވ ކަމަށާއި.ދުަވހެްއގެ ތެޭރަގއި ތ

ަޙވާލުކުރުމަށް ކަަމްށ މަޢުޫލާމތު މަސައްކަތްކުަރީނ އިޢުލާެންއ ކުުރމެްއނެިތ ވަކިބަަޔކާ 

  .ލިބިފައިވާަކމަށް ުބނާ މައްަސލަ

  

18 

 11މިނިސްްޓރީ އޮްފ ފިނޭންްސ ެއްނޑް ޓްރެަޜރީެގ ހުއްދައާއެކު، މުލިއާޭގގަިއ ބޭުނންުކރި 

ޯލންްޗ ުމލިއާޭގެގ ) އިުރދޭާމ ލޯންޗާއި، ލިލީ ޯލންާޗއި، ަސއިމާ ލޯންޗް( 03ލޯންުޗެގ ތެެރއިްނ 

ދަށުގަިއ ބާްއވާަފއިާވ ަކމަށާއި، މުލިާއޭގގެ ބެލުުމެގ ަދށުަގއިވާ ސައިާމ ލޯްންޗ ބެލުމުެގ 

ލޯންޗްވެްސ  03އި، އެ ން ލިޔެކިުޔންތަުކން ެއނގޭ ކަމާ އެްއވެސް ަފރާަތކަށް ދީަފއިުނވާކަ 

އި، ސައިމާ ެވންޓްރީައށް އަުރާވފައިާވ ކަމާމުލީާއގޭެގ ލޯްންޗ ސަރވިސް ެސކްޝަްނގެ އިން 

ނޑުލޯންޗްގެ ވެރިފަ  އި، ައިދ ތިަލފުްށޓަށް ވަުރ ކަމާރާތްކަމަށް ަރޖިސްްޓރީކޮށްފައިވަީނ ިރޔާީސ ގަ

ރަޖިސްޓްީރ " (ޯލންޗް " ަސއިމާ "ދިެވހި ދަުއލަުތެގ ނަުމގަިއ ރަިޖސްޓްރީކުރެިވފައިާވ 

ރައީސުލްޖުމްހޫިރްއޔާގެ ރަސްީމގެ މުލީާއގޭަގއި ވަީޒާފ ) G‐4834A‐02‐10: ނަންބަރު

 އަދާކުާރ ފަާރތަކަްށ ީދފަިއވާ ކަަމށާއި، އަދި މިޯލންޗް ިމހާރު ބޭުނންކުރަީނ ވިޔަފާރި 

ަގއި ަރްއޔިުތންގެ މަޖްީލުހގެ 2011ފެބްުރއަީރ  23އުޞޫލުން ބޭުންނކުރަން ކަަމށް ބުނެ 

ެގމަނަުފށީ ާދއިރާެގ ެމމްބަުރ ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލައާއި، މުލިާއގޭގައި ޭބނުންކުިރ .ގއ

ލޯންްޗތަކުެގ ތެެރއިްނ ބައެްއ ޯލންްޗތަާކ ގައުީމ ދިފާީއ ާބރުްނ ަޙވާލުިވއިރު، ެއ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކިާޔ " ސައިމާ "ނަްނބަރުަގއި  G4834A‐02‐10‐Tއޮޑިޓް ީޓުމ ޮގްސ ބެލިިއުރ  އެަރށުަގއި 

ތިަލުފށީަގއި ޮއންނަ ެއޕޯލޯ ހޯލްޑިްންގސްގެ ޑޮްކޔާޑުަގިއ އޮތްަކމަށް މިމައްސަލަ .ލޯންޗެއް ކ

މިކޮމިަޝނުްނ ެބލިބެލުމުްނ އެނޭގތީ، ިމމަްއސަަލ ހުށަހެިޅ ފަރާުތން ޮކށްފައިވާ ޝަކުވާާއ 

 . ުބްނ ިންނމީެއވެއެްއގޮަތށް މިކަްނތައް ހިނގާަފއިުނވާތީ، މިަމއްސަލަ މިހިސާ

  

ކިޔާ ޯލްނޗް ހިެމނިފައިނުވާަކމަްށ ގަުއމީ ދިާފއީ ާބުރން " ަސއިމާ "ެގ ެތރޭގައި އުޅަނދުތަކު 

  .ބުނެފަިއވާކަަމށް ުބނާ މައްސަލަ

މިކޮމިަޝނުްނ މިމަްއސަލަ ބެލިބެުލމުްނ ިމމައްސަލަާއ ގުިޅގެން، ުސވާލުކުރެވުުނ ފަާރތްތަކުްނ 

ސާބިުތކުރެވޭަވރަްށ ެހްއކާއި ގަީރނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ދީފަިއާވ ބަޔާންަތކަށް ބަލާއިރު، ިމމައްސަަލ 

  .މިމައްސަލަ މިިހސާބުން ނިްނމީއެވެ

  

އަތޮުޅ ައތޮޅު ކައުްނސިލަރ މަޤާުމެގ ނުޫފޒުގެ ޭބނުންޮކށްެގން އަތޮުޅ އޮީފހުެގ .ފ

ީޕގެ .ޑީ.ސެކްރެޓަރީެއއް ެމދުެވރިކޮްށ އޮީފހުގެ ވަޞީލަތްތަާކިއ ތަކެިތ ބޭނުންޮކށްެގން އެމް

 ބުާނ ަމްއސަލަ ނާބެހޭ ލިޔެކިޔުްނތައް ައތޮޅު ޮއފީހުގައި ިލޔަުމްނދާކަމަށް ކެމްޕޭ
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ްށ އެަމސައްކަތް ަފރާތައަތޮުޅ އޮފީުހެގ ސެކިއުިރޓީ ބެެލހެއްޓުުމެގ ކަްނަތއް ަޙވާލުކޮށްަފިއާވ އ.މ

ޙަވާލުކޮށްަފއިަވީނ އެކަމަްށ އެިދ ހުށަހެޅި ފަރާތްަތކުގެ ތެެރއިން ެއފަރާތަކީ ިއވެލުޭއޝަނުން 

އެްނމެމަތިން ާމރކްސް ލިބުުނ ފަރާތް ަކމަްށވާީތއާއި، އަދި އިވެުލއޭަޝން ަހދާފަިއަވީނ 

ލަ ިމހިސާބުން ަރނގަޅަށްަކން މިމަްއސަލަ މިޮކމިޝަނުން ެބލިެބލުމުން އެނގޭީތ މިަމއްސަ

 . ނިންމީެއވެ

  

އަޮތޅު އޮފީާހއި، އަތޮުޅޭގގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަަހއްޓައިދޭނެ ފަރާެތްއ .މުީލ އޮފީހާއި، މ.މ

އަޮތުޅ .ޑިސެމްބަރ ަފހު ހަފްތާގަިއ ކުރި އިޢުާލނާ ުގޅިގެން، މ 2010ހޯދުަމށް 

މުީލ .ކަމަށާއި، މއޮފީާހއި، މުލީ ޮއފިހުގެ ސެކިއުރިީޓ ބެލެހެއްުޓމަށް ެއދި ހުަށހަޅާފައިވާ 

ަހްތހާސް ތިންަސތޭަކ (ރުފިާޔ 7,300 /-އޮފީުހެގ ސެކިއުިރޓީ ބެލެެހއްޓުަމްށ ުހށަހެިޅ 

ކަމަާށއި، އިޢުލާނާ ގުިޅެގން ދިން ަމޢުލޫމާުތގަިއ ބުނެަފިއވަީނ ެއންެމ ދަށް ) ރުފިޔާ

ސް އަެގއް ުހށަަހާޅ ފަރާތަކަށް އެްނެމ ގިަނ ޕޮއިންްޓ ލިބޭނެ ކަމަށް ަކމަށާއި،  ަނމަވެ 

ރުފިާޔއަށް އެަމސައްކަތް ކުުރަމށް ހުަށހަޅާފަިއވާ  8,000/-އެމަސައްކަތް ަޙާވލުކުރީ 

ފަރާތަކަށް ކަމަާށއި، އޭާނއަކީ ުކރިން ސެިކއުރިީޓ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސަްއކަތްކޮށްފަިއާވ 

 .ފަރާތެްއެވސް ނޫްނ ކަމަްށ ބުނާ ަމްއސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ާއރާއެކު ެއްގރިމެންްޓ .އެމް.ޕްރަިއވަަޓއިޒްކުރުަމްށ ިދވެިހ ސަރުާކރުްނ ޖީަހނިާމޫދ ެއައރޕޯޓް .ހދ

ކޮށްފައިުނާވތީާއއި، ައިދ މިކަމަްށ އަުލްނ ބިޑް ހުުޅވާަފއިާވތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާުބން 

  .ނިންމީެއވެ

ަހނިާމދޫ .ިމ ުސރުީޚގެ ަދށުްނ ހދ" ަސރުކާރުެގ ދީަލތިކަްނ ިއންޑިާއެގ ކުންުފނިަތަކށް "

އާްރ .އެމް.ނަދުރ ބައިަނލް ައްޤވާީމ ފެްނވަަރްށ ތަރައްޤީކުުރމަްށ ިއްނޑިއާގެ ޖީވަިއެގ ބަ

ކުންފުންޏާ ަޙވާުލކުރަން ނިންމާފައިވާަކަމށާިއ، މިއެްއބަސްވުުމގެ ދަުށްނ އެކުންުފންަޏްށ 

އާ ދެެމދުެގ ޓޫރިސްޓް އެނުދ ތަަރްއޤީކުރުުމެގ 10,00.00އާއި 6000ރާއްޭޖގައި 

އެމްެއްޗ ިހންުގން .ޖީ .މާފަިއވާަކމަށާއި، ައިދ ީމެގ ިއތުރުން އައިފުރުޞަތު ިދުނަމށް ނިން

 . އެޕޯލޯކުންފުންަޏްށވެސް ދިނުމަްށ ިނންމާަފއިަވނީ ބިަޑށް ނުލަިއ ކަމަްށ ބުނާ މައްސަލަ

22 

ާއއި، ސެންޓްރަލް ުޔޓިލިޓީޒް 2 –ކުޑަހުަވދޫ ިއްނޖީނުގޭގެ ސީނިައރ އޮފިސަރ ްގރޭޑް .ދ

ގައި ެވވުނު ވަީޒފާގެ އެްއބަސްވުމުގަިއ ާޢންމުކޮށް  2010މާރޗް  01ލިމިޓެޑާއި ދެެމުދ 

ިއ، ައިދ ައްށ ކަމާ 16:00ިއން  08:00ަވނީ މަސައްކަތްކުާރ ގަޑިކަުމގަިއ ބަާޔންކޮށްފައި 

ބަާޔުނގަިއެވސް އާދައިެގ ަމތިްނ ަމސައްކަތްކުރަންޖެޭހ ގަޑިަކމަްށ އޭާނގެ ވަޒީާފ 

އަށް އިތުުރގަީޑެގ ޭއނާްށ ކަމަށްީވނަމަެވސް، އަ 16:00އިްނ  08:00ބަޔާންކޮްށފަިއވަީނ 

ޖުލައި މަުހްނ ފެިށެގްނ  2010ައށް ޮކށްފަިއާވ ަމސައްކަތަށް  16:00އިްނ  15:00ފައިާސ 

ާއދެެމދު ޮކށްފަިއވާ  16:00އިްނ  15:00އަށް އިތުުރގަޑީގެ ޮގުތގައި  2011ޖެުނއަރީ 

ްއސަލަ މިކޮމިަޝނުްނ ެބލުބެލުމުން ށް ދީަފިއާވކަން މިމައޭނާއަުރފިާޔ  1919.09މަސައްކަަތށް 

ށް ިއތުުރގަޑީެގ ފައިާސގެ ޮގތުަގއި ދީފަިއހުިރ ފައިސާ ޭއާނ އަުތން އޭާނއަ އެނގޭތީ، 

ކުޑަހުަވޫދ ޕަވަރހައުސްައްށ ކޮޕީކޮށް، ސެްނޓްރަލް .ހޯދުަމށްފަުހ މިޮކމިަޝނަށް އެްނުގމަށް ދ

  .ށް ެއްނގުމަްށ ނިްނމީއެވެޔުިޓލިޓީޒް ލިމިެޓޑަ

ޕަަވރހައުސްެގ ސީިނއަރ އެްޑމިްނ ޮއފިސަރެގ ވަޒީާފ ބަޔާާނިއ ވަޒީާފެގ  ކުޑަހުަވދޫ .ދ

ކަުމގަިއ  16:00ްނ 08:00އެއްބަްސވުުމގައި މަސައްކަތް ުކރަްނޖެހޭ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 

 1ާވ 16:00ން 15:00ަގއި ަމސައްަކތްކުރުމަށްފަުހ 16:00އޮްއާވ ކޮންެމ ުދވަހަުކ 

ޔެ، ވޭުތެވދިޔަ ެއއްއަަހުރ ުދވަުހ ެއފައިާސ ަނގާަފއިާވ ގަޑިއިރަީކ އިތުުރގަޑީެގ ގޮުތަގިއ ލި 

ކަމަށާއި، އަދި ަމހުގެ މުސާރަ ދިްނއިރު އެަބއި ިހަނމަިއގެން މުސާރަ ދީފަިއވާކަަމށް ުބާނ 

  .މައްސަލަ
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ސަރުކާރުގެ އޮީފސްތަކަށް ކަުރާދސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާެތއް ޯހދުަމށް މިިނސްޓްރީ އޮްފ 

ފެްބރުއަރީ  13‐K/13/2011/46 )20(IUL): ފިނޭންްސ ެއންްޑ ޓްރެަޜރީްނ ކުިރ ަނންބަރު

ިއޢުލާނާ ގުޅިގެން، މިަކރުދާސްތައް ސަްޕލައިކުރުަމށް ެއިއޢުލާނާ ގުިޅގެން އެްނމެ ) 2011

ަފރާތަކާއެކު ެއއްބަސްުވމުަގއި ޮސއިކޮްށފައިަވނިކޮށް، ސަރުކާރުްނ  03ކުޑައަގު ހުށަެހިޅ 

ރީމް ގަްނނަްނ ޭބނުްނވެގެްނ، ކުިރ އިޢުާލނާ ގުޅިެގން،  A4މަންޓާބެޭހ އޮފީހަށް ޕްރޮކިއު

ަފރާުތގެ ތެރެިއން، އެއްފަާރތަކީ ރަްއޔިުތންގެ ަމޖްލީުހެގ  4ޕްރޮޕޯސަލް ހުަށހެޅި 

ފަރާެތއްެގ ަނުމގައި ބިްޑ ހުަށހަާޅފައިާވ ކަމަްށ ުބނާ  3މެމްބަެރއް ކަަމާށއި، އެމެމްބަުރ 

 .މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ބީަލްނ ކާިމޔާުބ ރާއްޭޖގަިއ އެމެިރކާ ޑޮލަރު ވިއްާކ ރަްސމީައގަްށ ގެަނއި ަބދަާލ ުގޅިގެން، އެ

ކުރި ފަރާތްތަކުްނ ހުަށހަޅާަފއިާވ އަަގށް އެތަކެިތ ފޯރުކޮށްުނެދވޭނެަކން ލިޔުުމން އެްނގުުމން، 
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