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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ވަނަ  17މިމައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު  .1 22.02.2016

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސާކް ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް ގަސްމުށި ހެދުމަށް އައްޑޫސިޓީ 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ 

 200ގެ  3އަދި ކުރެހުން ނަންބަރު  100ގެ  1މަޢުލޫމާތުގައި ކުރެހުން ނަންބަރު 

ހެދުމަށް  ގަސްމުށި ހަދަން ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، އަދި އެޢަދަދުތަކަށް ގަސްމުށި

ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު 

ސާފުކުރި ފަރާތްތަކަށް ގަސްމުށި ހަދަން ޖެހޭ ޢަދަދަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަން 

އެންގުމަކައި ނުލައި، އަދި އަލުން އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކައި ނުލައި ވަކި 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި، ެއ  ފުންޏަކާއެކު ކުން

ގަސްމުށި ހެދުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ  1000ސާކް ސަމިޓަށް ތައްޔާރުކުރި  ވަނަ 17

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އަދި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިސްރާފުގެ ގޮތުގައި 

 ހޭދަކުރުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އެއްބަސްވުމުގައި  އެ ،އެއްބަސްވުމުގައި ހަދަންޖެހޭ ގަސްމުށީގެ ޢަދަދު އިތުރުކޮށް

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށް އައްޑޫސިޓީ 

   ،ނގޭތީއާއިކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ

އްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު އަ

ގައިވާ ވައްތަރުގެ ގަސްމުށި  3އަދި ކުރެހުން ނަންބަރު  1ކުރެހުން ނަންބަރު ޝީޓްގައިވާ 

ކުންފުންޏަކީ ސާކް ސަމިޓް ދުވަސްވަރު ހިތަދޫ އަވަށު ބޯޑްގެ ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

ކީ އެކުންފުނީގެ އޭނާއައާއިލީ ކުންފުންޏެއް ކަމާއި އަދި  ފަރާތުގެރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުރި 

ހިއްސާދާރެއް ކަމާއި ގަސްމުށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔައިރު ހިތަދޫ އަވަށު ބޯޑުން 

އިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި އެ މަސައްކަތް އެ އެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާފަ

ގައި 6.08ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

 ،ވާގޮތުގެމަތިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާތީއާއި

 ،ގެ އިންސްޕެކްޝަނުގައިސަމިޓްގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކުރި ގަސްމުށިތަކު  ވަނަ ސާކް 17

ގަސްމުށިތައް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ގަސްމުށިތައް ހަދާފައިވޭތޯ 

އަދި އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ގަސްމުށި  ބަލާފައިނުވާކަމާއި

ބަހުން ނިންމާފައިވޭތޯ ބަލާފައިނުވާކަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ 

އެނގޭކަމާއި އެގްރިމެންޓް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ގަސްމުށި ލިބިފައިވާކަން ޔަގީން 

ނުކޮށް އަދި އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަން 

ން އެ ކުންފުންޏާއި އަދި އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަ، ޔަޤީންނުކޮށް

މަޤާމުގެ މޭޔަރ އައްޑޫ ސިޓީގެ މިއީ ، މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދަދޭން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 ،ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ

ވަނަ  25ގެ ) ނުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ -އެންޓި ( 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  2ގެ ) ހ(މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ  އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ( 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  މޭޔަރގެ މައްޗަށް

ގެ ދަށުން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  )ޤާނޫނު

ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

 .މިމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ

ޓްގެ ބޭނުމަށްކަމަށްބުނެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަދި މިމައްސަލައިގައި ސާކް ސަމި .2

ގަސްމުށި ހެދުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު މިމަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ ސާކްސަމިޓް 

ނިމުނުފަހުން ކަމަށްވާތީއާއި މިގަސްމުށިތައް ހެދި ބޭނުން ހިފިފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަނުގެ 

ހޭދަވެފައިވާ ފައިސާއަކީ ދަޢުލަތަށް ލިބުނު ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިމަސައްކަތަށް 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ( 2000/2ބޮޑު ގެއްލުމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް 13ގެ ) މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

މައްޗަށް މޭޔަރގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ  ކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

 .ކުރުމަށް މިމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ

 

ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކުރި ގަސްމުށިތަކުގެ  17 .3

ގަސްމުށިތައް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ގަސްމުށިތައް  ،އިންސްޕެކްޝަނުގައި

ހަދާފައިވޭތޯ ބަލާފައިނުވާކަމާއި އަދި އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ގަސްމުށި ނިންމާފައިވޭތޯ ބަލާފައިނުވާކަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް 

 ،އުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއިއޮފިސަރ އާއި، އައްޑޫސިޓީ ކަ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ބަހުން އެނގޭކަމާއި 

އެގްރިމެންޓް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ގަސްމުށި ލިބިފައިވާކަން ޔަގީން ނުކޮށް އަދި 

ދެ ، ސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަން ޔަޤީންނުކޮށްއެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް މަ

ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، 

މިމައްސަލައިގައި ސާކްސަމިޓްގެ ބޭނުމަށްކަމަށްބުނެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ގަސްމުށި ހެދުމަށް 

ނިމިފައިވަނީ ސާކްސަމިޓް ނިމުނުފަހުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު މިމަސައްކަތް 

ކަމަށްވާތީ، މިގަސްމުށިތައް ހެދި ބޭނުން ހިފިފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަން ތަޙްޤީޤަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިމަސައްކަތަށް ހޭދަވެފައިވާ ފައިސާއަކީ ދަޢުލަތަށް ލިބު ބޮޑު 

އެއްމިލިއަން ތިންލައްކަ ( 1,307,020.00ގެއްލުމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ، އެއް ކުންފުންޏަށް 

 1,148,190.00ރުފިޔާ ދިނުމަށާއި އަދި އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ) ހަތްހާސް ވިހި 

ރުފިޔާ ދިނުމަށް އައްޑޫސިޓީގެ ) އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސާޅީސްއަށްހާސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ (

ފައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން ދަޢުލަތަށް ލިބި ،މޭޔަރ ހުއްދަދީ ސޮއިކޮށްފައިވާތީ

ދެމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ( 2,455,210.00ގެއްލުމުގެ ޖުމްލަ އަގު ކަމަށްވާ 

ރުފިޔާ އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރގެ އަތުން ދައުލަތަށް ) ފަންސާސްފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ދިހައެއް

 .އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ތުލުސްދޫގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެންޓަނާއެއް ޖެހުމަށް ބިންކޮޅެއް .ކ 24.02.2016

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ .ހޯދަން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ކ

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔުންތަކުންނާއި މިމައްސަލައިގެ .ހުށަހަޅާފައިވާކަން ކ

 ޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި، ތަޙުޤީޤަށް ބަ

ވަނަ ޖަލްސާގައި  27ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ .އެ ކުންފުނީގެ ސިޓީއާ ގުޅިގެން ކ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެ ކުންފުންޏަށް ބިންކޮޅެއް ދިނުމަށް އެ ބައްދަލުވުމުން 

އިވެރިވެރިވެފައިވާކަން ނިންމާފައިވާކަމާއި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބަ

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިންނާއި އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލަރުންގެ ބަހުން 

 އެނގޭތީއާއި،

އެ ކުންފުނިން ބިންކޮޅެއް ހޯދުމަށް އެދި ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ 

ޅިގެން ބިންކޮޅެއް ދޭން ގައި ކަމާއި އެ ސިޓީއާ ގު 2012ޖުލައި  03ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ތުލުސްދޫގައި .ގައި ކަމާއި، ކ 2012ޖުލައި  17ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ 

އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތް ރީޓެއިލް ކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ޓެލެކޮމް އޮތޯރިޓީއިން އެ 

ގައިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،  2013ޖަނަވަރީ  29ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ 

ންފުނީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޯތީގައި އެންޓަނާ ޖަހާފައިވަނީ ކުންފުންޏަށް ކު

 ބިންކޮޅެއް ދޭން ކައުންސިލުން ނިންމުމަށްފަހުކަން އެނގޭތީއާއި، 

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު .ދައުލަތަށް ފައިދާވާގޮތަށް އެ ކުންފުންޏާއި ކ

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަށް .މަޢުލޫމާތު ކ ކުރެވެން އޮތް މުޢާމަލާތެއްގެ

އެނގިހުރެ، އެ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް 

ކަމެއްގެ ފައިދާ އަމިއްލައަށް ހޯދައިފައިވާތީ، މި މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތުލުސްދޫގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ އެންޓަނާ .ކ

މަކުން ޖަހާނެ ބިމެއް އެފަރާތަށް ކުއްޔަށްދޭން ތުލުސްދޫ ކައުންސިލަރުންގެ ބައްދަލުވު

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިހާރު އެ އެންޓަނާ ޖަހާފައިހުރީ ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ރައީސްގެ ގޭގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 2ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ  )ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުނު -އެންޓި( 13/2008

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫން ނަންބަރ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ( 2000/2މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ންސިލްގެ ތުލުސްދޫ ކައު.ގެ ދަށުން ކ)ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ ) މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން 

 .ރައީސްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ

 

 


