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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް މިމައްސަލައިގައި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  31.01.2016

ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ޔާޑް ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމަށް އޮތޯރިޓީގެ އިޢުލާނެއްގައި މޯލްޑިވްސް 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއޮތޯރިޓީއަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުމަށް  2006މެއި  09އެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން 

ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ މަޤާމަށް އެދި  2006މެއި  17ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސް، 

އެ " ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް"ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ  2006މެއި  28އަދި  ،ސިޓީ

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން މި މައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

 އެނގެންއޮތަތީއާއި،

 

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ބާރާއި 

އެލްގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތައް .ޕީ.ންކޮށްގެން އޭނާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް އެމްނުފޫޒު ބޭނު

 .ދިންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ފަހުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީން އިންޓަރވިއުކޮށް، އިންޓަރވިއު ޝީޓުގެ ކަނެއްގައި 

ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ  2006މެއި  25މިގޮތަށް ލިޔެ " އޯކޭ"

 ޝީޓުން އެނގެން އޮތަތީއާއި،ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެ އިންޓަރވިއު  ،ޑިރެކްޓަރ

 

ދުވަސް ފަހުން،  09އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ 

ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތާ އިންޓަރވިއުކޮށްފައި އެވަނީ އެދުވަސްވަރު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް 

އެސިސްޓަންޓް ޔާޑް ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ ، ށާއިއޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަ

ފަރާތާ އިންޓަރވިއުއަށް ގެނައުމަށް އޭރުގެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

 ،އަންގާފައިވާކަން ތަޙްޤިގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި

 

ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ 

އިން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ " ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް"ހުއްދަދިންކަމަށް ސޮއިކޮށް އެ އޮތޯރިޓީގެ 

 އެސިސްޓަންޓް ޔާޑް ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމަށް އެފަރާތް ހޮވާފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި،

 

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީން އެސިސްޓެންޓް ޔާޑް  ،ޅިގެންމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ އިޢުލާނާ ގު

ސުޕަވައިޒަރގެ ވަޒީފާދިން ފަރާތަކީ އޭނާއާ އާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއްކަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް 

ގައި ހުއްދަދިންކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ " ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް"އޮތޯރިޓީގެ 

 2/2000ތަޙްޤީޤަށް އިޢުތިރާފްވެފައި އޮތުމުން، މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިކޮމިޝަނުގެ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ  12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުނު (

 13/2008ސާބިތުވާމިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާހުރުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(

ނޑައަޅައި، މޯލްޑިވްސް  މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަ

ކޮރަޕްޝަން ( 2/2000ންބަރު ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމަށް މިމައްސަލަ  12ގެ ) ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުނު

 .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ

 

ތޮއްޑޫގައި އުޅެ .އއމިމައްސަލައިގައި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،   31.01.2016

ތޮއްޑޫ .މިލްކިއްޔާތުގައިވާ ހުރިހައި އެއްޗެއް، އޭނާ ބަލަމުންގެންދާ އއމިހާރު ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތުގެ 

 23ހެކިން ހެކިކޮށް  4ފޮއްދޫ މީހެއް .އޭނާގެ ވާރުތަވެރިޔާގެ ނަމުގައި ނ މީހަކަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ،

 ގައި ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު އެ ލިޔުމަކީ ބެލުން ޝަރުޠުކޮށް ދީފައިވާ  2001ފެބްރުއަރީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ( 2002/1ދިނުމެއްކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އެ ލިޔުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ގެ ) ޤާނޫނު

ފޯމަކުންވެސް އެނގެން  ލިޔުމެއްނޫންކަން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެސެޖް

 އޮތަތީއާއި، 

 

ތޮއްޑޫ އެހެން .އއ ،ތޮއްޑޫއިން ލިބިފައިވާ ގޯތި އޭނާ ނިޔާވުމަށްފަހު.ތޮއްޑޫގައި އުޅުން ފަރާތަށް އއ.އއ 

ތޮއްޑޫ އޮފީހުން ހައްދައިދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ، .ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އއ

ނިންމާނެގޮތުގެ ލަފައަކަށް އެދި ތޮއްޑޫ އޮފީހުން އަތޮޅުއޮފީހަށް  ހައްދައިދީފައިވަނީ، އެ ގޯތީގެ މައްސަލަ

ނޑަކަށް  ތޮއްޑޫގައި އުޅެ މިހާރު .ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އއ 15މީގެ ގާތްގަ

ނިޔާވެފައިވާ މީހަކަށް އޭރު ދީފައިވާ ގޯއްޗެއް، އޭނާ ނިޔާވިފަހުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ .ޖުލައިމަހުގެ ފަހުކޮޅު އއ 2010އޮއްވައި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދީ 

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ތޮއްޑޫ މީހަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ

2 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އަތޮޅުއޮފީހުގެ ލަފައަކަށް އެދި ތޮއްޑޫ އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު .އއ ،ފޮނުވުމުގެ ތާރީޚާއި

ހޮޅުދޫ މީހާގެ ވާރުތަވެރިޔާކަމަށް ބުނާ . ތޮއްޑޫގައި އުޅުން ނ.އަތޮޅުއޮފީހުން ދިނުމުގެ ތާރީޚާއި، އއ

ތޮއްޑޫ އޮފީހަށް ލިބުމުގެ ތާރީޚާއި، .އއ) ގެ ބަޔާން 2010ޖޫން  30(އްދޫ މީހާގެ ބަޔާން ފޮ.ނ

ކޮމިޓީގައި އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރި ތާރީޚްގެ ކުރިންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން .ތޮއްޑޫ ރކ.އއ

 އެނގެން އޮތަތީއާއި، 

 

ތޮއްޑޫއިން ލިބިފައިވާ .ފަރާތަށް އއ ތޮއްޑޫގައި އުޅުނު.ތޮއްޑޫ އޮފީހުން އއ.ގައި އއ 2010ޖޫން  28 

ތޮއްޑޫ ކޯޓްގެ ގަޟިއްޔާއަކުން .ތޮއްޑޫ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރިއިރު، އއ.ގޯތި އއ

ތޮއްޑޫގައި އުޅުން ފަރާތުގެ ތަރިކަ .ތޮއްޑޫ އެހެން ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނާ އއ.އއ

ދާ ލިބިގަތުމަށް އެދި އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ޤާނޫނު މުދަލުގެ މައްސަލަ ހަމަޖައްސައި އެމު

ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަށް ކުރެވެންއޮތް ) ތަރިކައާއި ބެހޭ ދައުވާގެ ޤާނޫނު( 75/25ނަންބަރު 

 ދަޢުވާއެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެމައްސަލަ ނިންމާފައި އޮތަތީއާއި، 

 

ތޮއްޑޫ އެހެން ފަރާތަކަށް .ތޮއްޑޫއިން ލިބިފައިވާ ގޯތި އއ.އއ ތޮއްޑޫގައި އުޅުނު ފަރާތަށް.އއ 

އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް  2628ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިންއިރު އެ ފަރާތަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިން 

ލިބިފައިވާކަން އަރިއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ގަޟިއްޔާއެއްގެ ޙުކުމްގައި 

ތޮއްޑޫ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވަނީ ޤާނޫން ނަންބަރު .މައްސަލާގައިބުނާ އއ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ އާއި،) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  11ގެ ) ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ( 2002/1

 

ޅުނު ތޮއްޑޫގައި ދިރިއު.އއ ،ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި.އއ 

ތޮއްޑޫއިން ލިބިފައިވާ ގޯތި އެހެން ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިންއިރު އެ ފަރާތުގެ .ފަރާތަށް އއ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލާފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް .ވާރިސުންނަކީ ކޮބައިތޯ އއ

 އެއިދާރާއިން ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،

ތޮއްޑޫއިން ލިބިފައިވާ ގޯތި އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް .އްޑޫގައި އުޅުނު ފަރާތަށް އއތޮ.އއ

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލަރ .ތޮއްޑޫ އޮފީހުން ހަދާދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އއ.އއ

ޢީ އެއްވެސް ކޯޓެއް ތަޙްޤީޤުގައި އެ ގޯތި ބަދަލުކުރިއިރު އެފަރާތުގެ ވާރިސުންނަކީ ކޮބައިތޯ ޝަރު

މެދުވެރިކޮށް ބަލާފައިނުވާނެކަމަށާއި، އޭނާގެ ވާރިސުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2002/1އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް އިއުތިރާފްވެފައިވާތީ، މިކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ން އެނގެން އޮތަތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާކަމެއްކަ 17ގެ ) ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު 

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

ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލައިގައި އއ މަޤާމުގައި އޭރުހުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ތޮއްޑޫ ކައުންސިލަރގެ.ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ) ހ(

ޅުމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ

 .ފޮނުވިފައެވެ

 

 2011އޮގަސްޓް މިމައްސަލައިގައި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  31.01.2016

ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ) ފަނަރަހާސް ( -/15,000އަށް މަހަކު  2011އޮކްޓޫބަރު  31އިންފެށިގެން 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޑިޒައިން އާއި އާރޓް ވާރކްގެ ހުރިހާ 

ޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނިކޮށް، މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެ އިދާރާގެ އެއްބަސްވުމަކުން އަމިއްލަ ކުންފުން

ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ސިމެންތިން  17

ރުފިޔާގެ ) ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ( 369,500.00ހަދާފައިވާ 

ކުރެހުންތައް ހަދާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެ ކުރެހުންތައް 

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި  އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންނުކޮށް 

3 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ އިންޓީރިއަރ ޑެކަރޭޝަން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ކޮންކްރީޓް ރީފިލް އާރޓް ވާރކް ގެ މަސައްކަތްތައް އިޢުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް 

ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި  2011ޓޯބަރު އޮކް 09އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 

 ،އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި

 

ސިއްކަ ހެދުމަށް  20ރީފިލް އާރޓް އަދި  84އެ އެއްބަސްވުމުން އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  

 2ކަމަށްވީނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމަށް އެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ 

އަމިއްލަ ރީފިލް އާރޓް ހެދުމުގެ އަގު ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  10ފޫޓުގެ  4ފޫޓު  2އެސްޓިމޭޓުގައި ވަނީ 

ރުފިޔާގެ އެސްޓިމޭޓަކާއި އަދި މަސައްކަތްތައް ) އެކާވީސް ހާސް( -/21,000ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ރުފިޔާގެ އެސްޓިމޭޓެއްކަމަށްވާއިރު، ) ވިހިހާސް( -/20,000ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ރީފިލް  84ބަސްވުމުގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއް

 -/25,000ސިއްކަ ހެދުމަށް ކަމަށްވާތީ އެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އެކަނިވެސް  20އާރޓް އަދި 

ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުވާނެކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، ރީފިލް އާރޓްތައް ) ފަންސަވީސް ހާސް(

ލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާ 

 އިޢުލާނުކޮށްފައިނުވާކަން މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ އާއި، 

  

އެ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރާއި، މަސައްކަތުގެ އަގާއި، ފައިސާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  

ގޮތް އަދި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭނެ ތާރީޚް ބަޔާންކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު 

 ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،  ބިލް ހުށަހެޅުމުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ގުދަންކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތްތަކަކީ އިސްރާފުގެ ގޮތުގައި 

ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އަދި މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް 

 ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ގައި އެ ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ  2011އޮކްޓޯބަރު  09އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  

ސިއްކަ ހަދަންވާނެ ކަމަށާއި އަދި އިތުރު އާރޓް ވާރކް  20ރީފިލް އާރޓް އަދި  84އެއްބަސްވުމުގައި 

ސް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ މަަސއްކަތެއްވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ޙަވާލުކުރެވުނުކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން 

ރީފިލް އާރޓްގެ  64ނެތްއިރު، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް 

ރުފިޔާ ) ތިންލައްކަ ތިރީސްހަހާސް( 336,000.00މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމުލަ 

 ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާތީ އާއި،  02ބިލްކުރުމުން 

  

ރީފިލް އާރޓް ގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ފައިސާ ދޫކުރާނެގޮތެއް  

ފަސްދޮޅަސް ( -/67,200އަށްވާ  20%ބަޔާންކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 

ރުފިޔާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އަކުން އެ ) ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ

ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަތަކީ ނިމިފައިވާ 

 ތީ އާއި،މަސައްކަތެއްތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް އިންސްޕެކްޝަން އެއް ހަދާފައި ނުވާ 

  

) ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަށް އަށްހާސް އަށް ސަތޭކަ( -/268,800އަށްވާ  80%އެ މަސައްކަތުގެ ބާކީ  

ރުފިޔާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އަކުން އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 

ހަދާފައިވަނީ ސާކް ސަމިޓު  އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހަދައިގެން ކަމަށްވީނަމަވެސް، އެ އިންސްޕެކްޝަން

ގައި ކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ  2012ފެބްރުއަރީ  06ބޭއްވުނުފަހުން، 

ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުން އެނގޭއިރު، އެ އިންސްޕެކްޝަން އަކީ ސާކް 

ނޑަކަށް  ދާފައިވާ އިންސްޕެކްޝަންއެއް ކަމަށްވާތީ މަސްދުވަސް ފަހުން ހަ  03ސަމިޓް ބޭއްވުނުތާ ގާތްގަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އެ މަސައްކަތް ސާކް ސަމިޓު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ނިންމުނުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،

ކުންފުނީގެ  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ 

ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އައުމުން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ އަންގައިގެންކަމަށް ތަޙްޤީޤުގައި 

 ފާހަގަކުރެވިފައި ވާތީ އާއި،

  

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ފިލާތައް  

ސެންޓަރުގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ގުދަންކޮށްފައި ހުރިކަމަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުންނުކޮށް އެ 

ގައި މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ޓީމުން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް  2014މާރޗް  18ބުނެފައިވާތީ، 

ރީފިލް އާރޓް ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވާތީ އާއި،  168ދިޔައިރު، އެ ސެންޓަރުގެ ކޮޓަރިއެއް ތެރޭ 

އާރޓް ވާރކެއް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަމަށް  އެއިން އެއްވެސް

 މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާތީ އާއި،

  

ތް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ރީފިލް އާރޓް ވާރކްތަކުގެ މަސައްކަ 

އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 

 2008/13ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައިވާގޮތުގެމަތިން  2ގެ  )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި (

މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( 2000/2

ން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 . ދަޢުވާކުރުމަށް މިމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

  

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ( 2000/2އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރގެ މިޢަމަލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރައްޔިތުން ނުވަތަ ދަޢުލަތަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބ13ަގެ ) މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށް ބެލެވެން އޮތުމުން، އައްޑޫސިޓީގެ 

 13ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( 2000/2މޭޔަރގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަޢުވާކުރުމާއެކު، އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރގެ މިޢަމަލުގެ ސަބަބުން ދަޢުލަތަށް  ،ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ

ދަޢުލަތަށް ) ތިންލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް ރުފިޔާ(  336,000.00ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޖުމްލަ 

ވަނީ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 .ފޮނުވިފައެވެ

 

 


