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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ 
 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސައިކޮޓަރީގެ ފެންހޮޅި ނެއްޓި ފެންލީކް ވުމުގެ ސަބަބުން 09ސިޓީގައި، ވެލާނާގޭ 

ޢިމާރާތައް ލިބުނު ގެއްލުން އިމާރާތް ހެދި ފަރާތުން އެހަފްތާގެ ތެރޭގައި މަރާމާތުކޮށް ނިންމާފައިވާކަމަށް 
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 މަސް 03ވެލާނާގޭ ބިލްޑިންގގެ މަސައްކަތް ނިމި ދިވެހި ސަރުކާރާ އެބިލްޑިންގ ޙަވާލުކުރިތާ 
 ފްލޯރގައި އަޅާފައިވާ ފެންލައިން ފަޅައިގެން ގޮސް، މުޅި 01ދުވަސް ނުވަނީސް ބިލްޑިންގގެ 

 .އެފްލޯރގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުދާތައް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

1 

ހިތަދޫ ސްކޫލުން ފޮނުވި ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި، މައްސަލަ .މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ލ
ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ވާފަދައިން، އެއް ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނަމުގައި މަޢުލޫމާތު 

ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅިއިރު، 
ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އަދި ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ 

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެސްކޫލުން ކުރި .ލ 
ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އެސްކޫލަށް ދިޔަ 2011 އޮކްޓޯބަރ 17އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން 

މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުންނާއި، އަދި އޭނާގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ 
ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ގޮސްފައިހުރިކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 .އެމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ، ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
 

އައި މީހެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ނުގެންނަކަމަށާއި، ލިޔުން ނެތްނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ދެވުނު 
ވަނަ 2011 އޮކްޓޯބަރ 20ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްގައި އޭނާގެ ނަންވެސް ޖަހާފައިވާކަމަށާއި، އަދި 

ދުވަހު އޭނާގެ އަމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުގައާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާނެކަމަށް 
 .ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

ދައުލަތުން ލިވިންގ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަގު ދީގެން ނޫންގޮތުގައި އަތޮޅުގޭގައި 
ނުތިބުމަށާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް، އެއްވެސް އަގަކާނުލައި އެތަން ބޭނުންކުރުމަކީ 

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ބޭނުންކުރުންކަމަށްވާތީ، އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަންނަށް 
މަގުފަހިވާކަމެއްކަމަށްވާތީ، މީގެ ފަހުން ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެގޮތަށް އަތޮޅުގެ 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.ބޭނުންނުކުރުމަށް ކ
 

 މެމްބަރުންނަށް ގަވާއިދުން ލިވިންގ 3 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 6މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 މަހެއްހައި ދުވަސްކުރިން 2ތުލުސްދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގޭގައި މީގެ .އެލަވަންސް ލިބޭއިރު، ކ

ދިރިއުޅެންފަށާފައިވާކަމަށާއި، މިމީހުން އަތޮޅުގޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ ބިލްވެސް 
 މެމްބަރުންގެ އިތުރަށް 3ދައްކަންޖެހެނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިންކަމަށާއި، މި 

 ކައުންސިލަރުންވެސް ކޮމިޓީއޮންނަ ދުވަހަށް ތުލުސްދޫއަށް 2ރަށުންބޭރު އެހެން 
. އައިސްތިބެނީވެސް އަތޮޅުގޭގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މަންދޫ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުރުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް .މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އދ
މަންދޫ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ޑޮކްޓަރުން ބެހެއްޓުމަށް .ހިފުމަށް އދ

ކަމަށްވެފައި، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް  (ރައްޔިތުންގެ ހިޔާވަހި)ރައްޔިތުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަން 
އެޑިއުކޭޝަނުން، ރައްޔިތުންގެ ހިޔާވަހި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުއްދަދީފައިވާތީއާއެކު، މިމައްސަލައިގައި 

 .ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

މަންދޫ ސްކޫލްގެ އެންމެ އިސްމީހާ ހުންނާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް އެސްކޫލުން .އދ
 އިޢުލާނެއް ކުރިކަމަށާއި، ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކުރިމަތިލަނީ 3ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު 2010

އެކެއް ނުވަތަ ދެފަރާތުންކަމަށާއި، އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި ވަނީ ގެއެއް 
ކުއްޔަށް ނަގާނީ ދޮވެ އިސްތިރި ކޮށްދޭނެ ފަރާތަކުންކަމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

ގެއިން ދޮވެ  (ޑޮކްޓަރުން ބަހައްޓަން ރައްޔިތުން ހެދި ގެ)އެއިޢުލާނާގުޅިގެން ކުއްޔަށް ނެގި 
އިސްތިރިކޮށްދޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ވީނަމަވެސް އެފަރާތުން އެޚިދުމަތް ނުދޭކަމަށާއި، 

 .އެކަން ހަމަޖައްސަނީ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން އިތުރު ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 8.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ،  (އެއްހާސް) 1000-/ގައިވާ ގޮތުން އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު 

އެވަގުތެއްގައި އެފަދަތަކެތި ބާޒާރުގައި ގަންނަން ލިބެންހުންނަ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ހެޔޮއަގަކަށް 
ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ .ގަނެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއެކު، ޅ

ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ތިން ފަރާތުން އަގު ހޯދާފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ފުރިހަމަވެފައިނެތީ އެފަދަ ތަކެތި 
ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި، މަޤާމުގެނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ އާއި، ގަތުމުގައިކަމަށްވާތީ

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހޯދާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި، އަދި މިކަމަކީ އިދާރީ ގޮތުން 
ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިހިސާބުން 

އަދި މިކަންތައް ބަޔާންކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބުދިނުމަށްވެސް . މައްސަލަ ނިންމީއެވެ
 .ނިންމީއެވެ

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގަމުންދިޔައިރު، .ހިންނަވަރު އޮފީހުގެ ނަމުގައި، ޅ.ޅ
ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމާ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ސެކްޝަނާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރި 

ފަރާތުން ދަޢުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި 
 .ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

5 

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުގޭގެ އާޢިމާރާތުގެ ވަށާފާރު ރާނާ ގޯތިތެރޭގެ 
ނޑު އެއްވަރުކޮށް ގޯތިތެރޭގައި ވޯރކްވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ބިންގަ

ނޑު ސައިޒް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެމަސައްކަތް  މަޢުލޫމާތު ދިން ކަރުދާހުގައި، ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ދަގަ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ހައިޓެކް މޯލްޑިވްސްއަކީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން 
އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްކަމާއި، އެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިލަޔާއި ހިލަވެލި 
ބޭނުންކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ އެސްޓިމޭޓްތަކެއް 

އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށް 
މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް އަދި 

 .ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރާނައި . ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހު ޏ2011
ސިމެންތި ޖަހައި ކުލަލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު 

ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، ފާރު ރޭނުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ ކޮން ކަހަލަ ވެއްޔެއްކަން 
ނޑުކަމެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ކޮންކްރީޓް ތެރެއަށް ލައްވާނީ ކޮންސައިޒެއްގެ ދަގަ
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި، އެ ފަރާތަކީ 

އިތުބާރު ހުރި ފަރާތެއްތޯ ބަލާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިހާރު 
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތަކީ އެފަދަ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނެ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރާނައި ސިމެންތި ޖަހައި .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި، ޏ
 ގައި ކުރި 2011ކުލަލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ އިދާރާއިން ސެޕްޓެމްބަރ 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ދިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، ރާނަންވީ ކޮންކަހަލަ ވެއްޔަކުން ކަން 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ނޑުގެ ސައިޒެއް ނެތުމާއި މިފަދަ ، ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންކުރާނެ ކޮންކްރީޓް ދަގަ
ކީ މިވީހާތަނަށް ފަރާތަބައެއްކަންތައް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، މިހާރު އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން އުޅޭ 

.  ބުނާ މައްސަލަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މުއްދަތަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް
 

ނޑެއްދޫ މީހަކަށް އިމާމުކަމުގެ .ގައި ގދ2011 އޭޕްރީލް 28މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،  ހޯ
ވަޒީފާލިބި، މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެ ނަމާދުކުރަން ފެށިއިރު، އޭނާއަށް ކަނައަތު ފައި ކަކުލު ހުޅުން 

ނުލެނބުމުގެ ސަބަބުން ހަތްގުނަންމަތީ ސަޖިދަނުކުރެވޭތީ، އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދު ކުރުމުގެ 
އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، މިކަމުގައި 
 .ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ހޯޑެއްދޫ މިސްކިތުގެ އިމާމު ނުވަތަ މުދިމަކަށް ބޭނުންވެގެން ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ .ގދ
 28ހޯޑެއްދޫ މީހަކު .ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގދ2011 ފެބްރުއަރީ 16އިދާރާއިން 
 ހުކުރު ފާއިތުވިއިރު 7ގައި އެމަޤާމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން 2011އޭޕްރިލް 

އެއްވެސް ހުކުރެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަޠު އޭނާއަށް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެކަން ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާއިން ސާފުކުރުމުން އެއިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ހުކުރު ކުރުމަކީ ވަކި ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ 

 .ދަށުން ކުރާކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް .މިމައްސަލައާގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ބެލިބެލުމުގައި ހއ
އިދާރާއަށް މަސައްކަތު މީހަކު ބޭނުންވެގެން އެއިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް މީހަކު 

ނޑާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ އިޢުލާނާގުޅިގެން ، ހޮވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްއިން ކަ
އެމަޤާމަށް އެދި ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިޔުއަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވަނީ އެފަރާތްތައް 

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވުމުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މިމައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް 
 .ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުން ވެއްދުމުގައި، އެއިދާރާގެ އިސްވެރިޔަކަށް .ހއ
ހުރި ފަރާތުން އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ އެކުވެރިންނާއި ގާތްމީހުންގެ 
ދަރިން ވައްދަމުންދާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ވަޒީފާތަކަށް އިޢުލާންކުރާ ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމީ 

ސެޓްފިކެޓްތައް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، އެތަކެއްޗަށް ނުބަލައި އެފަރާތްތަކާ 
އިންޓަރވިއުކުރުމުގައި އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، އޭނާ 

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރވިއު ޕެނަލަށްވެސް އޭނާގެ 
ގާތް މީހުން ލާފައިވާ ކަމަށާއި، އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު، ހަދިޔާ ދިނުމުގެ ގޮތުން އެގޭގެއިން 

އެމީހުންނަށް ކޮފީ ނުވަތަ ސައިދީ ހަދާ ކަމަށާއި، އެއިދާރާގައި އުޅެން ބޭނުން ނުވެގެން ވަޒީފާ 
ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އަލުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެވަޒީފާތައް ދީފައިވަނީ 

 .ކުރިމަތިލި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ތައުލީމީ ފެންވަރަށް ބެލުމެއްނެތި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 މީހަކު އަތޮޅުގޭގައި 03އަތޮޅު ކައުންސިލުން .މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ތ
ބައިތިއްބާފައިވަނީ ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާގޮތަށްކަމާއި، އަދި އެކުއްޔަށްވާ ފައިސާ މިހާރު 

 . މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ،ދައްކާފައިވާކަން އެނގޭތީ

 

 މީހަކު 3 ވަނަ ދުވަހު ވިލުފުށީގެ 6، 5، 4އަތޮޅު އަތޮޅުގޭގައި ސެޕްޓެމްބަރ .ތ
 ހަދާ ޕާޓީއަށް މީހުން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސްބައިތިއްބާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކަކީ 

ވެއްދުމަށްޓަކައި ފޯމްތައް ފުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިސްކޮށްއުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ބުނާ 
. މައްސަލަ
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މިސްކިތުގެ މުދިމުންނާއި މަސައްކަތު މީހުން އެމިސްކިތްތައް އުވާލެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެހެން ވަޒީފާއެއް 
ހަމަޖެހެންދެން ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށް ބައިތިއްބާފަދަ އުޞޫލެއް 

ނޑައެޅިފައިނުވާނަމަވެސް، މިސްކިތްތައް އުވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެތަންތަނުގެ މުދިމުންނާއި މަސައްކަތު  ކަ
މީހުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެފަދަ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގިނަ  ކަ
ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 

ބާރަށުގައި އަންހެނުން ނަމާދުކުރަމުން އައި، މިސްކިތުގެ މުދިމަކަށް ހުރި ފަރާތްވެސް ވަޒީފާއިން .ހއ
ނޑައަޅާފައިވަނީ މިއުޞޫލުގެ މަތިންކަމަށްވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ  .ދޫކުރަން ކަ

 (މިސްކިތުގެ)ބާރަށުގައި އަންހެނުން ނަމާދުކުރަމުން އައި، އެއްވެސް ނަމެއްނެތް ނަމާދުގޭގެ .ހއ
 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން ނުވަތަ ޖުލައި 2010ބާރަށު އަންހެނަކު އުޅެނިކޮށް .މުދިމަކަށް ހއ

ހިސާބުގައި އެނަމާދުގެ ވަނީ އުވާލާފައި ކަމަށާއި، އެހިސާބުނެ ފެށިގެން އޭނަ ކުރާހާވެސް ކަމަކީ 
ގޮސް  (ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް.މިހާރު ހއ)ކޮންމެދުވަހަކު ހެނދުނު ބާރަށު އޮފީހަށް 

ހާޒިރީގައި ސޮއިކޮށްލާފައި ގެއަށް ދިއުން ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އޭނާ އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް 
 ރުފިޔާގެ މުސާރައެއް ދެމުންދާ 3560-/ނެތި ހުންނަ އިރުވެސް ކޮންމެ މަހަކު ބަރާބަރަށް 

ކަމަށާއި، މިދެންނެވި ގޮތަށް ވަޒީފާއެއްނެތި އޭނާއަށް މުސާރަ ދެމުންދަނީ އޭނާއަކީ 
އަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ .ޕީ.ޑީ.އެމް

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒާ ސުވާލުކުރުމުން، އޭނާއަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އޮތްތޯ އެމިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް 2009އިހަވަންދޫގައި .މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި، ހއ
ފާހަގަކުރުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި ސްޓޭޖް ހަދަން ބައެއް ގޭގެއިން ގެނައި ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރިއިރު 

ތަކެތި ނުހޯދާ ގޭގެއަށްވެސް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްކަމަށް 
އަތޮޅު އޮފީހުން .އިހަވަންދޫ ތެޔޮފިހާރައާ ބެހޭ މައްސަލަ ހއ.ބެލެވޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ހއ

ނޑު ބައިސްކަލް 2010 އޭފްރީލް 10އިހަވަންދޫގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން .ހއ ން ފެށިގެން ރޭގަ
އަދި ސައިކަލްގެ  (ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ). ރ750.00ބައްތި ނުދިއްލާ މީހުން 

ދައްކަން  (އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ).  ރ1،500،00ރޯޑްވާދިނަސް ނުހައްދާ ދުއްވާ ނަމަ 
ޖެހޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެންގި މިއެންގުމާ ގުޅިގެން ލާރި ދެއްކުމަށް 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

އިހަވަންދޫގައި ޓްރެފިކް .ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާތީއާއި، އަދި، ހއ.ހއ
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނުނަގާ މައްސަލައާގުޅިގެން ބެލިބެލުމުގައި، އެފަރާތްތަކުން 

 .ގަވާއިދުން ފައިސާ ނަގާކަން އެނގޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ޗިޓް އަންނަނީ ރަށު އޮފީހުންކަމަށް ވާތީއާއި، ރަށު ކައުންސިލަރާ ފައިސާ 
ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ވެފައި، .ޑީ.ޙަވާލުކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، ރަށު ކައުންސިލަރަކީ އެމް

ކައުންސިލަރުގެ ނުފޫޒުން އެޕާޓީގެ މީހަކު ޖޫރިމަނާ ވިނަމަވެސް އެމީހެއްގެ އަތުން ފައިސާއެއް 
 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަކާއި، 10ގެ ޑިސެމްބަރ 2009ނުނަގާކަން ކަމަށާއި، 

ސްޓޭޖެއް އެޅުމަށް އޮފީހުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ހިލަވެލި، އަކިރި ފަދަ 
އެއްޗެހި ގެންގޮސްފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެ ހިސާބެއް ރަށު އޮފީހުގައި ބެލެހެއްޓިފައި 

ނެތުމުން އެއެއްޗެހި އަނބުރާ ދެއްކިއިރު، ކުރިން އެތަކެތި ނުދޭ މީހުންގެ ގޭގެއަށްވެސް ވަނީ 
އިހަވަންދޫ ވޮޗަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން .ދީފައިކަމަށާއި، ހއ

އެމަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް އެމަސައްކަތް 
ކައުންސިލަރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މީހަކަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
، ކައުންސިލަރު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިންތިޚާބަށްފަހު

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރަ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި 
ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ތެޔޮ ފިހާރައަށް ޔެތޮ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ރަސީދުގެ އަސްލު .ޑީ.އެމް

ނޑުޖަހާ ސޮއިކޮށްފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ  ކޮޕީގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ތައްގަ
 .މައްސަލަ
 

ހިތަދޫގައި ކުރިން ހިންގި .މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ލ
 18ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ . ގަސް ނީލަންކިއުމަށް ލ3އައިސްޕްލާންޓް ހުރި ގޯތީގައި ހުރި ފިތުރޯނު 

 ގަސް ނީލަން ކިއުމަށް 3ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި، އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ 
 .ހިތަދޫ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 03ހިތަދޫގައި ކުރިން ހިންގި އައިސްޕްލާންޓް ހުރި ގޯތީގައި މިހާރު ހުރި ވަރަށް ބޮޑު .ލ
، ހިތަދޫގެ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ( ގަސ03ްމުޅިންހެން ހިކިފައި ހުރި )ފިތްރޯނުގަސް 

މިހާރު ޗުއްޓީގައި މާލޭގައި ހުރި ކައުންސިލަރ ފިޔަވައި ދެންތިބި ކައުންސިލަރުން 
 ފަރާތަކަށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 03އެއްބައިވެގެން، އެމީހުންގެ ވަރަށްގާތް 

އެގަސްތައް ވިއްކާފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަށް ހަދައި ފޮތުގައި އިޢުލާންލިޔެ ކައުންސިލްގެ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 ސެޕްޓެމްބަރ 27އިދާރާގައި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހަދައިގެން ކަމަށާއި، މިކަން ކޮށްފައިވަނީ 
 000،1-/ ގަސް  ވިއްކާލާފައިވަނީ  މުޅި ޖުމްލަ 03 ގައި  ކަމަށާއި،  އަދި މި  2011

-އަށް ކަމަށާއި، އެހާ އަގުކުޑަކޮށް ގަސްތައް ވިއްކާފައިވާއިރު، ގަހެއް  (އެއްހާސް ރުފިޔާ)
އަށް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ މީހުންވެސް އެރަށުގައި  (ދެހާސް ރުފިޔާ) 000،2/

 .ތިބިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި، ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެމަސައްކަތް ކުރި 
މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި، އެގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން 

އެފަރާތަށްވެސް އެކަން އަންގާފައިވާކަމާއި، ސްޓެލްކޯގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް އެފަރާތާ 
ޙަވާލުނުކޮށް، ދެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެސަބަބަށްޓަކައިކަން 

އެނގޭތީ، މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން 
 .ނެތުމުން، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ހުޅުމާލޭ ކަރަންޓް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތަކުގެ ބުޑުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފާއިތުވި 
 އޮކްޓޯބަރ 12އެއްއަހަރު ދުވަހު ކުރީ ވަކި ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތުގެ މުއްދަތު 

ގައި ހަމަވިއިރު، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތްކުރި އިރު އެއްވެސް މައްސަލައެއް 2011
ޖެހިފައިނުވާކަމަށާއި، އެމުއްދަތު ހަމަވުމުން، އަނެއްކާވެސް އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް 
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އިޢުލާނާގުޅިގެން 
މިފަހަރުވެސް އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބިފައިވަނީ އެފަރާތަށްކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފަކު 

މަޢުލޫމާތު ދިންކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގައި ޓެކްނިކަލް 
މައްސަލަ އުޅޭކަމަށްބުނެ އެމަސައްކަތް ދީފައިވަނީ ދެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
 

13 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ޚަރަދެއްކަމާއި، އެޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ 
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކަމަށް ނުވާތީ، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، 

 .މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

މާޅޮހުގެ ވަކިހިސާބެއްގައި .ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅުގައި ކުރި ވިއްސާރައެއްގައި ބ2010
ނޑު ހޭލާ ތިބެގެން ޕަންޕް ޖައްސައިގެން ފެން ހިއްކުމުގެ  ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން، ރޭގަ
މަސައްކަތުގައި ރަށުގެ ވަރަށްގިނަ މީހުން މަސައްކަތްކޮށް ހަދަނިކޮށް އެތަނަށް ރަށުގެ 

 ވަރަކަށް މީހުން ގޮވައިގެން ގޮސް ޕަމްޕްތައް ނިއްވާލާފައި 7ކައުންސިލަރ  އޭނާގެ ރައްޓެހި 
ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން ޕަމްޕްތަކާ ހޮޅިތައް ނަގާ ހެދީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެހެން 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 މީހުން 7ބަޔަކު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެމަސައްކަތްކުރީ ކައުންސިލަރއާއި އޭނާގެ ރައްޓެހި 
ކަމަށް ހަދައި އެއެންމެން ގޮވައިގެން ގޮސް ހޮޓަލުން ސައިބޮއި ހެދުމަށްފަހު، އެބިލަށް 

 .ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ (ރައްޔިތުންގެ)ރަށުއޮފީހުން 
 

ފުވައްމުލަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤް ޓީމަށް މިމަޢުލޫމާތު .ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ޏ2011
ލިބުމާގުޅިގެން، އެޓީމުން ބެލިބެލުމުގައި ޑިރެކްޓަރގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކޮންކްރީޓް މެޝިން 

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލައިގައި އިތުރަށް ބަލާނެކަމެއް ނެތުމުން، މައްސަލަ 
 . މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުންފުނީގެ 
ގެ ގެއަށް ގެންގޮސް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ އޭނާކޮންކްރީޓް މެޝިނެއް 

. މައްސަލަ

15 

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ) 79/25ޣިޔާސުއްދީން ހިންގުން ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރިއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތާއެކު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ފޮރިން އިންވެސްޓް އެގްރިމެންޓް  (ޤާނޫނު

ގައި 2009 ނޮވެމްބަރ 04ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ހިންގުމަށް ، ހަދާފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި
އެފަރާތާއި އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ތަންފީޒުކުރެވިފައި ނުވާކަން 

ވަނަ މާއްދާގައި 6.1.5ލިޔެކުންތަކުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އެގޮތުން، އެއްބަސްވުމުގެ 
އެގްޒެމްޕްޓްއާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  (ރޯޔަލްޓީ)އެފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް 

ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންގުމަކަށް މިނިސްޓަރަކު ހުއްދަ ދީފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން 
ފެންނަން ނެތްކަމާއި، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރީގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި 

އެފަރާތުން ހުށަހަޅަން ވާނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ " ފޭސިންގ ޕްލޭން"ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ނަމަވެސް، ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ 6.17

ވަނަ މާއްދާގައި 6.2.4ޕަރފޮމަންސް އިންޑިކޭޓަރގައި މިބައިތައް ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ 
އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމާއި، ޓިއުޝަން ފީ ދައްކަން " ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން"ބުނެފައިވާ 

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް 
ހިންގުމަށް އިންޑިޔާގެ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އެފަރާތަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ނިންމީ 
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ނުބެލެވެނީ، އެފަރާތުގެ 
އިތުރުން ބިޑް ހުށަހެޅީ ކޮން ފަރާތްތަކަކުންކަން އަދި ހުށަހެޅިފައިހުރި އަގުތައް ހާމަކޮށްފައި 

ނުވާތީއާއި، އެފަރާތާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ކުރީއްސުރެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށް 
 ވަނަ 2009އެމަނިކުފާނުގެ ޢަމަލުފުޅުތަކުން ފެނިފައިވާތީ ކަމަށާއި، ޣިޔާޘުއްދީން ސުކޫލްގައި 

އަހަރު ކިޔަވަމުން އައި ދަރިވަރުންނަށް އެކުދިން އެ ސްކޫލުން ނިމެންދެން ސަރުކާރުން 
ފީދައްކައިދޭނެ ކަމަށް ބުނާއިރު، ދައްކައިދޭނެ ފީއެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި 

އަދަދާއި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ އެހެން ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ އަދަދާ 
ވަރަށްބޮޑު ތަފާތު ހުރުމުން ބެލެނިވެރިން މިހާރު ތިބީ ވަރަށްބޮޑަށް މާޔޫސްވެފައި ކަމަށާއި، 

ސްކޫލް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަކީ މުސްލިމް ބަޔަކަށް ނުވާތީ އެފަދަ ބަޔެއްގެ އަތްމައްޗަށް ޅަޢުމުރުގެ 
ދަރިވަރުންތަކެއް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެދަރިވަރުންގެ ދީނީ ޢަޤީދާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެތީ އެކަމާ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށާއި، ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުދިން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ 3ނުޖެހޭގޮތަށް ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް 
ކްރައިޓީރިއާއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި، އެފަރާތާއި އެއްބަސްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭނެކަމަށް 

ގައި ވާއިރު، ޝްރީ އެޑިއުކެއަރއިން އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، 6.2.11އެއްބަސްވުމުގެ 
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ސިލަބަސް ވާންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެޕްރޫވްކުރާ 

 މާއްދާގައިވާއިރު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 6.2.15މާއްދާތަކާއި ސިލަބަސްކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ 
ގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތައް ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް " އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަރވިސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން"

ސިލަބަސް ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް އެންގުމަށާއި 
މީގެއިތުރުން، ޣިޔާސުއްދީން ހިންގުން ޝްރީއެޑިއުކެއަރ އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ބިޑިންގ ޕްރޮސަސްއަށް 

ބަލާއިރު، އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިނުވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލަ މިހިސާބުން 
 .ނިންމީއެވެ

 

 އެއްހާ ބެލެނިވެރިން ދަރިވަރުން އެހެން ސްކޫލްތަކަށް 200ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 
ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ސިޓީވެސް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

ގެ އޭޕްރީލްމަހު ކޮށްފައިވާ 2010މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ދަތުރުތަކުގައި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރިކަން އެނގެންނެތްކަމާއި، 

ކްރެޑިޓްކާޑުން ޢާއްމުކޮށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ 
ޚަރަދަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އަދި އޮފީސް ސޮފްޓްވެއަރގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ގަނެފައިވީނަމަވެސް، 

ފަންސަވީސް ހާސް )ރ 25000-/މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެޕްރޮގްރާމްތައް ގަތުމަށް 
 ކެމެރާއާއި ލެޕްޓޮޕްގަތްކަން އެނގެން ،އަށްވުރެ މަތިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި (ރުފިޔާ

ނެތުމުންނާއި، އަދި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ 
 .މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 
 

ގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2010ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ށްވުރެ ގިނަ ދަތުރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 22ޚަރަދުކޮށްގެން 

މިދަތުރުތަކުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާދޭ ކްރެޑިޓްކާޑުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރައީސްއޮފީހަށް 
ރުފިޔާއަށްވުރެ  (ފަންސަވީސް ހާސް) 25,000.00ނުވަތަ ރައީސްއޮފީހުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް 

 .އަގުބޮޑު މުދާތައް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

17 



 

10 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް 2ގައި 2009 ޖެނުއަރީ 28އެޗްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން .އެމް.ޖީ.އައި
ގައި 2009 ޖެނުއަރީ 28އެޗްއާއި އެކުންފުންޏާ ދެމެދު .އެމް.ޖީ.ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި، އައި
އެޗްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް .އެމް.ޖީ.ގައިވާ ގޮތުން އައ5.5ިވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ތިބޭ މީހުންނަކީ ސިއްޙަތު ރަނގަޅު، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ފެންވަރު ހުރި، ޢުމުރުން 
 އަހަރާއި ދެމެދު ދިވެހިންނަށް ވާންވާނެކަމާއި، ދިވެހިން ނުލިބެއްޖެނަމަ 50 އަހަރާއި 24މީލާދީގޮތުން 

އެޗް ގައި .އެމް.ޖީ.އެމާއްދާގައިވާ ފަދައިން ނޭޕާލްގެ ރައްޔިތަކު ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމާއި، ނަމަވެސް އައި
ބިދޭސީއަކު ބޭނުންކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއެކު، މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

 .ހިމެނޭކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 އަށްވުރެ 500އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވޯރކްޕާމިޓް ނުހައްދާ ރާއްޖޭގައި 
ގިނަ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މަދު 

މުސާރަކޮޅުވެސް ދެމުންނުދާ ކަމަށާއި، އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބިދޭސީން ގެންގުޅެމުންދަނީ 
އަޅުންގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އަދި އެބިދޭސީންނާމެދު އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް 

އެޗްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ .އެމް.ޖީ.ކުރަމުންދާކަމަށާއި، އައި
އިދާރާތަކުގެ ކޮންޓްރެކްތައް އެކުންފުންޏަށް ލިބެމުންދިއުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، 
އެކުންފުންޏަކީ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީގެ ބޮޑީގާޑްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން ހިންގާ 

 .ކުންފުންޏެއް ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
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އާރު މެނޭޖަރ ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު .މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެޗް
ނޑާ ހުރިކަމާއި، އެފަދަ ދުވަސްތަކަކީ،  ގަޑިޖެހިގެން، އޮފީހަށް ހާޟިރުވިނަމަވެސް، ގަޑީލާރި ނުކަ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް އަންގާ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ދުވަސްތައް ނަމަވެސް، އެހުއްދަ ދީފައިވަނީ 

އެސް އިންކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، މީގެ ފަހުން އެފަދަ ހުއްދަ ލިޔުމުންދީގެން ރެކޯޑް .އެމް.އެސް
 .ބެލެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް އަންގައި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

އާރު މެނޭޖަރ ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ގަޑިޖެހިގެން، އޮފީހަށް .މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެޗް
ހާޒިރުވިނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ދުވަހަކުވެސް އޭނާ ގަޑިޖެހުނުކަމަށް އޭނާ އަތުން ގަޑީލާރި 

ނޑާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ އައި ޓީ ގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަމަށްވެފައި، އޭނާ .ކަ
ގަޑިޖެހިގެން އައިކަމުގައިވިޔަސް ފަހުން ސިސްޓަމުން ގަޑި ބަދަލުކުރަނީ ކަމަށާއި، މޯލްޑިވް 
ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޮފީހަށް އައިސް ދުވަހަކުވެސް ކާޑު ނުޖަހާ ކަމަށާއި، އޭނާ 

 .ހިތަށްއެރި ގަޑިއެއްގައި އޮފީހަށް އައިސް ގޮސް ހަދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި 
 ހައުސިންގ ޔުނިޓް 1000ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާއެކު އެގްރިމެންޓް ކޮށްފައިނުވާކަމާއި، 

އެޅުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާއެކު އެގްރިމެންޓް 
 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 80ގޮއިދޫގައި .ކޮށްފައިނުވާކަމާއި، ބ

 90ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް، އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރިތާ 2011 ޖެނުއަރީ 17ކުންފުންޏާއެކު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ 
ޕީގައި .އެފް.މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި، އެމަސައްކަތުގެ އާރް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަންގެ ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ 
 .ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 16.1ދުވަސް ވީއިރުވެސް އެފަރާތަށް މަސައްކަތް ނުފެށުމުން އެގްރީމެންޓްގެ 
ސާބުން މަތިން އެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ، މިމައްސަލަ މިހި

 .ނިންމީއެވެ

 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތެއްގެ އެހީ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ސްކޫބާ ޑައިވިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް 

ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ހުށަހެޅުނު 
ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ކަމަށްވެފައި، އެފަރާތުގެ ޝަރުޠު 

މައްސަލަ ، ހަމަވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
 .އެވެމިހިސާބުން ނިންމީ

 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތެއްގެ އެހީ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 
ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ސްކޫބާ ޑައިވިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިދޭނެ 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ކަމަށާއި، ކާއެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަދި ޤާއިމްކުރިތާ ތިންމަސްވެސް ނުވާ ކުންފުންޏަ
އަދި އެއިޢުލާނާގުޅޭ ބިޑްތައްވެސް ބަލައިގެންފައިވަނީ އެކި ވަގުތުތަކުގައިކަމަށާއި، 

. އިޢުލާނާގުޅިގެން މަޢުލޫމާތުވެސް ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވާދޫ . ފިހާރަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ގދ02މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 
 ބަސްތާ ޔުނިގްރޯ ގަތްކަމަށް ބުނާ ދުވަސްވަރު، އޭގެތެރެއިން 500ރައްޔިތުންގެ ގަސްކާނާ ފިހާރައަށް 

އެއްފިހާރައިން ޔުނިގްރޯ ލިބެންހުރިކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ޔުނިގްރޯ ޢާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ 
އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، އަނެއް ފިހާރައިން ގަނެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، އަދި ވާދޫ 

 ބަސްތާ ޔުނިގްރޯ ގެނައުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާއަށް 500ރައްޔިތުންގެ ގަސްކާނާ ފިހާރައަށް 
 .ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ވާދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައަށް ގަސްކާނާ ގެނައުމުގެ ނަމުގައި ވާދޫ ކައުންސިލަރުން .ގދ
" ޔުނިގްރޯ" ބަސްތާ 500 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 65-/މާލޭއިން ، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި

 (ބައްތިރީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ) 32،500-/ގެނައުމުގެ ނަމުގައި، އެފިހާރައިގެ އެކައުންޓުން 
 .ރުފިޔާ ނަގައިގެން، އެފައިސާނަގައި ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސެއް 2011ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތަކަށް .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި، ތ
ހަދާދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި، އެފަރާތަށް 

އަދި އެފަރާތަށް ހަދާދީފައިވާ ލައިސަންސަކީ ، ވަނަ އަހަރު ލައިސަންސް ހަދާދީފައިނުވާ ކަމާއ2011ި

 މެއިމަހުގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްގަމުގައި 2011އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން .ތ
ދުއްވާ ލައިސަންސްއެއް ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތަކަށް ހަދާދީފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އެއަތޮޅު 

ހިރިލަންދޫއަށްގޮސް އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެރަށުގައި ހުންނަ އެގްޒަމިނަރ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ގައިކަން 2013ވަނަ އަހަރު ހަދާދީފައިވާ ލައިސަންސެއްކަމާއި، އެލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ 2008
އެނގޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ 

 .އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމީއެވެ

 

މެދުވެރިކޮށް ދުއްވިކަމަށް ހަދައި އެރަށު އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްގަމު ވޭން ދުއްވުމުގެ ކަންތައް 

ނޑު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  .ހަމަޖައްސައި ލައިސަންސްގައި ތައްގަ

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން މަދުވެގެން ތިން 
 1,500,000.00ރުފިޔާއާއި،  (ފަންސަވީސް ހާސް) 25,000.00ފަރާތަކުން އަގު ހޯދަން ޖެހެނީ، 

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ކަމަށްވެފައި، ޕްރީފެބް ގެތައް އެޅުމުގެ  (އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ)
މަސައްކަތަކީ ޓެންޑަރ ބޯޑުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވެފައި، އެފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ތިން 

ފަރާތުން ހުށަނޭޅިޔަސް، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވެން އޮންނާތީއާއެކު، މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް 
 . ގެންގޮސްފައިވަނީ ޓެންޑަރިންގ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 އިޢުލާނުކުރި 2011މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން އޯގަސްޓް 
ޕްރިފެބް ގެ އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންތައް ގޮސްފައިވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ އުޞޫލުން 

. ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި
އެމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް 

 .ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ހޯޑެއްދޫ މަސްޖިދުލްފުރްޤާން ފޮޅާސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ހޯޑެއްދޫ .ގދ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށްއެދި ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ 
ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރި ކަމަށާއި، މަސައްކަތަށް މަޢުލޫމާތު ދިން 

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާތަކެއްޗެއްވެސް ހޯދަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ، ކަރުދާހުގައި
ފަރާތުންކަމަށް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އޭނާ އެމަސައްކަތް ކުރަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ނޑާއި އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ދީގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  .ހަރުގަ
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މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ފޮނުވާފައިވާ 
ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެމަސައްކަތަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް 

އިސްކަންދީފައިވަނީ އަގަށްކަމަށްކަމާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ޕޮއިންޓް 

 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް.ތ
 ފަރާތުގެ ތެރެއިން، އެމަސައްކަތް 08ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނޫން 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ނޑުގައި އަގަށް އިސްކަންދީފައިވާކަމާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ދިނުމުގައި ކަ
ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަމާއި، އަދި އެގޮތުގެ މަތިން 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށްކަން 
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން 

 .ނިންމީއެވެ
 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރުގައި މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ސްކޫލަށް ހާޟިރުވެ، .މިކޮމިޝަނުން ލ
ހާޟިރީގައި ސޮއިކޮށްފައި ހުންނައިރު ހާޟިރުވި ގަޑިނުޖަހާ ސޮއިކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ 

އެކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް އަންގައި މެދު ދެކުނު ޞަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން، 
މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަން މަތިދެކުނު ޞަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ 

 .ސިޓީން އެނގޭތީ، އެކަމާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

ން ފެށިގެން ޙާޟިރީގައި ސޮއި 2011ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް ފެބްރުއަރީ .ލ
ގައި ސިންގަޕޯރއަށް ދާންވެގެން ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ ގޮޅީގައި 2011ނުކޮށް ހުރެފައި ޖޫން 

އެއްފަހަރާ ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި އައިގަޑި 
ޖަހާފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި ސިންގަޕޫރުން އައިފަހުންވެސް ޙާޟިރީގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށާއި، 

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްނުކޮށް، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ 
 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ 
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ އެފަދަ ދަތުރުފުޅުތަކާ ގުޅިގެން ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް 
އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، އެފަދަ ކަންކަމުގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް 
އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރުމަށް ލަފާ އަރުވަން ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ސިޓީ 

 .ފޮނުވައި މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ
 

ޕީގެ ތޮއްޑޫ ޖަލްސާއަށް މީހުން ގެންދަން ދައުލަތުގެ އުޅަނދުފަހަރު ނަހަމަގޮތުގައި .ޑީ.އެމް
ޕީގެ ޢާންމު މެމްބަރުން .ޑީ.އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ލޯންޗްފަހަރުގައި އެމް، ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި

 .ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ހޮޅުދޫގެ .މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މައްސަލައިގައި ބަޔާޏްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނ
ޓެކްނީޝަން އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމުދީފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެންގެން ނެތުމުންނާއި، 

މައްސަލަބެލިބެލުމުގައި ޓެކްނީޝަން އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 
 .ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

އަށް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނަކު ބޭނުންވެގެން ފެބްރުއަރީ  (ޔުޓިލިޓީ)ހޮޅުދޫ އިންޖީނުގެ .ނ
 ގައި އެ އިންޖީނުގެއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ 2011

ތެރެއިން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސްލިޕްކޮޅުވެސް ތައްޔާރުކޮށް 
 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަ އެވަޒީފާއަށް 2011 މެއި 5ހެދުމަށްފަހު އޭނާއަށް އެވަޒީފާ ނުދީ، 

 ގެ ފެންވަރަށް ޝަރުޠު ދަށްކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، މިގޮތަށް 7އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ގްރޭޑް 
ޢަމަލުކޮށްފައި އެވަނީ، ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ 

ތެރެއިން ވަގުސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން އެޕްލިކޭޝަން ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް 
މިވަޒީފާ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އެފަރާތަށް ވަޒީފާދޭން ނިންމާފައިވަނީ ފެންވަރު 

ގެ . ޕީ.ޑީ.ރަނގަޅު މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ތިއްބާ އެމީހުންނަށް ވަޒީފާނުދީ، އެފަރާތަކީ އެމް
ކެމްޕޭންތަކުގައިވެސް ވަރަށްބޮޑަށް މީހުން ހޮވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވާތީ 

 ގައި ނެރުނު އިޢުލާން، 2011 މެއި 05އޭނާއަށް ވަޒީފާއެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި، 
ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ހެނދުނު ވީއިރު ނައްޓާލާފައިވަނީވެސް ގިނަ މީހުންނަށް އެ އިޢުލާން 

 .ފެނުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައާއި، .މ
އިޢުލާނާގުޅިގެން ދިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުން، 

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް .އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިޢުލާންކުރުމަށް މ
 .އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 
 

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް މަޢުލޫމާތު .މ
ދިން އިރު، އޭގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 ،މިލަދޫގެ މިސްކިތު މަސައްކަތުކަމުގެ މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް.ނ
އިޢުލާންކޮށް، ޕޮއިންޓްދީ އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވާތީ، މިމައްސަލައިގައި ، ސިވިލްސަރވިސް އުސޫލާއެއްގޮތަށް

 .ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ނެތްކަމަށް ބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިލަދޫ މިސްކިތަށް މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމަށް .ނ
އިޢުލާނުނުކޮށް، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާއި، އެއިދާރާއަށް ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން އިންޓަރވިއުކޮށް 
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ  ސިވިލް ސަރވިސްއިން ކަ
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް، މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް 

ބޭނުންކޮށްގެން، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އޭނާގެ ޅިޔަނަށް ވަޒީފާ 
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އަތުގައި ހުރި މިކަމާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް 

އަތުލައި، ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ދައުރެއް 
ނުވާހިނދުގައި އެކޮމިޓީގައި ޗެއަރމަންކަންކޮށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ހާޒިރުކޮށް އެކަމުގައި 
އެމީހުންގެ ދައުރެއް ނެތްކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެއިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ދައުރު ގެއްލުވާލައި، އޭނާގެ ޅިޔަނަށް ވަޒީފާ  ކޮމިޝަނުން ކަ
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެސިޓީގައި 

ނޑުމެއްނެތި ސަރުކާރަށް   އަހަރު ޚިދުމަތްކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 21އޭނާގެ ޅިޔަނު މެދުކެ
ނޑައެޅިގެން އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  .ކަ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ސަބްސިޑީ ދިނުމުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް އިސްކަންދޭކަމަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަވެސް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ސަބްސިޑީދޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އިސްލާޙްކޮށް 

ފަހުން އެކުލާވާލި ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތައް ބަލައި އެކުލަވާލި ގްރާފަށް ބަލާއިރު، 
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަކަށް އިސްކަންދީގެން އެކަން ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން 

 .ނިންމީއެވެ

 

ނޑުވެރިންނަށް އެރަށުގެ އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ ކާށިދޫ.ކ  ސަބްސިޑީ ލިބެންޖެހޭ ދަ
ނޑުވެރިންގެ ގިނަ އަށްވުރެ 500 ހޯދަންވެގެން  އުތުރު މެދު ،ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ލިސްޓެއް ދަ
 ފޮނުވައިގެން މިނިސްޓްރީއަށް އެގްރިކަލްޗަރ މެދުވެރިކޮށް އިދާރާ ގައުމީ ޞަރަޙައްދުގެ
 ކައުންސިލްގެ ކާށިދޫ ގައި 2011 އޮކްޓޯބަރ 09 ،ކުރުމަށްފަހު އެޕްރޫވް ލިސްޓް އެމިނިސްޓްރީ

ނޑުވެރިންނާއި ނިސްބަތްވާ އަށް ޕީ.ޑީ.އެމް ލިބުނުއިރު އަނބުރާ އިދާރާއަށް  އެއްވެސް ،ދަ
ނޑުވެރިންނާއެކު ނިސްބަތްނުވާ ޕާޓީއަކަށް  އެންމެންގެ އެހެން ފިޔަވައި މީހުން 118 ޖުމްލަ ދަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 މީސްމީހުންގެ ނުއުޅޭ ދުވަހަކުވެސް ގޭގޭގައި ބައެއް ކާށިދޫގެ ،ކަމަށާއި އުނިކޮށްފައިވާ ނަންތައް
 .ބުނާ މައްސަލަ ކަމަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ އެލިސްޓަށް އެޑްރެހުގައި އެގޭގޭގެ ނަންތައް

 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިމައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 
 .ހިމެނޭކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބާއްވާ ވަރކްޝޮޕެއްގެ ކެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް .މ
ހޯދަން ބޭނުންވެގެން މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެހޮސްޕިޓަލުން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން 

 ހަމަޖެއްސުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ވަކިފަރާތަކަށްއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް 
އެންގިކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެންގުމުން އެފަރާތުން އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެއްކުރުމުގެ 

 އޮކްޓޯބަރ 06މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ވަރކްޝޮޕް ލަސްވިކަން އެންގިކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން 
ގައި އެމަސައްކަތަށް އަލުން 14:00ގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ގުޅާފައި، އެދުވަހުގެ 2011

އަގު ހުށަހެޅުން އޮންނާނެކަމަށް ބުނުމުން، އަގު ހުށަހަޅަން ދިޔަ އިރު، ދެން ހުށަހަޅާފައިހުރި 
 ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ކުޑަކަމަށާއި، ވަރކްޝޮޕް ލަސްވުމުން، އަލުން އެފަރާތުންއަގުތައް 

އިޢުލާންނުކޮށް އަދި މެނޫއެއް ނުދީ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް 
. ޙަވާލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ ދުވަހު ތިޖޫރީ 2009 މާޗް 10މުންޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވި ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ .ލ
ގުނިއިރު މަދުވާ ފައިސާއާގުޅިގެން ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ހޯދައި، އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

 .މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލ

މުންޑޫ އޮފީހުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް . ވަނަ އަހަރުގައި ކޮށްފައިވާ ލ2009އަތޮޅު އޮފީހުން .ލ
އިން ދައްކާގޮތުން މުންޑޫއޮފީހުގެ  ( ގެ ނިޔަލަށ2009ް މާޗް 10 އިން 2008 ޖެނުއަރީ 01)

ކޮމިޓީގެ އޭރުގެ ސެކްރެޓަރީއާއި، މުންޑޫ .ރާއްޖެތެރޭގެ ޙާއްޞަ އެހީތެރިޔާއާއި، މުންޑޫ ރކ
އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއާއި، މުންޑޫ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް 

 މީހުން ޒިންމާވާންޖެހޭ އެތައްހާސް ރުފިޔާއެއް 4އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއާއި، މި 
ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެފައިސާތައް ދެއްކުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެންގިނަމަވެސް، އެއްފަރާތް 

 .ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

މިމައްސަލައަކީ މިހާރު ޝަރުޢީ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމުން، މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް 
 .ނުގެންދިޔުމަށް ނިންމީއެވެ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސްޕީރިއަރ ކޯޓްތަކަށް ފަ
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި "މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މަސައްކަތްތަކުގައި  ސްޕީރިއަރ ކޯޓްތަކަށް ފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި " ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު އާއި، ސްޕީރިއަރ ކޯޓްތަކަށް ފަ
 މެމްބަރުން 2އެކުލަވާލުމުގައި އެކޮމިޝަނުގެ " މާރކްސް ދޭނެގޮތުގެ ކްރައިޓީރިއަރ

ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކީ ވަކީލަކާއެކު ލޯފާމެއް ހިންގާ 
މީހެއްކަމަށާއި، އޭނާ އެފާމުގެ ވިޔަފާރި ޕާޓްނަރުކަމުގައި ކަމަށާއި، މިހެން މިކަން އޮތްއިރު، 
ނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައި މިހާރުވަނީ އިންޓަރވިއުއަށް  ވަކީލު، ސްޕީރިއަރ ކޯޓްތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރުން ނެގުމުގައި  ޝޯޓްލިސްޓް ވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ސްޕީރިއަރ ކޯޓްތަކަށް ފަ
ކޮމިޝަން މެމްބަރުގެ މަސްލަޙަތު ވަރަށްބޮޑަށް ފުށުއަރާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންތައްތައް 

ހިނގަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި ދެން ހުންނެވި މެމްބަރގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް ސްޕީރިއަރ 
ނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައި އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ  ކޯޓްތަކުގެ ފަ

 .މައްސަލަ
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ގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ޕޮލިސް ޗީފް އިންސްޕްކެޓަރމިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، 
ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 2011 ނޮވެމްބަރ 30ނިމިފައިވާތީއާއި، އޭނާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފްލެޓް 

ސަރވިސްއާ ޙަވާލުކުރުމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސިޓީން އެނގޭތީ، 
 .މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 ވަނަ 2007މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނުގެ އިންޗާޖަކަށް 
އަހަރު ހުރި ޕޮލިސް ޗީފް އިންސްޕްކެޓަރއަކީ ކުރިން ސިފައިންގޭގައި އުޅުނު މީހަކަށްވާތީ 
އޭނާއަށްވެސް މާލޭ ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ސިފައިންގެ ފްލެޓް ޢިމާރާތުން ފްލެޓެއް ދީފައިވާ 

ޕޮލިހުގެ ވަޒީފާގައި ހުއްޓާ އޭނާ އެތަނުގެ ލައިޓެއް ވަގަށްނެގި މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ކަމަށާއި، 
ނޑަކަށް   ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް 2008ގާތްގަ

މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އޭނާގެ އަތުން އެ ފްލެޓް ވަތްކެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، މާލޭ ވިލިނގިލީ 
.  ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައޭނާސިފައިންގެ ފްލެޓްގެ ތިރީގައި ހުންނަ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތަކީވެސް 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުން ތަޙްޤީޤްކޮށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި، -މިމައްސަލައަކީ ކުރިން އެންޓި
އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރިކުރުމުގައި އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަގާމުގެ ނުފޫޒް 
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް، އެގޯތި ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ ވެރިފަރާތުން އަމިއްލައަށް 

ކަމަށްވާތީ، އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް އެންޑް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް 

އެޅިފައިނުވާތީ، ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 
އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ، އަތޮޅު ކައުންސިލްއަށާއި، އެޅުމަށް ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓާއެއްކޮށް ރަށު ކައުންސިލްއަށާއި

 .ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ނޑުހުޅުދޫގެ ގޯއްޗަ.ގދ ށް އެގޭގެ ވެރިފަރާތުން އަމިއްލައަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ބައިގައި ކަކަ
ފިހާރައެއްއަޅައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެގޯތި މޯގޭޖްކޮށްގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން 

. ލޯނު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

37 

ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި ނުވަތަ .މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު، ގދ
ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  (އެއްހާސް) 1,000.00ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި، ތަކެތީގެ އަގު ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  (ފަންސަވީސް ހާސް) 25,000.00
 ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ 3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  (ނ)ގެ 8.09

ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް .ފަރާތަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ގދ
 .ނިންމީއެވެ

 

 ފަރާތުން 3ވަނީ އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ނުވަތަ  ރަތަފަންދޫ ކުރީގެ ކައުންސިލަރ.ގދ
ން ރިމިއުލާ ފީފާއެއް ގެނެސް ފިހާރައަކު ވަނަ އަހަރު ރަތަފަންދޫ 2009އަގުބެލުމެއްނެތި 

ރަތަފަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގައި ބަހައްޓައިގެން އިންޖީނަށް އަޅައި ހުސްކޮށްފައިކަމަށާއި، 
 ގައި 2009 ފެބްރުއަރީ 15އިން އެފިހާރަ ލީޓަރުގެ ފީފާއެއް ނަމަވެސް 200އެ ފީފާއަކީ 

 ލީޓަރު ރިމިއުލާ ކަމަށާއި، އޭގެ ޖުމުލަ 209ހަދައި ރަތަފަންދޫ އޮފީހަށް ފޮނުވި ބިލުގައި ވަނީ 
ރުފިޔާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެބިލަށް  -/9,823 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 47-/އަގަކީ 

 ވަނަ އަހަރު 2009ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން އޭރު ފައިސާ ދައްކައި ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، 
 -/1,380ގެ އޭސީއެއް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް . ޔޫ.ޓީ.ބީ 18000ރަތަފަންދޫ އޮފީހުގެ 

 ފަރާތުން އަގުބަލާފައި ނުވާކަމަށާއި، 3ރުފިޔާ ދީގެން ކުރުވިއިރު އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ނުވަތަ 
ބިލަށް ރައްޔިތުންގެ   ހުށަހަޅާފައިވާފަރާތަކުންތިނަދޫ .އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ގދ

.  ގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލ2009ަ ޖޫން 18އެކައުންޓުން ފައިސާ ދައްކާފައި ވަނީ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ލިވިންގ އެލަވަންސް 
ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، އެއެލަވަންސްގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދަކުރައްވައިގެން އެގޮތަށް 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.އަތޮޅުގޭގައި ނުތިއްބެވޭނެކަމަށް ފ
 

އަތޮޅު އަތޮޅުގޭގައިކަމަށާއި، އެގޮތަށް . މެމްބަރުން ތިބެނީ ފ2އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .ފ
. ތިބޭއިރު، އެފަރާތްތަކުން އެތަނުގެ ކޮޓަރި ކުލި ނުދައްކާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގ އެލަވަންސާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ލިވިން
އެއެލަވަންސްގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދަކުރައްވައިގެން އެގޮތަށް އަތޮޅުގޭގައި ނުތިއްބެވޭނެކަމަށް 

 .މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

ނޑައަޅާފައި ހުރި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ވޭތިވެދިޔަ .އަތޮޅަށާއި ލ.ތ  އަހަރު 2އަތޮޅަށް ކަ
ފޮނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގޭގައި ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ބޮޑު .އަތޮޅުގައި ހުރިއިރު އޭނާ ހުރީ ލ.ލ

ލިވިންގ އެލަވަންސެއް ލިބޭ މީހަކަށްވީނަމަވެސް އަތޮޅުގޭގައި އޭނާ ހުރީ އެއްވެސް ކުއްޔެއް 
ދީގެން ނޫން ކަމަށާއި، އެމުއްދަތުގައި ތަނުގެ ކަރަންޓާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކޮށްފައި ވަނީ 

 ދިޔަފަހުން އެގޭގައި މިހާރު ތިބެނީ އަތޮޅު އޭނާސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކަމަށާއި، އަތޮޅުގެއިން 
 މެމްބަރެއް ކަމަށާއި، 2 މެމްބަރަކާއި މާވަށު ދާއިރާގެ 2ކައުންސިލްގެ އިސްދޫ ދާއިރާގެ 

އެމީހުން އެތަނުގައި އެގޮތަށް ތިބޭތީ އެކަމާ ސުވާލުކުރުމުން ދީފައިވާ ޖަވާބަކީ މީގެކުރީގައި 
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރވެސް ހުރީ ހިލޭ ސާބަހަށް ކަމަށާއި އެހެންވީއިރު އެމީހުންނަށްވެސް 

. ތިބެވިދާނެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިކޮމިޝަނުގެ އެދުމުގެ މަތިން މިމައްސަލަ ބަލައި، މަތިއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ސިޓީއާއެކު 
ނައިވާދޫ ސްކޫލް ހޯލްގައި ފާޚާނާބަރި ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ .ފޮނުވި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ހދ

އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ނިމުމުން އެކަމަކަށް އަގު ދީފައިވީނަމަވެސް ޢިމާރާތުގެ 
ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަންގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ކޮންޓްރެކްޓަރ އިންކާރުކުރާތީ އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ އަގުން ހިފެހެއްޓިފައިވާ 
ރުފިޔާ ނުލިބޭނެކަމަށް ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަންގާފައިވާކަން  (ފަސްހާސް) 5,000.00

އެނގޭތީއާއި، އަދި އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ކަމުން މައްސަލަ 
 .މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ބަރީގެ  ފާޚާނާ ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯލުގައި ސްކޫލް ނައިވާދޫ.ހދ
ނައިވާދޫ، .މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކާމިޔާބުކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ކުރި ހދ

އެމަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް ، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތު މީހަކަށް އުޅޭ ފާރާތް
އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެމަސައްކަތުގެ އަގުގެ ބޮޑުބައެއް އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

ރުފިޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ޙަވާލުކުރަން  (ފަސްހާސް) 5000-/ކަމަށާއި، މިހާރު ޙަވާލުނުކުރެވިވާ 
 .އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ނަންބަރު

ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
 ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިންޓަރިވިއުއިން އެންމެ 15އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ، ފަރާތް ކަމަށްވާތީއާއ2ިގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު 
 ފަރާތާ 15ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

އިންޓަރވިއު ކޮށްފައިވަނީ ކުނަހަންދޫގައި އޮންނަ ސިވިލްސަރވިސްގެ ހިއުމަންރިސޯސް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހޮވާފައިވާ ބަޔަކުކަމަށް ވާތީއާއި، 

ކުނަހަންދޫ . ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމުގައި ލ
 ، ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެފައި ނުވާތީ. ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި، ލ

ނޑައެޅުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާޢިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި، ނާއިބުރައީސް 

 . މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 

ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެއިދާރާއިން މެއި .ލ
 ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން އެއްފަރާތަކީ ކުނަހަންދޫ 2ގައި 2011

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވަރަށް ގާތް ފަރާތެއްކަމަށާއި، އަނެއް ފަރާތަކީ ކުނަހަންދޫ 
 .ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ތިމާގެ ބޭބެއެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

42 

 އޮފީހުގެ ކުނަހަންދޫ ޑިސެމްބަރއަށް އަހަރުގެ ވަނ2010ަ ޖެނުއަރީން އަހަރުގެ ވަނ2009ަ
 ގަތުމުގެ ތަކެތި ދުވަސްވަރު ހުރި ކައުންސިލަރކަމުގައި ބޭފުޅަކު ހުންނެވިއިރު އޭނާ ކައުންސިލަރއަކަށް

 އެހެން ރަށުއޮފީހުގެ ބުނެފައިވުމާއި ކައުންސިލަރ ނޫޅުއްވާނެކަމަށް ކަތީބު ކަމެއްގައި އެއްވެސް
 ގ2010ެ ޑިސެމްބަރ 31 އިނ2010ް ޖެނުއަރީ 01 އެނގޭތީއާއި މިކަން ބަޔާނުންވެސް މުވައްޒަފުންގެ

 ތަކެތި ފިހާރައިން ކަތީބުގެ މަންމަގެ ޗެކްކުރިއިރު ހިސާބު ތަކެތީގެ ގަނެފައިވާ އޮފީހަށް ކުނަހަންދޫ ނިޔަލަށް
 ޚަރަދުކުރުމަށް ކަތީބު ގަނެފައިވާތަކެއްޗަށް ފިހާރައިން އެ ވާތީއާއި މަދުންކަމަށް ވަރަށް ގަނެފައިވަނީ

 ފިހާރައިން އެ ކަމަށްވާތީ ރުފިޔާ 30.00 އެންމެ އެއީ ކަމަށްވުމާއި ފަހަރަކު އެންމެ ހުއްދަދީފައިވަނީ
 ނުބެލެވޭތީ، ކަތީބުގެ ނުފޫޒުންކަމަށް ގަނެފައިވަނީ ތަކެތި ފަހަރުތަކުގައިވެސް މަދު ގަނެފައިވާ ތަކެތި

 ނިޔަލަށް ގ2010ެ ޑިސެމްބަރ 31  އިނ2010ް ޖެނުއަރީ 01އަދި . ނިންމީއެވެ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން

 ކުނަހަންދޫ ތަކެތި ބޭނުންވާ އިންޖީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުނަހަންދޫ.ލ އޮފީހާއި ކުނަހަންދޫ.ލ
ފިހާރައިން ގަންނަމުން ގެންދާކަމަށާއި، މިކަން މިގޮތަށް ކުރާނަމަ  މަންމަގެ ކަތީބުގެ އޮފީހުގެ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަނަގަން ޖެހޭނެކަމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދައަށް އެދުމަށް -އެންޓި

ކަތީބު ގާތުގައި ބުނުމުންވެސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މީގެކުރިންވެސް 
އެގޮތަށް ތަކެތި ގަންނަމުން ގެންދާތީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ތަކެތި 
ގަތުމުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަނެގުމަށް މީގެކުރިން 

ކުނަހަންދޫ އޮފީހަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް، އެކަން މިހާތަނަށްވެސް .ކޮމިޝަނުން ލ
 . އިޞްލާޙުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި  ،ޗެކްކުރިއިރު ހިސާބު ތަކެތީގެ ގަނެފައިވާ އޮފީހަށް ކުނަހަންދޫ
 އެފިހާރައިން ގަނެފައިވާތީއާއި، ތަކެތި މަދުފަހަރެއްގައި ކަތީބުގެ މަސްލަޙަތު އޮންނަ ފިހާރައިން

 އެންމެ އެއީ ކަމަށްވުމާއި ފަހަރަކު އެންމެ ހުއްދަދީފައިވަނީ ކަތީބު ޚަރަދުކުރުމަށް ގަނެފައިވާތަކެއްޗަށް
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް، އެއިދާރާގެ .ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި، ލ، ކަމަށްވާތީ ރުފިޔާ 30.00

މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފިހާރައަކުން އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން ދައުލަތު 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް 6.08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 . ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.ލ
 

ބިލެދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާއާ އެމުވައްޒަފު ޙަވާލުވެ އެފައިސާ .މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ފ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދިން ބަޔާނުގައި -ޖަމާނުކޮށް އޭނާގެ އަތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ އެންޓި

އިޢުތިރާފުވެފައިވީނާމަވެސް އެބަޔާނުން އެނގޭގޮތުގައި އެފައިސާ އޭނާގެ އަތުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ 
އެފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ އެހެންގޮތެއް ނެތުމުން ކަމުގައި ، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން

އާއި އޭނާގެ އެބުނުން ނަފީކުރެވޭނެ ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، އެފައިސާ އަތުގައި ބުނެފައިވާތީ
އަދި ޝަކުވާގައި އޭނާ އަތުގައި ފައިސާ . ބެހެއްޓި ބެހެއްޓުމާމެދު ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ

ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ތަޙްޤީޤުގައި އެފައިސާ 
އޭނާގެ އަމިއްލަ އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލިބެލުމުން، އޭނާގެ އަމިއްލަ އެއްވެސް 
ބޭނުމަކަށް އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެ މައްސައިގެ އަސްލަށް ތަޙްޤީޤުގައި އިންކާރު 

ކޮށްފައިވާތީއާއި، ފަހުގެ ތާރީޙްތަކެއްގައި ނަމަވެސް އެފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް 
އިދާރާގެ ދުވަހު ފޮތުން އެނގެން އޮތުމާއި، އެފައިސާ އޭނާ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަން 

ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތު ކުރެވޭނޭ އިތުރު ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ނެތުމާއި، ޖިނާއީގޮތުން މީހެއްގެ މައްޗަށް 
ކުށެއް ސާބިތު ކުރެވޭނީ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް އެމީހަކު އެކުރި ކުށެއް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް 

ބިލެއްދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހުންނަ މުވައްޒަފު، .ފ
އެކިފަރާތްތަކުން ކަރަންޓްފީއަށް ދައްކާ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަށުއޮފީހާ ޙަވާލުނުކޮށް 

އޭނާގެ އަތުގައި ގެންގުޅުމަށްފަހު މާފަހުގެ ދުވަހަކު އެފައިސާ ޙަވާލުކޮށް ހަދާތީ އެކަމުން އޭނާ 
 4ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މިކަން ހިނގާތާ މިހާރު 

 .އަހަރު ވެއްޖެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ސާބިތުވެގެން ކަމުގައިވުމުން އޭނާގެ އަތުގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބަހައްޓައި އެފައިސާ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި 
އަދި . ބޭނުން ކުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާބުނުމަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ
ފައިސާ ބަލައިގަނެ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނާރުވައި ތިޖޫރީގައި 

ބަހައްޓާފައިވާކަމަށް އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީއާއި މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބީ ހެކިން އެކަން 
 ވަނަ 25ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 2008/13އެނގެން ހުރުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަންނަ އެންމެހައި ފައިސާއާބެހޭ . ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފ3މާއްދާގެ 
ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓަމުން ދިޔުމަށާއި، މިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ 

އިންޖީނުގެއަށް ލިބޭފައިސާ ޤަވާޢިދުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓަމުން ދިޔުމަށް އެ މުއައްސަސާއަށް 
 . އަންގައި މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ އޮފީހުން ހޯދި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ސާފުކުރެވުނު 
މީދޫގައި .މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަށް ބެލުމުން ދ

 ގެ މަޤާމުފަރާތުން (މިމައްސަލަ ރައްދުވާ)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރަކަށް ހުރި 
ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ގާތްތިމާގެ މީހުން ލައްވާ މިމައްސަލައާއެކު ހުށަހެޅި މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަން 

ސާބިތު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތުމާއި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް 
އެކިފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއަށްވުރެ ކުޑައަގުގައި އެމަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ތިއްބާ 

ނޑައެޅިގެން ނަފީވާން ހުރުމުން މިމައްސަލައާ ،ކަމުގައި ބުނެފައިވާ ބުނުން  ލިބިފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކުން ކަ
ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭއެއްވެސް ކަމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުޑަނަމަވެސް މިންވަރަކަށް އޭނާގުޅިގެން 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ސާބިތުވާން އޮތް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ނުފެންނާތީ
 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގެ 25ގެ  (ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅަ  .އެވެނިންމީމިހިސާބުން މައްސަލަ އި މިކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 ފޫޓުގެ ސްޓޭންޑެއް ހަރުކުރުމުގެ 40ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނިބުރީ މީދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި 
ނޑުފިލާގައި ވިއްދާ  މަސައްކަތާއި، ނެރުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި، ދޯނިފަހަރު ބަ

ފުޅިބުރިތަކުގެ ކަތި ބޮޑުކޮށްލުމާއި އަދި ފުޅިތައް ހަރުކޮށްފައިވާ ހަރުތައް އުސްކަމާއެކު 
ތިރިކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެރަށު ކައުންސިލަރުގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން ލައްވާ 

ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއަށްވުރެ ކުޑައަގުގައި 
 .އެމަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ތިއްބާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ނަންބަރު

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ .ފަރިދޫ މީހުން ހދ.ކުނބުރުދޫއާއި، ހދ.މާވައިދޫއާއި، ހދ.ހދ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ، އެމަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާ ހަވާލު ކުރުމުންކަމަށް މިމައްސަލައިގައި މިކޮމިޝަނުން 

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ . ހޯދި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ
 ގައި 2011 ޖެނުއަރީ 13. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުންވެސް އެކަން އެނގެއެވެ

ކުނބުރުދޫއާއި، .މާވައިދޫއާއި، ހދ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން، ހދ
ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް .ފަރިދޫ މީހުން ހދ.ހދ

މިނިސްޓަރ އޮފް ، ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިކޮނޮމިކް އެޑްވައިޒަރ
ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ، އެމަސައްކަތަކީ ވަރަށް 

އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޚާއްޞަ 
ހުއްދައަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ސިޓީއަކުން ދެންނެވުމަށް ވިދާޅުވިކަމަށްވެސް 

. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރީޓީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިކޮނޮމިކް އެޑަވައިޒަރުވެސް މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެކަން ޔަގީންކޮށް 

އަދި އެގޮތަށް އެދުމުން އެހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން . ދެއްވާފައިވެއެވެ
އެފްގެ ނޮދަން އޭރިޔާ ކޮމާންޑްއާ މި .ޑީ.އެން. ގައި އެމ2010ް ޑިސެމްބަރ 22. ދީފައިވެސް ވެއެވެ

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް 
 ގައި 2011 ޖެނުއަރީ 2ކުރެވިދާނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއްވެސް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވާފައިވުމުން، އެ އަންދާސީ ހިސާބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިޑް ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށާއި އަދި އެމަސައްކަތަށް 

އެފްގެ ބަޖެޓަށް .ޑީ.އެން.ޚަރަދުވާނެ ފައިސާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެމް
 ތާރީޚުގެ ސިޓީން 2011 ޖެނުއަރީ 9އިތުރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ 

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ .ފަރިދޫ މީހުން ހދ.ކުނބުރުދޫއާއި، ހދ.މާވައިދޫއާއި، ހދ.ހދ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ފަހުން 

 ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެމަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 03
ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓާއި ލޮރީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

މިމަސައްކަތަށް އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށްބުނާ 
 .މައްސަލަ

46 



 

24 
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 13 ގައި އެމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވުމުން، 2011 ޖެނުއަރީ 10ވިދާޅުވެފައިވާތީއާއި، އަދި އެސިޓީ  
 ގައި އެމަސައްކަތުގެ ބިޑް ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 2011ޖެނުއަރީ 

 02މި މަޝްރޫޢަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ . މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ
އެއްމިލިޔަން ) 1,459,747.65މުޅި މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ، . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ (ދެއެއް)

އަދި . އެވެ (ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތްރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ލާރި
ދުރާލާ ރާވައިގެން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ 

 ޖެނުއަރީ 18ގޮތުގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ހޯދައި، 
 ގައި 2011 ޖެނުއަރީ 13.  ގައި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އެފަރާތްތަކާއެކު ހަދާފައިވެއެވ2011ެ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަނަމަ، އެމަސައްކަތުގެ މަސައްކަތު 
.  ގައެވ2011ެ ޖެނުއަރީ 20އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެންމެ އަވަހަށްވެސް ލަފާކުރެވެނީ 

އެހެންކަމުން، އެމަސައްކަތަކީ، ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއްކަމަށް އެކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުން އެއްބަސްވެގެން، 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެމަތީން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމުގައި، 

މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި މިކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، މިކޮމިޝަނަށް 
މި މަސައްކަތުގައި ކޮރަޕްޝަނަށްގެ އެހެންކަމުން، . ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުންވެސް އެނގެއެވެ

 .މަގުފަހިވާފަދަ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ
 

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ .ފަރިދޫ މީހުން ހދ.ކުނބުރުދޫއާއި، ހދ.މާވައިދޫއާއި، ހދ.ހދ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓާއި ލޮރީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިމަސައްކަތަށް އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަކަށް ބަލައިގެންކަން، 
އެމަސައްކަތުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މޭޖަރ މިކޮމިޝަނަށް 

މާވައިދޫއާއި، .އެގޮތަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓާއި ލޮރީ ހޯދީ، ހދ. ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެއެވެ
ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަންދާސީ .ފަރިދޫ މީހުން ހދ.ކުނބުރުދޫއާއި، ހދ.ހދ
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 ނަންބަރު

ހިސާބެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ހޯދި ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ލިބުނު ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓާއި ލޮރީގެ ކޯޓޭޝަނަށް 
އަދި އެމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓާއި ލޮރީގެ އިތުރު . ބަލައިގެންކަމަށެވެ

ކޯޓޭޝަނެއް ނުހޯދީ، ކުރިންވެސް ހޯދި ކޯޓޭޝަންގެ އަގަށް އިތުރު ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާތީކަމަށްވެސް 
ހަމައެއާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް .  މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެއެވެމޭޖަރ

ނޮޅިވަރަންފަރަށް .ފަރިދޫ މީހުން ހދ.ކުނބުރުދޫއާއި، ހދ.މާވައިދޫއާއި، ހދ.ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން، ހދ
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ 

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށް އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން ކުރިޔަށް 
ހަމައެހެންމެ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ . ގެންދިއުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ފުރުސަތު އޮތްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އަވަސްގޮތެއްގައި ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމުގައިވިޔަސް، މަސައްކަތް 
މާވައިދޫއާއި، .ހަވާލުކުރަންވާނީ، އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ހިނދު، ހދ

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ .ފަރިދޫ މީހުން ހދ.ކުނބުރުދޫއާއި، ހދ.ހދ
ހަމައެއާއެކު، އަދި . ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓާއި ލޮރީ ހޯދާފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ .ފަރިދޫ މީހުން ހދ.ކުނބުރުދޫއާއި، ހދ.މާވައިދޫއާއި، ހދ.އަދި ހދ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ހޯދާފައިވަނީ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ 

ހޯދައިގެންކަމަށާއި، ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓާއި ލޮރީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިމަސައްކަތަށް 
އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަކަށް ބަލައިގެން އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި 

 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2011 ޖެނުއަރީ 13އެއީ، . ކުރުމަށްކަމަށް ބެލެވެއެވެ
ތަރުތީބުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަނަމަ، އެމަސައްކަތުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމު ކުރެވޭނެ ކަމަށް 

 ގައި ކަމަށާއި، ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓާއި ލޮރީ 2011 ޖެނުއަރީ 20އެންމެ އަވަހަށްވެސް ލަފާކުރެވެނީ 
 ގައިކަން 2011 ޖެނުއަރީ 18ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އެފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވަނީ 

އެހެންކަމުން، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި މިކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ . ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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މި މަސައްކަތުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، މިކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުންވެސް، 
 .ކޮރަޕްޝަނަށްގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސް އިން 2009ސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، މިމައް
ޑީ މޮނީޓަރ މަރާމާތުކުރުމަށް .ސީ. ފަހަރެއްގެ މަތީން ޕްރިންޓަރާއި އެލ21ްވަކިކުންފުންޏަކަށް 

ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން  (ވިހިހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް ރުފިޔާ) 20,875.00
 18،275.00 ޕްރިންޓަރުގެ ބިލްތަކަށް 17 ފަހަރުކަމަށްވެފައި، އެ 17ޕްރިންޓަރު މަރަމާތުކޮށްފައިވަނީ 

މި އިންވޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު،  (އަށާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ފަހެއް ރުފިޔާ)
 12,025.00 އިންވޮއިސްއަށް 8އަށްވުރެ މަތިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  (އެއްހާސް ރުފިޔާ) 1000.00

އެ ކުންފުނި ފިޔަވާ އިތުރު ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ޚަރަދުކުރުމުގައި  (ބާރަހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ)
 5ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކުންފުނިން  2009އަދި . ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ރުފިޔާ  (އަށްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ) 8،400.00ޑީ މޮނީޓަރު މަރާމާތްކުރުމަށް .ސީ. އެލ3ްޕްރިންޓަރާއި 
 ވަނަ އަހަރު މަރާމާތުކުރި 2009ޚަރަދުވެފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން 

ޕްރިންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް އެ ކުންފުނި ހޮވާފައިވަނީ ކުރީގައި އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
އެންމެ ރަގަޅު ފަރާތަކީ އެފަރާތްކަމަށްވެފައި، އެފަރާތުން ޕްރިންޓަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް 

އިތުރު އަގެއް ނުނަގާތީއާއި، އެ މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ނެތުމުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް 
ޕްރިންޓަރުތަކަށް އަށްވުރެ މަތިން ޚަރަދުކޮށްފައިހުރި  (އެއްހާސް ރުފިޔާ) 1000.00ދަތިވެފައިވާތީއާއި، 

ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޕްރިންޓަރު މަރާމާތުކުރާއިރު އެ ޕްރިންޓަރަށް ޚަރަދުވަނީ ކިހާވަރެއްކަން 
އް މަރާމާތުކުރާއިރު އިތުރު ބައެއް ސްޕެއަރ ގަނެގެން ނޭނގޭތީއާއި، ބައެއްފަހަރު ޕްރިންޓަރުތަ

ހަރުކުރަންޖެހޭތީކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން މައުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި، މި މައްސަލަ 
 ވަނަ ދުވަހުން 01 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 2010މިގޮތަށް ދިމާވާތީ މިކަންތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވަކި ކުންފުންޏަކާ 2009މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމް ސަރވިސް އިން 
ކަސްޓަމްސްގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރިންޓަރތަކެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

ކަމަށާއި، މިތަކެތި މަރާމާތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިފަދަ ޕްރިންޓާރސް މަރާމާތު ކުރާ 
އިތުރުފަރާތްތަކެއް ތިބިތޯ ބެލުމެއްނެތި ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަގަށް 

 .އެފަދަ ޕްރިންޓާރސް ބާޒާރުގައި ލިބެންހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

47 
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ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ޕްރިންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ 
އިޢުލާންކޮށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރެވިގެން މޯލްޑިވްސް 

އެހެންކަމުން، މިހާރު އެ ސަރވިސްއިން . ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޢުލާންކޮށް 8.15ޕްރިންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއާ 8.22އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅު ފަރާތަކަށް މިޤަވާއިދުގެ 
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެގްރިމެންޓްކުރެވި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށްވާތީއާއި، މިމައްސަލައިގެ 

ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ތަހުޤީޤީ ބަޔާންތަކާއި، މިމައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކުން 
ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، މިކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް 

 .ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މި މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ
އަދި މިމައްސަލާގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ޕްރިންޓަރުތައް މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ ވޮރަންޓީ 

ޕީރިއަޑްގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެ ސަރިވިސްގެ ޕްރިންޓަރުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރިއިރު 
އެއީ ޕްރިންޓަރަށް މައްސަލަ ޖެހުމުން . މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ޕްރިންޓަރެއްކަން އެނގޭކަން ނެތެވެ

މަރާމާތުކުރާ ޕްރިންޓަރުތަކައް ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ރިފަރެންސް ނަމްބަރަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެ 
އެޕްރިންޓަރެއްގެ ސީރިއަލް ނަމްބަރު ނުވަތަ . ޕްރިންޓަރުތަކުގެ ބްރޭންޑާއި މޮޑެލް ނަމްބަރުތައް އެކަންޏެވެ

 އާއި ހަމައަށް އެ ސަރވިސްގައި ތަފާތު އެކި 2010 މާރޗް 21. އިންވެންޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައިނުވެއެވެ
 ޕްރިންޓަރު ބޭނުންކުރަމުންދާކަން އެނގޭތީ އެއިން ކޮންމެ ޕްރިންޓަރަކީ 84ބްރޭންޑާއި މޮޑެލް ނަމްބަރުގެ 

ވަކި ސެކްޝަނަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިހުރި ޕްރިންޓަރުތަކެއްނަމަވެސް ޕްރިންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރަން 
ގެންދިޔުމުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތިން އެކި ސެކްޝަންތަކަށް ޕްރިންޓަރު ބަދަލުވެފައިވާތީ މި 

އެހެންކަމުން އެއް ބްރޭންޑަކާއި . މައްސަލާގައި މަރާމާތުކުރި ޕްރިންޓަރު އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައިނުވެއެވެ
މޮޑެލް ނަމްބަރުގެ ގިނަ ޕްރިންޓަރުތަކެއް އެ ސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާތީ ވަކިވަކި ޕްރިންޓަރުތައް 

އެއިން ކޮންމެ ޕްރިންޓަރެއްވެސް މަރާމަތުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ . އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައިނުވެއެވެ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އެ ޕްރިންޓަރެއްގެ ސީރިއަލް ނަމްބަރު ނުވަތަ އިންވެންޓްރީ ނަމްބަރު އެނގޭގޮތަށް 
ލިޔެފައިވާނަމަ ވަކިވަކި ޕްރިންޓަރުތައް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މީގެ ފަހުން މޯލްޑިވްސް 

ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން މަރާމާތުކުރާ ޕްރިންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރާއިރު މަރާމާތުކުރަނީ ކޮން 
ޕްރިންޓަރެއްކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް މިމަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ފިކްސްޑް 

އެސެޓްސް ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކުރުމަށާއި، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވަންޖެހޭ ތަކެތި ގަވާއިދުން 
އަރުވަމުންގެންދިއުމަށާއި، މަރާމާތުކުރުމަށް އޮފީހުން ބޭރަށް ތަކެތި ގެންދަވާއިރު، ގެންދެވެނީ 

އެންޓި ) 2008/13ޤާނޫނު ނަމްބަރ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެނގޭގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށް 
މޯލްޑިވްސް  ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން 3ގެ  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

 .އެނގުމަށް ނިންމީއެވެ ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް
 

ން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަކުއުކުޅަހު ފިހާރަ. އއމިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،
 ގެ ބިލެއްނަމަ އެބިލަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް 2008 ގެ ފަހުންކަމާއި، އެބިލަކީ 10 ޑިސެމްބަރ 2009

އުކުޅަހު އޮފީހުން އެ ބިލަށް ފައިސާ .އޭގެކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، އއ
އަތޮޅު .ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން އއ"އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި . ގައި އއ10 ޑިސެމްބަރ 2009ދޫކޮށްފައިވަނީ 

ގައި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، އެއީ " ގުޅާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
 ކަށްވެފައި، އޭގެ ކުރިން އެ ބިލަށް ފައިސާ ނުލިބިގެން ބިލްގެ ވެރިފަރާތުން 02 ފެބުރުއަރީ 2010

އުކުޅަހު .މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަން އެނގެން ނެތުމާއި، ބިލްގައިވާ ތާރީޚަކީ ރަގަޅު ތާރީޚެއް ނޫންކަން އއ
މުވައްޒަފުންނަށާއި، ކައުންސިލަރަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެބިލަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، އެ 

އުކުޅަހު އޮފީހުން ބިލްކުރި .ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރެވުނު ޚަރަދެއްކަމަށް ބުނާތީ ތާރީޚް އިސްލާހުކުރަން އއ
ޕީ ގެ ހަމަހަމަ .ޑީ.އުކުޅަހު އޮފީހުގެ ބިލެއްކަމަށާއި، އެއީ އެމް.ފަރާތަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، އެބިލަކީ އއ

 ތަކެތި ނޫންކަމަށް ވާ ފިހާރައިން ނަގާފައިއެގޮފީގެ ފަރާތުން އުފާފާޅުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއަކަށް 

ޕީގެ ހަމަހަމަ ގޮފީގެ ފަރާތުން .ޑީ.އުކުޅަހު އެމް. ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އއ2008
 ރުފިޔާ 991.50އުކުޅަހު ފިހާރައަކުން ނަގާފައިވާ .އުފާފާޅުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއަކަށް އއ

ޕީގެ ހަމަހަމަގޮފި .ޑީ. ގައި އުކުޅަހު އެމ2008ް ނޮވެމްބަރ 06ހިމެނޭ ބިލެއް އެފިހާރައިން 
ޕީގެ ހަމަހަމަގޮފިން ފައިސާ ދައްކާ އެފައިސާ އެފިހާރައަށް ލިބި .ޑީ.އަށް ހަދާފައިވާ ބިލަށް އެމް

އެފައިސާ އެފިހާރައަށް ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ކޭޝިއަރ ސޮއިކޮށް ޕޭޑް ޖަހާފައިވަނިކޮށް، 
ޕީގެ ހަމަހަމަގޮފި .ޑީ.އެބިލަށް އޮފީހުން ފައިސާ ނެގުމަށް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ އެބިލްގައި އެމް

ނޑާލާ އެތަނުގެ މަތީގައި އއ އުކުޅަހު ކައުންސިލަރ .ލިޔެފައިވާ ތަނުގައި ރޮނގުދަމާ ކަ
އުކުޅަހު އޮފީސް ޖައްސަވާ މިބިލަށް ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އުކުޅަހު އޮފީހުގެ ފައިސާއާބެހޭ .އއ

 . ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

އެފިހާރައިގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީއާއި، މި މައްސަލާގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފުކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ، 
 .އެވެމިހާހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީ

 

އަތޮޅު އޮފީހުގައި .ކޮންފަރެންސް ޓޭބަލަކީ ކުރިން އއމިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އެ 
އަތޮޅު އޮފީހަށް އައު ކޮންފަރެންސް ޓޭބަލެއް ގެނައުމުން ކުރިން .ބޭނުންކުރި އެއްޗެއްކަމަށާއި، އއ

އުކުޅަހު ކައުންސިލަރ ބުނުމުން، އެ ޓޭބަލް ނީލަން .ބޭނުންކުރި ކޮންފަރެންސް ޓޭބަލް ބޭނުންވާކަމަށް އއ
ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ އޮފީސްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު އޮފީހުގެ އެހެނިހެންވެސް 

އުކުޅަހު .އެޓޭބަލް އއއުކުޅަހު އޮފީހަށް މި ޓޭބަލް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، .މުދާ ފޮނުވާ އުސޫލުން އއ
އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިންވެންޓްރީން .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އއ

އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ .ދައްކާތީއާއި، އެޓޭބަލް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އއ
ކަނބާފާނު މާލަމުގައި އެކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށްކަން އެނގޭތީ، މި މައްސަލާގައި ގަވާއިދާއި 

 .ޚިލާފުކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ، މިހާހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ
 

އަތޮޅު އޮފީހުގައި ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ކޮންފަރެންސް ޓޭބަލްސެޓް .އއ
 .އުކުޅަހު ކްލަބެއްގެ އިދާރީ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.އއ
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ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ރކ ކޮމެޓީގެ ހިސާބުކިތާބު  2008ބެލިއިރު، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން 
ބެލެހެއްޓުމާއި އެރަށު ރައްޔިތެއް ހަވާލުވެފައިވާ ކަމާއި، އޭނާ ރކ ކޮމެޓީގެ ހިސާބުކިތާބު ބެލެހެއްޓުމާއި 
ހަވާލުވިއިރު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭކަމާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ރކ ކޮމެޓީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި 

ހިސާބުތައް ގަވާއިދުން  ( ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި، އޮގަސްޓްމަހ2008ު)ހަވާލުވެހުރި ދުވަސްވަރުގެ 
. ލިޔެކިޔުމަށް އަރުވާފައި ނުވާތީ، އެމަހު ރކ ކޮމެޓީއަށް ލިބެންޖެހޭ ޞައްޙަ އަދަދެއް އެނގިފައި ނުވެއެވެ

މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްވެސް ލިބެންވީ ފައިސާގެ ޞައްޙަ އަދަދެއް ދެއްކިފައި ނުވާކަން .އަދި އއ
 ޖުލައި މަހާއި، 2008ކޮމެޓީގެ ފެންނަންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި .އަދި ރކ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މާޅޮހުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން .އޮގަސްޓްމަހު އއ

މާޅޮހުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް . ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އއ2008
ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެހުރި އެރަށު ރައްޔިތެއް ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 

 ވަނަ އަހަރުގެ 2008ފައިސާއެއް އަދި މިހާތަނަށްވެސް އެއޮފީހަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، 
ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށާއި، ޓީޗަރުންނަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށްވެހިގެއަށާއި، 

އިންޖީނުގޭ ތަކެތި ގަތުމަށް ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި، ރައްޔިތުންގެ 
ރުއްގަހުގެ ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަފްޞީލާއެކު މާޅޮހު 

އޮފީހަށް ޖަމާކުރުމަށް އޭނާއަށް ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމުންވެސް އެފައިސާ އެއޮފީހަށް ޖަމާކޮށްފައި 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ތަކެތި 2008ނުވާކަމަށާއި، މީގެއިތުރުން 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ކަމަށްވެފައި، އެފައިސާގެ  (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ) 91,407.00ހަވާލުވެފައިވަނީ 
ކަމަށާއި،  (އަށްޑިހަ ހަތްހާސް ރުފިޔާ) 87,000.00ތެރެއިން ޚަރަދުކުރިކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެނީ 

 (ސާދަހާސް ރުފިޔާ) 14,000.00ރކ ކޮމެޓީގެ އިންޖީނުގޭ ޕެޓީ ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން 
ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތް  (ހަތްހާސް ރުފިޔާ) 7,000.00އޭނާ ނަގާފައިވާއިރު، އެފައިސާގެ ތެރެއިން 

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެގެން އޮތް ނަމަވެސް ބާކީ ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތެއް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން 
ނެތުމުން އޭނާ ރކ ކޮމެޓީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެހުރި ދުވަސްވަރު ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން 

އާއި ޕެޓީކޭޝްގެ  (ހަތަރުހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ) 4,407.00ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ކެޑުމުން ބާކިވާ 
 11,407.00އާއި އެކު ޖުމްލަ ރކ ކޮމެޓީއަށް އޭނާ ދައްކަންޖެހެނީ  (ހަތްހާސް ރުފިޔާ) 7,000.00

ކަމަށްވީނަމަވެސް އޭނާ އާއި އަދި އިތުރު ދެމީހެއްގެ އަތުގައި  (އެގާރަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ)
މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ .އއ (ތޭރަހާސް ބައްތިރީސް ރުފިޔާ) 13,032.00ހުރި މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ 

އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ) 1,625.00އިދާރާއަށް އެފަރާތްތަކުން ހަވާލުކޮށްފައިވާތީ، އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ 
އަކީ ރކ ކޮމެޓީގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދުން ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން  (ފަންސަވީސް ރުފިޔާ

އެހެންކަމުން އޭނާ ރކ ކޮމެޓީގެ ހިސާބުތަކާއި . ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނޭރުވިވާ ފައިސާކަމަށް ބެލެވެއެވެ
ހަވާލުވެހުރި ދުވަސްވަރު، ރކ ކޮމެޓީއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާފައިސާގެ ތެރެއިން 

ނޑުމުން ބަކީވާ ފައިސާ އއ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާތީއާއި، ރކ .ޚަރަދު ކެ
ކޮމެޓީގެ ހިސާބު ކިތާބުގެ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމައަށް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އޮޅުންތަކެއް އަރާފައިވާކަމަށް 
ފެންނާތީ، ދަޢުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގައި ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް 
ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ފައިސާގެ ލިޔެކިޔުން ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ފައިސާއާއި ބެހޭ މަސައްކަތް ގަވާއިދުން 

 .މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާ، މިހާހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ބެލެހެއްޓެވުމަށް އއ
 
 

ވިއްކައިގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަންފައިވަނީ މިފައިސާގެ އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް ކޮމެޓީގެ 
އެއްވެސް ފޮތެއްގައި ނުލިޔެ ކަމަށާއި، އިންޖީނުގޭގެ ޕެނަލް ރޫމުގައި މިހާރުވެސް އޭނާ 

އަމިއްލައަށް ވިއްކާފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލެއް ނެތް ފައިސާ ހުރިކަމަށާއި، އަދި އިންޖީނުގޭގައި 
ހުރި ޑީސަލާއި، އެހެނިހެން ތަކެތި އޭނާ އަމިއްލައަށް ވިއްކާ އެތަކެތީގެ ބިލް އޭނާ އަމިއްލައަށް 
ހެދުމަށްފަހު އެފައިސާ އަމިއްލައަށް ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެއޮފީހުގެ ލިޔުންތަކުން 

ނޑަކަށް އެއްލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް 2008ދައްކާގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ގާތްގަ
 .ރުފިޔާ އެއޮފީހަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅުނު އަންދާސީ ހިސާބުތައް  ޕާރޓްޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމުގައި ވިޔަސް 
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް 

އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި . ކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީގުން ސާބިތުވެއެވެ
އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށް އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 

އަދި މަޢުލޫމާތު . ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
ކަރުދާހުގައިވެސް މިފަދަމަސައްކަތް ކުރިންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމާއި އަދި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 

އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އިރުޝާދުދީފައިވީއިރު، އިވެލުއޭޝަންގައި ތަޖުރިބާއަށް އެންމެ މަތިން 
މާކްސް ދީފައިވަނީ މިފަދަ މަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ 

ނަމަވެސް މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން . ފަރާތެއްކަމުގައިވާ މުނި އެންޓަރޕްރައިޒްއަށެވެ
ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާ މާރކް ކޮމްޕެނީއަށް 

މާރކް ކޮމްޕެނީ ފަދަ މިމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ .  އެވ13ެ%ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ދީފައިވަނީ އެންމެ 
ފަރާތަކަށް އެހާދަށުން މާކްސް ދީފައިވާއިރު މުނި ފަދަ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިނުވާ ފަރާތަކަށް އެންމެ 

 ޕޮއިންޓް އިވެލުއޭޝަންގައި ދީފައިވުމާއި އަދި މާރކް ކޮމެޕެނީއަށް ބިޑް 25%މަތީ ޕޮއިންޓް ކަމުގައިވާ 
ކާމިޔާބުނުކުރެވުނީ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އެހާ ދަށުން މާކްސް ލިބިގެންކަމުން، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން 

މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަށް ބިޑް އެވޯޑްކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީގުގައި ސާބިތުވާތީ، މިއީ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ބިޑް އިވަލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން މަޤާމްގެ ނުފޫޒުން ކޮށްފައިވާ 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  "2/2000ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށްފެންނާތީ، ޤާނޫނު ނަމްބަރު 
ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ  (ހ) ވަނަމާއްދާގެ 12ގެ " މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

، ޙާމިދު ޔޫސުފް (މާލެ/މަހާސާ.ހ)މައިމޫނާ އަޙްމަދު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 
އިސްޙާޤު އަޙްމަދު ، (1119ދަފްތަރު )، އަޙްމަދް ޝަރީފް ނަފީސް (ހުޅުދުއްފާރު.ރ/ޒިލީތަން)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން އެމިނިސްޓްރީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވެލާނާގެ އޮފީސް 
ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ރެޑީމޭޑް ޕާޓްޝަން ޖެހުމާބެހޭ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި 10ބިލްޑިންގުގެ 

 .ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލު ކުރެބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ދަފްތަރު )، ހުސައިން ރަޝީދު ޔޫސުފް (ހިންނަވަރު.ޅ/ހިޔާވަހި)، މުޙައްމަދު މާހިރު ޢީސާ (މާލެ/ޗެރީ.ގ)
ދަޢުވާކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށް ގެ މައްޗަށް ( މާލެ/މާނިކަ.މއ)އަދި މުޙައްމަދު އާދަމް  (2065

 .ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

އަދި ޕާރޓްޝަންޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 
ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ މާރކް ކޮމްޕެނީއަކީ މިމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް 
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލް ފަރާތްކަމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އަންދާސީ ހިސާބުތަކުން 

 ވަނައަށް 3އެނގެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ނިންމީ 
މުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު . އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ މުނި އެންޓްރޕްރައިޒަށެވެ

ދެ ލައްކަ ސާޅީސްތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ) 89/243,338މާރކް ކޮމްޕެނީން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ 
އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް . ރުފިޔާ ބޮޑެވެ (ތިރީސްއަށް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ނުވަލާރި

ނޑައެޅުމުގައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތަށް ބިޑްތައް  ކަ
ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް . އިވެލުއޭޓް ކުރިނަމަ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ މާރކް ކޮމްޕެނީއަށެވެ

ނޑައެޅުމުގައި ދައުލަތަށް  އެފެއާރޒުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން މިމަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އެކޮމެޓީއަށް ލިބިފައިވީ ހިނދު އެކޮމެޓީން އެގޮތަށް 

ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުމުން މިއީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ 
" ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު "2/2000ޢަމަލުތަކެއްކަމަށްފެންނާތީ، ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގައި  (ހ) ވަނަމާއްދާގެ 13ގެ 
، (ހުޅުދުއްފާރު.ރ/ޒިލީތަން)، ޙާމިދު ޔޫސުފް (މާލެ/މަހާސާ.ހ)މައިމޫނާ އަޙްމަދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

، މުޙައްމަދު މާހިރު ޢީސާ (މާލެ/ޗެރީ.ގ)އިސްޙާޤު އަޙްމަދު ، (1119ދަފްތަރު )އަޙްމަދް ޝަރީފް ނަފީސް 
އަދި މުޙައްމަދު އާދަމް  (2065ދަފްތަރު )، ހުސައިން ރަޝީދު ޔޫސުފް (ހިންނަވަރު.ޅ/ހިޔާވަހި)
ދަޢުވާކުރުމަށާއި އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ލިބުނު ގެ މައްޗަށް  (މާލެ/މާނިކަ.މއ)
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ދެ ލައްކަ ސާޅީސްތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސްއަށް ރުފިޔާ ) 89/243,338ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 
ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  (އަށްޑިހަ ނުވަލާރި

 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ
 

މައްސަލާގައި ތަހްޤީޤަށް ފާހަގަ ކުރެވުނުކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެލޯންޗަކީ، ހަނިމާދޫ މި
މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ލޯންޗެއްކަން، ނުވަތަ އޭނާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ލޯންޗެއްކަން ރަސްމީ 

ނަމަވެސް މިލޯންޗާ ލީސިންކުންފުނިން ޙަވާލުވެފައިވާ އަދި . އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގޭކަންނެތެވެ
ލޯންޗް ދުއްވާނެ މީހަކު ހޯދައިދިނުމާއި، ލޯންޗްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ މީހަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ 
އަންހެނުންގެ ޅިޔަނަކު ހަމަޖައްސައިފައިވުމާއި، ލޯންޗުންކުރާ ދަތުރުތަކުގެބިލްތައް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ 

އަނބިކަނބަލުން ލިޔެ، ބިލްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާވެސް އޭނާ ބަލައިގަތުމާއި، ލޯންޗްގެ ދަތުރުތަކަށް ލިބޭ 
ފައިސާ މެޖިސްޓްރޭޓް ޙަވާލުވުމާއި، ލޯންޗްގެ ވެރިފަރާތަށް މަހަކު ފޮނުވަންޖަހޭ ބާރަހާސް ރުފިޔާ 

ހަމަނުވާފަހަރު އޭނާގެ އަތުންފައިސާލައިގެން ހަމަކުރާކަމާއި، ލޯންޗްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް 
ކޮންމެމަހަކުވެސް ފައިސާދެނީ އޭނާކަން އެނގެންއޮތުމުން، މިލޯންޗަކީ، މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ފުރިހަމަ 

އެހެންކަމުން މިލޯންޗުގައި ކޯޓްގެ . ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ ލޯންޗެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވެ
- ގައިވާގޮތުގެމަތިން، އެންޓ6.08ި ގެ 6ދަތުރުކުރަންޖެހޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު ، އެހެންކަމުން. ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ
 އާ ޚިލާފަށް މިލޯންޗްގައި ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ، 6.08 ގެ 6

 (ހ) ވަނަމާއްދާގެ 12ގެ  (2000/2: ޤާނޫނު ނަމްބަރ)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
ގައިބުނާގޮތަށް މެޖިސްޓްރޭޓް، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްކަމަށް 

އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ . ތުހުމަތުކުރެވެއެވެ
ގެދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  (ހ) ވަނަމާއްދާގެ 12ގެ  (2000/2: ޤާނޫނު ނަމްބަރ)ޤާނޫނު 

އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ހަނިމާދޫ ކޯޓްގެ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ، ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް.ހދ
އޭނާގެ އަމިއްލަ ލޯންޗަށް އިސްކަންދީގެން ދަތުރުތައް ކުރުމަށްފަހު، އެރަށުގައި ލޯންޗްދުއްވާ 

 .އެހެންފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ބިލްހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

52 
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ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާހޯދުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް 
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު . ނިންމީއެވެ : ޤާނޫނު ނަމްބަރ)އަދި މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މިޢަމަލަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަޑު) ވަނަމާއްދާ 29ގެ  (2010/13  ވަނަ ނަމްބަރާ ޚިލާފު 8ގެ  (ހ)ގެ  (ފަ
ކަމެއްކަމަށްވާތީ، އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަންގައި، 

 .މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ
 

ކަޅައިދޫ އޮފީސްތެރޭގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ސަތަރިއެއް ގެއްލިފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި، .ލ
ކަޅައިދޫ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުމީހާ ގެންގުޅޭ ކުޑަ ބޮއްކުރާ ހިޔާކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ .ލ

ކަޅައިދޫ ޒުވާނުންގެ .ލއަދި . އެވެމިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެސަތަރިކަމަށް އެނގެންނެތްކަމަށްވާތީ، 
ވޮލީކޯޓުގައި ވަޅުލާފައި އޮތް ކޭބަލެއް ކަޅައިދޫ އޮފީހުގެ މަސައްކަތު މީހާ ނަގައިގެން ގެންގޮސްފައިވާ 

އަދި އެދުވަސްވަރު ކަޅައިދޫ އޮފީހާއި ކަޅައިދޫގެ ތިން ފަރާތަކުންނާއި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަމުގައި 
 އޭނާޙަވާލުވެގެން ހުރި ކުޑަކަތީބު ތަޙްޤީގްގައި ބުނެފައިވާތީ ވޮލީކޯޓުގައި ވަޅުލާފައި އޮތް ކޭބަލް 

 .އެވެ މިހާހިސާބުން ނިންމީވެސްނަގާފައިވާކަން ސާބިތުވާވަރުގެ ހެކި ތަޙްޤީގްގައި ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ

ކަޅައިދޫ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުމީހާ އޮފީސްތެރޭގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ސަތަރިއެއް .ލ
އެއްވެސް މީހެއްގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ ނަގައިގެން ގެންގޮސް އޭނާ ގެންގުޅޭ ކުޑަ ބޮއްކުރައެއް 

 200ކަޅައިދޫ ވޮލީ ކޯޓް ދިއްލުމަށް އަޅާފައިއޮތް .ހިޔާކުރަން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ލ
ވަރަކަށް ފޫޓްގެ ކޭބަލް މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އޭނާ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް 

 .ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ފަހިވާފަދަ ޢަމަލްތަކެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަގެންގޮސްފައިވުމީ 
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 ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ގަނެފައިވަނީ، 2009 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް 80ނައިވާދޫ އިންޖީނުގެއަށް .ހދ
އާއި  (ހ) ގެ 8.10އާއި  (ށ)އާއި  (ހ) ގެ 8.01 ވަނަ ބާބުގެ 8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

 ވަނަމާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ކަމާއި، މިއީ 8.22 އާއި 8.20 އާއި 8.18 އާއި 8.16އާއި  (ހ) ގެ 8.15
ވަކިފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމާއި، މިކަމުން މުޙައްމަދު ޝަފީޤު އާދަމް 

ގެ ފައިދާއެއް ހޯދައިފައިވާކަމާއި، ހަމައެހެންމެ  (ސާދަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ). ރ-/14,750
މާޝި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މިޖަނަރޭޓަރ ގަތުމުގެ ސަބަބުން ނައިވާދޫ ރައްޔިތުންނަށް 

ގެއްލުންވެފައިވާކަންވެސް  (ވިހިހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަރުފިޔާ ނުވަދިހަ ފަސްލާރި). ރ20,336.95
އަދި ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ޖަނަރޭޓަރ ވިއްކި ކުންފުންޏާގުޅައިގެން . އެނގެއެވެ

 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ނައިވާދޫ 2009ނައިވާދޫ ރައްޔިތުންގެ ޚަރަދުގައި .ހދ
 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ގެނެސްފައިވަނީ އިޢުލާންނުކޮށް ދައުލަތުގެ 80އިންޖީނުގެއަށްގެނައި 

 . ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލ8.15ަ ވަނަ ބާބުގެ 8މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
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 ނަންބަރު

ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޝަފީޤުގެ ބޭބެ އަޙްމަދު ޝަފީޤްލައްވައި ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލް ކުރުވައި، 
ނައިވާދޫގެ ކުރީގެ .އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި ހދ. ބޭބެއަށް ފައިދާހޯދައިދީފައިވާކަންވެސް އެނގެއެވެ

 2000/2: ނައިވާދޫ ނަފާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤު އާދަމްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރ.ކައުންސިލަރ ހދ
 ވަނަ 13އާއި އެޤާނޫނުގެ  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 12ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

 އަދި .ނިންމުނެވެޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން  ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ (ހ)މާއްދާގެ 
ނައިވާދޫ ރައްޔިތުންގެއަތުން ގެއްލިގެންދިޔަ .މިމައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޝަފީޤު ޢަމަލުކުރިގޮތުން ހދ

މުޙައްމަދު ޝަފީޤު  (ވިހިހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަރުފިޔާ ނުވަދިހަ ފަސްލާރި). ރ20,336.95
 .ޅުމަށް ނިންމީއެވެއާދަމްގެ އަތުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަވެސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ

 

އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ސިޓީއާއެކު  (2010 މާޗް 7) E/13/2010/9-94: ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވި އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރ
އަކީ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލުން  (ޕީ.އެފް.އާރު)" ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް"ހުށަހަޅާފައިވާ 

ސީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ .ޕީ.ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ނުވާތީއާއި، އެން (ސީ.ޕީ.އެން)
ޕީ ގައި އުނިކޮށް، .އެފް. މޮޑިއުލެއް އާރ7ު މޮޑިއުލްގެ ތެރެއިން 14ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނޭ 

 49/2009ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު ބައެއް މޮޑިއުލްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ 
ދެންނެވުމާއެކު ނެރެފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލާއި 

ސީ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ .ޕީ.ސީގެ ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ނެތިކަމާއި، އެން.ޕީ.ޚިލާފަށް އެން
ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލަށް ބަދަލުގެނެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވި 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އިސްވެދެންނެވުނު ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 
އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން 

" ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ 
ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން ސެޕްޓެމްބަރ 

 ގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް 2010
ޙަވާލުކުރަން އެމިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏާ ކަމަށާއި، 

 .މިޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަރަށްއަވަހަށް ސޮއިކުރާނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސީ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ .ޕީ.ކަމަށްވާތީއާއި، އެންއެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް 
އަށް އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުމުގެ ބާރު 

އަށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް ލިބިގެންނުވާތީ، އެކަމަކީ 
ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިއީ، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު 

 ،ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަހުޤީޤަށް ފެންނާތީއިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް 
 (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުން) 02/200ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގެ ދަށުން 
އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް 

ރޑް ނަމްބަރ . ޑީ.އައި)، މާލެ/ ޖަވާހިރުވާދީ .މހުސައިން އިބްރާހީމް   މައްޗަށް (A032681ކާ
 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ އޮފީހަށް މިމައްސަލަ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި، 

 

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް 
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން  (އައި.އޯ.އީ)

އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ 
ހިމެނޭ އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް 

ނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގެ އިތުރަށް އައި ގައި .އޯ.ޓީމަކުންކަމަށްވެފައި، އީ " ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ"ބެލުމަށް ކަ
ބައި ބަލާ މާރކްސް ދީފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ގިނައިން މާރކްސް ދިނުމަށް ކަމަށް ފެންނާތީއާއި، 

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ފުރަތަމަ ހަދާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 
އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް 

ހިމެނޭ އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް 
ބަޔަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ " ޓްރެއިނިންގ"ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައި ޓީމަކުންކަމަށްވެފައި، 
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އުސޫލެއް ގެންގުޅެފައި ނުވާކަމަށް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ޓެކްނިކަލް 
މިއީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު އިވެލުއޭޝަން ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ، 

ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަހުޤީޤަށް ފެންނާތީ، އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް 
 (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުން) 02/200ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގެ ދަށުން 
އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް 

ރޑް ނަމްބަރ . ޑީ.އައި)، މާލެ/ ޖަވާހިރުވާދީ .މހުސައިން އިބްރާހީމް   މައްޗަށް (A032681ކާ
 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ މި މައްސަލަ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ،ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި

  

އާއި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން " ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް" ގައި މެލޭޝިޔާގެ 2010 އޮކްޓޫބަރ 17
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންސެޝަން އެގްރީމަންޓްގައި، 

ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސްލްގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް 
ޑީ ކާޑް ހިމަނާފައި . ލައްކަ އައ2ި ސްކޮލަރޝިޕްއާއި، 29ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ނުވާތީއާއި، 
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް 
ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް 

އިލްޔާސް ހުސައިން ކަމަށްވާތީ، މިއީ، ދައުލަތަށް ލިބެން އޮތް ފައިދާއެއް، ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް 
ކޮރަޕްޝަން ) 02/200ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަހުޤީޤަށް ފެންނާތީއިބްރާހީމް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ގެ ދަށުން  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ  (ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުން
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް 
ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް 

ރޑް ނަމްބަރ . ޑީ.އައި)، މާލެ/ ޖަވާހިރުވާދީ .މ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި،  މައްޗަށް (A032681ކާ



 

38 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ މި މައްސަލަ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ
 

މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ކޮންމެ 
 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ 2ޕަސެންޖަރެއްގެ އަތުން 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނެގުމަށާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެންދާ 2ކޮންމެ ބިދޭސީ ޕެސެންޖަރެއްގެ އަތުން 
 ގައި 2010 އޮކްޓޫބަރ 17 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނެގުމަށް، 2ކޮންމެ ބިދޭސީ ޕެސެންޖަރެއްގެ އަތުން 

އާއި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން " ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް"މެލޭޝިޔާގެ 
އެ އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންސެސަން އެގްރީމަންޓްގައި ހިމަނާފައިވާތީއާއި، 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، 
އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް 

ކަމަށްވާތީ، މިއީ، ދައުލަތަށް ލިބެން އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް 
ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް އޮތް ފައިދާއެއް، ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް 

 13ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުން) 02/200ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތަހުޤީޤަށް ފެންނާތީ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ ގެ ދަށުން  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 
ރޑް ނަމްބަރ . ޑީ.އައި)، މާލެ/ ޖަވާހިރުވާދީ .މއެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް  ކާ

A032681) ްމި މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި،  މައްޗަށ 
 .ނިންމީއެވެ

 
އާއި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން " ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް" ގައި މެލޭޝިޔާގެ 2010 އޮކްޓޫބަރ 17

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންސެސަން އެގްރީމަންޓްގައި 
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ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް މަޢާފްކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ޓެކްސް 
މަޢާފްކޮށްނުދެވޭނަމަ، މިޕްރޮޖެކްޓުގައި ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑުން ނަގާ އަގުތައް ބޮޑުކުރުމަށް، ހިމަނާފައިވީ 

 ވަނަ 15ގެ  (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) 2011/5ޤަނޫނު ނަމްބަރ  ،ނަމަވެސް
 79/25ގައި މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުގެ ކުރިން، ޤާނޫނު ނަމްބަރ  (ނ)މާއްދާގެ 

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ގެ ދަށުން ވެވޭ  (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު)
ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާ ކުރެވުނުކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ، މިޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި 

އެއްވެސް ބާރެއް ހިނގާނެ ބުނުންތަކެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
 ގައި ކަމަށްވެފައި، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، 2010 އޮކްޓޫބަރ 17އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 

 ގައި ކަމަށްވާތީ، 2011 ޖަނަވަރީ 18ތަސްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވަނީ 
ޤަނޫނު ނަމްބަރ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓެކްސް މަޢާފްކޮށްދޭންވާނެކަމަށް، ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ 

މަޤްޞަދަށްޓަކައި އެއްވެސް ބާރެއް ހިނގާނެ  (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) 2011/5
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާއި ) 79/25ނޫނު ނަމްބަރ ޤާބުނުންތަކެއް ނޫންކަމާއި، 

 ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓުން ސަރުކާރަށް 14ގެ  (ބެހޭ ޤާނޫނު
ނެގޭ ޑިއުޓިއާއި ޓެކްސް، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފެނުނު މުއްދަތަކަށް މަޢާފުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދިވެހި 

ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޑިއުޓީ 
މަޢާފްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފައިނުވާތީއާއި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓެކްސް 

މަޢާފްކޮށްދިނުމާއި، ފީތައް ބޮޑުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 
އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް 

އަށް ލިބިގެން ނުވާ ބާރެއްކަމަށް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް 
ޑިޕާޓްމަންޓް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ތަހުޤީޤަށް ފެންނާތީއާއި، 

އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް 
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ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް 
އިލްޔާސް ހުސައިން ކަމަށްވާތީ، މިއީ، ދައުލަތަށް ލިބެން އޮތް ފައިދާއެއް، ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް 

ކޮރަޕްޝަން ) 02/200ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަހުޤީޤަށް ފެންނާތީއިބްރާހީމް 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ގެ ދަށުން  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ  (ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުން

އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް 
ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް 

ރޑް ނަމްބަރ . ޑީ.އައި)، މާލެ/ ޖަވާހިރުވާދީ .މ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި،  މައްޗަށް (A032681ކާ
 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ

 

ގައި  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 94ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު) 10/96 ންބަރު ނަޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފައްދައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް 

ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަން ވާނީ، އެ ވިޔަފާރިއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި 
ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހޯދުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭރު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި 

ނޫނު ނަމްބަރ ޤާމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށާއި، 
 (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު) 79/25

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 3ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓެއް ހިންގޭނީ، މިޤާނޫނުގެ 
ގޮތުގެ މަތިން، ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ފިޔަވާ، އެހެން ކަމެއްގައިނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް 

އިންޑަސްޓްރީޒް އެންޑް ލޭބަރުގައި އެ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އެގްރީމަންޓެއްގައި 
 ވަނަ މާއްދާގައި ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ފިޔަވާ، އެހެން 3މިޤާނޫނުގެ ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައިކަމަށާއި، 

ކަމެއްގައިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް، 
އިންޑަސްޓްރީޒް އެންޑް ލޭބަރާ ދެމެދު އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށާއި، އެ އެގްރީމަންޓުގައި، އެ 

އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ދަށުން ކުރާނެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނޭގޮތް 
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ނޑައެޅި ބަޔާންވެފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް  ނެކްސްބިޒް ، ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސްތަފުޞީލުކޮށް ކަ
ލިމިޓެޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ 

 ގައި މެލޭޝިޔާގެ 2010 އޮކްޓޫބަރ 17ހުއްދައެއް ނަގާ، ރީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، 
އާއި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް " ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް"

 ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑުން ދަށުންއެމިގްރޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންސެސަން އެގްރީމަންޓްގެ 
ހިންގާފައިވާކަން ތަހުޤީޤަށް ފެންނާތީއާއި، އެ  މުޢާމަލާތްތަކެއް ވިޔަފާރީގެ ޢަމަލީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، 
އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް 

ކަމަށްވާތީ، މިއީ، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް 
ކޮށްފައިވާ އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ) 02/200ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޢަމަލެއްކަމަށް ތަހުޤީޤަށް ފެންނާތީ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ ގެ ދަށުން  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  (ޤާނުން

އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން 
ރޑް ނަމްބަރ . ޑީ.އައި)، މާލެ/ ޖަވާހިރުވާދީ .މއެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް  ކާ

A032681) ްފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި،  މައްޗަށ . 

 

  ލިމިޓެޑުންޕްރޮޖެކްޓްގައި ނެކްސްބިޒްމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް 
އެކުންފުނިން  ( ޕްރޮފައިލްގައިނެކްސްބިޒް ކޮންސޯޓިއަމް) ވަނަ މާއްދާގައި 2.6 ޕްރޮޕޯސަލްގެ ހުށަހަޅާފައިވާ

 ނެކްސްބިޒް ނަކީކޮންސޯޓިއަމް ޕާރޓްނަރުންށާއި، އެޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮންސޯޓިއަމްއަކުން ކަމަ
އާއި،  (ޖާރމަނީ)އެޗް .ބީ.އެމް.އާއި، ޑާރމަލޮގް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް ޖީ (މެލޭޝިއާ)ލިމިޓެޑް 

 2010 އޮކްޓޫބަރ 17ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،  (ހަންގޭރީ)އެޑަޕްޓިވް ރެކޮގްނިޝަން ހަންގޭރީ 
އާއި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް " ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް"ގައި މެލޭޝިޔާގެ 
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އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންސެސަން އެގްރީމަންޓްގައި އެއްބަސްވެފައިވަނީ 
ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ) 94/4ޤާނޫނު ނަންބަރު ހަމައެކަނި ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާތީ، 

އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ  ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވެނީ 5ގެ  (ޤާނޫނު
ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް  ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލު ކުރުމުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

އާއި، އެޑަޕްޓިވް  (ޖާރމަނީ)އެޗް .ބީ.އެމް.ޑާރމަލޮގް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް ޖީ އާއި، (މެލޭޝިއާ)
ހިމެނޭ ކޮންސޯޓިއަމެއްގެ ނަމުގައި، އެ ކޮންސޯޓިއަމުގައި ހިމެނޭ  (ހަންގޭރީ)ރެކޮގްނިޝަން ހަންގޭރީ 

އާއި، އެޑަޕްޓިވް ރެކޮގްނިޝަން  (ޖާރމަނީ)އެޗް .ބީ.އެމް.ޑާރމަލޮގް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް ޖީ
ހުށަހެޅި އިން  (މެލޭޝިއާ)ގެ ބަހެއްނެތި، ހަމައެކަނި ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް  (ހަންގޭރީ)ހަންގޭރީ 

 ވުޖޫދަށް އަންނާނެ ޝަރުޢީ އަދި ޢަޤުދެއް ޞައްޙަ އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކޮށް
އެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ތީ، ނުދެކޭށް  އޮތް ކަމައެއްޤާނޫނީ ހަމަ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި 
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން 

ކަމަށްވާތީ، މިއީ، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް އިބްރާހީމް 
ޤާނޫނު  ،ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަހުޤީޤަށް ފެންނާތީއިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް ހޯދާދިނުމަށް 

ގެ  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުން) 02/200ނަންބަރު 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭރުހުރި ދަށުން 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ހުސައިން 
ރޑް ނަމްބަރ . ޑީ.އައި)، މާލެ/ ޖަވާހިރުވާދީ .މއިބްރާހީމް  ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި،  މައްޗަށް (A032681ކާ

 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ

 

ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑުން  ޕްރޮޖެކްޓްގައި ސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްމޯލްޑިވް
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 ގައި އެފަރާތުން (C)ގެ "  ޓެކްނިކަލް ބިޑްފްލެޓަރ އޮ"ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ބިޑްގެ ޞައްހަކަން، ބިޑްކުރުމާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފައިނޭންޝަލް ،އިޑާލް ބިހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްނިކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެމިއޮންނާނީ ން ޚު ބިޑްތައް ހުށަހެޅުމަށް ކަ
 ކަމަށާއި، އެމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ބިޑް  ދުވަސްވާންދެނ90ްފެށިގެން 

ޤަބޫލުކުރެވިދާނޭ ކަމަށާއި، ބިޑް ހުށަހެޅިފަރާތުގެ މައްޗަށް ބިޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ލާޒިމުވާނީ 
ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް   30ބިޑް ހުށަހަޅަން ކަ

 މާރކްސްގެ 60އިވެލުއޭޝަނުގެ " ޓެކްނިކަލް ބިޑް" ދުވަސް ފަހުން 93އޭގެ  ،ށްވާއިރު ކަމ2010ަމެއި 
  ދުވަސް ފަހުން ހުޅުވައި އިވަލުއޭޓ114ްއޭގެ "  ބިޑްސްޕްރައި" މާރކްސް ފުރިހަމަކޮށް، 20ތެރެއިން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަންގެ  ކޮށްފައިވަނީ
ޕީގައި .އެފް.ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށްވެފައި، މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އާރު

ބާޠިލް ވެފައިވާއިރު، އެ  (ހުށަހެޅުން) ޕްރޮޕޯސަލް ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، 
މިއީ، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާތީ، ޕްރޮޕޯސަލް 

ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން 
ޤާނޫނު ފެންނާތީ، ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަން ތަހުޤީޤަށް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލް 

ގެ  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުން) 02/200ނަންބަރު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ދަށުން 

ރޑް ނަމްބަރ . ޑީ.އައި)، މާލެ/ ރަންގަލި .ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލް ހ  މައްޗަށް (A012688ކާ
 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި، 

 

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރިކުއެސްޓް ފޯ 
ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބިޑްގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ،  ގައ2.1.5ިގެ  (ޕީ.އެފް.އާރު) ޕްރޮޕޯސަލް
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 ބިޑް ހުށަހަޅަނީ ކޮންސޯޓިއަމް އަކުން ކަމުގައިވާނަމަ، ،ކަމަށާއި ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އެއް ހުށަހަޅަންވާނެ
ދީފައިވާ ޕަވަރ  (ލީޑް މެމްބަރަށް)އެކޮންސޯޓިއަމްގެ އެހެން ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ބިޑްހުށަހަޅާ މެމްބަރަށް 

ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު  ލިމިޓެޑްގެ ނެކްސްބިޒް  ނަމަވެސްއޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަހަޅަންވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ
ސޭލްސް އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހަމައެކަނި އެކުންފުނީގެ  ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީއަކީހުށަހަޅާފާ
ކޮންސޯޓިއަމްގެ އް ކަމަށްވެފައި،  ދީފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެ ލިމިޓެޑްއިންނެކްސްބިޒްށް ޑިރެކްޓަރަ

  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށ2.6ްކަމަށް ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮފައިލްގެ ލީޑް މެމްބަރު
އެޗް .ބީ.އެމް.ޑާރމަލޮގް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް ޖީ މެމްބަރުންއަނެއް ދެ ކޮންސޯޓިއަމްގެ 

ޕަވަރ އޮފް ތަމްޘީލުކުރުމަށް ދީފައިވާ  (ހަންގޭރީ)އާއި، އެޑަޕްޓިވް ރެކޮގްނިޝަން ހަންގޭރީ  (ޖާރމަނީ)
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަނެފައިވަނީ   ނެތްއިރު،އެޓަރނީއެއް

އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލްކަމަށްވާތީ، 
މިއީ، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލް 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ) 02/200ޤާނޫނު ނަންބަރު ފެންނާތީ، ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަން ތަހުޤީޤަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ގެ ދަށުން  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  (މަނާކުރުމުގެ ޤާނުން

، މާލެ/ ރަންގަލި .ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލް ހ

ރޑް ނަމްބަރ . ޑީ.އައި)  ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި،  މައްޗަށް (A012688ކާ
 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ އޮފީހަށް

 
ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ޕީ ގެ .އެފް.ޕްރޮޖެކްޓްގެ އާރުއިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ  (މިނިވަން ޓީމުން)ދެވަނަ ފަހަރު އެކުލަވާލި ޓީމުން 
ނޑުގައި 3.1 ގެ  މާރކްސ60ް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގެ މިންގަ
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 ނަންބަރު

ކަން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދި ޓީމުގެ ރިޕޯރޓުން  މާރކްސ40ް ވާ ޖުމްލަ ބަޔަށ3ްތެރެއިން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ، ގެބައި އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ މާރކްސް 20ބާކީ އެނގޭތީއާއި، 

ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 
 މާރކްސް ދިނުމުގައި 20 މާރކްސްގެ އިތުރުން ބާކީވާ 40މިނިވަން ޓީމުން ދީފައިވާ ކަމަށްވެފައި، 

ބިޑާރސް ޕްރޮފައިލްއާއި، ރިފަރެންސް އެންޑް އެކްސްޕީރިއަންސް އާއި، ސަޕްލިމަންޓަލް އިންފޮމޭޝަންގެ 
މި ތިން ބަޔަށް މާރކްސްދީފައިވަނީ ނެކްސްބިޒް ކޮންސޯޓިއަމްއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންކަމަށްވާތީ، 

 ޕްރޮޕޯސަލް ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެޕީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، .އެފް.ޕްރޮޖެކްޓްގެ އާރު
މިއީ، މަޤާމުގެ އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާތީ، ބާޠިލް ވެފައިވާއިރު، އެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަނެ،  (ހުށަހެޅުން)

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ކޮށްފައިވާ އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލް 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ) 02/200ޤާނޫނު ނަންބަރު ފެންނާތީ، ޢަމަލެއްކަން ތަހުޤީޤަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ ގެ ދަށުން  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  (ޤާނުން

ރޑް . ޑީ.އައި)، މާލެ/ ރަންގަލި .އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލް ހ ކާ
ފޮނުވުމަށް  އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި،  މައްޗަށް (A012688ނަމްބަރ 
 .ނިންމީއެވެ

 
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް 

ނޑެއް އާރު ނޑާއި ޚިލާފަށް 6.16ޕީ ގެ .އެފް.މާރކްސްދޭންވީ މިންގަ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ މިންގަ
އެނޫން އެހެންގޮތަކަށް މާރކްސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ފައިނޭންޝިއަލް އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު 

ނޑަށް ޕީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ.އެފް.އާރުއައިސްފައިވާތީއާއި،  މާރކްސް ދިންނަމަ މި ޕްރޮޖެކްޓް  މިންގަ
ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑަށް ނޫންކަން ތަހުޤީޤުން ބެލިބެލުމުން  އެވޯޑްކޮށްފައިވާލިބެންވާނީ މިހާރު ޕްރޮޖެކްޓް 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ނޑައެޅިފައިވާ ޕީ ގައި .އެފް.އެނގޭތީއާއި، އާރު  ބަޔަކަށް 2 މާރކްސް 40ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ކަ
 ބިޑްތައް ދޭން ވާނެކަމަށާއި، މާރކްސ10ް މާރކްސް އަދި ރޯޔަލްޓީއަށް 30އަގުތަކުގެ ބަޔަށް އިގެން ބަހާލަ

ނޑަށް ބަދަލު ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް .އެފް.އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އާރު ޕީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ
ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް  ނަމަވެސް،  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ2.30.1ީޕީގެ .އެފް.އާރު

ނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ   ، މާރކްސް ލިބޭގޮތަށ10ްބަޔަކަށް ، ޓަގަރީއަށް އެއްވަރަކަށްކެ 4 މާރކްސް 40ކަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ، ދީފައިވަނީބަހާލައިގެން މާރކްސް 

ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލްކަމަށްވާތީ، މިއީ، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި 
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ 

ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަން ތަހުޤީޤަށް އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލް 
ވަނަ  12ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުން) 02/200ޤާނޫނު ނަންބަރު ފެންނާތީ، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ގެ ދަށުން  (ހ)މާއްދާގެ 

ރޑް ނަމްބަރ . ޑީ.އައި)، މާލެ/ ރަންގަލި .ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ސާމީ އަޤީލް ހ ކާ
A012688) ްފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި،  މައްޗަށ. 

 
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ބަންޑާރަ ނާއިބު މިކޮމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރިއިރު، 

އެނގެން ނެތްކަން މިކޮމިޝަނަށް ދެއްވިކަން ލިޔުމުން ފުޅެއްގެ ތަފްޞީލް ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާފައިވާ 
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ބަންޑާރަ ނާއިބު މީގެފަހުން ، ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

ދެއްވުމަކީ މިކޮމިޝަނަށް އެނގެން އޮންނާނެގޮތަށް ސާފުކޮށް  ލިޔެކިޔުމުން ފުޅުތައްލަފާދެއްވާ ޤާނޫނީ 
 . ފެންނަކަމެއް ކަމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ވަކި ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރުމުގައި 
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 ނަންބަރު

ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުގެ 
ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރިއިރު ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ތިރީގައި 

ދެންނެވިފައިވާގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް 
 .އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމާ ގުޅޭގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް . 1
އެމިގްރޭޝަނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ 

ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލް ދިރާސާއެއް ހަދާފައި އޮތްކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ރާއްޖެ އެތެރެވާ 
އަދި ރާއްޖެއިން ފުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދާއި، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް 

ލަފާކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު އަންދާޒާކުރުމަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން 
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މިފަދަ ބޮޑު އަދި ޤައުމީ މުހިއްމު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން 

ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދުތަކުގެ އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި، މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޚަރަދުތައް 
އަންދާޒާކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި، އެޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭ ބަޖެޓް ތަފްސީލެއް ހެދިފައި ނުވާކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް 
ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ 

މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލް 
ދިރާސާތައް ހެދުމަށާއި، އެޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ހޭދަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ 

 .ތަފްސީލް ދިރާސާއެއް ހެދުމަށްފަހު ނޫނީ، އެޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް
 

އެކްސްޕްރެޝަން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ . 2
 ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޓީމަކުންކަމަށްވެފައި، ކޮށްފައިވަނީ އެ އިވެލުއޭޓް (އައި.އޯ.އީ)އޮފް އިންޓަރެސްޓް 

ސޮމަޕާއިން އެކަށީގެންވާވަރަށް  އި ތެރޭގަގެ ކަންތައްތަކުވާ ފާހަގަކޮށްފައިއި އިވެލުއޭޝަންގައައި.އޯ.އީ
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 ނަންބަރު

ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނެތުމުގެ އިތުރުން މާލީ ހިސާބުތައް ތައިލޭންޑްގެ ބަހުން ލިޔެފައިވާކަން 
ނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުންޏަށް ކޮންމެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މާރކްސް ދިނުމަށް ކަ

 މާރކްސްދީފައިވަނީ ކޮންއުސޫލަކުންކަމެއް އެނގެން ނެތުމާއި، އިއުލާނުގައި ވަކިބަހަކުން 1ބަޔަކަށްވެސް 
މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އައި ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، .އޯ.އީ

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އިޢުލާނުގައި ވަކިބަހަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް  އެޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ،
 .ބަޔާންކުރެއްވުމަށް

 
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލާނެ . އައި.އޯ.ލާނުގައި އީއިޢު ކުރެވުނު ހުށަހެޅުމަށް އައި.އޯ.އީ. 3

ނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ބައި ހިމަނާފައިނުވާއިރު،  ނޑުކަމަށް ކަ މިންގަ
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި . އައި.އޯ.އީ، ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ބަޔަށް މާރކްސް ދީގެން އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާތީ

މާރކްސް ދީފައިވަނީ ކޮން  (ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އަށް)އިޢުލާނުގައި ހިމެނިފައިނުވާ އިތުރު ބަޔަކަށް 
މީގެފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އުސޫލަކުންކަން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

ނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކުގެ ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، އެޕްރޮޖެކްޓެއް  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މާރކްސް ދިނުމަށް ކަ
އައި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކަށް އެކަން .އޯ.އިތުރުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް މާރކްސްދޭނަމަ، އީ

 .އެންގުމަށްފަހު މެނުވީ އެފަދައިން އިތުރު ބަޔަކަށް މާރކްސް ނުދެއްވުމަށް
 

ނޑުކަމަށް  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އައި.އޯ.އީ. 4  ބައިތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާބަލާނެ މިންގަ
މާރކްސް ދީފައިވާއިރު، އެބައިތަކަށް މާރކްސް ބެހިފައިފަނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަމެއް އިވެލުއޭޝަން 

 ބައިގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށް 5ޝީޓުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވާ 
ނޑައެޅިފައިވާ މާރކްސް އެނގެން ނެތުމާއި، އީ އައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެ .އޯ.ކަ

މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ޕަސެންޓޭޖް ނުވަތަ މާރކްސްއެއް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 
 މާރކްސްއައި އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި .އޯ.ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، އެޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އީ
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ނޑައެޅިފައިވާ ދިނުމަށް ނޑައެޅިފައިވާ ޖު ދޭނެ ބައިތަކަށް ކަ މްލަ މާރކްސްއާއި ވަކިވަކި ބައިތަކަށް ކަ
މާރކްސްއާއި، ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެ ޕަސެންޓޭޖް ނުވަތަ މާރކްސް ލިޔުމުން ފެންނަން އޮންނާނެގޮތަށް 

 .ބެލެހެއްޓެވުމަށް
 

މޯލްޑިވްސް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިނިސްޓްރީއެ . 5
 (ޕީ.އެފް.އާރު)" ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް"އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 އެޕްރޮޖެކްޓްގެސިޓީގައި  (2010 މާޗް 7 )E/13/2010/9-94  ނަންބަރުފޮނުވި އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ
ޕީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް .އެފް.އާރ

 ،ސިސްޓަމްތައްވެސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ވަޞީލަތެއް ހިމަނައިގެންކަމަށާއި
 ރާއްޖޭގައި ، މޫނުގެ ސިފަދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން، ފޮޓޯނެގުމާއި،އޭގެތެރޭގައި އިނގިލީގެ ނިޝާންނެގުމާއި

މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ދޫކުރެވޭނެ ވިސާ ކާޑަކީ އެ ކާޑުން އެމީހެއްގެ އާއްމު މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން 
ވިސާގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތަށް ފަރުމާކުރެވޭނެ ކާޑެއްކަމަށާއި، އެޑްވާންސް 

ގެ އިތުރުން އިންޓަރޕޯލް އަދި އެހެނިހެން ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާއި އެކު  (ޕީ.ޕީ.އޭ)ޕެސެންޖަރ ޕްރޮސަސިން 
މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިގެންދާނެ ސިސްޓަމެއްކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 

ސަރަހައްދަކަށްވެސް އިމިގްރޭޝަނުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރެވޭނެކަމަށާއި، އިމިގްރޭޝަނުގައި މިހާރުހުރި 
ސިސްޓަމުގެ ބައެއް ފައިލްތައް ކޮރަޕްޓްވެ ހަލާކުވެފައިވުމުން އަލަށް ގާއިމްކުރެވޭ މިސިސްޓަމް 

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ  ،ވީހާއަވަހަކަށް ގާއިމުކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް
ފޭސް " އިން ހިމެނޭ މޮޑިއުލްތަކުގެ ތެރެޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިކައުންސިލަށް ހުށަހަ

އިންޓެލިޖެންސް "އާއި " އެކްސްޕެޓްރިއޭޓްސް މޮނިޓަރިން މޮޑިއުލް "އާއި "ރިކޮގްނިޝަން މޮޑިއުލް
ޕީ ގައި .އެފް.އާރުމޮޑިއުލް " އީގޭޓްސް"ގެ އިތުރުން " ޕާސްޕޯޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މޮޑިއުލް"އާއި " މޮޑިއުލް

ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ސީން ފާސްކޮށްފައިވާ .ޕީ.އެންމީގެ ފަހުން ނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ހިމަ
ސީއަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލާއި އެއްގޮތަށް ބީލަމަށް .ޕީ.އެން ،ގެންދާނަމަ
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 ނަންބަރު

 .ހުށަހެޅުއްވުމަށް
 

ނެރެފައިވާ ތަރައްޤީގެ  ދެންނެވުމާއެކު 49/2009 ނަންބަރު އޮފީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ. 6
ސީން ނިންމަވާ ނިންމެވުމެއް .ޕީ.މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލުގައި އެން

 ،ހަމައެކަނި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށާއި ސީގެ އިތުރުން ލިބިގެން ވަނީ.ޕީ.އިޚްތިޔާރު އެންބަދަލުކުރުމުގެ 
ސީން ނިންމާގޮތެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު .ޕީ.އެން

ލިބިެގންވާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭިނންގ ގެ ަނންބަރު        
100-NP/123/2011/1( 19 ީ2011 ޖެނުއަރ)  ،ުމިޕްރޮޖެކްޓްގެ ބައެއް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރ

ސީ ގެ ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ .ޕީ.ޕީ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި އުނިކޮށްފައިވަނީ އެން.އެފް. އާރު،މޮޑިއުލްތައް
މީގެ ފަހުން މިފަދަ ، މަޖުލީހުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަމެއް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި  ކަ
 .ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް

 އޯޕެނިންގ ބިޑްމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ . 7
 04 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ބައިވެސް 09 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް ލިސްޓްގައި ޗެކް

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބިޑް އޯޕަނިންގ ޝީޓުގައި ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި  ފުރިހަމަ ކުންފުނިން
ގައި ކޮންސޯޓިއަމް އަކުން ބިޑް (ރަލް ޓާރމްސް އޮފް ބިޑިންގޖެނެ) 2.1.5 ޕީ ގެ.އެފް.ޕްރޮޖެޓްގެ އާރު

ޕަވަރ އޮފް " ކޮންސޯޓިއަމްގެ އެހެން މެމްބަރުންގެ ނަމުގައި ލީޑް މެމްބަރަށް ދީފައިވާ ،ހުށަހަޅާނަމަ
އެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށާއި، މިޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން " އެޓަރނީ

ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮންސޯޓިއަމްއަކުން ކަމަށްވެފައި، އެ ކޮންސޯޓިއަމްގެ އެހެން 
މެމްބަރުން، ލީޑް މެމްބަރަށް ދީފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓާނީއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ފުރަތަމަ ހަދާފައިވަނީ އެ 
ޓީމަކުންކަމަށްވެފައި، އެޓީމުގެ އިވެލުއޭޝަނުގައި ނެކްސްބިޒް ކޮންސޯޓިއަމްގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ 
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 ނަންބަރު

ލިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ވަކިއެއްޗެއް ބަޔާންނުކޮށް، ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވާކަން 
މީގެ ފަހުން މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުގައި ބަލަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޓެކްނިކަލް 
 .އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުއްވުމަށް

 

ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން މެލޭޝިޔާގެ ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑަށް މިޕްރޮޖެކްޓް . 8
ރޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިޕްރޮޖެކްޓްގެ  ދެފަރާތުން ،ތައްޔާރުކޮށްގެން ޑޮކިއުމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯ

-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަމްބަރ  ފެއްޓުމަށް ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް

K/94/2010/14( 29 2010 ސެޕްޓެމްބަރ)  ްސިޓީން އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެންގުމާއި ގުޅިގެނ
ކޮންޓްރެކްޓް ތައްޔާރުކޮށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވީ ނަމަވެސް މިކޮންޓްރެކްޓާއި ގުޅިގެން 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވިކަމަށް ބުނާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މިކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤީޤަށް ފެނިފައިވަނީ ދެ 
އެދެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، 

އެޔައުމިއްޔާގައި ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން މި ކޮމިޝަނުގެ 
 2010 އޮކްޓޫބަރ 15ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައިވާ ގޮތުން އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 

 ވަނަ 2010އަށް ކަމަށް އެބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެފައިވާއިރު،  14:00 އިން 11:00ދުވަހުގެ 
 ވަނަ ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސްކަމަށްވެފައި، އަދި އެދުވަހުގެ ބައްދަލުވުން 15އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 

މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ބޭއްވި ގަޑި ހުކުރު ވަގުތާ ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ތާރީޚާއި، ގަޑިއާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ގުޅިގެން އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ، އެ

ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ހައިޞިއްޔަތާއި، ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި 

 .ސޮއިކުރެއްވުމަށް
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 ބައްދަލުވުމުގައިވެސް 2އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި . 9
މަޝްވަރާކޮށްފައިހުރީ އެއްބަސްވުމުގެ އެއްމާއްދާތަކަކާއި ބެހޭގޮތުންކަމާއި، އެއިން އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި 

ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދިދާނެ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާކަން 
ނޑުގޮތެއްގައި އެބައްދަލުވުންތަކުގައި  ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، އެޔައުމިއްޔާގައިވާ ގޮތުން މައިގަ

މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ އިދާރީގޮތުން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުންކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން 
މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ސުވާލު 
އުފެދިދާނެ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނާ އެކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށާއި، ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި 

 .ގޮތަކަށް އެއްބަސްވުން ބައްޓަންކުރެއްވުމަށް
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާ  .10
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އި ދެމެދު ޑިޕާޓްމަންޓާއެ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި  އެޓަރނީގުޅޭގޮތުން 

އެއްބަސްވެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް 
ފައިވަނީ ށް އެއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް،ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންގަވާފައިވަނިކޮއެ އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 

ލަފައާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙްކުރެވިގެން ނޫންކަމަށް ންދިއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 
 މުޢިއްޒުهللا އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޭރުގެ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަބްދު

ފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެޓާރނީ ޖެނަރަލްގެ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެމިކޮމިޝަނަށް 
އޮފީހުން ދޭ ޤާނޫނީ ލަފާއަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެންނަކަމަށާއި، އަދި ޢަމަލުނުކުރާނަމަ ޢަމަލުނުކުރި 

 .ސަބަބު ލިޔުމުން އެނގޭނެގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް
 

 ޕްރޮޖެކްޓްގައި ނެކްސްބިޒްމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް . 11
 ( ޕްރޮފައިލްގައިނެކްސްބިޒް ކޮންސޯޓިއަމް) ވަނަ މާއްދާގައި 2.6 ޕްރޮޕޯސަލްގެ  ހުށަހަޅާފައިވާލިމިޓެޑުން

 ނަކީކޮންސޯޓިއަމް ޕާރޓްނަރުންށާއި، އެޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮންސޯޓިއަމްއަކުން ކަމައެކުންފުނިން 
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އެޗް .ބީ.އެމް.އާއި، ޑާރމަލޮގް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް ޖީ (މެލޭޝިއާ)ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް 
 17ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،  (ހަންގޭރީ)އާއި، އެޑަޕްޓިވް ރެކޮގްނިޝަން ހަންގޭރީ  (ޖާރމަނީ)

 ގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި 2010އޮކްޓޫބަރ 
 ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓެއް 5ގެ  (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު) 94/4ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމަށްވާތީ، 
އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލު ކުރުމުން ކުރެވެނީ 

ޑާރމަލޮގް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  އާއި، (މެލޭޝިއާ)ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް  ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ހިމެނޭ  (ހަންގޭރީ)އާއި، އެޑަޕްޓިވް ރެކޮގްނިޝަން ހަންގޭރީ  (ޖާރމަނީ)އެޗް .ބީ.އެމް.ސިސްޓަމް ޖީ

ކޮންސޯޓިއަމެއްގެ ނަމުގައި، އެ ކޮންސޯޓިއަމުގައި ހިމެނޭ ޑާރމަލޮގް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް 
ގެ ބަހެއްނެތި، ހަމައެކަނި  (ހަންގޭރީ)އާއި، އެޑަޕްޓިވް ރެކޮގްނިޝަން ހަންގޭރީ  (ޖާރމަނީ)އެޗް .ބީ.އެމް.ޖީ

 އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކޮށްއިން  (މެލޭޝިއާ)ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް 
ތީ، މީގެ ފަހުން ނުދެކޭށް  އޮތް ކަމައެއް ވުޖޫދަށް އަންނާނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަޢަޤުދެއް ޞައްޙަ

މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ޕްރޮޕޯސަލް 
 .ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްކުރެއްވުމަށް

 

އާއި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ " ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް" ގައި މެލޭޝިޔާގެ 2010 އޮކްޓޫބަރ 17. 12
 އަދި އެތެރެވާ ރާއްޖެފަރާތުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންސެސަން އެގްރީމަންޓްގައި 

 ،އެސް ޑޮލަރު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށާއި. ޔ2ޫރާއްޖެއިން ފުރައިގެންދާ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން 
 ގައި i, ii ގެ 5.2.1އެސް ޑޮލަރު ޗާޖްކުރެވޭނެކަމަށް އެގްރީމެންޓުގެ . ޔ15ޫދޫކުރާ ކޮންމެ ވިސާކާޑަކަށް 

ގައިވާ ގޮތުން ދައުލަތަށް އާމްދަނީއެއް (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 97ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ގާނޫނު އަސާސީގެ 
ހޯދުމަށް އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ނެގޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ 
ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތީންކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން 
ދައުލަތަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ނަގާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ 
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މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ނޫނީ އެފަދަ ޓެކްސްއެއް ނުނެގުމަށާއި، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ޤާނޫނު އަސާސީގައި 

 .ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް އެނޫން އެހެންގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރެއްވުމަށް
 

އާއި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ " ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް" ގައި މެލޭޝިޔާގެ 2010 އޮކްޓޫބަރ 17. 13
އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރެވޭ ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ފަރާތުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންސެސަން 

ކޯޕަރޭޓް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ނުވަތަ ޖީއެސްޓީ އެއްވެސް ނުނެގޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގްރީމެންޓުގެ މުއްދަތުގެ 
ތެރޭގައި ޓެކްސް ނެގުމަށް ނިންމައިފިނަމަ ކުންފުނީގެ ޓެކްސް ސަރުކާރުން މާފްކޮށްދޭނެކަމަށާއި 

 ން 8.1ހެންނޫންނަމަ ކުންފުނިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ ފީ ބޮޑުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެގްރީމެންޓުގެ އެ
ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ދައުލަތަށް 
ނެގޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއް މަޢާފްކުރާނަމަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން އެ 

 .ނޫނީ އެއްވެސް ޓެކުހެއް މަޢާފް ނުކުރެއްވުމަށް (ޕޮލިސީ ލެވަލްގައި)އިދާރާތަކުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިން 
 

އާއި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ " ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް" ގައި މެލޭޝިޔާގެ 2010 އޮކްޓޫބަރ 17. 14
މަޤުބޫލު ސަބަބަކާ ނުލައި އެގްރީމެންޓުގައި ފަރާތުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންސެސަން 
 ޖެހިއްޖެނަމަ އެ މުއްދަތާ ހިސާބަށް ކުންފުނިން ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން

ސަރުކާރުން ކުންފުންޏަށް  (ވެލިއު އޮފް ކޮމްޕްލީޓެޑް ވާރކްސް)ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު 
 އަދި ފުރާނެ ކަމަށް ންނާނެ އަދި އެގްރީމެންޓުގައި ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި،ދޭންޖެހޭނެކަމަށާ

 އެމުއްދަތުގައި ދޫކުރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ވާރކް ވިސާ ކާޑަށް ލިބޭނެ ،ލަފާކުރެވޭ ބިދޭސީންނާއި
ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ނެކްސްބިޒްއަށް ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ފައިސާވެސް ސަރުކާރުން 

 ހުރެ ސަބަބަކާ އެއްވެސް ސަރުކާރުން ،ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި 12.3
 ލިބޭނެ ކުންފުންޏަށް ސަބަބުން އޭގެ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނިންމާލަން އެގްރީމެންޓް ކުރިން މުއްދަތުގެ
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ހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކާއި ހުރިހާ ދަރަންޏެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެ ކުންފުނިން ގެއްލުމަކާއި
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކުންފުނީގެ އިޙުމާލުން އެގްރީމެންޓު 16.2ސަރުކާރުން ކަމަށް އެގްރީމެންޓުގެ 

ނިންމަން ޖެހިއްޖެނަމަ އޭގެ ބަދަލު ސަރުކާރަށް ނުހޯދިނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އިޙުމާލުން އެގްރީމެންޓް 
ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެނަމަ އެތައް ޢިނާޔަތްތަކެއް ނެކްސްބިޒް ކުންފުންޏަށް މިއެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން 
ލިބެންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާނަމަ، އެ 

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނެގުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި 
 .ހިމެނުމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ދައުލަތަށް ގެއްލުން ނުވާނެގޮތަކަށް އެކުލަވާލެއްވުމަށް

 

 ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުން ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެ. 15
 ވަނަ މާއްދާގައި 11.1.2އުވާލަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން އެޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 
ޕްރޮޖެކްޓުގައި ހިމެނޭ މޮޑިއުލްތަކުގެ ން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މިނޫން އެހެންގޮތެއް ސަރުކާރަށް ނެތްކަ

 މިކަންތައްތައް މިހެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ،ތަފްޞީލް އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި
ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަޤްޞަދު ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ތަފާތު ދަތިތައް ކުރިމަތިވެ 
އެއްބަސްވުމުގައި ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް 

ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، ހިނގާނެ
އެއްބަސްވުމުގައި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް 

 .އެކުލަވާލެއްވުމަށްއެއްބަސްވުން ހިމަނައިގެން 
 

އާއި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ " ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް" ގައި މެލޭޝިޔާގެ 2010 އޮކްޓޫބަރ 17. 16
ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ފަރާތުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންސެޝަން 

ފަރާތުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސްލްގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް 
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ޑީ ކާޑް ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، . ލައްކަ އައ2ި ސްކޮލަރޝިޕްއާއި، 29ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ ބިޑް މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، 

އެއްބަސްވުން ހިމަނައިގެން އެއްބަސްވުމުގައި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް 
 .އެކުލަވާލެއްވުމަށް

 

 ވަނަ 94ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު) 10/96 ންބަރު ނަޤާނޫނު. 17
ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފައްދައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން  (ހ)މާއްދާގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަންވާނީ، އެ ވިޔަފާރިއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހޯދުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭރު 

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު 
 2011 ޖޫން 09 ޤަޟިއްޔާއިން SC-A/12/2010: ރުނަމްބަ ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރާއްޖެއިން ،  ފޮޅުވަތުގައ06ިގެ ފުރަތަމަ  (ހ)" ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ"ގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްގެ 
ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ 

ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން އެކުންފުންޏެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީ ރަޖީސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ކަމާއި، 
ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރާ ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން ) 79/25 ނޫނު ނަމްބަރޤާރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމަށާއި، 
ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޮރިން  (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 1ގެ  (އިންވެސްޓްމަންޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޓޫރިޒަމްގެ 3އިންވެސްޓްމެންޓެއް ހިންގޭނީ، މިޤާނޫނުގެ 
މަސައްކަތެއް ފިޔަވާ، އެހެން ކަމެއްގައިނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އިންޑަސްޓްރީޒް އެންޑް ލޭބަރުގައި 

 3 މިޤާނޫނުގެއެ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައިކަމަށާއި، 
ވަނަ މާއްދާގައި ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ފިޔަވާ، އެހެން ކަމެއްގައިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ 

ކޮންމެ ފަރާތަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް، އިންޑަސްޓްރީޒް އެންޑް ލޭބަރާ ދެމެދު އެގްރީމަންޓެއްގައި 
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ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށާއި، އެ އެގްރީމަންޓުގައި، އެ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ދަށުން ކުރާނެ ހުރިހާ 
ނޑައެޅި ބަޔާންވެފައި އޮންނަންވާނެ  މަސައްކަތްތަކާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނޭގޮތް ތަފުޞީލުކޮށް ކަ

ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ،  ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސްކަމަށް
ހިންގުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ހުއްދައެއް ނަގާ، ރީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މުޢާމަލާތްކުރަނީ ބިދޭސީ 
ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެކުންފުންޏަކުން އެއްބަސްވުމުގައި ކުންފުންޏަކާ ކަމަށްވާނަމަ، އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތްތޯއާއި، ރީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު 
 . ގަވާއިދުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން މެނުވީ އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ނުކުރެއްވުމަށް

  

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ވަކި ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރުމުގައި 
ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުގެ 

ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރިއިރު ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ތިރީގައި 
 .ދެންނެވިފައިވާގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވުމަށް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

  

ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމާ ގުޅޭގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް . 1
އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 

އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލް ދިރާސާއެއް ހަދާފައި އޮތްކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ރާއްޖެ 
އެތެރެވާ އަދި ރާއްޖެއިން ފުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދާއި، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް 
ލަފާކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު އަންދާޒާކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން 

އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މިފަދަ ބޮޑު އަދި ގައުމީ މުހިއްމު 
ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދުތަކުގެ އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައި 
ނުވާކަމާއި، މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޚަރަދުތައް އަންދާޒާކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި، އެޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭ ބަޖެޓް 
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ތަފްސީލެއް ހެދިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް 
އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅޭގޮތުން ، ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ

އެޑިޕާޓްމަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ 
ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލް ދިރާސާތައް ހެދުމަށާއި، އެޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން 

ހޭދަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ދިރާސާއެއް ހެދުމަށްފަހު ނޫނީ، އެޕްރޮޖެކްޓެއް 
 އްވުމަށް،ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާ އިދާރާއަކަށް އެންގުމަށް ބާރުއެޅު

  
 ދެންނެވުމާއެކު ނެރެފައިވާ ތަރައްޤީގެ 49/2009ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު . 2

 ނިންމަވާ ނިންމެވުމެއް އެ ކައުންސިލުންމަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލުގައި 
ހަމައެކަނި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ގެ އިތުރުން ލިބިގެން ވަނީ އެ ކައުންސިލްއިޚްތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ 

 ނިންމާގޮތެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ކައުންސިލުން ،ކަމަށާއި
-100ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ގެ ނަންބަރު 

NP/123/2011/1( 19 ީ2011 ޖެނުއަރ)  ،ުމިޕްރޮޖެކްޓްގެ ބައެއް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރ
ގެ ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ އެ ކައުންސިލްޕީ ތައްޔާރުކުރުމުގައި އުނިކޮށްފައިވަނީ .އެފް. އާރު،މޮޑިއުލްތައް

މީގެ ފަހުން މިފަދަ ، މަޖުލީހުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަމެއް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި  ކަ

 .އްވުމަށްބާރުއެޅު
 

އެ  ގައި ބޭއްވި 2009 ޑިސެމްބަރ 07 ކައުންސިލުން އެމިޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން . 3
އުޞޫލުން  (ޓްރާންސްފަރ- އޮޕްރޭޓް- ބިލްޑް)ޓީ .އޯ. ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބ31ީ ކައުންސިލްގެ

މިޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރުމަށްފަހު، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ނަމްބަރ 
100-PC2/14/2009/18ީޓީ .އޯ. ސިޓީގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ބ
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،  ގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއ2009ި ޑިސެމްބަރ 07 ކައުންސިލުން އެއުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 ،ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް މިމަޝްރޫޢުއަށް އެހީއާއި، ފައިސާ ހޯދުމާއި
ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި،  މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި،

، (ޕްރީ ޕްރެޕަރޭޝަން)މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި 
ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ގަވާއިދުން  (އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން)މަޝްރޫޢު ތަންފީޒުކުރުން 

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާކަން 
 އެ ކައުންސިލަށްބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން 

ހުށަހަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލުގެ ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ގޮތުގައި 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް 

 ހުށަހަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލަށް އެ ކައުންސިލަށްބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 
އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނުމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދާ ފަރާތުން ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލަށް އެއްވެސް 

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ، ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ  .އްވުމަށްބާރުއެޅުކަ
 

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ވަކި ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރުމުގައި 
ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުގެ 

ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރިއިރު ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ތިރީގައި 
 .ދެންނެވިފައިވާގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވުމަށް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ބިޑް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ . 1
 04 ބައިވެސް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ 09އޯޕެނިންގ ޗެކް ލިސްޓްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކުންފުނިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބިޑް އޯޕަނިންގ ޝީޓުގައި ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި 
ގައި ކޮންސޯޓިއަމް އަކުން ބިޑް (ޖެނެރަލް ޓާރމްސް އޮފް ބިޑިންގ) 2.1.5 ޕީ ގެ.އެފް.ޕްރޮޖެޓްގެ އާރު
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ޕަވަރ އޮފް " ކޮންސޯޓިއަމްގެ އެހެން މެމްބަރުންގެ ނަމުގައި ލީޑް މެމްބަރަށް ދީފައިވާ ،ހުށަހަޅާނަމަ
އެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށާއި، މިޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން " އެޓަރނީ

ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮންސޯޓިއަމްއަކުން ކަމަށްވެފައި، އެ ކޮންސޯޓިއަމްގެ އެހެން 
މެމްބަރުން، ލީޑް މެމްބަރަށް ދީފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓާނީއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ފުރަތަމަ ހަދާފައިވަނީ 
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ ޓީމަކުންކަމަށްވެފައި، އެޓީމުގެ އިވެލުއޭޝަނުގައި ނެކްސްބިޒް 

ކޮންސޯޓިއަމްގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ވަކިއެއްޗެއް ބަޔާންނުކޮށް، ޓެކްނިކަލް 
އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި، 

ރަގަޅަށް ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ލިޔުންތައް ބިޑުގައި ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވޭތޯ 
 .ވުމަށްފުރިހަމަނުވާ ބިޑްތައް، އެކަން ލިޔުމުން އެނގޭނެގޮތަށް ބެލެހެއްޓެ

 
ދެވަނަ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދާފައިވަނީ މި އިވެލުއޭޝަންގައި ޓެކްނިކަލް . 2

ޕީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން، ސަރވިސް .އެފް.އިވެލުއޭޝަނަށް މާރކްސް ދިނުމަށް އާރު
 ، އިންސްޓޮލޭޝަން އެންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޑީޓެއިލްސްއާއި،އާއި (ބޮޓް ސޮލިއުޝަން)ރެސްޕޮންސް 

ޓްރެއިނިން އަށް މާރކްސް ދީފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ ލަފައާއިއެކު 
އެމިނިސްޓްރީއިން ހޮވާފައިވާ ޓީމަކުން ކަމާއި، ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް އެކުލަވާލި މިނިވަން 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަލް 3.1ޕީ ގެ .އެފް.ޕްރޮޖެކްޓްގެ އާރުޓީމުން އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ 
ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   40 ބަޔަށްވާ ޖުމްލަ 3 މާރކްސްގެ ތެރެއިން 60އިވެލުއޭޝަންގެ މިންގަ

 20މާރކްސްކަން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދި ޓީމުގެ ރިޕޯރޓުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ބާކީ 
މާރކްސްގެ ބައި އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ކޮންފަރާތަކުން ކަމެއް ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ނޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް ވަކިވަކިން އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަދައިން  ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަ
ވަކިވަކިން އިވެލުއޭޓްކުރީ ކީއްވެކަން ބަޔާންކުރުމަށާއި، ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރި ފަރާތްތަކާއި، އިވެލުއޭޝަން 

 .އްވުމަށްރިޕޯޓްތަކާއި، މާރކްސް ޝީޓްތައް ތައްޔާރުކުރެ
 
 2010 ބޯޑުގެ އެ ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 22 ބޯޑުން އެ. 3

 4 ވަނަ ޖަލްސާގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވެފައިވާ 24ވަނަ އަހަރުގެ 
 މާރކްސް ޕްރައިސް 40ފަރާތުގެ ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ދެވޭ 

ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިވާ ހަތަރު ބަޔަށް ހަމަހަމައަށް ބަހާލުމަށް މެމްބަރުން ނިންމެވިކަމަށާއި، 
 މާރކްސްއާއި، ވިސާކާޑް ފީއަށް 10 މާރކްސްއާއި، ވާރކްޕާރމިޓް ފީއަށް 10އެއީ ޕެސެންޖަރފީއަށް 

 މާރކްސްކަމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި 10 މާރކްސް އަދި ރޯޔަލްޓީއަށް 10
 ގައިކަމާއި، އަދި އެބައްދަލުވުން 10:00ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެބައްދަލުވުން ފަށާފައިވަނީ އެދުވަހުގެ 

ޕީ ގައި ފައިނޭންޝަލް .އެފް. ގައިކަން ފާހަގަވެފައިވާތީއާއި، މިޕްރޮޖެކްޓްގެ އާރ11:23ުނިންމާފައިވަނީ 
ނޑެއްގެ ގޮތުގައި އަގުގެ ބަޔަށް   މާރކްސްއާއި، ރޯޔަލްޓީއަށް 30އިވެލުއޭޝަންގައި މާރކްސްދޭނެ މިންގަ

ނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު، އެއާއި ޚިލާފަށް ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަންގައި 10  މާރކްސް ކަ
ނޑަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް  މާރކްސްދޭނެ މިންގަ

ޕީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ .އެފް.ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ނުވަތަ އާރު
ނޑަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަނަމަ، ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް  މިންގަ

ނޑަށް އެއްވެސް  ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ އެންގުމަށާއި، ބިޑް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މާރކްސްދިނުމަށް ކަ
ގެ  (ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް) 15އުނިއިތުރެއް ނުގެނުމަށާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނޭ ގޮތާއި،  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 46
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ އަދި ބީލަން ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޮވާނޭގޮތް ބީލަމުގައި 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ދޫކުރެވޭ ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށާއި، ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް 
ބުނެފައިވާ ގޮތާއި، ކްރައިޓީރިއާ ނޫން ގޮތެއް ނުވަތަ ކްރައިޓީރިއާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި، 

ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހާ ބީލަންތަކަކަށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި 
 .އްވުމަށްހަމަހަމަގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެ

 
 45ގެ  (ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް) 15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  . 4

 ވަނަ ނަމްބަރުގައި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ދައުވަތުދީފައިވާ 2ގެ  (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ 
ފަރާތްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހާއި ވަގުތުގައި ޕްރައިސް  ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުމަށް ކަ
ޕީ ގައި ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލް .އެފް.ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުޅުވަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އާރު

ހުޅުވަން ވަކި ތާރީޚަކާއި ވަގުތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލް 
 .އްވުމަށްޕީ ގައި ހިމެނު.އެފް.ހުޅުވާނެ ތާރީޚާއި ވަގުތު އާރު

 
މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯރޓެއް ތަހުޤީޤަށް . 5

، ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދީ ކޮންފަރާތަކުން ކަމެއް އެނގެން ނެތުމުން

މީގެފަހުން އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރާނަމަ، އެ އިވެލުއޭޝަނެއް ތައްޔާރުކުރީ 
ކޮންބައެއްކަމާއި، އެރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި މީހުންގެ ސޮޔާއި، ހައިސިއްޔަތާއި، އެރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރި 

 އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓްތަކާއި، ތާރީޚާއި ވަގުތު އެނގޭނެހެން ލިޔެކިޔުމުން ރިކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެ
 .ވުމަށްމާރކްސް ޝީޓްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓެ

 
ޕީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޕްރައިސް .އެފް.އާރުމިޕްރޮޖެކްޓްގެ . 6
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ޕީ ގައި .އެފް.ޕްރޮޕޯސަލްއަށް މާރކްސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީއާއި، އާރު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މާރކްސް ދިންނަމަ މި ޕްރޮޖެކްޓް ލިބެންވާނީ މިހާރު ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ 

ޕީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިނޭންޝަލް .އެފް.އާރު، ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑަށް ނޫންކަމާއި
އިވެލުއޭޝަނަށް މާރކްސް ދީފިނަމަ، މިބައިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭނީ އައިރިއަސް އަށްކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، އައިރިއަސްއަކީ ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް 
ނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް އެއްކޮށްލުމުން އެންމެ ކުޑައަގެއް  ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމާއި، މި ބައިގައި ކަ

ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިންފޮމެޓިކްސް އިންކަމާއި، ދެވަނައަށް ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އައިރިސް ކަން 
 ވަނަ 3ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މި ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބުކުރި ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފީއަކީ 

މީގެ ފަހުން ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، އަށް ކުޑައަގުކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ
 ވަނަ ނަމްބަރުގައި 1ގެ  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 48ގެ  (ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް) 15ބާބު 

ކޮލިޓީ އެންޑް ކޮސްޓް ބޭސްޑް )ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރަށާއި އަގަށް ބަލައިގެން މާރކްސް ދިނުމަށާއި، 
ހުށަހަޅާފައި ހުރި އަގުތަކަށްބަލާ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ބީލަމުގެ ކަންތައް  (ސެލެކްޝަން

 .ވުމަށްކުރިއަށް ގެންދެ
 

ރޑްކޮށްފައިވާ އެ. 7  ބޯޑުން މެލޭޝިޔާގެ ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑަށް މިޕްރޮޖެކްޓް އެވޯ
 ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ،ކަމަށާއި، މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްގެން

 K/94/2010/14( 29-13ފެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަމްބަރ 
ސިޓީން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް އެންގުމާއި  (2010ސެޕްޓެމްބަރ 

ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓް ތައްޔާރުކޮށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވީ ނަމަވެސް މިކޮންޓްރެކްޓާއި 
ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވިކަމަށް ބުނާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މިކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤީޤަށް 
ފެނިފައިވަނީ ދެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާކަމާއި، އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން 
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ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވީ ނަމަވެސް އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް މީހަކު 
އެބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުމާއި، ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން 

ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ކޮން މުވައްޒަފުންނެއްކަމެއް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަންގައި 
މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅިގެން ، ރިކޯޑްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާނަމަ، އެބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ތާރީޚާއި، ގަޑިއާއި، ބައްދަލުވުމުގައި 
ބައިވެރިވީ ކޮން މުވައްޒަފުންނެއްކަމާއި، އެއީ ކޮންކަމަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްކަން 

 .ވުމަށްއެނގޭނެހެން ރިކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓެ
 
އިވެލުއޭޓް  (އައި.އޯ.އީ)މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް . 8

އައި .އޯ.ކޮށްފައިވަނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ޓީމަކުންކަމަށްވެފައި، އީ
އިވެލުއޭޝަންގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ސޮމަޕާއިން އެކަށީގެންވާވަރަށް ލިޔުންތައް 

ހުށަހަޅާފައިނެތުމުގެ އިތުރުން މާލީ ހިސާބުތައް ތައިލޭންޑްގެ ބަހުން ލިޔެފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 
ނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުންޏަށް ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް   1މާރކްސް ދިނުމަށް ކަ

އައި .އޯ.މާރކްސްދީފައިވަނީ ކޮންއުސޫލަކުންކަމެއް އެނގެން ނެތުމާއި، އިއުލާނުގައި ވަކިބަހަކުން އީ
ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، އެޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އިޢުލާނުގައި ވަކިބަހަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް 
 .އްވުމަށްބަޔާންކުރެ

 
ނޑައެޅިފައިވާ . 9  60މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ކަ

މާރކްސް ދީފައިވާގޮތް ސައްޙަ ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ޓީމުން މާރކްސް 
އެ  ބޯޑުން ބޭއްވި އެ ވީ ބުދަ ދުވަހު 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 01 ދީފައިވާ ގޮތް ޞައްހަކަން ބެލުމެއްނެތި،
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 ވަނަ ޖަލްސާގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން 23 ވަނަ އަހަރުގެ 2010ބޯޑުގެ 
ފާސްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން 

ފާސްކުރާނަމަ، އެ އިވެލުއޭޝަނެއްގެ ނަތީޖާ ނެރުނު ގޮތަކާއި، އެނަތީޖާގެ ޞައްހަކަން ބެލުމަށާއި، 
 .އްވުމަށްއެނަތީޖާތަކުގެ ޞައްހަކަން ބެލޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ޤާއިމްކުރެ

 
 2010 ބޯޑުގެ އެ ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 22 ބޯޑުން އެ. 10

 4 ވަނަ ޖަލްސާގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވެފައިވާ 24ވަނަ އަހަރުގެ 
 މާރކްސް ޕްރައިސް 40ފަރާތުގެ ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ދެވޭ 

ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިވާ ހަތަރު ބަޔަށް ހަމަހަމައަށް ބަހާލުމަށް މެމްބަރުން ނިންމެވިކަމަށާއި، 
 މާރކްސްއާއި، ވިސާކާޑް ފީއަށް 10 މާރކްސްއާއި، ވާރކްޕާރމިޓް ފީއަށް 10އެއީ ޕެސެންޖަރފީއަށް 

 މާރކްސްކަމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި 10 މާރކްސް އަދި ރޯޔަލްޓީއަށް 10
ޕީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފު .އެފް.ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ހުށަހެޅުމަކީ މިޕްރޮޖެކްޓްގެ އާރު

ޕީ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ބިޑް .އެފް. އެފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ އާރު،މައުލޫމާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ
 .ވުމަށްހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެކަން އެންގެ

 
 2010 ބޯޑުގެ އެ ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 29 ބޯޑުން އެ. 11

 ވަނަ ޖަލްސާގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ 25ވަނަ އަހަރުގެ 
ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ފާސްވެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ނެކްސްބިޒް ކަމަށާއި، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 

 އެމެރިކާ 1.73ވިސާ ކާޑު ހެދުމަށް ،  އެމެރިކާ ޑޮލަރުކަމަށާއ2.00ިޕެސަންޖާރ ފީގެ ގޮތުގައި 
 ރޯޔަލްޓީއާއި ވޯރކްޕާރމިޓް ހިލޭ ހަދައިދިނުމަށް ކަމަށް ވުމާއިއެކު، މި 5%ޑޮލަރުކަމަށާއި، އާމްދަނީގެ 

ރޑް ކުރިކަމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގެ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިޔާގެ ނެކްސްބިޒްއަށް މެމްބަރުން އެވޯ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 15ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިސް ބިޑްގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
ބޯޑުން ކަމެއް ފާސްކޮށް ނިންމާއިރު، އެ އެ އެމެރިކާ ޑޮލަރުކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ، މީގެ ފަހުން 

ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ، އިވެލުއޭޝަނެއްގެ މާރކްސްތައް ޞައްހަކަން ބެލުމަށާއި
 .އްލެވުމަށްފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އެޔައުމިއްޔާތަކުގެ ޞައްހަކަން ބެ

 
 

ޓެންޑަރ "ގައި  (ބ) ވަނަ މާއްދާގެ 8.25ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ . 12
އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އެ ބޯޑުން ބަލަމުން ގެންދާއިރު، 

އެކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީހުގެ އެކަމަކާގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ އިސްމުވައްޒަފަކު ބޯޑުގެ 
ބޯޑުގައި އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މިޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން "ޖަލްސާގައި ބައިވެރިކުރަންވާނެކަމަށް

ބޭއްވި އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ އެއްވެސް 
ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގޭތީ، މީގެ ފަހުން އެ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާކަން 

 ބޯޑުން ބަލަމުން ގެންދާއިރު، އެކަމެއް އެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އެ
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީހުގެ އެކަމަކާގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ އިސްމުވައްޒަފަކު ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި 

 .އްވުމަށްބައިވެރިކުރެ

 
 


