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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

މާރު ސު
 ނަންބަރު 

މިޮކމިޝަނުްނ ތަްޙީޤޤުކުރިއިރު، ެކރަމް އެސޯިސޭއޝަްނ ޮއްފ  މަްއސަލަ މި  01-06-2011
ގްީރންލިްނ ޢަީލ ނަީދުމ .މޯލްޑިވްްސެގ ފަިއސާ ޚަރަދުކުުރމަްށ ެއ އެސޯސިޭއޝަްނެގ ކުރީެގ ޚަޒާންާދުރ ގ

 4,691.77ގެ ހިސާބުަތކުން ޚަޒާންާދރު ަކމުެގ ަމގާުމަގއި ހުިރ ުމއްަދުތ ަގއި ކެރަމް އެސޯިސޭއޝަން 
ަމދުާވ ކަމަށް ދައްާކތީ ިމފައިސާ އަްށ ޢަީލ ) ހަތަރުހާސް ހަަސތޭކަ ުނަވދިަހ ެއއްރުިފޔާ ަހްތދިހަ ހަތްލާރި(

ެގ ޑިސެމްބަރެގ ނިޔަަލށް ކެރަްމ  2008އޮކްޓޯބަރ ްނ ފެށިެގްނ  2008 މާއި ނަީދުމ ޚިާޔނާްތެވފައިވާކަ 
ަނންބަރ އެަކއުންުޓން ޚަަރދުކުރުަމްށ  1084ޭއ ގަިއ ޮއްތ .ެއމް.އެސޯސިޭއޝަްނ އޮްފ މޯލްޑިވްސްެގ ެއމް

ރުފިާޔ ެގ ތެެރއިްނ ޚަަރދުކުރިކަަމށް ) ތިންަލއްަކ އަށާަރހާްސ ހަަތުރސަތޭކަ ވިހި( 318,420.00ނެިގ 
ރުފިާޔެގ )  ނަާވވީސްހާސް ހަްތސަތޭކަ ފަންަސީވސް( 29,725.00ލިޔެކިުޔންތަކުން ފެންަނށްހުރީ 

ދެލަްއަކ (288,695.00 ުލ ކަމާިއ  އެެހންކަމުްނ ޚަަރދުުކރީ ކޮންަކމަކަށް ކަންނޭނިގ ޚަރަުދގެ ތަފްޞީ
ރުފިޔާ ެކރަމް އެސޯސިއޭޝަްނެގ ބޭންކް އެކަުއންޓުްނ )އަށްޑިަހ އަްށާހސް ހަސަތޭަކ ނުަވދިހަ ފަހެއް

މްބަރ ގެ ިޑސެ 2008އޮކްޓޯބަރ މަުހން ފެށިެގން  2008ނަގާަފިއާވ ކަމަށް ާފހަަގ ކުރެިވަފއިވުމާއި 
މަހުެގ ނިޔަަލްށ ކެރަްމ އެޯސސިއޭަޝންެގ ަޚރަދުަތްއ ކުރުުމަގއި އުޅެަފއިވަީނ ެއ އެޯސސިޭއޝަްނެގ 

ނާއިްނަފރުއާޭގ މުޙައްަމުދ ޝާޒްލީ އާއި ެއ ެއސޯސިއޭޝަްނގެ ކުީރގެ ޗެއަރަމްނ .ޖެނެރަްލ ސެކްެރޓަރީ މ

ަޝންގެ ަބެޖޓްގައިވާ ަފިއސާެގ މޯލްޑިވްސް ކެރަމް އެސޯސިއޭ

މައްސަަލތަކާއި، ކެރަމް އަްށ ބޭުނންާވ ތަކެީތެގ ަމއްސަލަތަުކގަިއ ކެަރްމ 

 އެސޯސިޭއޝަްނެގ ބޯޑްގެ މެްނބަރުން އިޙުމާުލވެފަިއވާ ކަމަްށބުނާ 

  .މައްސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

މާރު ސު
 ނަންބަރު 

ލިޔެކިޔުްނތަކަށް ނާުރަވއި  ސަިއމާ އިބްރާހިމް ޝަހީމް ަކމަށް ވުުމން ޭޕމަންްޓ ަވއުޗަުރ ނުިލޔެ.ގ
ުރފިާޔ ައށް ެކރަްމ )ެދލައްކަ އަށްޑިހަ ައށްހާްސ ހަސަތޭކަ ނުަވދިަހ ަފހެއް( 288,695.00ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

ަސއިާމ އިބްރާިހމް ޝަހީމް އަދި ެކަރމް .އެސޯސިޭއޝަްނ އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ ކުީރގެ ޗެައރމަން ގ
ނާިއންފަުރޭގ މުޙަްއމަުދ ޝާުޒލީ .ނެަރލް ސެކްރެޓަީރ މއެސޯސިޭއޝަްނ އޮފް މޯލްޑިވްްސެގ ކުރީެގ  ޖެ

ައދި ކެަރމް އެސޯިސއޭަޝްނ  .ތަޙްީޤަޤށް ފާަހގަކުެރވިފަިއވެެއވެ ޚިޔާާނތްެވފަިއވާަކމަށް މި ކޮިމޝަުނން ކުރި
ަވނަ އަހަުރ ްސރީލަންކާަގިއ އޮްތ ކެރަްމ މުބާާރުތގަިއ ބައިވެރިވުަމްށ  2008އޮފް ޯމލްޑިވްސްެގ ފަރާތުން 

ަސއިާމ އިބްރާިހމް ަޝީހމް އޭާނެގ ޢާިއލާެގ ެމންބަރަކަްށ .ދަުތރުގަިއ އޭރުގެ ެޗއަރަމން ގކުރި
ކޮލަމްބޯ ދެކޮޅު ޓިކެޓެއް ަނގާފަިއ ވުާމއި ައދި ޓިކެޓަށްވާ ަފިއާސ -އެސޯސިޭއޝަްނެގ ނަމުގައި މާލެ 

ޤާުމެގ ނުޫފޒުގެ އެސޯސިޭއޝަަންށ ައނބުާރ ދީަފއިވާކަްނ ެއނގެން ނެތުުމން އިްބރާިހމް ޝަީހްމ ޭއާނެގ މަ 
ބޭނުން ހިަފިއ ނާޖާއިޒު ފަިއދާެއްއ ހޯދައިފައިވާަކްނ ޘާބިުތވާ ކަާމިއ އަިދ ކެރަްމ ެއސޯސިއޭޝަން ޮއފް 

ަވަނ އަަހރު ސްީރލަންކާަގިއ އޮްތ ކެރަމް މުބާާރތުަގއި ބައިވެިރުވމަްށ  2008މޯލްޑިވްްސ ިއްނ 
ޒުލީ ޮކލަމްބޯ އިން ޓްރިވެންޑްަރމަްށ ިދުއމަްށ ކުރިދަުތރުގައި ޭއރުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުަޙްއމަދު ޝާ

ޓިކެޓް ަނގާަފއިވަނީ އަިމއްަލ ކަމެއްަގިއ ިދުއމަށް ަކމަށާިއ އެއީ އެޯސސިއޭަޝންެގ ދަުތރެްއ ނޫންކަަމށް ިމ 
މުަޙއްމަދު ޝާޒުލީ ެކރަމް އެޯސސިޭއޝަން އޮފް މޯްލޑިވްސްަގިއ އޭނާުހިރ  ،ފާަހގަުކރެވިަފއިާވތީތަޙްީޤަޤށް 
  .ހޯދަިއަފއިވާަކމަްށ ެބލެވެެއވެުނފޫޒުެގ ބޭނުްނހިފައި ާނާޖއިޒު ަފއިާދއެއް މަާގމުގެ 

ިމ މައްސަަލތަކުަގިއ ކެރަމް އެސޯިސއޭަޝންގެ ުކރީގެ ހިްނގާކޮމެީޓެގ އެހެންަކމުން،     

މެންބަުރްނގެ ޮގތުަގއި ތިިބ ަޢލީ ނަދީމާިއ ިއބްރާހީްމ ޝަީހްމ އަދި މުަޙއްމަދު ާޝޒުލީ ެކރަްމ 

ފައިސާައށް ިޚޔާާނތްެވ ާނާޖއިުޒ ަފއިާދ ޯހާދފަިއވާކަމަްށ ިމ ކޮިމޝަނުން ުކރިަޔށް  އެސޯސިޭއޝަްނގެ 

ުހށަަހޅުއްަވިއ ެދްއުވމަްށ ަޝރީޢަތަްށ  ަތއްމިަމއްސަލަ ވާތީ،ޤީޤަްށ ާފހަގަކުެރވިފައި ގެްނދިޔަ ތަޙް 

  .މަށް ނިްނމީެއވެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީަހްށ ފޮުނވު

ދޯންޏާއި ނަމްބަރު 01އެސް ގެ .އާރ.ޕީ.މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިއިރު، ޑީ  07-06-2011
ވަނަދުވަހުން 2010އޮކްޓޯބަރ  31ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢްލާނުގައި  2010އޮކްޓޯބަރ  30ބެހޭގޮތުން 

ފެށިގެން އަތުން ހިފައިގެން ގެންނަ ދަބަހެއް ނުވަތަ ކޮތަޅެއްފަދަ އެއްޗެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް

މާފުށި ޖަލުގަިއ ކުށްވެރިން ގޮަވއިެގން ަދތުރު ުކރަން ޮއްނނަ ދޯނީަގިއ، .ކ

ކެޕްޓަްނ އިްބރާހިްމ ބުޝްީރ ޭއަނެގ އަމިއްަލ ުމާދ އުުފލާ ަކމަްށ ބުނާ 
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މާރު ސު
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މާފުށި ތޯތާގެ އިބްރާހީމް ބުޝްރީ.ނިކޮށް ކއްކަން އަންގަވާފައި ވައެއްޗެއް އެދޯނިން ގެނައުމަކީ މަނާކަމެ
އިޢްތިރާފުންނާއި ހެކިންގެ އަމިއްލަ އޭނާގެ ން މާފުށްޓަށް ގެންދިޔަކަންއޭނާގެ އަމިއްލަ މުދާ މާލެއި

 .އެވެއިވެހެކިބަހުން އެނގިފަ

          
:ޤާނޫނުނަމްބަރ(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު  ،އެހެންކަމުން    

މާފުށި ތޯތާގެ އިބްރާހީމް ބުޝްރީ އޭނާގެ.ކގައި ބުނާފަދައިން ) ހ(ވަނަމާއްދާގެ  12ގެ ) 2000/2
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ވުމާއެކު، އިބްރާހީމް ބުޝްރީގެ މައްޗަށް

ގެ) ހ(ވަނަމާއްދާގެ  12ގެ ) 2000/2: ޤާނޫނުނަމްބަރ(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
  .މަށް ނިންމީއެވެޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުދަށުން ދަޢުވާކޮށްދެއްވުމަށް 

 2010ަތޙުީޤުޤގަިއ ާފހަގަކުެރވިަފއިވާ ކަންތަްއތަކަްށ ަބލާއިރު، މަްއަސލައިގެ  މި    20-06-2011

ވަނަ ައަހރު ގައްދޫަގއި ކޮށްަފިއާވ ކުނިކޮށި ެހުދުމގެ ަމސައްކަތަީކ ިހލޭ ސާބަހަްށ ކުރަން ަފށާފަިއާވ 

ކަތް ފެށިކަާމއި، ވަިކ ހިސާބަކުްނ މަސައްކަެތއްކަާމިއ ެއގޮުތން ަބެއްއ ފަރާތްތަކުްނ ެއހީ ލިިބގެްނ ަމަސއް

މަސައްކަަތށް ަފިއސާ ޯހދަން ބޭުނންެވގެްނ ަމތިދެކުނު ޕްޮރވިންްސ އޮފީުހގަިއ ެއދުުމން ެއހީެވދޭނެކަަމްށ 

ބުނިކަމާިއ ައދި އެހާަތނަްށ ކުރެިވފައިހުިރ މަސައްަކތުގެ ިބލްތަްއ ުހށަހެުޅމަށް އެދުުމން ަމސައްކަްތ ުކިރ 

ިއގެްނ ަމސައްކަތްކުިރ ޮގްތ ހާަމާވ ބިލްަތްއ ެއމީުހން އަުތްނ ޯހދާ ޕްޮރިވްނސް މީހުްނގެ ގާަތްށ ހިނގަ

ގައްޫދ .އޮފީހަްށ ފޮނުވީަކށާއި އެބިލްތަކުގެ ުނުފުށގަިއ އެބިްލތަކުގަިއ ޚިުދމަްތތައް ލިބިފަިއވާކަަމްށ ލިޔެ ގދ

 99,874.25ޖުމްަލައކީ ކައުންސިލަުރ ަޢބްދުލް ޢަޒީުޒ ުމޙައްަމދު ޮސއިކޮްށފައިވާަކމާއި، ިމިބލުތަކުެގ 

ކަމާއި، ނަަމވެސް މިބިލުަތުކެގ )ނުަވދިހަ ުނަވާހސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަުރ ރުފިާޔ ފަންަސީވސްލާރި(

އިތުުރްނ ަހތަުރ ފިޔަަވއްެސއްެގ ަދުށން ކުނިޮކށީެގ މަސައްކަްތ އެްސޓިމޭްޓ ޯހދަިއގެްނ އެިކ ފަރާތްތަާކ 

ުމގެ ަމސައްކަްތ އް ަގއްދޫ އޮފީހުން ލިބިަފިއާވތީއާއި، ުކނިކޮށި ހެދުޙަވާލުކޮށްަފއިވާަކަމށް ޭދހަވާ ިލޔުްނތަކެ

ފިޔަވައްސަކަްށ ބަހާލާފަިއާވ ޮގަތށް ބަލާއިރު ިފަޔަވހިތަކަށް ބަހާާލފައިވަީނ ެއއް މަސަްއކަތެއްެގ ގޮުތގަިއ  5

ގަްއދޫަގިއ ަހދަްނ ފަާށފަިއާވ ކުިނ އަޅާ .ަގިއ ގދ 2010ފެބްރުއަީރ  22

ނޑަކީ ޮކރަޕްޝަނަްށ ަމގުފަިހވާޮގތަްށ ެއއްވެްސ އިޢުލާނެއް ކުުރެމްއ  ގޮ

ނެތި ގައްދޫ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙަްއމަދު ޮކްށފައިާވ 

ފޫުޓ ިދގުިމުނގެ  30 މަސައްކަެތއްކަަމާށއި، ގައްދޫ ޮތށިަގނޑުަގއި 

   .މަރާާމތެއް ކޮށްަފއިވާކަމަްށ ބުާނ ަމްއސަލަ

    

3 
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ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

މާރު ސު
 ނަންބަރު 

 2އެގޮތުން  ހަމަުނާވގޮަތށްކަަމށާއި، 25,000.00ބެލެވިާދނެ ކަންތައްތައް ަބއިބައިޮކށްގެން ވަިކވަކިްނ 

) ހ(ަވަނ ފިޔަަވހީެގ  3ިއުރ  ަމްނޓް ެޖހުުމެގ މަަސއްކަތްކުރި ވަަނ ިފޔަވަހީގަިއ ކުނިޮކށީަގއި ިރވެޓް

ަގއިވަީނ ) ށ(ައދި މިިފޔަަވީހގެ  ރެއަްށ ސިމެންިތއަޅާ ެބްއދުމަާށއި،ގަިއވަީނ ިރވެްޓަމންޓްެގ ދެާގ ދޭތެ 

ަގއި އުވާިލ ) ށ(ވަނަ ިފަޔވަީހގެ  4ަހމައެހެންމެ،  ޅުަމށް ކަމަާށއި،ްޓމަންޓްެގ ަމތީ ބޯޑަރު އެ ރިވެ

އައު ކުނިޮކއްަޓްށ  ަގއިވަނީ އުވާިލ ކުނިކޮށީގެ ކުނިބުނި ) ނ(ކުނިކޮށި ސާފުުކރުން ިހމެނިަފއިާވއިރު 

ކަެތއް ެއްއ މަަސއް ަނަމވެްސ ސަރުކާރުގެ ތަްނަތނަށް ތަެކއްާޗިއ ޚިދުަމްތ ޯހދުުމގައި  .ގެްނިދޔުމަްށ ަކަމށެވެ

ެއްއ  އް ަޙވާލުކުަރްނވާީނ ެއއްފަަހާރ ކުރެޭވެނ ޮގތަށްކަަމށާއި،ކަމުގަިއ ބެެލވިާދނެ މަސައްަކތްތަ 

މަސައްކަެތއް ބައިބައިކޮށް، އަްނދާސީ ހިސާބުަތްއ ހޯަދއި، ެއ އަްނދާސީ ހިސާބުތަކުގެ މަސައްަކްތ 

ަގއި ) މ( ގެ  8.01ވައިުދެގ ވަކިވަިކން ަޙވާުލކޮށްގެްނ ނުާވނެކަމަށް ދައުަލުތެގ މާިލއްަޔތުެގ ގަ

ރުިފާޔ  25,000.00ކުނިޮކށީެގ މަަސއްކަްތ ފިަޔވަިހތަކަކަްށ ބަހާލައި  ބަޔާންކޮްށފަިއވާީތ އާއި،

ހަމަުނވާގޮަތށް ަމސައްކަތްަތއް ވަކިވަކިކޮށްފަިއވަީނ އިޢުލާނު ނުޮކށް ވަކި ަބޔަކަްށ މަަސއްކަތްަތްއ 

ދައުަލުތގެ ާމލިއްޔަތުގެ ަގވަިއުދެގ  ކޮށްފަިއާވގޮުތން ބެެލޭވތީާއއި،ްއ ޙަވާލުކުރުުމގެ ިނޔަުތގައިަކމަށް މިަކންތަ

އިްނ ެފށިެގްނ  25,000.00) ތަެކތީެގ އަާގއެކު(ގަިއާވ ގޮތުްނ މަސައްކަުތެގ ައުގ ) ށ(ެގ  8.15

ެއމަސައްކަތްޮކށްިދުނމަށް އެކަީށގެްނާވ ، ރުިފޔާާއދެެމުދެގ މަަސއްކަތެްއ ުކރަްނވެްއޖެަނމަ 1,500,000.00

ކަމަްށ ާވިއރު، ދާީސ ހިސާބުަތއް ބަލަިއެގންގަޅު ފަާރތެްއ ހޯދާނީ ޢާއްމުޮކށް އިޢުލާނުކޮްށެގން ލިބޭ ައން ރަނ

ޕްރޮވިންސް އޮީފހަށް ވަކި ބިުލތަކެއް ފޮުނވާ ެއސްޓިމޭޓް ުއޫޞލުން ވަކި ަފާރތްތަކަކާ މަަސްއކަތް 

ަބއެްއ ފަާރތްތަުކްނ ެއމީުހންެގ ނަުމގަިއ  ާއއި  ޙަވާލުކޮށްަފއިވާަކން ދޭަހާވ ލިޔުްނތަކެްއ ތައްޔާރުޮކށްފަިއވާތީ 

ތަްއޔާރުކޮށްަފއިުހރި ލިޔުންތަަކްށ ިއންކާރުކުރާީތ މިަމސައްކަުތެގ ފައިާސ ލިބެްނވީ ަޙްއޤު ފަާރްތތަކަީކ 

ގަްއދޫ ަކއުންސިލަރު ޢަބްުދލް ޢަޒީޒު މުަޙއްަމދުެގ ިނޔަތަީކ .ކޮބައިކަން އެނެގން ެނތުމުން، ގދ

ވި ބިުލތަކުެގ ފައިާސ ލިބުމުްނ އެަފިއސާ ިފޔަަވހިތަކުެގ ަދށުްނ މަަސްއކަތް ޕްރޮވިންސް ޮއފީހަށް ފޮނު 

ޙަވާލުކޮށްަފއިވާަކަމށް ބުނާ ަފރާތްތަކަށް ިދނުންކަމަށް މައްސަަލއާ ުގޅޭޮގތުން ލިބިފައިާވ ެހއްކާއި ޤަީރނާިއްނ 

އިްޒ ފަިއދާތަެކްއ ަވކި ބަޔަކަްށ ާނޖާ ގޮތަްށ ިލޔުންތަްއ ަތއްާޔުރކޮށްފަިއވަނީ މި  ތުހުަމތު ުކރެޭވީތ،
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  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

މާރު ސު
 ނަންބަރު 

ކޮާމ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މުަޙްއމަުދެގ  ،ގަްއދޫ .ގދ ަމސައްކަތްކުރުަމށްަކމަްށ ތުުހމަުތ ކުރެވޭތީ  ހޯދަިއިދުނމަށް

ަވަނ  12ަވނަ ާމއްާދގެ ދަށުްނ ެއޤާޫނުނގެ  23ކޮރަޕްަޝން ހުްއޓުުވމާއި މަނާކުުރމުގެ ާޤޫނނުެގ މައްޗަށް 

ކޮްށދެއްުވމަށް ޕްޮރސިކިުއޓަރ ހޯދަިއިދނުުމގެ ކުުށެގ ދަޢުވާ ގަިއވާ ނާާޖއިޒް ފައިދާ ) ހ(މާއްދާެގ 

 .ޖެނެރަްލގެ އޮީފަހށް ފޮނުުވމަށް ިނންީމއެވެ
 

ގަްއދޫ ިއްޖތިމާީޢ ސަަރހަްއދު ސާފުތާހިރުޮކށް ބެެލހެއްުޓމަްށޓަކައި ަވގުީތ .ގދ

ނަންބަުރ  ގައި ަގއްޫދ އޮފީުހގެ 2010ޖެުނއަރީ  17މީަހކު ހޯުދމަށް  11މުަވއްޒަފުންގެ ޮގތުަގއި 

ކުނިކަހާ ސާފުތާހިރުުކރާ މީހުްނނާިއ އިުޖތިމާޢީ ސަރަހަްއދު ވާކަާމއި، އިުޢލާނުކޮށްފައި  02/2010

ްނިސލަރަށް ލަާފދޭ ޮކމިޓީަގއި ަމްޝަވާރ ސުޕަވައިޒްކުރާ ސުޕަަވއިޒަރަކު ހަމަެޖއްސުާމ ބެޭހގޮުތން ކައު 

ިމޓީން ަލފާ ދީަފިއވަނީ ކަުއންސިަލރަްށ ެގ ބަްއދަލުުވމުަގިއ ކޮ 2010ފެބުުރއަީރ  02ކުރެިވ އެކޮމިީޓެގ 

މީަހކަށް އެ ަވގުތީ ވަޒީފާ ހަމަެޖއްސުމަކީ އެކަުމަގއި އޮތް އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތްަކމަށާިއ  11ފެންަނ 

އެކަމަކު ހަމަަޖްއސަްނޖެހޭނީ ސަުރކާރަށް އެއްބާރުުލންލިބޭ ހަމަެޖއްުސމެއްކަަމށާއި، ޙަާވލުކުރެވޭ މަަސއްަކްތ 

ހުްނނަްށ ާވްނޖެހޭނެަކމަށް ަބާޔންކޮށްފަިއވާކަާމއި، އިޖްިތމާޢީ ަސަރޙައްދު ާސފުކުރުަމށް ރަނގަޅަށް ކުެރޭވ މީ

ގަިއ ކައުންސިލަަރްށ ލަާފޭދ ކޮމިޓީްނ  2010ފެބްރުައރީ  23ީމހަކަށް ވަޒީާފ ދިނުަމްށ  3އިތުުރ 

ހުްނގެ ތެރެއިްނ ނިންާމފައިވާަކމާިއ އަިދ މިީމހުްނ ހަމަަޖއްސާީނ ވަޒީފާއަށް އެިދ ސިޓީ ފޮނުވާފަިއވާ މީ 

ސަރުކާރަްށ ެއްއބާރުލުްނޭދ ކައުްނސިލަރަށް ފެްނަނ މީުހންަނށްކަމަށްވެސް ޮކމިޓީން ނިްނމާފައިވާީތ ިމއީ 

ަގއްދޫ ުކރީގެ ަކއުންސިަލރ .މިީއ ގދވަޒީފާ ދިުނުމގަިއ ބަލާނެ ހަަމޖެޭހ މިްނަގނޑަކަްށ ުނވާީތއާއި 

ްށ ާނާޖއިްޒ ފަިއާދ ޯހދައިިދުނމުގެ ގޮތުްނ ގަްއދޫ، ކޮާމ ަޢބްދުްލ ޢަީޒޒު ޫމާސ ވަިކ ަބޔަކަ.ގދ

ަގއްދޫ، ޮކމާ ޢަބްދުލް ަޢޒީޒު މުޙައްމަުދގެ މަްއޗަްށ ަމޤާުމެގ ުނފޫުޒ .ކޮށްފަިއވާކަމެއްަކަމށް ބެެލވޭީތ  ގދ

ބޭނުންކޮްށެގން ާނޖާއިްޒ ފަިއާދ ޯހދައިދިުނމުެގ ކުުށގެ ދަުޢާވ ކޮްށެދއްުވމަްށ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޖނެރަްލެގ 

  .ުވަމށް ިންނމީެއވެއޮފީހަްށ ޮފނު
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

  ފޮނުވު ތާރީޚް 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ   މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

މާރު ސު
 ނަންބަރު 

އަތޮުޅއޮީފހަްށ .މައްސަލަ، މިކޮިމަޝނުގެ ފަރާތުން ތަުޙީޤޤުކޮްށ ބެލިބެލުމުަގއި ގއމި 

ލިބިފައިާވ ދިރާުގގެ މޯބައިްލ ިސމަކީ، ކުީރގެ ިމނިސްޓްީރ ޮއްފ އެޓޮްލސް އެްޑމިނިސްްޓރޭަޝުނން 

އަިދ މި ިސމްަގއިވާ ނަމްަބަރކީ، އެިމނިސްޓްީރ . ފޮނުވި ިސމެއްކަްނ އެނެގއެވެ އަޮތޅުއޮީފހަށް .ގއ

ޕެކޭޖްގައި ހިެމޭނ ) ޖީ.ޔޫ.ސީ(އަތޮުޅއޮފީުހން ަނގައިަފއިާވ ދިރާުގ ކްލޯޒް ޔޫސާ ގްރޫޕް .މެުދވެރިކޮށް ގއ

ވުމަްށފަުހ ިމ ހަމަެއހެްނމެ، ިމ ިސމް، ޝީޒާ އަޙްަމދުެގ އަުތަގއި ޭބއް . ނަމްބަެރއްކަްނެވސް އެނގެެއވެ

) ުދަވސް 17މަހާިއ  2(ސިމްކާޑު ައމިއްަލއަށް ޭބނުންޮކށްަފއިވާކަާމއި، ިމ ިސމް ބޭނުންކުިރ މުްއދަުތގަިއ 

ޝީާޒ ) ިތންހާސް ހަތްސަތޭކަ އެްއިތރީސް ރުފިޔާ ަސއްބީސްލާރި. (ރ3,731/26ދިާރގަށް ަދއްކަްނޖެހޭ 

އަދި ޝީޒާ އަޙްަމދު ެއ ސިްމ  .ެއވެނުވާަކންެވްސ އެނގެ އި ފީހަްށަދއްކާފައަޙުަމދު ައތޮުޅއޮ

ބޭނުންކުިރކަމަށާިއ، ސިމް ބޭުންނކުރި މުްއދަުތަގިއ އޭެގ ބިލަްށ ދައްަކންޖެޭހ އެްއވެސް ަފއިސާެއްއ 

ވާތީ، މިކަމަކީ، ސަރުކާރުެގ އެްއެޗްއ ފާހަގަކުެރވިަފއިކޮިމަޝުންނކުިރ ތަޙުީޤަޤށް ދައްކާަފއި ނުވާކަަމށް 

ަކމަްށ ބެެލޭވ ކަމެއްަކމަްށ ވާތީ، ީޝޒާ އަޙްަމދުެގ ަމއްަޗްށ ކޮރަޕްޝަްނ އަމިއްަލފައިދާއަްށ ޭބނުންކުރި

 ަމށް ކޮްށދެއްވުެގ ަދށުން ދަުއވާ)ހ(މާްއާދގެ ވަނަ  14ގެ )2000/2(ހުއްުޓވުާމއި ަމާނކުރުމުެގ ާޤނޫުނ 

  . ަމށް ނިްނމީެއވެފޮުނވު ކިއުޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީަހށް ޕްރޮސެ

ައތޮޅުޮއީފހުެގ .ޙްަމދު، ގއވިިލނގިީލ ޝަހީީމމަންޒިްލ ޝީޒާ އަ .ގއ

އެސިސްޓެްންޓ ސެކްރެޓަރީއެއްެގ ަމޤާުމގަިއ ުހިރދުވަސްވަރު، އެއޮފީހަްށ 

ީޝާޒ އަްޙމަުދެގ ) 7796172(ލިބުުނ މޯަބއިްލެގ ސިމްކާޑެއް 

ނުޑަގއި ޭބްއވުމަށްފަހު، އެޮއފީހުގެ އެްއވެސް ވެރިެއްއގެ ުހއްަދެނިތ  ވަްތގަ

މަާށއި، ެއ ސިމްކާްޑ ބޭނުންކުިރ އަމިއްަލބޭުނމަްށ ބޭނުންކޮށްަފއިވާކަ

ތިންާހސް ަހތްސަތޭަކ . (ރ3,731/26މުއްދަުތގައި ދިރާަގށް ަދއްކަންެޖޭހ 

  .ނާ މައްސަލަދައްކައިފަިއުނވާކަަމށް ބު) އެއްިތރީސްރުފިޔާ ސައްބީސްލާރި
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