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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ 

އޮފީހަށް ފޮނުވު 
 ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސުމާރު 
 ނަންބަރު

އާ ޚިލާފަށް  (ކ) ގެ 8.01 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ، މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރުމިމައްސަލަ  10-10-2011
މަކުނުދޫ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގަށް އިތުރުކުރެވުނުބައި ކޮށާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑު ކަތީބު މުޙައްމަދު .ހދ

ދައުލަތުގެ އަޙްމަދުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގެންފައިވާއިރު އެއީ 
އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ބާޠިލު އެސްޓިމޭޓްމޭޓެއްކަން  (ކ) ގެ 8.01 ވަނަ ބާބުގެ 8މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

ބޮޑު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައިހުރި ރުއްގަސްނަގާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މަކުނުދޫ މަކުނުދޫ .ހދއަދި . އެނގެއެވެ
 ގެ 6އިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކާކަތީބު މުޙައްމަދު އަޙުމަދުގެ

އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ .  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައެއް ނުވެއެވ6.08ެ
 ވަނަ މާއްދާގައި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން އެމުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ މަސައްކަތް 6.22ގަވާއިދުގެ 

ފިޔަވާ އޮފީހުގެ އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުވިޔަސް އެމަސައްކަތަކީ ބޭރު މީހަކު ލައްވާ އަގަށްކުރުވި މަސައްކަތެއްގެ 
މަކުނުދޫ ބޮޑު .ގޮތުގައި އަގެއްދީގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެމާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެމަސައްކަތް ހދ

ކަތީބު މުޙައްމަދު އަޙްމަދުގެ މަސްލަޙަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވައި، އެމަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ 
ފައިސާ މުޙައްމަދު އަޙްމަދުގެ މަސްލަޙަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން މިކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް 

 .ގެންދިޔަ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

މަކުނުދޫ އޮފީހުން އިޢުލާންކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް .ހދ
ހުށަހަޅަން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަކުނުދޫ ކައުންސިލަރ 

ޙަމީދާއި ބޮޑުކަތީބު މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ހިމެނޭކަން هللا ޢަބްދު
މަކުނުދޫގައި އަލަށްހަދާ މަގެއް .ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެގޮތުން ހދ

ކޮށައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑުކަތީބު އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ، 
އެމަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށް އެފަރާތުން ކާމިޔާބުކޮށް މިހާރު 

އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި، އަދި މިފަދަ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން 
ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ރަށުއޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންނަނީވެސް 

 .ކުޑަކަތީބު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސުމާރު 
 ނަންބަރު

މަކުނުދޫ ރޯމިއޯ މުޙައްމަދު އަޙުމަދާއި، .އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ މަކުނުދޫގެ ކުރީގެ ބޮޑު ކަތީބު ހދ
މަކުނުދޫ ގުލްބަކާގެ .މަކުނުދޫ ފެހިވިލާ އިބްރާހީމް ޝަރީފާއި، މަކުނުދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރ ހދ.ކުޑަކަތީބު ހދ

 14ގެ  (2000/2: ޤާނޫނުނަމްބަރު )ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު هللا ޢަބްދު
ހުށަހަޅުއްވުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޝަރީޢަތަށް  މިމައްސަލަކުރުމަށް ދަޢުވާގެދަށުން  (ނ)ވަނަމާއްދާގެ 

  .ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ
 

 ބެލިއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވާތީއާއި ބިން  މިކޮމިޝަނުންމައްސަލަމި 16-10-2011
އިތުރު ކުރުމުގައި ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެކަމަށް ފެންނަ 

، ބިންތަކާއި، ކުރިން އަތޮޅު އޮފީހުންނާއި ރަށު އޮފީހުން އިތުރުކޮށް ނުދިނުމަށް ނިންމާފައި ހުރި ބިންތައް

އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުރި .ކައުންސިލަރކަމަށް ޢަލީ ޝަމީމް ޢައްޔަން ކުރެވުނުފަހުން އޭރުގެ ހއ
ދިއްދޫ، ޖަރީމާގޭ އާދަމް .ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ހއ

ހުއްދަ ދެއްވުމުން އިތުރުކޮށްދީފައިވާތީއާއި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  (އަތޮޅު އޮފީހުގެ ފަރާތުން)ނަސީރު 
ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ވަކި ބަޔަކަށް ބިން އިތުރުކޮށްދިނުމުން ފަހުން އެކަން ޢާންމުވެ 
ގިނަ ގޯތިތަކެއްގެ ބިން އިތުރުކޮށްދޭންޖެހި ރަށުގެ މަޞްލަޙަތު ގޯސްވެފައިވާތީ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނެތި 
މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ 

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުވާގޮތަށް 4000ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑުމިންކަމަށްވާ 
ގިނަ ބިންތަކެއް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އާދަމް ނަސީރު ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާތީއާއި، އަދި މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ 

 . ބާރަށު ކުރީގެ ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ .އެހެންކަމުން، އޭރު ހއ

ބާރަށު .ދިއްދޫ ޖަރީމާގޭ، އާދަމް ނަސީރާއި ބާރަށު ކުރީގެ ކައުންސިލަރ ހއ.ހޯމްއެފެއަރޒްގެ ނާއިބު ހއ
ގޯލްޑަންހައުސް، ޢަލީ ޝަމީމްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

ޝަރީޢަތަށް  މިމައްސަލަކުރުމަށް ދަޢުވާބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާޢިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ 
.  ހުށަހަޅުއްވުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

ބާރަށު ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް ބާރަށު އޮފީސް ހިންގުމާ .ހއ
ޙަވާލުވި ފަހުން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ ޢާއިލާ މީހުންގެ ގޭގެއަށް 

 . މައްސަލަބިން އިތުރުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ 

އޮފީހަށް ފޮނުވު 
 ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސުމާރު 
 ނަންބަރު

އީ އެނެކްސް ކެންޓީން .އެސް.އެޗް.އީ ކެންޓީނާއި ސީ.އެސް.އެޗް. ބެލިއިރު، ސީ މިކޮމިޝަނުންމައްސަލަމި 20-10-2011
ސައުތުބީޗަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢާއްމުކޮށް މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް އޮންނަ އުޞޫލާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން 

އަދި ސްކޫލް ބޯޑުން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމި ނަމަވެސް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، ޢަމަލުކުރުމަށް . ފާހަގަކުރެވުނެވެ
އޮންނަ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުނުވާތީއާއި، ސްކޫލް ބޯޑުން ނިންމުމެއް 

ނިންމި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭއިރު، ދައުލަތުގެ 
އީ އެނެކްސް .އެސް.އެޗް.އީ ކެންޓީނާއި ސީ.އެސް.އެޗް.މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ، ސީ

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ، އީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ.އެސް.އެޗް.ކެންޓީން ސައުތުބީޗަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ސީ
ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް 

 .  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
އީރާނުގެ، ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން / ފޭދޫ.އީގެ ޕްރިންސިޕަލް ސ.އެސް.އެޗް.އެހެންކަމުން، ސީ

ޝަރީޢަތަށް  މިމައްސަލަކުރުމަށް ދަޢުވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 . ހުށަހަޅުއްވުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަންގެ އެނެކްސްގެ 
ނަމުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ޢިމާރާތުގައި އެސެންޓަރުގެ ދަރިވަރުންނަށް 
ކެންޓީނެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައިވެސް، އަދި އެ 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިވެސް ޢާންމު 
ރައްޔިތުންނަށް ހޮޓަލެއްގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެކަމަށް 

އީ އެނެކްސްގައި ޢާންމު .އެސް.އެޗް.ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު، ސީ
ރައްޔިތުންނަށް ހޮޓަލެއްގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮތަށް ސައުތުބީޗާ ދެމެދު 
އެސެންޓަރުން އެގްރިމެންޓްކޮށް، އެތަން އެގޮތަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
 ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ

  .މައްސަލަ
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އައި .އޯ. ބެލިއިރު، ތިލަފުށީ ބިން ހިއްކާދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އީ މިކޮމިޝަނުންމައްސަލަމި 23-10-2011
އައި .އޯ. ގައި އިޢުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން، އ2010ީ އޭޕްރީލް 5ހުށަހެޅުމަށް، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން 

ޕީ ދޫކުރުމުން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް .އެފް. ގައި އާރ2010ު ޖޫން 24ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް 
 ގައި ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ރިވިއު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުން، 2010 ޖުލައި 20ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، 

 ގައި 2010 އޯގަސްޓް 08އައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން، .އޯ.އީ
އައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް .އޯ.ނަމަވެސް، އީ.  ފަރާތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެއެވ6ެ

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ދިނުމުން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނޭޅުމުން، ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމަށް 
އަދި، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން . ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުން ނިންމާފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ

ތިލަފުށި ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑްގެ ލަފާގެ މަތިން ނޫންކަމާއި، އެކަން 
އަދި، .  ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވ42ެކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 

ތިލަފުށީގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން 
ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި، ވަކި 

ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް 
 .ބުނާ މައްސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ 

އޮފީހަށް ފޮނުވު 
 ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސުމާރު 
 ނަންބަރު

 (ތިން މިލިޔަން) 3,000,000.00 އެމަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަށްތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން 
ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހިފައިސާ މޮބިލައިޒޭޝަން ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ 31އިއްތިފާޤުން ނިންމައިގެން ނޫންކަމާއި، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 
އަދި މީގެ އިތުރަށް، ތިލަފުށި ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް . އާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ (ބ)

 ގައި ކުރި އިޢުލާންގައިވާގޮތަށް 2010 އޭޕްރީލް 5ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން 
މަސައްކަތް އެޕްރޮޖެކްޓަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ކުރާގޮތަށް ނޫންކަން ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި 

 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ ޖެނެރަލް 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 30 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަދި، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން .  ން އެނގެއެވ11.3ެކޮންޑިޝަންސްގެ 

ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހިފައިސާ  (ތިން މިލިޔަން) 3,000,000.00 މޮބިލައިޒޭޝަން ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް
 އާ ޚިލާފަށް، އިންޖިނިއަރގެ އެޕްރޫވަލްއަކާ ނުލައި 11.2ދީފައިވާއިރު، އެގްރިމެންޓްގެ ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންސްގެ 

 ދީފައިވާކަމާއި، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ފުލް އެމައުންޓަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ތިލަފުށި  އެކުންފުންޏަށްއެފައިސާ
ކޯޕަރޭޝަނުން އެޕްރޫވްކުރާ ތިންވަނަ  ފަރާތެއްގެ ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

އެއްމިލިޔަން ) 1,840,000.00ހުށަހަޅާފައިވާ އެކުންފުނިން ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކޮށްފައިވަނީ 
ޑޮލަރުގެ ތިން އުޅަނދު ކަމާއި، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި  (އަށްސަތޭކަސާޅީސްހާސް

 އުޅަނދުގެ އަގުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އެނގެން ނެތީސް އެއުޅަނދުތައް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 3
 އުޅަނދުގެ 3 ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރބަލައިގަނެފައިވާކަމާއި، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 

 އް ޑިރެކްޓަރެއެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 
 އެ ޑިރެކްޓަރަށް އެސެޓް ވިއްކުމާއި އެހެންފަރާތަކަށް ދިނުމާއި ރަހުނުކުރުމުގެ ބާރު އެކުންފުނީގެކަމަށްވާއިރު 

 ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވަނީސް އެކުންފުނިންރިޒޮލިއުޝަނެއް ކުންފުނީގެ ބޯޑު ލިބިދޭ 
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން  މިހެންކަމުން،.  އުޅަނދު ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވ3ެސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެ 

ލިމިޓެޑުން ތިލަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 
ހޯދައިދިނުމަށް، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ތިންމެމްބަރުން ކަމުގައިވާ އެކުންފުނީ 

މާޒާގޭ އިބްރާހީމް ރިޔާޟްއާއި މިހާރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ .މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މއއެކްޓިންގ ކުރީގެ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ 

އޮފީހަށް ފޮނުވު 
 ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސުމާރު 
 ނަންބަރު

ރާހާ އަޙްމަދު ޢަދުލީ ރަޝީދު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް .ރަންގިރީގޭ މުޙައްމަދު ވާފިރާއި ޑިރެކްޓަރ މއ.ގ
  . އެވެބެލެވެ

 
  

ތިލަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އިންޖިނިއަރ 
ޒިޔާދާއެކު ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ޕްރޮޖެކްޓް هللا ލައިނޫފަރުމާގޭ ޢަބްދު.ހ

ނުނިމެނީސް އުވާލުމަށްފަހު، އިންޖިނިއަރެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް 
ނޑަށް ބަދަލު  ނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އޮނިގަ ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، ކުންފުނީގެ އޮނިގަ

ގެނެވިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް، ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
ނޑަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް  އޮނިގަ
މަސައްކަތް ނިންމާ ނުލެވޭނެތީ، އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން، އެފަރާތަށް 

 .  ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވެއެވެ
 

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ތިންމެމްބަރުން ކަމުގައިވާ އެކުންފުނީ އެހެންކަމުން، 
މާޒާގޭ އިބްރާހީމް ރިޔާޟްއާއި މިހާރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ .މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މއއެކްޓިންގ ކުރީގެ 

ކޮރަޕްޝަން  ގެ މައްޗަށްރާހާ އަޙްމަދު ޢަދުލީ ރަޝީދު.ރަންގިރީގޭ މުޙައްމަދު ވާފިރާއި ޑިރެކްޓަރ މއ.ގ
ކުރުމަށް ދަޢުވާދަށުން  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 12ގެ  (2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރ )ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

 . ހުށަހަޅުއްވުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެޝަރީޢަތަށް  މިމައްސަލަ
 

ތިލަފުށީގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބިން ހިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން  23-10-2011
ލިމިޓެޑުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އަލުން ބިޑްކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް، މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި 

އެކުންފުނިން ހޯދުމަށް ، ގައި މިކޮމިޝަނުން ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގޮސ2011ް އޯގަސްޓް 14ނުވާތީ، 
އެދުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން އެދުވަހު ދީފައިނުވާ ބައެއް ލިޔުންތަކާއި، ތިލަފުށި ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަލުން 

ތިލަފުށީގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން 
ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 

އަލުން ބިޑްކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށް މިކޮޝަނުން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެކުންފުނިން 

.  ޢަމަލު ނުކުރާ މައްސަލަ

5 
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 ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސުމާރު 
 ނަންބަރު

ބިޑަށް ލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމުގައި ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް 
އެކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީލަފާ ލިބުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޙުކުމަކަށް އެދި ޝަރީޢަތަށް 

ހުށަހެޅުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންގެ ކޮޕީ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާނެކަމަށް އެކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް 
 އޯގަސްޓް 21ފޭދޫ އަޅިވިލާގޭ މުޙައްމަދު ލަޠީފު .އެންޑް ލީގަލް އެފެއާޒް މެނޭޖަރ އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ ސ

 ކޮރަޕްޝަން ،އެލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިދީފައިނުވާތީ  މިހާތަނަށް، ގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސ2011ް
-އާއި، އެންޓި (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 17ގެ  (2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރ )ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުޙައްމަދު 27ގެ  (2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު )ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 

ހުށަހަޅުއްވުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޝަރީޢަތަށް  މިމައްސަލަކުރުމަށް ލަޠީފުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ
.  އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 


