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U ް01 ނޮވެންބަރު  2015 ން  30 ނޮވެންބަރު  2015 އަށ 

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ނޑޭ .ބަާލއިރު، ގއ ކަންތައްތަކަށް ކުރެވުނު ފާހަގަ ތަޙުޤީޤަށް މިމައްސަލާގެ  08.11.2015 ކޮ

ނޑޭއިން ބިން .ކައުންސިލްގެ ބާވީސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ގއ ވިއްކުމުގައި ކޮ

ބަލަންޖެހޭ ރޭްޓތައް ދިރާސާކުރުމަށް ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީއިްނ 

ނޑޭ އިން ބިން ކުއްޔަށް ދެވޭނޭ ވަކި ރޭޓްތަކެއް ނިންމާފައިވަނިކޮްށ، .ގއ ކޮ

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޯގތީގެ އިންެވގެން އުތުރަށްއޮްތ .ގއ ކޮ

ތަގެ ދަރިއަށް ވިއްކާފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު ކޮމިޓީއިން ބިން އޭނާގެ ބޮޑުދައި

ނިންމާފައިވާ ރޭޓްތަަކށް ރިޢާޔަްތ ނުކޮށްކަން ތަޙްޤީޤަްށ ލިބިފަިއވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

 އެނގެން އޮތަތީއާއި،

 

ނަމުގައި " ބިންބޭުނންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ހަދާފައިނުވާ ރަށްރަށުން ބިން ދޫކުރުން" 

ނޑޭ ގޯއްޗެއްގެ އުތުރުފަރާތުގައި އޮތް.ވަނަ އަހަރު ގއ 2012 ހުސްބިން އޭރުގެ  ކޮ

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނީ މަޤާމުގެ ނޫފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަްށ .ގއ ކޮ

މަގުފަހިވާގޮތަށް އޭނާގެ ބޮޑުދައިަތގެ ދަރިއަށް ވިއްކާފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމުގައި 

 އިރު ކައުންސިލްގައިދަޢުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައި ނުވާ

 .ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ގައި ބިން ބޭނުންކުާރނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ވަނަ މާއްދާ 14ގަވާއިދުގެ ހަދާފައިވާ 

ނޑައެޅިފައިނުވާ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތައް  ހެދިފައިނުވާ ރަށްރަށުގެ ކަ

ވަކިވަކިން ޕްލޭންކުރުމަށްފަހު، އެޕްލޭން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް 

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބިންދޫކުރުމުގެ އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހުަށަހޅާ ފާސްކޮށް އެ

އެ ބިން ، ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަަމވެސް

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް .އިތުރުކޮށްދިންއިރު ގއ ކޮ

މި  ،ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައެއް ހޯދާފައިނުވާކަން އެއިދާރާގެ ސިޓީއަކުންނާއި

މައްސަލައިގައި މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުެގ ބަހުން އެނގެްނ 

 އޮތަތީއާއި،

ސިވިލްކޯޓުގެ ގަޟިއްޔާއެއްގެ ޙުކުމުގައި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާ 

އެރުވުމާއިގުޅިގެން މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަޙައްދުން ބިން ވިއްކުމަްށ 

 2002/1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ދަ މުޢާމަާލތެއް ނޫންކަމަށާއި، ގެ ދަށުން ހުއް) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހެ ާޤނޫނު (

ގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  250ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދަޢުލަތުގެ މިލްކުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވިއްކަންވާީނ 

ގޮތުްނ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންކަމަްށ ބަޔާންވެފައިއޮތުމުްނ، އެ މުާޢމަލާތަކީ އެ

ނޑައަޅާފައި އޮުތމުން، ގއ ނޑޭ .ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މުޢާމަާލތެްއނޫންކަމަށް ކަ ކޮ

ނޑޭ ޝަކުވާގައި އެވާ ގޯއްޗަށް ބިްނ .ގއ، ކައުންސިލްގެ ރައީސްހުވަދުގެ  ކޮ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް.އިތުރުކޮށްދީ، އެބިމަށް ިއތުރުކޮށްދިން ިބން ގއ ގެ ކޮ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2002/1ފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިއަށް ވިއްކައި

ޚިލާފަށްކަްށ ަތޙްޤީޤަށް ލިބިފައިާވ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮަތީތ ) ބިމާބެހެ ޤާނޫނު 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ( 2/2000ގައި ޤާނޫނު ނަންބަުރ މިމައްސަލާ

ުނފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެްނ  ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ) ހ(ވަނަ މާއްދާެގ  12ގެ ) ޤާނުނު

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ .ގއ ،ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ( 13/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ކުރުމަށް މައްޗަށް ރައީސްގެ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށްނ  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

-އެންޓި ( 2008/13ޤާނޫުނ ނަްނބަރު ، ޢަތަށް ހުަށހެޅުމަށްޓަކައިމިމައްސަލަ ޝަރީ

ވަނަ  2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު

 .ނަންބަރުގެ ދަށުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  26.11.2015

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ރިޔާސީ ޖާފަތުގެ ކޭޓަރިންގގެ ކަންތައް 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަކަށް 

 . ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
 

 ތަހުޤީޤަށް ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިުރ،  މިމައްސަލައިގެ
 

މިނިވަން ފަންސާހުގެ ރަސްމީ ޖާފަތަށް ކޭޓަރކޮށްދިނުމަށްެއދި މިމަސައްކަތް  -

 ތެރެއިން ޙަރަކާތްތަކުގެ ބޭއްވި  ގޮތުން ފާހަަގކުރުމުގެ ފަންސާސް މިނިވަން

 ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ކަންތައް ކޭޓަރިންގގެ ޖާފަތުގެ ރިޔާސީ ދެއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 .ބުނާ މައްސަލަމަގުފަހިވާގޮތަަކށްކަމަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް ޚިލާފަށް އުޞޫލުތަކާ ގަވާއިދުތަކާއި
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ޕްރޮޕޯސަލް 

ކުން އަންގަިއގެން ކިހިނެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މި ޕްރޮޕޯސަލްއަކީ ކޮންފަރާތަ

ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލެއްކަން އެނގެންނެތުމާއި މި ޖާފަތާ ގުޅިގެން 

ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަްށ  ،އޮފީހުން އިސްވެ ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެރައީސު

 ؛އަންގާފައިވާކަން އެނގެންެނތްކަމާއި

 

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި  26ގެ މުނާސަބަތުގައި ޖުލައި 50މިނިވަން  -

 ަރސްމީ ޖާފަތް ކޭޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ތިން މިލިައން ހަތްސަތޭކަ ސައްބީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ( 3,726,960.00

ތާ މި މަސައްކަތް ރުފިޔާއަށް މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާ) ފަސްދޮޅަސް

ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އޭރުގެ 

 މިނިސްޓަރު ކަމަށްވާތީއާއި؛ 

 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް  -

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިކަމަށް، ބުނެ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އޮފީހުގެ 

ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުާވފައިވާ ނޯޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ 

އޭރުގެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވީނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން 

އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދާފައިާވކަން އެނގެންެނތުމުންނާިއ، މިމައްސަލައިގެ 

ރާތުން އެފަދަ ހުއްަދއެއް ހޯދާފައި ތަޙުޤީޤުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަ



 

5 
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 ނުވާނެކަމަށް އެމިނިސްޓަރު އިޢުިތރާފްވެފައިވާތީއާއި؛

 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ކޭޓަރިންގ މަސައްކަތް  -

ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ  އެމަސައްކަތުގެ ޙަވާލުކުރަން ފެންނަކަމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އޭރުގެ މިނިސްޓަރު ގާތުގައި ބޭފުޅުން 

ކަމަށް ތަޙުޤީޤުގައި މިނިސްޓަރު ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ

 އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި؛

 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ރޫހަކީ އަދި ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ ބެސްްޓ  -

ރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތްތައް، ޚާއްޞަކޮށް އަގު ބޮޑެތި ޕްރެކްޓިސްއަކީ ޕް

މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމުގައި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތަކީ އެމަސައްކަތެއް 

ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ަފރާތެއްކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު އެމަސައްކަތެއް 

ޙަވާލުކުރަން ނިންމިއިރު  ހަވާލުކުރުންކަމަށްވާއިރު ރަސްމީ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތް

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާަތކީ މިމަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ފެްނވަރުގެ ބައެއްތޯ 

މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި  ޔަޤީންކޮށްފައި ނުވުމާއި، އެފަރާަތކީ

 ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވާތީއާއި؛

 

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގެ ޚާއްޞަ ދަރުބާރާ ގުޅޭ ކަންކަމު 50މިނިވަން  -

 50އޮފީހާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއެުކ ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

އިންސައްތައާ ހަމައަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭނެ ހުއްދައެއް 

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިކަމަށް ބުނެ 

ފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފޭނންސް އެންޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮ

ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދާފައިވާކަން 

އެނގެންނެތުމުނާިއ، މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ދައެއް ހޯާދފައިނުވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެފަދަ ހުއް

 ؛އޭރުގެ މިނިސްޓަރު އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީއާއި

 

މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިސް  -

ފަރާތްތަކާ އަދި އޭރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރާ ގުޅުން އޮންނަ 

 ؛ތަކާ ކަމަށްވާތީއާއިފަރާ

 

ރަސްމީ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެކުރިން މިމަސައްކަތް ކުރުވާނެ  -

ފަރާތެއް ހޯދުމުގެގޮތުން އިުތރު ދެފަރާތަކާ މުއާމަލާތްކޮްށ އޭގެތެރެއިން 

އެއްފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަންތަކެްއ ހޯދާފައިވީނަމަވެސް، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ވީވީއައިޕީ  300ފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާޮގތަށް، މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް

ބޭފުޅުންނަށް ބުފޭ  500ބޭފުޅުންނަށް ބެންކްެއޓް ސްޓައިލަށް ސާވްކޮށްދިނުމަށާއި 

ސްޓައިލަށް ސާވްކޮށްދިނުމަށް، އަގު ހުށަހެޅުމަށް ކުރިން ދެްނެނވުނު ކޯޓޭޝަން 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 ؛ހޯދާފައިވާ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ީދފައިނުވާތީއާއި

 

ވީވީއައިޕީ  300ކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން  ހުށަހަޅާފައިވާޮގތަށް، މަސައް -

ބޭފުޅުންނަށް ބުފޭ  500ބޭފުޅުންނަށް ބެންކްެއޓް ސްޓައިލަށް ސާވްކޮށްދިނުމަށާއި 

ސްޓައިލަށް ސާވްކޮށްދިނުމަށް ުކރިން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ފަރާތަށް ފުރުޞަުތ 

ތަކަށްވުރެ އަުގ ކުޑަވާނެކަމަށް ދިންނަމަ އެފަރާުތން ހުަށހަޅާފައިވާ އަގު

ރަސްމީ ޖާަފތުގެ ކޭޓަރިންގެ މަސައްކަތުގެ ައގަކަށް ރައީސް  ،ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި

އޮފީހާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާ ދެމެދު އެްއބަސްވެފައިވާ އަގު 

ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ( 285.00ކަމުގައިވާ ޖީއެސްޓީ ނުހިމަނައި ބޮލަކަށް 

އެސްޑޮލަރު އަކީ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދީފައިވާ ރިކުއަރމެންޓަށް ޔޫ) ފަހެއް

ބަލާއިރު ކުރިން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑު 

 ؛އަގެއްކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި

 

އާންމުގޮތެއްގައި ކޭޓަރިންގެ ައގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެކަަމށް ނުބެލޭ ބައެއް  -

ކަންތައްތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި 

ހިމަނާފައިވުމާއި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ޚަރަދުތަކުގެ ފައިސާ އެފަރާތަށް 

މާއި، މިކަންތައްތަކުގެ ޚަރަދު ހިމަނާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުން ދައްކަންޖެހޭކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެތެރޭގައިކަން   ؛ފާހަގަކުރެވޭތީއާއިބޮލަކަށް ކަ

 



 

8 
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ރަސްމީ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު  -

ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ވޭޓަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްފަދަ ބައެއް ކަންތައްތައް 

އޮފީހުން  ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެރައީސުމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކައި ބައެްއ މަސައްކަތް ހަ

 ؛ކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 

 

ޕީ ބޭފުޅުންނަށް ތައްޔާރުކުރި މެނޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސޯރބެޓް .އައި.ވީ.ވީ -

ފީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނެއް ގަތުމަށް

އޭރުގެ މިނިސްޓަރު އަންގަިއގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއެކު 

ސޯރބެޓްއަކީ މެނޫގައި ކުރިއްސުރެވެސް މާއި، ސޮއިކޮށްފައިވުއެއްބަސްވުމެއްގައި 

ފައިސާއާބެހޭ  އް ކަމަށްވާއިރު މިކަންކޮށްފައިވަނީ ހިމަނާފައިވާ އައިޓަމެ

 ކަމަށް ވާތީއާއި؛އެންގެވުމުން އެގޮތަށް ނޯޓަުކން  މިނިސްޓަރުސެކްޝަނަށް 

 

އޮފީހުން ބޭނުންވި ގޮތަށް އަދި ބޭުނންވި ފެންވަރަށް  ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެރައީސު -

 ކުރިައށް ގެންދެވިފައި މަަސއްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުންރަސްމީ ޖާފަތުގެ ކަންތައް 

ވާކަމަށް ތީއާއި މިމަސައްކަތުގެ އަގާ އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތެއް ލިިބފައިނުނުވާ

އޮފީހުގެ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެރައީސުމިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންނެގުނު 

 ؛މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާތީ

 

މިކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަުކރެވުނު ކަންތައްތަކަްށ ބަލާއިރު، 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަުކރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚަަރކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ޔާ ދެއްވި ރިޔާސީ ޖާފަތުގެ ކޭޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ޙަވާލުކޮށްފައިމިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އޭރުގެ މިނިސްޓަރު އޭނާގެ 

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ކަމަށްވާީތ، 

ޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ކޮރަ( 2/2000މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަްނަބރު 

، ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 12ގެ ) ޤާނުނު

 13/2008ސާބިތުވާމިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާހުރުމުން، ާޤނޫނު ަންނބަރު 

ވަނަ  2ެގ ) ހ(ވަަނ މާއްދާެގ  25ެގ ) އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނު(

ނަންބަރުގެ ދަށުން މިމަްއސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް އެކުލެވިގެންވާ 

ނޑައަޅައި މައްސަލައެއްކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން ( 2000/2ޤާނޫނު ނަްނބަރ ، ކަ

 ގެދަށުން ) ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާ 12ގެ ) ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ގެ މިނިސްޓަރުއޭރުގެ  އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 . ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިމައްސަލަ ވަނީ ފޮނުވިފައެވެޕޮރޮސިކިއުޓަރ 

 


