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   ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

   ދިވެހިރާއްޖެ 
 
 

 އިޖްރާއީ ނިންމުން 
 
  ު2012 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/105 

 
  ިފަރާތް:މައްސަލަ ހުށަހެޅ  
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  ްއިޖްރާއީ ނިންމުނ: 
ދިވެިހރާއްޭޖަގއި ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަްށ ދިވެހި ަސރުކާރުެގ 
ފަރާތުން ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭަޝްނ އާއި ނެްކސްބިޒް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެފަިއާވ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަްށ -ށް އެންޓި އެއްބަސްވުމުަގއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަިހވާގޮަތށް ކަްނތައްތަކެއް ިހނގާފައިވާކަމަ 
ފާހަގަކުެރވި، ބޯޑަރ ކޮްނޓްރޯލް ސިްސޓަމްގެ މަަސއްކަތް އިތުަރށް ކުރިޔަށް ގެންދާނަމަ ނޭޝެަނލް ްޕލޭިންނ 
ކައުންިސލަްށ ނުވަތަ ވަީޒރުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަަހަޅއި އެފަރާތުްނ ނިންމާ ިނންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ާއރު.އެފް.ީޕ 

ކޮރަޕްަޝްނ -ވަަނ ުދވަހު އެންޓި  2866ޖެުނއަރީ  23ލުްނ ބިޑްކޮށްގެްނ ކުރިައށް ެގންދިޔުަމށް، ތައްޔާރުކޮށް، އަ
ވަަނ ދުަވހު ބޭއްވި ވަޒީުރްނެގ  2866އޮކްޓޯބަރ  60ކޮމިޝަނުން އަްނގާފަިއވަިނކޮށް މިއެްނުގމާ ޚިލާފަށް 
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ްކސްބިޒް ލިމިެޓޑާ ދެމެދު ެވފައިާވ މަޖިލިހުން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިްގޭރޝަން އެންްޑ އެމިގްރޭޝަން ާއއި ނެ
ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަންެގ -ވަނަ ދުވަުހ އެންޓި  2866ެޖނުއަީރ  23އެއްބަްސވުމަްށ ޢަމަލުކުރުމަށް ިނންމާފަިއވާތީ، 

ފަރާތުން ެއންގި ެއްނގުމަްށ ޢަމަލުކުރުމަކީ ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްޭރޝަންގެ ަމއްޗަްށ 
ނަޑއަޅައިިދުނމަށް އެިދ ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް އިމިގްރޭަޝްނ އެންްޑ ޤާނޫނު ާލިޒމްކު ރާ ކަމެއްކަމަށް ކަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް -އެމިގްރޭަޝަނށް ދަޢުވާ ިލބޭގޮތަށް ިދެވހި ދައުލަުތެގ މައްޗަށް ެއންޓި
އިޯކޓަށް ހުށަަހާޅފައިާވ ޤަޟިއްާޔ ިއސްތިުއނާފުކުރުމަށް ހަ Cv-C/2011/2158ހުށަހެޅި އެޯކޓުގެ ަނންބަުރ 

ޤަޟިްއޔާ( ގައި ދައުލަތުގެ ފަާރުތްނ  HC-A/105/2012 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަނންބަރުމައްސަލަ 
ދުވަހު ާޙޟިރުވެ ަދުއލަތް ތަމްސީުލކުރާނެ ފަރާްތތަކުގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖަްއާސފައިވާ  2862މެއި  81ހައިކޯޓަށް 

ުއޝާމް އަކީ، މި ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ިސސްޓަމްގެ ޕްޮރޖެކްޓް ނެކްސްިބްޒ  ދެފަރާތުގެ ެތރޭގައި ހިމެޭނ އަޙްމަދު
ރޑް ކުިރ ޓެންޑަރ އިވެުލއޭޝަްނ ބޯޑުގެ ެމންބަރެއްގެ ޮގތުގައި ހިެމޭނ ފަރާތަކަށްވާތީއާއި،  ލިމިޓެޑަށް އެވޯ

ޑް އެމިގްޭރޝަްނ މިމައްސަލަިއެގ މައުޟޫއަީކ ދިވެހި ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްަމްނޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެން
އާއި ނެކްްސބިޒް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ުގޭޅގޮތުން ހުށަެހޅިފައިވާ މަްއސަލައަކަށްވުާމއެކު، 
 ،މިމައްސަލާގަިއ އަޙްމަދު އުޝާމް ދަުއލަތް ތަމްސީލުކުރުމަކީ މަސްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް ޮއތްކަމެއްކަމަށްވާތީ 

ކަމެއްކަމުގައިބުނެ  އިޢުތިރާޟްކުރާ ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަން-ކުރުމަކީ އެންޓި އަޙްމަދު ުއޝާމް ދައުަލތް ތަމްސީލު
 ،އިޖްރާއީ އިުޢތިރާޟެއް ހުަށހެޅުމުން

ފައިވާ މި އިޖްރާީއ އިޢުތިާރޟާއި ެއ ުހށަހަޅާ ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނުން -އެންޓި 
 ަޖާވބަށް ބަލާއިރު، ފައިވާދީދައުލަުތގެ ފަރާތުން ސަބަުބތަކަށާއި އަދި އެ އިޢުތިާރޟަށް  އިޢުތިރާޟް ބިނާކުރި

އުލަތް ތަްމސީލްކުރުމަށް އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފަިއވަީނ ެއ ދަ
އޮފީހުގެ ެޑިޕއުޓީ ސޮލިިސޓަރ ޖެނެރަްލ އަޙްމަދު ުއޝާމް އާއި ޑެޕިއުޓީ ސްޭޓޓް އެޓަރނީ މަރްޔަމް ުޝނާނާ 

ނީ އެޓަރނީ ެޖެނރަލް ތަމްސީްލ ކުރުމަށްކަމުގައި ވީނަމަެވސް، ކަމާއި، އަޙްމަދު އުޝާމް ިމމައްސަާލގައި ޙާޟިރުވަ 
އަޙްމަދު އުޝާމްއަކީ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ މައްސަަލ އިވެލުއޭޓްުކރި ޓެންޑަރ އިވެުލއޭޝަްނ ބޯުޑެގ 

ރާތަަކށްވާތީ، މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމެނޭ ެއއް ފަާރތްކަމުގަިއވެފައި، އަިދ މިކަމުގައި ޢަމަީލގޮތުްނ ބަިއވެރިވި ފަ
ރޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމަްށ ޓެންޑަރ ކުރުމުގަިއ  އަދި މިާހުރ މިބެލެވޭ މައްސަލައަީކ ބޯ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން އަލުން ބިޑުޮކށްގެްނ -ކޮރަޕްޝަނަްށ މަގުފަހިވާ ޢަމަލުތަކެއް އެންޓި 
ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ޝަން ކޮިމޝަނުން އަްނގާފައިވަނިކޮްށ އެންޓިކޮރަޕް-އެކަން ކުރިައށް ގެންިދއުަމށް އެންޓި 
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އެަކމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަެހިޅފައިާވ ، އެްނގުމާ ޚިލާފަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންގޮސްފައި ޮއތުމުން
  ،ށްވާތީމައްސަލަެއއްަކމަ

ައއުމަކީ އެންެމ މި މައްސަލަިއގައި ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު އުާޝމް ވަކާލާތުކުރަން 
މަސްލަހަތު އޮތްގޮތް ކަަމށް ނުފެްނާނތީ، އަހްމަުދ އުޝާމްއަްށ މި މައްސަލަިއގައި ދައުލަތް ތަްމސީލު 

 ނުކުރެޭވނެކަަމށް މި މައްަސލަ ބެލުމުގައި ބައިވެިރވި ުހރިހާ ަފނޑިާޔރުންގެ އިްއިތފާޤުން ަކނޑައަޅައިފީމެވެ.

  

 :އިޖްރާއީ މައްސަލަ ނިންމީ 
 
 
 

 އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު    
ނޑިޔާރު(       )ފަ

 ޙަމީދު هللا ޢަބްދު      
ނިޑޔާރު(         )ފަ

 ޔޫުސފް ޙުސައިން      
ނޑިާޔރު(           )ފަ

 


