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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 ޑިސެންބަރު  2017ން  31 ޑިސެންބަރު  2017އަށް 
 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު

އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ސްޕަވައިޒަރ ކައުންސިލްގެ  ފ.ނިލަންދޫ
 ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  )ދާއިމީ(

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް  އިޢުލާނާއި ރަށުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު ތަފާތުވުމަކީ
ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  އްކަމަކަށް ނުފެންނައެކަމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަމެ

ފޯމު( ގައި އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާކަމަށް  A1އިންޓަރވިއުއަށް މާރކްސް ދޭ ފޯމު )
ޕޮއިންޓް  40އަދި ނަފްސާނީ ޤާބިލްކަމަށް  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިސްމާނީ،
މުތަކަށާއި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓާފުގެ މަޤާ ދިނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސަޕޯޓް

އިންޓަރވިއުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައެއްކަން  ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް
ސިވިލް " ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ 2013 އެޕްރީލް 01

" އުސޫލުތައް  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ސަރވިސްގެ 

މައްސަލައެއް ކަމަކަށް  މި ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނާތީ، އެފޯމުގައި އެބައި ހިމެނުމަކީ
  ނިންމީއެވެ.ނުފެންނާތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

 

ގެ މަޤާމަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ސްޕަވައިޒަރ )ދާއިމީ( ފ.ނިލަންދޫ
 374-A/374/2017/61(IUL)ނަންބަރު  މީހަކު ބޭނުންވެގެން އެ އިދާރާއިން ފ.ނިލަންދޫގައި ކޮށްފައިވާ

ޖަހާފައި ނެތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  ގެޒެޓުގައި އިޢުލާނު( 2017 އޮކްޓޫބަރު  09)
 (2017 އޮކްޓޫބަރު  09) 374-A/374/2017/69(IUL)ގައި ގެޒެޓުގައި ނަންބަރު  2017 އޮކްޓޫބަރު 10

-374(IUL) ނަންބަރު އިޢުލާނު ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ގެޒެޓުގައި ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ
A/374/2017/61  (19 ު2017 އޮކްޓޫބަރ )ީއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު  އިޢުލާނަކ
ކުރިމަތިލީފަހުން  ކަމަށާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން މި ވަޒީފާއަށް އެކިފަރާތްތަކުންއިޢުލާނެއް  ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ

A1 ެއިތުރު ބައެއް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން  ފޯމުގައި )އިންޓަވިއުއަށް މާކްސް ދޭ ފޯމުގައި( މާކްސްދޭނ
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  40ޤާބިލްކަމަށް  ޖިސްމާނީ، އަދި ނަފްސާނީ

1 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު

އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް  މިމައްސަލާގައިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު
 އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ދެންނެވުމަށް  ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ

 ނިންމީއެވެ.

ގައި ހޯމް  2017ނޮވެމްބަރު  23އުފައްދައި  ކްލަބެއްޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ރެކްރިއޭޝަން 
ކަމަށާއި އެކްލަބުގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި  މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް  ކްލަބުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ނޫން ރެކްރިއޭޝަން
ކްލަބުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެމްބަރޝިޕް ދެވިދާނެ 

 ހޯދުމަށްޓަކައި ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން، ޢާންމު ފަރާތްތަކެއް ކްލަބުގައި  ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު

ލާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން  ޓުރަޖިސްޓްރީ ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެފަރާތްތައްވެސް އިންތިޚާބުގައި ވޯ
ގެނައުމަށްޓަކައި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  މިއީ ކްލަބުގެ މަޤާމުތަކަށް ވަކި ފަރާތްތަކެއް

 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށް ބޭނުންކުރުން
 

2 

އޮޑިޓް ކުރާ ފަހަރެއްގައި  ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އޮޑިޓް
 ށް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަ ކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި

ތެލާއި، އެހެނިހެން ވިޔަފާރިއާއި ޢިމާރާތް  ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި
 ފަރާތްތަކުން ގުޅުންހުރި  އާއެވިޔަފާރިތަކަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުއްޔަށް ދެމުންދާ ކަމަށާއި،

އަގު ނިންމަމުންދަނީ ކައުންސިލުން ކަމަށާއި، އަދި  މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި ދަތުރުގެ
ފަރާތްތައް  ގުޅުންހުރިލްގެ ރައީސަށް ތާއީދުކުރާ ރައީސްއާ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ކައުންސި އެވިޔަފާރިތަކަށް 

ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ވަޒީފާތަކަށް  މުންދަނީ ސިޔާސީ މަޤްސަދެއްނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުން ނަގަ
 ފުދުންތެރިކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ކަމަށާއި، މުދަލާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި  ނަގާ މުވައްޒަފުން ލިބޭ މާލީ 

އަދި   ކަމަށާއި،ވަކިކުރަމުންދާ  ރައީސް ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން 
ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން  ކުރުމުގައިވެސް އެކި ފަރާތްތަކަށް އެކި އަގުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ހަދާ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރި

ކަމަށާއި، މިގޮތުން ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް  ކުރަމުން ގެންދަނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ބުނާ  ބުތައް ޢާންމުކުރަމުންނުދާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށްފައިސާގެ ހިސާ ބަލަހައްޓަމުންނުދާ ކަމަށާއި،

 މައްސަލަ.
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ވަނަ  1997ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި،  ޝަކުވާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމެއް އަދި ތާރީޚެއް
އުފެދުނީއްސުރެ ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް  އަހަރު ރ.އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ

ބަޔާންކޮށް، ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އޮޑިޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، ޝަކުވާ
  ނިންމީއެވެ.ކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ދެންނެވުމަށް ކުރާ ފަހަރެއްގައި އޮޑިޓް

ގެއެއް އިން ފެށިގެން އިންޖީނު 1997 ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި
ރައީސާ  ށް ތާއީދުކުރާއަސިލްގެ ރައީސްގޮތުގައި އުނގޫފާރު ކައުން ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ

ބަލަހައްޓަމުންނުދާ ކަމަށާއި،  ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް
ތި ހޯދުމާއި، ކައުންސިލް މެމްބަރުން އިންޖީނުގެއަށް އަގުނުބަލައި ތަކެ އިންޖީނުގެއަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައިވެސް 
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު

ކަމަށް ބުނާ ޢާންމުކުރަމުންނުދާ  ގަތުމަށް ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރު ކުރުމާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތައް  ތަކެތި
 މައްސަލަ. 

 

ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ މޮޅު  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިނާމް ދެމުންދަނީ
 ދަތުރު  ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެއްވަނައާއި އުމްރާދަރިވަރުންނަށް ކަމަށްވުމާއި 

ދީފައިވަނީ ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ދަރިވަރަށް ބ.އޭދަފުށީ ލިބިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ 
ވަރުގެ މަޤާމް ކަމާއި އަދި ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރި  މަރުކަޒުގެ ސެކަންޑަރީ ގްރޭޑުން

 އެމަޤާމަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނާމަކަށްވާތީއާއި އުމްރާ ދަތުރަކީ

މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު  މިކަމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
  ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަށް

ވަނައަށް ދިޔަކަމަށް  2ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކުން  ވަނައަށް ދިޔަ އަދި ރާއްޖޭގެ 1ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން 
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބ.އަތޮޅުދަރިވަރެއް ބ.އޭދަފުށީ  ކުރެވުނީ މުޅިރާއްޖެއަށް އިޢުލާނު
ލީމީ މަރުކަޒުގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބ.އަތޮޅު ތަޢު މަޤާމުގެ އެހެން ފަރާތެއްޕްރިންސިޕަލް އަދި 
  ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ށް ދީފައިވާ އެހެން ދަރިވަރަކަދަތުރު ބ.އޭދަފުށީ  އެއްވަނައާއި އުމްރާ
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ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  މިޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަ ފަރާތަކީ ޞައްޚަ ފަރާތެއްކަމަށް ނުދައްކާތީ ފަރާތްކަމަށް ލިޔެފައިވާ

  ނިންމީއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ " ގައި 25އޮކްޓޫބަރު  2017ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން 
 ނަމުގައި ޕްލޭނެއް ހަދައި އެކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ " ޕްލޭން  އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ދިނުމަށް އެކޮމިޝަނުގެ ބައެއް  ޖާއިޒު ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުންތަކެއްމުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކަށް ނާ
 މަށް ބުނާ މައްސަލަ.މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަ 
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ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް  ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު
 ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވުމަށްސި ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް

 .ނިންމީއެވެ

އޮފީހަށް  މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސަބަބެއް އެންގުމަކާ ނުލައި 3ފެށުނު ހިސާބުގައި  ވަނަ އަހަރު  2017
ށް ސިވިލް އަފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޙާޟިރުނުވެ ހުރި އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ

 ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާއިރު އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވަނީ އޭނާ ވަޒީފާއިން  އެއްވެސް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މުސްކުޅިކުރުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބާހުރެ
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މުސްކުޅިކުރުމަށް ދެކޮޅުހަދަމުންދާއިރު އެޗް.އާރު.ކޮމިޓީން އޭނާ ވަޒީފާއިން

 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލަށް މަޖުބޫރު ކުރުވަމުންދާ އޭނާ
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  1000ހުޅުވާލި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް ފޯމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް  ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ
 އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއަކީ ޕޮއިންޓް ދޭން ނަގާފައިވާ ކޮމިޓީއަކަށްނުވާތީއާއި، އެފެއާޒުން

ފްލެޓަށް އެދި   1000ހުޅުވާލި  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް
އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީގައި  ފޯމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހުށަހަޅާ

ހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، އެފަރާތްތައް ކޮމިޓީގައި  ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ ފްލެޓަށް ފޯމު ލުމަށް ޝަރުޠު
ކަމަށާއި،  ފްލެޓަށް ފޯމު ލުމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތައް އެ މިނިސްޓްރީގައި އެބަތިބި  ހިމަނާފައިވާއިރު 
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު

މަޢުލޫމާތު  އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު
  މީއެވެ.ށް ނިންހޯދެން ނެތުމުން މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަ

 މަށް ކުރުވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން އެދޭކަ އެހެންކަމުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތައް ލައްވައި އެމަސައްކަތް
  ބުނާ މައްސަލަ.

 
ކުރުވުމުގައި  ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އޮޑިޓް

ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި  މިކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އޮޑިޓް ކުރުމަށް އޮޑިޓަރ
  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް

ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
ސިޔާސީ ކަންކަން  ޚިޔާނާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ލައްވައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފައިސާއަށް

އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަކި  ކުރުވާ ކަމަށާއި، އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މާލެއަށް އަންނައިރު 
ދަތުރު ނިންމުމަށްފަހު އެދަތުރުތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ބަހައި އަދި  ތަކެއް ގެންނަ ކަމަށާއި އަދިމުވައްޒަފުން
ވިޔަފާރިއަށް ތަކެތި  ދެންތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ސައިގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ އެއިދާރާގެ

ގުޅުންހުރި ތަންތަނުން ބޮޑުއަގުގައި ބިލް  އެފަރާތްތަކާ ގަތުމުގެ ނަމުގައި މާލެއައިސް ތަކެތި ގަތުމަށްފަހު
ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި،  ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި މުދާ އުފުލުމަށް އަބަދުވެސް އެއް އުޅަނދެއް ހުށަހަޅައި ފައިސާ

ޖަހައި ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ  އަދި އެފަރާތަށްދޭ ޢަދަދަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ބިލުގައި
 ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދީ، އެފަރާތްތަކާ  ށް ފާޑުކިޔަމުންދިޔަރައީސަ

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެފަރާތް ގުޅިގެން   ގުޅުން ބަދަހިކޮށް
އޮފިސަރ   ކުރުވަމުންދަނީ މުނިސިޕަލްޓީއޮފިސަރު ލައްވައި ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ޕްރޮޖެކްޓް

 ބުނާ މައްސަލަ.  މެދުވެރިކޮށްކަމަށް
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އަހަރުގެ ސެކިއުރިޓީ  ވަނަ 2018ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ 
ފަރާތުގެ  4ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ފަރާތަކީ އެއްފަރާތް  3ކަމަށްވާނަމަ އެ  ފަރާތް 3ފަރާތަކީ ގުޅުން އޮތް  3ތެރެއިން 
ފަރާތުން ކަމަށް  2ބިޑް ހުށަހަޅާފައިއެވަނީ ޖުމުލަ  ކަމުގައި ބެލެވޭނެތީ އެ މަސައްކަތަށް 

 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމުން  3ބީލަމަކަށްވާނީ މަދުވެގެން ތަފާތު  ބެލެވޭނެތީއާއި، ވާދަވެރި 

ބާޠިލުކޮށް އަލުން  ފަރާތުން ބިޑް ހުށަނާޅާނަމަ ބިޑްތައް 3ުފަރަތަމ ަފަހުރ ، ކަމަށްވާތީއާއި
ވަނަ މާއްދާގެ  10.31ގަވާއިދުގެ  އިޢުލާންކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު، މި
  ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ލައާމެދު ނުވާތީ މައްސަ

އަހަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް  ވަނަ 2018ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ 
ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި،  04ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2017ނޮވެމްބަރު  13ހޯދުމަށް 

އަމިއްލަ ފަރާތަކީވެސް  03ބިޑުގެ އިތުރުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކުންފުނީގެ  01އިން  ތެރޭފަރާތުގެ  04އެ 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން  04ފަރާތް ކަމަށާއި، ކުރިމަތިލާފައިވާ މި  03އޭނާއާ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފަރާތަކާއި އަދު 

ބަލާއިރު އެންމެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށްހުށަހަޅާފައިވަނީ އަދި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  އެންމެ ދަށް އަގެއް
އިސްވެ ދެންނެވުނު އަމިއްލަ ނަމަވެސް  ކަމަށާއި، ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް ވަކިން މަތިން މާރކްސް ލިބެނީ 

ގެ މަސްލަހަތު އެފަރާތު މި މަސައްކަތް ދިނުމަށްޓަކައި  ށް މިމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވާނެތީ އެފަރާތަށްފަރާތަ
ގައި އަލުން  2017ނޮވެމްބަރު  10ކަމަށް ބުނެ ފަރާތެއްގެ ބިޑުތަކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ  20އޮންނަ 

 .އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު

ގެންދާކަމަށް  ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ގެއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ކަމަށާއި، އެ  ގޯތީގެ ބިމުގެ ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ބިމަކީ 

ވިއްކާލާފައިވާ ބަޔެއްކަމަށް  ށްއަކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގޯތީގެ ވެރި ފަރާތުން އެ ބަޔަކީ 
ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެީއ  ގެއަކީއެމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، 

ނގުން އޯޑިއޯނުގެ އިރުމަތިން ގޭގެ ހުޅައެކަމަށާއި،  އަމިއްލަ މީހެއްގެ އިމާރާތެއް
ދޭތެރޭގައި( ކުރީގައި އެހެން ގެއެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، އެއީވެސް  )ފާގަތިގެއާއި އޯޑިއޯނާ

ދޫކޮށްފައި އޮތް ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި، އެ ގޯތި ފަހުން ދައުލަތުގެ  ކުރިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް
 އޮންނަނީ ފްލެޓް އަޅަން ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ގޯތީގެ ބިން މިހާރު  ބޭނުމަށް

 ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، އެބިމުން ބައެއްގަިއ މަޖީދީމަގުން 

ކަމަށާއި،  ފަނޑިޔާރުމަގަށް ނުކުމެވޭގޮތަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ގޯޅިއެއް ހަދަން ފަށާފައިވާ
އަދި  ށާއި،ގޭގެ ހުޅަނގުން އެ ގޯއްޗާ ޖެހިގެން ކަމައިސްވެ ދެންނެވުނުއެ ގޯޅި އޮންނަނީ 

 ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް  މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާތީ މައްސަލައާމެދު
 ނިންމީއެވެ. 

 ބިމެއް ގެ އެވާ ބިމަކީ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކުރީގެ އޯޑިއޯން ހުރި ބިމުގެ އިރުން އޮތް ބިމުގައި މިހާރު
ކޮންނަން ފަށާފައިވާ  ތުން ތަން ސާފުކޮށް ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށްއެތަނުގައި ގެއެއް ހެދުމުގެ ގޮ ކަމަށް ބުނެ

ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ތިބެނީ ސަރުކާރުގެ  ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ކުރިން ހުރީ ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއް
  ބުނާ މައްސަލަ. މެހެމާނުން ކަމަށް ޕައިލެޓުންނާއި ސަރުކާރުން ބައިތިއްބާ 
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ރެކޯޑް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެތީއާއި  ވަޒީފާއަކަށް ނުވުމުން ކުށުގެމިވަޒީފާއަކީ ސަރުކާރުގެ 
 ށް ނިންމީއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަ މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ  ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ފ.ނިލަންދޫ
މަހަށްވުރެ ގިނަ  01ށް ވަޒީފާ ދީފައިވާތާ މިހާރު ފަރާތަގޮތުގައި ވަޒީފާ ދީފައިވާ  ތުން ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ފަރާ

ބުނާ  ރެކޯޑު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ގެ ކުށުގެއޭނާދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް 
 މައްސަލަ. 
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