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 ކޮމިޝަނުން  ބަލައި   ނިމުނު މައްސަލަތައް 

 01  ސެޕްޓެންބަރު   2021ން  30  ސެޕްޓެންބަރު   2021ށް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު   2018މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  13/09/2021

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޑިާޕޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވަނީ މަރްޔަމް ދީނާ  

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި   2018ޞާލިޙުއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤީޤުގައި ބަލާފައިވާ 

ހުގެ ނިޔަލަށް ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުން ދޯނި ކުއްޔަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަ 2018މަހުން ފެށިގެން 

  06ހިފުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕާޗޭސް އޯޑަރތަކާއި އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެކުންފުނީގެ 

އޯޑަރަކާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދާފައިވަނީ ދަތުރު ކުރުމަށް ޖެނެރަލް  (ހައެއް) ޕާޗޭސް 

ޒިޝަން ފޯމު ލޮޖިސްޓިކް ޑިަޕރޓްމަންޓުން ްޕރޮކިއުމަންޓު ޑިަޕރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމުގެ  ސަރވިސް ރިކުއި

ކުރިންނެވެ. އެކަމަކީ ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން  

ޕާޗޭސް އޯޑަރު   01 މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެ ޕާޗޭސް އޯޑަރުގެ ތެރެއިން

އެ ޕާޗޭސް އޯޑަރާ އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދާފައިވަނީ ދަތުރުކޮށް   ،ތައްޔާރުކޮށް

ނިންމުމަށްފަހުގައިކަން، އެ ޕާޗޭސް އޯޑަރާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ތަކެތި ލިބުމަށްފަހު  

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓުން އެނގެއެވެ.  

 

ހަމައެހެންމެ، ދަތުރު ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕާޗޭސް 

އޯޑަރާއި ދަތުރު ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ގިނަ ރަށްތަކަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާކަމަށް  

ވާކަން އެނގެން ނޯންނަކަމާއި، އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެރަށްތަކަށް މުދާ ގެންގޮސްފައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2018ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން 

ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ދޯންޏަކީ، އެކުންފުނީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް އިސްވެރިޔާ 

އާ ގާތްގުޅުން އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ގަނެފައިވާ ދޯންޏެއް ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ

1 

a 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 އެރަށްތަކަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަންވެސް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތެވެ. 

 

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުން ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބްރާންޗުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ދޯނި  

ށް އެކުންފުނީގައި ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އުސޫލަށް ބަލާއިރު،  ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަ

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ޕާޗޭސް އޯޑަރތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނިން 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން  

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޑިާޕޓްމަންޓްގެ  ، ތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ ހޯދާފައިވީނަމަވެސް

މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙްއާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ، 

އެނގެއެވެ. އަދި އެ   ވެރިޔާއާ މަސްލަހަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކަކުންކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން

ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން ފަރާތަކާ މުޢާމަލާތު ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތެވެ.  

ހަމައެހެންމެ، އެ ޕާޗޭސް އޯަޑރުތަކާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ްޕރޮކިއުމަންޓް  

 ލިޔެކިޔުމެއް އެ ޑިަޕރޓްމަންޓުގައި ނެތްއިރު،  ޑިަޕރޓްމަންޓަށް ލިބިފައިވަނީ ކިހިނެތްކަން އެނގޭފަދަ

 ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް އެނގެއެވެ. 

 

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުން ދަތުރު ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕާޗޭސް އޯޑަރުތަކާ  

ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަކީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ފަރާތްތަކަކުން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން 

ކޯޓޭޝަންތަކެއްކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކުންނާއި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، ކޯޓޭޝަން  

 ކޮލޫސިވް، އަދި  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިޢުތިރާފުން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު، މިކަމަކީ

ކޯޓޭޝަންގައި ހުށަހަޅާ އަގަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުންފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ވާދަވެރިކަން  

 ގެއްލިފައިވެއެވެ. 

 

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ  މަރްޔަމް ދީނާ  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފެބުރުވަރީ   24އިން ފެށިގެން  2018ޖުލައި  09މުޢާމަލާތުތަކަށް ބަލާއިރު،  ޞާލިޙުގެ  މޯބައިލް ފޯނުގެ 

ގެ ނިޔަލަށް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނަށް ކޯޓޭޝަން   2019

،  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާއި،  މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙާ ދެމެދު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުއާމަލާތުކޮށްފައިވާތީ

 އެފަރާތާއި މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙްއާ ދެމެދު ގުޅުން އޮންނަކަން އެނގެއެވެ.

 

މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙް ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގެ ްޕރޮކިއުމަންޓު ޑިަޕރޓްމަންޓުގައި ހުރި  މީގެއިތުރުން، 

ްއަޔްށ  ަތްއާޔުރޮކްށަފިއވާ ޕާޗްޭސޯއަޑރަތާކިއ ޭއާނ ެއ ަމާޤުމްނ ަބަދުލުކިރަފުހްނ، ޯދިނކު ، ދުވަސްވަރު

ިހުފަމްށ ަތްއާޔުރޮކްށަފިއވާ ޕާޗްޭސ ޯއަޑރަތާކ ައާޅިކުޔުމްނ ަމްރަޔްމ ީދާނ ާޞިލްޙ ްޕޮރިކުއަމްނުޓ  

◌ެން ދަތުރު  ިޑަޕރްޓަމްނުޓަގިއ ުހިރ ުދަވްސަވުރ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝުންނ ޯދިނ ުކްއަޔްށ ިހަފިއގ

ލުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށާއި  ކޮށްފައި އެވަނީ މާބޮޑު އަގެއްގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި ޢަމަ

 ދަޢުލަތަށް މާލީގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 

މިމައްސަލާގައި ހޯދާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކާއި ޝަފަވީ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނަށް ދޯނި  

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް  އެދުވަސްވަރު ްޕރޮކިއުމަންޓު ޑިަޕރޓްމަންޓުގައި އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ  

ނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް މަޤާމުގައި ހުރި މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭ 

ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި، ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ ހަމައެކަނި  

މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙްއާ ގާތް ގުޅުން އޮތް ކުންފުނިން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާގެ މަސްލަހަތު އޮތް 

މާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވާދަވެރިކަން ގެއްލި ދަޢުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަން  ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށްކަ

. ހޯދަޑު(ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ތަޙުޤީޤުގައި ހެކި ލިބިފައިވާތީ، މިމައްސަލާގައި މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙް 

) ލް އުޤޫބާތު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު( 9/2014ގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު ) ފުވައްމުލަކު.މައިޒާން، ޏ

ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  (2/2000އަދި ގާނޫނު ނަންބަރު ) ށ (ވަނަ މާއްދާގެ  513ގެ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  ) ހ(ވަނަ މާއްދާ  13އަދި ) ހ (ވަނަ މާއްދާ  12ގެ ) ޤާނޫނު
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ  -އެންޓި ( 13/ 2008ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް   2ގެ ) ހ (ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ޤާނޫނު

 . ނިންމީއެވެ

މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓްގެ ކޮލިޓީ   20/09/2021

ކޮންޓްރޯލަރ އަކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  

އިގެން ކުރިއަށް  ފޭސް އަކަށް ބަހާލަ 03ޑިާޕރޓްމަންޓް (އައި.ސީ.ޓީ) އެވެ. ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ 

ގެންދިއުމަށާއި، އެއިން ކޮންމެ ފޭސް އެއް ނިމުމުން އައި.ސީ.ޓީ ޑިާޕޓްމަންޓުން އެ މަސައްކަތް ޗެކްކޮށް  

އެްޕރޫވް ކުރަންވާނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ފޭސް އެއް ނިންމުމަށް ފަހު ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް  

ންޓުން އެްޕރޫވް ކުރަން ވާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި  ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާ އިންވޮއިސް އައި.ސީ.ޓީ ޑިާޕޓްމަ

ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ކޮލިޓީ  

އާއި އޯތެންޓިސިޓީ އައި.ސީ.ޓީ ޑާިޕޓްމަންޓުން ޗެކްކޮށްފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ. އެކަމަކީ  

ަޕރޭޝަންގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑާިޕޓްމަންޓާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރި އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫންގެ ޒިންމާއެއްކަން  ފެނަކަ ކޯ

ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އެއްބަސްވުމުގައި ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރގައި ހުންނަން ވާނެ ކަމަށް  

މިޓެޑުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލި

 ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 

ނޮވެމްބަރ   08އެ ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރގެ މަސައްކަތް ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ގައި ނިންމުމަށާއި، އެ ސޮފްޓްވެއަރ ނިމުނު ކަމަށް ބެލޭނީ އެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިޒައިން ކޮށް،   2017

އޮކްޓޯބަރ   15މަވެސް، އިމްްޕލިމެންޓް ކުރުމުންކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަ

ގެ ނިޔަލަށް ވެސް އެ ސޮފްޓްވެއަރ ނިންމާފައިނުވާކަމާއި، އަދި ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި   2018

 އެ ސޮފްޓްވެއަރ އިމްްޕލިމެންޓް ކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.  

 

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލްކުރުމަށްޓަކައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބިލިންގ ސޮފްޓްވެޔަރއެއް ހެދުމަށް 2017

އެ  ،އާ ޙަވާލުކުރިނަމަވެސް" ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްޝުވެކް މޯލްޑިވްސް "

ޚިދުމަތް އަދި މިހާތަނަށް ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 

އިރު، އެ ސޮފްޓްވެޔަރ ނިމުނުކަމަށް ލިޔުން ދޫކޮށް، ފައިސާ ލިބިފައިނުވާ

 ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

2 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގައި ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި،  ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރއަށް ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތު 

ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ  

ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފެނަކަ  

އްދަ ދިންކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ހުއްދަދިން ލިޔުމުގައި  ކޯަޕރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހު

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑިާޕޓްމަންޓާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރި އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން އާއި، އެ 

ކުރި ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް ބިލިންގ ޑިާޕޓްމަންޓްގެ ވެރިއެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އޭރު މަސައްކަތް 

 އަޙްމަދު ނަޖާޙު ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

ހަމައެހެންމެ، އެ ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރގެ މަސައްކަތް ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  

ގައި ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޝުވެކް   2017ނޮވެމްބަރ  06ނިންމާފައިނުވަނީސް، އެމަސައްކަތް 

 ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީގައި އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން  މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން

 އަދި އަޙްމަދު ނަޖާޙު ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.   

 

އޭގެއިތުރުން، އެ ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯސްޓްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގެ އަމިއްލަ  

ސާވާރގައި ހުރިކަން އެނގެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް  

 ކަމެއް  ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސާވާރގައި އެ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝުވެކް މޯލްޑިވްސްއަށް  

ހުއްދަދީ، އެކަމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑިާޕޓްމަންޓުން އެ ކުންފުނީގެ  

 ފައިނޭންސް ޑިާޕޓްމަންޓަށް މެމޯއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.   

 

ގެ   3އަދި  2މައެއާއެކު، ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރގެ ފޭސް ހަ

ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިނުވަނީސް، އެ   މަސައްކަތާއި، 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އި.ސީ.ޓީ ޑިާޕޓްމަންޓުން އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ފައިސާ ދޫކޮށްދިނުމަށް އަ

ކުންފުނީގެ ޓެންޑަރ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އިންޓަރނަލް މެމޯ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ވެސް  

 އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫންކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ. 

 

އަދި އެ ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯސްޓްކުރުމަށާއި، ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެ  

ވެއަރގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ނުވިނަމަވެސް އެމަސައްކަތަށްވާ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް  ސޮފްޓް

ދޫކޮށްފައިވަނީ، އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން އަދި އަޙްމަދު ނަޖާޙު ސޮއިކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީ، މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޝުވެކް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް  

 ލިމިޓެޑަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ. 

 

އެހެންކަމުން، ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑިާޕޓްމަންޓާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރި އިސްމާޢީލް ޝަމްޢޫން  

އެއްގެ  (މ.ފެހިވިދުވަރުގެ / ކ.މާލެ) އާއި އެކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް ބިލިންގ ޑިާޕޓްމަންޓްގެ ވެރި

/ ކ.މާލެ) ގެ   13142ހައިޞިއްޔަތުން އޭރު މަސައްކަތް ކުރި އަޙްމަދު ނަޖާޙު (ނަންބަރު ރސ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)   513ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ  9/2014މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)   12ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2/2000ގާނޫނު ނަންބަރު ، އަދި

ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުޒޫފު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް މި  

 މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.  

އއ.ތޮއްޑޫ   ،ވަނަ އަހަރ1978ުމި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  20/09/2021

އޮފީހުން އެރަށު "ބޮކަރުމާގެ" އަށް ހަދައިދީފައިވާ ލެޓިން ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުމަށް އެދި އެ ގޯތީގެ  

ހަމަ  ،ގައި ހުށަހެޅުމުނ2014ްމާރިޗު  03ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއަކާއެކު ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

އަށް އައު ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައިދީފައިވާކަން  އެދުވަހު ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން "ބޮކަރުމާގެ" 

ވަނަ އަހަރު ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ  1978ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބޮކަރުމާގެއަށް 

ކައުންސިލް އައިފަހުން ވަނަ އަހަރު އަލަށްހޮވި އއ.ތޮއްޑޫ  2014

އެރަށު ބޮކަރުމާގޭ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލުން ހައްދާދިން އިރު އެގޯތީގެ  

 އިމަށް ބަދަލުގެނެސް ގޯތި ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

3 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      38 / 7 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގައި އަލުން  2014(ހަތްހާސް އަށްޑިހަ ނުވަ) އަކަފޫޓު ކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެ ގޯއްޗަށް  7,089

(ދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ   10,951.5ސްޓްރީގައި އެ ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ ހަދައިދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖި

ވަނަ އަހަރު އެ ގޯއްޗަށް  1978، ފަންސާސް އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) އަކަފޫޓެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ

(ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދޭއް ޕޮއިންޓް   3,862.5ހަދައިދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށްވުރެ 

އަކަފޫޓު ބޮޑުކޮށް ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. "ބޮކަރުމާގެ" އަށް   ފަހެއް)

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ރަޖިސްޓްރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އއ.ތޮއްޑޫ  ، ވަނަ އަހަރު ހަދައިދީފައިވ2014ާ

.ތޮއްޑޫ) ކަން ތަޙުޤީޤަށް  (މޫންލައިޓް / އއ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ޙަސަން އިބްރާހީމް

 އެނގެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ހަދައިދީފައިވާ ލެޓިން ރަޖިސްޓްރީގައި  1978ހަމައެހެންމެ، އއ.ތޮއްޑޫ ބޮކަރުމާގޭގެ ގޯއްޗަށް 

(ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް)   3,862.5ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންތަކަށްވުރެ 

އަހަރު އެ ގޯއްޗަށް އައު ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައިދީފައިވަނީ އެ ގޯތީގެ ކުރީގެ  ވަނަ 2014އަކަފޫޓް ބޮޑުކޮށް 

އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އައު ކޮށްދިނުމަށް އެދި   ،ރަޖިސްޓްރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެނިފައި ނުވާތީއާއި

އެ ގޯތީގައި  ، ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ

ޖަހާފައިވާ "ކަންމުޑި" ތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވީނަމަވެސް، އެ ގޯއްޗަށް  

ކަންމުޑި ޖަހައިދީފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަދި އަރިއަތޮޅު  

އއ. ތޮއްޑޫ   އި ވެސް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދިއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގަ

ވަނަ އަހަރު ބޮކަރުމާގެއަށް  1978 ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރާ ފޯމާއެކު

 ހުށަހެޅިކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ.  ހަދައިދީފައިވާ ލެޓިން ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ

ވަނަ  2014އއ. ތޮއްޑޫ އޮފީހުން  ،ބޮކަރުމާގެ ގޯތީގެ ލެޓިން ރަޖިސްޓްރީއަށް ބެލުމެއް ނެތި، އެހެންކަމުން

އަހަރު ހަދައިދީފައިވާ "ބޮކަރުމާގެ" ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި  

ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި  ހުރެ ޙަސަން އިބްރާހީމް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2ކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއްކަމަށް   ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ   25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ -ޓި(އެން  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަނޑައަޅައި، 

މޫންލައިޓް / އއ.ތޮއްޑޫ)ގެ މައްޗަށް  (، ގައިވާގޮތުގެމަތިން ޙަސަން އިބްރާހީމް 2މާއްދާގެ (ހ)ގެ 

 ދަޢުވާކުރުމަށް ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ޑީ.ީޕ.އާރ.އެސްއިން ޝަކުވާގައި  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  21/09/2021

އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް  ، ބުނާ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ އިޢުލާނުކޮށް

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ކަން  

ދައްކާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު   އެ ދޯނީގެ ކުލި، ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި

ޚަރަދުގެ ކޯޑުންކަމާއި، އެ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ އެ ސެންޓަރުގެ ދޯންޏެއް އެހެލުމަށްޓަކައިކަން  

 ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

 

ހިލައާއި، ހިލަވެލި، ދަގަނޑުފަދަ ތަކެތި  އެހެންކަމުން، ކުށްވެރިން އުފުލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ދޯނިން 

އެތަކެތި އުފުލާފައިވާކަން ދަތުރު ރިޕޯޓްތަކުން   ،އުފުލާކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް

އެތަކެތި އުފުލުން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުން މަނާ ނުކުރާތީއާއި، އިޢުލާނުކޮށް   ،އެނގެން ނެތުމުންނާއި

އަދި، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ  ، ތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިއަންދާސީހިސާބު

މަރުހަލާގައި ވެސް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައި  

ގެ ޤާނޫނު)ގައި ބުނާފަދަ  (ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމު  2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުވާތީ

-(އެންޓި  13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، 

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ  1ވަނަ މާއްދާގެ ( 25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 އް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެ

ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ެޕނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި 

ގެންގުޅޭ ދޯންޏެއް އެހެލުމުގެ ޚަރަދަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއިން 

މަސްދުވަހަށް  02ރުފިޔާއަށް   98,500.00ޑީ.ީޕ.އާރު.އެސްގެ ބޭނުމަށް 

އެދޯނީގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާއިން  ،ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާކަމަށާއި ދޯންޏެއް 

 ،ބައެއް އެތަނުގެ ދެ ވެރިއަކަށް ލިބޭކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށާއި

މިކަމުގެ ތެރޭގައި ޑީ.ީޕ.އާރު.އެސް ގެ ސްްޕރިންޓެންޑެންޓެއް 

އެތަނުގެ   ،އަދި ،ބައިވެރިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި

 ، ހިލަވެލި ،ން އުފުލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ދޯނިން ހިލައާއިކުށްވެރި

 ދަގަނޑު ފަދަ ތަކެތި އުފުލާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

4 

އެޗް އިން .އެމް.ޖީ.މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައި 21/09/2021

އޮކިއުޭޕޝަނަލް ތެރަޕިސްޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެޖެންސީތަކަށް ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ  

ގެ  .) އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި(އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްިޕޓަލް 

 މީހަކު  އޮކިއުޭޕޝަނަލް ތެރަޕިސްޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް އިންޑީޔާ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

"ކޮންޓްރެކްޓް އެމްްޕލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސިން ހޯދުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު" އިން  

ޓެއްގެ މަޤާމަށް އެދި ޝަކުވާގައި ބުނާ  ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާތީކަމާއި، އޮކިއުޭޕޝަނަލް ތެރަޕިސް އެ

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެްޕލިކޭޝަން ލިބިފައިވަނީ ބިދޭސީ ރެކްރޫޓިންގ އެޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށްކަމާއި، 

އެ އެްޕލިކޭޝަނާ ގުޅިގެން ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި ވެސް އައިޖީއެމްއެޗްއިން މުޢާމަލާތްކުރީ އެ  

، އެ ފަރާތް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އޮކިއޭުޕޝަނަލް ތެރަޕިސްޓުގެ މަޤާމަށް  އެޖެންޓާކަން އެނގެއެވެ. އަދި

ހޮވިފައިވަނީ އޭނާއާ ސްކައިްޕ އިންޓަރވިއުކޮށް އިންޓަރވިއުއިން ފާސްވެގެންކަން ތަޙްޤީޤަށްވަނީ  

 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  

ނު ބިދޭސީ ރެކްރޫޓިންގ  މީގެއިތުރުން، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާއާއި އިސްވެ ދެންނެވު 

މި ދެ ފަރާތަކީ   ،އެޖެންޓާ ދެމެދު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންކަމަށް ވުމުންނާއި، ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ހިނގާ މިފަދަ މުޢާމަލާތުތަކަކީ  

ހަމައެހެންމެ، އިންޓަރވިއުއިން   ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓަށް ފެތޭ މައްސަލަތަކެއް ނޫން 

އެ  ،އޭނާ މާލެ އައިސްފައި ނުވާތީ ،ފާސްވެ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއިން އޮފަރ ލެޓަރ ދީފައިވީނަމަވެސް

އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ސްޓާފުންނާއި ބިދޭސީ ރެކްރޫޓިންގ   ،ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހަމަޖައްސާފައި ނުވާތީ

އެޖެންޓުންނާއި ގުޅުމެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ތަހްޤީޤް ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުން އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ  

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  -(އެންޓި  13/2008ގާނޫނު ނަންބަރު  މި މައްސަލައަކީ  ،ނުވާތީ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް   1ދާގެ (ހ) ގެ ވަނަ މާއް 25

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެކުލެވިގެން 

 

ލައްކަ  3.5ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް 

އެޗްގެ މީހުންނާއި .އެމް.ޖީ.ހޯދަން އެޖެންޓް އެދުނު ކަމަށާއި، އައި

އިންޑިޔާގެ އެޖެންޓުންނާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމަށާއި، 

ނަށް ލިބޭ އެގޮތުން ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުރިއާލާ އެ އެޖެންޓުން 

ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް ހުރިހާ ވަޒީފާތަކެއް ވަނީ ވިއްކާލާފައި ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން   21/09/2021

(ވެމްކޯ) އަށް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންޝިްޕ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް (ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ) ހޯދުމުގެ  

ސީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ނޮނި އިމަޖެން  ،ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާން ނުކޮށް ވެމްކޯއިންމަސައްކަތް 

ސޮލިއުޝަން ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮްޕ ކުރުމަށް ނޮނި  

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ 

އެ ކުންފުނީގެ   ސޮފްޓްވެއަރ އަކީ އިޢުލާނު ކުރުމެއް ނެތި "ވެށިފާރަ "

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބޭނުންވާ ލޯކަލް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕާއަކާ  

އަށް ) ރުފިޔާ  އެއްމިލިއަން( 1,000,000ޙަވާލުކޮށްގެން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ސޮލިއުޝަންއާ ހަވާލުކުރިއިރު، ވެމްކޯ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރީ މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އެވެ. އަދި ވެށިފާރަ  

ވާލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދިޔައީ މުޙައްމަދު ޝިފާޢުގެ ބެލުމުގެ  ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ހަ 

ދަށުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ނޮނި ސޮލިއުޝަންގެ އޯނަރ  

 އާއި މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އާ ގާތް ގުޅުން އޮންނަކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ.  

 

 އިމަޖެންސީ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދަނީ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޑިާޕޓްމަންޓަށް އެ ރިކުއެސްޓެއް  ވެމްކޯގެ

ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮްޕކުރުމަށް ނޮނި   ، ހުށަހެޅުމުން އެ ޑިާޕޓްމަންޓުންކަމަށް ވީނަމަވެސް

ޮޕލިސީއާ ޚިލާފަށްކަން ސޮލިއުޝަންއާ ހަވާލުކުރީ މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އަދި ވެމްކޯގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް އިމަޖެންސީ ރިކުއެސްޓުހަދައި ނޮނި  

ވަނަ ނަންބަރުގައި  8ސޮލިއުޝަންއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ވެމްކޯގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޮޕލިސީގެ 

ލަތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އަދި އެ ރިކުއެސްޓްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން އިމަޖެންސީ ހާ

 ލޮޖިސްޓިކްސް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ޑިާޕޓްމަންޓާއި، ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.  

 

ގައި ވެމްކޯއިން ނޮނި ސޮލިއުޝަންއާއެކު   2017ޖޫން  11ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮްޕކުރުމަށް 

އިޢުލާނުކުރުމެއްނެތި  ، މުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ފަހުން، ވެމްކޯގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލާ ޚިލާފަށްއެއްބަސްވު

ނޮނި ސޮލިއުޝަނުން ވެމްކޯއަށް މުދާ/ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ މުދާ/ޚިދުމަތަކީ  

އްގެ އަތުންވެސް ހޯދޭނެ  އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށްގެން އެފަދަ މުދާ/ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ބައެ

މުދާ/ހިދުމަތް ކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ އަށް ގެނެސްފައިވާ  

އޭގެ ފަހުން  ވެމްކޯއަށް މުދާ/ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ނޮނި ސޮލިއުޝަންއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ   ،އިސްލާހުތަކާއި

 ވަނީ ވެމްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއެވެ.  އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި

 

އޭގެއިތުރުން، ވެށިފާރަ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮްޕ ކުރުމަށް ވެމްކޯއިން ނޮނި ސޮލިއުޝަންއާ ހަވާލުކުރުމާ  

 ޑިވެލޮްޕކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.   ޙަވާލުކޮށްގެން
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހަމައިން ފެށިގެން ނޮނި ސޮލިއުޝަންގެ އޯނަރގެ އެކައުންޓުން މުޙައްމަދު ޝިފާޢުގެ އެކަންޓަށް އެކި  

 ވަސްމަތިން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.  ދު

 

އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ވެމްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ރަސްމީ  

  ޙައިޞިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އަދި  މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއާ ނޮނި ސޮލިއުޝަންގެ އޯނަރއާ 

ދެމެދު އޮތް ގާތްގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނޮނި ސޮލިއުޝަންގެ އޯނަރއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަމާއި،  

އަދި މި މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ،  މި  

ގެ  ޙައްމަދު ޝިފާޢު (ހުވަދޫގެ / ގދ.ތިނަދޫ) މައްސަލައިގައި، ވެމްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، މު

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ   513ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ  9/2014މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު 

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި، މި މައްސަލަ  ދަށުން 

 ްޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.   

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހާ   1438 ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 28/09/2021

ޑްރިލްއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް   02ގުޅިގެން ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމްކުރި 

(އަށްޑިހަ ތިން ހާސް ނުވަދިހަ ދޭއް)   83,092.00ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބުނު 

ވަނަ   08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ރަދު ކުރުމުގައިގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ޚަ ،ރުފިޔާ

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އޯޑަރު ކުރާ   ،އަގުބަލާ ފޯމާއި ،ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ،ބާބު އާއި ޚިލާފަށް

ފޯމް އަދި ބިލްފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތި ޚަރަދުކޮށް އަދި އެ ފައިސާގެ ޗެކާއި ޙަވާލުވެފައިވަނީ އެ ޕޭމަންޓް  

ވައުޗަރަށް ހުއްދަދިން އެއް ފަރާތް ކަމުގައިވާ އޭރު އެ މަރުކަޒުގެ ޑެޕިއުޓީ ްޕރިންސިަޕލްކަން  

ން އެ ޕޭމަންޓު ވައުޗަރާއި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ބިލް ތަކުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ  ފަހު ،ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޯދި ތަކެތި ކަމަށާއި އަދި އެތަކެތި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓީޗަރުންގެ  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  އެ ބިލް ތަކު  ،ޓީމަކުން ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ބަޔާންތަކުން އެނގޭތީއާއި

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް  2016 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ

ރިޯޕޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް" ސުރުޚީގެ 

) ގެ 2009ވަނަ ނަންބަރުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު (  6

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 6.07

އްހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ (އެ 1,000.00ދިނުމުގައި 

ފައިސާ ދިނުމަށް ކްރޮސްކޮށްފައިވާ ޗެކެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނޭކަމަށް  

މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ބޭނުމަކީ އެ ޚަރަދެއް ހިނގި ގޮތުގެ ރެކޯޑް ފަސޭހައިން ފެންނަން 

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުން އޮތުމާއި ފައިސާ ނަހަމަ 

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ޤައުމީ ދުވަހުގެ   ،ކަމުގައި ވާއިރު
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެ   ،ހަމައަށް އެމަރުކަޒަށް ލިބުނު ކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ބިލްގައި ސޮއިކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް

ދަރިވަރެއްގެ ހެދުން ފެހުމަށް   97ތަކެތި ލިބުނު ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން ދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އަދި 

ތި އަދި ހެދުން ފެހުމުގެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރި" ލިސްޓުން އެނގޭތީ އާއި "ތަކެ ،ތަކެތި ޙަވާލުކުރިކަން

(އެއް ހާސް ހަތްދިހަ ފަހެއް)   1,075.00ދަރިވަރުންގެ ހެދުން ފެހުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކުރި އޮޑިޓަރ   2016އެ މަރުކަޒުގެ  ،ރުފިޔާ ޚަރަދު ނުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު

ނެރަލްގެ އޮފިހުގެ އޮޑިޓަރުން އަންގައިގެން ދައްކާފައިވާކަން އެ މަރުކަޒުގެ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ  ޖެ

އެ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް އަދި އަގު ބެލުމުގެ   ،ރަސީދުން އެނގޭތީ އާއި

ރިވަރުންގެ ހެދުން ފެހުމަށް ބޭނުންވާ  ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ޓީޗަރުންގެ ޓީމަކުން ކަން އެނގޭތީ އަދި ދަ 

އެ ފައިސާ ލިބުނު އިރު އެފައިސާއިން  ،ފައިސާ ބަހާފައިވަނީވެސް ޓީޗަރުންގެ ޓީމުން ކަމަށްވާތީ

ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންތަކުން އަދި އެ ހަރަކާތް އޮތް ތާރީޚާ އަޅާ ބެލުމުން އެނގޭތީ  

އިވަނީ ލިޔެކިޔުންނެތަސް ޓީޗަރުންގެ ޓީމު ބައިވެރިކޮށްގެންކަމަށްވާތީ  އެ ޚަރަދުކޮށް ތަކެތި ގަނެފަ  ،އާއި

  ،ޢަމަލުން ނަޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރިކަން ފެންނަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ

އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން  

އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީ އަދި އެ ފައިސާގެ ޗެކާއި ޙަވާލުވެފައިވާ   ،ލުކޮށްފައިވީނަމަވެސްޢަމަ

  ، ފަރާތުން އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނަޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ނަމަވެސް

 ލިބިފައިނުވާތީ އަދި އެ ހަރަކާތަށް  އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ތަޙުޤީޤަށް

އެ ތަކެތި ބެހުމުގައި އަދި ހެދުން ފެހުމުގެ ފައިސާ ދަރިވަރުންނާއި   ،ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައި

މިކަމުގައި ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމުގެ   ،ޙަވާލުކުރުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތައް ބައިވެރި ކޮށްފައިވާތީ

މި މައްސަލައިގައި ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ   ،ޔަތް ސާބިތު ނުވާތީނުވަތަ ހޯދައި ދިނުމުގެ ނި

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ  

ބަރު  ޤާނޫނު ނަން ،ހޯދައިދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން

) ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި 2008/13

ހަރަކާތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ްޕރިންސިަޕލްގެ އަމިއްލަ 

 83,092.00ބޭންކް އެކައުންޓަށް ސްކޫލްގެ ފަންޑް އެކައުންޓުން 

ވަދިހަ ދޭއް) ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތިންހާސް ނު  (އަށްޑިހަ

 މައްސަލަ.
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް  

 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ   28/09/2021

ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް  އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ  

ވަނަ އަހަރު ބެލެހެއްޓުމުގައި ދުވަހަކު ވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިފަިއ 2016ސެކިއުރިޓީ 

ތުން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެގްރިމެންޓާ  ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ފަރާ

އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އަނގަބަހުން   ، އެއްގޮތަށް ކުރަމުން ނުދާތީ

އަންގައި އަދި ލިޔުމުން އެންގުމުން ވެސް އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ  

 ޔުމުން އެނގެއެވެ. ލިޔެކި

ހަމައެހެންމެ، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބުނު އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމަށްފަހު، އެ  

ވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީން  2އިވެލުއޭޝަނުން 

އެ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ  ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުން އޭރު ވެސް 

ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތުގެ ކަންބޮޑުވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ ހިއްސާކޮށް، އެ ކަމާމެދު ކުރެވުނު  

މަޝްވަރާއަށް ފަހުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ބިޑު ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ  

ނަށް ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެ ސްކޫލުން  ސްކޫލުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ދަރިވަރުން

ޒިންމާނަގަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީކަމާއި، އަދި އޭރު އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ (އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ  

ން  މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ) ފަރާތަށް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ރަނގަޅުކުރަން އެންގިފައިވާ ކަންކަ 

 އެ އަހަރުގެ އެހާތަނަށް ވެސް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާތީކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެއެވެ. 

ވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ   2އެހެންކަމުން، އިވެލުއޭޝަނުން 

 މަޤްސަދުގައި ކަން  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ 

ސާބިތުކޮށްދޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން ލިބިފައި  

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ 

އިޢުލާނާ  ޑިސެންބަރުގައި ކުރި  2016ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން 

އްކަތް  ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސަ

ވަނައަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  2ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ޕޮއިންޓްގެ ތަފާތަކުން އެ މަސައްކަތް  6ނަމަވެސް  ،ކަމަށާއި

ލިބެންޖެހެނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު  

 ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކޮރްަޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  -(އެންޓި 2008/13ނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައި 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  25

 މައްސަލައެއް ކަމަށް ނިންމީއެވެ. 

މާރިޗު   09މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި  28/09/2021

"މާމެންދޫން"  ، ނަންބަރު ގޯތި 228ވަނަ އަހަރު ނެގުނު ގުރުއަތުން "ރަސްގެދަރުން" ލިބިފައިވާ 2002

 ވެ. ނަންބަރު ގޯއްޗާ ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެގެއެ  1201ލިބިފައިވާ 

ނަންބަރު ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވަނީ، އަދި ސ.ހިތަދޫ   551ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރަށުގެ ޗާޓުގައި 2011

ވަނަ ނަންބަރު ގޯތީގައި ވަކި މީހެއްގެ ނަން ފެންނަން އޮތް ނަމަވެސް،  551ބިމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ޗާޓުގައި 

ތި ދޫކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދީފައިވަނީ  ނަންބަރު ގޯ 551ހިތަދޫ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރާއި ގުރުއަތު ފޮތުގައި 

ރަށުގެ   ،ނަންބަރު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އެގޮތަށް ހަދައިދީފައިވަނިކޮށް 551އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައިކަމާއި، 

ވަނަ  551ޗާޓުގައި އަދި ސ.ހިތަދޫ ބިމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ޗާޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ ގޯތި (

ދީފައިވާ މީހާ ނޫން އެހެން މީހެއްގެ ނަމަށް އެ ގޯތި ބަދަލުވެފައިވަނީ ކޮންގޮތަކުން  ގޯތި)  ރަޖިސްޓްރީކޮށް

 އެނގެން ނެތެވެ.  

ނަންބަރު ގޯތިކަމަށް   1826ވަނަ ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ މީހާއަށް ދީފައިވަނީ 551 ،މައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި މި

ނަންބަރު ގޯތި   228ރުއަތުން ލިބުނު ނަންބަރު ގޯއްޗަކީ އެމީހާއަށް ގު 1826ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއެއްކަން   ،ޝަރީއަތް މެދުވެތިކޮށް އެހެން މީހެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް

ނަންބަރު ބިން އެ ފަރާތަށް ދިނުމަށް ނިންމައި އެ ބިން  1201ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޝަކުވާގައި ބުނާ 

 ހުން އެންގިކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ސާފުކުރަން އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީ

ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ގުރުއަތުން ގޯއްޗެއް ލިބުނުކަން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް، ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  

  1726ސ.ހިތަދޫ ، އެ ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތުމާ ގުޅިގެން

ވަނަ ދުވަހު އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   2021މާރިޗު  08ންބަރު ގޯތި ނަ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައިދީފައިވެއެވެ. މިއީ ލާޖައްސައިގެން އެފަރާތަށް    2663ނަންބަރު

ވަނަ އަހަރު އެ ރަށުން ދޫކުރި  2008ހިތަދޫގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް .ސ

ނަންބަރު ގޯތި އޭރުގެ ރަށުއޮފީހާއި އަތޮޅުއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން  1826

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތުގެ އަތުން އަތުލާފައިވާ  

ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ އަތޮޅުއޮފީހުގައި ޖެއްސުމުން ެއ ފަރާތަށް ދިނުމަށް 

ރު ބިން ސާފުކުރިފަހުން އެ ބިން އެ ނަންބަ 1201ނިންމައި ދެއްކި 

ފަރާތަށް ދީފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެ އެ ބިންވެސް އަތުލާފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އަކަފޫޓުގެ   3000ލުގައި އަކަފޫޓުގެ ބަދަ 4000ނަންބަރު ގޯތީގެ ބޮޑުމިން ކަމުގައިވާ  1201ލިބުނު 

ދެ   ،ގޯއްޗެއްކަން އެނގޭއިރު، މިއީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގޯތި ލިބުނު ފަރާތަށް އެނގިގެން

 ފަރާތް އެއްބަސްވެގެން ހައްދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއެއްކަން އެނގެއެވެ. 

ސްޓްރީ ނުކޮށް ގިނަ  އެހެންކަމުން، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ގުރުއަތުން ލިބުނު ގޯތި ރަޖި

އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާއި، ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ، ދުވަސްވެފައިވަނީ

  13/2008އިދާރާގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުންކަން އެނގެން ނެތަތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  1ނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ވަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި

ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރްަޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި  

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހިތަދޫ ޕޯޓް   28/09/2021

ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމުގައި ހިތަދޫ ޕޯޓް   1ގރ. ،އެސިސްޓެންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރލިމިޓެޑުގެ 

ލިމިޓެޑުގެ އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ  

ވާ ފަރާތްތައް  އެ މަޤާމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައި، ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް 

އިޢުލާނުގައި ޝަރުތުކޮށްފައިވާ މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ   ،އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރިއިރު

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ   02ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް އެ ކުންފުނިން ބަލާފައި ނުވާކަމާއި، މަދުވެގެން  

ންޓަރވިއު ކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން  ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އި

އެނގެން އޮވެއެވެ. އެ މަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތް، ހޮވާފައިވަނީ އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް  

ލިބިފައިވާތީއާއި، އަދި އިންޓަރވިއުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ 

ކާ އެންމެ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުރީ އޭނާ ކަމަށްވާތީކަން މި މައްސަލައިގެ  މަޞްޢޫލިއްޔަތްތަ

 ލިޔުންތަކުންނާއި އަދި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

  ، ގެ މަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  1ގރ.  ،އެސިސްޓެންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

ވާތީކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު   އެ ފަރާތަކީ ވަކި ސިޔާސީ ާޕޓީއެއްގެ އެކްޓިވިސްޓަކަށް

ގެ  1ހިތަދޫ ޯޕޓް ލިމިޓެޑުން އެސިސްޓެންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ގރ.

މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ 

އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތަކަށް  

އޭނާއަށް ވަޒީފާ   ،ފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއިއެ ވަޒީ

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އޭނާއަކީ ވަކި ސީޔާސީ ާޕޓީއެއްގެ  

 އެކްޓިވިސްޓަކަށްވާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް، އޭނާއަކީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ސިޔާސީ ާޕޓީގެ އެކްޓިވިސްޓެއްކަން އަންގައިދޭ ހެއްކެއް  

ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިތަދޫ ޯޕޓް  

ކަށް ސިޔާސީ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް  ލިމިޓެޑުން އެ މަޤާމާ ގުޅޭ އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަ

އައިސްފައިވާކަން އަދި އެ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް  

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ އެއްވެސް ހެތްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައި ނެތަތީ، މި މައްސަލައިގައި  

ޒަފުން، ހިތަދޫ ޯޕޓް ލިމިޓެޑުގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކިއުރިޓީ  ތުހުމަތުކުރެވުނު ހިތަދޫ ޯޕޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައް

އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 

ހޯދާފައިވާކަމާއި އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މި  

 ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބީ އަދި ޝަފަޙީ ހެކިތަކުން އެނގެން ނެތަތީވެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލައިގެ

) ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި 13/2008

ސަލައެއް  ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައް

 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އެއްގަމު  މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުއްވާ  28/09/2021

އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މެޝިން ރީޑަބަލް ނަންބަރު ބޯޑު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  

ކުންފުންޏަކުންނެވެ.   03މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ވިއޭޝަންގެ ބިޑު ކޮމިޓީން އެ ްޕރޮޖެކްޓް  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭ 

ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުން  

 . އިވެލުއޭޝަނުން ދެވަނަ އަށް ދިޔަ ވަސާޖިއޯ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ

 

ނިންމާފައިވަނީ، އިވެލުއޭޝަނުން   ކުރުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީން ވަސާޖިއޯ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބިޑު އެވޯޑު 

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގުތައް ކުޑަ ނަމަވެސް، އެ ކުންފުނިން  

އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެކުންފުނީގެ ބިޑު .އެމް.އެސް

ނަންބަރު ބޯޑު ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެޝިން ރީޑަބަލް 

މޯލްޑިވްސް  އެ ނަންބަރު ބޯޑުތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ގައި ކޮށްފައިވާ  2019ޑިސެންބަރު  31ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީން 

ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބިޑުތައް  އިޢުލާނާ

ފަރާތަކަށް ބިޑު އެވޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ވަކި 

 ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ.
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

، ވަސާޖިއޯ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބިޑާއެކު ހުށަހެޅި ސާމްަޕލް  އޭގެއިތުރުން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ނަންބަރު ބޯޑުތަކަށްވުރެ އަނެއް ދެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ސާމްަޕލް ބޯޑުތަކުގެ ކޮލިޓީ ދަށް ކަމަށާއި، 

  ގައި ބަޔާންކުރާ، ސާމްަޕލް ނަންބަރު ބޯޑުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ  1މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް 

ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ސާމްަޕލް ނަންބަރު ބޯޑު ހުށަހެޅީ ހަމައެކަނި ވަސާޖިއޯ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  

އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .އެމް.ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެސް

 ވަރުގަދަ މިނާއި ކޮލިޓީއަށް ބެލޭނެކަމަކަށް  ކަމަށާއި، ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސާމްަޕލް ނަންބަރު ބޯޑުތަކުގެ

 ވެސް މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ.   

 

ހަމައެހެންމެ، ތަހުޤީޤުން ބެލިބެލުމުން، ބިޑު ހުށަހެޅި ތިން ކުންފުނިން ވެސް ހުށަހެޅި ސާމްަޕލް ނަންބަރު  

. ންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެއެވެގައި ބަޔާ  1ބޯޑުތަކުގައި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް 

ހަމައެހެންމެ، އިއުލާނާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ބިޑުތަކާއެކު ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމާއި، ބިޑު 

އެވޯޑު ކުރުމުގައި، އެ ލިޔުންތަކާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބިޑު ކޮމެޓީން ބަލާފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤުން  

އާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ  އިޢުލާނާއެކު އެކު، އެނގެއެވެ. ވުމާ

ކަންތައްތަކަކަށް ބަލައި، އިވެލުއޭޝަނުން ދެވަނައަށް ދިޔަ ވަސާޖިއޯ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެ ބިޑު 

ސަދުގައިކަން ތަޙްޤީޤަށް  އެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތަށް ލިބެން ނުޖެހޭ ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުގެ މަޤު

 ސާބިތުވެއެވެ.   

ގައި މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ  2020މާރިޗު  05އަދި މި މައްސަލައަކީ 

އޮފް ފިނޭންސް އާ ޙިއްޞާކޮށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ  

ފިނޭންސް އިން ވަނީ މި މައްސަލަ ބަލައި، މި ްޕރޮޖެކްޓް މައްސަލައެކެވެ. އަދި  މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް  

އޭވިއޭޝަނަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ވަސާޖިއޯ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއެކު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެ އެއްބަސްވުން  

 ގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.    2021ލް އެްޕރީ 15
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 

ވަނަ   25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު -އެންޓި( 2008/13އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރްަޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ   2ގެ ) ހ(މާއްދާގެ 

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބިޑު  

 /ސައިމާ.ގ(ޙަމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ  ،އާއި) ހުޅުދޫ.ސ /ބްލޫބެލް(ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންކަމުގައިވާ ޝިމާޛު ޢަލީ 

 /ގުލްބަކާގެ(މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާދަމް  ،އާއި) ކެޔޮދޫ .ވ /ވައިލެޓްވިލާ (ޢަލީ އިކްރާމް  ،އާއި) މާލެ

އަދި މަރްޔަމް ތަސްލީމާ  ) ހޯރަފުށި . ހއ /ފަތިސްހަނދުވަރުގެ (މަރްޔަމް ސަމާޙަތު  ،އާއި) މަނަދޫ.ނ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ( 2014/9ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) މާލެ. ކ/  9538ނަންބަރު ރސ (

ގެ ދަށުން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި  ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  513ގެ ) ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

މި މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން  ، ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް

 ނިންމީއެވެ. 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބްރިޖް ވިއުއިން ްޕލެޓްފޯމަކާއި ފުޑް   30/09/2021

ތަރައްޤީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  އައުޓްލެޓް އޭރިޔާ އަދި ޕާކިންގ އޭރިޔާއެއް 

  22އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް  03އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު 

ގައި ވެފައިވެއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ "ާޕކިންގ އޭރިއާ" ގައި ފިނިބުއިން   2016ސެްޕޓެންބަރު 

  ،ގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހެޅުމުންވިއްކާ ތަނެއް އެޅުމު

އެއްބަސްވުމުގައިވާ "ާޕކިންގ އޭރިއާ" ހުޅަނގަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އެތަނުގައި ފިނިބުއިން ވިއްކާ ތަނެއް  

  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ،އެޅުމުގެ ހުއްދަ އެ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން

އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދެއް ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   2464، ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން

އެހުއްދައަކީ އޭރު  އިތުރު ފައިދާ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،  ،އިތުރަށްލިބި

ކޮށްފައިވާ ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ގައި ބަޔާން  15ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ބީލަން އުސޫލާ ޚިލާފުކަމެއްކަމާއި، އަދި މިކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދާފައިނުވާކަން  

ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން 

ބްރިޖް ވިއުއިންގ ްޕލެޓްފޯމަކާއި، ފުޑް ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ސަރަޙައްދުގައި 

ންގުމަށް ސްޓްރާޑާ އައުޓްލެޓް އޭރިއާ އަދި ާޕކިން އޭރިއާއެއް ހި

ތު ފަސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަ

އަހަރަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

އެތަނުން " ޗާޓައިމް"ާޕކިންގ އޭރިއާގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 

ނެގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަދަލުދޭން ނިންމައި، އެފައިސާ 

 ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

12 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 އެނގެއެވެ.  

 

ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެ ބިމަށް ބައެއް ބަދަލުތައްގެނެސް، އެ ބިމުގައި އިތުރު ވިޔަފާރި  

،  އަހަރަށް އިތުރުކުރުމަށާއި 05އަހަރުގެ މުއްދަތު އިތުރު  03ކޮށްފައިވާ ކުރުމަށާއި، ބިން ކުއްޔަށްދޫ

  2,000,000.00މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ސީ.އެސް.އާރުގެ ގޮތުގައި 

ން  (ދެމިލިއަން ރުފިޔާ) ދިނުމަށާއި، ޒަމާނީ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ތަރައްޤީކޮށް ސަރުކާރާ ޙަވާލުކޮށްދޭ 

  13ހުށަހަޅާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން، އެ ކުންފުނިން އެދިފައިވާގޮތަށް 

ގައި އެއްބަސްވުމަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވާއިރު، މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ   2017އޭްޕރީލް 

ސޫލާ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ނުހޯދައިކަން  މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާ އާންމު އު

އެނގެއެވެ. މި ްޕރޮޖެކްޓަކީ ކުރު މުއްދަތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ްޕރޮޖެކްޓެއްކަން ްޕރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރާނެ  

އަހަރަށް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު   05ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުން އެނގޭއިރު، އިތުރު 

ޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  އިތުރުކުރުމަކީ އެ މަ

 ސީ.އެސް.އާރްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ކަނޑައެޅި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވެއެވެ.  

 

އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ފައިސާ  

ވަނަ އަހަރުގެ  2018އިން ފެށިގެން  2017ނޮވެންބަރު  01އެގޮތުން،  ،ފައި ނުވާކަމާއިދައްކާ

(އެއްމިލިއަން   1,976,548.00ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް  ނުވަލައްކަ ހަތްދިހަ ހަހާސް ފައްސަތޭކަ ސާޅީސްއަށެއް) ރުފިޔާ ދައްކާފައިނުވާއިރު، އަދި

  ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިދީފައިއޮވެމެ

ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މަންފާވާގޮތަށް އެއްބަސްވުމަށް އެކި   ، އެ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ނުކޮށް

ގެނެސްފައިވާތީ އެކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  ފަހަރު މަތިން ބަދަލުގެނެސް އިޞްލާހުތައް 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށްފައިވާކަން  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 އެނގެއެވެ.  

 

ލިމިޓެޑަށް  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ޗާޓައިމް ނެގުމަށް ނިންމާ އެކަން ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް 

އެކުންފުނިން އެކަމަށް އިޢުތިރާޒުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، ޗާޓައިމް ނަގާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ   ،އެންގުމުން

އަދި ޗާޓައިމް ނެގުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި   ރުހުމާއި އެއްބާރުލުމުގައިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.

ވަނަ އިޞްލާޙު   02 ހިމަނައި އެއްބަސްވުމަށް ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހެޅި ކަންކަން

 ގެނައުމުން ޗާޓައިމްގެ ބަދަލުދިނުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ ނިމިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   

 

އެއްބަސްވުމުގެ  ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދިފައިވާގޮތަށް، ، ޗާޓައިމް ނެގުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި

އަހަރަށް އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން   25މުއްދަތު 

ރައީސުލްޖުމްހޫއްރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލަފައަކަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީ އާއި، އަދި 

ރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޓް

ހޯދުމަށް އަލުން ފޮނުވާފައިވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގައި އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  

އެ ްޕރޮޖެކްޓުގައި ކަން  ، ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސޮއިކޮށް ފޮނުވާފައިވަނީ ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކާފައި ނުވާކަމުގެ ހިނގާފައިވާގޮތާއި، އެ ކު 

އެކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ސެކްޝަން އަދި  ، މަޢުލޫމާތު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވަނިކޮށް

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދުމަކާ ނުލައިކަން އެނގެއެވެ. 

 

ދު މުޢިއްޒު ސޮއިކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ޗާޓައިމް ޑރ.މުޙައްމަ

ޗާޓައިމް އަކީ އިނީޝިއަލް   ،ވަކިކޮށް އެއްބަސްވުން އިޞްލާހުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

  2018އޭްޕރިލް  18ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމާއި، ޗާޓައިމް ނެގުމުގެ ބަދަލެއްގެ 

ގައި އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސްފައިވާ ދެވަނަ އިސްލާޙުގެ ޒަރީޢާއިން ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދުނު  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  26އޭގެފަހުން، ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  އިތުރު ކަންކަމަށް ހުއްދަދީ ބަދަލުދީފައިވެއެވެ. އަދި

  32,165,139.00ތަށް އަލުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އެކުންފުންޏަށް ގައި އެދުނު ގޮ 2018ސެްޕޓެންބަރު 

(ތިރީސް ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް) ރުފިޔާ ހޯދަން  

ހަމަ އެދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށް، ފައިސާގެ ބަދަލަކީ ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ   އޮފީހަށް

ފައިސާއެއްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް އަދި ސްޓްރާޑާ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުރިން ބަދަލު ލިބިފައިވާ ކަމުގެ  

 ޓީ ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ.   ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސި 

 

އަހަރަށް އިތުރުކޮށް އެއްބަސްވުމުގެ   05މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު 

ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  

 ދު ޙަބީބު ކަން އެނގެއެވެ.  އޭރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަ

 

(ސާދަމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް   14,493,427.00ޗާޓައިމްގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 

ހަތަރުސަތޭކަ ހަތާވީސް) ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލަފައަކަށް  

އޮކްޓޫބަރު   14އެދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް، 

  14މި ކޮމިޝަނުން މި ބަދަލު ދިނުން ހުއްޓުވައި، އޭގެ ސަބަބުން ދަޢުލަތަށް ވާންއޮތް  ގައި 2018

 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ހުއްޓުވާފައިވެއެވެ.  

 

ވުމާއެކު، މި މައްސަލައިގައި އޭރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  

ންނަށް ނުވަތަ ދަޢުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތްކަމެއްގެ ފައިދާ  މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރައްޔިތު .ޑރ

ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ލިބެން އޮތް ފައިދާއަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް  

މުޙައްމަދު  .ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމާއި، އޭރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޢިއްޒު އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އޭރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ  މު

އަޙްމަދު ޙަބީބު އެފަރާތުގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު  

 އްކާއި ޤަރީނާތަކުން އެނގެއެވެ.  ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެހެންކަމުން، މި މައްސަލާގައި، ކުރީގެ 

 2000/2މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު .ޑރ

ރައްޔިތުންނަށް   ،ގެ ދަށުން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 13ގެ )ނޫނު ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާ(

ނުވަތަ ދަޢުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތްކަމެއްގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް  

 9/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ނުވަތަ ލިބެން އޮތް ފައިދާއަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ދަޢުވާއާއި

ގެ ދަށުން، ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ  )ށ (ވަނަ މާއްދާގެ 513ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (

ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމާއި، އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ( 9/2014ބަރު އޭރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޙަބީބުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަން

ގެ ދަށުން، ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި  )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ 513ގެ )ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ 

   ްޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ހިންގާ ްޕރޮޖެކްޓުތަކުގައި   30/09/2021

ގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން   2017ޖުލައި  20މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް 

ވެއެވެ. އަދި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން  އެޖެންސީއަކާއެކު އެކުންފުނިން އެއްބަސްވުން ހަދާފައި 15ރެކްރޫޓްކުރާ 

ރެކްރޫޓްކުރުމަށް އެދޭއިރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު އެ އެއްބަސްވުމުގައި ތަފްޞީލްކޮށް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ނަމަވެސް، އިސްވެ ދެންނެވުނު ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި  

ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ޚާއްޞަ   ،އިން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 

ބިދޭސީން (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)ގެ ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 24( ޖޮބް އޯޑަރ ބިދޭސީން ގެނައުމަށް  53 ރެކްރޫޓް ކުރުމަށްޓަކައި، 

ސީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  .ސީ.ޓީ.އެމް ،) ހަދައ2017ިޖުލައި 

އެ ، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ،ކުންފުނިތަކަށް ފޮނުވައި

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ 

ހުށަހަޅަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ އޯޑަރު ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އެ 

13 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ސްެޕޝަލް ޖޮބް އޯޑަރ) ތައްޔާރުކޮށް،   01/2017ޖޮބް އޯޑަރއެއް (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނަންބަރު 

ޓް ލިމިޓެޑް  އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެ 

އާއި، ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ޖޮބް  

 އޯޑަރ އަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީ.އީ.އޯ ގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި އިބްރާހިމް ޒިޔާތުއެވެ.  

 

ެއޖެންސީއަކާއެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން   15އެ ޖޮބް އޯޑަރ އަކީ،  

ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އޯޑަރާ ގުޅިގެން ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން،  

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެވަނަ އޯޑަރއެވެ. އަދި އެއީ ރެކްރޫޓްމަންޓް   ،އެ އޯޑަރ ކެންސަލް ކޮށް

އެޖެންސީތަކާއެކު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް، އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް  

ލިމިޓެޑް އާއި، ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނައުމަށް ހަދާފައިވާ  

އެޖެންސީ ފިޔަވައި އެހެން ރެކްރޫޓްމަންޓް   02ޚާއްޞަ އޯޑަރއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެ 

 އެޖެންސީތަކަށް އެ ޖޮބް އޯޑަރ ފޮނުވާފައިނުވެއެވެ.  

ފުރަތަމަ ޖޮބް އޯޑަރަށް ބަލާއިރު، އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް  

މަންޓް އެޖެންސީތަކުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ފުރަތަމަ އޯޑަރ އީމެއިލްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރެކްރޫޓް

ފޮނުވާފައިވާ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ބިދޭސީންގެ ލިސްޓު  

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް، އެސް.ކޭ  

ސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ  މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ކަންޓްރީ މޯލްޑިވް

 ލިބޭގޮތަށެވެ.  

  

 

އެގޮތުން ދެވަނަ އޯޑަރަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ އުޞޫލަށް 

ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ބައެއް ރެކްރޫޓްމަންޓް  

ކުރިއަށް ގެންދާ  ބިދޭސީން ނެގުމުގެ ްޕރޮސެސް 53ޖޮބް އޯޑަރގައިވާ 

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެސް.ކޭ  ، ތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ނުގެނެވޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސްއެޖެންސީ

މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް މޯލްޑިވްސް  

،  މުގައިއިމިގްރޭޝަނުން ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ދީފައިވާކަމަށް އެ އޯޑަރއާގުޅޭ ހުއްދައިގެ ލިޔު

ނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، މޯލްޑިވްސް  ފައިވެއެވެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ބަޔާންކޮށް

އިމިގްރޭޝަނުން ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރާ އެޖެންސީތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އެޖެންސީއަކަށް ބިދޭސީން  

 ގެނައުމުގައި ޚާއްސަ ލުއިފަސޭހައެއް ދީފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ.  

 

ސްެޕޝަލް ޖޮބް އޯޑަރ ގުޅޭ   01/2017ގެއިތުރުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނަންބަރު އޭ

ގައި މި ކޮމިޝަނުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް   2017އޮގަސްޓު  30މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް 

ސެްޕޝަލް ޖޮބް އޯޑަރގެ ދަށުން   01/2017އަންގާފައިވީނަމަވެސް، އޭގެފަހުން ވެސް ނަންބަރު 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ކަންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް  

 ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ.   33ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް  

 

ރީ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް  އެހެންކަމުން، ހަމައެކަނި އެސް.ކޭ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ކަންޓް

ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނަންބަރު 

ސްެޕޝަލް ޖޮބް އޯޑަރއަކީ އެކުންފުނީގެ ސީ.އީ.އޯ ގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި އިބްރާހިމް   01/2017

 ކުންފުންޏަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް  ޒިޔާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ދެ

ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ދެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަން  

 ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.   

 

،  މައްސަލައިގައި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީ.އީ.އޯގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި، އިބްރާހިމް ޒިޔާތުއެހެންކަމުން، މި 

(ކޮރަްޕޝަން   2/ 2000ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ.އާހަމަ / ކ.މާލެ)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ންގެ  މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަްޕޝަ  12ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  

 ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.   

02/09/21 

 

ގއ.ގެމަނަފުށީ ކުރީގެ ްޕރީސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތަކީ މިހާރު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އެކިއެކި ސެމިނާތަކާއި  

އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެކި އެކި ޚަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންގެންދާ  

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ހޮލިޑޭ ކޭމްުޕގެ ނަމުގައި  ތަނަކަށްވީ ހިނދު ކައުންސިލުގެ ވެރިއެއްގެ އަންހެނުން 

  1000/-ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ކުދިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އަތުން 

އެންމެ   ،އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި 03(އެއްހާސް ރުފިޔާ) ނަގައިގެން ކޭމްްޕ ބާއްވަމުން އަންނަތާ މިހާރު 

ގައި ކަމަށްވާއިރު މިއިން އެއްވެސް   2020އިވަނީ މި ހުސްވި ޑިސެމްބަރު ފަހުން މި ކޭމްްޕ ބޭއްވިފަ

ގއ.ގެމަނަފުށީ   ،ކޭމްޕެއް ބޭއްވުމަށް މީނާގެ އަތުން ކުއްޔެއް ނަގާފައިވާ ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

 ،) ސިޓީގައ2021ިޖަނަވަރީ  413/123/2021/1  )31(DIR)ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު: 

އަހަރު ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު އެއްވެސް   3 ވެރިއެއްގެ އަންހެނުންނަށް ވޭތުވެދިޔަ އެކައުންސިލް

ބޭނުމަކަށް ގެމަނަފުށީ ކުރީގެ ްޕރީސްކޫލް ދީފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވުމާއި މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  އެނގެން ނެތުމާއެކު އޭނާގެ ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހޯދެން ނެތުމުން، މި 

 ނިންމީއެވެ.   ނުކުރުމަށް

ގއ.ގެމަނަފުށީ ކުރީގެ ްޕރީސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތަކީ މިހާރު 

ކައުންސިލުން ބާއްވާ އެކިއެކި ސެމިނާތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ 

ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެކި އެކި ޚަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ކުއްޔަށް  

ދޫކުރަމުންގެންދާ ތަނަކަށްވީ ހިނދު ކައުންސިލުގެ އިސްވެރިއެއްގެ 

އަންހެނުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ހޮލިޑޭ ކޭމްުޕގެ ނަމުގައި ސްކޫލް ޗުއްޓީ  

ކުދިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އަތުން  ދުވަސްވަރު

ނަތާ (އެއްހާސް ރުފިޔާ) ނަގައިގެން ކޭމްްޕ ބާއްވަމުން އަނ1000ް/-

އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން މި ކޭމްޕް  03މިހާރު 

ގައި ކަމަށްވާއިރު މިއިން  2020ބޭއްވިފައިވަނީ މި ހުސްވި ޑިސެމްބަރު 

އެއްވެސް ކޭމްޕެއް ބޭއްވުމަށް މީނާގެ އަތުން ކުއްޔެއް ނަގާފައިވާ ނުވާ  

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

14 
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މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި، ވިލިނގިލީ އެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރައިގެ ދެކުނަށް ހުރި  

ޢިމާރާތާއި ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި އެ އިޢުލާނާއެކު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  

މިފަދަ ބިޑެއްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނިފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ.   ،ކަރުދާހަށް ބަލާއިރު

ނަމަވެސް މިއީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.  

ވުމާއެކު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  އެހެންކަމުން ބިޑުގެ މަސައްކަތް އަދި ނިމިފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައި

ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ބިޑާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އިސްލާހުކޮށްގެން އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް  

ގެންދަން ފެންނަކަމަށް ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވައި މިވަގުތައް މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  

ލިނގިލީގައި އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ ފިހާރައާއި ޖެހިގެން އޮންނަ ގއ.ވި 

ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ކަމަށްވާ ''ތިއަރީ ްޕލާޒާ'' މިހާރު 

ހިންގަމުންއަންނަ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ އެ ފިހާރަ ހިންގައިދޭނޭ 

ގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު އެ  2021ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އޮގަސްޓް 

ޢުޤު ވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތަށް ޝަ 

އޮގަސްޓް ކަމަށްވާއިރު، މަޢުލޫމާތު  25ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ 

ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ޢިމާރާތް ބަލާލުމުގެ  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ނިންމީއެވެ.   ނުކުރުމަށް

 

ފުރުޞަތުދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެތަން 

ތްތަކަށް އެތަނަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތެއްވެސް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާ 

އޮޅުންފިލާފައިނުވާއިރު، ކައުންސިލުގެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ 

ޢިމާރާތުގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރިއަކަށްވާންވާނީ ކޮސްމެޓިކް އެއްޗެތި 

އެހެންކަމުން ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރެވޭގޮތަށް  ވިއްކުންކަމަށާއި، 

ރުވެސް އެ ފިހާރަހިންގަމުންދާ ފަރާތަށް އިޢުލާނުކުރުމަކީ މިހާ

 . މަގުފަހިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

14/09/21 

 

ބިޑު އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ގޯސްކޮށްކަމަށް ނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭކަމެއް ފެންނަން  

ނެތްކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އިވެލުއޭޝަން ކްރިއިޓީރިއާ ފަރުމާކޮށްފައިވާގޮތުން ސަބްޖެކްޓިވްކޮށް މާކްސް  

އަހަރު ދުވަހުގެ   1ސަބަބުން ދައުލަތަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކެޓެގަރީތައް ގިނަކަމާއި، މިކަމުގެ 

ތެރޭގައި ފަސް ލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ލިބޭތީއާއި، ހުށަހެޅި އަގުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް  

ހުރެމެ، ޖުމުލަކޮށް ލިބުނު މާކްސްގައި ކުޑަ ފަރަގެއް ހުރުމުން، ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކީވެސް ކަމަށް  

މިކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލު ކުރަން އެންމެ  ރާތެއްކަން ދޭހަކޮށްދޭތީއާއި، އެކަށޭނެ ޤާބިލު ފަ 

ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަނީ ސަބްޖެކްޓިވްކޮށް މާކްސް ދިނުން ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވޭނެ 

 ކޮމިޝަނުން  ގޮތަކަށް ކްރައިޓީރިއާ ފަރުމާކޮށްގެން އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށްކަމަށާއި، މި މައްސަލަ މި

  ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް އެމް.އެމް.ީޕ.އާރް.ސީގެ ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް 

 ނިންމީއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯަޕރޭޝަން 

(އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ސީ.) އިން، ކޮންޓެންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

ރުފިޔާގެ ފީއަކަށް ކުންފުންޏަކާއި  60,000.00 މަހަކު

ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް އެއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް 

އެހެން ކުންފުންޏަކުން  ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  ކޮށްދިނުމަށް

 .މައްސަލަ
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ދިނުމަކީ ސީދާ މަނާކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް  އިންވިޖިލޭޓަރަކު ޓީޗަރަކަށް ވުމަކީ ނުވަތަ ޓިއުޝަން 

އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެންނެތުމާއި އިންވިޖިލޭޓަރުން އަބަދުވެސް ހޮވަނީ ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން ކަމަށް  

މި   ،ބެލެވިފައިވުމާއި އަދި ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތުން މިނޫން އެހެންކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު   ،ޙުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީމައްސަލައިގައި ތަ

 ނިންމީއެވެ.   ނުކުރުމަށް

އަށް މިހާރު ކިޔަވައިދެމުންދާ ޓީޗަރު  10ބ. ކަމަދޫ ސްކޫލުގައި ގްރޭޑް 

އަދި އެ މާއްދާއަށް އެކްސްޓްރާ ކްލާސްތައްވެސް ނަގަމުންގެންދާ ޓީޗަރު  

އޯލެވެލްގެ އިންވިޖިލޭޓަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ އެއީ ޖީ.ސީ.އީ. 

 .ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

14/09/21 

 

މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުން ނުވަތަ އެހެން  

އެހެންފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުންފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތައްކަމަށް  މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމެއް ކުރިކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި، ޝަކުވާއިން ދޭހަވަނީ  

އްޒަފުންނާމެދު  ކަސްޓްމްސްގެ އިސްވެރިންތަކެއް އެޗް.ީޕ.އޭ ގެ ގަވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މުވަ

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިމައްސަލައިގައި މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  

 ނިންމީއެވެ.  މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ،އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

މީހުން އަށް ޕޮޒިޓިވް ފަރާތްތަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ 19-ކޮވިޑް 

އޮފީހަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ހެލްތް ްޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން 

އަންގާފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ތެރެއިން ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެޗްޕީއޭއިން 

ވެރިން  03އިސް  ނުގުޅާނަމަ އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ 

އަންގަމުންދާކަމަށާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން 

އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު އެތަނުގެ އިސްވެރިން 19-ކޮވިޑް 

 .މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން ސިއްރުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިއީ އެފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތަށް އޭނާއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން   ،މި ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު

ލިބެންވާ ފުރިހަމަ އުޖޫރަ ނުލިބިގެން އެކަން ބަލައި ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައި އޮތް ޝަކުވާއެއްކަމާއި، މި 

ކޮމިޝަނުން   ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ މި

 ނިންމީއެވެ.  ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް

އިލެކެޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވަގުތީ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ފަރާތެއް ވަގުތީ  

މަސައްކަތް ކުރި އިރު އެންމެފަހު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރޭގަނޑާއި 

ރ (ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ  /5605-ދުވާލު މަސައްކަތް ކުރުމުންވެސް 

އިސާއަށްވުރެ ގިނައިން ލިބޭނެ ކަމަށް  ފަސް ރުފިޔާ) ދިނުމުން އެފަ

އެފަރާތުން ހެދި ހިސާބުތަކާ އެ ކޮމިޝަނުގެ އެޗް.އާރު. އިން 

ފަހަރެއްގެ މަތިން  2އޯވަރޓައިމްޝީޓުގައި މައްސަލަ އުޭޅ ކަމަށް ބުނެ 

އޯޓީޝީޓް ހަދައި އިސްލާހުގެ ނަމުގައި ކަނޑައިގެން މުސާރަ 

 .ދި ހުށަހެޅި މައްސަލަކުޑަކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެ
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ރަށެއްގައި އިންޖީނުގެ އަޅާނެތަން ކަނޑައެޅުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތެއް އަޅާނެތަން  

ކަނޑައެޅުން އަދި އެކަމެއްގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ  

ށް ނުވާއިރު، މި ޝަކުވާގައި  ގެއްލުންފަދަ ކަންކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަ

އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިޑު އިޢުލާންކުރުމާއި ބިޑު ހަވާލުކުރުން ނުވަތަ  

މަސައްކަތަށް ހޯދާފައި ހުންނަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައި އެކަމާ ހަވާލުވެގެން ހުރި މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ  

އި އޮތްކަމުގެ އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ނެތްކަމާއި، ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް  ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެއް ކޮށްފަ

ހއ.ދިއްދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް މީހުންއުޅޭ 

ވަރަކަށް ފޫޓް ދުރުގައި)  50ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި (ގޯތިގެދޮރާއި 

އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާއި އަދި 

ޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރުމަށް ދިއްދޫ ޤާނޫނާއި ޤަވާ

ކައުންސިލަށާއި ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނަށް އަންގައިދިނުމަށާއި، އަދި  

އެންގުމާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތް ހުއްޓުމަށް  

20 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހަމައެކަނި ކަމަކީ މިހާރު އިންޖީނުގެ ހުންނަ ޢިމާރާތަކީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ ބައްަޕގެ ގެއާއި 

ންކަމަށް  އިންވެގެން ހުންނަ އިމާރާތަކަށްވުމުން ކޮންމެގޮތަކުންވެސް އެތަން ނެގުމަށް އެފަރާތުން ބޭނުންވު

ބުނެފައިވުން ކަމަށްވާއިރު، އެފަރާތުން ކުރީ ކޮންކަމެއްކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، ލިޔުންތަކަށް  

އިންޖީނުގެއަށް ބިންދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލުން ކަމަށްވާއިރު އެކަމަކީ ބިމާބެހޭ   ،ބަލާއިރު

ޓީގެ ޤަވާއިދުގައި އިންޖީނުގެ ހުންނަންވާނީ މީހުން  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭކަމެއްކަމާއި، އެނަރޖީ އޮތޯރި 

ފޫޓް ދުރުގައިކަމަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ދިއްދޫ އިންޖީނުގެއަކީ   200ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ މަދުވެގެން 

ފެށުނީއްސުރެ މީހުންދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަނެއްކަމުން އެއީ މިއަދު ދިމާވެގެން އުޅޭ 

ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އަދި މިކަމަކީ ވަކިމީހަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  މައްސަލައެއް ނޫން

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތެއްނެތުމާއި  

އެކު މި މައްސަލަ  ދިއްދުއަކީ ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް ބިމުގެ ދަތިކަން ބޮޑު ރަށަކަށްވުމާ

 ނިންމީއެވެ.  ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް

 .އަމުރުކޮށްދީ މައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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  2019ނޮވެންބަރު  28  އެ ސްކޫލުން ދިވެހި ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙަށް

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގުޅިގެން ދިވެހި ޓީޗަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލާފާއިވަނީ ދެ  ގައި ކޮށްފައިވާ 

ރާތް ކަމާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  މި ދެ ފަރާތަކީވެސް ޓީޗަރުގެ މަޤާމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ދެފަ، ފަރާތުންކަމާއި

ފޯމެއް   2ފޯމުގެ  A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ފޯމުގައިވެސް މާކްސް ދީފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން   2ތައްޔާރުކޮށްފައިވާއިރު މި 

 މީހުން ހޮވުމުގައި މާކްސް ދިނުމުގެ އުޞޫލާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަގާމުތަކަށް 

ޚިލާފަށް ކަމާއި، މިގޮތަށް މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް  

މާކްސްދިނުމުގައި މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ އެޗް.އާރު މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި  

ސަބަބުން ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް ސުކޫލުން  އުފެދުނު ޙިޔާލުތަފާތުވުމުގެ 

) ކަން  2021ޖޫން  GS-51-Dpt-101/123/2021/1 )09(11)  ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 

ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޯޕޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދެއްވާފައިވާ  

ދިވެހި ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ   ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙަށް

ދެފަރާތާ އިންޓަރވިއުކޮށް   އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި

ޢާންމުކުރިއިރު އޭގައި ކުށެއް އޮވެގެން އެކަން މާކްސް ޝީޓު 

އިޞްލާޙުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މާކްސް ޝީޓް ޢާންމުކުރިއިރު އެއް 

ފަރާތެއްގެ ޖުމްލަ ޕަސެންޓޭޖަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ފޯމު އިޞްލާޙު ކުރުމުން އެމަގާމަށް ހޮވިފައިވާ  ފޯމު އިޞްލާޙު A2ލަފަޔާއެއްގޮތަށް 

ގައި އެ ފަރާތް އެމަޤާމަށް   2021މާރިޗު  28ފަރާތް އެމަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅައި، 

،  ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި، އެފަރާތަކީ ބޮންޑް ކުރެވޭ ކޯހެއްގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވާތީ

ފެބްރުއަރީ ގައި މަދްރަސަތުލް   2021ޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ވަ

އިފްތިތާޙް ސުކޫލަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޯޕޓުން އެނގެން  

ގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  އޮތަތީ، މިމައްސަލާގައި ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުން ކޮރަޕްޝަން 

 ނިންމީއެވެ.  އެނގެން ނެތަތީ، މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް

23/09/2021 

 

ރިޒޯޓެއް   6ރިޒޯޓުގެ ތެރެއިން  10ހުޅުވާފައިވާ ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހަދައި 

އޮަޕރޭޓްކުރަންފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފައިދާވެފައިވާކަމެއް އެ ރިޒޯޓުތައް ނިސްބަތްވާ ކުންފުނިތަކުގެ  

ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، މީގެތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ސ.ވިލިނގިލި  

ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެއް   4ރިޒޯޓުން ފައިދާ ވެފައިވާ  10ނޭތީއާއި، ހުޅުވާފައިވާ ހިންގާ ކުންފުނިން ހިމެ

ކުންފުނިން ޑިވިޑެންޑް ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އެހެން ކުންފުންޏަކުން ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ވެފައިވާ  

ފުންޏަކުން ސަރުކާރުގެ  ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ރިޒަރވްގައި ފައިސާ ނެތްކަމަށް ފެންނާތީއާއި، އެހެން ކުން

ޝަކުވާގައި ކުންފުނިތަކުން ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި  ، ޙިއްސާއަށްވާ ބަޔަށް ޑިވިޑެންޑް ދައްކާފައިވާތީއާއި

ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާއަށްވާބައި ސަރުކާރުން ހޯދާކަމަށާއި މިގޮތުން ސ.ވިލިނގިލި ހިންގާ ކުންފުނިން ގިނަ  

އިވީނަމަވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ  އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނެފަ

ހަދައިގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ  

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް   2013އޮންނަ ނިސްބަތުން 

ތު ދީފައިވާތީއާއި، ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހަން  ފިނޭންސްއިން މައުލޫމާ

ނިންމަމުންދާ ކުންފުނިތަކުން ޑިވިޑެންޑް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކުރަމުން  

ރުމަށެވެ. އަދި  ގެންދާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކު 

ގައި ސަރުކާރަށް ޑިވިޑެންޑް   2016އަދި  2015ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުނިން  4ފައިދާވެފައިވާ 

ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހަދާފައިވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް 

ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ގިނަ ހިމެނޭއިރު، އެއިން އެއްވެސް 

ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް 

ދައްކަމުން ނުދާކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން 

ހިސާބުތައް އޮޅުވާލައިގެން ގެއްލުންވާކަމަށް ދައްކައި، ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި 

ސަރުކާރުން ހޯދާކަމަށާއި މިގޮތުން  ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާއަށްވާބައި

ސ.ވިލިނގިލި ހިންގާ ފަރާތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދާފައި 

 .ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގައި ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ ޑިވިޑެންޑަށްވާ ފައިސާ ކުންފުނީގެ   2018އާއި  2017ދައްކާފައިވީނަމަވެސް، 

 ގޮތުގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ،  ކޭޝްފްލޯ ޝޯޓޭޖެއްގެ ސަބަބުން ބޭނުންކޮށް ޑިވިޑެންޑްގެ 

ސަރުކާރާއެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހަދާފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ފައިދާ ބަހަން ނިންމަމުންދާ ކުންފުނިތަކުން  

އާއި  2017ޑިވިޑެންޑް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު 

ން ކުންފުންޏަކުން ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ ޑިވިޑެންޑްގެ ފައިސާއަށް ވަނަ އަހަރުގައި އެހެ 2018

ވެފައިވާގޮތެއް ބެއްލެވުމަށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހަދައި ހުޅުވާފައިވާ ރިޒޯޓުތަކުގެ  

ގެ  ތެރެއިން ބައެއް ރިޒޯޓުތަކުން ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުލިބެނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ ބެލުމު 

ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑިޓެއް ހެއްދެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  

 ނިންމީއެވެ.  ފިނޭންސްއަށް އެންގުމަށް

23/09/2021 

 

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ގްރޭޓަރ މާލޭ ވޭސްޓް ޓު އެނަރޖީ ްޕރޮޖެކްޓަށް  

ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ްޕރޮޖެކްޓް އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ޓެކްނިކަލް  

ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވެގެން ޕްރައިސް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން "ލޯވެސްޓް އިވެލުއޭޓެޑް  

ޔާންކުރާ ކަމާއި ލޯވެސްޓް އިވެލުއޭޓެޑް ބިޑް  ބިޑް" އަށް ކަމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓިރިއާގައި ބަ

ްޕރައިސްއަކީ ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑަ އަގު ނޫންކަމާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ލޯވެސްޓް އިވެލުއޭޓެޑް ބިޑް  

ްޕރައިސް އަދި އޮަޕރޭޝަން ޚިދުމަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  -ްޕރައިސްއަކީ ްޕރޮޖެކްޓްގެ ޑިޒައިން ބިލްޑް

ވެލިއު އެއްކުރުމުން އަންނަ އެންމެ ކުޑަ އަގުކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި މި   އަގުގެ ނެޓް ްޕރެޒެންޓް

ްޕރޮޖެކްޓްގެ ބިޑު އެވޯޑު ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީވެސް އެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން އެނގެން  

ތް ކޮށްފައިވާކަން  އޮންނާތީއާއި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ވަކި ބަޔަކަށް ްޕރޮޖެކްޓް ދިނުމަށް މަސައްކަ 

 ނިންމީއެވެ.  ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ނުކުރުމަށް

އޮފް ފިނޭންސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، މިނިސްޓްރީ 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

"ޑިޒައިން ބިލްޑް އެންޑް އެންޑް   ކުރިއަށްގެންދާބޭންކުގެ އެހީގައި 

އޮަޕރޭޓް އޮފް އަ ވޭސްޓް ޓޫ އެނަރޖީ ފެސިލިޓީ އެޓް ތިލަފުށި"  

ްޕރޮޖެކްޓަށް ްޕރައިސް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ 

މަސް  04އަގު ހުށަހަޅާފައި ކުންފުނިން ްޕރައިސް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަހުން 

 މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާއިރު، ބިޑު ވީއިރުވެސް ބިޑާ ގުޅޭ އެއްވެސް

ގައި އީމެއިލްއަކުން  2021އޮގަސްޓް  21ނާކާމިޔާބު ވެފައި ވާކަމަށް 

،  އެކުންފުންޏަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އަންގާފައި ވާކަމަށާއި

ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތައް މިހާރުގެ ރޭޓުން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް  

ހުށަހެޅި އަގާ ބަލާއިރު، ްޕރައިސް ބަދަލުކޮށްލުމުން އެފަރާތުން 

  USDކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގު ބިޑިންގއިން ދެވަނަ އަށް ގޮސްފައިވާ 

ބޮޑު ނަމަވެސް މި ބިޑު އެ ކުންފުންޏަށް އެވޯޑް ކުރުމަށް  8,342,799
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ނިންމައި، އެވޯރޑް ލެޓަރ ޙަވާލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް 

ތު ލިބިފައި ވާކަމަށާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓު  ފަށާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާއި  03ބިޑަރސްގެ ސެކްޝަން 

ކޮލިފިކޭޝަންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ ފަރަގަށް 

ބަލާއިރު ހޮވުނު ފަރާތަކީ ކުޑަ އަގުހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށް 

މިއީ ދައުލަތުގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

މާޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް 

 .ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

27/09/21 

 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިސް މަޤާމުގައި ހުރެ އެފަރާތުން، ދެއްކި ވާހަކަތަކަކީ އަމިއްލަ  

ހައިސިއްޔަތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަކަށް ނުވާތީއާއި، އެ ނޫސް ކޮންފަރެންސަކީ އެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން  

އެފަރާތުން ކުރިކަމަށް ބުނެ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ނޫސް  

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު   އް ނެތުމާއެކުކޮންފަރެންސަކަށްވާތީ މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭފަދަ ކަމެ

 ނިންމީއެވެ.   ނުކުރުމަށް

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިސްމަޤާމެއްގައި ހުރެ އެތަނުގެ  

މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން އަމިއްލަ 

ދަޢުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން  ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށް ބުނެ

 .ރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އިންޓަވިއު ދިން މައްސަލަނޫސްވެ
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މިއީ އެ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ   ،ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް ބަލާއިރު

ލ.ބޮކަތްފުށި ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަން އެނގޭކަމާއި، މިކަމާގުޅޭ ްޕރީބިޑް  

މީޓިންގގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  

ށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން ްޕރީބިޑް މީޓިންގގައި މީހަކު  ކުންފުންޏަކަ

ބައިވެރިކުރުވުމަށް ފޮނުވާއިރުވެސް އެއީ އިސްވެދެންނެވިފަދައިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން  

މަށް ފެންނައިރު އެ ކުންފުނިކަމަށް  ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކުން އަންނަ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަންޖެހޭނެކަ

އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި   ،ބުނެ އެފަރާތުން ފޮނުވި ސިޓީއަށް ބަލާއިރު

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަށް އެނގޭނެ ގޮތެއް އެ ސިޓީގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެީއ 

ވެސް އަދި ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއްވެސް އެ ސިޓީއާއެކު  ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

 398(IUL)-ޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރުލ.މުން

C/398/2021/20 )21  ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2021ޖޫނ (

ވަނަ   2021ޖޫން  27ކުންފުންޏަކުން ްޕރީބިޑް ގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް 

މެއިލް ކުރި ކަމަށާއި، އެއީ -ގައި ސިޓީއެއް އީ 10:34ދުވަހުގެ 

މިނެޓް ކުރިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ  26ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 

ނެތުމުން، އެކަން ފާހަގަކޮށް  ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައި ނެތުމުންނާއި ސީލް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ކުންފުންޏަށް  އެ ސިޓީ ބަލައިނުގަންނަ ކަން

އަންގާފައިވާ އިރު އެ ޖަވާބުގައިވެސް އެޑްރެހެއް،  މެއިލް އިން-އީ

އެ ކުންފުނީގެ  ސޮޔެއް، ނަމެއް، ސީލް އެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެ ސިޓީ ބަލައި ނުގަތުމަށް މުންޑޫ ކައުންސިލުން ނިންމި   ،އެޓޭޗްކޮށްފައިނެތުމުންކަމާއި، މިހެންކަމުން

 ނިންމީއެވެ.   މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް، ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

 ފަރާތް ބިޑުން މަހުރޫމް ކޮށްލުމަށް ސިޓީ ބަލައިގެންފައި ނުވަނީ އެ

ކަމަށާއި، އެ ބިޑް އަލުން ހުޅުވައި އެ ކުންފުންޏަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް 

 .ހަމަޖަސައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

09/09/21 

 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އުޞޫލާޚިލާފަށްކަމަށް އެ ފަރާތަށް 

އެމައްސަލަ ޝަރުޢީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ނިންމުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް އެފަރާތަށް ޖަވާބުދީ،  

މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ފަދަކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މައްސަލަ  

 ނިންމީއެވެ.  ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް

އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުގެ އައުޤާފު އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ 

 142(IUL)-މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު

A1/1/2016/37 )13  ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ 2016އެްޕރީލ (

މު ލިބުން ފަރާތުން އޭގެ ފަހުން އެވަޒީފާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަޤާ

ގައި ވަޒީފާއިން  2021ޖޫން  30އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް 

ކުރީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމަށްފަހު، އިތުރު އިޢުލާނެއްނުކޮށް

ގައި އެ ވަޒީފާ   2021ޖޫން  30ކުރިމަތިލީ އެހެން މީހަކަށް ހަމަ 

 .ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިއީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިާޕޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ އާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިހުރި ގިނަ  

ޝަކުވާ ތަކެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަކުވާއެއްކަމާއި، މި ޝަކުވާއެކު އެފަރާތާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

ހަލާގައިކަމާއި، މި ޝަކުވާގައި އެފަރާތުން މަޤާމުގެ  އެހެން ޝަކުވާތައް  މިހާރުވަނީ އިވެލުއޭޝަން މަރު

ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެއީ ކޮންކަމެއްކަމެއް ބަޔާން  

މިއީ އެފަރާތާއި ގުޅޭގޮތުން   ،ޝަކުވާގައި ހުރި އެހެން ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮށްފައެއްނުވާތީއާއި

ފައިވާ އެހެން ޝަކުވާތަކަށް ބާރުދޭގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށްވާތީ، ޝަކުވާގައިހިމެނޭ މިބައި ހުށަހަޅާ

 ނިންމީއެވެ.  ވަކިން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑާިޕޓްމަންޓެއްގެ އިސްވެރިއަކު މަޤާމުގެ 

ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

 މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ނެތަތީ، މި މައްސަލަ މި  

 ނިންމީއެވެ. ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް

ހދ.ނައިވާދޫ ބަނދަރު ކަނޑިންމަ ތިލަވުމުގެ ސަބަބުން އެތަން 

ފުންކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ވެލިފުނިން ރައްޔިތުންގެ ވަކި ބޭނުންތަކަށް ވެލި 

ދޫކުރުމާއި ވެލި ހެޔޮއަގެއްގައި ވިއްކުމަށާއި، ކުންފުނި ފަދަ  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ރ. (ދިހަ ރުފިޔާ) އަށް ވިއްކަން 10.00ވިޔަފާރިތަކަށް ވެލިގޯންޏެއް 

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައި ކަމަށާއި،  3ދިޔަ ވޭތުވެ

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ބޭއްވި  4ނަމަވެސް 

ރ. (ފަސް ރުފިޔާ) އަށް  5.00ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން އެ އަގު 

ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނައިވާދޫގައި ހުރި އުރީދޫ އެންޓަނާގެ ބުޑަށް  

މުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަގައިގެން، ރައްޔިތުންގެ  ވެލިއެޅު

ވެލިފުނިން މިހާރު ވެލި އަޅާފައިވާއިރު އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ވެލި 

ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ވެރިޔަކު ވެލި ދީގެން ކަން 

 .އެނގިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

16/09/21 

 

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމެްޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ޗީފް ފައިނޭޝަން އޮފިސަރ އަދި ޗީފް  

(ބުރާސްފަތި) ގައި މާލޭ ވޯޓަރ   2020އޮގަސްޓް  27އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 

  MWSC-B/5/ADV/2020/056 (27އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްެޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ނަންބަރު 

އެ އިޢުލާނު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އަދި މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް   ،) އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއ2020ިއޮގަސްޓް 

ސްވަރޭޖް ކޮމްެޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މަޤާމުތަކަށް  

(އަންގާރަ)   2020ސެްޕޓެމްބަރ  01ޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިހަމަވާ ތާރީޚަކަށް ބަ 

ކަމަށްވާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް 

ދުވަސްކަމާއި އެއީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ   03ދީފައިވަނީ ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުކަން   03ކޮށްފައިވާ އެހެން ބައެއް އިޢުލާނުތަކުގައިވެސް ދީފައިވަނީ ކުންފުނިން 

ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މި ކަމާގުޅިގެން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމަްޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ "ލޯކަލް  

 ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިގޮތެއް  ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް ސެލެކްޝަން" ޮޕލިސީގައި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ޖެހުމުގައި

މަޤާމުގެ ތެރެއިން ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ   02ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ 

އެ މަޤާމަށް އަދި އެއްވެސް މީހަކު   ،ފަރާތުންކަމާއި 4މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާނީ 

އެ ކުންފުނީގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް   ކޮމެްޕނީން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް

އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުންފުނީގެ ޗީފް  

ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރއާއި ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމަށް  

 .ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަމީހުން ހޮވުމަށް މަސައްކަތް  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  ، ފަރާތުން ކުރިމަރިލާފައިވާކަމާއި 6މަށް ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާ ،ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށާއި

އިން ފެށިގެން   2020ޑިސެމްބަރ  09 ،އޭގެތެރެއިން އެ މަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތް މަގާމަށް ހަމަޖައްސައި

އެ ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާކަމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްެޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  

) ސިޓީން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު  2021ޖޫން  MWSC-A/3/2021/3147 (13ނަންބަރު 

ފަރާތް  03ދީފައިވެއެވެ. ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތު ތެރެއިން 

އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައިވާގޮތް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްަޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  

) ސިޓީން މި ކޮމިޝަނަށް  2021ސެްޕޓެމްބަރ  MWSC-A/3/2021/4741  (07ނަންބަރު 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެސިޓީގައި ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކަށް  

ން ހުރި  ދެ  ،އިންޓަވިއުއަށް ދައުވަތު ދިނުމުން ހާޟިރުނުވެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި

  ، ފަރާތަށް އިންޓަވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުން އެ މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ނެތްކަން އަންގާފައިވާކަމަށާއި

ދެން ތިބި ތިން ފަރާތްތަކުން އިންޓަވިއުއަށް ހާޟިރުވެފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން  

މީހަކު ނޮމިނޭޓުކޮށް   02ވަނަ އިންޓަވިއުއަށް  02ވިއުކޮށް ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުގައި ތިން ފަރާތަކަށް އިންޓަ 

ފަރާތާ އިންޓަވިއުކޮށްފައިވާކަން "އިވެލުއޭޝަން އޮފް ޖޮބް އެްޕލިކެންޓްސް" ޝީޓްތަކުން   02އެ 

ވިމާ، މި މައްސަލައިގަިއ ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ   އެނގެއެވެ.

 ނިންމީއެވެ.  ރުމަށްތަޙުޤީޤު ނުކު 
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ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އިސްތިޢުފާ   ،ޝަކުވާގައި

  2021މެއި  30ކަމާއި އޭގެ ފަހުން 2021ޖަނަވަރީ  3ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީގައިވާ ތާރީޚަކީ 

އެކުގައިވާ  ޭޕރޯލް އާ 2021ގައި ޖަމާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއި 2021މެއި  31ގައި ތައްޔާރުކޮށް 

ގެ  2021އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އެލަވަންސް ރޯިޕޓުގައި އެ ފަރާތަށް (

ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެންގެ މެއި މަހާ ހަމައަށް) އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ މިކަން  

ރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި  ހިނގާފައިވާގޮތެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލޯކަލް ގަވަ 

މިކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ބަލާއިރު ކޮރަްޕޝަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ކޮމިޝަނަށް  

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ 

މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދީފައިވަނިކޮށް އެ މެންބަރަށް ކޮމިޓީ ، މެންބަރު

އެލަވަންސްދީފައިވާކަން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިފައި ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 އެންގުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

05/09/21 

 

މި މައްސަލައަކީ އިދާރީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވުމާއެކު، މިކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު  

އަޅަންޖެހޭނަމަ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، އަދި އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކޮމިޝަނަށް އަންގައިދިނުމަށާއި، އަދި 

ންގައިދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް  ކޮރަްޕޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމެއް ފާހަގަވާނަމަ އެކަން އަ

 ނިންމީއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް  

ހެލްތު ްޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފެއް (ކޮމިއުނިކަބަލް ޑިޒީސް 

އެންޑް ސަރވައިލަންސް ގެ ދަށުން ހިންގާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ 

ށް  ހެލްތު ސެކްޝަން) އަކީ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކަ 

ވީހިނދު އޭނާއަށް "ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުނަށް ދޭ އެލަވަންސް 

 207(ސްެޕޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް) އަދި ޖީ 206ފޮތުގެ ޖީ 2015

(ރިސްކު އެލަވަންސް)" ނަގަމުން ގެންދަނީ އެ ފޮތުގައިވާ ގޮތަށް  

އޮޅުވާލުމާއި، އޭނާ އެ އެލަވަންސްތައް ނަގަމުން ގެންދަނީ  ނޫންކަމަށާއި، 

ޭއނާ އަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުލިނިކު  މަކަރުހެދުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، 

ތަކެއްގެ ހިންގުމުގައި މަސްއޫލުވެގެން އުޅޭފަރާތެއް ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ތަރާވީހު   1442 ،ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ،ޝަކުވާގައި

ދުވަހުގެ ފައިސާ އުނިކޮށްފައިކަމަށް   13ނަމާދުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިން އިރު ދީފައި ވަނީ 

ބުނެފައިވުމާއެކު މިއީ އިދާރީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވުމުން މި މައްސަލައިގައި  

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް   ،ވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއްވާނަމަކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް ބަލައި ފިޔަ 

 ނިންމީއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށް ފޮނުވައި މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް  

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން  1442ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިން އިރު  މަހުގެ ތަރާވީހު ނަމާދުގެ ފައިސާ ޝަކުވާ 

ދުވަހުގެ ފައިސާ އުނިކޮށްފައި ކަމަށާއި، ވަކި   13 ދީފައި ވަނީ

މުވައްޒަފަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަން 'ޞަލާޙް' މިސްކިތާއި 

'ޢަމަލް' މިސްކިތުގެ ފައިލުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވާނެ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ
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މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ، ސްކޫލްތަކާގުޅޭ ޮޕލިސީތައް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ   މި

ިމ   މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކަމަށްވުމާއެކު މިޝަކުވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވައި 

 ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އެކިއެކި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުންދާއިރު އެ މަސައްކަތް 

ވަނައަހަރުން  2020ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ސްަޕވައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި 

އެގޮތަށް  ފެށިގެން ހަމަޖައްސާފައިހުންނަނީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއް ކަމަށާއި 

އޭނާއާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް ސްަޕވައިޒް ކުރިކަމަށް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ރ. ވަރުޖެހޭއިރު 6000/-އޯޓީ އަޕްޑޭޓްކުރުމުން މަހެއްގެ މައްޗަށް 

ސްކޫލްތަކަކީ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި އުޞޫލްތަކްެއ 

 02ނުވަތަ  ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަކަށްވާއިރު، ވަކިމީހަކަށް މުޅިއަހަރު 

އަހަރުވާންދެން އެފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން 

މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެކަން ދައުރުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިއޮންނަމަމަ 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާޢިމްވެ އަދި އެހެން 

އެއީ އެންމެ  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އިތުރު އާންމުދަނީއެއް ލިބެމުންދިއުން

 .ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

05/09/21 

 

  2މި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ، މި މައްސަލައާގުޅިގެން އެޗް.ޑީ.ސީ ގެ ވެބްސައިޓް ޗެކްކުރި އިރު

ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުން މީގެ ތެރެއިން  

ގައިކަމާއި، އަދި ދެން ހުރި ފަރާތް   2019ޖަނަވަރީ  28 ،އެއް ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ

ގައިކަމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  2020ރިޗު މާ 12 ،ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ

 09ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީގެ ދާއިމީ ލިސްޓްއަކީ 

ގައި ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓަށްވާއިރު މި ލިސްޓުގައި މިދެންނެވި ދެފަރާތުގެ ނަންވެސް   2021ފެބުރުވަރީ 

އި، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތައްވަނީ ޝަރުޠު  ހިމެނިފައިވާކަމާ

ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިކަމާއި، މި ލިސްޓުންވެސް އެކަން އެނގެއޮތުމާއެކު އެހެންކަމުން މި  

ފް ނޭޝަނަލް  މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮ

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ފޮނުވައި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން   ، ްޕލޭނިންގ

 ނިންމީއެވެ.ތަޙުޤީޤުކުރަން ނުކުރުމަށް 

 

ސިވިލް ސަރވިސް ކެޓަގަރީން "ހިޔާ ފްލެޓް" ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  

އޮފީހުން އުފެއްދި ފްލެޓް ތެރޭގައި، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ރައީސް 

ކޮމިޓީން ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވާ އުސޫލުންބޭރުން ތަޅުދަނޑި 

ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، މިހާރުވެސް 

ފްލެޓް ލިބި އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދިނުމުގައި 

ށް ބެލުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް  ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންވާވަރަ

ފެންނާތީއާއި، ވަގުތީ ލިސްޓާއި ދާއިމީ ލިސްޓްގައިވެސް މިފަދަ މީހުންގެ 

ނަންތައް ހުރިއިރު މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ކޮމެންޓެއްވެސް 

ޝަކުވާއެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މިއީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު 

  އިދިނުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީން ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދަ

 .ވެފައިވާ އިހުމާލެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ، މި މައްސަލަ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ދަންނަވައިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ބެއްލެވުމަށްފަހު ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް  

ގދ.ނަޑެއްލާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއް، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

އެތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އޭނާގެ ބޭބެ މަސްތުވާތެކެތި ، ބޭނުންކޮށްގެން
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ދަންނަވައި މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި 

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް  

ޚިލާފަށް  ބޭނުން ކުރަމުންދާއިރުވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ 

އޮޅުވާލައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށް ބަހައްޓާފައި ވާކަމަށާއި، އަދި 

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ފޮނުވައި، އެތަނުން  

ފަރުވާ ހޯދައިދިނުމުންވެސް ރަނގަޅުވެފައިނުވާއިރު ވަޒީފާގައި 

 ލިބޭނީ ބަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި، ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ފަރުވާ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް އިޢުތިރާފުވެގެން ކަމަށްވާއިރު، 

އިޢުތިރާފުވާ ހިސާބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

16/09/21 

 

ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް   ،ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ވުރެ

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ދަންނަވައިގެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށްވާތީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް ފޮނުވައި، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް  

 ނިންމީއެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށް، މުއްދަތު  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުއްދަތު ސެކްޝަނުގެ 

އެލަވަންސާއި އެހެނިހެން ބައެއް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި އެ ކޯޓުން 

 ކޮރަްޕޝަނުގެ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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ލޯކަލް ގަވަރންމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮލޯއަްޕ ހެދުމަށްޓަކައި ފޮނުވައި، ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  

ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީގެ މާނަ ނުބައިކޮށް ނަގާފައިވާތީ އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް  

ވާނެކަން ބަޔާންކުރުމަށް އަތޮޅު  ގެނެސް ކޮމިޝަނުން އެފަދަ ސިޓީ އެއް އަދި އެންގުމެއް ފޮނުވާފައި ނު

 ނިންމީއެވެ. ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮނުވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް 

ސުނާމީ ކާރިޡާއާ ގުޅިގެން ށ. ނަރުދޫ ގެއަކަށް ލިބުނު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 

ގެދޮރު އެޅުމަށް އެހެން ބިމެއް ދޫކުރުމުން އެ ފަރާތުން އެ ބިމުގައި 

ފެށިނަމަވެސް ކުރީގެ ގޯތިވެސް އެ ފަރާތުން އެކި ގެދޮރުއަޅައި ދިރިއުޅެން 

ކޮރަްޕޝަން  -އެންޓި  ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާތީ މި މައްސަލަ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ބިން ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް 

އެންގުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަރުދޫ ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް 

 .ވާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަކައުންސިލުން އެކަން ހުއްޓު
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އަލްމަދުރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޓީޗަރަކަށް އުޅެމުން ދަނިކޮށް ޝަކުވާ  

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމަށް އެ ސްކޫލުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް 

ގެ ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށް ވަޒީފާއިން  ފުރިހަމަނުކޮށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމާއި، މި ސަބަބަށްޓަކައި އެ ފަރާތު

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސިވިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ 

އިން   VTR/2018/193ނަންބަރުޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަކިކޮށް ހޭދަވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއި އިނާޔާތް އެ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއި  

ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މިއީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއ އިޖުރާއަތުތަކަށް 

ފައިވާ އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކަށްވުމާއި، މިއީ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއްގެ  ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާ 

ސަބަބުން ހިނގި ކަމަކަށް ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ  

ކަންކަން ތަކުރާރު ނުވާނެހެން ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

މަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދެންނެވުމަށް  އަލް

 ނިންމީއެވެ. 

ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އޭނާ އެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އޭނާ ވަޒީފާ 

އަދާކުރި އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ އިސްވެރިން 

 މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

 

 


