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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ޝަކުވާގައި، ބީލަން ހުށަހެޅުނުއިރު ހުރިހާ  މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ 

 ލީނިއެޖްގެ އެބައި  ،މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައިވާކަމަށާއިޖަހާފައިވުން ޝަރުޠެއްކަމަށް  ޞަފްޙާއެއްގައި ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު
ބިޑް  އަށް Aފުރިހަމަނުވާތީ ރަސްގެ ޖަހާފައިވާކަން ބިޑް ބަލައިގަތް ފޯމްގައިވާކަމަށާއި، ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ކޮމްޕެނީ 

ނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް  ،ހުށަހެޅިކަމަށާއިޝީޓްގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް ފޯމު  ކާމިޔާބު ނުވާކަމަށް ސިޓީ ލިބުމުން ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރި
ގައި ބަލައިގަތް ބިޑް  2020ޖަނަވަރީ  06 އެކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރިކަމަށާއި، ،މަޢުލޫމާތު ނުދޭ ކަމަށާއި އެ

ފުރުޞަތު އެބައޮތްކަމަށާއި،  މުގެވަކިފަރާތަކަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން އެޑްވާންޓޭޖް ދިނުމަށް ކަމަށް ބެލު އިވެލުއޭޓް ނުކޮށް ލަސްކުރީ
ބުނެފައިވެއެވެ. މި  ރަނގަޅަށްތޯއާއި ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތަށް އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ ކަމަށް  ބަލަން ބޭނުންވަނީ އިވެލުއޭޝަން ދިޔައީ

 ދުވަހުއެވެ. ވަނަ 2020މާރިޗު  10މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ  Aނީ އެ ބީލަމާ ގުޅިގެން އިސްވެ ދެންނެވުނު ކޮމްޕެ
ޖަވާބުދީފައެވެ. އެ ޖަވާބުގައިވަނީ އެ  ވަނަ ދުވަހު އެފަރާތަށް ވަނީ 2020މާރިޗު  15ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ  ކޮމިޝަނުގެ

އިން ހުށަހަޅާފައިވާ  A ގުޅިގެން ކޮމްޕެނީ އިޢުލާނާ AD-2019/284(A)ނަންބަރު  މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސްޓޭންޑް ފަންކާއާއި ފޯލްޑަބަލް ޓޭބަލް ހޯދުމަށް 
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑު އިވެލުއޭޝަންގައި މަންފާއެއް 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ މި ބިޑުތައް ހޯދައިދިނުމަށް 
 އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
 ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑް ފޭން އަދި ފޯލްޑެބަލް ޓޭބަލް އޭގެ ކުރިން އެ  އަންދާސީހިސާބުގައިވާ އަގަކީ އިޢުލާނުގައި

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތީ ދަ ކޮމިޝަނަށް ހޯދާފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް އެ
 ކަމަށެވެ. ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލްކޮށްފައިވާ 3ގެ  )ޅ( 10.45ގެ  10ބާބު 

ނިންމާފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  ވަނަ ދުވަހު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބިޑް ކޮމެޓީން 2020ފެބުރުވަރީ  19
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ކުލިއަރެންސް ރިޕޯޓް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ އެ ބިޑް  އަންދާސީހިސާބާއެކު އިން  Bތެރެއިން ކޮމްޕެނީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑް  ށްއަންދާސީހިސާބުގައިވާ އަގަކީ އިޢުލާނުގައި ހޯދުމަ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ Aބާޠިލްކުރުމަށާއި، ކޮމްޕެނީ 
ނުފެންނާތީ  ކޮމިޝަނަށް ހޯދާފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް ފޭން އަދި ފޯލްޑެބަލް ޓޭބަލް އޭގެ ކުރިން އެ
ބިޑް ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެފަރާތުގެ  ވަނަ 3)ޅ( ގެ  10.45ގެ  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

 އަށް ބިޑް އެވޯޑްކުރުމަށެވެ. Cއިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތީން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ކޮމްޕެނީ  ބާޠިލްކުރުމަށާއި، އަދި ބިޑް

ލިބިފައިވަނީ އަށް  Dޕޮއިންޓެވެ. އަދި ކޮމްޕެނީ  95އަށް ލިބިފައިވަނީ  Cޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތުގެ ތަފުސީލަށް ބަލާއިރު ކޮމްޕެނީ 
އަގެއްކަމާއި އަދި ކުރު މުއްދަތެއްކަން  ވުރެ ކުޑަ އަށް Dހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮމްޕެނީ  އިން Cކޮމްޕެނީ  ވެ.ޕޮއިންޓެ  88.69

 ޕޮއިންޓް އިތުރުވެއެވެ. އަށް ލިބިފައިވާ Cށްވުރެ ކޮމްޕެނީ އަ Dކޮމްޕެނީ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން،

)ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަދެރުފިޔާ  982.68ފަންކާއެއް  ވަނަ އަހަރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސްޓޭންޑް ފަންކާ ހޯދާފައިވަނީ 2018
ހަތަރެއް(  )ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް 954.00އަދި ފޯލްޑިންގ ޓޭބަލް ހޯދާފައިވަނީ ޓޭބަލްއެއް  ފަސްދޮޅަސް އަށްލާރި( އަށެވެ.

ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަހަތެއް( ރުފިޔާއަށް އަދި )  477.00ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފޯލްޑެބަލް ޓޭބަލްއެއް  ންއި Aރުފިޔާއަށެވެ. ކޮމްޕެނީ 
ފޯލްޑިންގ ޓޭބަލް  620ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސްފަސް ރުފިޔާ އަށްލާރި( އަށް، އަދި ޖުމްލަ ) 455.08 ސްޓޭންޑިންގ ފަންކާއެއް

ސާޅީސްއެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހި( ރުފިޔާއަށް ތިންސަތޭކަ) 341,320.00ސްޓޭންޑިންގ ފަންކާ،  100އާއި 
  ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށެވެ.

)އެއްހާސް  1675.00އަގުތަކަށް ބަލާއިރު ސްޓޭންޑިންގ ފަންކާއެއް  ން ހުށަހަޅާފައިވާއި Cއަދި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ކޮމްޕެނީ 
އަށާވީސް( ރުފިޔާއަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް  ތްސަތޭކަ )ހަ 728.00ހަތްދިހަފަހެއް( ރުފިޔާއަށް އަދި ފޯލްޑަބަލް ޓޭބަލްއެއް  ހަސަތޭކަ 
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯލްޑަބަލް ޓޭބަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް 620ސްޓެންޑިންގ ފަންކާ އަދި  100ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ޖުމްލަ 

 ލާރި( އެވެ. ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް )ހަސަތޭކަފަންސާސްފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ 655,991.60އަގަކީ 

ވަނަ ދުވަހު އެފަރާތަށް އެންގުމުން،  2020ފެބުރުވަރީ  20ކޮމިޝަނުން  އަށް އެ ބިޑް ކާމިޔާބުވިކަން އިލެކްޝަންސް Cކޮމްޕެނީ 
މުއްދަތަށް ސަޕްލައިކޮށްދެވެން ނެތުމުން  ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ އިޢުލާނުގައި

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ބަސްވުމުގައި އެފަރާތުންއެއް
 2020މާރިޗު  03ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން  އެ ތަކެތި ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ މުއްދަތަށް

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  AD-2019/284(A) ބީލަން ބާޠިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރުވަނަ ދުވަހު 
 ( އިޢުލާން 2020މާރިޗު  05) AD-2020/158(A)ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ނަންބަރު  ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް

އިޢުލާންކުރިކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.  މި ތަކެއްޗަކީ   އެތަކެތި ހޯދަން އަލުންޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރިފަހުން
އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  މިއަހަރު ބާއްވަން ކުރިން ހަމަޖެހިފައިއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ

ކޮމިޝަނުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން  ނޭ ތަކެތިކަން އިލެކްޝަންސްހޯދަން ނިންމާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެ އިންތިޚާބަށް
 ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ އަދަދު ޗެކުކުރާ " AD/BC/2019/07 (12.12.2019)ނަންބަރު:  ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ

ލާންކުރުމާ ގުޅިގެން އެ އިންތިޚާބުތައް ޙާލަތު އިޢު  ގައި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 2020މާރިޗު  12ން އެނގެއެވެ. އަދި " ފޯމު
ވަގުތީގޮތުން  ބޭއްވުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ އެ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި

( 2020މާރިޗު  18) 38-CA/38/2020/4(IUL)ނަންބަރު:  ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ
 ޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ. ވީމާ، މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. އިޢުލާން

ފަރާތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ
 200ހުޅުމާލެއިން  ބައްދަލުވުމަށްފަހު މާލެއިން ލިބިފައިވާ ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި

 ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ބިރުދައްކައިގެން، ހުޅުމާލޭގެ   ލިބިފައިވާ ސުޕަރމެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތުގެއެ ޕާޓީއަށް

ބަޔަކަށް ޙައްޤުނޫން މަންފާތަކެއް  ގޮތުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް، ހަރުދަނާ އެއްވެސް އުޞޫލެއްނެތި ވަކި ބިން ނާޖާއިޒު

ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ހައުސިން
އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު މާލެއިން ލިބިފައިވާ ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލާ 

އަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހައުސިންގ  200ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން 
މިއީ ރައްޔިތުންގެ  ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި

ހުގައި އެ ޕާޓީއަށް ލިބިފައިވާ ސުޕަރމެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތުގެ މަޖިލީ
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
 މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ވެށިފަހި މާލެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  އިވާ ކަމެއްކަމަށް މިހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފަ

ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން  މާލެއިން ބިން ދޫކޮށްލުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެއިން ބިން
ހިމެނޭގޮތަށް  ގޯތި ދޫކުރުމަށް 500ގޯތި ހަމަޖައްސައި އެގޮތުން  250ގެ އިތުރުން އިތުރު ގޯތީ 250ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ  2011ނިންމުމަކީ  ހުޅުމާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 
ނިންމުމެއްކަން އެނގޭތީއާއި، އަދި  އެއް( އަހަރު ކުރިން ނިންމާފައިވާ)ނުވަ 9އެނގެން އޮތުމާއެކު އެއީ މީގެ  ނިންމުމެއްކަން

 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މި އެއީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން
 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ބިން ނާޖާއިޒު  ،ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ބިރުދައްކައިގެން
ހަރުދަނާ އެއްވެސް އުޞޫލެއްނެތި ވަކި  ،ގޮތުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް
އިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ ބަޔަކަށް ޙައްޤުނޫން މަންފާތަކެއް ހޯދަ

 މައްސަލަ.

ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފޮނުވާފައިވާ  މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މި
 މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުން ތައްޔާރުކުރަމުންޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން، އއ.ރަސްދޫ

އޯޑަރކުރާ އަދަދަށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މި  އަދި ބިލް ހަދާފައިވަނީ ،ގޮސްފައިވަނީ މަހުން މަހަށް އޯޑަރުކޮށްގެންކަމާއި
-171 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު

މުވައްޒަފުން، ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަކިވަކި  ( ސިޓީގައި، ކޮއްތު ހަމަޖައްސާދީފައިވާ 2020ޖޫން  30) 12/123/2020/32
 2020 މާރިޗު 01ޖަހައިގެން ކެއުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަށާފައިވަނީ  ކާގަޑިތަކުގައި ސަރވިސް ނަންބަރު 
ނަގާފައިވަނީ ކިތައް މުވައްޒަފުންކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި،  ވަކި ދުވަސްތަކުގައި ކެއުން ގައިކަމުން އެ ތާރީޚްގެ ކުރިން ވަކި 

އއ.ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  އަދި  ،ވަޒީފާގައި ނޫޅޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮއްތު ހަމަޖައްސާފައި ނުވާނެކަމަށާއި ފުލުހުންގެ 
 އިނުވާނެ ކަމަށާއި، ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ހަމަޖައްސާފަ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮއްތު 

ހާލަތްތަކުގައި އެކޮމަޑޭޝަންތަކަށް  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ، ޚާއްޞަކޮށް ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ބައެއް
ވާހަކަދައްކައިގެން  ދުމަތް ދެމުންގެންދާ ފަރާތާ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ކޭޓަރިންގ ޚި  އެފަރާތްތަކުގެ ،ހުއްދަދޭކަމަށާއި

 އެފަރާތުން އަމިއްލައަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މިކޮމިޝަނަށް  ހަމަޖެއްސިނަމަވެސް، އެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާނީ
ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އާންމުކޮށް އޯޑަރ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފޮނުވާފައިވާ ބިލްތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން، ތަނުގައި

 ނިންމީއެވެ. ބިލްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް އިތުރު ބަޔަކަށް ކޮއްތު ނަގައި

އއ.ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ތިބޭ ފުލުހުންނަށް ކާންދިނުމުގައި 
މީހުންގެ އަދަދު ބިލްގައި ޖަހައިގެން ސްޓޭޝަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށްވުރެ އިތުރަށް 

 ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

3 



 

5 
 

 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ޖީއެސްޓީ  މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން

 .މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަހާސް ހަތްދިހަތިން ރުފިޔާ ސާދަ ލާރި( ރުފިޔާއެވެ )ފަސް  5,870,073.14ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ 
 ރ )ފަސްމިލިއަން 5,000,805.60ބިޑްކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީއާ ނުލައި  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް އެފަރާތަށް ބިޑް  ގެއްއަށްސަތޭކަފަސްރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( އެވެ. އެފަރާތުން ކުޑަ އަ
 ހުށަހަޅާފައިވާ އެން.ސީ.އާރު ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަކީ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކާމިޔާބުވެފައިނުވަނީ އެފަރާތުން 

ޔުންތަކުން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ތާރީޚް ނެތުމުންކަން ލިޔެކި ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަކަށްވެފައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ
 .މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ އެނގެން އޮތުމުން މި

ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ސެޕްޓެންބަރގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް  19ފިނޭންސުން 

ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ށްޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތައް ގެއްލުންވާގޮތަ 
 ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު  މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ތ.ދިޔަމިގިލީ ސްކޫލުގެ
ގުޅިގެން އެ  އިޢުލާނާ 19-ޑީ.އެމް/04/2019/1ނަންބަރު ގައި ޢާއްމުކޮށްފައިވާ  25/12/2019 ބޭނުންވެގެން އެ ސްކޫލުން

ގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ މަޤާމަށް އެދި  2020ފެބުރުވަރީ  16މަޤާމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް 
ވެސް، އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބުނެފައިވީނަމަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށް ފަރާތްކަމަށް ހުށަހެޅި

މީހުންގެ ތެރޭގައި  2މާރކްސް ލިބުނު  މީހުންގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމުގެ ބައިން އެންމެ މަތިން 5މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  ފަރާތަކީ އެ
 .ނުކުރެވެއެވެމާރކްސް ދިނުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގައެއް  ހިމެނޭ މީހެކެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި،

މާރކްސްތަކަށް ބަލާއިރުވެސް  ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ގިނަ މަރކްސް ލިބިފައިވަނީ އިންޓަރވިއުންނެވެ. އިންޓަރވިއުގެ
ނުކުރެވެއެވެ. އަދި  ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ މާރކްސްއާ މާބޮޑު ތަފާތެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގައެއް އެފަރާތަށް ލިބުނު މާރކްސް އެހެން

އޮތްއިރު  ލީޑިންޓީޗަރއެއްގެ މަންމައާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއެއްކަމަށް ބުނެފައި މަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތަކީ އެ ސްކޫލުގެއެ މަޤާ
ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި އެއް އޮފީހުން ވަޒީފާ  އެ ލީޑިންގ ޓީޗަރއަކީ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ނޫންކަން

ބައްޕައަށް، ، މީހާގެ މަންމައަށް ކުރަންޖެހޭ އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާއަދާ ނުދެވޭނީ ވަޒީފާ
 އެއްބަފާ މީހަކަށް، އެއްބަނޑު މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކަށް ވުމުންކަމަށް  ދަރިއަކަށް، އަނތްބަކަށް، ފިރިއަކަށް، އެއްބަނޑު

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން،  ވަނަ ނަންބަރުގައި 6ވަނަ މާއްދާގެ  78ގެ  8ޓަރ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ޗެޕް 

އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުމަށް ތ.ދިޔަމިގިލީ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
އެންމެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށް ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް  ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ  މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މި މައްސަލައިގައި

 .ނިންމީއެވެ

ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު،  މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ 
ހުށަހަޅާފައިވާތީކަން އެނގޭތީއާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  އެ ފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެހެން ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ބިޑް 

އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ  ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް 2019 އޮގަސްޓް 21) 426-AB/426/2019/297(IUL) އިދާރާގެ ނަންބަރު 
އަދި އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް  ،ކަމަށްވާތީއާއި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް 

 .ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ އޮތްކަމަށް

އަކަފޫޓުގެ ކުލީ ބިމަކާއި އެ ބިމުގައި ހުރި  1930ސިޓީ މަރަދޫ އަވަށުގެ އައްޑޫ 
ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބިން ކުއްޔަށް 

 ޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ދޫކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަ
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426(IUL)-އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ،
AB/426/2019/297 (21  ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން 2019އޮގަސްޓ )

، ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ކަމަށްވާތީއާއި އަދި އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

 ވެ.މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެ

 1930އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަވަށުގެ "ޖަސްޓީ"އާ އިންވެގެން އުތުރަށް އޮތް 
އަކަފޫޓުގެ ކުލީ ބިމާއި އެ ބިމުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އައްޑޫ 
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި 

އްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބިން ކު
 .ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ  މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ 
އެކަށީގެން ނުވާތީ ވަޒީފާ ދާއިމީ  ހޮވާފައިވާ ފަރާތް ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަށްޓްރައިބިއުނަލްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް 

މިފަދަ ، މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް ނުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުރިހާ 
ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤް  ގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުންލްގެ ޑިރެކްޓަރ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތުމާއި، އަދި 

، އެއްވެސް އެންގުމެއް އަންގާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތުމާއި ނުވަތަ ސުލޫކާ ގުޅޭގޮތުން އިޞްލާޙްކުރުމަށް

ކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  އިމީވަޒީފާ ދާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް
 .ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަށް 
މީ ނުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އެކަށީގެންނުވާތީ ވަޒީފާ ދާއި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ،އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް
ބޭނުންކޮށްގެން އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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 "މަސްޖިދުއްރަޙުމަތި" ފަދައިން، ސ.ހިތަދޫ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު 
ގެންދިޔުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ  ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރިޔަށް މިސްކިތަށް އިމާމަކު

ގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  2020ޖުލައި  22އައްޑޫ ސިޓީގައި 
އިދަށިމިސްކިތް( އަށް އިމާމަކު ހޯދުމުގައި އައްޑޫ މަސްޖިދުއްރަޙްމަތި )ކުރީގެ ވަ
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
 ޅިގެން ސ.ހިތަދޫ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުކަން ކުރަމުން އައި މުވައްޒަފުންގެ ގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެށިނަމަވެސް، އެ މައްސަލާ

ގުޅިގެން، އެ އިދާރާއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކާ 
ޢާއްމުކޮށް އެ  އަވަށުގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށްމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސ.ހިތަދޫ  ވަނަ 128ގެ  10ޗެޕްޓަރ  2014

އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމަށްފަހު މެރިޓް ޢުޞޫލުން  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމާއި، އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ދެފަރާތުގެ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސްޖިދުއްރަޙުމަތި މިސްކިތުގެ އިމާމުކަން  ލިބުނު ފަރާތަށް ސ.ހިތަދޫ  އެންމެ މަތީން މާކްސް

 ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސިވިލް ސާވިސް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން އިވެލުއޭޝަނަށް  އިދާރާއިން
ގެ އިމާމު ވަގުތީގޮތުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ މިސްކިތް  "މުޙައްމަދު ބިން ޢަލީ  މަސްޖިދު" މިސްކިތަށް "މަސްޖިދުއްރަޙުމަތި"

ފުރުޞަތު ނެތުމުންކަން  ތާރީޚަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދާއިމީ އިމާމަކު ހަމަޖައްސާނެ މަޖައްސާފައިވާހުޅުވަން ހަ
 އެނގޭތީ، މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 
 ޢަމަލުކުރުމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ  މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ބަސްތަކުގައި
ޕޮއިންޓް  ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ޓީމުން ހަދާފައިވާ  އަށް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، Aލިބިފައިވަނީ ކޮމްޕެނީ 
މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ރިކްއަރމަންޓެއް  އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްގައި Bކޮމްޕެނީ  އިވެލުއޭޝަންގައި
ކުންފުނިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ސީސީޓީވީ  އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާ ގާތްކުރާ އަގުތަކެއްގައި އެ Bކޮމްޕެނީ  ފުރިހަމަވާތީއާއި،

 Bއޮތުމުން ކޮމްޕެނީ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ކެމެރާ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ
ގުޅިގެން ބިޑްތަކަށް  މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް ބެލެވެން އޮތަތީއާއި، އިޢުލާނާ އިން ހުށަހެޅި އަގަކީ މި

 އިވެލުއޭޝަނާއި އަދި މުޅި ޖުމްލަ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް  ނޭންޝަލްޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައި
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ  ށް އެ މަސަްއކަތް އެވޯޑުކުރުމުގައިއަ Bކޮމްޕެނީ  ށް ކަމަށްވެފައި،އަ Bލިބިފައިވަނީ ކޮމްޕެނީ 

 .ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެމައްސަލަ  ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ބަސްތަކުގައި 
 2019"ކޮލިޝަން ޑިޓެކްޝަން ކެމެރާ ސިސްޓަމް" ހަރުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން 

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބިޑު 
މިގޮތަށް ބިޑު ހުށަހެޅި  ،ހުށަހަޅާފައިވަނީ އާދައިގެ ކެމެރާ ސިސްޓަމްތަކަށް ކަމަށާއި

ފަރާތަކަށް މި ބިޑު އެވޯޑް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ވަގުތީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް 
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނިންމާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ.
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މައްސަލައާ ގުޅިގެން، މި މައްސަލަ ބިނާވެފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ  4497މިމެމޯއާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ، ނަންބަރު 
 ތަޅުމުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބުނެފައިވާ ބުނުމެއްގެ މައްޗަށްކަމަށްވާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާ ރައީ
ކަމަށާއި، އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ އަތުންވެސް ފައިސާ ނަންގަވައި 
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ރުވުމަށް އެ ފަރާތަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޗިޓް ފޮނުވާފައިވީ ނަމަވެސް،  އެފަރާތުން މި ކޮމިޝަނަށް މި ކޮމިޝަނަށް ހާޒި

މި  ،އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުން މެނުވީ މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތަތީ، ހާޒިރުވާން ބޭނުންނުވާތީއާއި
 މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް އެކި 
ގައި ބޭއްވުނު  2019ނޮވެންބަރު  12ގޮތްގޮތުން ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާކަމަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް 
 ބުނާ މައްސަލަ.

ބުނެފައިވާ ބުނުމެއްގެ މައްޗަށްކަމަށްވާއިރު، މި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މި މައްސަލަ ބިނާވެފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި 
ޗިޓް ފޮނުވުމުން އެފަރާތުން އެ ޗިޓާ އެފަރާތަށް  ލައާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށްމައްސަ

ހަވާލުވެފައިނުވާތީ އާއި، އެފަރާތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާން ބޭނުންނުވާތީއިރު، އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުން މެނުވީ 
 ންދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތަތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެ

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ގުޅޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ 
މައްސަލަ، އެފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ނިންމުމަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސްގާޒީ 

ޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަ 02
 މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބުނެފައިވާ މައްސަލަ.
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، އާ ހަމައަށް 2020މާރިޗު  10އަހަރުން ފެށިގެން  ވަނަ  2019މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ފަހަރެއްގެ  2ގަނެފައިވަނީ  އިން  Aއަތުން ގަނެފައިވެއެވެ. ކޮމްޕެނީ  Aނ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ކޮމްޕެނީ 
ގަނެފައިވަނީ ތެޔޮ ވިއްކާ އެހެން ތަނެއް އެރަށުގައި  ތެޔޮއިން  A)ފަސްދޮޅަސް( ލީޓަރ ޕެޓްރޯލެވެ. ކޮމްޕެނީ  60މަތިން 

ބުނެފައިވެއެވެ. ނ.މަގޫދޫ  ޙީ މަރުކަޒުންތެޔޮ ގަންނަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ނ.މަގޫދޫ ޞިއް ނުހުންނާތީ އިމަރޖެންސީކޮށް
އޭގެ އިތުރަށް އެ މަރުކަޒަށް ތެޔޮ ގަނެފައިހުރީ ނ.މަނަދޫންނެވެ.  ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ފޮނުވާފައިހުރި ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި،

. ނަމަވެސް، އިމަރޖެންސީކޮށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ގަނެފައިހުރި އަގަށްވުރެ މަގޫދޫން ތެޔޮ ގަނެފައިހުރި އަގު ބޮޑުކަން މަނަދޫން ތެޔޮ
ރަށުގައި ނުހުންނަނަމަ  ހިނދެއްގައި ތެޔޮ ގަނެވޭނީ ރަށުން ކަމަށްވެފައި، ތެޔޮ ވިއްކާ އެހެން ތަނެއް އެ ތެޔޮ ގަންނަން ޖެހިއްޖެ

 ދަތުރު  )ސަތާރަ( ޕިކަޕް 17ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް  ތެޔޮ ގަނެވޭނީ އެތަނުން ވިއްކާ އަގަކަށްކަން 
ބިލެއް ނ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން  ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 2019އޮގަސްޓު  01ކޮށްދީފައިވާކަމަށް އެރަށު އަމިއްލަ ފަރާތަކުން 

ބިލުން އެނގޭކަށް  ކޮށްދީފައިވަނީ އެއް ތާރީޚެއްގައި ކަމެއް ނުވަތަ އެކި ތާރީޚުތަކުގައި ކަމެއް އެ ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެ ދަތުރުތައް
ސާޅީސް( ރުފިޔާއަށެވެ. އެ އަގަކީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސިސާތަކަށް ) 40/-. އެ ބިލްގައިވާގޮތުން ދަތުރެއް ކޮށްދީފައިވަނީ ނެތެވެ

ހުއްދަ ނަގާފައިވާ އެހެން ޕިކަޕެއް  ބިލްކުރާގޮތަށް ދަތުރުކޮށްދޭ އަގު ކަމަށާއި، އެ ޕިކަޕް ފިޔަވައި ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އެ ޕިކަޕްގައި
ލިޔުމެއް  ބުނެފައިވެއެވެ. މިބުނެވުނު ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޕަރޗޭސް އޯޑަރެއް ނުވަތަ  ގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ނޯންނަ ކަމަށް ނ.މަ

ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި،  ފޮނުވާފައިވާކަން ނ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ފޮނުވާފައިވާ

ނ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޢާއިލާގެ 
ތެޔޮ  މީހުންނަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލެންސަށް އަޅާ

ޕިކަޕް ދަތުރުތައް އަގުބޮޑުކޮށް  ،އަގުބޮޑުކޮށް ވަކި ފަރާތަކުން ގަންނަމުންދާ ކަމަށާއި
ނުކުރާ މަސައްކަތްތައް މުސާރަ ޝީޓުގައި  ،ވަކި ފަރާތަކަށް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި

 ހިމަނައިގެން ނުގަވާއިދުން މުސާރަ ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ކުރާ  އި ހިމަނައިގެން ނުގަވާއިދުން މުސާރަމަސައްކަތްތައް މުސާރަ ޝީޓުގަ ނުކުރާ

 މުސާރަ ޝީޓުގައި މަސައްކަތްތަކުގެ ފައިސާ ހިމަނައިގެން ކަމަށް ނުވާތީ، ޝަކުވާގައި  މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ނަގަނީ
ކޮރަފްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް  އްސަލައިގައިބުނެފައިއެވަނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. ވީމާ، މި މަ

 ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

އާއި ސ.ފޭދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ސްޕޯޓްސް ސުޕަވައިޒަރުގެ   ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސ.މަރަދޫފޭދޫ މި މައްސަލާގައި
ސެންޓަރުގެ ތެރެއިން ސ.މަރަދޫފޭދޫ  ޔޫތު 4އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އައްޑޫގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިހުރި  ވަޒީފާ

 ސުޕަވައިޒަރުގެ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ސްއާއި ސ.ފޭދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ސްޕޯޓް
ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮތަތީއާއި،  އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އިޢުލާނުގައިވާ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ލުކޮށްފައިވަނީ އެ ދެފަރާތުގެ ރުހުމުގައި ކަމަށް އައްޑޫދެފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަ އެ ދެވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ
( ސިޓީން 2020ސެޕްޓެންބަރު  23)  426-AB/123/2020/1(DIR) އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު:

 މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ،

ޔޫތު ސެންޓަރަށް ކޮންޓްރެކްޓް  04ކުރެވިފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ޤާއިމު
އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި ސިވިލްސަރވިސްގެ 

ތަކަކަށް ޤަވާޢިދާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތް
މި  ،ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އެކުލަވާލި އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ސިޔާސީ 
 މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ  ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިންސްޓިޓުޓް އޮފް ޗާޓަޑްމި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު 
ގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  15ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިންތިޤާލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް

  ދީފައިވަނިކޮށް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަމަށް ފަތްކޮޅު ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކަމުގެ
ދިނުމުން އެ މަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެއް  މީޑިއާގައި ވާހަކަދެކެވެން ފެށުމުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މި މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ގެ އޮފީހުން ހާމަކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމާގުޅޭ
ގައި ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު،  2020ސެޕްޓެންބަރު  16 ހޯދައިދިނުމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ފަތްކޮޅު ދީފައިވަނީ

ފަތްކޮޅުދީ އެ މަޤާމު  ވެސް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ފަތްކޮޅު ދިންކަމަށް ބުނާ ތާރީޚު ތަފާތުވިނަމަ 
އޮތުމާއެކު، ފަތްކޮޅު ދިންކަމަށް ބުނާ ތާރީޚު ތަފާތުވުމަކުން އެ ފަރާތުގެ ރައްޔިތުންގެ  އެ ފަރާތުން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން

 ނުފެންނާތީއާއި، މިކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ތަފާތެއް އަންނާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުމާއި ނުގެއްލުމުގެ މައްސަލައަށް 
 ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބޭފަދަ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ 

އިންސްޓިޓުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޤާލީ 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް 

ގައި ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކަމުގެ  2020ސެޕްޓެންބަރު  15
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަމަށް  ،ފަތްކޮޅު ދީފައިވަނިކޮށް

މި މަޤާމުން  މީޑިއާގައި ވާހަކަދެކެވެން ފެށުމުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
 ،އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން އެ މަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހާމަކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް 
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ފަތްކޮޅު ދީފައިވަނީ 

ގައި ކަމަށް ބެކްޑޭޓެޑް ތާރީޚެއް ޖަހާފައިވާކަމަށް ބުނާ  2020ސެޕްޓެންބަރު  16
 މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
މި މައްސަލައިގައި ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާގުޅިގެން ބިލް އޮފް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ރޭޓް އަދި ޖުމުލަ  ،އަދަދާއި ،ފޯމުގައި ކޮންމެ ބައެއްގެ ޔުނިޓާއި ހުށަހަޅަން ޖެހޭއިރު ބީއޯކިއު( ބީއޯކިއު)ކްއަންޓިޓީއެއް 
 .ހިމަނާފައިވެއެވެ

ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީއޯކިއުގައި ޖުމުލަ އަގުތައް  4ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން  10މި މަސައްކަތަށް 
ބީލަންތައް . މުން ޖެހޭ އަދަދު ހިމަނާފައިވަނީ ނުބައިކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެހިސާބުކުރުމުގައި ޔުނިޓުގެ އަދަދާއި ރޭޓް ގުނަކުރު

އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ އަގު ޗެކްކޮށް ބަލައި އެފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ރޭޓްތަކާއި ކްއެންޓިޓީއާ ގުނަކޮށް ޖުމުލަ 
ގެ ށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ޕްރައިވެޓް ކުންފެންޏެއްބީލަން ހު. އަގުތަކުގެ ހިސާބުކުރުންތައް ރަނގަޅުކޮށްފައިވެއެވެ

 .ހިސާބުކުރުންތައް ރަނގަޅުކުރުމުން އެފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ ބޮޑެވެ

ޕްރައިވެޓް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ 
ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށްކަން . ކުންފުންޏަށް ބިޑް އެވޯޑްކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޔާބުވެފައިނުވަނީ ން ކާމިބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހިސާބުކުރުންތައް ރަނގަޅުކުރި ދެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ބީލަ
އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީއޯކިއުގައި އަގުތައް ހިސާބުކުރުމުގައި ނުބައިކޮށް ހިސާބުކޮށްފައިވާތީކަމަށްވެފައި، މި ޙާލަތުގައި 

ހަޅާފައިވާ އެފަރާތްތަކުން ހުށަ ،އެފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް އޮތް ނަމަވެސް
ރޭޓްތަކަށް ބަލައި ޖުމުލަ އަގު ހަދައި އެފަރާތްތައް އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާއިރު، ހިސާބުކުރުންތައް ރަނގަޅުކުރުމުން 
 އެފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ ބޮޑުވާތީކަމަށްވުމާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް ބާޠިލްކުރިނަމަވެސް ބީލަމުގެ 
ވާދަވެރިކަން ނުގެއްލޭއިރު ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތްވެސް ބަދަލުނުވާތީއާއި، އަދި ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަން 

 .ކްރައިޓީރިއާ އެއްގޮތަށްކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ

ދަނޑުގެ ފްލޯރިންގ ކޮންކްރީޓް ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ޖަމްއިއްޔާއިން ހޭންޑްބޯލް 
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ބީލަމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ޢަމަލެއް 

 ހިންގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

16 

އެގްޒެކިއުޓަރސް  ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ  .1
ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމެއްނެތި ޑިއުޑިލިޖެންސް 

ން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެ 
ވެންޓިލޭޓަރތައް ގެންނަނީ އާންމު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ބައެއްގެ އަތުން 
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު  ،ހަދާފައިނެތީސްކަން އެނގޭތީ

ޅޭ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރާ ތުޙުމަތާގު
ވެންޓިލޭޓަރ  75މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ 

ށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ބިޑްކޮމިޓީގެ ސަޕްލައިކުރުމަ
އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް އެ  ،ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީއާއި( 2020އޭޕްރިލް  01)

 10.25އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، އިން ނިންމިއިރުމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީ
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް، އެ ކުންފުނީ ޑިއުޑިލިޖެންސްއެއް ނުހަދައި، އެ ކުންފުނީ މާލީ ޤާބިލްކަން 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތް )އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް  ،ށް އެނގޭތީއާއިއަދި ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީއަށް ނުބަލާކަން ތަޙުޤީޤަ
އެ ކޮންޓެކްޓަކީ  ،ޓްރޭޑިންގ( އަށް  މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ ޑަބްލިއު އެޗް އޯ އިން ދީފައިވާ ކޮންޓެކްޓަކަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ ސިޓީގައި  WRކަމަށް ޑަބްލިއު އެޗް އޯ އިން ރަސްމީކޮށް ދީފައިވާ ކޮންޓެކްޓެއް ނޫން 
އެ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ، ޑްކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮކިއުމެންޓާބެހޭ ކަންތައްތައްބި ،ބުނެފައިވާތީއާއި

ލައި ޗެކުކުރަންވާނޭކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ހުއްދަދިނުމުގެ ކުރިން ކޮމިޓީން ބަ
މި  ،އެގޮތަށް ބިޑް ކޮމިޓީން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 10.15ޤަވާއިދުގެ 

މައްސަލާގައި މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ އީމެއިލްތަކުގެ ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓުން ބިޑް ކޮމިޓީ ބޭއްވިއިރު އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް 
މެމްބަރުންގެ  04ބިޑުކޮމެޓިގެ  ،ޓްރޭޑިންގގެ ނަމުގައި އޮތް ކޯޓޭޝަންއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ލިބިފައި ނުވާކަން އެނގޭތީ

މްބަރުން ބިޑުކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގައި ސޮއިކުރިފަހުން ބިޑު ކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގައިވާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން މެ 03 ،ތެރެއިން
" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ބިޑުކޮމެޓީގެ ނިންމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގނިންމި ފަރާތުގެ ނަން "

އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ،ގެ މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސްއެހެން ލިޔުމެއްގައި ބިޑުކޮމެޓީ 
އަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ބިޑް ކޮމިޓީގެ  Dr.Ali Al Tuckmachyއެއީ  ،ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވާތީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިޔުޓީ މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ، މި  ،މެމްބަރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ދަލީލްކުރާތީ
މިނިސްޓަރ، ނިޝާމާ މުޙައްމަދު ގއ.ދާންދޫ / ހަނދުވަރީވާދީ އާއި،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ، ކ.ގުރައިދޫ / 

 މެމްބަރު، ސ.ހިތަދޫ / ނޫރާނީހިޔާ، ފަތިސްހަނދުވަރުގެ، ނައުޝާދު ޢަލީ އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ

ކަމަށާއި މިގޮތުން ތަކެތި ނުލިބެނީސް އެޑްވާންސް ފައިސާ މިހާރުވެސް ދައްކާފައިވާ 
ން ޑުބާއީގެ އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރތައް ގެންނަ ،ކަމަށާއި

އެގްޒެކިއުޓަރޒް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށްވެސް އެޑްވާންސްކޮށް 
ނަމަވެސް ވެންޓިލޭޓަރތައް އަންނާނެ ދުވަހެއް  ،ފައިސާ ދައްކާފައި ކަމަށާއި
 ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
އާމިނަތު ޝައުފާ އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު(، މ.ހަޒާރީވިލާ / ކ.މާލެ، 

ޖޭގެ ޤާނޫނުލް އާއި ދިވެހިރާއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  512މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ފާޠިމަތު ލިމްޔާގެ 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 513ޢުޤޫބާތުގެ 

2.  
ވެންޓިލޭޓަރ  75ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  .3

ޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ޙަވާލުކޮށް، ދައުލަތުގެ ސަ
އަށްވާ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް  15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %

ސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދީފައިވަނީ ރަސްމީ ހައި
ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 

 ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް  75
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން 

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ މިނި ،އަޙްމަދު އަސްލަމްކަމާއި)ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވް( 
އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ ވަޒީފާގެ  ،ކުރި ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައިވަނީ އަޙްމަދު އަސްލަމްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަވާތީއާއި

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ޔުނިޓާއި އެކަން މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަން ހިމެނިފައި ނެތްއިރު، 
 ،ހަވާލުނުކޮށް، ޢަމަލީ ގޮތުން އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އަޙްމަދު އަސްލަމް ކަމަށްވާތީއާއި

4.  
ޙްމަދު އަސްލަމްއަށް އަ  އަމީންهللا ވެންޓިލޭޓަރ ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދަންވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު

އަށް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާފައިވަނީ އަޙްމަދު  Dr.Ali Al Tuckmachyކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ، ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި
ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ލިބުމުގެ ކުރިން އަދި ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، އޯޑަރ  ،އަސްލަމް ކަމަށްވާތީއާއި

ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ  ،އަށް އަޙްމަދު އަސްލަމް އަންގާފައިވާތީއާއި Dr.Ali Al Tuckmachyމްކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮންފަރ
"ސިންގަލް ސޯސް" ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބިޑް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، 

އަޙްމަދު އަސްލަމް  ،އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އުސޫލުން 
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ކަމަށްވާތީއާއި

ށް، އެ ކުންފުނީ މާލީ ޤާބިލްކަން އަދި ޓެކްނިކަލް ފަންނީ ޤާބިލްކަން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަ 10.25
ވެންޑަރ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ،އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،ބަލާފައިނުވާކަމާއި

 ،ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަން އެނގޭތީއާއި
 
އަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ  75ވެންޓިލޭޓަރއާ ގުޅިގެން އެގްޒެކިއުޓަސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ % 75

 އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ހުއްދަދިން އެއް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އަޙްމަދު އަސްލަމް ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެޑްވާންސްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ 
ދައްކާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީ  90އަގުގެ %

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕޭމަންޓަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމުގެ ހޯދައިގެންނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 
 Dr.Ali Alއެއީ ޒަފުންނަށް އަޙްމަދު އަސްލަމް އިރުޝާދުދީފައިވާކަން އެނގޭތީ، ޕްރޮސެސްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައް

Tuckmachy ީމިނިސްޓްރީ މި މައްސަލާގައި  ، އަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ދަލީލްކުރާތ
މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ އަޙްމަދު އަސްލަމް / ބޯގަންވިލާ،  އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ )ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވް(، ތ.ކިބިނދޫ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި 512( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )511ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  313ލް ޢުޤޫބާތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު 513ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  

( ގެދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )311( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 1)ހ(ގެ )
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

 
ވެންޓިލޭޓަރ  75ކާއި ޚިލާފަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަ  .5

ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ޙަވާލުކޮށް، ދައުލަތުގެ 
އަށްވާ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް  15އިސާ އާއި %އަށްވާ ފަ 75މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %

އަމީންގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ هللا ދީފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު
 ފާހަގަކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ  75ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 

އަމީން هللا އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދު
އަށް  Dr.Ali Al Tuckmachyވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމަށްވާ  75އި އެގޮތުން ކަމަށާ

ފަރާތުގެ ކޮންޓެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އަމީން ކަމާއި، އެ هللا މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ތަޢާރަފްކޮށްދީފައިވަނީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދު
މެދުވެރިވެގެން  WHOއަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް ދީފައިވަނީ އަދި އެ ފަރާތަކީ ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ )ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވް(، 

هللا ނިސްޓަރ ޢަބްދުހޯދާފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ތަޢާރަފްކޮށްދީފައިވަނީ މި
މެދުވެރިކޮށް އައިސްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބަލައި، އެކަމަށް  WHOއަމީންކަމާއި، މިކަންކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

ކޮންސިޑަރކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިއުޑިލިޖެންސްއެއް ނަހަދައި، އެ ކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން 
އަމީން ދީފައިވާ هللا އެއީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު، ޢަބްދު  ،ން ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއިނިންމާފައިވާކަ

 ،މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެނގޭތީއާއި
6.  
ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން  2ވެރިވެފައިނުވާ އާންމުކޮށް އެދުވަސްވަރުގެ ބިޑުކޮމިޓީތަކުގައި ބައިބިޑް ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ،  .7

ވެންޓިލޭޓަރގެ  75 ،ބުނެފައިވާކަން އެނގޭތީއާއިއަމީން هللا ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް 
هللا ސްޓަރ ޢަބްދުއެޑްވާންސްޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްގެންދިއުމާގުޅިގެން، ޕޭމަންޓް ދެއްކުން އަވަސްކުރުމަށް މިނި 75%

ވެންޓިލޭޓަރ އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހިންގާފައިވާ އަމީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި، 
 އަމީންއަށް އެނގިފައިވާކަމާއި،هللا ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތަކާއި ޕޭމަންޓަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު

އަދި އެކަންކަމަށް ލަފާ އާ މަޝްވަރާ ދެއްވާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި، މިކަމާގުޅޭ ހުރިހާކަމެއް ޕޮލިސީ ޓޭބަލްއަށް 
 Dr.Aliއެއީ  ،އަމީން ބްރީފިންގ ހޯދަމުންދިޔަކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭތީهللا ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު، ޢަބްދު

Al Tuckmachy ައަމީން ކޮށްފައިވާ هللا ށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު، ޢަބްދު އ
މައްޗަށް ގެ އަމީން هللا ޢަބްދުގދ.ގައްދޫ / ރޯސްމާގެ،  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުމި މައްސަލާގައި   ،ކަމެއްކަމަށް ދަލީލްކުރާތީ

ވަނަ މާއްދާގެ 512( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 2މާއްދާގެ )ހ(ގެ )ވަނަ 511ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ވަނަ  313ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ   513)ހ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  

 ލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.(ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރ1ަމާއްދާގެ )ހ(ގެ )
8.  
ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ  .9

ދު ވެފައިވާ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ދެމެ
ޕަރފޯމެންސް  ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއާއި

ގެ އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމެއްނެތި، އެކުންފުނީ ، ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ލާޒިމު ނުވާގޮތަށްކަމަށާއި
މިއީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން  ،ޑިއުޑިލިޖެންސްއެއް ހަދާފައިވޭތޯ ބެލުމެއް ނެތިކަން އެނގޭތީ

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ 
ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ  75 ،ރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުފާހަގަކު

އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ  ،ޙަވާލުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި
 ،ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ކަމަށްވާތީއާއި ،އިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރއޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ސޮ

10.  
މި އެއްބަސްވުމުގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް، ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީއާއި އެޑްވާންސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް  ،އިޕޭމެންޓް ގެރެންޓީގެ ވާހަކަ ހިމަނާފައިނުވާތީއާ
 ،ޓްރޭޑިންގގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ފޮނުވި އެއްބަސްވުމުގެ ސްޕެޝަލް ކޮންޑިޝަންގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް

ދެން ހުރި ގަނޑުތަކުގައި އަލުން މިނިސްޓްރީ ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން އެއްބަސްވުން ނިމެނ15.1ްސްޕެޝަލް ކޮންޑިޝަންގެ 
 ،ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއި ،އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

 
 16ފައިނަލް އެއްބަސްވުމުގައި އެގްޒެކިއުޓަސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން ސޮއިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ލިބިފައިވަނީ 

ވެންޓިލޭޓަރ ހޯދުމަށް އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ  75ގައި ކަމަށްވެފައި،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް  2020އެޕްރީލް 



 

16 
 

 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
އެއީ  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް 2020އެޕްރީލް  02އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓުގައި 

 ،ކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓެއްކަން އެނގޭތީއާއިބެކްޑޭޓެޑްކޮށް ސޮއި
 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ ލަފާގައި 
ބޭނުންވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ އެއްބަސްމުގެ ދަށުން ހޯދަން  10.03

އަދި އެ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އަންގާ ގޮތުގެ  ،މުދަލާއި ޚިދުމަށް ހޯދިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި
މަތިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ހާލަތުގައި ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީއާއި އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީގެ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  10.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ،ލާޒިމުވާނެކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއިކުރަން 
ފިނޭންސްއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާއި ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުވުމާއިމެދު 

 ،ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީއާއި ،ޟްކުރާނެ ތަނެއް އޮތް ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސްޤާނޫނީ ގޮތުން އިޢުތިރާ
އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީގެ އިޖުރާޢަތުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައެއް 

  ،ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
 

ވަނަ މާއްދާގެ  10.25އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަން އަދި ޓެކްނިކަލް ، )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، އެ ކުންފުނީ ޑިއުޑިލިޖެންސް ހަދާފައިނުވާކަމާއި

 ،މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ،ށް ބަލާފައިނުވާކަން އެނގޭތީކެޕޭސިޓީއަ
 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  512މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ގެ ޕިންކްހައުސް / ސ.ފޭދޫ، ، ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  513ޢުޤޫބާތުގެ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް 
 ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

 
ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  .11

 2020އެޕްރީލް  2ރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ދެމެދު ޓްރޭޑިންގއާ ޙަވާލުކު
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ،ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ޢަލީ ޝިހާމް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނީ

ރެންޓީއާއި ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ލާޒިމުނުވާގޮތަށްކަމަށާއި، އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެ
 ،ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމެއްނެތި، އެކުންފުނީގެ ޑިއުޑިލިޖެންސްއެއް ހަދާފައިވޭތޯ ބެލުމެއް ނެތިކަން އެނގޭތީ

މްގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ޢަލީ ޝިހާނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ، މިއީ މި
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ 

ޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ރ ސަޓަ ވެންޓިލޭ 75 ،މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ބައެއް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު  ޗެކްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ، ޢަލީ ޝިހާމަށް ފޮނުވުމުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާ މެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު
 ،ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީއާއި އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީގެ ވާހަކަ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވާތީއާއި، އެއްގޮތަށް

ލްގެ އޮފީހުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަ  ،ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާ ހޯދާފައިވީނަމަވެސް
އެޑްވާންސް  ،ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީއާއި
ލީ ޝިހާމް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ނުހިމަނައި އޮތް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޢަ

އެޕްރޫވްކުރިކުރުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ، ޢަލީ 
އާއި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  512ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  ގަން .ލ /ފެއަރީގާރޑެން ، ޝިހާމް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  513 ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ 
އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ  15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75ށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއަ

އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ކަމަށްވާތީއާއި، 
هللا ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދު އެކަމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައި

ހަފީޒްގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް هللا އެއީ ޢަބްދު ،ހަފީޒްކަމަށްވާތީ
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް  75ފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ މިނިސްޓްރީ އޮ ،ބަލާއިރު
އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ  15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %

 ، އޮފް ހެލްތާއި ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ކަމަށްވާތީއާއިއެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާއި  މިނިސްޓްރީ 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ 
ޕީއޯ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން  SAPވަނީ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ޙަވާލުކޮށް އެފަރާތަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައި 

هللا މި ޕީއޯ އޮތަރައިޒްކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދު ،ތައްޔާރުކޮށްގެންކަމާއި
ޙަފީޡް، هللا ޢަބްދު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރމި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ  ،ޙަފީޘްކަމަށްވާތީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް  513މުޝްތަރީގެ / ހއ.ދިއްދޫ ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑު 75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  .12
އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެގްޒެކިއުޓަރސް  15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75ޓްރޭޑިންއަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އަދި ދަ
އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީއާއި ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީ ނުހޯދާކަން އެނގޭއިރު، މިފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ 

 ޕޯޓަބަލް ވެންޓިލޭޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް  10މެކޭނިކަލް ވެންޓިލޭޓަރއާއި  65އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ފަރާތުން 
ހެލްތަށް ނުލިބެނީސް އެ ތަކެތި ލިބިފައިވާކަމަށް ސެޕް ސިސްޓަމުން ގުޑްސް ރިސީވްޑްކަމަށް ދައްކައިގެންކަމަށްވާއިރު  ސެޕް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރސިސްޓަމުން ގުޑްސް ރިސީވްވިކަމަށް އެންޓަރކޮށްފައިވަނީ 
އެއީ ޙުސައިން ނިޔާޒުގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ  ،ވާތީޙުސައިން ނިޔާޒްކަމަށް 

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް  ންސް ގެނެރެންޓީ ލާޒިމްކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޕާފޯމަ
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 ނަންބަރު 
 ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި  75ބޭނުންވާ 

 ރ ޙުސައިން ނިޔާޒްކަން އެނގޭތީއާއި، ޕީއޯ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 
ގްޒެކިއުޓަރސް އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެ 15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75ޓްރޭޑިންއަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %

ޕޯޓަބަލް ވެންޓިލޭޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް  10މެކޭނިކަލް ވެންޓިލޭޓަރއާއި  65ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ފަރާތުން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ ތަކެތި ލިބިފައިވާކަމަށް ސެޕް ސިސްޓަމުން ގުޑްސް ރިސީވްވިކަމަށް އެންޓަރކޮށްފައިވަނީ  ،ނުލިބެނީސް

 ޙުސައިން ނިޔާޒްކަމަށްވާތީއާއި، ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް

SAP ުއެތަކެތި މިނިސްޓްރީ  ،ސިސްޓަމްގައި އެ ވެންޓިލޭޓަރތައް ލިބުނުކަމަށް )ގްޑްސް ރިސީވްކުރި ކަމަށް( ބަޔާންކުރި އިރ
ޝާޒް / ކ.މާލެ ، ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ޙުސައިން ނިޔާޒް މި މައްސަލާގައި އޮފް ހެލްތަށް ނުލިބޭކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީ، 

ވަނަ  513ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  512ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  ،ގެ މައްޗަށް
 މީއެވެ.މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިން

ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް  75ފމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ 
އަށްވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް  15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މި ދެ ޕޭމެންޓް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވަނީ ސެޕް ސިސްޓަމުން  ،ހުއްދަދީ
ޝަރީފް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ هللا އެއީ ޢަބްދު ،ޝަރީފް ކަމަށްވާތީهللا ޢަބްދު

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާގުޅޭ 
 75އާ ގުޅިގެން އެގްޒެކިއުޓަސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ %ވެންޓިލޭޓަރ 75 ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 

)އެއްމިލިއަން ހަސަތޭކަހަތްދިހައަށްހާސް އެއްސަތޭކަފަންސަވީސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(،  USD 1,678,125.00އަށްވާ ޖުމުލަ 
 ،ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސިސްޓަމްގައި ޕޯސްޓްކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  SAPއެ ޕޭމަންޓް  ،ދެއްކުމަށް ހުއްދަދީ
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
މި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުއްދަ ދިންއިރު މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި  ،ޝަރީފް ކަމަށްވާތީއާއިهللا ޢަބްދު

  ،ސޮއިކޮށްފައިނުވާތީއާއި

ދެއްކުމަށް ޖުމުލަ  ފައިސާ އެޑްވާންސްކޮށް  15އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓްގެ %
335,625.00 USD  ްތިންލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް ހަސަތޭކަފަންސަވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(، ދެއްކުމަށް ހުއްދަދީ އެ ޕޭމަންޓ(

SAP ުޝަރީފްކަމަށްވާތީއާއިهللا ސިސްޓަމްގައި ޕޯސްޓްކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދ، 

ފައިސާ ދެއްކިއިރު، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  15އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓްގެ %
 90އަށްވާ އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީ ހޯދާފައިނުވާތީއާއި އެޑްވާންސްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ % %75ގޮތަށް 

ޕަރފޯމެންސް  ،އްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީއާއިދައްކާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލި
ގެރެންޓީ ހޯދައިގެންނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 

ވަނަ  512/ ކ.މާލެ ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  01-14ގޯތި ނަންބަރު  ،ޝަރީފްهللا ޖެނެރަލް ޢަބްދު
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  513މާއްދާގެ )ހ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޕެންޑިންގ  ބިލްތަކަށް ދައްކާނެ ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބުންވަނަ އަހަރުގެ ކަރަންޓް  2015ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 ބިލްތަކުގެ ގޮތުގައި އެ ބިލްތައް ބެހެއްޓިފައި ވާކަމަށާއި، މި ބިލްތައް ދެއްކުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފައި 

ވަނަ އަހަރުގައި ކަމަށް  2016ށަހެޅުމުން ވަނަ އަހަރުގެ ޕެންޑިންގ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހު 2015ވަނީ 
ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ، މި ކަމުގައި މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލެއް އޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، މި ފަިއާސ 

  ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ އިތުރަށްގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތް/ދައުލަތުގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް  ކަމަށްވާތީ 

އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދުނު ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަރަންޓް 
 ބިލްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މަހުން މަހަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދާފައިނުވާކަން ފާހަގަވާތީ، ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް 

ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކަރަންޓު ބިލްތައް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ 
)ހަތާވީސް  27,939ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  ތެރޭގައި ދައްކާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން

ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް( ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާއިރު، ޖޫރިމަނާ 
ވެފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުންތޯ ބަލާފައި ނުވާކަމާއި އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ 

އިދާރާގެ  އިހުމާލުވީ މުވައްޒަފުގެ އަތުން މިފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާފައި ނުވާކަމަށް އެ
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ.
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 ނަންބަރު 
މަހުން މަހަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވުމުން ގެންދިއުމަށް މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

އިޢުލާނާކީ ރ.ވަންދޫ ވެހިކަލް ޝެޑް އެކްސްޓެންޑް  13-K/13/2019/89(IUL) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު
ތަރުޙީބު ލިބިފައިނުވާތީ އެކަށީގެންވާ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 13-K/13/2019/54(IUL)ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު  ކޮށްދޭނެ

 ސްޕެސިފިކް " މި އިޢުލާނުގެ އިވެލުއޭޝަން އަދި ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީއާގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،
ތިންމިލިއަން ) 3,341,529.63 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި " އެކްސްޕީރިއަންސް

ނިންމާފައި  ޕޮއިންޓް ހަޔެއް ތިނެއް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ދެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ސް ފަސްސަތޭކަ ނަވާވީސްތިންސަތޭކަސާޅީސްއެއްހާ
 މިގޮތުން އޮޑިޓެޑް ބެލެންޝީޓް ، ބެލުމަށް ތިންކަމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މާލީ ޙާލަތަށް

ބޮޑުވުމާއެކު ކޭޝްފްލޯގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ 4.7އެވްރެޖް އާމްދަނީ އަހަރުގެ  3ހުށަހެޅުމާއެކު ފާއިތުވި 
ހުރުން  ހަތަރުސަތޭކަތިރީސްދެހާސް އަށްޑިހަހަތަރެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް ތިނެއް( ރުފިޔާ  )އެއްމިލިއަން 1,432,084.13

ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ  ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، އެންމެލާޒިމްކޮށްފައިވާކަމާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތަކުން 
 ތަޖުރިބާ އަދި ފައިނޭންޝަލް ކްރައިޓީރިއާއިން ޝަރުޠުހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަން  ކުންފުންޏަކީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ

 މަތީގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް ރުފިޔާއިން މިލިއަން 1މި ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ، ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި
ކްރައިޓީރިއާގެ އެވްރެޖް އާމްދަނީ އަދި ކޭޝްފްލޯގެ ބައިންވެސް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަން  ނިންމާފައިނުވާއިރު، ފައިނޭންޝަލް 

 އަން )ބާރަމިލި 12,233,715.14މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެވަނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،
ރުފިޔާކަމާއި، އެފަރާތަކީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ  ދުއިސައްތަތިރީސްތިންހާސް ހަތްސަތޭކަފަނަރަ ޕޮއިންޓް އެކެއްހަތަރެއް(

މިނިސްޓްރީއިން އެންވަޔަރަމަންޓް  ފަރާތެއްކަމުން އެފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑްކުރުމަށް ނިންމައި ފިނޭންސް  ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މިކަމަށް ކަނޑައެޅުނު   ބިޑު އެވޯޑު ކުރުމަށް ނިންމި ކުންފުނިން އަންގާފައިވާކަމާއި، މިނިސްޓްރީއަށް

ލަފާކުރާ އަގާ ކައިރިއަގަކަށްވާތީ އެ ކުންފުންޏަށް   ނަމަވެސް އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް
-438 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރމަންޓްގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަން އެމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް
MCEP/12/2019/176  ާސިޓީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏ
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  މަށް ނުބެލެވޭތީއާއި މަސައްކަތް ފަރާތަކުން ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްވެސް 

ރ.ވަންދޫ ވެހިކަލް ޝެޑް އެކްސްޓެންޑް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 
ބިޑަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 
ލިޔުންތަކުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭގޮތަށް 

ދެގުނަ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް އޭގެތެރެއިން 
 ބުނާ މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ޝަރުޠެއް ހަމަވާ ހަމައެކަނި ފަރާތާކަމުން  ބީލަމަށް ކުރިމަތިލި ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިޢުލާނުގައި 

 މަށް ނިންމީއެވެ. ކޮރަފްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމިމައްސަލައިގައި 

 ގައި ހިތަދޫ ޢާންމު ބަނދަރުން  2019ސެޕްޓެންބަރު  08ކޮންޓެއިނަރެއް  އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކަށް ނިސްބަތްވާ މުދާ
އައިޓަމްސް ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ އެތައް މުދަލެއް  ކްލިއަރކުރިއިރުކްލިއަރކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދޯންޏެއްގައި ހުރި މި ކޮންޓެއިނަރ 

ހިތަދޫ ޕޯޓް  ބުނާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަދި ކޮންޓެއިނަރުގައި ހުރި ކަމަށް 
 ންފުންޏަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް ކޮންޓައިނަރެއްބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަހު އެ ކު ލިމިޓެޑްއިން ހޯދާފާއިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން، މަތީގައި

ކޮންޓެއިނަރު އެދުވަހު  2ކުންފުންޏަކަށް ނިސްބަތްވާ  ކްލިއަރކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތްކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް އެހެން
 އާއި" MIEU 001 0825" ކްލިއަރކޮށްފައި ވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރު

"MRKU 640 8307 ".ެކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރު އެވ "MIEU 001 0825 "ްހުށަހަޅާފައިވާ  ގެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްއަށ
އަދި ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ކްލިއަރކުރާ ފޯމްގައިވެސް ވަނީ  އައިޓަމްއަކަށް ބިލްކޮށްފައިވެއެވެ. 110ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސްގައި 

ފަސްދޮޅަސްއެއް ރުފިޔާ  )ހަތްހާސް 7,061.62ތައް ހިމަނައި ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރުފިޔާގެ މުދާ ހަމަ އެ އަދަދަށް އެ
ގެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްއަށް " MRKU 640 8307" ފަސްދޮޅަސް ދެ ލާރި( ނަގާފައެވެ. ކޮންޓައިނަރ ނަންބަރު 

 7,793.36އަގަކީ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ  އިންވޮއިސްގެ ޖުމުލަ އައިޓަމަކަށް ބިލްކޮށްފައިވެއެވެ. މި 29އިންވޮއިސްގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ
 ތިރީސްހަ ސެންޓް( ކަމުގައިވީނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  )ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަތިން ޑޮލަރު 

 12,869.47ޑޮލަރުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޔޫ.އެސް ފޯމުން އެ އިދާރާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަގު ކަމަށް" ޕްރައިސް އެޑްވައިސް"
ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދިވެހި  ފަސްދޮޅަސްނުވަ ޑޮލަރު ސާޅީސް ހަތް ސެންޓް( އެވެ. އަދި މި ކޮންޓައިނަރަށް )ބާރަހާސް އަށްސަތޭކަ 

މިބުނެވުނު  ސާޅީސްހަތަރު ރުފިޔާ ނުވަދިހަ އަށް ލާރި( ނަގާފައިވެއެވެ. )ސާޅީސްހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ 44,844.98ރުފިޔާގެ 
އިންވޮއިސް އަދި ޕެކިންގް ލިސްޓުގައިވާ ހުރިހާ މުދަލަކުން އެއްވެސް  ކޮންޓައިނަރގެ އައިޓަމްތައް ކްލިއަރކުރުމުގައި ކޮމާޝަލް ދެ 

ބަރުމިން ޕެކިން ލިސްޓާއި ޓްރާންސިޓް  ނެތި ޑިއުޓީ ނަގާފައިވެއެވެ. އަދި ބިލް އޮފް ލޭޑިންގައިވާ ދާގީނާގެ އަދަދާއި  އުނިކުރުމެއް
 މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް މުދާ  ވާ އަދަދާ ދިމާވެއެވެ. މިމެނެފިސްޓްގައި 

 2020ސެޕޓެންބަރު  30ކްލިއަރ ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުގެ މަހުގެ ތެރޭގައި 2019ކޮންޓެއިނަރއެއް 
މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުގެ  2019ތައް ބެލިއިރު، އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ލިޔުން ވަނަ ދުވަހު ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑުގެ 

ސެޕްޓެންބަރު  08ނިސްބަތްވާ މުދާ ކޮންޓެއިނަރެއް،  އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކަށް 
ގައި ހިތަދޫ ޢާންމު ބަނދަރުން ކްލިއަރކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދޯންޏެއްގައި  2019

ހުރި މި ކޮންޓެއިނަރ ކްލިއަރކުރިއިރު އައިޓަމްސް ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ އެތައް 
 ނަރުގައި ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.މުދަލެއް ކޮންޓެއި
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، އެދުވަސްވަރު  ތެރޭގައި މުދާ ކޮންޓެއިނަރެއް ކްލިއަރކޮށްފައިޥާކަން އެތަނުގެ

ކޮންޓެއިނަރުކަމަށާއި، އެއީ މި  2ށް ނިސްބަތްވާ އޮތީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކުންފުންޏަ ކްލިއަރކޮށްފައިވާކަން އެނގެން 
 2019 ސެޕްޓެންބަރު 08ކޮންޓެއިނަރކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން،  2ލިޔުމުގައި ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު 

މަށް ޝަކުވާގައި މުދާތަކެއް ކްލިއަރކޮށްފައިވާކަ  ގައި ކްލިއަރިކުރި ކޮންޓެއިނަރެއްގެ އައިޓަމް ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ
ސާބިތުކުރެވޭފަދަ ހެއްކެއް  އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއި، އެކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

މަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމާއެކު، މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއި،
 ނިންމީއެވެ. 

ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ވަކި 
ފަރާތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކަށް ދިނުމަށްކަމަށާއި އެގޮތުން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވުރެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި 

ފަރާތްކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ހިތަދޫ 
ޕޮއިންޓް،  70ށް ސްކޫލުން ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާއެކު ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭނެގޮތް ހާމަކޮށްފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އަގަ

މީހުންނާ  6ޕޮއިންޓް ) 2ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ، ޕޮއިންޓް 18ތަޖުރިބާއަށް 
 ހަމަޔަށް( ދޭން ނިންމައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ. މި އުސޫލުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތަޖުރިބާގެ 

ބަޔަށް އެފަރާތަށް ޕޮއިންޓެއް  2ލިޔުމެއް އަދި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ސެކިއުރިޓީން ގެންގުޅޭކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ 
ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ދެވަނައަށް ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި ތިންވަނައަށް ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް ތަޖުރިބާގެ 

އް އަދި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ސެކިއުރިޓީން ގެންގުޅޭކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔުމެ
 ހުށަހެޅި އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ފިޔަވައި އެހެން ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ 

ޅި ދެފަރާތަށެވެ. އެ ދެ ފަރާތަކީ ކުރިން ސްކޫލުގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާފައިވާ ދެފަރާތް ކަމަށްވުމުން ތަޖުރިބާއަށް ބޮޑު އަގު ހުށަހެ
އަހަރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓިނަމަވެސް އެފަރާތުން  3އެ ދެފަރާތަށްވެސް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުން 

އަހަރު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޑިއުޓީ ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި  2އަހަރުގެ ތެރެއިން  3ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓި 
އަހަރަށް ޕޮއިންޓް ނުދޭން ބިޑު ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ދެން އޮތް  2ލިޔުމުން އެނގެން އޮތުމާއެކު، އެ 

ވުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ބިޑުކޮމެޓީން ނިންމައިފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަށެވެ. އެއީ ކުންފުންޏާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރު

ވަނަ އަހަރު ލ.ހިތަދޫ ސްކުލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް  2020
ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑުތަކަށް ޕޮއިންޓް 

ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ދިނުމަށް ނިންމައިގެން ކަމަށް ބުނާ ދީފައިވަނީ 
 މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ޑިއުޓީގަޑީގައި ތިބޭ ވޮޗަރުންގެ އެހީ ސްކޫލަށް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާތީކަމަށް ބިޑް ކޮމެޓީން 

ޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި މައްސަލާގައި ތަ
 ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

 3ވަނަ އަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  2016އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  10އދ.މަންދޫން ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ނުންކުރަނީ، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންކަން ބޭ ބިމުގައިވެސް އެކޮމަޑޭޝަން ޢިމާރާތެއް ހަދާފައިވާކަމާއި އެ އިމާރާތް

ސަރވިސްގައި ދަންނަވައިގެން އެ  ލިއުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި މިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ލިބިފައިހުރި
މަސައްކަތް  ގެނެސްގެން ބެލިއިރުވެސް އެ ބިންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯތައް  ބިންތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި 

އާދައިގެ ހޯލެއްގެ ގޮތަށް ތަނެއް ހަދައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަން  ކުރާ ތަންތަނުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމަޑޭޝަނަށް ވަރަށް
ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދެވޭގޮތަށް ހުރި  ގެ ތަންތަނަށް ބަލާއިރު، އެއީ އެހެން ފަރާތަކަށް އެކޮމަޑޭޝަން ފްލެޓްތަކެއް އެނގެއެވެ. އެ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އެ ބިންތަކުގައި ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަންވެސް ފޮޓޯތަކުން ތަންތަނެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި 
 އެތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ  ދޫކޮށްފައި ހުންނަ މިފަދަ ބިންތަކުގައި ޢާއްމު އުޞޫލުން ބަލާއިރު، ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ބިންތަކުގައި އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭކަން  މުވައްޒަފުންނަށް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާފައި ހުރެއެވެ. އެ އުސޫލުން މި
ރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރައްކާތެ  އެނގެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބިންތަކުގައި ކޮށްފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ކައުންސިލަށްވެސް

ބިންތަކުގައި އެބިމެއްގައި ކުރާ  ގެންގުޅެން ޖެހޭނެކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ މުވައްޒަފުން
 އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާފައި ހުރުމަކީ ބިން ކުއްޔަށްދިން މަޤުޞަދާ  މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

ކަމަށްނުވާތީ، މިމައްސަލަ އިތުރަށް  ފުކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި އަދި އެބިންތައް ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި އެކޮމަޑޭޝަނަށްޚިލާ
 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ތަޙުޤީޤު 

ވަނަ އަހަރު ފައިބަރު މަސައްކަތް  2016އދ.މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ގައި ޢިމާރާތްކޮށް، މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ބިމު 03ކުރުމަށް އެ ރަށުން ދޫކުރި 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

22 

ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  6ކ.އާރަށުގައި ތިބޭ ސިފައިންނަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އަގު ހުށަހެޅި 
ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަން ނެތެވެ. ހުށަހަޅާފައިހުރި އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، ފަރާތެއްގެ އަގު ކުޑަވެގެން ނުވަތަ ބޮޑުވެގެން ބިޑެއް 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި ބިޑު ކާމިޔާބުވެފައި ނުވަނީ، ކޮންމެހެން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގު ކުޑަވެގެން ނޫންކަމާއި އެފަރާތަށް 
ރަށް ޖުމުލަކުރުމުން އެއަށްވުރެ އަގު ހެޔޮކޮށް އެހެން ކުންފުންޏަކުން އަގު ކާމިޔާބު ނުވީ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު މުޅި އަހަ 

 މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކ.އާރަށުގައި ތިބޭ ސިފައިންނަށް ކާއްކާ ކާންދިނުމުގެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި އެއް ފަރާތުން  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ކުޑަކަމަށް ބުނެ އެހެން ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް 
 ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

23 
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
 11,942,210.00ހުށަހަޅާފައިވާތީކަން ލިއުންތަކުން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގު އަހަރަކަށް 

ިބުޑ ެއވުޯޑުކިރ ުކްނުފިންނ ުހަށެހިޅ ައުގ ައަހަރަކްށ ، )އެގާރަމިލިއަން ނުވަސަތޭކަސާޅީސްދެހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ ޖެހޭއިރު

)އެގާރަމިލިއަން އެއްސަތޭކަސާޅީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތެއް( ރުފިޔާއެވެ. މި ބީލަން  11,140,157.00ެޖެހީނ 
ރަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުންނެވެ. އެ ބޯޑުން ބީލަން އެވޯޑްކު

ފާސްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ. އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ތަޤުޤީކުރަންޖެހޭކަމެއް 
 އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގަމުންދާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި 
 434-A/434/2019/141(IUL)ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 

( އިޢުލާނުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ތިން ފަރާތުން 2019ސެޕްޓެންބަރު  04)
 434-A/434/2019/147 (17(IUL)އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ނަންބަރު 

( ކޮށްފައިވެއެވެ. ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނުވަ ފަރާތަކުން ބިޑް ( އިޢުލާން )ދެވަނަ އިޢުލާން 2019ސެޕްޓެންބަރު 
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި، އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓްދިން ގޮތުގެ ތަފުސީލު ދެ ޝީޓް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކި ސަބަބުތަކާހުރެ ބާޠިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި، ބާކީ އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ޝީޓްގައި ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ހަތަރު ފަރާތެއްގެ ބިޑް އެ
ޕޮއިންޓް  86ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް  ފަސް ފަރާތުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް
ން ޝީޓަށް ބަލާއިރު، ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިބިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެވަނަ އިވެލުއޭޝަ

މި ހަތް ފަރާތުގެ ދި، ނުވަ ފަރާތުގެ ތެރެއިން ހަތް ފަރާތެއްގެ ބިޑް ވަނީ ޝަރުޠުހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ބާޠިލްކޮށްފައެވެ. އަ 
 ކުންފުނީގެ ބިޑް ތެރޭގައި ކުރީ ޝީޓުގައި އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިބުނުކަމަށް އޮންނަ ކުންފުނިވެސް ހިމެނެއެވެ. މި 

ކަމަށްވެފައި، ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް  2019ސެޕްޓެންބަރު  24ބާޠިލްކުރިކަމަށް ބުނެފައިވާ ސަބަބަކީ ބިޑް ބަލައިގަތް ތާރީޚަކީ 
ޖަހާފައިވާތީ، ޞައްޙަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެތުން ކަމަށެވެ. އަދި  2019ސެޕްޓެންބަރު  26ނަގާފައިވާ ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި 

ތް ޝަރުޠު ހަމަވާ ދެ ބިޑަކީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނީގެ ބިޑާއި އިތުރުއެހެން ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑެވެ. ބާކީ އޮ
)ދެމިލިއަން ދުއިސައްތަނުވަދިހައެއްހާސް އެއްސަތޭކަ  2,291,190.00މީގެ ތެރެއިން ޝަކުވާގައިބުނާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

)ހަމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަހަތްދިހައަށްހާސް  6,478,412.60ދި ދެވަނަ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ނުވަދިހަ( ރުފިޔާއެވެ. އަ

 ން ހިންމަފުށީގައި އަޅާފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ސެންޓަރ މަރާމާތުކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކީ އެން.ޑީ.އޭގެ އިސްވެ 

 ވެރިއަކާ ޢާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

24 
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ހަތަރުސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( އެވެ. ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަރުޠުހަމަވާ ދެބިޑް އޮތްނަމަވެސް، ޝަރުޠުހަމަވާ 

ންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ޓެންޑަރ ކޮމެޓީން ނިންމީކަމަށް ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު އެކަށީގެ
ބިޑްތަކާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދިންގޮތުގެ ތަފުސީލު ޝީޓްގައި ލިޔެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ނަންބަރު 

(IUL)434-A/434/2019/155  (26  ުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި 2019ސެޕްޓެންބަރ )ް( އިޢުލާން )ތިންވަނަ އިޢުލާނ
 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަތަރު ފަރާތަކުންނެވެ. 

( އިޢުލާން )ތިންވަނަ 2019ސެޕްޓެންބަރު  434-A/434/2019/155  (26(IUL)ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ނަންބަރު 
ށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ޝީޓަށް ބަލާއިރު، އެންމެ މަތީން މާރކްސް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އިޢުލާން( އާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮ

އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށެވެ. ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން 
އެނގެއެވެ. މި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ  ނިންމާފައިވަނީވެސް އެ ކުންފުންޏާކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން 

)އެއްމިލިއަން އަށްސަތޭކަފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ އަށާވީސްލާރި( އެވެ. އެހެންކަމުން،  1,869,827.28
ސެންޓަރ  ޝަން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހިންމަފުށީގައި އަޅާފައިވާ ރީހެބިލިޓޭ

މަރާމާތުކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުންޏަކީ އެން.ޑީ.އޭގެ އިސްވެރިއަކާ ޢާއިލީ 
ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބުނިނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ 

ން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. މި ބިޑު އެވޯޑުކުރި ކުންފުންޏާއި އެން.ޑީ.އޭގެއިސްވެރިއަކާ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ނޫންކަ
އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި ބިޑާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގައި 

ކަން ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުނިން އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް މައްސަލައެއް އޮތް
ދުވަސް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބިޑް ކޮމެޓީން ވަނީ  20ދުވަސް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން  30ނުނިމިގެން 

އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ މަސައްކަތް ދުވަސް  07އިތުރުކޮށްދީފއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 
މި މައްސަލަ  ،ނިމި އެ އިމާރާތްވަނީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިކަން ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން

 .ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
މީހުންނަށް ކެއުމާއި ސައިގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި 2018

ހޯދުމަށް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މި ބިޑު 
 .ރަށް ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެއޯވޯޑްކޯށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބިޑު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ އިތު

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި  2018
މީހުންނަށް ކެއުމާއި ސައިގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިލްކެޝަންސް 
ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

 ދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ޤަވާޢި
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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑު )އެމް.ޕީ.އެލް.( އަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި ސަޕްލަޔަރުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކަށް ފޭވަރކުރާކަމަށް 
 3ނުވަތަ  2މަދުފަހަރަކު ތަކެތި ގަނެފައިހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު،  ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް ލިޔުންތަކުން އެކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި

ތަނަށް އީމެއިލްކޮށް އަގުބަލައިފައި ހުރިކަމާއި  12ނުވަތަ  10ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް  ތަނުން އަގުބެލިނަމަވެސް ގަންނަން
 ތަކެތި ގަނެފައިހުރީ އަގުހެޔޮ ތަނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ދެ ތަނުންވެސް ތަކެތި 
ގަނެފައިހުރިކަމާއި އެ ދެތަނުން ތަކެތިގަތުމުގައިވެސް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެހެން ތަންތަނަށްވުރެ އަގު ހެޔޮވުން ނުވަތަ އެތަން 

 އަދި ޝަކުވާގައިނިންމީއެވެ.  ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކުން އެއްޗެއް ލިބެން ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް 
 12:00ބޭރަށްގޮސް އެނބުރި އަންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ގައި ޕަންޗު އިން ވުމަށްފަހު  7:30ހެނދުނު ފު މުވައްޒަ ބުނާ

މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީން )އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓާއެކުގައިވާ ޗެކް އިން ޗެކް އައުޓް  އެހާކަންހާއިރު ކަމަށް ބުނެފައި އޮތްނަމަވެސް މި
އެޓެންޑެންސް ތަފުސީލު ޝީޓުން އެނގޭގޮތުގައި ހެނދުނު ޕަންޗްއިން ވުމަށްފަހު ތަފްސީލު ޝީޓުން( އެކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 

ބޭރަށް ގޮސްފައި ހުންނަނީ، ޑިއުޓީ ނިމުމުންނެވެ. އެ ދެމެދުގައި ޕަންޗްއައުޓު ޕަންޗް އިން ވެފައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން 
ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ގައި  މި  މިމައްސަލާގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީ

ދަންނަވައި، އެކުންފުނިން މިކަން ބެއްލެވުމަށްފަހު، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިފައިވާނަމަ އެ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނަށް 
 ނިންމީއެވެ  ފޮނުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވުމަށް

ޑު )އެމް.ޕީ.އެލް( ގެ ދެމުވައްޒަފަކު އެތަނަށް ތަކެތި ޓެ ޕޯޓްސް ލިމި މޯލްޑިވްސް
ގަންނައިރު ސަޕްލަޔަރުންނަށް ފޭވަރކުރާ ކަމަށާއި، މި ދެމީހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން 
ލިބުމުން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް މަލާމާތްކުރާ ކަމަށާއި، 

ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޮންނަ މިއީ ސަރުކާރުގެ ނަން ހުތުރުވާ ކަމެއްކަމަށާއި، 
ގައި  7:30ފަރާތްތަކުގެ ބާރުގަދަ ކަމަށާއި، މީގެތެރެއިން އެއް މުވައްޒަފަކު 

 12:00އިން ވެފައި ބޭރަށް ދިޔުމަށްފަހު އެނބުރި އަންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް -ޕަންޗު
އެހާކަންހާއިރު ކަމަށާއި، އޭނާއާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް މީހަކު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ކަމަށާއި، 

ކީ އޭނާއަށް އެހީތެރިވާ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ހުންނަކަމަށް އޭނާ ބުނާތީކަމަށް ސަބަބަ
 ބުނާ މައްސަލަ.
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ބ.ހިތާދޫ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު 
)އެއްމިލިއަން  1,734,209.48މިގޮތުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޝީޓާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ހަތްސަތޭކަތިރީސްހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ނުވައެއް ޕޮއިންޓު ހަތަރެއް އަށެއް( ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ކަމާއި، މިއީ 
 ވާތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.ބިޑު އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށް

ނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓުގެ "މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަމަންޓް މި
ޕްރޮޖެކްޓް' ގެ ދަށުން ބ.ހިތާދޫގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް 

 ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް އެ ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 
ބީލަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާކަމަށް ބުނާ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި

 .މައްސަލަ
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި ކޮމިޝަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި، ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން ނެތުމުން 

އިދާރާއިން ދިން ޖަވާބަކީ، އޭނާއަށް އޭނާގެ މަންމަގެ ބިމުން ބިންކޮޅެއް ލިބޭނެކަމަށް ކޯޓުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
ނިންމާފައިވާތީ ފްލެޓް ނުލިބުނީ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެ ބިންކޮޅު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ފްލެޓަށް އެދި 

 އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޙާލަތު ބަދަލުވިތޯ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހެޅިއިރު ބިމެއް ނެތްކަމަށާއި، ފްލެޓަށް އެދުނު
ވަގުތީ ލިސްޓު ނެރުނު ފަހުން ބަލާފައިނުވާއިރު، އޭނާއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ޙާލަތު ރިވިއުނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއީ 

މުމެއްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިފަދައިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާ ޒާތީ ނިން
ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުން ފްލެޓު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން، ވަގުތީ 

ލޫމާތު ޗެކްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، އަދި ލިސްޓުގައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ގޯތިގެދޮރާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޢު
އަކަފޫޓުގެ ބިން ހިބައިން ލިބި  1680.14މިފަދައިން ޗެކްކުރިކުރުމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސ.ހިތަދޫ ގޯއްޗަކުން 

ވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުން ޝަކު، ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަޅާފައިވާކަން އެނގިފައިވާތީ
އުނިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި،  އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާގެ ނަން، ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ 

ތަޙްޤީޤް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ހިބައިން ބިމެއް ލިބިފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލަ 
 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނެރުނު ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ 
ލިސްޓުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން 
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ބުނެ ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ 

 މީ ލިސްޓުން އޭނާގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ދާއި
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މަސައްކަތާ އެކަށީގެންވާ އަގަށްވުރެ 
ފަރާތުން  6ފަރާތުގެ ތެރެއިން  8ހުށަހެޅި އަނެއް ކުޑަ އަގެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނި ފިޔަވައި ބިޑް 

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގުތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި މި މަސައްކަތް 
ކުންފުނި ނޫން އަނެއް ފަރާތުން ފަރާތުގެ ތެރެއިން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  2ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށްވުރެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި 

 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ މާބޮޑުތަން ބޮޑު އަގެއް ނޫންކަމަށްވާއިރު،
ސްބަތުން މާބޮޑު މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ނި

 އަގެއްކަމަށްވުމާއެކު، މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ގިނަ ފަރާތަތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، މި މަސައްކަތަށް ބިޑު 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ  02މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަމަންޓުން 
މިނިސްޓްރީގެ ގްރީން ބިލްޑިންގއާއި އެނެކްސް ބިލްޑިންގގެ ސެކިއުރިޓީ 

ން މި ބިޑު އެވޯޑު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެ
ކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ބަޔަކަށް ބިޑު އެވޯޑްކުރުމަށް 

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ކަމަށް އެވޯޑު ކުރި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މި މަސައްކަތާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްކަމަށް ބެލެވެން އޮތް

 ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކާ ގުޅޭ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަ 
މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި، ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު އެކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް 
 ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، މި މައްސަލަ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑާއި، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

 ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު 
ޖަލްސާގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ނަޒަރުކުރާއިރު، އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޯންޑްރީ ރިނޮވޭޓް   މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށްމި
ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،  3ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޓްޕްރޮޕޯސަލްތައް 
ބަހާލާފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ބަޔަކީ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން  ވަނަ ނަންބަރުގައި އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު ދެބަޔަކަށް  7ޝީޓުގެ 

ނުވަތަ އެ މިންވަރުގެ  ބޭންކުގައި ހުރުން 30އިވަނީ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަގުގެ %ބައިގައި ަބލާފަ ކްރައިޓީރިއާކަމާއި، މި
 ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާފައިވާކަމުގެ  3މިލިއަންނަށްވުރެ މަތީގެ  1އަހަރުގެ ތެރޭގައި  3ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ހުށަހެޅުން، އަދި ފާއިތުވި 

ބިޑު ހުށަހެޅި  ފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏާއި އަދިލިޔުން ހުށަހެޅުންކަމާއި، މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ
 ،އެނގޭނެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވާކަމާއި ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާފައިވާކަން  3މިލިއަން ރުފިޔާގެ  1އިތުރު އެހެން ކުންފުންޏަކުން 
ޕްރީކޮލިފިކޭޝަނުން  ފައިވާކަމާއި، އިވެލުއޭޝަނުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަންއިން ފެއިލް ވެ އެހެންކަމުން، އެ ދެ ފަރާތް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކީ  ފާސްވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި 
ން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މި މަސައްކަތުގެ ބަޖެޓަށްވުރެ ފަރާތު ޕްރީކޮލިފިކޭޝަންއިން ފާސްވެފައިވާ ހަމައެކަނި ފަރާތްކަމާއި އަދި މި

ބޮޑުއަގު  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ނުދީ އެންމެ  ކުޑަ އަގެއްކަމާއި،
ވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާއާ ބިޑް އި  ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި

ފެއިލްވެފައިވާ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަކީ ޕްރީކޮލިފިކޭޝަންއިން ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް )އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.( ލޯންޑްރީ ރިނޮވޭޓް 
ކުރުމަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ނުދީ އެންމެ ބޮޑުއަގު 
ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި 
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާއާ ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށާއި، މި ކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން 

 ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
 ގަނޑާ އެއްގޮތަށްކަންއިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ މިން  ފަރާތެއްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ބިޑް

   ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

އަވަށެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް" ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް  3އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އައްޑޫސިޓީގެ 
-426(IUL)ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 

AA/426/2019/471 (26  ުއިޢުލާންކޮށްފައި އެހެންނަމަވެސް މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން 2019ޑިސެންބަރ )
ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  2020ޖަނަވަރީ  05ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު، 

ލާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު އިޢު 426-AA/426/2020/01(IUL)އިދާރާގެ ނަންބަރު 
(IUL)426-AA/426/2020/01  ްއޭގެތެރެއިން  ،ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާއިރު 4އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  2.4ބަލައިގެންފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ކަމާއި، ދެން އޮތް ދެ ބިޑަކީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 
ވަނަ  4ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައްކަމަށްވާތީ، އެ ބިޑްތައް ބަލައިގެންފައެއް ނުވާކަމާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި 

 ފޮނުވާ ގައި އީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން 2.4ޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ފަރާތުން ބިޑް ފޯމު ހުށަހަޅާފައެއް ނުވާކަމާއި، މަ
އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ އޭގެ އޮރިޖިނަލް ބިޑްކޮޕީ ކަމަށާއި ބިޑްގެ ކޮންމެ 
ޞަފްޙާއެއްގައި ޞަފްޙާ ނަންބަރު ޖަހައި ސޮއިކޮށް ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ތައްގަނޑުޖަހަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 

ވަނަ ޖަލްސާގައި، އިސްވެދެންނެވުނު  02ވަނަ އަހަރުގެ  2020އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ، ވާކަމާއި
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  2019ޑިސެންބަރު  30އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 
ން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި މިއީ ބޮޑު މަޝްރޫޢުއަކަށްވެފައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކޮމިޓީ

ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަލުން އިޢުލާންކުރަން ފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާކަމާއި، އަދި 
އި ޤާއިމްކުރެވޭ ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އަވަށެއްގަ 3އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އައްޑޫސިޓީގެ 

އިޢުލާނާ  426-AA/426/2020/01(IUL)ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 
 ބާޠިލްކޮށް، އެ މަސައްކަތަށް އަލުން ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާން

( 2020ޖަނަވަރީ  09) 426-AA/426/2020/07(IUL)ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
 "ގޭދޮށު އަވަށެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ 3އިޢުލާންކޮށްފައި ވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އައްޑޫސިޓީގެ 

އަވަށެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ "ގޭދޮށު ޕްލާންޓް" ޤާއިމުކުރުމުގެ  03އައްޑޫ ސިޓީގެ 
މަސައްކަތަށް ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ 

ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާނުކޮށް، ހުށަހެޅުނު  03ރާއިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާ 
ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާވާގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކޮށް 

 އެވޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
މަސް ޕްލާންޓް" ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އައްޑޫސިޓީ 

ފަހަރު މަތިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  3ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ވަނަ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2ސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކަމާއި އަދި އެއްވެ

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަންދާސީހިސާބުތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކަމާއި، ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު 
ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު  5ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމުން  3 ،މެ ފަރާތަކުން ކަމާއި، އެހެންކަމުންހުށަހަޅާފައިވަނީ އެން

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި 
ސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތަށް މި މަ ،އެހެންކަމުން، ކުންފުންޏަށް ކަމަށާއި

ކަމާއި، މި ކޮމިޝަނުން ހެދި އިވެލުއޭޝަނުންވެސް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެ ފަރާތަށް ކަމަށާއި، މި މަސައްކަްތ 
ލިބިފައިނުވާ ފަރާތަކާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު،  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއެއް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިވެލުއޭޝަންގައިވެސް އަދި މި ކޮމިޝަނުން ހެދި އިވެލުއޭޝަނުންވެސް، ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް 
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެފަރާތުން ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ޖުމުލަ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ބިޑު އެވޯޑުކުރި ކުންފުންޏަށްކަން 

ތަޖުރިބާގެ ބައިން ދެވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތަޖުރިބާ  ،)ބައްތިރީސް( ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 32
ހަޅާފައިވާ އަގަކީ ތަޖުރިބާގެ ބައިން ދެވަނައަށް )އަށެއް( ލިޔުންކަމާއި އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުނިން ހުށަ 08އަންގައިދޭ 

ގޮސްފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އެހެންކަމުން، މި މަަސއްކަތް 
ންޓް ލިބުނު ކުންފުންޏަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއި

 ކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޖަނަވަރީ މަހު  2020މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިހުރި ލިއުންތައް ޗެކްކުރި އިރު، 
ފަރާތުން އަގު ބަލައިފައިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ނަމަވެސް  3ދަތުރު ކުރުމުގެ ކުރިން  5ދަތުރުކަމާއި، އެ  5ކޮށްފައިވަނީ 

އި، އެ ދަތުރު ތަނުން އަގު ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ދަތުރަކަމަށާ 3ތަނުން އަގު ލިބިފައެއް ނުހުންނަކަމާއި،  3ކޮންމެ ފަހަރަކު 
)އެއްހާސްރުފިޔާ( ބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަމަށާއި،  1000.00ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވުރެ 

ސަބަބެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، އަގުކުޑަކޮށް ހުށަހެޅި ލޯންޗަކީ ކުޑަ ލޯންޗަކަށް ވެފައި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން 
ތަނަކުން  2ދަތުރުގެ އަގު  2ދަތުރުގެ ތެރެއިން  4ތުރަކަށްވުމުން ބޮޑު ލޯންޗެއްގައި އެ ދަތުރު ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އަނެއް ދިގު ދަ

ޖަދު ރަޝާދު ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަމް
އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާނެހެން 

 ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ އަގު ހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަމާއި، އަނެއް ދަތުރު  1ދަތުރުގެ ތެރެއިން  2ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އެ 

އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަމަށާއި، އެހެން ދިމާވީ އެދުވަހު ކޯޓުގެ އެހެން ދަތުރެއް ) 100.00ކުރަންޖެހުނީ 
 އެ ލޯންޗްގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު، މި ދަތުރު ފުރަންވާއިރަށް އެ ދަތުރު ނުނިމޭނެތީކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، މިކަން ފޮނުވި 

ދަތުރަށް އަގު ލިބިފައިވަނީ އެއް ފަރާތުންކަމާއި، އެހެންކަމުން، އަގު ހުށަހެޅި  2ކަމާއި، ދެންކުރި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އެބަހުރި
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި  10.24ގެ  10ދަތުރު ކޮށްފައިވާކަމާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  2ފަރާތުން އެ 

)ތިނެއް( ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން  3 ހޯދާއިރު ފުރަތަމަ ފަހަރު މަދުވެގެން ބުނެފައިވާގޮތުން "ޝޮޕިންގ" ގެ އުސޫލުން ކޯޓޭޝަން
ހުށަނާޅާނަމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްފަރާތަކުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތަކީ ޝަރުޠުތައް 

އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެފަރާތަކާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށްވެފައި އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 
ވަނަފަހަރު ހޯދި ކޯޓޭޝަންތަކެއް ކަމެއް އެނގެން ނެތްކަމާއި، އަދި ހަމަ  2ހަވާލުކުރެވިދާނެ ކަމާއި، ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ 

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެކިފަހަރުމަތިން އަގު ތަނަށްވުރެ އިތުރަށް އަގުބަލައިފައި ނުހުންނަކަން  3އެހެންމެ އެއްވެސް ފަހަރަކު 
ފަރާތަކުން މި ޚިދުމަތް ދޭކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އިސްވެ ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް  7ހޯދައިފައިހުރި ތަންތަނަށް ބަލާއިރު، 

 ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ނަޒަރުކޮށް ބަލާއިރު، ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކުރާ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ
ފަރާތުން އަގު ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި މަދުވެގެން ތިންފަރާތުގެ އަގު ލިބޭގޮތަށް އެ  3ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  އެގޮތުން، ހަމައެކަނި 

ތުން އަގު ފަރާ  3ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އަގު ހޯދުމަށާއި އަގުހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ރިކުއެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެވަނަ ފަހަރު ރިކުއެސްޓްކުރިކަން ލިޔުމުން އެނގޭގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް 

 ކޯޓުގައި ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޝަކުވާގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތް ކަމަށް ފާހަގަ ނުވާކަމަށް ޕްރިލިމިނަރީ 
އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވުމާއި އަދި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 
ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުން ފޯނަށް ޖަވާބުދީފައި ނުވާތީއާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީމެއިލް 

ލްއަށްވެސް ޖަވާބުދެއްވާފައި ނުވާތީ، މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ ކުރުމުން އީމެއި
 ނިންމީއެވެ.  މައްސަލަ ނުބެލުމަށް

ޅ.ނައިފަރުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރި ފަރާތުގެ އަތުން 
 .އިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ފަ
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ. ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން 

ހެދުމަށްފަހު ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެޕްރައިޒަލް  82ޅ.ފެލިވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމް.ޑީ.ޕީ.އަށް ސަޕޯޓުކުރާ 
އެޕްރައިޒަލް ޕްރޮސެސްގައި ، މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ހަދާފައިވާކަމާއި 115ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ޖުމްލަ 

ކާ ގުޅުވާފައި މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައި ނުވާއިރު، އެޕްރައިޒަލް ހެދި ތާރިޚަށް ބަލައި ޤައުމުގައި ހިނގަމުންދިޔަ އެހެން ކަމަ
އިންތިޚާބީ ކޮރަޕްޝަންއެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއްނެތުމާއި، އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަސްވަރުގައިވެސް އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ 
އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި، ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެތީއާއި، މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް 

 ވަސްވަރާ ގުޅުވައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ނުބެލެވޭނެތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ އެ ދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ. ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ 
 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ.ފެލިވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފަކަށް އެޕްރައިޒަލް ހެދުމަށްފަހު  82އެމް.ޑީ.ޕީ.އަށް ސަޕޯޓުކުރާ 
ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އެޕްރައިޒަލް 

 ހަދާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ވަނަ އަހަރު ޅ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ  2019
ވަނަ އަހަރުގެ ނާސްތާ  2020ގައި ނިންމާފައިވާކަމާއި،  2019ޖުލައި  10ބަލައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

 ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރި ދުވަހުގެ ފަހު ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ގައިކަމަށްވާއިރު، މިކަމާ ގުޅޭ  2020ޖަނަވަރީ  20( ގައިކަމާއި، ބިޑްތައް ބަލައިގެންފައިވަނީ 2020ޖަނަވަރީ  07ދުވަހު )

ފެބުރުވަރީ  28ލިޔުންތައް ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން 
ގައި ފޮނުވި އީމެއިލަކުން ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް އަންގާފައިވަނީ، ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނާ  2020

ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތާއެކު ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވެންދެން އޭރު އެ
ވާ ގެންދިޔުމަށްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުނުކުރައްވާ އޮތްނަމަ ޙަވާލުނުކުރައް 

އޮތް ސަބަބާއި އޭގެފަހުން އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ގޮތް ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގައި އެދުމުން،އެ 
ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ  އިޢުލާނާ

ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވުމުން، ސްކޫލުން ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައާއި ސްކޫލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ކެއް ހުރުމާއެކު، ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުން މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން، ކުރިން އެ އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލަތަ 

އާ ގުޅިގެން ނާސްތާ  19މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި އަދި ކޮވިޑް

ވަނަ އަހަރު ޅ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ 2019 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް 

ވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ ޙަ
އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް  އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި،

ވަނަ އަހަރުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް  2020ހޯދައިދިނުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި 
ލުކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވާކަމަށް ހިންގުމަށްވެސް އެ ފަރާތާ ޙަވާ 

 . ބުނާ މައްސަލަ
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
 އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވަލުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާތީ، ފޯރުކޮށްދިނުން މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ، އެ މަސައްކަތް

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  3ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ،މި ޝަކުވާއަކީ
ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ތެޔޮ ވިއްކާ 

 ޝަކުވާއެކެވެ. ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެ އަނެއް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން 12.05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން

އެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަތުމުގެ ކަންތައް އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ،ރުމާއެކުއެ ރަށުގައި އެ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެން ފަރާތެއް ހު
އޮކްޓޫބަރު  01) 123-ބީ /399/2020/2ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. މި ،( ސިޓީން އެ އިދާރާއަށް ވަނީ ޖަވާބު ދީފައެވެ. އެހެންކަމުނ2020ް

ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ހޯދުމަށް، ދެފަރާތަކުން 
ލާރި އަގުބޮޑުކޮށް ތެޔޮ ވިއްކުމަށް  04ކޯޓޭޝަން ހޯދައި މީގެތެރެއިން 

ކުރަމުންދާކަމަށާއި، މި  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ތެޔޮ ގަތުމަށް މަސައްކަތް
ކުންފުންޏަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ އެ 

 .މުވައްޒަފުން ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މުވައްޒަފެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  3ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ،މި ޝަކުވާއަކީ
ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ތެޔޮ ވިއްކާ 

 ޝަކުވާއެކެވެ. ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެ އަނެއް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން 12.05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން

އެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަތުމުގެ ކަންތައް އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ،ރުމާއެކުއެ ރަށުގައި އެ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެން ފަރާތެއް ހު
އޮކްޓޫބަރު  01) 123-ބީ /399/2020/2ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.މި ،( ސިޓީން އެ އިދާރާއަށް ވަނީ ޖަވާބު ދީފައެވެ. އެހެންކަމުނ2020ް

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ 01 
ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ލ.ގަމުގައި ތެލުގެ ޚިދުމަތްދޭ ދެ ކުންފުނީގެ 

ކައުންސިލުން ތެރެއިން ކުންފުންޏަކުން ތެޔޮ ގަތުމާމެދު ލަފަޔަކަށްއެދި ގަމު 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއިރު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވަނީ -އެންޓި

އެ ކުންފުންޏަކީ ކައުންސިލްގެ ، ހަމައެކަނި އެ ކުންފުނިން ހޯދި ކޯޓޭޝަންކަމަށާއި
ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބުނާ  އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ
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މަސް(  ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު  6 -ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް )ކޮންޓްރެކްޓް ސިވިލް 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެންނެވެ. މި އިޢުލާނަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް  SHRD/IUL/2019/79-188ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ނަންބަރު:  

މަސްދުވަހަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  6އޭނާގެ ބަދަލުގައި  ސެކްޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމާ ގުޅިގެން
އިޢުލާނެކެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި މުވައްޒަފު ފިޔަވައި މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް 

ގައެވެ. މި މަޤާމަށް އިޢުލާނު  2019އި ޖުލަ 01ކުރިމަތިލާފައެއް ނުވެއެވެ. މި މަޤާމަށމި މުވައްޒަފު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

 06ސޯސް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރި
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ނަގާފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުގެ 
ވަޒީފާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދާއިމީކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބުމުންނެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން މި 

ނެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފު ދާއިމީކޮށްފައިވަނީވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބުމުން 
އަށްވުރެ މަތިން ލިބޭ ފަރާތްތައް ސިވިލް ސަރވިސް  75މުވައްޒަފުން ދާއިމީކުރަނީ އެޕްރައިސަލް ހަދައި އެޕްރައިސަލްއިން %

ވަޒީފާގެ  ،މި މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ،ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެންނެވެ. މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
ބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެއްބަސްވުން އިތުރު ކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ކަމަށާއި މި މަޤާމަށް ކުރި އެއް

އިޢުލާނުގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައިވެސް އަދި ސިވިލް 
ރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުގައި ވަޒީފާތަކަށް ކުރެވޭ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާ 

 މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،އިޢުލާނުގައި އެފަދައިން ބަޔާންކުރުން ލާޒިމް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން

ހޯދުމުގައި މިންތައް ދިމާނުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާ އޮފީސް ޢިމާރާތް ބަދަލުކުރުމަށް މޭޒާއި އެހެނިހެން ތަކެތި 
ކަމަކަށްވާތީއާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މިއީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ނިޔަތުގައި 

 މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތުމާއެކު މި 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މީޓިންގރޫމަށް ހޯދާފައިވާ މޭޒު، މީޓިންގ 
ރޫމަށް ނުވެއްދިގެން އެތައް ހާސް ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކޮށް އަލުން މޭޒު ކަފާލައި 

ންޓަރުތައް ކުޑަކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ފްރަންޓް އޮފީހަށް ހައްދާފައިވާ ކައު
ކުޑަވުމުން ކޭޝްޑްރޯވަރ ބެހެއްޓުމަށް އަލުން ސްޓޭންޑްތަކެއް ގަންނަން ޖެހިފައިވާ 
ކަމަށާއި، މީގެއިތުރުން މޭޒުމަތީގައި ޕްރިންޓަރާއި ސްކޭނަރ ބަހައްޓާނެ ޖާގަ 
ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ކުދި ޕްރިންޓަރތަކެއް ގަންނަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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 ، ފްލެޓްތައް ލިބޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުތަކަކީ ވަގުތީ ލިސްޓުތަކެއް ކަމަށްވެފައި އެއީ ދާއިމީ ލިސްޓްތަކެއްކަމަށް ނުވުމާއިހިޔާ
ގައި  2020އޮގަސްޓު  24އެ ލިސްޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

އެ އިޢުލާނާ  ،އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައިވުމާއި 1-POL(RA)/1/2020/32(IUL)ގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދާއިމީ ލިސްޓުތައް އިޢުލާންކުރާނީ ނަންބަރު:  ،ގުޅިގެން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވުމާއި

(IUL)1-POL(RA)/1/2020/32  ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ލިސްޓުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައ
ދާއިމީ ލިސްޓުތައް އިޢުލާންކުރުމުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ  ،ގެނައުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާތީ
ބެލުމަށާއި އަދި މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާކަމާއި، މި މައްސަލަ މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނު ،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި

ތަރު ކެޓެގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ދަފް H9ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދި 
އަކަފޫޓް  400ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޢާއިލާއާއެކު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދަނީ 

ހަމަނުވާ ތަނެއްގައި ދަތިޙާލުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފްލެޓްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން 
ވާ މާކްސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ކުރިން މި ބަޔަށް ކުރިން ލިބިފައި

ބޮޑުތަނުން އުނިކޮށް، ފްލެޓް ޙައްޤު ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ 
 މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުނުކުރާ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ފްލެޓްތަކާބެހޭ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް މި މައްސަލަ 

 ގެނައުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް 
 ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ، މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.ނުބާލާގޮތަށް ނިންމައި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ 
ބޭންކްގެ ހުޅުމާލޭ ބްރާންޗްގެ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް 

 މަޖުބޫރުކުރުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށް ބިޑް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވަނީ  5މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 
އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސްގެ ބައެއް ބައިތައް މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ނުފެތޭތީއެވެ. 

ފަރާތުގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއާ  4ބާކީ 
އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ 

 ލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.ފަރާތަށްކަމުން މި މައްސަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ހދ.ފިނޭ އައު އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  04މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ކަމަށާއި، އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް 
ވަނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުންވެސް ދީފައިވާ މުއްދަތުކަމަށް ބުނާ ދީފައި
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)ފަނަރަހާސް އަށްސަތޭކަ  15,812ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަތްގަނޑުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ކަމަށް ބުނާ 
ކައުންސިލްގެ އިސް ވެރިއަކު ހުށަހަޅައިގެން މި ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައަކީ ބ.ކަމަދޫ  ބާރަ(

މައްސަލައެކެވެ. އެ ފައިސާގެ މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙުޤީޤުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 
ސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު: އެ ފައިސާގެ މައް ،އެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ނުކުރާގޮތަށް ނިންމައި ،ހުށަހެޅުމުން

ސިޓީން ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  196-ބީ.އޭ.ބީ/314/2020/1
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ މައްސަލައަކީ  ،ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރިން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަކާ ގުޅިގެން

ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ އެ މައްސަލައިގައި އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށް 
( ސިޓީން ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ 2020މާރިޗު  18)123-3ސީ/314/2020/1މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 

ގިފައެވެ. އެ ފައިސާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެފައިސާއާ ބެހޭ އެން
އެކަމާގުޅޭ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ނުވަތަ އެ ފައިސާ  ،މަޢުލޫމާތު ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުން އުނިކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށްނުވާތީ

 ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ
ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2018އަދި  2017 ،2016 ،2012

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަތްގަނޑުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ކަމަށް ބުނާ 
)ފަނަރަހާސް އަށްސަތޭކަ ބާރަ( ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، ދާދި  15,812

 އޮފިސަރ ތިޖޫރީއާ ފަހުން ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުހުރި އެ އިދާރާގެ އެޑްމިން
ޙަވާލުވި ފަހުން މި ފައިސާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ހޯދުމުގެ ކަ 

 މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ. ،ގެންދިޔުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި

ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި )ފަސްލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ( ޕްރޮޕޯސަލެއް  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ނ.މިލަދޫގައި
ކުރި ދަތުރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ފައިސާގެ  ކައުންސިލުން ފޮނުވުމުން އެ ފަރާތުން މިލަދޫއަށް ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް މިލަދޫ 
ބޭނުންވާ ފައިސާ މަސައްކަތް  ރުފިޔާ( ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޗެކެއް )ފަސްލައްކައެއްހާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި އެފަރާތުން މިލަދޫއަށް  ންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އެކައު
 ފަހުން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ގެންގޮސްސް މަސައްކަތް ފެށިނަމަވެސް

ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނުދާ  ވެރިޔާގެ އެހީގައި ނ.މިލަދޫގައިބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ބުނެވުނު ވިޔަފާރި
އެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކަމަށް ބުނާ ފަރާތުން  ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް

ފަރާތަކަށް  ދާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ރަށުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށް އެއްވެސްކުރަމުންނު އެ ރަށުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި މައްސަަލާއ  ހުއްދައެއް އަދި ބިމެއް ދޫކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް ނ.މިލަދޫ

ބުނެފައިވަނީ، ހިނަވާގެ އެޅުމަށް ދާނެ   ގުޅުމުން އެ ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅިގެން 
ރުފިޔާ( ހަމަޖައްސާނެ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނޭ ފައިސާ )ހީވާގޮތުން ފަސްލައްކަ ޚަރަދުކަމަށް ކައުންސިލުން

 ބުނިކަމަށާއި އަދި އެވަގުތު އެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް ބުނެވުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ  ކަމަށް އެ ދަތުރުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރިއިރު
ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދުނު ކަމަށެވެ. އަދި ހިނަވާގެ  ބޭފުޅަކާ )ކޮން ބޭފުޅެއްކަން ނޭނގޭ( ގުޅުމަށްފަހު ފައިސާގެ ކަންތައް 

ނުކުރާ ކަމަށާއި ހިނަވާގެ  އަދިވެސްޙަވާލުކުރީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކަމަށް ޝަކުވާގައި ކުރިން ބުނި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް  އެޅުމަށް ދިންކަމަށް ބުނާ ފައިސާ ޖަމާކުރީ

 ފައިސާ އެރަށު އެވާހަކަދެކެވުނުނަމަވެސް އެ ވާހަކަ ދެއްކީ ކޮން ބައެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި  ކަމަށް ރަށުތެރޭގައި އެދުވަސްވަރު
ކޮންބައެއްކަން  ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެވާހަކަވެސް ދެއްކީ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަމަށްވެސް އެހެން

މާތާއި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިރު ދިން މަޢުލޫ މިހާރު ނޭނގޭ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަކުވާ
ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  މަޢުލޫމާތުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމާއި، ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އެހީގައި ނ.މިލަދޫގައި ފަހުން ދިން 

ކުރަމުންނުދާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށއެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަމަށް 

ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ފައިސާގެ އެހީގައި ނ.މިލަދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށް މިލަދޫ 
ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށް، އޭނާގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ 

ސް އެ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެނެ 
ފަރާތުން މަސައްކަތް ފެށިނަމަވެސް މިހާރު އެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތާ 

 އަހަރެއްހައި ދުވަސް ވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ކުރަމުންނުދާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ރަށުގައި ހިނަވާގެއެއް  ކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން އެ ރަށުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޝަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވުމާއެކު،  ފަރާތަކަށް ހުއްދައެއް އަދި ބިމެއް ދޫކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް ނ.މިލަދޫ އެޅުމަށް އެއްވެސް
 ނުބަލުމަށް ނިންމީއެވެ. ލަ މި ކޮމިޝަނުންމި މައްސަ

މި މައްސަލައަކީ އެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭ މައްސަލައަކަށްވުމާއި، ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް 
 ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބުރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ 

 ބައެއް މުވައްޒަފުންނާ ޒާތީގޮތުން އެޕްރައިސަލް ފޯމު ފުރާފައިވާ ކަމަށާއި، އޮފީހުގެ 
ދިމާކޮށް އިންޒާރުދީ މުވައްޒަފުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ބެއިތިއްބުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގައި  2019އޮގަސްޓު  29 ،ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް 2019ޖުލައި  25އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް 
ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެ  ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ

ކުވާ ރަށުގެ މީހުންނާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ތަފާތު ހުރެގެން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ޝަ
ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ހަމަހަމަވާގޮތަށް ޕޮއިންޓް  ،ކޮށްގެންކަމަށާއި

 ،ދިނުމުގެ އެބައި ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަށާއި ގެޒެޓްގައިވާ އިޢުލާނަށް ބަލާއިރު
އެބައި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވެއެވެ. މި ކޮމިޝަނުން މިހައިތަނަށް ބެލި 

ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް  ،ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބަލާއިރު
އެއް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ދެރަށުން ގޯތި ދިނުމަށް ފުރަތަމަ ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނުގައިވެސް ދިނުމަށް ބަ

އެ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން  ،އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން
 ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އެބައި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަހަމަވާގޮތަށް

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތި އަދި މިހައިތަނަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ  ،އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް
ހައުސިންގ އެންޑް  ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެމްބަރުން ނިންމެވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގމި ،ދޫކޮށްފައިނުވާތީ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އައްޑޫ 
ކޮށް، ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ސިޓީ ހުޅުމީދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލް

 . އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނެސް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

47 



 

39 
 

 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  ،ސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނި ،ދެންނެވުމާއެކު

 ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށެވެ.   

ގައި  2019ޖުލައި  25މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް 
ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަށް  ،ގައި އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ 2019އޮގަސްޓު  29 ،ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް

 އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެ ރަށުގެ މީހުންނާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 
ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި  ،ކުވާ ކޮށްގެންކަމަށާއިތަފާތު ހުރެގެން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ޝަ 

އިވާ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ހަމަހަމަވާގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އެބައި ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފަ
އެބައި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް  ،ޝަކުވާއަށާއި ގެޒެޓްގައިވާ އިޢުލާނަށް ބަލާއިރު

ތުހުމަތުކުރެވެއެވެ. މި ކޮމިޝަނުން މިހައިތަނަށް ބެލި ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ އުސޫލަށް 
އެއް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބަ ،ބަލާއިރު

އެ އުސޫލަށް  ،ދެރަށުން ގޯތި ދިނުމަށް ފުރަތަމަ ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނުގައިވެސް އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން
 ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އެބައި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ބަދަލުގެނެސް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ހަމަހަމަވާގޮތަށް 

 ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. 

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރުމަށް ނަމަވެސް، އަދި މިހައިތަނަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެމްބަރުން ނިންމެވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް މި ،ދޫކޮށްފައިނުވާތީންޑާރަ ގޯތި ހަމަޖެހިފައިވާ ބަ

އައްޑޫ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް  ،ޕްލޭނިންގ
ހައުސިންގ އެންޑް  ،މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ވުމާއެކުސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެ

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށެވެ.   

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި 
ފުރުޞަތުގައި ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި 

އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާނޭހެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 
 .ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ވަގުތީ ލިސްޓް ޢާންމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

48 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  ،ލިޔުންތަކަށާއި ސެޕްސިސްޓަމުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިބިފައިވާ
ޖީބީގެ ގަތުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން  16ޕެންޑްރައިވް  20އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ 

ވަނަދުވަހުއެވެ. މި ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން  13ވަނަދުވަހާއި  12 ޖަނަވަރީ 2020ކޯޓޭޝަން ހޯދައިފައިވަނީ  3ފުރަތަމަ 

ޑްރައިވް ގަތުމަށް އެ އިދާރާގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޕެން
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނިކޮށް އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިއަކު 
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މިކަން ހުއްޓުވައި، މާލޭ ބާޒާރުގައި އެތަކެތި 

49 
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ގައި ހުއްދަދީ އެ ތާރީޚުގައި ޕީއޯ ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް  2020ޖަނަވަރީ  22ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގަތުމަށް 

ފެބުރުވަރީ  2020 ،ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދާފައިވަނީއެ ޕީއޯ ކެންސަލްކޮށް އަލުން ކޯޓޭޝަންތަކެއް ހޯދައިފައިވެއެވެ. ދެވަނަފަހަރު 
ދެވަނަފަހަރު ހޯދި ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އަގުހެޔޮ  ،ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕެންޑްރައިވްތައް ގަނެފައިވަނީ 10ވަނަ ދުވަހާއި  09

ން ހޯދި ކޯޓޭޝަންތަކުގައިވާ ފަރާތުންނެވެ. މި ދެފަހަރުގެ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ހޯދި ކޯޓޭޝަންތައް ބޮޑުވެފައި ފަހު
 އަގުތައް ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ،ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ލިބުނު އަގަށްވުރެ ކުޑައަގަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
މި މައްސަލާގައި  ،މިކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ހިނގާފައި އޮތްކަން އެނގެން ނެތުމުން

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީ

ބުނާ ލިބެންހުރި އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް 
 .މައްސަލަ

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  ،މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން ގުޅުމުން
 ،ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުހިމެނޭކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި 300އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ކަނޑައެޅި 

އޭނާ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެ  ،އަދި މި ސަރުކާރު އައިފަހުން އިތުރު ލިސްޓެއްވެސް ޢާއްމު ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި
އަދި  ،ލިސްޓުން ބައެއް ފަރާތްތައް އުނިކޮށް ލިސްޓް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

ފަދަ ލިސްޓެއް ޢާއްމުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، މިކަމުގައި ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް މިހައިތަނަށް އެ
 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،ވުޖޫދުވެފައިނުވާތީ

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ހިންގެވި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 
ފްލެޓް ހަމަޖައްސައި މި ފްލެޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް  300ޑިފެންސް ފޯސްއަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް ސަރުކާރު ބަދަލުވިފަހުން އަލުން ލިސްޓް ނަގައި ކުރިން 
ފަރާތް  86ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

 .އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

50 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު  ،ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ބޮޑުނިކަގަސް ކަނޑާލާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީރ.އިނގުރައިދޫގައި 
އެގަހުގެ ލަކުޑިތައް އެބަހުރިކަމަށާއި މީހަކަށްދީ ނުވަތަ  ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުން

ށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީއާއި ގަސް ކަނޑާލީ ގަސްހުރި ސަރަހައްދުގެ މީހުންނަށް ވިއްކާހެދިކަން އެނގިފައިނުވާކަމަ
މިކަމުގައި މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤެއް  ،އުނދަގޫވާތީކަމަށް ކައުންސިލަރުން އޭނާއަށް ޖަވާބުދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ

 އްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.މި މަ ،ހިންގަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

ނިކަގަސްތައް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާ  ރ.އިނގުރައިދޫގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި
ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން ކަނޑާލާފައިވާކަމަށްބުނާ 

 .މައްސަލަ

51 



 

41 
 

 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
 ،ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އެފަދަ ބޮޑުގަހެއް ކަނޑާލާއިރު އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް އެނގެން ޖެހޭނެތީ ،ނަމަވެސް

ސަލަ އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެ މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވައި ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި މައް
 ފޮނުވުމަށްވެސް ނިންމިއެވެ.

ރަށުގެ ވަކި ބަޔަކު މަޙުރޫމުކުރުމަށްފަހު ބިން  ،ދޫކުރިއިރު ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާވާނެހެންރ.އިނގުރައިދޫން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން 
ދަނޑުބިން ދޫކުރިއިރު  ،ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން

ށާއި އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ގެވަޅުހުރި މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ގެވަޅުނެތް މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަ
ކަމަށާއި އެކަމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށާއި ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނެއް 

ޓީ ފޮނުވައިގެން ދަނޑުބިން ހަވާލުކުރީކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މި ކުރިކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ސި
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން  ،ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން

ގައި އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.  2020ޕްރީލް އެ 12އެނގުނުގޮތުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އިނގުރައިދޫން ބިން ދޫކުރުމަށް 
މި އިޢުލާން ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ. މި 

ވަނަ ޕޮއިންޓްގައިވާގޮތުން  5 އިޢުލާނާއެކު ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުވެސް ޢާއްމުކޮށްފައިވެއެވެ. މި އުސޫލުގެ
ބިމަށް އެދޭ ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމުގައި ހުސްގޯއްޗެއް އޮތްނަމަ އެ ގޭބިސީއަކަށް ބިމެއް ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަކާއި މަގުފާރު ހުސްގޯތީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ގެ ޢިމާރާތް ކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުފަށައިވާ ބިން
މިއީ ވަކިބަޔަކަށް  ،ހުސްކޮށް ވާ ގޯތިތައް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. މި އުސޫލަށް ބަލާއިރު 80ރޭނުމަށްފަހު ބިމުގެ %

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ،މަންފާވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށް އިވެލުއޭޝަންއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
 ނިންމީއެވެ.

ރ.އިނގުރައިދޫން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރިއިރު ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާވާނެހެން، 
 .ރަށުގެ ވަކި ބަޔަކު މަހުރޫމުކުރުމަށްފަހު ބިން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ންގެ ޢަމަލުތަކެއް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ އިސްވެރިއަކާއި އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަ
، އެފަރާތްތަކުން ހިންގި ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއި ،ހިންގާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު

 މެއިލް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެފަރާތުން ދީފައިއޮތް ،އެކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއި
 ،އެޑްރެހަށް މެއިލްއެއް ފޮނުވަން އުޅުމުން އެއީ ރަނގަޅުނޫން މެއިލް އެޑްރެހެއް ކަމަށްވުމުން މެއިލް ރައްދު ކުރެވިފައިނުވުމާއި

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ އިސްވެރިއަކާއި އެ ތަނުގެ 
 .ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  މުވައްޒަފުން

53 



 

42 
 

 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
މި މައްސަލަ  ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައިނެތުމުން ،އެފަރާތާ ގުޅޭނެ ގޮތުގެ އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު

 ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް 
މި މައްސަލައިގައި  ،ފޯނުން ގުޅުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ނޭނގޭކަމަށް ބުނެފައިވާތީ

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ނެތުމާއެކު

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ނިމިގެންދާއިރު ރ.އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައި ނުވާއިރު ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 
ކައުންސިލަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފައިސާ ވީގޮތެއް ނޭނގި ހުސްވެފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ވަނައަހަރުގެ  1440 ،ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަތާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުންމި މައްސަލައާ 
އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ރޭވި ބައެއް ޙަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިއަކު 

ސްވެރިއަކާ ނުވަތަ އެކައުންޓަންޓް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ބުނި ފަރާތެއްގެ އަތަށް )އަށްހާސް( ރުފިޔާ ކައުންސިލުގެ އި 8,000
މި މައްސަލަ އޭ.ސީ.ސީ.އިން ބަލަން ފެށުމާއެކު މި  ،ނުވަތަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި

އެތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  ،ވާ ފައިސާއެއް ކަމަށް ހެދުމުގެ ގޮތުންފައިސާއަކީ ހޯރަފުށީ މިސްކިތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދީފައި 
ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާގޮތަށް އެކިއެކި މީޓިންތަކުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސް 

ދި މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް އަ ،މުވައްޒަފަކު ޢާންމު ފަރާތެއްގެ ގާތުގައި މި ވާހަކަ ބުނެފައި ވާކަމަށާއި
ވަނައަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުގެ އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަށް ރައްޔިތުންގެ  1440ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި 

މްބަރުންނާއި ކައުންސިލުގެ )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުގެ ބައެއް މެ 5,000މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރަކު 
 އެކިއެކި މުވައްޒަފުން އޭނާ ކައިރީގައި ބުނެފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ގައި ފޮނުވާފައިވާ  2019އޮކްޓޫބަރު  09ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް  ،އަދި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ޙާޢީދު ދުވަހާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިއަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ވަނަ އަހަރުގެ އަޟް 1140 ،ސިޓީގައި

ގައި އެ  2019ނޮވެންބަރު  24 ،ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު އެ ކައުންސިލަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު
އެރަށުގެ މިސްކިތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށްވެސް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިއަކު ނުވަތަ  ،އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު އެ ކައުންސިލަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން 1440
ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއަކު ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ފައިސާއާ 

ޙަވާލުވެފައި ވީނަމަވެސް މި ފައިސާއިން ޢީދުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައި 
ނުވާކަމަށާއި، މި ފައިސާ ކައުންސިލަށް ލިބުނުކަން ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

 .އެނގެން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނަންބަރު 
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަށް ފޯނުން  ،އި ބަޔާންކޮށްފައިވާމިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގަ

 މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެފަރާތަށް ނޭނގޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.  ،ގުޅުމުން

ވަނަ  1140 ،ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި 2019ނޮވެންބަރު  24ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް 
ރުގެ އަޟްޙާޢީދު ދުވަހު އުޟުޙިޔާ ކަތިލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރަކު އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަހަ

ން ހަދިޔާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ކޮމިޝަނަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކު
ތަކުން ނުވަތަ އިސްވެ ދެންނެވުނު އަދަދުގެ އެހީއެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިނުވާކަން އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތް

ހޯރަފުށީ  ،ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެކަމަށް މި މައްސައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޟްޙާޢީދު ދުވަހު އުޟުޙިޔާ ކަތިލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރަކު އަ ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަށް ފޯނުން ގުޅުމުން

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ ކުރިކަމަށް އޭނާ ގާތުގައި ބުނިކަމަށާއި މިފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރީ ކޮން  5,000
ނުވާކަމަށާއި އަދި އެ ފައިސާއަށް އުޟްޙިޔާ  އެކައުންޓަކަށްކަން ނޭނގޭކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ފައިސާ ކައުންސިލަށް ވަދެފައި

 ކަތިލުމަށް ބަކަރިއެއް ގަނެފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެމްބަރުން ނިންމެވީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޔާޢަތްކޮށް، އަދި މި މައްސަލައިގައި ވީމާ، މި
ންތަކުން މި ފައިސާ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ޭބނުންކޮށްފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވާތީ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔު 

 މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ  

ބުނެފައިވާ އެއްޗަކަށް އެކަނި ބުރަވެ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަކުވާގައި 
 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ 

އަދި، ގދ.ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް މީހަކުހޮވުމުގެ ރެކްރޫޓްމެންޓް ޕްރޮސެސް ހިނގާފައިވާގޮތް ބެލުމަށް ސިވިލް 
މައްސަލަ އެ އިދާރާއިން ބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އިހުތިމާލެއް އޮތްކަމަށް ފޮނުވާ، އަދި މި  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް ހިއްސާކޮށްދެއްވުން އެދި އެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމިއެވެ. 

ގދ.ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި އެ ސްކޫލްގެ 
ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތަކަސް ވަޒީފާ  ރިންސިޕަލާޕް

 .ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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