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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައައިގެ ތަހުޤީޤުގައި މި   02/08/2021

ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހުގެ މެއިން އިވެންޓްގައި  

ށް މެގަލޭންޑް މޯލްޑިވްސްއާ  ޓީޝާޓް ތައްޔާރުކުރުމަ 1480ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ބޭނުންވާ 

ޙަވާލުކޮށް، މަސައްކަތުގެ އަގު އެފަރާތަށް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި އެ 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ ދެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައިކަން އެންގެއެވެ.  

ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަގު ހޯދައި،  އަދި، މިނިވަން 

ބޮޑެތި އިވެންޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފުރިހަމަކުރަން ހުންނަ އިތުރު އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ  

ން، މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީހުގައި  މަސައްކަތްފަދަ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތް ސާފުކުރިކުރުމު

މަސައްކަތްކުރި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ލިޔުމުންކަމުގައި ނުވާތީއާއި،  

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަގު ހޯދުންފަދަ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރީ ކޮން 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި މިނިވަން   މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނެއްކަން އެގެންނެތެވެ. އަދި އެ

ފަންސާސް އޮފީހުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކާ ޢާއިލީ (އިމީޑިއޭޓް ފެމެލީ) ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ  

 ގުޅުމެއް އޮތްކަން ތަޙްޤީޤުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  

  2015ޖުލައި  25އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ، މީގެއިތުރުން

އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް   2015ޖުލައި  27އިން 

ޝަން ހޯދުމުގެ  ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ތިން ކޯޓޭ

ޓްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މިނިވަން ފަންސާހުގެ މެއިން އިވެން

ޓީޝާޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް  1480އޮފިޝަލުންނަށް ބޭނުންވާ 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނު ނުކޮށް އަދި ތިން  347800.00

 . ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ބަދަލުގައި އެއް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދި މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި  

ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް   50އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަގުގެ %

އެއާއެކު، އެ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ  އެންޑް ޓެރްޜަރީގެ ސިޓީން ހުއްދަ ހޯދާފައެވެ. ހަމަ

މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި  

އަތްމަތީ ފައިސާއިން އަގު ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސިޓީން ހުއްދަ  

 ހޯދައިގެންނެވެ.  

އެހެންކަމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދީފައިވާ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް މިނިވަން  

ފަންސާސް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުން، މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ  

ތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން  ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަ

އެކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް   ،ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި

 ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެތްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   

ވަނަ އަހަރު ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ   2019 ، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް  02/08/2021

ސްކޫލުގައި ބޭނުންކުރާ ްޕރިންޓަރތަކަށް ބޭނުންވާ ޓޯނަރ ހޯދުމަށްޓަކައި އެތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް  

ޔަތު  ކޯޓޭޝަން ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއް

(ތިނެއް)   03މަދުވެގެން  ،ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް 10.48ގެ (ހ) އަދި  10.24ގަވާއިދުގެ 

ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ލިބިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުންކަން ތަހުޤީޤުން ބެލިބެލުމުން  

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  

)  3ގެ (ބ)(  10.43މެއިލްގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ -ކޯޓޭޝަން ރިކުއެސްޓް ފޮނުވި އީ ،އެހެންކަމުން

ގައި ބުނާ ފަދައިން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތެއް ދީފައި  

އިޒް  ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ ބޭނުމަށް ޓޯނަރ ގަތުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާ ،ނުވިނަމަވެސް

މަންފާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެ ސްކޫލުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން  

  25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެނގެން ނެތުމުން

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލަށް ޓޯނަރ ކާޓްރިޖް ސަްޕލައި ކުރުމަށް އެންމެ 

ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ލައަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް  ) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސ1ަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

 އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސ.ހިތަދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ   02/08/2021

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފިހާރައަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިމްޯޕޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް އައްޑޫސިޓީ  

ފާރިއެއްކުރުމަށް އިމްޯޕޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ޢިމާރާތުގައި އިތުރު ވިޔަ

ހުއްދަދީފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ހުއްދަ  

ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އިމްޯޕޓު މުއްދާ ވިއްކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ޑް ލައިނާ އެއްގޮތަށްކަން މިމައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުންނާއި، ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން  އާއްމުކޮށްފައިވާ ގައި

 ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެންއޮތްކަމާއި،  

އަދި އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އެ ޢިމާރާތުގައި އެހެން ނަމެއްގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  

ދީފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް  އިމްޯޕޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ

އެ ހުއްދަ  ،ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް

އަކާ  ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ހުއްދައަށް އެދި އެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެްޕލިކޭޝަން

ގުޅިގެންކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި އަދި އެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި  

ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޔޫތް އެންޑް ސްޯޕޓްސް ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ  

 އަދި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި  ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމާއި

އަދި މި މައްސަލައިގައި   ، ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާކަމާއި، ވަކި  

ދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމާއި އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައި 

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބީ އަދި ޝަފަޙީ 

)  ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-(އެންޓި  2008/13ހެކިތަކުން އެނގެން ނެތަތީވެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 25ގެ 

ހިތަދޫގައި އިންވެސްޓްކޮށް ހިންގަމުންދިޔަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ .ސ

އިން ފެށިގެން  2012ފިހާރައެއްގެ އިމްޯޕޓްމުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ޖުލައި 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެސެޓުގެ   7.5ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު، އެތަނުގައި ހުރި 

  އޯނަރޝިްޕ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 .އިދާރާއިން ބަދަލުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ   02/08/2021

ނަމަވެސް، ފެނަކަ  ފުޅި ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައެއް ނުވެއެވެ.  200ފެނުގެ ސާމްަޕލް ނަގާ ފުޅީގެ 

ކޯަޕރޭޝަނުން ތަކެތި ގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޢާއްމު އުޞޫލުންގެ ދަށުން ފެނުގެ ސާމްަޕލް ނަގާ ފުޅީގެ  

ކޯޓޭޝަން  ، ފުޅި ގަތުމަށް އެ ކުންފުނިން ރިކުއެސްޓް ފޯރ ކޯޓޭޝަން ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  އަދި 100

އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް   ،މުއްދަތަށް ބަލާއިރުއަގާއި ޑެލިވަރީ  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ފުޅި ގަތުމަށް ާޕރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވާކަން   200ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ފެނުގެ ސާމަްޕލް ނަގާ ފުޅީގެ 

 ތަޙްޤީޤުން އެގެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ  

ހޯދައިދީފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެތްކެއް ނެތުމުން، މި މައްސަލަ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން  

 އެވެ. ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ނިންމީ

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި  

ަޕރޭޝަންގެ  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށާއި، ފެނަކަ ކޯ

އިޢުލާނުކުރުމަކާ   ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް މާލީ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް

އަށްސަތޭކަ ( 835.00ފުޅި  200ނުލައި ފެނުގެ ސާމްަޕލް ނަގާ ފުޅީގެ 

 . ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ) ތިރީސް ފަހެއް
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ތަޙުޤީގުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފަރުދީ ފެންވަރުގައި މައްސަލައިގެ  މި 10/08/2021

ދަނޑުވެރިކަމަކީ ޒުވާނުން ޝަޢުޤުވެރިވާ ޞިނާޢަތަކަށް   ،ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދައިދިނުމަށާއި

ހެދުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  

ބުރުނު /   ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ޔޫސުފު

ނުވާކަމާއި، އެ ލޯނު ފުރުޞަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މުޙައްމަދު  ރ.އަނގޮޅިތީމު ލޯނަށް އެްޕލައިކޮށްފައި

(ތިރީސްހާސް) އަކަފޫޓު   30,000.00(ދިހައެއް) ގެއެއްގެ ދަނޑުބިން ހިމަނައި  10ޔޫސުފަށް 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން  

ވެސް ޢިނާޔަތެއް މުޙައްމަދު ޔޫސުފަށް ދީފައި ނުވާކަން މި މައްސަލައިގެ  ދަނޑުވެރިންނަށް ދޭ އެއް

 ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ރ.އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީއެއް  

ގެއެއްގެ  (ދިހައެއް)  10ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، މި ސިޓީގައި މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް 

ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އޭނާއާ 

ގެއެއްގެ ނަމުގައި ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ  10ގުޅުންހުރި 

 30000 އެގޭގެއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ، އިދާރާއަށް ސިޓީ ހުށަހަޅައިގެން

(ތިރީސްހާސް) އަކަފޫޓުގެ ދަނޑުބިން އެއްވެސް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް 

އަދި އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދޭން ނުޖެހޭގޮތަށް އޭނާގެ ނަމުގައި 

ވަނަ ދުވަހު ރ.އަނގޮޅިތީމު  2015މާރިޗު  01ރަޖިސްޓްރީކުރިކަމަށް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން "ދަނޑުބިން ދޫކުރި ކަމުގެ ލިޔުން" 

އިވާ ކަމަށާއި، އެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ދޫކޮށްފަ

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްއާ  ،ރައީސަށާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ނޭނގި

 ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

(ތިރީސްހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިން ވާނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިކަމަށާއި،  30,000.00ދަނޑުތައް ހިމަނައިގެން، 

އަދި މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ލޯނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މުޙައްމަދު ޔޫސުފްއަށް ބިން  

ނަ ދުވަހު އެދިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.   ވަ 2015މާރިޗު  01ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިން ކަމުގެ ލިޔުން ދިނުމަށް 

  
ވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު ޔޫސުފަށް ދޫކޮށްފައިވާ   2015މާރިޗު  01އޭނާގެ އެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، 

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު   2002އެްޕރީލް  01"ދަނޑުބިން ދޫކުރި ކަމުގެ ލިޔުން" އަކީ 

މަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއްކަން  ދަނޑުގޮވާންކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވު

ވަނަ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމަކީ މުއްދަތު ހަމަވެ،  2002އެްޕރީލް  01ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް 

  2015މާރިޗު  01 ،އެއިގެ ޤާނޫނީ މުޢާލާތު ކެނޑިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން

 ޔޫސުފަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ދަނޑުބިން ދޫކުރި ކަމުގެ ލިޔުން" އަކީ އުފެދުމުގައިވެސް  ވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު

) ލިޔުމެކެވެ. އަދި އެލިޔުމަކީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއް void ab initioބާތިލު (

 ނޫންކަން އެނގެއެވެ.  

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ    ކުރެވެނީމި މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޔޫސުފަށް ތުހުމަތު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ   12ޤާނޫނުގެ 

މުވައްޒަފަކު، އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން ކުރާކަމަކުން ނުވަތަ ކުރާކަމަކާ ގުޅިގެން  

ފެއްގެ ވަޒީފާ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެމުވައްޒަފެއްގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  ނުވަތަ އެ މުވައްޒަ

 ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމާއި، ހޯދައިދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ބުނާ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.  

އުންސިލް  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ، ރ.އަނގޮޅިތީމް ކަ ،މިގޮތުން

  10އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެމެ، ޤާނޫނީގޮތުން މުއްދަތުހަމަވެ ބާތިލްވެފައިވާ 

(ދިހައެއް) ދަނޑުބިން، ދަނޑުވެރިކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހިމަނައި، ދަނޑުވެރިކަމުގައި 

މާރިޗް   01މަށް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަ

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށް، ލޯނު ފުރުސަތެއްގައި   2015

  30,000.00(ދިހައެއް) ގެއެއްގެ ދަނޑު ހިމަނައި  10ބައިވެރިވުމަށް، މުޙައްމަދު ޔޫސުފް އަށް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވާ ކަމުގެ ލިޔުން ދިނުމަށް އެދި، މިކަން (ތިރީސްހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައި 

ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަނާޅައި، މިކަމާ މެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ނުކޮށް،  

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމެއް ރަސްމީގޮތުން ވެސް ނުވަތަ ނުރަސްމީގޮތުން ވެސް ނެތް ހާލަތުގައި، މުޙައްމަދު 

އިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށް ބުނެވިދިޔަ ދަނޑުބިން ދޫކުރިކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރުމަށް  ޔޫސުފްގެ މަޤާމުގެ ހަ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ްޕލޭނިންގ އޮފިސަރ އަށް އިރުޝާދުދިނުމެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް  

އި، މެމްބަރެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ނުގެނެސް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއްގަ

ކަމުގެ ހަޤީގަތް އޮޅުވާލައި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ލައްވައި   ،ރައީސް ބުނެގެންކަމަށް ބުނެ

 ބުނެވިދިޔަ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުވުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެއެވެ.  

ހަމައެހެންމެ، މިކަން ކައުންސިލްގެ އެހެން މެމްބަރުންނަށް ނާންގައި، ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް  

މިކަމުގައި މުޙައްމަދު ޔޫސުފްގެ ޖިނާޢީ ޤަސްދެއް އޮތްކަން   ،ވައި އޮޅުވާލައިގެން ސޮއިކުރުވުމުންލައް

 ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެއެވެ.  

އަދި މުޙައްމަދު ޔޫސުފް މި ކުށުގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ނުހައްޤުން މަންފާތަކެއް ހާސިލް ކުރަން ކަމަށް  

ފެންނަން އޮތުމުން، މިކަމަކީ ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދުމަށް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ކުރިކަމެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް  

  ، 13/2008ކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވެއެވެ. އެހެން 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ   2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ -(އެންޓި

ޤާނޫން  ، ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ   12މަނާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  (ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާ  2/2000ނަންބަރު 

(ބުރުނު / ރ.އަނގޮޅިތީމު) ގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން   ،ދަށުން މުޙައްމަދު ޔޫސުފު

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މި މައްސަލަ  

   އެވެ.ފޮނުވުމަށް ނިންމީ

ވަނަ ދުވަހު ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޭރުގެ   2015މާރިޗު  01މީގެއިތުރުން، 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ދަނޑުބިން ދޫކުރި ކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކޮށްފައިވަނީ  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އަދި   ،ކިންނާއިކަން ކިތާބީ ހެهللاމުޙައްމަދު އަބްދު ،ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

ވަކި މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް   ،ގެ އިއުތިރާފުން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުންهللاމުޙައްމަދު އަބްދު

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގޭއިރު، މިކަމުގެ ދިފާޢުގައި  هللا ހޯދައިދިނުމަށް މުޙައްމަދު އަބްދު

އަށް هللا ން ދޫކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު އަބްދުބުނެފައިވަނީ ބުނެވިދިޔަ ލިޔުهللا މުޙައްމަދު އަބްދު

هللا ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި ވަޒީފާއަށް މުޙައްމަދު އަބްދު

މި  ،އަށް ނޭނގޭތީ ކަމަށް ވީނަމަވެސްهللا އައު ވުމުގެ ސަބަބުން ކަންތައް އޮންނަގޮތް މުޙައްމަދު އަބްދު

ކުށުން ބަރީޢަވުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ނުފެނެއެވެ.  هللا ބްދުބުނުމަކީ މުޙައްމަދު އަ

ވަނަ  25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ -(އެންޓި  ، 13/2008އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ންވާ  މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 2މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމާ ބެހޭ   2/2000ނަންބަރު  ޤާނޫނު ، މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ނާއިބު ރައީސް 12ޤާނޫނު)ގެ 

ޖަވާހިރުގެ / ރ.އަނގޮޅިތީމު) ގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު  ( هللاމުޙައްމަދު އަބްދު

 ގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށު 

 

ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން  ފެނަކަ ،  މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި 10/08/2021

-KTA50-G3ކިލޯވޮޓް ( 1000އެކުންފުނީގެ ސ.ހިތަދޫ ބްރާންޗުގައި ބޭނުންކުރާ ކަމިންސް 

ރިމޯޓް ރޭޑިއޭޓަރު ގަނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ   02) ޖަނަރޭޓަރ ސެޓަށް ބޭނުންވާ 33140985

ށް އިޢުލާނު ނުކޮށް ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ލިބޭގޮތަ ްޕރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލާ

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ   ، ބައިބައިކޮށްގެން ކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް

ގެ ދަށުން އިޢުލާނު   6ގެ (ށ) ގެ  3.11ގެ  2019ކުރާ ޤަވާއިދު މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލު

ގެންވާތީ އާއި، ކޯޓޭޝަން ބައިބައިކޮށްފައިވާކަމަށް  ނުކޮށް ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ކުންފުންޏަށް ލިބި 

ރިކުއެސްޓް ފޯރ ކޯޓޭޝަނާ ގުޅިގެން ސަްޕލަޔަރ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ، ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެ ކުންފުނީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލާ  

 މަންފާ ލިބޭގޮތަށް އިޢުލާނު ނުކޮށް  ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު

ރިމޯޓް ރޭޑިއޭޓަރ  02ބައިބައިކޮށްގެން ވަކި ސަްޕލަޔަރެއްގެ އަތުން 

 . ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އޮފަރ އެއްކަން ތަޙުޤީޤުން   02ބައިބައިކޮށްފައިވާ ކޯޓޭޝަނެއް ނޫންކަމާއި، ސަްޕލަޔަރ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

 އެނގޭތީއާއި، 

ކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  ފެނަ

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޝަކުވާގައި ބުނާ ސަްޕލަޔަރަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން  

މި މައްސަލައިގަިއ  ،ބިފައި ނުވާތީއާއިސާބިތުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ގަރީނާއެއް ތަޙުޤީޤަށް ލި

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި   513(ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތު)ގެ 9/2014 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

-އެންޓި ( 13/2008ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން މި   1ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން

 މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ

 ނިންމީއެވެ. 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  24/08/2021

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ  

މަހުގެ ނިޔަލަށް   ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން 2020، އެކައުންޓުން

މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން  ކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވޭސްޓް 

އާ ގުޅިގެން ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އައިސޮލޭޝަންގައި  19-ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ކޮވިޑް 

ޢިއްޒުއްދީން ސުކޫލުގައި ބައިތިއްބާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ވެމްކޯއާއި އަމިއްލަ  

ގެ ކެފޭއަކާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކެފޭއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާކަން  ފަރާތެއް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މީގެއިތުރުން، އެ ކެފޭ ހިންގުމުގައި އެދުވަސްވަރު އުޅުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  

ފޭގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަނީ އެފަރާތުން ކަމާއި، މެމްބަރުގެ ފިރިމީހާ ވެސް ހިމެނޭކަމާއި، އެގޮތުން، އެ ކެ 

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް އޮަޕރޭޓްކުރަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކަމާއި،  

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ އަމިއްލަ  

ގެ  2020ޖޫން  30އިން ފެށިގެން  2020ޖަނަވަރީ  01އެކައުންޓަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ  2.4ޓްރާންސެކްޝަނަކުން  754ނިޔަލަށް 

އޭގެ އިތުރަށް އެ އެ މެމްބަރުގެ ޢާއިލާއާ  ،ވާ ކަމަށާއިކްރެޑިޓްކޮށްފައި

ގާތް ގުޅުން އޮންނަ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ރ.  695,678.00ޓްރާންސެކްޝަނަކުން  3ކޯަޕރޭޝަންގެ 

މި ފައިސާގެ ބޮޑުބައެއް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ   ، ކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

އަދި އިތުރަށް   ،ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މެމްބަރުގެ އެކައުންޓަށް 

ޓްރާންސެކްޝަނަކުން  11އެ މެމްބަރުގެ އެކައުންޓްތަކަށް  ،ބެލިބެލުމުން

ރ. ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކްރެޑިޓްކޮށްފައި 85,000.00ޖުމުލަ 

 ހުރިކަން ވެސް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ކެފޭގެ   ،ންތެރެއި

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތެރެއިން ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ކެފޭއިން  

ބުތައް ބެލެހެއްޓި ފަރާތަށް  ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން ކެފޭގެ ހިސާ

 ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާ ފައިސާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ. 

އާ ގުޅިގެން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ  19-އެހެންކަމުން، ކޮވިޑް

ބާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު  ތެރެއިން އައިސޮލޭޝަންގައި ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލުގައި ބައިތިއް

ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ  

ްޕރޮކިއުމަންޓް ޮޕލިސީއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ  

  2/2000ވޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައި ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ   9/2014(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ   513ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 

 ސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މި ހިސާބުން ނިންމީއެވެ. މައް

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  މި  31/08/2021

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަފާތު ފަންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސްކޮލަރޝިްޕގެ ފުރުޞަތުތަކެއް  

ްޕ ފުރުޞަތަށް  ސްކޮލަރޝި 02ހުޅުވާލުމަށް ކުރި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ީޕ.އެޗް.ޑީގެ 

ފަރާތަކީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް   02ފަރާތުގެ ތެރެއިން  03ކުރިމަތިލާފައިވާ 

ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެ ފަރާތްތަކުން އެްޕލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް އެ  އިޢުލާނުގައި އެްޕލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ،އެނގޭތީއާއި

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން  

ފަރާތަށް ީޕ.އެޗް.ޑީގެ ސްކޮލަރޝިްޕ ފުރުޞަތު އެވޯޑުކުރުމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ   02އެ  ،އެނގޭތީ

ވަނަ  03އެ ފުރުޞަތަށް ކުރިމަތިލި  ،ންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން އެނގޭތީއާއިސްކޮލަރޝިްޕ ކޮމިޓީން ނި

ފަރާތް ހޮވިފައި ނުވަނީ އެްޕލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚަރަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ 

ީޕ.އެޗް.ޑީ ކޯސް އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ 

ސް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ނޫން ޑީން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކޯ

 އެހެން ފަރާތަކަށް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެ   ،ތަކުން އެނގޭތީލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވުމުގެ ސަބަބުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުން

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ީޕ.އެޗް.ޑީގެ ސްކޮލަރޝިްޕ ފުރުޞަތު ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ  

ސްކޮލަރޝިްޕ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން  

އެކަން އެގޮތަށް   ،އިވީނަމަވެސްފަރާތަކަށް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ތުހުމަތު ކޮށްފަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ހިނގާފައިވާކަމަށް ބާރުލިބޭ އެއްވެސް ޙެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއް ފެންނަން ނެތުމުން

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

ޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕ 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،ކަނޑައަޅައި

01/08/21 

 

މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް  ،މި މައްސަލައާގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ އެ މިނިސްޓްރީގެ   ،އެގްރިކަލްޗަރގައި ދެންނެވުމުން އެ މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވަނީ

ވެޓް ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ވެޓަރިނޭރިއަން ހުންނަ އެާޕޓްމެންޓަކީ އެއީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއް  

ޢިމާރާތެއްކަމަށެވެ. އަދި ވެޓަރިނޭރިއަން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޫންކަމަށާއި އެއީ މިނިސްޓްރީގެ 

  ، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު ،ފިޝަރީޒް

މެރިން   ،އެކޮމަޑޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވިނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އަންގާފައި އޮތްގޮތުގައި ވެޓަރިނޭރިއަން ހުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ރިސޯސަސް އެން

އެ ކުލިނިކް ހުންނަ ޢިމާރާތުގައި އޭނާއަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެާޕރޓްމަންޓުގައި ކަމަށެވެ. ދައުލަތުން  

ރާތްތަކުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ  އެފަދަ ފަ ،އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބަލާއިރު

ފިރިމީހާއާއި ކުދިންނާއި މައިންބަފައިންނަކީ އެމީހަކު ދިރިއުޅޭތަނެއްގައި އުޅުމަށް ހުއްދަ  

ކުރެވިފައިވާބައެކެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް ރަށްރަށުގައި ރަށުންބޭރު ްޕރިންސިަޕލުން ތިބޭއިރު ްޕރިންސިޕަލް  

ގެ އަންހެނުންނާއި ކުދިންނަށް ތިބެވެއެވެ. އަދި މާލެއަށް  ހުންނަން ހިފާފައި ހުންނަ ތަނުގައި އޭނާ

ބެލިކަމުގައިވިއަސް މިކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. ދުރުމާޒީއަށް ބަލާއިރު. ކުރީގެ އަތޮޅުވެރިން ހެޑްމާސްޓަރުން  

.  ތިއްބެވުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި އެމީހުންގެ އަނބިންނާއި ފިރިން އަދި ދަރިންނަށް އުޅެވެއެވެ

ކްލިނިކަށް ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ވެޓް 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެސްފައިވާ ޑޮކްޓަރ ހުރުމަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ  

ކޮޓަރީގައި އިތުރު މީހަކު ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރު ދިވެއްސަކާ 

ކާވެނިކުރުމަށްފަހު ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެނީ ވިލިމާލޭގައި ޑޮކްޓަރު ހުރުމަށް 

މަށާއި، އަދި މިހެން މިކަން ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަ ކޮޓަރީގައި ކަ

 . ހިނގާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޢާއިލާއަކީ   ،) ބަލާއިރ11,12/2021ުޢާއިލާ މާނަކޮށްދީފައިހުރި ބައެއް ޤާނޫނުތަކަށް ( ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ   18އެމީހަކާއެކު ދިރިއުޅޭ އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއާއި ޢުމުރުން 

(އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވީނަމަވެސް ކާވެންޏެއް ނުކޮށް ތިބޭ ދަރިންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް    18ދަރިންނާއި 

 ބޭނުންވާ ދަރިންނާއި އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިންނެއެވެ. 

މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް   ،އެހެންކަމުން، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

މަސައްކަތްކުރާ ވެޓަރިނޭރިއަންއަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ  އެގްރިކަލްޗަރގެ ވެޓް ކްލިނިކްގައި 

ިމ   ،އެާޕރޓްމަންޓުގައި އެ ފަރާތާއެކު އިތުރު ފަރާތެއް ދިރިއުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ފެންނާތީ

   މީއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިން

01/08/21 

 

ޝަކުވާގައި، ހއ.އިހަވަންދޫ އައިސްްޕލާންޓާ މިހާރު ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ރަށުގެ  

އޮޑިފަހަރާއި ރަށުން ބޭރު އޮޑިފަހަރަށް އައިސް އެޅުމުގައި ކިއު ތަރުތީބަކަށް ބެލުމެއްނެތި އޭނާ ބޭނުންވާ  

ށްވުރެ އިތުރަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައިވެސް  ބަޔަކަށް އައިސް އަޅައިދީ ހެދުމާއި އަދި ބައެއް އޮޑިފަހަރަށް ލިމިޓަ

އައިސް އަޅައިދޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްެޕނީ  

) ސިޓީގައި، އައިސް އެޅުމުގައި 2021އޭްޕރިލް  HR/123/2021/06 )10-134ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު: 

 ތަރުތީބުން ކަމަށާއި ނޯޓުކުރަނީ އައިސްްޕލާންޓް އޮފީހުގައި  ކިޔު ތަރުތީބު ކުރަނީ އޯޑަރު ދިނުމަށް ގުޅާ 

ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ބޯޑެއްގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، އަދި އެދުވަސްވަރު ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި  

އައިސް ްޕލާންޓުން ވިއްކުމަށް  ، އައިސް އަޅައިދީފައިނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އަދި ޝަކުވާގައި

ކޭސް މަސް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓި    06ންފުންޏަކުން ފޮނުވި ކު

ލިޔެކިޔުމުން މަސްދަޅު މަދުވެފައިވާކަން ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާތީ، އަދި  

ގުމުން ގެއްލުނުފައިސާ  ރ. ވެސް ގެއްލުމުން އެކަން އެ ކުންފުންޏަކުން އެނ3000ް/-، ޝަކުވާގައި

(އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ   1500/-ހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެތަނުގެ ދެމީހުން ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 

ނަގައިގެން ހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލަ އެ ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް އެންޑް  

ގައި އެ ކުންފުނީގެ  2021ޖަނަވަރީ  20ށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް އެކައުންޓް ޑިާޕޓްމަންޓުން ބަލައި އިތުރަ

ހއ.އިހަވަންދޫ އައިސްްޕލާންޓާ މިހާރު ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެހުރި 

ފަރާތުން ރަށުގެ އޮޑިފަހަރާއި ރަށުން ބޭރު އޮޑިފަހަރަށް އައިސް 

އެޅުމުގައި ކިއު ތަރުތީބަކަށް ބެލުމެއްނެތި އޭނާ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް 

ރަށް ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރަށް  އައިސް އަޅައިދީ ހެދުމާއި އަދި ބައެއް އޮޑިފަހަ

ބޯނަސްގެ ގޮތުގައިވެސް އައިސް އަޅައިދޭ ކަމަށާއި، މި ކަންކަން އައިސް 

ްޕލާންޓްގެ ފަރާތަކަށް އެނގޭނޭ ކަމަށާއި، އަދި އައިސް ްޕލާންޓުން 

ކޭސް މަސް  06ވިއްކުމަށް ދާދިފަހުން ކުންފުންޏަކުން ފޮނުވި 

ރ. ވެސް ގެއްލުމުން 3000/-ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެއިތުރުން 

އެކަން އެ ކުންފުންޏަށް އެނގުމުން ގެއްލުނުފައިސާ ހަމަކުރުމަށްޓަކައި 

ރ. 1500/-އައިސްްޕލާންޓްގެ ދެމީހުން ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 

ތަކަށް ނަގައިގެން ހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އައިސްްޕލާންޓްގެ ބޭނުން

ގެނެސްފައިވާ ޑީސަލް އެތާގެ ވެރިޔާގެ ރައްޓެއްސެއް މަސްދަތުރުތައް 

ދިއުމަށް ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި މިފަދަ މަސްދަތުރުތަކުގައި ބައެއް 

މީގެ އިތުރުން އެހެން  ފަހަރު އޭނާ ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، 

10 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އައިސްްޕލާންޓްގެ ބޭނުންތަކަށް  ، ރީޖަނަލް މެނޭޖަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ އަދި ޝަކުވާގައި

ގެނެސްފައިވާ ޑީސަލް އެފަރާތުގެ ރައްޓެއްސެއް މަސްދަތުރުތައް ދިއުމަށް ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށް 

-134ފައިވާނަމަވެސް، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު: ބަޔާންކޮށް 

HR/123/2021/06 )10  ްސިޓީގައި،  ހއ.އިހަވަންދޫ އައިސްްޕލާންޓުން އެއްވެސް  2021އޭްޕރިލ (

ނުކުރުމަށް  ފަރާތަކަށް ޑީސަލް ދޫކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

 މީއެވެ. ނިން

ހުރިހާ ކަމެއްގެ  ފަރާތްތަކަށްވެސް ޑީސަލް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި 

މަޢުލޫމާތު އެތާ މުވައްޒަފަށް އެނގޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާއަށްވެސް 

 .ހުންނަނީ ބިރުދައްކާފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

01/08/21 

 

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްަޕރސަންގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ   މީއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިން

ފަރުނީޗަރ އަދި އޮފީސް ޑެކަރޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ބައެއް 

ތަކެތި ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ އޮފީހުން 

 11ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް  ފުރަތަމައަށް ކުރި އިޢުލާން

އިޢުލާން  486/1/2021/1008(IUL) ގައި ނަންބަރު 2021ޖުލައި 

ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ  

ވަނަ މާއްދާގެ (ކޮލިފައިވާ އަންދާސީ  15 މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގެ

(ހަތަރެއް) ވަނަ ޕޮއިންޓުގައި "ކުރިން މިފަދަ ތަކެތި  04ހިސާބުތައް) 

ތަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާ

ސަްޕލައިކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވާންވާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކަން 

ލިޔުން (ލިޔުން ދޫކުރި ފަރާތުން ސޮއިކޮށް   1ކަށަވަރު ކުރުމަށް 

ތައްގަނޑުޖަހާފައި) މަދުވެގެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ" ކަމަށް 

މިހެން މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން މިއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ގެއްލިގެން 

 .ދާނެކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

11 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ   03/08/21 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގައި،  12 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ސްކޯްޕ ފުޅާކޮށް އޮތް ނަމަވެސް، އެ ސިޓީއާއެކު ފޮނުވި ލިޔުންތައް ސާފުނުވާތީ، ލިޔުންތަކުގެ ސާފުކޮޕީ   

ންތަކުގައި ވަނީ ކ.ތުލުސްދޫއަށް ކުރި  ފޮނުވައިދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުގައި އެދުމުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔު

ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކޮށްފައިވާ   ،ދަތުރުގެ ލިޔުންތައްކަން އެނގެން އޮންއިރު، މި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު 

ބައެއް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ  

ވަނަ އަހަރުގެ އެްޕރީލް މަހުގެ   2017އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން  13ދިންގެ ހިޔާގެ ކުޑަކު ، ފޮނުވާފައިވަނީ

އަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސަސްގެ ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ްޕރޮޓެކްޝަން   22ން  20

ޑިާޕރޓްމެންޓުން ހިންގި ޚާއްޞަ ްޕރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ކ.ތުލުސްދޫއަށް ގެންދިޔަ  

 ހިޔާއާއި މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އަދި އެފް.ސީ.ީޕ.ޑީ ގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ގެންދިއުމުގައި

ދުވަހުގެ ކޮއްތު ޚަރަދު ދީފައިވާ ލިޔުންތައްކަމާއި، މި ލިޔުންތަކުން ފެންނަން އޮތް އިސް މުވައްޒަފެއް،  3

ގައި މިކަމަށް   2017ލް އެްޕރީ 20 ،ގައި އައިސީ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވި މެމޯގައި 2017އެްޕރީލް  24

(ބާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ   22,640.00 ،ޚަރުދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ

(ފަންސަވީސްހާސް   25,011.00ސާޅީސް) ރުފިޔާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ބިލުގައި 

އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓާފެއް  ،ވެފައިވަނީއެގާރަ ރުފިޔަ) ހިމެނޭކަމާއި، ފައިސާ އިތުރު

އިތުރުވެފައިވާތީކަމަށާއި ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި އަދި އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ ފަންޑު ކޮމެޓީގެ  

ބައްދަލުވުމެއްގައި އިތުރުވި ފައިސާގެ ތަފްޞީލު ހިއްސާކުރުމަށް އިސްވެރިއެއްގެ ނޯޓެއް ލިޔެފައިވާއިރު،  

މިކަމާގުޅޭ ޔައުމިއްޔާއެއް ނެތްކަން އެނގޭކަމާއި،  ،ފައިހުރި މީޓިންގ ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް ބަލާއިރުލިބި

އަދި މިނޫން މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށް ލިޔުންތަކެއް ފޮނުވާފައެއްވެސް ނުވާކަން އެނގޭކަމާއި އަދި އެ  

ފައި ނުވާކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަކީވެސް ކޮބައިކަމެއް ބުނެދީ

ކ.ތުލުސްދުއަށް ކުރި ދަތުރަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމިވަރަށްވުރެ އިތުރަށް   ،ފާހަގަކޮށްލެވޭކަމަކީ

ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ކަމާއި، ޚަރަދު އިތުރުވިގޮތްވެސް އެނގެން އެބައޮތްކަމާއި، މިކަމުގައި ވަކިމީހަކަށް  

މަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، މިއީ ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަކަށް  ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަ

ނުފެންނާތީއާއި، އަދި މިއީ އިދާރީގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމެއް ހަމަނުޖައްސައިއޮތް އޮތުމެއްކަމަށް 

މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، 

ފިޔަވަތި އަދި އަމާންހިޔާތަކަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ  

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާނެގޮތް 

ށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކޮށްފައިވާ ކަނޑައެޅުމަ

ބައެއް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ކޮރްަޕޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ 

 . ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 މީއެވެ. ވުމާއެކު، މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިން

03/08/21 

 

ސިވިލް ސަރވިސް  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ނަމަވެސް، މި  ކޮށްފައިވީ ކޮމިޝަންގެ އެޓަރނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ތުހުމަތު

ށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަ

ފަރާތާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް އެ  

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލީ މިނިވަން ކޮމެޓީއެއްކަމާއި، މިކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގައި އެ ވަކީލުގެ ދައުރެއް 

މި ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކީ ޝަކުވާ ސިވިލް  އޮތްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި،  

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ކުންފުނީގެ ވެރިއަކާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި  

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ކޮމެޓީގައި އޭނާގެ އިތުރުން  

މި ވަކީލަކީ ޒިކުރާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން  ނޭތީ އާއި އެހެން ދެ މެންބަރުން ހިމެ

މަންފާލިބޭކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަތުގައި ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު  

ނުކުރުމަށް  ދީފައިވާތީ ތަޙުޤީގެއް ހިންގަންޖެހޭ ފަދަ އަސާސެއް ނެތުމާއެކު، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

 މީއެވެ. ނިން

ޒިކުރާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

ްޕރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން އެދިގެން 

ކޮމިޝަނުގެ ވަކީލުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ސިވިލް ސަރވިސް

ގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފެއް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އިސްވެރިއެއް

ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި ވަކީލަކީ ޒިކުރާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް 

ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން މަންފާ ލިބޭ މީހެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ 
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  

  4ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  2020ޖަނަވަރީ  8ހޯދުމަށް 

އަދި މުއްދަތަށް   25ްށ % ތަޖުރިބާއަ؛ 25ކޮލިފިކޭޝަންއަށް %؛ 40އެއީ އަގަށް % މަކަށް ކަމާއި، ކަ

ޕޮއިންޓްއެވެ. ކޮލިފިކޭޝަންއާ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިއޮތީ ހަމައެކަނި   %10

ފަރާތަކުން  4މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ ކޮލިފިކޭޝަންއާއި ތަޖުރިބާއަށްކަމާއި، މި މަސައްކަތަށް 

، ތަކީ އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަމަވެސްމަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ފަރާ، ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު

އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްކަމާއި، މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ބިޑް  

އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ ކުރިމަތިލާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ  

 މީއެވެ. ނިންން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް އެއްގޮތަށްކަމު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް 

އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 

ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަސައްކަތް  

  .ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

14 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

12/08/21 

 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާމީހަކު ވަޒީފާއިން ކެނޑިގެން ކުރާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގެ  

ތެރެއިން ތަނަކަށް އެއްޗެއް ވިއްކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް  

ކެތި ގަނެފައިވަނީ ނިސްބަތުން މަދު  ނުބެލެވޭތީއާއި، މީގެއިތުރުން އެމް.އޭސީ.އެލްއިން އެ ކުންފުނިން ތަ 

 ؛ ފަހަރެއްގައިކަމުން މިބައި ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ތަކެތި ގަތުމުގައި ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އަތުން ތަކެތި ގަތުމަކީ  

ންކަމަކަށްވާތީ ސޯލް  އާންމުކޮށްކުރާކަމަކަށްވެފައި މިއީ ހޯދޭ ތަކެތީގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށްވެސް ލިބޭ ޔަޤީ

ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އަތުން ްޕރޮކިޔުމަންޓް އުސޫލުގެ ތެރެއިން ތަކެތި ހޯދިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި،  

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް މީހަކު ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭތީ، މި  

ން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިވާކަ

 މީއެވެ. ނިންނުކުރުމަށް  

މޯލްޑިވްސް އެއަރޯޕޓްސް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.) އަށް  

ހޯދަމުންއައި ތޮޝިބާ އަދި އެޗް.ީޕ. ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީމެޝިން ގެނައުން 

މަންފާވާގޮތަށް އަމިއްލަ  ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން 

ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ޒެރޮކްސް ބްރޭންޑުގެ  

ސާމާނު ގެންނަމުންދާ   ްޕރިންޓަރާއި އެހެނިހެން އައި.ޓީ ފޮޓޯކޮޕީމެޝިނާއި

ކަމަށާއި، މީގެއިތުރު އަމިއްލަ ދެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށްވެސް އެ 

ހަގަކުރެވިފައިވާ ސާމާނު ގެންނަކަން ފާ ފަރާތަށް މަންފާވާގޮތަށް އައި.ޓީ

ކަމަށާއި، މެކްސްކޮމްގެ ފަރާތަކީ ކުރިން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ވަޒީފާ  

 .އަދާކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

15 
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ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާމީހަކު ވަޒީފާއިން ކެނޑިގެން ކުރާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގެ  

ތެރެއިން ތަނަކަށް އެއްޗެއް ވިއްކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް  

ނޮލޮޖީސްއިން ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ  ނުބެލެވޭތީއާއި، މީގެއިތުރުން އެމް.އޭސީ.އެލްއިން މެކްސްކޮމް ޓެކް

 ؛ ނިސްބަތުން މަދު ފަހަރެއްގައިކަމުން މިބައި ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ތަކެތި ގަތުމުގައި ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އަތުން ތަކެތި ގަތުމަކީ  

ވެސް ލިބޭ ޔަޤީންކަމަކަށްވާތީ ސޯލް  އާންމުކޮށްކުރާކަމަކަށްވެފައި މިއީ ހޯދޭ ތަކެތީގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް 

ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އަތުން ްޕރޮކިޔުމަންޓް އުސޫލުގެ ތެރެއިން ތަކެތި ހޯދިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި،  

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް މީހަކު ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭތީ، މި  

ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު   މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

 މީއެވެ. ނިންނުކުރުމަށް  

މޯލްޑިވްސް އެއަރޯޕޓްސް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑްއަށް ޮޕޓޯކޮީޕ މެޝިން އަދި 

ްޕރިންޓަރު ގަންނަނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއް ގުޅުން އޮންނަ ވަކި 

ތަކެތި ޓެކްނިކަލީ އެްޕރޫވް  ހާއްސަ ކުންފުންޏަކުންކަމަށާއި އެ ފަރާތަކީ އެ

  .ކުރަން ހުންނަ ފަރާތް ކަމުގައި ބުނާ މައްސަލަ

16 

12/08/21 

 

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގައި ފާހަގަކޮށްފައިހުރި  

ކަންތައްތަކުން މިހާތަނަށް ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތުވާކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، ވަކި މީހަކު މަޤާމުގެ  

ފަރާތެއްގެ   2މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީގެ ސިޔާސީ މަޤާމުގެ 

އެންގުމުގެ މަތިން އިޢުލާނުކުރެވޭ މަޤާމުތަކަށްވެސް މުވައްޒަފުން 

17 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި  ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި މީހަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ޢަ

 މީއެވެ.ނިންމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

 

 ލިބިގެންކަމަށާއި އެގޮތަށް  އައްޔަނުކުރެވެނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން

ކަންކަން ބައްޓަންކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން 

ރީޖަނަލް އެއަރޯޕޓްސްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު އެހީތެރިވާކަމަށާއި އެގޮތުން އެ 

IUL(-A/2021/15, (IUL)202-202( އިދާރާގެ ނަންބަރު

A/1/2020/16-(IUL)202A/2021/16,    ިއިޢުލާނުތަކަކީ ވަކ

ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކެއްކަމަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ.

16/08/21 

 

-TOYOTAމައްސަލައިގައި ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން މޮޑެލް ނަންބަރު (

LH114R-BHMRS ީ2446.00) ގެ (އިންޖީނު ކެޕޭސިޓcc  ެވޭނު ނީލަން ކިޔާފައިވަނީ ކުންފުނީގ (

އުސޫލުތަކުން އެކި ޑިާޕރޓްމެންޓް ތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަން  

ކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު  އެނގޭތީއާއި އަދި ނީލަމުގައި އެ ވޭން ދޫކޮށްފައިވަނީ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަ

  19އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަމާއި ޝަކުވާގައި ދެވަނަކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޭބަލް އަދި އެއާރކޯން ތައް 

ވަނަ ދުވަހު އެކުންފުނިން އެހެން ފަރާތަކަށް ދީފައިނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން   2020ސެްޕޓެމްބަރު 

ތައްތަކާއި ކަންހިގާފައިވާގޮތާއި ދިމާނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު  އެނގެން އޮންނާތީ ޝަކުވާގައި ބުނާކަން

 މީއެވެ. ނިންނުކުރުމަށް  

  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްެޕނީގައިހުރި ބޭނުންނުކުރެވޭ ކޭބަލްތަކަކާއި 

އެއަރކޯނުތަކަކާއި އަދި އެ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ވެހިކަލްތަކެއް 

ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެ އެ ފަރާތްތަކަށް 

މާލީ މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތަކަށް 

އަދި ސްޓެލްކޯ  ބާދަގަނޑުގެ ގޮތުގައި ހިލޭ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

ތެރޭގައި ހުރި އިތުރު ކޭބަލްތަކަކާއި އެއަރކޯނުތަކެއް އެ ފަރާތަށް  

 ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެލް.ޖީ.އޭއިން ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި އަދި  

ރަށުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި އެފަރާތް ބައިވެރިވެފައިނުވާނަމަ، އެ ދުވަސްތަކަކީ ހާޒިރު ނުވާ  

ރު، ކޮވިޑްގެ ހާއްސަ ޙާލަތާ ގުޅިގެން  ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި މުސާރަ ހިފެހެއްޓުމަށްކަމަށްވާއި

ގައި   2020އޭްޕރީލް  03ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިހުރި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން، 

ނ.މަނަދޫގައި ބޭއްވި ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯސްގެ ބައްދަލުވުމާއި އޭގެ ފަހުން އެ ރަށުގެ ކަންކަމުގައި 

.މަނަދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައި، ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާ ބައިވެރިވެފައިވާތީ، ނ

އެފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިވަނީ އެލް.ޖީ.އޭގެ ލަފައާ އެއްގޮތަށްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި  

ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ މައްސަލައެއް ނ.އަތޮޅު 

 26ކައުންސިލުން ބަލައި އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފޮނުވައި، އެލް.ޖީ.އޭއިން 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުން "އެދުވަސްތަކަކީ  27ގައި ބޭއްވި  2020އޮކްޓޫބަރު 

ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި ބަލައި އެދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި 

ނާޔަތް ނުދޭ ގޮތަށް ނިންމުން" މިހެން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އި

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން، އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ 

ހާލަތެއްގައި، މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދޭން ނިންމައި، އެ މުސާރައާއި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އެ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު  

އެކަން އިސްލާހުކުރަން އަންގަވައި  ، ރު އެ ފަރާތް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީހިމެނޭކަމެއްކަމަށްވާއި

 މީއެވެ. ނިންނ.މަނަދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީ ލިޔުމަށް 

 .އިނާޔަތް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

16/08/21 

 

ހދ.ނައިވާދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުނުވެ އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ  

އެކަން ކުރީ ކޮން   ،އެއީ ކޮން މުވައްޒަފުންނެއްކަމެއް ،ނަގަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

ފަރާތުންކަމަށް ބުނާއިރު އެއީ ކޮން  ދުވަސްވަރަކުކަމެއް އަދި މިކަން އެނގުނީ އެތަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ 

މުވައްޒަފެއްކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވުމާއި، މިކަން ކުރަނީ އެތަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ހިމެނޭ  

ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރީ ކާކުކަމެއްވެސް ބުނެފައެއްނުވުމާއި، އަދި ޝަކުވާ   ،ގޮތަށްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

މިކަންކަން ސާފުކުރަން ގުޅާނެ  ، ޔިތެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރުރައް ،ހުށަހަޅައިފައިވަނީ

ފަރާތެއްގެ ނަމެއް މޯބައިލް ނަންބަރެއް އީމެއިލް އެޑްރެހެއްވެސް ލިބިފައިނުވުމުންނާއި، އެކަށީގެންވާ  

ދުވެރިކޮށް  މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު މެ

 މީއެވެ. ނިންމި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް  ،ފެނަކަ މައި އޮފީހުން ހޯދައިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ

ހދ.ނައިވާދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީއަށް 

އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ނަގަމުން ގެންގޮސްފައިވާ   ހާޒިރުނުވެ

އްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހާމަވެފައިވާތީ އެކަން މައްސަލައެއް އިންޖީނުގޭ މުވަ

އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ މައިއޮފީހުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު 

ނަގާފައި ކަމަށާއި، މިކަން ކޮށްފައި ވަނީ އިންޖީނުގޭގެ ބައެއް 

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން، އެތަން ހިންގުމާ މިހާރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް  

 . ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ށް ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުންހިމެނޭގޮތަ 
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)އިޢުލާނާ  2019ޑިސެންބަރު  IUL(170-PR/170/2019/115 )11އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަންބަރު (

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ޔުނިވަރސިޓީން އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެ މަތިން 

މާކުސްލިބިގެން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އެއްގޮތަށް  

ށްވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް  މާކުސްދިނުމުން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބެނީ އެ ފަރާތަށް ކަމަ

 މީއެވެ. ނިން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ގްރެޖުއޭޝަން 

 11ގައުންތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް  2019ޑިސެންބަރު 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އަގުހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތުގައި ހިންގި ތިން މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން  ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

މަޝްރޫޢު ކަމަށްވާ އެރަށުގެ ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުއާއި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ކަލެކްޝަން،  ދެ 

ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިސްޕޯސަލް ސިސްޓަމް ްޕރޮޖެކްޓަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް  

ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ  އެރަށުގެ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫޢުތަކަކަށްވެފައި  އެނަރޖީއިން ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 

ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 

މާކުރަތުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ްޕރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ  

އަތުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި މާލީ މަންފާއަށް އެދި އެފަދަ މަންފާ ހޯދަމުންދާ  

ނަމަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ކަމަށާއި، މިފަދަ މަންފާތައް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފި

ބޭނުންކޮށްގެން އެ ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ 
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 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      30 / 18 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެމްަޕވަރމަންޓްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެއްކަން ފާހަގަވާކަމާއި، 

ރަން ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބާ ޚިލާފަށް،  ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަން ނިންމުމުގައި ތަޙުޤީޤު ނުކު

 މީއެވެ. ނިންތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވުމާއެކު، މައްސަލަ 

 .މައްސަލަ
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 ، އިޢުލާނުގައި 453-AHR-2/1/2021/3(IUL)އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ނަންބަރު 

އެގޮތުން އިންޓަވިއު   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި

އަށް ކަމަށް   2021މާރިޗު  15އިން  2021މާރިޗު  01ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   03ނޫން އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު  ،އިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވުމާއި

އިންޓަވިއުގެ މުއްދަތު   ،" ޝީޓް ޕަބްލިޝް ކުރަން އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވުމާއެކުވެސް\2"އޭ\

  ، ދިގުލައިގެން ގޮސް އޭްޕރީލް މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ދިޔަކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި

ޝީޓްގައި ޕޮއިންޓް   2އަދި އޭ ، ގައި ކަމަށާއި 2021، 15ޝީޓް ޕަބްލިޝް ކުރީ އޭްޕރީލް  2އޭ

އިންސާފުން   ،ދިނުމުގައި އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވުމާއެކު

އެއްކިބާވެގެން ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން ހޯދުމަށާއި މިހާތަނަށް މި މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް  

ވޭތޯ ޗެކްކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމުން މި މައްސަލަ ސިވިލް  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން   ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުންކަން ފަހުން އެނގުނު ކަމަށާއި  

 ލަސްވެފައިވަނީ މިސަބަބާ ހުރެ ކަމަށާއި އަދި ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  އިންޓަވިއު

ކޮމާންޑުން ސާފުކޮށްދީފައިވުމާއެކު މި މައްސަލައިގެ މުޢާލާތް ކެނޑިފައިވުމާއެކު މައްސަލަ އަނބުރާ  

ލޫމާތު ދީފައިވުމާއެކު މި  ނެގުމަށް އީމެއިލްއެއް ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢު 

 މީއެވެ.ނިންމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ އޭ.ވީ.އެސް. ޓްރެއިނީގެ ވަޒީފާއަށް 

AHR-(IUL)453- މީހުން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

ޚިލާފަށް  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި  2/1/2021/3

އިންޓަވިއު ކުރިއަށް  ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން

މާރިޗު  15އިން  2021މާރިޗު  01ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

އަށް ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވުމާއި، އިންޓަވިއު  2021

" ޝީޓް \2"އޭ\ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  03ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

ޕަބްލިޝް ކުރަން އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވުމާއެކުވެސް، އިންޓަވިއުގެ  

މުއްދަތު ދިގުލައިގެން ގޮސް އޭްޕރީލް މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އިންޓަވިއު 

ޝީޓް ޕަބްލިޝް ކުރީ އޭްޕރީލް  2ކުރިއަށް ދިޔަކަން އެނގިފައިވުމާއި، އޭ

ޝީޓްގައި ޕޮއިންޓް  2އަދި އޭ ގައި ކަމުގައިވުމާއި،  2021، 15

ދިނުމުގައި އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަވުނު ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ފެންނަންނެތީމައާއި، ކައުންސިލުން މި އެއްބަސްވުމައިގެން  

ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން އަންގާފައިވާތީއާއި، ިޕކަްޕ ބަލައިނުގަނެ،  

ކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ، މި  ޕޭމަންޓްވެސް ދޫކޮށްފައިނުވާތީ އާއި، އިތުރަށް ޕިކަްޕ ހޯދުމުގެ މަސައް

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ިޕކަޕެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  415/415/2020/94(IUL): ނަންބަރު

ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއަކާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
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 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      30 / 19 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގުޅިގެން ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަށް މަސައްކަތް   މީއެވެ.ނިންމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

 . ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

23/08/21 

 

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ފެންނަންނެތީމައާއި، ކައުންސިލުން މި އެއްބަސްވުމައިގެން  

ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން އަންގާފައިވާތީއާއި، ިޕކަްޕ ބަލައިނުގަނެ،  

ތް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ، މި  ޕޭމަންޓްވެސް ދޫކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އިތުރަށް ިޕކަްޕ ހޯދުމުގެ މަސައްކަ

 މީއެވެ.ނިންމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ކިލޯގެ ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް އެ  350ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި 

ވިޔަފާރިއަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު 

ވެފައިވީނަމަވެސް މި މަސައްކަތް އެ ފަރާތުން ވަކިކުރުން ހަމަ

ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ
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ގުޅިފަޅުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ވަގުތީ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރ" ގެ ކޭޓަރިންގ  

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ގުޅިފަޅުގައި  

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ހެލްތް ސެޓިފިކެޓެއް އޮންނަށް ޖެހޭނެކަމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވަނީ  

އެކަން ސާފުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ގެނެސް   ،ކޮންސަބަބަކާހުރެތޯ ސާފުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ

އެތަނަށް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް މާލެއިން ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ   ،އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ،ބެލިއިރު

އަދި ލޯންޗުގައި ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ކޮއްތު   ،ކަމަކަށް ވާނެކަމަށް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވި

އެ ޚަރަދު   ،އެއީ ޚަރަދުގެ ގޮތުންވެސް ބޮޑު ކަމަކަށްވެސް ވާނެކަމަށް ފެންނާތީ އުފުލަން ޖެހުން 

ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެރަށުގައި ކޭޓަރިން ކުރާނެ ބަޔަކާއި އެ މުވައްޒަފުން އެ ރަށުގައި ބައިތިއްބޭނެ  

 އިވެއެވެ. އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެއްސުމުގެ މުހިއްމުކަން މެމްބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެންކަން އެނގިފަ

މެމްބަރުން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި   ،މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު

ކިތައް ފަރާތަށްތޯ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް   ،ކ.ގުޅިފަޅުގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވަނީ

އެހެންކަމުން އެކަން ސާފުކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގައި   ޑްރަގްއޮތޯރީޓިން ސާފުކުރުމަށްވެސް ނިންމާފައިވެއެވެ. 

އަންގާފައިވަނީ ގުޅިފަޅުގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ވިއްކުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން އެއްވެސް   ،ދެންނެވުމުން

 ފަރާތަކަށް ހުއްދަދީފައި ނުވާކަމަށެވެ. 

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ގުޅީފަޅުގައި ގާއިމުކުރުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ "ވަގުތީ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރ" ގެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދޭން  01ކޭޓަރިންގ މަސައްކަތް 

 . ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ންޑް ސެންޓަރ" ގެ ކޭޓަރިންގ  ގުޅިފަޅުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ވަގުތީ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާ

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެ މައްސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ  

ހަވާލުކޮށްފައިވޭތޯއާއި އަދި އެކަމަށް ބިޑުހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މާކްސްދިންގޮތް ސާފުކުރުމަށް ދެންނެވުމުން  

ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް   2ވަނީ އެކަމަށް އެން.ޑީ.އޭ އިން އަންގާފައި

އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ބިޑަކަށް   ،ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާތީ

އަދި މަޢުލޫމާތު  މާކްސްދެވިފައިނުވާކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިނުވާކަމަށެވެ. 

ކަރުދާހުގައި އެޗް.ީޕ.އޭ އިން ގުޅިފަޅަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ  

ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ޑޮކިއުމެންޓް  

 ކަރުދާހަށް ބަދަލުގެނައުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރަން  ހުށަހަޅާއިފައި ނުވާތީއާއި މަޢުލޫމާތު

 ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އިވެލުއޭޝަންގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް   ،ވީމާ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ

މިކަމުގައި ތަޙުޤީޤެއް   ،އިވުމާއެކުމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައި އޮތް ގޮތް ސާފުވެފަ ،ބަލާއިރު

 މީއެވެ. ނިންށް މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަ ،ހިންގަންޖެހޭ ކަމެއް އަދި މިހައިތަނަށް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާތީ

26/08/21 

 

މިގޮތަށް ފުލެޓް ލިބިފައިވަނީ ކޮންބަޔަކަށްކަން   ،ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުޝަކުވާ 

ހާމަކޮށްފައިނުވާތީ އެފަރާތުން އެކަން ސާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅުމުން އެނގުނީ  

ދި ދީފައިވާ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުން  އެއީ ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް ކަނޑާލައިފައިވާ ނަންބަރެއްކަމެވެ. އަ 

ސާރޗްކުރުމުން އަންނަނީ އަންހެނެއްގެ ނަމެކެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފިރިހެނެއްގެ ނަމުގައެވެ.  

މިހެންކަމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އޭނާގެ ވަނަވަރު އަދި ފޯނު ނަންބަރާއި މެއިލްއެޑްރެސް 

 މަޢުލޫމާތުކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ދީފައިވާއިރު ދީފައިވަނީ ސައްޙަނޫން  

މިއީ އެމް.ީޕ.އެލް އިން އަޅަމުންގެންދާ   ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.ީޕ.އެލް އާގުޅުމުން ބުނެފައިވަނީ އެތަނުން   ،ފްލެޓްތައްކަމަށް ބެލެވޭތީ

އިނުވާތީ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ފުލެޓެއް ހަވާލުކުރެވިފައި ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި  އަޅާ ފްލެޓްތައް ނިމިފަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ ފުލެޓް ކޮމެޓީން ބަލަންވާ ވަރަށް  

ނުބަލައި ވަކިބަޔަކަށް މަންފާ ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ  

ެގ  ކުންފުނިތަކުން އަޅަމުންދާ ފުލެޓްތަކުން ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކު 

އަނބިންނަށާއި ފިރިންނަށް ހިޔާ ފުލެޓްވެސް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  ، އެފަރާތުގެ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންނަކީ މާލެ ،އެފަރާތުން ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް ނިންމާފައި އޮތީ

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު   600ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި  ،ވިލިމާލެ

ބިމެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ލިބިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފްލެޓްތައް ނިމި  

ތަކުން އެކަން ބެލިގެންދާނެކަމަށްވެސް  އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތް  ،ހަވާލުކުރެވޭއިރު

ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް ދާއިމީ ލިސްޓަކީވެސް އެގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  

 ލިސްޓެއްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. 

  ، ފުލެޓް ހަވާލުކުރެވުނު އިރު 7000ވީމާ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ، ހިޔާގެ 

މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް އެމް.ީޕ.އެލްގެ ފުލެޓް ލިބުނު   ،އެމް.ީޕ.އެލްގެ ފުލެޓްތައް ނިމިފައިނުވާތީ

ފުލެޓްގެ ތެރެއިން ފުލެޓެއް ލިބިފައިނުވާނެކަން   7000ފަރާތެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ހިޔާ 

ކުރެވިފައި ނުވާތީ މައްސަލަ  އެނގޭތީއާ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަންގެ އަމަލެއް ފާހަގަ

 މީއެވެ. ނިންތަހުޤީޤުނުކުރުމަށް 

26/08/21 

 

ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިއުމުގެ   ،ނ.ވެލިދޫގެ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް   44/2021މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި އަދި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށް އެ  

 މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން  މި ،އިޢުލާން ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާތީ

އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުތައްވެސް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާތީ،   52/2021ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު 

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަށް   ،ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ އިޢުލާން ކުރާއިރު

 މީއެވެ. ނިންދިއުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ގެން 

ނ. ވެލިދޫގައި ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  

ވަނަ  2021އޮގަސްޓް  03ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ދުވަހުގެ ތާރީޚު ޖަހައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ގެޒެޓްކުރުމަކާނުލައި 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުނު ފަހުން އެރޭ   2021އޮގަސްޓް  04

ޖެހިއިރު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓާއި ވެލިދޫ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ  10

 ދިނުމެއް ނެތި ވައިބަރ ގްރޫަޕށް ލާފައި ވާކަމަށާއި، އެކަށީގެންވާ ވަގުތު 

ވަނަ  2021އޮގަސްޓް  05މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 

އަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދައުވަތު ދީފައި 13:15ދުވަހުގެ 

މި އިޢުލާނު ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި  ، ވާކަމަށާއި

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ   2021އޮގަސްޓް  04އާންމުކޮށްފައިވަނީވެސް 

ކަމުން އިޢުލާނު އާންމުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، އެހެން
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 15ގަޑިއިރާއި  05ސާފުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ 

މިނެޓަކީ މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތުކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިއީ ވަކި  

ބަޔަކަށް މަސައްކަތް ދިނުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް  

 12އި، މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮތީ ބެލެވޭކަމަށާ

ކަމަށް އިޢުލާނުގައި  13:15ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  2021އޮގަސްޓް 

ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދީފައިވާ ނުވާތީ މި މަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރުން 

  . ހުށަހެޅި މައްސަލަހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި

26/08/21 

 

ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިއުމުގެ   ،ނ.ވެލިދޫގެ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް   44/2021މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި އަދި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށް އެ  

 މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  މި ،އިޢުލާން ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާތީ

އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުތައްވެސް މާލިއްޔަތުގެ   52/2021ނަމަވެސް ފަހުން ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު 

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ   ،ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ އިޢުލާން ކުރާއިރު

 މީއެވެ. ނިންއަށް ގެންދިއުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް މަތީން ކުރި

އެކަށީގެންވާ   ނ. ވެލިދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ

 . މުއްދަތެއް ނެތި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިއުމުގެ   ،ބައިވެރިވާ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނިނ.ވެލިދޫގެ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުގައި 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް   44/2021މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި އަދި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށް އެ  

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   ،ން ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާތީއިޢުލާ

އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުތައްވެސް މާލިއްޔަތުގެ   52/2021ނަމަވެސް ފަހުން ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު 

ގެ ގަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ  މާލިއްޔަތު  ،ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ އިޢުލާން ކުރާއިރު

 މީއެވެ. ނިންމަތީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް 

 03ނ.ވެލިދޫގައި ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ގައި އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، މި ދުވަހު އެ  2021އޮގަސްޓް 

އިދާރާއިން އިތުރު ދެ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާއިރު އެ ދެ އިޢުލާނު 

ގެޒެޓްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މިކަމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނު ގެޒެޓްކޮށްފައި 

ނުވާކަމަށާއި، މި ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންއަށް ތައްޔާރު ވުމަށް 

އަހަރު ދުވަހަށް   03ގަޑިއިރުކަމަށާއި، މިއީ  05ރަސްމީ ލިބިފައިވަނީ 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު މަސައްކަތަކަށް  02ކުރިއަށް ގެންދާ 

30 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      30 / 23 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ވަގުތު މިކަމަށް ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، މިއީ 

ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އިނދެގެން އުޅޭ 

ޕައަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް މީހާގެ ބައް

ފަރާތް ހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ބިޑުގައި  03ކަމަށާއި، ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް  

ދެން ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާގެ ބައްަޕ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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އިސްވެ   ،މައްސަލައާގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރުމި 

ފަރާތުން ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިކަމާއި އެ ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން   2ދެންނެވި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެ ބިމަށް 

އަކަފޫޓުކަމާއި ނަމަވެސް   4000 އެއް ވިޔަފާރިއެއް ހުށަހެޅި އިރު އެ ބިމުގެ ބޮޑުމިންކަމުގައި ލިޔެފައިވަނީ 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްކަމާއި އެހެންކަމުން ކުލީގެ އަގު ހިސާބުކުރުމުން ބަދަލު އަންނާނެތީ އެ   3000އެބިމަކީ 

އަދި އެ ބިމަށް ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ިމ ، ްޕރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓު ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި

ށަހަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ނޫންކަމަށާއި އަދި އޭނާއަކީ އެހެން  ހު ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ކުންފުންޏަކާއި ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ބެލެވޭތީ މި ފަރާތުގެ ްޕރޮޕޯސަލްވެސް އިވެލުއޭޓު  

ވެސް  ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، މިހެންކަމުން އަލުން  މި ބިމަށް އިޢުލާންކުރަން ފެންނަކަމަށް 

ވަނަ   2021ނިންމާފައިވެއެވެ. މި ގޮތަށް ނިންމި ނަމަވެސް ފަހުން އެ ބިމަށް އިޢުލާންނުކުރާ ކަމާއި 

އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބިން ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކުރި އިރުވެސް އެބިން ހިމަނާފައި ނުވާކަން  

  ، ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެ ކުންފުންޏާ 

އެ ކުންފުނީގެ ދެ ހިއްސާދާރުންނަކީ  ޝަކުވާ  ،އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލިއިރު

ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެއްގެއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ އޮތް ދެމީހުންކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ   10އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން 

426(IUL)- :ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

AB/426/2020/32 ްކުއްޔަށް ދިނުމަށް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ

އަކަފޫޓް) ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  3000ހަމަޖެހިފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން (

 10ރ (887,760.00އެދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބިޑްކޮށްފައިވަނީ 

އެހެންނަމަވެސް އޭނާށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް  އަހަރުގެ ޖުމްލަ) އަށް ކަމަށާއި، 

ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކުލީ ބިން ޙަވާލުކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ 

ޝަކުވާ  ގައި ސޮއިކޮށްފައި ކަމަށާއި، ކައުންސިލުން ވަނީ އެއްބަސްވުމު

ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި މައްސަލައާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދިޔުމުން އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ްޕރޮޕޯސަލްގައި  އަދި އޭނާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، 

 ޙިއްޞާ ކުރުމަށް އެދުމުންވެސް އެ މައްސަލައެއް ވާނަމަ އެކަން 

އިދާރައިން އެކަމަށް ރައްދުދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، ބިޑް ހުށަހެޅި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޖުރިބާގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރައެއްގައި މެނޭޖަރަކަށް  ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަ

އުޅުނުކަމަށް ލިޔެފައި އޮތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މިނޫންގުޅުމެއް އޮންނަކަމެއް ލިޔުންތަކުން 

ނޫންކަމަށް   މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ، އެނގޭކަން ނެތެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅި ްޕރޮޕޯސަލް

އެ   ،ބުނެފައިވާއިރު ޞައްޙަ ނުވަނީ ކޮންމަޢުލޫމާތެއްކަން އިވެލުއޭޝަން ރިޯޕޓްގައި ލިޔެފައި ނުވާތީ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ   4މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު ،ފަރާތުގެ ްޕރޮޕޯސަލް ބެލި އިރު

ނަންވާނެކަމަށް ބުނެފައި އޮތްނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަ 5މަޢުލޫމާތާއި 

ކުލީގެ ޖުމުލައާއި މަހަކަށް ޖެހޭ އެވްރެޖް ކުލި އެނގޭގޮތަށް   ،ހިމެނޭ ބައެއްކަމުގައިވާ ކުލި ހުށަހަޅާއިރު

ހަމައެކަނި  ،ވަކި ޝީޓެއްގައި ތައްޔާރުކޮށް ްޕރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

ނީ ކުލީގެ އަހަރުގެ ޖުމުލަ އެކަނިކަމާއި، އަދި އެހެންމެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ  ހުށަހަޅާފައިވަ

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްޕރޮޕޯސަލާއެކު ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން  

ގަކުރެވޭކަމާއި، މިހެންކަމުން  އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަ ،ވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

އޭނާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކުލީ ބިން ޙަވާލުކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން  

ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ  

އި އަދި އެބިމަށް ހުށަހެޅި ްޕރޮޕޯސަލްތައް ބާޠިލުކުރި ކުރުމުގައި  އެއްބަސްވުމެއް ވެފައި ނުވާކަމާ

 މީއެވެ.ނިންމި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް  ، މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ބޭބެ ކަމަށާއި، ބޭބެއަށް ކުލީބިން ލިބިފައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

ރާތަށް ކުލީބިން ނުލިބޭނެ ކަމެއް އޮތުމަކީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަ

އެހެނީ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި އެއްގެއެއްގެ  ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި،  ކަމަށް

ދެމީހުންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ނުވުމާއި ޢާންމު 

ކުލީބިން  ގޮތެއްގައި އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާ

 . ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަޙަވާލުކޮށްފައިވާ
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ވ.ބޮޑުމޮހޮރާގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅިގެން  

މަރުހަލާގައި  ދިވެހިސަރުކާރާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޓު 

އެ ކުންފުންޏާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ   ، ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާއިރު

ގައި ސޮއިކޮށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ  2014އެއްބަސްވުމެއްގައި ޖަނަވަރީ 

ސީ.އެސް.އާރ ކޮންޯޕނެންޓްގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ   ،ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުްޕރީމް  2017ފެބުރުވަރީ  ،ދައްކާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި %20

ކުމް  ކޯޓުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ދެ ޙު 

ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފަށް ވ.ބޮޑުމޮހޮރާ ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމަށް 

ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރާއި ޓޫރިޒަމް 

 . މިނިސްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވ.ބޮޑުމޮހޮރާ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަކީ ދިވެހި   ،ބާޠިލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި

ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރީ ބާރެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްުޕރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި  

ސާ އަނބުރާ އެ ކުންފުންޏަށް  އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް އެ ކުންފުނިން ދައްކާފައިވާ ފައި ،އޮތުމުންނާއި

  06ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމަށްފަހު ހޭދަވެފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގައި (  ،ދެއްކުމަށް ނިންމައިފިނަމަ

އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް) އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް  

ވ.ބޮޑުމޮހޮރާ   ، ދޭންޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއިގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ،ދަޢުވާކޮށް

ގައި ލީސް  2020ފެބުރުވަރީ  27އަހަރު ދުވަހަށް އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް  50

  ، އަދި ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކުކަމާއި

ޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ހޯދުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި  ކޮންވަރ 

ޝަކުވާގައި ބުނާފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން   ،ހިމަނާފައިވާކަމާއި

 މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން  ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރގެ

 މީއެވެ. ނިންފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 
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ހުށަހަޅާފައިހުރި ްޕރޮޕޯސަލްތަކަށް ބިޑުކޮމެޓީން މާކްސްދިނުމަށް ފަހު ދޯނި ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން  

ކުއްޔަށްދޭންވީ ދޯނި ރަނގަޅަށް  ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަޝްވަރާއަށް ބަލާއިރު، ދޯނި 

ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ދޯނި ގިނަދުވަހު އޮތުމުން އޭގެންލިބޭ ނަފާ މާރަނގަޅުވާނެކަމަށް  

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބުނު ފަރާތަށް ދޯނި ކުއްޔަށްދިނުމަށް ވެސް  

ކޮމިޝަނުން މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް  ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި

 އެންގުމާގުޅިގެން އެއްބަސްވުން އައުކުރުން ވަނީ ލަސްކޮށްފައިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

މި ބިޑުގައި މާކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް  

ގައި ހަމަހަމަ ކަމެއް ނެތްކަމާއި ދޯނީގެ މަހު ކުލި ފިޔަވައި އެކަށީގެންވާ ވަޒަންކުރުމަކުން  މާކްސް ދިނުމު 

ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ދޯނީގެ އެއްބަސްވުން އަދި  

ހިމަނައިގެން ދައުލަތުގެ  އައުކޮށްދީފައިނުވުމާއެކު، މާކްސް ދިނުމުގައި ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް 

ރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޭން ބޭނުންވެގެން އަހަ 05ދޯންޏެއް 

ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ  

) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2021ޖުލައި  A/2021/19 )07(IUL) ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެ ދޯނި ޙަވާލުކުރަން 

މިހާރުވެސް އެދޯނި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތާ ނިންމާފައި ވަނީ 

ކަމަށާއި، އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުތަކާ  

   .ބީރައްޓެހި ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދަން ފެންނަކަމަށް ގާދިއްފުށީ  

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވައި، ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަދި ނެތުމާއެކު މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް  

30/08/21 

 

ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން  ހުށަހަޅާފައިހުރި ްޕރޮޕޯސަލްތަކަށް ބިޑުކޮމެޓީން މާކްސްދިނުމަށް ފަހު ދޯނި 

ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަޝްވަރާއަށް ބަލާއިރު، ދޯނި ކުއްޔަށްދޭންވީ ދޯނި ރަނގަޅަށް  

ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި ދޯނި ގިނަދުވަހު އޮތުމުން އޭގެންލިބޭ ނަފާ މާރަނގަޅުވާނެކަމަށް  

ންމެ މަތިން މާކްސްލިބުނު ފަރާތަށް ދޯނި ކުއްޔަށްދިނުމަށް ވެސް  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ

ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކޮމިޝަނުން މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް  

 އެންގުމާގުޅިގެން އެއްބަސްވުން އައުކުރުން ވަނީ ލަސްކޮށްފައިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި ބިޑުގައި  ސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ، މި މައް

މާކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި  

ންވާ ވަޒަންކުރުމަކުން ވަޒަންކުރެވޭނެ  ހަމަހަމަ ކަމެއް ނެތްކަމާއި ދޯނީގެ މަހު ކުލި ފިޔަވައި އެކަށީގެ

ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ދޯނީގެ އެއްބަސްވުން އަދި އައުކޮށްދީފައިނުވުމާއެކު، 

މާކްސް ދިނުމުގައި ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހިމަނައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  

ޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދަން ފެންނަކަމަށް ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވައި، އަލުން އި

 ނިންމީއެވެ. ށް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަދި ނެތުމާއެކު މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަ

ތ.ގާދިއްފުށީ ދޯންޏެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ  

އިޢުލާނުގެ   A/390/2021/19(IUL) ވާ ނަންބަރުއިދާރާއިން ކޮށްފައި

ދަށުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ބިޑް ހުށަހެޅި 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިފަރާތަކަށް، ރަށު ކައުންސިލް އަދި 

ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ ނުފޫޒުން އެ ދޯނި ކުއްޔަށް ދީފައި ވަނީ 

ފަރާތަކީ  ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފި 

މިހާރުވެސް އެ ދޯނި ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ދުއްވާ ފަރާތަށްވުމާއި، އެ 

ފަރާތާއި ކައުންސިލްގެ އިސްފަރާތަކާ ސިއްރު ބައްދަލުވުންތަކެއް 

ބާއްވައި، ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކައުންސިލްގެ  

  އިސްވެރިއަކާއި ބިޑް  ކޮމިޓީގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތް ރިޝްވަތު

 . ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހިފާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ
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އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ފޮނުވި މެއިލަށް މެއިލެއްފޮނުވުމުން މިއަދާހަމަޔަށް އައި އިރުވެސް އެ  

މެއިލަށް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވާތީ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު  

ނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ލިބޭގޮތްނުވުމުންނާއި ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ގދ.ތި 

ކުރިއަށްގެންދާ ްޕރޮޖެކްޓުތައް ވަކި ބަޔަކަށް ކާމިޔާބުކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާ  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެއީ ކޮން ްޕރޮޖެކްޓްތަކެއް ކަމެއް އަދި އެ ްޕރޮޖެކްތައް ދީފައިވަނީ  

އަށް ހިންގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެ،   2021އިން  2019ނާއި އަދި މިއީ ކާކަށްކަމެއް ބުނެފައި ނުވުމުން

ގެންދާ  ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރިއަށް 

ދިނުމަށް  ގދ.ތިނަދޫ، ފަރާތެއް ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ްޕރޮޖެކްޓުތައް

 .މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މިކަން އެނގޭނީ ކައުންސިލްގެ ލިޔުންތައް ބަލައިގެންކަމަށް ބުނެފައި އޮތުމުން، މިކަމަކީ އޮޑިޓެއް ކޮށްގެން  

ޭގެގ  ، ނޫނީ އެނގޭނެކަމެއް ނޫންކަމުންނާއި، އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ދީފައިވާއިރު

.އެން.އާރ ގެ ސިސްޓަމްތެރެއިން  ަންނަކަމްށ ުބެނަފިއަފިއވާ ެގެއްއ ިތަނޫދަގިއ ުހިރަކަމްށ ޑީ 

އެގެންނެތުމާއި އަދި ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރާއި އައިޑީކާޑު ނަންބަރަކީވެސް ސައްހަނޫން  

ގެންވާ މަޢުލޫމާތު  ނަންބަރުތަކެއްކަމަށް ވުމުން، މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް އެކަށީ 

ލިބިފައިނުވުމާއި އަދި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އޮޑިޓް ކުރުމަކީ، މި ކޮމިޝަނުގެ  

ށް  މޭންޑޭޓްތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ، މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަ

 ނިންމީއެވެ. 
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ރައީސަށް ނޭނގި   ،ކައުންސިލުގެ ރައީސް

ނާއިބު ރައީސް ސޮއިކޮށް ލިޔުންތައް ޢާއްމުކުރާނަމަ އެކަންވާނީ އެތަނެއްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި  

ކީ އަދި  ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްކަމާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައްބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަ

ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  

ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން   62) ގެ 7/ 2010ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މެއްކަމަށާއި، މި ޝަކުވާގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަ

ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފައި އޮތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިނުވުމާއި އަދި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް  

ސޮއިކޮށް ނެރުނީ ކޮން އަމުރެއްކަމެއް އެކަމުން ނުފޫޒެއް ފޯރީ ކާކަށްކަމެއް ދައުލަތަށް ނުވަތަ ރައްޔިތަކަށް  

މި މައްސަލައި ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށާއި،  ،މެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީލިބުނީ ކޮން ގެއްލުމެއްކަ

ޝަކުވާހުށަހެޅިފަރާތުން ބޭނުންނަމަ މިކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން  

 ނިންމީއެވެ.ކުރިއަށްދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް  

ނިމިދިޔަ ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުންނެވި ނަމަވެސް 

ދައުރުގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޢާންމު ކުރި ލިޔުންތަކުގައި 

ނައިބުރައީސް ސޮއިކޮށް ނެރެމުން ގޮސްފައި ވާކަމަށާއި، މިއީ 

ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔަކު އަޑީގައި ހުރެގެން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

މަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނައިބުރައީސް ްޕރޮމޯޓު ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަ

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ދިމާވެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު ނޯމަލް ހާލަތުގައި ތ.ވިލުފުށީ 

ސްކޫލްގައިވެސް ދެ ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށިފަހުން އެއްދުވަހަކު ސްކޫލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާކޮޅެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެފައިސާ   ،ސްޓާފުންނާއި ބައްދަލުކޮށްސްކޫލްގެ ހުރިހާ 

ތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ތ.ވިލުފުށީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި އަހަރުގެ އި

ދިނުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި، 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުތަކެއް 
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 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      30 / 28 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފޮނުވާލަން ބޭނުންނުވާތީ އިތުރު ގަޑީގެ ކުރި މަސައްކަތުގެ ގޮތުއި ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ޖެހުމަށް ބުނެ  

ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް  ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިގެން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާތީ، މިކަން ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނަމަ މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް  

އެޑިއުކޭޝަނަށް އަންގާ އެ މިނިސްޓްރީއިން މިކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، މި ކޮމިޝަނުން މި  

 ، ނުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އެންގުމަށާއިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު 

ގެ ފައިސާ ސްކޫލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މެދެގައި   10އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ % 

ބަހާލައިފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް އިތުރު މަންފާއެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުވާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް  

މެސެޖުން އެނގޭ ގޮތުގައި   C/22/2015/14-22ށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޫލްތަކަ

ސްކޫލްތަކުގެ ްޕރިންސިަޕލުންނާއި، ސްކޫލް ހިންގާ އިސްވެރިޔާ އާއި، ޑެޕިއުޓީ ްޕރިންސިަޕލްގެ  

މާޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ސްކޫލްގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެ މަހެއްގައި އިތުރު  

ޑީގެ ފައިސާ ދެވޭ މިންވަރު އެފަދަ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ މުސާރައަށް އެމަހެއްގައި ހިނގާ  ގަ

އަށްވުރެއް ބޮޑުނުވާ ގޮތަށް އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ   10ޚަރަދުގެ %

ވާ ފަރާތައް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައި  ،ފައިސާ ދޫކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް އަންގާފައިވާތީ

ގެ ފައިސާގެ އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައި ނުވުމަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް   10ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ % 

 މީއެވެ. ނިން  ނުކުރުމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ތަޙުޤީގު 

ގެންގުޅެފައިވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހިފެހެއްޓިފައިވާ  

 16ގެން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް މޭމަހުން ފެށި  2020އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 

ގައި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ  2020މެއި 

ސަރކިއުލަރއެއްގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 

މުވައްޒަފުންނަށް ހަމައަށް ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނާ  ތ.ވިލުފުށީ ސްކޫލުގެ

 .މައްސަލަ

01/08/21 

 

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ވެބްސައިޓުގައި މިއިޢުލާނާ ގުޅޭ މާކްސް ޝީޓުގެ ލިންކަށް  

  453/123/2020/1ނުވަދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވުމާއި، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ނަންބަރު:

(ސުމެއް)   0ތުގައި ސިޓީއާއެކު ފޮނުއްވާފައިވާ ލިސްޓުގައި ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް މާކްސްގެ ގޮ

ދީފައިވުމާއި މިހާތަނަށް މި މައްަސލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާ  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއެކު މިކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 

 ނިންމީއެވެ.ހިސާބުން   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއަށް ފޮނުވައި މި މައްސަލަ މި

 AHR-(IUL)453-އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ނަންބަރު

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   2/1/2021/5

އެވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި މީހެއްކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 

ލިބިފައިވަނީ މުޅިއެކު  ފަރާތްތަކުގެ މާރކްސް ޝީޓް ނެރުނުއިރު އޭނާއަށް 

 0މާރކްސް ކަމަށްވާއިރު ކޮލިފިކޭޝަނުގެ ބައިން ލިބިފައިވަނީ  22

މިހާރުވެސް ލ.ކައްދޫ އެއަރޯޕޓްގައި  ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ

އިތުރުން  އަހަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ 07ވަޒީފާއަދާކުރަމުން އަންނަތާ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް 

ހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށާއި، މީގެ އިތުން ކަމާގުޅުން ހުރި  ފުރި

ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަމްރީނުތައް އެނގޭނޭ ލިޔެކިއުންތައް 

މާރކްސް ލިބިފައިވާ  އެހެންކަމުން އެ ފަރާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި، 

އް ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެ

ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިކަމާގުޅިގެން އެކިއެކި ޝަކުވާތައް އެފަރާތަށް 

ލިބެމުންދާތީ މާރކްސް ޝީޓްވެސް ވެބްސައިޓުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

01/08/21 

 

ކަންތައްތަކަކީ ސިވިލް  މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެ 

ސަރވިސްކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ކޮމިޝަނުން  

މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ގެނެސް ދިރާސާކޮށްހެދުމަށް ވަގުތު ނަގާނެތީއާއި އަދި މި ކޮމިޝަނުން  

 ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެކަމެއް އިސްލާހުކުރުމަށް  ބަލާއިރުވެސް އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިނގައިފައި އޮތްކަމަށް 

އަންގަންޖެހޭނީ ސިވިލް ސަރވިސްކޮމިޝަނަށް ކަމަށްވުމާއެކު، މި ހިސާބުންވެސް މައްސަލަ ސިވިލް  

ސަރވިސްކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައި އެ ކޮމިޝަނުން ބެއްލެވުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމެއް އޮތްނަމަ  

މިޝަނުން މައްސަލަ ބައްލަވާއިރު، ކޮރްަޕޝަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމެއް  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި އަދި އެކޮ

 މައްސަލަ  އޮތްނަމަ އެކަން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދަންނަވައި

 ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

 ކޮށްފައިވާ މ.ވޭވަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން 

އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި 

ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ާޕކެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ދީފައިނުވާކަން   ،އިސްވެ ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ާޕކެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަން  

އެބޭނުމަށް އެބިން ދޫކުރަން ނުފެންނަކަމަށް މޯލްޑިވްސް    ، އެނގޭކަމާއި އަދި އެ ބިން ދޫކުރެވިފައިނުވަނީ

އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީން އެންގުމާ ގުޅިގެންކަންވެސް އެނގޭކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި   ލޭންޑް

ކުށެއްކުރަން އުޅުނުކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޙާލަތުގައި އެ ޖަމްއިއްޔާއަށް ބިން ދޫކުރަން  

ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އޭދަފުށީ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭނާ ޚިލާފަށް 

ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލް  2020ނޮވެންބަރު  15ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް، 

ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ާޕކެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ 

 .މައްސަލަކަމަށް ބުނާ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އީ އަންއެތިކަލް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން ކަމަށާވުމާއި، މި

ކަމެއްނަމަވެސް، މި ޙާލަތުގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ޗެއަރަޕރސަން   

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ނާޖައިޒް މަންފާއެއް ހޯދަން ނޫންކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގައި  

ނަމަވެސް އެ   ،އްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަން ނުކުރުމަށާއިމަ ،ތަހުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ާޕކެއް ހެދުމަށް ބިމެއްދިނުމާގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކުރި ޖަލްސާގައި އެ  

އެކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ   ، ޖަމުޢިއްޔާގެ ޗެއާާޕރސަން (ކައުންސިލް މެމްބަރު) ބައިވެރިވެފައިވާތީ

ވަނަ   126) ގެ 2010/7ރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު ދާއިރާތައް ލާމަ

އެއީ އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅެއް   ،މާއްދާގައި ބުނާގޮތުން އޭނާގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށްވުމާއެކު

އޮތޯރިޓީގައި  އަޅަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް މިކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

 ނިންމީއެވެ. ދެންނެވުމަށް 

26/08/21 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް   2021ޝަކުވާގައި، ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި 

ރަސްމީގަޑީގައި ކުރި މަސައްކަތަށްވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވުމާއެކު މިއީ  

ފައިވާގޮތް ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު  އިދާރީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާ

 ނިންމީއެވެ. އަޅަންޖެހޭކަމެއް އޮތްނަމަ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ބައެއް  2021 ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި

ގަޑި މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމީގަޑީގައި ކުރި މަސައްކަތަށްވެސް އިތުރު 

 .ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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