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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01 ސެޕްޓެންބަރު 2018ން  30 ސެޕްޓެންބަރު 2018އަށް 

 

 
 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގުޅިގެން  ޝަކުވާއަކާ ކުރިން ހުށަހެޅުނުބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނަށް  ޝަކުވާގައި
އެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ، އޭނާގެ  މިކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވެފައި،

ނޑު މައްޗަށް އަގާއި، ސަރވިސް ޓޭންކް އޯފްލޯވެގެން ތަޅުން އިހުމާލުން މަދުވެފައިވާ ފެންކޭސްތަކުގެ ގަ
 އޭނާގެ އަތުން ހޯދައި ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް މިފްކޯއަށް  އެޅުނު ޑީސަލްގެ އަގު

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަހުން  އެންގުމަށެވެ. އަދި އެފައިސާ ދައްކަން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަން ޝަކުވާ
 މިފްކޯއިން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރިން އެނގޭތީއާއި، މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަކީ މިކޮމިޝަނުން ބަލަން  އޭނާއަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވާތީ، އަދި
 މިމައްސަލައާ މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް   މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުވާތީ، ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ

އައިސް ޕްލާންޓަށް   ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީގެ ގދ.ތިނަދޫމޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް 
ވިއްކުމަށް ފޮނުވި ތަކެތިން،  ކޫއްޑޫ އޮފީހުން  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނަ 2017އަދި  2016

އަމިއްލަ ބޭނުންކޮށް އަދި އެތަކެތި ވިއްކައި  ފަރާތްއައިސްޕްލާންޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި 
 ށާއި، އަދި ކޫއްޑޫ އޮފީހުން އެތަކެއްޗަށްވާ ފައިސާ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަ އެފައިސާއަށް

އެމަޤާމުގައި  ދެއްކުމަށްވެސް އޭނާއަށް އެންގި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ އަދިވެސް ހުރީ 
 . މައްސަލަކަމަށް ބުނާ
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ 
 އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް 

 އޭސީސީ  - 2017އަދި  2016
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނިންމީއެވެ.

މައްސަލަ ބެލޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ  އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން މި
ކަމަށްވާތީއާއި، މި މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން

ހުށަހެޅުމަށް  ނުވާތީ، މި މައްސަލަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  ކަމަށް
 މިޝަނުން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ގުޅިގެން މިކޮ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަށާއި، މި މައްސަލައާ

 ނިންމީއެވެ.

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ 2018އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 
އަހަރުގެ މެދެއްހައި ހިސާބުގައި  ވަނަ  2018ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި 

 ށަހަޅާފައި ނުވާ ފަރާތެއް ހުރީރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެއްވެސް ފޯމެއް  ،އިޢުލާނެއް ކުރިނަމަވެސް
މެލޭޝިޔާގައި  އަށް މެސެޖުކޮށްގެން ބެލިއިރު އޭނާ 1414ގައި  2018އޮގަސްޓް  19

އެގޮތަށް ދެއްކުމުން އެ  ވޯޓްލާގޮތަށް ރީރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކަމަށް ދެއްކި ކަމަށާއި،
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލްކޮށްދިނުން އެދި އެދުވަހު އޭނާ

ގައި ޚަބަރުތަކުން އަޑުއިވުނީ  2018އޮގަސްޓް  23ސިޓީއެއް ފޮނުވި ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން 
ހާހަށްވުރެ ގިނަ ފޯމު އިލެކްޝަންސް  5ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަން އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި 

ޗެކްކުރިއިރު އޭނާ އޭނާ ޚަބަރު އިވުމުން  ކޮމިޝަނުން ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ ކަމަށާއި، އެ
ތިނަދުއަށް ބަދަލުވެފައި ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން ކޮންމެދުވަހަކުވެސް  ހޭ ރަށް އޮތީވޯޓްލާންޖެ

ވީ ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ ޗެކްކުރިއިރު  2018ސެޕްޓެންބަރު  01އައިސް  ޗެކްކުރަމުން
އޭނާ އޮތީ މެލޭޝިޔާގައި ވޯޓްލާގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި،  އަނެއްކާވެސް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް މައްސަލައެއް މިއީ  އެހެންކަމުން
 ކެއް ކަމުގައި އޭނާ ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، ވީމާ މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ހެއް އުޅޭކަމުގެ

ވަނީ ކާކުކަން  ނަމުގައި ފޯމެއް ފުރައިގެން ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި އޭނާގެ
 . މައްސަލަކަމަށް ބުނާއޭނާއަށް އަންގައިދިނުން އެދޭ 
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ގުޅުމުން،  ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން މައްސަލައާމި
ނަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް  އޭނާ މިކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނޭ ކަމަށާއި، އޭނާގެ 

ނޫންކަމަށާއި، އަދި އެ ލިޔުން ފޮނުވާފައިވާ މެއިލް  ލިޔުމެއްފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމަކީ އޭނާ ފޮނުވި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ، ލ. އިސްދޫގައި ހުންނަ  ލ.ކަލައިދޫ
 ފިހާރަ ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، އެއިދާރާގެ ހިއްސާ އޮންނަ  އެމުވައްޒަފުގެ

އަދި  ތިޖޫރީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބަހައްޓާ ކަމަށާއި،
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އެޑްރެސް ނޫންކަމަށާއި، އަދި ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް  އެޑްރެހަކީ އޭނާގެ މެއިލް
ކަމަށާއި، އެ ސިޓީގައިވާ  އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ލެއްވިތާ އަދި ވާނީ މަހެއްހައި ދުވަސް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ، މި  ތަކީ އޭނާއަށް އެނގޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށްމަޢުލޫމާ
  ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅެއްނޭޅުމަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން

ތެރޭގައި  އެމުވައްޒަފު ބޭނުން ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި އެއިދާރާ ހުޅުވައިގެން އެތަނުގެ 
ރިޕޯޓް   އެއިދާރާގެ ތިޖޫރީގެ ހަފްތާވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2015އުޅޭކަމަށާއި، 

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ބުނާ  ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި ހަމައެއާއެކު
ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި  2018 މަހުގެ ރިޕޯޓާއި، އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި، އަދި 06

 މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ތަފްޞީލު ހުށަހެޅި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
 . މައްސަލަބުނާ އެނގެންނެތް ޚަރަދުތަކެއް ހުރި ކަމަށް

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ތިބޭ އެމް.ޓީ.ސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ތިލަފުށީގައި
 2017ނޮވެންބަރު  23މުއްދަތު އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށްކަމަށާއި، އެ  3ގައި  2014ނޮވެންބަރު  24

 06ގެ ނިޔަލަށް ) 2018މޭ  23ން ފެށިގެން  2017ނޮވެންބަރު  24ހަމަވާތީ،  ގެ ނިޔަލަށް 
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މަސްދުވަސް( މުއްދަތުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް 

ފަރާތަކުން  4ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގައި 2018އެޕްރީލް  23އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ 
 އޭގެތެރެއިން ދެފަރާތަކުން ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ން އަނެއް ދެފަރާތު  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ ދެފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބު ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.
ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޕޮއިންޓް  ސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުން، އެހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހި

އެހެން ފަރާތަށްވުރެ މާބޮޑަށް އަގުހެޔޮވީމަ ފަރާތަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް އިތުރުވެފައިވަނީ،  ލިބިފައިވާ
މަށް އޮތްކަ އެވޯޑްކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެފަރާތަށް އެހެންކަމުން، އެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި،

 05އެމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް  ފަރާތުން ތިލަފުށީގައި ކުރިން އެމަސައްކަތް ކުރިނުލެބެވޭއިރު، 
 މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް އެތަނުގައި މަސައްކަތް އެވަދެ  ގައި އެހެން ބަޔަކު އެތަނަށް 2018ޖުލައި 

ކުރިން އެމަސައްކަތް  އެމް.ޓީ.ސީސީން ބުނެފައިވަނީ،ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
 އެތަނުގައި  ފަރާތުންއިޢުލާންކޮށްގެން އެކަމަށް ހޮވިފައިވާ  ފަރާތުން އެމަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކުރި

 ދެމެދު  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ )އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.( އާ މޯލްޑިވްސް
ކާންދިނުމުގެ  ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ތިލަފުށީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކައްކައި

ގައި  2018ޖުލައި  05 ގެންދާ ފަރާތްނޫން އެހެން ފަރާތަކުންމަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން 
 ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާވަދެ ތިލަފުށީ ސައިޓަށް 

 މޭމަހު ބިޑަށް  2018މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އިން  އެ
ބިޑްތައް ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން  ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް،ހުޅުވާލުމުން 

ބިޑަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އިން ފަހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިން  ބިޑަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް 
 މި ބިޑް  ފަރާތަކަށްފަރާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  3ކުރިމަތިލި  ހުޅުވާލުމުން 

މަސައްކަތް  އެވޯޑުކުރުމަށްޓަކައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓުން ކެނޑިނޭޅި
  މައްސަލަ.ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

4 



 

4 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކުރިން އެމަސްކަތް ކުރި ފަރާތަށް އެކަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ، ތަން ހުސްކުރުމަށް 
އެމް.ޓީ.ސީސީއަށް އެންގުމުން ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ކައްކައި  ތަން ހުސްކޮށް  އެފަހު އެންގުމަށް

ބިޑް  އެންގީ އެފަރާތުން މިހާރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށްޚިދުމަތް ފެށުމަށް  ކާންދިނުމުގެ
ބޫލުކޮށް އެކަން ގަ ކާމިޔާބުކުރުމުން އެވޯޑް ލެޓަރ އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު އެފަރާތުން 

 ކުރިން ކޮށްދިނުމަށް އެމް.ޓީ.ސީސީއާއި އެމް.ޓީ.ސީސީއަށް އެންގުމުން ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތް
ގެ ނިޔަލަށް  2018މޭ  23މުއްދަތު  ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެއެމަސައްކަތް ކުރި ފަރާތާ 

ޖުލައި  05ށް ވަދެފައިވަނީ ފަރާތުން އެތަނަމިހާރު އެމަސަްއކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ހަމަވެފައިވުމާއި، 
މިހާރު ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވުމުން، ކުރިން އެމަސައްކަތް ކުރި  ގައި ކަމަށް 2018

ދީފައިވާ މުއްދަތު ކުރިން އެމަސައްކަތް ފަރާތުން އެތަނަށް ވަދެފައިވަނީ  އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
އެމް.ޓީ.ސީސީން ހުއްދި ދީގެންކަމަށް  އަދިކަމަށްވާތީއާއި،  ހަމަވިތާ ދޮޅުމަހެއްހައި ދުވަސް ފަހުން

މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް  އެމް.ޓީ.ސީސީން ބުނެފައިވާތީ، މި 
ނޑައަޅައި، އަދި  ބްލޫބޭ ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެތަނަށް ވަނުމުގެ ސަބަބުން  ކަ
ޝަރީޢަތަށް  ރިންގއަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެމައްސަލަބްރަދަރސް ކޭޓަ

؟؟؟ ކޭޓަރިންގއަށް އަންގައި،  ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ބްރަދަރސް

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު )މިތަންކޮޅު ހީނުވޭ ލާންޖެހޭނެހެނެއް( 
މައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް    ކަ

ބިން، އަދި ގައު އެޅުމުގެ  7ވިޔަފާރި ކުރުމަށް  އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެމާނާއި ޢިމާރާތްކުރާ ސާގެދޮރު 
އޮގަސްޓް  16ދޫކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ބިމެއް 2މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން މަޢުލޫމާތު  2އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ  2 ވަނަ ދުވަހު 2018

 05ސަރަޙައްދުން  ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރު
  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އޮގަސްޓުމަހުގެ ތެރޭގައި 2018ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 

ގައި  13:30 ވަނަ ދުވަހުގެ 2018އޮގަސްޓު  26މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން 
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 11:30 ވަނަ ދުވަހުގެ  2018އޮގަސްޓު  26ނުން ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސާފުކޮށްދި
 11:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2018 އޮގަސްޓު 28ގައިކަމަށާއި، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދިފައިވަނީ އެންމެ  އިޢުލާނުގެ ތެރެއިން އެއް އިޢުލާނާ  2އަށްކަމަށާއި، މި 
ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަމަށް އެދިފައިނުވާކަމަށް  ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، އަނެއް އިޢުލާނާ

 އިޢުލާން ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2ބަޔާންކޮށް އެ 
ގައި އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  2018އޯގަސްޓު  29 އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، 2އެ    
 އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން ބާއްވަން  2ކޮށްފައިވެއެވެ. އެ  އިޢުލާން 2ން އަލު

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް  ގައެވެ. 11:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  02ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 
ތުގެ މުދަލެއް އަށެވެ. ދައުލަ 11:30 ވަނަ ދުވަހުގެ 2018ސެޕްޓެންބަރު  05ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

ދޭންވާނީ ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނީ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ  )ބިންބިމާއި ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް(
އެންމެހައި  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިމަތިލާން އެދޭ 10މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ދައުލަތުގެ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ން ކަމަށްފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގެމަތި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަންތަކާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 11.07ގެ  11ބާބު 

ދައުލަތުގެ  )އެކެއް( ހަފުތާ ކަމަށް 1ހުށަހެޅުމަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ  ގުޅިގެން ބީލަން
ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43ގެ  10ދުގެ ބާބު މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި 

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚާއި ޕްރޮޕޯސަލް  2އިޢުލާނަށް ބަލާއިރު، މި  2ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި 
ހަފުތާގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވެއެވެ. އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު  )އެކެއް( 1ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާ ދެމެދު 

ދައުލަތުގެ  އޮންނަ ތާރީޚާއި ބީލަން ހުށަހަޅަން އޮންނަ ތާރީޚާ ދޭތެރޭ ވަކި މުއްދަތެއް ދޭކަށް ކުރުން ސާފު
ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  އިޢުލާން  2މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މި 

   ށް ނިންމީއެވެ.ޅުމަމިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅެއްނޭ  ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. ވީމާ، މިމައްސަލައާ މެދު

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް  ގައި 11:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2018އޮގަސްޓު  28ބޭއްވުމަށްފަހު 
ދެމެދު އޮންނަ މުއްދަތު ކުރުކަމުން  އޮންނައިރު، މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާ

ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ވަގުތު  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ 
މިގޮތަށް މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ވަކި ބަޔަކަށް ބިންތައް  ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

 .ނާ މައްސަލަގޮތުންކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބު ދިނުމުގެ 



 

6 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ބިން އެފަރާތަށް  ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް 
ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީންނާއި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން  ށް މޯލްޑިވްސްކުއްޔަށް ދޫކުރުމަ

ބިމާގުޅޭ  2ކަމަށް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ  އެންގުމުން
ފޮނުވާފައިވާކަން ޓްރެޜަރީއަށް  ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 2018ޖުލައި  31ލިޔުންތައް 

ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކުރިންވެސް މައްސަލައެއް  ބިން ކުއްޔަށް 2އެނގެން އޮންނާތީއާއި، އެ 
ކައުންސިލަރުން ތިބީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިކަން އެނގޭތީ، މި  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެދުވަސްވަރު

ނުވާތީ  ކުށެއް އެކުލެވިގެން ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ  މައްސަލައިގެ
އިހަވަންދޫގެ  އަދި މި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.މިމައް

މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެ  ކައުންސިލަރެއް ކަމަށްވާތީ، މިކަމުގައި އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ
އާއި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް އޮތޯރިޓީ މައްސަލައެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

 ށް ނިންމީއެވެ.އެފަރާތުގައި ދެންނެވުމަ  ހުށަހެޅުމަށް

ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރީ  ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ބަނދަރު
، ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ގައި 2018ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޖުލައި  02އުޞޫލުން 

ދޫކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުގައި ކައުންސިލްގެ  އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ެއ ެދ ިބްނެވްސ 
އެއްބަސްވުމުގައި  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

 05އަދި އޭގެފަހުން  ސޮއިނުކޮށް ބިންތައް ދޫކުރުން ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
ވީ  2018އޮގަސްޓް  31ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކައުންސިލަރުން 

ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން  ހުކުރު ދުވަހު ބިމުގައި ކަޑަޖަހާތަން ފެނިގެން އެކަމާ
ކުރިން ދެންނެވުނު ހިސާބުގައި  2018ޖުލައި  26ބުނެފައިވަނީ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ކަމަށާއި، އަދި   ބިންއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ފަރާތާއެކު
މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  މިހާރު އެބިންތައް ހުރީ ހައުސިންގ

 . މައްސަލަކަމަށް ބުނާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ މިކަމުގައި

6 

 ގަތް ތެޔޮ ޓޭންކަރުތައް ގަތުމަށްޓަކައި ލޯނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
މޯލްޑިވްސްއަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި  ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭންކް އޮފް

އެކަމަށް  ބޭންކުން އެކަމަށް ލޯނު ނުދޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ބުނެފައިވާއިރު، އެ 
މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑު މެންބަރުން  ބާރު އެޅުއްވިކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ލޯނު ނުދީގެން ބޭންކް އޮފް 

މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވުން ފަދަ ކަމެއް  ބަދަލުކުރެއްވުން ފަދަ ނުވަތަ އެކަމާގުޅޭ
 ކުރެއްވިކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއި،ނެތުމާއެކު އެކަމުގައި ނުފޫޒެއް ބޭނުން  ކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ބޭނުން  ޓޭންކަރުތައް ގަންނަން ފައިސާ ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ
ޓޭންކަރުތައް ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތެއް ބެލުމަކީ  ކޮށްފައިވާކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު 

 ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނަށް ) 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިން ބޭރުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޯލްސައިން ރާއްޖެ ކުންފުންޏެއްގެ ތެޔޮބޯޓުތަކުން އަމިއްލަ
ނަގައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި  ބޭނުންކޮށް ރާއްޖޭގެ ދިދަ

އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި ޞައްޙަ ނޫން ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ  ޓްރާންސްޕޯޓް 
ނޑެއް ހަދައި އޮތޯރިޓީގެ    އެ ތައްގަނޑު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ޞައްޙަ ނޫން ތައްގަ

ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށާއި،  ކަމަށާއި، އެ ތެޔޮބޯޓުތަކުން ތެޔޮ ޑިކްލެއަރނުކޮށް ރާއްޖޭގައި ތެލުގެ
 . މައްސަލަގުޅުމެއް ވާކަމަށް ބުނާއާ މި މައްސަލައާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކީލިބިގެންވާ ބާރެއް ކަމަށް ނުވުމާއި، 
 ޢާއިލާގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި އޮތް  ނުވަތަ އެމަނިކުފާނުގެ

ޕްރޮފައިލް އިންފޮމޭޝަން  ކުންފުންޏެއްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައިވާ ކުންފުނީގެ
އެހެން ކަންތައްތައް ހިމެނޭ މައްސަލައަކީ  ޝީޓުން އެނގެން ނެތުމާއި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރަލް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 
 ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ވުމާއެކު، މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން  ހުށަހަޅައިގެން 

ނޑައަޅައި މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު   ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަށް އިތުރަށް ބަލާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަ

އޮތްނަމަވެސް ޝަކުވާގައިބުނާ ގޮތަށް ބުނެދީފައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާ 
 މުވައްޒަފުންނަކަށް ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައިކަމެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވުމުން، ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވަނީ ކޮންކޮން

ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަމާއި  އެކަންކަން ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހޯދަންބެލިއިރު، ޝަކުވާ
ހާމަކޮށްފައި ނުވާތީ މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން  އް އީމެއިލް އެޑްރެހެއްއެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރެ

ސޭލްސް ޑިޕާރޓްމެންޓްގައި އިސްކޮށް މެނޭޖަރ  އެކުންފުނީގެ މިހާރުގެ އެސިސްޓަންޓް ނެތުމާއި، 
ޖުލައިގައިކަމާއި އެ އަހަރު އެ ޑިޕާރޓްމެންޓް އެއްވެސް  ވަނަ އަހަރުގެ 2017މަސައްކަތް ކުރަންފެށީ 

އަންގާފައިވާތީ،  ޕްރޮމޯޝަން ދީފައި ނުވާކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އްޒަފަކަށް މުވަ
  ނިންމީއެވެ.މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

މުވައްޒަފުންނަށް  މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 
ކުރީގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރ އަދި މިހާރުގެ އެ ކުންފުނީގެ  ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގައި

އޭނާއަކީ   ކަމަށާއި، މެނޭޖަރ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދީފައިވާ އެސިސްޓަންޓް
އޮތް ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އަދި މިނޫނަސް  ގުޅުމެއް ފައިނޭންސް މެނޭޖަރއާ  އެކުންފުނީގެ

، ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ކަމެއް އެ ދެމީހުންނާއި ކުންފުނީގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު އެތައް
 . މައްސަލަރިސޯސް މެނޭޖަރ ގުޅިގެން ކުރާ ކަމަށް ބުނާ

8 

ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2/2000މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި
މައްސަލައާމެދު މައްސަލައަކަށް ނުވުމާއެކު މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވޭ

ނެތްކަމަށާއި، އަދި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އެޅެން
އެ  )މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( އާއި 1/2004ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ " ގަވާއިދު މުގެ ޙައްޤުގެމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތު" ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ

ގާތުން ވަރިވާން އެދި ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  މީހާ އޭނާގެ ފިރި އަމިއްލަ ފަރާތެއް
އެކަން  އެންގުމުން، އެކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އޭނާގެ ފިރމީހާއަށްށަހަޅާފައިވާ ހު

މަޢުލޫމާތު އެ  ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ގުޅުމުން އެ އޭނާގެ ފިރިމީހާސާފުކުރުމަށް 
 .މައްސަލަ ކޯޓުން އޭނާއަށް ސާފުކޮށް ނުދިން ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކަށް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އުސޫލުން، އެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި
  ނިންމީއެވެ.ޖަވާބުދިނުމަށް 

މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމައި،  ބެހޭ މައްސަލައެއްކަމުންމި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާ 
ޝަކުވާ  ޓްރައިބިއުމަލްއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ވަޒީފާއާއި ބެހޭ

  ނިންމީއެވެ.ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަށް

މަސްބޯޓެއްގައި ވަޒީފާ  މިފްކޯ( ގެ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ )
ޗުއްޓީއަކަށް އެދުމުން އޭނާއަށް ޗުއްޓީ  ބައްޕަ ވަރަށްބޮޑަށް ބަލިވެގެން ފަރާތެއްގެ އަދާކުރާ 

އެޗް.އާރ މެނޭޖަރ ގއ.ކޫއްޑޫ އޮފީހުގެ އެޗް.އާރގައި  ނުދިނުމަށް މިފްކޯ މާލޭ އޮފީހުގެ
އޭނާއަށް ލިބެންވާ ޗުއްޓީ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،  މަސައްކަތްކުރާ 
 ޗުއްޓީ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް އޭނާ  އޮތުމާއެކުވެސް

 . މައްސަލަވޯޓުލާނެތީ ކަމަށް ބުނާ 
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