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 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މާލެ،

.  ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެއްސި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތައް

ށ2011ް ޖެނުއަރީ 31ން 2011 ޖެނުއަރީ 01  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން މީގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން 

ނެތުމުންނާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން، މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް 

 . ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ތެރިޔާ، އެރަށު މީނާޒު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު އަތޮޅުއޮފީހުގެ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީ

ސައިކަލް އޭނާގެ އަމިއްލަ  BA0B/G8748 ވޭނާއި ނަންބަރު BB2A/G1056ނަންބަރު 

.ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށްބު  ނާ މައްސަލަ
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ގެ މަސައްކަތް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް 2010ހުޅުމާލެ ކޯސްޓަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ގެންދާނަމަ، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، 

މޯލްޑިވްސް އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް 

.  ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

: 2010ހުޅުމާލޭ ކޯސްޓަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް  ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

HDC/TEN/2010/03 ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެކަމަށް އެދި ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިނ 

" އަކީ އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި ކުންފުނި ކަމަށާއި، ބިޑް  "ހެވީ ފޯރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއަށް ބެލުމުންވެސް އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބެނީ އެކުންފުންޏަށް 

ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަކި ކުންފުންޏަކާ ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ޓެންޑަރ 

އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް އެޕްރޮޖެކްޓް އެހެންފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރުމަށް އުޅޭ ކަމަށް މިހާރު މަޢުލޫމާތު 

 . ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް 

މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާތީއާއި، އަދި މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، މައްސަލަ 

.އޯގެ މާޗެންޑައިސް މެނޭޖަރ .ޓީ އާދަމް ޢާޒިމްގެ ބައިވެރިވުމެއް މިބިޑިންގ ، ރައްދުކޮށްފައިވާ އެސް

 . ޕްރޮސެސްގައި ހިމެނިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 ބުރީގެ 4ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ހުޅުމީދޫގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ    

އޮފީސް ޢިމާރާތާއި، ގުދަނުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 

ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީއާ މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް 

ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަނާޅާ 

ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީގެ ވެރިފަރާތުގެ ދަރިފުޅު، އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި 

.އޯގެ މާޗެންޑައިސް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާކަމެއް ކަމަށް ބުނާ  .ޓީ އެސް

 . މައްސަލަ
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އިސްމާޢީލް ޙަމީދަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ އޭނާގެ މަތީތަޢުލީމްގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

އަތުން ހޯދުމުގެ ކަންތައް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، އަދި 

ލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެފައިސާ އޭނާއަށް ދިން ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މޯ

.  ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

މެލޭޝިއާގެ ސްޓެމްފޯޑް ކޮލެޖުން ސްޓެމްފޯޑް އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާއިން އެކައުންޓެންސީ ކޯސް 

ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ އެކައުންޓްސް 1999 ޑިސެމްބަރ 23ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 

އެގްޒެކެޓިވް މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ހ.ނަސްރީނުގޭ އިސްމާޢީލް ޙަމީދު މެލޭޝިއާގެ ސްޓެމްފޯޑް 

ކޯސް ނިންމިކަމަށް  AIA)(ކޮލެޖުން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓެންޓްސް 

ބަލައި ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްނުވަނީސް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރިކަމަށް ނިންމައި މަތީތަޢުލީމްގެ 

އެލަވަންސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އެވަގުތު އޭނާ ހުރި މަގާމު (އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް) ގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރމަހުން ފެށިގެން 1999 ކަމަށާއި، މިފައިސާ އޭނާއަށް 40މުސާރައިގެ %

ވަނަ އަހަރު އެކުންފުނީގެ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި،2007

ނޑާއި އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޗާޓް ރިވައިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ކޮމިޓީއަށް  މުސާރައިގެ އޮނިގަ

އިސްމާޢީލް ޙަމީދަކީ މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް ލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފެއް ނޫންކަމަށް ފާހަގަވުމުން 

އެފައިސާ ދެއްކުމަށްވަނީ އަންގާފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭރު އޭނާ ހުރީ މެލޭޝިއާއިން ބެޗްލާރޒް 

ޑިގްރީ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި 

މެލޭޝިއާގައިކަމުން، އެކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެކުންފުންޏާ ގުޅުމުން، އޭނާއަށް އިތުރަށް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ރުފިޔާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް އެންގި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 32/36،465ދެވިފައިވާ 

އެފައިސާއަކީ އޭނާގެ އިހްމާލުން ލިބުނު ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެފައިސާ އޭނާ 

 . ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

 :  ޖެނުއަރީ S/23/2011/01) 02-23މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން ފޮނުވި ނަންބަރު

) ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި، އަދި އެސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށް 2011

ބަލާއިރު، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު 

.  ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ތަކެތި ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެމިނިސްޓްރީއާއި 

: 2010 ނޮވެމްބަރ 04ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު  ގައި ވެވުނު ނަންބަރު

23/PRIV/2010/177 ،ް16 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތ 

 2010 ޑިސެމްބަރ 17ގައި އެ އެއްބަސްވުމާ އެ މިނިސްޓްރީން ޚިލާފްވެ،  2010ޑިސެމްބަރ 

/ ވަޙީދު) ލައްވައި ބޮޑުއަގުގައި ކުރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  ގައި އެހެން ބަޔަކު (ވ.ރަވާނާ

 . މައްސަލަ
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މިޝަކުވާ ލިބިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ 

 ފަރާތަށްވެސް އެފުރުޞަތު ދީގެން އެމަސައްކަތް 3ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައިވާނަމަ، އެ 

.  ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފ.ފީއަލީއޮފީހަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 ގައި 2011ފ.ފީއަލީ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޖެނުއަރީ 

 2011 ޖެނުއަރީ 23އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން އޮތީ ، ފީއަލީއޮފީހުން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން

ކަމަށާއި، އޮފީހަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ކައުންސިލް 

 ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ ހަސީމާ ޢަބްދުއްރަޝީދާއި މުޙަންމަދު 3އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

 މީހުންނަށް 3ޢާމިރު (ބްލޫނިޔާ، ފ.ފީއަލި) އާއި އިބްރާހީމް ނަޞީރު (ފިނިހިޔާގެ، ފ.ފީއަލި) އާ 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްނުދީ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން ކުރީ ފީއަލީ ކަތީބު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

.  ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާތީއާއި، މިކަމުގައި 

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް 

.  ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ފ.ފީއަލީގައި ހުންނަ ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މިހާރު ހުރި ލަކުޑި ދޮރުތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް 

އެލުމިނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މަދަރުސާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތަށް އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން ބަޔަކާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން މިހާރު 

އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެލުމިނިއަމް ދޮރުތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް 

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ދޮރުތަކަކީ މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތާ އަދި އެއްބަސްވުމުގައިވާ 

ގޮތާ މުޅިން ތަފާތުކޮށް ހަދާފައިހުރި ދޮރުތަކެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިހާރު ބަހައްޓަން އުޅޭ 

ދޮރުތަކަކީ އަގުގެގޮތުން ބަލާއިރުވެސް މާއަގުހެޔޮ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެދޮރުތައް ހަދާފައިވަނީ 

 . މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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: 2011 ޖެނުއަރީ 17ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑުން  ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

SCUL/2011/AD/09 :  އިޢުލާނުގައި، ޕްރޮޕޯސަލް SCUL/2011/AD/11 އިޢުލާނާއި ނަންބަރު

ހުށަހަޅާނެ ވަކި ގަޑިއެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު، އެކަމުގެ 

ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިވާނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ، އެ ދެއިޢުލާން 

ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތްތަކަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސައުތު ސެންޓްރަލް 

.  ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް (ހެޑް އޮފީސް) އިން ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް 

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް އެދި ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންވީ ތާރީޚެއް 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު ހުށަހަޅަންވީ ގަޑިއެއް ޖަހާފައި ނުހުންނަ ކަމަށާއި، އަދި  ކަ

ބައެއްފަހަރަށް އެކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައި ވީނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު 

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމެއްވެސް ނޯންނަ ކަމަށާއި، މިގޮތުން، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

 SCUL/2011/AD/09ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

 SCUL/2011/AD/11އިޢުލާނާއި، އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

.  އިޢުލާން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، މިރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ މާކެޓް ވެލިއުއެއް 

ނޑައަޅައިގެން ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެރަށްތައް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  ކަ

ނޑައަޅާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެއީ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މާކެޓް ވެލިއުކަމަށް ކަ

ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

.  އެގްރިކަލްޗަރއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

މާލެއަތޮޅާއި، ވ.އަތޮޅާއި، އއ.އަތޮޅާއި، އދ.އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ވަރަށްގިނަ ރަށްތައް 

ނޑަ ނާޅައި، 2010 އާއި 2009  ވަނަ އަހަރު އިޢުލާންނުކޮށް، ކުއްޔަށް ދޭނެ އުޞޫލެއް ކަ

 . ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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.ޑީއޭ) އަށް ސާވަރއަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ .އެމް  ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީ

ޕީސީ ގަންނަން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، ، ސިސްޓަމްތަކަކާއި

އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން 

އެނގޭތީ، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލައާމެދު 

.  އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

.ޑީއޭ) އަށް ސާވަރއަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ  .އެމް   ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީ

 ޑިސެމްބަރ 19( މިއަދު     ބޭނުންވެގެން   ގަންނަން   ޕީސީ    ، ސިސްޓަމްތަކަކާއި

:  ކުރި ) 2010 )  2010 ޑިސެމްބަރ 179-3.3/1/2010/1039)  15(IUL) ނަންބަރު

 2010 ޑިސެމްބަރ 23އިޢުލާނުގައި  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ   މުއްދަތަކީ  

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވުމުން މިކަމަކީ އޭގެ 3އަށް ކަމަށާއި، 

ސަބަބުން މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދާނެ 

ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މިމުއްދަތަކީ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް 

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ނުވުމާއި، އަދި މިއިޢުލާނުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ތަކެއްޗަށް 

އަމާޒުކޮށްފައިވުމުން، މިކަމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް މިބިޑް ދޭންވެގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް 

ޔަގީންކުރެވޭ ކަމަށާއި، ކުރިންވެސް މެކްސްކޮމްއިން އެތަނަށް މިކަހަލަ ތަކެތި ގަނެފައިވާނެކަމުގައި 

ނޑައެޅިގެން މެކްސްކޮމްއަށް މި ބިޑް  އެތަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިއީ ކަ

ދޭންވެގެން، އެފަރާތަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަގީންކުރެވޭ 

 . ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 :  ވަނަ 2 (ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 96/4ޤާނޫނު ނަންބަރު

މާއްދާގައިވާގޮތުން، ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތަކީ، ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ޟަރޫރީގޮތުން 

ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތެއްކަމާއި، މިޤާނޫނުގައި އެފަދަ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަލާފައި އެވަނީ އިލެކްޓްރިކް 

" ކަމަށްވެފައި ރިސޯޓްތަކަކީ ޢާންމު  ކަރަންޓް، ޓެލެފޯން، ފެން އަދި ފާޚާނާ ހޮޅީގެ ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަންކަމުގައިނުވާތީ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް މިމައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށާއި، އަދި ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

" ގަވާއިދުގެ      ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ހަދާފައިވާ "ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ

ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ 

ވާނީ، މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ންފެން ހަދާ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަ، ބޭނުމަކަށްވިޔަސް

ވީނަމަވެސް، މިކޮމިޝަނުން ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ނޑަހާއަށް ރިސޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ބެލިބެލުމުގައި  އެގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ގއ.ހަ

ހުއްދަދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މީގެފަހުން އެގޮތަށް ހުއްދަ ހޯދައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންތައް ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރިސޯޓް 

އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއަށް 

 . އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހަދަމުންދާ 

ރިސޯޓްތަކުގައި ކުރާ ހުރިހާ ޢިމާރާތަކާއި މުޅި ރިސޯޓްގެ އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓް، ޓެލެފޯން، ފެން 

އަދި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ޓޫރިޒަމް 

 . މިނިސްޓްރީން ނުނަގާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

 1ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ލ.ފޮނަދޫއަށާއި ލ.ގަން މަތިމަރަދޫއަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް 

ޑިޖިޓަލްކެމެރާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މަތިމަރަދޫ އޮފީހުގައި ކުރަމުން ގެންދިޔަ 

.ކާޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މެދުދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން،  .ޑީ އައި

އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރެވުނު ކެމެރާވެސް މިހާރުވަނީ ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގައި ކަމަށް 

މެދުދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބަކަށް މިހާރު ހުރި ޙުސައިން ޢުމަރަކީ 

ކުރިން ލ.ގަމު މަތިމަރަދޫ ކަތީބަކަށް ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ކަތީބަކަށް ހުއްޓައި، އައިޑީކާޑު 

ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން ފޮނުވި 

 2009ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއެއް އޭނާގެ ޙަވާލުގައި މަތިމަރަދޫއޮފީހުގައި އޮތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޙުސައިން ޢުމަރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

އެޑިޕާޓްމަންޓުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް 

.  ނިންމީއެވެ

 

ޙަވާލުގައި ހުރި ތަކެތި މަތިމަރަދޫއޮފީހާ ޙަވާލުކުރިއިރު އެ ކެމެރާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، 

.  ނަމަވެސް ކެމެރާގެ ދަބަހާއި ސްޓޭންޑް މަތިމަރަދޫއޮފީހުގައި އެބަހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިމަސައްކަތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެންމެ މަތިން 

މާކްސް ލިބުނު ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި، 

މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު 

.  ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

 

މ.މުލަކު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ އައުޓްސޯސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެމަސައްކަތް 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޫންކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ލިބިފައިވަނީ 

އެރަށުގައި ކުރާ އެފަދަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް އަބަދުވެސް ލިބޭ، ކައުންސިލަރުގެ ގާތް ބައެއް 

. 6Nކަމުގައިވާ   ކޮމްޕެނީއަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

13 

އަދި އެއޮފީހުގެ ، ގައި މާލެ ގޮސްފައިނުވާ ކަމަށާއ2011ި ޑިސެމްބަރ 11އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ 

 ގައި މާލެ ގޮސްފައިވަނީ ރަސްމީ 2010 ޑިސެމްބަރ 11ސާރވެޔަރ އަޙްމަދު ފުއާދު 

ދަތުރެއްގައިކަމަށް ގއ.އަތޮޅުއޮފީހުން ބުނެފައިވާތީ، މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް 

.  ނިންމީއެވެ

ގއ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ އެހީތެރިޔާ އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީއާއި އެއޮފީހުގެ ސާރވެޔަރ އަޙްމަދު ފުއާދާ 

 ވާ 2010 ޑިސެމްބަރ 11ދެމީހުންގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ދަތުރެއްގައި މާލެ ދިޔުމަށްޓަކައި 

ހޮނިހިރު ދުވަހު ވައިގެމަގުން ފުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، މިދަތުރަކީ އަމިއްލަ 

ދަތުރެއްނަމަވެސް އެދެމީހުން މިދަތުރުކުރަންއުޅެނީ އަތޮޅުއޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ 

ދަތުރެއްގެ ނަމުގައި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަތޮޅުއޮފީހަށް މިއަހަރު 

ގަންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި ބަޖެޓްގެ ކޯޑުތައްވެސް ހުރީ މުޅިންހެން 

ހުސްވެފައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިއީ މިދެމީހުން ރާވައިގެން އޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި ކުރަންއުޅޭ 

.  އަމިއްލަ ދަތުރެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑައެޅިގެން އެނގެންނެތުމާއި،  މިމައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ އެއީކޮންފަރާތެއްކަން ކަ

އަދި މައްސަލަ ޘާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން 

.  ނިންމީއެވެ

ކެބިނެޓުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ވަޒީރުން ސަރުކާރުގެ ކާރުކޮޅުތަކުގައި އޮފީސްތަކަށް 

ވަޑައިގެންނެވުމަކީ ސީދާ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފްކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި އެއަށްވުރެ ބޮޑު 

 . ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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8 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

.އޭ ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން  -1 .ޓީ  ޓަޗްސްކްރީން 2ޏ. ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޕީ

.އޭގެ  .ޓީ ޓީވީ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލިއިރު، އެސްކޫލުގެ ޕީ

އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއިންވެސް އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުންވެސް އެސްކޫލަށް 

 ޓީވީ ގަނެފައިވާކަމެއް އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލައަކީ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 2ޓަޗް ސްކްރީން 

ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، މިހިސާބުން މިމައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ.  
 
ނޑު  -2 ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޢައްބާސް އަޙުމަދު، ރޭގަ

ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ  ސްކޫލް ހުޅުވައިގެން އިނދެ އޭނާގެ ހިންގުމުގެ ދަށުގައިވާ އޭނާގެ އެއްބަ

ނިޒާރުގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ފޯންކޯލްތައް ކުރާކަން އަދި އޭގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ފޯންކޯލްތައް 

ކުރާކަން ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާތީއާއި، މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެގޮތެއް 

 އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ
  

- ސްކޫލްގެ ރުއްގަހުގައި އަޅާ ތަކެއްޗަކީ އެސްކޫލެއްގެ މަސައްކަތުމީހުންގެ 3 

ތަކެތިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސާރކިއުލާރއިން އަންގާފައިވަނިކޮށް އެތަކެތި 

ޢައްބާސް އަޙުމަދު ބޭނުން ބަޔަކަށް ދީ ވިއްކާ ހަދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލިއިރު،       ޏ. 

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ރުއްގަހުގައި އަޅާ ތަކެއްޗާމެދު ކަންކުރާގޮތުގެ އެއްވެސް ރިކޯޑެއް ލިޔުމަކުން 

 . އެސްކޫލުގައި ނުގެންގުޅޭތީ، މިތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާގޮތެއް ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ

ނަމަވެސް މިކަމާގުޅޭގޮތުން އެސްކޫލުގެ ބައެއް ވޮޗަރުންނާއި މަސައްކަތުމީހުންގެ އިތުރުން އެސްކޫލްގެ 

އެސްކޫލުގެ ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަކެތި ތަނުގެ މަސައްކަތު ، ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން އެނގިފައިވަނީ

މީހުންނާއި ވޮޗަރުންގެ މެދުގައި ބަހަނީ ކަމަށާއި، އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޢައްބާސް އަޙުމަދު 

. ވީމާ، ނެގިފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ އަލީގައި، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން  ގެންދިޔަތަން ނުދެކޭ ކަމަށެވެ

 ގެ (ށ) 7.08އެސްކޫލުގެ ރުއްގަހުގައި އަޅާ ތަކެއްޗާމެދު އަމަލުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

. ވީމާ، މިއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ގައިވާގޮތާ ޚިލާފަށްކަމަށް އެނގޭކަށްނެތެވެ

 . ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

.އޭ ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން ސްކޫލުން ގަންނަން ނިންމާފައިވާ  .ޓީ  2ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޕީ

ޓަޗްސްކްރީން ޓީވީ ގަތުމުގެ ކުރިން ބެލެނިވެރިންނަށް އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ޢަލީ ޖަވާދު ދިން 

ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނެފައި ޓީޗަރުންގެ ކައިރީގައި 27,000.00މަޢުލޫމާތުގައި އެޓީވީގެ އަގަކީ 

.އޭ ފަންޑުން 30,000.00އެޓީވީގެ އަގަކީ   .ޓީ  ރުފިޔާކަމަށް ބުނެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި، ޕީ

 ޓީވީ ގެންނަނީ އީބޭ އިން ކަމަށްވެފައި މިއީ ވަރަށް އިތުބާރު 2ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ގެންނަ މި 

ކުޑަގޮތަކަށް ކުރެވޭ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށާއި، އަދި އެޓީވީތައް ގެންނަނީ ޢަލީ ޖަވާދުގެ 

ރަޙްމަތްތެރިއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށްވާތީ މިކަމުގައި އެފަރާތަށް ކަމިޝަނެއް އޮންނަކަމަށާއި، 

ނޑު ސްކޫލް ހުޅުވައިގެން އިނދެ އޭނާގެ  އެސްކޫލުގެ މުވައްޒަފަކަށްއުޅޭ ޢައްބާސް އަޙްމަދު ރޭގަ

ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ނިޒާރުގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާބެހޭ  ހިންގުމުގެ ދަށުގައިވާ އޭނާގެ އެއްބަ

ފޯންކޯލްތަކާއި މިނޫން އަމިއްލަ ފޯންތައްކުރާ ކަމަށާއި، ސްކޫލްގެ ރުއްގަހުގައި އަޅާ ތަކެއްޗަކީ 

އެސްކޫލްގެ މަސައްކަތުމީހުންގެ ތަކެތިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސާރކިޔުލަރއިން 

އަންގާފައިވަނިކޮށް އެތަކެތި ޢައްބާސް އަޙްމަދު ބޭނުންބަޔަކަށް ދީ ވިއްކާ ހަދާކަމަށާއި، ސްކޫލަށް 

 ގެ 3ލިބޭ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ޢައްބާސް އަޙްމަދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ވާދީހާޑްވެއަރ 

ބިލްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ބަހައްޓާކަމަށާއި، ކަރުދާސްރީމް ގަންނަން 

އެކި ފިހާރަތަކުން އަގު ހޯދި އިރު އެންމެ ހެޔޮ އަގު ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތުން ކަރުދާސް ނުގަނެ 

އެފިހާރައިން ވާދީހާޑްވެއަރ އަށް ހުރިހާ ކަރުދާހެއް ގަނެ ވާދީހާޑްވެއަރގެ ނަމުގައި ބޮޑު އަގުގައި 

 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2009ސްކޫލަށް ކަރުދާސް ގަނެފައިވާކަމަށާއި، 

ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ޝީލްޑްތައް ހެޔޮ އަގުގައި 2008

ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފައިވަނިކޮށް ޢައްބާސް އަޙްމަދުގެ ގާތްފަރާތެއް 

މެދުވެރިކޮށް ބޮޑުއަގުގައި ދެފަރާތަށް ފައިދާ އޮންނާނެގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރަން ރޭވިފައިވާކަމަށް 

.  ބުނާ މައްސަލަ

16 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

  

ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ލިބޭ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ  -4

ރޑްވެއަރ   ގެ ބިލްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ 3ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ވާދީހާ

 ވަނަ އަހަރުގެ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008ބަހައްޓާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލިއިރު، 

ރޑްވެއަރ  މެއިމަހުގެ ނިޔަލަށް، އެސްކޫލުން ވިޔަފާރިކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ވާދީހާ

ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި އެހެން ތަންތަނުގެ ބިލުތަކަށްވުރެ   ގެ ބިލަކަށ3ް

ލަހުންކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، މިއީ މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް 

.  ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ކަރުދާސް ރީމް ގަންނަން އެކިފިހާރަތަކުން އަގު  -5

ރޑްވެއަރ   3ހޯދިއިރު އެންމެ ހެޔޮއަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ކަރުދާސް ނުގަނެ އެފިހާރައިން ވާދީހާ

ރޑްވެއަރ   ގެ ނަމުގައި ބޮޑުއަގުގައި ސްކޫލަށް ކަރުދާސް 3އަށް ހުރިހާ ކަރުދާހެއްގަނެ ވާދީހާ

ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެސްކޫލުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި 

ރޑްވެއަރ  . އަދި 3ސްކޫލަށް ވާދީހާ  އިން ބޮޑުއަގުގައި ކަރުދާސް ގަނެފައިވާކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ

މީގެ އިތުރުން މިކަމާ ގުޅިގެން ބަޔާން ނެގިފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުންވެސް މިކަމަކީ 

. މީގެއިތުރުން މެގަޗިޕުން  ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައެއް ނެތެވެ

ރޑްވެއަރ   އަށް ކަރުދާސްގަތީ ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ ނުފޫޒުން އެއަށްވުރެ 3އަގުހެޔޮކޮށް ވާދީހާ

ރޑްވެއަރ   އިން ސްކޫލަށް އެކަރުދާސްތައް ވިއްކުމުގެ ނިޔަތުގައިތޯ ބެލިބެލުމުން 3ބޮޑުއަގުގައި ވާދީހާ

. ވީމާ، މިމައްސަލަ އަކީ ހުށަހެޅި  އެކަމަށް ބާރުލިބޭފަދަ ސާބިތު ހެއްކެއް ލިބިފައެއްވެސް ނެތެވެ

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލޭނެފަދަ ހެކިތަކެއް ލިބިފައިނުވާތީ، 

.  މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ރޑްވެއަރ  -6  ވަނަ އަހަރުން 2008 އިން 3ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ވާދީހާ

 ވަނަ އަހަރުގެ މެއިމަހުގެ ނިޔަލަށް ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް 2010ފެށިގެން 

. މިފިހާރައަކީ އެސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް  ގިނައިން ވިޔަފާރިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ދީދީ އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ  ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ ޅިޔަނު މ. ވާދީރޯސް

 . . ވާދީގެ ފިހާރަތައް ހިންގުމުގައި ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ ކޮއްކޮ ނިޒާރު އަޙުމަދުވެސް އުޅެއެވެ ތަނެކެވެ

 ،މީގެއިތުރުން މިފިހާރައިގެ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޢައްބާސް އަޙުމަދު އުޅޭކަމަށް
. އަދި ޢައްބާސް އަޙުމަދަކީ މިފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތް މުޙައްމަދު  ނެގިފައިވާ ބަޔާންތަކުން ފާހަގަވެއެވެ

. އެހެންކަމުން މިފިހާރައަކީ ޢައްބާސް އަޙުމަދާ ގުޅުން އޮންނަ ތަނެއްކަން  އަޙުމަދުގެ ޅިޔަނެވެ

. ޢައްބާސް އަޙުމަދަކީ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔަކަށްވެފައި އެސްކޫލަށް ބޭނުންވާ  އެނގެއެވެ

 ފަރާތުން އަގުބަލަންޖެހޭ ފަދަ 3ތަކެތި ގަންނައިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ރޑްވެއަރ   އިން ތަކެތިގަތުމަށާއި އަދި އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ 3ޙާލަތްތަކުގައި އަގުބެލުމެއްނެތި ވާދީހާ

 . ރޑްވެއަރ ދެއްކުމަށް ޢައްބާސް އަޙުމަދު ހުއްދަދީފައި ވެއެވެ  ގެ 3މީގެ އިތުރުން ވާދީހާ

WH3/CR/284/2008 ްނަންބަރު ބިލް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތަކެއްޗަށ 

އެދުމުގެ ކުރިންކަމަށްވެފައި އަދި އެބިލުގައިވާ ތަކެތި ލިބިފައިވާކަމެއް އެނގެން ނެތުމުގެ އިތުރުން، 

މިބިލާ ގުޅިގެން އޭގެ އެއްދުވަސް ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް، 

ރޑްވެއަރ  . އަދި ވާދީހާ  އަކީ 3ބިލަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ޢައްބާސް އަޙުމަދެވެ

 މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި އޭނާއާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ތަނެއްކަމުން،

ވަޒީފާގެ ނުފޫޒުން އޮޅުވާލައިގެން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، ކޮރަޕްޝަން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ޑެޕިއުޓީ 12ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

.  ޕްރިންސިޕަލް ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2009ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގައި  -7

 ވަނަ އަހަރުގެ އެސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ޝީލްޑްތައް ހެޔޮ އަގުގައި 2008

ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ ގާތްފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް 

ބޮޑުއަގުގައި ދެފަރާތަށް ފައިދާ އޮންނާނެގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރަން ރޭވިފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ޝީލްޑްތައް 2008މައްސަލަބެލިއިރު،  

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއެދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދާފައިވާކަމެއް އެސްކޫލުގެ 

. ހަމައެއާއެކު މިދެންނެވި ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްދޭން އެއްވެސް  ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

. އެސްކޫލުގެ   2008ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްވެސް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ޝީލްޑްތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް 

. މިތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގަކީ   (ތޭވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ) 900.00،23ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޑޮނާޑާއެވެ

. މިމަސައްކަތް ޑޮނާޑާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ލިޔުމުން  ރުފިޔާއެވެ

. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ޑޮނާޑާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  އެއްބަސްވުމެއްވެސް ނެތިއެވެ

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަން 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި އަދި 9 ވަނަ ބާބުގެ 8ޤަވާއިދުގެ 

. ނަމަވެސް މިކަމަކީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

. ވީމާ، މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ  ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލޭނެތަނެއް ނެތެވެ

މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ގަވާއިދާ 

.  އެއްގޮތަށް ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ
 
 ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ 2008 -8

 ވަނަ 18 ވަނަ ބާބުގެ 6ބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 8އަދި  ވަނަ މާއްދާއާއި 08 ވަނަ ބާބުގެ 6މާއްދާ އާއި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ތަކެތި ގަތުމާއި ޚިދުމަތް 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި 09ވަނަ ބާބުގެ 

ހޯދުމުގައި އެސްކޫލުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް 

.  ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގައި އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 ވަނައަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުނު ޑިމޮކްރަސީ ފެއަރގައި 2009 .1

ބައިވެރިވުމަށް ހއ، ހދ، ށ.އަތޮޅުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އެކޮމަޑޭޝަންގެ 

ކަންތައް ބެލެހެއްޓި ފަރާތުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލިއިރު، 

ޑިމޮކްރަސީފެއަރގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އެކޮމަޑޭޝަންގެ ކަންތައްތައް 

ނޑައަޅާފައިހުރީ އެއޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ފަރާތުން ކަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢަބްދުهللا އިޤްބާލުކަމާއި، ގޭގެއަށްގޮސް ކޮޓަރިހަމަޖެއްސުމަށް ގޭގޭގެ 

 ވަނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުނު ޑިމޮކްރަސީ ފެއާރގައި ހއ، ހދ އަދި 2009

ށ.އަތޮޅުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އެކޮމަޑޭޝަންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓި 

 .  ފަރާތުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

17 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

. އަދި ގޭގޭގެ ވެރިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް  މީހުންނާ ވާހަކަދެއްކީ ޢަބްދުهللا އިޤްބާލުކަން އެނގެއެވެ

ދިނުމަށް އެއްބަސްވި އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގު ބިލްތަކުގައި ހިމަނައިގެން ބިލްތައް ތައްޔާރުކޮށް ބިލްތަކުގައި 

. ނަމަވެސް  ގޭގޭގެ ވެރިންގެ ނަމުގައި ޢަބްދުهللا އިޤްބާލު ސޮއިކޮށްފައިވާކަންވެސް އެނގެއެވެ

. ށް އިތުރަށްނެގި ފައިސާއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް ޢަބްދުهللا އިޤްބާލަށް ލިބުނުކަމެއް އެނގޭކަ ނެތެވެ

) 2000/2އެހެންކަމުން މިކަމަކީ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނުނަމްބަރ: 

 ވަނަމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ފަދައިން ޢަބްދުهللا އިޤްބާލު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 12ގެ 

ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ފައިދާއެއްކަމަށް ވުމާއެކު، ޢަބްދުهللا އިޤްބާލުގެ މައްޗަށް 

 ވަނަމާއްދާގެ 12) ގެ 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނުނަމްބަރ: 

(ހ)ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމަށާއި، އަދި ޢަބްދުهللا އިޤްބާލުގެ މިޢަމަލުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން 

ރ. (އެގާރަސަތޭކަ ރުފިޔާ) ޢަބްދުهللا އިޤްބާލުގެ އަތުން ހޯދުމުގެ -/1,100ގެއްލިގެންދިޔަ 

.  ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ރުފިޔާ -/13,000ޑިމޮކްރަސީފެއަރގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލަރަށް ޙަވާލުކުރި  .2

ކުޑަކަތީބު މުޙައްމަދު ޤާސިމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިފައިސާއިން ކުރި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް 

އެނގެންނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހދ.އަތޮޅުއޮފީހާއި ކުޅުދުއްފުށީ އޮފީހުގެ ފައިސާއާބެހޭ 

ލިޔުންތައް ބެލިއިރު، ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލަރާއި އަދި ކުޑަކަތީބު މުޙައްމަދު ޤާސިމާ ދެބޭފުޅުންކުރެ 

 . ބޭފުޅަކާ ޑިމޮކްރަސީފެއަރއާބެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޙަވާލުކުރިކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ

އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާގޮތަށް ހިނގާފައިވާ 

.  މައްސަލައެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 
 


