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 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މާލެ،

.  ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެއްސި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތައް

ށ2011ް މާޗް 31ން 2011 މާޗް 01  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 :  މާރޗް K/123/2011/06) 02-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ފޮނުވި ނަންބަރު

) ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓާ އެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް 2011

ގެންދިއުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް ކޮޕީކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

.  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގީއެވެ

ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބޭ ގައިދީންނަށް ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ ކަންތައް ވަގުތީ 

 8ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ކުރަމުންދާ ފަރާތް އެގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭތާ މިހާރު 

މަސްދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިހެން ހެދުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބަލާއިރު، 

 . ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރު ޅ.ހިންނަވަރު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި 2011

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު، "މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރު އެނގޭ ރަސްމީ 

" ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު  ލިޔުމެއް

ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތައް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމުން، 

ގައި ކަމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައިވަނީ 2011 ޖެނުއަރީ 05މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ 

 މި 8،7 ދުވަހުގެ ތެރެއިން، ޖެނުއަރީ 3 ގައި ކަމަށާއި، މިދެމެދުގައި ހޭދަވި 2011 ޖެނުއަރީ 09

ދެދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދެދުވަސްކަމުން، އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނީ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ 

ވަނަ އަހަރު ޅ.ހިންނަވަރު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރާނެ 2011

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ 

/ ޅ.ހިންނަވަރު، ގްރީންގެ ކަމަށާއި، އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ  ޙުސައިން އިސްމާޢީލް

 9،500-/ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަހަކު 7،800-/މަހަކު 

(ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

.  ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ސްޓޭޓްމަންޓް ކަމުގައިވާއިރު، ޅ.ހިންނަވަރަކީ ބޭންކުގެ ގޮތްޕެއް ހުންނަ ރަށެއް ނޫންކަމުން، އެފަދަ 

ލިޔުމަކާއެކު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭއިރު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންދީފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ 

މުއްދަތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާނުވާނެ ގޮތަކަށް 

މަސައްކަތްތަކަށް އިޢުލާންކުރާއިރު، ބަންދު ދުވަސްތައް ކުރިޔަށް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ 

.  މުއްދަތެއްދީގެން، ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޅ.ހިންނަވަރު އޮފީހަށް އެންގީއެވެ

 

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކީ ސިފައިންގެ ހައިރާކީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ އިސްފަރާތްކަމުން، ސިފައިންގެ 

.އެފްގެ ލޯންޗް ޚިދުމަތް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށްވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާ  .ޑީ .އެން އިސްފަރާތަކަށް ލިބިދޭ އެމް

ކަމަށާއި، މީގެ ތެރޭގައި ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށްވެސް ލޯންޗް ދަތުރު 

ހަމަޖައްސާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ދާއިރު ޢާއިލާގެ 

މެމްބަރުން ގެންދިއުން މަނާކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ސިފައިންގެ އެންމެ އިސްރޭންކްތަކުން ފެށިގެން މަތީ 

ލެވެލްގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުން ހިމަނައިގެން ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިކަމަކީ ކުރިންސުރެ 

ޚިދުމަތެއްކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ، މިމައްސަލަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލަކުން ލިބެމުންދާ 

 . މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

.އެފްގެ ލޯންޗުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަމީން ފައިސަލްގެ ޢާއިލާގެ އަމިއްލަ  .ޑީ .އެން އެމް
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ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރ ފަހުކޮޅު ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޙްމަދު ޙަނީފުގެ ބައްޕަ ބަލިވުމާ ގުޅިގެން 2008

ގއ.ވިލިނގިލިން ގދ.ތިނަދޫއަށް ދަތުރަކާއި، ގދ.ތިނަދޫއިން ގދ.ކާޑެއްދޫއަށް ދަތުރަކާއި، 

ގދ.ކާޑެއްދޫއިން ގދ.ވިލިނގިއްޔަށް ދަތުރެއްކުރުމަށް އަޙްމަދު ޙަނީފަށް ހުއްދަދީފައިވާނެކަމަށް 

އެސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާތީ، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 

 . ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އަޙްމަދު ޙަނީފް (ނަންބަރު 

 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި 2008) އަކީ ގއ.ވިލިނގިލީ ރައްޔިތެއްކަމަށާއި، އޭނާ 1557

ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރިއިރު ކޮންމެ ހަފްތާބަންދެއްގައި 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ލޯންޗްގައި ގއ.ވިލިނގިއްޔަށް އަމިއްލަދަތުރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 .  މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ލ.މާންދޫގައި އޮންނަ މެލޭޝިއާ ރުއް ހުންނަ ޞަރަޙައްދު، ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް 

" ގައި ވާގޮތުގެމަތިން، އަތޮޅު އޮފީހުގެ  ލިމިޓެޑަށްދީފައިވަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅު ރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދު

ޙަވާލުގައި ހުންނަ ފަޅުރަށްރަށް ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، 

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެޞަރަޙައްދު ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 : ) މެސެޖުން ލ.އަތޮޅު އޮފީހަށް 2006 އޮކްޓޯބަރ FA-E2/O/2006/56) 04އެގްރިކަލްޗަރގެ ނަންބަރު

އެންގުމުންކަމަށް އެމިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބެލެމުގެ ދަށުގައިވާ 

 " ފަޅުރަށްރަށް އަތޮޅު އޮފީހަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް ދެވޭނެކަމަށް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ 

.  ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ލ.މާންދޫގައި މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮރައިޒަންއަށް ދީފައި އޮންނަ 

ނޑަކަށް   އަށްވުރެ 4000ސަރަހައްދާ ދިމާއަށް މަގުގެ އަނެއްފަޅީގައި އޮންނަ، ގާތްގަ

ގިނަ މެލޭޝިއާ ރުއް ހުންނަ ޞަރަޙައްދަކީ މީގެކުރިން އެއްވެސްބަޔަކަށް ކުއްޔަށްދީފައި 

 -/18,000 އިން ފެށިގެން އަހަރަކު 2011 ޖެނުއަރީ 1އޮންނަ ތަނަކަށް ނުވިނަމަވެސް 

 އަހަރު ދުވަހަށް 1ރުފިޔާގެ ކުއްޔަކަށް ލ.އަތޮޅުއޮފީހުން ހޮރައިޒަންއަށް އެ ސަރަހައްދު 

ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެޞަރަޙައްދު ހޮރައިޒަނަށް ދީފައިވަނީ އިޢުލާންނުކޮށް ކަމަށް 

.  ބުނާ މައްސަލަ
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މއ.ހިޔާވަހިގޭ، ޙަސަން އާދަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީގައިވާ 

.  ކަންތައް ބެލުމަށްފަހު، އެމިނިސްޓްރީން އެފަރާތަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

އަރި ބީޗް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އެއް ޙިއްޞާދާރު ކަމުގައިވާ، ގ.އެތީނާ 

ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަލީ ވަނީ އެކުންފުނީގެ އެހެން ޙިއްސާދާރުންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން 

ލިބޭގޮތަށް ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ބޮޑުކޮށް، ކުންފުނީގެ ޙިއްސާ ވިއްކައި ކުންފުނީގެ ހިންގާ 

ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ 

އެހެން ޙިއްސާދާރުންނަށް ނޭނގި ކަމަށާއި، އަދި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ރަޖިސްޓްރީ 

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އެލިޔުންތަކުގެ 

ޞައްޙަކަމަށް ނުބަލައި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު 

 . ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

/ 2ސ.ފޭދޫ މަސްޖިދުލްފައިޙާގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި   އެއަރކަންޑިޝަނަރ ގެންގޮސްފައިވަނީ ސ.ފޭދޫ

.ސީ  ލިލީގަސްދޮށުގޭ، އަޙްމަދު ލުޠުފީ ކަމަށާއި، އޭނާ އޭސީތައް ގެންގޮސްފައިވަނީ، މިސްކިތުގައި އޭ

ހަރުކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ހުއްދައާއެކު ކަމުގައިވާތީ، މިހާރު އޭސީ 

.ސީ ބެހެއްޓި ފަރާތަށް  ހަރުކުރެވިފައިވާ މިސްކިތްތަކަށް ވަކި ކަރަންޓް މީޓަރެއް ލުމަށާއި، ބިލް އޭ

.ސީ ހަރުކުރާ ފަރާތުން ކުރާގޮތަށް  .ސީގެ މެއިންޓަނަންސްވެސް އޭ ފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އަދި އޭ

ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި އެމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށާއި، އަދި މިގޮތަށް އެއްބަސްނުވާ 

.ސީ ނެގުމަށް އެންގުމަށްވެސް އެމިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާކަމަށް ސ.އަތޮޅު އޮފީހުން  ފަރާތްތަކަށް އޭ

ސ.ފޭދޫ އޮފީހަށް އަންގާފައިވާތީ، އެކަން، އޭނާއަށް އެންގުމުންކަމަށް، މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ 

.ސީތައް ނައްޓައިގެން ގެންދިއުން އެއީ ، ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ އޭނަ އަމިއްލައަށް ހަރުކޮށްފައިވާ އޭ

މައްސަލައެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލާގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 

.  ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 އެއަރކަންޑިޝަނަރ ވަނީ 2ސ.ފޭދޫ މަސްޖިދުލްފައިޙާގައި ދާދިފަހުން ހަރުކޮށްފައި ހުރި 

 ވީ އަންގާރަދުވަހުގެ ޢަޞުރު ނަމާދާއި މަޢުރިބް ނަމާދާ ދެމެދު 2011 ޖެނުއަރީ 2

ގެއްލިފައި ކަމަށާއި، އެ މިސްކިތުގެ މުދިމް ޢަލީ ނާފިޢު (ހަނދުވަރުދޭ، ސ.ފޭދޫ) 

ބުނިގޮތުގައި އެއަރކަންޑިޝަނަރތައް ގެންދިޔައީ ފޭދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރ ޙައްވާ 

ޒީނަތު (މައިޒާން، ސ.ފޭދޫ) ގެ ފިރިމީހާ ކަމަށާއި، ޙައްވާ ޒީނަތު މިހާރު ހުރީ ރަށު 

.  ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގދ.ގައްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ފަހުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ބައެއް މުވައްޒަފުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން 

އެމަރުކަޒުގެ ލިޔުންތަކުން ސާބިތުވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ސިޓީގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ރަސީދު ހަދައިގެން ފައިސާ ބަލައިގެންފައި ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، 

ފައިސާއަށް ވާނުވާ ނޭނގޭގޮތް މެދުވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ފެންނާތީ، އެގޮތަށް އެކަން ނުހިނގާނެ 

ގޮތަކަށް ރާވައި އެކަން އިސްލާޙްކުރުމަށްފަހު، މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް 

 . ކޯޕަރޭޝަނުގައި ދެންނެވީއެވެ

 

ގދ.ގައްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުން އެމަރުކަޒަށް ދައްކާ 

ފައިސާއިން އެމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވެރިން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުން ގެންދާކަން 

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެގޮތުން މަރުކަޒަށް ލިބޭ ފައިސާއިން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް 

ފޮތެއްގައި ލިޔެގެން އެކި މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރާކަމަށާއި، އެގޮތަށް ފައިސާ 

ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ރިސެޕްޝަނިސްޓް މުޙަންމަދު ޒާހިރާއި، މަސައްކަތު 

މަރުކަޒު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި އާމިނަތު ރަޝީދާގެ އިތުރުން ، އާމިނަތު ވަސީމާއާއި

ބައެއް އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނޭކަމަށާއި، ރިސެޕްޝަނިސްޓް މުޙަންމަދު 

 ވީ 2010 ނޮވެމްބަރ 25ޒާހިރު ނެގި ފައިސާތަކެއް އަނބުރާ ނުދައްކައިގެން 

 .  ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލިޔުމުން ނަސޭހަތްވެސް ދީފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފާހަގަކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

 ގައި ކުރި އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ 2011ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ ސްކޫލުން މާޗް 

މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށް އެސްކޫލަށް ފެންނާތީ، އަލުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މިމައްސަލަ 

.  މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފާހަގަކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން 

 ގައި 2011މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ ސްކޫލުން މާޗް 

 މާޗް 09 ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 2011 މާޗް 08ކުރި އިޢުލާނުގައި އޮތީ 

 ގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އޮތުމުން މިއީ 2011

އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މާބޮޑަށް މުއްދަތު ކުރުކޮށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީ، 

ވަރަށްގިނަފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 . މައްސަލަ
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ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ހިންގުން ޝްރީ އެޑިއުކެއަރއާ ޙަވާލުކުރިފަހުން އެސްކޫލުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ނުވަތަ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން 

 . އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް އިންޑިޔާގެ ޝްރީ އެޑިޔުކެއަރ އާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ހިނގި 

 ޑޮލަރު އެޑިޔުކޭޝަނުން ދައްކާނެކަމަށް 250މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރަކަށް 

ޝްރީ އެޑިޔުކެއަރ އިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 

 ޑޮލަރު ދައްކާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް 200ދަރިވަރަކަށް 

ޝްރީ އެޑިއުކެއަރއާ ޙަވާލުކުރިފަހުން މިދިޔަ ޗުއްޓީ ބަންދު ތެރޭގައި އެސްކޫލުގައި 

ކުލަލުމާއި، އެސްކޫލުގެ ގޭޓް ހެދުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

.  އެޑިއުކޭޝަނުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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.އެސް ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮންސަލްޓެންސީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެއް  .ޖޭ އެފް

.އެލްއިން ކޮށްފައިވާކަމެއް އެތަނުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން  .އެސް .އެން އަދި އެހެން މަސައްކަތެއްވެސް އެމް

ނެތުމުންނާއި، އަދި މިޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް 

 . ބެލިބެލުމުންވެސް އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

.އެސް  .ޖޭ .އެލް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި "އެފް .އެސް .އެން އެމް

" ކިޔާ ފާރމަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ބިޑުކުރުމެއްނެތި   1.2ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

.  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ބުނާ  މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލައިގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން 

.  މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ގިނަ ރިސޯޓްތަކުގައި 

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދަނީ މޯލްޑިވްސް 

 . އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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.ސީއަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމަށްޓަކައި  .ސީ .ޓީ ގައި ކުރި އިޢުލާނާ 2009 ޑިސެމްބަރ 03އެމް

.ސީއާ ދެމެދު  .ސީ .ޓީ  11ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތަށް ހޮވުނު ސީ ވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ.ލޓޑއާއި، އެމް

 މަސް ހަމަވީފަހުންވެސް 6 މަސް ކަމަށްވީނަމަވެސް، 6ގައި ވެފައިވާ އެގްރިމެންޓުގެ މުއްދަތަކީ 2009މެއި 

.ސީއަށް ބިދޭސީން ގެނެސްފައިވާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން  .ސީ .ޓީ އެކުންފުނިން އެމް

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކަމަކަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިޔަށް 

 . .ސީއަށް އެންގީއެވެ .ސީ .ޓީ ގެންދިއުމަށް އެމް

 

އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ސީ ވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް 

. .ސީން އެގްރީމަންޓް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .ސީ .ޓީ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެމް
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ސ.ގަމު ކަސްޓަމްސްގައި ސިންގަލް ފޭސް ކަރަންޓް ތްރީ ފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް 

ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ލެލި އިންވެސްޓްމަންޓަކީ ހުންނަތަނެނޫންކަމަށާއި، އަދި އެކުންފުނިން ބިޑްވެސް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެކުންފުންޏަކީ އެމަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 

ތެރެއިން ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެމަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް 

" ކޮށްގެން  ލިބުނީ އެކުންފުންޏަށް ކަމަށާއި، އަދި އެކުންފުންޏަކީ "ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްރީ

ހިންގާ ކުންފުންޏެއްކަން މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިކަންތައް ހިނގާފައިނުވާތީއާއި، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އަދި ގަވާއިދާ 

 .  ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ސ.ގަމު ކަސްޓަމްސްގައި ސިންގަލް ފޭސް ކަރަންޓް ތްރީ ފޭސް ކަރަންޓަށް 

 :  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، RC8/2010/1033-4ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ކުރި ނަންބަރު

މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ ލެލި އިންވެސްޓްމަންޓާ ކަމަށާއި، އަދި އެކުންފުނިން އަންދާސީ 

ހިސާބުވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި އެތަކީ ހުންނަތަނެއްކަންވެސް 

.  އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ގދ.ތިނަދޫއިން ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް 

ހުޅުވާލައިގެން އިޢުލާންކޮށް، ބިމާބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން 

ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން ނުބެލެވޭތީ 

.  މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 ގޯތި ދިނުމަށް ބުނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޯމް ދޫކޮށްގެން ފޯމް 100ގދ.ތިނަދޫއިން 

ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލަރގެ 

މަގާމުގައި ހުރި މުޙަންމަދު ޙަސަންދީދީއާއި ރަށުކައުންސިލަރގެ މަގާމުގައި ހުރި 

މުޙަންމަދު ޒުހައިރު އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޯނުކޮށްގެންނާއި، އެހެނިހެންވެސް ގޮތްގޮތަށް 

.  އަންގައިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމްލުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެއިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން، ތަކެތި ގަތުމަށްވުރެ ބޮޑަށް 

ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އުޞޫލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ތަކެތި ގަތުމުގައި ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓަކަށް 

ދާކަމުގައިވާނަމަ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 

ސަޕްލައިކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓުގައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް ހިމަނާފައިނުވާކަން 

ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ސަޕްލައިކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި އެކި ކެޓަގަރީތަކަކަށް ބަހާފައި ހުރިއިރު، 

އެކެޓަގަރީއަކާ ނުގުޅޭ ތަކެތި ކެޓަގަރީތަކުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 

ހުރިހާ ތަކެއްޗަކަށް އެއްއިޢުލާނެއް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް، ހުރިހާ ކެޓަގަރީތަކަކަށް އެއްއުޞޫލަކުން 

މާރކްސްދީގެން އިވެލުއޭޓްނުކުރުމަށާއި، ނުވަތަ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް އެއްއިޢުލާނެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 

ކެޓަގަރީތައް ވަކިވަކިން އިޢުލާންކުރުން ރަނގަޅުވާނޭކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށާއި، އަދި އެކި 

ކެޓަގަރީތަކުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ ތަކެތިކަމަށްވެފައި، ޙާލަތަށާއި ބާވަތަށް ބަލާއިރު، 

އެތަކެއްޗަށް މާރކްސްދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ދެކޭ ކަމަށާއި، އިޢުލާނާ ގުޅޭ 

ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނޫންކަން މިކޮމިޝަނަށް 

ފާހަގަކުރެވޭތީ، ތަކެތި ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު، މިހާރުން މިހާރަށް ކޮންމެހެން ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، އަދި ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޢަދަދުކަމަށް ޖަހާ ޢަދަދަކީ ގަންނާނެ 

އަދި ގަންނަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަމަށްވާންޖެހޭއިރު، އެޢަދަދަކީ ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ، އެކަމުގެ 

މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ތަފާތު މުދާ ދިގުމުއްދަތުން 

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް  ސަޕްލައި  10 އަހަރާއި 5ފައިސާ ދައްކާ ނިންމާ އުސޫލުން 

 :  އިޢުލާނާ MHSC-CSD/2011/22ކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް  ހޯދުމަށް  ކުރި ނަމްބަރު

 އާންމު އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ،ގުޅިގެން

 . އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

އެހެންކަމުން، މިކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ސަބަބުން ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެ ކަމަށާއި، 

: ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ،  އިޢުލާން  )2011 މާޗް MHSC-CSD/2011/22) 02ނަންބަރު

ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު، އެމަސައްކަތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެތަކެތި ހޯއްދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް 

 . ގެންދިއުމަށް މާލޭ ހެތްލް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަނަށް އެންގީއެވެ

ގައި އެކޮމިޝަނަށް ފެކްސް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް 2011 ޖެނުއަރީ 09އެދެ ނަންބަރުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާތީއާއި، އަދި މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނަން ހާމަކޮށްފައިނުވާތީ، 

އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން، މިމައްސަލަ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެތީ، މިމައްސަލަ 

.  މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ހއ.ހޯރަފުށީ އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކަށް ހުންނަ އެރަށު ކަތީބު މުޙަންމަދު ވަޙީދު 

) ހޯރަފުށީއޮފީހުގެ 2011 ޖެނުއަރީ 09އުޘްމާން (މަލަ، ހއ.ހޯރަފުށި) މިއަދު (

 ޞަފްޙާގެ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް 32ފެކްސްމެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން 

އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީހަށް ފެކްސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި ލިޔުމަކީ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ 

. ގެ ލިޔުމެއް ކަމަށާއި، .ޕީ .އާރު  މިގޮތަށް އެކިދުވަސްމަތިން އޭނާގެ އަމިއްލަ ކަމަށްވާ ޑީ

ތަކެތި ފެކްސްކޮށް ހަދަމުންގެންދަނީ، ރަށު ކައުންސިލަރ މިހާރު ސަސްޕެންޑް 

 . ވުމާގުޅިގެން މުޙަންމަދު ވަޙީދު އުޘްމާނާ އޮފީސް ޙަވާލުވި ފަހުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 

ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށްވާތީ، އެސަރވިސްއިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިމައްސަލަ އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

.  ފަރާތަށް ޖަވާބު ދީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ގއ.ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުޙަންމަދު 

އާޒިފް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާޢިޒް ފައިދާ ނަގައި ދިވެހި ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު، 

އެސްކޫލް ހިންގަން ހުރި އިސްފަރާތުން އެކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާކަމަށް ބުނާ 

 . މައްސަލަ
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ރަސްމީ ބޭނުތަކަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ފިޔަވައި، އެހެން ދަތުރުތައް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، 

 . ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ނުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދެންނެވީއެވެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ތ.އަތޮޅުން އިންތިޚާބުވި 2011

ފަރާތްތަކުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތ.ވޭމަންޑުއަށް އައި ކައުންސިލަރުންގެ 

 ކައުންސިލަރަކު އެދުވަހުން ފެށިގެން އަދިވެސް ތ.އަތޮޅުގޭގައި ތިބެމުންދާ 4ތެރެއިން 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ކަމަށާއި، އަތޮޅުއޮފީހުގެ ވޭނުގައި އެމީހުންގެ ގާތްމީސްމީހުން ގޮވައިގެން ރަށުތެރޭގައި  

ދުއްވަމުންދާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އަމިއްލަ ދަތުރުތައް ކުރަމުންދާއިރު އެ ވޭނަށް ޑީސަލް 

.  އަޅާފައިވަނީ އަތޮޅުއޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

ގައި ޅ.މާފިލާފުށީ އިންޖީނުގެއަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހުމުން ވަގުތީ 2010 ޑިސެމްބަރ 01

 5412ދަފްތަރު ނަންބަރު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުނު ހ.ރެޑްލައިން އިބްރާހީމް އަޙްމަދާއި، 

 ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭތީ، 2010 ނޮވެމްބަރ 30ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު 

 . މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ޅ.މާފިލާފުށީ އިންޖީނުގެ، ޔުޓިލިޓީސްއަށް ބަދަލުވިރު އިންޖީނުގޭގެ ވަޒީފާގައި ތިބި ހުރިހާ 

މުވައްޒަފުންހެން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ޔުޓިލިޓީސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން 

ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ކުރިން 

އިންޖީނުގޭގެ ވަޒީފާގައި ހުރި އިބްރާހީމް އަޙްމަދު (ގަސްކަރަ، ޅ.މާފިލާފުށި) 

ކުރިމަތިލުމުން އޭނާ ހޮވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މާފިލާފުށީ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހުގެ 

ކޯޑިނޭޓަރ އަޙްމަދު ނާސިފްއާއި އިބްރާހީމް އަޙްމަދާ އޮންނަ ގާތްކަމަކުން ނާސިފް 

.  ބޭނުންވީ އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ދ.ވާނީ ހެލްތްޕޯސްޓުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް 

ނޑުން މާކްސްދީގެން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ކަމަށް  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ކޮމިޝަނުން ކަ

މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި، މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އަދި ގަވާއިދާ 

.  ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ދ.ވާނީ ހެލްތްޕޯސްޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި، އަލިވާގޭ، ޢަލީ ނާޒިމް އޭނާގެ ބޭބެ 

އިސްމާޢީލް ރަޝީދަށާއި، އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮ އަޙްމަދު ޙުސައިންއަށް ހެލްތް 

ޕޯސްޓުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ އެއްވެސް އުޞޫލެއްނެތި ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

.  މައްސަލަ
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 ޣާޒީ ބިލްޑިންގގައި ހިންގަމުންދިޔަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސް ޕަލްމޭރާ 

 :  101-AF/1/2010/1006) 10(IUL)ބިލްޑިންގއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު

ޕާޓިޝަންތައް ،  ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށ9ް) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2010އޮގަސްޓް 

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާގޮތަށް ނިންމައި، އެސްޓިމޭޓްތައް ބާޠިލްނުކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ތަކެތި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ކުރިން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޑިވިޜަން 

ހިންގި ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެމިނިސްޓްރީގެ ތަކެތި އެބިލްޑިންގަށް 

 އޯގަސްޓް މަހުގެތެރޭގައި، އެމިނިސްޓްރީން ކުރި 2010ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން 9އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކޮށްފައިވާކަން 3ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ 

. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރިކަން އާންމުކޮށް އަންގާފައިނުވާކަން މިމައްސަލަ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފިނަމަ، އިޢުލާން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބާޠިލްކުރިކަން ޢާންމުކޮށް ޢިއުލާންކޮށް އެކަން އެންގުމަށް 

.   އެންގީއެވެ

އެއްވެސް ޚަބަރެއްނުވެ ގިނަދުވަސްވާތީ، އެމިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގައި އުޅޭ 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަށް ގުޅުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އެސްޓިމޭޓްތައް ބާޠިލްކުރާގޮތަށް 

ނިންމާފައިވާކަމަށްކަމަށާއި، އޭނާ މިހެން ބުނިފަހުން އެސްޓިމޭޓްތައް ބާޠިލްކުރިކަމަށް 

އިޢުލާނެއް ކުރޭތޯ ބަލަބަލާ ތިއްބާ ފެނުނީ، މިނިސްޓްރީގެ ތަކެތި ބަދަލުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ބަޔަކުލައްވާ ކުރުވަމުންގެންދާތަންކަމަށާއި، މި މަންޒަރު ފެނުމުން ޢަބްދުهللا 

ޙަމީދާ ސުވާލުކުރުމުން، ބޭނުން ބަޔަކުލައްވާ މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނަކަމަށް 

އޭނާ ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު އެމަސައްކަތް 

 . ކުރަމުންގެންދަނީ ރަންމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކިޔާ ކުންފުންޏަކުންކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

 

 
ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ދިހަ ހާސް 2004 ޖޫން 20ގދ.ތިނަދޫއިން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް 

.،  ހަމަވެފައިވާތ2009ީ ޖޫން 19އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ މުއްދަތު  .އެމްއަށް އެބިން އިތުރަށް ކުއްޔަށް އެފް އެސް

ދޭނަމަ، ބިމާބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފްނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން، ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު 

.  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ

 

ގދ.ތިނަދޫއިން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދިހަ ހާސް އަކަފޫޓުގެ 

 ޖޫން 18ގައި ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް، 2009 ޖޫން 19ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ތާރީޚް 

ގައި 2011 ފެބްރުއަރީ 16 ގައި ކުއްޔަށް ހިފި މުއްދަތު ހަމަވާގޮތަށް 2014

އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެބިން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ 

.  ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ސަލީމް ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 : އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ  23AP/1/2010/191މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ނަންބަރު

މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާތީ، 

ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލައާމެދު މިހިސާބުން 

.  ނިންމީއެވެ

 

 : އިޢުލާނާ  23AP/1/2010/191މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ނަންބަރު

ޢަބްދުލްޙަކީމު ޢަބްދުهللا ބޭނުން ބައެއް ގެނެސްގެން މަޢުލޫމާތުދީ ، ގެޒެޓުގައި ނުޖަހާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އިޢުލާންނުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ ޝީޓުގައި އިޢުލާން ނަންބަރު ޖަހާފައިވުމަކީ މީގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ބުނާ 

.  މައްސަލަ

24 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލި ބެލުމުން، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާގައި 

ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މިކަންތައް ހިނގާފައިނުވާތީއާއި، މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

 މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާތީ، އެފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުން އަދި މިހާތަނަށް އޭގެ ޖަވާބު އިތުރު

އެފަރާތާ ގުޅޭނެގޮތެއް ، ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އެމަޢުލޫމާތު އެފަރާތާ ގުޅައިގެން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުންވެސް

.  ނުވުމުން، މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނުފެންނާތީ، މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓަރާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަރަބި އަދި 

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން މަތީތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިނަށް ހޯދުމަށް 

އެގައުމުތަކުން ކޯސް ހޯދާފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ނޫނީ އެކޯސްތަކަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް 

ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމަށް ޢާންމުކޮށް 

 . އިޢުލާނުކުރުމެއްނެތި ވަކި ބަޔަކު ކޯސްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  މާޗް A-376/2011/10 )29 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަ

) އިޢުލާނުގައި، ފެކްސްއިން އަދި އީ-މެއިލްއިން އެސްޓިމޭޓް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 2011

 މާއްދާއާ ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައިވާތީ، އެއިޢުލާން 8.17އެކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމަސައްކަތަށް އަލުން 

 . ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދ.ބަ

ނޑިދޫ  ކައުންސިލްގެ  އިދާރާގެ   ނަންބަރު  މާޗް A-376/2011/10 )29 ދ.ބަ

) އިޢުލާނުގައި، އީ-މެއިލުންވެސް އެސްޓިމޭޓް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ލިޔެފައިވާ 2011

 އެޑްރެހަކީ އަމިއްލަފަރާތެއްގެ hasanhanyf@hotmail.comއީ-މެއިލް އެޑްރެހަކީ 

އީ-މެއިލް އެޑްރެހެއްކަމަށް ފެންނާތީ، މިއީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް 

.  ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ގެ ނިޔަލަށް ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ2008ް އޯގަސްޓް 16

mailto:hasanhanyf@hotmail.com
mailto:hasanhanyf@hotmail.com
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން ވޯކްސްޓޭޝަން ގަތުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި   . 1

 1އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިސަސްއަށް 

ޕޮއިންޓްގެ ތަފާތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވީނަމަވެސް، ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އަވަހަށް ތަކެތި 

ސަޕްލައިކޮށްދޭތޯ ބެލުމަށް ގޯލްޑަން ލޭން ޝޮޕާއި އަދި ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިސަސްއާއި އެކު 

ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން ބައްދަލުކޮށް ބިޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އަވަހަށް އެތަކެތި 

ސަޕްލައިކޮށްދެވިދާނެތޯ އެދިފައިވީނަމަވެސް ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިސަސް އިން އެކަމަށް ވަކިޖަވާބެއް 

 ވޯކްސްޓޭޝަން ސަޕްލައިކޮށް 6ދީފައިނުވާތީއާއި، ގޯލްޑަން ލޭން ޝޮޕުން އެދުވަހުން ދުވަހަށްވެސް 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައި 5 ވޯކްސްޓޭޝަން 8ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި، ގޯލްޑަން ލޭން ޝޮޕުން 

 ވޯކް ސްޓޭޝަން އެގްރިމެންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް ސަޕްލައި ކޮށްދީފައި ނުވާތީ، ގޯލްޑަން 2ކޮށްދީފައިވާތީއާއި، 

ނޑާފައިވާތީ، ވޯކް ސްޓޭޝަން  ލޭން ޝޮޕުން ހުށަހެޅި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާއިރު ޖޫރިމަނާ ކަ

ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ގޯލްޑަން ލޭން ޝޮޕާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވަކި 

 . ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ ދިނުމަށްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

.   ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން ވޯކްސްޓޭޝަން ގަތުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 2   

ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެތަކެއްޗަކީ އެދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިކަން 

ގައިވާގޮތުގެމަތިން އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ 8.16ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗަކީ އަވަހަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތިކަން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް 

ލިޔުމުންދޭ މަޢުލޫމާތުގައި ހިމެނުމަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓަށް އެންގީއެވެ.  

 

 ވަނަފަހަރަށް ކުރި 2.   ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން ލަކުޑި ޕާޓިޝަން ޖެހުމަށް 3

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ދެފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުން 

އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ހަފިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓަށްކަމަށް ވީނަމަވެސް، އަންދާސީ ހިސާބު 

 ފޫޓުގެ ޕާޓިޝަނެއް ޖަހަން ބޭނުންވެގެން 4 ފޫޓް 3ދާދިފަހުން ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން 

ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތެއްކަމުން އެއިޢުލާން 

 ފަރާތުގެތެރެއިން 2 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމުން ހުށަހެޅި 2ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު 

މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނުގައި، 

އެކޯޓުގެ ވޯރކް ސްޓޭޝަންޖަހާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށްވެސް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

މިކަމަށް ކުރިމަތިލީ ދެފަރާތުގެތެރެއިން މިމަސައްކަތް ލިބުނީ އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް 

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެކަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށްވާ ޕާރކްވޭއާކަމަށާއި، މިޕާރކްވޭ 

ބޮޑުމީހާއަކީ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުގެ އިސްވެރިއަކާ ގުޅުން ހުންނަ މީހެއްކަމަށް 

ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި ދާދިފަހުން އެކޯޓުންވަނީ އދ.މަހިބަދޫއަށް ދަތުރެއް 

 ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދިކަމެއް 3ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިކަމަށްވެސް 

 ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަންއެއް ހޯދައިގެން 3އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި، ދަތުރުކޮށް ނިމުމަށްފަހު 

.ސީ އިން އަސްލު ދެދަތުރު ކޮށްދިން އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި  .ސީ .ޓީ އެމް

.ސީން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެމަސައްކަތްކުރިއަށްގެންދާކަމެއް ކަމަށްބުނާ  .ސީ .ޓީ އެމް

.  މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން ހަފިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2ހުށަހެޅި 

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއެއްކަމަށްވާތީ، ހަފިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ، ވުޖޫދުގައި 

ނެތްފަރާތަކަށްވާތީއާއި، ވުޖޫދުގައި ނެތްފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޚަރަދު ކޮމެޓީން 

ނިންމާ، ދެން އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ރަސްމާ މޯލްޑިވްސްއަށް 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް 

 . ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމަށް 4

އަންގާފައިވަނީ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމުގައިވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ މަޢުލޫމާތު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން 8.16ގަވާއިދުގެ 

 . ދިނުމަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓަށް އެންގީއެވެ

 

.  ރަސްމާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވިގޮތަށް 5

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތު ދެވިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތަށް އެއްދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ 

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށްވުރެ އެތަށް ދުވަހެއް ފަހުން ކަމަށްވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެގެނެވުނު ބަދަލެއް ލަސްނުކޮށް ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން 8.30

. އަދި މުއްދަތަށް ބަދަލެއް  އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓަށް އެންގުމަށެވެ

ގެންނަނަމަ އެބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންކަމަށްފެންނާތީ 

 . އެކަންވެސް ކުޑަކުދިންނާބެހޭކޯޓަށް އެންގީއެވެ

 

.  ރަސްމާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މަސައްކަތް ނިންމާ ކޯޓާއި 6

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚް ކަމަށްވާ   22ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 1 އަށްވުރެ 2010 މާރޗް 23 ދުވަސް އިތުރުކުރުމުން 1 އަދި އެއަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ 2010މާރޗް 

. ނަމަވެސް 2010 އޭޕްރީލް 23މަސްދުވަސް ފަހުން  ގައި ކުޑަކުދިންނާބެހޭކޯޓާއި 2010 މާރޗް 17ގައިއެވެ

 އޭޕްރީލް 12 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަދި 4ރަސްމާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

 ދުވަސް އިތުރުކުރުމަށް ވެފައިވާ 1ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް 2010 މާރޗް 17 ގައި 2010

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 3އެއްބަސްވުމުގެ 

8.29 . ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓަށް އެންގީއެވެ

 

 ވަނަ ދުވަހު އދ.މަހިބަދުއަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން 2010 އޭޕްރީލް 6.  7

ކުރި ލޯންޗް ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ތިންފަރާތުން ލިޔުމުން އަގުނުހޯދާކަމަށްވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

. 8.14ގަވާއިދުގެ    ގައިވާގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓަށް އެންގީއެވެ

 

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ގަތުމުގައާއި އެތަނުން ކުރުވާ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި އެތަނުގެ ވެރިން މަޤާމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން 

ހިތަށްއެރިގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އެތަނުގައި ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައިތިބި ބައެއް 

މީހުންލައްވައި ކުރުވާ މަސައްކަތާ އެކަށީގެންނުވާ ބޮޑެތި މުސާރަދީގެން ގެންގުޅުއްވާކަމަށް ބުނެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާގުޅިގެން، ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ހޯދައިބެލިއިރު، ތަނުގެ އިދާރީބޭނުމަށް ގަނެފައިވާ 

އެއްޗެއް ނުވަތަ ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތެއްފިޔަވައި، ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ، 

އެސެންޓަރުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮވެގެން، އެސެންޓަރުގެ ވެރިއަކު ހުއްދަދީގެން ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި 

. އަދި ގަނެފައިވާ ގިނަތަކެއްޗާއި ހޯދައިފައިވާ ގިނަ  ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެއްނޫންކަން އެނގެއެވެ

 ގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސްނާމީ ކާރިޘާއާގުޅިގެން 26 ޑިސެމްބަރ 2004ޚިދުމަތްތަކަކީ، 

ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވި އެކިއެކިތަކެއްޗާއި ހޯދައިފައިވާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައްކަންވެސް 

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ގަތުމުގައާއި އެތަނުން 

ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި އެތަނުގެ ވެރިން ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން 

ހިތަށްއެރިގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އެތަނުގައި ކޮންޓްރެކްޓް 

ހަމަވެފައިތިބި ބައެއް މީހުންލައްވައި ކުރުވާ މަސައްކަތާ އެކަށީގެންނުވާ ބޮޑެތި 

 . މުސާރަދީގެން ގެންގުޅުއްވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

29 



 

15 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު   ގެ (ށ) ގައިވާގޮތުން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް 8.32 ގެ 8އެނގެއެވެ

ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މީހަކު ކުރިކަމެއްގެ ސަބަބުން 

ނުވަތަ ގުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން، މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ލިބިދާނޭ ގެއްލުން 

ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކަމެއް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ 

. އަދި   އޯގަސްޓުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި 2006ފުރުޞަތުދެވިފައިވެއެވެ

 ގެ (ށ) 8.32 ގެ 8ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައްލިޔެބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް  ގައިވެސް މިފުރުޞަތު ދެއްވައިފައި ވެއެވެ

ސެންޓަރުގެ ވެރިއަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނަޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިފައިވާކަމަށް ބެލެވެން 

.  ނެތުމާއެކު، މިހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 

ޏ. ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ހެޑްމާސްޓަރު ހުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ޏ. ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ 

ޕްރިންސިޕަލް ޢައްބާސް އަޙުމަދު ބަލަހައްޓާ ގެއެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލިއިރު، 

" އަކީ ޢައްބާސް އަޙުމަދާ ގުޅުންހުރި ގެއެއްކަން  ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ "ނިޔާ

ނޑު އެއްބަފާ  . އެގެއަކީ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ އެއްބަ އެނގެއެވެ

. ނަމަވެސް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ނިޒާރު  ކޮއްކޮ ނިޒާރު އަޙުމަދުގެ ގެއެވެ

" ގެ ފަރާތުން ސްކޫލަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ދިވިލި ޢަލީ ޢަބުދުهللا ދީދީ  އަޙުމަދުގެ "ނިޔާ

" ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި އެސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް  . ފުވައްމުލަކު "ނިޔާ އެވެ

. ނަމަވެސް މިތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި  ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ ދައުރެއް ވާކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ

 ވަނަ 6ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން 8.01 ވަނަ ބާބުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ އާއި 6.18ބާބުގެ 

ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޢައްބާސް އަޙްމަދު އެސްކޫލުގެ 

ޑެސްކްތައް އެސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީން ލައްވާ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ރައްޓެހިންގެ 

ނަމުގައި ބިލް ހަދައިގެން ފައިސާ ނަގާކަމަށާއި، އަދި މަސައްކަތު މީހުން ލައްވައި މުޅި 

ސްކޫލުގައި ކުލަލުމަށްފަހުވެސް ރައްޓެހިންގެ ނަމުގައި ބިލް ހަދައިގެން ފައިސާ ނަގާފައިވާ 

ކަމަށާއި، އެހެން ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްފަހު އޭނާއާ ގުޅުން ހުންނަ ފިހާރަތަކުން 

ބޮޑުކޮށް ބިލް ހެދުމަށްފަހު ފައިސާ ނަގާކަމަށާއި، އޭނާއަކީ އެސްކޫލުގެ ބަޖެޓް ބަލަހައްޓާ 

މީހާކަމަށްވެފައި، އެސްކޫލުގެ ހެޑްމާސްޓަރުން ތިބުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީވެސް އޭނާ 

ބަލަހައްޓާ ގެއެއް ކަމަށާއި، އެސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން އޭނާއާބެހޭ ގޮތުން ޕެޓިޝަނެއް 

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށާއި، ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅިގެން ސްކޫލް ބޯޑުން 

.  މިހާރު މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

. އެހެންނަމަވެސް މިތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ވަކިފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވުމާއި، އަދި ޢައްބާސް އަޙުމަދުގެ 

. އަދި މިފަދަ  ދައުރެއް މިކަމުގައި ވާކަމަށް އެނގެން ނެތްއިރު، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމުމަށެވެ

 ވަނަ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އާއި، 6.04 ވަނަ ބާބުގެ 6ޙާލަތްތަކުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އާ އެއްގޮތަށް 8.01 ވަނަ ބާބުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ އާއި އަދި 6.08ބާބުގެ 

 . އަމަލުކުރުމަށް އެސްކޫލުގައި ދެންނެވީއެވެ

 

އަޙްމަދު ޙަމީދަށް ގދ.ތިނަދޫއިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ގޯއްޗެއް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، 

ގޯއްޗަށް ލުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން، އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިނުލާ ފަރާތަކަށް ގޯއްޗެއް ނުދެވޭނެތީ، ބިމާބެހޭ 

ގާނޫނާއި، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންގޮތަކަށް ގޯއްޗެއް ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށާއި، މަތި 

 . ދެކުނު ޞަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށް ކޮޕީކޮށް، ގދ.ތިނަދޫ އޮފީހުގައި ދެންނެވީއެވެ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބިމާބެހޭ  ގާނޫނާ  ގަވާއިދާ  ޚިލާފަށް  ގދ.ތިނަދޫ  މާފޮޅޭގޭ  

އަޙްމަދު  ޙަމީދަށް  ގދ.ތިނަދޫއިން  ގޯއްޗެއް  ދޭން  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ކަމަށް  

.  ބުނާ މައްސަލަ
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