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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ގެ ރެސްޓޯަރންޓުްނ މަތިުއތުުރ ޕްޮރވިންްސގެ ަނިއބު އަތޮުޅ މަދަރުާސެގ ަސއިެގ ކަންތަްއ .ހއ

ވަަނ އަހަުރެގ 2010އަހަރާއި ވަަނ  2009އި، އަިދ ެއސްކޫލުެގ ެނތުމުްނނާ ހަމަަޖއްސާަފއިވާަކްނ ެއނެގްނ 

އި، އެދެިބލަށްވެްސ ިބލް ކަމާ  2ހަޅާފައިަވީނ އެްނެމ ބިލްތަްއ ބެލިބެުލމުްނ ެއރެސްޓޯަރންޓުން ެއސްކޫލަށް ހުށަ 

ރުފިޔާައށްުވރެ ކުޑަ އަެގއްކަން ފާހަގަުކރެވިަފއިާވތީާއއި، ދިްއޫދ ) އެއްާހސްދުއިަސއްތަ( 1,200.00އަރާފަިއަވނީ 

ޭބނުންކޮްށގެން، އޭާނެގ ައމިއްލަ ރެސްޯޓރަންޓެްއ ުހޅުާވފައިވާަކމެްއ އެނެގްނ  ރައްިޔތުްނެގ ަފއިސާ

އަތޮުޅ އޮފީާހިއ، ދިއްޫދ އޮީފހުެގ ލިޔެކިުޔްނތަކާިއ ކޮށްފައިާވ ޚަަރދުަތއްވެްސ ބެލިެބލުމުްނ .އި، ހއނެތުުމންނާ

ޚަަރުދކޮށްފަިއވާކަމެްއ އެނެގން  މިިއން އެްއވެްސ ލިޔެކިުޔމަކުްނ ިދއްޫދ ަރއްޔިތުްނެގ ަފއިާސ ަގވާިއާދ ޚިލާަފށް 

ަނންބަުރ ކޮށިްނ ގޯީތެގ ގޮުތގަިއ  42ަގއި ދިްއދޫ  1995މާރްޗ  20ދިްއޫދ ަރއްިޔަތކަށް .ނެތުުމންނާއި، ހއ

ދޫކޮށްަފއިާވ ތަަނކީ ޮއޅު ޮކނެަފިއާވ ަތނަކަްށވާތީ، އެތަނުަގއި ޢިާމާރތްކޮްށ ެހދުމަީކ ރައްކަުއތެިރ ކަުމެގ ޮގތުން 

މަްށ ނުފެންނާީތ އެޯގތި އެަރށުެގ އެހެްނ ތަނަކަްށ ބަދަލުކުރުމަްށ ެއދި ޯގތީެގ ވެރިަފރާތުްނ ރަނގަުޅ ކަމެއްކަ 

ހުށަހެުޅމުން، ަރށުއޮފީުހްނ ިމަޝކުވާ އަތޮުޅ ޮއފީހަްށ ުހށަހެުޅާމ ުގޅިގެްނ ެއޯގތި ަބދަލުކުުރްނ ެއންމެ 

ްއޫދ ރަްއޔިުތންެގ ބަަޔުކ އި، ަނމަވެސް، ދިން އެޯގތި ބަދަުލކޮށްފަިއވާ ކަމާ ރަނގަޅުކަަމށް އެްނގުމު 

ޝަކުވާކުުރމުން މަތިުއތުރު ޕްޮރވިންސް ޮއފީހުްނ މިމަްއސަލަ ބަލަިއ، އެގޯތި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އިްނސާުފްނ 

 42ަންނބަރު ޮކށިްނ ޭއނާއަްށ ދޫކޮށްަފިއވާ ޯގތީެގ ަރިޖސްޓްރީ ބާޠިލްޮކށް،  145ނޫންކަަމްށ ިންނމަިއ 

އިާވ ގޯިތ ޭއާނއާިއ އަުލން ަޙާވލުކުރުމަްށ ޕްރޮިވންސް އޮފީުހން ދިްއޫދ ނަންބަުރ ކޮށިްނ އޭނާައށް ދޫކޮްށފަ

އޮފީހަްށ ެއންގުާމ ގުިޅގެން ެއގޯީތެގ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކޮށް، ކުރީެގ ގޯިތ ޙަވާލުކޮްށފައިވާކަން މިޮކިމޝަނުްނ 

  .މިމަްއސަލަ ބެލިބެލުމުްނ ެއނޭގތީ، މިމައްަސލަ މިިހސާބުން ނިްނމީެއވެ

  

ދިްއދޫ ރައްޔިތުްނގެ ފަިއސާ ބޭނުންކޮށްެގން ިދއްޫދގަިއ .ޕްޮރިވންސްގެ ަނއިބު ހއމަތިުއތުރު 

އޭާނގެ އަިމއްަލ ރެސްޓޯރަންެޓްއ ހުުޅވާފަިއވާކަަމށާއި، އެރަުށ ސްކޫލުގެ ަސިއެގ ކަންތައް 

ާދ ޚިލާަފށް އޭާނެގ ންކަަމށާއި، ައދި އޭާނ ގަާވއިހަމަަޖއްސަުމްނ ގެްނދަީނ އެ ެރސްޓޯރަންޓު 

 .ބުނާ ަމްއސަލަގޯްއޗެްއ ދީފަިއވާކަމަްށ  ރައްޔިތަކަށްދިްއދޫ .ުނފޫޒު ޭބނުންކޮްށގެން ހއމަާޤމުގެ 

3 

ހާސް ތިރީްސހަ ( 36,600.00ެގަމނަފުއްަޓށް ަބދަުލވުާމ ުގޅިެގން، އަހަރަކު .ިދޔަދޫ ަރްއޔިތުން ގއ.ގއ

 ކުްއޔަށް  ިދޔަދޫ ޭއރުގެ ައޮތޅު އޮފީުހން.ގައި ގއ2010ފެބްުރއަރީ  24 ރުިފާޔގެ ކުްއޔަކަށް) ހަސަޭތކަ

ދީފަިއވާތީ، އުެފުދނު ަމއްސަލަތަާކ ގުިޅެގން، ިދަޔދޫ ަރއްިޔތުްނތަެކއް ގެމަނަފުށީ ޯކޓަށް ަމއްސަލަ ުހށަހެުޅމާ 

ގެެމަނފުށްޓަށް ބަދަލުުކރުމަށްަފުހ ިދަޔޫދ، ެއމްޑީޕީެގ ެމމްބަރަކަްށ .ިދޔަދޫގެ ީމހުން ގއ.ގއ

ރުފިާޔއަށް، ވަކި މުްއދަތެއްެނިތ ކުއްަޔްށ ) ތިރީސް ަފސްހާސް( 35,000.00އަހަރަކު 

ދީފަިއވާކަަމށާއި، އެަރށުްނ ާކށި ަފަދ ެއއްެޗހި ގެްނެދވުނަްސ އެަރުށގަިއ ިއންވެސްްޓ 

4
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ބަްސވުމަީކ ބާޠިލް ެވފަިއާވ އެއްހުން ގުިޅގެން، ދިޔަޫދ ރައްޔިުތންގެ ޙައްޤުތަކަށް ހުަރސްއެޅޭތީ އަޮތުޅއޮފީ

ގައި ގެަމަނފުށީ ކޯުޓން ޙުުކމް ކުުރާމ ުގޅިެގން، ދެަވަނ ަފަހރަށްވެސް  2010ޖޫްނ  03އެއްބަސްވުެމއްކަަމށް 

ގައި ަޙވާލުޮކށްފަިއވާ 2010ޖޫން  07އެގްިރެމންޓެްއގެ ދަުށން ިދަޔދޫ ެބލެހެއްުޓން ކުއްަޔށްދޫކުެރވިަފއިާވ ފަާރތާ 

ދޫ ބަލަހައްޓަުމން ައންަނނިކޮށް ދިަޔޫދ ބެލެހެއްޓުމާ ެބހޭގޮުތން އަތޮުޅ އޮފީހާ ކަމަށާއި، މިޮގތުެގ މަތިން ިދޔަ 

ައތޮުޅ ަކއުންސިްލެގ ފަާރތުްނ ިނމުމަކަްށ ެގނެސް .ަގއި ގއ2011އޭޕްރިލް  02ދެެމުދ ެވފަިއާވ ެއއްބަސްުވްނ 

އެްއގޮްތާވ ޮގތުގެމަިތން ދިޔަޫދ ދިޔަދޫާއެމދު ަސުރކާރުން ވަކިގޮތެްއ ހަމަޖައްސަްނެދން ޤާޫނނުތަާކއި، ގަާވއިުދތަކާ 

  .ިމމަްއސަލަ މިހިސާބުްނ ނިންީމއެވެީތ ބެލެހެއްުޓން ގެަމނަފުީށ ކަުއންސިާލ މިާހރު ަޙވާލުކުެރވިފަިއވާ

  

  

  

ުނކުރެޭވގޮަތށް އެރަށް އޭާނއާ ޙަވާލުކުރީ އޭާނ އެކަމަށް ެއުދމުންކަަމށާއި، ސަރުކާރުްނ 

  .ސަރުކާރަްށ ެނގޭޮގތަށް ަކމަްށ ބުާނ މައްސަލަބޭނުްނވެްއޖެ ހިނދެްއގަިއ ެއރަްށ 

މިމަްއސަަލ ައނުބރާ ަނގަްނ ޭބުނންވާަކމަށް ަމްއަސލަ ހުށަހެިޅފަރާުތްނ ެއދިފަިއވާތީ، ިމމަްއސަލަ ިމިހސާބުން 

  .ނިންމީެއވެ

  

ަހއުސިްނގ  108ވީ ކޮށީގަިއ .މިނިސްްޓރީ އޮްފ ހައުިސންގ ެއންޑް އެންަވަޔަރްނމަންޓްއިން ޓީ

ުހަށހަޅާފަިއާވ  ެޖކްޓަށްވެްސ ެއންެމ ަދށް އަގު ޕްރޮ 6 ގެން ެހދުަމށް ހުޅުވާިލ ބިޑާ ުގޅިޔުނިޓް 

މިނިްސޓްރީ އޮފް ަހއުސިްނގ އެންްޑ  ބުލޮކްކަން  ދެެއވޯޑްކޮށްފައިަވީނ  ކުންފުންޏަށް 

ބްޮލކުެގ ައގު  4އަެންއ  އެކުންފުނިން  އެްނވަަޔރަްނމަންުޓްނ ައންގާފަިއާވ ކަމަށާއި، ަނަމެވސް

ބްލޮކަށްުވރެެވްސ ައގު ދަށްކޮްށ ކަމަށާއި،  2ެއވޯޑް ކޮށްފައިވާ  އެކުންފުންޏަށް ހުށަހަާޅފަިއވާނީ 

ްނ އެްނމެ ިގަނ ޕޮއިންޓް ޓެްނޑަރ އިވެލުޭއޝަން ބޯުޑން ޫދކޮށްފަިއވާ ެޓންޑަރ ޑޮކިއުަމންޓު 

މިޓެންަޑރ ބާޠިލްކޮށް އަލުން ބިްޑ ައގަށް ކަމަށާއި، މިހާރު  ލިބޭގޮަތށް ަހމަޖައްސާފަިއަވނީ

 . ހުޅުވާުލމަްށވަނީ ޭރވިަފއިކަމަށް ުބނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ްށ ނުލިިބވަނީ، ްކލަބަށް ލިބެންޖެޭހ ަފއިާސ އެކްލަބަމިމަްއސަަލ މިކޮިމޝަުނން ބެލިބެުލމުަގއި މަގޫޫދ ޒުާވނުްނގެ 

އެްމގަިއ ހުުޅާވފައިާވ .އޯ.އެަފއިސާ ބޭނުންކޮްށެގން ޫންނ ކަމަށާއި، އެކްލަބުގެ ަނުމގައި ބީ އެްއވެސް ފަާރތަުކން

ަވީނ އެޗެކުަގއި ކުަރންޖެޭހ ަގއި ޖަމާކުރުމަްށ ެގންިދޔަ ފަިއާސ ޖަމާނުކުެރވި 2009ފެބްރުއަީރ  05އެކައުންަޓށް 

ެރވިފަިއވާތީަކމަށާއި، ައދި މީހަުކ ަފއިސާ ނެތުުމގެ ސަބަބުން އެކަުއްނޓުން ެއފައިސާ ެއބޭންކުްނ އުނިކު ސޮޔެއް 

ދޭްނ ުބނެެގން ެއފައިާސ ުނދިުންނ ެއއީ ޮކރަޕްަޝނުެގ ަޢމަލެްއ ެއކުލެވިގެންާވ ކަަމކަށްނުާވތީ، މިަމއްސަަލ 

  .މިހިސާބުން ނިްނމީެއވެ

ަގއި ނިލަްނދެައތޮުޅ 2009ފެބްރުައރީ  5ޕީގެ ރަީއސް .ޑީ.ެއސް.ެއމް ސިޔާސީ ޕާީޓެއްއކަމަށްާވ 

ެއްއލައްކަ ( 150,000.00ރުބުރީ ަމގޫޫދޒުވާުންނ ްކލަބަށް ެއހީއެއްގެގޮުތްނ ީދފަިއާވ އުތު

ރުިފޔާެގ ޗެްކ ސޮިއ ދިާމނުުވމުެގ ސަބަބުން އެފައިާސ ަމޫގޫދޒުވާުންނގެ ) ފަންސާސްހާސް 

ކްލަބަށް ލިބިަފިއނުވާަކމަށާއި، ނަަމެވސް ޭއެގ ފަހުން ެއޗެކްގެ ފަިއސާ އެކްލަްބެގ ެއކައުންޓަްށ 

ވެފަިއވާކަަމށާއި، އަިދ ޗެްކ ަޖމާިވ ތާރީޚްގަިއ އެކުލަބްެގ އެކަުއންޓުްނ އެެހްނ ެއކައުންޓަކަްށ ޖަމާ 

އެފައިާސ ޓްާރްނސްފާވެަފއިކަމަާށިއ، މިކަންަތއްތަުކގަިއ ަވރަށް ބޮޑެތި ޮއޅުވާުލމާއި، މަކަރާިއ 

  .ހީލަތް އެކުލެިވެގންވާަކމަށް ުބާނ މައްސަލަ
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ެގމަނަުފށީ އަންެހުނންެގ ަތރަްއޤީައށް މަަސއްކަތްކުރާ ޮކމިީޓން ޕްރީސްކޫެލްއ އެުޅމަށްޓަަކިއ ހުަށހެޅި .ގއ

ޖޫްނ  17ކޮމިޓީްނ ތާީއދުކޮށް ިބންަދއްކައިޭދ ކުރެުހމާއެކު ބިްނ ހަަމޖައްސާދިނުަމށް .ހުށަހެޅުން އެަރުށ ރކ

ކަން ިމނިސްޓްރީ އޮްފ ުހށަހެުޅމާ ގުިޅގެން، އެ އޮފީުހން ގައި އެިއރުެގ އަޮތޅު އޮީފހަށް ގެަމނަުފށީ 2007

ގަިއ ެއިމނިސްޓްީރ ުހްއަދ ދިުނމާ  2007ޫޖްނ  20ހައުސިން ެއންޑް އާރބަްނ ިޑވެޮލޕްމަންޓަްށ ުހށަަހޅަިއ 

ަގއި ައޮތޅުޮއފީހުްނ  2007ޖޫން  25ގުިޅގެން ޕްރީސްޫކލެއް ޢިމާރާތްކުުރމަްށ ފާހަގަޮކށްފަިއވާ ބިްނ ދޫކުުރަމށް 

ެގމަަނފުީށ މަްސވެރިންެގ  ަކްނ ފާހަގަކުރެވޭީތއާއި،ޮއފީުހގައި ދެްނނެުވމުްނ އެަފާރަތށް އެިބން ދީަފއިވާ ގެަމނަފުށީ 

ކިުޔްނތަކުްނ ކްލަބަށް ގެމަނަުފށީަގއި ޕްީރސްކޫލެއް އެުޅމަށްޓަަކއި ިބމެްއދީަފއިާވކަން އަތޮުޅ އޮފީހުެގ ލިޔެ

އިްނ ޭބލުމާ ގުޅިގެން، މަސްެވރިްނގެ ްކލަބަށް އި، ަނަމވެްސ، ދިަޔޫދ މީުހްނ ދިޔަދޫ ފެންަނން ނެްތ ކަމާ

ނޑު ީދފައި ވާަކްނ ލިުޔންތަުކން އެނގޭ ޕްރީސްކޫލެއް އެުޅމަށްޓަކަިއ ދިަޔޫދ ސްކޫލުެގ ިޓނާއި، މަތިވަާޑްނގަ

އި، ަނމަވެްސ، ބިމެއް ަހމަެޖްއސުމުގެ މަްއަސަލ ރަސްމީގޮތުން ހުށަހެިޅ އެކްަލބަްށ ބިމެއް ެދވިފަިއވާކަްނ ކަމާ

ކުން ެއނެގންެނތުުމން މިމަްއސަލަިއގަިއ ކޮރަޕްޝަްނެގ ޢަމަެލއް ިހނގާފައިުނާވތީ މިމަްއސަަލ ލިޔުްނތަ

  .މިހިސާބުން ނިްނމީެއވެ

  

ގެަމނަފުށީ އަްނހެުންނެގ ކޮމިީޓްނ ަތއްާޔރުވަުމްނ .ެގމަަނުފށީ ްޕރީސްކޫލެްއ އެުޅމަްށ ގއ.ގއ

ިއ ެގމަނަުފށީ ަމސްވެރިންެގ ައންގާފައިވާަކމަށާދަނިކޮްށ އެަކްނ ހުއްާޓލުމަްށ ކައުންސިލަރ 

  .ބުނާ މައްސަލަކްލަބަށް ޕްރީސްޫކލެއް އެޅުމަށް ބިެމއް ދީފަިއވާކަމަށް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އަހަުރވީއިރުވެސް، ެއޮއފީހުްނ  2ުހިރ ަދރުތަަކީކ، އެދަުރތަްއ ުހންަނާތ އޮީފުހެގ ޯގިތ ެތރޭަގިއ ބާަރުށ .ހއ

ިއާވ ަދރުތަކަކަށްާވތީާއއި، ހުީރ ކިާހ ަދެރއްކަްނ އެްއވެސް ފިަޔވަެޅއް ނާާޅ ހުރުމުެގ ސަބަބުްނ ީފާވން ަފށާފަ

ނޑައެިޅގެްނ އެއްެވސް މީހަަކށް ބުަނން ނޭނގޭީތއާއި، މިދަުރތަކާބެހޭ ެއްއެވސް މަޢުޫލމާތެއް އޮފީހުެގ  ކަ

ލިޔެކިުޔމުްނ ފެްނނަްނ ެނތުުމން، މިފަަދ ގޮތަކަްށ އޮފީުހގެ ބެުލމުގެ ަދށަްށ ެގެނވޭ ތަކެއްާޗެމދު ލަްސނުޮކްށ 

ިއދާާރގަިއ ބާރަށު ކަުއންސިލްެގ .ެގްނވާ މުްއދަެތއްގެ ތެޭރގަިއ ފިަޔވަޅު އަަޅއި ިނންމުމަށް ހއއެކަށީ

ަގިއ ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލެއް ހިނގާަފއިވާކަން ެއނގެްނ ނެތުމުްނ ިމމަްއސަަލ ައދި ިމމަްއސަލާ. ދެންނެީވއެވެ

  .މިހިސާބުން ނިްނމީެއވެ

  

އޮފީްސ ހިްނގުމާ ަޙވާުލވި ފަހުްނ ތަފާތު ަކންކަުމގަިއ ބާަރުށ އޮީފުހގެ ަކއުންސިަލރ ބާރަށު .ހއ

ކަމާބެހޭ ފަާރްތތަކަށް ެއންގުމަާކނުލައި ބޭނުންކުަރމުން ގޮސްަފއިާވކަމަށާއި،  ،ސަރުކާރުގެ މުދާ 

އެއް ހާ ދިްއގާާއއި 100އެޮގތުން ރަށު ޮއފީހުގެ ގޯތި ެތރޭަގއި ަގވާިއދާ ޚިލާފަށް ގެނެިވފައި ުހރި 

  . ބުނާ ަމއްސަލަ ޔާ ކަުއންިސލަރެގ ތިާމގެ މީަހކަށް ީދފަިއވާކަމަށް މަޫގ ަދރު ނީލަްނ ނުކި 
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ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެުލއޭްޓކުރުމަްށ  އިަވނީ، ެއަމސައްކަތަށް ހުަށހެޅި އެމަަސއްކަތަްށ ފަރާތެްއ ަހމަޖަްއސާފަ

ނޑައެިޅގެން، ެއމިްނަގނާޑ އެްއގޮަތށް މާރްކސްދީެގްނ ެއްނމެ  ނެޑްއ ކަ މަތިން  މާރކްސްދޭެނ ަވކި ިމްނގަ

މާރކްސް ލިބުުނ ފަރާަތށްކަމަްށުވމާއެކު، މިަކމުގަިއ ގަާވއިާދ ިޚލާފްކަމެއް އަިދ ކޮރަޕްޝަުނެގ ޢަމަލެްއ 

  .ހިނގާފަިއވާކަަމްށ ނުބެލެވޭތީ، މިަމއްސަލަ މިހިސާުބން ނިްނމީެއވެ

  

ަލހައްޓާ މާރުކޭޓަށް އަުރވާ މަުހެގ ރިކޯްޑ ނައިަފރު ަމސްމާރުކޭޓް ާސފުތާހިރުޮކށް ބަ.ޅ

ގެ ޑިސެމްބަރ ެތރޭަގިއ  2010ކޮންޓްރެކްޓް ުއޞޫލުްނ ބަލަަހްއޓައިޭދެނ ފަރާެތްއ ޯހދުަމށް 

ނައިަފރު ޮއފީުހން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެަމސައްކަތް ަޙވާލުޮކށްފަިއވަީނ އެަމަސއްކަތަށް .ޅ

 ވަަނ ައށް އެްނމެ ައގުހެޔޮކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ  4އަުގ ުހށަހެިޅ ފަރާތްތަުކގެ ތެެރއިްނ 

  .ފަރާތަށްކަމަްށ ުބނާ މައްސަލަ
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މެމްަބރޝިޕް ީފެގ ޮގުތގަިއ ނަގާ ަފިއސާއާއި، ސްޕޮްނސަރޝިޕުގެ މިމަްއސަަލ މިކޮިމޝަުނން ބެލިބެލުމުަގއި 

ގޮުތގަިއ އެއެޯސސިއޭަޝނަްށ ިލބޭ ފަިއސާ ަބލައިަގތުަމށްފަހު، ރަީސުދ ަތްއޔާރުކޮށްަފިއ ުނހުންނަަކްނ 

ްނ ފާހަގަކުެރވާީތއާއި، އެސޯިސއޭަޝުނގެ ލިޔެކިުޔންަތްއ ރަނގަަޅށް ަފިއލްކޮށް، ފަުރވާތެރިކަމާއެކު ބަަލހަްއޓަމު

ުނެގންދާކަން ފާހަަގކުރެޭވ ކަމަށް ބަޔާންޮކށް، ކުރިޔަށް އޮްތތާނގައި މިަފދަ ަކންތަްއތަްއ ތަކުރާރުިވޔަ 

ނުދިުނމަށާއި، ެބސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ކޮރަޕްޝަނަށް ަމުގފަހިުނވާނެގޮތަަކްށ ކަންތަްއތައް ުކރިޔަްށ 

އަދި . މަށް ބެޑްިމްނޓަން އެސޯސިޭއޝަނަށް ެއްނގީެއވެގެްނދިުއމަށް ޕްޮރކިއުމަްނޓް ޕޮލިީސއެްއ ތައްާޔރުކުރު

ބެޑްމިންޓަން ެއސޯސިއޭަޝންެގ ފަރާތުްނ ާރއްޭޖަގއި ބެްޑމިންަޓން ކޯޗެއްގެ ޮގތުަގިއ މަަސއްކަްތ ކޮްށދިުނމަްށ 

ަގއި، ގެެއއްބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭަޝން އޮފް ޯމލްޑިްވްސއަްށ ކުްއޔަށް ހިފާފައިުހްނނަ 

ިއުރ ޭއާނއަކީ މާލޭެގ ެގޮދރު ހުިރ ީމހެއް ކަމަށާއި، އެސޯސިޭއޝަންެގ ސްޓާފެްއ ިދރިުއޅެމުްނދާ

އެއެސޯިސއޭަޝަނށް ބޭނުންާވ ބޯަޅއާއި ރެކެާޓއި ެނޓްފަދަ ތަެކއްޗަކީ މާލޭގެ ިގނަ ފިާހރަތަކަކުން 

ިއން، ެއފަަދ ސޯސިޭއޝަުނެގ ެޗއަރަމންގެ ިފހާރަލިބެްނ ހުންަނ ަތކެތި ކަަމށްވީއިުރވެސް، އެ 

އެޯސސިއޭޝަނަްށ ލިޭބ ފަިއސާައށް ހަާދގޮެތއް ނޭނޭގ ަކމަށާއި،  ތަކެތި ަގންަނމުްނދާ ަކމަށާއި،

ވަނައަހަުރެގ ެމިއމަހު ިއންޓަޭނަޝނަލް ބެްޑމިންަޓްނ މުާބރާްތ ސްޕޮްނސަރކުރި  2010އެޮގތުން 

ސްޓޭްނޑް ފަދަ -ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިާވ ފައިސާއަްށ ހެިދގޮެތއް ޭނނގޭ ަކމަާށއި، އަދި ނެޓް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ފަރާތަކަްށ ުހށަެހޅުމުްނ އެކޮމޮޭޑޝަްނ ކަްނތަްއތަްއ ަހމަަޖއްސައިދޭނަަމ ޯކޗެްއެގ ޮގތުަގިއ ަމސައްކަްތ 

 6ގެ ިޑސެމްަބރ މަހުްނ ެފިށގެްނ 2009ެދވިާދނެކަމަްށ އެަފރާުތްނ ެއއްބަސްުވމުްނ ެއގޮުތެގ މަިތްނ ކޮށް

ޮކޮމޑޭޝަްނ މަސްަވންދެްނ ަގއުމީ ީޓމުގެ ކޯޗާއެކު ގެެއްއގަިއ ކޮޓަރި ޝެއަރ ކުރާޮގތަށް އެފަރާަތށް އެ

ެއލް ބޯަޅ .އެސް.ެގ ތެރެިއްނ އާރްއި، ބެޑްިމންަޓްނ އެސޯިސއޭަޝންއަށް ޭބުނންާވ ތަެކތީހަމަަޖއްސާަފއިވާަކމާ

މާލޭގެ އެެހން ިފހާރަތަކުްނ ނުލިޭބތީ، އެަވއްަތރުގެ ބޯޅަ، ެއއެސޯިސޭއޝަްނެގ ކުީރެގ ނާއިބުރައީްސ ިހންގަމުްނ 

އި، ައދި ބޯަޅިއެގ އިުތރުްނ ބޫޓު، ނެޓް ޕޯސްޓް، ނެޓް އަިދ ރެކެްޓ ފަަދ ދާ ިފހާަރއިްނ ަގނެފަިއހުރިކަމާ ގެން 

ފަހަުރ ެއފިހާރައިްނ ަގނެަފއިވާކަން ާފހަގަކުެރވިަފއިވީނަަމވެްސ ެއީއ ވަިކ ފަރާތަކަްށ ފައިާދ ތަކެތި ވެްސ ބަެއއް

ވަަނ އަަހރުެގ މެއިމަުހ ބޭއްިވ 2010އި، ކަމެއްކަން ސާިބުތވާން ެނތްކަމާ ހޯދަިއިދުނމުގެ ޮގތުން ޮކށްފަިއވާ

ެއމުބާާރތަްށ ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ހިއުަމްނ  މުބާރާަތށް ލިބުުނ ަފއިސާެގ އެީހއާބެޭހ ިލޔުންަތްއ ބެލިބެުލމުަގއި،

ރުފިާޔ އަދި ސްޕޮންސަރުްނގެ ފަރާތުްނ ) އެއްަލއްކަ( 100,000.00ރިސޯސަސް، ޫޔްތ އެންްޑ ސްޕޯޓްސްއިން 

) ފަްސދޮޅަްސ ލާރިތިންަލއްަކ ފަސްހާސް ުނވަސަތޭކަ ަފންާސސް ނުަވ ރުިފޔާ . (ރ 305,959.60

އުންޓަށް ޖަމާކޮށްފަިއވާކަމާިއ ައދި އެފައިާސގެ ެތރެއިްނ މުިޅ މުބާާރތަްށ އި، އެފައިާސ ބޭންކް އެކަލިބިފައިވާަކމާ

) ވީސް ލާިރިތންލައްަކ އަށްޑިަހ ފަސްާހސް ހަްތސަތޭކަ އަށްޑިަހަހރުފިާޔ އެކާ . (ރ 385,786.21ޖުމްަލ 

) ސާސްެއއްލައްަކ ނުވަދިހަ ދެހާްސ ހަތްސަތޭކަ ފަން( 192,750.00އި، ޭއގެެތރެިއން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމާ

ރުފިޔާ އިނާމު ަފއިސާެގ ޮގތުަގއި ޚަރަދުކޮށްަފއިވާތީ، މީާގ ކޮރަޕްޝަންގެ ަޢމަލެއް ހިނާގފައިުނވާތީ، މިަމްއސަލަ 

  .މިހިސާބުން ނިްނމީެއވެ

  

  .ވިއްަކއިެގން ލިބޭ ފަިއސާއަްށވެސް ަހާދގޮތެއް ނޭނގޭ ަކމަށް ބުނާ މަްއަސލަބައެއްތަެކތި 

  

  

 

ަނންބަުރ ކުނިކޮށްާޓ އިންެވެގން އޮްނނަ ނީލަްނ ެއެޗިހ ިވއްކާ  62ްނ ފެިށގެން މާލޭ މުނިިސޕަލްޓީެގ 2003

ޖޫިރމަނާެގ ގޮތުަގިއ އަރާފަިއާވ ، ސަރަޙައްދުްނ ގޮޅި ދޫކޮށްފަިއާވ ަފރާތްތަުކން، އެގޮިޅތަކަށް ކުިލ ނުަދއްކައިެގން 

 .ފައިސާ އެފަާރތްަތކުން ޯހދުަމށްފަހު، މިކޮިމޝަަނށް ެއންުގމަށް މާޭލ ިސޓީ ކައުްނސިލަށް އެްނގީެއވެ

  

ަންނބަރު ކުނިކޮށްާޓ އިްނެވގެްނ ޮއންނަ ނީަލންެއްއޗެހި ިވއްކާ  62މާޭލ މުނިސިޕަްލޓީގެ 

ވަނަ އަހަުރން 1998ކަމަށާއި، ނަަމެވސް  ަވނަ ނަންަބުރ ގޮޅިއެއް ހުްނނަ  18ސަރަހަްއދުގައި 

ފެށިެގްނ ިމއަާދހަމަައށްެވްސ ެއއިްނ އެއްެވްސ ގޮޅިއަުކްނ ކުލި ުނަދއްކާ ކަމަށާިއ، 

ސަބަބެއްކަމަށް ާފހަގަކުެރވެނީ، ، މުނިސިޕަލްޓީން އެަކމާެމދު ެއްއެވސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ކަަމށާއި 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ެގ ނަާގކިާޔ ފަާރްތތަކަށްާވތީ، . ޕީ.ޑީ.ެއމް ގޮޅިަތްއ ހިަފއިެގން ުއޅޭ ބަެއްއ މީްސމީުހންަނނީ 

އެމީުހންަންށ ެއަތނުްނ ަފއިާދ ހޯަދްނ ދޫކޮށްލަްނ ޭބނުްނވާީތ އެކަާމ އަޅާނުަލީނ ކަަމްށ ުބނާ 

 .މައްސަލަ

ތުޅާޫދ .ވަަނ އަަހރުެގ ކުރީކޮޅު މިނިސްޓްރީ އޮްފ ިހއުަމން ިރސޯަސސް، ޔޫުތ އެންްޑ ސްޕޯޓްސްއިން ބ 2009

ލައްަކ ރުިފާޔ ދީަފިއވާކަްނ މިމަްއސަލަ މިކޮމިޝަނުްނ  8ކްލަބަށް، ޕްރޮޖެކްެޓްއ ހިންުގމަްށ ސްޕޯޓްސް 

  .ބެލިބެލުމުްނ ެއނގެްނނެުތމުން ިމަމއްސަލަ މިހިސާުބން ނިްނމީެއވެ

ަވނަ އަަހރުގެ ކުރީކޮޅު މިނިސްޓްރީ އޮފް ިހއުަމން ރިސޯަސސް، ޔޫތު ެއންްޑ ސްޕޯޓްސް  2009

ށާިއ ަލއްަކ ރުފިާޔ ދީަފއިވާކަމަ  8ކްލަަބށް، ޕްރޮޖެކްެޓްއ ހިްނގުމަްށ  ުތޅާޫދ ސްޕޯޓްސް.އިްނ ބ

  .ށް ބުާނ ަމްއސަލަނަަމވެސް އެފައިސާ ެއހެްނ ކަމަަކށް ޭބނުންކޮށްަފިއވާކަމަ

  

12

 އެަކުއންޓުން  3 ބަަލހައްަޓމުްނގެންދާ  އެްނވަަޔރަްނމަންުޓން އެންޑް  ޓްާރންސްޕޯޓް ހައުިސންގ އޮފް  މިނިސްްޓރީ

 ޕާމަނަންޓް  އަދި  ނައިުބން މިނިސްޓަރުްނގެ މިނިސްޓަރުންާނއި، ްސޓޭޓް ިމނިސްޓަާރއި، ށްެގންޚަރަދުކޮ

ުރފިާޔ  469،569.32ަވަނ އަހަުރ ާރއްޖެިއްނ ބޭަރށް ކޮށްފަިއާވ ދަުތުރތަކަށް ޖުމްަލ 2009 ސެކްރެޓަރީ

ަމްށ ބަްއދަލުވުންތަކުގައި ބަިއެވރިވުއި، މިދަުތރުަތކަކީ އޮފީުހގެ ަކންތަްއތަކާުގޅޭ ެއކިއެކި ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމާ

ތްަތކުން އި، އަދި ަބއެްއ ދަތުރުތަކަށް ަބއްދަުލވުްނ އިންތިާޒްމ ކުރާ ފަރާ ކޮށްފަިއވާ ދަތުުރތަކެއްކަމާ 

އި، މީގެއިުތރު މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުްނ ކޮށްފައިާވ ަޚރަދުަތއްކުރުމުަގާޔއި، ަދތުަރށް ޭބުނންާވ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ަކމާ

އި، މިިނސްްޓރީެގ ަނުމގަިއ އެްއވެސް ިމނިސްޓްީރްނ ހުއްަދދީަފއިާވ ަކމާގަުތމުަގއި ފިޭނންްސ ބޭރުފައިާސ 

އިރެްއގަިއ ިމިނސްޓްރީެގ ބޭުނމަށް ކްރެޑިޓް ކާެޑއް ަހއްދާަފިއވާކަން މިޮކމިަޝނުްނ މިަމއްސަަލ ބެލިބެލުމުްނ 

ިއވާކަމެްއ ެއނގެްނ ނެތުމުްނ މިަމއްަސލާގަިއ ކޮރަޕްޝަނުެގ ަޢމަލެްއ ހިނގާފަ، ާނއިއެނގެްނ ނެުތުމން

ަގއިާވގޮުތެގ ަމތިްނ ަދތުރު ) ނ(ެގ  5.07އަިދ މާލިްއަޔތު ަގވާިއދުެގ . މިމަްއސަަލ މިިހސާބުން ިނންީމެއވެ

ތަްއާޔުރކޮށްފަިއ  ބައެއްފަހަރު  ނިންާމ ެއނބުިރ ައއުަމށްފަުހ ތަްއޔާރުކުަރންޖެހޭ އިންސިެޑންަޝލް ރިޕޯޓް 

އްސަލަ ބެިލބެުލމުްނ ފާަހގަކުެރޭވތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތާނަގއި މާލިްއޔަތުގެ ިމކޮމިޝަނުްނ ިމމަ  ނުހުްނނަކަން 

 އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް  ަހއުސިްނގ އޮފް މިނިސްްޓރީ ިއންސިޑެްނޝަލް ރިޕޯޓްަތއް  ގަާވއިާދ ެއއްޮގަތށް

  .އެްނވަަޔރަްނމަންަޓށް ެއްނގީއެވެ

އެްނަވޔަަރންަމންޓުެގ މިިނސްޓަރާއި، އޮްފ ހައުސިްނގ، ޓްރާންސްޕޯްޓ ެއންޑް  މިނިސްްޓރީ

ީސއާ ަޙވާުލެވ ހުިރ ސްޓޭްޓ .އެމް.ޑީ.ިހންާގ ެއން  ސްޓޭޓްމިނިްސޓަާރއި، ެއމިިނސްޓްީރގެ ަދށުން 

ަވނަ އަހަރު ަވރަށް ގިނަ ޢަދަަދކަށް ަދއުލަުތގެ ބަޖެޓުްނ ޚަަރދުކޮށްެގްނ 2009މިނިސްަޓރ 

  . ަސލަރާއްެޖއިްނ ބޭަރްށ ަދތުރުކޮށްަފއިވާަކމަށް ުބނާ މައް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މިމަްއސަަލ މިކޮމިަޝނުްނ ބެިލބެލުމުަގއި ކޮަރޕްޝަންގެ ޢަަމެލއް ހިނގާފަިއވާކަމަްށ ާފހަގަުކރެިވގަިއ 

ޢިމާރާްތ  5މަިނަޔފުށީގައި .މިނިސްްޓރީ އޮްފ ފިޝަީރޒް ެއންޑް އެގްރިކަްލަޗރއިްނ ކނުާވަނމަވެސް، 

‐FA: ރިްނ ރިާސޗް ސެންަޓރުްނ ޮކށްފަިއވާ ނަްނބަރުމަރާާމތުުކރުމުެގ މަސައްކަްތ ކޮްށދޭނެ ަފރާެތއް ހޯުދމަްށ މެ

MRC/IU/2009/23 )23  ިއިޢުލާނާ ގުޅިެގން، ަމޢުލޫާމުތ ސާފުކުރުމަްށ ހާޒިުރިވ ) 2009ޖުލައ

އާ ެއއްޮގތްވާ ގޮުތގެަމތިްނ ލިޔުުމން މަޢުލޫާމުތ  8.16ފަރާތްތަކަށް ދަުޢލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގާވއިުދގެ 

ްނޓް ޭދނެ އުޞޫެލއް ބަާޔްނކޮށްފަިއވާކަން ެއނެގން ނެުތމުްނާނއި، އެަމސައްކަަތށް ެއިދ ދީފަިއވާކަެމްއ އަިދ ޕޮއި

ހުށަހެޅި ޕްރޮޯޕސަލްތައް އިވެުލއޭޓްކޮްށ މާރކްސްދީފަިއުނވާކަްނ މިމަްއސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުްނ 

ަގވާިއާދ އެއްގޮތަްށ ުކރިޔަްށ ދަޢުަލތުެގ ާމލިްއަޔތުެގ  އެފަދަަކންަތއް ފާހަގަކުެރވޭތީ، ކުރިޔަށް އޮތްާތނގައި 

  .ގެްނދިުއމަށް ެމިރން ިރސާްޗ ެސްނޓަރަށް އެްނީގއެވެ

  

 ންިޢމާރާތު  5މަިނަޔފުށީގަިއ .މިނިސްްޓީރ އޮްފ ިފޝަރީްޒ ެއންޑް ެއގްރިކަްލަޗރިއްނ ކ

 .މަރާާމތުުކރުމުގެ މަސައްކަްތ ކޮށްަފއިަވނީ މާލިްއޔަުތގެ ަގވާިއދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ަމްއސަލަ

14 

 ’X100’125ަމޑުއްވަީރން ބިމަަކށް އެދިަފއިވާތީ، އެރަށުްނ .މަޑުްއވަީރ ަރްއޔިެތއް ސްލިްޕވޭެއއް ހެުދމަށް މ.މ

އަތޮުޅ އޮފީުހގައި ެއދިަފއިާވތީ، .ކޮމިޓީން ނިންަމއި، އެބިންދޫކޮްށ ިދނުމަްށ މ.ގެ ބިެމއް ދިނުަމށް ެއރަށު ރކ

އަތޮުޅ .އެބިން ދޫކޮްށިދުނމުެގ ހުްއަދއަށް އެދި ިމނިސްޓްީރ އޮފް ހައުިސްނގ އަރބަން ޑިެވލޮޕްމަންޓުަގއި މ

އި، އޭނާ ސްލިޕްވޭއެއް ހެދުަމށް ފަިއވާ ކަމާސްޓްރީން އެުހއްދަ ދީއޮފީުހން އެުދާމ ގުިޅގެން ެއިމނި

އަތޮުޅ ޮއފީހާއި، .ގަިއ މ 2008ެފްބރުއަީރ  05އަަކފޫޓުެގ ބިެމއް ިދނުމަްށ  ’X125’100މަޑުްއވަީރން .މ

ވަަނ ާމއްާދާއ ޚިލާފަްށ  11އި، ިމއެގްިރަމންޓުެގ ވި، އެބިްނ ދޫކުރެިވފައިާވ ކަމާ އޭާނއާ ދެމެދު ެއގްރިެމްނޓްކުރެ

އޭނާައްށ ިއ އިންާފރު ނުާރނާ މަސައްކަްތ ކުރަމުންދާތީ، ެއއްބަްސވުާމ ެއއްޮގތަްށ ޢަމަލުކުރުަމށް އޭާނ އެަތުނގަ

އި، ައދި ސްލިްޕވޭ ެހދުަމްށ ޫދޮކށްފައިވާ ިބމުަގިއ އޭާނ ފައިަބރްގލާސް ެދދޯިނ ަބނުމަށް އަްނގާފަިއވާ ަކމާ 

ފެންަނގޮެތއް ެއންުގމަށް އަޮތޅުޮއފީހުްނ  ކޮމިޓީާއ މަްޝވަާރކޮށް ކޮމިޓީައށް.ހުއްަދއަކަށް ެއިދފައިާވތީ، ރކ

މަޑުްއވަީރ އޮފީަހށް ެއްނގުާމ ގުިޅގެން، ެއމަސައްކަތްކުރުމުގެ އިޢުިތރާޒެްއ ެނތްކަުމަގއި ދަްނަނވާފައިާވ ކަމަާށއި، 

ްށ އަދި އޭނާ އެބިުމގައި ަފއިބަރ ދޯްއޏެއް ބަުނމަްށ ަތއްޔާރުަވމުްނދޭތޯ ބެލިއިުރ، ދޯނި ަބނުމަށް ޚިޔާލުކުާރ ކަމަ 

މަޑުްއވަީރން ެއރަށު ރަްއޔިތަކަްށ ޯދނިފަަހރު އެހެލާ ބޭލުާމއި މަރާމާތުކުރުަމށް ސްިލޕްވޭއެްއ .މ

ހެދުަމްށ ދީަފިއވާ ބިމުގައި ްސލިޕްޭވ ެހދުުމެގ ބަަދލުަގއި އޭާނ މާްއީދ ަފއިދާ ޯހުދމުެގ ބޭުނމުަގިއ 

 . ފައިބަރދޯިނ ބަނދެ ވިއްަކމުްނދާަކމަށް ުބނާ މަްއަސލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އި، އް ނުުކރުަމްށ ލާޒިމްނުކުާރ ކަމާއޭނާ ުބނެފަިއވާ ކަމަށާއި، ިބމާބެޭހ އެއްބަްސވުުމަގިއ އެބިމުގައި ވަިކކަމެ

ކުާރކަމަށް އަތޮޅުަކުއންސިލާ މަްޝވަާރކުރަން ގަްސދުއެކަމުގަިއ ަވނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަިތން 8އެގްިރެމންޓް 

ތީ، މިަކމުަގއި ދަްއކާކަން ފާަހގަކުެރވިފަިއވާ ފަިއވާ ބިމުގެ ކުލިއަިދ ޭއނާައށް ދޫކޮށް  އޭނާ ުބނެފަިއުވާމއި،

ގަާވއިާދ ޚިލާފްކަމެއް ައިދ ކޮރަޕްަޝނުެގ ަޢމަލެްއ ިހނގާަފިއވާކަމެްއ އެނގެްނ ނެތުމުްނ ިމމަްއސަަލ މިިހސާބުްނ 

  .ނިންމީެއވެ

  

ަނންބަރު ިފހާރަ ދީަފއިވަީނ ގާޫނާނ ަގވާިއާދ ޚިލާފަްށ  06ްކެރސެންޓް މިކޮިމޝަނުން ބެލިބެުލމުަގއި މިމަްއސަލަ 

ތްަކމަާށއި އެހެނީ ދައުަލުތެގ ތަންތަން ުކއްަޔްށ ިދނުުމގައި، ިއޢުލާްނ ުބނެޭވނެ އެްއވެސް ހަމައެްއ ނެ ކަމަށް

ދައުލަތުެގ މާލިއްަޔުތ ަގވާިއުދގަިއެވސް ައިދ ކުރުމާިއ ައދި ިއޢުާލނާ ގުިޅގެްނ ލިބޭ ިބޑްތަކާ ބެހޭގޮތުން 

 06މާލިއްޔަުތ ާޤނޫުނގަިއވެސް ވަކި އުޞޫެލއް ބަޔާްނ ކޮށްފައި ުނވާީތކަމަށާއި އެހެންކަުމން ކްެރސެންްޓ 

ނަންބަުރ ިފހާރަ ކުއްޔަްށ ދީފައިަވނީ އެުދވަްސވަުރ މިނިސްޓްީރ ޮއފް ފިޭނންްސ ެއންޑް ޓްެރޜަީރްނ މިަފަދ 

ަމލުކުަރމުްނދިަޔ އުޞޫލާ އެްއޮގަތށްތޯ ބެލިބެުލމުްނ، އެ އުޞޫާލ ޚިލާފު ވެަފިއވާކަމެްއ ކަންކަމުަގއި ޢަ

 ،ފާހަަގނުކުރެވުާމިއ ސަބަބަކީ މީެގ ކުރިްނވެްސ ެއއްފަރާތުން ައގު ހުށަހަަޅއިިފނަަމ އިތުުރ ިއޢުލާނަކާ ނުލާ 

ބިޑް އިވެލުޭއޝަްނ ކޮމެީޓެގ އެފަރާތެްއ ހުަށެހޅި ައގަްށ ތަްނތަްނ ކުްއޔަްށ ދިުނމަށް ެއ ިމނިސްޓްީރގެ 

ަދއުލަުތގެ  ައދި . އެވެަމއްސަަލ މިހިސާުބން ިންނމީމެމްބަުރން އިްއިތފާގުެވ ެއޮގތަްށ ިނންމާަފއިވާީތ މި

ގެ ދަުށްނ ެނރެފައިާވ ަދއުލަުތެގ ާމލިއްަޔތުގެ ގަވާިއދުަގއި، ) 3/2006ާޤނޫުނ ަންނބަރު (މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނުނ 

ދޫކުުރމުަގިއ ކުއްަޔށް ދޫކުރާެނ ފަާރތެްއ ޮހވުުމގަިއ ަޢމަލުކުރާެނ ވަކި ޮގެތްއ ދައުަލތުެގ ތަނެްއ ކުްއޔަްށ 

ބަޔާންކޮްށފައި ުނވާތީ، ދައުަލތުެގ ތަެނއް ކުްއަޔށް ދޫކުުރުމގައި ކުއްަޔށް ދޫކުރާނެ ަފރާެތއް ހޮވުމުަގިއ 

ުރމަްށ މިިނސްޓްރީ އޮފް ޢަމަލުކުރާެނ ވަިކގޮެތއް ަކނޑަައަޅއި ދައުަލުތގެ ާމލިއްޔަތުެގ ގަާވިއދު ިއސްލާހުކު

  .އެވެފިނޭންްސ އެންްޓ ޓްރެޜަީރއަްށ ލަާފ އެުރވީ 

  

، ނަށް މަސައްަކތްކޮށްދޭން ުއޅުުނ މީހަަކށް ކުރީގެ ިފނޭންްސ މިނިސްަޓރ އޭނާގެ ރިޔާީސ ކެމްޕޭ

 25000.00ނަންބަުރ ިފާހރަ އެންމެ  06ވާއިދާ ޚިލާަފށް ކްރެސެންްޓ ބިޑްކުރުމުެގ ގަ

  .ދީަފއިވާަކމަށްބުާނ މައްސަލަރުފިާޔއަްށ ކުއްަޔްށ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މުީލ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެައރކޯންތައް ަމރާާމތުކުރުވާަފިއވަނީ، އެޮހސްޕިޓަލުގެ ްޑރައިަވރލައްަވއި ކަމަްށ .މ

ިމމަަސއްކަތަކީ އިުތރު ފަރާތެްއެގ ައުގ ނުޯހދާ  އެނގެްނހުިރ ަނމަވެސް،ހޮސްޕިޓަލުެގ ެއްއބަސްވުްނތަކުްނ 

އްކަތެއްަކމަްށާވތީ އެަމސައްކަުތެގ ބިލްތަކަށް އެޮހސްޕިޓަލުގެ ބަޖެްޓ ސެކްޝަުނން ފައިސާ ކުރުވާފައިވާ ަމސަ

ދައްކާަފއިުނވާތީ ެއބިލްތަކަށް ަފިއސާ ދައްކާަފއިަވީނ ެއމަސައްަކތްކުުރމަްށ ުހއްދަދިްނ ފާރާތްކަުމގަިއާވ ހިްނގުާމ 

ްނ އެކަމަށް ފައިާސ ަދްއކާފައިުނވާތީ، މިަމއްސަަލ ޙަވާލުެވުހރި ޑެޕިުއޓީ ެމޭނަޖރކަމަްށވެފަިއ ހޮސްޕިޓަުލގެ ަބޖެޓު

މުީލ ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލުގެ އެައރކޯންތައް ަމރާާމުތކުރުމަްށ .ީމެގއިުތރުން މ. މިހިސާބުން ނިްނމީެއވެ

ޙަވާލުކޮށްަފއިަވނީ، އެހޮސްޕިޓަލުެގ އެމްބިުއލަންްސ ްޑރައިަވރ ލައްވާ، އެްއވެްސ އިޢުލާެންއ ކުރުމެްއ ނެިތ ައިދ 

ްސ ފަރާތަކުން އަުގ ނުޯހދާކަްނ މިަމއްސަަލ ިމކޮމިޝަުންނ ބެިލބެލުމުްނ ެއނގޭީތ، ކުރިަޔށް އޮްތާތނަގއި އެްއވެ

މުީލ ރީޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލަށް .ދަޢުލަުތގެ މާލިްއޔަުތގެ ގަާވިއާދ އެްއގޮަތށް ެއފަދަކަްނތައް ުކެރއްުވމަށް މ

  .އެްނގީެއވެ

  

މުީލ ރީޖަނަްލ ހޮސްޕިޓަލުގެ ެއމްބިއުަލންސް ްޑރައިަވރ، އޭާނެގ ޝިފްްޓ ނިމުީނމަ ތަުނގެ .މ

އެއަރޯކންަތްއ ަމރާމާތުކޮްށ ހަާދާތ މިހާުރ މަހެްއަހއި ުދވަްސ ވެްއޖެ ަކމަާށއި، ޭއާނ މިކަްނ 

ރި ކުރަނީ ބިލް ހުަށހަޅާޮގތަށް ަކމަާށއި، މިކަާމ ުގިޅގެްނ ހޮސްޕިޓަްލ ހިްނގުާމ ަޙވާުލވެ ހު

ޑެޕިޔުޓީ މެޭނޖަރ ުބނެފަިއ އޮީތ އެޮގތަްށ ަމސައްކަތް ޮކށްފަިއ އެެހންމީެހްއެގ ަނމުަގއި ބިްލ 

ެއހެން ުބނި ަނމަެވސް މިޮގތަްށ ހުށަހެީޅމާ ނިމުނީ ކަަމށް ކަަމށާިއ، ޑެޕިޔުޓީ މެޭނޖަރ 

  .މަްއސަލަ މަސައްކަްތ ކުރުަމކީ ަގވާިއދާ ޚިލާުފ ކަމެއްަކމަްށ ބުނާ 
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ިމކޮމިޝަނަށް މިަމއްސަަލ  ބަާޔންކޮްށފައި ނުުވމާއި ށަެހޅި ސިީޓގައި ކޮަރޕްޝަނުެގ ވަކި ަޢމަލެއް މިމަްއސަަލ ހު

ހުށަހެީޅ އަްނހެުނންެގ ޮކމިޓީައށްެވސް ިލޔުމަުކްނ ިމޝަކުާވތަްއ ކުުރމަށްަފހުަގިއ ކަަމށާއި، ެއޝަކުާވާއ 

ޝަުކާވ އުފުިލ ފަާރާތ ޙިްއާޞކުރުމުްނ  ގުިޅގެން، ައންެހނުްނެގ ކޮމިީޓން އެކޮމިީޓގެ ފައިާސއާބެޭހ ހިާސބުތައް 

އެހިާސބުތަކާ ުގޭޅގޮތުން ެއްއވެސް ޝަކުވާެއއް ުނވަތަ ަމއްސަލަ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަަހޅާފައިުނާވތީ، މިަމއްސަަލ 

  .މިހިސާބުން ނިްނމީެއވެ

  

 ކޮޓަރީގެ 3ެހނުންަނށް ިއތުރު ާއމްަދނީ ޯހދަިއިދުނމަށް ފުިލޫދގައި އަޅާފަިއހުްނނަ ފުލިދޫ ައން.ވ

ޯދނި އެހެާލ ފަރާްތތަކަްށ ކުްއޔަށްދޫކުާރ ިވްނޗުްނ ލިބޭފައިސާާއއި، ކުެރޭވ ، ކޮޓަރިބަރިާއއި

ޚަރަުދެގ ތަފްީޞްލ ާހމަނުކުރާަކމަާށއި، ވިްނާޗިއ ކޮޓަރިބަރި ުކއްަޔށްީދގެްނ ލިބޭަފއިާސ ވީަތނެްއ 

  .ނޭނގޭކަަމށްބުާނ މައްސަލަ
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މިަމސައްަކތް ަޙވާލުކޮްށފަިއވަީނ އަތޮުޅއޮފީުހން ަކނޑަައޅުްއާވފައިާވ މިމަްއސަަލ މިކޮިމޝަުނން ބެލިބެުލމުަގިއ 

ިމމަަސއްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިަވީނ . މިްނަގނޑާ ެއއްޮގތަށް އިވެުލއޭްޓކޮށް އެްނމެ ަމތިން ޮޕއިންޓް ލިބުުނ ަފރާތާއެވެ

ޭހ މަޢުލޫާމތު ހުަށަހޅާފައި މިމަަސއްކަތަށް ިބޑް ހުށަހެޅި ފަާރތަކާކަމާއި، ައދި އެފަރާުތން ާމލީ ތަަނވަސްކަމާބެ

ޮކރަޕްޝަުނގެ ޢަމަލެްއ ހިނގާަފއިާވ ކަެމްއ ެއހެންަކމުން ިމމައްސަަލއިަގއި . ހުރިކަްނވެްސ ާފަހގަކުރެވިފަިއވެެއވެ

ތޮުޅއޮފީުހން ކުރި އަ.އަތޮުޅގޭގެ ިސކިއުރިޓީ ބަލަަހްއޓައިދޭެނ ފަާރެތއް ޯހދުމަށްޓަކަިއ ބ.ބ

ފަރާތަކުން  5އިޢުާލނާ ގުޅިގެން، ) 2011ޖެުނއަރީ  A‐2011/01 )04: ނަންބަރު

އެސްޓިމޭްޓ ުހަށހަޅާފަިއާވ ކަމަާށއި، ފާހަގަކޮށްލާ ެއއްކަމަކީ މިދެންެނވި އިޢުާލާނ ުގޅިެގްނ 

ކަން މަޢުލޫާމތު ިދްނ ކަުރދާުހގަިއ، މާލީ ތަަނވަސްަކމަްށވެސް މާކްސް ެދޭވނެ ަކމަާށއި އެ

20 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެނގޭނޭ ިލޔުމެްއ ނުވަތަ ުހށަހަޅާ އެސްޓިމޭްޓގައި ެއކަން ބަޔާންުކރުމަށް ައންގާަފިއވާިއރު، މާީލ   .އެނގެން ެނތުުމްނ މިމައްސަަލ މިިހސާބުން ނިްނމީެއވެ

ތަަނވަސްކަާމ ެބހޭ މަޢުޫލމާތު ުހށަހަޅާަފއި ނެްތ ފަރާތަްށވެްސ ައތޮޅުއޮީފހުެގ ިއެވލުއޭަޝން 

ސްޓިމޭްޓ ުހށަހެުޅއްިވ އެ"ކޮމިޓީން ާމކްސް ދީފަިއވާ ކަަމށާއި، ެދވަނަ ަކމަށް ފާހަގަކުާރ ކަމަީކ 

އެސްިޓމޭްޓ ހުަށހެިޅގޮތް ެއނޭގގޮަތްށ (ީޝޓްަގއި، " ފަރާތްތަކުން ހުަށެހޅުއްވިޮގުތގެ ަތފްީޞލް 

ުހަށހެޅިކަމަްށ " ޕްރޮފައިލް ) "އެކި ބަިއތަކުަގިއ ފާހަގަ ުކރާޮގަތށް ކޮލަްމ ދަމާފައިާވ ޝީްޓގައި

އަތޮުޅޭގެގ .ލުކޮށްފަިއވާ ކަަމށާއި، ބފާހަަގ ކޮށްފަިއުނވާ ަފރާތަކަްށ މިހާުރ މަަސއްކަތް ޙަވާ

ސެކިއުރިޓީ ބަަލަހއްޓާެނ ފަާރތެްއ ހޮވުުމަގއި، ައޮތޅުވެރިޔާެގ ިއސްއެހީތެރިާޔ ވަކި ފަާރތަކަްށ 

  .މަސައްކަްތ ަޙވާުލކުރަން ބާރުއަޅާަފއިވާކަމަށް ބެެލޭވ ކަމަށް ބުނާ މަްއސަލަ

  

ކުަލލުމާއި ިޢމާާރްތ އެކެްއގަިއ ކުލަލުމަށް އިޢުލާްނކުރުމުްނ ދަރުަމަވންތަ ްސކޫލުގެ މަގުަމީތ ފާރުަގއި 

ފަރާެތއް ޝޯޓްލިސްްޓ ކުރުމަށްަފހު، އެަފރާތްަތްއ  7ހުށަހަާޅފައިވާ އަންދާީސ ިހސާބުަތއް ބެުލމަށްަފުހ 

އިވެުލއޭޓްކުރުަމްށ ބިޑް ިއވެުލޭއޝަން ކޮމިޓީްނ ިނންަމއި، ޯޝޓްލިސްޓްކުރުުމގަިއ ޝަކުާވ ުހށަަހޅާފައިާވ 

ްނފުިނން ުހށަަހޅާފަިއވާ ބިޑް ިޑސްކޮލިފައިވެަފިއަވނީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުަގއި ހުށަަހަޅންޖެހޭނެ ކަަމށް ބުނެފަިއާވ ކު

ލިޔުްނތައް ުފިރހަމަައށް ހުށަހަާޅފައި ެނތުުމގެ ސަބަބުންކަން ިމމައްސަލަ މިކޮިމޝަުނން ބެލިެބލުމުން 

ރަޕްޝަުނގެ ަޢަމލެއް ހިނގާފަިއާވކަން އެނގެްނ ނެތުމުްނ އެނގޭީތއާއި، ިމަކމުގައި ަގވާިއާދ ިޚލާފްކަމެްއ ައިދ ކޮ

  .މިމަްއސަލަ މިހިސާބުން ނިްނމީެއވެ

  

ެގ މަުގމަތީާފރުގައި ކުލަުލމަްށ ކުންުފންޏަކުްނ ހުށަހަޅާަފިއާވ ައގަީކ ދަރުަމަވންަތ ްސކޫލު

ރުިފޔާައށް ކަަމށާއި، ޢިމާރާތް އެެކއްަގއި ކުލަލުަމްށ ހުށަހަޅާަފއިާވ ައގަކީ  -/12,000

ރުިފޔާ ކަމަާށއި، ިމައގުތަކަށް އެސްިޓޭމޓް ހުށަހަޅާފައިަވނިކޮށް، ެއއްވެްސ ސުވާލެްއ  -/16,000

ކުރުމެްއނެތި، ިމއަުގތަކަްށވުރެ ބޮޑުކޮށް އެސްިޓޭމޓް ހުަށހެޅި ަފރާތްތަކަްށ ެއަމސައްކަތް 

  .ލުކުރުަމށް ެއސްކޫލުގެ ބޯުޑން ނިްނމާފަިއވާ ަކަމށް ުބނާ ަމއްސަލަޙަވާ

  

21 

އެސްެގ ފްލެްޓ ޢިާމރާތް ޔުިނވަރސިޓީެގ .ެއޗް .މިހާރު ިދވެިހރާްއޖޭެގ ަގއުީމ ޔުިނވަރސިީޓެގ ަދށުްނ ހިންާގ ެއފް

ުދވަުހެގ ުމއްަދުތ ހަަމުވަމށްފަހު އަހަރު  3އަހަުރެގ ުމްއދަތަްށ ަކމަށާއި،  3މުަވއްޒަފުންނަްށ ކުއްޔަށްދީަފއިަވީނ 

ަފހަުރމަިތން ވަނީ  3ގަުއމީ ޔުިނވަރިސޓީން އެފަރާތްތަކަށް ، ުމަވއްޒަފަކު ދިިރއުެޅމުްނދާ ަކމަށާއި  7އެތަުނަގިއ 

ތަން ހުސްކުުރމަްށ ނޯޓިސްދީަފއި ކަމަށާއި، އެެހްނަނމަވެސް، އެފަާރތްތަކުން އިޖާަބ ދީފައިުނވާތީ، މަްއސަލައަްށ 

އެްސ ިޢމާރާުތގެ .އެޗް.މޯލްޑިވްްސ ކޮލެްޖ އޮްފ ހަަޔރ އެޑިޔުކޭަޝްނެގ މުވައްޒަފުންނަްށ އެފް

ަވރަކަްށ އަހަުރ  8ފްލެޓްތަްއ ކުޑަުކއްޔަކަށް ދެުމްނ ައންަނާތ މިާހރު ގާްތަގނޑަކަްށ 

 3ެތރޭަގއި އިޢުާލނެއް ޮކށްެގން  ވެްއޖެކަމަާށއި، ިމއިން ކޮްނެމ ފްލެޓެއްވެސް ދޫކުަރނީ ކޮލެޖް

ެއގޮުތްނ ހުިރހާ މުަވްއޒަފުންަނށްެވސް ފުރުޞަުތ ، އަހަރު ުދވަހުެގ ުމއްދަތަްއ ަކމަށާއި 

22
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ދުމަްށ ޔުިނވަރސިޓީެގ ކައުންސިަލށް ހުށަހަާޅފަިއވާ ަކމަށާއި، މިޮގތުން، ކައުންސިުލން ނިްނާމ ހައްލެްއ ހޯ 

ގޮެތއްެގ މަިތްނ ފްލެޓެްއގައި މުްއދަތު ހަަމވުަމށްފަހު ތިބި ަފރާތްތަކާެމދު ީވާހވެްސ އަަވހަްށ ފިޔަަވޅު 

  .ްއސަލަ މިިހސާބުން ނިްނމީެއވެއަޅާނެަކމަްށ ަގުއމީ ޔުިނވަރސިީޓން މިކޮމިޝަނަްށ ައންގާަފިއވާތީ، މިމަ

ދިުނމަށްަޓކައި ުބރުޖަާހގޮަތށް ހަަމޖައްސާަފއި އޮްއވައި، ކޮލެޖްެގ ިއސްވެރިންނާ ގާްތކަން އޮްނަނ 

މުްއދަުތ ަހމަެވގެންގޮްސ އަހަރު ާވއިުރވެސް  ބަެއްއ ުމވަްއޒަފުްނަނށް ދީަފއި ުހރި ފްލެްޓތަކުގެ 

އެުމވައްޒަުފްނގެ އަތުްނ ފްލެްޓތަްއ އަުތނުލަިއ ިމާހރުވެްސ އެބަުހިރ ކަމަށާއި، އެަކަމކު އެެހން 

މުަވއްޒަފަކަްށ ޫދކޮށްފައި ހުްނަނ ފްލެޓެއްގެ މުްއދަތު ހަަމވާިއރަްށ އެމުަވއްޒަފުްނ އެަތުންނ 

  .ނެރެލާކަަމށް ުބާނ މަްއަސލަ

  

ރާއްޭޖެގ ބަެއްއ ަރށްރަުށްނ ބޯފެްނ ހުސްުވާމ ގުިޅެގްނ ެއރަށްަރށަްށ ާސފު ބޯެފްނ ފޯރުކޮްށދޭެނ ަފރާތެްއ ހޯދުަމްށ 

އިޢުާލނާ ުގޅިގެން، ) 2011ޖެނުައރީ  NDMC(1)/2011/02 )24: ސީގެ ަނންބަރު.އެމް.ޑީ.އެިދ އެން

އަްނދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާްތތަކުގެ ތެރެިއން މަޢުލޫާމތު ޝީްޓގައި ހިަމނާފަިއާވ ލިޔުްނތައް ުފިރހަމަައްށ 

ހުށަހަާޅފައިވަީނ ހަމައެަކނި އެްނެމ ކުންުފންޏަކުްނ ކަމަށްިވޔަްސ އެފަާރތުްނ ުހށަހަޅާަފއިވާ ައގަކީ އެަކށީެގންާވ 

 NDMC(1)/2011/02 )24: ަނންބަރު، ށްވުެރ ބޮޑު އަގަކަްށާވތީ ައުލން ިއޢުލާންކުުރަމށް ނިންަމއިވަރަ

ެޖނުއަީރ  25( NDMC(1)/2011/03: ސީގެ ަނންބަރު.އެމް.ޑީ.އިޢުލާން ބާިޠްލކޮށް އެން) 2011ޖެުނއަރީ 

އިޢުލާާނ ގުޅިެގން، އަްނދާީސ ހިސާބުަތްއ ުހށަހެިޅ ފަާރްތތަކުެގ ތެެރއިްނ އިޢުލާާނ ެއއްގޮަތްށ ހުރިާހ ) 2011

މަޢުލޫާމތެްއ ފުރިހަމަކޮްށ ެއންެމ ކުޑައަގެްއ ުހށަަހޅާފަިއވާ ުކންފުންާޏ އެަމސައްކަްތ ޙަވާލުކޮށް އެުކންފުންޏާ 

ުދވަުހގެ މުްއދަުތ ިއތުރުކުރުަމށްފަުހ،  30ހަަމވުާމ ގުިޅގެްނ އިތުުރ  މިމަަސއްކަތް ަޙވާލުކުރި މުްއދަތު 

ފެްބރުއަީރމަުހ ިގނަ އަތޮުޅތަކުްނ ެފްނ ހުސްވުާމ ުގިޅގެން،  2011އެއްބަސްވުުމގަިއ ސޮއިކޮށްަފއިަވނިޮކށް، 

ަންށ ަދތިތަކާ ހަމައެަކނި އެކުްނފުންޏާ އެކަނި ަޙވާލުކޮްށގެްނ ެއަމސައްކަުތގެ ސްީޕޑް ލަސްުވމުްނ ރައްޔިތުން 

ކުރިމަލިލާްނ ެޖުހމުްނ މިަކމަްށ ޙައްލެްއ ޯހދުމުެގ ޮގތުްނ ޯކޭޓޝަްނ ހޯދަިއ ސެލެކްޓެޑް ބިިޑންއަކުްނ 

، ސީްނ ފިޭނންްސގައި ދެްނނެވުާމ ގުިޅެގން .އެމް.ޑީ.މިމަަސއްކަތް އިުތރު ފަާރތަކާ ަޙާވލުކުރުމަްށ އެދި އެން

އިޢުލާާނ ) 2011މާރޗް  MNSL004‐HR/1/2011/06 )08/(IUL): ސީްނ ކުރި ނަންަބރު.ެއމް.ޑީ.އެން

ފަރާުތެގ ތެެރއިްނ އެންެމ ައގުކުޑަކޮްށ މަޢުލޫމާުތ ީޝޓުގަިއ  2ގުިޅގެން، ައންާދސީ ހިާސބު ުހށަހެިޅ 

ރާއްޭޖެގ ބަެއއްަރށްރަށުން ޯބފެްނ ހުސްުވމާިއ ުގޅިެގން އެރަްށރަަށށް ސާފުބޯފެްނ ފޯުރކޮށްދޭެނ 

ިއން ) ސީ.އެމް.ޑީ.ެއން(ފަރާތެްއ ޯހދުަމްށ ނޭޝަނަްލ ިޑޒާސްޓަރ މެޭންޖމަންްޓ ސެްނޓަރ 

ތެއްކަމަްށ ުބެނފައިާވތީ ެގ ފަހުކޮުޅ ކުިރ ިއޢުލާނަކާ ގުިޅގެން، ައވަްސ މަަސްއކ2011ަޖެުނއަރީ 

ސީ ައށް ފޯުނ ުކރުުމްނ .އެމް .ޑީ.މި ބިްޑގެ ކަންަތއް ނިމުނުގޮތެއް ސާފުކުރުމުެގޮގތުްނ އެން

އެތަުންނ ަޖވާބުދިން މުވައްަޒފަކު ބުނެފަިއވަީނ އެިބޑްތަކާ ބެޭހ އިޢުާލން ބާޠިްލ ކޮށްިފ ކަމަށާއި، 

ެނ ކަުމގަިއ ކަމަާށއި، މަޢުލޫާމުތ ަގއި އޮންނާ 2011ެޖުނއަރީ  26އަލުްނ ިބޑް ހުށަހެޅުްނ 

ގަިއ ބިޑް ހުަށހެޅި ފަރާތްތަުކގެ ެތޭރގައި ހިެމޭނ  2011ެޖނުައރީ  25ލިބިފައިާވ ޮގތުަގއި، 

އެްނމެ ބޮޑު އަެގއް ހުށަެހޅި ފަާރތަްށ ިމ ބިްޑ ެއވޯޑްކުރަން މިހާރު ިނންާމފަިއވާކަަމްށ ބުނާ 

  .މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މިނިސްޓްީރ އޮްފ ، ބަޔާންކޮްށފަިއވާ މަޢުލޫާމތު ފުިރަހމަކޮށްފައިަވީނ ެއންެމ ކުްނފުންޏެްއ ކަމަާށއި، ަނަމވެސް

ެއްނވަަޔރަްނމަންުޓެގ އެސްިޓމޭޓް ޮކމިޓީްނ ނިްނީމ އެފަާރުތން ހުަށހަޅާަފއިވާ ައަގީކ  ހައުިސންގ އެްނޑް

އެކަށީެގްނާވ ަވރަށްުވެރ ބޮޑުައގަކަްށވާތީ، ައުގކުޑަކުރުމަްށ ެއފަރާާތ ވާހަަކ ދައްކަިއެގްނ ެއޮގތަްށ 

ބަސް ުނވެްއޖެަނމަ، އިމަެޖންސީ އެއްބަސްވެްއޖެަނަމ، އެފަރާާތ ެއަމސަްއކަތް ަޙވާލުުކރުމަްށ ކަމަާށއި، އަދި ެއއް

ޙާލަތެއްކަަމށް ަބލައި އަލުން ިސލެކްޓެޑް ފަރާތްަތކަކުން އަގު ޯހަދއިގެން މަަސއްކަްތ ކުރިޔަށް ގެންާދ ގޮަތްށ 

ކަމަށާއި، އަިދ މިޮގތަށް ާވހަކަ ަދއްކައިެގން އެަފރާތުން އަގުކުޑަކުުރާމ ގުިޅގެން، އެފަރާާތއެުކ 

ަލ މިޮކމިޝަުންނ ބެލިބެލުުމްނ އެނގޭތީއާިއ، ައިދ ކުރިޔަްށ އޮތްތަުނަގިއ އެއްބަސްވެފަިއވާަކން މިަމއްސަ

ނޑި ުކރުމުެގ މަްއސަލައަްށ ާދއިމީ ަޙއްެލއް ހޯުދަމށް އެން ސީއާއި، ިމިނސްޓްރީ .ެއމް.ޑީ.މިމަަސއްކަތް މެުދނުކެ

ޕޭޕަރއެއް  އޮފް ިފޭނންްސ ެއންޑް ްޓެރޜަރީާއއި، ޑިޕާްޓމަންްޓ އޮްފ ްޕލޭނިންގާއ ގުިޅގެްނ ކެބިނެޓް

ތަްއޔާރުކުރުަމށްފަހު، ރައީސް ޮއީފހަށް ޮފނުުވމަްށ މިހާރު ފިޭންނސް މިނިްސްޓީރއަށް ފޮނުާވފަިއާވކަމަށް 

ސީއިން ުބނެަފއިވާތީ، ިމމައްސަާލަގިއ ކޮރަޕްޝަނުެގ ޢަަމލެްއ ައިދ ަގާވއިާދ ޚިާލފްކަމެްއ .ެއމް.ޑީ.އެން

  .ސާބުން ިންނމީއެވެހިނގާފަިއވާކަްނ އެނގެްނ ެނތުމުްނ މިަމއްސަލަ މިހި 

  
އުވާުލމާ ުގޅިެގން، މަސްއޫިލއްަޔތެްއ ) މިސްކިުތގެ(ނަާމދުުކރަމުން އައި ނަމާދުގެ ޮތއްޑޫަގއި ައންހެނުން .އއ

ޮތއްޑޫ ިމސްކިތުެގ .ނެތިަފއިާވ ފަރާތް މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިްކ ެއފެއާޒުން ެއދިފަިއވާ ގޮުތގެ ަމތިްނ އއ

ްލެގ އިދާާރއަްށ އެަކން ތޮއްޫޑ ކައުްނސި.އިްނ ފެށިެގްނ ބަދަލުކޮްށ އއ 2011ެމިއ  17މަސައްކަުތ މަާގމަށް 

އަްނގާފަިއާވނެ ަކމަްށ ސިވިްލ ސަރވިްސ ކޮިމޝަުނން މަޢުލޫާމތު ދީފަިއާވތީ، މިމަްއސަލަ މިިހސާުބްނ 

  .ނިންމީެއވެ

ުމދިމަަކްށ އެަރށު ) މިސްިކތުގެ(ޮތއްޑޫަގއި އަންހެުންނ ަނމާދުުކރަމުްނ އަިއ ަނމާދުޭގގަިއ .އއ

އަހަުރގެ ޫޖން ނުަވތަ ޖުަލއި ިހސާބުގައި އެަނމާދުގެ ަވީނ ވަަނ  2010އަންެހނަކު ުއޅެނިކޮށް 

އުވާލާަފއި ަކމަާށއި، ެއހިސާބުން ފެށިގެން އޭާނ ުކރަންެޖހޭ އެްއެވސް މަަސއްކަތެއް ޯނންަނ 

ކަމަށާއި، ޮކންމެދުަވހަކު ެހނުދުނ ތޮއްޫޑ އޮފީަހްށ ގޮްސ ހާޒިީރަގއި ސޮއިޮކށްލާފަިއ ެގއަްށާދ 

ްއވެްސ މަސްއޫިލއްަޔތެްއ ނެތި ހުންނަ އިރުވެސް ކޮްނެމ މަހަުކ ކަމަށާއި، މިޮގތަްށ އޭނާ އެ

ބަރާބަރަށް މުާސރަ ެދމުްނދާ ަކމަށާއި، މިެދްނނެވި ގޮތަްށ ކަްނތައް ހިނގަުމންަދނީ ޭއާނ 

ނާްނގާ  އަދާކުަރމުްނ ައިއ ވަޒީާފއަްށ ީވޮގތާބެހޭ މަޢުލޫާމުތ ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނަށް 

  .ނާ ަމއްސަލަކަމަްށ ބު އޮތުުމން ަކމަްށ ެބލެވޭ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކުުޅދުއްުފީށ ައމީުރ ައމީްނ ސްކޫލަްށ ޭހންޑިކެޕް .މިޝަކުާވަގއި ިހމެޭނ ކަްނތައްަތކުގެ ތެރެިއްނ ހދ

އިންަޓނޭަޝނަލްއިން ަހދިޔާކުިރ ކޮމްޕިއުޓަރ ރެެކއް ސްކޫލް ހިްނުގމާ ޙަވާުލވެުހރި ފަާރތުން ެގންޮގސްފައިާވ 

ެގންދިޔަ ަކމަށް ބުނާ ޮކމްޕިއުޓަރ މޭޒު މިާހރު ައނބުާރ ައީމރު އަމީުނ ކަމަށް ބުނާ މަްއސަލަ ބެލިއިރު، އޭނާ 

ސްކޫލާ ޙަވާލުޮކށްފަިއވާކަްނ ެއނޭގތީ މިަމއްަސލަ މިިހސާބުްނ ނިްނުމމަާށއި މިޝަކުާވަގއި ެދން ުހިރ 

 ުކޅުދުްއފުށީ ަކުއންސިލްެގ އިދާާރގައި ހިނގާަފިއވާ އެިކއެކި ޚިޔާާނތުގެ.ކަންތަްއތަކުެގ އިތުުރން ހދ

މައްސަަލތަކެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރިވސްިއްނ ތަްޙޤީޤްުކރަުމން ެގންދާކަަމށް ިމމައްސަލަ މިކޮިމޝަނުން 

  .ބެލިބެލުުމްނ ެއނގޭތީ، މިަމއްސަަލ މިހިސާުބން ިންނމީެއވެ

ސެްޕޓެމްބަރ  03އެކައުްނޓުން،  001‐341705‐7706: ކުޅުދުއްުފށީ އޮފީުހގެ ނަންބަރު.ހދ

 2009ެޗްކ ބޭނުންޮކށްެގން، އެެހން ަފރާތެްއގެ  003239ވާ ނަންބަުރ ގައި ދޫޮކށްފައި  2009

އަހަރުގެ ޕެްނަޝން ފައިސާ، އެޮއފީހުގެ ކުޑަކަތީާބިއ، މަސައްކަތު ީމހަކާ ގުިޅގެން، ެނގުަމށްފަހު 

ބޭނުންކޮްށފަިއާވ ކަމަާށއި، ކުޅުދުްއފުީށ އަީމރު ައމީްނ ސްކޫލަްށ ހޭންޑިކެްޕ 

ކޮްށފައިާވ ކޮންޕިއުަޓރ ރެކެއް އެްސކޫލް ހިްނގުމާ ަޙވާލުެވހުިރ އިންޓަރޭނޝަނަްލއިން ހަދިޔާ 

ަގިއ ކުންފުންޏަުކްނ މުދަުލގެ 2009ސެޕްޓެްމބަރ  10ފަރާތުްނ ެގްނގޮސްފައިާވ ކަަމށާިއ، 

 10،000/-ރުިފާޔ ބަލަިއެގްނފައި، ފޮތަްށ އެުރީވ  39،700/-ޒަކާތުެގ ޮގތުަގިއ ަދއްކާފަިއާވ 

ފަުހން ެއރަސީދަށް ބަދަލުެގނެސްަފއިާވ ކަމަށާއި، މިކަން ކުީރ  ރުފިޔާ މަުދން ަކމަށާއި، އަދި 

 .އޮފީސް އެީހތެިރާޔއާއި، ކުޑަކަތީުބ ކަމަށް ބުނާ މަްއސަލަ

  

  

25 

މިމަަސއްކަތާ ގުިޅގެން ބިޑް ޑޮިކުއމަންޓް ވިއްުކމުެގ މަސައްކަތްޮކށްަފއިަވނީ ެއމަސަްއކަތަށް ލަފާދޭ ަފާރތުން 

ކޮމިޓީން ނިްނމާަފއިަވނީ .ުރފިޔާ ަޚރަދުކުުރމަށް ރކ 300/-ިވއްކައިެގން ލިބުުނ ކަމަށާއި، ބިޑް ޮޑކިއުމަންްޓ 

ފޮްއޫދ ކައުްނސިްލގެ ިއދާރާއިން .ބިޑް ޗާޕްކުރުުމެގ ޚަަރދަާށއި، ޮސފްޓް ކޮޕީ ތަްއާޔރުކުރުުމގެ ޚަރަދަށްކަަމްށ ނ

  .ިމމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިްނމުަމށް، ބުނެފަިއވާތީ 

ްށ ބޭުނންވާ ކޭބަލް ރާްއޖެިއްނ ބޭރުން އޯަޑރކޮށްެގްނ ފޮްއދޫައށް ަކރަންޓް ުލމަ.ނ

ހުޅުވާިލ ބިްޑ ޑޮކިއުމަންްޓ ިވއްަކއިގެން ލިުބނު ަފއިސާައށް  ގެނެްސިދނުމުގެ މަސައްކަަތށް 

  .މަްއަސލަވީޮގތެްއ ނޭނގޭކަމަށް ުބނާ 

26 

ރެްކރޫޓްމެްނޓް ެއޖެްނސީއެްއ ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަްނ ލިމިޓެޑަށް ޭބުނންވާ ބިދޭީސން ގެނެްސދޭނެ މާޭލ 

އި، އިންްޓ ިލބިފައިާވ ަފރާަތްށކަމާހޯދުުމެގ މަސައްަކތް ެއވޯޑު ޮކށްަފއިަވީނ ިއވެލުޭއޝަނުްނ އެންެމ ގިަނ ޕޮ

އަޮތޅުގެ ޞިއްޙީ ިޚދުަމތްދޭ ތަްނތަުނގެ ިޚދުމަްތ ދިުނމަްށ .ކުޅުދުއްުފށީ ރީޖަނަްލ ހޮސްިޕޓަލާއި، ހދ.ހދ

ރެްކރޫޓްކޮށްޭދނެ ފަރާތެްއ ހޯދުމަްށ ) ން، ނަުރހުން، ެޕރަމެޑިކަލް ސްާޓފުންޑޮކްޓަރު (ބޭނުްނވާ ިބދޭީސން 

އިޢުާލނާ ގުޅިގެން، ހުށަަހާޅފަިއާވ ) 2010މެިއ  KRH‐MSS/2010/09 )23: އެހޮސްޕިޓަލުގެ ަނންބަރު

 ަގިއ ޓެންޑަރ ިއވެުލއޭަޝން ކޮމިޓީްނ ިނންާމފައިަވނީ  2010ޖޫްނ  21ބިޑްތަްއ އިވެލުޭއޓް ކުުރމަށްަފހު 

މާލޭ، ހެލްުތ ސާރވިސަްސ ޯކޕަރޭޝަންައށް ޭބނުންަވ ިބޭދސީން ރެކްރޫޓްކުރުަމށްޓަކަިއ 

ޑޮކިއުަމންޓް ަތއްާޔރު ުކރުމުަގިއ ފިނޭންްސ ިމިންސޓްރީގެ ޓެންޑަރ ބޯޑުން އިޢުާލންުކރި ބިޑް 

ވަކިފަރާތަަކށް ބިްޑ ކާިމޔާބު ކުެރޭވ ގޮަތށް އެބިޑް ޑޮކިުއަމންޓް ތަްއޔާުރކޮށްފަިއވާކަމަާށއި، އެބިްޑ 

ދީފަިއަވނީ ފްީރކޮށް މަަސއްކަްތ ކޮއްިދނުަމްށ ހުށަަހޅާފަިއާވ ކުންފުންޏަަކްށ ކަމަށާއި، 

ވެްސ މިކުްނފުްނޏަށް އެވޯޑްކޮށްފަިއވާކަަމށާއި، ިމ ކުޅުދުއްުފށީ ރީޖަނަްލ ހޮސްިޕޓަލްގެ ބިޑް .ހދ

 .ބިޑްތައް ެއވޯޑްކުުރމުަގއި ކޮރަޕްޝަންެގ ައމަލުތަކެްއވާކަމަށް ބުާނ މަްއސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އި، އެެހންަނމަވެސް، ުހަށހަޅާފަިއާވ ޕްރޮޕޯސަލްގަިއ ޙަވާލުކުުރަމށް ކަމާ  އެްނމެިގނަ ޮޕއިްނޓް ލިބިފަިއާވ ަފރާތާ

ުޖލައި  12ޞައްަޙނޫން މަުޢލޫމާތުތަެކްއ ިހަމނާފައިވާީތ އެަފާރތުން ހުށަަހޅާފަިއވާ ޕްރޮޕޯސަލް ިޑސްކޮލިފައިކޮށް 

އި، ކޮމިީޓެގ ޔަުއމިްއޔާަގިއވާ ގޮުތން ކުުރމަްށ ނިންާމފަިއާވ ަކމާވާލުަގިއ ެއހެްނފަރާތަާކ މަަސއްަކތް ޙަ 2010

އެފަރާތާ މަަސްއކަތް ޙަވާލުކުރުަމށް ނިންމީ، ެއަފރާތުން ގެންނަ ބިދޭސީން މާލެ ގެނެސް ކުޅުުދްއފުއްޓަށް 

ބުނެފައިުވމާއި،  ފޮނުވާެލެވންެދން މާލޭގައި ހުރުާމއި ކެއުން އެަފރާތުްނ އަގަކާ ނުލައި ޮކށްޭދނެ ކަަމށް އެަފރާތުން 

 3ގެްނަނ ކޮންެމ ބިދޭސީއަަކށް ަނގާއަގު ނިސްަބުތން ކުޑަކަަމށް ފެންާނތީާއއި، ބިދޭސީްނ ގެެނވޭާތ 

މަސްތެޭރަގއި ެއްއވެސް ަމއްސަަލެއއް ިދމާެވެގން ައނބުރާ ފޮނުވާަލްނ ޖެހިއްޖެަނަމ، އެފަރާތުން ހުިރހާ ޚަރަެދއް 

ވާިއދާ ިޚލާފްކަމެއް އަިދ ކޮރަޕްޝަނުެގ ަޢމަލެއް ހިނގާފަިއވާ ކަެމްއ ކުރާނެކަމަށް ބުެނފައިުވމުްނ މިކަުމގައި ގަ 

  .އެނގެން ެނތުުމްނ މިމައްސަަލ މިިހސާބުން ނިްނމީެއވެ

  

  

ވެިހކަލް ހޯުދމުެގ ަމސައްކަްތ  2ނެަޝނަލް ޑިާޒސްޓަރ ެމނޭޖްަމންޓް ެސންޓަުރްނ ބޭނުްނ ކުރުަމށްޓަކައި 

ހޯދުުމެގ މަަސއްަކތް ދައުަލތުެގ މާލިއްަޔތުެގ ގަާވިއދާ އެްއގޮަތްށ ިއޢުލާން  ެވހިކަލް 2ހުއްޓާލުަމށްފަހު، އެ 

) 2010އޭޕްރިްލ  MIS/B -123 )06/284/2010ިމ ކޮމިަޝުނގެ ަނންބަރު  ކޮށްގެްނ ކުިރޔަްށ ގެްނިދއުަމށް

ްނގުާމ މިޮކިމޝަުންނ އެންގި އެެއންުގާމގުިޅގެން، ސިޓީން ެނޝަަނލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭްޖަމންޓް ެސންޓަރަށް 

އެްއގޮަތށް ައމަުލކޮށްފައިވާތީއާއި، އެކަންކޮށްފަިއަވނީ ވަކި ަފރާަތކަށް ނާާޖޢިޒު ފައިާދއެއް ހޯަދިއދިުނމުގެ 

  .ގޮުތންކަމަްށ ސާިބތުކުރެޭވވަަރށް ެހއްކާއި ޤަީރާނ ިލބިފައިުނވާތީ، މިމަްއސަލަ މިހިސާުބން ނިްނމީެއވެ
  

ގަިއ ބޭނުްނކުރުމަްށ ަގާވިއދާ ޚިލާފަްށ ސީިއން އިަމރެޖްނސީ ަމސައްކަތްތަކު.ެއމް.ޑީ.އެން

  .ބުާނ ަމއްސަލަ ެގންނަކަަމށް ވެިހކަލް  2ޙަާވލުކޮށްެގން  ކުންފުންޏަކާ
 

28 

ފަހު، އޮފީަހްށ ަޖމާކޮށްަފިއނުާވ ކަަމްށ ބެެލވެނު ަފއިާސ ެދއްކުމަށް ބެލުމަށްއެމަްއސަަލ ވިލިނގިީލ އޮފީުހްނ 

  .ެއވެފަިއވާީތ، މިހިސާުބން ިމމައްސަަލ ިނންމީ ށް ެއންުގުމން، އޭނާ އެފަިއސާ ަދއްކާއޭާނއަ

  

އަޮތޅު .ކަުމގެ ަމާޤމުގައާިއ ައިދ ގއ އޮފީުހގެ އެސިސްޓެންޓް ސެްކރެަޓރީވިިލނގިީލ .ގއ

އައިެޑންިޓޓީ ކާޑު ުހރި މުަވްއޒަފު އޮފީުހގެ އެސިްސޓެންޓް ސެކްރެަޓރީ ކަުމގެ މަާޤމުަގއި 

ކާޑް ހަްއަދއިގެން ލިބުުނ ަފއިސާިއްނ  ހެއްުދާމ ަޙވާލުެވހުިރ ުދވަްސވަުރ ައއިޑެންެޓޓީ

  .އަމިއްަލބޭުނން ޮކްށފައިވާކަމަށްުބާނ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އަތޮުޅ ސްޓޯަރްށ ުމާދ . ޭއނާ، މާެލ، ވަޑަިއގެްނ ހދ ބޭފުޅަކުުހންެނވި އަތޮުޅވެިރާޔގެ އިސްެއހީތެިރޔަކަށް . ހދ

ުރފިާޔ ެގ ތެރެިއްނ ުމާދ ) އަށްޑިަހ ފަްސާހސް ެއއްަސތޭކަ ފަންސަވީސް( 85,125.00ގަުތމަްށ ގެްނދިަޔ 

 ާޔ ައިދެވސް ޮއފީހަްށ ދަްއކާފައި ރުފި ) ތިރީސްފަްސހާްސ ސާޅީްސުނވަެއއް ( 35,049.00ގަުތމަށްފަުހ ބާީކިވ، 

ލިޔުމެްއ  ވެސް އް ާއ ޙަާވލުެވ ސޮިއ ކޮްށަފއިާވ އެެއފައިސާ  އޭނާ ނުވާަކމަްށ ބުެނ ުހށަހެޅުުނ ަމއްަސލަ ބެލިިއރު، 

އެފަިއސާއަކީ މަްއަސލައާ ގުިޅގެްނ ސުވާލުކުެރވުނު ފަރާތްތަުކެގ ބަުހންވެސް  ންނެތްކަަމްށވާީތއާއި،ފެންނަ 

ިލބިފައިުނވާތީ، މިަމއްސަަލ އާޙަވާުލ ކޮށްފައިާވ ފަިއސާެއްއ ކަމަްށ ޘާބިތުުކރޭވޭ ވަަރށް ހެކި އަދި ޤަީރނާ އޭނާ 

  .މިހިސާބުން ނިްނމީެއވެ
  

ާމލެވަަޑއިެގްނ އަޮތުޅ ސްޓޯަރށް ެގނައި  ޭބުފޅަކުރިޔާެގ ިއސްއެީހތެިރޔަަކށް ހުްނެނވި ައތޮުޅވެ.ހދ

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ަކމަާށއި، ނަަމވެްސ ިމފައިސާަވނީ ުނަދްއކާކަމަށް  ‐/35,049ތަކެްއޗަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ

30 

ެއހޮސްޕިަޓލަށް ިދމާާވ އިމަރޖެންސީ ޙާލާތްތަކުަގިއ  ގެ ެމޭނޖަރއުނގޫފާުރ ރީަޖނަްލ ހޮސްޕިޓަލ.ރ -1

ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަަޖއްަސވާފަިއާވ ލޯންުޗަގއި އަމިއްަލ ަދތުުރތައް ކުަރމުްނާދ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ 

ޮކށްފަިއވާަކމަްށ ޘާބިތުުކރެޭވ ަވރަްށ  ޭއނާމިކޮމިަޝނުްނ ތަޙްޤީޤްކުުރމުްނ ކޮރަޕްަޝްނެގ އަމަލެްއ 

ޮހސްޕިޓަލުގެ ދަުތުރތަްއ ކުރުުވމުަގިއ ެއއީ ޮކންކަމަަކށް ކުރާ  ައދި. ީތ ިމމައްސަަލ ިނންީމއެވެހެކިލިބިފައިުނވާ 

ދަތުެރއްކަްނ ެއނގޭޮގތަްށ ލޯްނުޗެގ ދަތުރުަތއް ޭރވުަމށާއި، ޯލްނުޗގެ ލޮްގޮފތުގައިެވސް ަދތުުރ ތަްފޞީްލ 

  . ންީގއެވެހޮސްޕިޓަލަްށ އެ  އެނގޭޮގތަށް ލިެޔ ބެލެހެއްޓުަމށް ުއނގޫާފރު ރީަޖނަލް 

ުއނޫގފާުރ ީރޖަނަްލ ހޮސްިޕޓަލުެގ ަވށާފާރު ރާނަްށ ދިްނ ަފިއސާއިްނ ވަށާާފރު ނުރާަނިއ ޭއެގ ބަދަލުަގއި .ރ -2

ާލްނނުކޮްށ ދަަގނޑުނަރު ދަާމފައިވާ ަކމަާށއި، މިމަަސއްކަތް ކުިރ ފަރާތާ މަސައްަކްތ ޙަވާލުކޮށްފަިއަވީނވެސް އިޢު

ެމުދވެރިކޮްށގެްނ ކަމަށްބުނާ މައްސަަލ މިކޮިމޝަުނން ަތޙްީޤްޤކުރުމުްނ ގެ ާގތް ބަޔަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ެމނޭޖަރ

  .ތީ ިމަމއްސަލަ ނިްނމީެއވެ ކޮށްަފއިވާކަަމށް ާޘބިތުުކރެޭވ ވަރަށް ހެކިިލބިފައިުނވާ ޭއނާކޮރަޕްޝަންެގ ައމަލެއް 

ްނުގމާ ހަާވުލވެހުރި އުނގޫާފުރ ރީަޖނަްލ ހޮސްިޕޓަލްގެ ަބޖެުޓގެ ވަރަްށގިނަ ަފއިާސއަށް އެހޮސްޕިޓަްލ ހި.ރ -3

ޚިާޔނާތްތެިރވެފަިއާވ ކަމަށްބުނާ މަްއސަލަ މިކޮމިަޝނުްނ ަތޙްޤީޤްުކރުމުްނ  އެހޮސްޕިޓަލުެގ މެނޭަޖރ

ީތ މިަމއްސަލަ ިމހިސާބުްނ ކޮްށފައިވާަކމަށް ާޘިބތުކުރެޭވ ަވރަށް ހެކިލިބިފައިުނވާ  އޭނާ ކޮރަޕްޝަންެގ ައމަލެއް 

  .ނިންމީެއވެ

އެހޮސްޕިޓަަލްށ ދިާމާވ ިއަމރޖެންސީ ުރ ރީޖަނަްލ ހޮސްިޕޓަލްގެ މެޭނޖަރ އުނގޫފާ.ރ

ޙާލަތްތަކުަގއި ބޭނުންކުުރމަށް ހަަމޖައްސާަފއިވާ ލޯްނުޗަގއި ައމިއްަލ ދަުތރުަތްއ 

ކުރަމުްނދާކަަމށާއި، އެޮހސްޕިޓަލުގެ ވަށާާފރު ާރނަން ދިްނ ފަިއސާިއްނ ަވށާފާުރ ުނރާަނިއ އޭެގ 

ނުޑ ނަ ުރަދާމފައިވާަކމަާށއި، ިމމަަސއްކަްތ ކުރިަފރާާތ ަމސައްކަްތ ބަދަލުަގިއ ަދގަ

ެގ ާގތް ަބަޔކު ެމދުެވރިކޮށްެގންކަަމށާއި، ބަޖެުޓގެ ޭއނާޙާވާލުކޮށްަފއިަވީނވެްސ އިޢުާލްނ ނުކޮްށ 

ަޤާވޢިދުްނ އޮީފހަްށ  އޭނާވަރަްށ ިގަނ ފައިސާައްށ ޚިޔާާނތްެތރިެވފައިވާަކމަާށއި، 

  .ިގނަުދވަސްުދވަހު ޙާޟިުރަވނީ ަގޑިޖެހިެގންކަމަށް ބުނާ ަމއްސަލަ ،ޙާޟިރުުނވާކަަމާށއި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ގަާވއިުދްނ އޮފީަހށް ޙާޟިުރުނވާ ަކމަށާއި، ގިަނުދަވސްދުަވހު ގެ ެމނޭަޖރ ސްިޕޓަލްއުނގޫފާުރ ރީޖަނަްލ ހޮ.ރ -4

ގެ މަްއޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެްއ އޭނާ ޙާޟިުރވަީނ ގަިޑޖެހިެގްނ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުިރއިުރ 

  .ީމއެވެޘާބިތުާވވަރަށް ހެކިލިބިފައި ނުާވތީ މިހިސާބުން ިމމަްއސަލަ ނިން

ގެ ފައިާސެގ ލިެޔކިޔުްނތަްއ ބެލި ބެލުުމްނ ިލބޭފަިއސާގެ ލިޔެކިޔުްނތައް ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮްފ ަހޔަރ އެިޑއުޭކޝަން 

ދައުަލތުެގ މާިލއްަޔތުެގ ޤަވާޢިުދަގއިާވ ޮގުތެގމަތިްނ ފުިރހަަމ އަްށ ބަަލހައްޓާަފއި ުނާވކަން 

ްލ ފާހަގަކުެރވިަފއިވާތީއާިއ، ވޯރލްްޑ ބޭންކް ެއީހެގދަުށން ދޫކޮްށފައިވާ ސްކޮލަރިޝޕް ތަކުންާނއި ނޭަޝނަ

 1,559,222.49ައށް 2009އޭޕްރިލް  12ން  2008ޖެުނއަރީ  01ފަންޑްެގ ަދށުން ދޫކޮށްަފއިވާ ޯލްނތަކުން 

ައނބުާރ ) އެއްމިލިަޔން ަފސްލައްކަ ަފންާސސް ނުވަހާްސ ދުއިސައްތަ ބާީވސް ރުިފޔާ ާސޅީސް ނުވަލާރި (

ތީާއއި، މިަފއިސާ ގެ ޖުމްަލިއން ދައްކާ ަރީސދުތަކު ލިބިފައިވާަކމަްށ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ހަޔަރ އެޑިުއޭކޝަްނގެ  

އެކައުންޓާިއ  101‐122989‐7701ޖަމާކުަރމުްނާދ ޭބންކް އޮފް މޯްލޑިވްްސ ަގިއ އޮްނަނ ަނންބަރ 

އެްއމިލިަޔން ( 1,584,394.71ނަންބަރ އެކަުއްނޓަށް ިމމުްއދަުތގައި ުޖމްލަ  664އޭ ގަިއ އޮްނނަ .ެއމް.އެމް

ޖަމާކޮށްފައިުވމުން ) ންސަތޭކަ ުނަވދިހަ ހަތަރު ުރފިޔާ ަހތްިދހަެއްއލާރިފަސްލައްކަ ައްށޑިހަހަތަުރހާސް ތި

) ފަންސަވީސްހާްސ އެއްަސތޭކަ ހަްތިދހަދެރުިފާޔ ާބވީްސލާރި( 25,172.22ބަލައިެގންފަިއާވ ފައިސާައށްުވރެްނ 

ރ އެޑިއުޭކޝަނަްށ އިތުރަްށ ބޭންކަްށ ޖަމާކޮށްަފއިވާކަމަްށ ލިޔެކިޔުްނަތކުން ދައްކާތީ، ޑިޕާޓްަމންޓް އޮްފ ހަޔަ

ބަލައިެގންފަިއާވ ފައިސާައްށ އެާތެގ ަފއިސާާއބެހޭ ުމވައްޒަުފްނ ިޚޔާާނތްތެިރވެފަިއވާކަަމށް އެްއވެްސ ހެްއކެއް ިމ 

ނޑައެިޅގެްނ ފައިސާެގ ހިސާބުަތއް އޮޅުވާލައިަފިއވާކަން  ތަޙްީޤަޤްށ ލިބިަފއިުނވުާމއި ައިދ ޚިޔާނާތެްއވުަމްށ ކަ

ގެ ހިާސބުތައް ަޤވާޢިދާ އެްއގޮަތށް ެބލެހެއްޓިފައި ުނވަީނ މުވައްޒަފުްނގެ ިކބާގަިއ އެނގެްނނެތްކަމާިއ ފައިސާ 

ފައިސާެގ ހިސާުބތައް ބެލެެހއްޓުުމގެ ފުިރހަމަ މަުޢލޫމާތު ލިބިަފއި ނެތުމުންަކމާއި ައދި ުމވައްޒަފުން އަވަްސ 

އިާސެގ ަޤވާޢިުދ ތަކަްށ އަުހލުވެިރ އަަވހަްށ ބަދަލުަވުމްނ ގޮްސފަިއވާީތ ާއިއ ައލަްށ ައންަނ މުވައްޒަުފްނެވސް ފަ 

ވެފަިއ ެނުތމުްނ ކަމަށް ފާަހގަވާަކމާއި ައިދ ިމ ަތހްޤީުޤގަިއ ަބޔާްނނެުގނު މީުހްނގެ ބަހުންވެްސ ޑިޕާޓްމަންްޓ 

ެވަފއިވާކަަމްށ ެތރިއޮފް ަހޔަރ އެޑިއުޭކޝަްނގެ މުަވއްޒަފަކު ެއ ޑިޕާޓްމަންޓަްށ ބަލަިއގަތް ަފއިސާއަކަްށ ޚިާޔނާތް

ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮްފ ަހޔަރ އެޑިއުޭކޝަނުްނ ފައިާސ ބަަލއިަގންނައިުރ، ބައެްއފަހަރު ފަިއާސ 

ބަލައިަގތުަމށްފަުހ ދޫކުރާ ރަސީދުަގއި ީސރިއަލް ނަންަބރާއި ަރސީުދ ނަންަބުރ 

ސީރިއަލް ނަންބަުރ ޖަާހފަިއހުންަނ ރަީސދުަތކުގައިވެސް ވަކި ތަރުތީެބްއ ޖަހާފަިއުނވާކަމަާށއި، 

ނުހުްނނަކަަމށާއި، ަފއިާސ ެދއްުކމަްށ ދޫކުާރ ެޗކްތަްއ ޢާްއމުކޮްށ ަޖމާކުަރީނ ެދތިންަމްސ 

  .ފަހުންކަަމށްބުާނ މައްސަލަ
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ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ޑިޕާްޓމަންޓް ޮއފް ހަޔަރ  ައދި .މަްއސަލަ ިމހިސާބުން ނިްނމީެއވެލިބިފައި ުނވުާމއެކު މި ހެކިބަސް

 އެޑިއުކޭޝަނަްށ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުން ލިޭބފައިސާ ަބލައިަގތުުމގަިއ ަހރުަދނާ އުޞޫުލަތކެއް ނެިތ އަިދ އެްއވެސް 

ފައިސާބަަލއިަގތުންަފަދ ކަްނކަމުގައި ބަަލންާވވަރަްށ ރޭުވންތެރިަކމެއްެނތި ަކންކަްނ ެގންގޮސްފަިއވުުމްނނާއި، 

ބެލުމެއް ނެތްކަމުްނާނއި ފައިާސާއބެހޭ ބަޔާ ހަވާުލވެ ޤަވާޢިދާ ެއއްޮގތަށް ކަންަކްނ ކުރަމުންދޭތޯ ބަލާެނ 

ެވ ތަނުެގ ންަވރު ދަށް ފެ ޒިންާމދާުރ ެވރިޔަކު ނެުތމުްނ ސްޕަވައިްޒ ކުުރން މަދުެވ ކުެރވޭމަަސއްކަުތގެ

ަރށްބޮަޑށް ޮބއްސުންާލފަިއވާކަމަްށ ާފހަގަުކރެވިަފއިާވތީާއއި ، ައިދ މިހާުރ ިޑޕާޓްމަންްޓ އޮްފ ހަޔަރ ހިްނގުްނވަ

އެޑިއުކޭޝަްނ އެންޑް ްޓރެއިނިްނ އުވާލާަފިއވާކަމަްށ ިމނިސްޓްީރްނ މިނިސްޓްރީ ޮއްފ ިހއުަމން ރިޯސސް ޔޫުތ 

ން އެޑިޕާްޓމަންޓުން ބަަލއިަގންަނުމންައއި އެންޑް ސްޕޯރްޓްސ ިއން  މަޢްލޫމާތު ލިިބފަިއުވމާއި ައދި ކުރި 

ސްކޮލަރޝިޕްަތުކގެ ފައިސާ ިމާހރު ބަލައިގަްނނަުމންދަނީ ެއމިިންސޓްރީގެ ސްކޮަލރޝިޕް ސެކްޝަުނންކަމަށް 

ކަންކަން އިސްާލޙްކުރުމަްށ  ކޮިމޝަުނން މައްަސލަ ބެުލމުގަިއ ާފހަގަކުރެވިަފއިވާ މަޢްލޫާމތު ިލބިފަިއވުމާއެުކ 

  . ްނގީެއވެހިއުަމން ރިސޯސް ޫޔތު އެންްޑ ްސޕޯރޓްގެ ސްކޮަލރޝިޕް ސެކްަޝަނށް އެ  މިނިސްްޓރީ އޮފް

  

ތިަނދޫ ރީަޖަނލް .ަޤވާއިދާިއ ޚިލާފަށް ގދފޮޓޯކޮޕީ ެމޝިްނތައް ގަުތމުެގ ުމާޢމަލާުތގަިއ ދަޢުަލުތގެ މާލިްއޔަތުގެ މި

ތިަނދޫ ީރޖަނަްލ .ހޮސްޕިޓަލުން ަޢމަލުކޮށްފަިއވާކަަމްށ ތަުހޤީޤަށް ފާަހގަކުރެވޭ ކަންަތްއ އިސްލާހުކުރުމަްށ ގދ

  .ސްޕިޓަލަށް އެްނގުަމށް ހޮ

މި ޮފޓޯކޮޕީ ެމޝިންތަްއ ަގތުުމެގ މުޢާމަލާުތގަިއ ަދޢުލަުތެގ ާމލިއްަޔތުެގ ަޤވާިއދާިއ 

ިތނަދޫ ރީޖަނަްލ ހޮސްޕިޓަލުްނ ޢަމަލުކޮށްަފއިާވކަމަށް ަތހުީޤަޤްށ ާފހަގަކުރެވޭ ކަންތަްއ .ޚިލާފަށް ގދ

ަވަނ  8.05ެއގޮތުްނ ެއޤަާވޢިުދގެ  .ސްިޕަޓލަށް އެްނގުމަށް ނިްނުމނެވެތިނަދޫ ީރޖަަނލް ހޮ.އިސްލާހުކުުރމަށް ގދ

ދުަމތް ޯހދަްނަވީނ ތަކެއްޗާއި ޚިުދމަތް ޯހދުަމށް ހުއްދަޭދ މާއްދާަގއިވާގޮތުެގ މަތިްނ ޯހދަން ޭބނުްނވާ ތަެކއްާޗިއ ޚި

ަވނަ މާއްާދގަިއ  8.10ފޮތް ުނަވތަ ފޯްމ ފުރިަހމަކޮށް ެއކަމަށް ވެިރޔަކު ހުއްދަ ީދގެންކަަމށާއި، ިމަޤވާިއުދެގ 

 ގަްނނަން ޭބނުްނާވ ތަކެްއަޗށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަަކއި ުމދަލަްށ ޯއޑަރުކުރާ ފޯްމ ތަްއޔާރުކޮްށ ެވރިޔަކު

ތިަނޫދ ރީަޖަނލް ހޮސްޕިޓަލުްނ އެސަރަަޙއްދުެގ ެހލްތް ސެންަޓރުތަަކށް ަގނެފަިއާވ ޮފޓޯ ކޮޕީ .ގދ

މެިޝނާ އެއާގުޭޅ ސާާމނު ގަެނފައިަވީނ އިޢުާލންކޮށްެގްނ ޫންނކަމަށާއި، ކޯޓޭޝަންތަެކްއ 

ށާއި، ހޯދަިއެގްނ އަގުެބލި ކަމަށާއި، ނަަމވެސް ެއ ިއންޮވިއސްތަކަކީ ފޭކް ިއސްވޮއިްސތަކެއް ކަމަ

 20،000.00މިހާުރ މިަކމަްށެވސް ފަިއސާ ދައްކާފަިއވާކަމަާށއި، ިއންޮވއިްސ ަހދާފަިއަވނީ 

ވަރަަކްށ  8،000.00ރުފިާޔއަށް ަކމަާށއި، ަނމަވެްސ ެއ އެްއެޗހި ގަނެަފއިވަނީ ގާްތަގނަޑކަށް 

ީރ ަގިއ ެއންޓ2009ްމާްޗ  8ެގ ިއންޮވއިސްތަެކްއ 2009ނޮވެމްަބރ  5ރުފިާޔއަްށ ކަމަާށއި، 

ިނޭމއިރު ބާކީ ހުންަނ ފަިއސާ ފިނޭްނސަށްޭދންެޖހޭއިރު، ެއހެްނ  2009ކޮށްފަިއވާ ަކމަާށއި، 

އެކައުންަޓްށ އެފައިސާިއްނ ލުަމށްފަުހ އެ އިްނވޮއިްސއަްށ ަފިއސާ ދައްކާަފއިާވކަމަށާއި، 

ގަނެަފިއވަީނ ިއންޮވއިސްތަުކގަިއ ހުރި ބްރޭްންޑތަކެއް ނޫްނ ކަމަށާއި، ިމކަމީ ރީަޖަންލ 
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ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ސޮއިކުރަްނާވނެކަމަށާއި، މުާދ ެގްނނައިުރ ައއިސްފަިއވަނީ އޯޑަރުކުރި ތަކެތިތޯ ބަލާ ޗެުކކުރުމަާށއި، މިޤަާވޢިުދެގ 

ވަނަ މާްއދާަގއި ވާގޮތުެގމަތިން މުދާ ަބލަިއގަްނނަްނާވީނ ރަގަޅަށް ޗެކްކޮށްަފއިކަމަާށއި، މިޤަާވޢިދުެގ  8.11

ތި ބަލައިގަތްފަހުން ަބލައިގަނެުވނު ތަކެތީގެ ތެޭރގައި ޯއޑަރުކުިރ ގައި އޮފީހަްށ ތަކެ) ހ(ވަނަ މާްއދާގެ  8.13

) ށ(ތަކެްއޗާިއ ތަާފުތ އެްއޗެްއ ުހރިަނަމ ެއތަކެިތ ިވއްކި ފަރާތަްށ އަނބުާރ ފޮުނވާލަންާވނެަކމަށާއި، އެމާްއާދެގ 

ދައްކާީނ އިްނވޮއިްސ  ގަިއ ައނބުާރ ޮފނުުވުނ ތަކެީތެގ ބަދަލުަގިއ ަރގަުޅ ތަކެިތ އެައދަަދްށ ނުލިޭބނަަމ ަފިއސާ

) ފަންަސވީސް ހާސް( 25،000.00ވަނަ މާްއާދަގއި  8.14އިސްލާހުކުުރމަށްަފހުަގއި ކަމަށާއި، މިަޤވާިޢދުެގ 

ފަރާތަުކން އަުގ ބަަލއިގެްނ އެންެމ ަރގަުޅކަމަްށ  03ރުފިާޔ ަހމަުނާވ މަސައްކަތެްއަނަމ ެއންެމ ަމުދވެގެން 

ކުުރވާނީ ަކަމށާއި، އަދި އެކަަމށް ހުަށހެޅި ަފާރތްތަކުެގ ލިުޔންަތއް ބަލާ ފެންަނ ފަރާތަާކިއ އެމަަސއްކަތް ަހވާލު

ވަަނ  8.15ވަކި ފަާރތެއް ހޮީވ ކީއްެވގެންަކން ބަޔާންކޮްށ އިްސވެރިޔަކު ޮސއިކުރަްނވާނެަކމަށާއި، މި ޤަވާިއުދގެ 

) ވީްސ ހާސްފަންސަ( 25،000.00ގަިއ އެއްަފހަރާ ގަްނނަްނޖެހޭ ތަކެތީެގ ޖުމްލަައގު ) ހ(މާއްދާެގ 

ރުފިާޔއަްށ ުވެރ ބޮޑުވާނަަމ ެއތަކެތި ަގންނަންވާނީ ޢާއްމުޮކށް އިޢުލާންކޮްށގެންިލބޭ އަންދާީސ ިހސާބުތަްއ 

ބަލައިެގންކަމަާށއި، ިމފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތަަކްށ ވަިކވަކި އޯޑަުރ ޯފުމ ޮފނުވައިެގްނ ަގނެފަިއވަީނ އިޢުާލންނުކޮްށ 

ޭވތީާއިއ ެއއްއޮީފހަކުްނ ެއްއދުަވހެްއގަިއ ގިަނ އަދަެދއްެގ މުާދތަކެްއ ތަކެިތަގތުުމެގ ަމޤުަޞުދގައިކަަމްށ ބެލެ

ހޯދުަމށް ވަކިވަިކން ެއދިަފއިަވީނ އެފަދަިއްނ ިއޢުލާން ނުކުރުުމގެ ބޭުނުމގައިކަަމށް ބެލެޭވތީ ެއފަދަިއްނ 

ކަތެްއ ކުރުމަްށ ވަނަ މާްއދާަގއި ދަޢުަލތުެގ މަަސއް 8.22އިއުލާންނުކޮްށ ަތކެތި ުނގަުތމަާށިއ، މިޤަވާޢިުދގެ 

އެްއވެްސ ފަާރތަކާ ަހވާލުކުރަންާވނީ ެއމަސައްަކތެްއ ކުުރވުާމިއ ބެޭހ ގޮުތން އެއްަބސްވުެމއްަގިއ ެދަފރާތުްނ 

ަވނަ މާްއދާަގއި ެމޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަްނޓްފަަދ  8.39ސޮއިކުރުުވމަށްަފުހގައި ަކމަށާއި، މިަޤވާިޢދުގެ 

ގަިއާވ  7.01ަވަތ ގެަރންޓީ ދޭަފރާތަކުްނ ކަަމށާއި، ިމަޤވާިއދުެގ އަގުބޮުޑ ތަެކިތ ހޯަދންާވީނ ޮވރަްނޓީ ނު

ދަޢުލަުތގެ ުމދަާލއި، ަދޢުލަުތގެ ެބލުމުެގ ަދށުަގއި ހުންނަ ުމދަުލގެ ރަޖިސްޓްީރ ބަލަަހއްޓަްނ ެޖހޭނެކަަމށާިއ، 

 ނަަމވެްސ ިމ ފޮޓޯކޮޕީ ެމޝިްނތަްއ ިތަނޫދ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުދަުލެގ ަރޖިސްޓްީރ ނުވަތަ 

އަޕަރސަުއުތ ހެލްތް  އިްނވެންްޓރީައށް އަރުާވފައިނުވާީތ އެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންަތއް އިްނެވންޓްރީއަށް އެުރުވމަށް

  )1/33.(ީސާދ މާެލައއިސް ކޮްށފަިއވާަކމެއްކަމަށް ބުނާ ަމއްސަލަ ޭބުފޅެއްސްޕިޓަލްގެ ހޮ
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 ނަންބަރު 

  . ިތނަޫދ ީރަޖނަލް ޮހސްޕިޓަލަށް ެއންުގމަެށވެ.ގދ ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަަނށް ކޮޕީކޮށް 

ފޮޓޯކޮޕީ  09ނެަފއިާވ ތިނަދޫ ރީަޖނަލް ޮހސްޕިޓަލުްނ އެސަރަޙައްދުެގ ހެލްތް ެސންޓަުރަތކަށް ގަ .ގދ  

 އެހޮސްޕިޓަލަްށ ުހށަހެޅި އިގެންކަމަާށއި،ލަަގނެފަިއވަީނ އިޢުލާންނުޮކށް ކޯޭޓޝަްނތަކެއް ޯހދަިއެގން އަުގބަ  މެިޝން

މިހާުރ ަފއިާސ ފޮޓޯކޮޕީ މެިޝނަްށ  09މި ، ކަމަާށއި ޑޮކިުއމަންްޓތަކެއް އިްނވޮއިްސތަކަކީ ފޭކް  ކޯޓޭޝަންތަާކއި 

) ިވހިހާސް( 20،000.00 ކޮްނމެ ފޮޓޯކޮޕީ މެިޝނެއް ަހދާފަިއަވނީ ަތއްއިްނޮވއިސްމިދައްކާަފއިވާަކމަށާިއ، 

) އަްށހާސް( 8,000ގާްތަގނޑަކަށް ެމޝިނެއް ގަނެފައިވަީނ މެިޝންަތއް  އަށް ކަަމާށއި، ނަަމވެސް އެ ރުފިޔާ 

ެއންޓްީރ ގަިއ  2010ާމޗް  8ެގ އިްނޮވއިްސތަކެްއ 2009ޮނވެމްަބރ  5ވަރަކަްށ ރުފިޔާައށް ކަަމށާއި، 

ިމނިްސޓްރީއަށް  ިނޭމއިރު ބާކީ ުހްނނަ ފައިސާ ިފނޭންސް  2009ކޮށްފަިއވާ ކަަމާށއި، ެއހެންކަުމްނ 

ފައިާސ ދައްކާަފއިވާަކަމށާއި،  ތަކަށްއެފައިސާލުަމށްފަހު އެިއންޮވިއސްަކށް ދޭްނޖެޭހއިރު ެއހެން ެއކައުންޓަ

ރީޖަނަްލ ިތނަޫދ .ީކ ގދްނ ަކމަށާއި، ިމކަމަގަނެަފިއވަީނ ިއންޮވއިސްތަުކގަިއ ހުިރ ބްރޭްންޑތަކެއް ނޫ

ބުާނ     ސީާދ މާލެއަިއސް ކޮށްަފއިާވކަމެއްކަމަްށ އެަކއުންޓްްސ އޮފިަސރ ަޢދުާންނ އިްސމާޢީލް ހޮސްޕިޓަލްގެ 

ތިަނދޫ ީރޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލު އެއިރު ހިްނގެުވމާއި ހަާވލުވެ ުހިރ .މައްސަލަ މިކޮމިޝަުނން ތަްޙީޤުޤކުރިއިރު ގދ

ަޢމަލުކޮށްފަިއވަނީ ަދއުަލތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަާވިއާދ  މުޙަްއމަުދ ޢަރީފުލިލީގެ / ފިޯޔރީ .ގދޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 

ވިުއަގ "ފޮޓޯކޮީޕ މެިޝން ވިއްިކ  09ދޫ ީރޖަނަްލ ހޮސްޕިަޓަލށް ތިނަ .ޚިލާފަށްކަމަްށާވތީާއއި، ިމމައްސަާލަގއި ގދ

ގެ  08މާރްޗ  2010އަށް މި ޮފޓޯކޮޕީ މެިޝްނަތއް ލިބިފަިއވަީނ " ސޮލިއުަޝްނސް ޕްރައިވެޓް ލިިމޓެޑް

 ެގ ނަްމބަރ" ކޮޕިއަރ ޕްލަސް"ފަހުްނ ކަަމްށ ިމ ފޮޓޯކޮޕީ ެމޝިްނތައް ރާްއެޖ ެއތެރެޮކށް ވިއްިކ ަފރާތްަކމަްށވާ 

INV/2010/2008  ިަވނަ  2009އިންވޮއިްސިއން އެނގޭތީ، ިމ މައްސަާލގަިއ ެފންނަންުހރި ލިޔެިކުޔންތަކުަގއ

އަހަުރގެ ތާރީޚްަތކެއް ލިެޔ މި މުާޢމަލާތް ނިްނމާފަިއވާކަމާއި، މި މައްސަާލގެ ިލޔެކިޔުްނތަކުގެ ތާރީޚް ޖެުހމުަގިއ 

ިއ ވަިކވަކިްނ ުމާދ ޯހދުަމށް އެިދަފއިަވނީ އިޢުލާންުނކޮށް ިމ ފުށުއަރާ ކަްނތަްއތަކެއް ހުިރކަމާއި، ެއއްުދވަެހްއގަ

ިތނަޫދ ރީޖަނަްލ ހޮސްޕިަޓލުގެ .މި ަމއްސަާލގައި ގދ، ކަމަްށ ތަުހޤީަޤށް ާޘބިުތާވއިރު ތަކެތި ގަުތމުެގ ޭބނުުމގައި 

ިއން ފައިސާ ޚަަރދުކުރުަމްށ " ަފިއސާ ޚަރަދުކުުރުމގެ ަވުއޗަރ" PV/2010/18-001-411541ނަމްބަރ 
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ތިނަދޫ .ހުއްދަދީަފިއވާީތ އާއި، ިވުއގަ ސޮލިއުަޝންސް ޕްރައިވެޓް ިލމިެޓޑަށް ދޫކުރި ގދ މުޙަްއމަދު ަޢރީފު 

މުޙަްއމަުދ ެޗކުަގއި  002345އެަކއުންްޓގެ ނަމްބަރ  7710-411541-001ރީޖަނަްލ ހޮސްޕިަޓލުގެ ނަމްބަުރ 

ޤާނޫުނ ަނންބަރ (މަނާކުރުުމެގ ޤާޫނުނ ސޮއިކޮްށފައިވާތީ، އެކަުމގައި، ކޮރަޕްަޝން ހުއްޓުވުާމިއ  ޢަރީފު

ވަނަ މާއްދާަގއި ަކނޑައަޅާަފއިވާ މަޤާުމގެ ނުޫފޒު ބޭނުންކޮްށގެްނ ާނޖާއިުޒ ަފއިާދެއްއ  12ގެ ) 2000/2

ެގ ) 2000/2ޤާޫނނު ނަންަބރ (ހޯދުާމިއ ހޯދައިިދނުުމގެ ުކށާއި، ކޮރަޕްޝަްނ ުހއްުޓވުާމއި މަނާކުުރުމގެ ޤާނޫުނ 

ގަިއ ަކނޑައަާޅފަިއާވ ަދއުލަތަްށ ަފއިދާެއއް ލިެބންޮއްތ ަކމެްއގެ ފަިއާދ ަދއުލަތަްށ  )ހ(ވަަނ މާްއާދެގ  13

ލިލީެގ / ިފޔޯީރ .ގދނުލިބޭޮގތަްށ ނުވަތަ ލިެބންޮއްތ ަފިއާދއަްށ ުއނިކަެމއް ލިޭބޮގތަްށ ަޢމަލުކޮށްފަިއވާކަަމްށ 

ީވމާ، ިމމައްސަަލއިގާ، . ިއވެެއވެގެ މައްޗަްށ ާޘބިތުވާކަަމށް ތަްޙީޤޤަްށ ފާހަަގކުެރވިފަމުޙަްއމަުދ ޢަރީފު 

 13ވަނަ މާްއދާއާއި  12ގެ )  2000/2ާޤނޫނު ނަންަބރ (ކޮރަޕްޝަން ުހްއޓުވުމާއި މަނާކުުރމުގެ ާޤނޫނު 

ގެ މަްއޗަްށ ަދއުވާުކރުމަށްޓަަކިއ މުޙަްއމަުދ ޢަރީފު ިލލީގެ / ފިޯޔރީ .ގދގެ ަދށުްނ )ހ(ވަަނ ާމއްާދގެ 

 .އޮފީހަށް މިމަްއަސލަ ފޮުނވީއެވެ ޓަރ ެޖނަރަްލގެ ޝަރީޢަަތށް ހުށަެހޅުމަށް ްޕރޮސިކިއު

 

/ ތިނަދޫ .ިތނަޫދ ރީަޖނަލް ހޮްސޕިޓަލުގެ އެަކއުްނޓްސް އޮފިަސރ ގދ.އަިދ މިަމއްސަަލިއގަިއ ގދ

ވެހެިލ ަޢދުާންނ އިސްމާޢީްލ ަޢމަލުކޮށްފަިއަވީނ ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަުތެގ ަގވާިއާދ ޚިލާަފށްކަމަށްާވތީއާއި، 

ވިުއގަ ސޮލިުއޝަންްސ "ފޮޓޯކޮޕީ މެިޝން ިވއްކި  09ތިަނދޫ ީރަޖަނލް ހޮސްޕިޓަލަށް .މިމަްއސަލާަގއި ގދ

ގެ ފަހުން ކަމަށް މިޮފޓޯކޮޕީ  08މާރޗް  2010އަށް މިފޮޓޯކޮޕީ މެޝިްނތަްއ ިލބިފައިވަނީ " ޕްރައިވެްޓ ލިމިެޓޑް

 INV/2010/2008ރ ގެ ނަމްބަ" ކޮޕިއަރ ޕްލަސް"މެިޝންތަްއ ރާްއޖެ ެއތެރެކޮށް ިވއްކި ފަރާތްަކމަްށވާ 

ަވނަ ައހަރުެގ  2009އިްނވޮއިްސއިން އެނގޭތީ، ިމމަްއސަލައިގައި ެފންނަންުހރި ލިޔެކިުޔންތަކުްނތަކުަގއި 

ތާރީޚްތަެކއް ލިެޔ ިމ މުޢާމަާލްތ ނިންމާފަިއވާކަާމިއ، މިަމއްސަާލެގ ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ތާރީްޚ ެޖހުުމގަިއ ފުުށއަާރ 

ވަެހއްަގއި ވަކިަވކިން ުމދާ ޯހދުަމށް އެދިފަިއަވނީ އިޢުލާންނުކޮށް ިމތަކެތި ކަންތަްއތަކެއް ުހރިކަމާއި، އެްއދު 

ަތކުގަިއ " ުމދަލަްށ ޯއޑަރުކުރާ ޯފމް"ގަުތމުެގ ބޭުނުމަގއި ކަަމށް ތަުހީޤަޤށް ޘާިބތުވިިއރު، މިމަްއސަލާަގއި ިހމެޭނ 
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 ނަންބަރު 

ަފއިސާ ަޚރަދުުކުރމުަގިއ "ާމއި، މުދަަލށް އޯަޑރުކުރުމަްށ ުހއްދަދިީނ ަޢދުނާން އިސްމާޢީލް ަކމަްށ ލިެޔފައިވު

ތަކުަގިއ ބަޖެޓުގައި ފަިއސާ ުހރިކަމަްށ ޢަުދާނން ިއސްމާޢީްލ " ބަލަންޖެޭހ ބެުލންތަކާބެޭހ ފޯމް 

ސޮއިކޮށްފައިުވމާިއ، މިމައްސަާލގެ މުާޢމަލާްތ ނިްނމިކަަމށް ިލޔެކިޔުްނތަކުްނ ފެްނނަންުހރި ތާރީްޚތަކުގަިއ 

އްޓީަގިއ ކަމަށް ެއހޮސްޕިޓަލުެގ ާހޟިީރ ރިޕޯުޓްނ ެއނގޭީތއާއި، ޢަދުާންނ ިއސްާމޢީލް ހުީރ ައހަރީ ޗު 

މިމަްއސަލާެގ ިލޔެކިޔުންތަުކގަިއ މައްސަަލތަކެްއ ހުރިކަމަްށ ަޢދުނާްނ އިސްމާޢީްލގެ ދަށުން އެހޮސްިޕޓަލުގަިއ 

ރުުކރުމަާށއި ތަްއޔާ" ަފއިސާ ަޚރަދުކުުރމުގެ ަވުއޗަރ"މަސައްކަތްކުާރ ިއދާރީ މުަވއްޒަުފްނ ފާހަގަކުުރުމންެވސް 

ލިޔެކިުޔންތައް ުފރިހަމަކުުރމަށް ަޢދުާނން އިްސމާީޢލް އެމުވައްޒަުފްނނަށް އަްނގާފަިއާވކަމަށް ެއމުަވއްަޒުފްނ 

ޤާނޫުނ ނަންބަރ (ތަުހޤީުޤަގއި ުބެނފައިވާތީ އެކަުމަގއި، ކޮރަޕްަޝްނ ުހއްޓުުވމާއި މަނާކުުރމުެގ ާޤނޫުނ 

ަފއިވާ މަޤާުމގެ ނުޫފޒު ބޭނުންކޮްށގެްނ ާނޖާއިުޒ ަފއިާދެއްއ ވަނަ މާއްދާަގއި ަކނޑައަޅާ 12ގެ ) 2000/2

ެގ ) 2000/2ޤާޫނނު ނަންަބރ (ހޯދުާމިއ ހޯދައިިދނުުމގެ ުކށާއި، ކޮރަޕްޝަްނ ުހއްުޓވުާމއި މަނާކުުރުމގެ ޤާނޫުނ 

ލަތަްށ ގަިއ ަކނޑައަޅާފަިއާވ ަދއުލަތަްށ ފަިއދާއެއް ލިެބންޮއްތ ަކމެްއގެ ފަިއާދ ަދއު) ހ(ވަަނ މާްއާދެގ  13

ވެހެިލ / ިތނަޫދ .ނުލިބޭޮގތަްށ ނުަވތަ ލިެބންއޮްތ ަފއިާދއަްށ ުއނިކަެމއް ލިޭބގޮަތށް ަޢމަލުކޮށްފަިއވާކަަމްށ ގދ

ވީމާ، މިަމއްސަލަިއގާ، . ޢަދުާނން އިސްާމޢީލްގެ މައްޗަްށ ޘާބިުތވާކަމަށް ތަްޙީޤޤަށް ާފހަގަކުެރވިަފއިެވއެވެ

 13ވަނަ މާްއދާއާއި  12ގެ )  2000/2ާޤނޫނު ނަންަބރ (ނު ކޮރަޕްޝަން ުހްއޓުވުމާއި ަމނާކުުރމުގެ ާޤނޫ

ެވހެލި ޢަދުާނން އިްސާމޢީލްގެ ަމްއަޗށްެވސް ަދއުވާުކރުމަްށޓަކަިއ / ތިަނދޫ .ގެ ދަުށން ގދ)ހ(ވަަނ ާމއްާދގެ 

 .މިމަްއަސލަ ފޮުނވީއެވެ ޝަރީޢަަތށް ހުށަެހޅުމަށް ްޕރޮސިކިއުޓަރ ެޖނަރަްލެގ އޮފީހަށް 

 

މޮޑެލްެގ  166ބްރޭންްޑެގ ީއ ސްޓޫިޑއޯ " ޮތޝިބާ"ހޮސްޕިަޓލަށް ގަނެަފިއވަނީ  ތިަނޫދ ރީަޖަނލް.ގދ

 INV/2010/2008ެގ ަނމްބަރ " ކޮޕިއަރ ޕްލަސް"ިމ ފޮޯޓކޮޕީ މެޝިްނތަަކކީ . ފޮޓޯކޮޕީ ެމޝިެނވެ 09

ައށް އެއްަފހަރާ ިވއްކާފައިާވ " ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓަރސް"އިންޮވއިސް އިްނ ) 2010ާމރްޗ  08(

ގެ މި ިއންޮވއިސް " ކޮޕިއަރ ޕްލަސް. "ގެ ިލޔެިކޔުންތަކުްނ ަދއްކަެއވެ" ކޮޕިއަރ ޕްލަސް"ކަަމށް މެިޝންތަކެއް
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. ރުިފާޔއަެށވެ) ސޯޅަހާސް( 16،000.00އިްނ ެއނގޭ ޮގުތގަިއ ިމފޮޯޓކޮޕީ މެޝިންަތްއ ިވްއާކފައިވަީނ ެއއްޗެްއ 

މުާދ ރާްއޖެައށް އެތެރެކޮށް ބްރޭންްޑގެ " ތޮޝިބާ "މިމެިޝންަތްއ ރާއްެޖއަށް އެެތރެކުރި ފަރާތަކީ 

ސޯލްޑިސްޓްރިބިުއޓް ކުާރ ފަާރތްަކމަްށވެފައި، އެަފާރތުން މިމެޝިންތައް ވިއްކާަފއިވާ ައގަކީ ރާްއޖޭެގ ާބޒާރުގައި 

ަނމަވެްސ ވިއުަގ ސޮލިުއޝަން ޕްރަިއވެްޓ ލިމިޓެޑުްނ ިމ ފޮޓޯކޮޕީ . މިފަަދ ެމޝިްނ ލިބެންުހރި ައގެވެ

ރުފިޔާައްށ ) ިވހިހާސް( 20,000.00ލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިްއކާފައިަވނީ އެްއެޗއް ތިނަދޫ ރީަޖނަ.މެިޝންތަްއ ގދ

 09ރުފިޔާ ކަަމށްާވތީ، ) ހަަތރުހާސް( 4,000.00ކަމަށްެވފައި، ކޮްނމެ ފޮޓޯކޮޕީ މެިޝނަކުްނ ިއުތރުވެަފއިަވީނ 

އަކީ ދަޢުލަަތްށ ރުފިޔާ ) ތިރީސް ަހާހސް( 36,000.00ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަުތމަްށ އިތުރަށް ޚަަރދުކޮށްފަިއވާ 

ލިބިފައިާވ ގެއްުލމަކަށްާވތީ އެފަިއސާ ައނބުާރ ދަޢުލަަތށް ހޯުދމަށް މިަމއްސަަލއިަގއި ތުހުަމތުުކރެޭވ 

 ވެެހލި ޢަދުނާން ިއސްމާޢީލްގެ / ތިަނދޫ .ލިލީގެ މުޙަްއަމުދ ޢަރީފުާއއި، ގދ/ ފިޔޯރީ .ފަރާތްަތްއކަމަށްާވ ގދ

މިަމއްސަލަ  ުހށަެހުޅމަްށ ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެަނރަލްެގ އޮީފހަށް  ދަުއވާުކރުމަށްޓަކައި ަޝރީޢަތަށްމަްއޗަްށ 

 .ފޮނުީވެއވެ

  

 


