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 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 ޖަނަވަރީ 2018ން  31 ޖަނަވަރީ 2018އަށް 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ގޭގައި ތަނެއް ހަދައި، އެތަން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  ށ.މިލަންދޫ ވަޑާންގެއެއް ހިންގުމަށް 
ޗެކުކުރުމަށްފަހު ޗެކުލިސްޓް ފޮނުވިކަމަށް ބުނެ މިލަންދޫ  މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

 ގައި  2017ޑިސެންބަރު  12މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް  އިންކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފޮނުވާފައިވާތީއާއި އެ ސިސިޓީއެއް 

ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ  ވަޑައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް" ކަމަށްވާތީއާއި އެ ސިޓީއާއެކު،
 މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ  ފޯމެއް އޮންނާތީއާއި އެ" މަޢުލޫމާތު

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ލޯކަލް  ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ
ވަނަ ދައުރަށް ހުވައިކުރެއްވި  3" ފޮނުވާފައިވާ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މިކޮމިޝަނަށް

ލިސްޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ވަޑާންކުރަން ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ  ގެ" ކައުންސިލަރުން 
ކުރަމުންދަނީ  ރައީސް މަސައްކަތް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ޗެކްކުރުމުގެ ކަންތައް  އެއްކައުންސިލްގެ ރައީސް އޭނާގެ ގޭގައި ވޯކްޝޮޕް ށ.މިލަންދޫ
ބަދަލުކުރުމަށް ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ވަޑާންގެއަކަށް ކޮށްފައިވަނީ އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި، އެ ވޯކްޝޮޕް

ނޫންކަމަށާއި،  ތަނެއް ކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވަޑާންކުރިކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެތަނަ
 ގެ ރައީސް ކައުންސިލްގެ ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، އަދި  މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ބިދޭސީން އެތެރެކުރުމަށް ކޯޓާ 

ކުރަމުންދާ  ބޮޑު ބިމެއް ނަގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފައިބަރު ޑިންގީ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ގޭގެ ދެކުނުން
ފައިބަރު ޑިންގީ އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް  ކަމަށާއި، އޮޅުވާލައިގެން ބިދޭސީން އެތެރެކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ 

 ލަބުނާ މައްސަ ބިދޭސީން އެތެރެކުރަންވެގެން ކަމަށް
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

a 



 

2 

 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ފައިބަރ ޑިންގީ އެޅުމުގެ  އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަމުންގެންދަނީ
ވަޑާންގެއަކަށް ހަދާފައިވާ ތަނަކީ  މަސައްކަތަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި،

ކުރާ ތަނެއް ނޫންކަމަށާއި، ވަރަކަށް ވާޑާން  ވާރކް ޝޮޕެއް ކަމަށާއި، އެތަނަކީ އެއްވެސް
ބަދަލުކުރިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ސިވިލް މުވައްޒަފުން ފޯމުގައި  އެތަން ވަޑާންގެއަކަށް

ފޯމުގައި ސޮއިކުރުވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ލައްވައި ކަމަށް  ސޮއިނުކުރުމުން
ކައުންސިލްގެ ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީއާއި، ފޯމުގައި

ހިނގާފައިވަނީ މިގޮތަށްކަން މިލަންދޫ  އެ ފޯމުން އެނގޭތީއާއި، މިކަންނާއިބުރައީސްކަން 
ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އެނގޭނެކަމަށް ޝަކުވާމުވައްޒަފަކަށް  2ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށާއި ބުނެފައިވާތީ، މިކަންކަން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ
އެންގުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގައި  މިކަންކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާގޮތެއް ކޮމިޝަނަށް 

 ށް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލަކީ 
ބާރު ލިބިފައިވާ އުޞޫލަކަށް ވުމާއި،  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އުޞޫލަކަށް ވުމާއެކު އެއީ ޤާނޫނީ

މާގުޅޭ ގެޒެޓުކުރެވެނީ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބާއި ކަ އެފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް
ހޯދައިގެން ކަމަށްވާތީ، އެ އުޞޫލާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް  ދާއިރާތަކުގެ ޤާނޫނީ ލަފާ

ބާޠިލުކުރުމަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާ މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރުން  އޮތްނަމަ، އެކަން
ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މިމައްސަލައާމެދު  ރަނގަޅުވާނެކަމަށް
 ށް ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން " ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 2017ނޮވެންބަރު  02
 ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދިނުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާ " އުޞޫލު  ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ
ނޑެއް އުޞޫލުގައި  ށާއި، މިގޮތުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާނެދެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަ މިންގަ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ބޭންކް ގެރެންޓީއާމެދު
ބައެއް  ޞޫލުގެއަޅާބަލާއިރު ބޭންކް ގެރެންޓީ އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ބޮޑު ކަމަށާއި، އު ވިޔަފާރިތަކާ 

 ބުނާ މައްސަލަ  ފުށުއަރާކަމަށް މާއްދާތައް ފުށުއަރާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ބައެއް މާއްދާތައް ޤާނޫނުތަކާ

2 

ޝަކުވާގައި ބަދަލުގެނެސް  ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލަށް
ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ކަމަށް  ފައިދާވާގޮތަށް ހަދަމުންދާބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުރޫޕަށް 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން ޝަކުވާއިން  އެ ގްރޫޕަށް ފައިދާވާގޮތަށް އެ އޞޫލުގައި ކަ
ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު  އެނގެން ނެތުމާއި، ޝަކުވާ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް  ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަކާއާއި ގެ ޗެއަރމަން ޙައްޖު ޢުމްރާ ގުރޫޕެއް
ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނެސް  ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް މީހުން 

 ބުނާ މައްސަލަ  ފައިދާވާގޮތަށް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ޙައްޖު އުމްރާ ގްރޫޕަށް އިސްވެދެންނެވުނު 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

މިމައްސަލައާމެދު  ފަރާތްތަކެއްވެސް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާއެކު، އެނގޭނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ 
  ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަށް ފިޔަވަޅު

އުޞޫލެއްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ އުޞޫލަކީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅޭ 
ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު  ނެތުމާއި، އެއުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބިޑުތައް

އެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން  ބަލައިގަތުމުގައިބިޑްތައް 
ނެތުމާއި، ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން  ޝަކުވާއިން އެނގެން

 ވަގުތު ދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ވަގުތު ދީފައިވަނީ ކޮން  އުޞޫލާ ޚިލާފަށް
 ތަކަށްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު، މައްސަލަ ކުރިޔަށް ބަޔަކަށް ކޮންގޮ

ބޭނުންވާނަމަ،  ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަން 
ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ  މިކަންކަން އެނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

  ނިންމީއެވެ.މަށްމިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅު

އެކުލަވާލުމަށްފަހު، އެއުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބިޑުތައް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އުޞޫލެއް
 ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ވަގުތު  ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި،

 ބުނާ މައްސަލަ  ދީފައިވާކަމަށް
4 

ނިންމައިގެން ކުރަމުންދާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަކަކީ ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުންޝަކުވާގައި 
ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ  ކަމެއްކަމަށް ވެފައި، ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ނިންމާ

ނުވާތީއާއި، ޝަކުވާ ކުރާ ފަރާތަށް ދައުލަތުން  މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް 
 އްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ލޯނު ނެގިފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަ ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް 

ފައިސާއާމެދު  ކަމެއްކަމަށްވެފައި، އެ ލޯނަށް ރަހުނު ކޮށްފައިވާ ތަނެއް ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ
ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެ މައްސަލަ  ޢަމަލުކުރުމަށް ދަށުކޯޓުން ނިންމާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން

ފަރާތަށްވެސް އޮންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި،  ނު ނެގިއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލޯ
 8.5ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައުލަތުން ދޫކޮށްފައިވާ  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ތަނަކީ

ލޯނަކަށް ރަހުނު ކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ  މިލިއަން ރުފިޔާގެ 
މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެނގެން އޮތްއިރު، އެ  ލިޔުމަކުން
 ލިބިގެންވާކަމަށް ދެކޭކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ދައުލަތަށް

ލޯނެއް ދޫކޮށްފައިވާ  އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ރުމަށްފަހު ނަންބަރު ފިހާރަ ރަހުނު ކު  14ދައުލަތުން ޗާންދަނީމަގު 
ބުނެ ސިވިލް  ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމަށް ކަމަށްއޭނާ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

ނަންބަރު ފިހާރަ ވިއްކާލައި  14 ގެ ދަށުން ޗާންދަނީމަގު Cv-C/2016/1713ކޯޓުގެ ޤަޒިއްޔާ ނަންބަރު 
ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން  އެތަން ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް

 ބުނާ މައްސަލަ ކަމަށްހަމަޖައްސަމުންދާ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

މިމައްސަލައާމެދު  އޮފީހަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ
 ށް ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަ

 
 ވާ ބަޔާންކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އަދި، މިޝަކު

މަސްލަހަތު  މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ، ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށާއި، ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް
ދައުލަތަށް ގެއްލުން  އޮތްކަމަކަށްވާތީ، މިކަމުގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލިބޭފަދަ ކަމެއް ހިމެނޭނަމަ
ލިޔުންތަކަށް ބަލައި މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް  އަދި މިމައްސަލައިގެ މަށް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވު

ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމާއި، އެހެންކަމުން، މިކަމަކީ  ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، މިމައްސަލަ
ނު ކަން ބޮޑުވާ ކަމަކަށްވާތީއާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ނުހަ  މިކޮމިޝަނާއި ދަޢުލަތުންވެސް 

ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ މިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު
ނޑިޔާރުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވުމަ އުއްތަމަ  ށް ނިންމީއެވެ.ފަ

މުއްދަތަށް ފ.ބިލެއްދޫ ސްކޫލުގެ  އިން ފެށިގެން އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ  2018ޖަނަވަރީ  01
 އިޢުލާން  ގައި ކުރ2017ިނޮވެންބަރު  15 ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްސެކިއުރިޓީ 

ފުރިހަމަނުވާތީ  ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް 
ފަހަރަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ  ކަމަށް ދެވަނަ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ

 މިދެއިޢުލާންވެސް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނައަށް ކުރި  ،ކަމަށާއި
 ގައި  2017ޑިސެންބަރު  24އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް 

ހަމަޖައްސާފައިވާ  ގައި 2017ޑިސެންބަރު  28ހަމަޖައްސައި، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން 
ހުށަހެޅުމަށް ދޭންވާނެ ކަމަށް   ބީލަންތަކުގައި ބީލަންކަމަށާއި، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ

ވަނަ ނަންބަރުގައި  1މާއްދާގެ )ބ( ގެ  ވަނަ 10.43ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
، ހަފުތާގެ މުއްދަތެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން )ހަތަރެއް( 4)އެކެއް( ހަފުތާއާއި  1ވަނީ، 

ފ.ބިލެއްދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ  އިން ފެށިގެން އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 2018ޖަނަވަރީ  01
ފަރާތަކުން  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހަތަރުގައި ކުރި  2017ނޮވެންބަރު  15 ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

  ހަމަނުވެގެން   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ޙާޟިރުވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބިޑާއެކުބިޑު 
 ޑިސެންބަރު  12  އެންގުމެއްނެތި  ފަރާތްތަކަށް  ކެންސަލް ކުރި ކަމަށާއި، ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއްފަރާތުގެ ބިޑް 

އޭގެ  ނެރެފައި ހުއްޓާ ފެނުނުއިރު  އިޢުލާނު ސްކޫލްގެ ނޯޓިސްބޯޑަށް ށް ކުރި ގައި ދެވަނަ ފަހަރަ 2017
 2ހުށަހެޅުމަށް ޙާޟިރުވެފައިވާ  މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު 

ކަމަށްވީނަމަވެސް އެ ދެފަރާތުގެ ބިޑު ބަލައިގެންފައިވާ  ފަރާތުންވެސް ޙާޟިރުވެފައިވަނީ ގަޑިޖެހުނު ފަހުން
 ކަމަށް  ފަހަރު އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި  ކަމަށާއި، އަދި ދެވަނަ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ވާ ދުވަހާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ޝާއިޢުކޮށްފައި އެ އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި،  ދުވަހާ ދެމެދު

ހަމަވެފައިވާ  އިޢުލާން ސްކޫލްގެ ނޯޓިސްބޯޑަށް ނެރެފައި ހުއްޓާ ފެނުނުއިރު އޭގެ މުއްދަތު އެ
ދެ ފަރާތުން  ޑު ހުށަހެޅުމަށް ޙާޟިރުވެފައިވާކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބި

ބުނެފައިވިޔަސް، އެކަން ދަންނާނެ  ޙާޟިރުވެފައިވަނީ ގަޑިޖެހުނު ފަހުން ކަމަށް ޝަކުވާގައި
ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު، އެކަން  ހެކިން ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

 ނާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނުފެން އިތުރަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް އޮތްކަމަކަށް 
 ނިންމީއެވެ.

ގޯތީގެ ތެރެއަށް،  147 އަކަފޫޓުގެ 2000ހއ.ހޯރަފުށިން ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ 
ދޫކޮށްލާފައިވާ  ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން  ކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ގުރުއަތުލައިގެން  ގޯތި އިތުރުކޮށް 21އަކަފޫޓުގެ  2400
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން  ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް

 އެދި ކަމަށާއި އެގޮތުގެމަތިން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ލަފައަކަށް  ލަފާދީފައިވާ 
ކުރިޔަށް  ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން، އެކަން އެގޮތަށް

އަންގާފައިވާތީއާއި،  ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް މިކޮމިޝަނުން އެއިދާރާއަށް 
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން

 ގޯތި އިތުރުކޮށްގެން ގޯތި 21ގޯތީގެ ތެރެއަށް  147ގައި، އެ އެއްދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީއި
ނަމަވެސް  ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާމެދު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށާއި،

 ސައިޒެއްގެ ގޯތި އެއްބުރެއްގައި ދޫކުރެވިގެންދާނެތީ  2ގޯތި ދޫކުރާއިރު 
އެކަން  ދޫކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ބުނެފައިވާތީ، އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ގޯތި

އޮތޯރިޓީންނާއި  ކުރަމުންގެންދަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ސަރވޭ
ލޭންޑް ސަރވޭ  މިކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށްވާތީއާއި، މޯލްޑިވްސް 

ކުރީކޮޅުގައި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ވަނަ އަހަރުގެ 2016ގޯތި ދޫކުރުމަށް  147ހއ.ހޯރަފުށިން 
ނުދެވި ލަސްވަމުންގޮސް ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިމިގެން ގޮސްފައިވާ  ކުރި އިޢްލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި

ކައުންސިލުން  ވާ ހުކުރު ދުވަހު ގުރުއަތުލުން ބޭއްވުމަށް މިހާރުގެ 2018ޖަނަވަރީ  12އަދި  ކަމަށާއި
ކުރުމުގެ ކުރިން އެކިފަހަރުމަތިން އެކި  ގޯއްޗަށް އިޢުލާން 147އި، ދޫކުރަން އުޅޭ ނިންމާފައިވާ ކަމަށާ

 21ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާފައިވާ، ގިނަދުވަސްވެފައި އޮތް  ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވި އެކި އެކި 
އެކަމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ  އިގޯތިވެސް، އިތުރު އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާ ނުލައި ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމަ

ތަކުގެ ބޮޑުމިން އެއްވަރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ގޯތި އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އިން
 ގޯތި މިގޮތަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ކައުންސިލުގެ  21ނޫން ކަމަށާއި، މި 
 ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކަމަށް  ބޭނުންވާ ބަޔަކު ތިބުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކަށް ގޯތިއިދާރާއިން ގޯތިދޭން 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

އެއްވެސް ކަމެއް  ލާފަށް އޮތޯރިޓީންނާއި މިކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ގޮތާ ޚި 
ކުރިންވެސް  ކުރަމުންގެންދާކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއި މިމައްސަލައަކީ

މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް  މިކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ
  ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަށް

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ލައްވައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދު ނުކުރުވުމަށް 
ށްފަހު އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އިން އެންގުމަ ގައި މިނިސްޓްރީ 2017ޖަނަވަރީ  12
އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭނާއަށް ދިންއިރު،  ގައި 2017ނޮވެންބަރު  15

އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދު ނުކުރުވުމަށް ކުރިން އެންގި ސަބަބުތަކާ ގުޅޭ  އޭނާ ލައްވައި
 އޮޅުވާލައިގެން ހޯދާފައިވާ  އޭނާއެ މިނިސްޓްރީގައި ހުންނާނެތީ އެއީ  ރެކޯޑުތައް 

ހުކުރުނަމާދު ކޮށްފައިވަނީ  އިމާމުވެ އޭނާށް ބެލެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، ހުއްދައެއްކަމަ
ލައްވައި އިމާމުވެ  އޭނާއެނގޭތީއާއި،  ފަހުން ދިން ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން ޝަކުވާއިން

ގައި އަލުން އެންގުމާ ގުޅިގެން  2017ޑިސެންބަރު  26ހުކުރުނަމާދު ނުކުރުވުމަށް 
ޤަރާރާއި ލިޔުމާ ގުޅިގެން އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވިކައުންސިލުން ނިންމައި ފޮނު 

 އޭނާ ބަލަމުންގެންދާކަން ޝަކުވާއިން އެނގޭތީއާއި، އޭގެފަހުން  އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
މިމައްސަލައާމެދު  އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދު ކުރިކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު،

  ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިމާމުވެ ހުކުރު ނުކުރުމަށް ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ލައްވައި 
 15އެންގުމަށްފަހު  ން ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްފެކްސް މެސެޖަކުއިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ 

އެ ހުއްދައިގެ ދަށުން އެރަށު ކަމަށާއި،  ގައި އަލުން ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ  2017ނޮވެންބަރު 
 2017ޑިސެންބަރު  26ހުކުރުނަމާދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  މަސްޖިދުލްއަބުރާރުގައި އޭނާ އިމާމުވެ 

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ޙަވާލު ނުކުރުމަށްއޭނާއާ އިމާމުވެ ހުކުރުކުރުން  އަނެއްކާވެސް  ގައި
އިސްވެދެންނެވުނު އެންގުމާ ގުޅިގެން، ދާންދޫ ރައްޔިތުން  ކަމަށާއި، މި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެންގި

ލައްވައި  އޭނާ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ފަރާތާމެދު
 ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަންގައިދިނުމަށާއި އަދި ހުކުރު ހުކުރު ކުރުވުމަށް ކަމަށާއި ހުކުރުކުރުން މަނާކުރި ސަބަބު

އެފެއާޒަށް  މެމްބަރުން ސޮއިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 3އެދި ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ  ދިނުމަށް އޭނާއަށް
ކުށުގެ ރެކޯޑު އޭނާގެ ގައި  2018ޖަނަވަރީ  10ގަރާރެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން 

 އޭނާ އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ސާފުކޮށްފައި ފޮނުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހުކުރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ  ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައި ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގައި އެ ހުއްދައިގެ ދަށުން

 ބުނާ މައްސަލަބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް 
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 ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ،ބަލައި  މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި އެހެންމިމައްސަލައަކީ، 
 މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް ރަޖިސްޓަރީވެސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ  މިހާރު އދ.މާމިގިއްޔަށްގޯއްޗެއް އދ.ކުނބުރުދޫ 
 ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އދ.އަތޮޅު  ދޫކޮށްލިއެ ގޯތި ގޯތި ހޯދުމަށްޓަކައި  މާމިގިލިން އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށާއި، 

ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި،  ގޯތީގެ ފަރާތް އެކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރި 
 ބުނާ މައްސަލަ  ޚިލާފަށް އޭނާގެ ބޭބެއެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށް އަދި މިހާރުވެސް އެގޯތީގައި ގަވާއިދާ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

ތަފްޞީލު  މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ބާއްވައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ވަނަ އަހަރު  2017 މަށް ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅު ނޭޅު  ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީމިމައްސަލާގައި 
ސް ހާމަނުކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލުވެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހާމަކުރަމުން ނުދާ ކަމަށާއި، އެފައިސާއަށް ކުރާ

ކުރީކޮޅު ކޮންސެޓް ބާއްވައިގެން ލިބުނު ފައިސާ އާއި ޓީޗަރސްޑޭ  ވަނަ އަހަރު 2017ކަމަށާއި، މިގޮތުން 
އިތުރުން  ރ. )ވިހި ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ތަފްޞީލުގ20000ެ/-ބެލެނިވެރިންގެ އަތުން ނެގި  ފާހަގަކުރުމަށް 

އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ( ) ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ޕީ.ޓީ.އޭ. އިން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް 
 ބުނާ މައްސަލަ  ތަފްޞީލުވެސް ހާމަ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް

10 

ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  ލ.ހިތަދޫގައި ހަދަމުންގެންދާ ފުޓްސެލް ދަނޑަކީ ސަރުކާރުގެ 
ނޑެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ހަދަމުންގެންދާ ހެޅި ފަރާތުން ދަ

  2/2000ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ ޝަކުވާގައި ، ބުނެފައިވުމާއެކު
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ހިމެނިފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ  )ކޮރަޕްޝަން
 ވަޅު ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަ  ޢަމަލުތަކުގެ 

 ނޭޅުމަށްނިންމީއެވެ.
 

 އަދި، މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި ކުރެހުމުގައިވާ ޚިލާފަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، އެކަން

ކޯޕަރޭޝަނުގެ  ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަށާއި، މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 މަށް ނިންމީއެވެ.ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދެކުނުގައި އޮތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން، ލ.ހިތަދޫގައި ހިތަދޫ
ނޑެއް ހެދުމުގެ ނޑު ހަދަމުންދަ ހުސްބިމުގައި ފުޓްސަލް ދަ ނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ ބިމުގައި ދަ

ނޑުގެ ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ތަނބުތައް  އިދާރާގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ކަމަށާއި، ދަ
ކޮށްފައި ވަނީ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް  ޖަހައި މިހާރު ނިންމާފައިވާއިރު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި އެކަން

 ހަރުކުރުމަށްޓައި ޖަހާ ކޮންމެ ތަނބެއްގެ އެތެރޭގައި ދަނގަނޑު އޮތީ ފެންސް  ކަމަށާއި، ތަނބުތައް ޖަހާގޮތަށް 
ނޑުގެ  ފޫޓު  4ވަށައިގެން ރާނާފައި ހުރި  ހޮޅިއެއް ލާގޮތަށް، އަދި އެއިން ކޮންމެ ހޮޅިއެއްގެ ދެފަރާތުގައި )ދަ

ނޑާއި ރިންގް ލައްވާގޮތަށް ނަމަވެސް އެ  އުސްމިނުގެ ފާރުގެ ތެރެއަށްވާ ހިސާބުގައި( ދަގަނޑު ކޮންކްރީޓް ދަގަ
 ބުނާ މައްސަލަ  ނުލައްވާ ކަމަށް

11 

ދައުލަތް ބައިވެރިވާ ތަނެއް ކަމަށް  ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ނުވަތަ
ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ކުރާ ކަންތައްތަކާއި  ނުވެފައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތް 

މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާ  މުދަލާއި ފައިސާއާ ގުޅޭ  ދައުލަތުގެ
މުދަލާއި ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ  ކަންތައްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ

ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ، މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށް  މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ

ފަންގިފިލާ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުޅުވާލި ބީލަމުގައި  02ވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުން އެ ކުންފުނި ހިންގާ އިމާރާތުގެ ދި
 02ދެފަރާތް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ދެފަރާތުން ހުށަހެޅި  ގުޅުންހުރިދެ ފަރާތަކީ  2 ވެފައިވާ ބައިވެރި

ކަމަށާއި، ބީލަން  ސޮއިކޮށްފައިވާނީ އެއްފަރާތަކުން ކަމަށާއި، އަދި ފޯމުގެ އަތުލިޔުންވެސް އެއްގޮތް ބީލަމުގައި
ނެއް ފަރާތުން ހުށަހެޅީ ކުޑަ އަގެއް ކަމަށާއި، އަ ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި އެއްފަރާތަކުން ބޮޑުއަގެއް ހުށަހަޅައި

އަނެއް ކަރުދާހުގައި ހީރަސްނުޖަހާ ވަނީ ކްލިޕްކޮށްފައި ކަމަށާއި،  ބީލަން އޭގެތެރއިން އެއް ކުންފުނީގެ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 ނަންބަރު 

 2000/2ސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ، މި މައް ޝަކުވާ
ކޮރަޕްޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ )

-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1)ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ  ކަރުދާހުގައި އޮތީ ދެގަނޑު ކަމަށާއި، މިއީ ބީލަން ކަރުދާހުގައިކުންފުނީގެ 
ގާތުގައި ވަކި ފަރާތެއް ބީލަމުގެ ލިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުމަށް  އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި، ކަމަށާއި ލާފު ކަމެއްޚި

ބަލަންވާނީ ބީލަން  ކުރަމުން ދާއިރު އެކަން ބަލާނެ ކަމަށް ބުނިނަމަވެސް ލިޔުންތައް ހަމަތޯ  ބުނުމުން ދިރާސާ
ށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ރެޑްކްރެސްންޓުން މި ބަޔާންކޮ  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށް ޓީއޯއާރުގައި

 ޖަހާފައިވަނީވެސް ވަކި ބަޔަކަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށާއި، ބީލަން  60ބީލަމުގެ އަގަށް %
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކުރަންވާނެ ކަމަށް ޓީއޯއާރުގައި  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު 

 އިންޓަވިއު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އްވެސް ފަރާތަކާކުންފުނީގެ އެ

 


