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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ރިކަވަރީ ސްކީމް އަކީ، ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު  19މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮވިޑް
އިޤްތިޞާދަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުން ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ  19ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް

 .އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އިޢުލާން ކުރި އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްކީމް އެކެވެ

ށަހަޅާފައިނުވާކަން ބޭންކް އޮފް އެގޮތުން، އެ ސްކީމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ފޯމު ހު 
( ސިޓީ އަދި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 2020އޮގަސްޓް  27) BML/LEGAL/2020/1416 މޯލްޑިވްސްގެ ނަންބަރު

 .( ސިޓީން އެނގެއެވ2020ެސެޕްޓެމްބަރު  23)  SDFC/123/2020/786 ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު އެ ޕްރައިވެޓް  2016ޑިމާންޑް ލޯން )ބީ.އެމް.އެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯން(  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރާ
ކުންފުނިން  ނަގާފައިވާކަމާއި، ނޮން ޕާފޯމިން ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި އޮއްވައި އެ ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ބޭންކް އޮފް 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ބޮޑު އަދަދަކުން ޖަމާކޮށްފައިވާ 
ނިންމި އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ތަޢާރަފްކުރުމަށް  19-ފައިސާއަކީ ކޮވިޑް 

އިޤްތިޞާދު ރިކަވަރީ ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 
ލޯނަށް އެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި ޝަރުތުޙަމަވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން 
ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް އެ 

އަށް ، ފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮ
ލިބިފައިވާ ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގެ މަޢުލޫމާތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، އެ 
މަޢުލޫމާތު، ސަރުކާރުން ޢާންމުކުރުމުގެ ކުރީގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރގެ 
ޢާއިލީ ވިޔަފާރި މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް 

އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން 19-ންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި، ކޮވިޑްކުންފުންޏަށް ދީގެ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ދައްކާފައި މޯލްޑިވްސްގެ ލިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
  ރިކަވަރީ ސްކީމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުންކަން ސާބިތު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތެވެ. 19އެވަނީ ކޮވިޑް

ހޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ތަޢާރަފް ކުރި އިޤްތިޞާދީ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖާބެ 19ކޮވިޑް
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު

CSO(C)/2020/764-1 (27  ްސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އިޤްތިޞާދީ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖްގައި ހިމެނޭ 2020އޮގަސްޓ ) 
ރިކަވަރީ ސްކީމްއަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ  19ކޮވިޑް

ސްކީމެއްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުން އެނގެއެވެ. އެ ސްކީމްއާ 
ރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައި ބާއްވާފައިވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެފައި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓް 

ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ މަޢުލޫމާތަކީ ސަރުކާރުން އާންމުކުރުމުގެ  19ނުވާކަން ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގެއެވެ. ކޮވިޑް
އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު ކަމަށްވީނަމަވެސް، ސަރުކާރުން އެކަން އާންމު ކުރުމުގެ ކުރިން، ކުރިން ވެސިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަށް 

  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެނގެން ނުޖެހޭ ބަޔަކަށް އާންމުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކެއްނެތެވެ.

ވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ވަނަ ދުވަހު މި މައްސަލައިގެ ޝަކު  16މާރިޗު  2020މީގެ އިތުރަށް 
އެއީ ކޮންގޮތަކުން  ،)ދެމިލިއަން ސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްހާސް( ރުފިޔާ ޖަމާކުރުމަށް ބީ.އެމް.އެލް އަށް ދިޔުމުން  2,158,000.00

އާއި، އެ ފައިސާ އެ ކުންފުނީގެ ލިބުނު ފައިސާއެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފައި ނުވާތީ
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްނުދީގެން، އެ މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ފޯރާފައި ނުވާކަމަށް މި 

ދިނުމަށް އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ސްކީމް ލޯން އެ ކުންފުންޏަށް ހޯދައި 19މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، ކޮވިޑް
މިނިސްޓަރގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރުގެ ހެކިނެތަތީ، މި 

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތަޢާރަފްކުރުމަށް ނިންމި އިޤްތިޞާދު ރިކަވަރީ ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ކުންފުނިތަކަށް 
ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ލޯނު އެ ކުންފުންޏަށް ހޯދައިދިނުމަށް އިކޮނޮމިކް 

 ނާ މައްސަލަ.މިނިސްޓަރ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބު
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނަންބަރު
 .ނިންމީއެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި، 
މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ސްކޮލަޝިޕްގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭފައި މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ އެލޯނެއް 

އްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިވުން ހިމަނާފައި ވީނަމަވެސް ބައެއް އިޢުލާންތަކުގައި ލޯން ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުން ހިމަނާފައިނުވާކަން ދަ
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އަދި މިފަދަ ބައެއް އިޢުލާންތަކުގެ ނޯމިނޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި އެކަން ޔަޤީންކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާކަމާއި، މިފަދަ 

ދާރީ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަވާކަމާއި، މީގެއިތުރުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަބަބުތައް ބުނެދޭއިރު ހުރިހާ ތަފާތު ހުރުމަކީ އި
ސަބަބުތައް ބުނެ ނުދިނުމަކީވެސް އިދާރީ މައްސަލައެއެކަމާއި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ އިޢުލާން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި 

ގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  30ގައެވެ. ނަމަވެސް މި އިޢުލާން ގެޒެޓްގައި  2020ބަރު އޮކްޓޫ 04ޝާޢިއުކޮށްފައިވަނީ 
ޝާޢިއުކޮށްފައިވާކަމާއި، ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރާ ތާރީޚުގައި ވެބްސައިޓްގައި އިޢުލާން ޝާއިޢުނުކުރުމަކީވެސް އިދާރީ 

 މިފަދަ އުޞޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް ހިރާސް އަދި .މައްސަލައެއްކަމަށް ވުމުން މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ
 އޮތްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނިންމީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ "އެސް.ޑީ.ޖީ 
އި މިނިސްޓްރީން ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް" އަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި އުޞޫލަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާކަމަށާއި، މި 
ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވަނީ  ސްކޮލަރޝިޕްގެ އިޢުލާނު މިނިސްޓްރީގެ

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށްވުރެ ފަހުންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް 
 .ބުނާ މައްސަލަ

2 

ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮލިޓީ އެޝޫރެންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނެގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ހުޅުމާލެ 
ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އޭނާއަށްވުރެ މާ ތަޖުރިބާ ހުރި އަދި އެ ދާއިރާގައި ގިނަދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައި ތިބި 

ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގުމުގައި ބަލަނީ ހަމައެކަނި  ،އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސްމީހުން އެ ވަޒީފާ
ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގުމުގައި ތަޖުރިބާގެ އިތުރަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި އިންޓަވިއު ފަދަ ކަންކަމަށް  ،ތަޖުރިބާއަށް ކަމަށް ނުވުމާއި

މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތްއިރު އެފަރާތާ ގުޅޭނެ ގޮތުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދީފައި  ،ބަލަމުން ގެންދާތީއާއި
 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމުން ،ނެތުމާއެކު

ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ވަޒީފާ  ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮލިޓީ އެޝޫރެންސް
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނެގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް 

 .މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ފޫޓުގެ ބިން، އާއްމު ވިޔަފާރިކުރުމަށް، ކުއްޔަށް ހިފާނެ  40x50މަރަދޫ އަވަށު "ލޯކަލް މާރުކޭޓު" އިމާރާތުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައިވާ 
( 2019އޮގަސްޓު  21) 426-AB/426/2019/297(IUL)ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 

އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާނާ  ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، 4އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން  4ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައި، ބިޑް ހުށަހެޅި 

ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެއީ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑާއި އަމިއްލަ 
 ބިޑެއްކަމާއި، މި ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއަކީ ދެފަރާތުން ގުޅިގެން ވާދަވެރި ބީލަމެއްކަން ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ބާޠިލްކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއްކަމުގައި ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ އެ ދެ ފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްއަށް މާކްސް ނުދީ އެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް
 4ގެ  17.17ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، އެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެގޮތުގެމަތިން ބާޠިލްކުރުމަށް ނިންމީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 5އަދި 

ލްކުރެވުނު ދެ ބިޑު ބެލިބެލުމުގައި، މި ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި، ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި މި މައްސަލާ ގުޅިގެން ބާޠި
މިއީ މި ދެފަރާތުން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ  ،އަދަދުތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެހެންކަމުން

 މާއި، ބިޑެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަ

އިސްވެދެންނެވުނު ދެފަރާތް ފިޔަވައި ދެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓު ކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި  ،އެހެންކަމުން
 މި ދެފަރާތުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ 

-426(AGR)މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑްކޮށް، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
AB/INDIV/2020/27 ،ިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއ 

ޑާއި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބި، މި މައްސަލައިގެ ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު
އެ ދެފަރާތުން ގުޅިގެން ބިޑް ، ހުށަހަޅާފައިވާ  އިތުރުބިޑެއް ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ

ބިން، ފޫޓުގެ  40x50ހުށަހަޅާފައިވާތީކަން އެނގޭތީއާއި، ސ.މަރަދޫ އަވަށު "ލޯކަލް މާރުކޭޓު" އިމާރާތުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައިވާ 

 x4050އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ހުޅަނގު އުތުރަށް އޮތް 
ފޫޓުގެ ބިން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި 

އެވޯޑް ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑު 
 .ފަރާތަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

-426(IUL)އާއްމު ވިޔަފާރިކުރުމަށް، ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
AB/426/2019/297 (21  ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން 2019އޮގަސްޓ )

ށްވާތީއާއި އަދި އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ކަމަ
މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށާއި، މި ދެފަރާތް ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފާހަގަވެފައިވާތީ މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނިންމީއެވެ.ފިނޭންސްގެ ބީލަމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަމާ

ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށާއި ލިބިފައިހުރި  2020އޮކްޓޫބަރު  22ފަރާތުން  ހުށަހެޅި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ 
 ހުށަހެޅި ( އިޢުލާނާގުޅިގެން ޝަކުވާ 2020މާރިޗު  08) 202-A/32/2020/1(IUL)ނަންބަރު  ،އެހެން ލިއުންތަކަށް ބަލާއިރު

އަށް  2.1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  271ގެ  2014އޭނާހުރީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ،ފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިއިރު
ންބަރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިކަމާއި ވަނަ ނަ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  47ރިޢާޔަތްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 
)ހައެއް(  6ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  78ގެ  2014އަދި އޭރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ފަރާތް ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް  ހުށަހެޅި މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމައެއް ނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ އިޢުލާނާގުޅިގެން ޝަކުވާ
-188މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

ER/472/2020/15 (23  ިސިޓީއިން ޝަކުވ2020ާޖުލައ ) ިފަރާތް އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް އެ  ހުށަހެޅ
 ނިންމީއެވެ. ސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާތީކަން އެނގެންއޮންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް މިނި

އަދި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް ސެކްޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2020މާރިޗް  08) A/1/2020/32-(IUL)202ންބަރު މީހަކު ހޯދުމަށް އެ އޮތޯރިޓިން ކޮށްފައިވާ ނަ

ފަރާތެއް އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި ވަޒީފާއަށް  03ފަރާތުގެ ތެރެއިން  04އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި 
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ  އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް

 ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުދީ އަލުން އިމްތިޙާނުދީގެން ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ އަލުން 
( ސިޓީން އެ 2020ސެޕްޓެންބަރ  23) C3/472/2020/5-123ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް ސެކްޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ 

ވަޒީފާ  ހޮވުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މީހަކު
  .ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

-123(DIR)މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ފޮނުވުނު މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 
C1/202/2020/6 (30  ްލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި 2020އޮގަސްޓ )

( ސީޓީ 2020ޖުލައި  23) ER/472/2020/15-188ޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ލި
( ސިޓީއަށް 2020އޮކްޓޫބަރ  15) 472/123/2020/9ހިމެނިފައި ނުވާތީކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 

ނިސްޓްރީން  ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ވަނަ ދުވަހު އެ މި 2020އޮކްޓޫބަރ  19ޙަވާލާދީ 
188-ER/472/2020/15 (23  ިސިޓީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން 2020ޖުލައ )

ޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރިވިއުކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް ސެކް
މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ނިމިފައިވާ ހިސާބުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު މި ކޮމިޝަނުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ވާހަކަ 

ޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ނިންމީއެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައް މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާގޮތުން އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު  11( ގެ 2019މާރިޗު  18)ފުރަތަމަ އިސްލާހު( ) 2018އުސޫލުތައް 

ޅާފައިވާ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކަނޑައަ 30ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 
ފޯމް( ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  A2މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކޮށް، "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓު" )

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
ންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނަޅާ ގޮސްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހުށަހަޅަ

 ނިންމީއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް

ޓިފައިހުރި ގާޑިޔާތައް މިހާރު ހުރި ސަރަހައްދަކީ ރަސްފަންނު ބީޗާ ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދު ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ބެހެއް
ގާޑިޔާތައް ހިންގަމުންދަނީ ، ގުޅާލުމަށްޓަކައި އޭގެކުރިންވެސް ހުސްކުރުމުގެ ނޯޓިސް ދެވިފައިވާ ގާޑިޔާތަކެއް ކަމަށާއި

އެއްބަސްވުމެއްނެތި އެ ކައުންސިލުން ދީފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންކަމަށާއި، އެފަދަ ގާޑިޔާތަކަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު 
ޝަން އޭޖެންސީން ގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކް 2019ރައްޔިތުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ހޯދަމުން ގެންދާ ތަންތަން ކަމަށްވުމާއެކު އޮގަސްޓު 

ތި ގާޑިޔާތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަމާ ބެހޭގޮތުން ކުރި ސަރވޭއާ ގުޅިގެން އެ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ގާޑިޔާތަކުގައި ކާބޯތަކެ
ޓަށް ވިއްކުން އެންމެ އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވުމާއެކު، އެ ކައުންސިލްގެ މާރުކޭޓްތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން އެ ރިޕޯ

ވެސްޓްޕާރކް ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވިޔަފާރި ގާޑިޔާތަކުގެ ތެރެއިން 
ނަގައި ތަން ހުސްކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގާޑިޔާ އެތަނުން  03

ގާޑިޔާ ފިޔަވައި ފިޔަވައި  03އޮކްޓޫބަރަށް ހަމަވިއިރު  10ދީފައިވާ މުއްދަތު 
އެހެން ގާޑިޔާތައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީހުން ފޮނުވައިގެން ރޫޅާ، ނަގާފައި 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

 10ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގެ ގާޑިޔާތައް ބަންދުކޮށް އެ ސަރަހައްދު ހުސްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި ކަމަށާއި، 
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނުނަގާ ހުންނަ ގާޑިޔަލާއި ތަކެތި ނަގާ ތަން ހުސްކޮށް ސާފުކުރުމަށާއި އެފަދަ ތަކެތި  2019އޮކްޓޫބަރު 
ޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނައްތާލެވޭނެ ކަމުގައި އަންގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ކުނި މެނޭ

ގާޑިޔާ ހުރިކަމަށާއި އެ ތިން ގާޑިޔާވެސް މަގު  03އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި ނުނަގައިހުރި 
ގަޑިޔާ ނަގައިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބަޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ  03ޖެހުމުން، ހަދަން މަގު ހުސްކުރަން

 ކަމަށާއި، ގާޑިޔާތައް ނަގަން އެންގި މުއްދަތުގައި ނުނަގާހުރި ގާޑިޔާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ގާޑިޔަލެއް ނުނަގާ އެ ސަރަހައްދުގައި 
 ވާ ކަމަށާއި،ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިނު 

އެހެންނަމަވެސް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގާޑިޔާތައް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވިއިރު ހުއްދަ ނުނަގާ ހިންގަމުން ދިޔަ ގާޑިޔަލާއި އަދި 
އަކުން ލޮކޭޝަން 06ބައެއް ގާޑިޔާތައް ނުހިންގާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުމުން، މާލޭ ސިޓީގައި ގާޑިޔާތައް ހިންގަމުންދިޔަ 

ގާޑިޔަލެއް ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ސަރަހައްދު ބަދަލުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެ ދެގާޑިޔާގެ ލޮކޭޝަން ބަދަލުކުރެވުނީ މާލޭ ސިޓީ  02
ކައުންސިލުގެ ގާޑިޔާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ކައުންސިލަރުންނާ ކަމާބެހޭ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒިފުންނާއެކު ގާޑިޔާތައް ހުރި 

ގޮސް ކުރެވުނު ގާޑިޔާތަކުގެ ސަރވޭގައި ކޮމެޓީން، ގާޑިޔާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސީދާ އެ  ލޮކޭޝަންތަކަށް 
 ފަރާތްކަމަށް ފެނިގެންކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި، 02ވިޔަފާރީގައި ދެމިތިބީ އެ 

ގާޑިޔާއަކީ ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގާޑިޔާއެއް ކަމަށާއި އެ ގާޑިޔާ ބަދަލުކުރެވުނީ  01ގާޑިޔާގެ ތެރެއިން  02އަދި، މި 
އާސަހަރާ ހުރި ސަރަހައްދަށް ކަމަށާއި، ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުން ގާޑިޔާތައް ނަގަން އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ގާޑިޔާ ވަނީ އެ 

 އުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި،ސަރަހައްދުން ބަދަލުކުރެވިފައިކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކަ

ކުގެ އެހެންކަމުން، މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ވެސްޓްޕާރކް ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވިޔަފާރި ގާޑިޔާތަ
އޮކްޓޫބަރަށް ހަމަވިއިރު  10އްދަތު ތެރެއިން ގާޑިޔާތައް އެތަނުން ނަގައި ތަން ހުސްކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދީފައިވާ މު

ގާޑިޔާ  03ގާޑިޔާ ފިޔަވައި އެހެން ގާޑިޔާތައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީހުން ފޮނުވައިގެން ރޫޅައި ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، މި  03

އި ގާޑިޔާ އެތަނުން ނަގާފައި ނުވަނީ ބައެއްގެ ނުފޫޒާ 03ވާކަމަށާއި، މި 
 .ބާރުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ދުގައި ނުނަގައި އެތަނުން ނަގާފައިނުވަނީ ބައެއްގެ ނުފޫޒާއި ބާރުން ކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނިނަމަވެސް، އެ ސަރަހައް
ގާޑިޔާވެސް އެ ސަރަހައްދުން ނަގައިގެން ގެންގޮސްފައިވާނެކަމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ބުނެފައިވާތީ، މި މައްސަލަ  03ހުރި 

 ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ށ.ނަރުދޫން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
އެހެން ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ބިންތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ކައުންސިލުން ނުދޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ،ކަމަށާއި

ބިން ދޫކުރީ ކޮން ބަޔަކަށްކަން އަދި ބިން ހޯދުމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނީ ކޮން ބަޔަކަށްކަން ބުނަން  ،ބުނެފައިވާއިރު
)އެކެއް(  1ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާންނުކޮށް  ،ރާތުން ބުނެފައިވުމާއިބޭނުންނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަ

އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެކަމަށް "ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން 
 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،ންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކުވަނަ ނަ  5ވަނަ މާއްދާގެ  8ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ށ.ނަރުދޫން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބިން ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން 

ފުރުޞަތު ކައުންސިލުން ނުދޭކަމަށް  ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ބިންތަކަށް އެދުމުގެ
 ބުނާ މައްސަލަ.

7 

ޅ.ނައިފަރުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏަކަށް ކަމާއި، އެ 
އަން )އެއްމިލި 1,158,600.26ކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން 

އެއްސަތޭކަފަންސާސްއަށްހާސް ހަސަތޭކަ ޕޮއިންޓް ދޭއްހަޔެއް( ރުފިޔާ އަށްކަމާއި، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ 
ގެ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ގެންގުޅެންވީ އާންމު އުސޫލުތަކުގެ )ފ( ގައި އަމިއްލަ  8.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ލިބެންހުރި ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ތަނަކުން އެ ޚިދުމަތް  ،ރާތަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނީފަ
ލިބެންނެތްނަމަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މި ކުންފުންޏަކީ ދައުލަތުގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމުން މި މަސައްކަތް އެ 

ގެން ކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލޭނެ ހަމައެއް ނެތުމުން ޙަވާލާދީފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށް 
 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީގު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ

މިލިއަން ރުފިޔާ  1.6ޅ.ނައިފަރުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް 
 މައްސަލަ. ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ

8 

އާއި ގުޅިގެން ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފުންގެ  19-ކޮވިޑް 
އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުޅުވާލި ބީލަމާ ގުޅިގެން ކޮޓަރިއަކަށް ހުށަހަޅާ ރޭޓާއި ކެއުމަށް ހުށަހަޅާ 

އާއި ގުޅިގެން ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގައި  19-ކޮވިޑް 
މަސައްކަތްކުރައްވާ ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ދަ މަޢުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅަން އޮތްނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ލިބެނީ ހަމައެކަނި ހުށަހަޅާ ކޮޓަރީގެ އަދަދަށް ބިނާކޮށް އެންމެ ގިނަ ރޭޓް ފަ 
 13ބިޑާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  ،ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި 100އަދަދެއްގެ ކޮޓަރި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  07ގެ ކުރިން އީމެއިލްކުރުމަށް އޮތްއިރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  12:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2020ސެޕްޓެންބަރު 
ގައި ފޮނުވި އީމެއިލަށް ޖަވާބު ދީފައިނުވާ ކަމަށް މި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް )ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 

އި ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްނުދީ ބިޑް ގަ 2020ސެޕްޓެންބަރު  16ކޮޕީކޮށް( 
ން އެވޯޑްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

ގައި މިނިސްޓްރީ  2020އޮގަސްޓު  28އި،  މި ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށާ
އިޢުލާނާ އެކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާގޮތުން ބިޑްތައް  23-OAA/23/2020/120(IUL)އޮފް ހެލްތުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހަމައެކަނި ހުށަހަޅާ ކޮޓަރީގެ އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޝަކުވާގަ
ކޮޓަރީގެ ކުއްޔަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ބޮޑު ރޭޓްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތަށް  ،އަދަދަށްކަމަށް ވީނަމަވެސް

ޓް އަގުތައް ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، އަދި މީގެ އިތުރަށް ކެއުމަށް މީހަކަށް ދުވާލަކަށް ނަގާނެ ރޭ 
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ފަރާތްތައް ބައިތިއްބާނެ  ،ޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި އިޢުލާނުގެ ފަހުންހުށަހެޅުމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ޝީ

އިޢުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، އެ  23-OAA/23/2020/162(IUL)ގައި ނަންބަރު:  2020އޮކްޓޫބަރު  21ތަންތަން ހޯދުމަށް 
 ހަމަޖައްސާފައިވަނީވެސް ކުރިން ބުނެވުނުގޮތަށް ހަމައެކަނި ހުށަހަޅާ ކޮޓަރީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް 

މުގައި އަދަދަށްކަމާއި، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކޮޓަރީގެ ކުއްޔަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ބޮޑު ރޭޓްތަކެއް ކަނޑައަޅަފައިވާތީ، ބިޑު އެވޯޑުކުރު
 މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.އަގަށް ރިއާޔަތްނުކުރާކަމަށް ބެލެވެންނެތުމާއެކު 

ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުޅުވާލި ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 
ހެޅުމުން އެކަމަށް ޖަވާބުނުދީ ބީލަން ކުރިއަށް ހޯދުމަށް ހުށަ

 ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މި ކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް 
ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނީ ކޮން  ،ނަ ދުވަހު ފޯނުން ގުޅާފައި ބުނެފައިވުމާއިވަ 2020ސެޕްޓެންބަރު  30ހުށަހަޅާފައިނުވާނެކަމަށް 

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ،ގޯއްޗަކަށްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު
ވަނަ  2020އޮކްޓޫބަރ  05އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ،އެނގޭނެކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ

ދުވަހު އެ ފަރާތަށް ގުޅުމުން ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަކީ އެ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުން 

ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމަކާނުލައި އަދި ގޯތީގެ ލ.ގަމުން 
ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވަނިކޮށް ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ގޯއްޗަށް 

 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ތެއްގެ ގޯއްޗެއް ނިޔާވި ފަރާތުގެ ދަރިންގެ ނަމުގައި މިހެން މިކަން ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ނިޔާވެފައިވާ ފަރާ ،އަންނަ އުޞޫލެއް ކަމަށާއި
ވަނަ އަހަރު ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ  2014ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ނިޔާވި ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން  

ން މި މައްސަލަ ލ. ގަމު ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައި ނުދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތު
ނިޔާވި ފަރާތުގެ ވާރިޘުން ކަނޑައެޅުމަކީ  ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ނިޔާވި ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށާއި

ދޭނީ ޝަރީޢަތުން ވާރިޘުންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވުމުން އެ ވާރިޘުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހެއް
ވާރިޘުން ކަނޑައަޅައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުންކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ 

ރީ މި ޙުކުމާ ގުޅިގެން ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓް  ،ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާތީ
ފޯމުގައި ނިޔާވި މީހާގެ ފަރާތުން ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅީ ކާކުކަން ބަޔާންކޮށްފައި  ،ހައްދައިދެމުން އަންނަކަމަށާއި

މިއީ ކޮން ގޯއްޗެއްގެ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން ނެތުމުން މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދިކަމެއް ޔަޤީންކަމާއެކު  ،އޮންނަކަމަށާއި
ޝަކުވާގައި ތާރީޚް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި ތާރީޚުގައިވެސް ވަރަށް ގިނަ ގޯތިތަކެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އެ  ،ށާއިބުނަން ނޭނގޭކަމަ

ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ގޯތީގެ ނަން އެނގެން ނެތުމުން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސީދާ  ،އިދާރާއިން ހަދައިދީފައި ހުރެދާނެކަމަށާއި
ނަމަވެސް މިފަދަ ގޯތިތަކުގައިވެސް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރެޖިސްޓްރީ ހަދައިދެނީ ގޯތީގައި ޢިމާރާތެއް  ،އެއްޗެއް ބުނަން ނޭނގޭކަމަށާއި

ޢިމާރާތެއް ނެތްނަމަ ހަދައިދެނީ ހަމައެކަނި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީކަމަށްބުނެފައި  ވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު  ،ހުރިނަމަ ކަމަށާއި
 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކްރޭން ލޮރީއާއި އޮފީސް ވެހިކަލެއްގެ އޭސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ  02 ބޭނުންކުރާ ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑްގައި ،މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
ކޮމިޝަނުގެ އިވެލުއޭޝަން ޓީމުން  ،މަސައްކަތް ބިޑުކުރުމަކާނުލައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ވަނަ  2020 ،ންޓް ސެކްޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުންހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓްގެ އޮޑިޓަށް ގޮސް އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަ
ކްރޭން ލޮރީއާއި އޮފީސް ވެހިކަލެއްގެ އޭސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  02އަހަރު ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑުގައި ބޭނުންކުރާ 

ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ކަމާބެހޭ އަދި މި މަސައްކަތާ  ،އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލުކުރުމުން އެ ކުންފުނީގެ ވެހިކަލުގެ އޭސީ ހަލާކުވެފައި އޮތުމުން މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް 

ރާތާ މި މައްސަލާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ  ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި

ކްރޭން ލޮރީއާއި އޮފީސް އަމިއްލަ  02ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގައި ބޭނުންކުރާ 
 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ފަރާތަކާ ޙަވާލު 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ކްރޭން ލޮރީއާއި އޮފީސް ވެހިކަލެއްގެ އޭސީ  02ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑްގައި ބޭނުންކުރާ  ،ހޯދުމަށް ސުވާލުކުރުމުން
ރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމެއް މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ސަރވޭއެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ބިޑުކުރުމަކާނުލައި އަމިއްލަ ފަ 
މި މައްސަލަ ތަހުޤީގު  ،ޔަޤީންކޮށް ބުނަން ނޭނގޭކަމަށް ބުނެފައިވުމާއެކު މި މަސައްކަތަކީ ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށްނުވާތީ

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ  2016ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ގދ.ހޯޑެއްދޫ ބްރާންޗުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ 
ސްއިން އެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ނިމުނުކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި

ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވާކަމާއި، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގދ.ހޯޑެއްދޫ ބްރާންޗުގެ 
ރުފިޔާއަށް 97,504/07 (FNK-3254)އެ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފަކު  ،ފައިސާއާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި

 2017ޑިސެންބަރު  31ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިންޓަރނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަން 
ރުފިޔާ ކަމަށް  10,000/-ގައި އޭނާ ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި، އޭނާ ބޭނުންކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ދައްކާފައިވަނީ 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެހެން މުވައްޒަފަކު ޒިންމާތަކުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާކަން ފެނަކަ ފެނެކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވާކަމާއި، މި 
ފައިސާއަށް  ،ކޯޕަރޭޝަނުން ފޮނުވި ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު، މި މައްސަލައަކީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްކަމަށްވެފައި

ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވިސްއަށް ހުށަހެޅުމަށް  ،އެކުޚިޔާނާތްތެރިވި ފަރާތް މިހާރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވުމާ
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގެމަށް ނިންމީއެވެ. ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގައި

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރީ ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި މަޤާމުގެ 
ތުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މައްސަލަ ނުނިމެނީސް މަސްއޫލިއްޔަ

 އަލުން ޒިންމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގޯތި ދިނުމަށްޓަކައި ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޯތިކޮމިޓީގައި ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ  100ކ.ހިންމަފުށިން 
 ،އަދި އެކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ބައެއް މީހުންގެ އަނބިދަރީންނާއި ތިމާގެ މީހުން ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި ،ހިމެނޭ ކަމަށާއި ބައެއް މީހުން

މީހުންނަކީ ގޯއްޗަށް  2މީހުން ހިމެނިފައިވާއިރު އެ  2އެގޮތުން އެ ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއަކާއި އޭނާއަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ 
ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދޭ މިންގަނޑު އެ ކޮމިޓީން ފާސްކުރީވެސް ގޯއްޗަށް އެދުނު  ،މީހުން ކަމަށާއި 2އެދިފައިވާ 

ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހުން ގޯތިކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަކީ  ،ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަހުންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ވީމާ
ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހަކު ގޯތިކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނަމަ  ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީމަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ އަދި 

ގޯތި ދިނުމަށްޓަކައި  100ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
އެކުލަވާލާފައިވާ ގޯތިކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، މަސްލަހަތު 
އެކަމެއްގައި ހިމެނޭ ބަޔަކު އަދި ގާތްތިމާގެ މީހުން އެކުލެވިގެން ހަދާފައިވާ 

ސައްކަތްތައް ބާޠިލްކޮށް ގޯތިކޮމިޓީއަކަށްވާތީ މިހާތަނަށް އެކޮމިޓީން ކުރި މަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ގޯތި ކޮމިޓީގައި  ،އެ ކޮމިޓީގައި އެއް ޢާއިލާއަކުން އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ނުހިމެނުމަށާއި ،އެމީހަކު އެކޮމިޓީން ވަކިކުރުމަށާއި
ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް  ،ފޯމު ޗެކުކޮށް ޕޮއިންޓް ދޭއިރު އެކަމުގައި އެމީހަކު ބައިވެރިނުވުމަށާއިހިމެނޭ މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ 

ޕޮއިންޓް ދޭ މިންގަނޑު ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަހުންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު 
ރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ފާސްކޮށް އިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކުރަންޖެހޭނެ އެ މިންގަނޑަކީ ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފު 

ކުރިން ބުނެވުނު  ،މިންގަނޑަކަށްވުމާއެކު އެ މިންގަނޑު ފާސްކުރީ ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަހުންކަމަށްވާނަމަ
 އެ މިންގަނޑު ފާސްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އުސޫލުން ގޯތިކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލައިގެން 

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލަފާ ހޯދައިގެން އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކ.ހިންމަފުށީ 
ސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގުމަށާއި އަދި މިކަން މިނި

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

އަލުން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެ 
 އިދާރާއަށް އަންގައިދިނުން އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިފްކޯގެ ސީއީއޯ ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ  ،ގައި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިންއިރު 2019މާރިޗު 
މި މައްސަލަ  ،މުވައްޒަފުންނަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

މީހެއްކަމާއި ޝަކުވާގައި ހުށަހެޅުނު ތާރީޚުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ މަޤާމުގައި މަޤާމުގައި ހުރި އިސްމާޢީލް ފައުޒީއަކީ ގއ.ކޮލަމާފުށީ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޫއްޑޫގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވަނީ ގއ.ވިލިނގިލީ 
މީހުންނަށްކަމާއި ކޮލަމާފުށީ މީހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވަނީ ނިސްބަތުން މަދުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން 

މުވައްޒަފުންނާއި، ގއ.މާމެންދޫއަށް  52ޕްރޮމޯޝަން ލިބުނު މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ގއ.ވިލިނގިއްޔަށް ނިސްބަތްވާ 
މުވައްޒަފުންނާއި، ކޮން  27މުވައްޒަފުންނާއި، އެހެނިހެން  16މުވައްޒަފުންނާއި، ގދ.ނަޑެއްލާއަށް ނިސްބަތްވާ  30ނިސްބަތްވާ 

 ،މުވައްޒަފުންކަމާއި، އެންމެ ގިނައިން ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވަނީ ގއ.ވިލިގިލި  202އްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ މުވަ 77ރަށެއްކަން ނޭނގޭ 
މި ރަށްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ނިސްބަތުންވެސް މި ކުންފުނީގައި  ،އަދި ގދ.ނަޑެއްލާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށްވާއިރު ،ގއ.މާމެންދޫ

ކުރުމުން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތި ގިނަކަން މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓަށް ނަޒަރު
އެޕްރައިޒަލްގެ މާކްސްތައް ބަދަލުކޮށް ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާކަމަށާއި އަދި ޕްރޮމޯޝަން  ،ސިޔާސީގޮތުން ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާކަމަށާއި

ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވަނީ އެޕްރައިޒަލް ހަދައިގެން   ،ޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސްދީފައިވަނީ ތިމާގެ މީހުންނަށް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަ

 26 ކޮމްޕެނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް
ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  2019މާރިޗު 

ބޭނުންކޮށްގެން އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ 
 .ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

14 



 

13 
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ފާހަގަކުރެވިފައިވޭކަމާއި އަދި އެޕްރައިޒަލްގެ މާކްސްތައް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބަދަލުތައް އައުން އެކަށީގެންވާކަމާއި 
ންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ އެޕްރައިޒަލްގެ އެޕްރައިޒަލްގެ މާކްސް ބަދަލުކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްނޫ

މާކުހާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ ކަމާ ބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ބެލިދާނެތީ 
 މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށެވެ.

ހައުސިންގެ ޔުނިޓްގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި  40ގދ.ހޯނޑެއްދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 
ޖަންކްޝަންތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހޯނޑެއްދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގެއިން ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރިނަމަވެސް އެފަރާތުން ހުށަހެޅި 

ގައި އެފަރާތުން ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާތީ  2019ޑިސެންބަރު  15ވެން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަގުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރެ
ޑިސެންބަރު  17އެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ކުރިޔަށް ނުގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށް 

ގާފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތް އެފަރާތުން ނިންމާފައިނުވާތީ އެފަރާތަށް ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެފަރާތަށް އަން 2019
ސިޓީގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް  FNK/123/2020/39އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިނުވާކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު 

ނާއަށް އެކަން އެނގުނު ގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް ފޯނުންގުޅުމުން އޭ ،ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ
އޭނާ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހަނދާނެއްނުވާކަމަށާއި އެމަޢުލޫމާތު ނޭނގޭކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، މިކަމަކީ ޝަކުވާގައި 

 . މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށްނުވާތީ

ހައުސިންގެ ޔުނިޓްގެ  40ގދ.ހޯނޑެއްދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓައި ޖަންކްޝަންތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 
ހޯނޑެއްދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގެއިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން 

ންގ ޔުނިޓެއް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި ހައުސި 22ކުރަމުންދަނިކޮށް އޭގެތެރެއިން 
މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ދިމާވި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން އެ 

ޔުނިޓްތަކުގެ ޖަންކްޝަންތައް ނުފެއްތި ހުރުމަށްފަހު، މިހާރު އެ  ހައުސިންގ
ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ޖަންކްޝަންތައް ބެހެއްޓުމުގެ 

ހައުސިންގް  22ކުރަމުންދާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް އަމިއްލައަށް 
ޔުނިޓްގެ ޖަންކްޝަންތައް ފެއްތުމުގެ އަގު އުނިނުކޮށް އެ މަސައްކަތް 

 .ޙަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

15 

 ،ތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅުމުންއިތުރު މަޢުލޫމާ ،މި ޝަކުވާގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތުމާއެކު
މިކަމަކީ  ،މިއީ އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއެއް ނޫންކަމަށާއި މިފަދަ ޝަކުވާއެއް އޭނާ އެއްވެސް ތަނަކަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި

ށް ވަގުތީ މަސައްކަތުމީހަކު ބޭނުންވެގެން އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ ކަމެއްވެސް ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި، އަދި ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލަ
މިފަދަ އިޢުލާނެއް ގެޒެޓުންވެސް ފެންނާކަށް ނެތަތީއާއި، އަދި ސްކޫލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުންވެސް  ،އިޢުލާންކޮށްފައިވޭތޯ ގެޒެޓް ބެލިއިރު

 މިފަދަ އިޢުލާނެއް ފެންނާކަށް ނެތަތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ރަދޫ ސްކޫލްގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަގާމަށް ނަގާފައިވާ ހދ.ހިރިމަ
މަސްދުވަސް ވުމުންވެސް އަލުން އިއުލާން ނުކޮށް މަޤާމުގައި  3މުވައްޒަފު 

 .ބަހައްޓާފައިހުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

މިއީ  ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅުމުން ،މި ޝަކުވާގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތުމާއެކު
އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއެއް ނޫންކަމަށާއި މިފަދަ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޭނާ އެއްވެސް ތަނަކަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި މިކަމަކީ 

 ލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.މި މައްސަ ،އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ ކަމެއްވެސް ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާތީ

ހދ.ހިރިމަރަދޫ ފުޓްސަލްދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާން ނުކޮށް 
 .މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި ޖަވާބު ދިނުމުން އެކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އަލުން 
 މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީވެ. ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ

 :GS-ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލަށް މަސައްކަތުމީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު 
183ADMIN/INDIV/2020/9  ްއިޢުލާނާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ

 ގެންގޮސްފައިވަނީ ގާނޫނާ ގަވާއިދާ ކުރެވުނު އިންޓަވިއުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް
 .ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ތާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓުގެ މަސައްކަމި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، 
 10ފަށަންޖެހޭ މުއްދަތަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ކްލެރިފިކޭޝަނުގައި، މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ޚިދުމަތް 

 މަސްދުވަސްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާއާ ޚިލާފަށް އެ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް 
 ދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް؛ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގެންފައިވަނީ ގަވާއި

 
މި މައްސަލާގައި އިވެލުއޭޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ބުނެވެދިޔަ ބިޑް ކްލެރިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓްގައި، އެންމެ 

ދޭންފަށަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާގައި މަސްދުވަސްތެރޭ ހުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓު ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް  10ގިނަވެގެން 
އްޑޫ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ބޭނުންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަ

ލުއޭޝަން އެންޑް ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެ
މަސްދުވަސް ކަމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން، މި  18މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 

މަސްދުވަސް  12ޅާފައިވާ ބިޑު ފޯމުގައި ފަރާތަކުން ހުށަހަ ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިޑު 02

"ޑިޒައިން، ބިލްޑް އެންޑް އޮޕަރޭޝަން އޮފް އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ 
މަސްފެކްޓްރީ" ގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ 

-426(IUL)ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
AA/426/2020/162  ްއިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ޚިލާފަށް ބައެއ

ބިޑްތައް ބަލައިގަނެ، ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް 
 މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމޭނެކަމަށް  16ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ފޯމުގައި  އަދއެހެން
 ވޭތީއާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެ ބީލަންތައް އެ އިދާރާއިން ބަލައިގަތުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެ 

 މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަތްކުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތީން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތާ އެމަސައްކަތް 
ބީލަމުން  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫގެ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބައެއް ކަންތައްތައް އެޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް، 

ޔަށް ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން، އެކަންކަމަށް ޓެކްނިކަލް ޓީމުން ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެ ކުންފުންޏާ  އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރި
ސް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ބީލަންތައް ރިވިއުކުރެވުމުން އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ މަތީން މާކް

ގުޅިގެން  ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަވާލުކުރުމުގައާއި، މި މައްސަލާ
 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އެ އިދާރާއިން އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަން 

 ނިންމީއެވެ. ކުރެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށްފާހަގަ 

އެފަރާތުން ރަނގަޅުނޫން ފޯނު  ،މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅަން ބެލިއިރު
މިކަން އެނގޭނެކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ  ،ނަންބަރަކާއި ރަނގަޅުނޫން އައިޑީކާޑު ނަންބަރެއް ދީފައިވާތީ ގުޅޭގޮތް ނުވުމުން

މާތު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫ
ފަރާތުން އޭގެ ކޯޓޭޝަން  3އެ ސެކްޝަނުން  ،އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޔޫ.ޕީ.އެސްއެއް ބޭނުންވާތީ ،ސާފުކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން

 ،އެތަކެތި ގަނެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެޕްރޫވް ލިބިގެންކަމަށްވާތީ ،ހޯދައިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭގެ އަގަށްބަލާއިރު
ޔޫ.ޕީ.އެސް ގަތުމަށް ހޯދައިފައިވާ  ،އި ދަންނަވާފައިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި، މި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރުމިނިސްޓްރީގަ

ކޯޓޭޝަންތަކަކީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ހޯދައިފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކެއްކަމާއި މި ޝަކުވާގައި ތުހުމަތު 
ޝަނަށް ކޮށްފައިވާގޮތަށް ލިބިފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ކޯޓޭ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،)ތިރީސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށް ނާރާތީ 35,000.00ބަލާއިރު އޭގައިވާ ތަކެތީގެ އަދަދު 

ކްޓަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބައެއް ސާމާނު ޗައިނާއިން ޑޮ
ގެންނަން ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފަކު ކުންފުންޏަކަށް ސްޕެސިފިކޭޝަން ދީގެން 
ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުން ރިކުއެސްޓް 

ރެހަށް ބަޔޯ މެޑިކަލް މެއިލް އެޑް-ނުކުރަނީސް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުގެ އީ
ކޭ.ވީ.އޭ. ޔޫ.ޕީ.އެސްއެއްގެ  1.5ސެކްޝަނުން ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައިވާ 

 .ގައި ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 2020އޮކްޓޫބަރު  24ކޯޓޭޝަނެއް 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ގަނެވިދާނެ ތަކެތިކަމަށް ވުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  3ގަވާއިދުގައިވާގޮތުން އެތަކެއްޗަކީ 
 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

 ،ލަ ނިންމާފައިވަނީ ގައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމާއި، މި މައްސަ 2020އޮގަސްޓު  06ކޮމިޝަނުން  ބަލައި ،މި މައްސަލައަކީ
ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2015މާރިޗު  09ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމާ ގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 

ށް ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަ  3އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ 
ގައި އަލުން އިޢުލާންކުރުމުން  2016ސެޕްޓެންބަރު  27ހުށަހެޅުމުން އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން 

އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން  ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި
އެފަރާތް މެދުވެރިކޮށް އެތަކެތި ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާކަން  ،ށް ފެންނާތީކޮމިޓީއަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ  ،ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 13/2008

މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެގޮތަށް 
 .މި މައްސަލަ އިތުރަށް ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ ،ޖަވާބުދީ

އެކަށީގެން ނުވާ ބޮޑު އަގުގައި ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ސައުންޑް 
 .ސިސްޓަމެއް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

21 

ރ.މާކުރަތު ރައްޔިތަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ގޭގައި ވެލާ ގެންގުޅެގެން އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެއްވެސް 
އެ މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސްއެ ފަރާތް  ޖޫރިމަނާކުރުމުން އެ ފަރާތަކުން 

ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ ދައުލަތުން އެފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މައްސަލައަކީ އެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ 

ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެކަން ސާފުކުރުމަށް އެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 
ލިބިފައިވާ ކުށް މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބުނެ އެ ސިޓީ އަނބުރާ ނަގާފައިވާކަމަށް  މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

ރ.މާކުރަތު ރައްޔިތަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ގޭގައި ވެލާ ގެންގުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވާކަމާއި
އަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ނޫނާ ޚިލާފަށް ގޭގައި ވެލާ ގެންގުޅުމާ ގުޅިގެން ރ.މާކުރަތު ރައްޔިތަކު ޤާ
ރުފިޔާއިން  149,000/-އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އޭނާ 

ޖޫރިމަނާ ކުރުމުން އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް އޭނާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން، އެ 
، ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ރ.މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކޮށް

ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 
 .އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ  30)އެއްލައްކަ ސާޅީސްނުވަހާސް( ރުފިޔާއިން އޭނާ ޖޫރިމަނާކޮށް  149,000.00ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު 
ގައި އޭނާ  2017އޮކްޓޫބަރު  10ސްޓްރީގައި ދެއްކުމަށް އެންގުމުން ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލަ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނި

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، 
ނުވާތީ ޝަރީޢަތް ގެ ކުރިން އެފައިސާ ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް އެންގުމުން ފައިސާ ދައްކާފައި 2017ޑިސެންބަރު  27އެހެންކަމުން 

ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވާކަމަށް  2018ޖޫން  04މެދުވެރިކޮށް އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް 
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނެފައިވާކަމާއި، މި މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 

ގައި އެ އޮފީހުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ  2019ނޮވެންބަރު  19ޔުމުން އޮފީހަށް ލި
ކުރި ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އެ މައްސަލަ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ 

 19ހުށަހެޅުމުން އެކޯޓުން އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ފަށައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ޖަވާބު  ރ.މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް
ގައި ސަރުކާރު  2018ނޮވެންބަރު  17ގައި އެ ކޯޓުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  2018ނޮވެންބަރު 

 މައްސަލަތައް ރިވިއުކުރިއިރު އެ މައްސަލައިގައި އެ ފަރާތް ޖޫރިމަނާކުރި ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ހުރި
 ކުރުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ސުވާލުއުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެ މައްސަލަ އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް 

އްސަލަ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރުންވީ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި، މަ 
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް އެ އޮފީހުން އަންގާނެކަމަށެވެ. އެ ސިޓީއާ ގުޅިގެން، މައްސަލަ މުރާޖަޢާކޮށް 

ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  2020ސެޕްޓެންބަރު  15ނިމިފައިވާނަމަ މައްސަލައިގެ ނިމުން މި ކޮމިޝަނަށް ހިއްސާކޮށް ދިނުމަށް 
ޑިސެންބަރު  04ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މައްަސލަ  2020އޮކްޓޫބަރު  13އޮފީހުގައި އެދުމުން، އެ އޮފީހުން 

 ގައި ރ.މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ ޝަރީޢަތުގައި  2019
ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މައްސަލައަކީ މިހާރު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ 
 މައްސަލައަކަށްވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ގޮތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ގދ.ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ މީހަކަށް 
އިޢުލާން ނުކޮށް  ،ގައި ފޮނުވި މެއިލްގައި 2020އޮކްޓޫބަރު  20 ،ޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވަ

ނަގާފައިވާކަމަށް ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުންކަމަށާއި އިޢުލާން ކޮށްފައި އެބައޮތްކަމަށާއި އެހެންކަމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން 
 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ

ޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި އެ ގދ.ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އި
ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ މީހަކަށް ވަޒީފާ  ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާ

 .ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
އިޢުލާން  ،އުއަށް ހޮވުނުކަން އެންގުމަށްފަހު އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ބަލާއިރުއިންޓަރވި

ބާޠިލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބު އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިޔަކު ހާމަކޮށްދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި 

މިކަމުގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ  ،( އިޢުލާނުން އެނގޭތ2020ީއޮކްޓޫބަރު  13)އައިޔޫއެލް( )426-ސީބީ/426/2020/316ނަންބަރު 
ނެތުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބޭނުންނަމަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފައި އޮތްކަން އެނގެން 

 ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް، ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ޖަވާބުދީ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް 
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވުނުކަން މީހަކު ހޮވުމަށް 

އެންގުމަށްފަހު އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 
 .ހިނގާފައިވޭތޯ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ
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 2020މާރިޗު  08ގއ.ކޮނޑޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
އާ ގުޅިގެން ލަސްވެފައި އޮތުމަށްފަހު، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ  19-ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅޭ ބިޑު އެވޯޑްކުރުން ކޮވިޑް

 04ހުށަހެޅި އަގަށް އެމަސައްކަތް ކުރެވިދާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެ އަގަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
ގައި އަލުން  2020ސެޕްޓެންބަރު  16ގައި ޖަވާބު ދީފައިވަނިކޮށް، އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް  2020ސެޕްޓެންބަރު 

ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް  އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު
ގައި ކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2020ފެބުރުވަރީ  26ބަލާއިރު، މި މަސައްކަތަށް އަގުހޯދުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ 

އޭޓު ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމުން އަލުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލީކަން އާ ގުޅިގެން އިވެލު 19ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ކޮވިޑް 
އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާގޮތަށް ކުރިން ހުށަހެޅި ބިޑުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މި 

ބީލަންފޮތް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއްވެސް ބުނެފައެއް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި ނުވާކަމާއި، އަދި އެހެންމެ ކުރިން 

ށް ގއ.ކޮނޑޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަ
ގައި ކޮށްފައިވާ  2020 މާރިޗު 08ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އާ ގުޅިގެން ލަސްވެފައި އޮތުމަށްފަހު،  19-އިޢުލާނުގެ ބިޑު އެވޯޑްކުރުން ކޮވިޑް
 03ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެތޯ ސާފުކުރުމަށް 

ގައި އެ އިދާރާއިން ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި،  2020ސެޕްޓެންބަރު 
ޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެކަނިކަމަށް އެ އިދާރާއިން އެ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ ބި

ފަހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 
އަންގައިގެންކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ 
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީން މިފަދަ އެންގުމެއް އެ އިދާރާއަށް 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ސެޕްޓެންބަރު  16ނުވާކަމާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން ގުޅުމުން، 
 ބިޑު ހުށަނާޅާކަމަށާއި ބިޑު ހުށަނޭޅީ އިސްވެ ދެންނެވި ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  2020

ފަދައިން އެ އިޢުލާނުގައި ކުރިން ހުށަހެޅި ބިޑުތަކަށް ވާންވީގޮތެއް އަދި އަލުން ބީލަންފޮތް ގަންނަން ޖެހޭނެކަންވެސް އެނގެން 
ނެފައިވާކަމާއި، އަދި އެފަރާތުން ގއ.އަތޮޅު ނެތުމުން މިއީ ރަނގަޅަށް ހިނގާ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވިގެންކަމަށް އެ ފަރާތުން ބު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅުމުން ބީލަންފޮތަށް އިތުރަށް ފައިސާ ނުދެއްކިނަމަވެސް ބީލަންފޮތް ލިބިދާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް 
އިވާތީ، ބިޑަށް ކުރިމަތި ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި މިކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތް އެފަރާތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާފަ

ނުލީކަމަށާއި މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި މިހާރު އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު 
 ފަހުން ކުރި ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވާކަމާއި، މި ކަންތައްތަކަށް ބަލައި މި ޝަކުވާ ވަޒަންކުރާއިރު، ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް

އިޢުލާނުގައި ކުރިން ހުށަހެޅި ބިޑުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ކުރިން ބީލަންފޮތް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ 
މި  ގޮތެއް ބުނެދީފައި ނުވިނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުން އަލުން ކުރިމަތި ނުލެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިނުވާތީ، އެފަރާތްތަކަށްވެސް އަލުން 

 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައި އޮތުމުން މިއީ ވަކިބަޔަކަށް މަންފާއެއް 
ހޯދައިދިނުމަށް އިޢުލާންކުރީކަމަށް ބެލެވެން އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން 

ންކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ސަބަބަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ފެންނަކަމާއި، އަދި މިހާރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި އިޢުލާ
މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހަޅައިފައި އޮތްކަންވެސް އެނގޭކަމާއި، އެހެންކަމުން، މިހާރު ހުރި ކަންތައްތަކަށް 

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.  ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ދެއްވާ ޖަވާބެއް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މި
 އެނގުމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީ، އެ މިނިސްޓްރީން މިކަން ނިންމި ގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަށް އަލުން އަންގާ
އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު 
ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވިލިނގިލީގެ ބަޔަކަށް މި ޕްރޮޖެކްޓް ދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

 2020 މާރިޗު 08ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގއ.ދެއްވަދޫގައި އިންޑޯ ޖިމެއް 
އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ،އާ ގުޅިގެން ލަސްވެފައި އޮތުމަށްފަހު 19-ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅޭ ބިޑު އެވޯޑްކުރުން ކޮވިޑް

 04އްކަތް ކުރެވިދާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެ އަގަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަށް އެމަސަ
ގައި އަލުން  2020ސެޕްޓެންބަރު 16އެމަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް  ،ގައި ޖަވާބުދީފައިވަނިކޮށް 2020ސެޕްޓެންބަރު 

ކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް

ގއ.ދެއްވަދޫގައި އިންޑޯ ޖިމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް 
ގައި ކޮށްފައިވާ  2020މާރިޗު  08ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އާ ގުޅިގެން ލަސްވެފައި އޮތުމަށްފަހު، 19-އިޢުލާނުގެ ބިޑު އެވޯޑްކުރުން ކޮވިޑް
 03ތޯ ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ

ގައި އެ އިދާރާއިން ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި،  2020ސެޕްޓެންބަރު 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ގައި ކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2020ފެބުރުވަރީ  26ބަލާއިރު، މި މަސައްކަތަށް އަގުހޯދުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ 
ކެއްވުމުން އަލުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލީކަން އާ ގުޅިގެން އިވެލުއޭޓު ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްތަ 19ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ކޮވިޑް 

އެނގެން އޮންނަ ކަމާއި،  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާގޮތަށް ކުރިން ހުށަހެޅި ބިޑުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މި 
ތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއްވެސް ބުނެފައެއް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި ނުވާކަމާއި، އަދި އެހެންމެ ކުރިން ބީލަންފޮތް ގަނެފައިވާ ފަރާ

ސެޕްޓެންބަރު  16ނުވާކަމާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން ގުޅުމުން، 
ޑު ހުށަނޭޅީ އިސްވެ ދެންނެވި ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރަތުން ބިޑު ހުށަނާޅާކަމަށާއި ބި 2020

ފަދައިން އެ އިޢުލާނުގައި ކުރިން ހުށަހެޅި ބިޑުތަކަށް ވާންވީގޮތެއް އަދި އަލުން ބީލަންފޮތް ގަންނަން ޖެހޭނެކަންވެސް އެނގެން 
ރާތުން ގއ.އަތޮޅު ނެތުމުން މިއީ ރަނގަޅަށް ހިނގާ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވިގެންކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި އެފަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅުމުން ބީލަންފޮތަށް އިތުރަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ނަމަވެސް ބީލަންފޮތް ލިބިދާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް 
ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި މިކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތް އެފަރާތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާފައިވާތީ، ބިޑަށް ކުރިމަތި 
ނުލީކަމަށާއި މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި މިހާރު އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު 

ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި ، ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، މި ކަންތައްތަކަށް ބަލައި މި ޝަކުވާ ވަޒަންކުރާއިރު
 ރިން ހުށަހެޅި ބިޑުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ކުރިން ބީލަންފޮތް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ބުނެދީފައި ކު

ގެ ނުވިނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުން އަލުން ކުރިމަތި ނުލެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިނުވާތީ، އެ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަލުން މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލުމު 
ފުރުޞަތު އޮތްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އަދި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައި އޮތުމުން މިއީ ވަކިބަޔަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

އިވާ އިޢުލާންކުރީކަމަށް ބެލެވެން އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނައިރު، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ބުނެފަ
މަްއސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ސަބަބަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ފެންނަކަމާއި އަދި މިހާރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި

ފިނޭންސްއަށް ހުށަހަޅައިފައި އޮތްކަން އެނގެން އޮތުމުން، މިހާރު ހުރި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 
އެވެ. ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ދެއްވާ ޖަވާބެއް އެނގުމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީ، އެ މިނިސްޓްރީން ނުކުރުމަށް ނިންމީ

 މިކަން ނިންމި ގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް ނީންމީއެވެ.

އެ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެކަނިކަމަށް އެ އިދާރާއިން 
ފަހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 

ޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ އަންގައިގެންކަމަށް ބުނެ އެ އި
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީން މިފަދަ އެންގުމެއް އެ އިދާރާއަށް 
އަންގާފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަށް އަލުން 
އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު 

ދުމުގެ ގޮތުން ވިލިނގިލީގެ ބަޔަކަށް މި ޕްރޮޖެކްޓް ދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ ހޯ
 މައްސަލަ.
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

މިހާރު މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަން  ،މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅުމުން
ށް އިތުރަށް ސުވާލުކުރުމުން ރަށުތެރޭގައި މި ޝަކުވާގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަ

ރަށުގައި އެމަސައްކަތްކުރާ ރަނގަޅު  ،ކުރިން ބުނެފައިވާ ފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުނުކުރާކަމަށާއި ފަހުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،ފެށުމުން
ބިޑު  ،ށް ބުނެފައި ވާކަމާއި، އަދި މި މައްސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީފަރާތަކާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިހާރު މައްސަލައެއް ނެތްކަމަ

 IUL/2020/164/(b)12-171ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 
މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤު  ،ކަމާއި، އެހެންކަމުން( އިޢުލާނުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާނު ކޮށްފައިވ2020ާއޮކްޓޫބަރު  22)

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ވ.ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ކޭޓަރިންގެ މަސައްކަތް މިހާރު 
ގެ  2021ފަރާތަށް  އެ މަސައްކަތް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވަނީ  ކުރަމުންދާ

ލަދޭޝް ޖޫންމަހު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެތަނުގެ ފަރާތުން ކައްކަންހުރި ބަނގު 
ގައި ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތު  2020މީހާގެ ވިސާ އެޕްރީލް 

މެދުވެރިވެފައިވާތީ އޭނާގެ ވިސާ އާނުކުރެވި ވަނިކޮށް އެކަމާ ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަނުން އެފަރާތަށް ފުރުޞަތެއް ނުދީ އޭނާއަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 

 01ރީމެންޓް ބާޠިލްކޮށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނެ އެގް
އަކީ  2020އޮކްޓޫބަރު  04ގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު  2020އޮކްޓޫބަރު 

އެކަމަށްވެސް އެކަށީގެންވާ  އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުވެސް ހަމަވާ ދުވަސް ކަމަށްވެފައި
މުއްދަތު ދީފައިނުވުމުގެ އިތުރުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ގެޒެޓްގައި 

އާއްމުގޮތެއްގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ގިނަ މީހުންނަށް ކަމަށާއި 
ފެންނާނެހެން އެކި ތަންތަނުގައި އިޢުލާނު ތަތްކޮށްފައި ހުންނަ ކަމަށާއި، 
ފެލިދޫގައިވެސް އެކަން މީގެ ކުރިން އެގޮތަށް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވީނަމަވެސް 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ މިފަހަރު އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިނުވަނީ މިހާރު ފެލިދޫ
ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުގެ އާޢިލާގެ ބަޔަކު ފެލިދޫގައި ހަދަމުންގެންދިޔަ 

ވަރަކަށް ދުވަސްވެސް ނުވަނީސް އެފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް  15ހުޅުވިތާ  ކެފޭ
 .ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

27 

ޕްރޮކިއުމަންޓްސް އެންޑް  ،ރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރމި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މޯލްޑިވްސް އެއަ
ގައި އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް އެ ވަޒީފާ  2019އޮކްޓޫބަރު  15ސްޓޯރސްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް 
ގައި އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ  2019އޮކްޓޫބަރު  15މީހަކު ހޯދުމަށް 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ވިނަމަވެސް އިންޓަވިއުއަށް  ފުރިހަމަ ތުގެ ޝަރުޠުހަމަޖެއްސުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަމަށާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާ
 ޝޯޓްލިސްޓްވެފައި ނުވާކަމަށާއި ޝޯޓްލިސްޓްނުވި ސަބަބެއް އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އިންޓަރވިއުއަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ޝޯޓްލިސްޓްވެފައިވަނީ ފަސް ފަރާތެކެވެ. އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްވެފައިވާ ފަސް ފަރާތުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ފަރާތަކީ މާސްޓަރސް 

  ،މަވެސްޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީވެސް މާރސްޓަސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. ނަ
އިންޓަވިއުއަށް ހޮވިފައިވާ އެއް ފަރާތް މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީވެސް 

އަހަރު  10މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫނެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު 
ޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރއަކަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްވެފައިވާ ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕްރޮކިއުމަން

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ  ،ބަލާއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވުރެ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ކުރެވެ. އެހެންނަމަވެސް
މެނޭޖަރ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ، ފޮރިން ޕާރޗޭސް އެންޑް ޓެންޑަރ )ޕްރޮކިއުމަންޓް( ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ،އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަޤާމާއި

މަޤާމު ފުރާފައިވެއެވެ. އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވުނު ފަރާތުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިވެލުއޭޝަން ފޯމުގައި އިންޓަވިއުކުރި ތިން އިންޓަވިއުއަރސް 
އެފަރާތްވަނީ ސެކަންޑް  ،ސުއިޓަބަލްކަމަށް" ކޮމެންޓްސްގައި ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސްވެސް އެ މަޤާމަށް "ނޮޓް 

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްވެފައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ވެފައިވާއިރު
 ގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަހަރު  05މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން 

މި  ،މި މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހަދާފައިވާ މީހަކަށްވެފައި ،މި މަޤާމަށް އެ ފަރާތް ހޮވިފައިނުވުމާއި ނަމަވެސް
 ނިންމީއެވެ.  މި މައްސަލަ ތަހްޤީޤް ނުކުރުމަށް  ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ތަޢުލީމީގޮތުން އެ ފެންވަރުގެ މީހަކަށްނުވާތީ

އިޢުލާނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް އެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮށްފައިވާ 
 އިޢުލާނެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުދޫގައި ޤާއިމްކުރާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ އޭޓީއެމް ބަހައްޓާ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އަމިއްލަ ހދ.މަކު 
ދޫ ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏަކުންކަމާއި އެ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން މަކުނުދޫގައި ތިބުމަށްޓަކައި ތަނެއް ހޯދުމަށް މަކުނު

ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ކަމަކަށް ކައުންސިލްގައި އެދިފައިވެސް ނުވާނެކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކައުންސިލާ ނުގުޅާ

ންކް އޮފް ހދ.މަކުނުދޫގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ބޭ
މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ އޭޓީއެމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައި މަސައްކަތްތެރީން 
މަރާމާތުކޮށްގެންވިޔަސް ތިބުމަށްޓަކައި ގެއެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

އާ ފޯނުން ގުޅުމުން ބުނެފައިވާތީއާއި، އަދި އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ތިބޭ ތަނަކީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ގުޅުމެއް އޮތް 
ބީ.އެމް.އެލްގެ އޭޓީއެމް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރުމާ  ،ނުވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވާތީ، މި ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު ތަނެއްކަމެއް އެނގިފައި

ރު ހަވާލުވެގެން މަކުނުދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންކަމަށް ވެފައި އެފަރާތުން ބޭނުންވާ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އިޚުތިޔާ
ކުއްޔަށް ހިފި ތަނަކީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނެއްކަމަށްވިޔަސް އެއީ މިކޮމިޝަނުން  ،އިއެފަރާތަށް އޮންނާނެތީއާ

 މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ،އިދާރާގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެދުމުން
ދަށުގައި އިސްވެރިއެއްގެ  ބެލުމުގެ އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބެންއޮތް ކަމެއްގައި  ،މާމަގެ ގެ ހަމަޖައްސާފައިވާތީ
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާފައި ނުވަތަ މީހަކަށް 

 ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 13އެލްމެނިއަމް ކުޑަދޮރު ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  11މަސްޖިދުއްނަޖާތަށް ބޭނުންވާ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކެނދިކޮޅު އަވަށު 
ގައި އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަމާއި މި އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައިވެސް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަމާއި މި  2020އޮގަސްޓު 

އޭގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިންވެސް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި  5އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
އެނގެއެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

 ،އެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ ކޮންބައެއްގެ ކުންފުންޏެއްތޯ ބެލިބެލުމުންއަދި އެފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން އުޅޭކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެ
ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަން  2020ފެބުރުވަރީ  19ޏ.ފުވައްމުލަކު ދެ މީހެއްގެ ނަމުގައި  ،އެ ކުންފުންޏަކީ

ޅުމެއް އޮތްކަމެއް އަދި ގުޅުން އޮތް މިންވަރެއް އެނގެއެވެ. އަދި ބިޑު ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކާ ގު
ބުނެވުނު ކުންފުންޏަކީ  ،ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން

 އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންތޯ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެބުނަނީ ކޮން
ބުނެވުނު މުވައްޒަފުގެ އަންހެންދަރިފުޅަކު އިނދެގެން އުޅެނީ ފުވައްމުލަކު މީހަކާ  ،ބެލުމަށް ފޯނުން ގުޅުމުން އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ

ރުޞަތުދީ އޭގެ ފަހުން ފޯނުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެވަގުތު އެ މީހެއްގެ ނަމެއް އޭނާއަށް ބުނެއެއް ނުދެވުނެވެ. އަދި އިތުރު ފު
ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައިރުވެސް އެ މުވައްޒަފުގެ އަންހެންދަރިފުޅު އިނދެގެން އުޅެނީ  4ގުޅުމުން ފޯނުވެސް ނަގައިފައިނުވާތީއާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ  12.5ފުވައްމުލަކު ކޮން ނަމެއް ކިޔާ މީހަކާކަމެއް ސާފުކޮށްދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ގައި އެކުލަވާލައި ޢާއްމުކޮށްފައިވާ  2018ޖަނަވަރީ  31)ހ( ގައިވާ ފަދައިން މި ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން 

އުސޫލުގައިވާގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެ ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް ކަމުގައި ބަލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިޔަކު އިނދެގެންއުޅޭ 
ޝަކުވާގައިބުނާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ހަކު ނުހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުންމީ

އަލުން  ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މަސްޖިދުއްނަޖާތުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ދޮރުތައް ނަގައި
އެލްމިނިއަމް ދޮރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ 

ކަތް ޙަވާލުކުރަން އުޅޭކަމުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ކުންފުންޏަށް މި މަސައް
 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

އެ ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް އައިކަމުގައިވިއަސް އެއީ މިކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާ  ،ދަރިއެއްގެ ފިރިއަކު ހިމެނި
ފަދަ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވާނެއެވެ. މި މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގާއި އެންމެ ކުރު ހޯދަންޖެހޭ 

މުއްދަތު ހުށަހަޅައިގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީވެސް އެ ކުންފުންޏަށެވެ. އިވެލުއޭޝަންގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް 
އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް  ،ވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަމުންދާތީފާހަގައެއް ނުކުރެ 

 ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 ވީމާ، އިސްވެދެންނެވުނު ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ފަރާތަކާ އިންޓަރވިއު  2މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ކޮށްފައިވަނީ، ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާކޮށްގެންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތް ބެލިއިރު، އެކަން 

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް .ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ދިމާވެފައިވަނީ، ލ
ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް އެޑިޕާރޓްމެންޓަށް ލިބިފައިނުވުމުންކަމަށް  2އިންފޯގެ އީމެއިލްއަށް މެއިލްކުރިނަމަވެސް އެ 

 ފަރާތާ އިންޓަރވިއުކޮށް ނިންމައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.  2ރޓްމެންޓްގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމުން، އެ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަން އެޑިޕާ

ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްފައިތިބި މޮޅުމީހުން  2ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
ޓް އޮތް މީހަކު މި މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ. މި ކަމާގުޅިގެން މި ވަޒީފާއަށް ތިއްބައި ނުގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ސެޓްފިކެ

ފަރާތެއްގެ  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން  8އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ލިއުންތައް ގެނެސްގެން ބެލެއިރު، މި ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ 
ންގެ ތެރެއިން މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތަކީ ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މީހު 6ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާކަމާއި ދެން ތިބި 

ގެ ސެޓްފިކެޓެއް( ޤައުމީ  6ނުވަތަ  5ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމާއި އެއީ މި މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގައި ބުނާ )ލެވެލް 
 ބުނެފައިވާ ވަޒީފާއާގުޅޭ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެ ސެޓްފިކެޓެއްކަމާއި އަދި އެއީ އިޢުލާނުގައި 5ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް 

 ސެޓްފިކެޓެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ 
ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ޑިޕާ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް 
 .މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

31 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ފަރާތަށް މާރކްސް ދީފައި އޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު، އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ  6މި ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވި 
ގެ ސެޓްފިކެޓް  7ފައިހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ތިން ފަރާތަކުން ލެވެލް ހަމަޖެއްސި ފަރާތަށެވެ. މި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ

ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި ފަރާތުގެ އިތުރުން އިތުރު  6ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި އެއް ފަރާތުން ލެވެލް 
. ތަޢުލީމަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ޖީސީއީ އޯލެވެލްގެ މާއްދާތަކަށާއި ގެ ސެޓްފިކެޓެވެ 5އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ލެވެލް 

އޭލެވެލްގެ މާއްދާތަކަށްވެސް މާރކްސް ދީފައިވެއެވެ. ވަޒިފާ ހަމަޖެއްސި ފަރާތަށް ތަޢުލީމަށް މާރކްސް ލިބުނު މިންވަރު 
ކަށް އިންޓަރވިއުގައި ލިބުނު މާރކްސް ގިނަވުމުން މަދުވިނަމަވެސް ތަޖުރިބާއަށާއި މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ލިބިފައިވާ ހުނަރާއި ސިފަތަ 

 އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ، މާރކްސް ގިނަވެފައިވަނީއެވެ.

ވަނައަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ވަޒީފާއަށް އެދުނު ދެފަރާތެއް ނުހިމަނައި އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު  3ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
ފަހުން އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ވަކިކޮށްފައިހުރި މުއްދަތުގައި އޭނާއަށް  އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި އޭގެ

މުސާރަ ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއެވެ. މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 
ށް މުސާރަ ދީފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ނުދޭކަމަކަށްވެސް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން އެ މުއްދަތުގައި ސީދާ އޭނާއަ

ނަމަވެސް އޭނާއަށް އިތުރަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިވާނަމަ، އެފައިސާ އަނބުރާ ކޯޓަށް 
 ވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.ދެއްކުމަށް އޭނާއަށް އެންގުމަށް ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދަންނަވާފައި

ވަނަ ޝަކުވާއަކީ، މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތަކީ ގަމުކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓާއި އެކޯޓުގެ  4ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 
ނުން އެ މެޖިސްޓްރޭޓާ ދެމީހުންނާ ޢާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ މީހެއްކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ
ގެ  2011އިދާރާއަށްވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އެކަން ބަލާފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް ނެތްކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.  7އަދި  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  70
ވާއަށް ބަލާއިރު، ވަޒީފާ ލިބުނު ފަރާތާ ގުޅުން އޮންނަކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑުބޭބެއަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ޝަކު 

ގައި ބުނާގޮތުން އެންމެ  7އަދި  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  70ގެ  2011ވާތީއެވެ. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 
ޔަން ފަހަރިންނާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން ނުވަތަ އެއްބަނޑު މީހުން ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހުންގެ ދުރުން ގުޅޭ ހިސާބަކީ ޅި
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 ނަންބަރު 

 ދަރިންނެވެ. )ޅިޔަން ފަހަރިންނަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހުން އިނދެގެން އުޅޭމީހުންނެވެ.(
ހިސާބަކުންވެސް ނުގުޅެއެވެ. އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްއާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅޭ މީހަކީ އޭނާގެ އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ލިބުނު ފަރާތާ އެ

 އަންހެނުންނެވެ.

ވަނަ ޝަކުވާއަކީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމްތަކަށް  5ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 
އު ކުރުމަށްފަހު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވައިގެންކަމަށް މީހުން ހޮވާނީ، އެކޯޓުތަކުން އިންޓަރވި

ބުނެފައި އޮންނައިރު، މި ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރވިއު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި 
ންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، މެޖިސްޓްރޭޓް ބާއްވާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ޑިޕާރޓްމަ

ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްތައް  1ކޯޓްތަކަށް ހަމަޖައްސާ އެމް.އެސް 
ކުން ހަރުދަނާ ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް އެކުލަވާލުމުގައި ދަތިތަކާ ދިމާވުމާއި އަދި މިގޮތަށް އެކުލަވާލެވޭ ޕެނަލްތަ 

ދިމާވަމުންދާތީ، އެފަދަ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އިޢުލާންކޮށް މީހަކު ހޮވަނީ ޢާއްމު އުޞޫލަކުން އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުންކަމަށެވެ. 
ސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި މީގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، މެޖި

 ބާއްވާ އިންޓަރވިއުތައް އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޤަޟިއްޔާއިން  HC-A/323/2018ވަނަ ޝަކުވާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ ނަންބަރު  6ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 
ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް ލަސްވެފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިނުވަނީ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން 

ރު، ލ.ގަމުކޯޓުގައި މިވަގުތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްކޮށް ނެތުމާއި އަދި އެ މަޤާމާ އެއްފަންތީގެ ބެލިއި
 މަޤާމެއް ނެތުމުން އެ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމެއް އިތުރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީ 

ފޮނުވިނަމަވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ޖަވާބެއް ދެއްވާފައި ނުވާތީކަމަށެވެ. އަދި ގަމުކޯޓުގައި ކުރިންއޮތް އޮފް ފިނޭންސަށް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު ލ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އޭގެފަހުން ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް 

ފިސަރ މުސްކުޅި ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމަޤާމް އަނެއްކާވެސް ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ކޯޓުގައި ހުރި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ސް ބަދަލުކުރީކަމަށާއި އެބަދަލު ގެނައިއިރު، އެމަގާމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ވާކަމަށްވެ
 އަންގާފައިވެއެވެ. 

ހުމަތުކުރާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތު
ހަމަޖައްސަން އަމުރުކުރި އިރު އެކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް އޮތެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިހެން ބުނެފައި އޮތްނަމަވެސް 

 ނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމެކެވެ.ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެވަގުތު އެކޯޓުގައި އޮތީ ސީ

ހައިކޯޓުގެ  ،މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެކަމާގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުން
ސެޕްޓްންބަރު  08ޓް ކޯޓުން ވަޒީފާދީ އަދި ގައި އޭނާއަށް ގަމު މެޖިސްޓްރޭ 2020ސެޕްޓެންބަރު  07ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން 

 އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ފަށާފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 2020

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިހުރި  ،މި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ
މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭކަމަށާއި އަދި  ،ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން ބުނެފައިވާކަމާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގޯއްޗެއް ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފޯނުން
ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެމައްސަލާއާ  2މީދޫއަވަށުންނާއި ހުޅުދޫއަވަށުން ގޯތިދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މީގެކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް  ،ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި  ،ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައިވަނީ ދެންނެވިފައި ވާކަމާއި، އެހެންކަމުން

ން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް އެ ދެ އިދާރާއާ ހިއްސާކޮށް މި ޝަކުވާގައިހުރި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދަންނަވައި 

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދިނުމު  50އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫ އަވަށުން ދޫކުރަން އުޅޭ 
 .ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

32 

ފުރިހަމަ ނުވަނީ ކޮންކަމެއްކަމަށް  ،މި ޝަކުވާގައި ވަކި ބިމެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާތީއާއި އިޢުލާން ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު
އެ ބިމަކީ ސްލިޕްވޭ ހަދާފައިއޮތް ބިންކަމަށާއި  ،އެކަންކަން ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން ގުޅުމުން ،ބުނެފައި ނުވާތީ

ނ.ވެލިދޫގައި އަމިއްލަ ފަރުދަކު ތަރައްޤީކޮށްގެން މިހާރުވެސް ހިންގަމުންދާ 
ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުއްޔަށްދޭން ކުރި އިއުލާން  ބިމެއް

33 



 

28 
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 ނަންބަރު 

އިޢުލާން ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ އިޢުލާން އޮތްގޮތުން އެބިމުގައި ސްލިޕްވޭ ހިންގުން ނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް 
ކުރިވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ސްލިޕްވޭ ހަދާފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެހެން ކަމެއްވެސް 

ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ ސްލިޕްވޭ ހަދާފައިވާ ބިންކަމާއި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތާއި ބިމުގެ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔާއި  ،އިޢުލާނަށް ބަލާއިރު
އެ އިޢުލާން ފުރިހަމަނުވާކަމަށް  ،ތްތަކުން ހުށަހަޅަންވީގޮތް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުންކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ ފަރާ

ގައި އިޢުލާންކުރި  2019ޖުލައި  22ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އިޢުލާނުގައިވާ އަގަކީވެސް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން 
ން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަކުލި ކަނޑައެޅުމުގައި ނ.ވެލިދޫން ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަކުލިކަން ރަށްރަށުން ނުވަތަ ސިޓީތަކުން ބި

މި  ،އެނގެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ
ހައުސިންގ އެންޑް  ،ކަމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގބިންތަކާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ،އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ

ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށާއި، ވެލިދޫގައި މިހާރުވެސް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކަށްވުރެ 
އެ ބިން ކުއްޔަށްދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާ މުއްދަތު ކުރުކަމަށާއި، އަދި އަގުބޮޑު 

މިބިން  ފަރާތަކަށް މި ބިން ލިބިއްޖެނަމަ ކަމަށާއި، މިހާރު ހިންގާ ފަރާތް ނޫން 
ލިބޭ ފަރާތަށް ބޭނުންކުރެވެންނެތް ކަމަށާއި، އޭގެސަބަބުން ފަހުން ދައުލަތަށް 

 .ބަދަލުދޭން ޖެހިދާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހޯދައިފައިވަނީ، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓު ހިންގާނެ ފަރާތެއް  1ހުޅުމާލެ ފޭސް 
މި އިޢުލާން އެޗް.ޑީ.ސީގެ  ،އުސޫލުތައް ހަދައި އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޢާއްމު އިޢުލާނެއް ކޮށްގެންކަމާއި

މަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް އެދޭ އަދި މާރުކޭޓު ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހަ ،ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަމާއި
ފަރާތުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން އެއް ފަރާތް  57އެގޮތުން އެކަމަށް އެދުނު  ،ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންކަމާއި

 ،އް ނުހިމެނޭކަމާއިމަރުކޭޓު ހިންގަން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އެއްވެސް ފަރާތެ ،ހޮވާފައިވާކަމާއި
އެހެންކަމުން ގުރުއަތުގައިވެސް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތަކުން ބައިވެރިނުވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި ގުރުއަތުން ހޮވުނު 

ޓް ވަގުތީ މަސްމާރުކޭ، ގައި އެއްބަސްވުން ހަދައި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން 2020އޮކްޓޫބަރު  01ފަރާތާއެކު 
ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދައި ހަވާލުކުރުމުގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

 ނިންމީއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
ޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ގައި ކޮށްފައިވާ އި 2020 ކޯޕަރޭޝަނުން އޮގަސްޓު

ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި  ،ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަކާ ނުލައި
ގުރުއަތުލައިގެން މަސްމާރުކޭޓު ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވާފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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ފަރާތެއް ހޯދައިފައިވަނީ، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓު ހިންގާނެ  1ހުޅުމާލެ ފޭސް 
މި އިޢުލާން އެޗް.ޑީ.ސީގެ  ،އުސޫލުތައް ހަދައި އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޢާއްމު އިޢުލާނެއް ކޮށްގެންކަމާއި

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ 
 އިޢުލާނެއް ކުރިކަމެއް އެނގެން ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް އެދޭ އަދި މާރުކޭޓު ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެ ،ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަމާއި
ފަރާތުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން އެއް ފަރާތް  57އެގޮތުން އެކަމަށް އެދުނު  ،ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންކަމާއި

 ،ސް ފަރާތެއް ނުހިމެނޭކަމާއިމަރުކޭޓު ހިންގަން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އެއްވެ ،ހޮވާފައިވާކަމާއި
އެހެންކަމުން ގުރުއަތުގައިވެސް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތަކުން ބައިވެރިނުވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި ގުރުއަތުން ހޮވުނު 

ސްމާރުކޭޓް ވަގުތީ މަ، ގައި އެއްބަސްވުން ހަދައި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން 2020އޮކްޓޫބަރު  01ފަރާތާއެކު 
ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދައި ހަވާލުކުރުމުގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

 ނިންމީއެވެ.

އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް  ،ނެތްކަމަށާއި
 ފައިސާއެއް ލިބޭގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްނުކޮށް އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ  ،ރ.އިނގުރައިދޫ ބޭރު ތޮށީގައި ޖަހާފައިވާ ބޮޑުހިލަ
އިނގުރައިދޫގެ ބޭރުތޮށީގައި ހިލަޖެހުމުގެ  ،ގެއާ ދިމާއިން ހިމާޔަތްކޮށް އެ ސަރަޙައްދު ނުގިރާގޮތަށް ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ބޭރުތޮށީގެ  ،ވަނަ އަހަރުގައި ކަމަށާއި 2018ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު 
ހައުސިންގ  ،މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. މި ،އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ

ރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު  ،ރ.އިނގުރައިދޫ ބޭރު ތޮށީގައި ޖަހާފައިވާ ބޮޑުހިލަ
ހިމާޔަތްނުކޮށް އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގެއާ ދިމާއިން 

 ހިމާޔަތްކޮށް އެ ސަރަޙައްދު ނުގިރާގޮތަށް ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށްވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި
މި މަސައްކަތް ވަކި  ،ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސާފުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔެފައިވާ ކަމަށާއި

މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އަދި  ،ރާތަކާ އަދި ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއިފަ
ނުނިމޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، މި ބިޑާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ވަކި 

 ފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ މި ވަގުތަށް ކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ. ގޮތެއް ނިންމާ 

ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މަސަްއކަތް 2021
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ އެޖެންސީތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް 

ދަތު ހަމަވިއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި މުއް
އެޖެންސީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ކުންފުންޏަކީ އަމިއްލަ  6ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ގުޅިގެންވިޔަސް  ހައިސިއްޔަތުންނާއި އަދި އިންޑިޔާގެ އެޖެންސީއަކާ
ރެކްރޫޓްމެންޓްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އިންޑިޔާގައި ކުރުމަށް މަނާކޮށް 

އިން ފެށިގެން ބްލެކްލިސްޓު  2015ޖަނަވަރީ  01އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

އެޖެންސީގެ ތެރޭގައި  4އަދި ބޭރުގެ  ،ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި
 ރާތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ލައިސަންސުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ފަ

 


