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  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

މަޢުލޫމާތު  ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށާއި، އަދި 

ހައުސިންގއިން ހޯދުމަށް ހޯދުމާ ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 .ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 28މާލޭގެ ގެއެއްގެ މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް ދޮރެއް ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް 

ވާބެއް ގައި ސިޓީއެއް ލާފައިވީނަމަވެސް މިއަދާހަމައަށްވެސް މިކަމުގައި ޖަ  2016ފެބްރުއަރީ 

 .ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

1 

ނޑައެޅި ނަމަވެސް  ޢިމާރާތް އެޅުމަށް ކުރިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިން ނޫން އެހެން ބިމެއްގައި ޢިމާރާތް އެޅުމަށް ކަ

މިކަމުގެ ސަބަބުން ޓެންޑަރއަށް ކުރިމަތިލި އެހެން ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން އަންނާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި 

ނޑައަޅާފައިވަނީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެއިން ކަމަށް ވާތީ މިޝަކުވާގައި .ފ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބިން ކަ

 . ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓިޕާޕޯސް ހޯލް އެޅުމަށް ޓެންޑަރކޮށް .ފ

ޓެންޑަރކުރި ބިން ނޫން އެހެން ބިމެއްގައި އިމަރާތް އަޅާގޮތަށް ، މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު

 .މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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3އެނެކްސް   
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  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަންޑާރަ ބިމެއް ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ނެގުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަކަށް 

 .ބެލެވޭތީ މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިމެނިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެނު

 

 

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓިޕާޕޯސް ހޯލް .ފ

ހެޑްމާސްޓަރ ގޯއްޗާ ދެމެދު އޮތް މަގު ބަންދުކޮށް، އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި .އެޅުމަށްކަމަށް ބުނެ ފ

ހެޑްމާސްޓަރ ގޯތީގައި ޢިމާރާތް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ބިމާބެހޭގޮތުން 

 .ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

3 

 . ފައިނުވާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެމިޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ބަޔާންކޮށް 

 

 ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކައުންސިލަރެއް ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއް ހިންގާފައިވާކަމަށާއި.ހއ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ހޯލްގައި އޭނާ އަމިއްލައަށް ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތެއްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ 

ލާ ބާއްވާފައިވާކަމަށާއި ޖަލްސާއަށް މީހުން ގެނައީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ހަފު

 .ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޝަމްސުއްދީން ސުކޫލްގެ ބަޖެޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ޕްރިންސިޕަލް ކުރީ 

ކޮންކަމެއްކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް 

 . ނިންމީއެވެ

 

ނޑު އެއްބަފާ މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިން.ސ ސިޕަލްއާއި ބަޖެޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއަކީ އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ މީހަކު އުޅޭ ކަމަށާއި  ދެމީހުން ކަމަށާއި އަދި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކަށްވެސް މި ދެމީހުންނާ އެއްބަ

ޓަށް ޕްރިންސިޕަލް ސްކޫލާ ހަވާލުވެގެން މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު ބަޖެޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއާ ގުޅިގެން ބަޖެ

 .ނުފޫޒު ފޯރުވަން ފަށާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

5 

ޑީ ހެދުމަށް ޕެއިޑްލީވް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ .އެޗް.ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕީ

އެމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދެފަހަރެއްގެމަތިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލް ކުރުމުންވެސް 

 .މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތަތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

ގެ ފެންވަރަށްވުރެ މަތީގެ  9މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ގަވާއިދުގައިވާގޮތުން ލެވެލް 

ޑީ ހެދުމަށް ޕޮލިސް .އެޗް.ނަމަވެސް އެގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕީ، ކޯސްތަކަށް ޕެއިޑްލީވް ނުދެވޭނެކަމަށާއި

ޑީ ހެދުމަށް ޕެއިޑްލީވް ހޯދުމަށް އެދުނު .އެޗް.އޮފިސަރަކަށް ޕެއިޑްލީވް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޕީ

 .އެހެން އެތައް ބަޔަކަށް ޕެއިޑްލީވް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ުއޞޫލެއް  މީހުން ލައިސަންސް ހެދުމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް އެދެމުންދާތީ އެކަމަށް ހަރުދަނާ ރަށުން ބޭރު 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ފޯމު ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލީ ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު އުޞޫލެއް ހަދައި  ކަ

 B-01ގައި އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ލައިސަންސަށް ކެޓަގަރީ  2016އެޕްރީލް  21ނައިފަރު ރައްޔިތެއް .ޅ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޯމު ހިފައިގެން ދިއުމުން ފޯމު ބަލައިގެންފައި .އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޏ
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  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ވާތީ، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި .އާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޏ

 . އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ނުވާ ކަމަށާއި، ފޯމު ބަލައިނުގަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބުނެގެންކަމަށް އެކައުންސިލްގެ 

ޔާއާ ބައްދަލުކުރުމުން އޭނާ ބުނީ އެގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ބުނިކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ޒިންމާދާރުވެރި

ފުވައްމުލަކު މީހަކާ .ބުނެފައިވާނީ އެފަރާތަކީ ރަށުން ބޭރު މީހެއް ކަމަށްވާތީ ކަމުގައި ކަމަށާއި، އޭނާ ޏ

އަހަރުވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު  01އިނދެގެން އެރަށުގައި އުޅޭތާ 

ރުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި އެމީހަކީ އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ނުވަތަ ކެޓަގަރީ އިތު

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި މިއީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް 

 .މަށް ބުނާ މައްސަލަ ކަމެއް ޙާޞިލްވުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ދެކޭކަ 

 

ކިލޯވޮޓުގެ ކަމިންސް ޖަނަރޭޓަރަކީ އޭދަފުށީގައި  400އޭދަފުށީ ރައްޔިތެއް އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރި .ބ

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް 

މާރިޗު  07ނަރޭޓަރެއްކަން މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދުމަށް ދިން ޖަ

ގައި ދީފައިވާ ޖަވާބުން އެނގެން އޮތުމާއި، އެރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ފެނަކަ  2016

ވާތީ، އެ ޖަނަރޭޓަރު އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަމަށްވުމާއި، އެ ކުންފުންޏަކީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކަށް 

ނަމުގައި އެކުންފުންޏަށް ހަދިޔާކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، އަދި ފެންޕްލާންޓް 

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ އެރަށުގެ އިންޖީނުގޭގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން 

ލާންޓާއި އެ ޕްލާންޓާއެކު އިންޖީނުގެއާ ހަވާލުކުރި އެންމެހައި ތަކެތި އިންޖީނުގޭގެ އެސެޓުގެ ގޮތުގައި ފެންޕް

ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި، އިންޖީނުގޭގެ ފިކްސްޑް އެސެޓްސް މެނޭޖްކުރަމުންދާނީ އިންޖީނުގެއިންކަން މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

ގައި ދީފައިވާ ޖަވާބުން އެނގެން އޮތުމާއި،  2016ޗު މާރި 07ފަރާތަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އެރަށުގެ އިންޖީނުގެ ހިންގަމުން ގެންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަމަށްވުމާއި، އެ ކުންފުންޏަކީ ސަރުކާރުގެ 

ކުންފުންޏަކަށްވުމާއި، ފެންޕްލާންޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާނީ އެކުންފުނިން 

މަށްވުމާއި، ފެންޕްލާންޓާއެކު ހަދިޔާކުރި ޖަނަރޭޓަރު ނޫން ޖަނަރޭޓަރަކުންވެސް ފެންޕްލާންޓް ކަ

ކިލޯވޮޓުގެ ކަމިންސް ޖަނަރޭޓަރު ރަށުގެ  400އޭދަފުށީ ރައްޔިތެއް އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރި .ބ

ށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުލިބޭގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގި އަދި ރައްޔިތުންނަ

ނަމުގައި އެރަށުގައި ހިންގަމުންގެންދާ އިންޖީނުގެއަށް ކުރީގައި އެރަށުގައިތިބި ކައުންސިލަރުން ދީފައިވާ 

 ކަމަށާއި، އެ އިންޖީނުގެއަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއެއް ކަމަށްނުވާތީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައެއް

ނުވާގޮތަށް އެ ޖަނަރޭޓަރު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހަދިޔާކުރެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ކަރަންޓުގެ 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރަންޖެހޭނީ އެ އިންޖީނުގެ ހިންގާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަމަށާއި، ސުނާމީ ކާރިސާއާ 

ކިލޯގެ ޖަނަރޭޓަރުވެސް  25އެކު ހަދިޔާކުރި ގުޅިގެން ބޭރުގެ ޖަމާޢަތަކުން އެރަށަށް ހަދިޔާކުރި ފެންޕްލާންޓާ

ފެހެންދޫ އިންޖީނުގެއަށް ދީފައި ކަމަށާއި، ފެންޕްލާންޓްތައް ހިންގަން ފެނަކަ .ވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބ

ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރިނަމަވެސް އެތަނުގައި ހުރި މުދަލަކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ތަކެތިކަމަށް ނުބެލެވޭ 

 .ސަލަކަމަށް ބުނާ މައް

8 



 

4 
 

  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ހިންގޭނެކަމަށްވުމާއެކު، ފެން ޕްލާންޓާއެކު އިންޖީނުގެއާ ހަވާލުކުރި ޖަނަރޭޓަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން 

ގެންދިޔުމަކީވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަކަށް ކަރަންޓުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ އެހެން ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެއަށް 

 .ނުފެންނަ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ހޯރަފުށީ ދެކުނުއަވަށު މަސްމާރުކޭޓުގެ އިމާރާތް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް .ޝަކުވާގައިބުނާ ހއ

މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ބަލާ ނިންމާފައިވާ  1013ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުންގެ ނަންބަރު 

އަދި ޝަކުވާގައިބުނާ މަސްމާރުކޭޓުގެ އިމާރާތް ޝަކުވާގައި މައްސަލައަކަށްވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށާއި، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެފަރާތުން ބޮޑުކަތީބަށް ޓިނުތަކެއް ދިންކަމަށް 

މައްސަލަ  ބުނާ މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތުމުންނާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގެން ނެތުމުން 

 .ނިންމީއެވެ

 

ގެ ) މަސްވެރިންގެ އުފާ(ހޯރަފުށީ ދެކުނުއަވަށު ރައްޔިތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މަސްމާރުކޭޓް 

އިމާރާތް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދުވަސްކޮޅެއް ވޭތުވެދިޔުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާ 

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށްދިންފަރާތުގެ ބަސްވިކޭ  މަޝްވަރާނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ އިޒުނަ ނުހޯދައި 

ނޑަކަށް  އިނގިލިން ގުނާލެވޭ މަދު ބަޔަކު އޮފީހަށް ގެންގޮސް އެމީހުންގެ ރުހުން ހޯދުމަށްފަހު ގާތްގަ

ފޫޓުގެ ލައިސާޓް ޓިނު ޖަހައިގެން ހިޔާކޮށްފައިވާ މަސްމާރުކޭޓުގެ އިމާރާތް އެއްވެސް އަގެއް އަދި  60×40

ހޯދައި އޭނާއަށް އޭރުގެ ބޮޑުކަތީބު ހަދިޔާކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އޭރުގެ ބަދަލެއް ނު

ބޮޑުކަތީބަށް، ބޮޑުކަތީބުގެގޭގެ ފުރާޅުގެ ޓިނު ކުއްޔަށްދިން ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި ގަނެގެން ގެންގޮސް 

 .ބޮޑުކަތީބަށް ހަދިޔާކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެމިޝަކުވާގައި 

 

އެޕްރީލްމަހުގެ  2016ގަމު ކައުންސިލުން ގޯތި ދިނުމަށްޓަކައި .ސަރުކާރުން ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި ލ

ދިފައިވާނެކަމަށް ކޮންމެވެސް ދުވަހެއްގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް މިހާރު އެ 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބުނިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދި ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

ސަރުކާރުން ހުއްދަ ނުދެނީސް ގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ގަމުން ގޯތި 

 .ން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަދިނުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާތީ މި މައްސަލަ ބަލައިދިނު 
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ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ޝޯތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި މޯލްޑިވްސް އެކްސްޕޯ ޝޯގެ 

މައްސަލައިގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާތީއާއި،  2015-3320ސައުންޑް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކިއެކި އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ  2015އެމް އިން .އެސް.ޕީ

އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެ އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏަކާ 
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  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ފައިވާ ޝޯތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވީ ކޮން ޝަކުވާގައި ބުނެ

މަސައްކަތްތަކެއްތޯ ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމުން، އެފަރާތުން އެމަޢުލޫމާތު ނުދީ، އެމީާހ 

ނެފައިވާތީ، މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އަލުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެކަމަށް ބު 

 .ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ދެންނެވުނު މަޢުލޫމާތާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަށް އަންގައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 

ނު ހުޅުވުމުގެ ޝޯއާއި ވަނަ އަހަރުގެ ނިއުއިޔަރ ޝޯއާއި ރަސްފަން 2015ކަމަށާއި، އެގޮތުން 

މޯލްޑިވްސް އެކްސްޕޯ ޝޯފަދަ ޝޯތައް އެފަރާތަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މި އިވެންޓްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި 

ފަރާތްތަކުން އެކުންފުންޏަށްވުރެ އަގުގެގޮތުން އެތައްތަނެއް ރަނގަޅު ކުންފުނިތަކާއި ތަޖުރިބާގެގޮތުންވެސް 

ނިތައް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އެކުންފުންޏަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުންފު

އެމްއިން އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް .އެސް.އެވޯޑްކުރުމުގައި ޕީ

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

 .ނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެޝަކުވާގައި މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރުވާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް 

ހުށަހެޅޭ ފަހުން ބައެއް ބިޑްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސް ބިޑްތައް އެވޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި، 

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމިނިސްޓްރީން ކުރުވަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަކީ މިގޮތަށް ޢާންމު އުސޫލުން .ހދއެގޮތުން 

 .ބޭރުން ދީފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލައަކީ ފޯޖަރީގެ މައްސަލައަކަށްވާތީ، އެކަމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ 

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށާއި، އަދި މިމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން މި

 .ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ

ނޑިޔާރުގެ އުމުރު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނުން  ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ކަމަށް  1958އޮކްޓޫބަރު  14ގައި ދޫކުރި ޕާސްޕޯޓުގައި އޭނާގެ އުފަން ތާރީޚަކީ  2008ޑިސެންބަރު  6

ގައި ދޫކުރި ޕާސްޕޯތުގައިވަނީ އޭނާގެ އުފަންތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ  2013ނޮވެންބަރު  20ވާއިރު، 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 1964ސެޕްޓެންބަރު  25
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