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 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެއްސި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތައް

ށ2011ް ޑިސެމްބަރ 31ން 2011ޑިސެމްބަރ 01  
 

 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 ވަނަ 2011 ޢަރަބިފޮތްތަކެއް ކިޔަވައިދޭ ދަށުގްރޭޑްތަކަށް އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ

 ،މަޢުލޫމާތުސާފުކޮށް ،އިޢުލާނުގައި ކުރި އެމަދަރުސާއިން ގެންނަން ބޭނުންވެގެން ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއިން އަހަރުގެކުރިން

 ،ދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްއަން ،ދުވަސްކަމަށްވާތީއާއި 1 ދީފައިވާމުއްދަތަކީ ،ހުށަހެޅުމަށް އަންދާސީހިސާބު

އެކަމުގެސަބަބުން ގިނަފަރާތްތަކަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ  ،އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށްނުވާތީ އާއި
ބީލަމުގެކަންތައް  ،ގައިވާގޮތުގެމަތިން( ނ )ގެ 8.01 ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ،ފުރުޞަތުގެއްލިގެންދާތީ

އެއިޢުލާން  ،ހަމަހަމަފުރުޞަތުތަކެއް ގާބިލްފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެގޮތުން ،ވާދަވެރިގޮތެއްގައި ގެންދިއުމަށްޓަކައި
އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން  ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްދީގެން ،ބާޠިލްކޮށް

ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް މިކޮމިޝަނުން އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާއަށް އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް 
 .އެފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 2012އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ ޢަރަބި ފޮތްތަކެއް 
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ގެންނަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ އެމަދަރުސާއިން 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަރަށްބޮޑު އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށާއި، މުއްދަތުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް 
 ދުވަސް ކުރިން 2ކުރުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

އެއިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ފޮތްތައް އެމަދަރުސާއަށް ކޮންމެވެސް ބަޔަކުލައްވައި ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް 
 .ބުނާ މައްސަލަ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އެޓީޗަރަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްވިކެޓަށް ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި
ބަލައިގެންކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަވާއިރު، 

ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓްނުކޮށް ހުށަހަޅާ  އެފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް ޞައްހަކަން ބެލުމެއްނެތި
އެފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމާއި، އަދި ވަޒީފާ ، ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާދިނުމުން

ދޭފަރާތްތަކަށްވެސް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދޭކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭތީއާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު 
ބެލުމެއްނެތި ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް އޭގެއިން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެތީ، ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް 

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި، ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާދޭއިރު، ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި ހުށަހެޅުމުން ވަޒީފާދޭ އުޞޫލުން 
 .ނޫންގޮތަކަށް ވަޒީފާ ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް އެންގީއެވެ

 

ޓީޗަރަކަށް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނެތި ބޮޑު މުސާރައެއް  ސްކޫލުގެ ކުމުންދޫ.ހދ
ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ހަމައެކަނި ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ފަރާތެއް 

 ގެ މުސާރަ ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި، މިމައްސަލަ 5-ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ޓީޗަރ ގްރޭޑް
އެސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލާ ހަމައަށް ގެންދިއުމުން މިކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ގެމަނަފުށީގައި ތަރާވީސް ނަމާދުކުރި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ . ވަނަ އަހަރު ގއ1432
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން އެނގޭތީއާއި، އަމިއްލަ ފަރާޔްތަކުން 

ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރަން ގެންދާ އިމާމުންނަށް އެމިނިސްޓްރީން ފައިސާދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން އެނގޭތީއާއި، 
އަދި މިމައްސަލަ ހުށަހެޅީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުވާން 

 .ނެތުމުން މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 1432ތަރާވީސް ކޮށްދޭ އިމާމަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި 
 6,000.00ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް .އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ގއ

ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، ގެމަނަފުށީގައި އެފަހަރު ތަރާވީސް ކޮށްދީފައިވަނީ އެރަށު  (ހަހާސް)
ޖަމްޢިއްޔާއިން އިމާމަކު އެ އެރަށަށް ގެންދިޔަ އިންޑިޔާގެ އިމާމެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް އަކުންޖަމްޢިއްޔާ

ގެނައީ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ އެއިމާމަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ގެމަނަފުށީ 
 .ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނީ ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓާފައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަދޫގައި އަށްކުޑަހު 22 އިން 18 އަތޮޅުކައުންސިލްމެދުވެރިކޮށް،ސެޕްޓެމްބަރ.ދސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާން .ހިންގި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންގެ ކެއުން ހަމަޖެއްސުމަށް ދ

ކުރުމަށްފަހު، ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރެވިފައިނުވަނީ، އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އަގުހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަގުތު 
ހުރިގޮތުން ނެތުމުން ކަމާއި، އަދި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ތިބޭނެ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްތަކާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ލަފައާ އެއްގޮތަށްކަން އެނގޭތީއާއި، ކޮރަޕްޝަނުގެ  ކަ
 .އަމަލެއް އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 22 އިން 18އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް، ސެޕްޓެމްބަރ .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދ
އަށް ކުޑަހުވަދޫގައި ހިންގި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންގެ ކެއުމާއި، އެކޮމޮޑޭޝަން 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ .ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ދ
. މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން، އޭނާގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 ގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 2005 ނޮވެމްބަރ 20 ،މަދަނީ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި
 ޚިލާފުވެފައިވާތީ އެކުންފުނިން ދެމެދު ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏާސެންޓަރާއި 

ބުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ލިބުނު ބައެއެގްރީމެންޓް ބާޠިލް ކުރަންޖެހުމުގެ ސަ
ދެމިލިއަން ދެލައްކަ ) US$2,291,670.00ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް އެއެއްބަސްވުމުގެ އެކިއެކި މާއްދާތަކުން ޖުމްލަ 

ން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އެކުންފުނި (ޑޮލަރ.އެސް.ނުވަދިހަ އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ޔޫ
 ގައި 2007 ނޮވެމްބަރ 08ސެންޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނަޑައަޅާފައިވާތީއާއި މިޤަޟިއްޔާއަށް މަދަނީ ކޯޓުން

މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގައި ، ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައި ވީނަމަވެސްއެކުންފުނިންކޮށްފައިވާ ހުކުމް 
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގައި މަތީމަރުހަލާގެ ކޯޓަކުން ދަށު މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގެ ހުކުމަކާއިމެދު ވަކި 
ގޮތެއް ނުނިންމާހާ ހިނދަކު ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެތީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައުލަތުން 

 ކަމަށާއި،  އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭނޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްއެކުންފުންޏަށް (ސީ އިން.އެމް.ޑީ.އެން)
ގެ އެކުންފުނީކޮންޓްރެކްޓް ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެކްސަސް ރޯޑު ވާރކްސްއާ ގުޅޭ ފައިސާ ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން 

 ފަހަރެއްގެ އެތައް،އަށް ހުށަހަޅައި (ހިރު) ހައުސިންގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްފަރާތުން 
ހައުސިންގ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި،މަތިން މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭ

ފްރެންޗް ރެޑް ކްރޮސް  އަދި ވެސްފަރާތުންގެ  (ހިރު) އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓް
 މިމަސައްކަތް ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ވެސްގެ ފަރާތުން(ސީ.އާރު.އެފް)

ނަން ނެތްކަމަށާއި، މިޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންޓްކަމުގައިވާ ބަންގްލަދޭޝް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ލިމިޓެޑް ލިޔުމެއް ފެން
 ތާރީޚުގައި ފޮނުވާފައިވާ 2006 އޮކްޓޯބަރ 01ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏަށް ފަރާތުން ގެ (.އެލް.ސީ.ބީ)

އިން ނިންމާފައިވާކަމަށް .ސީ.އާރު.ސިޓީގައި އެކްސެސް ރޯޑު ވާރކްސް ކްލެއިމް ކޮންސިޑަރކުރުމަށް އެފް
ގެ .ސީ.އާރު.ބުނެފައިވީނަމަވެސް މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރެވެން ނެތްކަމަށް އެފް

 ދުވަހު 2006 ނޮވެމްބަރ 14ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓްއަށް 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ވޭރިއޭޝަން ކްލެއިމްތަކާ ބެހޭގޮތުން އެކުންފުނިންފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، 

ވަރަށްގިނަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މިކަންތައްތައް ތަކުރާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރަށް 

ގަމު އާރާސްތުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އެރަށުގައި ބޭރުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން .ލ
 ގެ ހެދުމުގެ ތެރޭގައި އެ ހިސާބަށް ދަތުރުކުރުމަށް އޮތް 240ކުންފުންޏަކުން އިމާރާތް ކުރެވުނު 

މަގާއި ގެތައް އިމާރާތް ކުރެވުނު ބިން އެކުންފުނިން ހެދުމަށްފަހު އޭގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 
ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އެކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރާއިރު، އެގެތަށް ހެދުމަށް .އެސް. ޔ992,000.00ޫ

ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި މަގު ހެދުމަށް ނޯންކަމަށާއި، އަދި އެގެތަށް އަޅާ ބިން ސާފުކުރުމަކީވެސް 
އެކުންފުނިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސާރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން 
 .ނުކުރުމުން އެކުންފުނިން އެކަން ކޮށްފައި އެއަށް އަގުނަގަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް މިއަދާހަމައަށްވެސް މިކަންތައްތައް ލިޔުމުން ޖަސްޓިފައިކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް 
 ތާރީޚުގައި ފޮނުވާފައިވާ 2006 ޑިސެމްބަރ 14 އެކުންފުންޏަށްގެ ފަރާތުން (ސީ.އެމް.ޑީ.އެން)ސެންޓަރ 

ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ތަކުކާރުކޮށް 
 ރިޕޯޓް ހެދި ދުވަހާހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި ،ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެއްވެސް ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމެންޓެއް

އެމްޕްލޮޔަރގެ ފަރާތުންވެސް އަދި އެންޖިނިއަރގެ ފަރާތުންވެސް ޓެމްޕަރަރީ ރޯޑު ވާރކްސްގެ ގޮތުގައި ޕޭމެންޓެއް 
 އްގެ ޕޭމެންޓ05ެއިންވޮއިސް ނަންބަރު ) އާ ހަމައަށް 2006 ޑިސެމްބަރ 15ވާކަމަށް ވެފައިނުދިނުމަށް އެއްބަސް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސަމަރީ އޮފް ފައިނޭންޝިއަލް ޕޭމެންޓްސް އެންޑް ލައިބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގައި  (ދިނުމާ ހަމައަށް

 ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާއެއްނޫންކަމަށް އެކުންފުންޏަށްބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެކްސެސް ރޯޑު ވާރކްސް ޕޭމެންޓަކީ 
ކުންފުނީގެ ގެ ޕޭމަންޓު ވައުޗަރުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެދިފައިވާ .ސީ.އެމް.ޑީ.އެން ކަމަށާއި، ދަލީލުކޮށްދޭ

ގެ .ސީ.އެމް.ޑީ. ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެ އިންވޮއިސްއެއް ނޫންކަމަށާއި އެއިންވޮއިސްއަކީ އެންއިންވޮއިސްއަކީ
ގެ .ސީ.އެމް.ޑީ.އެންން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ބޫލުކޮށްފައިނުވާ އިންވޮއިސްއެއްކަޤަގެ ފަރާތުން .ސީ.އާރު.ފަރާތުންނާއި އެފް

ން ތު ދައުލަގައިވާ ފައިސާއަކީއިންވޮއިސްކުންފުނީގެ ޕޭމަންޓު ވައުޗަރުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެދިފައިވާ 
ން އެދިފައިވާ ފައިސާ ގެ ޕޭމަންޓު ވައުޗަރު.ސީ.އެމް.ޑީ.އެންއްނޫންކަމަށްވާތީ، ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާއެއެކުންފުންޏަށް 

 .ދޫނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގީއެވެ
 

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ތުނބަފުށީގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ އެކަން 
 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިރާސާކޮށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމާއި، 2007ބަލައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ 

 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި 100ތުނބަފުށި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް .ކ
ނިންމުމަކީ މީގައި ވަކި މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ 
، ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަކިފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ

 .މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ތުނބަފުށި ކުއްޔަށް . ގައި ކ2011 ޖޫން 01އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން 
ހިފާފައިވާފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފްވެގެން ޖޫރިމަނާ 

ކުރުމާ ގުޅިގެން، އެއެޖެންސީގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރި ސިވިލް ސަރވަންޓް، ސަން 
ތުނބަފަޅުގައި .އޮންލައިނަށް ދީފައިވާ އިންޓަރވިއުގައި، ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ 
ގުޅިގެން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ޖޫރުމަނާކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ 

ނުފޫޒާއި ޒާތީ ކަންކަން އެކުލެވިގެން ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށްވުމާއެކު، އޭނާ އެމަޤާމުން 
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އިސްތިއުފާ ދިނީކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އެގޮތަށް އިންޓަރވިއުދީފައި އެވަނީ އޭނާއަށް 
 . ކޮންމެވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި، ތިމަރަފުށީ ޔޫތު . ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ބޭއްވި ތ2011
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފުޓްބޯޅަޓީމުގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  (ވިހިހާސް ރުފިޔާ). ރ-/20,000ބަޖެޓުން 
 (ވިހިހާސް ރުފިޔާ) 20،000-/ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލިއިރު، އެފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް 

 2000-/ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިނުވާކަން އެނގޭތީއާއި، ރަމްޒީ އެހީއެއްގެ ގޮތުން އެޓީމަށް އެއިދާރާއިން ދީފައިވަނީ 
ރުފިޔާ ކަމަށްވާތީއާއި، މިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދުން އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބެލެވޭތީ،  (ދެހާސް)

 .މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި . ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ބޭއްވި ތ2011މިހިނގާ 
ބައިވެރިވި، ތިމަރަފުށީ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފުޓްބޯޅަޓީމުގެ ކަންކަމަށް 

ވިހިހާސް ). ރ-/20,000ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ތިމަރަފުށީ ކުައންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެުޓން       
 ވަނަ 40ގައި ބޭއްވި އެ އިދާރާގެ މެމްބަރުންގެ 2011 ޖޫން 23ދިނުމާބެހޭގޮތުން،  (ރުފިޔާ

ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނީ އެ ފައިސާ ދޭންވީ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުންތޯ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެންތޯ 

 މެމްބަރުން ތިބެގެން ބައްދަލުވުން 5ބެލުމަށްކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއެކު ޖުމުލަ 
 މެމްބަރުންނަކީ އެއެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 2ބޭއްވިއިރު، މީގެތެރެއިން ރައީސްއާ 

 2މެމްބަރުންކަމަށާއި، މިފައިސާ ދޭނެގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނެގި ވޯޓުގައި، 
މެމްބަރުން ވޯޓްދިނީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އެފައިސާ ދިނުމަށްކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރައީސްގެ 

 މެމްބަރުން ވޯޓްދިނީ އެގޮތަކަށް ނޫންކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ 2އިތުރަށް ދެންތިބި 
އިދާރާގެ ބަޖެޓުން އެފައިސާދޭން އެބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައި އެފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށްބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ނޑުދޮށުންނާއި، .ހދ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުޑަކަތީބުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގޮ
ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވެއްޔާއި އަކިރި އަދި ގައު ނަގާފަރާތްތައް ބަލައި އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު 

އެޅުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި ޝަކުވާތަކާއި، ރަށުގެ އާންމު ސާފުތާހިރުކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ 
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، 

މިކަންތައްތަކަކީ ބަންދުގަޑިތަކުގައި ގިނަފަހަރު އެތަނަކަށް ހާޒިރުވެގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި، 

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުޑަކަތީބު އިތުރުގަޑި ނަގަމުންދަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް .ހދ
ގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްވާ މީހުން ބެލުމުގެ 6:00ކަމަށާއި، އެގޮތުން، އޮފީސް ބަންދުގަޑީގައި ހެނދުނު 

ނަމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތްކުރާކަމުގައި ބަޔާންކޮށް އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ލިޔުމަށްފަހު 
ފައިސާ ނަގާތާ އެތައްމަހެއް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އޭނާ މިކަން ކުރަނީ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން 

 .ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ހުއްދަ އޭނާއަށް ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބިދޭސީން 
އިތުރުވަމުންދާތީ މާލެދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލަފާ ގަޑިތަކުގައި އޮޑިފަހަރު ޗެކްކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްވެސް ކުޑަކަތީބާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަވެގެން ނުވަތަ އަޚްލާގް 

ގޯސްވެގެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިފައިނުވާކަން އެނގޭތީއާއި، ކުޑަކަތީބު އެކަންތައްތައް ކުރަމުންދަނީ އެއިދާރާއިން 
އޭނާއަށް ދީފައިވާ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންކަން އެނގޭތީ، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 

 .ހިނގާފައިވާކަން ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޙަވާލުކުރި ލެޕްޓޮޕް، އޭނާގެ ރަށްކަމުގައި .ންސިލްގެ މެމްބަރާ ގދއަތޮޅުކައު.ގދ
ހޯޑެއްދޫގައި ބަހައްޓާފައި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، .ގދ

ލެޕްޓޮޕް ރަސްމީ ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް ، ލެޕްޓޮޕަކީ އިދާރާގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށްވާތީ
 .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.ގޭގައި ނުބެހެއްޓުމަށް ގދ

 ގައި އެއިދާރާއިން ޙަވާލުކުރި ލެޕްޓޮޕް 2011 ޖުލައި 10 ކަށްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަ.ގދ
ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ އޭނާގެ ރަށުގެ ގޭގައި ކަމަށާއި، އޭނާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާ 
ދުވަސްދުވަހުވެސް އެލެޕްޓޮޕް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުގެންދާ ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ސަލާމާއި 

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވިފަހުން 30ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ އަހަރަކު ޙައްޤުވާ 
 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 22 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 10އާއިލީޒިންމާގެ 

 .ރައީސް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވޮޗަރަކާއި މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ރަށުގެ ބައެއް ފިހާރަތަކުގެ .ލ
ބޭރުގައާއި، އެކޯޓުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓާފައިވާކަން އެނގޭތީ، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 

 .ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ވޮޗަރަކާއި މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމަށް .ލ
 18އެކޯޓުން އެކިފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރަމުންގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި، މީގެ 
ވަރަކަށް ދުވަސްކުރިން އޭރު ކޯޓުގެ މަސައްކަތުގެ މަޤާމުގައިހުރި މުވައްޒަފަކު އިޢުލާންތަކެއް 

ހަރުކުރުމަށް ހިފައިގެން ދިޔަކަމަށާއި، އެއިޢުލާން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އަދިވެސް އިންނާނެކަމަށް ކޯޓުން 
ގެ އިޢުލާންތައް 2010މަޢުލޫމާތު ދިންނަމަވެސް، އެއިޢުލާން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ނެތްކަމަށާއި، 

ނޯޓިސްބޯޑުގައި ހުރި އިރު ކޯޓުން އެބުނާ އިޢުލާން އެބޯޑުގައި ނެތުމުން ބެލެވެނީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތު 
އެއިޢުލާން އޭނާގެ ރައްޓެހިންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް ހަމައެކަނި އެފަރާތްތަކަށް އިޢުލާން 

 .ދެއްކުމަށްފަހު އެތަކެތި ނައްތާލީކަމުގައި ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ނޑެއް ހިމަންދޫގައިޕްރީސްކޫލްހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި، .އއ މާރކްސްދޭނެ މިންގަ
ނޑައަޅާފައިވަނީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުން އެޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ބަލާފައި ކަމަށްވާތީ، މިއީ ، ކަ

އާންމުކޮށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް 
ފެންނާތީ، މީގެފަހުން، އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުން އެޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، މާކްސްދޭނެ 

ނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ނޑެއް ކަ ނޑެއް ،މިންގަ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެމަސައްކަތަށް މާރކްސްދޭނެ މިންގަ
ނޑައަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އއ  .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ.ކަ

 

ހިމަންދޫގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ހިމަންދޫ .އއ
 އޮގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މާރކްސް ދެވޭނެ 2011ކައުންސިލުން 

ބިން ދޫކުރުމަށް ،ފަރާތާއިއުޞޫލެއް ހާމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ކައުންސިލުން އެބިންދީފައިވާ 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ވޯޓްދީފައިވާ   ކައުންސިލަރުންނަކީ އޭނާގެ އާއިލާއާއި 03މާރކްސްދޭނެ އުޞޫލު ކަ

 ފަރާތް ކަމަށާއި، އޭނާއަށް އެބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ހަމަޖެހޭ އުޞޫލަކުން ކަމަށް 03މަސްލަޙަތު ހުރި 
. ނުދެކޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަގަށްވަދެ އެއިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ބައެއް އިލެކްޓްރޯނިކްސް .ފ
ސާމާނާއި، އެއިދާރާގައި ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައިހުރި ތިޖޫރީ ފަޅާލައިގެން ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައެއް 

މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމުން އެއިދާރާއަށް ވަގަށް .ފ
ވަދެފައިވަނީ އެއިދާރާގެ މައިދޮރަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދީ، ނަމަވެސް އިދާރާގެ ފައިސާ ރައްކާކުރާ ތިޖޫރީ 

 އިންޗި 19ބަހައްޓާފައިހުރި ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެންކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކޮޓަރީގައި ހުރި 
ހަލައްކަ ސާޅީސް ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ) 642،868.03 އިންޗި ފުޅާ ތިޖޫރީ ފަޅާލައިގެން  13ދިގު 

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުގެ އަގު  (އަށްރުފިޔާ ތިންލާރި
އަށް އަރާ ކަމަށާއި، އަދި މިމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް  (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ) 91،400-/ޖުމްލަ 

 .ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިތުރަށް ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ . ވަނަ ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައި، ވަގުންގެ ބަޔަކު ފ2011 އޯގަސްޓް 31
 އެއިދާރާއިން  ބައެއް ތަކެތިއިދާރާގެ މައިދޮރު ހުޅުވައިގެން ނުވަތަ، ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ

. ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ސްޓިކާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  10,000މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދައްކާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް 
 ގައި  ކޮށްފައިވާ  2011 އޯގަސްޓް 25ވަނަ ފަހަރަށް 2ފަރާތެއް  ހޯދަން  ބޭނުންވެގެން   އެމިނިސްޓްރީން 

 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅިކަމާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް 2އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 
ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވިކަން އެނގެން ނެތްކަމަށްވާތީ،  ލިބުނު ފަރާތަށް ކަމަށްވެފައި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ ފަރާތުން

 .މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 ސްޓިކާ 10,000މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދައްކާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް 
 2011 އޯގަސްޓް 25ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް  ހޯދަން  ބޭނުންވެގެން   އެމިނިސްޓްރީން  

ގައި  ކޮށްފައިވާ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅީ ދެފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީ، 
 ވަނަ ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އިތުރު ފަރާތެއްވޭތޯ އަލުން 3އެދުވަހު 

އިޢުލާން ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގައި މިކަމުގައި އުޅުނު ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އަލުން 
 .އިޢުލާން ނުކޮށް މިމަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ސްޓެލްކޯއާދިމާ އޮންނަ ސަރަހައްދުގެ މަގު ބަންދުކޮށްގެން ސްޓެލްކޯއިން 
މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ގަވާއިދުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމާއި، އަދި އެކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާވެސް ދައްކަމުންދާ ކަން އެނގޭތީ އެއިދާރާގެ 
 .މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ސްޓެލްކޯއާދިމާ އޮންނަ ސަރަހައްދުގެ މަގު ބަންދުކޮށްގެން ސްޓެލްކޯއިން 
ބޯޑެއް ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާތާ މިހާރު އެތަކެއް " ނޯ އެންޓްރީ"އަމިއްލައަކަށް 

ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މަގު ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާ ،  ދުވަހެއް ވެއްޖެކަމަށާއި
ފަރާތްތަކަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައިން ދޭ ހުއްދައާއެކު ދޫކުރާ 

ބޯޑު އެތާނގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަތަނެއް ނުފެންނަކަމަށް ބުނާ  (ކުއްޔެއް ނެގުމަށްފަހު ދޫކުރާ)
. މައްސަލަ
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ޕީ ގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކޮށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް .އާރު.ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޑީ.ކުރީގެ ހއ
 17ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް، . ގައި ކަން އެނގޭތީ، ހއ2011 ނޮވެމްބަރ 17އަންގާފައިވަނީ، 

ސާކުސަމިޓް ބާއްވާފައިވަނީ ، އާ ހަމައަށް ހުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް ކަމުގެ މަގާމުގައި ކަމަށްވާތ2011ީނޮވެމްބަރ 
އޭގެކުރީގެ ތާރީޚެއްގައި ކަމަށްވާތީ، އެދުވަސްވަރުގައި އޭނާގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިނުވާތީ، އެކައުންސިލްގެ 
ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ، މިކަމުގައި 

ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުވެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން 
 . ނިންމީއެވެ

ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ . ވަނަ ސާކްސަމިޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހއ17
ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކީ ދައުލަތަށް އޮޅުވާލައިގެން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

 ގައި އޭނާ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ 2011 ނޮވެމްބަރ 01ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، 
ޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަން ބޭނުންނުވާ .އާރު.އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި، ޑީ

 ގައި 2011 ނޮވެމްބަރ 01ޕީ ދޫކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަށް .އާރު.ކަމަށާއި، ޑީ
ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ފިއްލަދޫ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެބައްދަލުވުމުއި 

 .ބައިވެރިވެފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށާއި، މުސާރަ 10%ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ބަޖެޓުން، މުސާރަ ކޯޑުގެ 
 އަށްވުރެ މަދުން ފާސްވެފައިވާ ބަޖެޓްތަކުގައިނަމަ، ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަކުން ދެކޮޅުޖެއްސޭ ގޮތަށް 10%ކޯޑްގެ 

އިންތިޒާމްކުރުމަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ބަޖެޓް ކޯޑަށް 
 އިންސައްތައިގެ މިންވަރެއް ކަމަށްވުމާއެކު، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 5.5ލިބިފައިވަނީ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 

އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ވޮޗަރެއްގެ .ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ގދ
 12އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން .މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާ އެއްގޮތަށް ގދ

މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރި ގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ގަޑިތަކަށް ފައިސާ ނުލިބިވާކަމަށް ބުނެ 
- މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނިވެސް 12މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ 

 16,172.19ގެ ނިޔަލަށް 2011 ފަރާތަށްއަތޮޅު މަދަރުސާގެ ވޮޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި .ގދ
ގަވާއިދުން ލިބޭޖެހޭއިރުވެސް، މިހާތަނަށް  (ސޯޅަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ނަވާރަލާރި)

. އެފައިސާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 12ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ  (އެއްލައްކަ އެއްތިރީސް ހާސް) 131،000/
މުވައްޒަފުންގެ އިތުރަށް ތިބި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރި ގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް 

ގަޑިތަކަށް ފައިސާ ލިބިފައިނުވާއިރު، އެއަށްވުރެ ބޮޑުތަން އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެހާގިނަ ފައިސާ 
ދޫކުރެވޭނީ އެމަދަރުސާގެ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ފައިސާ ލިބިގެންކަމުގައިވާއިރު، މިމައްސަލަ ރާއްޖޭގެ އެހެން 

ސްކޫލްތަކުގައިވެސް މިގޮތަށް ދިމާވުމުން އެކަން ހައްލުކުރުމަކީ މިވަގުތު ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، 
ރާއްޖޭގައި ދެންހުރި އެހެން ހުރިހާ މަދަރުސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވިފައިވާނީ 

އަތޮޅު މަދަރުސާއެކޭ އެއްއުސޫލަކުން ބަޖެޓަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރުން ނިސްބަތުން ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން .ގދ
ހައްގު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ފަރާތުގެއަތޮޅު މަދަރުސާގެ ވޮޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި .ގދކަމުގައިވާތީ، 

އެކަނި ފައިސާ  ދީފައި  ދެންހުރި  މަދަރުސާތަކުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ފައިސާ  ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ 
މިނިސްޓްރީގެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުށުއަރާކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީ  އޮފް  އެޑިއުކޭޝަނުން  

އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ވޮޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތައް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުދިނުމަށް .ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ގދ
ވަކި މީހަކަށް ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ވަކި މީހަކު މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން

ފައިސާ ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކަށްނުވާތީއާއި، މިކަމުގައި އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް 
 .ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 އަދި މިކަންތައް މިހެން ދިމާވެފައިވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ނެރުމުގައި 
މިފަދަކަމެއް ދިމާނުވާނެ ގޮތަށް، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވެންނެތް ކަމުގައިވިޔަސް އެފައިސާ ދެވެން ނެތީ 

ކީއްވެގެންކަމާއި، އަދި ފައިސާ ދެވޭނެނަމަ، ފައިސާ ދެވޭނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަމާއި، އެހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް 
 .މުވައްޒަފުންނަށް ހާމަކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވީއެވެ

 

މިހާތަނަށް އެމަދަރުސާގެ ލެބޯޓްރީގައި ބާރަށު ޒުވާނުންގެ ދިރުމުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތަކެއް 
ހިންގާފައި ނުވާކަން އެނގޭތީއާއި އަދި މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ހާމަކޮށްފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގެ 

 .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ބާރަށު މަދަރުސާގެ ލެބޯޓްރީގައި ހިންގި ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސް ހިންގުމަށް ސްކޫލުގެ ބޯޑުންނާއި، .ހއ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެސްކޫލަށް އެފަރާތުން 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ބާރަށު ޒުވާނުންގެ ދިރުމުގެ 
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 2ފަރާތުން ކަމަށާއި، އެޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްއާއި، ނާއިބްރައީސްއަކީ ބާރަށު މަދަރުސާގެ 
ސްޕަރވައިޒަރުން ކަމަށާއި، މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންނާއި، ސްކޫލް ބޯޑަށާއި، 

ޓީއޭއަށް ނާންގާ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ބާރަށު މަދަރުސާގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރގެ މަގާމުގައި .ޕީ
އެދުވަސްވަރު ހުރި ފަރާތާއި، ބަޖެޓް އޮފިސަރަކަށް އުޅުނު ފަރާތް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
 

އުނގޫފާރު  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓަށް  ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ  މަޤާމަށް  މީހަކު  ބޭނުންވެގެން  .ރ
 ފަރާތާ 2ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފް  ޖުޑީޝަލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ކުރި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ޝަރުޠު ހަމަވާ 

 ވަނަ އިންޓަރވިއުއަކަށް ދިއުމަށް އެތަނުން އެއްފަރާތަކަށް އެޑިޕާޓްމަންޓުން 2ފުރަތަމަ އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު، 
 ފަހަރެއްގެ މަތިން ގުޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ގުޅުމުން، އިންޓަރވިއުއަށް މާލެ ދެވޭނީ 2

ރަށުގައި ހިންގާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކާއި ވޮލީ މުބާރާތެއް ނިމުމުން ކަމަށާއި، އަދި މާލެ ދެވޭނެ ވަކި ތާރީޚެއް 
ބުނެފައިނުވާތީ، ދެވަނަ އިންޓަރވިއުކުރުމަށް އޭނާއަށް ގުޅައިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވެފައިނުވާތީ 

އެމަގާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުން އިތުރަށް ލަސްކުރެވެން ނެތުމުން އެވަޒީފާ އެހެން ފަރާތަކަށް ހަމަޖެއްސީ ކަމަށާއި، 
އަދި އެފަރާތަކީ ތަޢުލީމާއި، ތަޖްރިބާއާއި، ހުނަރަށް ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ މާކްސް، އިންޓަވިއުއަށް ޙާޟިރު ނުވެވުނު 

 .ފަރާތަށްވުރެ އިތުރުވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ޝަރުޠު ހަމަނުވާނަމަ އެސިސްޓެންޓް )އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ .ރ
ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  (ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް އެދި 2011 އޯގަސްޓް 21އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

 މިވަޒީފާއަށް ފޯމުލާފައި މަވާ ފަރާތަކުންކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެމަގާމަށް ޝަރުޠު ހަ
 ވީ ހޮނިހިރު 2011 އޮކްޓޯބަރ 01އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އޭނާ ގެންގޮސް، .ވަނިކޮށް ރ
 މީހުންގެ ޕެނަލަކުން އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު އޭނާއަށް އަންގާފައިވަނީ، ކޮމްޕިޔުޓަރުގެ 4ދުވަހުގައި 

މަސައްކަތް އެނގޭ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އިތުރު އިންޓަވިއުއެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ފަހުން 
އެތާރީޚް އަންގާނެ ކަމަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޖެހިގެންއައި ދުވަހު ކޯޓުގެ ކޮންމެވެސް މުވައްޒަފަކު 

 ގެ ގަޑިއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް 2011 އޮކްޓޯބަރ 09 ވަނަ އިންޓަވިއުއަށް 2ގުޅާފައި ބުނެފައިވަނީ 
 ގައި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ، ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް 2011 އޮކްޓޯބަރ 03ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، 

 . ހޮވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެފަރާތް
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ވިލުފުށިން ބިޑް އުޞޫލުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު .ތ
 ފަހުން ހޯލަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތައް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޖެހުނުދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު ގަޑި
ނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވަ

 އަދި ބިންތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކުގެ ރުހުމާއެކުގައިކަމަށް އެނގޭތީއާއި،

ވިލުފުށީގައި ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާއި، ވޯކްޝޮޕް، ވަޑާންގެ ފަދަ ސިނާއީ .ތ
ވިލުފުށީ .މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް އުސޫލުން ކުއްޔަށް ބިންދޫކުރުމަށް ތ

އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދިނުމުގައާއި ބިޑް ބަލައިގަތުމުގައި 
 .ކަތީބު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

19 
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހުވެސް ގަޑިޖެހިގެން ހޯލަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަ އް ހޯލަށް ވައްދާފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކުންކަން ކަ
، އެނގެން ނެތުމާއި، އެފަރާތްތަކުން ހޯލަށް ވަދެފައިވަނީ ހުއްދަނެތި އަމިއްލައަށްކަން އެނގޭތީއާއި

މިކަމުގައިމަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާޢިޒުފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 
 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ކުރިމަގުގައި މިފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާއިރު އިޞްލާޙުކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
 . ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު  .1
ނޑައަޅާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހާޒިރުވާ ފަރާތައް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  ދިނުމަށާއި ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ކަ

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ނުކުރުމާއި އަދި ގަޑި ޖެހިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް ބަލައި 
 .ނުގަތުން

ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލަވުމުގައާއި ބިޑް  .2
ހުށަހެޅުމުގައި ބަދަލުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެނގޭނޭ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި 
ބައިވެރި ވެވޭގޮތަށް އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާތީ ތަފާތު އެކި ގިނަ މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި މަޢުލޫމާތު 

ސާފުކޮށް ބިޑް ގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ރޫޙް ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ މަގު ފަހިވެފައިވާކަމުން 
ނާއި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޞައްޙަ ކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް 
ނެތުމުން ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވި ކަމުގެ ސިޓީ އަކާއި އެފަރާތަކީ ކާކުކަން 

 .އަނގައިދޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން

ވިލުފުށިން ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރި އެ .ތ .3
އޮފީހުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާތީ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާ 
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގުޅޭކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ އޮފީހަށް  އެންގުމާ ގުޅިގެން ބިން 
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ހުއްޓާލާފައި ވުމާއި މި މައްސަލަ މިހާރު ތަޙްޤީޤުކޮށް 

ނިމިފައިވާތީ، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިލުފުށިން ބިން ދޫކުރުމުގެ 
ކަންތައް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމުގައި ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ 

 .އެވެކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެންގީ
 

ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާކަމަށް ބުނާ .ތ .1
 ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ،މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު

 އޭޕްރީލް، މެއި އަދި ޖޫންމަހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ކައުންސިލަރުން އިތުރުގަޑީގައި 2011
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދި ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަށް ފޮނުވި 

މެސެޖާ ޙަވާލާދީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ 
މެސެޖުގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމުމަށް ފަހު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އަންގާފައިވާތީ 

މި މެސެޖަށް ޙަވާލާދީ ކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ 120ޤާނޫނުގެ   ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 ގައި 2011 ޖުލައި 14މަޖިލީހުންކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވި މެސެޖުގައި އަންގާފައިނުވާކަމާއި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ބަޖެޓް 
ކޮންޓްރޯލް ފޯމުގައި ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ވަކިން ހިމަނާފައި ނެތްކަމާއި 

 މެއި އަދި ޖޫންމަހު އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދު، އޭޕްރީލ2011ްކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް 
 5ވަހުގެ އެލަވަންސް ނެގިފައިވަނީ އެކަން އޮންނަށްވީގޮތް ރަނގަޅަށް އެނގިފައި ނެތުމުން ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ދު

ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ އިތުރުން އެހެން ، މެމްބަރުން ބުނާތީއާއި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ
 ގައި ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލަން 2011 ޖުލައި 13އިތުރުފައިސާއެއް ނުނެގުމަށް 

ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުންގެ .ގެ ފެބްރުއަރީ މަހާއި މާޗްމަހު ތ2011
ތިމަރަފުށީ .މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ތ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޖަމާކޮށްދިނުމުން، އެފައިސާއިން ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 
. ނަގާފައިވާތީ، އެގޮތަށް އެކަން ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

20 
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އެންގުމުން އެދުވަހުން ފެށިގެން ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދުދުވަހުގެ އެލަވަންސް 
 އޭޕްރީލް، މެއި އަދި ޖޫން މަހު 2011ނެގުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން 

އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދުދުވަހުގެ އެލަވަންސް ނަގާފައިވަނީ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އިތުރުގަޑިއާއި 

ބަންދުވަހުގެ އެލަވަންސް ނަގާފައިވަނީ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ފައިދާއެއް ލިބިގަތުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން ސާބިތުވާން 
 .އެވެނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީ

 މެއި މަހު އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި 2011ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .2
ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ އިތުރުން ،މަސައްކަތް ކޮށް  3,487.50 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

އަދި ޖޫންމަހު އިތުރުގަޑި . ރުފިޔާ ނަގާފައިވެއެވެ (ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތްރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި)
ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ) 4,967.70އާއި ބަންދުދުވަސްތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

އަށް އިތުރުގަޑި އާއި އޭނާ މެއި އަދި ޖޫން 2011. ރުފިޔާ ނަގާފައިވެއެވެ (ފަސްދޮޅަސް ހަތްރުފިޔާ ހަތްދިހަލާރި
އަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސްރުފިޔާ ) 8,455.24ބަންދުދުވަހުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބުރާ  (ސައުވީސް ލާރި
 . ޖަމާކުރުމަށް ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ

 އޭޕްރީލް މަހު އިތުރު ގަޑިއާއި ބަންދުދުވަސްތަކުގައި 2011ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް  .3
. ރުފިޔާ ނަގާފައިވެއެވެ (ނުވަސަތޭކަ ދިހަރުފިޔާ ސާޅީސްލާރި) 910.40މަސައްކަތް ކުރި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ އަދި  (ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ތިންރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސްލާރި) 3,263.65އަދި މެއި މަހު 
 އޭޕްރީލް، މެއި 2011. ރުފިޔާ ނަގާފައިވެއެވެ (ހަތަރުހާސް އަށްޑިހަ ހަރުފިޔާ ދެލާރި) 4,086.02ޖޫން މަހު 

އަށްހާސް ) 8,260.07ށް އިތުރުގަޑި އާއި ބަންދުދުވަހުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އޭނާއައަދި ޖޫން މަހު 
ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބުރާ  (ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ ހަތްލާރި

 .ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށް ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 އޭޕްރީލް މަހު އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދުދުވަސްތަކުގައި 2011 ކަށްތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަ .4
 (އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) 862.50މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ އަދި ޖޫން  (ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތްލާރި) 3,292.97ރުފިޔާ، މެއި މަހު 
. ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ (ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތްލާރި) 3,868.47މަހު 
ށް އިތުރުގަޑި އާއި ބަންދުދުވަހުގެ އެލަވަންސް ގެގޮތުގައި އޭނާއަ އޭޕްރީލް، މެއި އަދި ޖޫން މަހު 2011

ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ  (އަށްހާސް ތޭވީސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތަރުލާރި)8,023.94ލިބިފައިވާ
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށް ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގޮތުގެމަތިން އަނބުރާ 

 .އެންގީއެވެ

 އޭޕްރީލް މަހު އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދުދުވަސްތަކުގައި 2011 ކަށްތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަ .5
ރުފިޔާ،  (ހަސަތޭކަ ތިރީސް ހަތްރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި)  637.50މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި

 140.63އަދި ޖޫން މަހު  (ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސްފަސްރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތަރުލާރި) 2,535.94މެއި މަހު 
 އޭޕްރީލް، މެއި އަދި ޖޫން މަހު 2011. ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ (ސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ތިންލާރި)

ތިންހާސް ތިން ސަތޭކަ ) 3,314.07ށް އިތުރުގަޑި އާއި ބަންދުވަހުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އޭނާއަ
ދައުލަތުގެ ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބުރާ  (ސާދަ ރުފިޔާ ހަތްލާރި

 .އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށް ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ

 މެއި މަހު އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދުދުވަސްތަކުގައި 2011 ކަށްތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަ .6
 (އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަރުފިޔާ ހަލާރި) 1,739.06މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

 2011. ލިބިފައިވެއެވެ (ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތްލާރި) 3,870.97އަދި ޖޫން މަހު 
 5,610.03އަށް އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދުދުވަހުގެ އެލަވަންސް ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އޭނާމެއި އަދި ޖޫން މަހު 

ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބުރާ  (ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ ތިންލާރި)
 .ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށް ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ ބެހޭ ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރ . 7 
 މާއްދާގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލް ތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރައާއި 120ގެ  (ޤާނޫނު

ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި   ވަނަ 2010 ޑިސެމްބަރ 28ޢިނާޔަތްތައް ކަ
 ވަނަ ޖަލްސާގައި ކައުންސިލް 29 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2010ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ނޑައަޅުއްވާފައި ވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ މެމްބަރުންގެ މުސާރާއާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް ނުނެގުމަށް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް 

 . ންގީއެވެއެ
 

ޗެކުގެ ފައިސާގެ އަދަދަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  .1
 (ހަލައްކަ ދިހަހާސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާ 610,000.00އިތުރަށް ނަގާފައިވާ އެކައުންޓުން އެކުންފުނީގެ ބޯޑްމެންބަރެއް 

 .މީއެވެމިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިން، ތީގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ގެންދާ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  .2
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވީނަމަވެސް އެގަވާއިދަކީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް 

ލާޒިމްއެއްޗަކަށް ނުވާކަމަށް މަދަނީ ކޯޓުގެ ޙުކުމުން އެނގޭތީއާއި، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 
 .އެވެ މިހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީ،ހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާވަރުގެ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑްމެންބަރުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް އަމިއްލައަށް  .3
ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ފަހުން ފައިސާ ރިއެމްބާސްކުރާއިރު ބައެއް ބިލްތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލަ 

 ދަތުރަށް 2 ދަތުރަކަށް ކަމަށްވުމާއި، އެ 2ބެލިއިރު، ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި 
 (ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސްހަރުފިޔާ ނުވަދިހަފަސްލާރި) ރުފިޔާ 2,746.95ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ 
ރުފިޔާ  (ހަލައްކަ ދިހަހާސް) 610,000.00، ކުންފުނީގެ މުސާރަ ޗެކްތަކަކަށް ބަދަލުގެނަސް

 .ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން އިތުރަށް ނަގާފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
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ގެ  (އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތްރުފިޔާ ސޯޅަލާރި) ރުފިޔާ 1,387.16ކަމަށްވުމާއި، އޭގެ ތެރެއިން 
އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ) ރުފިޔާ 1,359.79ބިލްތައް ހުރުމާއި، އޭގެ އިތުރަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ 

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކެއުމާއި އެއްގަމު ދަތުރުތަކަށްކަމަށް ވުމާއެކު، އެޚަރަދުތަކަކީ  (ނުވަރުފިޔާ ހަތްދިހަނުވަލާރި
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއްކަމަށް ފެންނާތީ، މިކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒުފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް 

 . މީއެވެބެލެވެން ނެތުމާއެކު، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިން

 އަދި 2011/03، 2011/02ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ނަމްބަރު  .4
 އިން މިރީޖަންގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރާއެކު 05/2011

މަޝްވަރާކުރުމަށް ރާއްޖެއައި ޗައިނާގެ ކެންޓެކް ގްލޯބަލް ޕަވަރ ކުންފުނީގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނަށް ކުއްލިއަކަށް 
 ރުފިޔާ 15,000.00ހަވާލުވެފައިވާ ކާ ކުރަން ޖެހިދާނެ ޚަރަދުކުރުމަށް ނަގައި އެކުންފުނީގެ ބޯޑްމެންބަރަ

ނޑު  (ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) އިން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވުމާއި، އެހިސާބުގައިވާ މައިގަ
ނާޖާއިޒުފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން އޭނާ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު، މިފައިސާއިން 

 .އެވެނެތްކަމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީ
 

 3ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް  .5
ފަރާތަކުން އަގު ނުހޯދައި ތަކެތި ގަނެ ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާކަން އެކުންފުނީގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ހުރުމާއެކު، 

އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމަކަށްވާތީއާއި، ކުންފުނި އުފެދިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް ކުންފުނީގެ 
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާތީ، ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލައި، 
ތަކެތި ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަމުން 

 . ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އެންގީއެވެގެންދިޔުމަށް 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ރާއްޖެއިންބޭރަށާއި ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި  .6
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތަކާއި، ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގައިގެން އެފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް 
ހޯދުމަށާއި، ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް 

 .ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އެންގީއެވެ

 

މި މައްސަލައިގައި މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަފަހީ ހެކިތަކާއި ކިތާބީ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް  .1
އޭނާގެ މަޤާމު ބޭނުންކޮށްގެން ނަޒަރުކުރާއިރު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު 

ވަކިފަރާތަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް 
ޤާނޫނޫ ނަންބަރު )ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، އޭނާގެ މި ޢަމަލަކީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

ގައި ބުނާފަދަ ކުށަކަށްވާތީ، މިމާއްދާގެދަށުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް (ހ) ވަނަމާއްދާގެ 12ގެ  (2000/2
 .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށެވެ

ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނާ މުވައްޒަފު ފޮނުވާފައިވާ ކޯހަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއްކޮށް  .2
އޭނާއަށް ކޯސް ނުނިންމި، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ އިވަޟް ގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް 

އެއްޗެއް ލިބިފައިނުވާތީ،ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މައްޗަށް މަޤާމު ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން 
ކޮށްގެން އެހެން މީހަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ 

 . ބަދަލު އެކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތެއްގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެކުންފުންޏަށް އެންގީއެވެ

 އަހަރުނުވާ އިދާރީ މުވައްޒަފަކަށް 1  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގައި މަސައްކަތްކުރާތާ 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ވަކީލްކަމުގެ ޑިގްރީކޯހެއް ދީފައިވާކަމަށާއި، މިކޯހަށް 2009  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ކަ

ކޮރަޕްޝަން - ނުވާކަމަށްބުނެ އެންޓިއިކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފުރުޞަތު ދިނުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަގައި ކަން ހިންގާފައިވާގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ޓީމަކުން ބެލިއިރު ތަޙްޤީޤުކުރި 

ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި ކުރިމަގުގައި ކޯސްތަކަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި އިޞްލާޙުކުރުން 

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭންބޭރު ކޯސްތަކުގައި ފޮނުވާއިރު 
 1ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މުވައްޒަފުން ފޮނުވާކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާތާ 

ނޑައެޅިފައިނުވާ ވަކީލްކަމުގެ ޑިގްރިކޯހެއް 2009އަހަރުނުވާ އިދާރީ މުވައްޒަފަކަށް  ގެ ބަޖެޓްގައި ކަ
ދީފައިވާކަމަށާއި، މިކޯހަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފުރުޞަތު ދިނުމަށް 

 .އިޢުލާންކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
 

22 
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 .މުހިއްމު ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ލިޔެވި ހާމަވެފައިވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން، ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޯހަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ  .4
ފުރުޞަތު އޮންނާނޭ ގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކޯހަށް ނުފޮނުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް 

 .ލިމިޓެޑަށް އެންގީއެވެ

 

ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ފޮނުވާއިރު އެ ފޮނުވާ މުވައްޒަފާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދުގައިވެވޭ އެއްބަސްވުގައި  .5
ކުންފުނިން ކޯހަށް ޚަރަދުކޮށް މުވައްޒަފަށް ކޯސް ނުނިންމެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ 

 .ބަދަލު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ހޯދުމުގެ ގޮތުން މާއްދާއެއް ހިމެނުމަށް އެންގީއެވެ
 

އެކު ފަރާތާހިތަދޫ .  ވަނަ އަހަރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ލ2009ހިތަދޫ ހުކުރުމަސްކިތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ކަންތައް . ލ
ވަނަ މާއްދާގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ރަނގަޅު  (ތިނެއް) 3ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، 
 ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 2009

އެފެއަރޒްގެ ލަފައަކަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވައި، އެސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބުމާ ގުޅިގެން އޭގައިވާ ގޮތަށް 
ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިންކަން . ޢަމަލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ލ

 .މީއެވެ މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިން،ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާތީ

 

 

 

ހިތަދޫގައި މިހާރު ހުކުރު ކުރަމުންދާ މިސްކިތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން .ލ
 31އުޅުނު  ފަރާތާއި ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާގެ އަތުން އެމަސައްކަތް 2011އޯގަސްޓް 
 ވަކިނުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

23 

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދިގުމުއްދަތުގެ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމުގައި ބަލަމުން  ފަ  24 މެއި 01މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރީ މުވައްޒަފު އެކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމުގައިހުރި .ހދ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ނޑިޔާރެއްގެ މަގާމުގައި   އަހަރު ހޭދަކުރުމުން 15 އަހަރު ނުވަތަ 10ގެންގޮސްފައިވާނީ ކޮންމެހެން އެމީހަކު ފަ
ނޫން ކަމަށާއި، އެމީހަކު ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާނަމަ، 
އެމުއްދަތުވެސް ދިގުމުއްދަތުގެ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމަށް އަހަރު ބެލުމުގައި ގުނަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް 

ނޑިޔާރުންނަށް  ޢަމަލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އާޤާނޫނު އަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ކުރިންވެސް ފަ
ދެވެމުންދިޔަ ޢިނާޔަތްތައް އެގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކޮށްފައިވުމާއެކު، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
ޖުޑިޝަލް އެޑްމިންއިން ދިގުމުއްދަތުގެ އެލަވަންސް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންއައި އުޞޫލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް 
ގެންނަން ނިންމާފައިނުވާތީކަން އެނގޭތީ، މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، 

 .މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ނޑި 2005 ގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދިގުމުއްދަތުގެ އެލަވަންސް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި، އޭނާ މެދުނުކެ
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް 2008 މެއި 11ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

 ޑިސެމްބަރ 09ސިޓީފޮނުވުމުން އެމިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގައި، އޭނާ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރާތާ 
 އަހަރުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ސަރުކާރަށް 15ގެ ނިޔަލަށް 2009

ނޑައަޅާފައިވާ ދިގުމުއްދަތުގެ 15ޚިދުމަތްކުރާތާ  ނޑިޔާރުންނަށް ދޭންކަ  އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން ފަ
އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔެ، އެއެލަވަންސް 

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި   އަހަރު ހޭދަވިތަނާ އެފަރާތަށް ދިގު 4ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި، ފަ
މުއްދަތުގެ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި، އެއެލަވަންސަކީ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލައިގެން 

.  ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައޭނާ
 

ހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ތްރީފޭސް ކަރަންޓް ގުޅުމަށްޓަކައި، އެކޯޓުތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ .ސ
 އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ، ގައި އެ ކޯޓުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ2011ްފަރާތެއް ހޯދަންވެގެން ޖުލައި 

އެމަސައްކަތަށް އެދި ކުރިމަލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި އަދި އެންމެ ގިނައިން ޕޮއިންޓް 
މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ކޯޓް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް .ލިބުނު ފަރާތަށްކަން އެނގޭތީ އާއި  އަދި ސ

ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދިނުމާބެހޭ މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި އެފަރާތައް އެވަޒީފާ 
 .ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަ ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ތްރީފޭސް ކަރަންޓް ގުޅުމަށްޓަކައި، އެކޯޓުތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ .ސ
 ގައި އެ ކޯޓުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2011މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންވެގެން ޖުލައި 

މީދޫ .އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން އުޅެނީ އެ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ޅިޔަނަކަށް ކަމަށާއި، ސ
 ދެބޭންގެދެދަރި އާފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް.މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މިވަގުތު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ސ

މީހަކަށްވެފައި މިދެމީހުން ގުޅިގެން މިބާވަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 
ކަމަށާއި، ދާދިފަހުން މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް 

އިޢުލާންކޮށްގެން ކުއްޖަކު ހޮވިފައި ވަނިކޮށް، އެކުއްޖާއަށް އެވަޒީފާ ނުދީ އެ ދެ މެޖިސްޓްރޭޓުން 
. އެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަކަށް ކުރެ ކޮންމެވެސް އެކެއްގެ ޅިޔަނަ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މަގޫދޫކައުންސިލްއިދާރާގެސެކިއުރިޓީބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެއިދާރާއިން ކުރި .ނ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އެމަސައްކަތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ 

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށްކަން އެނގޭތީ، އާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ އުސޫލް ބަޔާންކޮށްފައި 
 .ވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް .ނ
އެއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ދިން މަޢުލޫމާތު 

ކަރުދާހުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްއިރު، އަނގަބަހުންވެސް އެކަން 
ހާމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށް އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހެޅި 
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ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޗުއްޓީއަކަށް ދާ މުއްދަތުގައާއި، 
އެމަގާމު ހުސްވެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ހާލަތެއް 

ދިމާވެއްޖެނަމަ ވަގުތީގޮތުން އެއިދާރާއެއްގެ ދެން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ މުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެ 
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލީގަލް އެސިސްޓަންޓެއްގެ ވަޒީފާ .އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނކަމަށާއި، 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކަށްކަން އެނގޭތީއާއި، އޭނާއަކީ 
މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ .ފަރާތަކަށްވާތީ، ނ

 .ކަންތަކުގައި އޭނާއަށް ނުފޫޒް ފޯރުވޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ
 

 ގެ ފަހު 2011މަނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް، އޭޕްރިލް .ނ
މަނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް .ހަފްތާގައި އެއިދާރާއިން ނ
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ .ނޫންކަމަށާއި، މީނާއަކީ ނ

 .މައްސަލަ
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ވަޒީފާއަށް މީހުންވެއްދުމުގެ ކަންތައްތަކާއި، އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައި ގަވާއިދުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ .ގދއިޢުލާންކޮށްގެން ގެޒެޓުގައި ޖަހައިގެން އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި،

 އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް
 .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ.އެވަޒީފާ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ގދ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދަންވެގެން އެ .ގދ
އިދާރާއިން ދާދިފަހުން ކުރި އިޢުލާން ހަމައެކަނި ނެރެފައިވަނީ އެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިތުރުން 

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ކަމަށާއި، ރަށުތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން .ގދ
ތަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައި ހުރި ތަންތާނގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް އެ އިޢުލާން ތަތްކޮށްފައި ހުއްޓާ 

އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި އެ 
ޑިރެކްޓަރއާ ދެމީހުން ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް މި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާތީ ކޮށްފައިވާ ކަމެއް 
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހަތިފުށީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް ހަތިފުށީ އޮފީހުގެ ފައިސާއާބެހޭ .ހއ
ފޮތްތަކުން ފެންނަށްހުރިކަމާއި، އިންޖީނުގޭގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި އެކިމީސްމީހުން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނާއިރު، 

ގެންދިޔައީ ކާކު ކޮންއެއްޗެއް ކަމެއް މައްސަލަހުށަހެޅިފަރާތްތަކަށް ބުނެދެވިފައިނުވުމާއި، އިންޖީނުގޭގައިހުރި، 
އިދުރީސް އާދަމްގެ މޯޓަރުފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ކަތީބު މީހަކަށް ދިންކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް އިޢުތިރާފެއް 

 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރުގައި ހުރި މޯޓަރު 10ހެކިބަހެއް ލިބިފައިނުވާކަމާއި، އިންޖީނުގޭގައި ބަހައްޓާފައިހުރި 
ގެ އަތުން އަނބުރާދައްކަން އުލިގަމު ޤާޟީ.ހއއިދުރީސް އާދަމްގެ ދަނބިދަރިއަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާއިރު، އެއީ 

އުލިގަމު .ހއ ބުނެފައިވާކަމާއި މައްސަލަހުށަހެޅި މީހުންވެސް އުލިގަމު ޤާޟީ.ހއއާއި، ކަތީބުގެނައި މޯޓަރެއްކަމަށް 
ގެ އަތުން މޯޓަރެއްގެނައިކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި، އަދި އެމޯޓަރ މިހާރު އަނބުރާ ލިބިފައިވާކަމަށް ޤާޟީ
 (ހަތަރުހާސްރުފިޔާ). ރ-/4,000ބުނެފައިވުމާއި، އެމޯޓަރ ބޭނުންކުރި ދުވަސްތަކަށް އުލިގަމު ޤާޟީ .ހއ
ގެ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ހަތިފުށީ އޮފީހުގައި އޭރު މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ ބަހުން އުލިގަމު ޤާޟީ.ހއ

ހަތިފުށީ އިންޖީނުގޭގައިހުރި މޯޓަރެއް ވިއްކިކަން ސާބިތުކުރެވެން ނެތުމާއެކު، ، އެނގޭތީ، ހަތިފުށީ ކަތީބު
 . މަށެވެމިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމު

 

އެއްލައްކަ ). ރ-/152,000ހަތިފުށިން ހަނިމާދޫއަށް ބަދަލުވިއިރު ހުރި، ރައްޔިތުންގެ .  2 
ހަތިފުށީ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި، .ރުފިޔާއަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭކަމަށްބުނާ މައްސަލަބެލިއިރު، ހއ (ފަންސާދެހާސް

 އެކައުންޓްގައި ހުރި 7714-341707-001ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދިއްދޫ ބްރާންޗުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 
 31 (އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ސާޅީސްތިންލާރި). ރ163,744/43

 ގައި ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން އެނގެންއޮތުމާއެކު، މިމައްސަލަ 2008ޖުލައި 
 . މީއެވެމިހިސާބުން ނިން

 

 ހަންވެސް 3ސްކޫލްކުދިން ފެން ބުއިމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ޖަމާކުރުމަށް ބެހެއްޓި .  3 
 ހަން ކަތީބުވަނީ ތުރާކުނު ރައްޔިތަކަށްދީފައިކަމަށާއި، ނާސަރީކުދިން 1ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި، މީގެތެރެއިން 

ކުޅުމަށްޓަކައި ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓިތަކެތީގެ ތެރެއިންވެސް ބައެއްތަކެތި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލިއިރު، 

ހަތިފުށީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް .ހއ
ހޯދުމަށްކުރި މަސައްކަތް ބޭކާރުވެފައިވާކަމަށާއި، އެރަށު ކަތީބު ބުނެގެން އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ބައެއް 

އުލިގަމު ޤާޟީ އަތުން  ހަލާކުވެފައިވާ  .ތަކެތި އެކިމީސްމީހުން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި، ހއ
 ރުފިޔާގެ ބިލެއް  ރައްޔިތުންނަށް  3،000-/މޯޓަރެއް  ހަތިފުށީ  އިންޖީނުގެއަށް  ގެނެސް 

 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރުގައި ހުރި 10ހަދައިފައިވާކަމަށާއި،  އަދި  އިންޖީނުގޭގައި  ބަހައްޓާފައިހުރި 
އުލިގަމު ޤާޟީގެ ދަނބިދަރިއަށް  ދީފައިވާކަމަށާއި،  ހަތިފުށިން  ހަނިމާދޫއަށް  .މޯޓަރު ހއ

 ރުފިޔާއަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، 152،000-/ބަދަލުވިއިރު  ހުރި  ރައްޔިތުންގެ  
 ހަންވެސް ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި، 3ސްކޫލްކުދިން ފެން ބުއިމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ޖަމާކުރުމަށް ބެހެއްޓި 

 ހަން ކަތީބު ވަނީ ތުރާކުނު ރައްޔިތަކަށްދީފައިކަމަށާއި، ނާސަރީކުދިން ކުޅުމަށްޓަކައި 1މީގެތެރެއިން 
ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި ތަކެތީގެ ތެރެއިންވެސް ބައެއްތަކެތި ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި، ހަތިފުށީ މިސްކިތަށް 

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހަދިޔާކުރި ސައުންޑް ސިސްޓަމާއި މިންބަރަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، 
ސަރުކާރުން މިސްކިތަށްދިން ސައުންޑް ސިސްޓަމްވެސް ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި، ހަތިފުށީ އޮފީހުގެ 

ވަށައިފާރުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ދިންފައިސާއާއި ރާނާ އިތުރުވި ހުރިހައި ގަލެއް ވަނީ ކަތީބު 
ބޭނުންކޮށްފައިކަމަށާއި، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހަދިޔާކުރި ސެންޑަރވެސް ގެއްލިފައިވާކަމަށްބުނާ 

 .މައްސަލަ

29 
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

 ހަން އުލިގަމު ސްކޫލަށް ދިންކަމަށާއި ދެންހުރިހަން ހަނިމާދުއަށް 2 ހަމުން 3ހަތިފުށީ ސްކޫލުގައިހުރި 
 ހަން 2 ބުނެފައިވާތީއާއި، އުލިގަމު ސްކޫލަށް ފަރާތުންގެނައިކަމަށް ހަތިފުށީ ސްކޫލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި 

ލިބިފައިވާކަމަށް އުލިގަމު ސްކޫލުން އަންގައިފައިވާތީއާއި، ނާސަރީކުދިން ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރިތަކެތިވެސް ހަނިމާދޫ 
 . އެވެސްކޫލަށް ލިބިފައިވާކަން އެނގެންއޮތުމުން، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީ

ހަތިފުށީ މިސްކިތަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހަދިޔާކުރި ސައުންޑް ސިސްޓަމާއި، މިންބަރަށް .  4 
ވީނުވީއެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، ސަރުކާރުން މިސްކިތަށްދިން ސައުންޑް ސިސްޓަމްވެސް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ 

ބާރަށު މިސްކިތެއްގައި ކަމަށް ހަތިފުށީ .މައްސަލަބެލިއިރު، ހަތިފުށީ މިސްކިތުގައި ހުރި މެމްބަރ މިހާރުހުރީ ހއ
ބާރަށު އޮފީހުގައި ދެންނެވުމުން އެރަށަށް މެމްބަރެއް ލިބިފައިވާކަމަށް .ކަތީބު ބުނެފައިވުމާއި، ހއ

 މައިކް ސްޑޭންޑް 1 ސްޕީކަރާއި 2 މައިކާއި 1 އެމްޕާއި، 1އަންގައިފައިވާތީއާއި، މާރަންދޫ އޮފީހަށް 
 .އެވެލިބިފައިވާކަމަށް އަންގައިފައިވާތީ، މިމައްސަލަވެސް މިހިސާބުން ނިންމީ

 

ހަތިފުށީ އޮފީހުގެ ވަށާފާރުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ދިންފައިސާއާއި، ރާނާ އިތުރުވި ހުރިހާ .  5 
އަދި . ގާ ބޭނުންކުރިކަމަށް އިންކާރު ކުރެއެވެކަތީބު ގަލެއް ވަނީ ކަތީބު ބޭނުންކޮށްފައިކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، 

ނަމަވެސް އެގާތަށް ގެންދިޔައީ ކާކުކަމެއް . މައްސަލަ ހުށަހެޅިމީހުން ބުނަނީ އެގާތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށެވެ
ފައިސާއާބެހޭ ފޮތްތައްބެލިއިރު، އޮފީހުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޯދިތަކެއްޗާއި، އެކަމަށް . ނޭނގޭކަމަށެވެ

އެހެންކަމުން ހަތިފުށީ އޮފީހުގެ ވަށާފާރުގެ ފައުންޑޭޝަން . ހިނގިޚަރަދުގެ ތަފްޞީލުތައް އެނގެން އެބަހުއްޓެވެ
 ގަލެއް ބޭނުންކުރިކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކިބަސް އެއްވެސްއެޅުމަށް ދިންފައިސާއާއި، ރާނާ އިތުރުވި 

 .މިހިސާބުން ނިންމީއެވެލިބިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލަ 
 

ހަތިފުށީ އޮފީހާއި އިންޖީނުގޭގައިހުރި ތަކެއްޗާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރި .  6 
އެއްޗެއްވެސް  ގެންދިޔައިރު، މިހުރިހާބައިސެންޑަރވެސް ގެއްލިފައިވާކަމަށްބުނާއިރު، ހަތިފުށިން މީހުން ފައި

އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް މީހަކު . ހުރިކަމަށް އެރަށް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެގެންއުޅުނުމީހުން ބުނެފައިވެއެވެ
ހަމައެހެންމެ ކަތީބު މިއިން އެއްޗެއް ގެންދިޔަތަން ދުށްމީހަކުވެސް . ގެންދިޔަކަމެއް އެނގޭ މީހަކުވެސް ނެތެވެ
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އަދި ހަތިފުށިން މީހުން ފޭބުމުން . މިއިން އެއްޗެއް ގެންދިކަމަށް ކަތީބު އެއްބަސްވެފައެއްވެސް ނެތެވެ. ނެތެވެ
އެހެންކަމުން ހަތިފުށިން މީހުންފޭބިފަހުން ގެއްލުނު . އަތޮޅުއޮފީހުންކަންވެސް އެނގެއެވެ.އެރަށާ ޙަވާލުވެފައިވަނީ ހއ

 .މަށެވެމާ ކަތީބު އުފުލަންޖެހޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމުންއެއްޗެއްގެ ޒި
 
 

ފަރިދޫ ކުޑަކަތީބުގެ .ހަނިމާދޫން ގޯއްޗަކަށް އެދި ހަނިމާދޫ އޮފީހަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ހދ.ހދ. 1 
އަންހެނުންކަން އެނގެންއޮތުމާއި، އެފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ފަރިދޫ ކުޑަކަތީބުގެ އަންހެނުން ދިން 

ފަރިދޫ އޮފީހުންދިން މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވަނީ، .މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވުމާއި، އެފޯމާގުޅިގެން ހދ
ފަރިދޫ ކަތީބުކަން އެނގެންއޮތުމާއި، މިކަމާގުޅިގެން ހިނގި އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި ކުޑަކަތީބުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން، މިމައްސަލާގައި ފަރިދޫ ކަތީބުގެ 
 .މައްސަލައެއްނެތްކަމަށް ނިންމީއެވެ

 

ފަރިދޫ ކުޑަކަތީބުގެ އަންހެނުން ހަނިމާދޫން ގޯއްޗަކަށް އެދުމުން، އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަށާއި .ހދ. 2 
ހަނިމާދޫ އޮފީހުން ފަރިދޫ އޮފީހަށް ފޮނުވި މެސެޖަށް .ފަރިދޫން ގޯއްޗެއްލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ހދ.އޭނާއަށް ހދ

ނަމަވެސް އޭނާ . ޖަވާބުދިނުމުގައި ފަރިދޫ ކަތީބު ބަލަންވީ ވަރަށް ނުބަލައި ޖަވާބުދީފައިވާކަމަށް އިޢުތިރާފުވެއެވެ
އެޖަވާބުދިނީ، ޚުދު އޭނާއަށްވެސް އެނގިފައިވާ އެނގުމެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެހުރެކަމާއި، އޮފީހުގެ އެއްވެސް 

ލިޔުމަކުން އެދެމީހުންކުރެ މީހަކަށް ގޯއްޗެއް އޮތްކަން އޭރު ފެންނަށް ނެތުމުންކަމާއި، އަދި ފަރިދޫ ކުޑަކަތީބަށް 
ގޯއްޗެއް އޮންނަކަން އެނގުނު ހިސާބުން، ފަރިދޫ ކަތީބު ހަނިމާދޫ އޮފީހަށް ފޮނުވި މަޢުލޫމާތު އިސްލާޙް ކުރުމަށް 

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ، ކަތީބު ޤަޞްދުގައި އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު 
ފަރިދޫ ކަތީބުގެ ، ފައިދާއެއް ހޯދައިފައިވާކަމަށް އަދި އެހެންމީހަކަށް ފައިދާއެއްހޯދާދީފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީ

 .މައްސަލައެއްނެތްކަމަށް ނިންމީއެވެ
 

ހދފަރިދޫ ކުޑަކަތީބުގެ އަންހެނުން ހަނިމާދޫން ގޯއްޗަކަށްއެދި ހަނިމާދޫ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި . 3 
ފޯމުގައި، އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ސައްޙަ 

ފަރިދޫ ކުޑަކަތީބުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި އޮންނަ ގޯއްޗެއް .ފަރިދޫ ވާދީގޭ ގޯއްޗަކީ ހދ.ހދ
ހަނިމާދޫއިން އެންމެފަހުން ގޯތި . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހދ2008ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

ދޫކުރިއިރު، ކުޑަކަތީބުގެ އަންހެނުންނަށް ހަނިމާދޫއިން ގޯއްޗެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި، މިދެމީހުންކުރެ 
މީހަކަށް ކުރިން ލިބިފައިއޮތް ގޯއްޗެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ހަނިމާދޫއޮފީހަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން 

ކުޑަކަތީބުގެ އަންހެނުންނަށް ހަނިމާދޫން ގޯއްޗެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިގޯތި ނެގުމުގެ ކުރިން 
ހަނިމާދޫގެ ކޮންމެވެސް ކަތީބެއްގެ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ކުޑަކަތީބުގެ އަންހެނުން ހިމަނާފައިވެސްވާ 
ކަމަށާއި، ވާދީގޭ ގޯއްޗަކީ ކުޑަކަތީބުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮތް ގޯއްޗެއްކަން ފަޅާއެރީ، 

ފަރިދޫމީހުން މިހާރު އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ފަރިދޫގެ ގޯތިތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
މިދެންނެވިގޮތަށް މިކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ ފަރިދޫ . ފޯމުތަކެއް ފުރުމުގައި ޙަރާކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށެވެ

ކުޑަކަތީބާއި ހަނިމާދޫ ކަތީބުންނާ ގުޅިގެންކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، ވާދީގެ ގޯއްޗަކީ 
ކުޑަކަތީބުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްކަން ފަރިދޫކޯޓާއި ފަރިދޫއޮފީހުން އެނގެން 
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 1 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އޭނާ ދިން މަޢުލޫމާތަކީ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއްކަން ، މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށް ފަރިދޫ އޮފީހުން އަންގާފައިވުމާއެކު
އަދި ފަރިދޫ އޮފީހުން ފަހުން ފެނުނު ލިޔުމުންނާއި، ފަރިދޫކޯޓުން ނިންމައިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް . އެނގެއެވެ

. ބުރަވާއިރު، އޭނާ ހަނިމާދޫ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ފޯމުގައިވާ އެމަޢުލޫމާތަކީ، ދޮގުމަޢުލޫމާތެއްކަންވެސް އެނގެއެވެ
އެހެންކަމުން ފަރިދޫ ކުޑަކަތީބުގެ އަންހެނުންގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް 

 . ނިންމީއެވެ
 

 


