
 

1 
 

a 
 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މާލެ،

.  ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެއްސި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތައް
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން، އެތަކެތި ގަވާއިދުން ނީލަން ކިޔާފައިވާކަން އެނގޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން 

.  ނިންމީއެވެ

 

 

 މަހެއްހައި 2މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތަޢުލީމާބެހޭ ފަންޑުގެ ޢިމާރާތެއް އަޅަންވެގެން މީގެ 

ދުވަސް ކުރިން ހުސްކުރި ބިމުގައި ހުރި ގުދަންތަކެއް ތަޅާލިއިރު އެތަނުން ދަނގަޑުތަކެއް 

ނޑެއް ފެންނަން  ނީލަންކިޔަންވެގެން ބަހައްޓާފައި ހުރި ނަމަވެސް މިހާރު އެއިން އެއްވެސް ދަގަ

. ނޑުތައް ނީލަން ކިޔާފައިވެސް ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ނެތްކަމަށާއި، އެދަގަ
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އެފައިސާ ދާންދޫ ކައުންސިލަރގެ އަތުން ހޯދުމަށާއި، އެފައިސާ ދޭން އޭނާ އިންކާރު ކުރާނަމަ، 

އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

 . އެންގީއެވެ

 ގައި އޭރުގެ ދާންދޫ ކައުންސިލަރ މަޤާމާ 2009 ޖެނުއަރީ 15ގއ.ދާންދޫ އޮފީހުގެ މޯބައިލް ފޯނާ 

ޙަވާލުވީއްސުރެ މަޤާމުން ވަކިވަންދެން ފޯން ބިލް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ފޯން އެލަވަންސްގެ 

 ރުފިޔާ ނަގައި ބިލް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި 500ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކުވެސް މުސާރައާއެކު -/

އެފޯނުން އެކިމީސްމީހުންނަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯލްތައް ކޮށްފައިވާ 

 . ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ނޑުގައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ނޑައަޅާފައިނުވިނަމަވެސް، އެކައުންސިލްގެ  އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ކަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 2011މެމްބަރުންނަށް 

 ރުފިޔާ ދެމުން ގެންދިއުމާމެދު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފެންނަގޮތެއް ހޯދުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް -/7,500

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 3ވަނަ އަހަރުގެ 2011އޮފީހުން އެކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވަނީ

ނޑުގައި ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމަށް  މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ނޑައަޅާފައިނުވާތީ، އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި،  ކަ

ނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާކޮށް، މަޖިލީހުން  ނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަ އަދި އެމަޖިލީހުން ކަ

 ވަނަ ޞަފުހާގައި ކޮމިޓީން އެކިއެކި 7) ގެ 2010 ޑިސެމްބަރ 15ފާސްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް (

މަގާމުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރުން، އެކިއެކި ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން 

ލިބިނުދެވޭނެ ކަމަށް މެމްބަރުންނަށް ލިބިދޭ ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް 

 2008/15ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އިރުޝާދު ދީފައިވާތީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން، ކައުންސިލްގެ 19މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ގާނޫނު) ގެ (

ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ރައީސާއި ނާއިބުރައީސާއި މެމްބަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަ

ކަމަށްވެފައި މެމްބަރުންނަށް މިހާރު ދެމުންގެންދާ ލިވިންގ އެލަވަންސްއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ  ފާސްކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

އެލަވަންސްއަކަށް ނުވާތީ، އެއެލަވަންސް ދިނުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމާއެކު، އެކައުންސިލްގެ 

ގެ ނިޔަލަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްއަށް 2011ރައީސަށާއި ނާއިބުރައީސަށާއި މެމްބަރުންނަށް ފެބްރުއަރީ 

ދީފައިވާ ފައިސާ އެފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ހޯދައި އެކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރުމަށާއި، 

ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މުސާރައިގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ މެމްބަރުންގެ 2011މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް، 

 ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން -/7,500މުސާރައާއެކު ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރަކަށް 

ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ގާނޫނުގައި، ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނާއިބުރައީސް އަދި 

ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ  މެމްބަރުންނަށްދެވޭ އުޖޫރައާއި، އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ކަ

މަޖިލީހުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް މުސާރަ ފިޔަވައި އެހެން 

 . ނޑައަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދި ކަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ނޑުގައި ހިމެނިފައިނުވާ އެއްވެސް އެލަވަންސްއެއް ނުދިނުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،  އޮނިގަ

 : -7މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވި ނަންބަރު

AUDT/219/2011/06) 17 ްސިޓީއާއެކުވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި 2011 މާރޗ (

އިޞްލާޙްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އަންގައި، 

 . މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 

މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން، ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން 

.  އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

.އެލް) ގެ އިދާރީބައިގެ މެނޭޖަރަކަށް  .ޕީ  ގައި 2010 ޖުލައި 01މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމް

ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕްރޮމޯޝަން ދެމުން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނާ 

.  މައްސަލަ
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މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން، ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން 

.  އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 އައުޓްބޯޑް އިންޖީނު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ 4 ހޯސްޕަވަރުގެ 200މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 

 :  ފަރާތުގެ 3އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ބިޑް ހުށަހެޅި  FD/(PU)IUL/2010/124-171ނަންބަރު

ތެރެއިން މިބިޑް އެވޯޑް ކޮށްފައިވަނީ އެތައް ގުނައެއް އަގުބޮޑުކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަމަށް ބުނާ 

 . މައްސަލަ
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 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، 2007

 " .އިން ހިންގާ "ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް .ސީ .އެމް ކޯހަށް ހޮވުނު ފަރާތަކީ މާލޭ އެފް

އެދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން 

އެނގޭތީއާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން 

 . މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ 2007

" ކޯހުގައި  .އިން ހިންގާ "ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް .ސީ .އެމް ތެރެއިން، މާލޭ އެފް

ބައިވެރިކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށްޓަކައި އެތަނުގެ ތެރޭގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެކިފެންވަރުގެ 

މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލި ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން އެކޯހުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ފަރާތަށްވުރެ ތަޢުލީމާއި 

ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން މަތީފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން އެކޯހަށް ކުރިމަތިލާފައި ވާއިރު އެއިން ފަރާތަކަށް 

.  އެފުރުޞަތު ނުދީ އެވަނީ ކަމާބެހޭ ވެރިއެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

6 



 

4 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ބަގީޗާ ، ޏ.ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، ގޯތިތެރޭގައި ގާއެޅުމާ އަދި މުށިޖެހުމާއި

: ގާފޮޅު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތާ -A ގުޅޭގޮތުން ފުވައްމުލަކު އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އެއޮފީހުގެ ނަންބަރު

R1/2010/107) 05 ިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ) އިޢުލާނާގުޅޭ 2010 ޖުލައ

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި، އަދި މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

އެންމެ ކުޑައަގު އަދި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް 

ހޮވާފައިވަނީ، މިމަސައްކަތަށް އެދި ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އެއަންދާސީ 

ހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލުކަމަށް ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތަށް ދީފައިވާ 

ލިޔުމުގައިވާ އުޞޫލުން ވަޒަންކޮށްގެން މާރކްސް ދީގެން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ 

 އާ ޚިލާފަށް އެމިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ 8.20 ގެ (ޅ) އާއި، 8.19ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކަމެއްކަމަށްވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ 

ނޑާ އެއްގޮތަށް މާރކްސް ދީގެން ކުރިޔަށް  ފަރާތްތަކަށް، މާރކްސް ދޭނެކަމަށް ޢާންމުކުރާ މިންގަ

.  ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އެންގީއެވެ

 

ޏ.ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، ގޯތިތެރޭގައި ގާއުޅުމާ އަދި މުށިޖެހުމާ 

 :  ޖުލައި A-R1/2010/107 )05ގުޅޭގޮތުން ފުވައްމުލަކު އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އެއޮފީހުގެ ނަންބަރު

) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދިން މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމަށް 2010

ނޑަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވުމާ އަދި އެކަން ފުވައްމުލަކު އޮފީހުން ޢާންމުކޮށް  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ކަ

.  އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިގައި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަންތައް 

ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން 

.  އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ނޑަކަށް 5މާލޭ ވިލިނގިލީ އަވަށުއޮފީހުގެ   2010 ސްޕަވައިޒަރުން ދުއްވުމަށްޓަކައި އެއޮފީހަށް، ގާތްގަ

 ބައިސްކަލުގެ ތެރެއިން އެ 5ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި ނޯޓް ފޮނުވައިގެން ގަނެފައިވާ 

 ބައިސްކަލް 2 ބައިސްކަލްގެ ތެރެއިން 3 ބައިސްކަލްކަމަށާއި، އަނެއް 2އޮފީހަށް ގެނެސްފައި ވަނީ 

ވަނީ އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވުމަށްޓަކައި ބައިސްކަލް ވިއްކި ފިހާރައަށް ދިޔަ މާލޭ ވިލިނގިލީ އަވަށުއޮފީހުގެ 

ސްޕަވައިޒަރެއްގެ އަމިއްލަބޭނުމަށް ހުޅުމާލެއަށް ގެންގޮސްފައިކަމަށާއި، އަނެއް ބައިސްކަލް ދުއްވަނީ 

އެސުޕަވައިޒަރ ކަމަށާއި، އޭނާ ދުއްވާ ބައިސްކަލަކީ އަވަށުއޮފީހުން އޭނާއާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ބައިސްކަލްތައް އެއޮފީހަށް ހަމައަށް  ބައިސްކަލެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވިލިނގިލީ އަވަށުއޮފީހުން ވަނީ

.5ނުލިބެނީސް އެ    ބައިސްކަލުގެ ބިލު އަދާކޮށްފައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 
މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، އެކްސްޕްރެސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހުވެސް ބައެއް ފަހަރު 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ގަޑި ނުވަތަ ދުވަސް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުގައި ލިޔެފައި ނުހުންނަ ކަމާއި، ޑެލިވަރީ 

އޯޑަރގެ ފަހަތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްފަހު، ސްޓޭމްޕް ޖެހުމަކީ ޢާންމު އުސޫލުކަމުގައިވިޔަސް ބައެއް 

ފަހަރު ސްޓޭމްޕް ނުޖަހާ ހަމައެކަނި ސޮއިކޮށްލާފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، އެކްސްޕްރެސް 

ޚިދުމަތުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރގައި ކޮމަން ރިފަރެންސެއް ނޯންނަކަން 

 . .އެލްއަށް އެންގީއެވެ .ޕީ ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިކަންތައްތައް އިސްލާޙްކުރުމަށް އެމް

 

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދާ ވިޔަފާރިބަނދަރަށް ބޭލުމަށްފަހު އެއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް 

.އެލް) އިން  .ޕީ  3ދައްކައި ނިންމާފަހުންވެސް އެމުދާ ދޫކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމް

ދުވަސް ނަގާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުމަކީ ޓައިމިންގއަށް މުދާ ވިއްކޭގޮތް ނުވުމާއި އަދި 

.އެލް އިން މުދާ  .ޕީ ވިޔަފާރީގެ އެތައް ފުރުޞަތުތަކެއް ގެއްލޭގޮތްވުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އެމް

ދޫނުކޮށް ލަސްކުރާ ލަސްކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރަށް، މުދާ 

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައިގެން ދޭ އެކްސްޕްރެސް ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު 400ނެރުމަށްޓަކައި -/

 . އެޚިދުމަތް ނުދީވެސް ވަރަށްގިނަފަހަރު ހުންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިނުވުމާއި،  

ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ 

.  މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ވަނަ އަހަރު ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަން ގަތުމަށްޓަކައި 2011އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 

 އަހަރަށް އޮކްސިޖަން ސަޕްލައިކުރުމަށް ޙަވާލުކުރަން 25އިޢުލާންނުކޮށް، ވަކި ފަރާތަކާ ކުރިޔަށްއޮތް 

 . އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މިކަންތައް ހިނގާފައިނުވާކަން މިމައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް 

.  ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 ޑިސެމްބަރ 21އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީސް ހއ.މޮޅަދޫ އިންޖީނުގެއަށް ޑެޕިޔުޓީ މެކޭނިކަކު ހޯދަންވެގެން 

 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެވަޒީފާއަށް އެދި 29 ގައި ކުރި 2010

ހުށަހެޅިކަމެއް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް، އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ 

 އިން ފެށިގެން  އެފަރާތުން އެވަޒީފާއަށް ނިކުންނަމުން ދާ 2011 ޖެނުއަރީ 4ފަރާތަކަށް ވަޒީފާދީ،  

ކަމަށާއި، މީނާއަކީ މިދެންނެވި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްވެސް ކޯހެއް 

.  ހަދާފައިހުރި މީހެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

:  އޮފީހަށް ފޮނުވި  މިކޮމިޝަނުން ށ.މާއުނގޫދޫ   ސިޓީގައި  C14/123-B/2011/01ނަންބަރު

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ށ.މާއުނގޫދޫ  އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ  ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގޮތުން، މަތިއުތުރު  ޕްރޮވިންސް   އޮފީހުގެ 

 : ) މެސެޖުން ށ.މާއުނގޫދޫ އޮފީހަށް 2010 އޯގަސްޓް UNPO-B/2011/571) 17ނަންބަރު

އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، މިމެސެޖާ ޙަވާލާދީ ށ.އަތޮޅު އޮފީހުންވެސް މިކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާގޮތަށް 

އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިމައްސަލާގައި އެއޮފީހުން އެއްވެސް 

 . ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލަ ބެލިއިރު، މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޫންކަން 

ފާހަގަކުރެވޭތީ މިމައްސަލަ ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށާއި، އަދި ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާއާއެކު، ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތުގެ މަތިން 

ރަމްޒީ އެއްޗެއް ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމާމެދު މިކޮމިޝަނުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގައި ހދ.ނޭކުރެންދޫ 

.  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ

ހދ.ނޭކުރެންދޫ އޮފީހުން ގަވާއިދުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ އެގްރިމެންޓް ހަދައިގެން އެރަށުގެ އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހަމުން 

 އަށް އެ އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް، 2010 ޑިސެމްބަރ 31އައިސް 

އެގްރިމެންޓް އާނުކޮށް ނުވަތަ އިޢުލާންވެސް ނުކޮށް ހަމަ އެކޮމިޓީން ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

 . ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލަށް އެސްކޫލުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ދީފައިނުވާ 

ކަމަށާއި، އެސްކޫލުން ދެމުންގެންދަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެހެން 

ފުޑް އެލަވަންސްގެ   ރުފިޔާއާއ1500ި-/ ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތީ ދޭންޖެހޭ ލިވިންގ އެލަވަންސް

 ރުފިޔާ ކަމުގައި އެސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި، އަދި މިޝަކުވާގައިވާ ގޮތަށް 1800ގޮތުގައި -/

.  މިކަންތައް ހިނގާފައިނުވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަން އެސްކޫލުން ދެ ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައި 

ހުއްޓާ، އެސްކޫލަށް ދިޔަ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަން ވަކިން ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ، 

ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަ ގޭގައި އިތުރު ކޮޓަރިއެއްވެސް ހުސްކޮށް ހުއްޓައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަކާ 

ނޑުތަކާ ޚިލާފަށް އެސްކޫލުގެ  ނުލައި، ސަރުކާރުން ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ މިންގަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭނާގެ މާމަގެ ގެއިން ކަމަށާއި، އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ ކެއުމުގެ 

.  ކަންތައްވެސް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި އޭނާގެ ގެއިން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުންތަކާއި، ނެގި ބަޔާންތަކުން މިކަން ސާބިތު ކުރެވޭވަރަށް 

.  ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ، މިހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ރައީސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލައިގެން ކެމްޕޭންކުރުމުގައި 

.  ދަޢުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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.ސީއިން އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް  .ސީ .ޓީ ވަނަ އަހަރު ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ދިން 2010އެމް

ޕްރޮމޯޝަންތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް ދިރާސާކުރިއިރު، މިޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި 

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން އައި 

އުޞޫލުގެ ދަށުން ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު ކުރިއެރުންތަކަކާއި، މިގޮތުން ކުރިއެރުން 

ޙައްޤުނުވި ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ކުންފުންޏަށް އެމުވައްޒަފަކު ކޮށްދީފައިވާ 

އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި ކުންފުންޏަށް އެމުވައްޒަފަކު މުހިންމުވާ މިންވަރަށް ބަލައިގެން ދެވުނު 

" ތަކެއް ހިމެނޭ ކަމާއި، ޕްރޮމޯޝަން އަދި ސްޕެޝަލް ޕްރޮމޯޝަންގެ  "ސްޕެޝަލް ޕްރޮމޯޝަން

ކަންތައްތައް ގެންގޮސްފައިވަނީ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި ފާސްކުރެވުނު ގޮތްތަކެއްގެ 

މަތިންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެމުން އައިސްފައިވަނީ ކުންފުނީ 

" ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުން ޕާރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން  "ސެލަރީ އެންޑް ބެނެފިޓްސް ޕޮލިސީ

ހަދައިގެން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، ނަމަވެސް މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ކުންފުނީގެ އައު 

" ގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ  ރޑިންގ ޕޮލިސީ "އެމްޕްލޯއީ ޕާރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ރިވޯ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، މިހާރު މުވައްޒަފުންނަށް 

ކުރިއެރުން ދެމުން ގެންދަނީ މިނިޒާމުގެ ތެރެއިންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް 

.  އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 

 

.ސީގެ ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް، ސްޕެޝަލް  ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަމުގައި   .ސީ .ޓީ އެމް

އެއޮފީހުގައި ބޭއްވި މީޓިންގއެއްގައި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، މިޕްރޮމޯޝަން 

.ސީގެ އެޕްރައިޒަލް ޕޮލިސީއާވެސް މުޅިން ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، ޕްރޮމޯޝަންދޭން  .ސީ .ޓީ ދެވެނީ އެމް

 އަހަރު ނުވާ 2މިހާރު އެއުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި، އެންމެފަހުން ޕްރޮމޯޝަން ދިންތާ 

. މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ  މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް، 

މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ބައްތިތަކުގެ ޢަދަދާއި ބައްތިތައް މިހާރު ހުރި ޙާލަތު، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 

ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް ބުނެދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތް ކަމާއި، މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން 

 ހުށަހަޅާ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް

އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލެއް އެލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނެތް ކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވޭތީ ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް 

.  ގެންދިއުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވީއެވެ

 

 12ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި މަސްވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަކުރުމަށް ޖަހާފައިވާ 

 މޭލުގެ ބައްތި މަރާމާތުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ 2މޭލާއި 

 :  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 202-M/I/2010/1047(IUL)ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާނަމަވެސް، އެފަރާތުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށާއި، އަދި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން 

 . މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައިވެސް އޮޅުން އަރާފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް، 

ހއ.ބާރަށު ކުރީގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް، އެތަނުގެ 

އިތުރު މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް އިޢުލާންނުކޮށް ޙަވާލުކޮށް އެމަސައްކަތް ނިމުމުން، މަސައްކަތުގެ 

 (ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާ ދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭ 6,760.00އަގަށްވާ 

ކަމާއި، އަދި މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާ ކަމާއި، ބޮޑެތި މަސައްކަތާ 

ގުޅިގެން އަލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އިތުރު އިޢުލާނަކާ ނުލައި ހަމަ އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވޭނީ 

މަސައްކަތް ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ރޭޓްތަކަކީ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ރޭޓްތަކަށްވުރެ ކުޑަ ނުވަތަ 

 އަށްވުރެ ފަހުން 10އެއާއެއްވަރުގެ ރޭޓްތަކަށްވުމުގެ އިތުރުން، އަޞްލު ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ %

ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އިތުރުވެގެން ނުވާގޮތަށް ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ ފުރަތަމަ ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެ 8.33

 ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް 36.5ޖުމްލަ އަގުގެ %

ތަކުރާރުނުކުރުމަށާއި، އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހއ.ބާރަށު 

 . ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގީއެވެ

ހއ.ބާރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ބައެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 .  މައްސަލަ

18 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލައާގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލިބެލުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް 

 . އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލަރ މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް 

.  އެތައްކަމެއް ކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

19 

ވަނަ އަހަރު ހއ.ތަކަންދޫ މަދުރަސަތުއްޝަހީދު ޢަލީ ތަކުރުފާނުގައި ކުލައާއި ދަވާދުލުމުގެ 2008

މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އިތުރު ފަރާތަކުން އަގު ނުހޯދާކަން 

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި އެފަދަ މަސައްކަތް 

ކުރުވާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހއ.ތަކަންދޫ 

 . މަދަރުސަތުލް ޝަހީދު ޢަލީ ތަކުރުފާނަށް އެންގީއެވެ

ވަނަ އަހަރު ހއ.ތަކަންދޫ މަދުރަސަތުއްޝަހީދު ޢަލީތަކުރުފާނުގައި ކުލައާއި ދަވާދުލުމަށް 2008

ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ އެމަދަރުސާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދިއުމުން 

އޮޅުވާލައިގެން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި، ފަހުން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ 

 .  ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އެފަދަކަމެއް ހިނގާކަން އެނގެން ނެތް ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގަމުންދާނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

.  އޮފީހުގައި ދަންނަވާ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

.ޕީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީއަށް  .ޑީ އެމް

ކެމްޕޭން ކޮށްދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ރައީސްއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ 

ކަމަށާއި، އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ލޯންޗުގައި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އެކި އަތޮޅުތަކަށް ކެމްޕޭން 

ދަތުރުތައްކޮށް ހަދަމުންދާއިރު، އެދަތުރުތަކުގައިވެސް ރައީސްއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުވާ 

 . ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޔުނިޕޭވް އިންޓަރލޮކް ޕޭވިންގ ބްލޮކްސް 

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 

  ތެރެއިން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންއިން ސާމްޕަލް

ފާސްވެފައިވަނީ އެންމެފަރާތެއް ކަމަށްވުމާއި، ފައިނޭންޝިއަލްއިން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީވެސް 

އެކުންފުންޏަށް ކަމަށްވުމާއި، މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

 ޕޭވިންގ ބްލޮކްސް، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި 260830ސަޕްލައިކުރަންޖެހޭ 

ސަޕްލައިކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މިހާތަނަށް ސަޕްލައިކުރެވިފައިވާ ޕޭވިންގ ބްލޮކްސްއަށްވާ އިންވޮއިސް 

 :  އިޢުލާނުގައިވާ ބިޑް F4/IL/2010/20މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ނަންބަރު

 ވަނައަށް އެންމެ މަތިން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށާއި، އެފަރާތަށް އެބިޑް 5ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 

ލިބުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ހުށަހެޅި ބިޑްތަކުގެ 

. 3ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މަތިން އަގުހުށަހެޅި   ފަރާތުގެ ބިޑްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ވަނަ 5ހުށަހެޅުމުން އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ތަކެތި ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުއްދަތަށް ތަކެތި ނުގެނެސް ދެވިއްޖެނަމަ ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޖޫރިމަނާ 

ނޑުމަށްފަހުގައިކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ، ކެ

ކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން 

.  ނިންމީއެވެ

 

މިމައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި 

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން ނުބެލެވޭތީއާއި، މިތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހެޅި 

މިތަން ދީފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑުކުލި ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަން އެނގޭތީ، މިމައްސަލަ ، ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

.  މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ނޑު   ނަންބަރު ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 6ގަލޮޅު ބޯޅަދަ

 : ) އިޢުލާނާ 2011 ޖެނުއަރީ 13-J1/13/2011/30) 30(IUL)ޓްރެޜަޜީން ކުރި ނަންބަރު

ގުޅިގެން، އެމިނިސްޓްރީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބިޑް އޯޕަނިންގައި، ބިޑަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ 

ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި އަގުތައް ދައްކާ އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އެއަގުތައް 

ނޑެއްގައި ލިޔެފައި ކަމަށާއި، މިކަމަކީ އިންސާފުން ކުރިކަމަކަށް ނުވާތީއާއި، ބިޑް  ދައްކާފައިވަނީ ގަ

ހުށަހެޅި އެއްފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގުތަކާ ގާތްކުރާ އަގުތައް އެހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، 

އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ފޯރމް ދެއްކުމަށް، ބިޑް އޯޕަނިންގ ކުރިޔަށް ދިޔަ ވަގުތު 

ބުނުމުން، އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް އަނެއްފަރާތަށް ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނޯންނަކަމަށް 

.  އެތަނުގައި އިސްފަރާތަކަށް ހުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލިއިރު، ޕޮލިސް ލޯންޗުގައި ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ދަތުރަކީ ގަވާއިދުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކޮށްފައިވާ 

ދަތުރެއް ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން ޕޮލިސް ލޯންޗުގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރަކީވެސް ހއ.އެޓޯލް ކޮމާންޑަރުގެ 

ހުއްދައާއެކު ގަވާއިދުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރެއްކަމަށާއި، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް އަދި 

 . ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ  މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ލޯންޗުގައި ޕޮލިސް ކޯޕަރަލްއެއް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ހއ.ދިއްދޫން 

 . ހއ.ހޯރަފުއްޓަށް އަދި ހޯރަފުށިން ހަނިމާދޫއަށް އަދި ހަނިމާދޫން ދިއްދޫއަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

24 



 

11 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ޕްރީސްކޫލަކާއި އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުން ހއ.ތަކަންދޫގައި 

ނިންމައިގެން ކަމާއި، އަދި މިމަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރަމުންދިޔައީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެމަސައްކަތްތައް 

ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރި ކޮމިޓީއަކުންކަން އެނގޭތީއާއި، މިކޮމިޓީން މިމަސައްކަތް ކުރިއިރު ރަށުއޮފީހުގެ 

އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކާއި ޕްރީސްކޫލެއް އެޅުމުގައި ހިމެނޭ 

ބައެއް މަސައްކަތްތައް ފަހުން ކޮށްފައިވަނީ ރަށުއޮފީހުގެ ފަރާތުން ކަމާއި، ރަށުއޮފީހުގެ ފަރާތުން 

އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ޖެހުނީ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލީ ކޮމިޓީގެ ގިނަ ބަޔަކު ރަށުގައި 

ނެތުމުން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލުން ލަސްވަމުންދާތީ ކަމާއި، ރަށު 

އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން 

މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް އަދި 

 ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  

ހއ.ތަކަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާތީ، 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 2009ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުގައި ހުރި ފައިސާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  

 ލައްކަ 11މަހުގެ ތެރޭގައި ރަށުއޮފީހުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުގައިހުރި 

ރުފިޔާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ޕްރީސްކޫލަކާއި އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާނަމަވެސް، 

އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ހަދަނީ ކިތައް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްކަމެއް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައި 

ނުވާކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ވަކިގޮތަކަށް ނިންމާފައިނުވާއިރުވެސް، އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގެ މަސައްކަތް 

 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ވާގޮތަށް ފައުންޑޭޝަން އަޅާފައިވާކަމަށާއި، މިދެންނެވި 2ފަށައި، މިހާރު 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިއަދަދެއްގެ ބަޖެޓެއްވެސް ނެތްކަމަށާއި،  އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އެޅުމަށް ކަ

އެމަސައްކަތް ކުރަނީ އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން ނޫންކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެތި އިހަވަންދޫގައި ދުއްވާ  ބޯޓަކުން ގެނައުމަށްފަހު، ބިލް ހުށަހެޅުމުން އެބިލްގައިވާ އަދަދަށް 

ރަށުއޮފީހުން ފައިސާ ދޫކުރާކަމަށާއި، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިވެސް ހޯދަނީ އިޢުލާން ކޮށްގެން 

 ފަރާތުން އަގު ބަލައިގެންވެސް ނޫންކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކުރާގޮތް ބެލުމަށް ހޮވާފައިވާ 3އަދި 

ކޮމިޓީއަކީ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވޮލަންޓިއަރ ކޮށްގެން 

ނަގާފައިވާ ކޮމިޓީއެއްކަމަށްވީނަމަސް، ސައިޓް ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ 

 ރުފިޔާ ދިނުމަށް 900.00އިންޖީނުގޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ހަމަޖައްސައި، އޭނާއަށް މަހަކަށް 

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށްގެން، އެއްވެސް 

އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ކަމަށާއި، އަދި ޕްރީސްކޫލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްވެސް 

 . އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހއ.ކެލާގައި ސަރުކާރުން އަޅައިދޭން ފަށާފައިވާ އިޖްތިމާޢީމަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް 

ހޮވާފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން، ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތުދީގެން، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 

ހއ.ކެލާގައި ސަރުކާރުން އަޅައިދޭން ފަށާފައިވާ އިޖްތިމާޢީމަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ 

ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، ޞީއްޙީމަރުކަޒަށް އޯވަރހެޑް ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ގަނެ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ހއ.ކެލާ ، ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާއެކު އެގްރިމެންޓް ކުރެވިގެން ކަމާއި

ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް އޯވަރހެޑް ޕްރޮޖެކްޓެއް ގަތުމަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް 

ކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ނަމުގައި ނުކުޅެދޭ މީހުން 

.ޕީ މީހަކަށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލިއިރު، ހއ.ކެލާ  .ޑީ ނޑިއެއް ގެނެސް އެމް ދުއްވާ ގޮ

ބޭސްފިހާރައިގެ ނަމުގައި ވީލްޗެއަރއެއް ގަނެފައިވާ ކަމާއި، ނަމަވެސް ބޭސްފިހާރައިގެ ފައިސާއިން އެއަށް 

އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، ކެލާ އިންޖީނުގެއަށް ރައްޔިތުންގެ 

މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެއޮފީހުން ކޮށްފައިވާކަން މިޝަކުވާގައި ކުރި 

.  ކަންތައްތައް ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ނޑިއެއް  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ނަމުގައި ނުކުޅެދޭ މީހުން ދުއްވާ ގޮ

.ޕީ މީހަކަށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، ކެލާ އިންޖީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގި އަޕަރ ސައުތު  .ޑީ ގެނެސް އެމް

ޔުޓިލިޓީޒްއަށް ސްޓެލްކޯއިން މިހާރުވަނީ ދީފައި ކަމަށާއި، އެޢިމާރާތުގެ އަގަށްވާ ފައިސާއާއި، 

ޢިމާރާތުގެ ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ރައްޔިތުންނަށް 

ގައި އިންޖީނުގެ 2010 ޑިސެމްބަރ 01ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިހެން މިކަންތައް އޮއްވައި 

 . ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ކެލާއޮފީހަށް އަޕަރ ޔުޓިލިޓީޒްއިން އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން 2008

ހއ.ކެލާ އޮފީހުގެ މުސާރަ ނެގުމަށް ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުތަކާއި، އެހެނިހެން ދަތުރުތައް، އޭރުގެ 

ކައުންސިލަރގެ ދޯނީގައި ކޮށްފައިވާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ، މީގެ ފަހުން 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިކޮމިޝަނަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަމަށް ހއ.ކެލާ ކައުންސިލްގެ 6.08

މުދިމް ޗުއްޓީ ނެގުމާ އިދާރާއަށް އެންގުމަށާއި، ހއ.ބާރަށު އުތުރު އަވަށުގެ އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ 

ގުޅިގެން މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލަރގެ ދައްތައާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ބެލިއިރު، އެކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން 

 . ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ހއ.ބާރަށުގެ ކައުންސިލަރ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއް ކަންތައްތައް 

 .  ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޤާނުނާ ޚިލާފަށް ބިން ދޫކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބަލާ ނިންމާފައިވާތީ އާއި، ބިން 

ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ހުޅުވާލީ ވަކި ފަރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނޫންކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން 

މާލެއިން ކުއްލިގޮތަކަށް ބިން ވިއްކުމަށް ސަރުކާރުން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ 

ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މާލެއިން ބިން ދޫނުކޮށް އޮވެފައި ކުއްލިއަކަށް ބިންތައް 

28 



 

13 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 . ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ .ޕީއަށް ޚަރަދުކުރާ މަހުޖަނުންނަށް ބިންދޫކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް ބުނާ  .ޑީ ދޫކުރަން އުޅެނީ އެމް

.  މައްސަލަ

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 

 . ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތަށް ސަބްސިޑީ ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ 

 .  ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ފޮނުވަނީ އެކަމަށް ލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އެކި ތަންތަނަށް ސުޕަވިޜަންތަކަށް މޯ

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ކަމާއި، ތަންތަނަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ފައިނަލް 

ކުރަނީ ސްޕަވިޜަންތަކަށް ފޮނުވާ ދުވަހު ކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ކާބޯތަކެއްޗާއި ކާބޯތަކެތީގެ 

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގައި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި، 

އެއޮތޯރިޓީގެ ސްޕަވިޜަންތަކާ ގުޅިގެން ބޭރުގައި ކުރާ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޓެކްސީ ދަތުރަށް 

 ވަނަ 2010ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ދީފައިވީނަމަވެސް، އެހެން ބޭނުމަކަށް ޕެޓީކޭޝް ދީފައިނުވާކަމާއި، 

އަހަރުން ފެށިގެން މިފައިސާވެސް ދީފައިނުވާކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި، 

އެޑްމިންގައި އުޅޭ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭބެ ލައްވައި ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުވުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް އޭނާގެ ބޭބެގެ ނަމުގައި ބިލްހަދައިގެން ފައިސާ ނަގާކަމަށާއި، އަދި 

ބައެއްފަހަރު ބިލް ހަދައިގެން ގެންނައިރު، ފައިސާގެ އަދަދު ނުޖަހާ ހުރުމަށްފަހު، ބޭނުން ޢަދަދެއް 

އެބިލްތަކުގައި ޖަހައިގެން ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި، ބިލްތަކުގެ އަޞްލުގައި ކޮށްފައި ހުންނަ ސޮޔާއި 

.ކާޑު .ޑީ  ކަމަށް ބުނާ ގެ ސޮއި ބެލުމުން އަމިއްލައަށް ސޮއިކޮށްގެން ބިލް ހުށަހަޅާކަން ފާހަގަކުރެވޭނެއައި

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާގޮތަށް ކަންހިނގާފައި 

މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނުވާތީ، 

ކަމަށް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގައި ހުރި ލެޕްޓޮޕެއް ވީނުވީގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާނެތުމާއި، އަދި 

. މުނާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބައްލަވާފައިވާތީ  މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގައާއި އެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި 

 މުވައްޒަފަކު ގުޅިގެން، ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ފައިސާ އެކިއެކި މީހުންގެ 3މަސައްކަތް ކުރާ 

ނަމުގައި ސޮއިކޮށްގެން އެފައިސާ ނަގައިގެން ސައިބޮއި ހަދާކަމަށާއި، އަދި ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ނަގާ 

ފައިސާ ނަގަނީ މޮނީޓަރު ފޮތެއްގައި ލިޔެ ސޮއިކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ، އެފޮތް ފޮރުވުމަށް އެމީހުން 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އެޑްމިންގައި އުޅޭ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭބެ ލައްވައި ފުޑް އެންޑް 

ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް އޭނާގެ ބޭބެގެ ނަމުގައި 

ބިލްހަދައިގެން ފައިސާ ނަގާކަމަށާއި، އަދި ބައެއްފަހަރު ބިލް ހަދައިގެން ގެންނައިރު، ފައިސާގެ އަދަދު 

ނުޖަހާ ހުރުމަށްފަހު، ބޭނުން ޢަދަދެއް އެބިލްތަކުގައި ޖަހައިގެން ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި، ބިލްތަކުގެ 

.ކާޑު .ޑީ ގެ ސޮއި ބެލުމުން އަމިއްލައަށް ސޮއިކޮށްގެން ބިލް އަޞްލުގައި ކޮށްފައި ހުންނަ ސޮޔާއި އައި

 ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގައި ހުރި ލެޕްޓޮޕެއް ވީނުވީގޮތެއް  ކަމަށާއި،ހުށަހަޅާކަން ފާހަގަކުރެވޭނެ

 އަދި  ކަމަށާއި،ނޭނގި ގެއްލިފައިވާއިރު، އޭގެ އެއް ހަފްތާފަހުން އެލެޕްޓޮޕްގެ ޗާރޖަރ ގެއްލިފައިވާ

 މުވައްޒަފެއްގެ މިދެންނެވި ލެޕްޓޮޕް  ކަމަށާއި،އޭގެ އެއް ހަފްތާފަހުން އެ ލެޕްޓޮޕްގެ ބޭގް ގެއްލިފައިވާ

 ލެޕްޓޮޕް ގެއްލުނުކަން އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނަށް  ކަމަށާއި،ގޭގައި ހުރިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ

.އެކަމާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަ، އެނގިތިބެ  މަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ބ.ދޮންފަނުގެ ފަޅުކޮނެ ދިނުމަށް ދިޔަމީހުން ބައިތިއްބުމަށް ހަމަޖެއްސި ގޭގެއަށް ދޮންފަނު އޮފީހުގައި 

ގޮދަޑި ހުރި ނިސްބަތުން ގޮދަޑި ދޫކުރިއިރު، އެރަށު އެއްގެއަށް ދިން ގޮދަޑި އެގޭގެ ވެރިފަރާތުން 

ރަށުއޮފީހާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ، ފަޅުކޮނުމުގެ މަސައްކަތަށް އެރަށަށް ދިޔަމީހުން ބައިތިއްބުމަށް ނިންމި 

ގޭގެއަށް ކަރަންޓަށް އިތުރަށް އަރާ ފައިސާ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ދޭން ނިންމުމަށްފަހު އެފައިސާ 

ދީފައިނުވާތީ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިހާރު ރަށުއޮފީހާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެގޮދަޑީގެ ކަންތައް ޙައްލު 

ކުރަމުންދާކަމަށް އެގޭގެ ވެރިފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ، 

.  މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ވަނަ އަހަރު ބ.ދޮންފަނު ފަޅު ފުންކުރުމަށްޓަކައި އެރަށަށް ދިޔަ މީހުން ނިންދެވުމަށް ގޮދަޑިއެއް 2002

ދޮންފަނު އޮފީހުން އެރަށުގެ ގެއަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ބ.އަތޮޅު އޮފީހުން އެގޮދަޑި ރަށުއޮފީހާ 

އަދި މިހާތަނަށް ގޮދަޑި ރަށުއޮފީހާ ، ޙަވާލުކުރުމަށް އެގެއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް

 . ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސިޓީން ގއ.ވިލިނގިލީ  P-F/171-RS/2011/12މިމައްސަލަ  ގއ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ  ނަންބަރު:   

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، އެސަރވިސްއިން އެމައްސަލަ ބަލަމުންދާތީ، މިމައްސަލަ 

.  މިކޮމިޝަނުން ނުބެލުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ގއ.ގެމަނަފުށީ އޮފީހުން ދެލައްކަ ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި އެ ފައިސާ 

ގއ.ގެމަނަފުށީ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއޮފީހުގެ ކުޑަކަތީބަށް އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ފޮނުވައިފިކަމަށާއި، 

ނޑަކަށް   ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން އެކިފަރާތްތަކުން 2010ކުޑަކަތީބު، ގާތްގަ

ގެމަނަފުށީއޮފީހަށް ދެއްކި ޒަކާތުގެ ފައިސާއާއި ބިމުކުއްޔަށް ދެއްކި ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް އެފައިސާއަށް 

ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން އެނގުނު ގޮތަކީ، އޭނާ މިހާރު ގެއެއް އަޅަމުންގެންދާތީ، 

ރ. -/230,000އޭނާއާމެދު ޝައްކުވެގެން އޮފީހުގެ ތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް ބެލިއިރު 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 2011(ދުއިސައްތަތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) މަދުވާކަމަށް ދައްކާތީ ކަމަށާއި، 

ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ތިޖޫރީ  ޗެކްކުރިއިރު، މިކަން ފާހަގަ ކުރެވުމާއެކު ގެމަނަފުށީއޮފީހުން އެކަން 

ގއ.އަތޮޅުއޮފީހަށް އެންގުމުން އެއޮފީހުން އޭނާއަށް މިހާރު އަންގާފައި ވަނީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

 . އެފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހދ.ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު 

ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި، މިކަން ކުރަނީ ގިނަ އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

ހދ.ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، އެ ސްކޫލަށް އެކިމީސްމީހުންގެ ނަމުގައި 

ނޑައެޅިފައި  ބިޑް ހުށަހަޅައި އެބިޑްތައް ކާމިޔާބު ކުރަމުންގެންދާކަމަށާއި، ބަޖެޓްގައި އެކި ކަންކަމަށް ކަ

33 



 

15 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ގެ (ހ) ގައި ބުނާފަދަ، ގުޅިގެން އެއްބަސްވާ 8.46 ގެ 8މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ވަކިފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ލިބޭނެ ގޮތަށް ރާވައިގެން ކުރާކަމެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މިއީ 

އެފަރާތްތަކުން މިފަދަކަމެއް ކުރިކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް ވުމާއެކު، 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

.  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގީއެވެ

 

ހުންނަވަރު މީނާއަށް އެނގޭތީ، އެއިން ކަމަކަށް އިޢުލާން ކުރާއިރަށް، ތިންފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އޭނާ 

ބިޑް ހުށަހަޅަނީކަމަށާއި، އެގޮތުން ހުށަހަޅާއިރު ހަދާގޮތަކީ، އެމަސައްކަތަކަށް ކަނަޑައެޅިފައި އޮންނަ 

ޢަދަދާ ގާތްކުރާ ޢަދަދެއް އެއްބިޑްގައި ޖެހުމަށްފަހު އަނެއް ދެބިޑްގައި އެއަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދުތައް 

ޖަހައިގެން ހުށަހަޅަނީކަމަށާއި، މިގޮތަށް ހަދައިގެން އޭނާ ހޯދި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލްގައި 

ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ދެ ކްލާސްރޫމެއް ހަދާފައިވާކަމަށާއި، ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ބިޑްތައް ބަލައިގަނެ 

 . ނޑައި ހަދަނީވެސް އޭނާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެތަކެތި ކަ

 

މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން 

 .  މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

  :  އޮކްޓޯބަރ G2-E/2010/95/2010)     05ޅ.ނައިފަރު  އޮފީހުން  ކޮށްފައިވާ  ނަންބަރު

 ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މިޕްރޮޕޯސަލްތައް 4) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 2010

.  އިވެލުއޭޓްކުރި ކޮމިޓީން ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ އިންސާފުން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ 1300މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، މާލެއާއި ވިލިނގިލީގައި 

 ޔުނިޓް އެޅުމަށް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް 533މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ހޯދުމުގެ ބީލަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކަމަށާއި، މިގޮތުން 

އިޢުލާންކޮށްގެން ޕްރިކޮލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި 

ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުދީގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން 

ނޑައަޅާފައިވާ ތިން ބިން   ޕެކޭޖަކަށް ބަހާލައި 3ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެޅުމަށް ކަ

.ޕީގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،  .އެފް ކޮންމެ ޕެކޭޖަކަށް ވަކިވަކިންވެސް ކުރިމަތިލެވިދާނެ ކަމަށް އާރު

.ޕީގައި ކުރިން ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ލޮކޭޝަންތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާ  .އެފް އާރް

 ނަންބަރު ކޮށި (މިހާރުގެ ނޭޝަނަލް 131 ނަންބަރު ކޮށި (އޯޑިއޯން) އާއި، 263ގުޅިގެން، 

 ނަންބަރު ކޮށި 363ލައިބްރަރީ) ހަމަޖެއްސީ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ލޮކޭޝަންތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހުނީ 

އޯޑިއޯން ހުރި ޢިމާރާތުގައި ފްލެޓް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑްނުކޮށް އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކާ 

 .  ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

 

35 



 

16 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

.ވީ ކޮށި) ގައި އުފެދިފައިވާ އޯނަރޝިޕްގެ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމިފައިނުވާތީއާއި،   367(ޓީ

ނޑޭރިކޮށި) މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ފަރާތުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްނުވުމުގެ  ނަންބަރު ކޮށި (ބަ

ސަބަބުން ކަމަށް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް 

 . އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ނ.ހެނބަދޫ 2009

ސްކޫލަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއަހަރު ނިމުނުއިރު، ބާކީ ހުރި ފައިސާއިން އެސްކޫލުގެ 

ފުރާޅުގެ ޓިނު ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވޭތޯއާއި، މިކަމަކީ ހުއްދަނެތި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ، 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު 

 . އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގީއެވެ

 ވަނަ އަހަރު ނިމެމުން އައިއިރު ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓްގައި ބާކީއޮތް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ، 2010

ބަހައްޓައިގެން އެ ފައިސާއިން ސްކޫލްގައި ޓިނުޖެހުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ގެ ޑިސެމްބަރ މަސް ނިމުމުގެކުރިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 2010އެ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން 

މިފައިސާ މިގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ވަނީ މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ނައިބަކަށް ހުރި ފަރާތާ 

 . ގުޅިގެން ސްކޫލްގެ އިސްކޮށްތިބި ފަރާތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އަމިއްލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމާއި، 

ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރުން ގެންނަ ބިދޭސީންގެ ވަރކްޕާމިޓް ފީއާއި ވިސާފީ ދެއްކުމަށް ވަކި ފަރާތެއް 

ހަމަޖެހިފައިވާނެތޯއާއި އެކަން ކުރުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބަހެއް ހޯދިއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ގެންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ޕާމިޓް ފީ ދެއްކުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ބިދޭސީ މީހާއަށް ވަޒީފާދިން 

ފަރާތްކަމަށް އެމިނިސްޓްރީގެ ޑޭޓާބޭސްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތް ކަމަށާއި، އަދި ބިދޭސީ މީހާއަށް 

ވަޒީފާދިން ފަރާތްކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޓާބޭސްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކާ 

ޙަވާލުކޮށްގެން ވާރކްޕާމިޓްފީ ދެއްކުމުގެ ކަންތައް ކުރުން "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ 

" ގައި މަނާކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާތީ، މިމައްސަލަ  އަދާކުރުމުގެ ގަވާއިދު

 . މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

އިޢުލާނާ  A/MH/2009/244-23މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  

ގުޅިގެން ހެލްތް ސާރވިސް ޑިވިޜަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެންމެހައި 

 ދުވަހު ދިން މަޢުލޫމާތު 2009 ޑިސެމްބަރ 02ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި 

 އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 މިމައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބަލާ ތަޙުޤީޤު ކުރިއިރު،މި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރަމުންދާ ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ގުރައިދޫގައި ހުންނަ 

ދުވަސްވަރު ކެއިންބުއިމާއި ފެންވަރައި ފާޚާނާކުރުމުގެ ކަންތައްވެސް ކުރަމުންދަނީ އެމަރުކަޒުގައިކަމަށް 

ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އެކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި 

 . ނެތުމުން، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 
 

. ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ކާތީބު 3 

މަރުކަޒުގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އެކިމީސްމީހުންނަށް ސިޓީލިޔެދިނުމާއި ފޮޓޯކޮޕީ ނަގައިދިނުމާއި ކާޑު 

ހަދައިދިނުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، 

.  ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނެތުމުން، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

. ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކޮންމެ 4 

ހަފްތާއެކު ޑޮކްޓަރ ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ކުރާ ލޯންޗް ދަތުރުގައި ޢާއިލާގެ މީހުންނާއި 

ރައްޓެހިން މަރުކަޒަށް ގެނެސް ކާންދީ ނިންދަވައި ހަދަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން 

ބެލިއިރު، އެމަރުކަޒުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާގެ މީހުން އެތާނގައި ބޭތިއްބުމުގެ 

ހުއްދަ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާތީއާއި، އެމީހުންގެ ކެއުމުގެ ކަންތައް އެތަނުގެ 

ޚަރަދުގައި ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނެތުމުން، މި މައްސަލަ 

. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ކެއުމުގެ ކަންތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން  މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

އެނގެން ނެތުމުން، މީގެފަހުން އެގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ފައިސާ ރެކޯޑްކޮށް 

.  ބެލެހެއްޓުމަށް ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް އެންގީއެވެ

 

 

މަރުކަޒާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިން މަރުކަޒަށް ގެނެސް ކާންދީ ނިންދަވައި 

ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި، މަރުކަޒުގައި އުޅުނު ފަރާތެއް ނިޔާވެގެން އޭނާގެ މޫނުދެކެން މަރުކަޒަށް އައި 

 މީހުންނަށް މަރުކަޒުގެ ޚަރަދުގައި ކޮއްތު ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މަރުކަޒުގެ 15

" ދޯނީގައި  މުވައްޒަފުން ލައްވައި އެމީހުންނަށް ފެން އުފުލުވައިފައިވާ ކަމަށާއި، މަރުކަޒުގެ "ދަރުމަ

ކ.ބިޔާދޫ ރިޒޯޓުގެ ފުޓްބޯޅަޓީމަކާއެކު ފުޓްބޯޅަމެޗެއް ކުޅުމަށް ކ.ބިޔާދޫއަށް ސަރުކާރުގެ ތެލާއި  

ދަތުރެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެދަތުރުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން  މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން

އެދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އިތުރުގަޑި ފޮތުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، މަރުކަޒުގެ ޓީމަކާއެކު 

ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށް މަރުކަޒަށް އައި ކ.ބިޔާދޫ ރިޒޯޓުގެ ފުޓްބޯޅަޓީމުގެ މީހުންނާއި 

 މީހުންނަށް މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އެމަރުކަޒުގައި ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގައި 60ސަޕޯޓަރުންނާއެކު 

ދަށުގައިވާ ނިކަމެތި ބަޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮއްތުފައިސާއިން ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ކެއުމެއް 

 .  ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

. ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި އުޅުނު ފަރާތެއް ނިޔާވެގެން 5 

 މީހުންނަށް މަރުކަޒުގެ ޚަރަދުގައި ކޮއްތު ހަމަޖައްސާފައިވާ 15އޭނާގެ މޫނުދެކެން މަރުކަޒަށް އައި 

ކަމަށާއި، އަދި މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި އެމީހުންނަށް ފެން އުފުލުވައިފައިވާކަމަށް ބުނާ 

މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، މިކަމަކީ ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

މަރުކަޒަށް ގެންދާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ މީހުންނާ ދެމެދު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމް 

ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ފެނިފައި ނުވާތީ، 

 . މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

. ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ 6 

" ދޯނީގައި ކ.ބިޔާދޫ ރިޒޯޓުގެ ފުޓްބޯޅަޓީމަކާއެކު ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްކުޅުމަށް ކ.ބިޔާދޫއަށް  "ދަރުމަ

ސަރުކާރުގެ ތެލާއި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެދަތުރުގައި ބައިވެރިވި 

މުވައްޒަފުން އެދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އިތުރުގަޑި ފޮތުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނެތުމުން، މި މައްސަލަ 

 . މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

  

. ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ 7

ޓީމަކާއެކު ފުޓްބޯޅަމެޗެއް ކުޅުމަށް މަރުކަޒަށް ދިޔަ ކ.ބިޔާދޫ ރިޒޯޓުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މީހުންނާއި 

 މީހުންނަށް މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އެމަރުކަޒުގައި ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 60ސަޕޯޓަރުންނާއެކު 

ނިކަމެތި ބަޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮއްތު ފައިސާއިން ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ކެއުމެއް ދީފައިވާކަމަށް 

ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނެތުމުން، 

 . މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ
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އަންދާސީ ހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މިމަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަދި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނިންމުމަކީ، ނިންމާފައިވާ 

ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް އުޅުނުކަން ދޭހަކޮށްދޭ ނިންމުމަކަށް ވީނަމަވެސް
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އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތް ބާޠިލްކޮށް އަލުން 

އިޢުލާންކޮށް
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ގއ.އަތޮޅުއޮފީހަށް  މިމައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި، 

ގަނެފައިވާ ޑިންގީ ބަނުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި 

 ފަރާތުން އަގުބަލައިގެން 3 އާ ޚިލާފަށް 8.14ހިސާބުތައްލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޫންކަމަށްވާތީއާއި، މާލޭގެ ފިހާރައަކުން ގަނެފައިވާ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި 

ގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް 8.15ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައްލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަނެގެން ނޫންކަމަށްވާތީ، ތިރީގައި މިވާ 

 .  ކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމަށް ގއ.އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ދެންނެވީއެވެ

 

ގއ.އަތޮޅު އޮފީހުން ކުރުވާފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނީ އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ 

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައްލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ،ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތިންފަރާތުން އަގު ބަލައިގެން ކަމަށް ނުވާތ8.14ީ

 25،000.00ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ އަގު (ތަކެތީގެ އަގާއެކު) 8.14ގަވާއިދުގެ 

 25،000.00(ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާ ހަމަނުވާ މަސައްކަތެއް ކުރަންވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

(ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާ ހަމަނުވާ އެއްޗެއް ހައްދަންވެއްޖެނަމަ، އެއެއްޗެއް ހަދައިދިނުމަށް އެންމެ 

މަދުވެގެން ތަފާތު ތިންފަރާތަކުން އަގު ބަލައިގެން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކާ އެމަސައްކަތް 

ޙަވާލު ކުރުމަށާއި، ވަކިފަރާތެއް ހޮވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔާންކޮށް އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރުމަށް ގއ.އަތޮޅު 

.  އޮފީހަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 25،000.00. ގއ.އަތޮޅު އޮފީހަށް އެއްފަހަރާ ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލައަގު 3 

(ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބައެއްފަހަރު ބޮޑވެފައިވާއިރުވެސް، ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ 

ގެ (ހ) 8.15މުދަލާއި ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައްލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގއ.އަތޮޅުވެރިޔަކަށް ކުރިން ހުރި ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް 

 ޚިޔާނަތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  

42 
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ގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެއްފަހަރާ 8.15އާއި ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 (ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ 25،000.00ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު 

އެތަކެތި ގަންނަންވާނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ލިބޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ މައްޗަށް 

 . ބަލައިގެންކަމަށް ގއ.އަތޮޅު އޮފީހަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ 1. މިމައްސަލަ ނިންމުމުގެ 4 

ހާލަތަށާއި، ތަކެތި ގަނެފައިވާ އަގަށް ބަލާއިރު، އަގަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ނޫންކަމާއި، 

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް 1ތަކެތި ހޯދާފައިވާ ހާލަތަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތެއްކަމަށްވުމާއެކު، 

އަމަލުކޮށްއިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާޢިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިނުމަށް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ 

 . މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

.  ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބަޖެޓްގައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކާއި، 1

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން 

އިގައި ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފައިސާގެ  މައްސަލައިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށްބުނާ

ހިސާބުތައް ބެލިބެލުމުން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ގ.ގްރީންލިން ޢަލީނަދީމު 

 މެއި 2008ޚަޒާންދާރުކަމާ ހަވާލުވެހުރި މުއްދަތުކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާ މުއްދަތުކަމަށްވާ 

 ވަނަ އަހަރު 2008 ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަނަށް 2008މަހުން ފެށިގެން  

 (ތިރީސް ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނަވާވީސް 36,529.00ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ 

 31,837.23ރުފިޔާ) ގެ ތެރެއިން ޕެޓީކޭޝް އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ 

ނޑުމުން ބާކީ   4,691.77(އެއްތިރީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތްރުފިޔާ ތޭވީސްލާރި) ކެ

(ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތްލާރި) ޚަޒާންދާރު ޢަލީ ނަދީމު ގެ ބެލުމުގެ 

މޯލްޑިވްސް ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބަޖެޓްގައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކާއި، ކެރަމް އަށް ބޭނުންވާ 

  ތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑްގެ މެންބަރުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ބުނާ

 .މައްސަލަ

43 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ދަށުގައި ހުންނަން ޖެހޭއިރު، މިފައިސާ  ޢަލީ ނަދީމު ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަޒާންދާރުކަމުން 

އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށްފަހު ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން 

ލިޔެކިޔުންތަކުން  އެނގެން ނެތުމާއި، އަދި މިފައިސާ އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިފައިވާކަން 

އެނގެންނެތުމާއި، މިފައިސާ ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަމަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ވެސް އެނގެން 

ނެތުމާއި، އަދި މިފައިސާ ޚަރަދުކުރިގޮތެއް މިތަޙްޤީޤަށް ސާބިތު ކޮށްދެވިފައިނުވުމާއި، ކެރަމް  

އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާ އާއި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދުކުރުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ 

ޚަޒާންދާރުކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، ހިންގާ ޤަވާޢިދާ 

ގ.ގްރީންލިން  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު،

ޢަލީ ނަދީމު ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަޒާންދާރު ކަމުގައި ހުރި މުއްދަތުގައި ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ 

 (ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތްލާރި) އަށް 4,691.77ހިސާބުތަކުން މަދުވާ 

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ޚަޒާންދާރު ގ.ގްރީންލިން ޢަލީ ނަދީމް ޚިޔާނާތްވެފައިވާކަމަށް 

މިތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ ގ.ގްރީންލިން ޢަލީ ނަދީމުގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތުގެ ދަޢްވާ ކުރުމަށް 

.  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 

 ގެ ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ކެރަމް 2008 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން 2008.  2

.އޭ ގައި އޮތް  .އެމް  ނަންބަރ އެކައުންޓުން 1084އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެމް

. 318,420.00ޚަރަދުކުރުމަށް   (ތިންލައްކަ އަށާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ ނަގާފައިވެއެވެ

ނަމަވެސް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަނުން ޚަރަދުކުރުމަށް ލިޔެފައިވާ ޕޭމަންޓް 

 (ނަވާވީސްހާސް 29,725.00ވައުޗަރުތަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާކަމަށް ފެންނަންހުރީ 

. އެހެންކަމުން ޚަރަދުކުރީ ކޮންކަމަކަށްކަން    ހަތްސަތޭކަ ފަންސަވީސް)  ރުފިޔާގެ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލެވެ
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 ނަންބަރު

ދެލައްކަ އަށްޑިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ކެރަމް  (288,695.00ނޭނގި 

 .  ގެ 2008 އޮކްޓޯބަރ މަހުން ފެށިގެން 2008އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާފައިވެއެވެ

ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަދާފައިހުރި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ ކެރަމް 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ޝާޒްލީކަން އެނގޭތީއާއި، ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި 

މުޙައްމަދު ޝާޒުލީގެ އިތުރުން ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާއާ އެދުވަސްވަރުގެ ޗެއަރމަން 

އިބްރާހީމް ޝަހީމް ވެސް ޙަވާލުވެގެން ހުރިކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން 

ބުނެފައިވާތީއާއި، އަދި އެދުވަސްވަރު ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެހުރީ އިބްރާހީމް ޝަހީމުކަމަށް ހެކިބަސް 

ލިބިފައިވާތީއާއި، އަދި ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާ ފައިސާއާ އިބްރާހީމް ޝަހީމް 

އަދި މުޙައްމަދު ޝާޒުލީ ޙަވާލުވާކަމަށް ހެކިބަސް ލިބިފައިވުމުން ޕޭމަންޓްވައުޗަރު ނުލިޔެ 

 (ދެލައްކަ އަށްޑިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ 288,695.00ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނާރުވައި ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

 އޮކްޓޯބަރ 2008ނުވަދިހަ ފަހެއް)ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކޮންކަމަކަށްކަން އެނގޭނެގޮތެއް ނެތުމާއި، 

މަހުން ފެށިގެން އެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރި ޕޭމަންޓްވައުޗަރުތަކުގައި 

ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ ކަމަށްވުމުންނާއި، އަދި 

އެދުވަސްވަރު ޚަރަދުކުރުމަށް ހަދާފައި ހުރި ވައުޗަރުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާނެކަމަށް އެ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާފުން 

އެނގޭތީއާއި، އަދި އޭރު ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރމަނަކަށް ހުރި އިބްރާހީމް ޝަހީމްވެސް ފައިސާ 

ޚަރަދުކުރުމުގައި އުޅުނުކަމަށް ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގޭތީއާއި، އަދި ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ 

ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ ޗެއަރމަން އިބްރާހީމް ޝަހީމު ކަން މުޙައްމަދު ޝާޒުލީއާއި 

  ޑިސެމްބަރ ގެ 2008 އޮކްޓޯބަރުން  2008ޢަޒުރާ އަޙްމަދުގެ ބަހުން އެނގިފައިވާތީ އާއި،  

ނިޔަލަށް ޕޭމަންޓްވައުޗަރު ނުލިޔެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނާރުވައި ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ 

 (ދެލައްކަ އަށްޑިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރިގޮތެއް 288,695.00

 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުން 2008މިތަޙްޤީޤަށް ސާބިތު ކޮށްދެވިފައިނުވާތީ ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 (ދެލައްކަ އަށްޑިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއަށް ކެރަމް 288,695.00މަދުވާ 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރީގެ ޗެއަރމަން ގ.ސައިމާ އިބްރާހީމް ޝަހީމާއި ކެރަމް 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ގ.ނާއިންފަރުގޭ މުޙައްމަދު ޝާޒުލީ 

ޚިޔާނާތްވީކަމަށް ބަލައި ގ.ސައިމާ އިބްރާހީމް ޝަހީމާއި މ.ނާއިންފަރުގޭ މުޙައްމަދު ޝާޒުލީގެ މައްޗަށް 

.  ޚިޔާނާތުގެ ދަޢްވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 ވަނަ އަހަރު 2008.  ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން 3

ސްރީލަންކާގައި އޮތް ކެރަމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރިދަތުރުގައި އޭރުގެ ޗެއަރމަން ގ.ސައިމާ 

އިބްރާހީމް ޝަހީމް އޭނާގެ ދަރިފުޅު އެއިޝާ ޒައިން ޝަހީމަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމުގައި މާލެ-

 (ދުއިސައްތަ ސާޅީސް އަށް ޑޮލަރ ނުވަދިހަ 248.90ކޮލަމްބޯ ޓިކެޓް ނަގާފައި ވުމާއި، އަދި ޓިކެޓަށްވާ 

.ޑޮލަރ އެސޯސިއޭޝަނަށް އަނބުރާ ދީފައިވާކަން އިބްރާހީމް ޝަހީމު ބުނާ ބުނުން  .އެސް ސެންޓް) ޔޫ

ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކުން އެނގެން ނެތުމާއި، އަދި އެފައިސާ ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 

ހިސާބުތަކަށް ވަދެފައިވާކަން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކުން އެނގެން ނެތުމުން، 

އިބްރާހިމް ޝަހީމް އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުން ހިފައި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައި ވާތީއާއި 

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީ، ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން 

އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ކުރީގެ ޗެއަރމަން ގ.ސައިމާ އިބްރާހީމް ޝަހީމުގެ މައްޗަށް މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާ 

.  ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 ވަނަ އަހަރު 2008.  ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 4

ސްރީލަންކާގައި އޮތް ކެރަމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރިދަތުރުގައި އޭރުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ 

މުޙައްމަދު ޝާޒުލީ ކޮލަމްބޯއިން ޓްރިވެންޑްރަމަށް ދިއުމަށް ނަގާފައިވާ ޓިކެޓް ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ 

ނަމުގައި ނަގާފައިވަނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރަސްމީ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރި ދަތުރެއް ކަމުގައި 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ވާތީކަމަށް މި ތަޙްޤީޤުގައި މުޙައްމަދު ޝާޒުލީ ބުނެފައިވީނަމަވެސް މުޙައްމަދު ޝާޒުލީ ކޮލަމްބޯއިން 

ޓްރިވެންޑްރަމަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ނަގާފައިވަނީ އަމިއްލަ ކަމެއްގައި ދިއުމަށް ކަމަށާއި، އެއީ 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ދަތުރެއް ނޫންކަމަށް މި ތަޙްޤީޤުގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ އިބްރާހީމް ޝަހީމާއި 

އިސްމާޢީލް ޢާނިލް ބުނެފައިވުމުން، މުޙައްމަދު ޝާޒުލީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ ދަތުރެއް 

ކުރުމަށް ކޮލަމްބޯއިން ޓްރިވެންޑްރަމަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، މުޙައްމަދު ޝާޒުލީ 

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އޭނާހުރި މަގާމުގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންހިފައި ނާޖާއިޒު 

ފައިދާއެއް ހޯދައި ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީ، ކެރަމް 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މ.ނާއިންފަރުއާގޭ މުޙައްމަދު 

ޝާޒުލީގެ މައްޗަށް މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް 

.  ނިންމީއެވެ

 

.  ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ 5

 ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް 2008 ފެބްރުއަރީ 27)ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 2003/1ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ވަނަ މާއްދާތަކުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެ 30,29,28,27,26ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާ އަކަށްވާތީ އެ ޤާނޫނުގެ 

ފައިސާއާއި، ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ ، އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި

މުދަލާއި، ދަރަންޏާއި، އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ތަފްޞީލް ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން ބަލަހައްޓާފައި 

ނުވާތީއާއި އަހަރީ ހިސާބުތައް ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދު ގައިވާގޮތުގެމަތިން އޯޑިޓްކޮށް ޢާންމު 

ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ހިސާބުތައް ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ 

 ވަނަ މާއްދާގައި 37) ގެ  1/2003ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ

ވާގޮތުގެމަތިން ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ 

.  ރަޖިސްޓްރާރއަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ
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 ނަންބަރު

.  ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު 6 

)ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާތީ އެ ޤާނޫންގެ 2003/1ނަންބަރ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، ފައިސާއާއި، ޚަރަދުކުރާ 26

ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ މުދަލާއި، ދަރަންޏާއި، އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ތަފްޞީލް 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ 27،28ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށާއި އެޤާނޫނުގެ ، ސާފްކޮށް އެނގޭނެހެން

މަތިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިސާބުތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އަހަރީރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި 

 ވަނަ މާއްދާއާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 30 އަދި 29އެ ޤާނޫނުގެ 

އަހަރީހިސާބުތައް އޯޑިޓްކޮށް ރަޖިސްޓްރާރއަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިއުމަށާއި، އަދި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް 

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ކެރަމް 

.  އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 ވަނަ 17) ގެ 2003/1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫން (ޤާނޫން ނަންބަރ  (ހ)  

.  މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން

 

 (ށ) ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާތައް ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ 

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމައަށް ނަގަމުން ގެންދިއުމާއެކު ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

.  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން

 

 (ނ) ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ރަސީދުތައްޔާރު ކުރުމާއި އާމްދަނީގެ ރިޕޯޓް 

.  ތައްޔާރުކޮށް ލިބޭ ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުން

 

 (ރ) އިދާރީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިންގާކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ މެންބަރުން ލައްވައި 

.  ސޮއިކުރުވައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން
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 ނަންބަރު

 

 (ބ) ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބެލެމުގެ ދަށުގައި މިހާރު ހުރި ހުރިހާ ހަރުމުދަލަކާއި 

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުން ފަރިތަކުރުމަށް ދީފައިވާ ކެރަމް ބޯޑްތައް ހުރި ތަނަކާއެކު ތަފްޞީލް 

ހިމެނޭގޮތަށް އިންވެންޓްރީ ނަގައި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން 

.  ގެންދިޔުން

 

 (ޅ) ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި 

.  މުސާރަޝީޓް ތައްޔާކުރުމަށާއި މުސާރަ ދިނުމަށްފަހު ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި ހޯދުން

 

 (ކ) ބޭންކް އެކައުންޓުން ޗެކަށް ނަގުދު ފައިސާނަގައި އޮފީހުގައި ބަހައްޓައިގެން 

.  ޚަރަދުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޗެކުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭފައިސާ ދެއްކުން

 

 (އ) މުބާރާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ފައިސާއާއި ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކަށް ކުޅުންތެރިން ފޮނުވުމަށް 

ހިނގާ ޚަރަދުތައް އަދި ޕޮކެޓްމަނީގެ ގޮތުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭ ފައިސާގެ ކަންކަން ފުރިހަމައަށް ލިޔެ  

 . ބެލެހެއްޓުން

 

ނޑައަޅާ ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަށުން   (ވ) ސަޔާއި ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް ހިންގާ ކޮމެޓީން ކަ

.  ހަމަޖެއްސުން

 

 (މ) އަތްމަތީފައިސާގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރުދަނާ 

 . އުޞޫލުތަކެއް ހިންގާ ކޮމެޓީން އެކުލަވާލައި، އެއާ އެއްގޮތަށް އެފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިޔުން

 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި  (ފ) ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން
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 ނަންބަރު

ނޑުތަކެއް އެކުލަވާލެވެންދެން ސަރުކާރުން  ނޑުތަކެއް ނެތުމާއެކު އެފަދަ މިންގަ ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި މިންގަ

ފައިސާ ދެއްވާ މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތައް ދެވޭ ޖާގަ 

ނޑުތަކާ ،ކުޑަކުރުމަށް  އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ މިންގަ

.  އެއްގޮތަށް ތަކެތި ގަތުމުގަޔާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުން

 

.  ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ބޮޑުބަޔެއް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ފައިސާގެ 7 

މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނާތީ މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ދާގޮތާއި ފައިސާގެ 

ގޮތުގައި ދެވޭ އެހީ ކުޅިވަރަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތުގައި ޚަރަދު ކުރަމުން ގެންދޭތޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ބައްލަވަމުން ގެންދެވުމަށާއި ބަޖެޓް ފައިސާ ދިނުމުގައި 

ފާއިތުވެ ދިޔަ ތަނުގައި އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފައިސާ 

ދެއްވުމަށާއި، ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ހޯދުމަށް އެސޯސިއޭޝަންތަކުން 

ހުށަހަޅާ ބަޖެޓްގައިވާ ކަންކަމަށްތޯ ބައްލަވަމުން ގެންދެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޔޫތު 

.  އެންޑް ސްޕޯޓްސް ގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

.  ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައާއި ފައިސާ 8 

ޚަރަދުކުރުމުގައި އަދި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހުރި ދޯދިޔާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުންނާއި ކެރަމް 

އެސޯސިއޭޝަނަށް ސަރުކާރުންދޭ އެހީގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުންދާ ގޮތް ބަލާޗެކް ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު 

އުޞޫލުތަކެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާތީއާއި، ދައުލަތުން 

އެސޯސިއޭޝަނަށް ދޭ ފައިސާގެއެހީ ކުޅިވަރަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތުގައި ބޭނުންނުކުރެވި 

އިސްރާފްވަމުންދާކަމަށްޓަކައި އަދި ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ 

ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ފައިސާޚަރަދުކުރުމާއި ފައިސާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ 

އެކިއެކި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ތަމްރީނާއި ހޭލުންތެރިކަން ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއެކު، 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ދެއްވާ އެހީގެފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުންދަނީ އެ ކުޅިވަރަކަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށްތޯ ބެއްލެވުމުގެ ގޮތުން 

ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށާއި، އެކަމަށްބޭނުންވާ ތަމްރީން އެސޯސިއޭޝަންގެ 

އިސްފަރާތްތަކަށް ދެއްވުމަށާއި، އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުންދާގޮތް ބެއްލެވުމަށް 

އުޞޫލުތަކެއް އެކަށައެޅުއްވުމާއެކު، ދެވޭ ފައިސާއަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް 

ނޑައެޅުއްވުމަށާއި، ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް  ކަ

ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް 

.  ސްޕޯޓްސް އަށާއި ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ގޯތިލިބިފައިނުވަނީ، އެފަހަރު ގޯތިލިބުމަށް ލިބެންޖެހޭ 

 ޕޮއިންޓް ޙުސައިން ޙަސަނަށް ނުލިބިގެންކަން އެނގޭތީއާއި، އަދި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 60

ނޑައަޅައިފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސްފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވާކަން އެނގެން  ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ކަ

ނެތުމާއެކު، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފައިވާކަމަށް ބަލާނެތަނެއް ނެތްކަމަށްޓަކައި 

 . މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ވަނަ އަހަރު ހދ.ކުޅުދުއްފުށިން ގޯތި ދޫކުރި އިރު، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކަށް ޝަރުޠު 2007

ހަމަނުވާކަމަށް ބުނެ ގޯތި ދީފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނާ ސަބަބުތައް ހުރި 

 .އެހެން މީހުންނަށްވެސް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

44 

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ގޭޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ އެފަރާތާއި . 1 

ހއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އަދި ބަދަލުކުރެވުނު ލިޔެކިޔުންތަކަށް 

ބަލާއިރު، އެ މަރުކަޒުގެ ގޭޓް ހެދުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި މިންތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ 

. އަދި  އެކަމުގެ ހުއްދަ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބޯޑުން ހޯދުމަށްފަހުގައިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް 

ދިމާވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ކަމެއް ހައްލުކުރާނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެންކަމަށް 

 މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވުމަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިވާކަން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

/ ސެޕްޓެމްބަރ  ހާ ތާނގައި 2009ހއ.ދިއްދޫ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ގޭޓެއް ހަދަން އޯގަސްޓް

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ސަބަބުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވަރަށްގިނަ ފައިސާތަކެއް ސްކޫލުން ޚަރަދުކޮށްގެން  މަސައްކަތަށް ކަ

އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ދިއްދޫ ސްކޫލާއި އަތޮޅުއޮފީހާއި 

ރަށުއޮފީހަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ސާމާނު ދިއްދޫގެ ފިހާރަތަކުން ލިބެން ހުންނައިރުވެސް، 

ގަންނަނީ އިޢުލާންނުކޮށް މާލެއިންކަމަށާއި، އަދި ދިއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓުގައި އުޅޭ ފިރިހެން 

 އަހަރު 2ކުއްޖެއް ކޮންޓްރެކްޓަށް ސިފައިންގޭގައި ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރު 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

. އެހެންކަމުން، މިކޮމިޝަނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، މި  ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

. އަދި ގޭޓް ހެދުމަށް  މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ

ބޭނުންކުރި ތަކެތީގެ ސަބަބުން އިތުރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރިކަމެއްވެސް ފާހަގައެއް 

. އެހެންކަމުން، ހއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޭޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި  ނުކުރެވެއެވެ

ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ، 

 . މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 

 ގައި ވާގޮތުން ތަކެތި ގަތުމާއި ފަންނީ 8.16  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 1.1 

މާހިރުން ހޯދުމާއި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްޓަކައި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ 

. މިލިޔުމުގައި އެކަމެއްގެ ތަފްޞީލްގެ އިތުރުން އެކަމެއް ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި  ލިޔުމުންނެވެ

. ނަމަވެސް މި  ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލުވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެ ކަމަށް އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ނޑައަޅާފައި ނުވާތީ ތަކުގައި މިފަދަ ހާލަތް، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލެއް ކަ

.  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެ މަރުކަޒުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

.  ހއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅުއޮފީހާއި ރަށުއޮފީހަށް ބޭނުންވާ 2 

ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ސާމާނު، ދިއްދޫގެ ފިހާރަތަކުން ލިބެން ހުންނައިރުވެސް، ގަންނަނީ އިޢުލާން ނުކޮށް 

މާލެއިން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލިއިރު، މަތީގައި 

ދެންނެވުނު އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ތަކެތި ގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 

.  ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމެއް ފާހަގަނުވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 . ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިމަސައްކަތުގައި ރަސްމީގަޑި ބޭނުންކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ނަންބަރު

. ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފަށް 3 

 އަހަރު ވެއްޖެ 2ކޮންޓްރެކްޓަށް ސިފައިންގޭގައި ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރު 

ކަމަށާއި، އަދި މިމަސައްކަތުގައި ރަސްމީގަޑި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދިއްދޫ ސްޓޭޝަނުގެ ، ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙުޤީޤުން އެނގުނު ގޮތުގައި

 01ފުލުހުންނަށާއި އެތަނުގެ ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް 

 އާ ހަމައަށް ހއ. ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި އުޅޭ 2009 އޮކްޓޯބަރ 31 އިން ފެށިގެން 2007ނޮވެމްބަރު 

 . މުވައްޒަފެއް އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވެއެވެ

ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ރަސްމީގަޑީގައި އެމުވައްޒަފު މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅޭކަމަށް އެނގެން 

.  ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 ވަނަ އަހަރު 2007މިމައްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށްބަލާއިރު، . 1 

އަދި ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ކުޅުދުއްފުށިން ގޯތިދޫކުރިއިރު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާޚިލާފަށް ކަމެއްކޮށްފައިވާކަން، 

 . ނޑައަޅައިފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސްފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވާކަމެއް އެނގޭކަންނެތެވެ ކަ

އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފައިވާކަމަށް ބަލާނެތަނެއް ނެތުމާއެކު، 

 . މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 
.  ކުޅުދުއްފުށިން ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ގެންގުޅުނު 2 

އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، ކުރިއަށްއޮތް ތާނގައި، މިކަން ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންނާތީ، އެގޮތުން 

ފާހަގަކުރެވުނު މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 

 . ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ހުށަހެޅޭ ފޯމްތައް ބަލާ ޗެކްކުރީ ކޮންބައެއްކަން ނުވަތަ ކާކުކަމާއި، އެފޯމަށް  (ހ) 

 ވަނަ އަހަރު ހދ.ކުޅުދުއްފުށިން ގޯތި ދޫކުރިއިރު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތައް ކަމެއް 2007

ހިނގާ، އަދި ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އިސްވެތިބި މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަކަށް ގޯތި ދީފައިވާކަމަށް 

 .  ބުނާ މައްސަލަ

46 
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ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ޕޮއިންޓްދިނީ ކޮންބައެއްކަން ނުވަތަ ކާކުކަމާއި، ލިބުނީ ކިތައް ޕޮއިންޓްކަން އެނގޭނޭ ނިޒާމެއް 

 . ހަމަޖެހިފައި އޮތުން

 

 (ށ) ތިމާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނީ، 

 . ޢުމުރުން ކިތައްއަހަރުގެ ކުދިންނަށްކަމާއި، އަދި ކޮންޙާލަތެއްގައިތިބި ކުދިންނަށްކަން އެނގެން އޮތުން

 

ނޑުއެއްބަފާ މީހުންގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައިވެސް، ޕޮއިންޓްދެވޭނީ   (ނ) އެއްބަ

 . ކޮންޢުމުރެއްގެ ކޮންޙާލަތެއްގައި ތިބި ބަޔަކަށްކަން އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ލިޔެވިފައި އޮތުން

 

 

 45 ދަރިއަކަށްވުރެ ގިނަދަރިން ތިބިނަމަ 1 (ރ) މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ގޯތިއޮވެފައި 

ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް އޮތުމުން، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށް ގޯއްޗެއްނެތް މީހަކަށް ގޯއްޗެއްލިބުމުގެ 

 . ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދާތީ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށްވެސް ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ގޮތަކަށް އޮތުން

 

ނޑުއެއްބަފާ މީހުންގެ ބައިން އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓްލިބިގެން   (ބ) އެއްބަ

ނޑުއެއްބަފާ ދެމީހަކު ގުރުޢަތަށް ގޮސް، ގުރުޢަތުން ފުރަތަމަ ދިމާވާ ފަރާތަށް ގޯތިލިބުމުން،  އެއްބަ

ދެންހުންނަ ފަރާތަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން އުނިވާގޮތަށް ނެތުމުން، އެފަދަ އެހެންމީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ގެއްލިގެންދާނެކަމަށްޓަކައި، މިފަދަގޮތެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ އުޞޫލުގައި 

.  ހިމެނިފައި އޮތުން

 


