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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑުގައި މުސާރަ/ އެލަވަންސް ދިނުމަށް  މޯލްޑިވްސް  05/10/2021

އެކުލަވާލާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައި ނުހިމެނޭ "ލިވިންގ އެލަވަންސް" ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  

އިދާ  ހުށަހެޅުމަކާނުލައި ބޭއިންސާފުން ވަކިބަޔަކަށް ދެމުންގެންދަނީ އެފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒް ފަ

 ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު.

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ވަނަ އަހަރު ބޭނުންކުރި މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ   2009ފިޝަރީޒް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ)ގައި 

ބެލިއިރު އެ އޮނިގަނޑުގައި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ނަމުގައި އެއްވެސް އެލަވަންސެއް  އޮނިގަނޑު 

ތައާރަފްކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، މިފްކޯގެ އެހެން ސައިޓުތައްކަމަށްވާ، ފެލިވަރު، ކޫއްޑޫ އަދި  

ކުރާ ދިވެހި  ކަނޑުއޮތްގިރިން އެކި އެސައިންމެންޓްތަކަށް މެނޭޖުމަންޓުން ބޭނުންވެގެން ހެޑް އޮފީހަށް ބަދަލު 

މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްދޭކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު، 

އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ބަލަނީ އެފަރާތްތަކުން އެ ސައިޓްތަކުގައި  

ކޮމްެޕންސޭޓްކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ލިވިންގ   މަސައްކަތްކުރިއިރު ލިބުނު އެކިއެކި އެލަވަންސްތައް

އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސެއްދީގެން އެ ފަރާތްތަކުން ސައިޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރިއިރު ލިބެމުން  

އައި މުސާރައަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެގޮތަކަށް އެކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް  

 ،ތީއާއިއެނގިފައިވާ 

  02ލިވިންގ އެލަވަންސް ދީފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން 

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑުގައި ޤާނޫނާއި 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަދި އެ ކުންފުނީގައި ހެދިފައިފާ ގަޥާއިދުތަކާއި 

އެގޮތުން  ،އެތައް ކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށާއިއުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް 

ކުންފުނީގެ މުސާރަ / އެލަވަންސް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ 

އޮނިގަނޑުގައި ނެތް އެލަވަންސެއް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  

 ،ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ބޭއިންސާފުން ވަކިބަޔަކަށް ދެމުންގެންދާ ކަމަށާއި

ފަށް ޑެޕިއުޓީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ކުންފުނީގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ގާތް ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި މުސާރަދީފައިވާ 

ކުންފުނީގައި ތަޢާރަފްކުރެވުނު މެޑިކަލް އިންޝޫރެންސްގެ  ،ކަމަށާއި

ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް ހުއްޓާލުމަށް ކުންފުނީގެ   ،ޚިދުމަތަށްފަހު

ވެމުންއައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެ

ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އަލުން  ،އެލަވަންސް / އެޑްވާންސް އަދި އެހީތައް

ހުށަހެޅުމެއް ނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި މުވައްޒަފުންތަކަކަށް 

ކުންފުނީގެ ގަވާއިދާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި  ،ދީފައިވާކަމަށާއި

އެޗް.ޑީ ކޯހެއް މުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނީގެ ޚަރަދުގައި ނިއުޒީލެންޑުން ީޕ.

 ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މުވައްޒަފުން  02މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ދީފައިވަނީ އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން އެ 

މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެނައުމަށް   މިފްކޯގެ ސައިޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް ހެޑް އޮފީހުގައި/

ފަރާތުން މާލޭގައި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް   02އެ ، މިފްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންކަން އެނގޭއިރު

ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ސައިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާތީ   02ހިފައިގެން ތިބެންޖެހޭނެތީއާއި، އެ 

ލިބެމުންދިޔަ އޮަޕރޭޝަނަލް އެލަވަންސާއި އެ ސައިޓުގެ ހެޑް އޮފް ޑިާޕޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި 

މަސައްކަތްކުރާތީ ލިބެމުންދިޔަ އެލަވަންސްތައް ލުމުން އެފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައަށް އުނިކަމެއް  

ޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ނާންނާނެގޮތަކަށް އެކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުންކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ތަ

 ލިބިފައިވާތީއާއި، 

މިފްކޯގެ މެނޭޖުމަންޓުން ބޭނުންވެގެން އެކި އެސައިންމެންޓްތަކަށް މިފްކޯގެ އެހެން ސައިޓުތަކުން ހެޑް  

އޮފީހަށް ބަދަލުކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްދިނުމަކީ އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  

ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން  އުސޫލެއްކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި 

މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް   02 ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ޘާބިތުކުރެވޭ  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ވަކި ދިނުމުގައި 

-(އެންޓި 2008/13ނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން   1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން  

 ނިންމީއެވެ. 

 

އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް "މާސްޓަރ" ގެ މޯލްޑިވްސް 

މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  

  ތުހުމަތު. ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ކުރާ

މިފްކޯގެ ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އުސޫލުގައި ހެޑް ހަންޓްގެ  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ނެގޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  

ވަނީ އެދުވަސްވަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ފަރާތް "މާސްޓަރ" ގެ މަޤާމަށް ނަގާފައި 02ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެފަދަ މަޤާމުތަކަށް އޮފިސަރުން ނަގަނީ ޓެކްނިކަލް  ، މަސް ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި މިފްކޯގެ ބޯޓަށް ކަމަށާއި

އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއިފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެ މަތިންކަމަށް މިފްކޯއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި 

"ކެްޕޓަން" ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނަގަނީ އެ މަޤާމަކީ ތަޖުރިބާއާއި ވަކި  އުސޫލުން "މާސްޓަރ" އަދި 

އަދި މީހުން ހޯދަން އުނދަގޫ މަޤާމުތަކަކަށްވާތީ   ،ޚާއްޞަ ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހުރުން ކޮންމެހެން މުހިއްމު

އްޒަފުން ނެގޭނެކަމަށް އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  ހެޑް ހަންޓްގެ އުސޫލުން މުވަކަމަށާއި 

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ސަރކިއުލަރއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް  

އިން  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި، ހެޑް ހަންޓްކޮށްގެން އެފަދަ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން އެއީ މިފްކޯ

 ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުސޫލެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 

މަޤާމުތަކަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި "މާސްޓަރ"ގެ މަޤާމަށް ނަގާފައިވާ ދެ ފަރާތް  2009އަދި  2005

މަޤާމަށް އެ އުސޫލުން އެފަރާތްތައް   02ނަގާފައިވަނީ ހެޑް ހަންޓް އުސޫލުން ކަމަށްވާއިރު، އެ 

މަޤާމަކީ ވަކި ޚާއްސަ ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހުންނަ، ވަކި ޚާއްސަ ތަޖުރިބާތަކެއް   02އެ  ނަގާފައިވަނީ 

ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކަކީ އޭރުވެސް   އެ، ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް އެކަނި ދެވޭނެ މަޤާމަކަށްވެފައި

ދަނީ ހެޑް ހަންޓް  މަޤާމަށް އަބަދުވެސް މުވައްޒަފުން ހޯ 02ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދު ބައެއްކަމަށްވާތީ، އެ 

އެ   ،އުސޫލުންކަމާއި، އެ މަޤާމަކީ އޭރު މިފްކޯގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމެއްކަމާއި

މަޤާމަށް ދީފައިވާ މުސާރައަކީ އެ އޮނިގަނޑުގައި އެ މަޤާމަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަކަން  

ށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަ

ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ކޮށްފައިވާކަން ފަރާތަށް އެ މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  02

ކޮރަްޕޝަން  -(އެންޓި  13/2008ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް   1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  25) ގެ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 

 އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑުގައި މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް 

ޢާރަފްކުރުމާގުޅިގެން، ބޮޑެތި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީ ކުރިޔަށްނުގެންގޮސް  ތަ

ހުއްޓާލުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އަލުން  

ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒް  ހުށަހެޅުމެއްނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އެ އެހީދީފައި

 ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު. 

(އެއްލައްކަ ސަތާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ދިހައެއް) ރުފިޔާ   117,710.00ވަނަ އަހަރު  2008މިފްކޯއިން 

(އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަށް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް   169,265.57ވަނަ އަހަރު  2009އަދި 

ފަސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ހަތް ލާރި) ރުފިޔާ ސެލެރީ އެޑްވާންސްއާއި ސްޓާފް ލޯނުގެ ގޮތުގައި މިފްކޯގެ  

އިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކޮށްފަ

ސަބަބު އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިނުވާތީ އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ  

ށް ދިމާވެފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ އާއިލާއަ

 ، ސިއްހީ ކަމަކާއި ގުޅިގެންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މެމޯގައި ދިނުން ހުއްޓާލިކަމަށް  

މާވާ ސިއްހީ ކަންތައްތަކާ  ދިމުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިފްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި 

ދިމާވާ ސިއްހީ  އެހީއާއި މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްކަމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް  ގުޅިގެން ދެމުން ގެންދިޔަ 

ދެވޭ އެހީ އާއި މުސާރައިގެ އެޑްވާންސް ދިނުން ކަނޑާލާނެކަމަށް   ކަންތައްތައް ނޫން ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން

ހަގަކުރެވޭއިރު، އަދި "ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  އެ މެމޯގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާ

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، މިފްކޯގައި މެދުނުކެނޑި ވަޒީފާ   06"ގެ 2009ގަވާއިދު ފޮތް 

އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ   10އަހަރު ނުވަތަ ޖުމްލަ  05އަދާކުރަމުންދާތާ 

ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކަށް ދިމާވާ ދަތި އަދި ދެރަ ހާދިޘާއަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޚާއްސަ އެހީ  

ދެވިދާނެ ކަމަށާއި، އެ އެހީތަކަކީ މައި އޮފީހުގެ އެޗް.އާރް ޑިާޕޓްމަންޓަށާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ފެންނަ  

 އެއްވެސް އެހީއެއް ދެވެން ޚާއްސަ އެހީގެ ގޮތުގައި ސިއްހީގޮތުގެމަތިން ދެވޭ އެހީކަމަށާއި، 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު މިފްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް   2008ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  ނޯންނާނެކަމަށް 

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ތަޢާރަފްކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން މިފްކޯގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ  

 ސިއްހީ އެއްވެސް ކަމަކަށް އެއްވެސް އެހީއެއް ދިން ހަނދާން  މުވައްޒަފެއްގެ ޢާއިލާއެއްގެ ފަރާތަކަށް

ސިއްހީ ކަންތައްތައް ނޫންގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި  ، ނުވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް

ކަންތައްތަކުގައި އެހީގެ ގޮތުގައި "ސެލެރީ އެޑްވާންސް" އަދި "ސްޓާފް ލޯން" ދޫކުރިކަމަށާއި އެފަދަ އެހީ  

އިވާނީ މުވައްޒަފުން އެހީއަށް އެދޭ ސަބަބު ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން އެޗް.އާރް ޑިާޕޓްމަންޓުގެ  ދޫކޮށްފަ

ފަރާތަކުން އެއިރަކު ހަވާލުވެ ހުންނަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައިގެންކަމަށް މި  

 އެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތުމުގެ

"ސެލެރީ އެޑްވާންސް" އަދި "ސްޓާފް ލޯން" ތަކަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް  

 ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

ކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަ 

އެދުވަސްވަރު "ސެލެރީ އެޑްވާންސް / ސްޓާފް ލޯން" ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ  

ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަން ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ  

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)  -(އެންޓި  2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލިބިފައިނުވާތީ، 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ   1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  25ގެ 

 މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. 

އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑުގެ ގަވާއިދާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި  މޯލްޑިވްސް 

މުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނީގެ ޚަރަދުގައި ނިއުޒީލެންޑުން ީޕ.އެޗް.ޑީ ކޯހެއް ދީފައިވަނީ އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް 

 ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު. 

ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކަށް ީޕ.އެޗް.ޑީ ކޯހެއް  ވަނަ އަހަރު މިފްކޯގެ  2008

ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު އެފަރާތަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވަނީ ކިހިނެއްކަން އެނގޭނެ  

އެއްވެސް ލިޔުމެއް މި މައްސަލަާއ ގުޅިގެން ލިބިފައިނުވާތީ، އެ ކޯސް ހަމަޖެހުނު ގޮތް ހޯދުމަށް މި  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ   2007ޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުން، ކޫއްޑޫ ސައިޓުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ކޮމި

ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި މިފްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓުން މިފްކޯގެ ހެޑް އޮފީހަށް އެ މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރި  

ގައި ނޫންކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި  ކަމަށާއި މިފްކޯގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރީ ވަކި ޑިާޕޓްމަންޓެއް 

އެފަރާތުން ކުރަމުންދިޔައީ އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވުނު ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި ހެޑް އޮފީހުގައި  

އެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރީ ވަކި ޑިާޕޓްމަންޓެއްގެ ވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނޫންކަމަށާއި އެފަރާތާ  

އެފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ސުަޕވައިޒްކުރަމުންދިޔައީ އޭރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ  މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް 

ކަމަށާއި، މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް  

ށާއި، ީޕ.އެޗް.ޑީ  ހޯދައިދިނުމަށް އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ސުަޕވައިޒުކުރަމުންދިޔަ، ގާތު އެދިފައިވާނެކަމަ

ކޯހުގައި ފޮނުވުމަށް ނިންމީ ކީއްވެގެންކަން ކަނޑައެޅިގެން ބުނަން ނޭނގުނުނަމަވެސް، އެފަރާތުން  

ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތައް ކަމުދާކަން ފާހަގަކުރަމުން ގޮސްފައިވާތީ، ލަފާކުރެވޭގޮތުން އެ ކޯހުގައި  

ގެ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހުކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ  ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތު 

 ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި، 

އެދުވަސްވަރު ކޯސްތަކުގައި ދާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ސާފުކުރުމަށް މިފްކޯގައި  

ގައި ރާއްޖެއިން  2009ދި އަ 2008އެދުމުން، އޭރު ލިޔުމުން ވަކި އުސޫލެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށާއި 

ބޭރުގެ ތަމްރީނުތަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި އިއުލާނުކޮށްގެން  

ނޫންކަމަށާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވަނީ ޑިާޕޓްމަންޓްތަކުގެ ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓާއި ބަޖެޓް  

ރޭނިންގއަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ޑިާޕޓްމަންޓްތަކުން  ހަދައި އެްޕރޫވްވުމުން ޓް

އެޗް.އާރް ޑިާޕޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމުން އެ މަޢުލޫމާތު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ހިއްސާކުރުމަށްފަހު މެނޭޖިންގ  

 ވާތީއާއި، ޑިރެކްޓަރުގެ އެްޕރުވަލް ލިބުމުންކަމަށް މިފްކޯ އިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައި

ކޯސްތަކުގައި ދާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް މެނޭޖްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ނިންމުން ނިންމަނީ  

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް އެއިރަކު ހުންނަ ފަރާތުންކަމަށްވާއިރު، އެ ކޯސް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  

މިފްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަން އެނގޭތީއާއި، އެ  ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެދުވަސްވަރު
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓުގައި ހިމެނޭ ކޯހެއްކަން   2008ކޯހަކީ މިފްކޯގެ 

-2010"ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް  ،2008-2010މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް 

 ،  "އިން އެނގޭތީއާއ2008ި

އެކަމާ ގުޅިގެން އެފަރާތާމެދު މިފްކޯގެ ފަރާތުން    ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކޮށް އެނބުރި އައިސްފައިވާތީއެ

އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެދުވަސްވަރު  

މުގައި އެފަދަ އެއްވެސް މާއްދާއެއް  ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަންދާ ފަރާތްތަކާއެކު ސޮއިކުރަމުންދާ އެއްބަސްވު

އެ އެއްބަސްވުމުގައި  ، ހިމަނާފައިވޭތޯ ބެލިއިރު، އެފަދަ މާއްދާއެއް ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު

ވަނަ އަހަރުގެ   2010އެނބުރި އައިސް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ އުސޫލުން 

މެދުވެރިވެގެން ކޯސް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މިފްކޯގެ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން   ޖެނުއަރީ މަހު އަމިއްލަކަމެއް

ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތަށް މިފްކޯއަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ކޯސް މެދުކަނޑާލައި  

އްދަ ލިބިގެންކަން  އަލުން މިފްކޯގެ މަސައްކަތަށް އެ ފަރާތުން ނުކުމެފައިވަނީ މިފްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ހު

 އެނގޭތީއާއި، 

ވަނަ   2010މިފްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުވެގެން ހިންގި މީހުން މަދުކުރުމުގެ ޮޕލިސީއެއްގެ ދަށުން 

އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށްވެސް އެފަރާތް މަސައްކަތްކުރީ  

 އި، މިފްކޯގައިކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާ

އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް މިފްކޯގައި އެދުމުން އެފަރާތާމެދު އެއްވެސް  

ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެ ކުންފުނިން ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި އެކަމުގައި  

އެކަމާ ގުޅޭ   ،ފްކޯގެ ވަޒީފާގައި ނެތަތީއެދުވަސްވަރު މަސައްކަތްކުރި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މިހާރު މި

ކޯސް ފުރިހަމަނުކޮށް އެނބުރި އައުމާއިހަމައަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ނެތްކަމަށާއި އަދި 

އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްވެސް ފެންނަން  

އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިކަންވެސް   ނެތްކަމަށާއި އެއިން 

މި ، މިފްކޯއިން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއިއެނގެން ނެތްކަމަށް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ން  މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހު

ޝަކުވާގައި ބުނާ ކޯސް  ހޯދައިދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ  

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)  -(އެންޓި  13/2008ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  25ގެ 

 މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަްޕލައިކުރުމަށް ސަްޕަޕޔަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް   75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  13/10/2021

  ، އަމީން ކަމަށް ވާތީއާއިهللا ހެލްތަށް އިންޓްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދު

އެއްބަސްވުމެއް ނެތީސް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  ،ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްދައުލަ

ދައުލަތުގެ   ،އަށްވާ އެޑްވާންސް ފައިސާ ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏަށް ދެއްކުމަށް ބާރުއަޅާފައި ވާތީއާއި %75

އެކަން   ،ށް ދީފައިވާއިރުފައިސާ އެ ކުންފުންޏަ 90އެޑްވާންސަށްވާ % ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް

  ، އަމީން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާތީ هللا ހުއްޓުވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢަބްދު

އަދި އެ   ، އެއީ ދައުލަތަށް މަންފާވާންއޮތް ކަމެއްގައި އެ ނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ

ޚިލާފަށް ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ްޕރޮސެސް   ްޕރޮސެސްއަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 

މިނިސްޓަރުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އެކަން ހުއްޓުވާފައިނުވުމަކީ ދައުލަތަށް  ،އެއްކަން އެނގިހުރެ

މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ   ،ފައިދާވާންއޮތްކަމެއްގައި އެ ނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ

އަމީން ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  هللا ޢަބްދު ،ގދ. ގައްދޫ/ ރޯސްމާގެ ،ނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތްކުރީގެ މި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ   13(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)  02/2000

-(އެންޓި 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް

ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25)ގެ ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

 .ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަްޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏާ   75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ވެންޓިލޭޓަރތައް ގެންނަނީ އާންމު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް  

 އަތުން ކަމަށާއި މިގޮތުން ތަކެތި ނުލިބެނީސް އެޑްވާންސް ވަކި ބައެއްގެ

އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން  ،ފައިސާ މިހާރުވެސް ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި

ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރތައް ގެންނަން ޑުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓަރޒް ޖެނެރަލް 

ޓްރޭޑިންގ ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށްވެސް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައި 

ނަމަވެސް ވެންޓިލޭޓަރތައް އަންނާނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭކަމަށް މި  ،މަށާއިކަ

ކުންފުންޏަކީ ޑުބާއީގެ ކޮމަރޝަލް ބިއުރޯގައި ރަޖިސްޓަރީވެސް ނުކުރާ  

 ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

2 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކަންކަން  

ގެ ފައިނޭންޝަލް  ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު އަސްލަމް ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވާތީ، ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ  

ދައުލަތުގެ   ،ގޮތަށްހުރި މާއްދާތައް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިވާކަން އަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް އެނގިހުރެ

ލްގެ އޮފީހުގެ ލަފައާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަ

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކީ އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ އެ ޢަމަލުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެން  

ކުރުން  މިއީ އަޙްމަދު އަސްލަމް ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތްކަމެއްގައި އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލު  ،އޮތަތީވެ

،  މި މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އޭރުގެ ޑިރެކްޓަރ (ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވް) ،ކަމަށްވާތީ

(ކޮރަޕްޝަން   02/2000އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތ.ކިބިނދޫ / ބޯގަންވިލާ

ށްފައިވާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ  13ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -(އެންޓި 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް

ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް   2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ޤާނޫނު)ގެ 

 ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަްޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏަށް   75ލްތްއަށް ބޭނުންވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ 

އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި   75އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ަޕރޗޭޒް/ސަރވިސް އޯޑަރއަށް ބިނާކޮށް ކަމަށްވާތީ އެ ަޕރޗޭޒް/ސަރވިސް  

ރގައި ހުއްދަދިން ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އޭރުގެ އޯޑަ

ހަފީޘް ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތް  هللا ހަފީޘް ކަމަށްވާތީ، އެއީ ޢަބްދުهللا އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދު

ރވިސް އޯޑަރ (ޕީއޯ)  ކަމެއްގައި އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ، އަދި އެ ަޕރޗޭޒް / ސަ

  1,678,125.00ތައްޔާރުކޮށް އޮތޮރައިޒްކޮށް ހުއްދަދީ ސޮއިކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ޖުމުލަ 

USD((ުއެއް މިލިއަން ހަ ސަތޭކަ ހަތްދިހައަށް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ،

އްކަ ފަންސާސްނުވަ ހާސް ދުއިސައްތަ  (ފަންސަވީސް މިލިއަން ހަތް ލަ 25,759,218.75ރުފިޔާއިން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޙަފީޡް ދައުލަތަށް ފައިދާވާން  هللا މިއީ ޢަބްދު  ،އަށާރަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަފަސް ލާރި)ގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ

މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ   ،އޮތްކަމެއްގައި އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ

  ، ހަފީޡްގެ މައްޗަށްهللا ހއ.ދިއްދޫ / މުޝްތަރީގެ ޢަބްދު ،ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއޮފް ހެލްތުގެ އޭރު

ވަނަ މާއްދާގައި   13(ކޮރްަޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)  02/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަރު    ޤާނޫނު ނަން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް

ގެ ދަށުން މި   2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ -(އެންޓި 13/2008

 .މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވެ

ވެންޓިލޭޓަރ ސަްޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏަށް   75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ބޭނުންވާ 

އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ލިޔުމުން   15އަށްވާ ފައިސާ އާއި % 75ސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި % އެޑްވާން

އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީއާއި  

ސިސްޓަމުން މި ދެ   SAP ާޕފޯމެންސް ގެރެންޓީ ނުހޯދާކަން އެނގޭއިރު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީ

هللا ޢަބްދު ،ޕޭމެންޓް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އޭރުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޝަރީފް ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތްކަމެއްގައި އެ ނޫންގޮތަކަށް هللا ޝަރީފްކަމަށްވާތީ އެއީ ޢަބްދު

/ ކ.މާލެ) ގެ   01-14(ގޯތި ނަންބަރ  ،ޝަރީފްهللا ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލާގައި ޢަބްދު

ވަނަ   13(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)  2000/02ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މައްޗަށް

ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް

ގެ ދަށުން މި   2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ ކޮރަ-(އެންޓި 2008/13

 މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަްޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏާ   75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 

އި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އެޓަރނީ  ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ ލަފައާ ޚިލާފަށް އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ  

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއާއި ަޕރފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ލާޒިމު ނުވާގޮތަށް ދައުލަތަށް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އް ލިބެންއޮތް ކަމެއްގައި އެ ފައިދާ ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބެންއޮތް  ފައިދާއެ

އެ އެއްބަސްވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ   ، ފައިދާއަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް މާއްދާތަކެއް ހިމެނޭއިރު

އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ،   އެްޕރޫވަލް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އޭރު މިނިސްޓްރީ  ،ފަރާތުން އެްޕރޫވްކޮށް

މިއީ ޢަލީ ޝިހާމް ދައުލަތަށް ފައިދާ ލިބެން އޮތްކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް   ،ޢަލީ ޝިހާމް ކަމުގައިވާތީ

ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލާގައި ޢަލީ ޝިހާމް (ލ.ގަން / ފެއަރީގާރޑެން) ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު  

ވަނަ މާއްދާގައި  13އްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) (ކޮރަޕްޝަން ހު 02/2000ނަންބަރު 

ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް

ގެ ދަށުން މި   2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ -(އެންޓި 13/2008

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ 

 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަްޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏާ   75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 

  ، ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމެއް ނެތި

މިއީ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ބިޑް ކޮމިޓީގެ   ،ތި ކަމަށްވާތީޑިއުޑިލިޖެންސް ހެދުމެއްނެ

ޗެއަރމަން ނިޝާމާ މުޙައްމަދު އާއި ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ނައުޝާދު ޢަލީ  އާއި އާމިނަތު ޝައުފާ  

ކަމަށްވާތީ، މި ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތްކަމެއްގައި އެ ނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން  ،އާއި ފާޠިމަތު ލިމްޔާ

ނިޝާމާ   ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ، މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް   ،ހަނދުވަރީވާދީ / ގއ.ދާންދޫ އާއި ،މުޙައްމަދު

އާމިނަތު   ، ޕަބްލިކް ހެލްތު -މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ  ،ނައުޝާދު ޢަލީ އާއި ،އޮފިސަރ

ފާތިމަތު   ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ނޫރާނީހިޔާ / ސ.ހިތަދޫ އާއި ،ޝައުފާ

(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/02ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކ.މާލެ ގެ މައްޗަށްމ.ހަޒާރީވިލާ /  ،ލިމްޔާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ   13މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 

ނަ  ވަ  25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަޢުވާކުރުމަށް
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 .ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ  2މާއްދާގެ (ހ) ގެ  

 

ވެންޓިލޭޓަރ ސަްޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏަށް   75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 

އިސާ ދީފައިވަނީ  އަށްވާ ފަ 15އަށްވާ ފައިސާ އާއި %  75އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި %

އެކުންފުންޏާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އަދި ދައުލަތުގެ  

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީ އާއި ާޕފޯމެންސް ގެރެންޓީ ނުހޯދާކަން  

  ،  ހެލްތުގެ ަޕރޗޭޒް/ސަރވިސް އޯޑަރއަށް ބިނާކޮށްމިފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އެނގޭއިރު

ޯޕޓަބަލް   10މެކޭނިކަލް ވެންޓިލޭޓަރ އާއި  65އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ފަރާތުން 

ސިސްޓަމުން   SAP ވެންޓިލޭޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ނުލިބެނީސް އެ ތަކެތި ލިބިފައިވާކަމަށް 

ސިސްޓަމުން ގުޑްސް ރިސީވް ވި ކަމަށް   SAP ގެންކަމަށްވާއިރު، ގުޑްސް ރިސީވްޑްކަމަށް ދައްކައި

  ، އެންޓަރކޮށްފައިވަނީ އޭރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޙުސައިން ނިޔާޒް ކަމަށްވާތީ އެއީ ޙުސައިން ނިޔާޒު ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތްކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް  

ޝާޒް / ކ.މާލެ ގެ   ،ރުން ކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ޙުސައިން ނިޔާޒްޢަމަލުކު 

ވަނަ   13(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2000/ 02ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،މައްޗަށް

ޤާނޫނު ނަންބަރު     ،ކުރުމަށްމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާ

ގެ ދަށުން މި   2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ -(އެންޓި 13/2018

 .މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

ކުންފުންޏާ  ވެންޓިލޭޓަރ ސަްޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ  75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 

ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އެޓަރނީ  

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ ލަފައާ ޚިލާފަށް އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ  

ހޯދުމަށް ލާޒިމުނުވާގޮތަށް ދައުލަތަށް   އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއާއި ަޕރފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް

ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްގައި އެ ފައިދާ ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބެންއޮތް  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް   ،ފައިދާއަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް މާއްދާތަކެއް ހިމެނޭއިރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމުގައިހުރެ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށްފައިވާތީ  ހެލްތުގެ ފަރާތުން ޑެޕިއުޓީ 

މިއީ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ދައުލަތަށް ފައިދާ ލިބެން އޮތްކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށްވާތީ،  

  ، ކްހައުސްސ.ފޭދޫ / ިޕން ،މި މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ   2000/ 02ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ  13ޤާނޫނު) 

ވަނަ   25ޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ ކޮރަްޕޝަން ކޮމި-(އެންޓި 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަޢުވާކުރުމަށް

 .ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވ2ެމާއްދާގެ (ހ) ގެ  

ވެންޓިލޭޓަރ ސަްޕލައިކުރުމަށް ޑުބާއީގެ ކުންފުންޏާ   75މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 

ޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އެޓަރނީ  ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެ ކުންފުން

ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތްކަމެއްގައި އެ ފައިދާ   ،ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ ލަފައާ ޚިލާފަށް

ދައުލަތަށް ނުލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބެންއޮތް ފައިދާއަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް ހުރި މާއްދާތަކެއް  

  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ލީގަލް ޑިަޕރޓްމެންޓުގެ  ،ހިމަނައި

ފަރާތުން ލަފާދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ކަމަށްވާތީ  

މިއީ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ދައުލަތަށް ފައިދާ ލިބެން އޮތްކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށް  

ޓް ތަކާއެކު ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުން ލީގަލްއަށް  ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ކޮމެން

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކޮމެންޓްތައް   ،ސަްޕލަޔަރގެ މަޢުލޫމާތާއި ތާރީޚް ފިޔަވައި ، ފޮނުވުމުން

ހިމަނާފައިވާ އެއްބަސްވުން އެޓޭޗްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ  

ޣަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަށް އީމެއިލް އަކުން  މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް

އޭޖީ އޮފީހުގެ ކޮމެންޓްތައް އެއްބަސްވުމަށް އިންކޯަޕރޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް   ،އަންގާފައިވާއިރު

ދާ އޭޖީ ވޮރަންޓީ ީޕރިއަޑް އާ ގުޅޭ މާއް ،ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ނަމަވެސް

  ، އޮފީހުގެ ކޮމެންޓާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އޭނާ ނޫންކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގޭތީއާ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެއްބަސްވުމުގައި ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ހުރި މާއްދާތައް ހިމަނާފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ  

 އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނައި އެއްބަސްވުމުގައި  އެ މާއްދާތައް، އެއްބަސްވުމަށް ކޮމެންޓްކުރިފަހުންކަމާއި

ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީގެ ދައުރެއް ނެތްކަން ތަޙުޤީޤުން  

އެއްބަސްވުން އެްޕރޫވްކުރީ   ،ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވަނީ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމަށްކަމާއި ،އެނގޭތީ އާއި

-(އެންޓި 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ޣަނީ ކަމަށްނުވާތީ، މި ތުހުމަތާ ގުޅިގެންމުޙައްމަދު ޢަބްދުލް 

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ 

އޮފް   މި ތުހުމަތާގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ ،މަތިން ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި

އދ.މަހިބަދޫ / ގުލްޒާރުގެ ގެ މައްޗަށް ދައުވާ   ،މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ،ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ

 ނުކުރާން ނިންމީއެވެ. 

04/10/21 

 

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  ރ.މާކުރަތުގައި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެނަރޖީން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވި މަސައްކަތެއްކަމާއި، އެކަން މީގެ ކުރިން  

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދި ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަން ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުން   އަދި މި ކަމުގައި މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ

އެނގެންއޮންނާތީއާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ގެއެއް ކުއްޔަށްހިފުން އަދި އެގެއަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ  

ގެއަކަށްވިއަސް އަދި ކޮންމެފަދަ އަގެއްގައި ހިފިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއީ ދައުލަތުން އެފަރާތާ ހަވާލުކުރި  

ރޮޖެކްޓްގެ އަގަށް އުނިއިތުރު އަންނަންޖެހޭކަމެއްވެސް ނޫންކަމުގައިވާތީއާއި، ހަމައެހެންމެ އެ  ްޕ

ްޕރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ރަށުން ބޭރަށް އަޅާ އައުޓްލެޓް މައިހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް އެ ްޕރޮޖެކްޓް  

ބޭނުންވާ ބަޔަކާ އެ މަސައްކަތް   ހަވާލުވި ކުންފުނިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް ވާއިރު، އެފަރާތުން 

  ހަވާލުކުރުމަކީ ކޮރަްޕޝަންއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަމަލެއްކަމުގައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

 ނިންމީއެވެ. 

ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެރަށުގެ ނަރުދަމާ މަސައްކަތް 

 ފައިވާ މައްސަލަ ކުރުމަށް އައިސްތިބި މީހުންނަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް

3 

04/10/21 

 

ރ.މާކުރަތުގައި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  

އެނަރޖީން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވި މަސައްކަތެއްކަމާއި، އެކަން މީގެ ކުރިން  

ގެ ނުފޫޒުން އެރަށުން ބޭރަށް އަޅާ ، ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އައުޓްލެޓް މައިހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ލޫމާތުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދި ލިޔުންތަކާއި މަޢު

އަދި މި ކަމުގައި މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަން ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުން  

އެނގެންއޮންނާތީއާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ގެއެއް ކުއްޔަށްހިފުން އަދި އެގެއަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ  

ގެއްގައި ހިފިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއީ ދައުލަތުން އެފަރާތާ ހަވާލުކުރި  ގެއަކަށްވިއަސް އަދި ކޮންމެފަދަ އަ

ްޕރޮޖެކްޓްގެ އަގަށް އުނިއިތުރު އަންނަންޖެހޭކަމެއްވެސް ނޫންކަމުގައިވާތީއާއި، ހަމައެހެންމެ އެ  

ކްޓް  ްޕރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ރަށުން ބޭރަށް އަޅާ އައުޓްލެޓް މައިހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް އެ ްޕރޮޖެ

ހަވާލުވި ކުންފުނިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް ވާއިރު، އެފަރާތުން ބޭނުންވާ ބަޔަކާ އެ މަސައްކަތް  

  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ހަވާލުކުރުމަކީ ކޮރަްޕޝަންއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަމަލެއްކަމުގައިނުވާތީ މި 

 ނިންމީއެވެ. 

 

 .ދީފައިވާ މައްސަލަ
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ގއ.ދިޔަދޫ މީހުން ގއ.ގެމަނަފުށްޓަށް  ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް ބުނެފައިވާގޮތުގައި

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރި ގެތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޢިމާރާތްކުރުން  

ގެ ދޭނެ ފަރާތެއް އެންމެ ފަހުން ކަނޑައަޅައިފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   04ލަސްވެފައިވާ 

އް ލިބުނުމީހުންގެ ހާލަތު  އެ ގެތަ ،ހައިކޯޓުންކަމާއި، ޝަކުވާއަކީ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި އިރު

އެ ހާލަތަށް ކައުންސިލުން ބަލާފައި ނުވާކަމަށްވީނަމަވެސް، އެ ގެތަކަކީ މާކުރިން އަދި   ،ބަދަލުވެފައިވާތީ

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގެ ތެރެއިން އެމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ގެތަކެއްކަމުގައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި  

  މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ،އް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީމިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭ ކަމެ

 ނިންމީއެވެ. 

ގއ.ދިޔަދޫ މީހުން ގއ.ގެމަނަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން 

ޢިމާރާތްކުރި ގެތަކުގެތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޢިމާރާތްކުރުން 

 03ތްގަނޑަކަށް ގެ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މީގެ ގާ  04ލަސްވެފައިވާ 

އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އިޢުލާނުކޮށްގެން ހުށަހެޅި މީހުންގެތެރެއިން 

ފަރާތެއް ހޮވުމަށްފަހު ގެތައް  04އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު 

،  ފަރާތުގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތަކުން  04ޙަވާލުނުކުރެވި ވަނިކޮށް، މި 

 ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް މި ގެތައް ދިނުމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޤަވާއިދާ

ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެ ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މައްސަލަ  

ހުށަހެޅުމުން، އެކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ގެތައް ދިނުމަށް ހޮވާފައިވާ 

ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ ރަނގަޅަންނޫންކަމަށް ނިންމާފައިވުމުން  04

ވަނައަހަރު) އިސްތިއުނާފް   2020އެމައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ( ހީވާގޮތުން 

 04ކުރުމުން ހައިކޯޓުން ވަނީ ކައުންސިލުން ގެތައް ދިނުމަށް ހޮވާފައިވާ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ނިންމާފައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

ފަރާތަށް ގެތައް ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އަނެއްކާވެސް  04އެ 

އްދަތުގައި އެ ހަތަރުފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ  ނިންމާފައިވާއިރު މިވީ ދިގުމު

ޙާލަތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް (އަނބިން/ފިރިންނަށް) 

ގެމަނަފުށިން ގޯތި ލިބި އަދި ބައެއް މީހުނަށް ތަރިކައިން 

ލިބިފައިވީނަމަވެސް އެ ޙާލަތު އަލުން ކައުންސިލުން މުރާޖާކުރުމަކާ 

ވުމަކީ ވަރަށްވެސް ބޭއިންސާފު ނުލައި މިގޮތަށް ނިންމާފައި 

 .ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

04/10/21 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްގައި ކުންފުނީގެ ނަން ލިޔުމަށްފަހު އެތަން ކަނޑާލައި  

ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި، ބޮލި  އޭގެ ތިރީގައި އެހެން ނަމެއް ލިޔެ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކު 

އެ ކުންފުންޏަށް ކިޔާ ނަމުގައި އޮތް ވިޔަފާރިއެއް ކުންފުންޏެއް އޮތްކަމަށް   ،ސިސްޓަމްތެރެއިން ބެލިއިރު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ނާންނަ ފަރާތަކަށް   ،ނުދައްކާތީއާއި، އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަލާއިރު

އަދި   ،ޅޭނެކަމަކަށް ބުނެފައިނުވާތީއާއި، ހަމައެހެންމެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންދާއިރުއަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭ

ކުންފުނީގެ ސިޓީއެއް ގެންދަންވެސް ބުނެފައިނުވާތީ، މިއީ އިދާރީ   ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންދާއިރު

  ، ތަހުގީގު ނުކުރުމަށް ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނެތުމުން

 ނިންމީއެވެ. 

ނ.ވެލިދޫގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުނި 

 2021އޮގަސްޓް  17އުކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން 

އިޢުލާނާ IUL :-297- 297/2021/52ގައި ކޮންފައިވާ ނަންބަރު 

ލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ  ގައި ބޭއްވި މަޢު 2021އޮގަސްޓް  19ގުޅިގެން 

ބައްދަލުވުން ހާޒިރުވެފައިނުވާ ކުންފުންޏަކުން އެސްޓިމޭޓް  

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެ ކުންފުންޏަކީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން 

ކުންފުންޏަކާ ގުޅުން އޮންނަ ނުވަތަ އެއް ކުންފުންޏެއް ދެގޮތަށް  ހާޒިރުވި

ބެލެވޭއިރު މި ފަރާތުގެ  ނަންޖަހައިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް 

އެސްޓިމޭޓްވަނީ ބަލައިގެންފައި ކަމަށާއި އަދި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި 

ކުންފުންޏަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވި އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުގެ  

އަތުގައި ކުންފުނީގެ ސިޓީއެއް ނެތްއިރު އެ އެސްޓިމޭޓްވެސް ވަނީ 

 .ބަލައިގެންފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގައި ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދާންދޫ މަސްޖިދުލް އަބުރާރީ  2021މާރިޗު  04ޝަކުވާގައި، 

މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް   13އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  މިސްކިތަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ކުރެވުނު

މީހެއްގެ މަގާމަށް  މަސައްކަތުގއ.ދާންދޫ މަސްޖިދުލް އަބްރާރިގެ ދާއިމީ 

މީހަކު ނަގާފައިވާއިރު، އެ މަގާމަށް ނެގި ފަރާތައްވުރެ ތަޢުލީމީގޮތުން 
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 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      31 / 17 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ތަޢުލީމުން ޕޮއިންޓް އެންމެނަށް އެއްވަރުކޮށް  ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ (އެޗް.އާރު.ޑީ ކޮމެޓީ) އިން 

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއިން ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ގިނަކޮށް ދީފައިވާކަމަށް  

މާކްސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، އަދި   25ބުނެފައިވާއިރު، ތަޢުލީމަށް އެންމެންނަށް އެއްވަރަށް 

ޝީޓަކަށްވާތީ، އަދި މިމަޤާމަށް   2ކީ ކުރީގެ ފޯމެޓަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭޝީޓަ 2ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭ

ގެ (ށ)ގައި "މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ  5ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް" މިބައިގެ 

ނުވަތަ ކޯސް   މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮީޕ

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އަދި މިލިޔެކިޔުންތައް އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް  

 ކުރިއިރު ޢަމަލު ކުރަމުން އައި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، މި އިޢުލާނު 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތަށް  

ޝީޓު ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެްޕލިކޭޝަންތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ   2އޭ

ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މާކްސް ދިނުމަށްފަހު، އެންމެ މަތިން  ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަ

ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ  

 ނިންމީއެވެ.  އިދާރާއަށް އެންގުމަށް

މާބޮޑަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، ދާންދޫ 

ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަކީ ވަޒީފާއަށް ނެގި ފަރާތުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ 

 .ލަކޮއްކޮ ކަމަށް ބުނާ މައްސަ

21/10/21 

 

ޝަކުވާގައި މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،   މި މައްސަލައިގެ

މަށް ތަކުން އޭނާގެ ޝަރުތު ހަމަވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، ސްޓެލްކޯއިން މާކްސް ދިނުލިޔުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އެއްގޮތައް (އިންޓަރވިއު މާކްސް ފިޔަވައި) މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު ޓީމުން  

ފަރާތްކަމަށްވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  އެމާކްސް ދިންއިރު އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނީ 

 ނިންމީއެވެ. 

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ  ސްޓެލްކޯއިން 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު އެމަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ މީހާއަށް މާކްސް 

ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މާކްސް ދީފައިވާ ކަމަށް  

 .ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

8 

21/10/21 

 

މި މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަމުންދާކަމަށް  

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ބުނެފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  

 އަދަދެއްގެ  ސާފުކުރުމުން، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ވެއަރހައުސްއިން ގިނަ 

ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްެޕނީ (އެމް. ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ.) ގެ   މާލެ

އިންވެންޓްރީގައި ހުންނަ ތަކެއްޗާމެދު ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް 

 .ހިންގަމުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

9 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މުދާތަކަކަށް އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން  

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާކަމަށް އެ ސަރވިސްއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވާތީއާ  

ފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ގުޅުމުން، އެ  އަދި އެކަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާ

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު މިހާރުވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، އިންވެންޓްރީއިން ގެއްލުނު ބައެއް ތަކެތި ވިއްކަން  

ލާފައިވަނިކޮށް އެތަކެތި ރިކަވަރކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން  

މެއް އަދި ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، އެ މައްސަލައާއެކު އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ  ބަލަންޖެހޭކަ

ްޕރޮކިޔުމަންޓާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ބަލަމުންނުދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، އެހެންކަމުން،  

ޙުޤީޤު  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާތީ، އެ ސަރވިސްގެ ތަ

ކުރިއަށްދާއިރު މިކޮމިޝަނުގެ އިޙުތިޞާޞަށް ފެތޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް  

 މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް އެ ސަރވިސްއަށް އެންގުމަށެވެ. 

މީގެއިތުރުން، ރިޒަވޭޝަން ނަންބަރުގެ އިތުރުން ބައެއް ތަކެތި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން       

ޓްރީއިން ނެގުމަށްފަހު ވިއްކާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް  އިންވެން

ސަރވިސްއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އިންވެންޓްރީގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ވިއްކުމަށް  

 ޝަކުވާގައި، ލާފައިވަނިކޮށް އެތަކެތި ރިކަވަރކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ

ބޫސްޓަރ ޕަމްޕާއި ވޯކިންގ ކްލޯތުގެ ސޭފްޓީ ޝޫޒް ވިއްކުމަށް ޑީލް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަނެކްޝަން  

އެސިސްޓަންޓް ސުަޕވައިޒަރއަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތުން ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށާއި، 

ޑިންގ ރައްކާކުރެވިފައިވާކަމަށް  އެސިސްޓަންޓް ސުަޕވައިޒަރގެ އަތުގައި މި ފޯން ކޯލްގެ ރެކޯ

ބުނެފައިވުމާއިއެކު، އިންވެންޓްރީގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާތީ  

 އިސްވެބަޔާން ކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށެވެ. 

ގާފައިވާ ދުވަސްވަރުގައި ކުންފުނީގެ  އިންވެންޓްރީއިން ތަކެތި މަދުވެފައިވާ މައްސަލަ ހިނ   

ވެއާހައުސްގައިހުރި ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް ހަލާކުވެފައިވާކަމަށާއި، އެދުވަސްވަރު ކުންފުނީގެ ވެހިކަލް ނޫން  

އެހެނިހެން ވެހިކަލްތަކަށް މުދާ އަރުވައިގެން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތުން ބޭރުކުރިކަމަށާއި އަދި  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ލްތަކަށް އެރުވުމުގައި ސާރވިސް ޔުނިޓުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސްޓޯރުގައި  މިތަކެތި ެޕކްކޮށް ވެހިކަ

މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝް ސްޓާފެއް އެހީތެރިވިކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ  

މުން  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ސެކިއުރިޓީ ޑިާޕޓްމަންޓުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު

ބައެއް ދުވަސްތަކުގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކުގެ ހާޑް ޑިސްކް ފުރިގެން އޯވަރައިޓްވެފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން  

އާ ދެމެދުގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ފުޓޭޖް އޯވަރައިޓްވެފައިވާތީ   2021މޭ  23އިން  2021އޭްޕރިލް  15

ންވެންޓްރީގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް  އެދުވަސްތަކުގެ ބެކަްޕ ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އި

ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާތީ، ކުންފުނީގެ ވެހިކަލް ނޫން ވެހިކަލްތަކުގައި ވެއާހައުސްއިން  

ތަކެތި ނެރެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާމައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް  

 ފޮނުވުމަށެވެ. 

ގެ ޝަކުވާގައި، ސްޓޮކް ހުސްވެގެން ބައެއްކަހަލަ މެޓީރިއަލް ނުލިބުމުން މައްސަލައި   

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ބޭރުން އެހެން ލޯކަލް ފިހާރައަކުން ތަކެތި ގެނެސްގެން މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ  

ޕަމްޕު  ފަރާތުން ސްޓޮކަށް ވައްދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބޫސްޓަރ 

އެޑަްޕޓަރު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ   10ގެ ޕުޝްފިޓް އެޑަްޕޓަރުގެ  50mmހަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ފަރާތުން ގެނެސް ޙަވާލުކުރިކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެކަމަށް  

މަހު ހިސާބުގައި މައްސަލައިގައި  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތާއި ފޯނުން ގުޅުމުން، މިއަހަރުގެ ޖޫން 

ހިމެނޭ ފަރާތުން އެތަކެތި ގެނެސް ޙަވާލުކުރިކަމަށާއި، އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އިންވެންޓްރީގައި  

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެގޮތަށް ތަކެތި ނުގެންނަކަމަށާއި، ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް  

ންޓުންކަމަށްކަށާއި، ހަނދާންވާގޮތުގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތުން  ގެންދަނީ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޑިާޕޓްމަ

ތަކެތި ގެނެސްފައިވަނީ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ އަތުންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން 

  ގެ ުޕޝްފިޓް  50mmމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން އެތަކެތި ގެނައި ކުންފުނިން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ގެ   50mmއެޑަްޕޓަރު ގަނެފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޖޫން މަހުގައި ސްޓޮކަށް ގެނައި 

އެޑަްޕޓަރުގެ ލިޔުންތަކަށް ބެލިބެލުމުން، މިތަކެތީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ްޕރޮސެސް   10ުޕޝްފިޓް އެޑަްޕޓަރުގެ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގެ ތެރެއިންކަން އެނގެއެވެ. ސިސްޓަމު SAPކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޑިާޕޓްމަންޓުން 

އަދި މިހާރުވެސް އެތަކެތި އެ ކުންފުނީގެ ސްޓޮކް ތެރޭގައި ހުރިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.  

މީގެއިތުރުން، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ސިޓީގައި، އިންވެންޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ލޯކަލް  

ގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށާއި، ސަބަބަކީ  ފިހާރަތަކުން ތަކެތި ގަތުމަކީ އެ ކުންފުނީ 

ތަކެތި ގަތުމަކީ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޑިާޕޓްމަންޓުގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީކަމަށާއި،  

އިންވެންޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު ލޯކަލް ފިހާރައަކުން ތަކެތި ގަންނަކަމަށް  

 ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ މިބައި ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށެވެ. ފާހަގަކުރެވިފައި

އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ   ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި    

  މެންބަރެއް އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގެ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޝެއަރހޯލްޑަރ އާއެކު ޝެއަރވެގެން 

ރެސްޓޯރެންޓެއް ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކީ ޝެއަރވެގެން ހަދާފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްނޫނެވެ. އެ ވިޔަފާރިއަކީ ސޯލް  

ޑަރުންގެ ތެރޭގައިވެސް ްޕރޮްޕރިއޭޓަރޝިޕްއެކެވެ. އަދި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކުންފުނީގެ ޝެއަރހޯލް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ނުހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން  

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކުންފުނީގެ ޝެއަރހޯލްޑަރު އާއި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެންބަރާ  

ން މިމަރުހަލާގައި ފެންނާކަށް ނެތެވެ.  ދެމެދު ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ލިޔުމު

މީގެއިތުރުން، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނަންހާމަނުކުރާގޮތަށް ކަމަށްވާތީ މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު  

 ނިންމީއެވެ.   ، މިބައި ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށްޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ނުލިބެއެވެ. އެހެންކަމުން

އަހަރު   2އި، ބުނެފައިވާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅުނުފަހުން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގަ    

އަހަރު ވެފައިވާ ރޭންކުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާ ގުޅުނު ފަރާތައްވުރެ މަތީ   14ނުވާއިރު އެ ޑިާޕޓްމަންޓުގައި 

ޖުކަން  ސްޓާފުން ތިބިއިރު މެއިން ވެއާހައުސް އަދި ސާރވިސް ޔުނިޓުގައި އޮަޕރޭޓްކުރާ ސްޓޯރުގެ އިންޗާރ

އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ފޮނުވާފައިވާ  

ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، ސްޓާފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވޭކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮންމެ ވެއާހައުސްއެއްގައިވެސް  ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޓީމް ފޯމޭޝަންތަކަށް ބަދަލު ގެނެ

މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަމަށް ބަލައި ޓީމް  

ލީޑަރެއް ކަނޑައެޅޭކަމަށާއި، ޓީމްލީޑަރަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަތަ ކަންކަން އަމިއްލައަށް  

މުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ މީހެއްނޫންކަމަށާއި، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތަކީ  އެގޮތުން މަސައްކަތުގެ  ނިން

ފެންވަރަށް ބަލާއިރު ވެއާހައުސްއެއް މެނޭޖު ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަންހުރި ސްޓާފެއްކަމަށް ބެލެވިފައިވާތީ،  

.ޔޫ) ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއަށް  އޭނާއަކީ ކުންފުނީގެ މާލެ ވެއާހައުސް އަދި ސަރވިސް ޔުނިޓް (އެސް

ހަމަޖައްސާފައިވާ ޓީމް ލީޑަރ ނުވަތަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޓީމް ލީޑަރުންނަކީ އިތުރު  

އެއްވެސް ކަހަލަ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަތަ ްޕރިވިލެޖެއް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްނުވާތީ އިތުރު ލިޔުމެއް  

 ނެފައިވެއެވެ. ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބު

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން މިހެން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް     

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ   23)، ސްޓާފް ހޭންޑްބުކްގެ 27ރިޯޕޓުގައި (ޞަފްޙާ 

ވާކަމަށާއި، ވެއާހައުސް އިންޗާޖުގެ ގޮތުން  ފަރާތައް ސުޕަވައިޒަރީ ރޯލެއް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ދީފައި

މި ދެ ވެއާހައުސްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި މޮނިޓަރކުރުމަކީ އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށާއި، އެއް  

  SAPޑިާޕޓްމަންޓުން އަނެއް ޑިާޕޓްމަންޓަށް އިންވެންޓްރީއިން ތަކެތި އެސައިންކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 

 އެކްސެސް އޮންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މީގެފަހުން  ސިސްޓަމަށް އޭނާއަށް ފުލް 

ކުންފުނީގެ ސުަޕވައިޒަރީ ރޯލްތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރާއިރު ކުންފުނީގެ ޮޕލިސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  

ޙުޤީޤު  ސަލަ ތައައްޔަންކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަށް އެންގުމަށްފަހު ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ މި މައް

 ނިންމީއެވެ.  ކުރަން ނުފެންނަކަމަށް

އައިސް ްޕލާންޓް ގަތުމަށްފަހު   2އެމް.ޑަބް.ލިއު.އެސް.ސީއިން އިންވެސްޓްކޮށްގެން ބޮޑު އަގުގައި       

ގުޅީފަޅު ވެއާހައުސް ބައުންޑްރީ ތެރޭގައި ދަބަރަށްވެފައި ހުރިކަމަށާއި އެއީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް މާލީ  

ދުމަށް ގަނެފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިކޮމިޝަނުގެ ޓީމް މަންފާއެއް ހޯ 

އައިސް ްޕލާންޓް   1އެމް.ޑަބް.ލިއު.އެސް.ސީއަށް ގޮސް ހޯދި މަޢުލޫމާތުން، ގުޅީފަޅުގައި ބޭނުންނުކުރާ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު   2017ހުރިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ. އެގޮތުން އެކަމާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން، 

ގުޅީފަޅުގައި ބެހެއްޓުމަށް އައިސް ްޕލާންޓެއް ގަނެފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް ގުޅީފަޅުގެ ބަނދަރު ހެދުން  

ފަހުން ކެންސަލްކުރެވިފައިވާތީ އައިސް ްޕލާންޓް އިންސްޓޯލް ނުކުރެވިފައިވާކަމާއި، ރ.ދުވާފަރުގައި  

ދިމާވަމުންދާތީ ގުޅީފަޅުގައި ހުރި އައިސްްޕލާންޓް  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އައިސްްޕލާންޓުގެ މައްސަލަތަކެއް 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގައި ނިންމާފައިވާކަން އެނގެއެވެ.   2019ރ.ދުވާފަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް 

އެގޮތުން މިހާރު އައިސްްޕލާންޓްގެ ސްޓެޓަސް ޗެކްކުރިއިރު، އައިސްްޕލާންޓް ރ.ދުވާފަރަށް އަދި  

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިޔުނު ނަމަވެސް   2020ބަދަލުނުކުރާކަމަށާއި، 

ބަޖެޓުގެ ދަތިތަކާހުރެ އެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  

  2 ހިމަނާފައިވާކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަކުވާގައި

  1އައިސްްޕލާންޓް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ގަނެފައިވަނީ 

އައިސްްޕލާންޓްކަމާއި، އެ އައިސްްޕލާންޓް މިހާތަނަށް އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައިނުވާ ސަބަބުތައް ލިޔުންތަކުން  

  ، ންސްޓޯލްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ފެންނަން އޮތުމާއި، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އައިސްްޕލާންޓް އި 

 ނިންމީއެވެ.  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ މި

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ކުންފުނީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގައި ސިޔާސީ މަޤާމުތައް       

 ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެ  ފުރާ ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޤަވާއިދު ބުނެފައިވާއިރު

ވަނަ އަހަރު އައްޔަންކުރެވުނު ޓެންޑަރ   2020ކޮމެޓީގައި މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގައި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ޓެންޑަރ  

ރަންސް (ޓީ.އޯ.އާރު) ގައި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް  އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަ

މީހުން އައްޔަންކުރުމުގައި ވަކި ކްރައިޓީރިއާއެއް ހިމަނާފައިނުވެއެވެ. ޓީ.އޯ.އާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  

،  ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތްތަކެވެ. އެހެންކަމުން

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް (ޓީ.އޯ.އާރު) ގައި  

ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގައި ވަކި މަޤާމުތައް ފުރާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވޭނެކަން ނުވަތަ  



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      31 / 23 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ނިންމީއެވެ. ށްނުވެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަ

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، މާލޭގެ ސުވަރޭޖް ޕަމްުޕތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓަށް        

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏެއްގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތާއި އަގު  

ންޏަކާ މަސައްކަތް  ލައްކަ ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފު  6ރިއަލިސްޓިކްނޫންކަމަށްބުނެ 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، މި މަސައްކަތަށް ދެފަހަރު އިޢުލާން  

ބިޑް މީޓިންގައި  -ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން ްޕރީ

ރިވެފައިވަނީ އެހެން ކުންފުނިތަކަކުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ  ބައިވެރިވެފައިނުވެއެވެ. އެ މީޓިންގައި ބައިވެ

އިޢުލާނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެކެވެ. އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް  

މެނުއަލްގައި، އެންމެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލީކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ އަންދާސީހިސާބަކީ 

.ސީގެ ބަޖެޓާއި އެސްޓިމޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަގަކަށްވެފައި އިވެލުއޭޝަން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް

ކްރައިޓީރިއާއަށް ފެތޭ އަންދާސީހިސާބެއްނަމަ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ރެކޮމެންޑޭޝަންއާއެކު 

ޖުރިބާއާއި މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކުންފުނިން ތަ

ރިސޯސްގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން އޮންނަ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ  

ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ްޕރީ ބިޑް މީޓިންގްގައި ބައިވެރިވި ކުންފުނިތަކުގެ  

 ފަރާތްތައް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏެއް ފިޔަވައި ދެން ހުރި

  6އެހެންކަމުން، ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތާއި އަގު ރިއަލިސްޓިކްނޫންކަމަށްބުނެ 

ލައްކަ ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  

ނަމަވެސް، މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރި އިޢުލާނަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައވާ ކުންފުނިން ބުނެފައިވީ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  

މިބައި ތަޙުޤީޤު  ން ގިނަ ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތައް މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމު

 ނިންމީއެވެ.   ނުކުރުމަށް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ހިންގާ ޕައިްޕ ފެކްޓްރީއަށް ގަންނަ ކޮމްޕައުންޑްގެ ސަްޕލަޔަރ       
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ބަދަލުކޮށް ކޮލިޓީ ސެޓްފިކެޓަކާ ނުލައި އަދި ާޕރޗޭސް ރިކުއެސްޓް ްޕރޮސެސް ކުރުމުގެ ކުރިން ތަކެތި  

ފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވުނުއިރު،  ގެނެސްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެ

ކުންފުނީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޮޕލިސީއާ އެއްގޮތަށް ީޕވީސީ ކޮމްޕައުންޑް ގަންނަނީ ސީދާ މެނުފެކްޗަރަރ  

އަތުންކަމަށާއި އެގޮތުން އެ މެނުފެކްޗަރަރ އަތުން ކޮމްޕައުންޑް ގަންނަތާ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ އަހަރު  

އިވާކަމަށާއި، ތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން ތަކެތީގެ ކޮލިޓީ ޗެކްކުރާކަމަށް ސީނިއަރ ްޕރޮކިއުމަންޓް ވެފަ

އެސިސްޓަންޓް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މެނުފެކްޗަރަރ ތަކެތި ޝިްޕކުރަނީ ކުންފުނީގެ  

މެއިލްކުރުމުން މެނުފެކްޗަރަރ  ާޕރޗޭސް އޯޑަރ ލިބުމުންކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިފަހަރު ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް 

ތަކެތި ޝިްޕކޮށްފައިވާކަމަށް ސީނިޔަރ ްޕރޮކިއުމަންޓް އެސިސްޓަންޓް ބުނެފައިވެއެވެ.  

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން މިކޮމިޝަނާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން، މިއަހަރު ޕީވީސީ  

ްޕރައިސް" ފޮނުވައިދިނުމަށެވެ. އަދި   ކޮމްޕައުންޑް ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަނަށް އެދިފައިވަނީ "އޮފަރ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެތި ޝިްޕކުރުމުގެ ކުރިން ޝިިޕންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ބޭނުންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.  

ނަމަވެސް ކުރިން ޕީވީސީ ކޮމްޕައުންޑް ގަތުމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން އެދިފައިވަނީ ޞަރީޙަކޮށް  

ވެ. އަދި ޝިިޕންގ ޑޮކިއުމަންޓާގުޅޭ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ.  ކޯޓޭޝަން ފޮނުވައިދިނުމަށެ

އެހެންކަމުން، މިއަހަރު އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން މެއިލް ފޮނުވާފައިވާގޮތުން ތަކެތި ޝިްޕކުރުމަށް އެދޭ  

އި  ގަ 2021އޭްޕރިލް  27ރިކުއެސްޓްއެއްކަމަށް މެނުފެކްޗަރަރއަށް ހީވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެގޮތުން 

ތަކެތި ޝިްޕކޮށްފައިވާކަމަށް މެނުފެކްޗަރ މެއިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ތަކެތި ލިބުނުއިރު އެތަކެތި  

ްޕރޮސެސްކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާތީއާއި، ކުންފުނީގެ ކޮލިޓީ ރިކުއަރމަންޓަށްވުރެ ދަށް  

މަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މިތަކެއްޗަށް ފައިސާ  ތަކެތިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވު

  ނުދައްކާގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ މެއިލްތަކުން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި 

 ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް

އެކްސްކެވޭޓަރ ކުއްޔަށް  ފުލެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  7000މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި،       

ނެގުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ އެކްސްކަވޭޓަރު ބޭނުންނުކޮށް ކުންފުނީގެ އެކްސްކެވޭޓަރު  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުއްޔަށް ނެގި ފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.  

ވަނަ ފޭސްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ   2ބެލުމުން، ހުޅުމާލޭގެ އެގޮތުން މި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލި

އެކްސްކަވޭޓަރ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާކަމާއި، އެ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް   2މަސައްކަތްތަކަށް 

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމާއި، އެދުވަސްވަރުގެ ވޯކް ލޮގްތަކުން ކުއްޔަށް ހިފި  

ކްސްކަވޭޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،  ސައިޒުގެ އެ

ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ކޮން އެކްސްކަވޭޓަރެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށްނެތެވެ. ނަމަވެސް،  

ފައިވަނީ  އެކްސްކަވޭޓަރ ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ މެއިލްތަކުން، އެކްސްކަވޭޓަރ ކުއްޔަށް ހިފާ 

އެކްސްކެވޭޓަރ ބ.ގޮއިދޫއަށާއި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް   2ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ 

އެއާޯޕޓަށް ޓްރާންސްފަރކުރުމާ ގުޅިގެންކަމާއި، އެދުވަސްވަރު އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގައި ދެން ހުރި  

މާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ  އެކްސްކަވޭޓަރުތައް ރަށްރަށުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ޓްރާންސްފަރކުރު

 ނިންމީއެވެ.  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  މި، އެކްސްކެވޭޓަރު ނެތުމުންކަން އެނގޭތީ

އެކްސްކަވޭޓަރ ގަނެފައިވާކަމަށާއި،   10މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން 

ނީގެ ހުށަހެޅުމަށް އެކަނި ބަލައިގެންކަމަށާއި، އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކުންފުން

މިތަކެއްޗަކީ ކުންފުންޏަށް އައު ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާތީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދަންޖެހޭނެކަމަށާއި،  

އޯަޕން ބިޑް އުސޫލުން އިޢުލާން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ  

ބެލިބެލުމުން، އެކްސްކެވޭޓަރ ގަތުމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއިން ބޭނުންވާ  ލިޔުންތަކަށް 

ރިކުއަރމަންޓްތަކާއެކު އެކި ފަރާތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް މެއިލްއިން އެދިފައިވާކަމާއި، ކޯޓޭޝަން  

  ސަބްމިޝަން ޑެޑްލައިންގެ ކުރިން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އަގުހެޔޮ، އެންމެ މުއްދަތު ކުރު އަދި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ 

ރިކުއަރމަންޓުގައި ހިމެނޭ ބްރޭންޑެއްގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑީލަރ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ފަރާތާކަން ލިޔުންތަކުން  

  ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެ. އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ތުހުމަތެއް ހިމެނޭކަމަކަށް

 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      31 / 26 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ރ.  2,500,000.00ނަމަވެސް، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޤަވާއިދުގައި މަސައްކަތުގެ އަގު 

(ދެމިލިއަން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އިޢުލާންކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި  

ރ. (ފަހެއް މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް  5,475,000.00މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 

ރުފިޔާ) އަށްވެފައި މި މަސައްކަތަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  

ސާފުކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަށް ލިޔުމުން އެ ކުންފުނިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި، އިޢުލާން  

ގެ ދަށުން ސީދާ   Bގެ  8ނީ އެ ކުންފުނީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް މެނުއަލްގެ ސެކްޝަން ކޮށްފައިނުވަ

އޮތޮރައިޒްޑް ޑީލަރ އަތުން ތަކެތި ގަންނާތީކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް މެނުއަލްގެ  

ފައިވާ  ގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނުވަތަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހުއްދަ ދީ  Bގެ  8ސެކްޝަން 

އޮތޮރައިޒްޑް ޑީލަރ އަތުން ތަކެތި ގަނެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތް  

ޙަވާލުކުރެވެނުއިރު ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނުވަތަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހުއްދައެއް ހޯދާފައިވޭތޯ ބެލިއިރު،  

ޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކުރާކަމަށާއި، އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އޮތޮރައިޒްޑް ޑީލަރ ސެޓްފިކެޓްގައި މެނޭ

ބްރޭންޑުގެ އޮތޮރައިޒްޑް   ”SANY“އެގޮތުން ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކުންފުނީގެ އަތުން ގަނެފައިވާ 

ޑީލަރ ސެޓްފިކެޓްގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް އެ 

ވެ. އެހެންކަމުން، ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ މި މައްސަލަ  ކުންފުނިން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވެއެ

 ނިންމީއެވެ.  ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް

21/10/21 

 

އދ.ދަނގެތީ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  

ނަންބަރު އިޢުލާނާގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތަށް   23ދަނގެތީ ކައުންސިލުން ޢާއްމުކުރި 

މާކްސް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު   ، މާކްސް ދީފައިވާގޮތް ބެލިއިރު

 ނިންމީއެވެ.   ނުކުރުމަށް

އދ.ދަނގެތީ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ 

 4ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާން  3، ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފި ކަމަށާއި

އާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު )  B/2021/20-(IUL)352(ނަންބަރު

އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ފަރާތަށް ބިޑް  ހުށަހެޅީ

ކާމިޔާބުނުވި ކަމަށް އެންގުމަށްފަހު، ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލަށް ބޮޑެތި  

ވަނަ އިޢުލާނެއް ކުރީ  4އަނެއްކާވެސް  ގެނައުމަށްފަހުބަދަލުތަކެއް 

10 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކަމަށާއި، އެއީ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް  

މި މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ތުހުމަތު  

 .ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

21/10/21 

 

ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންޓަވިއު ކުރިއަށް  ލ. އަތޮޅު 

ގެންގޮސްފައި ވަނީ ވަކި މީހަކަށް އެމަޤާމު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި، ވަކި ބަޔަކު ހިމަނައިގެން  

ލިޔެކިޔުންތަކުން  އެކުލަވާލެވިފައިވާ ެޕނަލަކުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް، 

އިންޓަވިއު ްޕރޮސެސްގައި ޖިނާއީ މިންގަނޑަކުން ބަލާއިރު ތަޙްޤީޤެއް ހިންގަން ޖެހޭ ކަމެއް  

 ނިންމީއެވެ.  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް

ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު 

އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ވަކި މީހަކަށް ހޮވުމަށް ބޭއްވި 

އެމަޤާމު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި، ވަކި ބަޔަކު ހިމަނައިގެން 

 .އެކުލަވާލެވިފައިވާ ެޕނަލަކުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފަރާތެއް ހޯދުށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ 

ގައި އޮތް ބިޑު   2021އްޭޕރިލް   03އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގައި ކުރެވުނު  2021މާރިޗު  07 ހެލްތުން 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކުންފުންޏަށް މިމަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރިފަހުން މިބިޑު  

ގައިވާ  3.5(މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  ، ން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިބާޠިލް ކުރަންޖެހިފައިވަނީ އެއްބަސްވު

ގޮތުގެ މަތިން) ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ބިޑް އެވޮޑު ކުރަން ނިންމި  

ގައި އޮތް ބިޑު ކޮމިޓީގެ  2021ޖޫން  29ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެންކަން 

ދި ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓްގައި ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުމުން އެނގޭތީއާއި، އަ

ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮީޕ ލިބިފައިވާކަމަށް ޖެހިފައިވަނީ އޮޅިގެން ކަމަށް ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން  

ބުނެފައިވާކަމާއި އެ ކުންފުންޏަކީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ކުންފުންޏެއްކަން މިނިސްޓްރީ  

ފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާކަން  އޮ

  2,938,859.00އެ ކުންފުނިން މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ، ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މީގެ އިތުރުން

އަގަކީ   (ދެމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ތިރީސްއަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވައެއް) ރުފިޔާގެ 

ވަނަ އަހަރުވެސް އެއްމިލިއަނަށްވުރެ   2014ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރކުރުން ލާޒިމު އަގެއްކަމާއި އަދި 

ބޮޑެތި ްޕރޮޖެކްޓްތައް އެކުންފުނިން ހިންގާފައިވާކަން އެކުންފުނިންގ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ  

ށ.އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް 

ތުން ކުރި ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް  2021މާރިޗު  07ހޯދުމަށް 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީން އެ މަސައްކަތް ކުންފުންޏަކާ  

ގައި ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާ   2021އެްޕރީލް  05ޙަވާލުކުރި ކަމަށް 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ބިޑް 

ކެއް)  (އެ  01ބާޠިލްކޮށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކުންފުންޏަށް ވުރެ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް  

ޙަވާލުކުރަން ށ.ފުނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް މިހާރު އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ބިޑް 

ބާޠިލްކުރަން ދައްކާފައިވާ އުޒުރަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ. އަށް 

އިޒު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާކަން ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާ

ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، 

އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ  

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އްކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައުލަތަށް  ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް އެްޕރޮޖްކްޓްތަކުން ދަ

މިމަސައްކަތް އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ބިޑު އެވޯޑު   ،ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ

ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު އަންނަފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު  

އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ޖީ.އެސް.ޓީއަށް އޮޅުވާލާފައިވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް   ނުކުރުމަށާއި، މީގެ

 ނިންމީއެވެ.  އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް
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ފައިސާނެގި މައްސަލަ ޮޕލިހަށް  އޮމަދޫ ކައުންސިލް ފަޅާލައިގެން މުވައްޒަފުންގެ މޭޒު ވަތްގަނޑުން 

ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ އެފަރާތުން ބަލައިފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އެކަންކުރި ބަޔަކު ހޯދިފައިނުވާކަމަށް  

ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް ބުނެފައިވާކަމާއި، މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައި މިކަމުގައި ޒިންމާކުރުވާނެ  

ލުން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް އޮންނާނެކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި، ޖިނާޢީ މިފަދަ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކައުންސި

ކޮމިޝަނުގެ  މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްކަމާއި، އެއީ މި

  މޭންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއްނޫންކަމުގައިވާތީ، އޮމަދޫ ކައުންސިލް ފަޅާލި މައްސަލައިގައި ޝައްކުކުރެވޭ 

ބަޔަކު ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގޭ  

ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްދިއުން  

ނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ކޮމިޝަ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލަ މި

 ނިންމީއެވެ. 

ވަނަ ދައުރުގައި  3އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފަޅާލައިގެން ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މޭޒުގެ  

ވަތްގަނޑުގައި ހުރި ފައިސާ ވަގަށް ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ 

ނަމަވެސް އެކަން ކުރި މީހަކު ނުވަތަ  ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިގެން ބެލި 

ބަޔަކު ހޯދިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔަކަށް އޭރު  

ހުރި، އަދި މިހާރު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ރައީސްގެ 

ނުފޫޒުން، އޭރު އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމެއްނެތި ވަނީ ބާއްވާފައި 

 .އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 3ުރ  ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން މިހާ
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މި ޝަކުވާގެ މައިގަނޑަކީ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތް ބެލުން ހަވާލުނުކުރުންކަމަށާއި، މިފަދަ  

މި ކޮމިޝަނުގެ މޭންޑޭޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމަށްނުވާތީ، އަދި ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި   ،މައްސަލަތަކަކީ

ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ، މި   އޮންނަ ޒާތީ މައްސަލަތަކަކީވެސް މި 

ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް   ،ެޖންޑަރއަދި މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ؛ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށާއި

 ނިންމީއެވެ. ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަށް 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތް 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި  ބެލުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ގުޅިގެން ފޯމް އެންމެ ފަރާތަކުން އެކަނި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ފޯމު 

 4000ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބައްޕައަށް އޮޑައްސަލު ސަރަޙައްދުން ލިބިފައިވާ 

ގެ އޭރުގެ މޭޔަރ  އަކަފޫޓުގެ ގޯތީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ

އަށް ތުހުމަތުކޮށް އެކި އިދާރާތްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވުމުގެ  

ސަބަބުން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތައް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތުގެ 

14 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      31 / 29 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ބެލުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުނުކޮށް އެ މުސްކުޅިމީހާއަށް އައްޑޫސިޓީ 

އެއަށްފަހު   އި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަނީ އިޙްމާލުވެފައި ކަމަށާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ އޭނާ އަކީ 

މޮޔަމީހެއްކަމަށް ހެދުމަށްފަހު ބަލާނެ އިތުރު ފަރާތެއް ނެތުމާއި އެކު  

އެހެންނަމަވެސް އެކަން އައްޑޫސިޓީ  ގުރައިދޫއަށް ފޮނުވާލަން ކަމަށާއި، 

އައްޑޫ ސިޓީ  ބުވެފައި ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ވަނީ ނާކާމިޔާ

ބެލުމުގެ ޒިންމާ ފޯމު ހުށަހެޅި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ބޭބެ

ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތައް ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން  ފަރާތާއި

ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އާއި މިކަމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު 

އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް 

 .މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

14/10/21 

 

ޝަކުވާގައި، ބުނެފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސޯލް ްޕރޮްޕރައިޓަރޝިްޕގެ ނަމުގައި  

ޑިކްލަރޭޝަނުން އެތެރެކޮށްފައިވާ ޝިޕްމަންޓަކީ   00MP/2021-R18794އެތެރެކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: 

  27ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ގައި އިމްޯޕޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލެއް 2021މެއި  19

ގައި ދޫކޮށްފައިވާ މުދާ ކަސްޓަމްސް ސަރަޙައްދުން ނިކުތުމަށްފަހު އަލުން ކަސްޓަމްސް   2021މެއި 

  8/ 2011ސަރަޙައްދަށް ވައްދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

R-ގެ (ހ) އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު: ވަނަ މާއްދާ  81(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްއަށް   340(ކަސްޓަމްސް ޢާންމު ގަވާއިދު) ގެ  41/2011

ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކަމަށްވާތީ އަދި ކަސްޓަމްސް އިން އެޝިޕްމަންޓް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ފޯޖަރީއާއި މުދާ  

މިއީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި  ، ން ކަމަށްވުމާއެކުގިންތި ކުރުމުގެ މައްސަލައަކާގުޅިގެ 

 ؛މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށާއި މިހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ، 

މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ޝިޕްމަންޓް ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ފޯޖަރީ އަދި މުދާ ގިންތި ކުރުމުގެ   

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސޯލް 

ޑިކްލަރޭޝަން ްޕރޮްޕރައިޓަރޝިޕްގެ ނަމުގައި، ކަސްޓަމްސް 

ގެ ދަށުން އެތެރެކޮށްފައިވާ   00MP/2021-R18794ނަންބަރ

ގައި އިމްޯޕޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހު   2021މޭ  19ޝިޕްމަންޓަކީ 

ގައި  2021މޭ  27ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުދާ 

ދޫކޮށްފައި، މުދާ ކަސްޓަމްސް ސަރަހައްދުން ނިކުތުމަށްފަހު އެއްވެސް 

ޔެކިޔެމުނެއް ނެތި، ދުރާލާ އެއްވެސް އެންގުމެއްނެތި މި މުދާ ވަނީ ލި

އަނބުރާ ކަސްޓަމްސް ސަރަހައްދަށް ވައްދާފައި ކަމަށާއި، އެދުވަހު 

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަނގަބަހުން ދިން ޖަވާބަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް 

 އިތުރަށް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެހާތަނަށް 

ލިޔުމުން އެއްވެސް އެންގުމެއް އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އިން  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައިވާތީއާއި، މި 

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި، އިވެލުއޭޝަންގައި  

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަފުޞީލުތައް ނުހިމަނާ، މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު،  

 ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ކަމެއް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން  މީގައި

 ނިންމީއެވެ. ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމިކަން އެންގުމަށް 

ހިނގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، މި ޝިޕްމަންޓާމެދު ކަސްޓަމްސް އިން 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުން މިކަމުގައި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް  

 .ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

14/10/21 

 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި   4ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެ ހަވާލުވުމަށްފަހު މި ވޭތުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް އައު 

ބިމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވުމަކީ ކައުންސިލުން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް  

މާލުކަމަށް ގެނެސް، މި މައްސަލަ ބަލާ،  މި މައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަ ،ނުބެލެވޭތީ

ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމަ ކޮމިޝަނަށް ހިއްސާކުރުމުށް އެ އޮތޯރިޓީގައި ދަންނަވައި، މި  

 ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

އް ޅ. ހިންނަވަރު އަލަށް ހިއްކި ފަސްގަނޑުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި ސްލިްޕވޭއެ

އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުލި ނުދައްކާތާ ގިނަދުވަސްވެފައިވާއިރުވެސް 

މިހާރުގެ ކައުންސިލުން އެކަމާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ކަމަށް ބުނާ 
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  18 ،ސިޓީއަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައާގުޅިގެން ތ.ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައި އޮތް 

  06ގައި ފެނަކައިގެ އޮފީހެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިމެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި އެބިމުގައި  2021ފެބުރުވަރީ 

ގައި އޮފީހުގެ ބިންގާ އަޅައިފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، މި ބިން ފެނަކައަށް   2021އެްޕރީލް 

ރަށުގެ ބިމުގެ ބަޖެޓްގައާއި ލޭންޑްޔޫސް ްޕލޭންގައި ހިމަނައިގެން   ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމިކަމެއް އަދި

މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދައިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އެހެންކަމުން ފެނަކައަށް ބިންދީފައިވަނީ  

"ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން   2018އާރ/-69ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށްކަން   18ވަނަ މާއްދާއާއި  15ވަނަ މާއްދާއާއި  14ގަވާއިދު" ގެ  ދޫކުރުމުގެ

އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް މިކަމަކީ އިތުރު ބުރަޔަކާނުލައި އިދާރީގޮތުން ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް  

އްޔިތު އެންމެނަށް ކަމަށާއި  ފެންނާތީއާއި އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ފައިދާއެއް ލިބުނަސްލިބިފައި އޮންނާނީ ރަ

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން އެކުލަވައިލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދިނަމަވެސް މިފަދަ ކުޑަކަމެއްގައި  

މިއީ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު   ،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ކޮންމެހެން ހޯދަންނުޖެހޭނެތީއާއެކު

މި   ، ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ދަންނަވައިގެން އިދާރީގޮތުން ނިންމިދާނެ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ ،ކުރުމަށްވުރެ

ނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުގެ އައު އޮފީސް ޢިމާރާތް  ތ.ގާދިއްފުށީގައި ފެ 

ނިމިދިޔަ ކައުންސިލުން  އެޅުމަށްޓަކައި މިހާރު ބިންގާ އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، 

މި ޢިމާރާތް އެޅުމާ ބެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމެއްނެތި ސީދާ ފެނަކައިގެ އިސްމީހަކާ 

އިބު ރައީސްއާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އެއީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނަ

ސީދާ ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދުމަށް ކުރި ކަމެއްކަމަށް ގިނަބަޔަކަށް ފެންނަ 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      31 / 31 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް 

 ނިންމީއެވެ. ފޮނުވައި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

 

 


