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 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެއްސި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތައް

ށ2011ް އޮކްޓޯބަރ 31ން 2011 އޮކްޓޯބަރ 01  
 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޮތަށް ވަކިތަނަކުން ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަނަށް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، 
ގިނަ ޢަދަދަކަށް ތަކެތި ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ތަކެތި ގަތުމުގައި 
ޢަމަލުކުރާނެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންއެއް އެކުންފުނީގައި ނޯންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، 

އޯގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންއެއް ތައްޔާރުކުރެވި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވީނަމަވެސް، .ޓީ.އެސް
އެފިހާރައިން ގަނެފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ޕޮލިސީއާ މުޅިން އެއްގޮތަށް ނޫންކަން 

ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި، ތަކެތި ގަތުމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް 
ނޑައަޅައިގެން ތަކެތި ގަތުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަނަށާއި،  ކަ

 .އޯއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.ޓީ.އެސް

 

 2ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއަރއާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސާމާނު ގަންނަނީ 
އޯއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ގަންނަނީ އޭގެތެރެއިން .ޓީ.ފިހާރައަކުން ކަމަށާއި، އެސް

 .އެއް ފިހާރައިންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ހިތަދޫ މަސްޖިދުލް ޢިއްޒު ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް، އަލުން .ލ
އިޢުލާންކޮށްގެން، ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

 .ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.ލ
 

ހިތަދޫގައި އެންމެފަހުން ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި ހުކުރުމިސްކިތަކީ ބޮޑުތަނަކަށްވާތީ، ހިތަދޫ .ލ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަނީ އެ ތަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

 31ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެފަރާތާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 
 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި ވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އޭނާގެ އަތުން 2011ޖުލައި 

އެމަސައްކަތް ވަކިނުކޮށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ އަތުން ވަކިނުކޮށްގެން އުޅޭ ސަބަބަކީ 
ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅިފައިވާ މީހަކަށްވާތީ ކަމަށާއި، .އޭނާއަކީ ލ

 ގައި، 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 08އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުނެރެ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ކުއްލިއަކަށް ބަޔަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮތްވާހަކަ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން 

 ވީ ހޯމަދުވަހު 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 05ސުވާލުކުރުމުން އެ އިދާރާއިން ލިބުނު ޖަވާބަކީ 
އިޢުލާންކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އިޢުލާން ނެރެފައިވާތަން ފެންނަން 

 ވީ އަންގާރަ 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 06ނެތުމުންނާއި، އިޢުލާންކުރަނީ ކޮންއިރަކުތޯ ބެލުމަށް 
ދުވަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ސުވާލުކުރުމުން ވަރަށްއަވަހަށް އިޢުލާންކުރާނެ 
ކަމަށް އޭނާވެސް ބުނެފައި ވުމުން އެދުވަހާ ހަމައަށްވެސް އިޢުލާންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށާއި، 

ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަކިފަރާތަކަށް މި މަސައްކަތް ދިނުމަށްޓަކައި .މިކަމަކީ ލ
 .ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ހުރި މިކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 
 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން 2010 ޑިސެމްބަރ 28މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، އެފައިސާއަކީ 

ނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން،  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ
އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީ 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް، އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ދެންނެވުމުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ 
ރުފިޔާ ދީފައިވާ  (ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަހާސް) 456,000.00ކޮންޓިންޖެންސީއިން 
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމާއި، ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 
ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ކޮންޓިންޖަންސީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ރައްޔިތުންގެ 
މަޖްލީހުގެ އިދާރާއަށް  ފޮނުވިއިރު، ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެސޯސިއޭޝަނަށް 

މިފައިސާ ދޫކުރެވުނުކަމަށް ލިޔެވިފައިވަނީ ލިޔުމުގެ ކުށަކުންކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން 
ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ  އެނގޭތީ، މިމައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިނުވާކަމަށް ކަ

 .މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުންފަދަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ވަކި ހުއްދައެއް ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު
ނަގަންޖެހޭފަދަ ކަންކަމުގައި އެފަދަ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ އާންމުގޮތެއްގައި އެނގެން 

އޮންނަ ފަރާތްތަކަކަށް ނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެފަދަ މައްސަލަތައް އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް 
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ރިޕޯޓްކުރުމުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސްއިން ވިދާޅުވެފައިވާތީއާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާއެއް ކުރުމުގައި ބަލަނީ، 
އެމައްސަލައަކީ ތަޙްޤީޤްކުރައްވާ އިދާރާއަކުން ފުރިހަމައަށް ތަޙްޤީޤްކޮށްގެން ހުށަހެޅިފައިވާ 

މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި، އެމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުގެ 
އާ  (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 61 ވަނަ މާއްދާއާއި، 59 ވަނަ މާއްދާއާއި، 19މައްޗަށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ ދަށުން، ބަންޑާރަ ނާއިބު  (ކ) ވަނަ މާއްދާގެ 133އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑު ސިޔާސަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  އެކުލަވާލާފައިވާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ މައިގަ

އެމައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާއެއްކޮށް، ކުށް 
ޖީ .ސާބިތުކުރެވިދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރަނީކަމަށް ޕީ

އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، މިފަދަ ކަންކަމުގައި ދަޢުވާކުރުމުގައި ވަކި 
 . ފަރާތަކާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ހުއްދަ ނެތި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ތުޙުމަތުގައި ވަކިފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން 
ޖީ އޮފިހަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، އެހެންފަރާތަކުންވަނީ މާފާޅުކަން .ދަޢުވާކޮށް އެމައްސަލަ ޕީ

ބޮޑުގޮތެއްގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ކަންތައް ކޮށްފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އޭނަގެ މައްޗަށް 
 .ދަޢުވާއެއްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޝަކުވާގައި ބަޔާޏްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް މޯ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު
ތަހްޤީޤްކުރަމުންދާ ކަމަށް އެސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާތީ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ސަރވިސްއިން 

 . އިތުރަށް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމީއެވެ
 

ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް . ފަހަރެއްގެ މަތިން ގދ3 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2005
 . މައްސަލައެއް، އެސްޓޭޝަނުން ބަލައިނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލ3ަހުށަހެޅި 

5 

އެއަރޯޑްރޮމް "މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު
ގެ ޖެނެރަލްގެ މެނޭޖަރަކަށް މިހާރު ހުންނެވި  (aerodrom and navaids)" އެންޑް ނެވްއެއިޑްސް

ފަރާތަށް އެކްރޫޑް ރައިޓްސް ހައްގުވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ބުނެފައިވާތީ، އޭނާއަކީ ޕެންޝަން ހައްގުވާ ފަރާތަކަށްނުވާތީއާއި 

 . އެކްރޫޑް ޕެންޝަން ދީފައިނުވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

" އެއަރޯޑްރޮމް އެންޑް ނެވްއެއިޑްސް"މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ  
(aerodrom and navaids)  ްގެ ޖެނެރަލް މެނޭރަޖަކަށް މިހާރު އުޅޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިނ

ބޭރުގައި، ކޯސްތަކުގައި އުޅުނު މުއްދަތުވެސް އޭނާގެ އެކްރޫޑް ޕެންޝަނަށް ގުނާފައިވާ ކަމަށް 
 .ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑަހަލަގަލާގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ލިބުނު .ގދ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު ކަ
މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން، އެރަށަށް ގޮސް އެރަށް ބަލައި ފާސްކުރިކުރުމުން އެރަށުން މަސްތުވާ 
އެއްޗެއްކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 .ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ
 

ނޑަހަލަގަލާ އޮންނަނީ ވަކިފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ނަމަވެސް އެރަށް ބަލަހައްޓަމުން .ގދ ކަ
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަމަށާއި، އަދި އެރަށުގައި ކުރާ .ގެންދަނީ ގދ

 .މަސައްކަތަކީ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

7 

ޕްރީސްކޫލުގެ ފައިސާއަކީ އުތުރު ޞަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއިން ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު
ފޮއްދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރަށް .ސްކޫލުގެ ބަޖެޓަށް މަހުންމަހަށް ޖަމާކުރަމުންދާ ފައިސާއެއްކަމަށްވާތީ، ނ

އެފައިސާ ނުދެވި ލަސްވެފައިވަނީ ޤައުމީ އިދާރާއިން ފައިސާޖަމާކޮށް ދީފައިނުވާތީކަމަށާއި، ނަމަވެސް، 
 ގައި އެއިދާރާއިން އެސްކޫލަށް އެފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމުން އޭނާއަށް އެފައިސާ 2011 ޖޫން 29

މިމައްސަލަ މިހިސާބުން  ، ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ
 .ނިންމީއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހާއި މެއި މަހުގެ މުސާރަ 2011ފޮއްދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކަށް .ނ
 .މައްސަލަނުދީ އެސްކޫލްގެ އިސްފަރާތަކުން ހިފަހައްޓަމުން ދާކަމަށް ބުނާ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ސިޓީއަކާއެކު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އަށް ބަލާއިރު، " ޑެއިލީ ކަލެކްޝަން ރިޕޯޓް"ފޮނުވާފައިވާ 

އޮތޯރިޓީއަށް އެފައިސާ ލިބިފައިވާކަން އެނގޭތީ، މައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް 
 .ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

 

އާރް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް .އެމް.އެއަރޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖާއި ފިއުލް ރޯޔަލްޓީއަށް ޖީ
އެއަރޕޯޓް ލިމިޓެޑުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ނުދައްކައި އޮތްކަމަށް 

 . މިލިއަން ޑޮލަރ ދައްކައިފިކަމަށް ބުނާ މައްސަލ3.5ަބެލެވޭ 
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު
 ލެޕްޓޮޕް ހޯދުމުގައި 250   ހޯދާފައިވާ ގުޅިގެން، އެއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް

ނަމަވެސް، . ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ
ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ވިލަރެސްކުރުމަށް 2011އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

 25 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް، 2008 ލެޕްޓޮޕްގެ އިތުރުން، 250ހޯދާފައިވާ 
  57ގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކޮމިޝަނުން 2008 އޮކްޓޫބަރ 15 އިން 2008ސެޕްޓެމްބަރ 

ލެޕްޓޮޕެއް އެކިފަހަރުމަތިން ހޯދާފައިވާކަން މިކޮމިޝަނުން ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ، 
ވަނަ 2011އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރާއިރު، 

 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔަ 2008ލެޕްޓޮޕާއި، 250އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ހޯދި 
 ލެޕްޓޮޕް އެކޮމިޝަނުގެ އިންވެންޓްރީން ފިޒިކަލީ ޗެކްކުރުމަށް 57ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހޯދި 

 .އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންގުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ

 

 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެއިންތިޚާބުގެ  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނ2011ު
 ލެޕްޓޮޕާ ބެހޭ  250   ހޯދާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރި

 .މައްސަލަ
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ޖެޓީ -ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ޓީ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު
 ރުފިޔާގެ ފީއެއް 3ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން، އުޅަނދުގެ ދިގުމިނަށްބަލައި ކޮންމެ މީޓަރަކަށް 

ނަގަމުންދާކަމާއި އަދި މިފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ބިލް ތައްޔާރުކޮށް ފައިސާ ނެގިގޮތުގެ ތަފްޞީލާއެކު 
ދުވަހުން ދުވަހަށް ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަންގެ މާލެ އޮފީހަށް ފޮނުވާކަމާއި ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ 

ޖެޓީން ފައިސާ -ތިލަފުށީގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ޓީ.ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކ
 .ޙަވާލުވުމަށްފަހު، ފައިސާ ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަންއާ ޙަވާލުނުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

އަދި ފީގެ . ދަތިކަމާހުރެ މިފައިސާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނަގަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
ގޮތުގައި މިހާ ކުޑަ ޢަދަދެއް ނަގަމުން ދާއިރު ކްރެޑީޓަށް ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަމާއި ހަމައެއާއެކު 

މިގޮތުން ތިލަފުށީ . ކްރެޑިޓަށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ނުލިބިހުރިކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ
ގެ  ނިޔަލަށް  ޖުމްލަ 2011ޖެޓީއިން ފައިސާ ނެގުމަށް ހަމަޖެހުނު ހިސާބުން  ފެށިގެން  މާޗް  -ޓީ
ޖެޓީން -ގެ ނިޔަލަށް ޓ2011ީން މާޗް 2011އަދި ޖެނުއަރީ .  ރުފިޔާ ނުލިބިވެއެވ326،20ެ-/

ރުފިޔާ ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަންގެ މާލޭ އޮފީހާ 694،24-/ޚިދުމަތް ދީގެން ލިބުނު ޖުމްލަ 
ގެ ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުގައި މައްސަލަ .އެލް.ޕީ.އަދި އެމް. ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ

 ބޯޓު އެކިފަހަރުމަތިން ރާއްޖެ އައިސް ގޮސްފައިވާކަން ވަނީ 3ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
 ބޯޓު ރާއްޖޭގައި 3ނަމަވެސް އެލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚްތަކުގައި އެ . ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ

އުޅެފައިވާކަން އެންގެން ނެތުމުންނާއި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ބޯޓު ފަހަރާއި 
ގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަމުގައި އެތަނުން މަޢުލޫމާތު .އެލް.ޕީ.ފުރައިގެންދާ ބޯޓުފަހަރަށް ދެވޭނީ އެމް

ދީފައިވާތީ، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ހިނގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ 
 .މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

މިމައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަލަމުންދާ ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު
 .މައްސަލައެއްކަމުން، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު ކުންފުނީގެ 
ރުފިޔާ ކުންފުނީގެ  (ހަލައްކަ ދިހަހާސް) 610,000.00މުސާރަ ޗެކްތަކަކަށް ބަދަލުގެނަސް 

 .ބަޖެޓުން އިތުރަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

12 

އަނިޔާ ލިބޭކަމަށްބުނެ ވަކި ފަރާތަކުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު
ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޮމިޝަނުން ބެލި މުވައްޒަފުންނަށް 

އެކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލި މުވައްޒަފުން ރިޝްވަތު އެފަރާތުގެ ދައްތަ ރިޝްވަތު ދިންކަމަށާއި 

ވަކި ފަރާތެއްގެ ޢާއިލާއަށް ކުރިމަތިކުރާ އަނިޔާތަކެއް ބެލިޔަ ނުދިނުމަށް ހުރިހާ ރަސްމީ 
ފަރާތްތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތުދީ ބޮޑެތި ރިޝްވަތު ދީގެން ދޮގު ރަސްމީ ލިޔުންތައް ހިއުމަން 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި، މުޅި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ އެހެން 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ހިފިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެފަރާތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން 
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން، އޭނާގެ ދައްތަ އެމީހުންނަށް ރިޝްވަތު ދެނިކޮށް އޭނާ 

ނުދެކޭ ކަމަށާއި، ރިޝްވަތު ދިންކަން ސާބިތުކުރުމަށް ދައްކާނެ ހެތްކެއްވެސް ނެތްކަމަށް އޭނާ 
ބުނެފައިވާތީއާއި، މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ މަންމަ މިކޮމިޝަނަށް ދިން ބަޔާނުގައި އޭނާ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އިންނަނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަޖުބޫރުކުރުމެއްނެތި އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި 
ކަމަށާއި، އޭނާ ރާއްޖެއަށް ނުދިޔުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، 
އަދި ރާއްޖެ ދާންއުޅެ ނުދެވިފައިވެސް ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން  ބޭނުންވާ ހެކި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް ކަ
 .ނިންމީއެވެ

 

ފަރާތެއްގެ ބަހަށް އެކަނި ކަމަށާއި، އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބަހެއް މިކަމުގައި 
 ހޯދާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 ޢިމާރާތުގައި އިސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ އެނެކްސްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަ
އެސެންޓަރުގެ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކެންޓީނެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވެސް، 
އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިވެސް ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހޮޓަލެއްގެ ޚިދުމަތް 

އީގެ އެނެކްސްގައި ޢާންމުރައްޔިތުންނަށް ހޮޓަލެއްގެ .އެސް.އެޗް.ދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު، ސީ
 ދެމެދު އެސެންޓަރުން އެގްރިމެންޓްކޮށް، އެތަން އެގޮތަށް ވަކިފަރާތަކާޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮތަށް 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލައިގެ 
ސީ ކެންޓީނާއި .އެސް.އެޗް.ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ސީ

 ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢާއްމުކޮށް މިފަދަ ކަންކަން އެފަރާތަށްއީ އެނެކްސް ކެންޓީން .އެސް.އެޗް.ސީ
ކުރުމަށް އޮންނަ އުޞޫލާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމާއި، ސްކޫލް ބޯޑުން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމި ނަމަވެސް 

ހެދިފައިވާ ގަވައިދުތަކާއި، ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 
ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުނުވާތީއާއި، ސްކޫލް ބޯޑުން ނިންމުމެއް ނިންމި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ދައުލަތުގެ 

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ އެނެކްސްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޢިމާރާތުގައި 
އެސެންޓަރުގެ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކެންޓީނެއްގެ ޚިދުމަށް ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ  
އިޢުލާނުގައިވެސް، އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢްލޫމާތުގައިވެސް ޢާންމު 

އީގެ .އެސް.އެޗް.ރައްޔިތުންނަށް ހޮޓަލެއްގެ ޚިދުމަށް ދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު، ސީ
އެނެކްސްގައި ޢާންމުރައްޔިތުންނަށް ހޮޓަލެއްގެ ޚިދުމަށް ދެވޭނެގޮތަށް ވަކިފަރާތަކާ ދެމެދު 

އެސެންޓަރުން އެގްރިމެންޓްކޮށް، އެތަން އެގޮތަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު 
 .ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ

14 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ދެމެދު ވެފައިވާ އެފަރާތާ އީއާއި .އެސް.އެޗް.މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭތީއާއި، ސީ
އީ .އެސް.އެޗް.ސީ، އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އެހެން ހުރުމާއެކު

ވަކިފަރާތަކަށް  އީގެ ޕްރިންސިޕަލް.އެސް.އެޗް. ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ސީއެފަރާތަށްއެނެކްސް ކެންޓީން 
ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ 

 ވަނަ 12 މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ގެއީގެ ޕްރިންސިޕަލް.އެސް.އެޗް.ސީ
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް

 .އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

ސްކޫލް ބޯޑުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތާއި ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ 
އީ ކެންޓީން .އެސް.އެޗް.އީ އެނެކްސް ކެންޓީނާއި ސީ.އެސް.އެޗް.އެޑިއުކޭޝަނާ ދެމެދު ސީ

 ގައި ވެފައިވާ އެގްރިމެންޓާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓުގައި 2009 ސެޕްޓެމްބަރ 21ކުށްޔަށްދިނުމަށް 
އެފަރާތާއި ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ  ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އެހެން ހުރުމާއެކު

އީ ކެންޓީން .އެސް.އެޗް.އީ އެނެކްސް ކެންޓީނާއި ސީ.އެސް.އެޗް.އެޑިއުކޭޝަނާ ދެމެދު ސީ
 ގައި ވެފައިވާ އެގްރިމެންޓް ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް ސިވިލް 2009 ސެޕްޓެމްބަރ 21ކުށްޔަށްދިނުމަށް 

 . ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމީއެވެ

ސްކޫލް ބޯޑަކީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ޙަވާލުވެތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދޭން އޮންނަ 
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއެއް ކަމާއި އެ ކޮމެޓީން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރަން ނިންމިކަމުގައިވިޔަސް 

އެކަންކަން ތަންފީޒު ކުރަން ތިބޭ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންގެ މައްޗަށް އެކަންކަން ކުރުމަށް ލާޒިމު 
ނުވާނެކަމަށާއި ސްކޫލް ބޯޑްގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތަކުގެ ޒިންމާ 
ނަންގަވަން ޖެހޭފަދަ މަގާމެއްގައި ތިއްބަވާ ބަޔަކަށް ނުވާތީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ 
ލަފާގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތައް ހިންގުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ސްކޫލު ބޯޑުތަކުން ސްކޫލުތަކުގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަން ނިންމުމުގަ އާއި ޕްރޮޕޯޒަލްތައް 
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބައިވެރިވަމުންދާ ގޮތާމެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދޭ ކަމާއި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް 

ކުރުމާއި ފައިސާގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި ކަންކަން ނިންމަންވީ ކޮމެޓީތަކާއި 
އަދި ކޮމެޓީތައް އެކުލަވައިލާނެ ގޮތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައި އެކަށައަޅާފައި ވާހިނދު، 
އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހައިޘިއްޔަތެއް ނެތް ސްކޫލްބޯޑްތަކުން ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި 

ޝާމިލްވަމުންދާނަމަ އެފަރާތްތައް ޒިންމާކުރުވުމަށް ދަތި ތަކެއް ހުރި ކަމާއި އަދި ފައިސާއާ ބެހޭ 
ކަންކަން ނިންމުމުގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ތަޖުރިބާ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާކަމާމެދު ސުވާލުތަކެއް 
އުފެދޭ ކަމުން ސްކޫލުތަކުން ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމުގައި ސްކޫލް ބޯޑްތަކުގެ 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު ހަދައި ހިންގާ ،ދައުރެއް އޮންނަ ގޮތަށް އެކަށައަޅާފައިވާ އެކަށައެޅުން
ފަރާތްކަމަށްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް 

 .ނަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަ

މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް .އއ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު
 މަސް ވެދާނެކަމަށާއި، އިންޖީނުގެއަށް ލިބޭ ފައިސާ ތިޖޫރިއަށް ޖަމާނުކުރާ 5 ނުވަތަ 4ހާމަނުކުރާތާ 

 ޖުލައި މަހު އިންޖީނުގެއަށް ލިބުނު ފައިސާ ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ 2008ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، 
މަހެއްގައި އިންޖީނުގެއަށް ލިބުނު ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރކ 

މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ފައިސާގެ .އަދި އއ. ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ
 ޖުލައި މަސް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ މަސްތަކެއްގައި ގަވާއިދުން ހާމަކުރަމުން 2008ހިސާބުތައްވެސް 

ގޮސްފައި ހުރިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަހުޤީޤަށް ބަޔާން ދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުން އެނގޭތީއާއި، 
މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކުގައި މައްސަލަ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް .އއ

 ޖުލައި މަހުގެ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާތީ، މި 2008ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ 
 .މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ

މާޅޮހު އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކުގެ ތަފްޞީލް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަނުކުރާތާ މިހާރު .އއ
 ކަތީބުން ތިބޭއިރު އެތަނުން 2މާޅޮހުއޮފީހުގައި . މަސްވަރު ވެދާނެކަމަށާއި، އއ5 ނުވަތަ 4

އެއްބޭފުޅަކު ވިދާޅުވަނީ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ތިޖޫރީއަށް ލާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އަދި އަނެއް 
ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވަނީ އެފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އަދި އެފައިސާ 

 (ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ނުލެވިހުރި މައްސަލަ)ނަގައިގެން ރަށަށް ނުގެނެވެނީކަމަށާއި، މިކަންތައް 
ބަލާނެކަމަށް އިންޖީނުގޭގެ މީހަކު ބޮޑުކަތީބު ގާތުގައި ބުނުމުން، އެންމެ މަހެއްގައި އޮޅުމަކުން 

 ކުޑަކަތީބު ގާތުގައި އެފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ލާނެކަމަށް ،ފައިސާ ތިޖޫރީއަށް ނުލެވި ހުރުމުން
ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އަދި މިހާތަނަށް އެފައިސާ ތިޖޫރިއަށް ލާފައިނުވާކަމަށާއި، ކުޑަކަތީބުގެ 

ނޑަކަށް   ރުފިޔާ ބަހައްޓާފައި ހުރިކަމަށާއި، މިއީ ތިޖޫރީއަށް 60,000.00ގޭގައި ގާތްގަ
ކޮން )ނުލެވިހުރި ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި، އެންމެފަހުން ރަށުއޮފީސް އޮޑިޓްކުރަން ބަޔަކު 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ނޑަކަށް   ރުފިޔާ ބަހައްޓާފައި ހުރިކަމަށާއި، މިއީ ތިޖޫރިއަށް 60,000.00ކުޑަކަތީބުގެ ގޭގައި ގާތްގަ
ކޮން )ނުލެވިހުރި ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި، އެންމެފަހުން ރަށު އޮފީސް އޮޑިޓްކުރަން ބަޔަކު 

ރަށަށްދާ ޚަބަރު ލިބިގެން ކުޑަކަތީބު ގޭގައި ބަހައްޓާފައިހުރި  (އޮފީހެއްގެ ބައެއްކަމެއް ނޭނގޭ
ނޑަކަށް   ރުފިޔާ ހިފައިގެން އައިސް ތިޖޫރިއާ ހަވާލުވެހުރި އޮފީހުގެ ސެކްރެޓަރީއާ 35,000.00ގާތްގަ

ހަވާލުކޮށް، އެފައިސާ ތިޖޫރިއަށްލުމަށް ބުނުމުން އެފައިސާ ތިޖޫރިއަށްލާފައިވީނަމަވެސް އޮޑިޓް ޓީމް 
ފުރައިގެން ދިޔުމުން އެފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަސް ކުޑަކަތީބް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި، ތިޖޫރީ ހިސާބުތައް 
ދިމާވަނީ އެފައިސާ ލުމުން ކަމަށާއި، އަދި އެފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބޭނެކަމަށް ތިޖޫރިއާ ހަވާލުވެގެންހުރި 

މުވައްޒަފު ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން 
 . މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 
 މެމްބަރުންނަށް ޙަވާލުކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީވި 2ކ ކޮމިޓީގެ .ރަށަށް އެއަރޓެލް ގަތުމަށް ރ

ނޑަކަށް   ރުފިޔާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ކުޑަކަތީބާ ޙަވާލުކުރުމުން އަދިވެސް 8,000.00ގާތްގަ
އެފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، މިތަކެތި ގަތުމަށް ނަގާފައިވާ ޖުމްލަ 

ގެ ތެރެއިން މިތަކެތި  (ދެލައްކަ ސޯޅަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ރުފިޔާ) 216,963.00
ދެލައްކަ ނުވަހާސް ) 209,992.90ގަތުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކަނީ 

 6,960.10މިފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީވި . އެވެ (ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެރުފިޔަ ނުވަދިހަ ލާރި
 ގެ 2009/247މާޅޮހު އޮފީހުގެ ނަމްބަރ .އއ (ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި)

 ގައި އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލަ މިހާހިސާބުން 2009 ނޮވެމްބަރ 04ރަސީދުން 
 .ނިންމީއެވެ

 

 

ރަށަށް ދާ ޚަބަރު ލިބިގެން ކުޑަކަތީބު ގޭގައި ބަހައްޓާފައިހުރި  (އޮފީހެއްގެ ބައެއްކަމެއް ނޭނގޭ
ނޑަކަށް   ރުފިޔާ ހިފައިގެން އައިސް ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެހުރި އޮފީހުގެ 35,000.00ގާތްގަ

ސެކްރެޓަރީއާ ޙަވާލުކޮށް، އެފައިސާ ތިޖޫރިއަށް ލުމަށް ބުނުމުން އެފައިސާ ތިޖޫރީއަށް 
ލާފައިވީނަމަވެސް އޮޑިޓްޓީމް ފުރައިގެން ދިޔުމުން އެފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ކުޑަކަތީބު 

އެދިފައިވާކަމަށާއި، ތިޖޫރީ ހިސާބުތައް ދިމާވަނީ އެފައިސާ ލުމުންކަމަށާއި، އަދި  އެފައިސާ 
އަނބުރާ ނުލިބޭނެކަމަށް ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެގެން ހުރި މުވައްޒަފު ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ރަށަށް 

 މެމްބަރުންނަށް ޙަވާލުކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީވި 2ކޮމިޓީގެ .އެއަރޓެލް ގަތުމަށް ރކ
ނޑަކަށް   ރުފިޔާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ކުޑަކަތީބާ ޙަވާލުކުރުމުން 8,000.00ގާތްގަ

 .އަދިވެސް އެފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

މާޅޮސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، އެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީކޮށް އއ
 މެއި މަހުކަމާއި އަދި އެމުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފައިސާ 2011ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ 

މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް .މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްއިން އއ
ޖަމާކުރުން ލަސްވެގެން ދިޔުމުން އެމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުން ލަސްވެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި 

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދީފައިވަނީ އެމުވައްޒަފުންނަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރަ ފައިސާއިންކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެ މުވައްޒަފުންނަށް  ކަ

 .މުސާރަދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ
 

މާޅޮހު މަސްޖިދުލްފަލާޙުގެ މަސައްކަތު މީހުންނަށާއި މަސްޖިދުލްފަލާޙުގެ އިމާމަށާއި، .އއ
އަންހެނުންގެ މިސްކިތު މަސައްކަތމީހާއަށާއި އަދި ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މުދިމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ މުސާރަ ދީފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކަމަށާއި، 2011
 މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންކަމަށާއި، އެކަން 5ނަމަވެސް އެ 

 .މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ އއ

16 

ހިތަދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް އެމެރިކަން .މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ލ
ރެޑްކްރޮސްއިން ތަކެތި ދިންކަމަށް، އެތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން އިޢުތިރާފް ވެފައިވާތީއާއި، ޕާކު 
ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ސުވާލުކުރި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުންވެސް 

ނޑު ހޮޅިއާއި، ، އެނގޭތީއާއި ޕާކް ހެދުމަށް އެމެރިކަން ރެޑްކްރޮސްއިން ދިން ތަކެތީގެ ތެރެއިން ދަގަ
ވައުގެ އިތުރުން ވެލްޑިންގ ރޮޑް ބޭނުންކޮށްގެން ޕާކްގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން އޭނާއާއި އަދި ސުވާލުކުރެވުނު އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި، 

ސިމެންތި ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، އެމެރިކަން 
ހިތަދުއަށް ގެނައުމުން އެތަކެތި އޭނާގެ ގެއަށް ގެންދިޔަކަމަށް އޭނާ .ރެޑްކްރޮސްއިން ދިން ސިމެންތި ލ

ބުނެފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހެދުމަށް އެމެރިކަން ރެޑްކްރޮސްއިން ދިން ތަކެތި އޭނާގެ 
އަންހެނުންގެ ގެއަށް ގެންދިޔަކަމަށް އޭނާގެ އަންހެނުން ބުނެފައިވާތީއާއި، ޕާކް ހެދުމަށް އެމެރިކަން 
ރެޑްކްރޮސްއިން ދިން ތަކެތި ގުނީ އެތަކެތި އޭނާގެ ގޭގައި ހުއްޓާކަމަށް ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތަކުން 

ބުނެފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހެދުމަށް އެމެރިކަން ރެޑްކްރޮސްއިން ދިން ތަކެތި އިންޖީނުގޭގައި 
ބަހައްޓާފައި ހުރިކަމަށް އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވިފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް ސިމެންތި އިންޖީނުގެއަށް 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެއަށް އެކި 2004
ކަންކަމުގައި އެހީދިނުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވި ބޭރުގެ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ހިތަދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށްދިން .އެމެރިކަން ރެޑްކްރޮސްގެ ފަރާތުން ލ
 ކޮއިލުވާ އެރަށު 1 ކޮތަޅު ސިމެންތިއާއި، 50ދަނގަޑު ހޮޅިއާއި،  75އެކި ސައިޒުގެ 

ސްކޫލުގެ ސްޕަވައިޒަރާވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިތަކެތިދިނީ އޭރު ރަށުއޮފިސް ހިންގުމާ 
ޙަވާލުވެހުރި ބޮޑުކަތީބު އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުނުވުމުން، އެތަކެތި ދިނުމުން އެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ 

ކަމަށް އޭނާ ބުނުމުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެރަށުގައި ކުޑަކުދިންގެ 
 .ޕާކެއް ހަދާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ހިތަދޫ އިންޖީނުގޭގެ އެކައުންޓެންޓް ބުނެފައިވާތީއާއި، ސިމެންތި ބޭނުންކޮށްގެން .ނުގެންނަކަމަށް ލ
ހިތަދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް އެމެރިކަން .އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާތީ، ލ
 ކޮތަޅު ސިމެންތި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހެދުމުގެ 50ރެޑްކްރޮސްއިން ދީފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، މިކަމަކީ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ކުށެއްކަމަށް 
 .ބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ނައިފަރު އޮފީހުންކުރެއްވި . ވީދުވަހު ޅ2008 މެއި 12މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 
 ވީދުވަހު މަޢުލޫމާތު 2008  މެއ18ި،  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެނG2-E/2008/45ް: ނަންބަރު

ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާއިރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 
ނައިފަރު އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު ދެބަޔަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު ދެފަރާތަކާ .ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި، ޅ

ކޮމެޓީގެ .މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު، އެނުކުތާއާ ހިލާފަށް ރކ
 2008 މެއި 20ނައިފަރު އޮފީހުގެ ވެރިން ހިމެނޭ ކޮމެޓީން އަމަލުކޮށްފައިވާކަމާއި .މެންބަރުންނާއި ޅ

ގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ނިންމާފައިވަނީ އޭގެ ހަތަރު 
 ގައި ކަމަށްވާތީ، އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނޭ 2008 ސެޕްޓެމްބަރ 16ވަރަކަށް މަސްފަހުން 

ނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް  ފަރާތްތަކެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް ކަ
ނައިފަރު އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތައް އެދި ޖަމްޢިއްޔަތުލް .ވެފައިވާކަމާއި ޅ

ނޑައެޅުމަށް ބޭއްވުނު ކޮމެޓީގައި  ބިއްރީއިން ހުށަހަޅާފައިވަތީއާއި، އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަ
 މެންބަރުންނަކީ ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބިއްރީގެ 4 މެންބަރުން ތިބި އިރު އޭގެ ތެރެއިން 9

މެންބަރުންކަމުގައިވުމުން، މިކަމުގައި މަސްލަޙަތުފުށުއަރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މުސްތަޤްބަލުގައި 
ނޑައެޅުއްވުމުގައި ލަސްކުރެއްވުމަކާނުލައި ވީހާވެސް  މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރައްވާނޭ ފަރާތެއް ކަ
އަވަހަކަށް އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަންކުރެއްވުމުގައި އިވެލުއޭޓްކުރައްވާއިރު 

ނައިފަރު އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން .ޅ
-G2: ނައިފަރުއޮފީހުން ކުރި ނަންބަރު.ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޅ

E/2008/45 (12 ި2008 މެއ)  ްފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް 19އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ 
ނޑައެޅުމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެސްޓިމޭޓްތައް ދިރާސާކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

 މީހުންނަކީ މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 4 މީހުންގެ ތެރެއިން 9އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ 
ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސްވެރިންކަމަށާއި، އަދި ޖަމްޢިއްޔާއަށް މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
އެއަށްވުރެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ތިއްބައިކަމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތް 
ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެ ސަރަޙައްދު ސާފުނުކޮށް މަސައްކަތް ފުރިހައަށް 

ކުރެވިފައިވާކަމަށް އޮފީހަށް ރިޕޯޓްކުރާކަމަށާއި، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު 
ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަނގަބަހުން ދިން މަޢުލޫމާތާ 

އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް 
 .ބުނާ މައްސަލަ

18 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީތަކުގައި ބައިވެރި ނުކުރެއްވުމަށް ފާދިއްޕޮޅު 
 .އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު

 

ވައުޗަރު ނިޒާމު އަދި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެ 
 އަށް ހުރި ކަންތައްތަކާއި ޚިލާފަށް 8.20 އިން 8.14ގެ 8ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

އަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤުން ސާބިތުވެފައިވާތީއާއި، 
ކުރިން އެފަދަ މަސައްކަތުގެ ، ނައިފަރު އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް.ޅ

ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 
ނައިފަރު އިޖްތިމާޢީ .އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގުތަކެއް އެހެން ފަރާތްތަކަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ޅ

 ފަރާތަކާއިކަމަށްވާއިރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށްވުރެ 2ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ 
ކުޑަ އަގުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވުމުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާހުރި 

ފަރާތްތައް އެމަސައްކަތަށް އެދި ހުށަހާފައިވަނިކޮށް، އެމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް 
 ވަނަ އަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެމަސައްކަތް 7 ވަނަ އަދި 4ނެތް، 

ހަވާލުކޮށްފައިވުމާއި، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް 
ރިއާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އެއްފަރާތަކާ 
ޙަވާލުކޮށްފައިވުމުން މިކަމަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާޢިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ 

ނައިފަރު އޮފީހުގެ ފަރާތުން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި .ޅ، ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ
ރަތްތަރިގެ، ޢަބްދުލްވައްހާބު ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު / ނައިފަރު.ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަތީބު ޅ

ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 12ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ، 2000/02ނަންބަރު 
ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ 25އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ، 2008/13: ފެންނާތީ، ޤާނޫން ނަންބަރު
ގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި  (2)ގެ (ހ)
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ވުމުން މިމައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 
 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 އިޢުލާންކޮށް ހިފުމަށް ގެއެއް ބެހެއްޓުމަށް ހެޑްމާސްޓަރ އިފްތިތާހްގެ މަދަރުސަތުލް ނައިފަރު.ޅ
 ޝަކުވާއާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެ ދީފައިވާކަމަށް ޕޮއިންޓް ޚިލާފަށް އުޞޫލާ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ޕޮއިންޓްދޭނެ

: ނަންބަރު ،ހިލާފަށް ޝަކުވާއާ މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އެފަރާތުންކޮށްފައިވާ ،ގުޅިގެން
GS-51/2010/0010 ާ12 ،ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅި އަގު ގުޅިގެން އިޢުލާނ 

 ،ދެވުނުއިރު މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކަށް ހާޟިރުވި ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ގައ2010ި ޖެނުއަރީ
 ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެ ،އުސޫލާއެއްގޮތަށްކަމުންނާއި ބަޔާންކޮށްފައިވި އުސޫލުކަމަށް ޕޮއިންޓްދޭނޭ

 މަދްރަސަތުލް ،ހުރީތީ ބެލެހެއްޓިފައި ހަމައަށް ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހާ ހުންނަންޖެހޭ ގުޅިގެން އިޢުލާނާ
 ގޮސްފައިވަނީ ކަންތައްތައް އެންމެހާ ގުޅިގެން އިޢުލާނާ GS-51/2010/0010: ނަންބަރު އިފްތިތާޙްގެ

 ކޮމިޝަންގެ އެންޓިކޮރަޕްޝަން، 2008/13 : ނަންބަރު ޤާނޫން އެހެންކަމުން. ދެކެމެވެ ރަގަޅަށްކަމަށް
 : ނަންބަރު އިފްތިތާޙްގެ މަދްރަސަތުލް ފަދައިން ގައިވާ( 1 )ގެ( ހ )މާއްދާގެ ވަނަ 25  ގެ ޤާނޫނު

GS-51/2010/0010 ާއެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްތައް  ގުޅިގެން އިޢުލާނ
އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އެސްކޫލުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އަދި ކުއްޔަށް 

ހިފާފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބުނު ފަރާތުގެ ގެ ކަމަށްވާތީ މިމައްސަލާގައި 
ނޑައަޅައި އެކުލެވިގެންނުވާކަމަށް ކުށެއް ކޮރަޕްޝަންގެ  .ނިންމީއެވެ މައްސަލަ ކަ

 
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޝައްކުން ދުރުވާނެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން،  ،އިތުރުން މީގެ

ތައްޔާރުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި، އެކަމެއް ބަލާ ޗެކްކުރާ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އެނގޭނޭފަދައިން 
 ގުޅިގެން އިޢުލާނާ GS-51/2010/0282 : ނަންބަރުހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، 

ނައިފަރުގައި ހުންނަ މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޚުގެ ހެޑްމާސްޓަރ ބެހެއްޓުމަށް ގެއެއް ހިފުމަށް .ޅ
އިޢުލާންކޮށް ޕޮއިންޓްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ނުވާތީ މިފަދަ  ފެނިފައި އިފްތިތާޙްއިން މަދްރަސަތުލް ލިޔެކިޔުންތައް ބޭނުންވި ހޯދަން ތަޙްގީގަށް
 އިޢުލާނާ GS-51/2010/457: ދިނުމަށާއި ނަންބަރު ސަމާލުކަމެއް ޚާއްސަ ބެލެހެއްޓުމަށް ލިޔުންތައް
 ،ފެނިފައިނުވާއިރު އިފްތިތާޙްއިން މަދްރަސަތުލް ލިޔުންތަކެއް ގިނަ ބޭނުންވި ތަޙްޤީޤަށް ގުޅިގެން

 އެއްވެސް ގުޅިގެން އެއިޢުލާނާއި ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި އެއްބަސްވުމެއް އެއްވެސް ގުޅިގެން އެއިޢުލާނާ
 ،ލިބިފައިވީނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ފަރާތުން މުވައްޒަފުންގެ ސްކޫލްގެ ހިފާފައިނުވާނޭކަމަށް ކުއްޔަށް ގެއެއް

 އަންގަންޖެހޭއިރު އިޢުލާނަކުން އެހެން އިތުރު ބާޠިލުކުރެވުނުކަން އެއިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރާނަމަ އިޢުލާނެއް
 އޮޅުންއަރާނެކަމަށް ފެންނާތީ ސްކޫލްގެ ފަރާތްތަކަކަށް ގިނަ އޮތުމުން ނުކޮށް އެހެން އެކަން

 އަމަލުކުރުމާއި އިސްވެ އެފަދައިން ގޮތުން ބެހެއްޓުމުގެ ހަމައަށް ރަގަނޅަށް ލިޔެކިޔުންތައް
 ކުރެވޭ ދެމެދު އިދާރާތަކާއި އެހެން ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، ސްކޫލާއި ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވުނު
 ދީފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ، ސަމާލުކަން ކުރުމަށް ފެންނާނޭހެން ލިޔެކިޔުމުން މުއާމަލާތްތައް

 ލިޔުމުން މުއާމަލާތްތައް އެންމެހާ ކުރެވޭ ދެމެދު ތަކާ އިދާރާ ނުރަސްމީ އަދި ރަސްމީ އެހެން ސްކޫލާއި
 ހާޒިރީ ދިނުމަށާއި، ސްކޫލްގެ ސަމާލުކަމެއް ހާއްސަ މުވައްޒަފުން އިދާރީ ސްކޫލުގެ ބެލެހެއްޓުމަށް

 ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮށް މުވައްޒަފުން ސަބަބުން މީގެ ،ނުދާތީއާއި ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެމުން
 ސްކޫލަށް ގަޑިއަށް މުވައްޒަފުންނާއި ހާޒިރުވާ ސްކޫލަށް ގަޑިޖެހިގެން ،ބެލެހެއްޓޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި

ނޑެއް އެއްވެސް ތަފާތުކުރެވޭނެ ދޭތެރޭ މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވާ ނޑައެޅިފައި ގޮތެއް ނުވަތަ މިންގަ  ކަ
 އުސޫލެއްގެ ރަނގަޅު ކަންތައް ޙާޒިރީގެ އިފްތިތާޙްގެ މަދްރަސަތުލް ،ފާހަގަކުރެވޭތީ ތަޙްޤީޤުން ނެތްކަން
 .އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ އިފްތިތާޙްއަށް ގެންދިޔުމަށް މަދްރަސަތުލް ކުރިއަށް ދަށުން

 

ނޑައިގެން ރިސޯޓްތަކަށް ގަސްގެންދިޔަކަށް  މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އެ ރަށުން ގަސްކަ
 . އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހާ ހިސާބުން ނިންމުމަށެވެ

 

ނޑައިގެން ރިސޯޓްތަކަށް ބޭރުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަން ކުރަމުންދަނީ .އއ މާޅޮހުން ގަސްކަ
 .އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ އެހެން މައްސަލައެްްގެ ތެރޭގައި 
 .މިކަން ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މިމައްސަލަ މިހާ ހިސާބުން ނިންމީއެވެ

މާޅޮހު އިންޖީނުގެއިންނާއި، ކޭބަލްޓިވީ އިންނާއި، މާޅޮހުގެ ގޮއިން ލިބުނު ފައިސާ .އއ
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުއްދައަކާ ނުލައި ތެލަށް ފައިސާ 

 .ދީފައިވުމާއި، އިންޖީނުގެއިން ތެޔޮވިއްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
 

21 

 އޭޕްރިލް މަހުގެ 2011މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މި ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ 
 ޖޫން މަހު 2011 (ވިހިހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަރުފިޔާ) 20,989.00މުސާރައަށްވާ 

އެމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުން ލަސްވެފައިވަނީ އެ ، ދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި
މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، .މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އއ

ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކީ މިމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި 
މައްސަލައަކަށް ނުވާތީއާއި، ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކީ ސިއްހީ 
ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފައިސާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ 

 .މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ
 

މާޅޮހު . އޭޕްރީލް މަހުގެ މުސާރަ ނުދީ، އއ2011 ހެލްތް ވޯކަރުންނަށް 3މާޅޮހު .އއ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ނާއިބާ ދެމީހުން އެފައިސާތައް 

 .ނަގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގަމުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކާއި ޢިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަށް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް .ލ
ނޑުމަށް  ނޑާފައިވަނީ އެސްޓިމޭޓްތައް ކެ ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްތައް ކަ

އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށްވެފައި އެސްޓިމޭޓްތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ 
 ފަރާތުން ކަމަށް ވުމުން 5ލިޔުމުގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސޮއިނުކޮށްވަނީ 

ނޑާފައިވަނީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި   ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައިކަން 45 ފަރާތުގެ ތެރެއިން 50އެސްޓިމޭޓް ކަ
ނޑީ 3ލިޔެކިޔުމުން އެގެން އޮތުމުންނާއި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި   ފަރާތުގެ ވާހަކައިން އެސްޓިމޭޓްތައް ކެ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  ނޑުމަށް ކަ އެސްޓިމޭޓްތައް ކެ
 .މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެހާޒިރުގައިކަން އެނގޭތީ  

ވަނަ 2011ގަމުގެ މަގުތައް ކުނިކަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން .ލ
ނޑާފައިވަނީ އެތަކެތި  އަހަރުގެ މެއިމަހު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އެސްޓިމޭޓްތައް ކަ

 .ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 ފަރާތުން 2ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް އާންމުކޮށް ޑީސަލް ގަނެފައިވަނީ މަދުވެގެން .ލ
 01/2010އަގުބަލައިގެން އެންމެ ކުޑައަގު ލިބޭ ފަރާތަކުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ނަންބަރު 

އަގުބަލާ ފޯމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ބުނާ ފިހާރައިން ޑީސަލް ގަނެފައިނުވާކަމާއި މި 
އަގުބަލާ ފޯމާ ގުޅިގެން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޑީސަލް ގަނެފައިވަނީ އެންމެ 
ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދެވެން ނެތުމުން ކަމަށްވާތީ މިހިސާބުން މިމައްސަލަ 

 .ނިންމީއެވެ
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް 2011

 ފަހަރެއްގެ 3 ބިލް ހަދައިގެން 2ޑީސަލް ގަނެފައިވާ ފިހާރައިން އެއްދުވަހާ ޑީސަލް ގެނައުމަށްފަހު 
ވަނަ އަހަރުގައި އެހެން ފިހާރައަކުން ޑީސަލް 2011މަތިން ޑީސަލް ގަނެފައިވިނަމަވެސް 

ގަތުމުގައިވެސް ބައެއްފަހަރު މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، ފިހާރައިން 
އަގުބަލާފޯމުގައި ވަކިފަރާތެއްގެ ނަންޖަހައި ސޮއިކުރަނީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު 

ކަމުގައިވީނަމަވެސް މިގޮތަށް އެފަރާތުގެ ސޮއިކުރަނީ އެފަރާތުން ބުނެގެންކަމަށް އޭނާއާއި ކުނަހަންދޫ 
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ބުނެފައިވާތީއާއި، ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ޑީސަލް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް 

 ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި 2ވަނަ އަހަރު 2011ހޯދުމަށް 
އެސްޓިމޭޓްތައް ބާޠިލްކުރަންޖެހުމާއި އިންޖީނުގެ ހިންގުން ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމުގެ 

މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާތީ އިންޖީނުގެއަށް ތެޔޮ ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 
ހޯދުން މަޑުޖައްސާލެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބުނެފައިވުމާއި އަދި ލިޔުންތަކުންވެސް މިކަން 

 ބިލް ހަދައިގެން ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 2އެނގޭތީ އެއްދުވަހާ ތެޔޮ ގަނެ 
 .މިކަމުން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދަންކަން ބެލެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 
 

ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ގަތުމުގައި ތެޔޮވިއްކާ ތިން .ލ
ތަނަކުން އަގު ބެލިނަމަވެސް ޑީސަލް ގަނެފައި ހުންނަނީ އެންމެ ބޮޑު އަގު ޖަހާދީފައިވާ 

ގަންނަން ބޭނުންވާ "ކުނަހަންދޫ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ .ފިހާރައިން ކަމަށާއި މިގޮތުން ލ
 3000ގައި 2010 ޖެނުއަރީ 04 އިން 01/2010ނަންބަރު " ތަކެތީގެ އަގުބަލާ ފޯމު

ލީޓަރުގެ ޑީސަލްގެ އަގު ތިން ފިހާރައަކުން ބަލާފައިވާއިރު އެންމެ ބޮޑު އަގު ޖަހާދީފައިވާ 
ކުނަހަންދޫ .ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލ.ފިހާރައިން ޑީސަލް ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި ލ

ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަތުމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި އިންޖީނުގެއަށް ގަތް 2011ކަމަށާއި މިގޮތުން 

 ބިލެއް ހަދައިގެން ގަނެފައިވާކަމަށާއި އަދި އަގުބެލުމުގައި 2 ފީފާ ޑީސަލް ގަތް އިރު 10
އޮޅުވާލައިގެން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަގުބަލާ ޝީޓް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 

 .މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތް 4އުކުޅަހު ސްކޫލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި .އއވަނަ އަހަރު  2009
އުކުޅަހު ސްކޫލުން މި .ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިއުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލިއިރު، އއ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި މުޢާމަލާތްކޮށްގެން 
އެމިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން އެމިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައިކަމަށްވެފައި، މި މަސައްކަތް 

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދުން އިޢުލާންކޮށްގެން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެޑިއުކޭޝަން 
އޭ .ޓީ.އުކުޅަހު ސްކޫލުގެ ޕީ.މިނިސްޓްރީން މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އއ

އޭގެ މެމްބަރުންނާއި .ޓީ.އޭގެ ފަރާތުން މިމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ޕީ.ޓީ.އަށްކަމަށްވެފައި، ޕީ
އޭ އަށް ލިބިފައިވާ .ޓީ.ރަށުތެރެއިން އާއްމުން ނަގައިގެން ދުވަހު މުސާރައަށްކަމަށްވެފައި، ޕީ

މަސައްކަތެއްގައި އެފަރާތަށް ފެންނަ ބަޔަކު ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވުމަކީ އެފަރާތުގެ 
 3ހައްޤެއްކަމަށްވާއިރު، އެފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޚަރަދު ދެއްވި 

 ކްލާސް ރޫމް އަޅާގޮތަށް 4 ކްލާސްރޫމާއި އެކުޖުމްލަ 1އޭ ގެ ޚަރަދުގައި އަޅާދޭ .ޓީ.ކްލާސް ރޫމާއި، ޕީ
އޭ އިން އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއިއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ މަދަނީ .ޓީ.ޕީ، ކަމަށްވެފައި

އުކުޅަހު ރކ ކޮމެޓީން ނަގާފައިވާ އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އަނބުރާ .އޭ އިން އއ.ޓީ.ހައްޤަކަށްވާއިރު، ޕީ
ރކ ކޮމެޓީއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭތީއާއި، މި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި 

 .ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވޭކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ

 

 ކްލާސްރޫމްގެ 4އުކުޅަހު ސްކޫލުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި . ވަނަ އަހަރު އއ2009
 .މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގައިހުރި 
ލިޔުންތަކުންނާއި މިކަމާބެހޭ އެމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާނުން، އެމުވައްޒަފު މެލޭޝިޔާގެ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދާ ކޯހަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ކޯހުގައި ހުންނަ ދުވަސްވަރު ކޯހުގެ ، އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ސްޓްރެޖިކް ޕްލޭނާގުޅުންހުރި ކޯހެއްކަމާއި

ފީއާއި ލިވިންގ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ މީހުންގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް 2008
ފިޤްހު އަދި )ޔުނިވަރސިޓީގައި މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

، ކޯހުގައި ހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފެއް (އުޞޫލުލް ފިޤްހު

 ވަނަ 2009އެކޯހުގެ ފީއާ ލިވިންގ އެލަވަންސް ހޯދުމަށް އެދި އެމިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން، 
އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ފޮނުވި 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

އެގޮތުން، އޭނާއަށް . ތެރެއިން ފައިސާގެ އެހީވެދޭމީހުނާއެކު ކުރެވޭ އިޤްރާރުގެ ދަށުންކަން އެނގެއެވެ
ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވަނީ، ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެންކަމާއި، ކޯހުގެ ފީއާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު އޭނާއަށް 

ދިނުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ފައިސާ ހޯދާފައިވަނީ، އެފަދަ 
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުންކަން އެނގެއެވެ އަދި އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ . ކަންކަންކުރަން ސަރުކާރުން ކަ

ޚަރަދުތަކަކީ، އޭނާ ކޯހުގައި ފުރި ހިސާބުން، ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ 
އެހެންކަމުން، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަޖެޓުން އޭނާއަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމެއް . ޚަރަދުތަކެވެ

ހަމައެއާއެކު، ކޯހުގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި އޭނާ ފޮނުވި ސިޓީއަށް އިސްލާމިކް . އެނގޭކަންނެތެވެ
މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި، ކޯހުގެ ފީއާއި ލިވިންގ އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން 2009ދަތިކަމުގައި ލިޔެފައިވަނީ، 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން 2008އެހެންކަމުން، . ބޮޑުބައެއް އުނިކޮށްފައިވާތީކަން އެނގެއެވެ

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް 
ކޯހުގައި ހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  (ފިޤްހު އަދި އުޞޫލުލް ފިޤްހު)ނޮލެޖް އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

އެކޯހުގެ ފީއާ ލިވިންގ އެލަވަންސް ހޯދުމަށް އެދި އެމިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން، ، އެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފު
 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް 2009

ފޮނުވި ބަޖެޓުގައި އެކޯހުގެ ޚަރަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 
ހިމަނުއްވާފައިނުވާތީ، އެފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް ޖަވާބުދީފައިވަނިކޮށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެފައިސާ ހޯދައި، ވަކިމީހަކަށް ފައިދާ 2009ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދީގެން، 
ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤީޤުން ސާބިތުވާން ނެތުމުން، 

 .މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ
 
 

ބަޖެޓުގައި އެކޯހުގެ ޚަރަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 
ހިމަނުއްވާފައިނުވާތީ، އެފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް ޖަވާބުދީފައިވަނިކޮށް، ފިނޭންސް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެފައިސާ ހޯއްދަވައި، 2009މިނިސްޓްރީއަށް ދޮގުމަޢްލޫމާތު ދީގެން، 
 "ވަކިމީހަކަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވިލިނގިލީގެ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ގޭގެއަށް .ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ގއ
ނޑައެޅުމުގައި، ވިލިނގިލީ  ފައިސާގެއެހީ ހަމަޖެއްސުމުގައާއި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ގެތައް ކަ

ކުޑަކަތީބު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް، ހެއްކާއި ޤަރީނާ 
ލިބިފައިނުވާތީއާއި އެކަން ގެންގޮސްފައިއޮތްގޮތަށްބަލާއިރު، ކުޑަކަތީބަށް އެފަދަ ނުފޫޒެއް ފޯރުވޭގޮތަށް 

 .އޮތްކަމެއްކަމަށްވެސް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމީއެވެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވިލިނގިލީގެ ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ސާވޭކުރި .ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ގއ
ށް ބުނާ މައްސަލާގައި، ވިލިނގިލީ ކުޑަކަތީބު މިނިސްޓްރީގެ ސާރވޭޔަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީފައިވާކަމަ

އިޢުތިރާފްވެފައި ނުވުމާއި، އަދި ގެތައްސާވޭކުރި ޓީމުގެ އިސްފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ފަރާތުންވެސް 
މިކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، މިކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކިބަހެއް ލިބިފައިނުވާތީ، 

 ވިލިނގިލީ ކުޑަކަތީބު ރިޝްވަތުދިންކަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސާރވޭޔަރުންނަށް
 .ސާބިތުވާން ނެތްކަމަށް ނިންމީއެވެ

ވާ ބަދަލުކޮށް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައިވިލިނގިލީ ކުޑަކަތީބު ގެ ސާރވޭ ފޯމް ރައްޔިތެއްގެ ގޭ
ބުނާއިރު، އެގެއަކީ، އެހެން މީހެއްގެ ގެއެއްކަމާއި، ސަރވޭ ފޯމް ބަދަލުކޮށް ލިސްޓުން ކަމަށް

އުނިކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާގެ ގެއަކީ އެހެން ގެއެއް ކަމާއި، އެގެއަކީ، އަލަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި 
އަދި ލިސްޓުން އުނިކުރިކަމަށް ބުނާ ގެ އަކީ . ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެއެއްކަން އެނގެއެވެ

އެގޭގެ ފަރާތުން އެގޭގެ ވެރިފަރާތުން ކޮށްފައިވާ . މަރާމާތުކުރަން ހަމަޖެއްސިގެއެއްކަންވެސް އެނގެއެވެ
ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރުވެސް އެކަމަކީ، އެގެއާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިން އެގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ދަރިފުޅު 

އެހެންކަމުން، . މަޢުލޫމާތުދިންގޮތުން ދިމާވިކަމެއްކަމަށް ގޭގެވެރިފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގެއެވެ
މިކަމަކީ އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްނޫންކަމަށް 

ނޑައަޅައި، ލިސްޓޫން އުނިކުރިކަމަށްބުނާ ގޭގެ ސާވޭފޯމް ކުޑަކަތީބު ބަދަލުކުރިކަން  ކަ
 .ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީ، މިހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

ވިލިނގިލީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހުނު ގެތައް ސާރވޭ ކުރުމުގައި .ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން ގއ
ވިލިނގިލީ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުރި ކުޑަކަތީބު ސާރވޭކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ފޯމްތަކާއި 

ކޮށްގެން އޭނާގެ ތިމާގެ އަދި ރައްޓެހިންގެ  ބޭނުންލިޔެކިޔުންތައް އޮޅުވާލައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ގެތައް އެޅުމަށާއި އަލުން އެޅެން ނެތް ގެތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖެއްސުމަށް 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން ގެތައް ސާރވޭކުރި ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 ގެގެ ވިލިނގިލީ ރައްޔިތެއްމިނިސްޓްރީގެ ސާރވޭޔަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި 

ޕީ އަށް ސަޕޯޓުކުރާތީ .ޑީ.އެމްއޭނާ ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ހަލާކުވެ ނެތިގެން ގޮސްފައިވާއިރުވެސް 
 . މައްސަލަބުނާ ކުޑަކަތީބުވަނީ އެގޭގެ ސާރވޭ ފޯމް ބަދަލުކޮށް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައިކަމަށް
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 ނަންބަރު

ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ދިގުމުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކިޔަވަން ގޮސްފައިވަނިކޮށް . ކެންދޫ ރކ.ބ
 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ ހަމައަށް 2009 ،އޭނާގެ އެލަވަންސް ފައިސާ ކޮމެޓީގެ ނާއިބްރައީސް

.  ރކ،ނަގަމުންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، އެފައިސާ
ކޮމެޓީގެ . ނަމަވެސް އެފައިސާ ރކ. ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ

 އަށްފަހު 2008 އޮކްޓޯބަރ 21.  އަށް ރައްދުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެސެކްރެޓަރީފަރާތުން 
 ވަނަ 11ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދުގެ .  ދީފައިވަނީ ރކސެކްރެޓަރީއަށްކޮމެޓީގެ މަޤާމުގެ އެލެވަންސް . ރކ

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަމުން އޭނާ . ކެންދޫ ރކ. ގައި ވާގޮތުގެމަތިން، ބ (ށ)މާއްދާގެ 
ނަމަވެސް އެފައިސާ އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް . ވަކިވެފައިވަނިކޮށެވެ

.  ރކއޭނާއެހެންކަމުން . ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ބެލެވޭނެވަރަށް ހެކިލިބިފައި ނުވެއެވެ
އަކީ، އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ  ރުފިޔ2,200.00ާކޮމެޓީން ވަކިވެފައިވާ މުއްދަތުގައި އޭނާއަށް ދީފައިވާ 

ފައިސާއެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، އެފައިސާއަށް ޒިންވާންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ އަތުން އެފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު، 
ކެންދޫ .އެފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު، އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ބ

 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ
 

ކ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ގަވާއިދުން ކޮމިޓީން ވަކިވެ، ދިގުމުއްދަތަކަށް ކިޔަވަން .ކެންދޫ ރ.ބ
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ އެލަވަންސް ފައިސާ ކޮމިޓީގެ ނާއިބްރައީސް 

 . ސެޕްޓެމްބަރ މަހާ ހަމައަށް ނަގަމުންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލ2009ަ
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މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބަލާ ތަޙްޤީޤު ކުރިއިރު، ވަކިފަރާތަކަށް އެވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް 
އެހެންނަމަވެސް އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ . ކޮށްފައިވާކަމެއް ޘާބިތުކަމާއެކު ފާހަގަވެފައި ނުވެއެވެ

އަދި ހަމަ . ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސިމީހާއާ އެކިގޮތްގޮތުން ގުޅުން އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ
އެއާއެކު މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މެމްބަރުންނާއި ގުޅުން އޮތްކަމަށްވެސް 

އަދި އިވެލުއޭޝަން ޝީޓަށް ގެނައި އުނިއިތުރުގެ ސަބަބުންވެސް އެއްވެސް ގޮތަކަށް . ފާހަގަކުރެވުނެވެ
އެއްވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާތީ، އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ ވަކި މީހެއްގެ 
. ޕޮއިންޓްތައް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުން އުނިކުރުމަކީ ފާހަގަވާވަރުގެ ބަދަލެއްކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ

އިސްދޫގައި އަލަށް އާބާދުވާ ޞަރަޙައްދުގައި ހަދާފައިވާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ .ލ
ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކިމީހަކަށް ފައިދާވާގޮތަށްކަމަށް ބުނެ 

 .މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
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 ނަންބަރު

އެހެންކަމުން އޭނާއަށް އިސްދޫގައި އަލަށް އާބާދުވާ ޞަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގެ 
މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަކިބައެއްގެ ނުފޫޒުން ނުވަތަ ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި 
އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލެވޭނެވަރަށް ހެކިތަކެއް ލިބިފައި ނެތުމާއެކު މިހިސާބުން މިމައްސަލަ 

 .ނިންމީއެވެ

 

އިސްދޫގައި އަލަށް އާބާދުކުރާ ޞަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހަކަށް .ލ
ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހަކު އުޅުނު ދުވަސްވަރު އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަށް އޭނާއަށް 

އެހެންކަމުން އިސްދޫކަޅައިދޫ އޮފީހާއި އޭނާ އާއި ދެމެދު . ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ދިނުމަށް އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި 

 .ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ
 

ކުނަހަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ސެކިއުރިޓީކަމްޑްރައިވަރ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ކުރި .ލ
 ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 3އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކޮށްފައިވަނީ 

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއަކުން ކަމަށްވުމާއި އަދި ދެވަނަ އިންޓަރވިއުއެއް ސައުތު ސެންޓްރަލް ހެލްތު 
ސާރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވުމާއި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސައުތު 

ސެންޓްރަލް ހެލްތު ސާރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަނުންކަމަށްވާތީއާއި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި ފަރާތަކީ 
އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްކަމަށްވާތީ، އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ވަޒީފާ ލިބުނު 

ފަރާތުގެ ބޭބެ ހިމެނުނު ނަމަވެސް އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި އޭނާގެ ބޭބެގެ ނުފޫޒުން 
 .ކަމެއްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 
 

ކުނަހަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރަކު ހޯދުމަށް އެމަރުކަޒުން .ލ
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި 2011

 ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެމަޤާމު ލިބިފައިވަނީ ފެންވަރުގެ ގޮތުން ދަށް ފަރާތަށްކަމަށާއި، އެމަޤާމު 2
ލިބުނު ފަރާތަށް ވެހިކަލްވެސް ދުއްވަން ނޭނގޭކަމަށާއި، އޭނާއަށް އެމަޤާމު ލިބިފައިވަނީ އޭނާގެ 

ދެބެންގެ ދެދަރި ބޭބެއެއްކަމަށްވާ ކުނަހަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަޤާމުގެ 
 .ނުފޫޒުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ހިތަދޫ އޮފީހުގެ ކައުންސިލަރު، ކައުންސިލަރު ކަމާ 
ހިތަދޫ އޮފީހާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދެއްހެން . ޙަވާލުވެހުރި ދުވަސްވަރު ލ

ނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ . ކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
ޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާ ހަމައެކަނި މަސައްކަތްކަމަށްވާ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ 

ރައްކާކުރުމަށް ހެދި ދެތާނގީގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަ 
ނަމަވެސް އެމަސައްކަތަކއޭނާއަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް އަދި އޭނާގެ ވާރކްޝޮޕަށް ފައިދާއެއް . ކުރެވެއެވެ

 .ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ
 

ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށް ހެދި ދެތާނގީގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި 
ނަމަވެސް އެކަން ކޮށްފައިވަނީ . މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއެއްގޮތަށް ދެފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީ، .ރކ
އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރުމަށް 

 .ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ނިންމީއެވެ.ސަމާލުވުމަށް ލ
 

އަލަށް އާބާދުވާ ހިސާބުގެ ގޭގެއަށް ކަރަންޓް ގުޅައިދިނުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާފައިހުރި 
ސަޕްލައިތައް، ކައުންސިލަރަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ގޭގެއަށް ގުޅައިދެމުން ގެންގޮސްފައިވާ 

 ގެއަށް ސަޕްލައި ގުޅައިދީފައިވާކަމަށާއި، 2ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކުރިން ކަރަންޓް ލާފައިވާ 
ކައުންސިލަރު ހިތަދޫ އޮފީހާ ޙަވާލުވިފަހުން އެއޮފީހުގެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައްވެސް ކުރަމުން 

 .ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
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ގައި، ތިލަފުށި ބިން ހިއްކާދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ 2010 އޭޕްރީލް 5ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން، 
 ޖޫން 24އައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް .އޯ.އައި ހުށަހެޅުމަށް، އިޢުލާން ކުރުމުން، އީ.އޯ.ފަރާތްތަކުން އީ

 ޖުލައި 20ޕީ ދޫކުރުމުން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނޭޅުމުން، .އެފް.ގައި އާރ2010ު
އައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި .އޯ. ގައި ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ ރިވިއު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުން، އ2010ީ

 ފަރާތަކަށް 6 ގައި 2010 އޯގަސްޓް 08މިގޮތުން، . އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ
އައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ .އޯ.އީ. މަޝްވަރާކުރުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވާފައިވެއެވެ

ދައުވަތު ދިނުމުން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނޭޅުމުން، ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމަށް 

ތިލަފުށިގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް 

 .ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ނިންމާފައިވަނީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޯޑުން ނޫންކަމަށްވާތީއާއި، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން، ތިލަފުށި 
ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ވަކި ފަރާތަކާ އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ބޯޑް ލަފާގެ މަތިންކަމަށް ނުވާތީއާއި، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން، 42
ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ މޮބިލައިޒޭޝަން ޕޭމަންޓޭއްގެ  (ތިން މިލިޔަން) 3،000،000.00އެފަރާތަށް 

ގައި ވާގޮތަށް  (ބ) ވަނަ މާއްދާގެ 31ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޯޑުގެ އިއްތިފާގުން ނިންމައިގެން ނޫންކަމަށްވާތީއާއި، ތިލަފުށި ހިއްކުމުގެ 

ގައި ކުރި 2010 އޭޕްރީލް 5ޕްރޮޖެކްޓް، އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން 
އިޢުލާންގައިވާގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސް ކުރާގޮތަށް ނޫންކަން ތިލަފުށި 

ގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ ޖެނެރަލް 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 30ކޯޕަރޭޝަނާއި އެފަރާތުން 
 ން އެގޭތީއާއި ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން އެފަރާތަށް މޮބިލައިޒޭޝަން ޕޭމަންޓެއްގެ 11.3ކޮންޑިޝަންގެ 

ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ ދީފައިވާއިރު، އެގްރިމެންޓްގެ  (ތިން މިލިއަން) 3،000،000.00ގޮތުގައި 
 ޚިލާފަށް އިންޖިނިއަރގެ އެޕްރޫވަލްއަކާއިނުލާ އެފައިސާ އެފަރާތަށް 11.2ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންގެ 

 ވަނަ 3ދީފައިވާތީއާއި، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ފުލް އެމައުންޓަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން އެޕްރޫވްކުރާ 
ފަރާތެއް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހެވީލޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޑޮލަރުގެ ތިން އުޅަނދު،  (އެއްމިލިޔަން އަށްލައްކަ ސާޅީސް ހާސް) 1،840،000.00
 އުޅަނދުގެ 3ގަބޫލުކޮށްފައިވާތީއާއި، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި 

އަގުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އެނގެން ނެތީސް އެއުޅަނދުތައް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާތީއާއި، 
 3އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

. އުޅަނދުގެ ސެކިއުރިތީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެވެ
ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެކުންފުނީގެ އެސެޓް ވިއްކުމާއި، އެހެންފަރާތަކަށް ދިނުމާއި ރަހުނު ކުރުމުގެ ބާރު 

 ވެސަލް ގަބޫލުކޮށްފައިވާތީ 3ލިބިދޭ ރިޒަލޫޝަނެއް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން ހުށަހަޅާފައި ނުވަނީސް އެ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން، ތިލަފުށި ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގައި ވަކި 
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާ ދިނުމަށް، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ 

 ޑިރެކްޓަރުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް 2ތިންމެމްބަރުންކަމުގައިވާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި، 
 ވަނަ 12ގެ (2000/2ގާނޫނު ނަންބަރ )ބެލެވޭތީ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު 

ދަށުން މިތިން ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  (ހ)މާއްދާގެ 
 .ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 
ތިލަފުށި ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ އިންޖިނިއަރާއި އެކު 

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން، ޕްރޮޖެކްޓް ނުނިމެނީސް އުވާލުމަށްފަހު، އިންޖިނިއަރެއް 
ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، ކުންފުނީގެ 

ނޑަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާކަމަށް  ނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އޮނިގަ އޮނިގަ
ނޑަށް  ބަޔަންކޮށްފައިވާތީ، ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް، ޕްރޮޖެކްޓްގެ އޮނިގަ
ބަދަލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް 

މަސައްކަތް ނިންމާ ނުލެވޭނެތީ، އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ 
ގޮތުން، އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށްކަމަށް ފެންނާތީ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 

ދަށުން މެނޭޖިންގ  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 12ގެ (2000/2ގާނޫނު ނަންބަރ )މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު 
 .ޑިރެކްޓަރގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

ތިލަފުށިގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމަށް ބިން ހިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ 
ގުޅިގެން، އަލުން ބިޑްކޮށްގެން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމުގައި ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނުން އެންގި 

ތިލަފުށީގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކާނެ ފަރާތެއް 
ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އަލުން ބިޑްކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން 
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިކޮޝަނުން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެކުންފުނިން ޢަމަލު ނުކުރާ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

ނޑައަޅައިދިނުމަށް  ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ސިވިލް އެންގުމަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ކަ
ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ކޯޓުގައި އެމައްސަލަ ކުރިއަށްދާތީ، ސިވިލް ކޯޓުން އެމައްސަލާގައި ހުކުމް 

 .ކުރަންދެން މިމައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށް ނިންމީއެވެ
 

ގައި ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 2011 އޯގަސްޓް 14
ގައި ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސްއަށް 2011 ޖޫން 26ތެރެއިން އެދުވަހު ދީފައިނުވާ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމުގައިވާ 

ދީފައިވާ ޕޭމަންޓާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި، ތިލަފުށި ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަލުން ބިޑަށް ލައިގެން ކުރިއަށް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމުގައި ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް -ގެންދިޔުމަށް   އެންޓި

ހުރިކަމަށް ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީލަފާ ލިބުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޙުކުމަކަށް އެދި 
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ބޯޑު ރިޒަލިއުޝަންގެ ކޮޕީ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާނެކަމަށް 

ގައި 2011 އޯގަސްޓް 21 އެކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އެންޑް ލީގަލް މެނޭޖަރ އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ
ގާތު އޭނާ އޭގެފަހުންވެސް އެ ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ، ތަޙްޤީޤުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި

 ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ،އެދުމުންވެސް އެލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިދީފައިނުވާތީ
ކޮރަޕްޝަން -އާއި، އެންޓި (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 17ގެ  (2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރ )ޤާނޫނު 

ގެ މައްޗަށް އޭނާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 27ގެ  (2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު )ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 
 .ށް ނިންމީއެވެދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަ

 

 .މައްސަލަ

ނޑިމާގެއާ ދެމެދުގެ އިންފާރުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ރާނާފައިވާ ތްބިލެމީދޫ .ދ ގެއާއި ދެތަ
 އާ ޚިލާފަށް އެ އޮފީހުގެ 8.04އަދި  (ށ)،(ހ) ގެ 4.06ފާރު ރާނާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 

 2006/3ގެ އެޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އަތޮޅު ކައުންސިލަރ.ދބަޖެޓްގައި ފައިސާ ނެތިކަމަށް ވާތީ، 
ގެ ދަށުން ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއްކަމަށް  (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 47ގެ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު)

ނޑިމާގޭގެ އިންފާރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ނަމުގައި ކުރީގެ .ދ މީދޫ ބިލެއްގެއާއި، ދެތަ
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން، .ދ

އޭނާއަށާއި، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފައިދާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، 
މިފާރު ރޭނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި އަދި ، އެގޮތުން
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފިޔަވަޅު 48ބެލެވޭނެ ޢަމަލަކަށްވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ 
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ .ދއެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިގެންވާތީ 

މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 
އަތޮޅު އޮފީހަށް . އިން ފެށިގެން ދ1986އަދި މިމައްސަލައަކީ ންނެވުމަށާއި މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެ

އަތޮޅު ކައުންސިލަރުކަމާ ހަވާލުވުމާ ހަމައަށްވެސް ޙައްލު ނުވެ އޭނާ  ވަނަ އަހަރު 2009ހުށަހެޅި، 
 ވަނަ ދުވަހުން 2009 ސެޕްޓެމްބަރު 03އޮތް މައްސަލައެއް ކަމުގައިވުމާއި، އޭނާ މަޤާމާ ޙަވާލުވެ 

ފެށިގެން މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން ކިތާބީ ހެކިތަކުން އެނގެން 
 6 މަހާއި 4 އަހަރާއި 1 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާފައިވަނީ   އޭގެ ،ހުރުމާއި
ދެ  ،  ވަނަ ދުވަހުގައިކަމުގައި ވުމާއި 2011 ފެބްރުއަރީ 05ފަހުން  (ދުވަސް 493ޖުމްލަ )ދުވަސް 

ގޯތީގެ އިމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭނި ފާރު ރާނުއްވާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 
 އާ ޚިލާފަށް އެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ 8.04އަދި  (ށ)، (ހ) ގެ 4.06

ނެތިކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ އިޢުލާނުކޮށްގެން ލިބުނު އަންދާސީ ހިސާބުތައް 
ބަލައިގެން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމުގައިވުމާއި، އިސްވެދެންނެވި ކަންކަން 

ގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު އަތޮޅު ކައުންސިލަރ.ދއެމަގުން ހުރުމުން މިމަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި 
ބޭނުންކޮށްގެން، އޭނާއަށާއި އެހެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮށްފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާން ނެތަތީ،
 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގެ 25ގެ  (ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންމީ  .އެވެކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 
 
 

ފައިސާދީގެން އިންފާރު ނުރޭނުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުންއާއި، މެދު ޕްރޮވިންސް 
އަތޮޅު އޮފީހަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް، މިފާރު ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރޭނުމަށް .އޮފީހުން ދ

ނިންމާފައިވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި އޭނައަށް ވޯޓް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް 
 .ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ 
ވޭވަށު ސެކިއުރިޓީ .ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ އިޢުލާނުން ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން މ

 ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އަތޮޅު 6ބެލެހެއްޓުމަށް 
ށްކަމަށް ކައޮފީހުން ނިންމާފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަ

ނުވާތީއާއި، ވޮޗަރުން އައުޓް ސޯސްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ވޭވަށު އޮފީހުގެ . އަތޮޅު އޮފީސްތަކަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، މކުންހޯމްއެފެއަރޒްގެ ފެކްސް މެސެޖަ

 ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ވަކިފަރާތަކާވޭވަށު .ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މ
ތީ، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ ން އެނގޭއަތޮޅު އޮފީހުގެ ނިންމުމެއްކަ

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ފެންނާތީ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
 މައްޗަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަރގެ.މގެ ދަށުން  (ހ) މާއްދާގެ 12ގެ  (2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު )

 .އެވެދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީ
 

ވޭވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން .މ
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މަދުން ޕޮއިންޓް 

 .ލިބުނު ފަރާތާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑު .ޅ ނޑުގައި އޮތް ވެލިގަ  ފޫޓަށް ކޮނެ ނަގައި ފުރާނައިގެން އައުވެލި އަޅައި 1ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަ
ގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 08ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ގައި މަޢުލޫމާތު 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 14އޮފީހުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާތީއާއި، އެއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 
ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަނެ، އެއަންދާސީ ހިސާބުތައް 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 20ދީފައިވާތީއާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާތީއާއި، 2010 އޮކްޓޯބަރ 05 ގައި އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
 އޮކްޓޯބަރ 21މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިގެންކަމަށްވާތީއާއި، 

 15ގައި މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 2010
ގެ 2010 އޮކްޓޯބަރ 31ގައި ކަމަށްވާތީ، 2010 އޮކްޓޯބަރ 31ވަނަ ބާބު ނެރެ އާންމުކޮށްފައިވަނީ 

ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެބާބަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް 

ނޑު ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ .ޅ ނޑުގެ ފަސްގަ ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަދަ
 ވަނަ މާއްދާގައި 29ގެ 15ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

 .ބުނެފައިވާގޮތަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދާފައިވަނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެންކަމަށްވާތީ ، ނުފެންނާތީއާއި
. މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 
ނޑު .ޅ ނޑުގައި އޮތް ވެލިގަ  ފޫޓަށް ކޮނެ ނަގައި ފުރާނައިގެން އައުވެލި އަޅައި 1ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަ

އަތޮޅު އޮފީހުން ކުރި އިޢުލާނާއި .ރޯލަރުއަޅައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޅ
 ލިޔުމުން ،ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދަސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލުކަމަށް ނުވާތީ، މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެ ހޯދުމަށް ކުރާ 
އިޢުލާންތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި، އެއިޢުލާންތަކާއި 

ގުޅިގެން ލިޔުމުން ދޭ މަޢުލޫމާތުގައި ހިމެނޭ ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލު، އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުން 
 .ށް ނިންމީއެވެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަ.ކުރުމަށް ޅ

 

 ނަމެއްގައި 4މަނަދޫ ކޯޓުގެ ކުޑަދޮރާއި، ބޮޑުދޮރުގެ ފެންލައިޓްގައި ބިއްލޫރިޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް، .ނ
ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކަކީ، އެއްފަރާތަކުން ހެދި އެސްޓިމޭޓްތަކެއްކަމަށްވާތީއާއި، އޭގެތެރެއިން 

ދެއެސްޓިމޭޓްގައިވަނީ އެއްއަގުތަކެއްކަމަށްވާތީއާއި، އެމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން 
އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު، އަނެއް ދެފަރާތުގެ އެސްޓިމޭޓުގައިވާ ޖުމްލަ އަގަށްވުރެ 

ކުޑަކޮށްލުމުގެގޮތުން ބައެއް އަދަދުތަކަށް ކުދިކުދި ބަދަލު ގެނައުންފިޔަވައި، މި އެސްޓިމޭޓްގައިވެސް 
އަގުތަށް ހުރީ އަނެއް ދެއެސްޓިމޭޓާ އެއްގޮތަށްކަމަށްވާތީ، މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ 8.46
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 8.46މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިއުންތަކާއެކު ފޮނުވައި 
 . މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

މަނަދޫ ކޯޓް މަރާމާތުކުރުމާއި، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ .ނ
އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްފަރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްފޯމެޓަކަށްކަމަށާއި، 

ފަރާތް 3އެމަސައްކަތްތަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްތަނެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ 
ގުޅިގެންކަމަށާއި، މިތިންފަރާތްވެސް އަގު ހުށަހަޅަނީ ވަކިވަކިންކަމަށާއި، މިކަމަކީ ދައުލަތުގެ 

 .އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށްބުނާ މައްސަލ8.46ަމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، ނީލަމުން ނެގި ތަކެއްޗަށް އެތަކެތި ނެގި ފަރާތްތަކުން ފައިސާ 
ދައްކަންޖެހެނީ ނީލަމުން ނެގި ތަކެއްޗާއި އެތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް ޗިޓެއް 

ފޮނުވުމުންކަމަށްވެފައި، އެޗިޓް އޭނާއަށް ޙަވާލުނުކުރެވި އޮވެ، އެޗިޓަށް ޢަމަލުނުކުރާކަމަށް 
ބެލެވެންނެތުމާއެކު، އޭނާ ނީލަމުން ނެގި ތަކެއްޗަށް ފައިސާދެއްކުމަށް އޭނާއަށް ޗިޓް ފޮނުވައި، އޭނާ 

ނީލަމުން ނެގި ތަކެތީގެ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް 
 .ނިންމީއެވެ

 

ނީލަމުން ނެގި ތަކެތީގެ ޗިޓް ޙަވާލުކުރުމަކީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީސްގެ 
މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ނުވާތީއާއި، އެޗިޓް ރައްދުނުކުރެވިވަނީ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުވެތިބި މުވައްޒަފުންގެ 
ފަރާތުންކަމަށްވާތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް އޭނާއަށް 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ހޯދައިދިންކަމަށް ބެލެވެންނެތްކަމަށް ކަ

 

ގައި ނީލަން ކީއިރު، ކުނަހަންދޫ 2011ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް، އޭޕްރިލް .ލ
 2 ރުއް ނަގާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އ2ެމެޖިސްޓްރޭޓް އެތަނުން 

ރުކައްވާ ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާކަމަށާއި، އެކަން ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް އެނގޭއިރުވެސް 
 .އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

38 

 އަށް ކުނަހަންދޫ 2011 ޖޫން 12 އިން 2011 މެއި 30މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، 
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުރީ ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި މާލޭގައިކަމަށް ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން 

ސޮއިކުރާ ޙާޟިރީގައި ލިޔެފައިވީނަމަވެސް މިދަތުރުގައި މާލެ ދިޔުމާގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކަށް 
މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އޮތްކަމަށް ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ޚަރަދެއްކޮށްފައިނުވާތީ

 .އެވެބެލެވެން ނެތުމާއެކު މިހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމީ

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ 2011ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް .ލ
 ދުވަހަކީ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި 7އަންހެނުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެއަށް ގޮސް ހުރި 

 ދުވަސްކަމުގައި ހަދައި، އެގޮތަށް ހާޟިރީގައި ލިޔެފައިވާކަމަށް ބުނާ 7މާލެއަށް ދިޔަ 
 .މައްސަލަ

39 

 ގެއެއްގެ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅިއިރުގައާއި، 2ހިތަދޫ .ލ
އެދެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި، ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދިއިރުގައި، ބޮޑުކަތީބު ހުރީ  ޗުއްޓީގައިކަން އޭނާގެ 

ބަހުންނާއި، ހިތަދޫ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީން އެނގެންއޮތުމާއި، މިދެންނެވި ދެގޯތީގެ 
ރަޖިސްޓްރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ކަތީބުކަން އެދެރަޖިސްޓްރީއަށް ބެލުމުން އެންގެންއޮތުމާއި، ރެވެނިއު 

ހިތަދޫ ބޮޑުކަތީބު  ބުނެގެން . ހިތަދޫ ގެއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭމްޕް ލ. ލ
ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެތައްފަހަރެއްގެ މަތިން ރަށުއޮފީހަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ސްޓޭމްޕަށް ވާނުވާ ނޭނގޭތީ ފަހުން ޙަވާލުކުރަނީ ސްޓޭމްޕްގެ 
އަނެއްފަރާތުގައި ދެކުނުގެ ޖަހާފައިކަމަށާއި، އޭގެފަހުން ރަށުކައުންސިލަރ ބޮޑުކަތީބުގެ މޭޒު 
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ސްޓޭމްޕްތައް ބޮޑުކަތީބަށް އޭނާ ނުދޭކަމަށްބުނެ މައްސަލައިގެ އަސްލަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، 
 ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ދިންތަން ފެންނާނެ ފަރާތެއް ނެތްކަމަށް ކަތީބު 4އޭނާގެ އަތަށް ކަތީބު، 

ނޑުހުރީ ތަޅުނުލާކަމަށް އޭރު ހިތަދޫ  ބުނެފައިވުމާއި، ބޮޑޫކަތީބު ޗުއްޓީގައި ހުރިއިރު އޭނާގެ މޭޒު ވަތްގަ
 ، ރެވެނިއުސްޓޭމްޕް ކަތީބ4ު ރުފިޔާގެ 10-/ކައުންސިލަރަކަށް ހުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު، 

ނޑައަޅައި އަދި އެދެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ  ބޮޑުކަތީބުގެގެ އަތަށް ދިންކަން ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަ
ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް ފޯމްލީތާ މަހެއްވެސް ނުވަނިސް އެދެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދާދީފައިވާކަން އެނގޭތީ، 

ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމުގެ ޕްރޮސީޖަރއަށް ރިއާއަތްކުރާއިރު އެދެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން 
ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ލަސްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ކަ

 

ނޑުގެ ތެރެއިން އެހެން ގެއެއްގެ ނަން ޖަހާފައިހުރި  ނޑު ސާފުކުރިއިރު ވަތްގަ ވަތްގަ
 .ސްޓޭމްޕްތަކެއް ފެނިފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

 


