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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން   02/03/2021

ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ގޭސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ިޕކަުޕ ވިއްކާ  

ށް މޯލްޑިވް ގޭސް ްޕރައިވެޓް  ފަރާތެއްގެ ނަންބަރު ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު ދިނުމުންކަމަ

ލިމިޓެޑްގެ ކުރީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަރ  ބުނިނަމަވެސް، އެކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގަކީ ކޯޓޭޝަން   

ހުށަހެޅި އަނެއް ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްކަމަށްވާތީއާއި، މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް  

ޓޭޝަން ބޭސްޑް ްޕރޮކިޔުމަންޓް"ގެ ދަށުން މުދާ ހޯދުމުގައި  ގައިވާގޮތުން "ކޯ 2017ޮޕލިސީ 

އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް  

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ބޭނުންވާ "ކޯރ ްޕރޮޑަކްޓް" ނޫން އެހެން ތަކެތި ގަންނައިރު  

(ފަސްސަތޭކަ ހާސް)   500,000.00ޞޫލަކީ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ޢަމަލުކުރާ އާންމު އު

  3ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ގަންނާނީ ކޯޓޭޝަން އުޞޫލުން 

ނަމަވެސް އެމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ކުންފުންޏަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ   ،ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެންކަމަށާއި

  ،(ފަސްސަތޭކަ ހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުވީނަމަވެސް 500,000.00މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ބިޑަށް ހުޅުވާލުމަކާ ނުލައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހުއްދައާއެކު އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް 

ން ތަޙްޤީޤުން އެނގިފައިވާތީއާއި، ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ  ހޯދިދާނެކަ 

ޑިރެކްޓަރއަކީ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ އާޢިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށް  

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ  ތަޙްޤީޤުގައި ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ދެ 

މޯލްޑިވް ގޭސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާއި 

ވާދަވެރި ބީލަމަކާ  ،ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން

ިޕކަްޕ ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  2ނުލައި ްޕރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޑިރެކްޓަރ އަދި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް މި ކޮމިޝަނުގެ  

ތަޙްޤީޤުން ހޯދައި ބެލިބެލުމުން މި ތިން ފަރާތުގެ މެދުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝައްކުކުރެވޭފަދަ  

ތީއާއި، މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ދެ ިޕކަުޕ ގަތުމުގެ  މުޢާމަލާތެއް ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވާ 

މަސައްކަތް ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމުގައި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ  

އަދި މި މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވް   ،ން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުބައިވެރިވެފައިވާކަ

ގޭސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާއި، ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  

ޝަކުވާގައި ބުނާ ްޕރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން ޝަރުޢީ   ،ބޭނުންކޮށްގެން

 އި ސާބިތު ކުރެވޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ކޯޓެއްގަ

 

މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، މީޑިއަމް ވޭވް ޓްރާންސްމިޝަން ްޕރޮޖެކްޓަށް ރާއްޖޭން   09/03/2021

ކްލިއަރ ކުރުމާއި ލޮޖިސްޓިކްގެ ޚަރަދުތަކާއި   ބޭރުން ގެނެވޭ ތަކެތި ވީހާވެސް އަވަހަށް ކަސްޓަމްސް

ލޮޖިސްޓިކްގެ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ީޕ.އެސް.އެމް އިން އެމަރޖެންސީ ގުޑްސް އެންޑް  

އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސްއަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ،   ،ސަރވިސަސް ރިކުއެސްޓް ރެއިޒްކޮށް

  ، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންވެއްޖެނަމަ މަޝްރޫޢު އިތުރަށް ލަސްވެކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން 

މުދަލަށް ޑެމަރޭޖް އަރައި ޖޫރިމަނާ އިތުރުވަމުން ދާތީކަން މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާން  

ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި، މީޑިއަމް ވޭވް ޓްރާންސްމިޝަން ްޕރޮޖެކްޓަށް ީޕ.އެސް.އެމްއިން 

މަރޭޖަސް އަރާފައިވާކަމާއި، އެ މުދާ ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެނައި މުދާ ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރ ނުކުރެވި ޑެ

މީޑިއަމް ވޭވް ޓްރާންސްމިޝަން ްޕރޮޖެކްޓަށް ތިލަފުށްޓަށް ނުގެންދެވި ލަސްވުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން  

މީޑިއަމްވޭވް ޓްރާންސްމިޝަން ނުބެހެއްޓި އަދި ީޕ.އެސް.އެމުން ފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޚިދުމަތް  

އެއީ އެމަރޖެންސީ ރިކުއެސްޓެއްގެ ރެއިޒްކޮށް މުދާ ކްލިއަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް   ، ހުއްޓޭނެފަދަ ހާލަތަކަށްވާތީ

ހޯދޭނެ ހާލަތަކަށްވާތީއާއި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ މީޑިއަމް ވޭވް ޓްރާންސްމިޝަން 

ބުރޫ  ްޕރޮޖެކްޓަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެނެވޭ ތަކެތި ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރ ނުކުރެވި އެ މަސައްކަތަށް 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ 

މީޑިއަމްވޭވް ޓްރާންސްމިޝަން ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓްގެ 

ބޭނުމަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވުނު މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއަރކޮށް، 

ޓަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ތިލަފުށީ ސައި

ގެންދިޔުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް  

 .ބުނާ މައްސަލަ

2 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އަރަމުންދާތީ މީޑިއަމް ވޭވް ްޕރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތަށް އެގްރީމެންޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް އެ  

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ީޕ.އެސް.އެމްއަށް ތަޢާރަފް ކޮށްދިން ކުންފުންޏެއްކަން ބަޔާންދިން 

 ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި،  

 

މީޑިއަމްވޭވް ްޕރޮޖެކްޓަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލަށް ޑެމަރޭޖަސް އަރާތީ، އެވަގުތަށް އެމަރޖެންސީ  

ރިކުއެސްޓެއް ރެއިޒްކޮށް މުދާ ކްލިއަރކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އޭގެފަހުން، މީޑިއަމްވޭވް ްޕރޮޖެކްޓަށް ރާއްޖޭން  

އިން   2018ނޮވެމްބަރު  22ށް ބޭރުން ގެންނަ ތަކެތި ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަ 

ފެށިގެން ީޕ.އެސް.އެމް އިން ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ރިކުއެސްޓް ރެއިޒްކޮށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައި 

މި މައްސަލާގައި   ، މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ

ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ  ީޕ.އެސް.އެމްގެ މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  -(އެންޓި 2008/13މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހެކި ޤަރީނާ ނެތުމުން

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

 މަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން  -އެންޓި ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީގުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 09/03/2021

ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު  

ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ   ،ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރުމަށް-ކުރެވޭ ފަރާތް އެންޓި 

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް މި މައްސަލައާ ، އަމުރު ފޮނުވާފައިވާކަމާއި

 ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުން ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަމާއި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އާންމު  -ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ އެންޓި -އެންޓި

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ  -(ރ) ގައި އެންޓި ވަނަ މާއްދާގެ  29ޤަވާއިދުގެ 

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާޒިރުވާން ވާނެކަމަށާއި މަޤްބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން  ، އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް

  1ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ ލަސްވެގެން 

  ،(އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ލިޔުމަކުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެކަމަށާއި

-އެންޓި ، މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

-ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުން އެންޓިކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ދެ އަމުރާ ގުޅިގެން ވެސް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް   29ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ 

 ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

ރާތަށް  މި ކޮމިޝަނުން ތަހުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަ 

ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި ފޮނުވާފައިވާ އަމުރުތަކާ ޙަވާލުވީ އޭނާކަމަށާއި އެ އަމުރުތަކާ ހަވާލުވިއިރު އޭނާ ހުރީ  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު އޭނާއަށް  -މާލޭގައިކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާކަމާއި އެންޓި

އްޞަ އެންގުން ބައި އޭނާ ނުކިޔާތީ އެ އަމުރުގެ ޚާއްޞަ  ލިބުމުން އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާ

(އެކެއް) ގަޑިއިރުކުރިން   1ވަނަ ނަންބަރުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ގަޑީގެ  3އެންގުމުގެ 

ކޮރަޕްޝަން  -ހާޒިރުނުވެވޭ ވާހަކަ އަންގަންޖެހޭކަމެއް އޭނާއަށް އެނގިފައި ނެތްކަމަށާއި އަދި އެންޓި 

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ވެސް   29ވާއިދުގެ ކޮމިޝަނުގެ ޢާއްމު ގަ 

   ،ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް އޭނާއަށް ކުރިން އެނގިފައި

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މޯލްޑިވިއަން  2017ޕަބްލިކް ސަރވިސް މިޑިއާއިން 

ގެ ސެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި  2އައިޑަލް ސީޒަން 

ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާ ޒާތުގެ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނާ 

ޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަޙްޤީޤަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމި 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވުމަށް، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ 

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށް މިކޮމިޝަނުން އެންގި  

 .އެންގުމާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް އެއްބާރުލުން ދީފައި ނުވާ މައްސަލަ

3 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު އޭނާއަށް ލިބުމުން އެ އަމުރުގައިވާ ގޮތަށް  -އެންޓި

އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމަކީ މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ  ޢަމަލުކުރުމަކީ ނުވަތަ އެ 

އެ އަމުރުގައިވާ ވަކި ބައެއް ނުކިއުމަކީ އެ ޒިންމާއިން ބަރީއަވާނެކަމެއް ކަމަށް   ،ޒިންމާއެއްކަމާއި

ގައި   2017އޭްޕރީލް  18ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ގަވާއިދަކީ -އެންޓި ،ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއާއި

(އެކެއް)   1ޓްކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދަކަށްވާތީއާއި އެ ޤަވާއިދުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ގަޑީގެ ގެޒެ

ގަޑިއިރު ކުރިން ހާޒިރުނުވެވޭ ވާހަކަ އަންގަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގިފައި ނެތްކަމަށް އޭނާ  

 ، ށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީއާއިބުނާ ބުނުމަކީވެސް އޭނާއަށް ދެއްކޭނެ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްކަމަ

މި ކޮމިޝަނުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް  

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވާފައިވަނީ އޭނާއަށް ފޯނުން ގުޅައިގެން ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވުމަށް ގަޑި  

ޒިރުނުވުމުން ކަމަށްވާތީ އޭނާގެ ޢަމަލުތައް އޭރުހުރީ ތަޙުޤީޤަށް  ހަމަޖައްސައިގެން ވެސް ތަޙުޤީޤަށް ހާ

 ،އެއްބާރުލުން ދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި -އެންޓި

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަންގާ -މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް އެންޓި 

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)   29ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ -ފޮނުވާފައިވާ އަމުރާ ގުޅިގެން އެންޓި 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ދެއްކުމެއްނެތި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް ކޮމިޝަނަށް މި  

  533ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުން ހާޒިރުވެފައިނުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ  މައްސަލައިގައި

 ، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށެއްގެ ޢަމަލެއް ކުރުން ކަމަށްވާތީ

 ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 29ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ -އެންޓި

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2014/9މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް   533ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު) ގެ 

 މަށް ނިންމިއެވެ.  ހުރަސްއެޅުމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވު

އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގެ ޑިއުޓީ ްޕރޮސިކިއުޝަން މަރުޙަލާގައި، ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      55 / 6 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އޮފީހުން މި މައްސަލަ ޑިކްލައިންކޮށްފައިވާތީ އާއި އަދި އެ ނިންމުން ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަންގެ  

) ސިޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  2021ފެބުރުވަރީ  C4/196/2021/9 )22-123ނަންބަރު 

ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް  

ކުރަންޖެހޭ ވަކި ޚާއްޞަ މަޞްލަހަތެއް ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ޑިކްލައިންކުރުމަށް ކުރިން ނިންމާފައިވާ  

ންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެ

) ސިޓީން ޖަވާބުދީފައިވާތީ، އެ ސިޓީގައި  2021މާރިޗު  A1/123/2021/9 )04-196ނަންބަރު 

  މި މައްސަލަ މި ހިސާބުން  ،ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ނިންމީއެވެ. ފައިލްކުރުމަށް 

ޖޫން  12އަދި  2014މޭ  05ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  16/03/2021

ގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރް ސިސްޓަމުން ދައްކާއިރު   2014

މުސާރަ ޝީޓުންނާއި އަދި   އަދި އޭނާ އެ ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަން މޭ އަދި ޖޫން މަހުގެ

 ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެ ދެ ދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާއިން ވެސް އެނގޭތީ އާއި، 

 

ގައި އެޑްމިން،  2015ޖުލައި  15ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 

ޖޫން  12އަދި  2014މޭއި  05ނޯޓް ސިޓީގައި،  އެޗް.އާރް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓަށް ފޮނުވި

ގައި އޭނާ އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ފިންގަރ ްޕރިންޓް ޖެހި ނަމަވެސް އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް އިން   2014

ނުދައްކާ ކަމަށާއި އޭނާ އެ އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމުގައި އިނގިލިޖެއްސިޔަސް ފަހަރުގައި ސިސްޓަމުން  

އަދި ސިސްޓަމު ފަހުން   ،ސިސްޓަމުން ނުދައްކާ ހިނގައިދާނެ ކަމަށާއިވެރިފައި ނުކުރެވި އިދެއްޖެނަމަ 

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

ބޭނުންކޮށްގެން އެއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ އެޓެންޑެންސްއަށް 

ގެ ބޯނަސް ދީފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2014ބަދަލުގެނެސްގެން އޭނާއަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި އޮފީހަށް ހާޒިރު  2015އަދި  ،ކަމަށާއި

ގައި ސަލާމް ފޯމް ހުށަހެޅުމުން  2015އޯގަސްޓް  19ނުވާ ދުވަހަކަށް 

 އެފޯމް ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށްބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

4 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ރިފްރެޝްކުރުމުން އޭނާ އެ ދެ ދުވަހު ހާޒިރުވެފައިވާކަމަށް ސިސްޓަމުން ދައްކާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން 

  ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤުން އެނގޭތީ އާއި،މި

 

ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސަބަބުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް  

ވަނަ ދުވަހަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި   2014ޖޫން  12އަދި  2014މޭއި  05، ޑިރެކްޓަރއަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ބޯނަސް   2014ޔާ ތިރީސްހަތަރުލާރި) ރުފިޔާއާއި (ހަތްސަތޭކަ ތިރީސްދެރުފި 732.34

(ދެހާސް އަށްސަތޭކަހަތްދިހަ އަށްރުފިޔާ ތިރީސްތިންލާރި) ރުފިޔާއާއެކު   2,878.33ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

(ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްހަތް ލާރި) ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަން   3,610.67ޖުމްލަ 

، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މި ޢަމަލަކީ  ފާހަގަކުރެވޭތީ

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރްަޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާހޯދާދިނުމުގެ  

ށެއް އެކުލެވޭ  މިއީ ކޮރަްޕޝަނުގެ ކު  ،ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ތަހުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)  -(އެންޓި  2008/13މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ކޮރަްޕޝަން   2/ 2000ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ގައިވާގޮތުގެމަތިން 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ގެ 

ޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަ 12ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. ޮޕރޮސިކިއުޓަރ 

 

މަމްދޫޙް ޢަލީ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ގުލިގެން މުޙައްމަދު ޢަލީދީދީ އަށް ދީފައިވާ ފައިސާ އަދި 

އަނބުރާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  

ލީދީދީ އަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  އެންގުމުން އެފައިސާ މުޙައްމަދު ޢަލީދީދީ އަތުންހޯދާފައިނުވާތީ، މުޙައްމަދު ޢަ

(ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްހަތް ލާރި) ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް   3,610.67ދީފައިވާ 

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ މަޞްލަޙަތެއް  އެހެންނަމަވެސް، ޑިއުޓީ ްޕރޮސިކިއުޝަން މަރުޙަލާގައި، މި މައްސަލާ 

ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން (މަޝްވަރާ ލޮގް ނަންބަރު 

DP/2020/2239 )19  ީޑިކްލައިންކޮށްފައިވާތީ،  އެ މަޝްވަރާ  )) މި މައްސަލަ 2021ޖަނަވަރ

މި މައްސަލަ މި   ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލޮގްގައި ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 ހިސާބުން ފައިލްކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

17/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  

  (Atocor)ގެ ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާ އެޓޮކޯ  (Atorvastatin)ޕލކ. (އެސް.ޓީ.އޯ) އިން އެޓޮވަސްޓެޓިން 

އިން ބޭރުގެ ބޭސް އުފައްދާ  އިތުރު ބޭސް ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖެ ،މގ. އަލަށް ރާއްޖެ ގެނައުމަށ40ްގެ 

ގައި ލައިސަންސް އެންޑް ސަްޕލައި އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. އެ   2015ކުންފުންޏަކާއެކު 

ރާއްޖޭގެ   ،އޭގެ ކުރިން ގެނެސްފައިނުވާ އެ ބޭހުގެ އައު ޑޯސޭޖެއްކަމަށްވާއިރު މގ. އަކ40ީބޭހުގެ 

 ލާފައިވާކަން ލިޔުމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.  މާކެޓްގައި އެ ބޭހުގެ ބޭނުން އޮތް މިންވަރު ބަ 

ހަމައެހެންމެ، އެ ބޭހަކީ ހާޓް އެޓޭކް ނުވަތަ ސްޓްރޯކްޖެހިގެން ގެންނަ ބަލިމީހުންނަށް ހައި ޑޯސޭޖެއް  

މގ.  20މގ. އަދި 10ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޭ ޑޯސޭޖެއްކަމަށާއި ޢާއްމުކޮށް ބަލިމީހުންނަށް ލިޔެދެނީ 

ން ނިސްބަތުން މަދުވާނެކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދިން ޑޮކްޓަރުން  މގ. ދޭންޖެހޭ މީހު 40ކަމަށްވާތީ 

ބުނެފައިވާކަމާއި، އެއީ ޢާއްމުކޮށް ގިނަ ދުވަހަށް ގަވާއިދުން ބަލީމީހުން ބޭނުންކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލިޔެދޭ  

 ޑޯސޭޖެއް ނޫންކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.   

މގ. އަށް  40 އެގްރީމަންޓްގައި އެސް.ޓީ.އޯއިން އެޓޮކޯގެ އަދި، ލައިސަންސް އެންޑް ސަޕްލައި

ފޯކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭސް އޯޑަރުކޮށް ގެނެސްފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން، އެސް.ޓީ.އޯއިން  

ރ. (ދެމިލިއަން  2,928,487.45ގުޅަ އޯޑަރުކޮށް ލިބުނު ބޭހުގެ އަގަށް  560,000ގައި  2016

ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަހަތް ރުފިޔާ ސާޅީސްފަސް ލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ނުވަސަތޭކަ އަށާވީސް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގްރީމަންޓްގައި ފޯކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޢަދަދާއި މެޑިކަލް ސަރވިސް ޑިާޕޓްމަންޓުން  

ނގެއެވެ.  ވަނަ އަހަރު އެ ބޭސް ގެނެސްފައިވާކަން އެ 2016ފޯކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ ގިނައިން 

މޭ  27ޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. (އެސް.ޓީ.އޯ) އިން ސްޓޭ

ގެ C602700 ގައި އިމްޯޕޓްކުރި އެޓޮކޯ ބޭހުގެ ބެޗް ނަންބަރު  2016

ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު  2018ބައެއް  ބޮޑު

ޑިސެންބަރު  ހަމަވެފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިން އެ ބޭހުގެ އިތުރު ބެޗެއް

 އި އޯޑަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ގަ  2018

5 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      55 / 9 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އޭރު އެސް.ޓީ.އޯއިން ޢާންމުކޮށް، ގަންނަމުންދިޔަ އެޓޮވަސްޓެޓިންގެ އެހެން   ،ހަމައެހެންމެ، އެއީ

 މގ. ގެނައި އެވަރެޖް ޢަދަދަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްކަން ވެސް އެނގެއެވެ.  20ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާ އެޓޮރިންގެ  

މގ. އަށްވުރެ ގިނައިން  20ވާއިރު، މގ. ވެސް އޯޑަރުކޮށްފައ10ިމގ. އާއި 20ގައި އެޓޮކޯގެ  2016

އަށްވުރެ ކުޑަ   %5މގ. ގެ ބެޗުން ވިކުނީ ގެނައި ޢަދަދުގެ 40މގ. ގެނެސްފައިވެއެވެ. އަދި  40

އަށް އެ ބެޗްގެ މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. އަދި   2018ޢަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މާރިޗު 

މގ. ގެ ގިނަ  40 އެތެރެކޮށްފައިވާ އެޓޮކޯ ވަނަ އަހަރު  2016މާކެޓިންގގެ ބޭނުމަށްކަމަށް ބުނެ 

ޢަދަދެއްގެ ބޭސް ރިޒަރވްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ބެޗްގެ ބޮޑު ބައެއް ނުވިކި އެސް.ޓީ.އޯއަށް  

ރ. (ދެމިލިއަން ހަތްސަތޭކައައްޑިހަ ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސްހަތް ރުފިޔާ ތޭރަ  2,787,457.13

 ލާރި) ގެ ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ.  

  

ގައި ހަމަވިފަހުން އެކިފަހަރު މަތިން   2018މގ. ގެ ބެޗްގެ މުއްދަތު 40އި ގެނައި އެޓޮކޯގެ ގަ 2016

ގެ ނިޔަލަށް އެ   2020އިން ފެބުރުވަރީ  2018ބަހާލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، އޮކްޓޫބަރު 

ސާޅީސްދެ ރުފިޔާ  ރ. (ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހަހާސް އަށްސަތޭކ266,842.48ަބެޗް ގެނައުމަށް ޖުމުލަ 

ގެނައި އެ ބޭހުގެ އެއްވެސް ބައެއް   އިން ފެށިގެން 2018ސާޅީސްއަށް ލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ގެ ބެޗުން ވިކުނު ޢަދަދުތަކަށާއި   2016ނައްތާލަން ނުޖެހޭކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، 

އިން ފެށިގެން   2018ތަކަށް ބެލުމުން، އިން ފެށިގެން ގެނެސް ވިކުނު އެ ބޭހުގެ ޢަދަދު 2018

އެސް.ޓީ.އޯއިން ގެނެސްފައިވާ އެ ބޭހުގެ ޢަދަދުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި އެ ބޭހުގެ ޑިމާންޑް އޮތްވަރުކަން  

މގ. އޯޑަރުކޮށް ގެނެސްފައިވަނީ  40ގައި އެސް.ޓީ.އޯއިން އެޓޮކޯގެ  2016އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން، 

 ޑް އޮތްވަރާ އަޅާބަލާއިރު އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ރާއްޖޭގައި އެ ބޭހުގެ ޑިމާން

 

އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެސް.ޓީ.އޯގެ މެޑިކަލް ސަރވިސް ޑިާޕޓްމަންޓްގެ  

ްޕލޭނިންގ   އެ ިޑާޕޓްމަންޓްގެ ،ހެޑްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ޙުސައިން ޞަބާޙް (ގުލްޒާރުގެ / ސ.ހިތަދޫ) އާއި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މެނޭޖަރ ޙަމްދޫން ފާއިޒް (ޖިއްދާ / ޏ.ފުވައްމުލައް) މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  

ސަބަބުން ދައުލަތަށް ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި  

 ހެކިތަކުން އެނގެއެވެ.  

 

އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ މެޑިކަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަޤާމުގައި ހުރި  

ޙުސައިން ޞަބާޙް (ގުލްޒާރުގެ / ސ.ހިތަދޫ) އާއި އެ ޑިާޕޓްމަންޓްގެ ްޕލޭނިންގ މެނޭޖަރ، ޙަމްދޫން  

(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2ފާއިޒް (ޖިއްދާ / ޏ.ފުވައްމުލައް) ގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތް ކަމެއްގައި   13މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި މި މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ  

 އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.  

ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ   ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 18/03/2021

ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ  1އިޢުލާނުގައި ޓެކްނީޝަން ގްރޭޑް CUL/IUL/2012/17ނަންބަރ: 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް  

އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން   ،މުވައްޒިފުން ނެގޭނެކަމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަންގެ  

އަދި އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށްވެސް   1އަދި ޓެކްނީޝަން ގްރޭޑް ،މަޤާމަށްކަމާއި

  ، ހަމަނުވިނަމަވެސް އެ ދެ މަޤާމަށް ޝަރުތު ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތަކީ އެއް ޝަރުތުތަކެއްކަމަށް ވެފައި

މި  ،ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ވުރެ މަތީން އިންޓަވިއު އިން އޭނާއަށް މާރކްސް ލިބިފައިވާތީއާއި

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ދ.ބަނޑިދޫ އިންޖީނުގޭގައި ވަރަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށް  

ނުގެއާ ޙަވާލުވެހުރިއިރު އޭނާގެ އިޙުމާލުން  އޭނާ އިންޖީ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި

އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރި ޖަނަރޭޓަރެއް އޭގެ އަޑީތެޔޮ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އިންޖީނުގެ ފުލުގަ އިންނަ  

އިންޓަވިއުގައި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން   ،އަދި ،އިސްކޫރު ބާރު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާކަމަށާއި

ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ ދ.ބަނޑިދޫ ބްރާންޗަށް މުވައްޒަފުން 

ހޯދުމަށް އެކުންފުނިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެއިޢުލާނުގައިވާ  

މަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޓެކްނީޝަނެއްގެ މަގާމަށް ކުރި

އެވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން 

އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ހަމަނުވާ ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި، ބަނޑިދޫ ޖަނަރޭޓަރު  

(ހަކަތަ) ގޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔައިރު، ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ 

ސިލްގެ އިދާރާއިން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ސަބަބުން ބަނޑިދޫ ކައުން

ފަރާތަކަށް ވެސް އެޔުޓިލިޓީޒްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ  

ކަމަށާއި، މިމަގާމުތަކަށް މީހުން ނަގާފައިވަނީ ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއީދުކުރާ  

އިންޓަރވިއު ެޕނަލްއެއް ނަގައިގެން، ސިޔާސީ ފިކުރު އިސްކޮށްގެން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ންޖީނު ހަލާކުވެފައިވަނީ އޭނާގެ އިޙުމާލުން ކަމަށް އޭބާ އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމަށް  އެ އި ،ސުވާލުކުރުމުން

މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނީ މާލޭ   ،އިންޓަވިއު ެޕނަލްގެ މެމްބަރުން ބުނެފައިވާތީއާއި

އޮފީހުން އަންގައިގެންތޯ ސާފުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން އެދުމުން ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންއިން އެކަން  

ޕޮއިންޓް ފޯމުގެ   ،ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ލިޔުމެއް މިހާރު އެ ކޯަޕރޭޝަންގައި ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި

ދީފައިވާ މާކްސް ކެނޑުމަށްފަހު އެއަށްވުރެ މަދުން މާކްސް ދީފައިވާކަން   ސެކްޝަން (ނ) އަށް ކުރިން

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތުގެ ތަފްޟީލް ފޯމުގައި އޮތްކަން  

އެކަންކުރީ ކާކުކަން އެނގެންނެތަތީއާއި، މި މައްސަލާގައި އެއްވެސް   ، ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް

ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބެން ނެތުމުން މި މައްސަލަ   ފަރާތަކަށް ޖިނާޢީ

 މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް   23/03/2021

ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ ޢުމުރަކީ ޢުމުރުން ތިރީސް އަހަރާއި ފަސްދޮޅަސް އަހަރާ ދެމެދުކަމަށް ޤާނޫނު  

ގައި ބޭއްވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2015ޖޫން  24ގެ (ނ)އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމަށް 109އަސާސީގެ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، މި އިޞްލާޙަށް   8ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 2015

އަށް އޭރުގެ   ވޯޓުދިނުމަށް ޅ. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކުރިގެ ޕީޖީ ލީޑަރ 

ން ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް  މިލިއަ 37ނާއިބު ރައީސް 

(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި   2000/2ހިންގާފައިވާކަމުގެ ހެއްކެތް ނެތްހިނދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ 

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  -(އެންޓި 2008/13ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް   1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25

 މީއެވެ. މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިން ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 

 

މިލިއަން ރުފިޔާ  37ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަކު 

 ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވައިގެ   23/03/2021

ގައި   2019އޮގަސްޓު  8އެއަރ ކްރާފްޓެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް  A330ދަތުރުތައް ކުރުމަށް އެއަރބަސް 

ފުރުޞަތު އޮތް ނަމަވެސް، ބިޑް   ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ހިރާސް އޮތްކަމަށް ބެލުމުގެ

ހުށަހަޅާ، ބިޑް އިވޭލުއޭޓް ކޮށްފައިވާ ްޕރޮސެސްއަށް ބަލާއިރު، ބިޑް އިވޭލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާފައި ވަނީ  

ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ބޮޑު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން އިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 

ކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތް  ކުޑަވާނެ ގޮތަށް ކަމަށްވެފައި، އެ

 ކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި، 

 

ޗައިނާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާއި އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން  

ވާ އެއަރކްރާފްޓް ޗާޓަރ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހޯދާ އެއަރބަސް  ސަރވިސް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެފައި 

A330   ެއެއަރކްރާފްޓްގެ ލީސް ކުރުމުގައި ހެދިގެންދާނީ ޓްރައިާޕރޓީ އެގްރީމަންޓެއް ކަމަށް މިކޮމިޝަނުގ

ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ކުލި ދައްކަން  

 ހޭނެތީ، އެކަމަކީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން އަށް ފައިދާ ވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވޭތީއާއި، ނުޖެ

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެާއއި ދެމެދު ކުރެވޭ ފްލައިޓްތަކުގެ ސީޓްތައް ކުރިން ފިކްސްޑް އަގެއްގައި ވިއްކާ  

އްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ މާރކެޓިންގ  ލެވުމަކީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން އަށް ރިސްކް ފްރީވެފައި ސީޓްތައް ވި 

 ޚަރަދު ބޮޑުތަނުން ކުޑަ ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ތަޙްޤީޤް ޓީމަށް ބެލެވޭތީ އާއި، 

 

ފީސިބިލިޓީ"   A330އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ބޯޑު އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ "

އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަންއަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި   އޮަޕރޭޝަން އިން A330ރިޯޕޓް ގައި އެއަރބަސް 

(ތިރީސް އަށް މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ   38,476,319.00އަހަރަކު 

ނުދުއްވާ   A321އަދި  A320ނަވާރަ ރުފިޔާ) ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި، އެއަރބަސް 

އޮަޕރޭޝަން އިން ލިބޭ ފައިދާއިން   A330ާޕކްކޮށްފައި ބާއްވަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އެއަރބަސް 

އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުން ހިންގާ ޤައުމީ 

ގެ  A330 އެއަރލައިން ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވިއަންއަށް އެއަރބަސް

އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް   މަތިންދާބޯޓު ކުއްޔަށްދޫކުރަން 

  .މުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅު
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފީސިބިލިޓީ" ރިޯޕޓް ގައި   A330އެގެއްލުން އުނިކުރުމަށް ފަހުގައިވެސް ފައިދާ ލިބޭނެކަމަށް "

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  

 

 މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ ހޯދާދީފައިވާކަން  މިމައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ނާޖާއިޒް

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނު) ގެ  -(އެންޓި 13/ 2008އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތަތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ޤާނޫނުގެ 

 ސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. އެކުލެވިގެން ނުވާ މައް

ވަނަ  2019މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  24/03/2021

އަހަރުގެ ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރުގައި ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުތަކާއި އެ 

ލިބިފައިވަނީ   ތަޙްޤީޤަށް ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު

އެއިން ދަތުރެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއެކު  ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންކަމާއި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އުޅަނދެއްގައި އެމްޑީީޕ ނުވަތަ އެ ނޫން  

(ސަރުކާރުގެ މަޤާމެއްގައި ނެތް ބޭފުޅުން) ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ  ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރަކު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ  މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ދަތުރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި، 

 ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރުގައި ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުތަކާ ގުޅިގެން 

މި   ،އޯަޕންސޯސް އިންފޮމޭޝަންތަކުން ލިބެންހުރި ވީޑިއޯއާއި ފޮޓޯ ތަޙްޤީޤުގައި ބަލާފައިވީނަމަވެސް

މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ބާރުލިބޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ  

ލް ޑިފެންސް ފޯސް އިންކަމަށްވާތީ އެ  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަ  ،ދަތުރުތަކުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ، ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް

ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަނާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަކީ އެ އިދާރާއާ ޙިއްސާކުރާ  

، އެ މަޢުލޫމާތު އެ އިދާރާގައި ނެތްކަމަށް އެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމާއި

 އަންގާފައިވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނުރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ވެސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 2019

ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި 

  .ފައިސާ ބޭނުންކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އުޅަނދުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެކަން ތަޙްޤީޤަށް  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކެމްޕެއިން   ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނ2019ު، ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  

ކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް  އިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އި ނުވަތަ ހޯދަބޭނުންކޮށްގެން މަންފާއެއް ހޯދަ

  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނެތުމުންމިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަންހުރި ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ -(އެންޓި

މި މައްސަލަ   ވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިމައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެ

 ނިންމީއެވެ. 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އަަޕރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ   24/03/2021

ހއ.އުތީމް ބްރާންޗްގެ ޑެޕިއުޓީ މެކޭނިކްގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ އަކީ އެ ވަޒީފާއަށް  

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފައިވާ މުވައްޒަފަކު ހޯދަން އަަޕރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިން ކޮށް

ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނޫންކަން މިހާތަނަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުން  

އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން  މިހާރު އެކުންފުންޏަކީ އުވާލާފައިވާ ކުންފުންޏަކަށްވެފައި  ،އެނގެން އޮތްނަމަވެސް

ކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރެވުނީ ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑާ  ހިންގަމުންދިޔަ އިންޖީނުގެތަ

އެ ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ކޮންއުޞޫލަކުންކަމާއި، އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ   ،ކަމަށްވާތީ

ށް  ގެ ވަޒީފާތަކައަަޕރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އެދުވަސްވަރު އިންޓަރވިއުކުރީ ކޮންބައެއްކަމާއި، އަދި 

އަދި އެދުވަސްވަރު އެކުންފުނީގައި މުވައްޒަފުން  މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުޞޫލާއި، 

ވަޒީފާތަކަށް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤަށް ހޯދަން  

 ކުންފުނީގެ ރެކޯޑްސްގައި ފެންނަން  މިކޮމިޝަނުން ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގައި އެދުމުން އެ މަޢުލޫމާތު އެ

ނެތްކަމަށް އެކުންފުނިން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި ހެކި /  

 ގޮތެއް ނެތުމުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ އިތުރު

ހއ.އުތީމުގައި ހުންނަ އަަޕރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒްގެ ޑެިޕޔުޓީ މެކޭނިކެއްގެ 

ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާނަކާ  2011މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން 

ގުޅިގެން، އެމަގާމަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުން އެރަށުންބޭރުން އައިސްހުރި  

މީހަކަށްވާތީ، ޑިސްކޮލިފައި ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މިކަން 

ކޮށްފައިވާއިރު، އެރަށުގެ އުފަންމީހަކަށް ނޫނީ ވަޒީފާ ނުލިބޭނެކަމަށް  

އިޢުލާނުގައި ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެމަޤާމަށް މީހަކު  

 . ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ލޭންގުއޭޖް ލަރނިންގ ސެންޓަރާ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  24/03/2021

ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ  

   ޓްރައިބިއުނަލުން އެފަރާތް ލައްވައި ގަދަކަމުން ސިޓީއެއްގައި ސޮއިކުރުވަންވަޒީފާއާބެހޭ ، ގުޅިގެން

އެ ލިޔުމަކީ މައްސަލަ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި  ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، އަދި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް 

(ބާރަ ހާސް ފަސް   12,500.00) އިން ފުލައިޓްގެ ޚަރަދަށް LLCލޭންގުއޭޖް ލަރނިންގ ސެންޓަރ ( 

ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ސިޓީއެއް ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ ސިޓީގައި ގަދަކަމުން  

ސޮއިކުރުވަން އުޅުނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކޮން މުވައްޒަފެއްކަން ތަޙްޤީޤުން ބެލިބެލުމުން  

މުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު ،އެނގިފައި ނުވާތީއާއި

) ގެ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާތީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު  LLCލޭންގުއޭޖް ލަރނިންގ ސެންޓަރ ( 

(ބާރަ ހާސް) ރުފިޔާގެ   12,000.00އެފަރާތަށް  އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ 

(ބާރަ ހާސް) ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި   12,000.00އަށްވާ މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ 01ނިސްބަތުން 

ނަގައިދިނުމަށާއި ގައުމަށް އަނބުރާ ދިޔުމަށް ފްލައިޓް ޓިކެޓަށް ޚަރަދުވާ އެންމެހާ ފައިސާއަކީ ލޭންގުއޭޖް  

) ގެ ފަރާތުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާއޭބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  LLCލަރނިންގ ސެންޓަރ (

(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާ   2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މައްސަލަ ނިންމާފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް މި  

މިޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮ-(އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 25ޤާނޫނު) ގެ 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ، ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ކު ލޭންގުއޭޖް ލަރނިންގ ސެންޓަރާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ 

ސެންޓަރުން ފޯޖުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް  

ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ  

ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ލައްވައި ގަދަކަމުން 

މި  ،މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި އްގައި ސޮއިކުރުވަންސިޓީއެ

މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް 

އޮތޯރިޓީން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް   24/03/2021

އެފެއާޒުން މިސްކިތްތަކުގެ ގިބުލަ ޖެހުމަށާއި ބިން ސާރވޭ ކުރުމަށް ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަނެއް  

ގުޅިގެން ޓޯޓަލް  ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނާ 

  24ސްޓޭޝަން ސަްޕލައިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ްޕރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ބޭނުމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް 

ްޕޓާޮޕ ގަނެފައިވާ ލެްޕޓޮޕެއް އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ލެ

 .ލެްޕޓޮްޕ ގެއްލުވާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ   ބަދަލުކޮށް
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް   i7 laptopގައި  ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސަޕްލައިކުރި  2015މޭ 

ޓުން އެނގޭއިރު  މިހާރު އެ  އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ފަރާތުން  ހަވާލުވެފައިވާކަން ޑެލިވަރީ ނޯ 

)   (Acer i7 Laptop 17.3” 16GB RAM,1TB HDD- Gaming Laptopލެްޕޓޮްޕ

މިނިސްޓްރީގައި ނެތްކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިންވެންޓްރީން އެނގޭތީއާއި އެ ލެްޕޓޮްޕ ފެނިފައިނުވާކަމަށް  

މި މައްސަލައިގެ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ 

ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ނޫންކަމާއި އެއީ ޚިޔާނާތުގެ ކުށުގެ ޢަމަލަކަށްވާތީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް  

އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފަކު އެސަރ ބްރޭންޑްގެ ލެްޕޓޮަޕށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް  

 ކުރަމުންދާކަމަށް އެ ސަރވިސުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ، މި  ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން ތަޙުޤީޤު 

 މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

  27އިން 2011މާރިޗު  14މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  24/03/2021

ބެލެހެއްޓުމާ އެކި  އާ ހަމައަށް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ 2016ސެްޕޓެންބަރު 

މުވައްޒަފެއް އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާއާއި އެ ރަށު  3ފަހަރު މަތިން ޙަވާލުވެ ތިބި 

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް   ،ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ

 އެވެ. މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީ

ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ފައިސާއާއި މާބައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލިބެލުމުގައި، 

ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަށްވުރެ ތިޖޫރީގައި ހުރި  

 .ނާ މައްސަލަފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބު
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ   25/03/2021

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދި   ،ގައި 2020ސެްޕޓެންބަރު  24އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

އެ   ،އމަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް

ގައި ކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،   12:20ގެ މެންދުރު  2020ސްެޕޓެންބަރު  30އިދާރާއިން ޖަވާބުދީފައިވަނީ 

ކަމާއި އެހެންކަމުން   13:00ތް ގަޑި ހަމަވަނީ އެ ދުވަހުގެ މެންދުރު މި މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހަޅަން އޮ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޖަވާބު ދީފައިވަނީ ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހެޅުމާ  

ސްވެ  މެދު އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބޭގޮތަށް ނޫންކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އި

ދެންނެވުނު ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، ކައުންސިލްގެ  

އދ.މަހިބަދޫ އުތުރު ބަނދަރު ހުޅަނގުބެޑުގައި ހަދަމުންދާ ފާލަމަށް 

ބޭނުންވާ ހާޑްވުޑް ލަކުޑި ގަނެ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  

އދ.މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބީލަމާ 

ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފު

ސާފުކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާ  

ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަށް ތަކުރާރުކޮށް  

މިނިޓް   12ގުޅުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ބިޑު ހުޅުވާލުމުގެ 

ކަމަށާއި، މިއީ ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލުވާލުމުގެ  ކުރިން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އިދާރާއިން ލަހުން އޭނާއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސަބަބުން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައި ނުވާކަން  

ލޫމާތު ހޯދަން މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯނުން މަޢު 

ގުޅާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލްއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަންގާފައިވާކަން މި ކޮމިޝަންގެ 

ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫތު ލިބިފައިވާތީއާއި، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ލަސްވެފައިވަނީ އިދާރީ  

ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ފަހުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ  މައްސަލައަކުން

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މި  

ގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލިޔައްތު ގަވާއިދުން ހުއްދަކުރާތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މި މައްސަލައި

ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް ޖިނާޢީ މިންގަޑުން ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ   1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ -(އެންޓި  2008/13

އް ކަމަށް  ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެ

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ކަނޑައަޅައި

 .މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް   25/03/2021

އެގްރިކަލްޗަރއިން ދަނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ފައިސާ ދިނުމަށް އެކުލަވާލި އުޞޫލަށް އިސްލާޙެއް  

ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ދެވޭ  ގެނެސްފައިވާކަމާއި، އެ އިސްލާޙާ ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިއަކަށް ސަބްސިޑީގެ

ރ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ)އަށް  5,000.00ރ (ތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ)އިން 3,300.00މިންވަރު 

ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްލާޙާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ރަށްތަކަށް  

އަންގާފައިވާކަމާއި، އެ ިއސްލާޙާ އެއްގޮތަށް އެ މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމެވިކަން  އެކަން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން އެ އިސްލާޙު ފާސްކޮށްފައި  

ތަށް މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރި  ނުވާކަމާއި، އިސްލާޙު ފާސްކޮށްފައި ނުވާއިރު ވެސް އެ އިސްލާޙާ އެއްގޮ

ސަބްސިޑީގެ   ،ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އުޞޫލާ ޚިލާފުވުންކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް

ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިންނަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިންކަން އެނގޭތީ،   

ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް  -ޓީގެ ސަބް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުންގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެ

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 2013

އެގްރިކަލްޗަރއިން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރި ސަބްސިޑީގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް  

ފައިވާ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކޮށް  1.1ރިޯޕޓުގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބައެއް ދަނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ 

ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދޫކޮށްފައިވުމުން 

(ދިހަމިލިއަން ދުއިސައްތަހަތްދިހަފަސްހާސް  10,275,413.00ޖުމުލަ

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަހަތަރުސަތޭކަ ތޭރަ) ރުފިޔާ އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީން ސަބްސިޑީ ދިން ދިނުމުގައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެ މުވައްޒަފެއްގެ  

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުވަތަ އެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް  

ހޯދައިދީފައިވާކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި   ފައިދާއެއް

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

ލައަކީ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ިޕކަުޕ މަރާމާތު   ، މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު 31/03/2021

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ  

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް، ޕިކަުޕ   8.15)ގެ 2009ދު (މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި

(ތިނެއް) ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން   3މަރާމާތު ކުރުމަށް 

 ނިންމާފައިވެއެވެ.  

މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އިސްމާޢީލް އާޠިފް، "ޒީސްކް މޯލްޑިވްސް" ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތާ  

ބައްދަލުކޮށް ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދާފައިވާއިރު،  އެ މަަސއްކަތް ޙަވާލުކުރީ ހަމައެކަނި ޒީސްކް މޯލްޑިވްސްގެ  

ރާޖާ ޙަވާލުކުރުމުގެ  ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީ، އެ ކޯޓޭޝަން ހޯދީ އެ މަސައްކަތް އެ ގަ 

ނިޔަތުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޭގެއިތުރުން، އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަހުން އެގަރާޖު ހިމެނޭގޮތަށް  

ކޯޓޭޝަން   03(ދޭއް) ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާކަން އެނގޭއިރު، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ  02އިތުރު 

ކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް  ހޯދިކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުންކަމާއި، މަސައް

ހަވާލުކުރިފަހުންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް  

 ޢާޠިފްއާއެކު ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ނާއިބުރައީސް އަޙްމަދު އަސްލަމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  

  ، ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް 8.23) ގެ 2009ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައު

(ފަހެއް) ދުވަސްތެރޭ   5މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ 

(ފަންސާސް އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ ދެވޭނެކަމަށް ވެސް   %50މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 

 ، އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ިޕކަުޕ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  2016

އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި، "ޒީސްކް މޯލްޑިވްސް" ގަރާޖާ އެ މަސައްކަތް 

ބުނާ ހަވާލުކޮށް، އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާދިފައިވާކަމަށް 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ފައިވެއެވެ. އަދި، އެފައިސާ ދިނުމަށް ކައުންސިލް ނާއިބުރައީސް ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ.  އެއްބަސްވެ

ފަހުން   ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި 8.33ގެ  2009މީގެއިތުރުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 

ށްވުރެ  (ދިހަ އިންސައްތަ) އަ %10ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އަގު ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 

  %10މި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  ،އިތުރުވެގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

(ދިހަ އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީ، އިތުރަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ  

މޯލްޑިވްސްއަށް އއ.މަތިވެރީ   (ބާރަހާސް އަށްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ޒީސްކް 12,800.00އަގަށްވާ 

ކައުންސިލުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ  

ކައުންސިލް ނާއިބުރައީސްކަން އެނގޭއިރު، އެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

 އެނގެއެވެ.  އިސްމާޢީލް ޢާޠިފްކަން ތަޙްޤީޤުން 

އެހެންކަމުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

  ،އިސްމާޢީލް އާޠިފް އާއި، އެ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ ޢަމަލުތަކަކީ

ހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ލިބެންނުޖެހޭ  އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަ

ތީ،  ފައިދާއެއް ޒީސްކް މޯލްޑިވްސްއަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގޭ

އާއި، އެ ކައުންސިލުގެ   )އއ.މަތިވެރި ، އއ.މަތިވެރި ކައުންސިލުގެ ރައީސް، އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް (ނަދުވާ

އއ.މަތިވެރި) ގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ދު އަސްލަމް (ދޫރެސްކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް، އަޙްމަ

ރަސްމީ  ، ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 513(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ  9/2014

ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ  

 ޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.  ކުށުގެ ދަ 

ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ   ،ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލާގައި ކަން  31/03/2021

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި  

ކަތަށް އަގުދެވޭނީ  ިޕކަޕެއް ހޯދުމަށް ޑްރިފްޓް އަްޕ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކުރިއިރު، މަސައް

ިޕކަްޕ ޑެލިވަރކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބިލްކުރުމުންކަމަށް  

ރަސްމާދޫގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ިޕކަޕެއް ހޯދުމަށް .ރ

ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި  2016ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން .ރ

ދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެ ިޕކަްޕ ގަތުމަށް ކައުންސިލް އި 

 ފައިސާ ނަގާފައިވީނަމަވެސް، ިޕކަުޕ ގަނެފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ިޕކަްޕ ފޯރުކޮށް  ، ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް

ުޕގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި  ިޕކަ ،އަދި ިޕކަުޕގެ ފެންވަރު ބެލުމެއްނެތި ،ނުދެނީސް

(ތިންލައްކަ ސާޅީސް އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް) ރުފިޔާ   348,740.00ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ 

ޑްރިފްޓް އަްޕ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކާފައިވެއެވެ. މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީ  

އުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބުރައީސް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން (ވިލާ،  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ރ.ރަސްމާދޫ ކަ

ރ.ރަސްމާދޫ) އާއި، ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ސަލީމް (ޗަނބޭލީގެ، ރ.ރަސްމާދޫ)  

 ކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.   

އެ ިޕކަޕަކީ އެ   ،ނަމަވެސް، އެިޕކަާޕ ޙަވާލުވުމަށް ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދިޔައިރު

ނުވާކަން ރ.ރަސްމާދޫ   ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ިޕކަޕެއްކަމަށް ނުވާތީ އެ ިޕކަާޕ ޙަވާލުވެފައި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން  

އަށް ނުލިބެނީސް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ޑްރިފްޓް އަްޕ އެނގެއެވެ.  އަދި ިޕކަުޕ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ  

 ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެން ނޫންކަން ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ބަހުން އެނގެއެވެ.  

 އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ިޕކަޕެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ިޕކަުޕގެ އަގު  ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ 

އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ޑްރިފްޓް އްަޕ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ  

ޕެއް ރ.ރަސްމާދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ޕިކަ ، އިދާރާއިން އަންގާފައިވީނަމަވެސް

 ނުވަތަ ޕިކަުޕގެ އަގުވެސް ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ިޕކަޕް   12އެހެންކަމުން، ިޕކަްޕ ގަތުމަށް ވެފައިވާ އެގްރީމެންޓުގެ 

އަދި އެ ފައިސާ ޑްރިފްޓް އަްޕ މޯލްޑިވްސް   ،ޑެލިވަރނުކުރަނީސް ިޕކަަޕށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީ

  13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާތީ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، މި   2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ -(އެންޓި

މި މައްސަލަ   ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައިމައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.  

އެގޮތުން، މި މައްސަލައިގައި، ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރަޢީސް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން (ވިލާ،  

ލީގެ، ރ.ރަސްމާދޫ) ގެ  ރ.ރަސްމާދު) އާއި ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ސަލީމް (ޗަނބޭ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ   513(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ  9/2014މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ  ، ދަށުން

 މި މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް  ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި

  ނިންމީއެވެ.  

ވަނަ އަހަރު ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ   2014މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  31/03/2021

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު   ،ހަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވަނީފާހާނާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ  02މަރުކަޒުގެ 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން  

އެނގެއެވެ. އެގޮތުން، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އަދި  

އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން   ،ސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ނުވާއިރު އަންދާ

އެ ބަދަލުވުންތައް ބޭއްވިކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކުން   ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިކަމަށް ހަދައި، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިފަހުން ލިޔެކިޔުންތައް 

 އްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.  ތަ

މިފަދައިން ލިޔެކިޔުންތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ނުލައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް  

ފައިސާ ދެވެން ނެތުމުންނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ލިޔެކިޔުން  

އްކުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން އެނގޭއިރު، މިކަން މިފަދައިން ކޮށްފައިވަނީ އެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ދެ

މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން އެނގިހުރެ، އެ މަރުކަޒުގެ  

ނާގެ  ކުރީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ނާދިރާ އިސްމާޢީލް (ނިއުމޫން / ގއ.ވިލިނގިލި) ކަން އޭ

 އިޢުތިރާފުން އެނގެއެވެ.  

މީގެއިތުރުން، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ތިއަރީ ކޯަޕރޭޝަން  

ފާޚާނާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  02ދގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި 

ފަށް އަދި އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާ

 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އެމަރުކަޒުގެ  

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ްޕރިންސިަޕލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު (ސޯފާ / ގއ.ވިލިނގިލި) ސޮއިކުރިއިރު، އެ  

ރިހަމެފައިވޭތޯއާއި އެ މަސައްކަތް  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފު 

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން ބަލައި ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވާކަން  

އެނގެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާކަން އެނގިހުރެ، އެ  

ކޮށްފައިވާ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުއްދަދިން  މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ތައްޔާރު 

 ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު ސަޢީދު ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ.  

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކުރީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނާދިރާ އިސްމާޢީލު  ، އެހެންކަމުން

މަރުކަޒުގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ްޕރިންސިަޕލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ތިއަރީ  އާއި އެ 

ކޯަޕރޭޝަން މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން  

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  ( 2000/2ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ހެކިތަކުން އެނގޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ   9/2014މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  12މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ  ، ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 513ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 

ތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ  ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާ 

ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

  

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކުރީގެ  ، އެގޮތުން، މި މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވާފައިވަނީ

ްޕރިންސިަޕލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު (ސޯފާ / ގއ.ވިލިނގިލި) އާއި، އެ މަރުކަޒުގެ ކުރީގެ  ޑެޕިއުޓީ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނާދިރާ އިސްމާޢީލް (ނިއުމޫން / ގއ.ވިލިނގިލި) ގެ މައްޗަށެވެ. 

މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ވެށިފަހި މާލެ ްޕރޮގުރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް   31/03/2021

ށުން، ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮތުގައި ވިއްކުމަށް  މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގެ ދަ 

އަކަފޫޓުގެ ދެ ބިމުގެ   260އިޢުލާނުކުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ގޯއްޗަކުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ 

މާލޭގެ ގޯއްޗެއް ބަހައިގެން އެ ގޭގެ މިލްކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތަށް 

ށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ލިބިފައިވާ ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އެ ބިން ގަތުމަ

ފަރާތްތަކަށް ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ތެރެއިން، ޢާތިފާ ޙަސަން (މ.ގުލްސަންާޕގެ / މާލެ) އަށް ތަރިކައިން ބަހައިގެން ލިބުނު ބިމާއި  

ގަތުމަށް، ޢާތިފާ ޙަސަނާއި އެ ގޭގެ އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން  އިންވެގެން އޮތް ބިން 

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނައިރު، އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ، ވެށިފަހި މާލެ ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން  

 ޙަސަނަށް  ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު" އާއި އެއްގޮތަށް އެބިން ޢާތިފާ 

ވިއްކުމަށް ނިންމާ އެކަން އޭނާއަށް އެންގުމަށްފަހު، "ވެށިފަހި މާލެ ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް  

މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު" އިސްލާޙުކުރަމުންދާތީ ކަމަށްބުނެ، އެ ބިން ޢާތިފާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް   ، ނީޙަސަނަށް ވިއްކުމަށް ނިންމި ނިންމުން މަޑުޖައްސާލާފައިވަ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނެތި ހަމައެކަނި އެ މިނިސްޓްރީގެ އޭރުގެ އެގެޒެކިއުޓިވް  

/ މާލެ)  ސޮއިކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކުންކަން   12537ކޯޑިނޭޓަރ، ޙަސަން ވަޙީދު (ދަފްތަރު 

 ޔާން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެއެވެ.  ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މައްސަލާގައި ބަ 

"ވެށިފަހި މާލެ ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު"  

އިސްލާޙުކުރަމުން ދާތީވެ ޢާތިފާ ޙަސަނަށް ބިން ވިއްކަން ނިންމި ނިންމުން މަޑުޖައްސާލާފައިވާއިރު، އެ  

ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލުމެއް ނެތި އެ   ބިން ވިއްކަން އިޢުލާނުކުރި އިޢުލާނުގައި ހުރި އެހެން ހުރިހާ ބިމެއް

ބިންތައް ވިއްކުމަށް ޙަސަން ވަޙީދު ސޮއިކޮށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އަންގައި އެ ބިންތައް ވިއްކުމުގެ  

މުޢާމަލާތުތައް ކޮށްފައިވަނީ ޙަސަން ވަޙީދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ޙަސަން ވަޙީދު އިސްވެހުރެކަން  

ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީވެ، ޢާތިފާ  ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މައްސަލާގައި 

ޙަސަނަށް ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ބިން ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލާފައިވަނީ "ވެށިފަހި މާލެ ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން  

  ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު" އިސްލާޙުކުރަމުން ދާތީނޫންކަން އޭނާ 

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ.  

"ވެށިފަހި މާލެ ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު"  

އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު، އެ އުޞޫލުގައި ބިން ވިއްކުމަށް ޙައްޤުވެރި ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން،  

 އެންމެހާ ވާރިސުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ  ވިއްކަން އިޢުނުކޮށްފައިވާ ބިން ހިމެނޭ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިންނާއި، ގޯތީގެ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލުމުން އެ ބިމާ އިންވެގެން އޮތް ބިން 

ލިބުނު ފަރާތުން އެ ބިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެ 

ތަކަށް ބިން ވިއްކާފައިވަނީ އެ ބިމާ ދުރުން ބިން ލިބިފައިވާ ފަރާ

ކަމަށާއި، މިފަދައިން އެ ބިން ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވަނީ  އެ 

މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ނާއިފު ޝައުކަތު އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ  

ކޯޑިނޭޓަރ ޙަސަން ވަޙީދު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި 

ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް ބުނާ 

 ލަ.މައްސަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެންމެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު،  

އެ އުސޫލުގައި ބުނާފަދައިން އިސްވެ ދެންނެވުނު ގޯތިން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ޢާތިފާ ޙަސަނާއި އެ ބިން  

އިވާ އަނެއްފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި  ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފަ

 ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެއެވެ.  

އެ ދެ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަކާއި ނުލައި، އެ ބިން ވިއްކަން ނިންމައި، މިނިސްޓްރީ  

ންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނާއިބު ނާއިފު ޝައުކަތު (ހ.އަގޮސްޓާ / މާލެ)  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އި

ސޮއިކޮށް ސިޓީއަކުން އެކަން ބިން ވިއްކަން ނިންމި ފަރާތަށް އަންގައި އެ ބިން އެފަރާތަށް  

ވިއްކާފައިވާކަން މައްސަލާގައި ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން  

ންނާތީއާއި، އަދި އެ ބިން އެފަރާތަށް ވިއްކާފައިވަނީ "ވެށިފަހި މާލެ ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން  އެނގެން އޮ

ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާއި ބެހޭ އުސޫލު" އާއި ޚިލާފަށްކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ  

ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،  ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާން ދިން ފަރާތްތަކުގެ 

އެގޮތަށް އެ ދެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެ ބިން ލިބެން އޮތް  

 ހައްޤުވެރި ފަރާތަށް އެ ބިން ނުލިބި އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ބިން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއެވެ.  

މަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެ ދެ ފަރާތުން އެގޮތަށް  އަދި ޙަސަން ވަޙީދާއި ނާއިފު ޝައުކަތުގެ ޢަ

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ  

  ސަބަބުން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ހެކިތަކުން 

 އެނގެއެވެ.  

އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  

ނާއިބު ނާއިފު ޝައުކަތު (ހ.އަގޮސްޓާ / މާލެ) އާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ އޭރުގެ އެގެޒެކިއުޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ  

(ކޮރަޕްޝަން   2000/2ނު ނަންބަރު / މާލެ)ގެ މައްޗަށް ޤާނޫ 12537ޙަސަން ވަޙީދު (ދަފްތަރު 

  9/2014މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  12ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ  ، ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 513(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ  ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަ

 ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.  

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި   31/03/2021

އއ.މަތިވެރީ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ  

ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަކީ  މީހުންނަށް ކައްކައި ކާންދޭނެ ފަރާތެއް 

އއ.ރަސްދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާރޖް އާ ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށާއި މި  

މައްސަލާގައި ޞައްޙަ ނޫން ލިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅައިގެން އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް  

މަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި އަންދާސީހިސާބުތައް  ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ތުހު

އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސްސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެ ސަރވިސްގެ ބިޑް ކޮމެޓީން  

ކަމާއި އއ.ރަސްދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަންއިން ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި އަދި އެ  

 ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަ  އިޢުލާނާ

ކޮރްަޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  -(އެންޓި  2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ނުކުރެވޭތީ

ވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

އއ.މަތިވެރީ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކައްކައި ކާންދޭނެ ފަރާތެއް 

މޭމަހުގައި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން  2019ހޯދުމަށް 

ށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި  ކޮ

ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ 

  .މައްސަލަ

20 

ޞަރަޙައްދުގައި  މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ މާމެންދޫ  31/03/2021

ގޯތި ވެސް ވަކި   468ގޯތި ނަންބަރު  ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހުސްކުރި އިރު

ކޮޓަރި   01އޭރު އެގޯތީގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ؛ ކުރަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާތީއާއި

އެއްގައި ކަމަށްވާއިރު، އެހެން ގޯތިތަކަށް ބަދަލު  ހިމެނޭ ގޮތަށް ކައްކާ ކެވޭ ގޮތަށް ހުރި ވަރަށް އާދައިގެ ގެ

ދިން ގޮތަށް މި ގޯއްޗަށް ވެސް ބަދަލު ދިނުމަށްޓަކައި އަގު ކޮމެޓީން އަގު ކުރެވިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  

 ؛ ގެންދިޔަކަން އެނގޭތީއާއި

އޭރު އެގޯތީގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ފަރާތުން ދެގޮތަކަށް ބަދަލަށް އެދި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  

އެގޮތުން ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށްޓަކައި ބިން ހުސްކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގޯތި  ؛ ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި

ހައުސިންގ ޔުނިޓް  100އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މާމެންދޫ ޞަރަޙައްދުގައި 

އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބިން 

ހުސްކުރުމުގެ ގޮތުން އޭރު އެސަރަޙައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ 

ގޯއްޗަށް ބަދަލުދިނުމުގެ ގޮތުން ދެ ކޮޓަރީގެ   468ންބަރ ތެރެއިން ނަ

ގެއެއް އަޅައިދިނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައި، އެގޯތީގައި 

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބެލުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

މަށް  ރިޯޕޓުގައި، އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގުކަ

  82,687.00ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަގުކޮމިޓީން 

21 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އޭނާ އަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ ގެއެއް ނަގާނަމަ، ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދޭ ބިމެއްގައި، މިހާރު 

(އެއްލައްކަ   165,000.00އަޅައިދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 

(އެއްލައްކަ   165,000.00ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް)  ރުފިޔާ ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، 

ލުގައި އޭރު ކައުންސިލްގެ ވިސްނުން ހުރީ މިއަށް ވުރެ ކުޑަ  ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމުގެ ބަދަ

އޭނާއަށް  ؛ އަގެއްގައި އޭރު އޭނާ އުޅެމުން ދިޔަ ފެންވަރުގެ އައު ގެއެއް އަޅައި ދެވިދާނެ ކަމަށްވާތީއާއި

(އަށްޑިހަދެހާސް   82,686.80ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އެދިފައިވަނީ އަގު ކޮމެޓީން އަގުކުރި 

ފަހުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ  ؛ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) ރުފިޔާއަށްވުރެ ދެގުނަ ކަމަށްވާތީއާއިހަސަތޭކައަށްޑިހަހަ 

 ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ގެއެއް އަޅައި ދިނުމަށްކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީއާއި، 

 ހުސްކުރަން ޖެހުނު  މިއީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގެ ްޕރޮޖެކްޓްއެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހުސްކުރިއިރު

މި ގޯތީގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލުން ގެއެއް އަޅައިދިނުމަށް ނިންމައި ؛ ގޯއްޗެއްކަން އެނގޭތީއާއި

ކޮންޓްރެކްޓަރާ ޙަވާލުކުރި ފަހުން އިތުރުކަންތައްތަކަކަށް ޑިމާންޑް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނިމުނު  

ހާސް ހަތްސަތޭކަ ސައުވީސް ރުފިޔާ ދެލާރި) ރުފިޔާ  (ތިންލައްކަ ފަންސަވީސް 325,724.02އިރު ޖުމްލަ 

 ؛ޚަރަދުވެފައިވާތީއާއި

ކައުންސިލުން އަޅައިދޭ ގެއަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަކި އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައި ނުވި ނަމަވެސް،  

ޔެކިޔުންތަކުން  މިއީ ދެފަރާތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަޅައިދޭ ގެއެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ލި

މާމެންދޫ ސަރާޙައްދުގައި ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމި ހައުސިންގ ްޕރޮޖެކްޓްގެ ފްލެޓްތަކުގެ  ؛ އެނގޭތީއާއ

ގޯތި ފަހުން ސަރުކާރަށް ނަގަން ނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން   468އަދަދަށް ބަދަލު އައުމާ ގުޅިގެން ނަންބަރު 

ތި ހުސްކޮށް އަލުން އަޅައިދިން ގެއަށް ބަދަލު  ކައުންސިލުން އެ ގޯ؛ އެގޯތި ހުސްކޮށްފައި ނުވާތީއާއި

 ؛ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ގޯތީގައި ހުރި ގޭގެގ ބަދަލުގައި ކައުންސިލުން ގެއެއް އަޅައިދޭން ނިންމައި ދަޢުލަތުން   468ނަންބަރު 

ވާ ބިން ހުސްކުރުމަށްޓަކައި، އެމަސައްކަތް  ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރުން ޖެހުނީ ހައުސިންގ ްޕރޮޖެކްޓައަށް ބޭނުން 

އައްޫޑސިޓީ ކައުންސިލްއިން އެގޯތީގައި  ؛ ލަސްވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުންކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީއާއި

ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، ކައުންސިލުން އެގޯތި ނަގާނަމަ ކައުންސިލުން 

ހަމަޖައްސައިދޭ ބިމެއްގައި އެގޭގެ ބަދަލުގައި އެފެންވަރުގެ ގެއެއް 

އަޅައިދިނުމަށް ނުވަތަ ގޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ ދިނުމަށް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އެދިފައިވާ   165,000.00

ކަމަށާއި، އަދި ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގެއެއް އެޅުަމށް  

ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި  189,819.00

އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު އެކިއެކި ބަދަލުތައް ގެނެސް 

ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި،  325,724.00، މަސައްކަތް ނިމުނުއިރު

އަދި އެގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެގެއާ ޙަވާލުވުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ  

ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އެފަރާތާ ކައުންސިލާ ދެމެދު ކަމާގުޅޭ 

 އެއްބަސްވުމެއްގެ ސޮއިކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކައުންސިލުން އެޅި ގެއަށް އޭނާ   ؛ދިރިއުޅުނު ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަރަށް ފައިސާ ދީފައި ނުވާތީއާއި

ލުން ކުރި ޢަމަލާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަން  ބަދަލުވެފައިނުވާތީ، ކައުންސި

 ؛ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

މި މައްސަލައިގައި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  

ވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ  ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  -(އެންޓި 13/ 2008ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 25

 ލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަ
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ޓެންޑަރ ބޯޑުން ޑައިރެކްޓް ނެގޯޝިއޭޓް ކުރަން އަންގާފައި   ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެމްބަރުން ނިންމެވީމި 

އާ މަޝްވަރާ ނުކުރީ ކީއްވެގެންކަން ސާފުކުރުމަށް އިލެކްޝަނަށް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ  7ވަނިކޮށް އެމް.

ރުމަށް އަންގާފައި  ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބުމުން ޓެންޑަރ ބޯޑުން ޑައިރެކްޓް ނެގޯޝިއޭޓް ކު ،ފޮނުވާ

ވީނަމަވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކާކަން (ްޕރޮސީޖުރަލް އިޝޫއެއް) ފާހަގަވެފައިވާކަން  

ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވާ މައްސަލަ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ތަޙުޤީޤު  

  ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އިލެކްޝަންސް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ 

ވޯޓްކަރުދާސް ޗާްޕކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ވަކި 

 ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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އެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި މި މައްސަލައިގެ  

ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  

 ގީގު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ތަހު 

މޯލްޑިވްގޭސްގެ މަޤާމަށް ާޕޓީ އެކްޓިވިސްޓެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެ 

ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ޝަރުޠުވެސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ 

ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފެއް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން 

ޑިާޕޓްމަންޓް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާ ބެހޭ އެޗް.އާރު 

ނުނެގުމަށް ވަގުތީ  ޓްރައިބިއުނަލްއިން އެ މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު

އަމުރެއް ނެރެފައިވަނިކޮށް، "ވަގުތީ" މަޤާމަކަށް ކަމުގައި ބުނެ 

އަދި ، އެޗް.އާރުގެ މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

މުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ާޕޓީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމުގައިވާ މީހެއް މަޤާ

23 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މަޤާމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި (ކޮލިފައިޑް ވަރަށްގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައި 

ވަނަ ފަހަރަށް   2ވަނިކޮށް) މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ބަދަލުކޮށް 

 އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

ރޭޝަން ހއ.ވަށަފަރު ބްރާންޗުގެ ލޭބަރގެ ވަޒީފާއަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި ވަގުތީގޮތުން  ފެނަކަ ކޯަޕ 01/03/21

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު   ،ހަމަޖައްސައި އަދި ފަހުން ދާއިމީކޮށްފައިވަނީ

މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤިޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތުމުން މި   ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންކަން އެނގޭތީ 2015

މިގޮތަށް އިޢުލާންނުކޮށް މުވައްޒަފުން   ،މައްސަލަ ތަޙުޤިޤުނުކުރަން ނުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. ނަމަވެސް

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަކަމަށް ފެންނަކަމަށް ދަންނަވައި   ،ކުރުމުންނަގައި ދާއިމީ

 ފެނަކައަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުގެ ހއ.ވަށަފަރު ބްރާންޗަށް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި 

އޭނާ މަސައްކަތުމީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، 

 .މިހާރުވެސް ވަޒީފާގައި އުޅެމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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  4.2މާކްސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  100ގައި ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  4.1ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓްގެ  01/03/21

މާކްސްކަން   110ގައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަކުގައިވާ ބައިތަކުގެ ޖުމުލައަކީ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން  4.2ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، އިވެލުއޭޝަނުގައި މާކްސް ދީފައިވަނީ 

 ،މާކްސް ކަމާއި 20ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ޖުމްލަ ދީފައިވަނީ  ،ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

  30ނީ މާކްސްގެ ބަދަލުގައި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ޖުމުލަ ދީފައިވަ  20އިވެލުއޭޝަނުގައި މި 

މާކްސްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މި މަސައްކަތަށް ބިޑުކުރި ދެފަރާތަށްވެސް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނަށް  

މާކްސް   30މާކްސް ދީފައިވާއިރު އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުގައިވެސް ދެފަރާތަށް ޖުމްލަ  20ޖުމުލަ 

 ނުބެލެވޭތީއާއި، ދީފައިވުމާއެކު މިކަމުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަކަށް

އެމް.އެން.ޑީއެފްއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ތަނަކަށްވުމާއެކު އެތަނުން  

މި ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވުމަކީ އިވެލުއޭޝަނުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދިދާނެ  

ސްޓް ފޮރ ްޕރޮޕޯސަލްގެ ޓެކްނިކަލް  ކަމެއްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި، މީގެ އިތުރުން ރިކްއެ

ލިސްޓްގައިވާ ޗެނަލްތައް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ   ،ވަނަ ޕޮއިންޓްގައި 4ރިކުއަރމަންޓްސްގެ 

ދޫކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު  އެފަދަ އެހެން ޗެނަލްއެއްޗެނަލްތައް ނުދެވޭނަމަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ފަރާތުން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ 

ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  2020ނޮވެންބަރު  25ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ގުޅިގެން ޞައްޙަ ނޫން ބިޑެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް 

 .ބުނާ މައްސަލަ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ބަލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއި، މަތީގައިވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން  އިވެލުއޭޝަނުގައި މިކަން މިގޮތަށް 

އާއި   4.1ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓްގެ  ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު 

ޔާރުކުރުމުގައި  ގައިވާ މާކްސްގެ ޖުމުލަ ދިމާނުވުމާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައް 4.2

މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއަށް އަންގައި، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް  

  4.2އާއި  4.1ނިންމީއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއަށް ސިޓީ ފޮނުވާއިރު، ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓްގެ 

 ގަކުރެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ގައިވާ މާކްސްގެ ޖުމުލަ ދިމާނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަ

ރަށެއްގައި   34މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އިންޑިޔާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ފަންޑިންގގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  01/03/21

  2020އޮކްޓޫބަރު  22ފެނާއި ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކޮށް ބިލްޑް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން 

  2000/ 2ހުށަހެޅި ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ގާނޫނު ނަންބަރު ގައި ހުޅުވާލި ބީލަމަށް 

(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އިން މަނާކޮށްފައި އޮތް ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ  

ވާން ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، މައްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ އަމަލެއް ފާހަގަ

ނެތުމާއި، ޖިނާޢީ ތަހުގީގެއް ހިންގާވަރުގެ ކަމެއް ފާހަގަވާން ނެތުމުން މައްސަލަ ތަހުގީގު ނުކުރުމަށް  

 ނިންމީއެވެ. 

 34އިންޑިޔާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ފަންޑިންގގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކޮށް ބިލްޑް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ 

ގައި ހުޅުވާލި ބީލަމަށް  2020އޮކްޓޫބަރު  22އިން  އޮފް ފިނޭންސް 

ހުށަހެޅި ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ 

 .ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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(މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ)   H8ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ  01/03/21

އެ ކެޓެގަރީއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް   ،ކެޓެގަރީއަށް ކަމަށްވާއިރު

  20(އެކެއް) ނަމަ  1އަދަދު ދަރިންގެ  ، ޕޮއިންޓް 5ޕޮއިންޓް {ދަރިއަކު ނެތްނަމަ  50ގިނަވެގެން 

(ތިނެއް) ނުވަތަ  3ދަރިންގެ އަދަދު  ،ޕޮއިންޓް 35(ދޭއް) ނަމަ  2ދަރިންގެ އަދަދު  ،ޕޮއިންޓް

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ޢާއިލާގެ   ،ޕޮއިންޓް} އާއި 50އެއަށްވުރެ ގިނަނަމަ 

އަދި   ،ޕޮއިންޓް 10ލަމުންދާ ފަރާތެއްނަމަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަ 

ޕޮއިންޓެވެ. އެފަރާތަށް ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ހައުސިންގ   40ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ގިނަވެގެން 

 މިނިސްޓްރީންވެސް  

އެންމެ ދަރިޔަކު ހުރި   ،ޕޮއިންޓެވެ. އެއީ 20އަދި ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީންވެސް ދީފައިވަނީ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް 

މިފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން  ،ހުށަހެޅި މީހެއް ކަމަށާއި

އެކި  ،ނައިސްގެން ރައީސް އޮފީހަށް ލީ ސިޓީގެ ޖަވާބު ނުލިބުނު ކަމަށާއި

ތިން ރައީސް އޮފީހުގެ ފްލެޓާ ބެހޭ ޑިާޕޓްމެންޓަށް ގުޅައިގެންވެސް ފަހަރުމަ

ވަނަ އަހަރުވެސް  2018 ،ހާލަތު ބަލަން ނާންނަ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި

 ، ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި 20ޢާއިލާގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ފްލެޓް ކޮމިޓީން ދިނީ 

ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ލިސްޓުގައިވެސް ހާލަތު ބަލަން  2020ދެން 

 ،ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި 20އިސް ޢާއިލާގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ދީފައިވަނީ ހަމަ ނަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހު ހާލަތު ބަލަން އައިސްގެންވެސް  2020

27 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  2ށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދެވެ. އެ ފަރާތަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މިހާރު މީހުންނަ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު   ،ދަރިން ތިބިކަމަށްވިޔަސް ފްލެޓަށް އެދުނުއިރު ހުރީ އެންމެ ދަރިއެއް ކަމަށްވުމާއެކު

ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅިއިރު  ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

ދަރިންގެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ   ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ކަމަށްވާތީ

ރަނގަޅަށް ކަމަށް ފެނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޚާއްޞަ އެހީގެ ބަޔަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް  

ޅުމުގެ ޙާލަތަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިންއިރު  ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެފަރާތުގެ ދިރިއު

ޕޮއިންޓެވެ. އެފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަން ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން   25ދީފައިވަނީ 

  ޕޮއިންޓް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ 31.41ނުދާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް 

  6.41ބަލާ ކޮމިޓީން ދީފައިވެއެވެ. މިއީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިންއިރު ދިން އަދަދަށްވުރެ 

އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ   4000ޕޮއިންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި މި ކެޓެގަރީން ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ 

 އެދުނު މީހުންގެ ނިސްބަތުން މަދު  ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ފްލެޓަށް 30ތެރެއިން 

ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ   30ފަރާތްތަކަކަށެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނިފައިވަނީ 

އަށްވުރެ   1800މީހުންގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މި ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ 

ދަރިން   2(ހަތަރު) މީހުން ފިޔަވައި އެހެން އެންމެންނަކީ ފްލެޓަށް އެދުނުއިރު  4 ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދަރިން ލިބިފައިވާ މީހުންކަން ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތުގެ ލިސްޓުން އެނގެއެވެ. އެ  

  ، ން ކަމަށްވާއިރު(ހަތަރެއް) މީހު 4ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ފްލެޓަށް އެދުނުއިރު އެންމެ ދަރިއަކު ހުރި 

  4މީހުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުގެ ބައިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެފަރާތަށްވުރެ މަދުންނެވެ. އެ  4އެ 

(ހަތަރެއް) މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ބައިން އެ  

ންނެވެ. އަދި ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ޕޮއިންޓް ލިބުމުގެ ސަބަބު 10މީހުންނަށް 

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވަނީ ފްލެޓަށް އެދުނުއިރު އެންމެ ދަރިޔަކު ހުރެފައި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ބައިން  

  ، ނުވާތީއެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާތީއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައި

 މައްސަލަ ތަހުގީގުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

އަޙްމަދު ހައިސަމްގެ ދެމަފިރިންނާއި  ، ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި 20ލިބުނީ ހަމަ 

ން ކުދިންނާއި މަންމަގެ އިތުރުން ފިރިހެން ކޮއްކޮއަކާ އެންމެ 2

 ދިރިއުޅެމުންދަނީ އެއްކޮޓަރީގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

08/03/21 

 

ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލުގައި ހަދަމުންދާ  މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، 

މެދުވެރިވެ  ނިމިފައިވަނިކޮށް ކޮވިޑުގެ ޙާލަތު  90ސައްކަތުގެ %ސީޓީ އަދި މެމޯގްރަފީ ރޫމުގެ މަ

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ތަކެތި އަދި މަސައްކަތްކުރާނެ ޓެކްނިކަލް މީހުން އުނގޫފާރަށް ނުފޮނުވި  

ލަސްވުމުން އެފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާތީ އެ  

 އެ މަސައްކަތް އަތުލާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުންފުނީގެ އަތުން

ގައި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު   2020މާރިޗު  12ބުނެފައިވާއިރު މި މަސައްކަތަކީ 

 ،ގެ ނިޔަލަށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަމަށްވުމާއ2020ިފެބުރުވަރީ  21މެދުވެރިވުމުގެ ކުރިން 

ސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން  ޝަކުވާގައި އެތަނުގައި ނުނިމިހުރި މަ

ގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނި ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޗެކްނުކޮށް ކަމަށް   2020ސެްޕޓެންބަރު 

ގައި މަސައްކަތްތައް ޗެކްކޮށް އިންސްެޕކްޝަން ރިޯޕޓެއް   2020ޖުލައި  20ބުނެފައިވީނަމަވެސް 

މި އިންސެްޕކްޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުންފުންޏަށް ދަޢުވަތުދެވުނު ނަމަވެސް   ،ށްފައިވުމާއިތައްޔާރުކޮ

އެ ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ ގިނަ   ،އެފަރާތުން އިންސްެޕކްޝަނުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވުމާއި

ހެލްތަށް މަޢުލޫމާތު   މަސައްކަތްތަކެއް ނުނިމޭކަމަށް އުނގޫފާރު ހޮސްިޕޓަލުގެ މުވައްޒަފެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް

  5ދީފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް އިންސްެޕކްޝަނުގައި މި މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން އިތުރު 

މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ކުންފުނި އިންސްެޕކްޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް   ،ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވުމާއި

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ   ،ނުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވުމާއިދަޢުވަތުދެވުނުނަމަވެސް މިއިންސްެޕކްޝަ 

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އުނގޫފާރު ހޮސްިޕޓަލުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ރައްޓެއްސެއް މެދުވެރިވެގެން  

ކުންފުންޏަކަށް މި މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި  

އޮކްޓޫބަރު   27މަވެސް ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ބުނެފައިވީނަ

އިޢުލާނު ކޮށްފައިވުމާއެކު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ ބީލަމުގެ އުޞޫލުން   ގައި 2020

 ކަމަށްވުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

 

ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލުގައި ހަދަމުންދާ ސީޓީ އަދި މެމޯގްރަފީ ރ.އުނގޫފާރު 

ރޫމުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ  

 .ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  3ނީލަމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މި  08/03/21

ބިޑްތަކަށް   ،ގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 2021ފެބުރުވަރީ  16ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ވަނަ   2021ފެބުރުވަރީ  17ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށް އޭގެ ފަހު ދުވަހު (

އެ ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް  ދުވަހު) ބަދަލު ގެނެސްފައިވާތީ، 

ރިވައިސްކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި  

ޅި  ބިޑް ހުށަހެ ، ފަރާތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް 3އަދި އެފުރުޞަތު އޮތީ ހަމައެކަނި ކުރިން ބިޑް ހުށަހެޅި 

ބިޑްގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ނުވަތަ ބިޑްތަކަށް   ،ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގާފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށް ބަދަލު ގެންނަނަމަ އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭނީ  

ޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އައިލެންޑް ބެވެރޭޖަސް  މިކަމާގު ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަށް ފެންނާތީ

ގައި މި   2021މާރިޗު  01އެ ކުންފުނިން  ،މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން

ކުރިން ކޮށްފައިވާ   ،ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ IBM-HR/2021/0246ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު: 

އެ އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ   ،ގައި އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން 2021ރީ ފެބުރުވަ  21އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް 

 މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމަށް ވުމާއެކު، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރާގޮތަށް ނިންމީއެވެ. 

މީޓަރުގެ  33އައިލެންޑް ބެވެރޭޖަސް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ން ބޭނުންވެގެން އެ ކުންފުނިން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަ

 16ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2021ފެބުރުވަރީ  07

ގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި،  2021ފެބުރުވަރީ 

އޭގެފަހުން "ބިޑްތަކަށް މާކްސްދޭއިރު ބަލާނެ މިންގަނޑު" އަށް ބަދަލު  

މަށާއި، މިއީ ވަކިމީހަކަށް ނާޖާއިޒު ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފަވާ ކަ

ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ

29 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނެރެފައިވާ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު   08/03/21

ހިމެނިފައިވަނީ ޝަރުޠު  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކެޓެގަރީގެ ލިސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން  H8" ގެ 2018

ގެ ޝަރުޠު ވަނަ ނަންބަރުގައިކަން އެނގޭކަމާއި، އޭނާ 73ފުރިހަމަނުވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ 

އަމިއްލަ ނަމުގައި   03-1-57ފުރިހަމަނުވާކަމަށް އެ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހުޅުމާލެ ރަޖިސްޓަރީ 

އޮތްކަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ގޯތިގެދޮރުގެ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުން" ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެ  

އި އެއީ ޭއނާގެ ބައްަޕގެ ނަމުގައި އޮންނަ  ފްލެޓަކީ އޭނާގެ ނަމުގައި އޮންނަ ފްލެޓެއް ނޫންކަމަށަ

ފްލެޓަކީ މާލޭ މުނިސިަޕލްޓީގެ ޚާއްޞަ   57-1-03ފްލެޓެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، ނަންބަރު 

ނަމުގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަފްތަރު 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ،ހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި، ވީމާފްލެޓެއްކަން ޝަކުވާއާއެކު ހުށަ

  H8" ގ2018ެޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު 

 ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހެއް 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ފްލެޓް ލިބޭ 

މީހުންގެ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން އޮތީ 

ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ކަމަށާއި، ސަބަބެއް ކަމަށް  

އަމިއްލަ   57-1-03އެ ކޮމިޓީން ބުނަނީ، "ހުޅުމާލެ ރަޖިސްޓަރީ 

މުގައި އޮތްކަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ގޯތިގެދޮރުގެ މަޢުލޫމާތުން ނަ

އެނގެން އޮތުން" ކަމަށް ކަމަށާއި، މިއީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު 

ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މަޢުލޫމާތެއް
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކޯަޕރޭޝަނުން އެ ފްލެޓާގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދައިގެން އެ ފްލެޓަކީ ކޮން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި  

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފްލެޓެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް  

  ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް އަންގައި ، ްޕލޭނިންގ

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

 .ލިބިފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަން މިވަނީ ގެއްލިފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި   08/03/21

 ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. 

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ   ގައި 2021އެްޕރީލް 10

ތީޖާ ވަކިގޮތަކަށް އަނބުރާލުމަށްޓަކައި އެ ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުގެ ނަ

ވާދަކުރާ ޏ.ފުވައްމުލަކު ފަރާތެއް އިރުއުތުރު ދާއިރާއަށް، އެހެން 

ދާއިރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ދިޔައީ 

ބަދަލުކުރަމުން ކަމަށާއި، އެ ފަރާތް ދިރުއުޅެނީވެސް އިރުއުތުރު  

ކަމަށާއި، ހަމައެއާއެކު އެ ފަރާތުގެ ބައްަޕގެ   ދާއިރާގައި ނޫން 

(ފުވައްމުލަކު އިރުއުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް) އަށް ވަނީ 

އެތައް ބައެއްގެ ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި، މިކަމަކީ 

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ފަހިވާނެ ގޮތަކަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ލޯކަލް  

ދާއިރާއަށް   6އިންތިޚާބަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ  ލްގެކައުންސި

ބަހާލާފައިވާއިރު ދާއިރާގައި ދިރިނޫޅޭ ބަޔަކު ނުވަތަ ދާއިރާއާ ގުޅުން ނެތް  

ބަޔަކު ހަމައެކަނި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ދިނުމަށްޓަކައި ވަކި ދާއިރާއަކަށް 

ގައި ބަދަލުކުރުމަކީ އެ ދާއިރާށް ވާދަކުރާ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓާއި ދާއިރާ 

ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ދާނެކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި 

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، 

އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުން އެދޭ ކަމަށާއި، 

ކަންތައްތައް އަދި ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި މިފަދަ ނޭދެވޭ 

 .ހުއްޓުވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 

08/03/21 

 

މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި  

 މީއެވެ. ނުކުރުމަށް ނިންދަންނަވައި މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު 

 

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް   ގައި 2021އެްޕރީލް  10

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުމުގެ ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގުއުތުރު 

ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ، އެ ކަމަށާއި، މިގޮތުން މިސިޓީގެ އެހެން 

ދާއިރާތަކުގައި މިހާރުވެސް ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި، ރަށުގެ އެހެން 

ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި މާލޭގައި 

ދިރިއުޅޭ މީހުން އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ދާއިރާ ކަމުގައިވާ ފުވައްމުލަކު 

ށް ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ  ހުޅަނގުއުތުރު ދާއިރާގެ ގެތަކަ

 .ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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  ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި ހިމަންދޫ ސްކޫލުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތަށް ރިލީފް ޓީޗަރ (ްޕރީ ސްކޫލް) ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން  

އިޢުލާން  2020/13އަލުން ނަންބަރު  ،އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް 11/ 2020ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު 

ހުން ޢާއްމުކުރި  އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ސަބަބު ފަ 2020/11ނަންބަރު  ،ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި

  ، އިޢުލާންގައި ނެތްނަމަވެސް އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަންޖެހުނީ އެ އިޢުލާން ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުނުކުރެވިވާތީ

  ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގައިގެންކަމަށް އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި

އިޢުލާނާ   11/ 2020ޓުން ފެންނަން ނެތްކަމާއި، ނަންބަރު މި ކޮމިޝަނުން ބެލިއިރުވެސް އެ އިޢުލާން ގެޒެ

އޭގެތެރޭގައި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެސް ހިމެނޭކަމާއި،  ،ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލިކަމާއި 4ގުޅިގެން 

އިޢުލާނާ   13/ 2020އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު  2020/11އަދި ނަންބަރު 

ފަރާތުގެ ތެރޭގައިވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މި   3 ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި

،  މީހުންގެ ތެރެއިން މި ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްކަމާއި 3ދެންނެވި 

ތީއާއި، މީގެ ކުރިން  މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ  ، މާކްސް ދީފައިހުރިގޮތަށް ބެލިއިރު

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް   06އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލުން ވޭޖް އުޞޫލުން 

ްޕރީސްކޫލް ޓީޗަރ (ރިލީފް) ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ 

 އިންޓަރވިއުކޮށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ

ފަރާތްތަކަށް އެ އިޢުލާނު  ނިމުނުފަހުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި

ބާޠިލްކުރިކަން އެންގުމެއްނެތި، އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެ 

 .މަޤާމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

33 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      55 / 35 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އިވެލުއޭޓު ކުރި މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލާގައި މާކްސްދީފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މިފަހަރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

ގެ ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސްދީފައިވާކަން   3ފަރާތަށް މާކްސްދިނުމުގައި އެ ފަރާތް ހުށަހެޅި ލެވެލް 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރިލީފް ޓީޗަރ (ްޕރީ ސްކޫލް)   2020/13ނަންބަރު  ،ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މިހެންކަމުން

ފަރާތަށް މާކްސްދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި  3ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި 

މި މައްސަލާގައި   ،އިޢުލާން ބާޠިލުކުރީ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ބެލެވޭތީ 2020/11ނަންބަރު 

 އެވެ. މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރަން ނިންމީ ،ހޭފަދަ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީތަޙުޤީޤުކުރަން ޖެ

ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ   2021ފެބުރުވަރީ  11ރީޓެއިނަރއެއް އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްއަށް ބޭނުންވާ ލީގަލް  11/03/21

  2021ފެބުރުވަރީ  15ގުޅިގެން ޝައުޤުވެރިވާ ލޯފަރމްތަކުން ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި 

  16ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް  2021ފެބުރުވަރީ  16ކަނޑައަޅައި، 

އި މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ފުރަތަމަ ކުރެވުނު  ގަ 2021ފެބުރުވަރީ 

އިޢުލާނަކީ ހަމައެކަނި ލޯފަރމްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް އޮތް އިޢުލާނެއްކަމާއި، ދެވަނަ އިޢުލާނުގައި  

މާއި، މި މައްސަލައާ  ލޯފަރމްތަކަށާއި ލީގަލް ްޕރެކްޓިސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަ

 2021މާރިޗު  01ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް) އިން 

އެ ކޮމިޝަނުގެ   ،ސިޓީގައި CA/123/2021/2-168ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު: 

ތުން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމައި  ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ލަސްވެ ދަތިތައް ކުރިމަތިވާތީ ޤާނޫނީގޮ

އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ލީގަލް ރީޓެއިނަރއެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި މި އިޢުލާން އެންމެ  

ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ލޯފަރމުތަކަށް ކަމަށްވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ޤާނޫނީ  

ހައި ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އަލުން އިޢުލާންކުރީކަމަށް  ފަންނުގެ އެންމެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، ލޯ ފަރމްތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި  

ރުޞަތު ހުޅުވާލުމަކީ ޚަރަދު  ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފު، ޚަރަދު ބޮޑުވާކަމެއްކަމަށްވާތީ

ގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ   2021ކުޑަވެގެންދާނެކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި، މި މަޤާމަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ 

މަޤާމެއްކަން އެފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ބަޖެޓް ތަފްސީލްތަކުން އެނގެން އޮތަތީއާއި، ދެވަނަ އިޢުލާނު ކުރިތާ  

.ސީ.އެމް.)  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗް.އާރު 

ކޮމިޝަނުގެ   ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި،  އަށް ބޭނުންވާ

ހަދަންޖެހޭ އެސްއޯީޕތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި   ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކާ

އެގްރީމެންޓްތައް ހެދުމާއި، އަދި ކޮމިޝަނުން ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 

ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާތަކުގައި ޝަރުޢީ  މައްސަލަތަކާއި

ޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ގޮސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ  ކޯ

ޤާނޫނީގޮތުން ކޮމިޝަނުން  ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، އަދި ިމނޫންވެސް

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 

ގައި  2021ފެބުރުވަރީ  11ކޮށްދޭނެ ލޯފާމެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 

އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ   CA/1/2021/14-(IUL)168ނަންބަރު

 15އެ އިޢުލާނުގައި އޮންނަނީ ޝައުޤުވެރިވާ ލޯފާމުތަކުން  ކަމަށާއި، 

މެއިލް -ގެ ކުރިން އީ 12:00ހޯމަ ދުވަހުގެ  ވާ 2021ފެބުރުވަރީ 

 3އަދި ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު  ފޮނުވައިގެން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ކަމަށާއި، 

އެހެންނަމަވެސް އޭގެތެރޭގައި  ން ރަޖިސްޓަރީކުރި ކަމަށާއި، ފަރާތަކު

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގެ އިސް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވާ ފަރާތް  

ފަރާތަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް ނާންގައި އެ  3ރަޖިސްޓަރީކުރި  ނުހިމެނޭތީ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް އީމެއިލް ކުރުމަކީ އެ  ދެ ގަޑިއެއްހާއިރުފަހުން މި 

ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދޭން އުޅޭކަން ސާފުވާކަމެއްނޫންކަމުގައިވާތީ، މި މައްސަލަ އިތުރަށް  

 އެވެ. ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީ

ފެބުރުވަރީ  16އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި 

އެ އިޢުލާނުގައިވެސް ކުރިން  އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  ގައި 2021

ދެވަނަ  ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، 

އިޢުލާން ކުރިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއެއް ނުވަތަ ދެގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން 

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގެ އިސް މުވައްޒަފު ބޭނުންވާ ފަރާތުން 

މެއިލް ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  -ޖިސްޓަރީވުމަށް އީރަ

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގައި ލީގަލް އެންޑް ޮޕލިސީ ޑިާޕޓްމެންޓެއް  ކަމަށާއި، 

އޮވެފައި އެ ޑިާޕޓްމެންޓުގައި ލީގަލް އޮފިސަރުން ތިބިއިރު ބޮޑު ޚަރަދެއް 

އް ކޮށްގެން ލޯފާމެއް ހޯދުމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެ

 .ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އޭގެތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ   ،ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު 84މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި  11/03/21

މި ނަންބަރުތަކުގައި   68، 67، 41، 31، 30، 29، 28، 14ޢަމަލުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ނަންބަރު 

މި   68، 67، 30، 29، 28މި ނަންބަރުތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރު  ،ހުރި މައްސަލަތައްކަމާއި

ހޯދުމާގުޅޭ ކަންތައްތައްކަމާއި، އެ މައްސަލައަކީ  ނަންބަރުތަކުގައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ލީގަލް ރިޓެއިނަރުން 

ެއ  ،ކުރިން މި ކޮމިޝަންގައި ރެޖިސްޓަރކުރެވިގެން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައެއްކަމާއި، ވީމާ

 41، 31،  14މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި އެބައި ހިމަނަން ފެންނަކަމާއި، ޝަކުވާގެ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު 

އްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިކަމުން، ޝަކުވާގައި  ގައިވާ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަކި މަ 

ދެންހުރި މައްސަލަތަކަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކަށްނުވާތީ، އެ  

 ނިންމީއެވެ.މައްސަލަތައް ނުބަލާގޮތަށް  

މް.)  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗް.އާރު.ސީ.އެ

ގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ  

މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ސަބަބުން، ކޮމިޝަނުގައި 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ނުހަނު ބިރުވެރިކަމާއި ހާސްކަން 

ލުކޮށްފައިވާ ކުރިމަތިވަމުންދާތީއާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ޙަވާ

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

 .ކުރުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ މާއްދާގައި ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓްސްގެ "އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ރަށުގައި ހިންގާ   3އެއްބަސްވުންތަކުގެ 

) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކަށްވާ  9ޖަދުވަލު  –މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މިންވަރު 

ންކޮށްފައިވާތީ އެއްބަސްވުން ފައިސާ ދައުލަތުން ބުނާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވ. ފުލިދޫއިން ބިން ދޫކުރުމުގައި 

ބިޑު ހުށަހެޅިއިރު ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް ނުހިމަނައި ބިޑް 

 .ށް ބުނާ މައްސަލަހުށަހެޅި ގޮތާ ޚިލާފަށް ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވާކަމަ

36 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      55 / 37 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހެދިފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހެޅިގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށްކަމަށް ބުނެވެން ނެތުމާއި، އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން  

ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ބިންތައް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވަނީ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރަންހުރި   3އޮވެފައި އެއްބަސްވުމުގެ  ސަރުކާރުންކަމަށް ބެލޭނެ ޖާގަ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއްކަން ނިންމާފައިވާތީ، މި ހާލަތުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ  

ކަންކަން ނުކުރާކަމަށް ބުނެ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޖާގައެއް ނެތަތީއާއި، މި ކަމުގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް  

 މެނޭކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ހި

15/03/21 

 

  40ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިންއިރު ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

ދަރިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދަރިން ތިބިނަމަ   3ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެއީ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދުކަމާއި، ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން އެބަޔަށް ދީފައިވަނީ  ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް 

ދަރިން ތިބިނަމަ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދުކަމާއި، ޝަކުވާ   2ޕޮއިންޓުކަމާއި، އެއީ  30

 ބުނެފައިވަނީ އެ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތިބެނީ ކިތައް ދަރިންތޯ ސާފުކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް ގުޅުމުން

ދަރިން ކަމަށެވެ. އޭގެއިތުރަށް އެ ފަރާތުގެ ފިރިމީހާއަށް އެހެން ބަނޑަކަށް ލިބިފައިވާ   2އުފަން ތިބެނީ 

ދަރިއެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދަރިންނާ  

އޮތްއިރު ހުށަހަޅަން އޮތީ ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދަރިންގެ އައިޑީކާޑު ނުވަތަ   ބެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން 

ދަރިންގެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފްލެޓަށް   ،އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ކަމަށްވާތީ

ޝަކުވާ   ،ހެންކަމުންއެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދަރިންގެ އަދަދަށްކަން މަޢުލޫމާތު ފޯމުން އެނގޭތީއާއި، އެ

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަރިންގެ އަދަދަށް (ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް) ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން  

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް   ، ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

 ނިންމީއެވެ. 

ގެ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ   H07 ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ 

ކޮމިޓީން، ޢާއިލީ މެމްބަރުގެ މާކްސް އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބެލިއިރު، އދ.ދަނގެތީގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު  

  08ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެންމެފަހުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ 

  4 ސާފުކޮށް އޭގެތެރެއިން ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު 6ގައިކަމާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2020ޖުލައި 

އދ.ދަނގެތީގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅައިފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ބިޑު ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކާ  

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިނުވަނީ، ދަނގެތީ  

އި މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމާއެކު، ބިޑުތައް  ކައުންސިލުން ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގަ

އިވެލުއޭޓުކޮށްދިނުމަށް އެއަތޮޅުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދުމުން އެ އިދާރާއިން ބިޑުތައް  

ބެލުމަށްފަހު، ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން މި ބިޑާގުޅިގެން  

ރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައާއި އަދި ބިޑު ފޯމްގައި، އަގުހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މަހަކަށް  ތައްޔާ

ކަމެއް ނުވަތަ އަހަރަކަށް ކަމެއް ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުން 

އެވެ. އެހެނީ، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  ފާހަގަކުރި ނުކުތާއަކީ ރަނގަޅު ނުކުތާއެއްކަމަށް ބެލެވެ

ވަނަ ނަންބަރުގައި "މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ   4"އުސޫލުތައް/މަޢުލޫމާތު" މިބައިގެ 

ވަނަ އަހަރަށް މިރަށުގެ ކުނިކަހާ ފައިސާގެ   2020(ބައްތިރީސްހާސް) ރުފިޔާ ކަމަށާއި މިއީ  32,000

ވަރު" ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތްއިރު، އެއީ މަހަކަށްކަމެއް ނުވަތަ އަހަރަކަށްކަމެއް  ބަޖެޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިން

 އެނގެން ނެތުމުންނެވެ.  

މި ބިޑާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަން އެންގިނަމަވެސް  

މިއަދާހަމަޔަށްވެސް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އިޢުލާން ނުކުރީ އެ ބިޑާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މި  

ގަންދެންކަމަށާއި މިހާރުވެސް  ކޮމިޝަނަށް ގެނެސްފައިވާތީ، މިކޮމިޝަނުން ވަކި އެއްޗެއް އަން

މަސައްކަތްކުރަނީ ކުރިން އެމަސައްކަތްކުރި މީހުންކަމަށާއި އެމީހުން އެމަސައްކަތްކުރަނީ އެމީހުންނާ  

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިއިރު ކުރަމުންދިޔަ އަގަށްކަމަށް ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޢުލޫމާތު 

ޅުކައުންސިލުން ލަފާދީފައި އޮތްގޮތަށް މަޢުލޫމާތުކަރުދާސް ހެންކަމުން، އަތޮއެދީފައިވެއެވެ. 

އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް  

 ގެންދިޔުމަށް ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަންގައި، މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

 

 

ނާ މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާ 

ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަނިކޮށް  

ބިޑުކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ތަނާޒުލުވުމާ ގުޅިގެން ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް  

އެ ، އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

މަސައްކަތުގެ އަގު  އިދާރާއިން ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން 

ހުށަހަޅާފައިވާގޮތް ސާފުނުވާކަމަށް ބުނެ އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް  

އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު އޮތް 

މަޢުލޫމާތު  ޖަމްއިއްޔާއަކަށް ވާއިރު މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ 

ހާމަވެފައިވަނިކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފިނަމަ މިހާރު ހުރި ބިޑުތަކަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ބިޑު ބަދަލުކޮށްގެން ހުށަހަޅައި ބިޑު 

 .ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

22/03/21 

 

އޭދަފުށީގެ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ާޕކެއް ހެދުމަށް   ،ތެރެއިންބިމުގެ  4ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަކިން ހުށަހަޅައިގެން މި   ،ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ބިމުގެ މައްސަލައަކީ

އެ  މި މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި  ،ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ

 ބިމުގެ މައްސަލަ ބަލާފައެއް ނުވާނެއެވެ. 

ގައި   2021ޖަނަވަރީ  20އައިސްްޕލާންޓެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް  ،ބިމުގެ ތެރެއިން 3ދެން އޮތް 

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި އެ ބިން އެ ބޭނުމަށް  

ގައި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ   2021ފެބުރުވަރީ  08ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 

މި ބިން އެ  ،އަދި މިހާތަނަށް އެ އޮތޯރިޓީން ޖަވާބު ދެއްވާފައިނުވާތީ ،އޮތޯރިޓީގައި ދަންނަވާފައިވާކަމަށާއި

 ބޭނުމަށް ދޫކުރެވިފައިނުވާކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  

ގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ގޮތްޕެއް އޭދަފުށީގައި ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  ބިމު 2ދެން އޮތް 

ގައި އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން   2020ފެބުރުވަރީ  12ބިމެއް ދިނުމަށް 

ލްޑިވްސް ލޭންޑް  ގައި މޯ 2020މާރިޗު  12އެނގެއެވެ. އަދި އެބިން އެބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ   5/2020އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ދީފައިވާކަންވެސް އެނގެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) އަށް  2020އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 

މިއީ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ކުރީގެ   ގައެވެ. އެހެންކަމުން  2020ޖޫން  02ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 

 ކަމަކަށްވުމާއެކު މި ބިން ބޭނުންކުރުމަށް އެލްޖީއޭގެ ހުއްދައެއް ނަގަން ނުޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކޮޓަރީގެ އެާޕރޓްމެންޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ދޫކުށްފައިވާ ބިމެވެ. މިބިން   02ދެންއޮތީ އޭދަފުށީގައި 

ގައިކަމާއި އަދި   2020އޮކްޓޫބަރު  14ށީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ އެބޭނުމަށް ދޫކުރުމަށް އޭދަފު 

ގައި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ   2021ޖަނަވަރީ  17އެބޭނުމަށް އެބިން ބޭނުންކުރުމަށް 

އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދެއްވާފައިވާކަމާއި އަދި އެ ހުއްދާގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ  

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެހުއްދަ ހޯދުމަށް އޭދަފުށީ  ހޯދަންޖެހޭނެ 

ގައި   2021ފެބުރުވަރީ  20ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމުން 

ބ.އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކިފަރާތްތަކަށް އޭދަފުށީ ލޭންޑް 

ޔޫސް ްޕލޭނާ ޚިލާފަށް އަދި އިންތިޤާލީ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި އެލް.ޖީ.އޭގެ  

ބިމެއް އެކި  4ފުށިން ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޭދަ 

ބިމަކީ އިސްލާމިކް ބޭންކް  4ބޭނުންތަކަސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި 

އަކަފޫޓުގެ ބިމަކާއި، އައިސްްޕލާންޓެއް  2500އެޅުމާށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ކޮޓަރި އެޅުމަށް  2އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމަކާއި، އަތޮޅުކައުންސިލަށް 

އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކާއި، އޭދަފުށީ 

 .ބިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 4ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކާ މި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. 

ބިމުގެ ތެރެއިން   4ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ، ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުއިސްވެ ދެންނެވި ފާހަގަކުރެވުނު

ބިމުގެ ތެރެއިން އައިސްްޕލާންޓެއް އެޅުމަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން   3މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ 

އިވާ ބިމަކީ  އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ދޫކޮށްފަ ،އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސްފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިނުވާކަމާއި

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޤާލީ މަރުހަލާގެ ކުރިން ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ބިމެއްކަމާއި މިބިން  

ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭނާއި އެއްގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން  

ކޮޓަރީގެ އެާޕރޓްމެންޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް   2ގައި ހުއްދަލިބިގެންކަން އެނގެއެވެ. އަދި ބ.އޭދަފުށީ 

ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމަކީވެސް ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭނާ އެއްގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ  

ހުއްދަލިބި އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ބިމެއްކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން މި  

 މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.  ،ޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތަތީވެކަމުގައި ތަ

22/03/21 

 

މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އެ ކުންފުނިން އިންޓަރނަލީ ބަލަންޖެހޭކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ،  

މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އިދާރީގޮތުން ބެއްލެވުމަށްފަހު، މިކަމުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  

ކަމަށް ނުވަތަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަ ވާނަމަ  ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ

 ނިންމީއެވެ. މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަދި މި މައްސަލަ މިވަގުތަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

ވަނަ އަހަރު އޮތް ވޯލްޑްކަްޕ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި 2018

އި ޗާުޕކޮށް އޭގެ  ފޮޓޯ ހިމެނޭ މައްޖައްލާއެއް "ރަންތަރި" މިނަމުގަ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ކޮީޕ ްޕރިންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުންފުންޏަކަށް 1,000

ކަމަށް ބުނެ އޭގެ އަގު ހޯދުމަށް ޕީ.އެސް.އެމްއާ ދެކޮޅަށް ކުންފުންނިން 

ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

މުގައި މަޖައްލާއެއް ޗާުޕކޮށް ީޕ.އެސް.އެމްގެ ފަރާތުން "ރަންތަރި" މި ނަ

ކޮީޕ ްޕރިންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް   1,000އޭގެ 

ނެތް  ޙަވާލުކުރިކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ކުންފުންޏަކަށް

 1,000ކަމަށާއި، "ރަންތަރި" މި ނަމުގައި މަޖައްލާއެއް ޗާުޕކޮށް އޭގެ 

ޔުމެއް ނެތި  ކޮީޕ ްޕރިންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ލިޔެކި

ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާނަމަ އެކަން ކުރެވިފައިއެވަނީ 

ކުންފުނީގައި އެފަދަ މަސައްކަތްތައް އެކިފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އަދި  އުސޫލުތަކާ ކުރުވުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ސިޔާސަތުތަކާއި

މަކުރަންޖެހޭ ކުންފުނީގެ  އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާއިރު ފުރިހަ

ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، މި މުޢާމަލާތުގެ ކަންކަން  އެތެރޭގެ އިޖްރާއަތުތަކާ

ހިނގާފައި އެވަނީ ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ބެލެވޭ 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

(މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް   H8" ގެ 2018މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން "ހިޔާ މަޝްރޫޢު  22/03/21

ވަނައިގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ. އެ ފަރާތަކީ   973ޚާއްޞަ) ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ 

 މީހާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ  ފްލެޓަށް އެދޭ ،އަކަފޫޓުގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު 400

އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެތަނެއް ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށްވެސް އެ ޝަރުޠުތަކުގެ   600ބޮޑުމިން 

އަކަފޫޓަށްވުރެ   600ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ޝަރުޠުތަކުގައިވާގޮތުން ދޫކޮށްލަންޖެހެނީ 

މި ޝަކުވާގައި   ، މަޢުލޫމާތު ފޯމު ކޭސް ފޯލްޑަރުގައި) ވީމާގެ H8ބޮޑު ބިމެއް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. (

ހައުސިންގ އެންޑް   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު   ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގައި ދަންނަވައި

 ވެ. ނުކުރާގޮތަށް ނިންމީއެ

H8   ީ400ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކ 

އަކަފޫޓް ގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަކީ ކުރީގެ 

ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، މިހެން  3ސަރުކާރުން 

ގަރީ މިކަން ހުރިއިރު، "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ މާލޭ ރަށްވެހިގެންގެ ކެޓެ 

 973ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ  H8 ކަމުގައިވާ 

 .ވަނައިގައި މިފަރާތުގެ ނަން ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި ކޮމިޝަނަށް   ،މި މައްސަލާގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 22/03/21

ކުރިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރަން މި ކޮމިޝަނުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

އިޢުލާނާގުޅޭ   426-AB/426/2021/44(IUL)ނަންބަރު  ،އިދާރާއަށް އެންގި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން

ޕޮއިންޓް ދޭނީ ކޮން ލިޔުންތަކެއްގެ މައްޗަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މާލީ ގާބިލުކަމަށް  5މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގެ 

ބަލައިގެންކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު އެކަން އިސްލާޙުކުރަން އެންގި އެންގުމާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  

ގައި ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވާކަން   10:00ގެ  2021މާރިޗު  18އިޞްލާޙުނުކޮށް އަލުން ބިޑުތައް 

) ގެ  2021މާރިޗު  426-AB/426/2021/109 (14(IUL)ލްގެ ނަންބަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސި

  R(C1)-2021/256 (2-123އިޢުލާނުން އެނގޭ ކަމަށް ވުމާއެކު، މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

އިންވެގެން ހިއްކާފައިވާ ބިމުން  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާ

ނުމަށް އައްޑޫސިޓީ  ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ގުދަން އަޅާނެ ބިން ކުއްޔަށް ދި

426(IUL)- ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރެވުނު ނަންބަރު 

AB/426/2021/44 ާކޮރަްޕޝަން -ގުޅިގެން އެންޓި އިޢުލާނ

ކޮރަްޕޝަން -ގުޅިގެން އެންޓި  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް، އެ އިޢުލާނާއި އެ  ކޮމިޝަނުން

އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުކަރުދާސް އިޞްލާޙު ކޮށްގެން، ބިން ކުއްޔަށް 

އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް  ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

) ގެ "މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އެންގުން" އިން އަންގާފައިވާގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓު  2021ފެބުރުވަރީ 

ކޮށްގެން ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އައްޑޫ  އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން އިޢުލާން

 މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.  ،ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގައި

ގެންދިޔުމަށް އެންގިނަމަވެސް އިޞްލާޙުކުރަން އެންގި ކަންކަން 

އިޞްލާޙުނުކޮށް ބީލަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދަން 

 .ޖަސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަހަމަ

  52,200/-ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން  3ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  22/03/21

އެފަރާތަކީ އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު   ،(ފަންސާސްދެހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާއަށް ކަމަށްވެފައި

އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން   2019އޮގަސްޓު  01ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުން  ،ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށްވުމާއި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   3.5އަންނަ އެ ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގެ 

(ދުއިސައްތަފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ   225,000/ -އަށް ގެންދަންޖެހެނީ އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރި

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތިމާގެ މީހުންނާ   ،އަގުބޮޑެތި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވުމާއި

  ، ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކުމަސައްކަތް ޙަވާލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤަވާޢިދުގައި 

މި މައްސަލަ އިތުރަށް   ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ

 ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

އިންޖީނުގެއިން އެ ރަށުގެ   ގއ.ގެމަނަފުށީ ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަންގެ

ކުރުމަކާނުލައި އަދި ކޯޓޭޝަން މަގެއްގައި ކޭބަލް އެޅުމަށް އިޢުލާނު 

ހޯދުމެއްނެތި އިންޖީނުގޭގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ އާއިލީ ފަރާތަކާ  

 .ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް   2021ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  22/03/21

ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މި   2020ޑިސެންބަރު  02ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން 

ކުރެވުނު ދެވަނަ  ގައި މިކަމަށް  2021ޑިސެންބަރު  16ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް 

އިޢުލާނާއި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ  

އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ދެވަނަ  

ވަނަ ޕޮއިންޓަށް   23ވަނަ ޕޮއިންޓުން  1 އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއާއި ބީލަމާ  

އަށް ހިމަނާފައިވާ "މަސައްކަތާއި   1.23އިން  1.1ގުޅޭ އާންމު މަޢުލޫމާތުތަކެވެ. މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ 

ލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު" އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ "ސަރުކާރު  ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ޢަމަ

ސްކޫލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ އުޞޫލު" ގެ މައިގަނޑު ބައިތައް  

 2021ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 

ވަނަ އަހަރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ 

) 2020ޑިސެންބަރު  GS207/IUL/2020/03 )02 ނަންބަރު

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެ އިޢުލާނުގެ ޝަރުޠު 

ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަކުން ދިޔުމާއި އަދި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތްތައް 

ރުމުން އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެކަމާ ޝަކުވާކު، ނޫންކަމަށްވާތީ

) 2020ޑިސެންބަރު  GS207/IUL/2020/06 )16 ނަންބަރު

އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު  

ސާފުކުރުމަށް ގޮސްފައިވަނީވެސް އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

44 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      55 / 43 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. އަދި ގެޒެޓް މެދުވެރިކޮށް ބެލިބެލުމުން ބީލަންތައް  

ޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެކި ސްކޫލުތަކުން އެކި މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން  އިވެލުއޭ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  

މައިގަނޑު ޝަކުވާއަކީ ދެވަނަފަހަރަށް   ،ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު 21މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  

ލަހައްޓަމުންދާ ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް  އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ މިހާރުވެސް އެސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަ 

ޙަވާލުކުރުމަށްކަމަށާއި މިގޮތުން ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަކީވެސް އެ  

ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ލިބޭގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑެއްކަމަށާއި އެ ކުންފުނި ހުށައަޅާފައިވާ  

ގެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއެވެ. މިދެންނެވުނު އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު  އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަ

ޝީޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ "ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން  

އިވާ  އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ އުޞޫލު" ގައި ބަޔާންކުރާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއާއި ގެޒެޓްގައި ކޮށްފަ

ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާގުޅޭ   ،މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އަޅާ ބެލުމުން

 އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއަކީ ފެއަރ އަދި ވާދަވެރި ކްރައިޓީރިއާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  އެ ކުންފުންޏާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތަކުން ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާފަ 

ރަށްރަށުގެ މިފަދަ ބީލަންތަކަށް ގާތް ދަންނަ މީހުން ކުރިމަތިލުމަކީ ކޮރަޕްޝަންކަމަކަށް   ،ބުނެފައިވާއިރު

  ،ގައި ގެނެވުނު އިސްލާހުގައިވާގޮތުން 2020ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް  ،ނުބެލެވެއެވެ. އަދި

 ކަތް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. އެންމެ މީހަކު ކުރިމަތިލިނަމަވެސް މަސައް

ގަޑިއިރު ޑިއުޓީ  24މި ކުންފުންޏަކީ އެމަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ފަރާތްކަމަށްވާއިރު އެފަރާތުން 

ނުކުރާއިރު ޕްރިންސިަޕލް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިރު "ސަރުކާރު  

  24ކޮންމެ ދުވަހަކު  ،ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ އުޞޫލު" ގައިވާގޮތުންސްކޫލުތަކުގެ 

ގަޑިއިރު ޑިއުޓީ އަދާކޮށްފައިނުވަނީ  24ގަޑިއިރު ޑިއުޓީ ކުރުން ލާޒިމް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ކޮންކޮން ދުވަސްތަކެއްގައިކަން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

ކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާނުގައި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ވިޔަފާރި މި މަސައް

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ބަޔެއްނޫން ކަމަށާއި، 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަރުދާހަށް  

ބަލާއިރު އެއީ ވަކިފަރާތަކަށް މި މަސައްކަތް ދިނުމަށް ރޭވިގެން 

 .ކުރަންއުޅޭ ކަމެއްކަން އެނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ދެވަނަ އިޢުލާނުގައި އާންމު ފަރުދުންނަށް   ،ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމަށާއި

މަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ނަން  ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަ  ،ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި

އަދި މަޢުލޫމާތު   ،ނޯޓުކުރުމަށް ދީފައިވަނީ އިޢުލާން ކުރި ދުވަހާ ޖެހިގެން އައި ދުވަސް އެކަނި ކަމަށާއި

  ، ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު

ލުވުމުގައި މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަ 

ގައި ފޯނުން ގުޅުމުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ   2021މާރިޗު  17ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ގަވާއިދުގައި  ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ  މާލިއްޔަތުގެ 

 ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން   2016މިހާރު މި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތަކީ 

ހިންގާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެކެވެ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައިވެސް އެފަރާތަށް  

 އަދި ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެކަމާއި ދެވަނަ އިޢުލާނުގެ ސަބަބުން  ކުރިމަތިލެވޭނެކަމާއި

އެފަރާތަށް ވަކި އިތުރު ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ދެވަނަ އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  

ވާ އިޢުލާނެއްކަމަށް ފެންނާތީ މި  ޝީޓަކީ ބީލަމުގެ ހަމަހަމަކަމާއި ވާދަވެރިކަން ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ކޮށްފައި

 މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޖުލައި   22ނޫމަރާ މަސްމާރުކޭޓުގެ މަސައްކަތް  ،ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  22/03/21

ގައި ނިންމާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރި   2018އޮގަސްޓު  27ގައި ހަވާލުކުރުމުން  2018

އިސާ  ގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް ފަ 2018އޮކްޓޫބަރު  08ފަރާތަށް ލިޔުން ދީފައިވެއެވެ. އަދި 

ދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވީނަމަވެސް އެތަނުގެ  

ބޭނުންކުރަމުންނުދާކަމަށް ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެއިދާރާއިން އަންގާފައިވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެތަނަށް ކަރަންޓު  

އްކައިގެން ކައިރި ހިސާބެއްގައި  ލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުކަމުން ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނާ ވާހަކަދަ

ޑިސްޓްރިބިއުޝަނެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުނިމޭތީކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް ފުރިހަމަ  

ނުނިމިހުރީ ކޮން   ،ނުކުރަނީސް މަސައްކަތުގެ އަގު ދީފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ

ށ.ނޫމަރާ ބަނދަރުމަތީގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި މީގެ  

ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ދެއަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ނޫމަރާ 

އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެތަނުގެ މަސައްކަތް   ގުޅިގެން

ފުރިހަމަ ނުކުރަނީސް އޭނާއަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ދީފައިވާ ކަމަށާއި 

މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަން ބޭނުންނުކުރެވި  

 .އްސަލަ ހަލާކުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ވާހަކަދެއްކުމުން އޭނާގެ މައިގަނޑު ޝަކުވާއަކީވެސް  މަސައްކަތެއްތޯ ބެލުމަށް ޝަ

ކަރަންޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެތަން ބޭނުންނުކުރެވި ހުރިކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން  

ތަނަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި ބައެއް ތަކެތި މިހާރު އެތަނުން ފެންނަން ނެތްކަމަށްވެސް  

ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފެންއިސްކުރާ ފެންމޯޓަރުފަދަ ތަކެތި ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ޝަކުވާ  

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައާއި އަދި   ،ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވާހަކަތަކަށާއި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު

ހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެހެނީ މި މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތުގެ އަގު ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާ

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ޢިމާރާތަށް ކަރަންޓުލުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމާއި އަދި މަސައްކަތުގެ  

އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ޢިމާރާތުގެ ކަރަންޓާގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުންނެވެ. އަދި  

ވާލުކޮށްފައިވަނީވެސް އިޢުލާންކޮށް ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށްގެންކަމާއި  މަސައްކަތް ހަ

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް   ، އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން

ބުން ޢިމާރާތަށާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން  ނިންމީއެވެ. ނަމަވެސް ޢިމާރާތް ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަ

ލިބެމުންދާ މައްސަލަ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް އެ ދެ އިދާރާގައި  

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ދިވެހި ޓްރާންސްކްރައިބް ކުރުމަށް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިއުމަން ރައިޓްސް   22/03/21

އަދި ޓްރާންސްކްރައިބިންގ ސޮްޕޓްވެއަރއެއް  ،ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރަމުންނުދާ ކަމަށާއި

މިފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން   ،ގަތުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވެސްނުވާ ކަމަށާއި

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާވެސް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން  

 ސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.  މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މި މައް

ނަމަވެސް، މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ވިސްނާނަމަ ރާއްޖޭގައި މިކަންކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކާ  

މަޝްވަރާކޮށްގެން އާރް.އެފް.ީޕ އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން ްޕރޮސެސްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން  

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. ށް ފެންނަވާހަކަ  އިތުރުވާނެކަމަށް މި ކޮމިޝަނަ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން، ދިވެހި 

ޓްރާންސްކްރައިބް ކުރުމަށް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންނުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވަކިބަޔަކާ 

އެމީހުން އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ އޯޑިއޯއެއްވެސް އެފަރާތާ ، ކަމަށާއި

މިއީ އިޢުލާންކުރުމުގެ ، ޙަވާލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި

ކުރިން ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ކޮމިޝަން މެމްބަރުން ކޮށްފައިވާ 

މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނުގެ  ކަމެއްކަމަށާއި، އަދި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

25/03/21 

 

ވ.ތިނަދޫން ގޯތި ދިނުމުގެ މައްސަލައަކީ މީގެ ކުރިން މިކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  

ތަޙުޤިޤުކުރަން ނުފެންނަކަމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި 

ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައި އޮތްގޮތާ ގޯތި ދޭން   ،ނަމަވެސް

  ، އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމުން ، ނިންމާފައިވާގޮތް ތަޢާރުޟްވާތީ

ގައި   2021ފެބުރުވަރީ  25މިހާރު ވަނީ ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ އައުލިސްޓް  ،ން އިޞްލާޙުކޮށްއެކަންކަ

ޢާއްމުކޮށްފައެވެ. މި ލިސްޓުގައި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމެއް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މީގެ  

. ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ  ކުރިން ޢާއްމުކުރި ލިސްޓްގައިވެސް އެފަރާތުގެ ނަމެއް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ 

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެއެވެ. މިފަހަރުވެސް ލިބިފައިވަނީ   71ތަފްޞީލް އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަފަހަރު އެފަރާތަށް 

ޕޮއިންޓެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.   71

ޕޮއިންޓްގެ ތަރުތީބަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި   ،ގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލިއިރުފުރަތަމަ ބުރުގައި ގޯތި ލިބޭ މީހުން 

ކޮމެޓީން ހަދާ އިވެލުއޭޝަނަކުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. އެ އިވެލުއޭޝަނުގައި ޝަކުވާ  

ވެނިކޮށްގެން  އެފަރާތަކީ މާލޭ މީހަކާ ކާ  ،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

މާލެ ބަދަލުވިފަހުން ތިނަދުއަށް ނައިސް އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާތީއާއި އެފަރާތަށްވުރެ ގޯތި  

ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކެއް ތިބިކަމަށް ކޮމެޓީއަށް ފެންނާތީކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ކުރީ ފަހަރާ ޚިލާފަށް މިފަހަރު  

ވައިފައިވަނީ މި ކޮމިޝަނުން ލަފާދިންގޮތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު  ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އެކުލަ

 ތަރުތީބުންނެވެ.  

އޭނާއާމެދު   ،އޭނާއަކީ މިހާރު ނުކުޅެދޭ މީހަކަށްވާއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައިގަނޑު ޝަކުވާއަކީ

 ކަނޑައަޅާފައި  ޚާއްޞަ ގޮތެއް ބަހައްޓާފައި ނުވާތީއެވެ. ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް އަދި ޝަރުޠު

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަކީ ނުކުޅެދޭ މީހެއްތޯ ބަލައި ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައެއް  ،ހުންނައިރު

ނުހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ ކުދިންގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ހުރޭތޯ  

 ގެންދޭތޯ ބަލައި ޕޮއިންޓްދޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރެއެވެ.  ނުވަތަ އެފަދަ ކުއްޖަކު ނުވަތަ މީހަކު ބަލަމުން

ވ.ތިނަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ އެކުގައިވާ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޝަރުޠުތަކުގައި އަދި  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވ.ތިނަދޫން ގޯތި ލިބިފައި ނުވާތީ އެކަމާ 

ވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ލީ ގުޅިން ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޝަކު 

ގައި ދިންއިރު އެ  2021ފެބުރުވަރީ  15ސިޓީގެ ޖަވާބު އެ އިދާރާއިން 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގޯތި ލިބިފައިނުވަނީ  ސިޓީން ހާމަވާން އޮތީ، 

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް  

މަށާއި، ޙައްޤު ހޯދަން ޝަކުވާ އަންގާފައިނުވާތީ ކަމަށްކަން އެނގޭ ކަ

ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ކަމަށް ބުނާ  އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވާ ކަމަށް ފެންނަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކަށް  ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވެސް ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ 

ޚާއްޞަކަމެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ ދަރިންގެ ތެރޭގައި ދާއިމީގޮތެއްގައި  

ޕޮއިންޓް އަދި އެފަދަ   03އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ  21ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ޕޮއިންޓް)   08(ގިނަވެގެން ޖުމުލަ  ޕޮއިންޓް  4އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 

ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި ޝަކުވާއަށާއި އަދި ވ.ތިނަދޫން ގޯތި  

މި މައްސަލާގައި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް އޮތްކަމަކަށް   ،ލިބޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅައިފައި އޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު

އެ ފަރާތުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ކަމާބެހޭ  މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރަން ނިންމިއެވެ.  ،ނުފެނެއެވެ. އެހެންކަމުން

ފަރާތްތަކުން ވިސްނާލަން ރަނގަޅު މައްސަލައެއް ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ، ސަރުކާރުގެ  

ހަކަ  ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މި ކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުން މުހިންމުކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ވާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ކީޮޕކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.  

25/03/21 

 

ކޮމިޝަނަށް ކުރިން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ  މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލައަކީ މި 

ގައި އޮތް މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ   2020ސެްޕޓެންބަރު  14ގުޅިގެން ބަލައި 

ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ   ،މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ

(ދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ތޭވީސްރުފިޔާ   10,623.14ލިބެންޖެހޭ  ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަތުން އެ ކޮމެޓީއަށް

ސާދަލާރި) ހުރިކަން މި ކުރިން ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެފައިސާ އެ  

)  2019މާރިޗު  17( 123-ސ4ީ/ 2019/357/ 3ފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

ލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިނަމަވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށް އެފައިސާ ހޯދައި އަންހެނުންގެ  ސިޓީން ފުލިދޫ ކައުންސި 

ގައި އެފައިސާ ދެއްކުމަށް   2019ޖުލައި  03އަދި  ،ކޮމެޓީއަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގޭތީއާއި

އެފަރާތަށް އެންގި އެންގުން ފިޔަވައި އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އިތުރު މަސައްކަތެއް  

އެފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކޮށް ހުރިހުރުމަކީ އެކަމުގެ   ،ށްފައިވާކަމެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކުކޮ

ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކައުންސިލްގެ ހިންގެވުމާހަވާލުވެ  

ވ.ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފައިސާގެ 

ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއް މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުރިން ހިނގައިގެން 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ -އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެންޓި

 ކޮމިޓީގެ  ބެލުމަށްފަހު ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ

ފައިސާއިން މަދުވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއަކީ ކޮމިޓީގެ ރައީސް 

ޒިންމާވާންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށްވާތީ އެ ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން 

ހޯދުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުމަށް ކޮމިޝަނުން 

 އެންގުމުން، އެފައިސާ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދެއްކުމަށް 

އަންގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފަރާތަށް ސިޓީ  

ފޮނުވިނަމަވެސް އޭނާ އެކަން ނުކުރުމުން، އޭނާ ފައިސާ ނުދެއްކި 

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަށާއި، އެއާ -މައްސަލަ އެންޓި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ހިމެނޭ މިބައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލައިގައި ،ހުންނެވި ފަރާތް ހުރިހުރުމެއްކަމަށް ފެންނާތީ

އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމަކާ ހަވާލުކުރުމަށާއި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަން  

 ލޯކަލް ގަވަރންމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

 

ށަހެޅުނު ޝަކުވާއެއް މި ކޮމިޝަންގައި ގައި  އޭގެފަހުންވެސް މި ފައިސާ ނުދައްކާކަމަށް ބުނެ ހު

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވަނީ ކުރިން ބުނެވުނު މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި އެ  

އެފައިސާ ދެއްކުމަށް ދެފަހަރުމަތިން އެންގުމުންވެސް މިހާތަނަށް   ، މައްސަލަ ހިމެނުމަށެވެ. ނަމަވެސް

އެފަރާތް   ،އިސާ ދައްކާފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ވީމާއައިއިރުވެސް އެ ފަ

ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ވ.ފުލިދޫ   ،އެ ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ

ތަޙުޤީޤު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓިއަށް ކޮީޕކޮށް އަންގައި މި މައްސަލަ 

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

-ގުޅިގެން އެ ފައިސާ އޭނާގެ އަތުން ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް އެންޓި

މިޝަނުން ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި  ކޮރަްޕޝަން ކޮ

ކަމަށާއި، އެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އަނެއްކާވެސް އެފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި އެފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވި  

ގެ  2021ފެބުރުވަރީ  28ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށް ދިން މުއްދަތު 

ވެސް އެފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ގޮތަކަށް  ނިޔަލަށް ހަމަވިއިރު 

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ހުރި މީހަކު އަނެއްކާވެސް 

ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 .މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

11/03/21 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައާއި އެހެނިހެން ބިޑްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ  

އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ   ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު

 ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ ނުބަލާގޮތަށް   ،ވަކިވަކި ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން، ދައުލަތުގެ 

އާ ޚިލާފަށް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާ   10.28މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުކުރާ ކަމަށާއި، އަދި ސެކްރެޓަރީ  ބިޑުތަކުގެ 

ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަންކަން ގެނައުމުންވެސް އެކަންކަން 

ރަނގަޅުނުކުރާ ކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ކޮމިޝަނަށް ތަކެތި ގަންނައިރު ވަކިވަކި ތަންތަނުން ތަކެތި ގަތުމަށް 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  ނެރަލް އިރުޝާދުދޭސެކްރެޓަރީ ޖެ
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18/03/21 

 

މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭ މިންވަރަށް ބުރަދަންހުރި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ  

 ނިންމީއެވެ. ނުބެލުމަށް 

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު  2021ފެބުރުވަރީ 21

ސޮއިކުރި "ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަޯޕޓް އެންޑް ދަ މެއިންޓެނެންސް އޮފް ދަ 

ލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ހާބަރ ސިފަވަރު އެޓް މޯ

އުތުރުތިލަފަޅު" އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން، 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުގެ އިސް ޖެނެރަލުންތަކެއް ރިޝްވަތުގެ 

ގޮތުގައި ބޭރު ޤައުމަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް 

 . ތުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތުހުމަ

 
 

25/03/21 

 

ޝަކުވާގައި ކޮރަްޕޝަންގެ އަމަލެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނެތުމުންނާއި، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ  

 ނިންމީއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ނުވާތީ މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް 

ސް ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގައި މިހާރު ތިބި ހުރިހާ މެމްބަރުންނަކީވެ 

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތީޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން 

ވަނަ އަހަރު އެ މެމްބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވި ހިސާބުން  2020ކަމަށާއި، 

އިންތިޚާބަށްޓަކައި އެ މެމްބަރުން ވަނީ ކުޑަހުވަދޫން ގޯތި   ފެށިގެން

މަސައްކަތްކުރަން ފަށާފައި ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް  ދިނުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން 

ގޯތި ދޫކުރުން  245އެރަށުން  އެ ހުއްދަ ނުލިބި ވަނިކޮށް

ގައި  2021މާރިޗު  18އެންމެރަނގަޅުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއް 

، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި

މަވެސް އެ ގޯތި ދޫކުރެވޭނީ ލޯކަލް މިނިސްޓްރީން އެގޮތަށް އެންގިނަ

ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) އިން ހުއްދަ ދިނުމުން ކަމަށާއި، 

މިގޮތަށް މިކަން ހުރިނަމަވެސް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ  

ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި   ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާތީ

ން އެލް.ޖީ.އޭއަށް ސިޓީ ފޮނުވާއިރަށް އެ ހުއްދަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި

ދޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފިނަމަ ކުރިމަތިލާފައި 

 .ތިބި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ދާނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި  ވަޒީފާއާގުޅޭ ޝަކުވާގައި 

އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަށް   ،ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި

 ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބަލުމަށް   ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ

ރީޖަނަލް އެއަރޯޕޓްސް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑުން  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

ގައި ކޮށްފައިވާ   2021ޖަނަވަރީ  21

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ   RACL/IUL/2021/05ނަންބަރު
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު މީހެއް ކަމަށާއި، އެ ފަރާތް އެ  ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް

ރީޖަނަލް އެއަރޯޕޓްސް  ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ނިންމާފައި ދިޔަ ދުވަހުގެ

ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑުގެ އިސް ވެރިއެއް ފޯނުން ގުޅާފައި އެ ވަޒީފާ  

ހަމަޖެހުނު ވާހަކަ ބުނި ކަމަށާއި، އޭނާ އެހެން ބުނުމުން ރަސްމީކޮށް  

ކުރި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ސިޓީއަކުން އެކަން އަންގާނެ ކަމަށް އުންމީދު

ޖެހިގެން އައި ދުވަހުވެސް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އިސް 

މުވައްޒަފު އެ ފަރާތަށް  ފޯނުން ގުޅާފައި ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް އެންގި 

ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި 

މަށާއި، ނަމަވެސް އެކަންވެސް ކުރުވާނެ ކަމަށްވެސް އުންމީދުކުރި ކަ

އެ އިސް މުވައްޒަފު ދިޔައީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ނުކުރާ ކަމަށާއި، 

ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނުކަމުގެ ސިޓީއެއްވެސް ނުފޮނުވައި، ވަޒީފާގެ  

އެއްބަސްވުމެއްގައިވެސް ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާނެއްގައިވެސް ސޮއި 

މުގެ އެއްވެސް ކަމެއްވެސް ނުކުރުވައި، އަދި ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރު

ނުކޮށް އޭނާ ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވަމުން ކަމަށާއި، މި ކަންކަމުގެ 

އިތުރަށް އެހެނިހެން ކަންކަންވެސް އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުރަމުން 

 .ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

25/03/21 

 

(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2/2000ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް 

އެހެންކަމުން   ،މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި

މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށްނުވާތީ މި މައްސަލަ މި  

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރާގޮތަށް   ،ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ

 ނިންމީއެވެ. 

 

ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ޤާނޫނާއި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް 

 4ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް، ޢާންމުންނަށް ގެއްލުންވާފަދަ ގޮތަކަށް 

ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

08/03/21 

 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ހަމަޖެއްސުމާއި އެ އޮނގަނޑަށް ބަދަލު  

ގެނައުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ްޕރޮމޯޝަން ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ އެ އިދާރާއެއްގެ އިދާރީ  

ތެއް ނުހިމެނޭތީ މިކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަކީ  ހިންގުމާގުޅޭ ކަންކަމަށްވާތީއާއި، ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަ

ކޮބައިތޯ ބަލައި އެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވައި މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 ނިންމީއެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ  2019އެޕްރީލް  01

މެދުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ދެވި، 

އެޕްރޮމޯޝަން ދެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ އެކަން 

ސްލްބްލޯވަރ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައާއި ވި-ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެންޓި

ޕޯޓަލް އަދި ކަމާގުޅޭ އެކި ފަންތީގެ އިސްވެރިން ކައިރިން 

މި މައްސަލަ ރަސްމީކޮށް ބަލާފައި  އެދިފައިވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއަކީ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެގޮތް  ނުވާތީ،

ށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ފެންނަން އޮންނަންޖެހޭކަމަ

ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އިސްވެ ބުނެވުނު ޕްރޮމޯޝަން ދެވިފައިވަނީ އުސޫލުގެ 

ތެރެއިން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އެކަން ކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ 

އޮނިގަނޑުން ބޭރުން އުސޫލެއް ހަދައިގެން ކަމަށާއި، އަދި  ޚިލާފަށް އޮނިގަނޑާ

ނަ ދުވަހު ޕްރޮމޯޝަން ދެވުނުއިރު މި ދެންނެވުނު ވަ 2019އޭޕްރީލް  01

ހާމަކުރަން  އެ އުސޫލު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފެނިފައި ނުވުމާއި އުސޫލު

ގައި ރައްޔިތުންގެ  2019އެޕްރީލް  24އެދުމުން ތަފާތު ބަހަނާތަކަށްފަހު 

 ޢާންމުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނާނެހެން  މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމު އުސޫލު

އަދި މިދެންނެވުނު އުސޫލު ހަދާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ  ބެހެއްޓި ކަމަށާއި،

އެޗް.އާރު. ޕެނަލުން ކަމަށާއި، މި ޕެނަލުގައި ތިބި ވެރިންގެ މަސްލަހަތު 

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަކީ ރައްޔިތުންގެ  މިކަމުގައި ހިމެނޭކަމަށާއި،

ކަމަށާއި، އެއަށް   ނޑެއްމަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮނިގަ

އިސްވެ  އުނިއިތުރު ގެންނަން ޢާންމުކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދަން ޖެހޭނެކަމަށާއި،

މަޖިލީހުގައި ހިންގާފައިވަނީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއްކަން  ބުނެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާއިރު
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 
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ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  މި މައްސަލައިގައި 

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރުގެ ޢާއިލާގެ މީހުންގެ   ،ކަމަށްވެފައި

އް ބަހައްޓަނީ  އެ ވެހިކަލްތަ ،ވެހިކަލްތައް ގަރާޖްކޮށްފައިވަނީ ފ.އަތޮޅުގޭ ގޯތިތެރޭގައި ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ

އެއީ ކޮން ބާވަތެއްގެ   ،އަތޮޅުގޭ ގޯތިތެރޭގައިތޯ ނުވަތަ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައިތޯއާއި

އެމީހުންނަކީ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ   ،އެ ވެހިކަލްތަކުގެ ވެރިންގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ،ވެހިކަލްތަކެއްތޯއާއި

ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން   ،ކުރާ ބައެއްތޯ ސާފުކުރުމަށާއިމުވައްފުންތޯ ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ

ލައްވައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސިޔާސީ ޙަރާކަތް ހިންގާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ ދަރިވަރުން ލައްވައި  

މެއިލް އެޑްރެހަށް  -ހިންގީ ސިޔާސީ ކޮން ޙަރަކާތެއްތޯ ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ އީ

ގައި މެއިލް ފޮނުވުމުން (ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމުން)   2021ރުވަރީ ފެބު 20

މިހާތަނަށްވެސް އެ މެއިލަށް ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވާތީ އަދި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފ.އަތޮޅު  

ގޭގައި   މުވައްޒަފުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހަވާލު ކުރުމެއްނެތި 2ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، މި   1މުސާރަ ދެމުންގެންދާތާ  ބައިތިއްބައިގެން

މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް މި  

 ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް 

ޒުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ފ.އަތޮޅުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަ

(މަސައްކަތް ނިމުމުންވެސް) ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރުގެ 

ޢާއިލާގެ މީހުންގެ ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކެއް ގަރާޖްކޮށްފައި ބަހައްޓާފައިވާ 

އަދި ސްކޫލު ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޭނާގެ ނުފޫޛު ބޭނުން  ކަމަށާއި، 

ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވާ  ދަރިވަރުން ލައްވައި ސްކޫލުގެ ކޮށްގެން

މުވައްޒަފުން އެއްވެސް  2ފ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ  ކަމަށާއި، 

މުސާރަ   ގޭގައި ބައިތިއްބައިގެން މަސައްކަތެއް ހަވާލު ކުރުމެއްނެތި

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  1ދެމުންގެންދާތާ 
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ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އެކި ބްރާންޗުތަކަށް އިޢުލާންނުކޮށް މުވައްޒަފުން ނަގަމުންދާކަމުގެ ގިނަ  

މައްސަލަތަކެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލާފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން އެ  

ގެ   2015އެގޮތަށް މުވައްޒަފުން ނަގަނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ 

ކުންފުނީގެ މަސައްކަތެއް   ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށެވެ. އެ މާއްދާގައިވަނީ 33

 އުޞޫލުން  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ،ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްޓަކައި

(އެކެއް) އަހަރު   01ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ނެގޭނީ  ،މުވައްޒަފުން ނެގިދާނެ ކަމަށާއި

އަދި މިގޮތަށް ނަގާ މުވައްޒަފުން ޢާންމު   ،ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި

ޔާރު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް  އިޢުލާނެއްކޮށްގެންވެސް އަދި އިޢުލާންނުކޮށްވެސް ނެގުމުގެ އިޚްތި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ ވަޒީފާތަކަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް 

 .ނުކޮށް މުވައްޒަފުން ވައްދަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު   ،ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި

އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު އެމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ  

  ، ގެ އިޚްތިޔާރު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުންދާއިމީކުރުމާއި ނުކުރުމު

އެކަމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަކަށް  ،މިހާރު އެ ގަވާއިދު އޮތްގޮތުން ،އިޢުލާންނުކޮށް މުވައްޒަފުން ނެގިޔަސް

އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ވަކި   ،އެ މާއްދާ އޮތްގޮތުން ،ބެލެވޭނެ ތަނެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަދި

މިކަމުގައި   ،ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގޭގޮތަށް އޮތް މާއްދާއަކަށްވާތީ

ކޮރަްޕޝަންގެ ހިރާސް އޮތުމުން، މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން  

 ނިންމީއެވެ. އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން އެންޑް ކޯަޕރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށާ

ފޯޖަރީގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ   ،މައްސަލައެއްކަމަށްވެފައިމި މައްސަލައަކީ ފޯޖަރީގެ  08/03/21

މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް   ،މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ

 ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ހަތަރުފުރޮޅުލީ އެއްގަމުއުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކި ޑޮކިއުމަންޓް ފޯޖުކޮށް އެްޕލިކޭ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ވެހިކަލް 

ރަޖިސްޓަރީކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ޑޮކިއުމަންޓް ފޯޖުކޮށް  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

ދާ ކަމަށާއި، އަދި މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ޑޮކިއުމަންޓް ގެން 

ވެހިކަލެއްގެ ރެކޯޑު ފެނިފައިވާ ކަމަށް  18ފޯޖުކޮށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަވާނަމަ ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް   08/03/21

 އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލުން އެ ސްކޫލުގެ ސެން ޓީޗަރގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް

ފަރާތް ކުރިމަތިލުމުން ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓަކަށް މާކްސްނުދީ މާކްސް 

 .ދަށްކޮށް އެހެން ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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15/03/21 

 

އިންޓަރވިއުގައި އެމަޤާމަށް  ލ.ކަލައިދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި 

އިންޓަރވިއުގެ މާކްސްއަށް ބަލާއިރު އެ މަޤާމަށް  ، ކުރިމަތިލި ފަރާތުގެ ދެބެންގެ ދެދަރި މީހެއް ނެތްކަމާއި

ލ.ކަލައިދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އަދި މި މަޤާމަށް  

ބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ކަލައިދޫ ްޕރީސްކޫލުގައި މަސައްކަތްކުރި  ކުރިމަތިލި ފަރާތް ހުށަހެޅި ތަޖުރި

  ، ދުވަސްތަކަށް މާކްސް ދީފައިނުވާތީ އޭނާ އެމަޤާމަށް ހޮވިފައިނުވަނީކަން އެނގޭތީއާއި، އެހެންކަމުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅި މިދެންނެވި ލިޔުމަށް މާރކްސްދީފިނަމަ މި ވަޒީފާއަށް ހޮވޭނީ އެ  

ފަރާތްކަމަށް ވުމާއެކު، އެ ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ްޕރީސްކޫލްގެ މަސައްކަތުމީހެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ  

ލިޔުމަކީ މާކްސް ދޭންޖެހޭ ލިޔުމެއްތޯ ބަލައި، އެކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަންޖެހޭ ކަމެއްއޮތްނަމަ،  

މިކޮމިޝަނުން މި   ،ވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދަންނަވައިފެނިވަޑައިގަންނަވާ ފިޔަވަޅެއްއެޅުއްވުމަށް ސިވިލް ސަރ

 ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރަން 

އިންޓަރވިއުގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ކޮވިޑުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް  

ލިބޭނޭގޮތް ނެތިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން  ހުއްޓިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް އާމްދަނީ 

ދޫކުރާ އިންކަމް ސަޯޕޓް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަކަށް  

ފައިސާ ހޯދައިދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮވިޑުގެ ޙާލަތު މެދުވެރިވުމުގެ ކުރިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް  

އްކަތެއް ނުކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ފައިސާ ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި  އެއްވެސް މަސަ

ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ އަންހެނުންއާއި ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުގެ ގެމަނަފުށީ ބްރާންޗުގެ  

މްބަރެއްގެ  މީހުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ މެ 3ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތެއް ހިމެނޭކަމަށާއި، މި 

އަންހެނުންނަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިކަމަށް ބުނެ ކަމަށާއި، ފެނަކަ  

ކޯަޕރޭޝަނުގެ ގެމަނަފުށީ ބްރާންޗުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  

ކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، މި މަސްކައްކައި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ބުނެ ކަމަށް ޝަ 

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިންކަމް 

ސަޯޕޓް އެލަވަންސް ހޯދައިދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް  

އެ އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން އެއްވެސް   ،ފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދުމުންފޮނުވައިދިނުމަށް ގެމަނަ 

ފަރާތަކަށް އިންކަމް ސަޯޕޓް އެލަވަންސް ހޯދައިދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާނެކަމަށް އެ  

ތަކުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮވިޑުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ފަރާތް 

ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނޭގޮތް ނެތިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ތެރެއިން

ސަރުކާރުން ދޫކުރާ އިންކަމް ސަޯޕޓް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި  

އިސާ ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަކަށް ފަ

ހޯދައިދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮވިޑުގެ ޙާލަތު މެދުވެރިވުމުގެ 

ކުރިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ގިނަ 

ފަރާތްތަކަކަށް ފައިސާ ހޯދައިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ކޮށްފައިވާ  ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު 2020މޭ  13އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި، 

އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް   19-"ކޮވިޑް

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ   12އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލު" ގެ 

އިންކޮށް ނުވަތަ އީމެއިލުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ޖޮބް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް އޮންލަ

ފޯމަކުންކަމަށްވާއިރު، މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަކަށް  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން   3އެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާތީއާއި، އަދި އެ އުސޫލުގެ 

ކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި، ކަމާގުޅޭ އެނޫންވެސް  މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަ 

ކަންކަން ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުންކަމަށްވާތީއާއި، މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  

ނަ މާއްދާގައި  ވަ 15ފަރާތަކުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް އެ އުސޫލުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ  

 ނިންމީއެވެ. އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ފޮނުވައި، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 

 


	މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އިސްމާޢީލް އާޠިފް، "ޒީސްކް މޯލްޑިވްސް" ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދާފައިވާއިރު،  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ ހަމައެކަނި ޒީސްކް މޯލްޑިވްސްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީ، އެ ކޯޓޭޝަން ހޯދީ އެ މަސައްކަތް އެ ގަރާޖާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޭގެއިތުރުން، އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަހުން އެގަރާޖު ހިމެނޭގޮތަށް އިތުރު 02 (ދޭއް) ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާކަން އެނގޭއިރު، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ 03 ކޯޓޭޝަން ހޯދިކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުންކަމާއި، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިފަހުންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢާޠިފްއާއެކު ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ނާއިބުރައީސް އަޙްމަދު އަސްލަމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 
	އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (2009) ގެ 8.23 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ 5 (ފަހެއް) ދުވަސްތެރޭ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 50% (ފަންސާސް އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ ދެވޭނެކަމަށް ވެސް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. އަދި، އެފައިސާ ދިނުމަށް ކައުންސިލް ނާއިބުރައީސް ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ. 
	މީގެއިތުރުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 2009 ގެ 8.33 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި، ފަހުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އަގު ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 10% (ދިހަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 10% (ދިހަ އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީ، އިތުރަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ 12,800.00 (ބާރަހާސް އަށްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ޒީސްކް މޯލްޑިވްސްއަށް އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކައުންސިލް ނާއިބުރައީސްކަން އެނގޭއިރު، އެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢާޠިފްކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ. 
	އެހެންކަމުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް އާޠިފް އާއި، އެ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ ޢަމަލުތަކަކީ، އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ލިބެންނުޖެހޭ ފައިދާއެއް ޒީސްކް މޯލްޑިވްސްއަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގޭތީ، އއ.މަތިވެރި ކައުންސިލުގެ ރައީސް، އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް (ނަދުވާ، އއ.މަތިވެރި( އާއި، އެ ކައުންސިލުގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް، އަޙްމަދު އަސްލަމް (ދޫރެސް، އއ.މަތިވެރި) ގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 513 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

