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 ކޮމިޝަނުން  ބަލައި   ނިމުނު މައްސަލަތައް 

 01  ޑިސެންބަރު   2021ން  31  ޑިސެންބަރު   2021ށް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

02/12/21   ާމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ލިބިފައިވA2   ްފޯމަށ

  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ  5މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  ،ބަލާއިރު

ވަނައެވެ. އިންޓަރވިއުގެ މާކްސްއަކީ އެހެނިހެން ބައިތަކަށް ލިބޭ މާކްސް ވަޒަންކުރާހެން އެއްޗެއް 

ނީ އިންޓަވިއު ކުރެވޭ  ބަލައިގެން ވަޒަންކުރެވޭނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އިންޓަވިއުއަށް މާކްސް އިތުރުވެ މަދުވަ

މީހާ އޭނާއަށް ހުށަހެޅޭ ސުވާލުތަކަށް ދޭ ޖަވާބާއި ޖަވާބުގައިހުންނަ ފުރިހަމަކަމަށާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ  

ރާގަށާއި މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަދިކަމަށާއި ހުށަހަޅާއިދޭގޮތްފަދަ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން ދޭ މާކްސްއަކަށް  

ވަނައާދެމެދު މާބޮޑު   2ވަނަ އާއި  1 ،ސްއަށް ބަލާއިރުވުމުންނެވެ. އިންޓަވިއުއަށް ލިބުނު މާކް

ވަނައަށް  2ވަނައާއި  1އާ ދެމެދުވެސް މާބޮޑު ތަފާތެއްނެތެވެ.  4އާއި  3ތަފާތެއްނެތެވެ. އަދި 

  9އެދެމެދު ގާތްގަނޑަކަށް  ،ވަނައަށް ލިބުނު މާކްސްއަށް ބަލާއިރު 4ވަނައާއި  3ލިބިފައިވާ މާކްސް އާއި 

މި ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަދުން   ،ގެއްވެއެވެ. މި އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރުއިންސައްތައިގެ ފަރަ 

މާކްސްދިނުމަށް ގަސްދުގައި މާކްސް މަދުކުރިއެކޭ ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ. އެއީ މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތައް  

ވަނައަށްދިޔަ ފަރާތަށް ލިބުނު މާކްސްގައި މާބޮޑު   4ލިބުނު މާކްސްއާއި އޭނާއާޖެހިގެން 

 ފާތެއްނެތުމުންނެވެ. ތަ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ  

" އިންޓަރވިއުގައި ދެވޭ މާކްސްއަކީ އިންޓަވިއުގައި ކެނޑިޑޭޓް   ،އިދާރާއިން ދިން ޖަވާބުގައި ބުނެފައިވަނީ

ަޕރފޯމް  ކުރާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިންޓަވިއު ެޕނަލިސްޓުން ދޭ މާކްސްއެއް ކަމަށާއި އަދި އިންޓަވިއުގެ  

ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު 

ހޮވުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ގައި އޮންލައިންކޮށް މި މަޤާމަށް އިންޓަރވިއު  2021ސެްޕޓެމްބަރ  25

ފާތު ބޮޑެތި އޮޅުވާލުން ތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު، ކުރެވުނު އިންޓަވިއުގައި ތަ 

ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް މާކްސް ލިބިނު ގޮތުގެ 

ޝީޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން މާކްސް ދިނުމުގައި 

"އިންކޮންސިސްޓެންސީ" އެއް ނެތްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  

ގެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައި ވާކަމަށާއި، ތައުލީމާއި ތަމްރީނު އަދި ތަޖުރިބާ 

ބައިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައި ވީނަމަވެސް އިންޓަވިއުން މާކްސް 

ދިނުމުގައި ތަފާތު ބޮޑު އަދަދަކުން މާކްސް ދަށްކޮށްލާފައި ވާކަމަށާއި، 

އަދި ވަޒީފާއަށް ހޮވި ފަރާތަކީ މަސައްކަތު ދާއިރާއަށް އަލަށް ނުކުތް 

ތުރުކޮށްފައި ފަރާތަކަށްވާއިރު ބޮޑު ފަރަގަކުން އޭނާއަށް މާކްސް އި

ޝީޓް ފުރުމުގައި އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް  1ވާކަމަށާއި، އޭގެއިތުރުން އޭ

 .ޢަމަލުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

1 

a 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މާކްސްތަކަށް ބަލާއިރު ެޕނަލިސްޓުންގެ މާކްސްތަކުގައި  ވެސް "އިންކޮންސިސްޓެންސީ" ހުރިކަމަށް  

 ށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމަށެވެ." ކޮމިޝަނަ 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ، މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭފަދަކަމެއް  

ޝަކުވާހުށަހެޅިފަރާތަށް ބުނެދެވިފައި ނުވުމާއި މާކްސް ޝީޓަށް ބަލާއިރުވެސް އެފަދަކަމެއް 

 ކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ނު  މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ،ފާހަގަނުކުރެވޭތީ

14/12/21 

 

އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ (ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް) ޢިމާރާތުގައި ރެނދުލައި ޢިމާރާތަށް  

ގެއްލުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމާގުޅިގެން ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަންޑިޝަން އެސެސްމަންޓެއް  

ހަދަންޖެހިފައިވާކަމާއި މި ކަމަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

ގެ ދަށުން ސިންގަލް ސޯސް   .2610އާއި  10.25މި ޙާލަތުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

ްޕރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދިނަމަވެސް، މި ޙާލަތުގައިވެސް ލިބެންއޮތް އެންމެ  

ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   10.26ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް ހޯދަންވާނެކަމަށް މި ޤަވާޢިދުގެ 

(ތިރީސް ފަސް ހާސް)އަށްވުރެ މަތިވާނަމަ މަސައްކަތް   35,000/-އަދި މަސައްކަތުގެ އަގު ގޭކަމާއި، އެނ

ގެ   10.25ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެކަމަށް މި ޤަވާޢިދުގެ 

(ނ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި މަސައްކަތް "ސިންގަލް ސޯސް" ްޕރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުން  

 ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމާފައިވާއިރު،  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ

މިކަމަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ދައުވަތު ދީފައިވާކަން އެ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ލިޔުންތަކުން އެނގެން  

ޢިމާރާތުގެ   ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެހެންކަމުން އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

ގެ   10.25ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަންޑިޝަން އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

  10.26ދަށުން "ސިންގަލް ސޯސް" ްޕރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މި ޤަވާޢިދުގެ 

ކަށް ދައުވަތު ދީގެން ވާދަވެރި އުޞޫލަކުން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރު ފަރާތްތަ 

މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށާއި، އަދި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  

ޑިޒައިން ފޭސް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފޭސްގައިވެސް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް  

އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ (ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް)  

އިމާރާތުގައި ރެދުލައި އިމާރާތަށް ގެއްލުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން 

ރާތުގެ ވިޝުއަލް އިންސްެޕކްޝަން ރިޯޕޓުގައި ސްޓްރަކްޗުރަލް އިމާ

ސިންގަލް ސޯސް ، ކޮންޑިޝަން އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ލަފާދީފައިވާތީ

ްޕރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން މި މަސައްކަތް މިހާރު ކުންފުންޏަކާ 

ޙަވާލުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ  

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ބައެއް ޙަވާލުކޮށްގެން

ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާތީ، މި މަސައްކަތް  

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގޮތް އިތުރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނެ 

 . މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ވާހަކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދަންވައި، މި  ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

14/12/21 

 

އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ (ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް) ޢިމާރާތުގައި ރެނދުލައި ޢިމާރާތަށް  

ގެއްލުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމާގުޅިގެން ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަންޑިޝަން އެސެސްމަންޓެއް  

މަސައްކަތެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު،   ހަދަންޖެހިފައިވާކަމާއި މި ކަމަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ

ގެ ދަށުން ސިންގަލް ސޯސް   10.26އާއި  10.25މި ޙާލަތުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

ްޕރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދިނަމަވެސް، މި ޙާލަތުގައިވެސް ލިބެންއޮތް އެންމެ  

ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   10.26ށް މި ޤަވާޢިދުގެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް ހޯދަންވާނެކަމަ 

(ތިރީސް ފަސް ހާސް)އަށްވުރެ މަތިވާނަމަ މަސައްކަތް   /35,000-އަދި މަސައްކަތުގެ އަގު ، ގޭކަމާއިއެނ

ގެ   10.25ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެކަމަށް މި ޤަވާޢިދުގެ 

ޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި މަސައްކަތް "ސިންގަލް ސޯސް" ްޕރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުން ރިޔަން  (ނ)ގައި ބަ

ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމާފައިވާއިރު، މިކަމަށް އެހެން  

ނގެން ނެތްކަން  ފަރާތަކަށް ދައުވަތު ދީފައިވާކަން އެ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ލިޔުންތަކުން އެ

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެހެންކަމުން އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް  

ގެ ދަށުން "ސިންގަލް   10.25ކަންޑިޝަން އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި   10.26ދިއުމުގައި މި ޤަވާޢިދުގެ ސޯސް" ްޕރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދީގެން ވާދަވެރި އުޞޫލަކުން މި މަސައްކަތަށް  

އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށާއި، އަދި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޑިޒައިން ފޭސް އަދި  

ކްޝަން ފޭސްގައިވެސް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަން  ކޮންސްޓްރަ 

ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ވާހަކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދަންނަވައި، މި  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

ސްޓްރަކްޗަރަލް އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ 

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނައިބުރައީސާގެ 

ފިރިމީހާގެ ކުންފުންޏާ ކަމަށާއި އަދި މި މަސައްކަތް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރު 

ބަޔަކަށް ހަވާލުކުރަން ރިޯޕޓްގައި ބުނެފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތް 

ހަލަ ސްޓްރަކްޗަރަލް އެތަކެއް މައްސަލަ ހުރި  ހަވާލުކުރި ކުންފުނި ކަ

ކުންފުންޔަކަށް ބިޑްއެވޯޑުކޮށްފައިވާނީ ކޮރަްޕޝަންތެރޭން ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

3 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހުށައަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ތަޖުރިބާއަށް   14/12/21 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ  4 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މާކްސް ދިނުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަްޕޝަނަށް ފުރުޞަތު އޮތް   

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް   ،މުންމި މައްސަލައިގައި ބެލިބެލު ،ކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

ގައި ބަޔާންކުރާ ހަމަތަކާއި   10.45މާކްސް ދިނުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަކީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 

އެއްގޮތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މާކްސް އެންޓަރ ކުރުމުގައި  

ތްކަން މަދުން ނަމަވެސްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކަށް  ކޮންސިސްޓެންސީ ހިފެހެއްޓިފައި ނެ 

ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ކުނި އުކާލުންފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިހުރިކަމުގެ ލިޔުންތައް އެއީ  

ކަށް  މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެފަދަ މަދު ރެފަރެންސް ލެޓަރ ތަ 

މާކްސް ނުދީ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ރެފަރެންސް ލެޓަރ ތަކުގައި  

މުއްދަތަށް އަގު ކަލްކިއުލޭޓް ކުރުމުގައި މަދުން ނަމަވެސް ނުބައިކޮށް   ،ބަޔާންކުރާ މަހަކަށްޖެހޭ އަގު

  ، ސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުމުންކަލްކިއުލޭޓް ކުރެވިފައިހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އި

އެކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ވަކިން މާކްސްތައް ޝީޓަކަށް އެޅުމުންވެސް ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އަންނަވަރުގެ  

ތަފާތެއް އައިސްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅި ދެވަނަ  

  ، އެޝަކުވާ ،ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުންއެފަރާތުން ބިޑިންގ ްޕރޮސަސް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު  ،ސިޓީގައި

ޝަކުވާ ހުށައަޅަން އޮންނަ   ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތައް ލިބިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ

ނަމަވެސް ޝަކުވާ އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ހުށައަޅާފައިވާނެކަމަށެވެ. ޝަކުވާ   ،މުއްދަތައްވުރެ ފަހުންކަމާއި

މި ބިޑުގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރެއްކުރާނެ   ، އި ޝަކުވާ ހުށައެޅިކަމުގައި ވީނަމަވެސްހުށައަޅަން އޮތް މުއްދަތުގަ

ކަމެއް ފާހަގައެއްނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަކުވާގައި މަސައްކަތް އެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ދަށްކޮށް އަގު  

ރު ރުފިޔާ)  (ދެލައްކަ ސައްބިސް ހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަ 334،226/-ހުށައެޅި ފަރާތައްވުރެ 

އެފަރާތަކީ މަސައްކަތުގެ އަގާ އަދި   ،ބޮޑުކޮށް ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތައްކަމުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް

އެފަރާތައް ބިޑް އެވޯޑު ކުރުމުގައި   ،ތަޖުރިބާއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްކަމުގައިވާތީ

 . ްޕރޮސެސްގެ މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ފާހަގަނުކުރެވެއެވެ

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަން އެހެން   ވީމާ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ، 

ޑިސެންބަރު  T/IU/2020/28-57  )27އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

) އިޢުލާނު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ކޮރަްޕޝަނަށް  2020

މަގުފަހިވާނެހެން މާކްސް ދެވޭގޮތަށް އަދި ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ 

ލިބިދޭގޮތަށް ކަމަށާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް 

ލުއޭޓް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑުތައް ބަލައިގަތުމާއި ބިޑުތައް އިވެ ކުރިމަތިލި

ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާ 

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި ބިޑު 

ރުފިޔާ   /226,344-އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ މުޅި ްޕރޮޖެކްޓަށް ބަލާއިރު

 .އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހުރުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ  

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް  ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު މާކްސްދިނުމަށް 

  ނިންމީއެވެ. އެންގުމަށް
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ޝަކުވާގައި ބުނާ ފައިސާއަކީ ހއ.ފިއްލަދޫން ދަނޑުބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ދަނޑުތައް 

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ހއ. ފިއްލަދޫން ކުއްޔަށްދޫކުރާ  ސާފުކުރަމުންދަނިކޮށް 

  ، އެ ފަރާތުން އަންގާފައިވާ އަގަށްވުރެ  ،ބިންތަކުން ނެގޭނެ އަގު ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލަށް އެންގުމުން

ކައުންސިލުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް  

އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ހއ. ފިއްލަދޫން ކުއްޔަށްދޫކުރާ ބިންތަކުން ނެގޭނެ އަގުގެ ގޮތުގައި  

ޑު އަގެއްގައި ބިންތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮ

ދީފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ހއ.ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދަނޑުބިން 

އެނގުނު  ޚިލާފަށްކަމަށް އެ ދަނޑުބިން ދޫކުރީ ގަވާއިދާ މަށްފަހުދޫކުރު

ހިސާބުން ދަނޑުބިން އަލިކުރި މީހުންނަށް ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން ބަދަލުގެ 

 .ގޮތުގައި ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަވެސް މި  

މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ މިންގަނޑުން ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭނެ އަސާސެއް ނެތުމާކު މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ޝަނުގެ ށ.މިލަންދޫ ބްރާންޗުގެ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަކީ ފެނަކަ ކޯަޕރޭ

 މަޤާމަކަށް މީހުން ނެގުމަށް ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު 3

FNK/A/IUL/2021/17 )10  ީ3) ގައިވާ 2021ޖަނަވަރ 

މީހެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މަޤާމުތަކަށް ވަނީ  މަޤާމަށްވެސް ކުރިމަތިލި

ގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތައް ވުރެ ތަޢުލީމީ 

ގޮތުންވެސް އެތައްތަނެއް ދަށް ފަރާތްތަކަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލައިގައި ހަވާލާދީފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އެްޕލިކޭޝަންތައް ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓް  

ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސަނަދަކަށްވުރެ މަތީ  ދިން އިރު އިއުލާނުގައި 

އެ ފަރާތުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ނޭޝަނަލް   ،ސަނަދަކަށް ޕޮއިންޓްދީފައި ވީނަމަވެސް

މި   ، އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށްކަމުން

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް 

އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 ފެންވަރަށްވުރެ މަތީ ސަނަދުތަކަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، ނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށްކުރާ އިއުލާނުގައި  

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރުމަށް ނުވަތަ ވެބްސައިޓުގައި  

އެކަން   ،ތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ބަހައްޓައިނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ތަނެއްގައި އާންމުކޮށް ފެންނާނެ ފަދަ ގޮ

އާންމު ކުރަންވާނެކަމަށާއި އަދި "ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާތަކަށް   ، އިއުލާނުގައި ލިޔެ

)" އެ ފަރާތުގެ  2017ފެބްރުވަރީ  01މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމާބެހޭ އުޞޫލާއި މިންގަނޑުތައް ( 

ކޮމިޝަނުގައި    ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ފެންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޝާއިއުކުރުމަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ

 ށް ނިންމީއެވެ. ދެންނެވުމަ

 

14/12/21 

 

ގައި މާލޭ ސިޓީ   2019ޑިސެންބަރު  31މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން، އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލައާ  

ފައިވާ ކަންކަމަކީ މާލެ  ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމާއި، އަދި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށް

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިދާރީ ގޮތުން ބެލޭނެ ކަންކަން ކަމަށްވާތީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

އިދާރާއިން މިކަން ބެލުމަށްފަހު ކޮރްަޕޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ފާހަގަވާނަ މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް  

 ށް ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަދަންނަވައި މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤު 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ހުޅުމާލޭ މަސްޖިދުލްޤާސިމް ބިން އައްޡާނީ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް 

މަރާމާތުތަކާއި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާގައި 

ދާރާއަށް ބިލްތަކެއް ބުނެފައިވާ ކުންފުނިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އި

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެ 

އިދާރާއަށް އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ 

ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ
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ގައިދީންނަށް ޖަލުތަކުގައިތިބޭ ގައިދީންނަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާއަށް ވާގޮތެއް  

ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ގައިދީންނަށް ހާމަ ނުކުރާ ކަމަށާއި، ޖަލުގައި ހުންނަ  

ކަމަށާއި، އެ ގަންނަ އެއްޗެހީގެ  ކެންޓީނުން ގައިދީންނަށް ތަކެތި ވިއްކުމުގައި ނުއަގުގައި ތަކެތި ވިއްކާ 

މި  ، ނުވަތަ ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ތަފްޞީލެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ މިޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ

ފަދައިން ކަންހިނގުމަކީ މި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަށް ހުޅުވިފައި އޮންނާނެ ދޮރަކަށްވާތީ، މި ދޮރު  

ނަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން  ބަންދުކުރުމުގެ ގޮތުން ގައިދީން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ކެންޓީނު 

ހިންގުމުގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، 

ޢާއިލާތަކުން ހުޅުވާފައި މީގެއިތުރުން ޤައިދީންގެ ނަމުގައި އެމީހުން 

ހުންނަ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް 

ޤައިދީންނަށް ހާމަނުކުރާކަމަށާއި، އެ މަޢުލޫމާތުތައްވެސް ދޫކުރަނީ 

 .ފައިސާއަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރި ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މިކަމުގައި އުޞޫލަށް އިޞްލާހުތަކެއް  

ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތާކައި، ނުވަތަ މިކަމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކާއި، މި ފައިސާ  

ނުންކުރެވޭ ގޮތާއި، ބާކީހުރި ޢަދަދު ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ގައިދީންނާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތަކަށް  ބޭ

ގޮތަކަށް ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމަށާއި، މިކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް   އެނގޭނެހެން 

 ދަންނަވައި، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  ކޮމިޝަނަށް އަންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

14/12/21 

 

ނެދަރލަންޑްސްގެ ދަ ހޭގްގައި ހުންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި މިޔަންމާއާ ދެކޮޅަށް  

ދަ ގެމްބިއާއިން ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ މައްސަލައަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ތަދައްޚުލުވާން ނިންމައި، 

ސާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ  ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިސް ވަކީލެއް ހަމަޖައް

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދައުލަތަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ޝަކުވާގައި  

ބުނެފައިވާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ވަކީލުގެ އިތުރުން އެހެން ވަކީލަކުވެސް އެ މައްސަލައިގައި  

ރިން އެފެއާޒްއިން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި، އެ ނިންމުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލިހާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބައިވެރިވުން  

އޮތްކަމާއި، މައްސަލައިގެ ހައްސާސްކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރަށް މަދަދުވެރިވުމުގެ ގޮތުން 

ރާތުން ވަނީ ފްލެޓް ރޭޓް ބޭސިސްއެއްގައި، ޢާއްމުކޮށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށްވުރެ ވަރަށް  އެފަ

ކުޑަ ފީއަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭން އެއްބަސްވެފައިކަމަށާއި، އެގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ވަކީލުންނާ  

އްކަތުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ  ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލެޓަރސް އޮފް އެންގޭޖްމަންޓްގައި، މަސަ

ގަޑިއިރުގެ   180ކަމަށާއި، ޖުމުލަ ފީގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނަގާނީ  %50ސްޓޭންޑަރޑް ފީގެ 

ފަންސާސް ސްޓަރލިންގ ޕައުންޑް)   (ސާޅީސްހަތްހާސް ދުއިސައްތަ £47,250.00ފީއަށްވާ 

ރ. (އެއްމިލިއަން ނަވާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަފަސް ރުފިޔާ) (އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަކީ  1,029,105.00(

ރ. (އެކާވީސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަނުވަ ލާރި) ކަމަށް ބަލައިގެން)) ކަމަށް  21.79ސްޓަރލިންގ ޕައުންޑަކަށް 

ގާފައިވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން މަޢުލޫމާތުދީފައި ވާކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނ 

 ހުންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް  ނެދަލޭންޑްސްގެ ދަ ހޭގްގައި

ޖަސްޓިސްގައި މިޔަންމާއާ ދެކޮޅަށް ގޭމްބިއާއިން ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ 

މައްސަލައަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ތަދައްޚުލުވާން ނިންމައި، ދިވެހިރާއްޖެ 

ތަމްސީލުކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލޯފާމެއްގެ އިސްވަކީލަކު 

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދައުލަތަށް ހަޖައްސާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ 

 .އިއާދަ ނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމެލެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި، މި 

ދަޢުވާކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައިގެން 

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

14/12/21 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތުނޑީގައި ސަރުކާރުން މީގެ ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ޝަކުވާގައި 

ޢިމާރާތްކޮށް ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ހޮޓާ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީ  

އްޔަށް  ނަމަވެސް، ތުނޑީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހޮޓަލެއް ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކު

ދޫކޮށްފައިނުވާކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތުނޑީގައި ސަރުކާރުން މީގެ ފަސް އަހަރެއްހާ  

ދުވަސްކުރިން ޢިމާރާތްކޮށް ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ހޮޓާ  

ން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ކައުންސިލު

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް 

ކަމަށާއި، އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ  

 ބައްަޕގެ ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުން މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ  

ތަހުޤީޤުނުކުރުމަށާއި، ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އަންގާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް  

 ބިނާކޮށް މައްސައިގެ ފައިލްއަލުން ހުޅުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހުޅުވުމަށެވެ.   

 ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ތ.ގުރައިދޫ ބްރާންޗުން ފެނަކަ 

 ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފެނިފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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މި މައްސަލައަކީ މިހާރު ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު، ޞައްޙަނޫން  

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެނެ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެތީ މި  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު 

ގައި ނިޔާވުމާގުޅިގެން  2014ޖޫން  13އިވާ ފަރާތް ޝަކުވާގައި ބުނެފަ

އެ މަރުޙޫމުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޞައްޙަނޫން އުފަންދުވަހުގެ  

 .ސެޓްފިކެޓެއް ހައްދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިއަށް ޑާކާގައި ބޭއްވި "ބަންގަމަޓާ އޭޝިއަން   2019ޝަކުވާގައި، 

" ގެ ސިލްވަރ މެޑަލް ހޯދި ޓީމުގައި  2019ސީނިއަރ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިްޕ 

 މިނިސްޓަރ މަޤާމުގެ  އަދި ޓީމު ލިސްޓުގައިވެސް އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ނުހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ޔޫތު

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޓީމުގެ ބައިވެރިންނަށް ދިން ފައިސާގެ އިނާމު ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތައް އެފައިސާ ދީފައިވަނީ، ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އެފަރާތް ވޮލީ  

ކޮށްދިނުމުންކަން އެދަތުރުގެ ޓީމު ލިސްޓުން އެނގެން އޮތުމާއި   ޓީމާއެކު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ގޮސް ކޯޗު

ވަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިއަށް ޑާކާގައި ބޭއްވި  2019

"ބަންގަމަޓާ އޭޝިއަން ސީނިއަރ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ  

" ގެ ސިލްވަރ މެޑަލް ހޯދި ޓީމުގައި އަދި ޓީމު 2019ޗެމްޕިއަންޝިްޕ 

ލިސްޓުގައިވެސް އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ނުހިމެނޭ ފަރާތެއް ޔޫތު 

 ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޓީމުގެ ބައިވެރިންނަށް ދިން މިނިސްޓަރ މަޤާމުގެ 

ފައިސާގެ އިނާމު އޭނާއަށްވެސް ދީފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޓީމުގައި 

14 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      36 / 9 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އަދި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ދިޔަ ޓީމު ލިސްޓްގައި ނެތުމުން އެފަރާތައް  

ގައި ފޯނުން ގުޅައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން އެ ފަރާތް މިދަތުރުގައި  2021އޭްޕރިލް  05

ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވުމާއެކު މިމައްސަލައިގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި  ބައިވެރިވެފައިނު

ނުކުރުމަށް  މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު، ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު

 ނިންމީއެވެ. 

 

ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތަކަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން އިނާމު ދީފައި ނުވާކަމަށް  

 .ބުނާ މައްސަލަ

14/12/21 

 

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިއީ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގެންގޭނެ  މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 

ކަމަކަށްނުވާތީއާއި، މޯލްޑީވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީ މިހާރު އުވާލާފައިވުމާއެކު، މި މައްސަލަ  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ތަޙުޤީޤު 

ގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް 

 .ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ާޕޓީއަކަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް   2020އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ސިޔާސީ ާޕޓީއަކަށް އެ އިދާރާއިން  2020ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް 

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  ބިމެއް ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ މި 

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫގެ ކުލީބިމެއް ސިޔާސީ ާޕޓީއަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްްޕލަޔަންސް ސެކްޝަންގެ ނަންބަރު  

AC/CR/2021/4  )10  ީކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރޯިޕޓްގައި، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ  2021ޖަނަވަރ (

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި   209ގެ  2014މުވައްޒަފު ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސް ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   87ގެ  2014އިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސް  ގަވާއިދު ބަޔާންކޮށްފަ

ބާރުލިބިގެން ޑިާޕޓްމެންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންއަށް އެވަތުގަށް ޙިދުމަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންޖެހިފައި  

އި، އެ މުވައްޒަފު މުސާރައާއި  މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމާ 06އޮތުމުން، 

ދިވެހި ސިވިލް  ، ސަރވިސް އެލަވަންސް އަދި މަޤާމާ ގުޅިފައިވާ އެލަވަންސްތައް ދެވެމުން ގެންދަނީ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ   212ގެ  2014ސަރވިސް ގަވާއިދު 

ހއ. ބާރަށް ސުކޫލުންކަމަށްވުމާއި އަދި އެ މުވައްޒަފު  މުވައްޒަފުގެ ދާއީމީ ވަޒީފާ އޮތް އިދާރާ ކަމުގައިވާ 

ންސް ބައި ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ހއ.ބާރަށު ސްކޫލްގެ ފައިނޭ 

ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މުސާރަ ނަގަމުންދާތާ އެތަކެއް މަސްދުވަސް 

ވެފައިވާއިރުވެސް އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށް ބަރާބަރަށް މުސާރަ 

ނަގަމުންދަނީ އޭނާއަށް މާލެއިން ވަޒީފާ ހަމަޖެހެންދެން ވަޒީފާގައި 

ރިންސިަޕލްގެ ނުފޫޒުން އޭނާއަށް ނާޖާއިޒު ބެހެއްޓުމަށް ބާރަށު ސްކޫލް ްޕ

މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށާއި، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލަށް 

އޭނާގެ ޚިދުމަތް ނުލިބި އެ މަގާމަށް އިތުރު މީހަކުވެސް ނުނަގާ ކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތްތަކާއި   2014ވީއްލާފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސް ގަވާއިދުގެ 

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު  

21/12/2021 

 

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޮރަްޕޝަންގެ އަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނޫވާތީއާ، ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގާވަރުގެ  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނޫވާތީ މައްސަލަ ތަހުގީގު 

ރ.އަލިފުށީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ވެހިކަލެއް ގެނެސްފައިވާއިރު، 

ވާވަރަށް ނުބެލުމުގެ ސަބަބުން ގެނެވިފައިވަނީ ކައުންސިލުން އެކަށީގެން 

ބައު ވެހިކަލެއް ކަމަށާއި، އެ ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަން ފެށިތާ  

ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް މަރާމާތެއް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށާއި، 

މިހާރުވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން މައްސަލަޖެހި ބޭނުން ނުކުރެވިގެން 

އި އިތުރު ވެހިކަލް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ ރަށުތެރެއިން ބޮޑުއަގުގަ

 .މައްސަލަ
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މާލޭ ސިޓީގެ ބްލޮކްވެރިންނަށް ހޮވޭ   ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ،މި ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު

(އެއްހާސް) ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން   1,000/-ފަރާތްތަކަށް މަހަކު 

އެއީ ކައުންސިލަށް ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ބްލޮކްވެރިން   ،ނިންމާފައިވާއިރު

ސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވާތީއާއި، ބްލޮކް ވެރިންނަށް ހޮވުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ މައް 

އެލަވެންސެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުން އެއީ  

މިކޮމިޝަނުގެ މޭންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކަށް ނުވާތީ އެކަމަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނެވެރި  

އިވާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް  ފަރާތްކަމުގަ

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީގެ ބްލޮކް ވެރިޔާއަށް 

ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ބްލޮކް ވެރިންނަށް ހޮވޭ 

ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައި  1000/-ފަރާތްތަކަށް 

ވާކަމަށާއި، މިފަދަ އެލަވަންސެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ހައިސިއްޔަތެއް އެ 

 .ސަލަކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައް
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ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް (ސިވިލް ސަރވިސް   ،މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުންވަނީ 

ކޮމިޝަނަށާއި ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް) މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިކަން އެ  

ފަރާތުން ފޮނުވި ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެ ތަންތަނުން  

އެ އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ބަލައި   ،އޮންނަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށްކަމަށް ފެންނާތީ ،ރުމައްސަލަ ބަލައި ނިންމާއި

އޭގެ ތެރޭގައި ކޮރްަޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް   ،ނިންމާއިރު

ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  

ގައި ކުރި އިއުލާން  2021ސެްޕޓެމްބަރ  7އޮފިސަރަކު ބޭނުން ވެގެން 

އާ ގުޅިގެން  AH/INDIV/2021/46 -(IUL)222ނަމްބަރ

 ނަމަވެސް ، އިންޓަވިއު ކުރެވިފައިކަމަށާއިޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާއި ވަނީ  

A2  ާޝީޓް އިއުލާން ކުރިއިރު އިންޓަވިއުއިން އޭނާއަށް ލިބިފައިވ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 މައްސަލަ  ،ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ތަޙުޤީޤު 

ޤަބޫލުނުކުރެވޭވަރުގެ މާރކްސްއެއް  މަރކްސް އަކީ އޭނާއަށްވެސް 

ކަމަށާއި، މަޤާމަށް އެދި އޭނާ ހުށައަޅާފައިވާ ސަނަދުތަކާއި ތަޖުރިބާއަށް  

ފައިވާ މާރކްސް ގަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ ބަލައިފައި ެޕނެލިސްޓުން ދީ

 މައްސަލަ.

14/12/21 

 

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގެ ތެރޭގައި ހުރި އިންޓަރނަލް އިދާރި ކަންކަމާއި، 

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. އެމްްޕލޯއީ ގްރީވަންސްތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤިޤު  

ޢަމަލުތަކެއް ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި ކޮރަްޕޝަންގެ 

 . ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސިފައިންގެ ކޯަޕރޭޓިވް ފަދަ، ދައުލަތުގެ މުއްސަސާތަކުން ހިންގާ ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ކޮރަްޕޝަން  

މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނަށް ބެލޭނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން މިއިން ކޯަޕރޭޓިވްއަކަށް ފައިސާ ދީފައިވުމާއި،  

އުލަތުން އެ ސޮސައިޓީއަށް ލޯނެއް  ދައުލަތުން އެ ސޮސައިޓީގެ މެޖޯރިޓީ ޙިއްޞާ ގަނެފައިވުމާއި، ދަ

ދީފައިވުމާއި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން އެ ކޯަޕރޭޓިވްއަކާ ގުޅޭ  

މައްސަލައެއްކަމަށް ވާނަމަ ކަމަށް ވާއިރު، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަކީ ސިފްކޯގެ އެތެރޭގެ 

ޢާމަލާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ޤާނޫނީ އިހްތިސާސް މި ކޮމިޝަނަށް  މުޢާމަލާތަކަށްވުމާއެކު، މިފަދަ މު

ލިބިގެން ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، އަދި މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަން  

 ނިންމީއެވެ. ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައީޓީސްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށް 

އޮގަސްޓު، ސެްޕޓެންބަރު ހާތަނުގައި ސިފްކޯގެ ބޯޑަށް ނޭނގި  2019

އަދި އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ސިފްކޯއަށް އެމްބްރޮއިޑަރީ މެޝިނެއް 

 ގަތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުމާ ގުޅިގެން ހުރި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ކަމަށްވުމާއި،  ޝަކުވާގައި

އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ނެތުމާއި، މިއީ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައިގެން ދަޢުވާ ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

ންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު މިސްކިތަށް މަސައްކަތު މީހުން މ.މުލަކު ކައު

ހޯދުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު 

 .ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  

ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ތައްގަނޑު ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކަށްކަން އެނގެން  

ގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި، މިފަދަ  ނެތުމާއި، ތައްގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިން 

މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ބަލަމުން ނުދާކަމަށް އެ ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާތީ، މި  

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމާއެކު މި  

ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު ކައުންސިލްގެ 

 ނައިބުރައީސް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.ނު މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

14/12/21 

 

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ހިނގާފާނެކަމަށް ހީވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް  

ހިންގޭ މިންވަރަށް ޝަކުވާގައި މަޢުލޫމާތު ނެތުމުންނާއި، އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ޢަމަލަކަށް ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  

ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓުން މިނި

ކުޑަކުދިންގެ ާޕރކްތަކަކަށް ނަންބޯޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ކެންސަލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނު 

ބުނާ  ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް

 .މައްސަލަ
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ހުޅުމާލެ ހޮސްިޕޓަލަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންގެ ކެޓެގަރީއައި ތަޖުރިބާ ކަނޑައަޅާނީ އެ 

ހޮސްިޕޓަލުންކަމަށްވުމާއި، ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ޝަކުވާގައި  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

ސްިޕޓަލުގެ ވަޒީފާތަކަށް ތަޖުރިބާހުރި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހުޅުމާލެ ހޮ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުން، އެފަރާތްތަކަށް އިސްކަންނުދީ ތަޖުރިބާ މަދު 

ޑޮކްޓަރުންނާއި ބައެއްފަހަރު ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން ވަޒީފާއަށް 

 .ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

26 

14/12/21 

 

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އިދާރީ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށްވެފައި، ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. ހިންގަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  

ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑާއި ހައުސިންގ 

އެއްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ގާތްވެފައިވަނިކޮށް އެ  ންޓް ކޯަޕރޭޝަނާޑިވެލޮޕްމަ

ގާތްގުޅުން އޮންނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް  ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ

ކޮރަްޕޝަންގެ ތެރެއިން ްޕރޮމޯޝަނާއެކު މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން 

 .ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިިޕންގ އެޖެންސީތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް  

އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން އުވާލާފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް  

ޔަކަށް ކަމާއި، ހޯދައިދީފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް، ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވަނީ ކޮން ބަ

ކޮންފައިދާއެއްކަން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމާއި، އަދި މިކާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި  

ނެތުމާއެކު، މި މައްސަލަގައި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭވަރަށް އަސާސެއް އަދި މަޢުލޫމާތެއް ނެތުމާއެކު މި  

 ރުމަށް ނިންމީއެވެ.ނުކުމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ޝިިޕންގ އެޖެންސީތައް 

ޖުލައި  16ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީން 

ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދު  2020

އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ޝިިޕންގ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ  R/2020-52ނަންބަރު

ވަނަ ދުވަހު   2020ސެްޕޓެންބަރު  16ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު) 

އިންޓަރނަލް މެމޯއަކުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް 

 .އޭވިޝަން އުވާލައްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

14/12/21 

 

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން ކަމަށްވެފައި، މިކަމާ ގުޅިގެން  

ނުކުރުމަށް  ކޮރަްޕޝަންގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލޭވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

 ނިންމީއެވެ. 

ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުގެ 

އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހުސްވެފައިވާ 

މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން މި 

މަޤާމުތަކަށް މިހުން ހޮވުމުގައި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް 

 .ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތުމުން ތަޙުޤީޤު  މި 

މި މައްސަލަ ޮޕލިހަށް ފޯވަރޑް ކުރުމަށް ްޕރެޒިޑެންޓަލް އެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް   ނުކުރުމަށާއި، އަދި

 އެވެ. ފެންނަނަމަ ޮޕލިހަށް ފޮނުވުމަށް އެ ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނިންމީ

ދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްިޕޓަލުން ޑިވެލޮްޕކޮށްފައިވާ ލެބޯޓަރީ އިން

އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ސޮފްޓްވެއަރ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން 

ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލްތަކަށާއި ބައެއް އަިމއްލަ ކްލިނިކްތަކަށް 

 .ވިއްކަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

30 
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ބޮޑަށް ، ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބިނާކޮށް ހޯދޭނެ ކަންކަމަށް ނުވާތީއާއިޝަކުވާގައި 

ބިނާވާނީ މީހުންދޭ މަޢުލޫމާތު ފަދަ ތަކެއްޗަށްކަމާއި، އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ  

ކުރުމަށް ނިންމުމަށާއި، ނަމަވެސް މިއީ  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމާއެކު މިވަގުތަށް މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނު 

ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ހިނގި ކަމެއްތޯއާއި، ޝަކުވާގައި ބުނަނީ ކޮން ތަނެއްގެ ވާހަކަތޯއާއި އަދި ތުހުމަތު  

ތަކަށް ބާރުދޭނެ ހެކިބަސް ދޭނެ މީހުން ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ބަޔަކު ތިބި ނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު  

ން ލިބޭ ނަމަ ހޯދުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ްޕރެޒިޑެންޓަލް އެކްޝަން  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު

 އެވެ. ކޮމިޓީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވްއަކީ މާލޭ 

ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމުގެ އެންމެ އިސްމީހާ ކަމަށާއި، 

ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫނުކުރެވޭ ކަމުގައިވަނީނަމަ ކަޓް  އޮންނަ ގަވާއިދު

ނަގައިގެން އައުޓް އޮފް ޭޕަޕރކޮށް ހަމަޖައްސާލައިގެން މި ހުއްދަތައް 

ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ކުރެހުން ފާސްކުރުމުގައިވެސް ހަމަ  ދޫކުރަމުންދާ

މި އުސޫލުތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި، ކޮފީތަކުން ދިމާކޮށް ކޭޝްކޮށް 

 ނަގައިގެން މީނާ ހުއްދަތައް ދޫކުރާ ކަމަށާއި، ޢިމާރާތް ފައިސާ

ޗެކްކުރަންދާ މީހުންވެސް އެ ލިބޭ ގަނޑުފައިސާކޮޅަކަށް، ގަވާއިދާ 

ޚިލާފަށް ހުއްޓަސް ހުއްދަދޭ ކަމަށާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމާބެހޭ 

ބައިގެ ގިނަ އިސްމީހުންނަކީ މިގޮތަށް ހޯދާ ފައިސާއިން މުސާރަޔާ 

 އުޅުން އުޅެމުންގެންދާ މީހުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ނުބައްދަލު ދިރި
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14/12/21 

 

މި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  

 އެވެ. ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް އެސޯސިއޭޝަންއަށް ފޮނުވައި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީ

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެނިސްކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަޑަމީތަކަށް  

ކޯޓު އިޢުލާނުކޮށްގެން ދެފަރާތަކަށް   02ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ވާހަކަދެކެވުނަސް އެކަން ޔަޤީންނުވާ ކަމަށާއި، މި 

ދެފަރާތުން މި ދެ ޓެނިސްކޯޓު ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބޭނުންކުރަމުންދާ  

، މީގެ ތެރެއިން އެއް ކޯޓު ހިންގަނީ ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަމަށާއި

މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ޓެނިސްކޯޓު ދޫކުރުމުގެ ކުރިންވެސް އެ 

ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި ދެ ކޯޓަށް ލިބޭ 

އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންއަށް ވަންނަމުން 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ނުދާ

14/12/21 

 

މިއީ އެތަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަކަށް ވާތީ މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު  

އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވައި މި  

 ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު 

އުންސިލްގެ އިދާރާއިން އާސަހަރާގެ ޖަމާޢަތްތެރިންގެ މާލޭ ސިޓީ ކަ

މެދުގައި ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެމުންދާކަމަށާއި، މިގޮތުން ސިޓީ 

ކައުންސިލްގެ ސުަޕވައިޒަރ އެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 

އާސަހަރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް  

 މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައި އެ

 .އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެމުންގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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21/12/2021 

 

ކޮރަްޕޝަންގެ ތުހުމަތެއް ކުރެވޭނަމަ މި ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވައި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ  

 މީއެވެ. ޚިލާފުވެފައިވާތީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ނިން

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ  

ޚިލާފަށް ޕްރިންޓަރ ކާޓްރިޖް ގަތުމަށް އިޢުލާނުކޮށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް  43,507/70ބިލަކަށް ބަހާލައިގެން  2

 . ބުނާ މައްސަލަ
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07/12/2021 

 

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  މި 

ގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާ އަށް  2012އެކްސްޯޕޓް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް  E-4061/2012 ނަންބަރު

ރ. (ވިހި ހާސް)  20,000ކިލޯގެ މާވަހަރުގެ އަގު ފާސްކުރުމުގައި ކިލޯއަކަށް  49އެކްސްޯޕޓް ކޮށްފައިވާ 

 ، ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އަގު ދަށްކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް

މާވަހަރުގެ އަގު   ،ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައި ހުރި ލިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހަށް ބަލާއިރު

އިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް    E-4061/2012 މް ނަންބަރު އެކްސްޯޕޓް ފޯ

ކިލޯގެ މާވަހަރުގެ އަގު ފާސްކުރުމުގައި  40އެކްސްޯޕޓް ކޮށްފައިވާ 

ހާސް ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އަގު ދަށްކޮށް އަގު ފާސްކޮށްފައިވާ    20ކިލޯއަކަށް 

އިން  15/2012އެ މައްސަލަ ީޕ.ސީ.އޭގެ ފޯމް ނަންބަރު  ،ކަމަށާއި

 ބުނާ މައްސަލަ  އެނގޭނެ ކަމަށް
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ،  (ެޕޓް)ގައި ހުރި އަގުތަކަށް ބަލާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއިފާސްކުރުމުގައި ްޕރައިޒް އެނަލައިޒިންގ ޓޫލް

މާވަހަރުގެ އަގު ފާސްކުރުމުގައި އެދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް 

ކަސްޓަމަސްގެ ވެލުއޭޝަން އެންޑް ޑިކްލަރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ސުަޕވައިޒަރީ ލެވެލްގައި  

އަގު ފާސްކުރާ އޮފިސަރުންގެ ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށް   ،މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް

 ތަޙުޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި، 

އެކްސްޯޕޓްކުރާ މުދަލަކަށް އިމްޯޕޓް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އެދުވަސްވަރު މާވަހަރަށް  

އެ   ،ކަމަށްވެފައި 50މާވަހަރުގެ ޑިއުޓީ ރޭޓަކީ އަގުގެ % ،ޑިއުޓީ ނެގުމަށް ޓެރިފް ކޯޑެއް ނެތުމުންނާއި

މާވަހަރުގެ   ،ރޭޓުން ޑިއުޓީ ނެގުމަށްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާތީއާއި

 ،ކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި  50ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވަނީ ފާސްކޮށްދީފައިވާ އަގުގެ %

އި މާވަހަރުގެ އަގު ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި އުސޫލެއް ކަސްޓަމްސްގައި އެކުލަވާލާފައި  ގ2012ަ

މި މައްސަލައިގައި ބުނާ މާވަހަރަށް އަގު ފާސްކޮށްދިން އިރު މާވަހަރުގެ އަގު   ،ނެތުމުންނާއި

ށްދިނުމަށް  ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެދުވަސްވަރު އެކްސްޯޕޓް މުދަލަށް އަގު ފާސްކޮ 

ގައި  2012 ،ކަސްޓަމްސްއިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި

ކަސްޓަމްސްއިން މާވަހަރުގެ މާކެޓް ވެލިއު ބެލީ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވާތީ އޭރުގެ އަގުތައް  

ވާ މާވަހަރަށް އަގު ފާސްކޮށްދިނުމުގައި ވަކި  މި މައްސަލައިގައި ބުނެފައި  ،މިހާރު ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތުމުން

ޤާނޫނު   ،ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   2/2000ނަންބަރު 

މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   ، ންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހި

ގެ ދަށުން   1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި 2008/13

 ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  

 

ނޭޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ   ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 07/12/2021 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ޓެންޑަރއަށް ހުޅުވާލި ސަްޕލައި  36 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

(އެން.އެސް.ޑަބްލިޔު) ްޕރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ހާޑްވެއަރ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް   

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޓެންޑަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  މި ، ފިނޭންސް އިން އިޢުލާންކޮށް

ފިނޭންސްގެ ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރއިން ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި ްޕރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން  

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓު އެކުލަވާލާފައިވަނީ މި ްޕރޮޖެކްޓް ފަންޑްކޮށްފައިވާ އޭ.ޑީ.ބީގެ  

  އިނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން އެނގެއެވެ. ގައިޑްލަ

މި ޓެންޑަރއާ ގުޅިގެން އޭ.ޑީ.ބީގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ   ،އެގޮތުން

މި ްޕރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެފަރާތުން   ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

މި ްޕރޮޖެކްޓްގެ ތަންފީޒީ އިދާރާކަމަށްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް   ،އެހީތެރިވެދީފައިވާކަމާއި

ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން މި ޓެންޑަރއާ ގުޅިގެން ފަންނީ (އައި.ޓީ) ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ  

ށް ބޭއްވި  މި ޓެންޑަރއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމަ ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންތަކަށް ބިޑްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް ބައިތަކަށް މާކްސްދޭނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދުދިނުމަށް 

އޭ.ޑީ.ބީގެ ފަރާތުން މަންދޫބުން ހާޒިރުވެފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ  

  ، ލުއޭޝަން މަރުޙަލާ އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުންލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި  އިވެ

އޭ.ޑީ.ބީގެ މަންދޫބު ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާގެ ބަޔާއި ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގެ ބައި އެކުއެކީގައި  

 .ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަންގައިފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ

 

ން ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރގެ  މި ޓެންޑަރގެ ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަ  ،މީގެއިތުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޭ.ޑީ.ބީގެ   ،މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތް

ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ކޮންސަލްޓެންޓްއެވެ.  އަދި އެ މަސައްކަތް އެ  

ޙަވާލުކުރުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް   ،ސީނިއަރ އިކޮނޮމިސްޓް ،ޑީ.ބީގެ ރީޖަނަލް ހެޑްފަރާތުން ކޮށްފައިވަނީ އޭ.

ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންތަކުން އެނގެއެވެ. އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާތައް ނިންމުމަށްފަހު ބިޑް  

މި ޓެންޑަރއާ ގުޅިގެން   ،އެވޯޑްކުރުމުގެ ކުރިން ހޯދަންޖެހޭ އޭ.ޑީ.ބީގެ 'ނޯ އޮބްޖެކްޝަން' ހޯދުމަށް

ނޭޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ އިންސްޓޯލް ކޮންފިގަރ އެންޑް މެއިންޓެއިން 

ސޮފްޓްވެއަރ އެންޑް ހާޑްވެއަރ (ޓާންކީ) ްޕރޮޖެކްޓްގެ ބިޑްތައް 

އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުމުގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް  

 އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މި  ،) އޭ.ޑީ.ބީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއ2019ިތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޯޕޓް (ސެްޕޓެންބަރު 

މި ޓެންޑަރގައި މައްސަލަ   ،ޓެންޑަރއާ ގުޅިގެން އޭ.ޑީ.ބީގެ ފަރާތުން 'ނޯ އޮބްޖެކްޝަން' ދީފައިވަނީ

ކްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްގައި ހިމެނޭ ކޮލިފިކޭޝަން ދިމާވެފައިވާ ވެބް ފޮންޓައިން އޭޝިއާ އިން 

)  2.3.2ޓެކްނިކަލް އެކްސްީޕރިއެންސް ( ، )2.3.1ކްރައިޓީރިއާގެ ކޮންޓްރެކްޗުއަލް އެކްސްީޕރިއެންސް (

)ގެ ބައިތަކާ ގުޅޭ ބިޑް ފޯމާއި ސަޯޕޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ފޮނުވުމަށް  2.3.3އަދި ްޕރޮޑަކްޝަން ކެޕޭސިޓީ (

ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރއިން އެ ލިޔުންތައް އެފަރާތާ ހިއްސާކުރުމަށްފަހުކަން ތަޙްޤީޤަށް   ،މުންއޭ.ޑީ.ބީން އެދު

 .ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ

 

އެން.އެސް.ޑަބްލިޔު ްޕރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން  

)ގައި  2019ވައިޒްޑް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޯޕޓް (އޮކްޓޫބަރު ) އަދި ރި 2019ރިޯޕޓް (ސެްޕޓެންބަރު 

އިވެލުއޭޓްކުރި ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންކަމާއި އަދި އެ  

އިވެލުއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ބައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އައި.ޓީ ފަންނުގެ  

މި ޓެންޑަރގެ ކޮލިފިކޭޝަން   ،ންކަން ރިޯޕޓުތަކުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސްމެންބަރު

ކްރައިޓީރިޔާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން އެ ރިޯޕޓުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުން މި  

އްވި އެންމެ ފުރަތަމަ  އިވެލުއޭޓުކުރުމަށް ބޭ ،މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ސައްހަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައި   ،ބައްދަލުވުމުގައި

އެއް ކުންފުނިން   ،ނުވުމުން ރިޖެކްޓްވެފައިވާ ބިޑްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބިޑްތައް ޙަވާލުކުރިއިރު

އި އެ ބިޑް ޙަވާލު ނުކުރުމަށް ނިންމައި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމާ

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވަނީ އޭ.ޑީ.ބީގެ މަންދޫބު ކަމާއި ނަމަވެސް ފަހުން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އެ  

 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރިކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ. 

ވާލުކޮށްފައި ނުވަނީ އެ ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދުބާއީ ކުންފުންޏަކުން  ފުރަތަމަ އެ ބިޑް ޙަ ،މީގެ އިތުރުން

ފަހުން އެ ބިޑްގައި ހިމެނޭ ޓެންޑަރ ލެޓަރއާއި ތައްގަނޑުގައިވާ ނަމާއި ޤައުމު  ،ކަމަށް ބެލެވުމުން ކަމާއި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހުށަހަޅާފައިވާ ބެލުމަށްފަހު އެ ބިޑަކީ އޭ.ޑީ.ބީ އެލިޖިބަލް ޤައުމެއްކަމަށްވާ ފިލިީޕންސްގެ ކުންފުންޏަކުން 

ބިޑެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމުން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއާ އެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އޭ.ޑީ.ބީގެ މަންދޫބު  

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ. އެ ބިޑަކީ ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑެއްކަމަށް  

ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު   ،ގެން ބިޑްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިންމި ޓެންޑަރއާ ގުޅި ، ފުރަތަމަ ބެލެވުނީ

އިތުރުކުރުމަށް އެދިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓް އޭ.ޑީ.ބީއާ ހިއްސާކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރގެ  

  މެއިލްގެ -އެކަމަށް އެދުނު ކުންފުނިތަކުން ފޮނުވި އީ ،ްޕރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ

  ، ސިގްނޭޗަރގައިވާ ކުންފުނީގެ ނަމާއި ޤައުމު ކޮީޕ ޕޭސްޓްކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ވުމުންނެވެ. އެގޮތުން

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި އިސްވެ ދެންނެވުނު ފިލިިޕންސް ކުންފުނިން ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރގެ  

ރޫްޕގެ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ  މެއިލް ފޮނުވާފައިވަނީ އެ ކުންފުނި ހިމެނޭ ގް -ްޕރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރއަށް އީ

 .(ދުބާއީ) ސިގްނޭޗަރގައި ކަމަށްވުމުންކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ

އިވެލުއޭޓުކުރުމަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާ އަވަހަށް  ،މީގެ އިތުރުން

ޓެކްނިކަލް ބަޔާއި ކޮލިފިކޭޝަން  އިވެލުއޭޝަންގައި ހިމެނޭ  ،ނިންމުމުގެ ބޭނުމުގައި އޭ.ޑީ.ބީގެ މަންދޫބު

ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގެ ބައި  ، ކްރައިޓީރިޔާގެ ބައި އެކުއެކީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާގެ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށް އެ  

 އޮފް ފިނޭންސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޭ.ޑީ.ބީގެ ކޮންސަލްޓަންޓްއާ  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މިނިސްޓްރީ

 .ޙަވާލުކުރިކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ

ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ނިމުނު ފަހުން ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި   ،އެހެންނަމަވެސް 

ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، އޭރު މަސައްކަތްކުރާ އޭ.ޑީ.ބީގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާ 

ވެސް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާ ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވުމުން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  

އިވެލުއޭޝަން   ،ހާޒިރުކުރުމަށް އުނދަގޫވާނެތީ ، ހުރިހާ މެންބަރުން ހާޒިރުކުރުމަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވެ

ޓުގެ ތަންފީޒީ އިދާރާކަމަށްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ  ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މި ްޕރޮޖެކް

އަދި   .ދެ މުވައްޒަފުން ހާޒިރުކޮށް ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާގެ ބައި ފުރިހަމަކުރީކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެވެ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ން ކަމަށާއި  ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ނިމުނު ފަހު 

ޓެކްނިކަލް އެކްސްީޕރިއެންސް  ، )2.3.1ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ ކޮންޓްރެކްޗުއަލް އެކްސްީޕރިއެންސް (

ނަމަވެސް އެބައިތައް   ،)ގެ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރިކަމަށާއ2.3.3ި) އަދި ްޕރޮޑަކްޝަން ކެޕޭސިޓީ (2.3.2(

އިރު ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ފުރިހަމަކުރި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދި

ވަރކިންގ ޝީޓު ބަލައިގެން ކަމަށާއި ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ބިޑްތަކާއި ބިޑްގައި  

   ހިމެނޭ ސަޯޕޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގެން ނޫންކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެވެ. 

ކްރައިޓީރިޔާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރި  ކޮލިފިކޭޝަން 

ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން   ،ވަރކިންގ ޝީޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާއިރު

ކްނިކަލް  ޓެ  ،ކޮމިޓީން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން

އިވެލުއޭޝަންގެ ފަރމް ކޮލިފިކޭޝަން އެންޑް އެކްސްީޕރިއަންސްގެ ބަޔަށް މާކްސްދިނުމުގައި  

ފިލިިޕންސް ކުންފުނީގެ ބިޑްގައި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އެކުންފުނި ހިމެނޭ  ، ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ

ބަޙްރެއިން އަދި ރިޕްބްލިކް އޮފް   ގްރޫްޕގެ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކިންގްޑޮމް އޮފް

  ، އެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ، އައިވެރީކޮސްޓްގައި ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކަމަށާއި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކުއަރމަންޓް އެ   03މާކްސްދީފައިވަނީ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްގެ ސެކްޝަން 

އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއާ  ، ލިޔުންތަކުގައި ފުރިހަމަވާތީކަމާއި

ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް   ،ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް ކަމަށްވާއިރު

ޓެކްނިކަލް  ، އެގޮތުން ،ޙަވާލުކުރާނީ ހަމައެކަނި ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާއިން ފާސްވާ ބިޑްތައް ކަމާއި

ވެލުއޭޝަންގެ ފަރމް ކޮލިފިކޭޝަންގެ ބަޔަށް މާކްސްދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ބިޑްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ  އި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކުއަރމަންޓް   3ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގައި ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްގެ ސެކްޝަން 

ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން   ކޮންމެ ބިޑެއްގެ ވެސް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވާ  ،ފުރިހަމަވޭތޯކަމާއި

އަދި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް މާކްސްދިނުމުގައި އެކަމާ ގުޅޭ ސަޯޕޓިންގ   ،މާކްސްދީފައިވާކަން

އެގޮތުން ފިލިިޕންސް   ،ޑޮކިއުމަންޓަކީ އެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކެއްތޯ ބަލާފައިވާކަމާއި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ރިބާގެ ލިޔުންތަކަކީ އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި ކުންފުންޏެއްގެ  ކުންފުނީގެ ބިޑްގައި ހިމަނާފައިވާ ތަޖް

އެއް ކުންފުންޏެއް ދެ ޤައުމެއްގައި   ،ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް ބަލައި އަދި އެ ކުންފުނި އެވަނީ

ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގެ ފަރމް ކޮލިފިކޭޝަން އެންޑް   ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ކަމަށް ބެލުމަށްފަހު

ބަޔަށް މާކްސްދީފައިވާކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި   އެކްސްީޕރިއަންސްގެ 

  ބަޔާންތަކުން އެނގެއެވެ.

ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ފިލިިޕންސް ކުންފުނީގެ ބިޑްގައި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އެނެކްސްކޮށްފައިވަނީ   ،އަދި

އެ ސަފުހާގައި   ، ހިމަނާފައިވާ ސަފުހާއަށްފަހު ކަމާއިއެ ބިޑްގެ ޓެކްނިކަލް އެކްސްީޕރިއަންސްގެ މަޢުލޫމާތު

އެ ކުންފުނި އަދި އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނީގެ ނަން ހިމަނާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ބިޑް  

އިވެލުއޭޝަން ގައިޑްލައިން އަދި ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްގެ ސޮފްޓްކޮީޕ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް  

  ، ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެކަމާ ގުޅިގެން ބުނެފައިވަނީއި ، މެއިލްކޮށްފައިވީނަމަވެސް

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއާ އޭ.ޑީ.ބީގެ މަންދޫބު އިރުޝާދުދީފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ބައިތަކަށް  

  ، މާކްސްދޭނެ ގޮތްކަމަށާއި އޭ.ޑީ.ބީގެ ގައިޑްލައިންއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް

) ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ  38.2ކިޔައިދީފައިނުވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓުގައި (އައި.ޓީ.ބީ 

ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް މާކްސްދިނުމުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަމަށް  

ޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިވެލުއޭޝަން ކޮމި

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބޭއްވި   ،ނުވާކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން

ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން އެކަމާ ގުޅިގެން ބުނެފައިވަނީ އޭ.ޑީ.ބީގެ މަންދޫބުން   ،ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި

ނީ ޓެކްނިކަލް ބައިތަކަށް މާކްސްދޭނެ ގޮތްކަމަށާއި އޭ.ޑީ.ބީގެ ގައިޑްލައިން އިވެލުއޭޝަން  ކިޔައިދީފައިވަ

 . ކޮމިޓީއަށް ކިޔައިދީފައި ނުވާކަމަށެވެ

މި ޓެންޑަރގައި އިވެލުއޭޝަން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބެހިފައިވަނީ ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާއާއި 

އިވެލުއޭޝަންގެ   ، އިވެލުއޭޝަންގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރުޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން އަދި ފައިނޭންޝަލް

ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ ތަރުތީބުވެފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގެ ބައިތަކުން ފާސްވާ ބިޑްތައް ކަމާއި އެގޮތުން  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ހަމައެކަނި ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާއިން ކޮލިފައިވާ ބިޑްތައް  

މި ޓެންޑަރއާ ގުޅިގެން ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ   ،މަށްވެފައިކަ

ތެރެއިން ފިލިިޕންސް ކުންފުނީގެ ބިޑްގައި ހިމަނާފައިވާ އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި ކުންފުންޏެއްގެ  

ޓެކްނިކަލް   ،ލަ ދިމާވެފައިވަނީތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި މައްސަ

ބިޑްތަކުގެ ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާގެ ބައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީކަން   ،އިވެލުއޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

 .މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި މަޢުލޫމާތުން ދަލާލަތުކޮށްދެއެވެ

ނޭޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ްޕރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން   ،މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމުގައާއި އަދި  

(ޓެކްނިކަލް   2.3.2(ކޮންޓްރެކްޗުއަލް އެކްސްީޕރިއަންސް) އަދި  2.3.1ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާގެ 

ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލިިޕންސް  އެކްސްީޕރިއަންސް)ގެ 

ކުންފުނީގެ ބިޑްގައި ހިމަނާފައިވާ އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި ކުންފުންޏެއްގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް  

ތަކަށް ނާޖާއިޒް  އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަކި ފަރާ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް

މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކަން ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަށީގެންވާ ހެކި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  

ލިބިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލައަކީ  

ވަނަ   25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި 13/2008މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް   1މާއްދާގެ (ހ)ގެ 

 ކަމަށް ނިންމީއެވެ. 

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ   ، ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު  11/12/2021

ވަނަ އަހަރު އެ މަރުކަޒުން ތިން އިޢުލާނު   2020ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ތިންވަނައަށް   ،އޭގެ ތެރެއިން ދެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އާންމުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

ލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް އެ މަރުކަޒުގެ ބިޑު ކޮމެޓީއިން  އާންމުކޮށްފައިވާ އިޢު

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަނުން އެއްވަނައަށް ދާ ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  

ފަހަރެއްގެ މަތިން  3ވަނަ އަހަރު  2020ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

މި މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކަށް  ،އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

މީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ   ދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ތަޢުލީ

 .މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އަލުން   ،ކަމަށާއިއެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ބޮޑު  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމުން

އެ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ   ،އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ މަރުކަޒަށް އެންގި ފަހުން

ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް   04ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް 

ްޕރީލް މަހުން ފެށިގެން އެ މަރުކަޒުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އެ 2021 ، އެޑިޔުކޭޝަނުން އެންގުމާ ގުޅިގެން

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުވަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ މަރުކަޒުން އިޢުލާނުކޮށްގެން  

  ،ހޯދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ލައްވައިކަން މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި

ގައި ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެ މަރުކަޒުގެ  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ 

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް އެފަރާތާއި އާއިލީ ގުޅުންއޮތް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް  

ގދ.އަތޮޅު  މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު  ،މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން އާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް  

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި އެ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ބައިވެރިވެފައި ނުވާކަން  

މެޓީއިން އެ އަންދާސީހިސާބުތައް  އަދި ބިޑު ކޮ ،މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް   ،އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

  ، ބިޑު ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީ

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި އެ  

މަރުކަޒުގެ ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ  

 ކިޠާބީ އަދި ޝަފަޙީ ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް  ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ އެއްވެސް

ވަނަ   25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ލިބިފައިނެތަތީ

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

 . ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެއެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް

އާ ގުޅިގެން ގުޅިގެން   19-ކޯވިޑް  ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލކާއިރު 11/12/2021

ނޭާޕލް އަދި ޗައިނާއިން   ،ފިލިީޕންސް ،ާޕކިސްތާން ،ތައިލެންޑް ، މެލޭޝިޔާ ،ސްރީލަންކާ ،އިންޑިއާ

 ، ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގައި އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 19ކޮވިޑް 

އިސްކަންދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާއިރު ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ ނުފޫޒު 

38 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  ، ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާކަން މި މައްސަލާގައި ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގޭއިރު

 ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން  ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރާ

ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްގޮސްފައިވާ ފަރާތްތައް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމާއި އެ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ  

އި  ގެނައުމަށް އިވެކުއޭޝަން ފްލައިޓް ދަތުރުތަކުގެ އިތުރުން ރިޕެޓްރިއޭޝަން ފްލައިޓް ދަތުރުތަކުގަ

ބޭސް ފަރުވާއަށް ގޮސް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި   ،ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު

ދިވެހި ގެނައުމުގައި އާސަންދަ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިވެގެން ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީއާއެކު  

އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ  މުޢާމަލާތްތަކެއްކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދީފައިވާކަން އެނގޭތީ 

ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ތިބި ފަރާތްތައް ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތައް  

ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ ނުފޫޒް   ،ބޭނުންކުރީ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން މީހުން ގެނައުމަށް ކަމަށްވާއިރު

އެ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ  ، އާއި ސްރީލަންކާއިން މީހުން ގެނައުމަށްކަމަށްވާއިރުބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާ

ގެނައުމުގައި އެ ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ހައިކޮމިޝަންތައް މެދުވެރިކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތްތަކެއް ރާއްޖެ  

ން ރާއްޖެ އައުމަށް  ގެނައުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާތީ މެލޭޝިއާ އަދި ސްރީލަންކާ އި

ބޭނުންވާ މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގަމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންތަކުން  

ކޮށްފައިވާކަމާއި އެގޮތުން އެއްކުރި މަޢުލޫމާތުތައް ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ  

ވާތީއާއި އެ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފްލައިޓުން  އިދާރާތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައި 

ޖާގަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާނޭކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި އެކަން ނަފީކުރާނޭ ހެއްކެއް  

ހޯދިފައިނުވާތީއާއި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުން ރާއްޖެއައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ހޯދަދީފައިވާ ކަމުގެ  

ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށް   ،ތުހުމަތު ކުރަނީ ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށްކަމަށްވިޔަސް

ބަލާއިރު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ކޮން މުވައްޒަފެއްކަން އަދި އެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ  

މަންފާއެއް އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާ އަދި  ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ލިބެން ނުޖެހޭ 

ރައްޓެހިންނަށް ހޯދައިދީފައިވާކަން ޖިނާއީ މިންގަނޑުން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް  

 .މި މައްސަލަ މި ހިސާބުން ނިންމީއެވެ ،ސާބިތުކޮށްދޭނެ ބުރަދަންހުރި ހެކި ގަރީނާ ނެތުމުން

ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތަކާއި ރައްޓެހިންނާއި ގުޅުންހުރި  

 .ފަރާތްތައް ގެންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް   ، ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ  11/12/2021

އެގްރިކަލްޗަރއަށް ސްޓޯރޭޖް ކޮންޓެއިނަރ ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ދެ ކުންފުނިން   

 މުއްދަތު ނުބައިކޮށް ބިޑު  ހުށަހެޅި އަގާއި މުއްދަތު އެއް ކުންފުނި އަނެއް ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގު އަދި

އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެންޓަރކުރީ އޭރުގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް   ،އިވެލުއޭޝަން ފޯމުގައި އެންޓަރކޮށްފައިވާއިރު

އޮފިސަރކަމާއި، ބިޑުތަކާއި ލިޔުންތައް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި  

 މާކުސްދޭއިރު ބިޑުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރާކަމަށް ބަޔާންދިން  ޢާންމުކޮށް  ،ހެކިތަކުން އެނގޭހިނދު

މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ބިޑް   ،ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް

ޑް  އިވެލުއޭޓްކުރި ބި ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޗެކްކޮށްފައި ނުވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބިޑުތައް ނުބަލައި ހަމައެކަނި ކޮމިޓީއަށް  

ހުށަހަޅާފައިއޮތް އިވެލުއޭޝަން ފޯމަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ ސަބަބުން މި  

  ، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރުމަސައްކަތަށް ބޮޑު އަގު އަދި ދިގު މުއްދަތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދިން އެންމެންގެ ބަހުންވެސް މިއީ ޖެނިއުން މިސްޓޭކެއްގެ ސަބަބުން  

ގަސްދުގައި އެ ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ   ،ދިމާވިކަމެއްކަމެއްކަމަށާއި

ކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ  މި މަސައް ،ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނާތީއާއި

މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ  

މި މައްސަލައިގައި   ،މަޤުޞަދުގައިކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ ހެކި ޤަރީނާ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި

) ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް  2000/2 ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ކޮރަްޕޝަން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  -އެންޓި  ، ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

ޝަންގެ ކުށެއް  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  25ޤާނޫނުގެ 

 .ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި ހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

ފުނާޑު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީއަށް ބޭނުންވި ސްޓޯރޭޖް ކޮންޓެއިނަރ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި  

ގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ދެ ކުންފުނީގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އިޢުލާނާ ގުޅި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ސްޓޯރޭޖް 

ވަނަ ފަހަރަށް ކުރި  03ކޮންޓެއިނަރ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

އަގަށް  ،ފަރާތުން ކަމަށާއި 02ހުށައެޅީ އެންމެ އިއުލާނާ ގުޅިގެން އަގު 

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން  ،ގިނަ މާރކްސް ލިބޭގޮތަށް އޮތްއިރު

ފަރާތުގެ ތެރެއިން  02ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި  ،އެމަސައްކަތް ދޭންއުޅެނީ

މިކަމަކީ ވަކި  ،އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއި

 .ދާލިބޭ ގޮތަށް ކުރި ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޖުމުލަ   ، ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުގައިވާ އަގަކީ

އަނެއް  ،(ދެލައްކަ ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި)ކަމާއި 207,744.10

(އެއްލައްކަ ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ)ކަން   115,000.00ޖުމުލަ  ،ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  ،އަންދާސީހިސާބުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް

އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބިޑު އިވެލުއޭޓްކޮށް ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  

ޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ފޯމަށް އެންޓަރކުރި މުވައްޒަފު ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބަލައި ދެ  ބި

އެ ފޯމުގައިވާ   ،ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި މުއްދަތު ނުބައިކޮށް އެންޓަރކުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި

ން އެންމެ މަތިން މާކުސްލިބިގެން މި މަސައްކަތް މަޢުލޫމާތަށް ބަލައިގެން ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކުސްދިނުމު

ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަމަށްވާއިރު، އެ ފަރާތަށް  

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން  2015ޖަނަވަރީ  07މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް 

  207,744.10ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަނީ  ،އި މަސައްކަތު މުއްދަތާކޮމިޓީން ނިންމި އަގާ

ދުވަހުން މަސައްކަތް  20(ދެލައްކަ ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި)އަށް 

ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރި   ،ނިންމުމަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ޓްރީގެ އޭރުގެ ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެއްބަސްވުމުގައި ބޮޑު އަގު ހިމެނުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް  މިނިސް

މި   ،(ނުވަދިހަ ދެ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ އެއްލާރި) ގެއްލުންވެފައިވާތީ 92,744.1

 .ގުމަށް ނިންމީއެވެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެން

ފުނާޑު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީއަށް ބޭނުންވި ސްޓޯރޭޖް ކޮންޓެއިނަރ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް ސްޓޯރޭޖް ކޮންޓެއިނަރ ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާ  

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ

(ދެލައްކަ ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު   207,744.10ޖުމުލަ  ،އަންދާސީހިސާބުގައިވާ އަގަކީ

(އެއްލައްކަ   115,000.00ޖުމުލަ  ،އަނެއް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ،ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި)ކަމާއި

)ކަން އެ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ދައުލަތުގެ  ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބިޑު އިވެލުއޭޓްކޮށް ބޮޑު އަގު  2009މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 

އޭޝަން ކޮމިޓީގެ  ބިޑް އިވެލު ،ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ

މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައި އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  

މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ   ،ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީވެ

ޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން  އޭރުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އިދާރީ ގޮތުން ފި

 .ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

ޝަކުވާގައި ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  12/12/2021

ކޯޓުގައި އޮންނަ ވޭން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ވޭން މަރާމާތުކުރުމަށް  

ހަވާލުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިގެން ނޫން ކަމަށާއި، އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި  

ވަކި ފަރާތެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް   އޮންނަ ވޭން މަރާމާތު ކުރުމުގައި

ފައިދާވާގޮތަށް ވޭނުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އަދި ނާޖާއިޒް ފައިދާ 

ނގޭކަމަށް  ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޯޓުގެ ވޭން މަރާމާތުކުރުވަން ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ނޭ

 ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި، 

ޖުޑީޝިއަލް ދާއިރާގެ  .އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ވޭނުގައި ސ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ވަޒީފާއަށް އައުމަށް ބަލާ އަދި ވަޒީފާ ނިމުމުން ގެއަށް ލުމަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާކަން، އެ  

ކޯޓުގެ ވޭން ދުއްވާގޮތުގެ ލޮގްތަކުންނާއި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ  

ސްޓޯރެންޓްތަކަށް ދިއުމާއި އަދި އެހެންވެސް އަމިއްލަ ކަންކަމަށް  ވޭން އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި ރެ

ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ.  އަދި  އެފަދަ ދަތުރެއް ކުރިކަން ވެހިކަލް ލޮގް ފޮތުން  

އެނގެން ނެތަތީ އާއި، އެފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އައުމަށް ބަލާ އަދި ވަޒީފާ ނިމުމުން ގެއަށް ލުމަށް  

ތުރުކޮށްފައިވަނީ އެދުވަސްވަރުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން، ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް  ދަ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިޔެގެން ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އެހެންކަމުން، އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އޮންނަ ވޭން ބޭނުންކުރުމުގައި ސ.ޖުޑީޝިއަލް  

އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ކޯޓުން 

ޑީޝަރީއިން ގަނެފައިވާ ޖު ،ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް

އެ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން  ،ވޭނެއް

 .ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ދާއިރާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ހޯދައިދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން

) ވަނަ  1ގެ (ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި 2008/13

ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް  

 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ގާތުން ދޭ ކިރުގެ  " ،މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މި 12/12/2021

ބަދަލުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާ، އުފެއްދުމާއި، ވިޔަފާރީގައި  

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   6 ވަނަ މައްދާގެ 4ގެ "ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު 

ކޯޑެކްސްގެ މިންގަނޑުތަކަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފާމަސީއިން އެތެރެކުރި ޕިޑިއަރޝުއަރ ްޕރޮޑަކްޓުތައް  

ނުފެތޭތީ، ޕީޑިއަރޝުއަރގެ އެ އުފެއްދުންތަކަކީ އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރެގިއުލޭޓް ކުރަންޖެހޭ އުފެއްދުމެއް 

އެސް އުފެއްދުމެއްގެ ގޮތުގައި .އެމް. . އަދި ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބީނޫންކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ 

އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންގެ އުފެއްދުންތައް ކަމާއި، ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި  02ރެގިއުލޭޓް ކުރަނީ 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށްކަމަށްވާތީ   03ކުޑަކުދިންގެ އުފެއްދުންތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރަމުންދަނީ 

 02ރގެ އެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގައި ވިއްކައި ްޕރޮމޯޓުކުރެވޭނީ އެ ްޕރޮޑަކްޓުގެ ލޭބަލްގައި ޕީޑިއަރޝުއަ

އަހަރުން މަތީގެ ލޭބަލްއެއް   03އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވާ ލޭބަލް އުނިކޮށް 

 މުދާ އެތެރެކުރާ ކުންފުނިތަކަށް  ހަރުކޮށްގެންކަމާއި، ލޭބަލް ބަދަލުކުރުމުގެ ްޕރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

މުދާ ބަހައްޓާފައިވާ ތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ އެ މުދަލެއް ބަހައްޓާފައިވާ ޯޕޓަކުންކަން ތަޙުޤީޤަށް  

 އެނގެއެވެ.  

އެސް .އެމް.އޭގެއިތުރުން، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފާމަސީން އެތެރެކުރި ޕީޑިއަރޝުއަރ ްޕރޮޑަކްޓުތައް ބީ

ޖިސްޓަރކުރަން ނުޖެހޭކަމާއި، އެ ްޕރޮޑަކްޓުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލޭބަލް  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަ

އޭގެ ރިކުއަރމަންޓާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ްޕރޮސެސް ކުރިއަށްގެންދަން އެ ކުންފުންޏަށް  .ޑީ.އެފް.އެމް

ންފާއެއް  ހުއްދަދީ، އެ ްޕރޮސެސް ނިމުމުން އެތަކެތި ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ އެފަރާތަށް ލިބެންނުޖެހޭ މަ

ކުޑަކުދިންގެ މިލްކު ޕައުޑަރއެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ  

 . ށް ބުނާ މައްސަލަނުދިނުމުން، ލޭބަލް ބަދަލުކޮށްގެން އެތެރެކޮށްފައިވާކަމަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގެ  ) ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ( 2008/13ހޯދާދިނުމަށްކަމަށް ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  ) 1(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25

 އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 12/12/2021

ކޯަޕރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) އިން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އާރ.ޑީ.ސީ)އަށް ގަތް  

އާރް.ޑީ.ސީގެ މަގު ހެދުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ހިލައާއި ހިލަވެލި އެޗް.ޑީ.ސީން ގަނެފައިވަނީ އެ  

  ؛ގޮތަށްކަމަށްވާތީއާއިކޯަޕރޭޝަނުގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ އެއް

ށ.މިލަންދޫ) ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ   ،އދ.މާމިގިލި ، ސައިޓަށް (ކ.ތިލަފުށި 03ހިލައާއި ހިލަވެލި އާރް.ޑީ.ސީގެ 

ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަކީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެތި އެޗް.ޑީ.ސީގެ ސައިޓުން   30 ،މަސައްކަތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ހުސްކުރަންޖެހުމާއި އދ.މާމިގިލި އަދި ށ.މިލަންދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތްތައް  

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ   ، ތާވަލުކޮށްފައިވާ ތާރީޚުތަކަށްވުރެ ލަސްވެފައިވާތީ

  3ކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާނަމަ ބީލަމުގެ މަރުޙަލާއަށް އެކަނިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ތެރެއިން އެ މަސައް

އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ   ،(ހަތަރު) ހަފްތާ ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ 4(ތިނެއް) ނުވަތަ 

 ބަލާއިރު  ޓައިމް ފްރޭމް ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަކީ މިވަގުތު އެ ކުންފުނީގެ ކެޕޭސިޓީއަށް

ކުރެވޭނެކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީ އެ ތަކެތި ސައިޓުތަކަށް ސަްޕލައި ކުރެވޭނެ އިތުރު އެހެން ގޮތެއް  

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ްޕރޮޖެކްޓް ޑިާޕޓްމަންޓުން ރިކުއެސްޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ހިލައާއި  

ކަތް "ޝޮިޕންގ މެތަޑް" ގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ހިލަވެލި ސައިޓުތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައް

އާރް.ޑީ.ސީގެ އެކްސްކޯއިން ނިންމާފައިވަނީ އާރް.ޑީ.ސީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޮޕލިސީގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ  

 ؛ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީއާއި

 ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅީ އެއްމެ ކުންފުންޏަކުން  ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ ސުންގަޑި

ކަމަށާއި، އަދި ސުންގަނޑި ހަމަވިފަހުން އެއް ކުންފުންޏަކުން އަގު ހުށަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތުން  

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ހިލަތަކެއް ތިލަފުށްޓަށާއި އދ.މާމިގިއްޔަށް އަދި  

ށ.މިލަންދޫއަށް ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ރޯޑު ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ނޮވެންބަރު   11ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ވަކިވަކި ކުންފުނިތަކަކަށް 

 14ސަބްމިޓްކުރުން އޮތީ ބިޑު  ،ގައި މެއިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 2020

މި މަސައްކަތަށް އެދުވަހު ބިޑު  ، ގައި ކަމަށާއި 2020ނޮވެންބަރު 

 3ފަރާތެއް،   ހުށަހެޅި އެ ކޯަޕރޭޝަނުގައި ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރި

ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ބިޑު ހުށަހެޅިކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވާ 

ންފުންޏަކަށް ބިޑް އެވޯޑު ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ކު  3މިހާރު އެ  ،ކަމަށާއި

ކޮށްފައިވާއިރު ބިޑުތަކަށް އިވެލުއޭޝަނެއް ވެސް ހަދާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓޭޝަން   ،އޭގެ އެއްދުވަސް ފަހުން ، ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ދަށްކޮށް

ހެޅި ކުންފުންޏާ ގުޅުން އޮންނަ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ ހުށަ

ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުގެ މަޢުލޫމާތު އާރް.ޑީ.ސީގެ މުވައްޒަފަކު  

އެއް ތަޙުޤީޤަށް  އެފަރާތްތަކާ ޙިއްޞާކުރުމުންކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ޙެއްކެއް އަދި ޤަރީނާ

 ؛ލިބިފައިނުވާތީއާއި

އެ މަސައްކަތަށް   ، ހިލައާއި ހިލަތައް ސައިޓުތަކަށް ސަްޕލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

(އެއް މިލިއަން ސާޅީސް   1,049,518.40ޚަރަދުވާނެކަމަށް އާރް.ޑީ.ސީން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ 

މަސައްކަތް  ،ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި) ރުފިޔާ ކުޑަކޮށް ކަމުގައިވާތީއާއި

ނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ  ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަ

އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް   ،(ތޭރަ) ދުވަސް ފަހުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް 13

ނިންމާލެވިފައި ނުވަނީ އާރް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާތީއާއި  

 ، ބާރު ނުހިނގާ ބައެއް ކަންކަން ދިމާވެފައިވާތީކަން އެނގޭތީ ދެފަރާތުގެ ވެސް

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން ވަކި ފަރާތެއްގެ  

ރަށް  މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމުގެ ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަ

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

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

 .ބުން ނިންމީއެވެމި މައްސަލަ މި ހިސާ ،އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ސަރުކާރުގެ   ،ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 12/12/2021

ފްލެޓުގެ ތެރެއިން   264ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިތަދޫ އަވަށުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 

ފްލެޓަށް އެދުމަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ   32ގައި ހިމެނޭ  D ކެޓަގަރީ

ކުދިން   02އެގޮތުން  ،މަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއިފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތައް ހުރި ކަ

ބައެއް މީހުންގެ އަނބިމީހާގެ   ،ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި 20ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް 

ފްލެޓް ލިބޭ  32އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ށް ބުނާ ޢާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރިކަމަ

 .މައްސަލަ

43 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިސްޓުގެ ކުރިން ޖާގަ ލިބިފައިވާކަމަށް އަދި   ،ގޯއްޗާއި ބިން އޮތްނަމަވެސް

އެ ލިސްޓުން ޖާގަ ނުލިބޭ ކަމަށް އަދި ފްލެޓް ލިސްޓުގައި   ، ންހެނުންގެ ގޯތި ދޫނުކުރާތީއަނެއްބަޔަކަށް އަ

ހިމެނެން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ ގާތް ގުޅުން އޮންނަ  

  ފަރާތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުދިން   02ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  ،ޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަ 

ޕޮއިންޓް ދީފައި ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި   20ކުދިން ތިބުމުން ލިބެންޖެހޭ  04 ،ތިބި ފަރާތްތަކަށް

  ،  ކަމަށާއިއޭގެ ތަފްޞީލް މިހާރު ހަނދާނެއް ނެތް  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ލިބުނު ނަމަވެސް

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިސްޓުގެ ކުރިން   ، އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮތްއިރު

އަނެއްބަޔަކަށް އެފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި އޮތް ގޯތި ދޫނުކުރާތީ   ،ޖާގަ ލިބިފައި

އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ   ،ނަމަވެސް ، ނުވާކަމާއިފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުން ޖާގަ ލިބިފައި

  ކޮންބަޔަކަށްކަން މިހާރު ހަނދާނެއްނެތް ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި ސިޓީތަކުގައި ވެސް އެ މަޢުލޫމާތު   ،އެގޮތުން

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އިދާރާތަކަށް ފޮނުވި ސިޓީތަކުގައި   ، ނުހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި

އެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ އަދި އެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލަ

އެފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ހަވާލުކޮށްފައި   ،ދެ ފަރާތަށް ފްލެޓް ލިބޭ ވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައި ނުވާކަމާއި

  ނުވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ނަމުގައި އެހެން އަތޮޅެއްގެ ރަށަކުން ގޯއްޗެއް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ އަންހެނުންގެ  ،އަދި

ލިބިފައިވާތީ އެ ގޯތި ދޫކުރަން އެއްބަސްވެފައި ނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފޯމަށް  

"ތިމާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތި ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ" ބަޔަށް  

 .އިންޓް ދީފައި ނުވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެޮޕ 08ލިބެންޖެހޭ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ އިތުރު   ،އެހެންކަމުން

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އިދާރާތަކަށް   ،މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާތީއާއި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ސިޓީތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފޮނުވި 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމާއި އަދި ވަކި  

ފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށް

-(އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ލިބިފައިވާ ކިތާބީ އަދި ޝަފަޙީ ހެކިތަކުން އެނގެން ނެތަތީވެ

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

ށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި  މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ ކު

 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ   ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު  12/12/2021

ްޕރިންސިަޕލް އާއި އެ ސްކޫލުގެ ބިޑު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު އަދި ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މާލިއްޔަތު  

ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިނޫންކަމާއި، އެގޮތުން، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ  

އެ އިދާރާއެއްގައި  ،ފަކާ ޙަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުން ސޮއިކުރިއިރުްޕރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަ

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް އަގުދޭ ގޮތަށް މަސައްކަތެއް ޙަވާލު ނުކުރެވޭނެކަން އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށް  

  އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ މި ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތުގެ ބިޑު ބާޠިލުކުރުމަށް  ،ބުނެފައިވާތީއާއި

މި މައްސަލާގައި ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ ްޕރިންސިަޕލް   ،އެންގުމުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި

އަދި ބިޑު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ްޕރޮގްރާމް  

އްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެ  ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަދި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު އެ 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން ޝަރުޢީ  

 .މި މައްސަލަ މި ހިސާބުން ނިންމީއެވެ، ކޯޓެއްގައި ސާބިތުކޮށްދެވޭ ވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ

 ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ްޕރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެ މަސައްކަތް  ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ ،އަދި

އެފަރާތުގެ ބިޑު   ، އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށްވާއިރު ، ޙަވާލުކުރި ފަރާތަކީ

  ، ބަލައިގަނެ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސް އަދި އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި

އެ ސްކޫލުގެ ބިޑު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ   ، ވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީއެއްބަސް

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް   01އިން ފެށިގެން  2019ޖުލައި  14

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ްޕރޮގްރާމް 

ހިންގުމަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއެކު އެ ސްކޫލުން ވެފައިވާ  

ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ގައި  2019އޮގަސްޓް  08އެއްބަސްވުން 

އެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ  ،ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

 .ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ   ،ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައ ◌ިނުވާތީ ކަމަށްވާއިރު

އަދި   ، ކަމަށްވެފައިވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އާ ޚިލާފަށް 10.52ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

  40.3އެ ސްކޫލުގެ ބީލަން ފޮތުގައިވާ  ،އެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ

މައްސަލައިގެ   ،އެއްބަސްވުމުގެ ޢާންމު މާއްދާ އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ

ފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި އެކަމުގައި އިހުމާލުވެ

 .ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

އޭގެއިތުރުން، މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދިނުމުގެ  

އްބަސްވުން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލަން ޖެހުމުގެ  ވެފައިވާ އެ ،ޚިދުމަތް ބަރާބަރަށް ދެމުން ގެންދަނިކޮށް

މި  ،ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް

އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ،ކަމަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިޙްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ

 .އެވެ އެންގުމަށް ނިންމީ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހދ. ނޮޅިވަރަމުގެ ޢާއްމު އިޖްތިމާއީ   12/12/2021

ވަނަ   22ވަނަ ދައުރުގެ  3ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމާއި ގުޅިގެން ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ޖަލްސާގައި އެކަމާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް، އަދި އެ ޖަލްސާގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން  150,000.00

  06ސަރަޙައްދެއް ސާފުކުރުމަށް އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޖުމުލަ  06އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން 

،  ގައި ތައްޔާރުކޮށް 2019ޖަނަވަރީ  01ރިކުއިޒިޝަން ފޯމް (މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު) 

ޞޫލުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަކީ  ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އާންމު އު 03

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން  

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންކަން ތަޙުޤީޤަށް  

އެ ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދީ ކިހިނެއްކަމާއި އެ ކޯޓޭޝަންތައް ކައުންސިލްގެ   ،ވެސްއެނގިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަ 

އިދާރާއަށް ހުށަހެޅީ ކިހިނެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންތަކުން އެނގެން  

ތުން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓަކާ  ހދ.ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާ 

މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލުގެ  2019ޙަވާލުކޮށްގެން 

މި މަސައްކަތް  ،އިދާރާއިން އެރަށު ކުނިގޮނޑު ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ،ކުރުމަށް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި

އެފަރާތާ މަސައްކަތް  ،މަށާއިކޯޓޭޝަނެއް ހޯދާފައިނުވާ ކަ 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގުނީ އެ ދާއިރާގެ ވައިބަރ ގްރޫޕެއްގައި އެ 

(އެއްލައްކަ ފަންސާސް  150,000/ -މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 

 .ހާސް) ރުފިޔާ އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ނެތެވެ.  

އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެންމެ ކުޑަ ރޭޓެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ   ،ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދުމަށްފަހު

ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމަށް ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަށް ވަކި ވަކި އޯޑަރ ފޯމެއް އަދި ކޮންމެ  

ސް، މަސައްކަތަކަށް ވަކި އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އެހެންނަމަވެ

މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުތަކުގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރި  

ތާރީޚުތަކަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަސްދުވަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްކަން އެ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި އެ  

ރައީސް ސޮއިކުރީ މަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކަށް ކޮށް ނިންމި   ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ  ފޯމުތަކުގައި

ފަހުންކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ލިޔުންތައް  

ހަމަކޮށްފައިވަނީ ފަހުންކަމާއި، އެ ލިޔުންތަކުގައި ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ރައީސް ހުއްދަދީ  

އެނގިހުރެކަމާއި، ހަމައެހެންމެ، އިސްވެބުނި ލިޔުންތަކުގައިވާ ތާރީޚްތަކުން، މި   ސޮއިކުރީ އެކަން

 މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިޔުންތައް ހަމަކޮށްފައިވަނީ ފަހުންކަން އެނގެއެވެ.  

ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމަށް ވަކިވަކި މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ  

 ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ފޯމުތައް

ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ވެސް އެއް ކޯޓޭޝަނެކެވެ. އަދި އެ ކޯޓޭޝަންތަކުގައި އަގު  

އިވަނީ ވާދަވެރިކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއް ރޭޓަކުންނެވެ. އޭގެއިތުރުން، މި މަސައްކަތަށް އަގު ހޯދާފަ

މި ، ގެއްލޭގޮތަށްކަމާއި އަދި ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް އިސްކަންދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ.   

އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ އަގު އެއްކޮށްލުމުން އޭގެ ޖުމުލަ އަގު   06އިސްވެބުނި 

(އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ އަރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި އަދަދަކީ ކުނި   150,000.00

އަދަދު ވެސް މެއެވެ. ހަމައެހެންމެ،  ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރި

  35,0000.00އެއްބަސްވުން ހަދައި، ކޮންމެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އަގު ވެސް  06އެއް މަސައްކަތެއް ތަފާތު 

(ތިރީސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ނާރާނެހެން ބަހާލާފައި އޮތުމުން، އެ އެއްބަސްވުންތައް ހަދާފައިވަނީ  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ސާސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް ހަމަކުރުމުގެ ގޮތުންކަން ތަޙުޤީޤަށް  (އެއްލައްކަ ފަން 150,000.00އިސްވެބުނި 

ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންތަކުން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިކަމަކީ އިޢުލާނު ނުކޮށް އިސްވެބުނި  

(އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ އެއްކޮށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ   150,000.00

ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހައެއާއެކު، މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ކަމެއް

ގެ (ހ)ގައިވާ ފަދައިން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އިޢުލާނު ކުރުމަކާއި  10.31ގަވައިދުގެ 

   ނުލައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ްޕރޮކިއުމެންޓު ނިޒާމުގެ މަޤުޞަދަކީ ހާމަކަން ބޮޑު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ  

ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި ވަޒަންކޮށްގެން ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުން  

ރައީސް މިކަން ކޮށްފައިވަނީ  ނަމަވެސް، ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީސް އަދި ނައިބު 

 އެނގިހުރެ ދައުލަތުގެ ްޕރޮކިއުމެންޓު ނިޒާމާ ޚިލާފަށްކަން އެނގެއެވެ.  

) އަކީ މި  2019މާރިޗު  19މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާޗޭސް އޯޑަރތަކުގައިވާ ތާރީޚު (

ށް ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިލްތަކާއި އެފަރާތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަ

އިދާރާރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޭމެންޓު ވައުޗަރުތަކުގައިވާ ތާރީޚުތަކަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްކަމުން، ޕާޗޭސް 

އޯޑަރތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިސްވެބުނި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވެސް ފަހުން އަދި މަސައްކަތް  

 ށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި، ބަޔާންތަކުން އެނގެއެވެ.  ނިންމުމަށްފަހުކަން ތަޙުޤީޤަ 

ގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރުމަށް  6.06ހަމައެހެންމެ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގެ 

ހުއްދަދޭންވާނީ، ޕޭމެންޓު ވައުޗަރާއެކު ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފައިސާ  

ކުރުމުގެ ވައުޗަރާއެކު އެ ލިޔުންތައް ހަމަޔަށް ހުރެގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތަށް  ޚަރަދު 

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރި ޕޭމެންޓު ވައުޗަރތަކުގައި ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި  

އި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުއްދަދީ ސޮއިކުރިއިރު އެ މަސައްކަތާ

ފުރިހަމަ ނޫންކަން އެނގެ◌ެވެ. އަދި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މިފަދައިން  

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ސަދުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤް

އެހެންކަމުން، މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކުން މިކަމުގައި ކޮރަްޕޝަން ހިމެނޭކަމަށް  

  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ -(އެންޓި 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ   2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 

މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ، ހދ.ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

.ނޮޅިވަރަން) އަދި ހދ.ނޮޅިވަރަމު  އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމް (މިލާން / ހދ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޭރުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ގްރީންހައުސް / ހދ.ނޮޅިވަރަން) ގެ  

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

ން ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި  ދަށުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތު

ބޭނުންކޮށް ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި މި  

 މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ގުރައިދޫ  .ވަނަ އަހަރު ކ 2021މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި  12/12/2021

ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  

ބައްަޕ  ސް ހެޑްގެ އެ ސްކޫލުގެ ހެޑްމާސްޓަރ އަދި ފައިނޭންޙާޟިރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ބައިވެރިވެ، އޭނާގެ ފިހާރައިން◌ް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، އެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް  

ބައިވެރިވެ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  އެ ސްކޫލުގެ ހެޑްމާސްޓަރ އަދި ފައިނޭންސް ހެޑް ްޕރޮސެސްގައި 

ކޮމިޓީގައި އެކަން ހާމަކުރުމެއް ނެތި، އެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިޑް)ހ(ގެ  10.19ޤަވާދުގެ 

ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން އެނގެންއޮތް ނަމަވެސް، އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އޭނާގެ  

ބައްޕައަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތީ އާއި، އަންދާސީހިސާބުތައް 

ކި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި އެންމެންގެ ހާޟިރުގައި  ބަލައިގަނެފައިވަނީ ވަ 

ކަމަށްވާތީއާއި، މަސައްކަތް އެވޯޑް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ސްކޫލްތަކަށް  

އެންމެ   ފޮނުވާފައިވާ ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް

ވަނަ އަހަރު ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 2021

އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ވަކި ލިޔުންތަކެއްގެ އަސްލު 

ޅިގެން ބުނެފައި ވަނިކޮށް އެ ބީލަން ހުށަހަޅާންވާނެ ކަމަށް ކަނޑައެ

ވަކިމީހަކަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި އެ ސްކޫލުގެ ހެޑްމާސްޓަރ 

އަދި ފައިނޭންސް ހެޑް އިސްކޮށް ހުރެގެން އެ ބީލަންތައް ބަލައިގަނެ އެ 

މީގެ ކުރިންވެސް  ،މަސައްކަތް އޭނާގެ ބައްޕައާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ތަފާތު އެތައްފަހަރަކު އޭނާގެ ބައްަޕގެ 

ފިހާރައިންނާއި، އެހެން ފިހާރަތަކުން މުދާ ނަގައި އޭނާގެ ބައްަޕގެ 

ފިހާރައިގެ ފައިސާ ދޫކޮށް އެހެން ފިހާރަތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ 

 .ށް ބުނާ މައްސަލަދަތިކޮށްފައިވާ ކަމަ،  ދިނުމުގައި ތަފާތުކޮށް
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނުފަރާތަށް◌ް ކަމަށް ވާތީއާއި، އަދި އެފަރާތަކީ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ކުޑަ  

އެ  އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަމަށް ވާތީއާއި، މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ގަންނަ ކަމަށް ފިހާރައިން  ސްކޫލުގެ ހެޑްމާސްޓަރ އަދި ފައިނޭންސް ހެޑްގެ ބައްޕަގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގޯލްޑަން ޝޮުޕން ގަނެފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް  

ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބެން ނެތަތީ އާއި، މިމައްސަލާގައި ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ  

ވެސް ހެއްކެއް ނެތަތީ މިމައްސަލަ ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ހޯދައިދީފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއް

 މައްސަލައެއްކަމަށް ނިންމީއެވެ.   

 

 


