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 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މާލެ،

.  ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

 

 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެއްސި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތައް

ށ2011ް ސެޕްޓެމްބަރ 30ން 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 01  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ނޑު ރޫޅާލާފައިވަނީ މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އެސްކޫލް  3ގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގެގަ

ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށްފަހު، އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ 

ނޑު ފައްޗާއި،  ނޑު ރޫޅާލުމަށްފަހު ނެގި ދަގަ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމާއި، އެސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގައި އެގެގަ

ހޮޅިތަކާއި، ޓިނާއި، އެޗްބެރި އެގޯތި ތެރޭގައި ނީލަން ނުކިޔާ ބަހައްޓާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއާއި 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްކަން އެނގޭތީއާއި، އަދި މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއާ އެއްގޮތަށް މިކަންތައް ހިނގާފައިނުވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން 

 .  ނިންމީއެވެ

 

 

ނޑެއް  ގައި ރޫޅުމުގެ މަސައްކަތް 2011 މެއި 07، މާލޭގެ ސްކޫލެއްގައި ހުރި ގެގަ

ކުރުވާފައިވަނީ އެއްވެސް އެސްޓިމޭޓެއްނުކޮށް އެސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ރައްޓެއްސަކާ 

ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން އެދުވަހުގެރޭ މަސައްކަތް ނިންމާފައި 

-ބެރިއާއި، މަގުފުޅާ ޓިނުތައްވެސް  ދިޔައީ، އެމީހުން ރޫޅާލި ތަނުން ނެގި ލަކުޑިފައްޗާއި އެޗް

ހިފައިގެން ކަމަށާއި، އެމީހުން އެތަކެތި ގެންދިޔައީ އެސްކޫލުގެ އެޑްމިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 މުވައްޒަފެއް އެމީހުންނަށް އެތަކެތި ދީގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ޅ.ނައިފަރު އޮފީހުގެ ލެޕްޓޮޕް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީން އެމައްސަލާގައި އިޙްމާލުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި، 

ގަވާއިދާ ޚިލާފް ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ދަޢުލަތުގެ މުދަލަށް ލިބިފައިވާ މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، އެކަން އެކޮމިޝަނަށް އަންގައިދިނުމަށް އެދި ޅ.ނައިފަރު 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެމައްސަލަ 

 ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބ.އަތޮޅު ގޮތްޕަށް 2011 އޭޕްރިލް 07ތަޙްޤީޤްކޮށް 

 ތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.ފޮނުވާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެއިދާރާއިން ދީފައިވާ

 

ވަނަ އަހަރު ދިޔަ ބޭރުގެ ބަޔަކު 2010ޅ.ނައިފަރު ފެންޕްލާންޓްގެ ކަންތަކުގައި އެރަށަށް 

އެމަސައްކަތް ނިންމާފައި ދިޔައިރު، އެމީހުން ގެންގުޅުނު ލެޕްޓޮޕް ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ހަދިޔާކުރިކަމަށާއި، އެލެޕްޓޮޕް ނައިފަރު އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ކުޑަކަތީބް މާލެއަށް 

ކުރި ދަތުރެއްގައި، ދޯނީގައި ލެޕްޓޮޕް ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި، އެމައްސަލަ ނައިފަރު ޕޮލިސް 

ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤްކޮށް އޭނާގެ ބަޔާންނަގާފައި އޮއްވާ، އެލެޕްޓޮޕްގެ އަގަށްވާ ފައިސާ 

ދެއްކުމަށްފަހު މައްސަލަ ނިންމުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، 

 ނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް އެފައިސާ ދެއްކިކަން އެނގޭކަށް ނެތްކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
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 އެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވަނީ،ގެ އެގޭގއ.ދާންދޫ މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި 

ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދަ ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް 

ވޭތޯބެލުމަށް މަދަނީ ކޯޓުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަށްވާތީއާއި، އަދި އެގޭގެ މިލްކުވެރިކަން 

ސާބިތުކޮށްދީފައިވަނީ އެކަމާބެހޭ ގޮތުން، ހެކިން ދިން ހެކިބަހަށް ބަލައިގެންކަން އެނގޭތީ، 

މިމައްސަލައިގައި ވަކިފަރާތަކުން ފައިދާ ހޯދުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު 

 .  މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވުމުން އޭނާގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި ގެއެއްގއ.ދާންދޫ 

 މިލްކްވެރިކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގޭގެ އެގޭދަރިޔަކަށް ގއ.ދާންދޫ ކޯޓުން 

ވެރިފަރާތުން އެގެ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ބ.ތުޅާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ، 

އެންވަޔަރަމަންޓަލް އެސެސްމަންޓް ނުހަދައިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، 

 07ބ.ތުޅާދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށްޓަކައި، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސް ކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 ގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއާގުޅިގެން އެކުލަވާލެވުނު އީ.އައި.އޭ 2009ޑިސެމްބަރ 

 ގައި ދީފައިވާ 2010 މާރޗް 31ރިޕޯޓް ދިރާސާކޮށް، ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 

ކަމަށާއި، ތުޅާދޫގެ ބަނދަރަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް 

 ގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއާގުޅިގެން 2011 ޖޫން 05އެސެސްކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 08ހުށަހަޅާފައިވާ އީ.އައި.އޭ އެޑެންޑަމް ރިޕޯޓް ދިރާސާކޮށް، މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 

 ގައި ދީފައިކަން އެނގޭތީއާއި، މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާގައިވާ 2011ޖޫން 

ގޮތަށް މިކަންތައް ހިނގާފައިނުވާތީއާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއްވެސް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން 

 މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 

އަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައަކަށްވީހިނދު، އެމަސައްކަތް ތުޅާދޫބަނދަރުހެދުމުގެމައްސަލަ.ބ

މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް 

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމަށާއި، މިހާރު އެމަސައްކަތް ކުރަނީ އެންވަޔަރަމަންޓަލް 

 އެސެސްމަންޓް ނުހަދައިކަމަށް މައްސަލަ.

5 

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ގދ.ދިގުލާބަދޫ، ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

ފަރާތާއި، ގދ.އަތޮޅު އޮފީހާ ދެމެދުވެފައިވާ "އަތޮޅު އޮފީހުގެ ޙަވާލުގައި ހުންނަ ފަޅުރަށްރަށް 

" ގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ، ވަނަ މާއްދާގައ6ިވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ނުވަތަ ސަރުކާރުން އެހެން ފަރާތަކަށް 

. ދިގުލާބަދޫ ވަކި ފަރާތަކަށް  ގދ.އަތޮޅުގެ ދިގުލާބަދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

22ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަހަރަކު -/ ) ރުފިޔާއަށެވެ، ނަމަވެސް، 200  (ބާވީސްހާސް ދުއިސައްތަ

 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަހަރަކު 21ސަރުކާރުން އެރަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް 

/-726 ) ރުފިޔާއަށް ކަމުން، ސަރުކާރުން އެރަށް 811  (ހަތްލައްކަ ސައްބީސްހާސް އައްސަތޭކަ އެގާރަ

 . މިކުންފުންޏަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ދަޢުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރ: 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 

ލިބިފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކައުންސިލެއްގެ އިޙްތިޞާޞްގައި 

ހިމެނޭ ބިމާއި، ފަރާއި، ފަޅު ހޯދުމާއި އެފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުމުގެ ބާރު 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ހިނދު ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 

އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއްނެތި ގދ.އަތޮޅުގެ ދިގުލާބަދޫގެ ދެކުނު ކޮޅުން ބައެއް 

ނޑާ ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް 21އެއްވެސް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި   އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހުއިފިލަ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ގަވާއިދާ 

 ޚިލާފަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

އޭނާގެ ، އަދި ކުރިން ރަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އެރަށް ޙަވާލުކުރީ ވަގުތީ ގޮތުން ކަމަށްވާތީ

ޙައްގެއް ގެއްލިފައި އޮތްކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަނުކުރެވޭ ކަމާއި، އަދި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުވެސް މިކަމަށް ހުރަސް ނާޅާކަމާއި ކުރިން ރަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ 

ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ފެންނަކަމުގައިވާނަމަ، ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް 

 ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދުއުމަށް، ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

 700މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އެސް.ޓީ.އޯގެ ފަރާތުން ރަމަޟާންމަހަށް ފުރަތަމަ 

 ގައި ކަމާއި، އަދި މިފިޔާ ޝިޕްމަންޓް ވިއްކަން 2011 ޖޫން 26ބަސްތާ ފިޔާ ގަނެފައިވަނީ 

 ބަސްތާ ފިޔާ އެކި 418 ގައި ކަމާއި، މިގޮތުން، އެދުވަހު 2011 ޖުލައި 14ފަށާފައިވަނީ 

ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި، އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ފިޔާގެ އިތުރުން، އަލުވި އަދި ، ބައެއް ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި

ބިސްވެސް އެކި ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާފައިވާ ކަމާއި، އަދި އެތަކެތި ވިއްކާފައިވަނީ އެއްފަރާތަކަށް ނޫންކަން 

. އެހެންކަމުން، މިޝަކުވާގައިވާ ގޮތަށް މިކަން ހިނގާފައިނުވާތީއާއި،  ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

މިމައްސަލަ ، އަދި މިމައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު

 މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފިޔާގެ އަގު މައްޗަށްގޮސްފައިވާތީ، ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ޢާންމު 

 ގައި 2011ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެކޮށް ފިޔާ ލިބޭނޭގޮތް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ޖުލައި 

. އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ފުރަތަމަ ފިޔާ ޝިޕްމަންޓް ގެނެސްގެން ފިޔާ  އެސް.ޓީ.އޯ

 ވީ 2011 ޖުލައި 14ވިއްކަންއުޅޭ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ފިޔާކޮޅެއް ގަންނަންވެގެން 

. އަށް ދިއުމުން އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ފިޔާ ވިއްކާނީ   16ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެސް.ޓީ.އޯ

 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެދުވަހު ދިއުމުން އެތަނުން 2011ޖުލައި 

. ގެ  ބުނެފައިވަނީ ފިޔާތައް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، ފަހުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ

ރ. (ދުއިސައްތަފަންސާސް 250ފިޔާބަސްތާއެއް -/، އިސް މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް

) ގެ ރޭޓުން ފިޔާ ޝިޕްމެންޓް އެއްކޮށް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ވިއްކާފައިވާ  ރުފިޔާ

) ރުފިޔާއާއި -350ކަމަށާއި، އަދި އެ ފިޔާތައް، ބަސްތާއެއް -/  (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް

) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކުގައި، ވިއްކަމުން ދާ ކަމަށާއި، ފިޔާ 400/  (ހަތަރު ސަތޭކަ

ޝިޕްމެންޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ފިޔާ ވިއްކުމަށްޓަކައި ގެނައި އެއްޗަކަށްވާތީ، 

. ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  އެއްފަރާތަކަށް ހޯލްސޭލްކޮށް ފިޔާތައް ދޫކޮށްނުލުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ

އަންގަވާފައި ވަނިކޮށް މި ފިޔާތައް މިގޮތަށް ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކާފައި އެވަނީ މިކަމުން އެ 

" ލިބިގެން ކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ  ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ފަރާތުން "ފައިދާއެއް

 މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި، ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ހުށަހެޅި 

އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާކަން 

. އެހެންކަމުން، މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް މިކަންތައް  އެނގެއެވެ

ހިނގާފައިނުވާތީއާއި، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް 

 ނުބެލޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 

 

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެއިދާރާއިން 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ޙަވާޅުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 

 ކުޑައަގުހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިމއްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ފުވައްމުލަކު ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި، ދަޑިމަގު ކިޅީގައި ޖެޓީއާއި، 

ހަޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް  ހޯދުމަށް ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ 

 3ގުޅިގެން، ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން، އެއްފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި، 

އޮޕްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު އަގުތަކާއި ތަފާތު މުއްދަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެކަމަކީ، 

 ގައި ބުނާފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށްވެފައި، އޭގެ ސަބަބުން ބިޑް 8.46ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭ އަންޑިއު އެޑްވާންޓޭޖެއް އެފަރާތަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ފެންނަ 

ކަމާއި، އަދި އެއީ އެމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް 

އެހެންކަމުން، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު، ، މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަމާއި

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ 

ޏ.އަތޮޅު މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

 

ފުވައްމުލަކު ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި، ދަޑިމަގު ކިޅީގައި  ޖެޓީއާއި، ހަޓް ހަދައިދޭނެ  ފަރާތެއް 

ހޯދުމަށް ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 

 3ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި، އެއްފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން، 

އޮޕްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު އަގުތަކާއި ތަފާތު މުއްދަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

އޭނާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަސައްކަތަށް ދެވުނު މަޢުލޫމާތާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، ، ކަމަށާއި

މިކަމާ ގުޅިގެން، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއަށް ގުޅުމުން 

އެގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެޕްރޮޕޯސަލް ކެންސަލްނުކޮށް، 

 . މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވަގުތީ  މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ގއ.ކަ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން، އެކޯޓުން ކުރި އިޢުލާނާ 

 ފަރާތުގެ 2ގުޅިގެން، އެމަގާމަށް ވަކިފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

ތެރެއިން، އެއިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތަކީ އެފަރާތް ކަމުގައިވާތީ ކަމާއި، އެމަގާމަށް ކުރި 

 3 މާއްދާއިން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން އަދި އެ 3އިޢުލާނުގައި، ދިވެހި، އިސްލާމްގެ އިތުރުން އޯލެވެލް 

މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިންވެސް ފާސްވާންޖެހޭކަމަށް އޮތްއިރު، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި ފަރާތަށް 

އެޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާކަމާއި، އަދި އެމަގާމަށް ދެން ކުރިމަތިލި ފަރާތް އިނގިރޭސި މާއްދާއިން 

. އެހެންކަމުން،  ފާސްނުވާތީ، އޭނާ އެމަގާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިޝަކުވާގައި ބުނާ ގޮތަށް މިކަންތައް ހިނގާފައިނުވާތީއާއި، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި 

 ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 

 

ނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެޑްމިން އޮފިސަރަކު ހޯދުމަށް  ގެ ޖޫންމަހު ކުރި 2011ގއ.ކަ

 ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތަކީ ހަމައެކަނި އޯލެވެލް 2އިޢުލާނާގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި 

 6 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، އަނެއް ފަރާތަކީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ 2

މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވާ އަދި އިތުރު ކޯހެއްވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، 

 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތްކަމަށާއި، 2ނަމަވެސް އެމަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

އޭނާއަށްވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އެކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓާ އެއްޕާޓީއެއްގެ މީހަކަށްވާތީކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އެމް.ޕީ.އެލްއިން ދެމުންދާ އެކްސްޕްރެސް ޚިދުމަތަށް ފައިސާ 

ނެގުމަށްފަހު، ބައެއްފަހަރު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، އެގޮތަށް 

މެދުވެރިވެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ރިފަންޑް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ކަސްޓަމަރަށް ދޭކަމާއި، ނަމަވެސް، ގިނަ 

ކަސްޓަމަރުން ރިފަންޑަށް އެދިފައިވާކަން އެމް.ޕީ.އެލްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމާއި، 

އެކްސްޕްރެސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު، ޑެލިވަރީ އޯޑަރގެ ބޭރުގައި ސްޓޭމްޖަހަން އޮންނަ 

 . ކަމުގައިވިޔަސް، ބައެއްފަހަރު ސްޓޭމްޕް ނުޖަހާ ހަމައެކަނި ސޮއިކޮށްފައި ހުންނަކަން އެނގިފައިވެއެވެ

އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން 

 ނެތުމުން މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 

 ވިޔަފާރިބަނދަރަށް ބޭލުމަށްފަހު އެއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ،ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދާ

 ނިންމާފަހުންވެސް އެމުދާ ދޫކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ފައިސާއެއް ދައްކައި

) އިން  އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުމަކީ ޓައިމިންގއަށް މުދާ ،  ދުވަސް ނަގާ ކަމަށާއ3ި(އެމް.ޕީ.އެލް

ވިއްކޭގޮތް ނުވުމާއި، އަދި ވިޔަފާރީގެ އެތައް ފުރުޞަތުތަކެއް ގެއްލޭގޮތްވުން ކަމަށާއި، 

އެހެންކަމުން، އެމް.ޕީ.އެލް އިން މުދާ ދޫނުކޮށް ލަސްކުރާ ލަސްކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނެއް ކަމަށް 

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައިގެން ދޭ 400ދެކޭ ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރަށް، މުދާ ނެރުމަށްޓަކައި -/

އެކްސްޕްރެސް ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު އެޚިދުމަތް ނުދީވެސް ވަރަށްގިނަފަހަރު ހުންނަ 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 2011 މެއި 26މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ބިދޭސީން ގެންނަން ބޭނުންވެގެން، 

 ދުވަސް 5ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާމެދު 

ދީފައިވަނީ، އެއީ އެއިޢުލާން ކުރީ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ބިދޭސީން ގެންނަން ބޭނުންވެފައިވުމާއެކު 

ކަމާއި، އަދި އެއިއުލާން ގެޒެޓްނުކޮށް ނޫހުގައި ޝާއިޢުކުރީވެސް އަވަހަށް އެމަސައްކަތް ނިންމަން 

 އާ ހަމައަށް ބިދޭސީން 2011 އޯގަސްޓް 07ބޭނުންވާތީ ކަމާއި، އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން 

 07ގެންނަން ޙަވާލުކުރި ކަމުގައިވިނަމަވެސް، އެކުންފުނިން އެމް.އާރ.ޑީ.ސީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ބިދޭސީން ކަމާއި، އިމިގްރޭޝަނުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖެއަށް އައުމުގައި 

ދަތިތަކެއް އުޅޭތީ އެމީހުން ގެނައުން ލަސްވަމުންދަނީކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން 

. ނަމަވެސް، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް  އެނގެއެވެ

ދިން މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ޕްރޮޕޯސަލް 

ހުށަހަޅަން ދިޔަ ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ޖެއްސުމުން ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލު ބަދަލުކޮށް އެކަން 

އަންގާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ކަމާއި، އަދި އެގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ 

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަހުންކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ޕޮއިންދޭނެ އުޞޫލް 

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހާމަކުރުމަކީ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް 

 ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގައި މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ގިނަޢަދަދެއްގެ ބިދޭސީންތަކެއް ގެންނަން 

 ވާ 2011 މެއި 29ބޭނުންވެގެން އެކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ވަނީ 

 ވާ ހޯމަދުވަހު 2011 މެއި 30އާދީއްތަދުވަހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޟިރުވުމަށްފަހު 

 އަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވުމަށް ކަމަށާއި، މި އިޢުލާން ގެޒެޓްގައި ޖަހާފައި 15:00

ނެތުމުންނާއި މުއްދަތު ކުރުކަމުން އެކަމާ ފޯނުކޮށްގެން ސުވާލުކުރުމުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން 

ޖަވާބު ދީފައިވަނީ، އަވަހަށް އިޢުލާން ކުރަން ބޭނުންވާތީ ގެޒެޓްގައި ޖަހާނެހާ ވަގުތު ނެތުމުން 

ގެޒެޓުގައި ނުޖެހީ ކަމަށާއި، އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ދާދިފަހުންވެސް މިކަމަށް އިޢުލާންކުރުމުން 

އެކިފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް އެއިޢުލާން ބާޠިލްކުރިކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، 

އަދި އޭގެފަހުން އަލުން އިޢުލާންކުރާނެކަމަށް ބުނެފައި އޭގެފަހުން ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ބިޑްތައް 

އިވެލުއޭޓްކުރަނީ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފެނިގެން މިދިޔައީ ހަފްތާބަންދާ ދިމާކޮށް ހަމައެކަނި 

ނޫހުގައި އިޢުލާން ޖެހިތަން ކަމަށާއި، މިހެން ހެދުމުން އިޢުލާން ފެނިފައިވަނީ މަދުބަޔަކަށް 

ކަމަށާއި، އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންނުވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ފެންނާތީއާއި، މި 

 މަސައްކަތް ވަކިފަރާތަކަށް ދޭން ބޭނުންވެގެން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

12 

ނޑުގެ   ނަންބަރު ފިހާރަ ކުއްޔަށްހިފާނެ 9މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، ގަލޮޅު ބޯޅަ ދަ

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެފިހާރަ 

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބޭއްވި 

އެއިޢުލާން ކުރިއިރު އެފިހާރަ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތް، އެންމެ ، ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ

ބޮޑުއަގަށް ހިފަން ބޭނުންނަމަ، އެފަރާތަށް ދިނުމަށް ނުވަތަ އެފަރާތުން އެއަގުގައި ހިފަން 

ނޑުގެ   އަހަރު ހަމަވުމުން އަލުން 5 ނަންބަރު ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދީފައިވާތާ 9ގަލޮޅު ބޯޅަ ދަ

އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ 

މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ބަޔަކުގެ ނުފޫޒުން އެފިހާރަ ކުރިން ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތައް އެފިހާރަ 

 .  ލިބުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

13 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ބޭނުންނުވާނަމަ، އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް ކަމާއި، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެފިހާރަ 

ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ހަތަރުވަނާގައިވާ އަގުކަމަށްވީނަމަވެސް، 

އެފިހާރައަށް މުދާލައިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ނަގައިގެން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަށް އިސްކަންދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެންމެ 

މަތީ ކުލި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އޭނާ ކުއްޔަށް ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ 

ބޭނުންނުވާ ކަމުގައިވާނަމަވެސް، އެކަން އެމިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށް، އެފިހާރަ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން 

) 80،000އުޅޭ ފަރާތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންގުމާ ގުޅިގެން، -/  (އަށްޑިހަހާސް ރުފިޔާއަށް

 05ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި އޭނާ ބުނުމުން އޭނާއާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނިކޮށް، 

 ގައި އެފިހާރަ ދޫކޮށްލުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން އިޢުލާންކުރާއިރު، 2009އޮކްޓޯބަރ 

ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާކަމަށާއި، އަދި އެބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑުއަގު 

ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދިނުމުގެ ކުރިން އެކުއްޔަކީ، އޭނާއަށް ދެވޭވަރުގެ ކުއްޔެއްނަމަ އޭނާއަށް ދިނުމަށް 

އެދުމުން، ފިހާރަ ދޫކޮށްލާކަމުގައިވާނަމަ، އެގޮތަށް އިސްކަން ނުދެވޭނެކަމަށް އޭނާއަށް އެމިނިސްޓްރީން 

ނޑުގެ    ނަންބަރު  ފިހާރަ  ކުއްޔަށް  ދޫކުރުމަށް  9ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމާއި، ގަލޮޅު ބޯޅަދަ

ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ 

 އެންމެ ބޮޑުކުލި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި، ފަހުން ،ތެރެއިން

އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ކެންސަލްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން، ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، 

މިކަމަކީ އޭނާ ރާވައިގެން ކުރާކަމެއް ކަމަށާއި، ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިން 

އެފަރާތުން ފިހާރަ ދޫކޮށްލުމުން، އެތަން ދެން ލިބޭނެ ފަރާތަކީ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑުއަގު ، ހިމެނޭކަމާއި

ބީލަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ، ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އޭނާއަކީ މިފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ކަމަށްވާތީ

ލިޔުންތަކަށް ބަލައި، މިކަމަކީ ކުލި ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ފަރާތުން ދެވަނަ ފަރާތާ ގުޅިގެން، 

 އަހަރު 1ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަމެއްކަން އެނގޭތީ، އެބިޑް ކެންސަލްކޮށް، ފަހުން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް 
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ދުވަހަށް ބްލެކް ލިސްޓްކުރެވިފައިވާކަމާއި، ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ ތިންވަނަ 

 ފަރާތުން ގުޅިގެން، އަގު ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭތީ، 3ފަހަރަށް ކުރި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ހުށަހެޅި 

 ވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެފިހާރަ 4އެފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގާފައިވާ ކަމާއި، 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމާއި، އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހެޅި 

ފަރާތަށް ދީފައިނުވަނީ ބޭންކް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، އަދި "ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި 

" 20އަގު ހުށަހަޅާއިރު، އެއްއަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ކުލި %  އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ހުށަނޭޅޭނެ

 އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް 20 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުލި %4ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރުވެސް 

ހުށަހަޅާފައިވާތީކަމަށް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 

ނޑުގެ   ނަންބަރު 9އެފިހާރަ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި، ގަލޮޅު ބޯޅަ ދަ

 އަހަރު ހަމަވުމުން އަލުން އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން 5ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދީފައިވާތާ 

އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ބަޔަކުގެ ނުފޫޒުން 

އެފިހާރަ އެފަރާތަށް ލިބުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެކަން އެގޮތަށް 

 ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި، އެގޮތަށް ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ،ހިނގާފައިނުވާކަން އެނގޭތީ

 ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅައި، އެފަރާތްތައް ބްލެކް 8.46މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ލިސްޓްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ 5މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ހަފްތާއަކު 

ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއިން ނެރެފައިވާ 

ސަރކިއުލަރއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 

މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންނަކީ ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވާތީ، ޝަކުވާގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެފައިސާ އެފަރާތްތަކަށް ދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް ނިންމީއެވެ.

 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް 5 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، 5ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 

 ވަނަ އަހަރުގެ 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2003މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ނަރުހުންނަށް، 

ނިޔަލަށް، އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އެކަމާގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން އެއީ 

ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެއީ ލިބެންޖެހޭ 

14 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

އެއްޗެއްކަން، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

 

 ގައި ރަންޖެހި ކޮށީގައި ހުރި މޮޅު 2010 ޖޫން 01މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 

ގޮދަޑިތަކެއް ނީލަން ކިޔުމުގައި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އޮކްޝަން ސެންޓަރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި، 

ރަންޖެހިކޮށީގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ގޮދަޑިތަކެއް ބޭރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތް ކަމާއި، އެގޮތުން 

ނީލަންކިޔުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ތަކެތީގެ ، މުލިއާގެއިން ބަލަހައްޓާ ރަންޖެހިކޮށީގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން

 އައިޓަމެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ އައިޓަމެއް ނީލަން ކިޔާފައިވާ ކަމާއި، ނީލަން ކިޔުމަށްޓަކައި 5ތެރެއިން 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ބަލައިގެންފައިވާ ހުރިހާ ގޮދަޑިއެއް ނީލަން ކިޔާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން 

މުލިއާގެއަށް ލިބެންޖެހޭ ، އެނގޭކަމާއި، އަދި ނީލަން ކިޔާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން

ހުރިހާ ފައިސާއެއް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ނީލަން ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ "ނީލަން ނިންމި 

" ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސްލިޕްތަކުގައި އަސްލު ނީލަން ކިޔުނު ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި  ސްލިޕް

" މިގޮތަށް ޖަހަނީ، ނީލަން ނިމޭ ގަޑީގައި ނީލަން ކިޔުނު  ތަފްސީލްޖަހާ ގޮޅީގައި، "އެއްބައި ސާމާނު

ހުރިހާ އައިޓަމްތަކާއި އޭގެ ޢަދަދުތައް އެސްލިޕްގައި ޖެހުމަކީ އުދަނގޫ އަދި އެކަމަށް ވަގުތުތަކެއް ނަގާ 

މަސައްކަތެއް ކަމަށްވާތީ، އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމާއި، ނަމަވެސް، ނީލަން ކިޔުނު ދުވަހުގެ 

އޮކްޝަން ލިސްޓުގައި މިތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ހިމަނާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ 

ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، މިޝަކުވާގައިވާ 

ގޮތަށް މިކަންތައް ހިނގާފައިނުވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 ގައި މޮޅުގޮދަޑިތަކެއް ނީލަންކީއިރު 2010 ޖޫން 01ރަންޖެހި ކޮށީގައި ހުރި ތަކެތީގެތެރެއިން 

އެކޮށީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، 

 ގައި ނީލަން ކިޔާގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް 14:30ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ނީލަންކިޔާދުވަހުގެ 

 ގެ ވެސް ފަހުން ކަމަށާއި، އަދި ނީލަން ނަގާ 15:00 ގައި ނީލަން ފެށީ 2010 ޖޫން 01

" ތަކުގެތެރެއިން ބައެއް ސްލިޕްގައި،  ފަރާތްތަކަށް އެދުވަހު ދޫކުރި، "ނީލަން ނިންމި ސްލިޕް

" މިގޮތަށް ޖަހާފައި ހުރިކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ތަފްޞީލް ޖަހާ ގޮޅީގައި "އެއްބައި ސާމާނު

އެދުވަހު ނީލަންކިޔާފައި ވަނީ ގޮދަޑިތަކެއް ކަމަށާއި، އަދި ބައެއް ސްލިޕްތަކުގައި، ތަފްޞީލް 

ޖަހާ ގޮޅީގައި ގޮދަޑި ޖަހާފައި އޮތް ނަމަވެސް ޢަދަދު ޖަހާގޮޅީގައި އެއްވެސް ޢަދަދެއް ނުލިޔެ 

ހުރިކަމާއި، ސްލިޕްގައި ނީލަން ނަންބަރު ޖަހާގޮޅީގައި ކުރިއާ ޚިލާފަށް މިފަހަރު ޖަހާފައި ހުރި 

ނަންބަރުތަކާއި ތަކެތީގައި ހުރި ނަންބަރުތަކާ މުޅިން ތަފާތު ނަންބަރެއް ޖަހައި ވަރަށްއޮޅުން 

އަރާގޮތަށް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިދެންނެވިގޮތަށް ސްލިޕްތަކުގައި ތަފްޞީލާއި 

ނަންބަރު ޖެހުމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ވަރަށްގިނަ ގޮދަޑި އެކޮށިން މިހާރު ބޭރުކޮށްގެން 

ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މިކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އޮކްޝަން 

ސެންޓަރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި ރަންޖެހި ކޮށީގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް 

 ވަނަ އަހަރު 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެއްވެސް ޕްރޮމޯޝަނެއް ދެވިފައިނުވާތީ، 2007

ދީފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންތަކަކީ އާއްމުކޮށް މުޅި އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވިފައިވާ 

ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ކަމާއި، އެޕްރޮމޯޝަންތައް ދީފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު، އެކި 

މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ވަރަށްކަމާއި، އެގޮތުން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރަށްވެސް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

ދީފައިވާކަމާއި، އަދި މިގޮތަށް އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައިވެސް އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރުންގެ ލެވެލްއަށް 

މުވައްޒަފުން ޕްރޮމޯޓްވެފައިހުރުމުން، އޭނާއަށްވެސް އެފަދަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދެވިފައިވަނީކަމަށް ބެލެވޭ 

ކަމަށާއި، އެމް.ޕީ.އެލްގެ އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރއަކީ އެޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންމެ 

އިސްފަރާތް ކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަކީ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރގެ ސްޕަވައިޒަރުކަމަށްވުމުން، އޭނާގެ 

ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހަދަންޖެހޭނީވެސް އޭނާ ކަމަށްވާތީ، މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް 

 ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 

އެމް.ޕީ.އެލްގެ އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން 

އޭނާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް އެތަނުން ވަޒީފާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި، އެޑިޕާޓްމަންޓުގެ 

މުއައްޒަފެއް ކަމުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރއަކީ އޭނާގެ ކޮއްކޮއެއްކަމަށާއި، އެސިސްޓެންޓް 

 މެނޭޖަރަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ނޑޫފާ މަގުން ވަޠަނިއްޔާ އެންޓަނާ ހިމެނޭ  މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ހދ.ނައިވާދޫ ކަ

 3ފޫޓް ހިމެނޭ 45X19 ގޮޅިއާއި 12ފޫޓުގެ 60X19ޞަރަޙައްދުގެ ދެކުނުން ފަތްކެޔޮ ހެދުމަށްޓަކައި، 

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 3ގޮޅި އެންމެ ރަނގަޅު އަގުތަކެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް 

 15އެއިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި، އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ އަކަފޫޓަކަށް އެންމެ ކުޑަވެގެން 

 ލާރި ނަގާނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށްކަން (މިސާލަކަށް 15ލާރީގެ ރޭޓުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

) ލިޔެފައިނުވާކަން އެނގޭތީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން  މަހަކަށް ނުވަތަ އަހަރަކަށްކަން

އަރާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި، މިފަދަ އިޢުލާން ކުރާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް 

އޮޅުންފިލާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އިޢުލާންކުރުމަށްހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

 އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

ނޑޫފާ މަގުން ވަޠަނިއްޔާ އެންޓަނާ ހިމެނޭ ޞަރަޙައްދުގެ ދެކުނުން ފަތްކެޔޮ  ހދ.ނައިވާދޫ ކަ

 ގޮޅި އެންމެ ރަނގަޅު 3ފޫޓް ހިމެނޭ 45X19 ގޮޅިއާއި 12ފޫޓުގެ 60X19ހެދުމަށްޓަކައި، 

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެއިދާރާއިން 3އަގުތަކެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް 

ނޑު ދޫކުރާނެ މުއްދަތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި، އެފަތްކެޔޮދަ

 އަހަރު ދުވަހަށް ކަމަށާއި، އަދި އެންމެ 3 ލާރީގެ ރޭޓުން 15އެންމެ ކުޑަވެގެން އަކަފޫޓަކަށް 

މަތީ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް އެއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

 އަހަރު ދުވަހަށްކަން 3 ލާރިއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ހުށަހަޅާއަގު ނެގެންވާނީ 15އަކަފޫޓަކަށް 

  ގާބޫލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ދިއްދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތާއި 

ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތާއި ދިއްދޫގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް 

ފާހަގަކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރީގެ ސިމެންތި ތާނގިތައް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި 

ސްކޫލް ސީލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ސްކޫލް ސްޓޭޖްގައި މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި 

 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

30އދ.ދިއްދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ މަރާމާތު ބިޑްކޮށްގެން -/  ރުފިޔާއަށް ކުރެވެން 000

49އޮތްއިރުވެސް، އެމަސައްކަތް -/  ރުފިޔާއަށް އޮފީހުން ބޭނުން ފަރާތަކަށްދީގެން 000

ރާމާތުގެ އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކޮށް ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، ދިއްދޫ މަ

، އޮފީހާއި، ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެހީ ހޯދައިގެންނާއި

ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްން ފައިސާ ނަގައިގެން އެރަށުގައި ގެތައް އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މިގެތައް 

އެޅުމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއް ރައްޔިތުންނާ ހިއްޞާނުކޮށް 

އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންގުމުގައި މީގެ ދިހަބާރަވަރަކަށް 

ނޑާ ބާކީވާބައި ތެޔޮ ގަނެ ހުސްކުރަމުން  އަހަރުކުރިން ފެށިގެން ލިބޭފައިސާއާއި، ޚަރަދުކަ

ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އދ.ދިއްދޫގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރި 

މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުންނާއި، އަތޮޅު ކޮމިޓީންނާއި، އަތޮޅު އޮފީހުން ޚަރަދުކޮށްގެން ސްކޫލް 

ސީލިންކޮށް ބާކީވި ތަކެއްޗަށް ދިއްދޫ އޮފީހުގެ ވެރިން ޚިޔާނާތްވެފައިވާ ކަމަށާއި، ސްކޫލުގެ 

ނޑު ތަޅާ ނަގައި އަލުން މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ  ސްޓޭޖްމަތީ މުށިޖަހާއިރު، ތަޅުންގަ

އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރީގެ ސިމެންތި ތާނގީތައް ހިޔާކޮށް 

ސައްކަތަށް ހޯދި އޮމާން ޓިނުން ބާކީވި ޓިނުތައް ވެރިން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ އޭގެ މަ

 ބުނާ މައްސަލަ.
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މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައި ނުވިނަމަވެސް، 

 ސްޕީޑް ލޯންޗްގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ތިނަދޫރީޖަނަލްހޮސްޕިޓަލުގެ.ގދ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވަނީ އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި 

ނޑު ނޫންކަން އެނގޭތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް  ގެންގުޅެންޖެހޭ ރަނގަޅު މިންގަ

ނޑައަޅައިގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމަށް  ނޑެއް ކަ މާކްސްދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ މިންގަ

 ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ލޯންޗް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން 

 ފަރާތުގެ ތެރެއިން 3ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި 

އެންމެ ކުޑައަގެއް އަދި އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ނިންމައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ 

ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށާއި، މިބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި 

 ވަރަށް ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 4 ހއ.ބާރަށުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު މިސްކިތަށް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި،

ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވާނެ 2011 ޖޫން 15މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންވެގެން 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓްދީގެންކަން އެނގޭތީއާއި،  މީހުން ކަ

އަދި މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މައްސަލަ މިހިސާބުން 

ނިންމީއެވެ.

 

ބާރަށުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހެއް ހޯދުމަށް .ހއ

އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން، ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައި ވަނިކޮށް 

 ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު 3އެތަނުން 

 ފަރާތް ވަޒީފާއަށް 2ވަޒީފާ ބޭނުން ނޫންކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމުން ބާކީ ތިބި 

ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި، މިދެމީހުންނަކީ މިވަޒީފާއަށް އިޢުލާންކުރި އިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް 

 ދެމަފިރިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް، މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، މިފަދަ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅެމުންދާތީ، ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ 

 ގޮތަކަން އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

ތ.ވޭމަންޑޫގެ އިދާރާއާ އެރަށު ކައުންސިލަރުން ޙަވާލުވިފަހުން، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާބެހޭ 

އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް ޢާންމުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ފައިސާއާބެހޭ ޢާންމު ގަވާއިދުގައިވާ 

ގޮތުންނަމަ، އެތަނަކަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި، ޚަރަދުވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއްގެ ތަފްޞީލް ކޮންމެ 

 ފަހަރު ބަލައި ރިޕޯޓެއް ހަދައި ޢާންމު ކުރަންޖެހޭނަކަމަށް އޮތްނައިރުވެސް، 1މަހަކު 

އެފައިސާއާބެހޭ އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކައުންސިލް 

 ފަހަރު ބައްދަލުކުރި ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން 2އުފެދުނު ފަހުން، އެރަށު ރައްޔިތުންނާ 

 މަސް ދުވަހުގެ 6ރައްޔިތުންނާ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިދިޔަ 

ތެރޭގައި، އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާ ނުލައި، ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

އެއިދާރާގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ، ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އަމިއްލަ ޚަރަދުތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި

ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެގެން އުޅޭ ފަރާތަށްވެސް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަންގާފައިވަނީ 

އެއްވެސް މީހަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ 

 . މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، އެމިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރެވި ލަސްވެފައިވަނީ، 

މިސްކިތުގެ ކުރެހުމަށް ބައެއް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވެ އެކަމުގެ މަޝްވަރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ކުރަމުގެންދާތީ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިހާރު އެމަސައްކަތަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތާ 

 އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ގއ.ގެމަނަފުށީގައި މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި 2010ގެމަނަފުށީ އޮފީހުން 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ހިމެނޭ ފަރާތެއް މީގެ ދޮޅުމަސް ކުރިން ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ 

އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފައި، އެމަސައްކަތް ލިބޭ ފަރާތަކީ އޭނާ ކަމަށް އެއިދާރާއިން 

ބުނިކަމުގައިވިޔަސް މިހާދުވަސްވީ އިރުވެސް އެކި ބަހަނާތައް ދައްކައި މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް 

ލަސްކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް 

ގުޅުމުން އެމިނިސްޓްރީން ބުނަނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ 

އިދާރާއަށް އަންގާފައި ވާނެ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް ލަސްވާތީ މިނިސްޓްރީއާ 

 ދުވަސްކުރިން މަތި ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ގައުމީ އިދާރާއަށް 5ގުޅުން އެފަރާތުން ބުނީ މީގެ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކަމަށާއި، މި މަޢުލޫމާތު 7، އަންގާފައިވާނީ

ލިބުމުންވެސް މަސައްކަތް އަވަހަށް ޙަވާލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް 

 އަދިވެސް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ބ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ތަފާތު މަސައްކަތްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފަންޑު ފައިސާ އެއްވެސް 

މުވައްޒަފަކަށް ނޭނގޭގޮތަށް އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

އެފައިސާ އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އެފައިސާ އޭނާގެ ، މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި

އެކައުންޓުގައި ހުންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި، އެއްވެސް އިރެއްގައި އެފައިސާއަކީ އޮފީހުގެ އެއްވެސް 

ލިޔެކިޔުމެއްގައި ހިމެނިފައިވާ އަދި އޮފީހުގެ ތިޖޫރިއަށް ލެވިފައިނުވާ ފައިސާއަކަށް ވާތީއާއި ކުރިންވެސް 

އެފައިސާ ގެންގުޅެފައިވަނީ ފައިސާ ގެންގުޅުމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކުންކަން 

ތަޙްޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި އެފައިސާ އޭނާ ބޭނުންކުރިކަން 

ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވިނަމަވެސް، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ 

ބ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ތަފާތު މަސައްކަތްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފަންޑް ފައިސާ 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނޭނގޭގޮތަށް އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

 ހަން އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ އޭނާގެ 18އަތޮޅު ކޮމިޓީގައި ތެޔޮ އަޅަން ބޭނުންކުރި 

ރައްޓެއްސަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އޭދަފުށީގައި ގިނަ ލޯންޗް ހުންނައިރު އަތޮޅުވެރިޔާގެ 

އެހީތެރިޔާގެ ބޭބެގެ ލޯންޗުގައި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ގިނަ ދަތުރުތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަތޮޅު 

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ އަބަދުވެސް އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ ގަންނަނީ އޭނާގެ 

ރައްޓެއްސެއްގެ ފިހާރައިން ކަމަށާއި، އޭނާ ރަސްމީގަޑީގައި ފެންނަނީ ބޭރުތެރެއިންކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ފައިސާއެއް ވަކި މުވައްޒަފެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ ޕާރސަނަލް އެކައުންޓުގައި ބެހެއްޓުމަކީ 

އެމުވައްޒަފަކަށް ފައިދާވާ ކަމަކަށްވެފައި، ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤު ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ބެހެއްޓުން 

އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވާތީ، މިހާރުން މިހާރަށް އޭނާގެ އަތުން 

އެފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ހުޅުވޭ ބޭންކް 

އެކައުންޓެއްގައި އެފައިސާ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި، މިހާރުން މިހާރަށް އެފައިސާގެ ފުރިހަމަ 

 މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްޞާކުރުމަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރައަށް އެންގުމަށް ނީންމީއެވެ.

 

 ހަން އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ ވަނީ އޭނާގެ 18 އަތޮޅު ކޮމިޓީގައި ތެޔޮއަޅަން ބޭނުންކުރި 

ރައްޓެއްސަކަށް ދީފައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ބ.އަތޮޅު ކޮމިޓީން ކުރާ 

ކަންކަން އެކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއިން ފެންނަންހުރިކަމާއި ނަމަވެސް ބ.އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ ލޯންޗަށް ތެޔޮ 

އަޅަން ހަންތަކެއް ގަނެފައިވާކަން ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަހަލަ ހަންތަކެއް އަތޮޅު ކޮމިޓީއަށް 

ހަދިޔާކުރިކަން އަތޮޅު ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަތޮޅު އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްއިރު، 

 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކޮމިޓީއަށް 2001މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން 

ލޯންޗެއް ގަތްފަހުން އެލޯންޗަށް އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށް ހަންތަކެއް ގެންގުޅުނުކަން 

އެނގުނު ނަމަވެސް ގެންގުޅުނީ ކިތައް ހަންކަމެއް ކަށަވަރުކޮށް ބުނަންނޭނގޭތީ އާއި ހަންތަކުގެ އަގު 

ނޭނގޭތީ އާއި، ހަންތައް މިހާރު ނެތްކަން އެނގުނުނަމަވެސް ހަންތައް ގެއްލުނު އިރެއް ނޭނގޭތީއާއި 

ހަންތަކަށް ވީގޮތެއް ނުވަތަ ވީތަނެއް ނޭނގޭކަމަށް ސުވާލުކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާތީ އަދި 

އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ މިހަންތައް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީފައި ނުވާކަމަށާއި ހަންތައް ވީތަން 

ނޭނގޭކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަލީގައި ނުވަތަ ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން 

އެހަންތައް އޭނާ އެއްވެސް މީހަކަށް ދިންކަން ސާބިތުނުވި ނަމަވެސް ހަންތަކެއް ގެންގުނުކަން 

އެނގިފައި އެހަންތައް ވީނުވީއެއް ނޭނގިވަނީ، އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ މުދަލާއި އެމުދަލާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

އަތޮޅު ކޮމިޓީގައި މިހާރުވެސް ދުއްވަމުންދާ ލޯންޗެއް އޮވެފައި ، ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާތީއާއި

އެލޯންޗުން އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދާނެތީ އާއި އެލޯންޗު އޮޕަރޭޓްކުރުމުގައި ވަކި 

) ބެލެހެއްޓުމުގެ  ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާ ނުނެގޭނެގޮތަށް ލޯންޗުގެ ދަތުރުގެ ކަންކަމާއި (އޮޕަރޭޝަންސް

) އިންތިޒާމްކޮށް ލޯންޗުގެ އޮޕަރޭޝަން ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް  ކަންތައްތައް (މެއިންޓަނެންސް

ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އެފަދަ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ކަމުގައި 

ނުވާގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް، އަހަރުން އަހަރަށް އަތޮޅުކޮމިޓީގެ މުދަލާއި ފައިސާ މިނިވަން 

ފަރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓްކޮށް އަތޮޅު ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ 

 ފައިދާލިބޭނެގޮތަކަށް ކަންކަން ބަދަލުކުރުމަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

 ރަށުގައި ގިނަ ލޯންޗު ހުންނައިރު އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާގެ ބޭބެގެ ލޯންޗުގައި 

އަތޮޅުއޮފީހުގެ ގިނަ ދަތުރުތައް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 

އަތޮޅު އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރަނީ އަތޮޅު އޮފީހުގެ ލޯންޗުގައި ކަމާއި، އެހެން އިދާރާތަކުން 

ލޯންޗު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެގެން އަތޮޅު އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ އިސްކަންދެނީ 

އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ ލޯންޗަށް ކަމަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ލޯންޗެއް ކުއްޔަށް ހިފަނީ އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ 

ލޯންޗު ލިބެންނެތް ހާލަތްތަކުގައިކަން ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީ އާއި އަތޮޅު 

އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުން ބެލުމުން ކުރީގައި އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާގެ ބޭބެގެ ލޯންޗުން ގިނަ ދަތުރު 

ކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމުގައި ވިޔަސް ފަހުން ގިނަ ލޯންޗުތަކުގައި އަތޮޅު އޮފީސް 

މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ދަތުރުތައް ކޮށްފައި ހުރިކަން އެނގޭތީ، އަތޮޅު އޮފީހުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ 

ލޯންޗު ކުއްޔަށް ހިފަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެފަދަ 

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުދީ އަދި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ވިސްނައިގެން 

 ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 

 އަތޮޅު އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ އަބަދުވެސް އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ ގަންނަނީ މީނާގެ 

ރައްޓެއްސަކުގެ ފިހާރައިންކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލަ ބެލިއިރު، އަތޮޅު އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ 

ގަންނަނީ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުންކަމާއި ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގައި މިހާރު އިސްކޮށް ހުންނަވަނީ އެހެން 

ބޭފުޅެއްކަމާއި އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާއަކީ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތެއް 

ނޫންކަން ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި، އަތޮޅު އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގިނައިން 

ގަނެފައި ހުންނަނީ އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ ގަންނަނީ މީނާގެ ރައްޓެއްސަކުގެ ފިހާރައިން ކަން 

ފާހަގަކުރެވުމުން، އެކަމާބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އެފިހާރައިން ގަންނަ ސަބަބަކީ އެފިހާރައިން އަގު 

ހެޔޮކޮށް ތެޔޮ ވިއްކާތީ އާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭތީކަމަށް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގައި 

އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަތީ އާއި ތެޔޮގަތުމުގައި އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާގެ 

ދައުރެއް އޮތްކަން ސާބިތުނުވާތީ، ތެޔޮގަތުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުހޯދޭގޮތަށް 

ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތަށް އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރުމަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރަސްމީގަޑީގައި އަބަދުވެސް އަތޮޅިވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ ފެންނަނީ 

އޭނާ ރަސްމީގަޑީގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ، ބޭރުތެރޭންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި

ބޭރުގައި އުޅޭކަން ލިޔެކިޔުމުންނާއި ސުވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެންނެތުމުން މިމައްސަލަ 

 މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މައްސަލައިގައި ފެންނަންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 

ބަލާއިރު ރ.އަލިފުށި އޮފީހުގެ ކުޑަކަތީބު ރ.އަލިފުށީ އޮފީހުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވިކަމަށް 

 .  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 މޯލްޑިވްސް ،ރ.އަލިފުށި އޮފީހުގެ ކުޑަކަތީބުގެ މައްޗަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލަ

ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަހުޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް 

  މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ.،ފޮނުވާފައިވާތީ

 

ރ.އަލިފުށީ އޮފީހުގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ސެކްޝަނަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން، ކުޑަކަތީބާ 

ގައި ތިޖޫރީ އެއޮފީހުގެ 2010 މާޗް 10ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރެވުނުކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިންޓްރޭޓިވް އޮފިސަރާ ޙަވާލުކުރިއިރު ތިޖޫރީ ބާކީފޮތުން ދައްކާ 

 (އެކާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް 21556.69ޢަދަދަށްވުރެ 

) ރުފިޔާ މަދުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  ނުވަލާރި

24 

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މ.ނާލާފުށީ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ 

މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު 

މަރުހަލާގައި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ތަހުޤީޤީ ބަޔާންތަކާއި، މިމައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކުން 

ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތް 

 މެސެޖުގައިވާ އަގުގެ C-2009/1446(M)ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ނަމްބަރ 

ނޑަށްވުރެ ދަށްއަގެއްކަމަށްވެފައި، މި މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތާއި، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް  މިންގަ

ލިބުނު ފަރާތަށް އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވީނަމަވެސް މިދެފަރާތުގެ ތެރެއިން ކުޑައަގެއް 

ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކަމަށްވާތީ، އެފަރާތަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިކުރުމަކީ 

މިހާހިސާބުން މި ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، 

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ "ދަޢުލަތުގެ ގައި، ބެލިބެލުމުމި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ 

މ.ނާލާފުށީ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 4އެމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީ 

އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ނޫންކަމަށާއި، މިކަމުގައި 

 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

"ގެ  ވަނަ މާއްދާގައި މަސައްކަތް ހަވާލުވާނެ ފަރާތްކަމުގައި  8.20މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު

ނޑައަޅަންވާނީ އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމިޓީން ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށްކަމަށް  ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި 

ނޑައެޅިފައިވާ  ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި އަދި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަކީ ކަ

އަގުގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތެއްކަމުން ދެވަނައަށް ދިޔަ ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި 

ފަރާތަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މ.އަތޮޅުގެ ކުރީގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 ބަލުގައި މިފަދަގޮތަކަށް ކުރަންޖެހޭޤުމުސްތައަމިއްލައަށް ރިވިއުކޮށްގެންކަމަށް ތަހުޤީޤުގައި ބުނެފައިވާތީ، 

ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުގައި އޮޅުންއަރާކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ތައް ކުރުމުގައި ކަތް މަސައްމިފަދަ

އުޅޭނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ގޮތް ނިންމާފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ލައްވާ އަލުން 

ނޑައެޅުމަށާއި، ދަޢުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ  ރިވިއުކޮށްގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

ޤާނޫނު ނަމްބަރ މަސައްކަތްކުރުވުމަށް މަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މިފަދަ ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަ

) ގެ 2008/13  ވަނަ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 25 (އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

 އެނގުމަށް ނިންމީއެވެ.ނަމްބަރުގެ ދަށުން މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ބިން އިތުރުކުރުމުގައި ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ބޭނުންތަކަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް 

ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ފެންނަ ބިންތަކާއި، ކުރިން އަތޮޅު އޮފީހުންނާއި ރަށު އޮފީހުން 

އިތުރުކޮށްނުދިނުމަށް ނިންމާފައިހުރި ބިންތައް ކައުންސިލަރ ޢައްޔަނުކުރެވުނު ފަހުން އޭރުގެ ހއ.އަތޮޅު 

އޮފީސް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެހުރި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބު 

) ހުއްދަ ދެއްވުމުން އިތުރުކޮށް ދީފައިވާތީއާއި،  މަޤާމުގައިހުރި ފަރާތް (އަތޮޅު އޮފީހުގެ ފަރާތުން

ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލަރ ބާރަށު އޮފީސް ހިންގުމާ ޙަވާލުވި ފަހުން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ 

 .ޢާއިލާ މީހުންގެ ގޭގެއަށް ބިން އިތުރުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ވަކި ބަޔަކަށް ބިން 

އިތުރު ކޮށްދިނުމުން ފަހުން އެކަން އާންމުވެ ގިނަ ގޯތިތަކެއްގެ ބިން އިތުރުކޮށްދޭން ޖެހި ރަށުގެ 

މަސްލަހަތު ގޯސްވެފައިވާތީ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްނެތި މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު 

ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިރިއުޅުމަށް ބިން 

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުވާގޮތަށް ގިނަ ބިންތަކެއް ބޮޑު 4000ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑުމިން ކަމަށްވާ 

ކޮށްދިނުމަށް ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، އޭރުގެ ހއ.އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުރި 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބު ހއ.ދިއްދޫ ޖަރީމާގޭ، އާދަމް ނަސީރާމެދު 

. އަދި އޭނާ އެޢަމަލު  ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ

ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެނީ، ބާރަށު ކުރީގެ ކައުންސިލަރ އަލީ ޝަމީމްގެ ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުމާއި 

އެކުގައިކަމަށް ބެލެވޭތީ، ބާރަށު ކުރީގެ ކައުންސިލަރގެ މައްޗަށްވެސް ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

 

ޅ.ކުރެންދޫ ރކ.ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއް އެކޮމެޓީން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އާންމުކޮށް ރަށުގައި ނޫޅުމުގެ 

ސަބަބުން، ޖަލްސާތަކަށް ނުދެންނެވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުނުވާތީ، ރަށްކުރިއަރުވާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންކަމަށް ޅ.ކުރެންދޫ އޮފީހުން ޅ.އަތޮޅު 11ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ބަޔާންކުރާ މަގްބޫލް ސަބަބަކީ 11އޮފީހަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، އެގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ކޮމެޓީގެ 8ކޮބާކަން އެގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، އެގަވާއިދުގެ 

މެމްބަރުންގެ ހުންނަންވާ ޝަރުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އާންމުކޮށް ރަށުގައި ނޫޅޭ ފަރާތެއް އެމާއްދާގެ 

(ބ) ބަޔާންކުރާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނޭކަމަށް ނުފެންނާތީ، މޫސާ އަބޫބަކުރު ކޮމެޓީން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ޅ.ކުރެންދޫ ރކ.ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރު ނުވިކަމަށް ބުނެ އެކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ވަނީ 

 ވަނަ 2006ކަތީބުގެ ނުފޫޒުން އެކޮމިޓީން ވަކި ކޮށްފައިކަމަށާއި، އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމަށް 

) ރުފިޔާ 279333އަހަރު ލިބިފައިވާ -/  (ދެލައްކަ ހަތްދިހަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ތެއްތިރީސް

މިހާރު އިންޖީނުގޭގައި ނެތް ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އެކަމާ ސުވާލުކުރުމުން އެފައިސާގެ 

ތެރެއިން މިހާރު ބާކީ ހުރި ފައިސާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ނަމަވެސް އެފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނުގޮތެއް އެއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ 

 .  މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

ކަތީބުގެ ނުފޫޒުންކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީ އޭނާ ރކ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކަތީބުގެ 

ނުފޫޒުންކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، ރކ ކޮމޓީން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މިމައްސަލަ ޝަރީއަތަށް 

. އަދި ޅ.ކުރެންދޫ އިންޖީނު މަރާމާތު  ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ގައިވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް 2008އާއި 2007އާއި 2006ކުރުމަށް 

ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ، ޅ.ކުރެންދޫ 

 މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.، އޮފީހުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށްވާތީ

 

 

 ވަނަ އަހަރު ސީ.އެޗް.އެސް.އީ އިން ފޮޓޯކޮޕީ 2010މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 

 ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް އިޢުލާންކުރެވި އަންދާސީ 8.15މެޝިންގަނެފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

ހިސާބު ހޯދައިގެންކަމާއި އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުވެސް 

 ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ލިޔުމުންކަމާއި މި މަޢުލޫމާތު 8.16ދެވިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

ކަރުދާހުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތުގެ ތާވަލާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ސީ.އެޗް.އެސް.އީ އިން ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން 

ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަވަސް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް، 

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނަކީ އަވަހަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ސީ.އެޗް.އެސް.އީ އިން 

ނޑައަޅާފަ އޮތް އިރު ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަތުމަށް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި  ކަ

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވީ ފަރާތްތަކަށް ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް 

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަންނަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު ހާމަކޮށްފައިނެތުމުމުގެ ސަބަބުން، ބީލަމުގެ ކަންތައް 

ކުރެވިފައިވަނީ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ޤާބިލު ފަރާތަތްކަށް ދެވޭފަދަ ހާމަކަން ބޮޑު އަދި ވާދަވެރި 

 ވަނަ އަހަރު ސީ.އެޗް.އެސް.އީ އިން ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަތުމަށް 2010ގޮތެއްގައި ނޫންކަމާއި އެގޮތުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ)އާއި 8.01ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

) އަށް ފޮޓޯކޮޕީ  ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން (ސީ.އެޗް.އެސް.އީ

 2މެޝިނެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅީ އެންމެ 

ފަރާތުން ކަމަށާއި، އެފަހަރު އެންމެކުޑައަގު ހުށަހެޅީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި، 

 ޑިސެމްބަރ 09ބިޑްހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މަދުވުމާއެކު އެބިޑްތައް ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން 

 ފަރާތުން 2 ގައި އެ ސެންޓަރުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ބިޑް ހުށަހެޅީ އެންމެ 2010

 އޮޕްޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، 2ކަމަށާއި، ކޮންމެފަރާތަކުންވެސް އަގު ހުށަހެޅުމުގައި 

އެފަހަރުވެސް އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހެޅީ އަދި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބޭނީ 

. އިން ބިޑް އެވޯޑްކުރަން ނިންމީ  ހަމަ އެކުންފުންޏަށް ކަމަށްވިޔަސް ސީ.އެޗް.އެސް.އީ

ދެވަނައަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއި، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގު އެކުންފުނިން ހުށަހެޅި 

  ރުފިޔާ ބޮޑުކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.4000އަގަށްވުރެ -/
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ވަނަ މާއްދާއާއި 8 ބީލަމުގެ ކަންކަން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ،ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

 ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބީލަމުގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމަށް ،އެއްގޮތަށް

   .  ސީ.އެޗް.އެސް.އީއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 

 ފަރާތުންކުރެ 2ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި 

ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރަން ބޯޑުން ނިންމި ސަބަބަކީ އިވަލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން 

މާރކްސް ލިބިފައިވަނީ އެފަރާތަށް ކަމުގައި ވާތީ ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމުގައި ސްކޫލް ބޯޑް މެމްބަރުންގެ 

. ހަމައެފަދައިން  އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަކަށް ތަޙްޤީގުގައި އެނގޭކަށްނެތެވެ

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގައި 

 އަށް މާކްސް 1އަނގަބަހުން ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޢަލީގައި ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ އޮޕްޝަން 

ދީފައިނުވުން ފިޔަވައި އިތުރު މައްސަލައެއް އިވަލުއޭޝަންގައި ހުރިކަމަކަށްވެސް ތަޙްޤީގްގައި ފާހަގަ 

. އަދި އެފަރާތުގެ އޮޕްޝަން   ދުވަސް 30 ގެ ޑެލިވަރީ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި 1ކުރެވިފައެއްނެތެވެ

ދީފައިވުމުން މި އޮޕްޝަން އިވަލުއޭޓްކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ 

މާކްސް އާއި އެއްވަރުގެ މާކްސް އެއް ނުލިބޭނެތީއާއި އާފްޓާރ ސޭލްސް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި އެފަރާތުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށްވުރެ މަދު 

 މާކްސް އާއި 100 އެފަރާތުގެ ދެ އޮޕްޝަނަށްވެސް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ %،ކަމުން

 އިވަލުއޭޝަންކޮމެޓީ އަދި ބޯޑުން ބިޑް ،އެއްވަރަށް އިވަލުއޭޝަންގައި މާކްސް ނުލިބޭނެކަން އެނގޭތީ

 އިވަލުއޭޓްކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މި

 މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ކޭވީއޭގެ 50މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ހދ.ނައިވާދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގައިހުރި 

ޑޮއިސްޓްޖަނަރޭޓަރ އޯވަރހޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެފަހަރަށް އިޢުލާން 

ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތުމާއި، މިކަމަކީ އަވަހަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ހާޒިރުކުރެވުނު 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 8.32 ގެ 8މީހުންގެ ބަހުން އެނގޭތީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 

އަށް ބަލާއިރު، މިމަސައްކަތަކީ، އެގޮތަށް ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ނަމަވެސް މަސައްކަތް 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތަށް 8.21 ގެ 8ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިކަން އެނގޭތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ 

ޙާލަތުގައިވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރަންވާނީ، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި 

. އަދި  ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ

 ގެ 8ޖަނަރޭޓަރ އޯވަރހޯލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިގަތުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ޢާއްމު 8.09

ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، އިންޖީނު އަދި ޖަނަރޭޓަރުގެ ސްޕެއަރޕާޓްސް ފަދަ ތަކެތި ގިނަފަހަރަށް ލިބެން 

ހުންނަނީ އެބާވަތެއްގެ އިންޖީނު ނުވަތަ ޖަނަރޭޓަރ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބައެއްގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 33 ގެ 15އަތުންކަމަށްވުމާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

 އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެފަދަ ޙާލަތުގައި ވާދަވެރި ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި ކުރިއަށް 3,2,1

ގެންދެވިދާނެފަދަ ކަމެއްކަމަށް މިކަންވާތީ، މިއީ ވަކިފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

 ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބަލާނެތަނެއް ނެތުމާއެކު، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 

 

 

 

 ކޭވީއޭގެ ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ އޯވަރހޯލް 50ހދ.ނައިވާދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގައިހުރި 

 ވަނަ މާއްދާއާ 8.21 އާއި، 8.15 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ،ކޮށްފައިވަނީ

 .ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

އަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ހިންގި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ އިންޖީނުގެތައް . ވަނަ އަހަރު އދ2003

ހަންޏާމީދޫ އިންޖީނުގޭގެފަރާތުން ނެގިލޯނުންގެނައި ކަރަންޓް .އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެދަށުން އދ

ނޑަކަށް  )ރުފިޔާގެ ތަކެއްޗާ ބޮޑުކަތީބު ޙަވާލުވެ ފައިސާ 20,000ސާމާނުގެތެރެއިން ގާތްގަ (ވިހިހާސް

 އެފައިސާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ ،ރަސްދޫއަށް ގެންގޮސްފައި ވީނަމަވެސް.ގެންނަގޮތަށް އއ

ހަންޏާމީދޫ .ގައި ބޮޑުކަތީބު ސޮއިކޮށް އދ2009 ޖުލައި 9މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، 

ކައުންސިލަރަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކުން ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ އެކައުންޓް ބޮޑުކަތީބު އޮޕަރޭޓްކުރި 

 އެ އެކައުންޓުން ) އަށ2009ްއެޕްރީލް  08ން  1999ނޮވެމްބަރ  11(ދުވަސްވަރު 

އެގޮތުން ރަސްދޫއަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި  ނެގިފައިސާއާއި، ޖަމާކުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް އެނގިފައިވެއެވެ.

) ރުފިޔާ 4,500-/ވިއްކައިގެން ލިބުނު  ގައި އެ އެކައުންޓަށް 2008މެއި 26 (ހަތަރުހާސް ފައްސަތޭކަ

. އަދި ބާކީ ތަކެތި އޮފީހު ގުދަނުގައި މިހެން ލިޔެފައިވެއެވެ. ޖަމާކުރިކަމަށް އެސިޓީގައި ލިޔެފައިވެއެވެ

ހަންޏާމީދޫ އޮފީހުން ފެނިފައެއް .އަދި ރަސްދޫއަށް ގެންދިޔަ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް އެނގޭނެ ލިޔުމެއް އދ

. އެހެންނަމަވެސް، ނުވިކިގެން ގެނައި ތަކެތި   ގައި ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލުގެ 2011 މާޗް 06ނުވެއެވެ

. މިތަކެތީގެ ތެރެއިން ވިކުނުތަކެއްޗަށްވާ ފައިސާއާއި  ރައީސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުމުން އެނގެއެވެ

ނުވިކި ހުރިތަކެތި ކުރީގެ ރަސްދޫ ކަތީބު ބޮޑުކަތީބާ ހަވާލުކުރިކަމަށް ކުރީގެ ރަސްދޫ ކަތީބު 

 . އަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން .ވަނަ އަހަރު އދ2003މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެއެވެ

ހަންޏާމީދޫ .ހިންގި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ އިންޖީނުގެތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެދަށުން އދ

އިންޖީނުގޭގެފަރާތުން ނެގި ލޯނުންގެނައި ކަރަންޓް ސާމާނުގެތެރެއިން ބައެއްތަކެތި ބޮޑުކަތީބު ޙަވާލުވެ 

ރަސްދޫއަށް ގެންދިޔަކަމާއި، އެތަކެތީގެ ތެރެއިން ނުވިކުނުތަކެތި ހުރިކަންވެސް މިކޮމިޝަނަށް ވަނީ 

. ބޮޑުކަތީބު މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ރކ.ކޮމިޓީގެ  އެނގިފައެވެ

. އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައަކީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  މަޝްވަރާގެ މަތީން ކަން އެނގެއެވެ

އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މިކޮމިޝަނުންކުރި ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިމައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ހިންގި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ އިންޖީނުގެތައް 2003

އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އދ.ހަންޏާމީދޫ އިންޖީނުގޭގެ ފަރާތުން ނެގި ލޯނުން 

ނޑަކަށް  )ގެ 20،000.00ގެނައި ކަރަންޓް ސާމާނުގެ ތެރެއިން ގާތްގަ  (ވިހިހާސް ރުފިޔާ

ތަކެއްޗާ ބޮޑުކަތީބު ޙަވާލުވެ ފައިސާ ގެންނަ ގޮތަށް އއ.ރަސްދޫއަށް ގެންގޮސްފައިވީނަމަވެސް 

އެފައިސާ ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ހުންނަ ވަތަނިއްޔާގެ ފޯނު ޓަވަރުގެ 

ނޑަކަށް  ) 17،000.00ކަރަންޓް ބިލަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގާތްގަ  (ސަތާރަހާސް ރުފިޔާ

ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ކަތީބަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެފައިސާ 2006

އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާގެ ހިސާބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާކަމަށާއި، ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް 

)ރުފިޔާއަށް 50،000.00ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދިން ފައިސާގެ ތެރެއިން   (ފަންސާސްހާސް

ކަތީބު ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށާއި، އދ.ހަންޏާމީދޫގެ ގޭގެއަށް ސިންގަލް ފޭސް ކަރަންޓް 

ނޑު އެއްބަފާ  ސަޕްލައި އަޅަމުންދިއުމުގެ ތެރޭގައި ރކ.ކޮމިޓީގެ ހުއްދައެއްނެތި، ކަތީބުގެ އެއްބަ

)ރުފިޔާގެ ތްރީފޭސް 6000ބޭބެގެ ގެއަށް ސިންގަލް ފޭސް ސަޕްލައިގެ އިތުރަށް -/  (ހަހާސް

ސަޕްލައިއެއް އަޅައިފައިވާކަމަށާއި، މީގެ އަހަރެއްހައި ދުވަސްކުރިން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ރުއް 

ގަހަށް ބަދަލުދިނުމުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ގެނައި ފައިސާއިން 

 މިއަދާހަމައަށްވެސް ބަދަލުދީފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

30 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 

ހަންޏާމީދޫގައި ހުންނަ ވަޠަނިއްޔާގެ އެންޓަނާއަށްދޫކޮށްފައިވާ ކަރަންޓްބިލަށްވާ ފައިސާގެތެރެއިން .އދ

ނޑަކަށް ) ރުފިޔ17,000ާ -/ގާތްގަ ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާހިސާބުގައި ކަތީބާ  2006  (ސަތާރަހާސް

ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އެފައިސާ އިންޖީނުގޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތެރޭގައި ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ 

ހަންޏާމީދޫ އޮފީހުން ފެނޭތޯ ބެލިއިރު ވަޠަނިއްޔާއިން އެއްވެސް . މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް އދ

 . ފައިސާއެއް ކަތީބާ ޙަވާލުކުރިކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހަންޏާމީދޫ އޮފީހުން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ

 -/810ނަމަވެސް ވަޠަނިއްޔާއަށް ހަންޏާމީދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ހަދާފައިވާ ދެބިލެއްގައިވާ 

)ރުފިޔާއާއި  ) ރުފިޔާއާއެކު  9,498-/(އައްސަތޭކަ ދިހައެއް (ނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހައަށެއް

) ރުފިޔާ ވަޠަނިއްޔާއިން ކަތީބާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 17,808-/ޖުމުލަ   (ސަތާރަހާސް އައްސަތޭކަ އަށެއް

ކަމަށް ވަޠަނިއްޔާގެ ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަނުން ބުނިކަމަށް އޭރު އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް 

ސިޓީން އެދެބިލުގެ އަދި ވަޠަނިއްޔާއިން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި . ބެލެހެއްޓި މުވައްޒަފު ބުނެފައިވެއެވެ

) ރުފިޔާގެ ވަނީ 808،17ޖުމްލަފައިސާ ކަމަށްވާ -/  މެއި 10 (ސަތާރަހާސް އައްސަތޭކަ އަށެއް

. އަދި ކަތީބާ ގައި 2006 އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ހުންނަ، ވަޠަނިއްޔާގެ ފޯނު ޓަވަރުގެ އާ އަންގާފައިވެއެވެ

) ރުފިޔާއާއި -/8,310 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކަރަންޓުބިލްގައިވާ 2006  (އަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ދިހައެއް

) ރުފިޔާ -/9,498 މާރޗް މަހުގެ ކަރަންޓްބިލުގައިވާ 2006  (ނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހައަށެއް

) ރުފިޔާގެ ޗެކާ ޙަވާލުވީ -/17,808ޖުމްލަ  ކަމަށް އޭނާގެ ކަތީބު (ސަތާރަހާސް އައްސަތޭކަ އަށެއް

) ރުފިޔާ ހިމެނޭ -/17,808ޖުމްލަ  އަދި އެޗެކްގައިވާ ބުނެފައިވެއެވެ.  (ސަތާރަހާސް އައްސަތޭކަ އަށެއް

 ގައި 2006 މެއި 25ޗެކެއްވަނީ އދ.ހަންޏާމީދު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ އެކައުންޓަށް 

 . އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައަކީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ޖަމާކޮށްފައެވެ

މައްސަލައެއްކަމަށް މިކޮމިޝަނުންކުރި ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ނިންމީއެވެ.

 

ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ދެއްވި ފައިސާއަކީ .އދ

ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދެއްވި ފައިސާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

. އަދި ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތީން، ޖުމްލަ  ހޯމްއެފެއާޒުން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވެއެވެ

1,785,017/50 (  (އެއްމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އައްޑިހަފަސްހާސް ސަތާރަ ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި

. އދ.ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރުހެދުމުގެ  ހަންޏާމީދޫއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ

) ރުފިޔާއަށް ކަތީބު 50,000މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުންދެއްވި ފައިސާގެ ތެރެއިން، -/  (ފަންސާސްހާސް

ހަންޏާމީދޫ އޮފީހުން ފެނޭތޯ ބެލިއިރު .ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް އދ

ބަނދަރު މަސައްކަތަށް އަތޮޅުއޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާ ދުވަހު ފޮތަށާއި، ތިޖޫރީ ފޮތަށާއި އައިޓަމް 

 ހަންޏާމީދޫ އޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރާއި، ޙަންޏާމީދު މިސްކިތުގެ .ބާކީއަށް އަރުވާފައިވެއެވެ

 މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އދ.ހަންޏާމީދޫ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއިމާމާއި، 

 -/50,000އދ.ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ފައިސާގެ ތެރެއިން، 

) ރުފިޔާއަކަށް ކަތީބު ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމެއް އެމީހުންނަކަށް ނޭނގޭކަމަށް  (ފަންސާސްހާސް

 .  -/50,000ބަނދަރު ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ކަތީބު ބުނެފައިވެއެވެ

) ރުފިޔާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވިކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް ދެއްވި  (ފަންސާސް ހާސް

ފައިސާގެ ތެރެއިން މިނިވަން ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގޭގޭގެ މަގުފާރު ރޭނުމަށް ގަތް 

) -/58,001ސިމެންތިއަށް އަތޮޅުއޮފީހުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ   (ފަންސާސް އަށްހާސް އެއްރުފިޔާ

 . އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައަކީ، ކޮރަޕްޝަންގެ އަށްވީގޮތެއް ކުރިން ސާފުވެފައި ނުވާތީކަމަށް ބެލެވެއެވެ

ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މިކޮމިޝަނުންކުރި ތަޙްޤީޤުން ސާބިތުވާތީ، މިމައްސަލަ 

 މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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 ނަންބަރު

 

ކޮމިޓީގެ .ހަންޏާމީދޫ ގޭގެއަށް ސިންގަލްފޭސް ކަރަންޓް ސަޕްލައި އަޅަމުންދިޔުމުގެތެރޭގައި ރކ.އދ

 އިތުރަށް  ކަރަންޓްސަޕްލައިގެ ހުއްދައެއްނެތި ކަތީބުގެ އެއްބަޑުއެއްބަފާ ބޭބެގެ ގެއަށް ސިންގަލްފޭސް 

) ރުފިޔާގެ ތްރީފޭސް ސަޕްލައިއެއް އަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާމައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް 6,000-/  (ހަހާސް

ކޮމިޓީން ބެލިއިރު،  ހަންޏާމީދޫ  ގޭގެއަށް ސިންގަލްފޭސް ކަރަންޓް .ހަންޏާމީދޫ އޮފީހުންނާއި، ރކ.އދ

) ރުފިޔާ ނަގައިގެންނެވެ 1,000-/ސަޕްލައި އަޅައިދީފައިވަނީ ގެއަކުން  ސަޕްލައި . (އެއްހާސް

 300-/ޕޭމަންޓަކަށް ބަހައިލައިގެން ފުރަތަމަ ނަގައިފައިވަނީ  2އަޅައިދިނުމަށް އަގުނެގިއިރު 

) ރުފިޔާއެވެ ހަންޏާމީދޫ ހިތިގަސްދޮށުގޭގައި ހަދާފައިވާ .ކަތީބުގެ ބޭބެގެ ގެ އދ. (ތިންސަތޭކަ

ހަންޏާމީދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން . ވަޑާންގެއަކަށް ތްރީފޭސް ކަރަންޓް ސަޕްލައި ވައްދާފައިވެއެވެ

އެވަޑާންގެއިން . ހަންޏާމީދޫގެ އިތުރު ގެއަކަށް ތްރީފޭސް ކަރަންޓް ސަޕްލައި އަޅައިދީފައެއް ނުވެއެވެ

) ރުފިޔާއެވެ 300-/ދައްކާފައިވަނީވެސް  ނަމަވެސް ތްރީފޭސް ކަރަންޓް ސަޕްލައި . (ތިންސަތޭކަ

) ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި  3,000-/ކޮމިޓީން ނިންމީ .އަޅައިދީ ކަރަންޓް ގުޅައިދިނުމަށް ރކ (ތިންހާސް

) ރުފިޔާ ހަންޏާމީދޫ  1,000-/އޭގެތެރެއިން ކަރަންޓް ސަޕްލައި އެޅުމުގެ އަގަށްވާ  (އެއްހާސް

) ރުފިޔާ އަދިވެސް  2,000-/އޮފީހަށްވާނީ ދައްކާފައިކަމަށާއި އަދި ކަރަންޓް ގުޅުމުގެ އަގަށްވާ  (ދެހާސް

ކޮމިޓިން .ކ.ނުދައްކާ ކަމަށާއި އެފައިސާ ނުދައްކަނީ ތްރީފޭސް ކަރަންޓް ޔުނިޓަކަށް ނަގާނެ ރޭޓެއް ރ

ނޑަނޭޅިގެން އަދިވެސް ކަރަންޓް ގުޅައިދީފައި ނުވާތީކަމަށް ކަތީބުގެ ބޭބެ ބުނެފައިވެއެވެ ތްރީފޭސް . ކަ

)  3,000-/ކަރަންޓް ސަޕްލައި އަޅަންބޭނުންވާ ކޮންމެ ތަނަކުން ލައިންޗާޖުގެ ގޮތުގައި  (ތިންހާސް

ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ .ކ.ކޮމިޓީން ނިންމިކަމަށް ރ.ކ.ގައި ބޭއްވި ރ 2003އޮކްޓޯބަރ  6 ރުފިޔާ ނެގުމަށް

އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ހަންޏާމީދޫ، ރކ.ކޮމިޓީން . ނޯޓް ކުރާފޮތުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ މަތީން، ކަތީބުގެ ބޭބެގެ ގޭގައި ހަދާފައިވާ ވަޑާންގެއަށް ތްރީފޭސް ކަރަންޓް 

ސަޕްލައި ވައްދާފައިވަނީ، ރކ.ކޮމިޓީން ނިންމައިގެންކަމަށާއި، އަދި އދ.ހަންޏާމީދޫ އޮފީހަށް 
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 ނަންބަރު

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށްފަހުގައިކަން އެނގެން އޮތުމުން، މިމައްސަލައަކީ، ކޮރަޕްޝަންގެ 

ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މިކޮމިޝަނުންކުރި ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

 މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 

ޢާއްމުރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމުގެނަމުގައި ސަރުކާރުގެކަމާބެހޭ ފަރާތުން 

މީގެއަހަރެއްހައިދުވަސްކުރިން ގެނައިފައިސާއިން މިއަދާހަމައަށްވެސް ބަދަލުދީފައިނުވާކަމަށް 

ހަންޏާމީދޫ އޮފީހުން ފެނޭތޯ ބެލިއިރު އެކިއެކިސަބަބުތަކާގުޅިގެން .ބުނާމައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް އދ

ނޑަންޖެހޭ ރުއްގަހުގެ ބަދަލުފައިސާ ހޯދުމަށް  އަތޮޅުއޮފީހުގައި އެދިފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެފައިސާ  ކަ

ގައި ހަންޏާމީދޫ އޮފީހަށްލިބި ދުވަހުފޮތަށާއި، އައިޓަމް ބާކީއަށާއި، ތިޖޫރީބާކީފޮތަށް 2007އެޕްރީލް  30

ރުއްގަހަށް . އެފައިސާއިން އެއްވެސް ރުއްގަހަކަށް ބަދަލު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ވައްދާފައިވެއެވެ

ހަންޏާމީދޫ ، މިގޮތުން. ބަދަލުދީފައިވަނީ ރުއްގަހަށް ރުއްގަސް ދޭގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުންނެވެ

ނޑައި ނީލަންކިޔާ ލިބުނު  ގައި ނަގައި 2007/02/28ރުފިޔާ  55-/ޤަބުރުސްތާނުގައި ހުރިރުކެއް ކަ

ބަދަލުދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލަކީ ރުއްގަހަށް ރުއްގަސް . ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުން ދިނުމަށްފަހު ސަރުކާރުން ލިބޭ ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް 

 (ހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ 6480/50ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އަތޮޅުއޮފީހުން ގެނައި . ޖަމާކުރަނީއެވެ

) ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ތިޖޫރީގައިހުރިކަމަށް ހަންޏާމީދޫ  އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި

. އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައަކީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ

އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މިކޮމިޝަނުންކުރި ތަޙްޤީޤުން ސާބިތުވާތީ، މިމައްސަލަ 

. ހަމައެއާއެކު، ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ  މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

އެއްގޮތަށް ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އދ.ހަންޏާމީދޫ އޮފީހަށް އެންގުމަށް 

 ނިންމީއެވެ.
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