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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ   07/04/2021

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2016ތ.ވިލުފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމަށް  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ތ.ވިލުފުށި ސައިޓަށް  

ތ.ވިލުފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަހުން  ، އިވުމާއިގެންދެވުނު ޕީވީސީ ހޮޅިތަކުގެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާފަ

ކޮށްފައިވަނީ ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްގެން ކަމަށްވުމާއި، ތ.ވިލުފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ގެންދެވުނު އެއްވެސް  

ހޮޅިއެއް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އަދި ތ.ވިލުފުށީ  

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން ނެތުމާއެކު މިމައްސަލައިގައި ސައި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) -(އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތަތީ،

ގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  ) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތ1ުވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  25ގެ  

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ްޕލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ތ.ވިލުފުށީ 

ސައިޓްގެ މެނޭޖަރ (ކުރީގެ އެމް.އާރު.ޑީސީގެ ތ. ވިލުފުށި ސައިޓް 

އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، ތ.ވިލުފުށީގެ މަގުތައް  މެނޭޖަރ)

ހެދުމަށް ގެނެވިފައިހުރި ޕީވީސީ ހޮޅިތައް ބުރިބުރިކޮށް ރިޔާސީ 

އިންތިޚާބުގައި ސިޔާސީ ާޕޓީއެއްގެ ދިދަ ޖެހުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ށ.ފޭދޫ   ގައި  2014ޑިސެންބަރު    28މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،   07/04/2021

އިޢުލާނަކީ އެ މަޤާމަށް    ްޕރީސްކޫލަށް ވަގުތީ ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ

އިވާ އިޢުލާންކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  މީހަކު ހޯދުމަށް އެ ކައުންސިލުން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފަ

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުންކަމާއި، އެ ދެ ފަރާތަކީ ވެސް 

ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ދެ ފަރާތްކަން  

ްޕރީސްކޫލް ޓީޗިންގ ދާއިރާއިން ނުވަތަ  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ ވަޒީފާ  ، ނަމަވެސްފާހަގަކުރެވިފައިވީ

އެ ގޮތަށް އެ މަޤާމަށް  ، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ސެޓްފިކެޓެއް ނެތް ފަރާތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު

އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޤާމަށް  

 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، އެރަށު ްޕރީސްކޫލަށް ވަގުތީ ޓީޗަރަކު 

ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2014ވެގެން ޑިސެމްބަރ ން ހޯދަން ބޭނު

ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަކީ ްޕރީސްކޫލް ޓީޗިންގ  2ކުރިމަތިލީ 

ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ހަދާފައި ހުރި

ފަރާތަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިއީ ށ.ފޭދޫ  ސެޓްފިކެޓް ނެތް

ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސީ ކޮރަްޕޝަނަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި އަޚްލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮށްގެންކަމާއި،  

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކީ ކުރިން ްޕރީސްކޫލް  

ހުރިއިރު އޭނަގެ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކަމުން އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން   ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި

 ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، 

 ފުރިހަމަގޮތުގައި  އެ ފަރާތަކީ ކުރިން ްޕރީސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރިއިރު ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީ، ށ.ފޭދޫ ކައިންސިލުން އެ  

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ  މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ 

އިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން  ހޯދަފާއެއް ވަކި ފަރާތަކަށް ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ލިބެންނުޖެހޭ މަން

ޤާނޫނު    ،ނެތުމުންއެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަންހުރި ހެއްކާއި ޤަރީނާ  

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

 ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި  ނަންބަރުގެ 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

އޭްޕރީލް    16  ން، ގއ.ނިލަންދޫ ސްކޫލުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 07/04/2021

އެ ތިން ފަރާތަކީވެސް އެ  ، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތިން ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ގައިކުރި 2019

ގާތްގުޅުން ހުރިފަރާތްތައް ކަމާއި، އެ ތިން ބިޑު   ސުކޫލުގެ ްޕރިންސިަޕލް، ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް އާ ޢާއިލީ / 

އެ ތިން ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ    ، ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެއް ފޯމެޓަކަށް ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ

 ގުޅިގެންކަމަށް ބެލުމުގެ އިޙްތިމާލް އެބައޮތެވެ.   

މުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ދުވަހު ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ހުރީ  އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތުދިނު

ޗުއްޓީގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް، އެ ދުވަސްވަރު ސްކޫލުގެ ހިންގުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތަށް ބިޑާ  

ގައި  ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ އެ ބައްދަލުވުމު ،ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އެކްސެސް ލިބިފައިނުވާތީ

އެދުވަސްވަރު  މައުލޫމާތުދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ. އަދި  

ސްކޫލުގެ ހިންގުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެހުރި ލީޑިންގ ޓީޗަރާއި އިތުރު ދެ ފަރާތެއް ހިމެނޭހެން ބިޑު ކޮމިޓީ  

ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް .ގއ

ޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ކޮށްފައިވާ އި 2019

ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ސްކޫލުގެ ްޕރިންސިަޕލްގެ ޢާއިލާގެ   03

 މެންބަރަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮވެއެވެ. މީގެއިތުރުން،  އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ކަން 

ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ބިޑުތައް ބަލައިގަތް މަޖިލީހުގައިކަން ތަޙްޤީޤަށް  

ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތްއިރު، ބިޑު 

ޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޖިލީހުގައި ބިޑު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އިތުރުން،  އިވެލުއޭ

ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކާއި މައުލޫމާތު  

، ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި  ކަރުދާސް ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް

ބިޑުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގަށްކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް  

ވެ  ބަލާފައި ނުވާނެކަމަށް ބިޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބުނެފައިވާއިރު، އެދުވަސްވަރު ސްކޫލުގެ ހިންގުމާ ޙަވާލު 

ހުރި، ބިޑު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަށް ބިޑު އިވެލުއޭޓްކުރަންވީ ގޮތް ކިޔައިދީފައިވަނީ ވެސް ޚަދީޖާ އިބްރާހީމްކަން  

 ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ.  

މީގެއިތުރުން، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަކީ ސްކޫލުގެ ްޕރިންސިަޕލް، ޚަދީޖާ އިބްރާހީމްއާ އެއްބަނޑު  

ކަމަށްވާއިރު، އެ ފަރާތަށް ބިޑު އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު  އެއްބަފާ ފަރާތެއް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ނުހޯދާކަން  - ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެންޓި 12.05ގެ  (2017)

 ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީ  ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަކީ

ކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތަކަށްވާތީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެފަރާތައް އެއް މަސްދުވަހުގެ  

މުއްދަތެއްދީފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިނުވާތީ އެފަރާތުން އެ  

މުން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅު

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ބިޑު ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަކާނުލައި   10.55) ގެ R57/2018ޤަވާއިދު (ނަންބަރު 

 ޚަދީޖާ އިބްރާހީމްގެ އަމިއްލަ ނިންމުމަކުންކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ން، އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ބަޔަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް  އެހެންކަމު

ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން  ، ސްކޫލުގެ ްޕރިންސިަޕލް

ވާ ވަގުތީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  ދަލާލަތުކޮށްދޭތީއާއި، އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއެކު ވެފައި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ    އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު

ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް   ،މަޤުސަދުގައިކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިވާތީ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ   9/2014ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު (ރަތްފިނިފެންމާގެ، ގއ.ނިލަންދޫ) 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ  513ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ  

ދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ  ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ފައި

 ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.   

ވަނަ  18 ،ފާހަގަކުރެވިވެފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރުމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ތަޙުޤީޤަށް  20/04/2021

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އޮންނަ  

ރ. (ތިންސަތޭކަ  342,000.00ގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޖަމާކޮށްފައިވާ  2017އޮގަސްޓު    17  ،އެކައުންޓަށް

ސާޅީސް ދެހާސް ރުފިޔާ)އަކީ ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓަކުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްލާމިކް  

 ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް  ހޯމް ާޕރޗޭސް ފައިނޭންސިންގގެ ދަށުން ގަނެފައިވާ އެާޕޓްމަންޓަކަށް ޑައުން

އެ ފައިސާއަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ  ،  ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް

ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ތަޙުޤީޤަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ  

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނާ) އަދި ޤާނޫނު  (  2/2000ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ    9/2014ނަންބަރު  

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  - (އެންޓި   13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލަ މި ހިސާބުން ނިންމީއެވެ.   01ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ    25

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ އަމިއްލަ  

އެކައުންޓަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ 

ލެއިން ފްލެޓެއް ގަތުމަށްޓަކައި އެޑްވާންސް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާ

 ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

4 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް.ޕީއެލްއަށް ޕައިލެޓް ބޯޓެއް ހޯދުމަށް   20/04/2021

ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީ  ކުރެވުނު އިއުލާނާއި  

އެކުންފުނިންގ ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް ގެރެންޓީ   ،ކަނޑާފައި ނުވާކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް

 އެވެ. އެމްޕީއެލްއިން ކްލެއިމް ކޮށްފައިވާކަން ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެ

 

މުއްދަތުގައި ނުނިންމުމުން އެމް.ޕީއެލްގެ ޕައިލެޓް ބޯޓް ނިންމަންޖެހޭ 

 ޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ·  ކަނޑަން
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގައި އެމް.ީޕ.އެލް އާއި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ދެމެދު   2010ސެްޕޓެންބަރު  15

ސޮއިކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ޕައިލެޓް ބޯޓު މުއްދަތަށް ނުނިންމުމުގެ ސަބަބުން އަރާފައިވާ  

ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި  ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް މާފުކޮށްދިނުމަށް އެމްޕީއެލްގެ 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ބައްދަލުވުމުގައި   115ލިޔެކިޔުންތައް ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް މާފުކުރަން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ރިކޮމެންޑް  

އެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުނު  ،ން ތަހުގީގަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގުނުނަމަވެސްކޮށްގެންކަ 

ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ   4ހޯދުމަށް ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 

ތައް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް  ދަށުން އެމްޕީއެލްއަށް ގޮސްގެން ކުރި މަސައްކަތުންވެސް އެ ލިޔެކިޔުން

 ކާމިޔާބު ނުވުމުން ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް އަމުރު ފޮނުވައިގެންވެސް އެ ތަކެތި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 

ބައްދަލުވުމުގައި ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް މާފުކުރަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް   115ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ 

އްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން ތަހުގީގަށް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި  ނިންމާފައިވަނީ ކޮންކަމެ

ޖިނާއީ މިންގަނޑުން އެކަށީގެންވާ    ، ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް ހުރި ނަމަވެސް

ލްއިން ހޯދިފައި ނުވާތީއާއި އެ  ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ހެކިތައް އެމް.ީޕ.އެ

ލިޔެކިޔުންތައް ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގައި ނެތް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މި މައްސަލަ  

 އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރެވޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ އައު އަހަރު   2018މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  27/04/2021

މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލޓޑ. (އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ)  ފާހަގަކުރުމަށް  

ވާ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް  ގައި މާލޭ ކާނި 2017ޑިސެންބަރު  31އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 

އައި އިންކޯަޕރޭޓަޑް ޕވޓ. ލޓޑ. އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކޯލްޑް ސްާޕކްސް  - ޝޯވގައި ބޭނުންކުރުމަށް ލިންކްސް

 7,234.00$މެޝިންތަކެއް (ކޯލްޑް ފަޔަރ އިކުއިޕްމަންޓް) ގަނެފައިވެއެވެ. އެ މެޝިންތައް ގަތުމަށް 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ބަލާނަމަ،    (ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސްހަތަރު 

ރ. (އެއްލައްކަ އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސްއަށް ރުފިޔާ އަށާވީސް ލާރި) އެވެ.  111,548.28

ވަނަ އަހަރުގެ އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން  2018

މިއުޒިކް ޝޯވގައި ބޭނުންކުރުމަށް "ލިންކްސް އައި" މާލޭގައި ބޭއްވި 

ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް 

ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަނަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ކޯލްޑް ސްޕާކްސް 

 .މެޝިނެއް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ނަމަވެސް، އެ މެޝިންތަކާއި، މެޝިންތައް އޮަޕރޭޓްކުރަން ބޭނުންވާ ޕައުޑަރ، އައު އަހަރުގެ މިއުޒިކް ޝޯ  

 ބާއްވަންވާއިރަށް ވެސް ލިބިފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.  

 

ކޮން ފަރާތަކުން ނިންމައިގެންކަން އަދި   ،މީގެއިތުރުން، އެ މެޝިންތައް ގެނައީ ކޮން ފަރާތަކުން އެދިގެން

ތައް ގެނެސް  އިވެންޓް އޮތް ދުވަހަށް މެޝިންތައް ލިބުނުކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެންނެތުމާއެކު، އޭރު މެޝިން

އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ  

އައި އިންކޯަޕރޭޓަޑް ޕވޓ.  -ލިންކްސްގައި އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއިން އެންގުމުން    2019މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުވެ  

ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި، އޭގެ ކުރިން އެއްވެސް އިރެއްގައި  ާއ  އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީލޓޑ. އިން އެ މެޝިންތައް  

އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއިން އެ މެޝިންތައް ހޯދުމަށް ނުވަތަ މެޝިންތަކަށް ޚަރަދުކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް  

އައި އިންކޯަޕރޭޓަޑް ޕވޓ. ލޓޑ. އިން ވެސް އެ މެޝިންތައް  -ލިންކްސްމަސައްކަތް ކޮށްފައި ނެތްއިރު، 

  1ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ލުކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ހަވާ

އައި އިންކޯަޕރޭޓަޑް ޕވޓ. ލޓޑ. ގެ ބެލުމުގެ  -މަސްވަންދެން އެ މެޝިންތައް ހުރީ ލިންކްސް  5އަހަރާއި  

 ދަށުގައިކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގެއެވެ. 

ށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް  އިސްވެ ދެންނެވުނު މެޝިންތަކަ

) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން  2016ސެްޕޓެންބަރު  29އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޮޕލިސީ (

ންޓްގެ ނިންމުމެއް، ފުރިހަމަ ނުކޮށްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން، މެނޭޖްމަ

ަޕރޗޭސް ރިކުއެސްޓެއް، ކޯޓޭޝަނެއް، ަޕރޗޭސް އޯޑަރެއް، އިްނވޮއިސްއެއް ނެތީސް މެޝިންތައް  

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް  ގެންނަންވެގެން އެޑްވާންސްކޮށް ފުލް ޕޭމަންޓް ހަދާފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އެ  

ޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝާހިދު އާއި ޑެޕިއުޓީ  އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ އޭރުގެ މެނޭހުއްދަދީފައިވަނީ 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޝަކީބާ ޙުސައިން ކަން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙުޤީޤަށް  

 ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެއެވެ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މަދު ޝާހިދު އާއި، ޑެޕިއުޓީ އެހެންކަމުން، އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައް

އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތު  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޝަކީބާ ޙުސައިން  

އައި އިންކޯަޕރޭޓަޑް ޕވޓ. ލޓޑ. އަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް -ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ލިންކްސް

 ޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގެއެވެ.  ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން ތަޙު

އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ  އެހެންކަމުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ަޝީކާބ  ، ޑިރެކްޓަރ، މުޙައްމަދު ޝާހިދު (މ.ކަނަމަނަ / ކ.މާލެ) އާއި، ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

(ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމާއި    2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،  މައްޗަށް(ލުކިންގްލާސް / ގދ.ތިނަދޫ) ގެ  ުޙަސިއްނ  

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

ނަހަމަ ގޮތުގައި  ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު  ،  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  513ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ  

ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ  

  ްޕރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.  

05/04/21 

 

ދިނުމުގެ މައްސަލައަކީ މީގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުން ބަލައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ވ.ތިނަދޫން ގޯތި 

ތިނަދޫ ކައުންސިލާއި އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްޞާކޮށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރިއިރު  

ޙުކޮށް މި ކޮމިޝަނުން  ހިމަނާފައިއޮތް ޝަރުޠުތަކާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓްތައް އިޞްލާ

ދިން ލަފާއާ އެއްގޮތަށް އަލުން ލިސްޓް އެކުލަވާލައި އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓްލިބުނު ތަރުތީބުން ގޯތި ލިބޭ  

ވީމާ، ޝަކުވާ    މީހުން ކަނޑައަޅައި މިހާރު އެފަރާތްތަކަށް ގޯތި ހަވާލުކޮށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

ށްފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮ 

 ނިންމީއެވެ. އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ގައި ކުރި އިޢުލާނާ   2019ސްެޕޓެންބަރު    12ވ.ތިނަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  

، މާކްސް ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި

ކަމެއް  6ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ދާއިރާތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލުގެ ދަށުން 

ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ތަފްޞީލަށް 

ބަލާއިރު، މިހާރު ގޯތި ލިބިފައިވާ ޢާއިލާތަކަށް ގޯތި ދިނުމުގައި މި އުސޫލަށް 

 2މަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަ 

ކުދިން ބަލަމުންގެންދާ އެކަނިވެރި މަޔެއް ކަމަށާއި، އެފަރާތުގެ ނަމުގައި 

އެއްވެސް ބިމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައި 

ނެތްކަމަށާއި، އަދި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުވާ ޕޮއިންޓަކީ 

ށް ބަލާއިރު އެ ފަރާތަށްވެސް ޙައްޤުވާ ޕޮއިންޓެއް ކަމުގައި ތިނަދޫގެ ޙާލަތަ

 .ދެކޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

05/04/21 

 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިވާކަމަށް  

ރަށްތަކުގެ ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އެކި ސިޔާސަތު  ބެލެވެން ނެތުމުން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށެވެ. އަދި 

ގޯތި ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތައް މި ކޮމިޝަނަށް  ގެންގުޅެމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް، 

ހުށަހެޅެމުންދާކަމަށާއި، މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޯތި ދޫކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި، އެ މައްސަލަތަކުގެ  

ތެރެއިން ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ނެތްކަމަށް ބަލައި، މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  

ސަލަތައް އެނގޭނެ ލިސްޓެއް ފޮނުވާ، ގޯތި ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިންތިޒާމެއް  މައް

  ނިންމީއެވެ. ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީވެސް ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫން ގޯއްޗަށް އެދި 

މީހެއް ކަމަށާއި، އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ކުރިމަތިލި

)  2021ފެބުރުވަރީ  IUL/358/358/2021/06  )25ނަންބަރު 

ގޯތި ލިބޭ މީހުންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގޯތި ދީފައިވަނީ އެންމެ  އިޢުލާނުގައި

 .އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި   5މި މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިއާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

ގެ ކުރިން އަނެއް ދުވަހު ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ތަނާއި އަދަދު    18:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު  

ގަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި  މެއިލްއިން ޚިދުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް އަން -އެނގޭނެހެން އީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިލްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިއޮތީ ބަދަލުކުރެވޭ މެއިލްތަކުގެ   8އެއްބަސްވުމުގެ 

އަދަދުތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިލެކްޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވާ އޮފިޝަލުންނަކީ  

ންނަ ބަޔަކަށްވެފައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އިލެކްޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވާ އޮފިޝަލުންނާއި  ހާޒިރީއެއް އޮ

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ ފަހުންވެސް ބެލޭނެ ލިޔެކިޔުންތަކަކަށްވެފައި ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ކެއުން  

އިވީނަމަވެސް ކެއުމަށް  ފޯރުކޮށްދިނަސް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް ކެއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާފަ

ރިކުއެސްޓްކުރާކުރުމުގައި ނުވަތަ ބިލްކުރާކުރުމުގައި މަކަރެއް ނުވަތަ އޮޅުވާލުމެއް ހަދާފައިވާނަމަ  

 ނިންމީއެވެ. ލިޔެކިޔުންތަކުން މިކަން އެނގެން އޮންނާނެތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި"

" ގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް 2020ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު 

ބޭނުންވާ ކެއުމާއި ސައިގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތް ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް 

 : AD/38/2021/67-(IUL)38ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

 3.5(ރިކުއަރމަންޓް) ގެ    2އެނެކްސް   އިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ

އާ ދެމެދުގެ އޮފިޝަލުންނަށް  2800-500ވަނަ ޕޮއިންޓުގައިވާ  3ގެ 

ހެނދުނު ސައި ފޯރުކޮށްދޭ ސަރަހައްދު ހިޔާކޮށްފައިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް  

އެ  މުންއޮތުމާއެކު މިކަމާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު

ސަރަހައްދު ހުންނަންވާނީ ޓެންޓު ޖަހައި ހިޔާކުރެވިފައި ކަމަށް އެ 

ކޮމިޝަނުން ބުނާ ކަމަށާއި، މިއީ މީގެ ކުރިން އިންތިޚާބެއްގައި 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި، މި ޓެންޓު ޖެހުމުގެ ޚަރަދު ބޮލަކަށް 

ނަމަ ބިޑް ބޮޑުވެގެން ހުށަހަޅާ ބިޑުގެ ތެރެއަށް ހިމަނައިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާ

ދިއުމާއެކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަރަށްބޮޑު އަދަދެއް ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެ 

ކަމަށާއި، ކޭޓަރކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ސީދާ އަދަދެއް ބަޔާންނުކޮށް ވަކި 

އަދަދަކާއި ވަކި އަދަދަކާ ދޭތެރޭގެ މީހުންނަށް ކޭޓަރކުރާ ގޮތަށް އޮތުމުން، 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

 ބިލް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އޮތްކަމަށް  ކާންނުދޭ މީހުން ހިމަނައިގެން

 .ފެންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  

ގައި އެ ކޮމިޝަނުން އެފަރާތަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ   2021މާރިޗު  30ހުށަހެޅުމުން 

އިވަނީ "ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ  މަޤާމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މާކްސް ދީފަ

ފަންނީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާކްސް ދިނުމުގެ އުސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށާއި، އެ 

ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި އެފަރާތަށް މާކްސް ދީފައިވަނީވެސް އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ، މި 

 ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

މ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ްޕރިންސިަޕލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  

 22(IUL)-ނަންބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި

22/2021/14/D ުއިޢުލާނާއި ނަންބަރD/22/2021/37-(IUL)22  

މީހުންނަށް   އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި

ފޯމުގައި މައްސަލަ ހުރިކަމަށް    A2ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓްދީ

 .ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާއިރުވެސް ްޕރޮސެސްގެ އިވެލުއޭޝަންގެ އެކި  -އެޗް.ޑީ.ސީ ތެރޭގައިވެސް ރީ 

މަރުހަލާތަކުގައި އެކި ގޮތަށް ނިންމާފައިވާތީއާއި، މައްސަލައިގައި ސުވާލު އުފެދޭ ވަކި ވަކި މާއްދާތަކަކީ  

ޑީ.ސީ ތެރޭގައާއި، ކޮމިޝަނުގެ  ދެގޮތަށް އިންޓަރްޕރިޓްކޮށްފައިހުރި ކަންތައްތައްކަމަށްވާތީއާއި، އެޗް.

މެންބަރުންގެ ތެރޭގައިވެސް ދެ ގޮތަކަށް މި މާއްދާތައް އިންޓަރްޕރިޓްކުރެވޭތީ، ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭނަމަ  

ހޯދައިގެން، ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓްގައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން އަދި އެޗް.ޑީ.ސީގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް  

ތްވާގޮތުގެ މަތިން އަލުން އިވެލުއޭޝަން ފުރުހަމަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް  ޮޕލިސީއާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮ

އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި ގަސްތުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބިދީ،  އެޗް.ޑީ.ސީއަށް އަންގައި،  

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  ވާތީ، ކޮރަްޕޝަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމެއް މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަވެފައިނު

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް  

ގައި ޑިވެލޮްޕކޮށް އޮަޕރޭޓްކުރުމަށް   1-އެޗް.ޑީ.ސީއިން ހުޅުމާލޭ ފޭސް

ގުޅިގެން ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅީ ދެފަރާތަކުން    ހުޅުވާލެވުނު ކްލިނިކް ޢިމާރާތާ

ކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ވަކިބަޔެއްގެ ނުފޫޒުން ބަޔަކަށް 

ނާޖާއިޒުފައިދާ ހޯދައިދޭން އަދި އުސޫލުން ބޭރުން ކޮރަޕްޝަނަށް  

އެވޯޑު ކުރުމަށް   ކުންފުންޏަކަށް   މަގުފަހިވާގޮތަށް މި ްޕރޮޖެކްޓް ވަނީ

 . ނުވަތަ އެގޮތަށް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ނިންމާފައި
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ފަރާތަކަށް މެއިލްކޮށް ކޯޓޭޝަނަށް ރިކުއެސްޓްކުރިކަމަށް   10އެއަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް  34ޝަކުވާގައި 

 ،އެއަރކޮންޑިޝަން ގަނެފައިނުވާތީއާއިބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެޢަދަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް 

މާރކެޓްގައި އެއަރކޮންޑިޝަން ހުރި އަގު ބެލުމުގެ ގޮތުން ކޯޓޭޝަން ރިކުއެސްޓެއް ފޮނުވުމަކީ ވަކި  

 ނިންމީއެވެ. ފަރާތަކުން ތަކެތި ގަތްކަމަށް ބާރުލިބޭ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް  

އޭސީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  34ށް މިނިސްޓްރި އޮފް ހެލްތަ 

ފަރާތަކަށް އީމެއިލްކޮށްގެން  10އިޢުލާނުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  ހޯދުމަށް

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި، މިއީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ކުރާކަމެއް ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

08/04/21 

 

  2019ގެ ލީގަލް އެންޑް ޮޕލިސީ ޑިާޕޓްމަންޓްގެ މަޤާމަކަށް  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްމި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 

ވަނަ އަހަރު ހޮވާފައިވާ ފަރާތަކީ އެ މަޤާމަށް ކަނޑައެޅުނު އިމްތިޙާން ކަރުދާސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  

ޤާބިލުކަމެއްނެތި އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ   ނޫންކަމަށާއި، ވަޒީފާގެނިންމާފައިވާ ފަރާތެއް 

އެ މަޤާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް  ، ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއްގެ ތެރެއިންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް

 ، ތަކުން ވަކިވަކިން ކަމާއިފަރާ  03އެ ޓެސްޓް ކަރުދާސް މާކުކޮށްފައިވަނީ  ، ތިއަރީ ޓެސްޓް ހަދާފައިވާކަމާއި

ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު ފަރާތަށް   ،އެފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ފޯރުވާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި

ޤާބިލުކަން ސާބިތުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުއިންނާއި ޓެސްޓުންނާއި ތަޢުލީމު އަދި ތަޖުރިބާއިން   ވަޒީފާގެ

 ނިންމީއެވެ. ކުރެވިފައިވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް މާކްސް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އެންޑް ޮޕލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

ވަނަ އަހަރު ހޮވާފައިވާ ފަރާތަކީ އެ މަޤާމަށް   2019މަޤާމަކަށް 

ނިންމާފައިވާ ކަނޑައެޅުނު އިމްތިޙާން ކަރުދާސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ  

ޤާބިލުކަމެއްނެތި އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނި ނުރަނގަޅު 

 .ނުފޫޒެއްގެ ތެރެއިންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގައި ކުޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ  

ދަށުން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މި ކޯޓުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން  

ން އެ ކޯޓުގައި ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްކަމަށާއި، އެގޮތު

ޝެޑިއުލްކުރަން ގުޅަންޖެހެނީ އެފަރާތަށް ކަމަށްވުމުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދައިން އޭނާ ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް  

ކޯޓުގައި ކުޅުމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ފުރުޞަތާއި، އޭނާ ބޭނުން ގަޑިޔަކު ކޯޓު ހުޅުވައިދިނުމާއި ބޭނުން  

ޓު ހުޅުވައި ނުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމާއި، އަދި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނަށް ނޭނގި  ގަޑިޔަކު ކޯ

އެތަނުން އޭނާ މަންފާ ހޯދުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތުމުން، ވިލިމާލޭ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ހުޅުވައި ލައްާޕ ލޮގް  

މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބޭގޮތް  ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓައި އެ ލޮގް ގަވާއިދުން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

ހެދުމަށާއި، އަދި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދަށުގައިވާ އެކުވެނި ކޯޓުތަކުގައި ކުޅުމަށް ޝެޑިއުލްކުރަން  

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ރިކުއެސްޓް ކުރަން އޮންނަގޮތަށް ވިލިމާލޭ ކޯޓުގައި  

އެސްޓްކުރެވޭގޮތް ހަދައި، އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ޝެޑިއުލް  ކުޅެންވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަންގައި ރިކު

ތައްޔާރުކޮށް އެ ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް އެތަން ހުޅުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ބެޑްމިންޓަން 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އަންގައި، މި ސިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޯޕޓްސް އެންޑް  

 ނިންމީއެވެ. ންޓް އަށް ކީޮޕކޮށް، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމެ

ވިލިމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ބެޑްމިންޓަންކޯޓަކީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ 

ދަށުގައި ހުރި ތަނެއްކަމަށްވީނަމަވެސް، އެތަނުގެ ތަޅުދަނޑި 

ލްކޯޓް ކަމަށާއި، ވިލިމާލޭ ފުޓްސެ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ގޮތަށް ޢާންމުންނަށް ވަކި ގަޑިތަކަށް ނަން ނޯޓްކޮށްގެން ބެޑްމިންޓަންކޯޓް 

އެހެންނަމަވެސް އެފަރާތާއި އޭނާގެ  ، ބޭންކުރެވޭ އުސޫލެއް ނޯންނަ ކަމަށާއި

ރަޙުމަތްތެރިންނަށް އެ ކޯޓް ބޭނުން އިރަކު ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

15/04/21 

 

ކެޓެގަރީގެ ތެރެއިން   06މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެ 

ލޭންޑް ސަރވެއިންގ ކެޓެގަރީއަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ، ހައުސިންގ  

މަވެސް އެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަ 

 ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ،ފާހަގަކުރެވޭތީ

 06ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނުވެރިންގެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުން 

ކެޓެގަރީއެއްގެ ހުއްދަ އާ ކުރުމަށް އެދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިނިސްޓްރީ 

ޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުން އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ އެން

ކެޓެގަރީގެ ތެރެއިން   06އެ   މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން

ލޭންޑް ސަރވެއިންގ ކެޓެގަރީއަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން 

 .ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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15/04/21 

 

ފަންގިފިލާގެ ޢިމާރާތެއް   10ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ގޭގައި 

ފަންގިފިލާ އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވޭތޯއާއި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ   5ހަދާފައިވަނިކޮށް އެ ޢިމާރާތަށް 

-123(DIR) ނަންބަރު އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ

C1/471/2021/6    ްމަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލ

ްޕލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި އެދުމުން، އެ މަސައްކަތަކީ އެ މިނިސްޓްރީން  

އި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ، ހައިސިންގ އެންޑް  

) ސިޓީން މި 2021މާރިޗް  CDS6/123/2021/7 )16-471އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު 

އި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް މާލެ ސީޓީ ކައުންސިލްގެ  ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާކަމާ

ގައި   2000އޭްޕރީލް  09ބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް  10އިދާރާގައި އެދުމުން، އެ ޢިމާރާތް 

ފަންގިފިލާ އިތުރުކުރުމަށް އެދި އެގޭގެ ވެރިފަރާތުން މާލެ ސިޓީ   5ހުއްދަދީފައިވާކަމަށާއި، އެ ޢިމާރާތަށް 

ފަންގިފިލާ އިތުރުކުރުމަށް   5ންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި ކައު

- 425އެއްވެސް ހުއްދައެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދީފައިނުވާނެކަމަށް އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  

CB/123/2021/2 )11  ީލޫމާތުދީފައިވާތީ މި  ) ސިޓީން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢ2021ުފެބްރުވަރ

މައްސަލާގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ  

ފަންގިފިލާ އިތުރުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި، ޤާނޫން ނަންބަރު   05ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، އެ ޢިމާރާތަށް 

ފަންގިފިލާއަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއް، ބިލްޑިންގ   10ކުރިން  މީގެ  

ފަންގިފިލާ ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިއީ  05ކޯޑާ ޚިލާފަށް އިތުރު 

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރި އެގޭގެ ވެރިފަރާތާއި 

ރީގެ ކުރީގެ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ހައުސިންގ މިނިސްޓް

މުވައްޒަފަކާ ދެމީހުން ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން 

 ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

(ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ    R-1004/2019އިދު ނަންބަރު  (ޢިމާރަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަދި ގަވާ  4/2017

ފަންގިފިލާ އިތުރުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމާގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު    05ގަވާއިދު) އާ ޚިލާފަށް އެ ޢިމާރާތަށް  

 ނިންމީއެވެ.  އެޅުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ނިންމުމަށް

15/04/21 

 

ލ.އިސްދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި  

އެހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ ތަޖުރިބާ  

 މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް،  މަދު ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް 

އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގަކީ ދެވަނައަށް އެންމެ  

ކުޑަ އަގުކަމާއި، އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހެޅީ އެ ކުންފުނިންކަމާއި، އެ ކުންފުނިން ކަމާ ގުޅުންހުރި  

ކަތް ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ބިޑްތައް މަސައް

އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާކޮށްފައިވާ ބީލަން ފޮތުގައި ބިޑްތަކަށް މާކްސްދިނުމަށް  

މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީއާއި، 

ޔޫތު، ސްޯޕޓްސް އެންޑް އެމްަޕވަރމަންޓާ ލިޔުންތައް ހިއްސާކޮށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކުގައި  

  20ކަމަށްވާތީއާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (

އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް   ) 2017ފެބުރުވަރީ 

 ނިންމީއެވެ. 

ލ.އިސްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  

ހުޅުވާލި ބީލަމުގައި ބިޑު ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ  

ވާ އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ ތަޖުރިބާ މަދު ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައި

 .ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މަސްދުވަހު   8މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ ހއ.މޮޅަދޫ ސްކޫލުގައި 

ދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް   22ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާއި އަދި 

ށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު މައްސަލައެވެ. މި  މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތަކަ

މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ހއ.މޮޅަދޫ ސްކޫލުގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  

ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ. މި އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކަކީ   4ގުޅިގެން މި ވަޒީފާއަށް 

މާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު ނުވަތަ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުން" ކަމަށް  "ލިޔަންކިޔަން ދަތު

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތަކީ ހއ.މޮޅަދޫ  

ހިސާބުގައި  2020ހއ.މޮޅަދޫ ސްކޫލްގެ ވަޒީފާއަށް ނޮވެމްބަރު 

މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ   އިޢުލާންކުރުމުން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ  ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ އެއްވެސް 

މީހުންގެ ތެރޭގައި މޮޅަދޫ  މީހަކަށް ނުވާއިރު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި

މަސްދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހަކާއި އެ ސްކޫލްގައި   08ސްކޫލްގައި  

ދުވަހު މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް  22

ޅި ދުވަހު ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭނީ އޭނާއަށް ކަމަށް ބައެއް މީހުން އެދި ފޯމު ހުށަހެ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ދުވަސް ވަންދެން    22ފަރާތަކީ  މަސްދުވަހު ވަގުތީ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަދި އެއް  8ސްކޫލުގައި  

ފަރާތުގެ    2ފަރާތުގެ ތެރެއިން އަނެއް    4ވަގުތީ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  

ތަޖުރިބާގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  

ލައިލުމުން ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ  މާކްސްދީފައިވާ ޝީޓަށް ބަ 

އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ނިސްބަތުން މާކްސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ 

ގެ ލިޔުން  އިންސައްތަ މާކްސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާ  26ތަޖުރިބާއަށް 

ފަރާތަށްވެސް   2ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގައިކަމުން އެ 

މަސްދުވަހު   8މިބަޔަށް މާކްސް ލިބިފައިވަނީ ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 

ދުވަހު   22ލިބިފައިވާއިރު  0.17މާކްސްއިން  26ޔަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ތަޖުރިބާގެ ބަ

އެވެ. މިވަޒީފާ ލިބުނު ފަރާތަށް މާކްސް މަތިވެފައިވަނީ   0.02މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ 

އިންޓަވިއުއިން ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތާ އެންމެ  

މާކްސް ގެ ފަރަގެކެވެ. މި ވަޒީފާއަށް މީހަކު   2 މާކްސް ލިބުނު ފަރާތާ ދެމެދު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މަތިން

މީހުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ އިންޓަވިއު ެޕނެލަކުން ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.    3ހޮވުމުގައި އިންޓަވިއު ކޮށްފައިވަނީ  

ންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އިންޓަވިއު  އަދި މި އިންޓަވިއުއަށް މާކްސްދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ކޮ

 ެޕނަލްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ބޮޑު ފަރަގެއް ހުރިކަން ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް  

 ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ނުކުރުމަށް   ، ހިގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

ގާތުގައި އޭނާ ބުނެފައިވާއިރު މި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ  

 .ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ފަސްގަނޑު ހިމާޔަށް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  ލ.ކުނަހަންދޫ ނެރު ކޮނުމަށް ނެގި  

އިޢުލާނާ  ގައިކުރި  2020ފެބުރުވަރީ  02އިން ނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާބޭނުންވާތީ ހައްދުންމަތީ ކު

އޭޝަނުން  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މުޅި އިވެލު 07ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި 

އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ކުންފުނިއާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، މި މައްސަލައިގެ 

ޝަކުވާގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ބިޑުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާއަކީ ބިޑު  

ރާތުގައި ޖަހާފައިވާ ވެލިގަނޑު ލ. ކުނަހަންދޫ ނެރުކޮނެގެން ނެރުގެ އެއްފަ

ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ 

އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ހިމެނޭއިރު، ބިޑު އިވެލުއޭޓްކުރަން ހޮވާފައިވާ  

 .ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަކޮމިޓީގައިވެސް އޭނާ  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ތެއް ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، ބިޑު އިވެލުއޭޝަން  އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ހޮވާފައިވާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާ 

ކޮމެޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި އެ މަސައްކަތަށް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  

ތަޙުޤީޤު  މި މައްސަލަ ، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ

 ؛ނުކުރުމަށާއި

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު އަދި ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުގެ އެއްބަނޑު  

ބޭބެގެ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ ބިޑު ިއވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މި މުވައްޒަފު  

 ބިޑު ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މެންބަރަކާ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ  މީގެފަހުން ،ބައިވެރިވެފައިވާތީ

މެންބަރަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއް  

ދައުލަތުގެ  ނިންމުމަށް ބިޑު ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާނަމަ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

  2އަދި  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  10.19ގެ  )R-202017/މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް 

 ނިންމީއެވެ. 
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގދ.ހޯނޑެއްދޫގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން   2007

ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އަމިއްލައަށް ދަނޑު  ، ދަނޑުބިމެއް ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމާއި

ކައުންސިލުން   ،އާންމުން އެފަދައިން ޢަމަލުކުރާތީ ،ކޮށައިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން ގެންދާކަމާއި

ށް  ބިންދޫނުކުރަނީސް އަމިއްލައަށް ބިން ކޮށައި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެކަން ނުކުރުމަ

އާންމުކޮށް އެންގުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި، އަމިއްލައަށް ބިންކޮށައިގެން  

އެފަދައިން ޢަމަލުކުރާ   ،ނުކޮށްފައިވީނަމަވެސްދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް އިޢުލާ

ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިފައިނުވަނީ ޒަމާނުއްސުރެ އެގޮތަށް ދަނޑުކޮށައިގެން ދަނޑުހައްދަމުންދާ ގިނަ  

އެ ކަމަށް އުސޫލެއްނެތި ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް އެކަމުގެ   ،ފަރާތްތަކެއް ތިބުމާއެކު

ވެދާނެތީކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް  ގެއްލުން 

ރައްޔިތުން އެދި ގދ.ހޯނޑެއްދޫން ދަނޑުބިން ހޯދުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ 

ގައި ހޯނޑެއްދޫ   2020އެދި ތިއްބާ އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި ޖަނަވަރީ 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދަނޑުވެރިކަން  5000ކައުންސިލުން އެރަށު މީހަކަށް 

 .ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ސެްޕޓެންބަރު    11ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދާއި އުސޫލު  

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  ވަނަ 77ވަނަ ދައުރުގެ  03ގައި ބޭއްވި ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލުގެ  2019

ގައި   2019ސެްޕޓެންބަރު  26ގެޒެޓްކުރުމަށްޓަކައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  ،ފާސްކޮށް

އެ އުސޫލު ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވާތީ އެއަށް   ،ފޮނުވާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް

ލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، ޢަމަލު ނުކުރާކަމަށް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސި

ދަނޑުވެރިންގެ މެދުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މިހާތަނަށް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލުން ހައްލުކޮށްދެމުން  

މައްސަލަ ރައްދަވާ ފަރާތް ދަނޑުވެރިކަންކުރަމުން   ، އައީ އެ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަމަށްވާއިރު

މުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ދަނޑުވެރިކަން ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް  ގެންދާ ބި

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން  

 ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ކައުންސިލްގެ  މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، އެ ފަރާތް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް

އެ ފަރާތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް    ،އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް

 ؛ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށާއި

ވިފައި ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަންޑާރަ ބިން ބޭނުންކުރާކަމުގައިވާނަމަ  އުޞޫލު ގެޒެޓުކުރެ

 ނިންމީއެވެ.   މި ސިޓީ އެލް.ޖީ.އޭއަށް ކޮީޕކުރުމަށް،  ފިޔަވަޅުއަޅައި، އެކަން ހުއްޓުވަން ކައުންސިލްއަށް އަންގައި
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ފަރާތެއްގެ   08ތ.ހިރިލަންދޫއިން ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަން ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ  

ބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމެވެފައިވީނަމަވެސް، ރިޯޕޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ބިންތަކުގެ އެއް

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނެގުމުގެ  

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމާއި، ތ.ހިރިލަންދޫގައި ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ  

ން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ތެރެއި

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެކައުންސިލުން ކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުން އެނގެން  

ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ   އޮންނަކަމާއި، އަދި އެ ބިންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިމިފައިނުވަނީ 

ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ   06ތ.ހިރިލަންދޫގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް  

ބިންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުއަހަރުވެގެން 

ދިޔައިރުވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ކުލި ނުދައްކާ އެ ބިންތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ  

 އަލުން ދޫކުރުމަށް ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ކަމަށާއި، މި ބިންތައް

  .އިދާރާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީކަން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، މިމައްސަލާގައި  

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ،  

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރާގޮތަށް މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 
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މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ބ.ދޮންފަނުގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައަށް ފާމަސީ  

ފަރާތުގެ ތެރެއިން    6ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ޝޯޓްލިސްޓްވެފައިވާ    މުވައްޒަފެއް

ޓަވިއުއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްކަމަށް  ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ އަދި އިން

ވާތީއާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވީނަމަވެސް  

މި މައްސަލާގައި   ،ވަނައަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ 2އިންޓަވިއުއިން ދަށް މާކްސް ލިބިގެން 

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ، ްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް ނެތަތީކޮރަ

 ނިންމީއެވެ. 

ބ.ދޮންފަނުގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ 

ބޭސްފިހާރައަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ން އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތު

 .ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން އުޅޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މަސްކައްކައި ހިއްކުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް    ކަމާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ތ. އޮމަދޫގައި

އެފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި    ،ދޫކުރެވުނު ބިންތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

 ، ބިން ދޫކުރުމަށްފަހު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގެ ކުރިން ބޭނުންކުރި ބިން ދޫކޮށްލުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ނުން އެއް ފަރާތެއް ކުރީގެ ބިން ދޫކޮށްނުލައި އެތަނުގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ މައްސަލަ އެތަ

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެންކަމުގައިވިޔަސް، އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ  

ތާއި، އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް  ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްފަހު، މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮ

ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތެއް ދީ، ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި، މި ސިޓީ   2021މޭ  19

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ކޮީޕ ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެޅެންހުރި  

ވާތީއާއި މިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް  ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި

ފާހަގަވެފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަނަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ކަމެއް ފާހަގަވެފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ  

 ނިންމީއެވެ. މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ދުވަސްކުރިން  އަހަރެއްހައި 03ން މީގެ ތ.އޮމަދޫގެ އިރުމަތީކޮޅު

މަސްކައްކައި ހިއްކުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވުނު ބިންތައް އެހެން 

ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު 

ދިނުމަށްޓަކައި ބިން ދޫކުރުމަށްފަހު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރިން 

ބޭނުންކުރި ބިން ދޫކޮށްލުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެތަނުން އެއް ފަރާތެއް 

 5ނުވަތަ  4ކުރީގެ ބިން ދޫކޮށްނުލައި އެތަނުގެ ބޭނުންކުރަމުންދާތީ 

ވަރަކަށްފަހަރު އެންގިނަމަވެސް އޭނާ އެ އެންގުންތަކަށް އިޖާބަދީފައިނުވާ 

ގެ އިސް ދެ  ނުވުން ކައުންސިލުން ހުއްޓުވިފައިނުވަނީ ކައުންސިލު 

 .މުވައްޒަފުންގެ އާއިލީ މީހަކަށް ވާތީކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

19/04/21 

 

އާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ކަރަންޓީން    19-ކޮވިޑް 

ފަރާތްތަކާއި، ޑޮކިއުމަންޓެޑް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  އައިސޮލޭޓްކުރެވި ދޫކޮށްލެވޭ "އަންޑޮކިއުމަންޓެޑް"  /

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ،އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުނުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި

ދިރިއުޅެމުންދާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަންޑޮކިއުމަންޓެޑް މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން  

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ތޮއްޖެހިގެން ގިނަ ބިދޭސީން އެއްތަނެއްގައި  ،ށް ފޮނުވާލެވޭ ފަރާތްތަކާއިގައުމަ

އެ   ،ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސިފަރާތްތައް ސަރުކާރުގެ ވަގުތީ އެކޮމެޑޭޝަންތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާތީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް   ންއެކޮމޮޑޭޝަންތަކުގެ ކަންތައްތައް ވިޔަފާރި އުސޫލުން މެނޭޖުކުރުމާ ބެހޭގޮތު

ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް 

ގައި އެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް   2020ޖުލައި  09އެއްބަސްވެފައިވާކަމާއި، އަދި 

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަންއާ  ސިޓީއިން  LES/RDC/2020/3-101ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަންބަރު 

 ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. 

ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މުޅި    19ފެސިލިޓީ މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރެވުނީ ކޮވިޑް

ށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ޚިދުމަތްހޯދުން އޮތީ  ގައުމުގެ ލޮކްޑައުން ޙާލަތުގައި އޮތް ދުވަސްވަރެއްކަމުން އާއްމުކޮ 

ދަތިކަމަކަށްވެފައި ކަމަށްވާތީއާއި އެ ދުވަސްވަރަކީ ބިދޭސީން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް  

ދިމާވެ އެމީހުން ކެނޑިނޭޅި މުޒާހަރާކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެއްކަމުން ބިދެސީންގެ ކާބޯތަކެތީގެ ކޮލިޓީ  

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަންއިން މި ކޮމިޝަނަށް    ހިފެހެއްޓުމަކީ

ފޮނުވާފައިވާ "އެ ކުންފުނިން ހުޅުމާލޭގައި މެނޭޖްކުރަމުންދާ އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީސްތަކުގައި ތިބޭ  

 " ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ބިދޭސީންނަށް ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާގޮތުގެ ޚުލާޞާ

  2020ޖުލައި    10ގައި ބިދޭސީން ބެލެހެއްޓުމަށް ރޯޑް ކޯަޕރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމުން    2020ޖުލައި    09އަދި  

  2ވީ ހުކުރު ދުވަހު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކުންފުންޏަކަށް، އެސް.ޓީ.އޯ ހިޔާގެ ކޭޓަރިންގ ކަންތައްތައް 

ގޮސްދިނުމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެދުނީ ފަރާތަކީ އޭރު  ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެން 

އެސް.ޓީ.އޯ ހިޔާ ފެސިލިޓީގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް ކޭޓަރިންގެ ޚިދުމަތްދެމުންދިޔަ ފަރާތްކަމުގައިވުމާއި، 

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަނުގެ ފަރާތުން "އެސް.ޓީ.އޯ ހިޔާ" އާއި 

"ޗައިނާ އެސްޓޭޓް ފެސިލިޓީ" ގައި ތިބޭ ބިދޭސީންނަށް ކައްކައި 

ބަޔަކަށް  ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނީގެ ޮޕލިސީއާ ޚިލާފަށް ވަކި 

 .އެވޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

24 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

  މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަނާ ހަވާލުކުރެވުނީ ހަފްތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަމަށްވެފައި 

ދެދުވަސްތެރޭގައި ތަނާ ހަވާލުވާންޖެހުމުން ކޭޓަރިންގެ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް ވަގުތު ނެތުމާއި،  

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަންއަކީ ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ނުވުމާއި  

 ލްކަން ކުންފުނީގައި ނެތުންކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވަގުތުން ވަގުތަށް އެކަންތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގާބި 

ޖުލައި   25އަށް) ނިމުމުން 2020ޖުލައި  24ޖުލައި އިން  11އެސް.ޓީ.އޯ ހިޔާގެ ފުރަތަމަ ދެހަފްތާ (

އިން ފެށިގެން ކޭޓަރިންގގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެންމެ   2020

 ރަނގަޅު ހުށަހެޅުން ލިބުނު ފަރާތާ މަސައްކަތްހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. 

ގައި   2020ޖުލައި  09އަދި ޗައިނާ އެސްޓޭޓް ފެސިލިޓީ ބެލެހެއްޓުން ރޯޑް ކޯަޕރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓާ 

ގެ ނިޔަލަށް އެ ފެސިލިޓީގެ ކޭޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް   2020ޖުލައި  31ހަވާލުވުމުން 

ނީ އެޗް.ޑީ.ސީއާއި ކޭޓަރިން ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކަމަށާއި އެ  ގެންގޮސްފައިވަ

ގައި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަންއަށް   2020ޖުލައި  31އެއްބަސްވުން ނިމުނުކަން އެޗް.ޑީ.ސީއިން 

މަތް މެދުނުކެނޑި ދިނުމަށް  އެންގުމުން އެ ކުންފުންޏަށް އިތުރު އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކޭޓަރިންގ ޚިދު

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެދުނުކަން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން އިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ  

 ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. 

އޮގަސްޓް    12އަދި، އެ ކުންފުނިން ބަލަހައްޓާ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދިއުމާއެކު  

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހާ ހަމައަށް    2020ނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ އެކްޒެކްޓިވް ކޮމެޓީން ވަނީ  ވަ  2020

 ޝޮިޕންގ މެތޮޑަށް ލޭބަރ ފެސިލިޓީތަކުގެ ކޭޓަރިންގ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައެވެ. 

 ޚަރަދުތަކުގެ ޒިންމާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ލޭބަރ ފެސިލިޓީތަކުގެ އެންމެހައި

ސިޓީއިން ދީފައިވާ    LES-RDC/2020/3-101ނަގާނެކަމަށް ބުނެފައިވުމާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  

ވަނަ ދުވަހު ހަމަވެފައިވާތީ އަދި އެ ޚަރަދު ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން    2020ނޮވެންބަރު    30މުއްދަތު  

ވަނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން ވަނީ ދެ   2020ޑިސެމްބަރ  01ލިމިޓެޑަށް ނުކުރެވޭނެތީ، 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފެސިލިޓީއަށް ކޭޓަރިންގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ފަރާތްތަކުން އަގުތައް އަލުން ހޯދައި ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ  

 ފަރާތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައެވެ. 

ޝިއޭޓްކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް  އެގޮތުން ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދިޔަ ދެ ކޭޓަރިން ފަރާތުން ނެގޯ 

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތަށް ލޭބަރ ފެސިލިޓީގެ ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތްދިނުން ވަނީ  

 ހަވާލުކޮށްފައެވެ. 

މިހާތަނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލަތަކަށް ބަލާއިރު އެތަނުން އެއް   ރޯޑް ކޯަޕރޭޝަންއިން މި މަސައްކަތަށް

(ދެ މިލިއަން ނުވަސަތޭކައަށާރަހާސް ތިންސަތޭކަ   2,918,383.6ކޭޓަރިންގ ކުންފުންޏަށް ޖުމްލަ 

 205,145.00އަށްޑިހަތިން ރުފިޔާ ހަ ލާރި) ދައްކާފައިވެއެވެ. އަދި ދެން އިން ކޭޓާރ ކުރާ ކުންފުންޏަށް 

ކަ ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް) ރުފިޔާ ދައްކާފައިވެއެވެ. އަދި އެޗް.ޑީ.ސީއާއި ކޭޓަރިން  (ދެލައް

 56,095.20ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތިން ވަނައަށް އިން ކުންފުންޏަށް 

އެތަނުން އެއް ކުންފުންޏަށް  (ފަންސާސްހަހާސް ނުވަދިހަ ފަސް ރުފިޔާ ވިހި ލާރި) ދައްކާފައިވެއެވެ. އަދި 

(ހަތަރުލައްކަ އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ ސާޅީސްފަސް ލާރި) އާއި  408,923.45ނުދައްކާ 

(އެއްމިލިއަން ތިރީސްތިންހާސް އެއްސަތޭކަ   1,033,160.00ދެން އިން ކޭޓަރިން ކުންފުންޏަށް 

 ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާ ގެ ބިލް އެބަހުއްޓެވެ. 

ން ގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޮޕލިސީއަށް ބަލާއިރު، ޝޮިޕންގ މެތޮޑަށް (ތިން ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން  ރޯޑް ކޯަޕރޭޝަ

(އެއްލައްކަ   149,999.00(ދިހަހާސް އެކެއް) ރުފިޔާއާ  10,001.00ހޯދައިގެން) ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ 

ށެވެ. ނަމަވެސް އެ  ސާޅީސްނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް) ރުފިޔާ އާ ދޭތެރޭގެ އަގުގެ މަސައްކަތަ

ޮޕލިސީގައިވާ ގޮތުން ކުރިން ލަފާކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެ އެ ޮޕލިސީގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ  

ްޕރޮޖެކްޓް ލަސްވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިންމިދާނެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެއީ ޚާއްޞަ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން ޚާއްޞަ ހާލަތެއް   24ދާނެއެވެ. އަދި އެ ޮޕލިސީގެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވީކަމަށް ބެލެވި 

ގެ އަލްޓަރނޭޓިވް މެތޮޑަށް ހުއްދަދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައި   1މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ ޮޕލިސީގެ ޖަދުވަލު 

 އަންގާގޮތަކަށް ްޕރޮކިއުމަންޓް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އަދި އެ ޖަދުވަލުގައިވާގޮތުން ޝޮޕިންގ މެތޮޑުގެ އަލްޓަނެޓިވް މެތޮޑަށް ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  

ގައި ބޭއްވުނު ރޯޑް ކޯަޕރޭޝަންގެ އެކްސްކޯ   2020ޑިސެންބަރު  01ފަރާތަކީ އެކްސްކޯ ކޮމެޓީއެވެ. އަދި 

ދެ ާޕޓީއާ ނެގޯޝިއޭޓްކޮށް އެ ދެފަރާތުގެ  މީޓިންގައި އޭރު ކޭޓަރިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުންދިޔަ 

 ތެރެއިން ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ކޭޓަރިންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާ، މި   ،ވީމާ، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ

   ނިންމީއެވެ.  ފާހަގަނުކުރެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

19/04/21 

 

މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށްބަލާއިރު މ.ދިއްގަރު މަގުތަކުގައި ޖަހާ މަގު ބައްތިތައް ޖެހުމުގެ  

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް  

ބައްދަލުވުމުގައި އެ ބިޑުތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ 

ބިޑުވެސް   2އަގުތައް މ.ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވުމުން 

ބާތިލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި މި މައްސަލާގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވޭކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި  

 ނިންމީއެވެ.ގީގު ނުކުރަން މައްސަލަ ތަހު

މ.ދިއްގަރު މަގުތަކުގައި އަލަން ޖަހާ މަގުބައްތިތައް ޖެހުމުގެ 

ގައި  2020އޮކްޓޫބަރު  13ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ

 22އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު ބިޑުތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިއޮތީ 

ގައި ކަމަށާއި، އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅީ ޝަކުވާ   2020އޮކްޓޫބަރު 

 2020އޮކްޓޫބަރު    27ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކުންފުނިން ކަމަށާއި، އެފަރާތަށް  

އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  އިވާ ސިޓީއެއްގައި ގައި ފޮނުވާފަ

އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު 

ޖަހާފައިނުވާތީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

ނަމަވެސް ބިޑު ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީވެސް ، އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި

ތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާއިރު އެތައް ދުވަހެއްގެ  ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ

ފަހުން ހުށަހެޅި ތަކެތި ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް އަންގާފައިވަނީ ކައުންސިލާ 

ސިޔާސީގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތް ދިނުމަށް 

 .މަގުފަހިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގައި ހުޅުމާލޭގައި މިކްސްޑް    2020ޖުލައި    23ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯަޕރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ.) އިން  

ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ހަތަރު ބިމަކަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި އެޗް.ޑީ.ސީއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް   4ޔޫސް  

ޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި މިހެން އޮތުމުގެ  ޑިއުވެފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ބަ

ޖުލައި  23ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯަޕރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ.) އިން 

- )161ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު އެޗް.ޑީ.ސީ.( 2020

އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި މިކްސްޑް  133/2020.އެމް/އައި.އޫ/އީ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މި ބިޑުގައި ބައިވެރިވެވެން ނެތުމުން މި ދެކުންފުންޏާއެކު އެޗް.ޑީ.ސީގެ އިސް  ދެ ކުންފުންޏަކަށް  ސަބަބުން

މި   ،މުވައްޒަފެއް، ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދުމުގެގޮތުން އައު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްތަކެއް ހަދައި

ދެކުންފުންޏަށް އެ ބިޑްގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 

މި ދެފަރާތުގެ ޑިއު ޕޭމެންޓްގެ ސްޓޭޓަސްއަށް ބަލައި އެދެ ފަރާތް ބިޑުން   ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން  ގައި ބާއްވާފައިވާ ބޯޑު ބައް 2020ނޮވެމްބަރު  22ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާކަން 

އަދި  ބިޑް އެވޯޑްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ    ،އެނގެން އޮތްކަމާއި

 ނިންމީއެވެ. ދެ ާޕޓީ ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ހަތަރު ބިމެއް ވަނީ ޢާންމުކޮށް ބިޑްކޮށްގެން  4ޔޫސް 

ން މާކްސް ލިބޭ ބަޔަކަށް ދޭގޮތަށް ހުޅުވާލާފައި ކަމަށާއި، އެ އެންމެމަތި

އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން އެޗް.ޑީ.ސީއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޑިއުވެފައިވާ  

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށާއި، މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން 

ޏާއެކު ދެ ކުންފުންޏަކަށް ބައިވެރިވެވެން ނެތުމުން، މި ދެކުންފުން

ާނާޖިއުޒ ަފިއާދަތެކްއ ޯހުދުމެގޮގުތްނ  ، އެޗް.ޑީ.ސީގެ އިސް މުވައްޒަފެއް

ައުއ ެސްޓްލަމްންޓ ެއްގިރަމްންޓަތެކްއ ަހަދިއ ިމ ެދުކްނުފްނަޏްށ ެއ 

ިބްޑަގިއ ަބިއެވިރެވވޮޭގަތްށ ަހާދަފިއވާަކަމާށިއ، ިމަތުންނ ެއްއ  

ަޅްނ  ުކްނުފްނެޏްއ ިމ ެއްގިރެމްންޓ ަހާދަފިއަވީނ ިބުޑ ުހަށހަ 

ށާއި، އަދި މިއިން ކޮންމެ ކުންފުންޏަކީ ެއްއުދަވަހްށ ެވަފިއަވިނޮކްށ ަކމަ 

 2018މިލިޔަނާ ދޭތެރޭ ފައިސާ،  80މިލިޔަނާއި  60އެޗް.ޑީ.ސީއަށް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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އިޢުލާނުގައި މި  145-/އ2020/28ޭކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު 

ބައިގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބައިގައި ހިމަނާފައިވަނީ،   4މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު،  މާއްދާއިން ދަ  2ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  

އޭގެ އިތުރުން "ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް" ނުވަތަ "ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް" ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި  

"ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުންކަމާއި، މި މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތަކީ  

މާއްދާއިން "ޑީ" އަށްވުރެ މަތީން، އަދި ޖީ.ސީ.އީ   8ސް.އެސް.ސީ ހިމެނޭ ގޮތަށް  ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އަދި އެ

މާއްދާއިން "އީ" އަށްވުރެ މަތިން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަން   5އޭލެވެލް އަދި އެޗް.އެސް.ސީ ހިމެނޭގޮތަށް 

ހަމަވާ ފަރާތެއްކަމާއި، ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނާތީއާއި، އެހެންކަމުން އެ ފަރާތަކީ މި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރި

އެ ފަރާތަކީ މި ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު  

ވަނަ  15ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ  2020ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 

އިއުލާނަކީ އެ ކޯޓުގެ   :A/2020/28-145ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް މުވައްޒަފެއް ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއް ކަމަށާއި، 

އެ އިޢުލާނުގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީވެސް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިމަނައިގެން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއް 

މިހާރުވެސް ކޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ވަކި މުވައްޒަފަކަށް  ކަމަށާއި، 

އެ މަގާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓުގެ އެޗް.އާރު ސެކްޝަނުން މަސައްކަތް 

 ހުރި ގައި   3އެ މުވައްޒަފަކީ ޖީއެސް   ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފަރާތްކަމުގައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ނެތަތީވެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 ނިންމީއެވެ. 

ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން މަގާމު ހުސްވެ  މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، 

 .ގެ މަގާމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  4އިއުލާނުކޮށްފައިވާ މަގާމަކީ ޖީއެސް  

22/04/21 

 

ގައި  2020މާރިޗު    11މި މައްސަލައިގައި، މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްެޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން  

އިޢުލާނުގައިވާ ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިތުރުކުރަން ޖެހިފައިވަނީ އެ   ކޮށްފައިވާ

ހައިސެންސް އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ ސިސްޓަމްކަމަށް  އިޢުލާނުގައި އެ ކުންފުނިން ބޭނުންވާ ބްރޭންޑު، 

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ނުވާތީ، މި މައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ. އިތުރަށް ތަޙުޤީގު ނުކުރުމަށް

ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމެްޕނީން އެ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ  މާލޭ

ންޑިޝަން ހޯދުމުގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް  އެއަރކޮ

 .ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ކުރިން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބަލައި، ކޮރަޕްޝަންގެ  

ގައި އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް   2020ފެބުރުވަރީ  05ކުށެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމުމަށްފަހު، 

 ންމީއެވެ.ނިއެންވަޔަރަމަންޓަށް އަންގާފައިވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބައިއެނުއަލް އަޕްޑޭޓް ރިޯޕޓް އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ 

ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަްޕޝަނަށް 

 އެވޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުންފުންޏަކަށް އެ ބިޑު

 ލަ.  މައްސަ
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ފޭދޫ ސްކޫލުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް .އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ށ ވަނަ 2020

ނޮވެންބަރު   27ން   ފުރުޞަތު ހުޅުވައި އެ ސްކޫލުމަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ 

 08މި މަސައްކަތާގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން   އިޢުލާނު ގެޒެޓްކޮށްފައިވާއިރު،  ގައ2019ި

 2019ޑިސެންބަރު   11ގައި އޮންނާނެކަމަށާއި، ބިޑު ހުޅުވުން އޮންނާނީ   11:00ގެ   2019ޑެސެންބަރު  

 05އިން  2019ނޮވެންބަރު  28ގައިކަމަށާއި، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން  11:00ގެ 

ގެ   2019ޑިސެންބަރު  05އަށް ނަން ނޯޓު ކުރުމަށާއި، އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ  2019ޑިސެންބަރު 

 ންކޮށްފައިވާކަމާއި، ގެ ކުރިން އެ ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުވުމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާ 14:00

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓްރީ   8.3އިޢުލާނާގުޅޭ ބީލަންފޮތުގެ  

މި   ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާގައި ނަން ނޯޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްކަމަށެވެ.

  ނޯޓްކޮށްފައިވާއިރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ  ފަރާތަކުން 3އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފަހަރުމަތިން އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް  03ހޯދުމަށް 

ވަނައަށް ކުރެވުނު  04އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީ، 

އިޢުލާނުގައި މަސައްކަތްތައް މަދުކޮށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން، އެކަމަށް  

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ކުރިމަތިލި

މުއްދަތުހަމަވެފައިވާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަންއެއް އޮތް ފަރާތަކަށް 

ކަމަށާއި، ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ 

 ލަ.   ދަރިން ތިބިކަމަށް ބުނާ މައްސަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ޑިސެންބަރު   11ފަރާތުން ހާޒިރު ނުވާތީ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކޮށްފައިވާކަން  3އެންމެ ފަރާތަކުންކަމަށްވެފައި 

 ގައި ބާއްވާފައިވާ ބިޑު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން 11:30ވަނަ ދުވަހުގެ   2011

 2019ޑިސެންބަރު  09 ން ފޭދޫ ސްކޫލު.އެނގޭއިރު،އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ހަމަ މި މަސައްކަތަށް ށ

 3ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ނަންނޯޓްކޮށް  03މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އިޢުލާނު ގެޒެޓްކޮށް، 

މި  ،ކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަ 

ގައި ގެޒެޓް   2019ޑިސެންބަރު   18  ންހަމަ މި މަސައްކަތަށް އެ ސްކޫލު  ،އިޢުލާނުވެސް ބާޠިލްކޮށް އަލުން

ފަރާތަކުން   4ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ނަން ނޯޓްކޮށް   05ކޮށްފައިވާއިރު މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަނާޅާކަމަށާއި، އަދި ބިޑު ހުށަނާޅަނީ ކުރަންޖެހޭ  

އްކަތް މަދުކޮށް  މަސައްކަތްތައް ގިނަވެ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ނެތުމުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މަސަ

ގައި ބާއްވާފައިވާ ބިޑު ކޮމެޓީގެ   11:30ގެ  2019ޑިސެންބަރު  26އަލުން އިޢުލާން ކުރަން ނިންމިކަން 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ   3ބަޔާންކުރެވުނު  ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެއެވެ.

އްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަސައްކަތް މަދުކޮށް  މަސައްކަތްތައްކަމަށް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަ

އިޢުލާނު   ގައ2020ިޖަނަވަރީ  07 ންފޭދޫ ސްކޫލު.ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބައެއް ބަދަލު ގެނެސް ށ

މި އިޢުލާނާގުޅޭ ބީލަންފޮތުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ  . ގެޒެޓްކޮށްފައިވެއެވެ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާގައި ނަން ނޯޓް ކުރެވިފައިވާ  އިޢުލާނުގައި 

ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު   3ފަރާތަކުން ނަން ނޯޓުކޮށް،   4އެގޮތުން މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  . ފަރާތްތަކަށްކަމަށެވެ 

ފަރާތުން ކަން ލިޔުންތަކުން   2ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވެފައިވާކަމާއި، ބިޑު ހުށަހެޅީ އޭގެތެރެއިން 

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރިއިރު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގައި ބޭއްވި ބިޑު ކޮމެޓީ   11:30ގެ  2020ޖަނަވަރީ  14ލިބިފައިވާ ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާކަން އެ ބައްދަލުވުމުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ 

އަދި ބިޑުއިވެލުއޭޝަންގެ ނަތީޖާ ބިޑު ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތަށްވެސް ލިޔުމުން  . ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެއެވެ

ކުރިން    10:00ގެ   2020ޖަނަވަރީ   16އަންގައި އިވެލުއޭޝަނާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ އެކަން  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް މި ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ މި  . މަކުން އަންގާފައިވެއެވެލިޔު

 . އިޢުލާނާގުޅޭ ބީލަންފޮތުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކުން ނޫނެވެ

 ،  ތަފާތު ވެފައިވީނަމަވެސްބީލަންފޮތުގައިވާ މިންގަނޑާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑު 

ބީލަން ފޮތުގައިވާ މިންގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުންވެސް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބެނީ ދެން އިން ކުންފުނީގެ ތަޖުރިބާ އަދި މާލީ ގާބިލްކަމަށް ދަށުން ޕޮއިންޓް  

ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގައި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއް އެގޮތުން ދަށުން . ލިބުމުންނެވެ

އަދި މާލީ ދަލީލު ބޭންކް  . ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބެއެވެ

އުންޓް  ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މާލީގާބިލުކަމަށްވެސް އެފަރާތަށް ޮޕ/ސްޓޭޓްމަންޓް 

އާއި އެމާއްދާގައިވާ   16.2މި ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެކަން ބީލަން ފޮތުގެ . ނުލިބެއެވެ

 . އިތުރު ތަފްސީލްތަކުގައިވެއެވެ

އިޢުލާނާގުޅޭ ބީލަން ފޮތުގައި މި ބީލަން ހުޅުވާލާފައިވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ   ގ2020ެޖަނަވަރީ  07

ން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި އިޢުލާނާ  ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށު 

ގައި ކުންފުންޏަކުން ބިޑު ހުށަހެޅިއިރު އެފަރާތުން ބިޑާއެކު ހުށަހެޅި ވިޔަފާރި   2020ޖަނަވަރީ   14ގުޅިގެން  

 . ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާ 2019އޮކްޓޯބަރު  14ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު  

މި އިޢުލާނާގުޅޭ ބީލަން ފޮތުގައި ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ  

ދަށުން ހިންގަމުންދާ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ  

ތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ އެ މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް އޮފީހެއްގައި  އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާ

ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެކަމަށް  

ފޭދޫ ސްކޫލުގައި  .ގައި ށބިޑު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏެއް ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއެއް. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

 . މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކީ މި ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތުގެ ދަރިއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

ގެ   2020ޖަނަވަރީ  07ފޭދޫ ސްކޫލުގެ މަސައްކތް ކުރާ މުވައްޒަފައަކީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު .ށ

ސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަދިން ބިޑު ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ  އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެމަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ބިޑު  .ގައި އެކުލަވާލި ށ 2019ޖަނަވަރީ  17. ފަރާތެއް ނޫންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ

ގައި ބިޑުކޮމެޓީއަށް   2019އޮކްޓޯބަރ  16ކޮމެޓީގައި އެ މުވައްޒަފު ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް 

 19ބަދަލުގެނެސްފައިވާއިރު އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ކޮމެޓީގައި އެ ފަރާތް ހިމެނިފައިނުވާކަމާއި، އޭގެފަހުން 

ގައި ބިޑުކޮމެޓީއަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާއިރު އެ ކޮމެޓީގައިވެސް އެ މުވައްޒަފު   2020ޖަނަވަރީ 

 . ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގައި އިވެލުއޭޓްކޮށް   2020ޖަނަވަރީ  14އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް  ގ2020ެޖަނަވަރީ  07

ގެ ކުރިން އިވެލުއޭޝަނާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަން އަންގަން  10:00ގެ  2020ޖަނަވަރީ  16

ތަކުން  ލިޔުމުން ޝަކުވާ  ފަރާތަށް ފުރުސަތުދެވި ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި  އެއްވެސް ފަރާ 2ބިޑު ހުށަހެޅި 

އެގޮތުން  ، ހުށަހަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް ބިޑުކޮމެޓީއަށް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިވާކަމަށާއި

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރި މިންގަނޑާއި މަޢުލޫމާތު ދިން މިންގަނޑު ފުށޫއަރާކަމާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ  

ށް ފާހަގަވާކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ކުންފުނީގެ މުއްދަތު  ބިޑުތަކުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަ

ހަމަވެފައިވާކަމާއި، އަދި ސަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައިވީނަމަވެސް ކިތައް ސަފްހާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ  

އިރު  ގައި ބީލަން އޮންނަންވާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3.2ބީލަންފޮތުގެ (ސަފްހާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި 

އަދި މި ކުންފުނިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  ،  )މިގޮތަށް ސަފްހާ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ 

ލިސްޓް ތަރުތީބުކޮށް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، ހުރިހާ ސަފްހާއެއް ތާރީޚް ޖަހާ  

ާއ   ގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މިކަންތައްތަކާ ގުޅި 

ގައި ބޭއްވި   10:30ގެ   2020ޖަނަވަރީ   15މަޝްވަރާކުރެވި މިކަމުގައި ކުރިޔަށްދާނެގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް  

 . ބިޑު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ

އްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް  ގައި ބޭއްވި ބިޑު ކޮމެޓީގެ ބަ 2020ޖަނަވަރީ  15އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ބިޑުތައް   ގ2020ެޖަނަވަރީ  07ނިންމާފައިވަނީ 

ވަނަ އިޢުލާނު ކަމަށްވާތީ މިނިސްޓްރީ   4ބާޠިލްކުރުމަށާއި، އަދި މި އިޢުލާނަކީ މަރާމާތު ކުރުމަށް ކުރެވުނު  

 އިތުރު އިޢުލާނަކާ ނުލާ މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލަފާ މަތިން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ނަންނޯޓްކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އަލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށާއި، 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް   މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ބިޑު ބާޠިލްކުރެވިފައިވާކަން އަދި

 . އެންގުމަށެވެ

ން ބިޑު ހުށަހެޅި ދެ  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބިޑުކޮމެޓީއިން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ބާޠިލްވެފައިވާކަން މި ދެފަރާތަށް   ގ2020ެޖަނަވަރީ  07 ކުންފުނިން

އަންގައި އަދި އަލުން މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި  ލިޔުމުން 

 . ދެފަރާތަށް ލިޔުމުން ދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ

-GSފޭދޫ ސްކޫލުން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު .ގައި ށ 2021އެްޕރީލް  07

109/MSG/2021/27   ެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން  މެސެޖްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްވ

އެ ސްކޫލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޖީސެކްޝަނާ މަޝްވަރާ ކުރީ ފޯނުންކަމަށާއި، އެގޮތުން  

އިތުރު އިޢުލާނަކާ ނުލާ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޖީސެކްޝަނުން ލަފާދީފައިވަނީވެސް ފޯނުން  

 . ކުރެވުނު މުޢާމަލާތުގައިކަމަށެވެ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނަން ނޯޓްކުރެވުނު   ގެ   2020ޖަނަވަރީ  07  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނިންމުމާ ގުޅިގެން

ގައި ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ   2020ޖަނަވަރީ  20ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް 

މި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި  . އެވެއެ ތަނުން އެއް ކުންފުންޏަކުން އެކަނިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެ 

ރެޖިސްޓްރޭޝަން މިފަހަރު ބިޑު ހުށަހެޅިއިރު ރިނިއުކޮށްފައިވާކަމާއި، މިފަރާތުން އެކަނި ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާތީ  

ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްގެންވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައިވާތީ މި ބިޑަކީ ކޮލިފައިވާ ބިޑެއްކަމުން   4

ގައި ބޭއްވި ބިޑު ކޮމެޓީގެ   10:45ގެ  2020ޖަނަވަރީ  20ޙަވާލުކުރުމަށް  މިފަރާތާ މަސައްކަތް

 . ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެއެވެ

ފޭދޫ ސްކޫލުގައި  .ވަނަ އަހަރަށް ށ 2020މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ބިޑު ކޮމެޓީއިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން  

ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ކުންފުންޏަށް ޙަވާލުކޮށް މަސައްކްތުގެ  

ވާކަމާއި، އެގޮތުން މި މަސައްކަތް  ގައި ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައި 2020ޖަނަވަރީ   27އެއްބްސްވުމުގައި  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފޭދޫ ސްކޫލުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނިން  .ށ

ނިންމާފައިވާކަމާއި އެއްބަސްވުމާ އެްއގޮތަށް އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މަސައްކަތް ނިމުމުން ދީފައިވާކަން  

 . ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ

މި މައްސަލައިގެ ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ބެލިބެލުމުން   ،ވީމާ، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމެވީ

މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައި އެވާ ކަންތައްތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއް 

ޤީޤުކުރިނަމަވެސް ޖިނާޢީ މިންގަނޑުން ކޮރަޕްޝަންގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙް 

 ށް ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަކުށެއް ސާބިތުކޮށް ދެވިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ 

22/04/21 

 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނާޖައިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް   ،މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު

ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމެއްކޮށްފައިވާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް 

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނަކުން ޚިދުމަތެއް   ،ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާގެ  - ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެންޓި ހޯދަންވާނީ، އެނޫން

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)    12.05)ގެ  R-20/2017ލިޔުމަކުން ލިބިގެންކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (

އިފައިނުވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދަ މަޝްވަރާގެ ލިޔުމެއް އެ ކައުންސިލުން ހޯދަ

ތާނގައި އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ފަދައިން މިކޮމިޝަނުގެ  

މަޝްވަރާގެ ލިޔުމެއް ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް  

 ނިންމީއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ނ.ކެނދިކުޅުދޫއަށް ދާ ޓީމުތައް މީގެ  

ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން ބައިތިއްބަނީ ކައުންސިލުގެ އިސް  އަހަރެއްހައި  05

މުވައްޒަފެއްގެ ގޭގައި ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަމުންދާއިރު ރަށުގައި 

 އެނޫން ގޮތްގޮތުން ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައްވެސް އަދި 

ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތްތައްވެސް ތިބިއިރު އެއިން އެއްވެސް 

ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބެމުންނުދާ ކަމަށާއި، ދާދިފަހުން ކެނދިކުޅުދޫ  

ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުނު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް އަތޮޅުގެ 

އިން  2020ޑިސެންބަރު   17 ރެފްރީންވެސް 03 އެހެން ރަށްރަށުން ދިޔަ

އަށް ބައިތިއްބާފައިވަނީވެސް އެ  2020ޑިސެންބަރު  27ފެށިގެން 

 .މުވައްޒަފު ގޭގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

31 

22/04/21 

 

ކުއްޔަށްދިނުމަށް  ރ.އަލިފުށީ އިރުމަތީ ބަނދަރު ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ އޮޑިއެހެލާ ބިން އަލިފުށީގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް  

ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުން  2012މޭ  15

އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަން އެނގެން  ، ބާޠިލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް

މި ހިނގާ ކައުންސިލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަމަ އެފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ބިން   ،އޮތުމުންނާއި

ރ.އަލިފުށީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ 

އި ވަނިކޮށް  އޮޑިއެހެލާތަން، އަލިފުށީގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ކުއްޔަށްދީފަ

ނިމިދިޔަ ކައުންސިލްގެ ދައުރުގައި  އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އަލުން އެފަރާތަށް އެ ބިން    ،ކުއްޔަށްދީފައިވަނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރި މައްސަލަ ބަލައި

މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މި ކުއްޔަށްދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީކަން 

ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 ނިންމީއެވެ. 

އެގްރިމެންޓު އުވާލާފައި ވަނިކޮށް، މި ހިނގާ ކައުންސިލުން ދެވަނަފަހަރަށް 

 .ހަމަ އެފަރާތަށް އެގްރިމެންޓް އައުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި  

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު އެކުލަވާލާފައިވާގޮތުން ބައެއްގެ ހައްގުތަކެއް  

ހަމަވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި  ގެއްލޭކަމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ގޯއްޗަށް ޝަރުތު 

މަދު އަދަދެއްގެ ގޯތި ދޫކުރާއިރު ގޯތިން މަހުރޫމްވާނެ ފަރާތްތަކެއް ތިބޭނެތީއާއި އެހެންނަމަވެސް  

ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ދީގެން ބަޔަކަށް ގޯތި ލިބުމަކީ އެ ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު  

ދިނުންކަމަށް ނުބެލެވޭނެތީއާއި ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތައް  ފައިދާއެއް ހޯދައި 

ބެލި ބެލުމުންވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ލިބޭނެ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަން ތަހުގީގަށް  

އްގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވޭތޯ  ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި މި ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓަކީ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެ

ބެލުންކަމަށްވާއިރު މި މައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލަކަށް ވުރެ  ބޮޑަށް އެ  

ޝަކުވާއަކީ ހައްގުތަކެއް ގެއްލޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކަށް ވާތީއާއި މި މައްސަލަ  

ގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ އާއި އއ.ތޮއްޑޫ އިން ގޯތި  ދިރާސާކުރިއިރު ކޮރަްޕޝަން 

ވަނަ   75ދިނުމުގެ ކަންކަން އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ 

 ނިންމީއެވެ. ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 

ގޯތި ދޫކުރުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ   010އއ. ތޮއްޑޫން  

ގުޅިގެން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި "ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ޢުޞޫލް"   އިޢުލާނާ

އެތައް ފަރާތްތަކެއްގެ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލިގެންދާ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާކަން 

ލިބޭގޮތަށް  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި މިގޮތުން ވަކިބަޔަކަށް މަންފާ 

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފަރުމާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް  

 .ބުނާ މައްސަލަ

32 

26/04/21 

 

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެމަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަސައްކަތް  

ލިބިދާނެތީ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރީކަމަށް ބުނިނަމަވެސް ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  

  31ތާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ދެ އިޢުލާން ކަމުގައިވާ  މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވަނީ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ މަސައްކަ 

އިޢުލާނަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް   ގެ 2020ޖަނަވަރީ  28އިޢުލާނާއި  ގެ 2019ޑިސެމްބަރު 

ލ. ކުނަހަންދޫގައި ކްރިކެޓް ޕިޗެއް ައޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށާއި ފުޓްބޯޅަ 

ކުނަހަންދޫ  ދަނޑުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ދެ     ޑިސެންބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ  2019ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާޟިރުވެފަ ނުވާކަމާއި، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތަށް ކުރެވުނު ތިންވަނަ އިޢުލާނަށް  

ލޫމާތު ސާފުކުރިނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސޯލްޓްރޭޑް  ފަރާތަކުން މަޢު  4

ގެ   2019ޑިސެމްބަރު  31 އިންއިދާރާ  އްދުންމަތީ ކުނަހައްދޫ ކައުންސިލްހަ، ވިޔަފާރިއެއް ނުހިމެނޭތީއާއި

ސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސޯލްޓްރޭޑަރ ވިޔަފާރި އިން އަންދާ އިއުލާނާގުޅިގެން

ރުމަށް އެމަސައްކަތަށް  ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވެ އެކަން އިސްލާޙް ކު

ކުރީކަން އެނގޭތީ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން   ލާންއިޢު ގައި  2020ފެބްރުވަރީ  02 ފަހަރަށް ދެވަނަ

ވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެން އޮތް މަސައްކަތެއް  އެމަސައްކަތަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރީ ޝަކު

ނުދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމަށް ނުބެލެވޭއިރު، އިސްވެ ދެންނެވުނު ދެ މަސައްކަތަކީ ވެސް ބަޔަކާއި  

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކަށް ނުވާތީއާއި، ކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު، ވަކިމީހަކަށް  

މަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީ، މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނު

ބިޑު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރާއިރު، މިކަން ގެޒެޓު ކުރުމަށާއި، ބިޑު ބާޠިލުކުރެވޭނަމަ  ، ނުކުރުމަށާއި

އި، މިއީ ޝަކުވާތައް  ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑު ބާޠިލުކުރިކަން އަންގަން ފެންނަކަމަށާ

 އެވެ.މަދުވެގެންދާނެކަމެއްކަމަށް ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް ނިންމީ

އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް ބުނެ އެ ދެ  

 .އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅައިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމުންނާއި، މިހާރު ލިބިފައި ހުރި  

 ނިންމީއެވެ. މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ތަޙުޤީޤު ފަށާނެ އަސާސެއް ނެތުމުން، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

އަހަރު ނައިފަރަށް ކުރި ވަނަ  2018ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު 

ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް 

 .ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑުން ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ރުއްގަސް  ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެމީހެއްގެ ގޯތިން ބޭރު އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްގައި ޢާންމު ރައްޔިތުން 

އެފަދަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޢާންމުން އިންދާފައިވާ ރުއްގަސްތަކަކީ އެއްވެސް    ،އިންދުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށާއި

ރައްޔިތެއްގެ މިލްކެއް ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނުބަލާނެކަމަށާއި އެފަދަ ރުއްގަސް އެ  

އިޢުލާނުން   ގ2015ެއޮގަސްޓު 26 އިން އުންސިލްގެ އިދާރާއިހަވަންދޫ ކަ ، އިދާރާގެ ފަރާތުން ނަގާނެކަން

ޢާންމުކޮށް އަންގާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިހަވަންދޫގައިހުރި ހުސް ބިންތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  

 އެ   ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަން ތަނުން ނެގުމަށް އަންގައި  7އެންގުމަކާއި ނުލައި އިންދާފައިވާ ރުއްގަސްތައް  

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ގޯތިން ބޭރުގައި ރުއްގަސް އިންދުމަކީ މަނާކަމެއްގެ  

ނިންމާފައިވީނަމަވެސް ބައެއް ކައުންސިލަރުންގެ ކަމުގައި ކައުންސިލުން 

ޢާއިލީ ފަރާތްތަކާއި ރަޙުމަތްތެރިން މުޅި ރަށުގެ ހުސްބިންތަކުގައި ރުއްގަސް 

 .އިންދާފައިވާއިރު އެކަން މަނާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ގައި  2012ޖޫން  5މުއްދަތުގައި ނުނަގާ ހުންނަ ރުއްގަސްތައް އެ އިދާރާއިން ނަގާނެކަން އަންގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ އަށާރަ ވަނަ ޖަލްސާއިން  2012އިޢުލާނުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

ގައި  2020ސެްޕޓެންބަރު  22ން ނިންމައިގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެކެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި 

އެ އިދާރާއިން އެންމެ ފަހުން ރުއްގަސް އިންދުމުގެ ހުއްދަދީފައިވަނީ     ،މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި

ހުއްދަނެތި ރުއްގަސް އިންދާފަރާތެއް އެނގިއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް ލައްވައި   ،ވަނަ އަހަރުކަމަށާއ2005ި

ނޭނގި އިންދާފައިވާ ރުކެއްނަމަ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް   ،އެތަނަކުން ރުއް ނަގުވަނީކަމަށާއި

 ނިންމީއެވެ.ޢަމަލުކުރަނީކަމަށް ބުނެފައިވާތީ  މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

26/04/21 

 

ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއި އެ އެޖެންސީގެ ދަށުން  

ގައި    2020އޮގަސްޓު  12ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ އޭސީތައް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އިންޞާފުން ނޫންކަމަށް ޝަކުވާގައި   ކޮށްފައިވާ

ށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތުގެ  ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ބިޑް ހު

އެންމެ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުން 

ރުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން  މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާކަމަށްވާތީއާއި، އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކު

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ 

 ނިންމީއެވެ. 

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއި އެ އެޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި 

ޓަރުގެ އޭސީތައް ހިންގާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެން

ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު 

 .އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ކުރުމަށް  ރަށު މަގުތަކުގެ ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  ގދ.މަޑަވެލި ބަނދަރާއި އެ

ވަނަ އަހަރު ޙަވާލުކުރި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަކާ   2017ވިޔަފާރިއަކާ 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެގްރީމެންޓް އައުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަމަވެސް   01ނުލައި 

ޢުލާނުކުރުމެއް ނެތި އެއްބަސްވުން އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އެއްބަސްވުން އައުކޮށްދީފައިވަނީ އި

އައުކޮށްދިނުމަށް، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގދ.މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ  

މި މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް   ،ދަށުންކަމަށްވާތީއާއި

އެނގެން ނެތުމުންނާއި، އެ ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް  ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން  

މަޑަވެލި ބަނދަރާއި އެރަށު މަގުތަކުގެ ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް   ގދ. 

އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން  03ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މީގެ 

ލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ޙަވާ

އަހަރު ދުވަހުގެ  01ހަމަވެފައިވާތީ އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި 

މުއްދަތަށް އެގްރީމެންޓް އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އިޢުލާނެއްކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް  ،  ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި

ވުރެ ކުޑައަގެއްގައި އެ  ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނަމަ މިހާރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަގަށް

މަސައްކަތްކުރުމުވުގެ އިޙްތިމާލު އޮތަތީއާއި ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި ގެންދިއުމަށްޓަކައި،  

އެކަމަށް ޤާބިލް ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  

އްކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ގދ.މަޑަވެލީ  މުއްދަތު ހަމަވުމުން އިޢުލާނެ

 ނިންމީއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް  

29/04/21 

 

 ، އާންމު ސުވާލުތަކެއްކަމަށް ވާތި ،ކުރުމުގެ ކުރިން ކުރާ ސުވާލު ތަކަކީލައިސެންސް ދިނުމަށް ޓެސްޓު 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދެވި ފެއިލްވުމާ ގުޅިގެން އަލުން ޓެސްޓު ހަދަން ބުނުމަކީ  

އިދާއެއް  މި މައްސަލައިގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފަ ،ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަދި ވަކިފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން  

(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2/2000މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި

އް އެކުލެވިގެންވާކަން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ

މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު   ، ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް  

 

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ގޮސް ސައިކަލް 

ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކޮށް  ދުއްވަން ފެށުމުގެ ކުރިން  

ފެއިލްވީކަމަށް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެކަމާ ޙަވާލުވެ ހުރި  

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އަލުން ފައިސާ  ފަރާތުން

ދައްކައިގެން ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވާން ޖެހުމަކީ ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް 

 .ދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަމެ
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ދަތުރުތައް ނޫން ދަތުރުތައް   ޑިންގީގައި މުންޑޫގެ  އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދުއްވާ  19-ކޮވިޑް 

، އަންގާފައިވީނަމަވެސްގައި  2020މޭ  05ނުކުރުމަށް އެފަރާތަށް މުންޑޫ ކައުންސިލް އިން 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ހުއްދަދެމުންގެންދާ "ވުނަ" ޯޕޓަލްއިން އެ ފަރާތުގެ ޑިންގީއަށް އެކިއެކި  

ގައި ވެސް ދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި އޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚްތަކުގައި    2020މޭ    05ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ  

ދަދެއްގެ ހުއްދަ "ވުނަ" ޯޕޓަލް އިން ދީފައިވާކަމަށް މި މައްސަލާއާ ގުޅިގެން  ވެސް އެ ފަރާތަށް ގިނަ އަ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި އަމުރުގެ ޖަވާބުގައި ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  

 ގުޅިގެން ދުއްވާ   އާ  19- އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  ކޮވިޑް

އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދުއްވާ ޑިންގީގައި  19-ކޮވިޑް 

އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހެލްތް ްޕރޮޓެކްޝަން 

ގެމަތިން، ކަމާބެހޭ  އެޖެންސީ (އެޗް.ީޕ.އޭ) އިން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލު 

އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ނަގައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް، މުންޑޫ 

ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، މުންޑޫގެ  

ދަތުރުތައް ނޫން ދަތުރުތައް އެ ޑިންގީގައި ނުކުރެވޭނެކަމަށް 

 .އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ްޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ީޕ.އޭ) އިން   ޑިންގީގައި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހެލްތް

 ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ނަގައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް،  ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގެމަތިން، 

ދަތުރުތައް ނޫން ދަތުރުތައް   ޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، މުންޑޫގެމުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރި

 ،އަންގާފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ޑިންގީގައި ނުކުރެވޭނެކަމަށް 

ސީއިން އަންގާފައިވާ  އާ ގުޅިގެން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ހެލްތް ްޕރޮޓެކްޝަން އެޖެން 19-ކޮވިޑް 

، އެނގުންތަކާއި، ކައުންސިލްތަކަށް އެ އިދާރާތަކުން އަންގާފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ އެންގުންތަކާއި

"ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުމާ ގުޅޭގޮތުން  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަތުރުކުރަން  ، އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑުލައިން" 

ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާކަމާއި، އަދި އެފަރާތަށް މުންޑޫ  

ކައުންސިލުން އެންގި އެންގުމަކީ އެ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ދަށުން އެ ޙާލަތުގައި  

 ނިންމީއެވެ. ނެކަމަށްވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުނުކުރާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވިދާ
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ވަކި ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން އުޅޭކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ނެތަތީ މި  

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށާއި، ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާއި ހުވަދޫގެ ޖަމިއްޔާއަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ  

 26( FNK/HAD/2019/04) އާއި 2017އޮކްޓޫބަރު  FNK/HAD/2017/04 )24ނަންބަރު 

) އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ކަރަންޓް ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ނުވާތީ، މި  2019ޖޫން  

ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމުގައިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  ،  ފައިސާ ހޯދުމަށާއި، ހޯދުމަށްފަހު މި ކޮމިޝަނަށް އަންގައި

  ނިންމީއެވެ. ންގުމަށްފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް އެ 

ގދ.ހޯނޑެއްދޫގެ ގެއެއް ނުދައްކާހުރި ކަރަންޓްބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 

(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެ،  100,000ފައިސާގެ ޢަދަދު 

މިއަދާހަމައަށްވެސް މި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވިނަމަވެސް ސިޔާސީ 

 މި ގެއަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ނުފޫޒުން ގއ.ހޯނޑެއްދޫ އިންޖީނުގެއިން

 .ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފ.އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދިގު ހޯލުގައި ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް  މުވައްޒަފަކާ ބޭނުންވާ ވެލި ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާނުލައި އެ މަދުރަސާގެ 

ބުނެފައިއޮތްނަމަވެސް، ވެލި ހޯދާފައިވަނީ އެމަދުރަސާގެ ހޯލުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް 

ވަނަ    1(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު)އަށް    R-20/2017ކުރުމަށްކަން އެނގޭތީއާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު  

(ދެ ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ   2000.00ގައި 2އިޞްލާޙު ގެނެއުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފ.އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދިގު ހޯލުގައި

ބޭނުންވާ ވެލި ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާނުލައި އެ މަދުރަސާގެ  

 .މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ްޕރޮކިއުމެންޓުތަކުގައި، އެވަގުތެއްގައި އެފަދަ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުންނަ އަގުތަކަށް  

ގެންވާ ހެޔޮ އަގަކަށް ލިބޭނަމަ ހޯދިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ފ.އަތޮޅު މަދުރަސާއިން  ބަލާއިރު، އެކަށީ 

އެމަދުރަސާގެ ހޯލުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވެލިގަނެފައިވަނީ  

އި އަގުބެލުމަށްފަހު އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް  އެރަށުގައި ވެލި އެރުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ފޯނުން ގުޅަ

(ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ރުފިޔާއަށް ކަން  480.00ގޯނި ވެލި ޖުމުލަ  60ވެލި ވިއްކާ ފަރާތުން 

އެނގޭތީއާއި އަދި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފ.އަތޮޅު  

ންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މި މައްސަލައިގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު  މަދުރަސާގެ މުވައްޒަފު ނޫ

ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަދި ވަކިފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން  

ން ހުއްޓުވުމާއި  (ކޮރަްޕޝަ  2/2000ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  

 ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަށް  

29/04/21 

 

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާން   2020ސެްޕޓެމްބަރު  14ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ރީތިގަހެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވިއްކާފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް  

ންފުންޏަކަށް އެފަރާތުން އެދުމުން  އެރަށު ކުރިމަގު އަވަށު ގަބުރުސްތާނުގައި ވެއްޓިފައި އޮތް ގަހެއް ކު 

އެއްވެސް އަގަކާނުލާ އެތަން ސާފުކުރާގޮތަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި މި ކުންފުނި އެދުމުގެ މަތިން ކުރިމަގު  

  8,000.00އަވަށު ކުރީގެ އިންޖީނުގެ ހުރި ގޯތި ތެރޭގައި އިންޖީނުގެ މައްޗަށް އޮތް ގަހެއް އެފަރާތަށް 

ކި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ޖަމާކުރީ އެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ކަމަށްވެސް އެ  (އަށްހާސް ރުފިޔާ)އަށް ވިއް

ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ގަސްވިއްކާލުމުގެ ކުރިންވެސް އެ ގަސް ހުރިތަނުން ނަގައިދިނުމަށް ކުރިމަގު  

، އެ ގަސްވިއްކާލި  އަވަށުގެ ޖަމިއްޔާއަކުން އެ ކައުންސިލްގައި އެދިފައިވާކަމަށްވެސް އެ ސިޓީގައިވަކަމާއި

ފައިސާ ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވާ އެ ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ބަލައިގަންފައިވާ  

ރަސީދުން އެނގޭކަމާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ލ.ފޮނަދޫގައި ހުރި ދުވަސްވީ ގަހެއް ވިއްކާލާ އެފައިސާ  

 ހުރި ދުވަސްވީ އާސާރީ ގަހެއް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ލ.ފޮނަދޫގައި

ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރާ ބަޔަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ގަސް 

ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިސާބުތަކަށް  

 .ނުވައްދައި، ވަކި ބަޔަކަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އްލަ ފަރާތަކަށް އެފައިސާދީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޖަމާނުކޮށް އަމި

ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދާދިނުމުގެ ޢަމަލެއް   ،ހޯދާދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

 ނިންމީއެވެ. ހިންގާފައިނުވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ހުރުމުން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 
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  42/ 2020އަދި  2020/41، 2020/40މައްސައިގެ ޝަކުވާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

އިއުލާންތަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ޢާންމު  

ންކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ނުކުރާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ތަކެތި ސަްޕލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢްލާ 

ދަށުން އޮޓޯމެޓިކް ގްލޫ ބައިންޑިންގ މެޝިނެއް ހޯދުމަށް    2020/40ބުނެފައިވީނަމަވެސް އިޢްލާން ނަންބަރު  

ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި މި   4އިޢްލާން ކޮށްފައިވާއިރު މި އިޢްލާނާ ގުޅިގެން 

ފަރާތެއްގައިކަމަށް    2ޝަނުން ބޭނުންވާ ރިކުއަރމަންޓް ހަމަވަނީ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމި 4

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އައިޓީ ޑިާޕޓްމަންޓުން ހުށަހެޅުންތައް ބެލުމަށްފަހު ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި  

ނީ  ރިކުއަރމަންޓް ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަ

ގެ ދަށުން އިލެކްޓްރޯނިކް   2020/41އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށެވެ. އިޢްލާން ނަންބަރު 

ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.    2ކަޓިންގ މެޝިނެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢްލާނާ ގުޅިގެން  

ނުންވާ ރިކުއަރމަންޓް ހަމަވަނީ އެންމެ  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭ 2އަދި މި 

ފަރާތެއްގެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑިާޕޓްމަންޓުން ހުށަހެޅުންތަކުގެ ސްެޕކްސް  

ބެލުމަށްފަހު ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި ރިކުއަރމަންޓް ހަމަވާ ފަރާތަކީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ  

 2020/42. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވެސް އެ ފަރާތާއެވެ. ނަންބަރު ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.    5އިޢްލާނާ ގުޅިގެން ބެކަްޕ ބެޓްރީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  

ރިހަމަ ނުވާތީ ބާޠީލް  ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުން ވަނީ ލިޔެކިޔުންތައް ފު 4ފަރާތުގެ ތެރެއިން  5ނަމަވެސް މި 

ކުރެވިފައެވެ. ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެއް ކުންފުންޏަކުންނެވެ. އެފަރާތުން  

ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހިމެނޭ ކޯސްޓް ްޕރޮޕޯސަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަންޓައިމް ގަޑިއާ  

ވާތީ އެފަރާތާ މުޢާމަލާތްކުރުމުން ކޮމިޝަނުގެ ރިކުއަރމަންޓާ  ްޕރޮޑަކްޓް ބްރޯޝަރގައިވާ ގަޑި ދިމާ ނު

ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ސްޓޭޝަނަރީއާއި  2020

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ނުފޫޒު  އެހެން ތަކެތި ހޯދުމުގައި އިލެކްޝަންސް

ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ޢާންމު ނުކުރާ 

އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ބައެއް ތަކެތި ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް 

 .އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެއްގޮތަށް ޔޫ.ީޕ.އެސް އެއްގަޑިއިރަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ  

އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަނުން އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު ޔޫ.ީޕ.އެސްތައް ކޮމިޝަނުގެ ރިކުއަރމަންޓަށް ފެތޭކަމަށް  

އިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ބުނެފަ

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި   ،މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި

 ދަށުން ބައެއް ތަކެތި ްޕރޮކިއަރ  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް ނަމަވެސް އާއްމުނުކުރާ އުޞޫލެއްގެ 

ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ އުސޫލުކީ ކޮބައިކަމާއި އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ގަންނަން އުޅޭ ތަކެތީގެ  

ތަފްސީލު ލިބިފައިނުވާތީ އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ކޮން ފަރާތެއް ކަން އެގެން ނެތަތީ އެކަން އިތުރަށް  

، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ނުހިމެނޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  ބެލޭނެކަމަށް ނުފެނެއެވެ. ވީމާ

 ށް ނިންމީއެވެ. ނުކުރުމަ
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ވަނަ   20އެފެއާޒްގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ގައި ބޭއްވި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  2020އޮގަސްޓު  24

ބައްދަލުވުމުން، ވަރކް ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވާތީއާއި، ްޕރޮޖެކްޓްގެ  

ސައިޓް ލޮގްއާއި ްޕރޮގްރެސް ރިޕޯޓްތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އެންގުމުން އެ ތަކެތި ކޮންޓްރެކްޓަރ  

ްޕރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނަސް،  ، ސައްކަތުގެ ަޕރފޯމަންސަށް ބަލާއިރުހުށަހަޅާފައި ނުވާތީއާއި، މަ

  56.4އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތް ނުނިންމޭނެކަން ޔަޤީންކުރެވޭތީ، އެއްބަސްވުމުގެ 

ގެ ޔައުމިއްޔާއިން ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއްވަސްވުން ބާޠިލްކުރުމަށް ނިންމިކަން އެ ބައްދަލުވުމު 

އެނގޭތީއާ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެ  

މި މައްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ  ،  މިނިސްޓްރީން ޚިލާފުވެފައި ނުވާތީއާ

 ނިންމީއެވެ. މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ނ.ލަންދޫ މިސްކިތް  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާއެކު އެ މިނިސްޓްރީން 

 .ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ދޯނިތަކުގެ ވެރިފަރާތުން ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ދޯނިން މަސް ކިރައިގެން ލިބޭ ފައިސާއަކީ  

ދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަށް ނުވާނެތީއާއި، އެގޮތުން، މިހާރު ދޯނީގައި ހުރި ކެޔޮޅު ވަޒީފާއިން  

އާއި، އެކަމުގައި މިފްކޯއިންނާއި ކޫއްޑޫއިން  ދުރުކުރުމުގެ ބާރު ދޯނީގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާތީ

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު، އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް 

ކޫއްޑޫ    މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްެޕނީގެ ދަށުން ހިންގާ

ޖެހޭ  ފިޝަރީޒް ކޮމްްޕލެކްސްއަށް ކިރުވާފައިވާ މަސް ދޯންޏަށް ދޫކުރަން

ފައިސާ ހޯދުމަށް މިފްކޯއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ އެއްގޮތަށް ފޯމު 

ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އެކުންފުނީގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް މަންފާވާގޮތަށް އެ 

45 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި، އެ ކުންފުނިތަކުން އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ  

ން އާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަމަށް އެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒްގެ  ކޫއްޑޫއި

ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކީ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ  

ރެވޭތީ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަންގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނޫންކަން ފާހަގަކު 

 ނިންމީއެވެ. ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

ފަރާތުން އެންގި އެންގުމަކަށް އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުގެ 

ޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް ނުރުހުމުގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ އެކައުން

 .ބުނާ މައްސަލަ
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މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން އެ   2މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްިޕޓަލަށް 

އެވަޒީފާ ވަކިބަޔަކަށް ދޭން   ،އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ގައި  2020ނޮވެންބަރު  08ހޮސްިޕޓަލުން 

އިވެލުއޭޝަންއިން   ،މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ވަޒީފާ ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ  

ން ވަނަ އަށް އެންމެ މަތީން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ދެފަރާތަށްކަމާއި، އަދި  އިވެލުއޭޝަންއިން ދެވަނަ އަދި ތި 

ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްިޕޓަލްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގައި  

 .  ނިންމީއެވެމައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް

ބޭނުންވެގެން އެ  މުވައްޒަފުން 2އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްިޕޓަލަށް 

 137-ގައި ނަންބަރު 2020ނޮވެންބަރު  08ހޮސްިޕޓަލުން 

R/IU/2020/153H   ްއިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެވަޒީފާ ވަކިބަޔަކަށ

 .ދޭން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

46 
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ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު

ލިބިފައިވާކަމާއި، އެ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ފްލެޓްތަކުގެ  ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން 

 ނިންމީއެވެ.  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް މައްސަލަބަލާ ކޮމެޓީއިން ބަލާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ މި

ކެޓެގަރީން ފްލެޓަށް     H7ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ "ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ 

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ފްލެޓު ގެއްލިފައިވަނީ 

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު 

މިކަމާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  ، މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި

ޕޮއިންޓު ދިން މިންގަނޑު ފްލެޓް   ހަމަވިއިރުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް

ކޮމިޓީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މިންގަނޑު އިޢުލާން 

ކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައި ކަމަށާއި، 

އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ 

ރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  ހުށަހެޅުމުގެ ފު 

ޕޮއިންޓް ދިން މިންގަނޑު ޢާންމުނުކުރީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މަންފާއެއްވާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

29/04/21 

 

ކޮމާޝަލް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ކުރިންވެސް އެޗްޑީސީއިން ބިން ވިއްކާފައިވާ  100ހުޅުމާލޭގެ 

ގައި މި   2017އޮކްޓޫބަރު  8އުސޫލާއި އިޖުރާތުތަކާ އެއްގޮތަށް ބިންތައް ވިއްކުމުގެ ލަފަޔަކަށް އެދި 

ގައި މި   2018އޮކްޓޫބަރު  9 ކޮމިޝަނުގައި ސިޓީއަކުން އެދިފައިވާކަމަށާއި މި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި

ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވަނީ ކޮމާޝަލް ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި ކުރިންވެސް ޢަމަލުކުރަމުން އައި  

 އުސޫލުކަމުގައިވާ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.  

ކުރުމަކާ ނުލައި  މިދެންނެވުނު ލަފާ ދިންފަހުން، އެޗްޑީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން އިޢުލާން 

ގައި ކުންފުނީގެ    2020ސެޕްޓެންބަރު    17"ޑައިރެކްޓް އެލޮކޭޝަން ޮޕލިސީ" ގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދެވޭގޮތަށް،  

އެ ނެއިބަރހުޑެއްގައި އުޅޭ    ،މެނޭޖްމަންޓުންނާއި ބޯޑުން ޮޕލިސީއެއް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޮޕލިސީގެ ދަށުން

ޑިމާންޑް އޮންނަ، ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ލިބެން ނުހުންނަ ްޕރޮޑަކްޓާއި    މީހުންނަށް ބޭނުންވާ، އެ ްޕރޮޑަކްޓަކަށް

ހުޅުމާލޭގެ އެޓްރެކްޝަން އަދި ވެލިއު އިތުރުވާކަންކަމަށް ބިންތަކާއި ތަންތަން   ، ސަރވިސްތަކަށްބަލައި

ހެދުމަށްފަހު  ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ދޫކުރަންވާނީ އެކަމަށް މާކެޓް ރިސަރޗް  

ކަމަށާއި މިގޮތަށް ދޭބިންތަކާއި ތަންތަން ދެވޭނީ އެތަންތަން މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި  

ޑިއުޑެލިޖެންސް ކްރައިޓީރިއާއެއް ފައިނަލައިޒްކޮށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ބޯޑުން އެްޕރޫވްކޮށްގެންކަމަށް  

ޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ފޮނުވައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު މިކަމަށް ޝަ

ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުން ޑިއު ޑެލިޖެންސްއެއް ހަދައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް އެވޯޑް  

ކުރާނީކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ބިޒްނަސްގެ ނޭޗަރއަށް ބަލައި "އެންކަރ ޓެނެންޓް"،  

ސްޓަމައިޒްޑް މޮޑެލްއެއް ޑިވޮލްޮޕކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ އެްޕރޫވަލްއާ އެކު ދެވިދާނެކަމަށް  ކަ

 ބުނެފައިވެއެވެ. "އެންކަރ ޓެނެންޓް" އަކީ ޑިާޕޓްމަންޓް ސްޓޯކަހަލަ ތަންތަނެވެ.  

ދީފައިވާގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްޑީސީއިން މި  ހައުސިންގެ ޔުނިޓްގެ ކޮމާޝަލް އޭރިއާ ކުއްޔަށް    8ހުޅުމާލޭގެ  

ތަނެއް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަން    5ހައުސިންގް ޔުނިޓަކުން    4  ،ކޮމިޝަނަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން

ތަކާ  ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް އެކިއެކި ކުންފުނި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ތިރީބުރީގައި (ގްރައުންޑް ފްލޯގައި) ހުންނަ 

އެކިއެކި ބައިތައް އުސޫލާ ޚިލާފަށް (ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުނުކޮށް) ހައުސިންގ  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯަޕރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ.) އިން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް، 

 .މައްސަލަ ވަރަށްކުޑަ ކުއްޔަކަށް ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ބައެއްތަންތަން "ޑައިރެކްޓް އެލޮކޯޝަން ޮޕލިސީ" ގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ 

ށް ގެންގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އިޢުލާންކޮށްގެން  ްޕރޮސެސް ކުރިއަ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ބައެއް ތަންތަނަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައާ  

އަދި އާންމުގޮތެއްގައި އިޢުލާންކުރަނީ    ގުޅިގެން އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފަކަށް ގުޅުމުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ކަމަށާއި އިޢުލާން ނުކުރާ ތަންތަނާ މެދު ޢަމަލު ކުރާނެގޮތެއް ކުންފުނިން  

ނިންމާފައިނުވާކަމަށާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ ގިނަ ލޮޓްތައް ހުރީ އެއްވެސްބަޔަކަށް ނުދީކަމަށާއި މި  

 އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.   ތަންތަނާމެދު ކުންފުނިން 

ވީމާ މި މައްސަލައިގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއް ކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް  

 ނިންމީއެވެ. ފެންނާތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

29/04/21 

 

ވ.ތިނަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ، މީގެކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން، އިވެލުއޭޓުކޮށް  

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައް ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުމުން އެއާއެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓުލިބުނުގޮތް  

ނަ އަހަރުވެސް މި ކޮމިޝަނަށް  ވަ 2021އިސްލާޙުކޮށް، މިހާރު ގޯތިދީ ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އަދި  

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އެކަންތައްތައް ބެލިއިރު، ވ.ތިނަދޫން ގޯތި ދިނުމުގައި މިހާރު މައްސަލައެއް  

 އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، ތަޙުޤީޤުނުކުރަން ނިންމާފައިވެއެވެ.  

މާގުޅޭ އިޢުލާންތައް ހަމައެކަނި  ޝަކުވާގައި، ވ.ތިނަދޫގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭއިރު، ގޯތި ދިނު

ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި  

ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް  

ތި ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް، ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  އިޢުލާންތަކާއި ގޯ

 އަދި ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ ފޯމްހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލެވެ. 

ފަރާތަކުން ރަށު ރަޖިސްޓްރީއަށް    4އެފަރާތުގެ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ގޯއްޗަށް ފޯމްލާން އިޢުލާން ކުރުމުން  

ބަދަލުވެފައިވާކަމަށާއި މި ފަރާތަށްވެސް މާކްސް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓް  

ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، ވަރަށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން، 

ކަމަށް ބުނާ  ތިދީ ނިންމާލާފައިވާކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފައިވާގޮތަށް އެރަށުން ގޯ

 .މައްސަލަ

49 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      47 / 39 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ނަންބަރެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްފައިހުރި   4ލިބުނުގޮތުގެ ލިސްޓަށް ރިފަރކޮށް 

 ތެރެއިން އެކަކަށްވެސް ގޯތިލިބިފައެއްނުވެއެވެ. ނަންބަރުތަކުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ކުދިންގެ ގޯތި އޮތުމުން ދެންހުރި    2ކުދިންގެ ތެރެއިން    3ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޢާއިލާގެ  

ޢާއިލާއެއްގެ ދެމަފިރިންނަށް ގޯތި ލިބުމުން    2ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިގޮތަށް ދިމާވާ    10ކުއްޖާގެ  

ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭ މީހާއަށް ކަމަށް   10ރުއަތު ލައިފައިވާކަމަށާއި އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބުނީ ގު

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވ.ތިނަދޫން ގޯއްޗަށް އެދުނުމީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، އެއްގެއެއްގެ  

އެއްގެ އެއްވެސްމީހަކަށް ގޯތިނުލިބޭނެ ޙާލަތެއް ބުނެދީފައެއްނުވެއެވެ.  ދެމީހުންނަށް ނުވަތަ ދެމީހުންތިބޭ ގެ

ނަމަވެސް ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްަޕގެ ހުރީ ގޯއްޗަށް އެދުނުމީހާ އެކަނިކަމަށް ވާނަމަ  

 ގޮތަށް  ޕޮއިންޓު އުނިކުރެވެއެވެ. އަދި އިސްވެ ދެންނެވި 10އޭނާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލައިން 

ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ދެމަފިރިން    5އެއްގޯއްޗަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ގޯއްޗަކަށް  

ކުރިމަތިލައިގެން އެ ދެމަފިރިންނަށްވެސް ގޯތި ލިބޭ ހާލަތު އަތުވެއްޖެނަމަ، އެތަނުން ގޯތިލިބެނީ އެކަކަށްކަމަށް  

ވެގެން ދޫކޮށްނުލާނަމަ އެކަން ނިންމަނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. ކަނޑައެޅުމުގައި ދެމީހުން އެއްބަސް

 އެހެންކަމުން މިކަމުގައިވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.  

ބަޔަށް   13ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފަހު ޝަކުވާއަކީ، ވ.ތިނަދޫ ފަރާތެއްގެ ބައްަޕގެ ތިނަދޫގައިވާ ގޯތި 

ގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ގޯތިލިބިފައި ނުވާކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. ޕޮއިންޓް  ބަހަންޖެހޭތަނެއްކަމަށް ނުބެލުމު

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެއެވެ. މިފަހަރުވެސް   71ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު، ފުރަތަމަފަހަރު އެފަރާތަށް 

 ނެތެވެ.ފުރަތަމަ  ޕޮއިންޓެވެ. އެ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް  71ލިބިފައިވަނީ  

ޕޮއިންޓްގެ ތަރުތީބަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮމެޓީން   ،ބުރުގައި ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލިއިރު

ހަދާ އިވެލުއޭޝަނަކުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. އެ އިވެލުއޭޝަނުގައި އެ ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް  

އެފަރާތަކީ މާލޭ މީހަކާ ކާވެނިކޮށްގެން މާލެ ބަދަލުވިފަހުން ތިނަދުއަށް    ،ނީދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައޅައިފައިވަ 

ނައިސް އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާތީއާއި އެފަރާތަށްވުރެ ގޯތި ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކެއް ތިބިކަމަށް  
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް  ކޮމެޓީއަށް ފެންނާތީކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ކުރީ ފަހަރާ ޚިލާފަށް ފަހުން ގޯތި ލި

ޕޮއިންޓް   71އެކުލަވައިފައިވަނީ މި ކޮމިޝަނުން ލަފާދިންގޮތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ތަރުތީބުންނެވެ. އެގޮތުން 

) ގުރުއަތުލާންޖެހޭ ފަރާތްތައް  28,29,30ގޯއްޗަށް ( 3ގޯތީގެ ތެރެއިން ފަހު  30ލިބުނު ފަރާތްތަކަކީ 

ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަކަށްވުމުން އޭނާއަކީވެސް މި   71ކީވެސް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އެފަރާތަ

ފަރާތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނިފައެއް   3ގުރުއަތުގައި ހިމެނޭނެ ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން ގުރުއަތުން ހޮވުނު 

 ނުވެއެވެ. 

ޕޮއިންޓެވެ.   52މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީވެސް ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް މަދުވެފައިވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައި އޮތުމުންނެވެ.  

 ޕޮއިންޓް އުނިވެފައިވެއެވެ.  25އެގޮތުން އެބައިން 

  މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅި ވީމާ، 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއްހިނގާފައި އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެންކަމުން  

 ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރަން  

29/04/21 

 

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އަދަދު ނޫހަށް ލިބިފައިވަނީ ކިހާވަރެއްގެ މަންފާއެއްކަން އެނގެން  

ނެތަތީއާއި، ދައުލަތަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ  

އާއެކީ ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތައް ހިއްސާކޮށް،  ކަމެއް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، ޝަކުވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގައި ދަންނަވައި، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް  

 ނިންމީއެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު ލޯންޗު ކުރި އޮންލައިން ނޫހެއް ގައި،   2021އެްޕރީލް     03

އި ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލިޔުމެއް އެ ނޫހުގެ ކޮލަމިސްޓެއްގެ ގޮތުގަ

ލިޔުއްވާފައިވާކަމަށާއި މިއީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެ ވަކި ފަރާތަކަށް 

ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ކުރިން މި ކޮމިޝަން   ،މުވައްޒަފެއް ހަމަޖެއްސި މައްސަލައަކީލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާއަކަށް 

ޑިސެންބަރު   16ކޮރަްޕޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް  ،ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިވެލުއޭޓު ކުރުމަށްފަހު

ގައި ބޭއްވި މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި، ޝަކުވާގައި ދެންހުރި   2019

ގެ  އެ ފަރާތް ތަޢުލީމް ހާޞިލުކުރި ކޮލެޖްގެ ފެންވަރާބެހޭ ޝަކުވާއަކީ މި ކޮމިޝަނު   ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

 ؛އިޚްތިޞާޞްއާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫންކަމުގައިވާތީއާއި

ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި ކައުންސިލުގެ 

ކަމަށާއި، އޭނާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު ގޮތް ބަލައިދިނުން އެދޭ  

އެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް 

 .ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

51 



 

 2021ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތައް      47 / 41 ޞަފްޙާ                2އެނެކްސް 

 

މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އެ ލިޔުމުގައި   ،އެ ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާއާގުޅޭ ލިޔުމަކީވެސް ހަދައިފައިއޮތް ލިޔުމެއްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

ބަޔާންކޮށްފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައިވެސް ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމާއި، 

ރިބާއަށް މާކްސްދީފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ވިއުގައިން ފެންނަންހުރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް  ތަޖު

ކަނޑައަޅައިފައިވާ "ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް" ކަމުގައިވާ "އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މެނޭޖްމެންޓް" އާ  

އިސްވެ ދެންނެވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   ،މަށްގުޅޭ މަޤާމުތަކުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައިގެންކަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވާތީއާއި، އެ ފަރާތް ލ.ފޮނަދޫ  

ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާއަކަށް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ މައްސަލައަކީ ކުރިން ބަލައި ނިމިފައިއޮތް މައްސަލައަކަށްވެފައި  

ލ.ފޮނަދޫ   ،ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ހިންގަންޖެހޭފަދަ އައުކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާތީއާއި އެ މައްސަލައާ

އެކި   ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދަން ދާ މީހުންނަށް އެ ފަރާތް ޖެއްސުންކޮށް

އެ ފަރާތުގެ   ،ރާ ކަމަށާއިބޭއަދަބީކޮށް މީހުންނާ މުޚާޠަބުކު ،ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ

ބައްަޕގެ ބޯޓުދޮށުގައި ބަނދަރުމަތީގައި މުދާ ބަހައްޓަމުންދާތީ ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  

އެކަންކަން ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް   ، ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ިމ   ، ގެ ލިޔުމަކީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމަކަށްވާތީޝަކުވާ  ،ކަމަށް ނުވާތީއާއި

 ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

05/04/21 

 

މި މައްސަލައަކީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބަލައި،  

މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން    ،މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މޭންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީ

ނީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއެއްގެ  މަޤާމުގެ  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ހިނގަމުންދަ ،ނުބެލުމަށާއި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި   ،ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ

ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަނީ    ، ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ދަތިތައް ބަޔާންކޮށް

ކާ ހުރެތޯ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބަލައިދިނުން އެދި މި މައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ކޮންސަބަބަ

ގައި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް   2020ޑިސެންބަރު  29(އެލް.ޖީ.އޭ) ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނިންމާ،  

އްސަލަ ނިންމިކަން ޝަކުވާ  އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) އަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި، މިގޮތަށް މަ

ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދާކަމުގެ   ލައިސަންސްފޮތާއި، ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި

ލިޔުން ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީގޮތުންނާއި 

 .އްލުންތަކެއް ވަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަނަފްސާނީގޮތުން ބޮޑެތި ގެ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

މައްސަލަ   ،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށް އެފަރާތުން ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރާ ގުޅުމުން ފޯނު ނުނަގާތީ

ނިންމިގޮތް އެފަރާތަށް އެންގިފައެއް ނުވާތީ، މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާގޮތް އެފަރާތުން މިފަހަރު ފޮނުވާފައިވާ  

 ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ ނުބަލާގޮތަށް  މި ،މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުވައި

05/04/21 

 

މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްނުކުރުމަށް   ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަްޕޝަންގެ އިޙްތިމާލެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

 ނިންމީއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  

 މައްސަލަ. ކަމަށް ބުނާ 
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08/04/21 

 

މި ޝަކުވާގައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީ،  

މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ނުކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް މި މައްސަލަ  

 ނިންމީއެވެ. ގެނައުމަށް 

އެކަޑަމީ މެދުވެރިވެގެން، މިނިސްޓްރީ  އިންޑިޔާގެ ކެރާލާގެ މާސްޓަރސް 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ ލިބުނު މީހަކު އެ އެކަޑަމީގެ  

އޮފީހަށް އިންޓަވިއުއަށް ދިޔަކަމަށާއި، އޭނާއަށް ވަޒީފާ ލިބުނުކަމުގެ 

ލިޔުންވެސް ލިބުނު ކަމަށާއި، އޭގައި އެއްވެސް ސަރވިސްޗާޖެއްގެ ވާހަކަ 

  150,000.00ކު މާސްޓަރސް އެކަޑަމީން އެދުނީ ނެތް ކަމަށާއި، އެކަމަ

ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު) ނަގުދު ފައިސާއިން ދައްކަން  2,100.00ރުޕީސް (

ކަމަށާއި، އަދި އެފައިސާ ސީދާ އެ އެކަޑަމީގެ އޮފީހަށް ދެއްކުމަށްވެސް 

އެދުނު ކަމަށާއި، އޭގެ ރަސީދެއް ދިނުމަށް އެދުމުން ރަސީދެއް ދިނުމަށް 

އި، އަދި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ކެންސަލްކުރާނެ ކަމުގެ  އިންކާރުކުރި ކަމަށާ

ބިރުދެއްކި ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ އެފަރާތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް 

ނުދައްކާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ސޮއިކުރަން 

ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އެހެން ޓީޗަރުންތަކަކަށްވެސް ދިމާވިކަމުގެ   މަޖުބޫރުކުރި

އިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ

 .ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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25/04/21 

 

ޝަކުވާގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިއެއް މިނިސްޓްރީގައި ހުރިއިރު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް 

ހިންގާފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ލައިގައި ބުނާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލަކީ  ގައި ގުޅުމުން، މައްސަ 2021މާރިޗު  20ފަރާތުގެ މޮބައިލް ފޯނަށް 

ވަނަ އަހަރު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި ހިންގި ކޮރަްޕޝަންގެ   2016

ބައިވެރިނުވުމުން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިއެއް މަޤާމުގެ   ޢަމަލުތަކުގައި
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަދަލުގެންނަން މަސައްކަތް ކުރުންކަމަށާއި މިގޮތުން ޑީސެންޓްރަލައިޒް ކުރުމުގެ  

ްޕރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ނުނިމެނީސް ލިޔުމެއް ދިނުމަށް އޭނާ ކައިރީގައި  

މަވެސް މި ލިޔުން އޭނާއަށް ނުދޭކަމަށާއި އަދި އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި  ބުނިކަމަށާއި، ނަ

ދޮގު ހެކިބަސްދީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މީގެއިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ކިކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް  ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާއިން ވަ 

އެފަރާތުން ދެކޭކަމަށާއި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށާއި  

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ހައިކޯޓުގައިކަމަށާއި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ މި ކަންކަމަކީ 

ގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައިގެން ސާބިތުކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް  ކޮރަްޕޝަން

ނުފެންނާތީއާއި، ދޮގުހެކި ދިނުމާއި ދޮގު ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  

ންކަން ކަމަށްނުވާތީ، މިބައި  މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަ

 ނިންމީއެވެ. ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ 

 .ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

29/04/21 

 

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލާއި މައްސަލަ ހިނގި ދުވަސްވަރު ޝަކުވާއިން  

އެނގެން ނެތުމުން ޝަކުވާގެ އިތުރު ތަފްޞީލްގެ ގޮތުގައި ގއ.އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލްގެ އޮފިސަރު ގޭގައި  

ގުނުގޮތާއި، އެ މަޢުލޫމާތު ދިނީ  ހުރެގެން އޯވަރޓައިމް އާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ނަގަމުންދާކަން އެ

ކޮންފަރާތެއްތޯއާއި، އެ މުވައްޒަފު ގޭގައި ހުރެގެން އޯވަރޓައިމް އާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ  

ނަގަމުންދަނީ ކޮން ދުވަސްވަރަކުން ފެށިގެންތޯއާއި، ގއ.އޮތޮޅު ހޮސްިޕޓަލުން އިޢުލާނުކުރާ މަސައްކަތްތައް  

ކަށް ދޭން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެއީ  އެ މުވައްޒަފު ބޭނުންވާ ވަކި ބަޔަ 

ކޮން ދުވަސްވަރަކު ކުރި ކޮން މަސައްކަތެއްކަމާއި، އަދި އޭނާ މަސައްކަތްކުރީ އެ މަސައްކަތްތައް ކޮން  

މައްސަލައިގެ  ފަރާތަކަށް ދޭންތޯ އަދި އެކަން އެނގުނީ ކިހިނެއްތޯ ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ދިނީ ކާކުތޯ ހޯދުމަށް  

ފަހަރެއްގެ މަތި އީމެއިލް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށް އެ   2ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 ނިންމީއެވެ. މައުލޫމާތުތައް މި ކޮމިޝަނަށް ޙިއްސާކޮށްފައެއް ނުވަތީ މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް 

އިސާ ގއ.އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލުގެ އޮފިސަރެއް ގޭގައިހުރެގެން އިތުރުގަޑީގެ ފަ

ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އެތަނުން އިޢުލާނުކުރާ މަސައްކަތްތައް އޭނާ 

 .ބޭނުންވާ ވަކި ބަޔަކަށް ދޭން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

29/04/21 

 

މި މައްސަލަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށާއި ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއަށްވެސް  

ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި އަދި އެއީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން ދިމާވެފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން  

ފައިވާކަމަށް އެ ފަރާތް މަޢުލޫމާތު  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް އަނގަބަހުން ބުނެ 

ހިއްސާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި މައްަސލައިގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދައި  

ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމެއްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީއާއި، ނަމަވެސް އިދާރީގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  

ހަމަނުޖެހި އޮތްކަމުގައިވާތީ، މިހެންކަމުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް   އިންތިޒާމްތަކެއް

 ނިންމީއެވެ. 

ޖުލައި   01އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން  

ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވައިޓަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން  2018

 އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ބަދަލުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ވަޒީފާވެސް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް 

މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ވައިޓަލް 

ގެ ނަންތައް މުވައްޒަފުން  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ކުރިމަތިލި

ހިމެނިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

ލިސްޓުގައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ލިސްޓުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން 

 ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން އޭނާއާ އެއްކޮށް ބަދަލުކުރި 

މުވައްޒަފުން އެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި، މި ތިން 

މުވައްޒަފުންވެސް ހިމަނާފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  

ލިސްޓުގައި ކަމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ޕޮއިންޓް    80  އެފަރާތަށް ކުޑަކުއްޖަކު ބަލަހައްޓާ އެކަނިވެރި މައެއް ކަމަށާއި، 

ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ނެތްއިރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ  

ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ   50މުވައްޒަފުންނަށް 

އިންސާފެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް 

ތު އޮތް ކަމެއްކަމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ފުރުޞަ

ވަނަ އަހަރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ  2018ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި، 

ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މާލޭ ސިޓީ  

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރި 
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

އްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު  މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ނެގި ލިސްޓާއި އެ މުވަ

ދަށުން ހޯދުމަށް އެ  "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު" ގެ

ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 

ގައި ލާފައިވާ ފޯމަށް އެދެވޭ   2021ޖަނަވަރީ    27އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރަށް  

 .ބުނާ މައްސަލަޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށް 

29/04/21 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އަށް ރީބްރޯޑުކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްއާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ ގްރޭސް  

ީޕރިއަޑުގައި ޚިދުމަތް ފެށިފައިނުވާ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ކުރިން ހުށަހެޅި ޝަކުވާގެ ތެރެއިން ބެލި  

  29ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި، "މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއިން ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް 

ގައި ދިރާގަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު   2013ޖަނަވަރީ 

ގެ މައްސަލައިގެ  ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނު 

ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤްކޮށް ކޮރަްޕޝަން އެކުލެވިގެން ނުވާ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި،  

ވީމާ މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އިވެލުއޭޝަންއާ އެއްގޮތަށް، މި މައްސަލައަކީ އެހެން ފަރާތަކުން  

އިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، އެ މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވާ  ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައިގައި ބަލައި ނިންމާފަ

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް   16/2010ފަދައިން ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

ވަނަ މާއްދާގައި   46ހަދައި ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަކީ އެ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ  ، ކޮށްފައިވާއިރުބަޔާން

ގަވާއިދަކަށްވާތީ، އެ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ގެނައުމަކީ  

އިޞްލާޙުތައް ގެނެވޭނީ ދައުލަތުގެ އެޓަރނީ    އެ ކޮމިޝަނަށް އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއި، އެ

ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދައިގެން ކަމަށްވާތީއާއި، އެ އިޞްލާޙުތަކަށް  

ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން  

ކު، އެ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްނުވާތީ  ކަމަށްވުމާއެ

އެ މައްސަލައާމެދު މި ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާވާ  

(ބްރޯޑުކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)  16/2010ގޮތަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޓީވީގެ ޚިދުމަތަކީ ގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން، އިންޓަ 

އެ ކޮމިޝަނުން ރެގިއުލޭޓްކުރާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އަށް ރީބްރޯޑުކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް 

 .ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ދެވިދާނެ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  އެ ޝަކުވާއެއް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެން 

 ނިންމީއެވެ. ފަރާތަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް 

08/04/21 

 

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ތަޖުރިބާގެ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އޭނާ 

 ، އެ ލިޔުމުގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ހިމަނާފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި ،ލިޔުމެއްކަމަށާއި

 A2ވަޒީފާގެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާއަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްކަމަށްވާތީ މި 

ފޯމް ހަދާފައިވާގޮތާއި އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފައިވާގޮތް ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ  

 މައްސަލަ  މި ކޮމިޝަނުން މި ،ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވައި

    ނިންމީއެވެ.ތަޙްޤީޤް ނުކުރާގޮތަށް

އޮފް ޓޫރިޒަމުން، ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މާކެޓިންގ މަޤާމަށް  މިނިސްޓްރީ 

ކުއްޖަކު ނެގުމާއި ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ސްޓޯކް ހޯލްޑަރގެ މަޤާމަށް ކުއްޖަކު 

ނެގުމަށް ދާދިފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެްޕލިކޭޝަންތައް 

ބަލައިގެންފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށާއި، ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  

 19ކުއްޖަކު އެްޕލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  21ންގެ މަޤާމަށް މާކެޓި

އެްޕލިކޭޝަން ޞައްޙަކަމަށް ނިންމާފައިވާ  02އެްޕލިކޭޝަން ބާޠިލްކޮށް 

 19ކަމަށާއި، އަދި ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ސްޓޯކް ހޯލްޑަރގެ މަޤާމަށް 

އެްޕލިކޭޝަން ޞައްޙަކަމަށް  03އެްޕލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 

 2021 މާރިޗު 31އެްޕލިކޭޝަން ބާޠިލްކޮށްފައިވާއިރު އަދި  16 އިނިންމަ

ގެ ކުރިން އިންޓަވިއުކޮށް ނިންމަން އޮންނައިރު އެްޕލިކޭޝަންތައް 

ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބާޠިލްކުރި ސަބަބެއް އަދިވެސް އަންގާފައިނުވާ 

 ފަރާތްތަކުގެ މާކްސް ޝީޓް  ކަމަށާއި، މި ދެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި

މިނިސްޓްރީގެ ސައިޓްގައި ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި ދެ މަޤާމަށް 

ކުދިންގެލިސްޓް މިނިސްޓަރުގެ އަތްޕުޅުގައި އޮތްކަމުގެ  ކުރިމަތިލި

މަޢުލޫމާތުވެސް ލިބިފައިވާތީ މިދެ މަޤާމަށް ކުދިން ނެގުމުގައި ކަމާގުޅުންހުރި 

ށް އެކުލެވޭކަމަށް  ވަރަށް ބޮޑަ އިސްވެރިން ނުވަތަ މިނިސްޓަރގެ ނުފޫޒު

 .ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުން ނަމުގައި ވިޔަފާރި  

ނަމެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި ނަމެއް އެހެން ފަރާތަކަށް  

 18/2014ކުރީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރކޮށްދީފައިވާކަން އެނގޭތީ އޭނާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ރިޖެކްޓް 

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ވިޔަފާރިވެރިއެއް ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް ވިޔަފާރީޔަށް ކިޔާނެ 

ނަމެއް ފާސްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ  

އި، ނަމަވެސް އެވައްތަރުގެ ބިޒްނަސްއެއް ޯޕޓަލްއިން ހުށަހެޅި ކަމަށާ
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މައްސަލަ  

 ނިންމި ތާރީޚް 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ގޮތް   ންމި މައްސަލަ ނި 

 ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ   14(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 

ފަދައިން ކަމަށް ބެލެވޭތީއާ އެ ނަން ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެކުންފުނިން  

ވަނީ ކުރިން ހަމަ އެނަން ރަޖިސްޓްރީ  ހުށަހެޅުމުން އެ ނަން އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދީފައި

ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމުންވެސް ރިޖެކްޓްކޮށްފައިވަނިކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މި   2ކުރުމަށް 

 14/05/2020މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދީފައިވާ ވިޔަފާރި ނަމުގައި  

ޒާވްކުރަން ހުށަހެޅުމުން އެ އެްޕލިކޭޝަން އެްޕރޫވްކޮށްދީފައިވާކަމާއި އެހެންނަމަވެސް  އެ ވިޔަފާރިނަން ރިގައި  

ގައި އެކްސްަޕޔަރ   08/06/2020ނަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުން އެ އެްޕލިކޭޝަން 

މަށް ހުށަހެޅުމުން  ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ ނަން ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރު

އެ ނަން އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދިނުމުގެ ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 

ހޯދައިދޭން ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވުރެ ބަލަންވާވަރަށް ނުބެލުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލުމުގެ  

ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ނަމެއްގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  ، އިހުތިމާލް ބޮޑުކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މި  

 އެ ކުންފުނިން  ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް

ހުށަހެޅުމުން އެ ނަން އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދީފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ނިންމާގޮތެއް  

މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވާ، އަދި މި  

ފައިވާކަމަށް މި މަރުހަލާގައި ބެލެވެން ނެތުމުން މި މައްސަލަ  މައްސަލާގައި ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ

 ނިންމީއެވެ.  ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެނަން ފާސްކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، 

އެކަމަކު ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް އެނަން ރަޖިސްޓަރީ  

 .ކޮށްދީފައިވަނީ އޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

 

 


