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ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ހ.މެލައިމް އަލްފާޟިލާ

މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،އެކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި

އާމިނަތު ރަޝީދާއަކީ ކަސްޓަމްސްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ފައިނޭންސް

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން ،މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް

ސެކްޝަނާއި އެޗް.އާރް ސެކްޝަނާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ޑިވިޜަންގެ

ނިންމީއެވެ.

ހެޑްގެ މަޤާމުގައިވެސް ހުރި ފަރާތްކަމަށާއި  ،އެފަރާތުންދަނީ ސިވިލްސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެމަހަކު މުސާރައިގެ

 3ބައިކުޅަ

އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ނަގަމުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
2

އެމް.އެން.އެސް.އެލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ޑެކް އަޅައިގެން

 2ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއްގައި

ކެންޓީނެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެމް.އެން.އެސް.އެލްގެ ފަރާތުން އޯގަސްޓް

އެމް.އެން.އެސް.އެލްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ކެފޭއެއް ހިންގުމަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތުގައި ކެފޭއެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް

2010

ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވީ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ފޯނުން

ގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން 22 ،އޯގަސްޓް  2010ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  12:00ގައި

ކަމަށްވެފައި އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ބިޑްތައް ބަލައިގަނެ އެބިޑްތައް ހުޅުވީ ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ

 10ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ބިޑް ޙާޟިރުގައިކަމަށް ނުވާތީއާއި ،މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ހާމަކަން ކުޑަ

1

 ،އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ

ސު މާރު
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

ރު
ކެ ނޑުމެއްނެތި އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއްވެސް ނަހަދައި ،ބިޑް ބަލައިގަތް

ގޮތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ޝައްކު އުފެދޭނެ ކަމަކަށްވުވާއެކު ،މީގެފަހުން،

ފަރާތުން ވަނީ އެތަކެތި އޮފީސްތެރެއަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށާއި ،މިކަން މިގޮތަށް

މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ބިޑް ބަލައިގަންނައިރު ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް،

ކުރުމަށްފަހު

އެފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކެ ނޑުމަށްފަހު ،އެފަރާތްތަކުން ޙާޟިރުވި ގަޑިޖަހައި ސޮއިކުރުވުމަށް ސަމާލުކަން
ދިނުމަށް އެމް.އެން.އެސް.އެލްއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

2

ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް
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ރު
5

ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލުން ސިންދިތާ ފިހާރައިން ތަކެތި ގަނެ ބިލަށް ) 9503 /-ނުވަހާސް

ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލުން ސިންދިތާ ފިހާރައިން ތަކެތި ގަނެ ބިލަށް އެރި ) 9503 /-ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ

ފަސްސަތޭކަ ތިނެއް( ރުފިޔާ އަރާފައިވާކަމަށާއި ،މިބިލްގައިވާ ފައިސާގެތެރެއިން  5000 /-ތިނެއް( ރުފިޔާ މިހާރު އެފިހާރައަށް ލިބިފައިވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
)ފަސް ހާސް( ރުފިޔާ ދައްކާފައިވަނީ ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުޙަންމަދު
ފިރާޒުގެ އަމިއްލަ ކޭޝްކާޑުން ކަމަށާއި ،ބާކީ  4503 /-ރުފިޔާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި،
މިއީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
6

ބ.އަތޮޅު "ހޮރަބަދޫ ބިންމަތިފަރުފިނޮޅު" އެއްވެސް އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ،އަދި
ބިޑްކުރުމެއްނެތި އެއަތޮޅު ރިސޯޓެއް ކަމުގައިވާ "ރޯޔަލް އައިލަންޑް"އަށް މަހަކު /-

ބ.އަތޮޅު "ހޮރަބަދޫ ބިންމަތިފަރުފިނޮޅު" ދޫކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން
200

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް ބ.އަތޮޅުއޮފީހުން  01ސެޕްޓެމްބަރ  2010ން ފެށިގެން ދޫކޮށްފައިވާ

ކަ ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.

ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

7

މާލޭގެ އަތިރީގެއާގޭގައި ހަދާފައިވާ "ހޮލިޑޭ އިން"ގެ އިންޖީނުތައް ހިންގަމުންދަނީ މޯލްޑިވްސް މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން މީގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން
އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއިން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިން ފޮރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް އެޕްރޫވަލްގެ ދަށުން

ނެތުމުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުނަގައި ،އީ.އައި.އޭ އޮފް ދި ޖެނެރޭޓިންގ ފެސިލިޓީވެސް ނުހަދާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
8

 25މެގަވޮޓްގެ ވިންގް ފަރމްއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް މިއަހަރު ފިންލޭންޑުގެ ވިން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުންވެސް އަދި އެހެން ފަރާތަކުންވެސް

ވިންޑް ކުންފުންޏާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

 25މެގަވޯޓްގެ ވިންޑް ފާރމްއެއްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާ

އެންވަޔަރަންމަންޓާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ވެފައިވާ

ކަމަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޔުޓިލިޓީސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު

އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

3

ދިންގޮތުގައި މީގެ

 6ނުވަތަ

 7މަސްދުވަސް ކުރިން ފިންލެންޑުގެ ވިން ވިންޑް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން

ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ރު
ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ

 2އަހަރު ދުވަހުގެ ވައިގެ ރެކޯޑްސް ލިބިފައިނުވުމުން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް

ގެންގޮސްފައިނުވާކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ ،މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.

9

ގދ.އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ މުޙަންމަދު ނިޒާރާއި ،ބަޖެޓް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ނާޝިދާ

މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން

ގުޅިގެން މެދުދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގއ.ނާއިބު )ގއ.ވިލިނގިލީ ގޮންގަލި( މުޙަންމަދު

މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޝަރީފަށް ،ޙާޟިރީއަށް ބެލުމަކާނުލައި ކޮންމެ މަހެއްގެ މަހުމުސާރަ ދެމުންދާކަމަށާއި ،ބޭކާރު
ލަ
ދަތުރުތައް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަ .
10

ގދ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ބަޖެޓް އޮފިސަރ ގދ.ތިނަދޫ ހަވާނާ އަޙްމަދު ނާޝިދު އަތޮޅުއޮފީހުގެ
ބަޖެޓުން  200,000.00ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

 2007ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި

މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން
މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އަތޮޅު އޮފީހަށާއި އަތޮޅުގެއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގަތުމުގެ ނަމުގައި އަމިއްލައަށް
ޙަވާލުވެ ބޮޑެތި އަގުތަކުގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު އެތަކެތި ގަތްކަމަށް ހަދައި އެފައިސާއަށް
ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
11

ގދ.ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާ

މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން

އަދާކުރަމުންދާ ރިޒާނާއަކީ އެމަރުކަޒުގެ ތަކެއްޗަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ އެތަކެތީގެ

މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބޭނުންކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި ،އެމަރުކަޒުގެ އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓަނީ
ރިޒާނާކަމުން އިންވެންޓްރީ ހަމަނުވުން އޮންނަނީ އާދައިގެ ކަމަކަށްވެފައި ކަމަށާއި،

4

ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ރު
ސްޓޮކްވެސް ސްޓޮކުގެ ހިނގި ޚަރަދާއި ހުރި އެއްޗަކާ ދިމާވާގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާ
ކަމަށާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މީޓިންތަކުގައި ދެކެވޭ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ފޯނުން
ރެކޯޑްކޮށްގެން ބޭޒާރުކުރުމަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމުންދާ ކަމެއްކަމަށާއި ،ތަނުގެ
ލިޔެކިޔުންތައްވެސް އަމިއްލަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނައިރު ގެއްލިފައި އެބަހުރި ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.

12

ގދ.ގައްދޫ ކުރީގެ ކަތީބު މުޙަންމަދު ޝަހީދު )ކަފިދޫގެ ،ގދ.ގައްދޫ( ގައްދޫއޮފީހާ

މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން

ޙަވާލުވެގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް

މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން  2005ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައްދޫ ރައްޔިތުންގެ
ބަޖެޓުން ގަތް  2ފެރީދޯނި ދުއްވައިގެން ލިބުނު ފައިދާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގި ދިއުމުން
އެދޯނިތައް ދުއްވުން ހުއްޓި އެތަކެތި ވީރާނާވެގެން ދިޔައީ ކަމަށާއި 2005 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮތާނގީން ކުރަމުންއައި ވިޔަފާރިއަށް ލިބުނު ފައިދާއަށް ވީގޮތެއް
ނޭނގި ދިއުމުން ތެލުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި ،މުޙަންމަދު ޝަހީދުގެ
ކަތީބުކަމުގައި ،ގައްދޫ އުތުރުއަވަށު މިސްކިތަށް ރެއިންބޯއިން ގެންދިޔަ

4

ބޮޑުދޮރުފަތަށް ވީގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މުޙަންމަދު ޝަހީދުގެ
ކަތީބުކަމުގައި ،އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީން ގައްދޫގެ ތޮށިގަ ނޑު މަރާމާތުކުރަން ދިން
ބަސްތާ ސިމެންތިއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

5

400

ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ރު
13

މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން

ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް
ހަރބަރ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ނ.ކުޑަފަރީގެ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް

މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އޮޅުވާލުމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި،
އެގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު  1.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗަށް ދާނެކަން އެކުންފުނީގެ
ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިތިބެ ގަވާއިދުން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަނާޅާ
އެކުންފުނިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

14

ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރާ  1700ފްލެޓްގެ ބޮޑުމަޝްރޫޢު އެއްވެސް ބިޑު ކުރުމެއްނެތި

މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަޞްލަޙަތުއޮތް ރިޔަން ކުންފުންޏަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް

މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބުނާ މައްސަލަ.
15

ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑުގެ ނިއުސްރޫމަށް 2007ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރާއި  11މޮބައިލް ފޯނާއި  2ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއާއި

 20އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ނިއުސްރޫމްގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ ތެރެއިން

 1ވީޑިއޯ ކެމެރާއާއި

 5ފޯނަށް ވެފައިވާގޮތެއް ނޭނގޭކަން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން

 1ކެމެރާ ލާ ދަބަހަކީ އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އަތޮޅުބިއުރޯތަކުގައި

ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ ،މިތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމުގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެބިއުރޯތަކަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތި ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މިތަކެއްޗަކީ

ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެމް.އެން.ބީ.ސއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

އެކުންފުނީގެ މިލްކެއްކަމަށް ވާހިނދު އެތަކެތި ގަވާއިދުން ލިޔެކިޔުމުން ނިއުސްރޫމާ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަމަށާއި ،ކަން
މިގޮތަށް އޮތްއިރު އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ބައެއް އަތޮޅުބިއުރޯތައް
ހިންގުން މީގެ ދެތިންމަސް ކުރިން ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން މިތަކެތި އަނބުރާ މެނޭޖްމަންޓާ
ޙަވާލުކުރުމަށާއި އެތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަކެތި ހުރިތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ

6

އެތަނަށް ގަތް

 21ފޯނުގެ ތެރެއިން

 2ލެޕްޓޮޕް މަދުވާ ކަމާއި ،އަދި

ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ރު
ބެލުމަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ލިޔެކިޔުމުންވެސް ވާނީ އަންގާފައި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
މިކަމަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކުރި މަސައްކަތަށް ނިއުސްރޫމް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި
މުޙަންމަދު ޖިނާޙުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭތީ މިކަމުގައި
އިހްމާލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި މިމައްސަލަ ބެލުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް
ކުރިޔަށްދިޔަ ނުދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ގަސްތުގައި މިކަންތައް ލަސްކުރުން ކަހަލަ
ކަންތައްތައް ނިއުސްރޫމް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި މުޙަންމަދު ޖިނާޙުގެ ކިބައިން
ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
16

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ފާމަސީއެއް ހިންގުމަށް މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ ކަންތައް ކުރުމަށް މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމުމާ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުޅުވާލި ބިޑަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް

ގުޅިގެން ،މިމަސައްކަތް މިހާރު މަޑުޖައްސާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ،މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން މިހާތަނަށް

ހުޅުވާލާފައިވާ ބިޑެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

17

ހއ.މުރައިދޫ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުމީހެއްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެއޮފީހުން އިޢުލާންކޮށް

ހއ.މުރައިދޫ އޮފީހުގެ މަސައްކަތު މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއުގެ މަރުޙަލާގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް

އިންޓަރވިއުކޮށް ،އެމަގާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް

ގެންދިއުމުގައި ،ހއ.މުރައިދޫ އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުޙަންމަދު ނާޝިދު ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ

ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައި ކަމަށާއި ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލުގައި އިން އެއޮފީހުގެ ކަތީބު އަދި

ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ހެކި ލިބިފައިނުވުމާއި ،އެއޮފީހަށް

ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ މުޙަންމަދު ނާޝިދު ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަގާމަށް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް އެމަގާމަށް އެކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިކަމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް އެކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:
ޤާނޫނުގެ ރޫޙާއި ،އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި
) 84ވަނަ މާއްދާ( ،އެ ގަވާއިދުގައިވާ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި )ގަވާއިދުގެ

7

 2ވަނަ

 13 ) 188-A/123/2010/09ފެބްރުއަރީ
ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

 (2010ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު

ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ރު
ޗެޕްޓަރ( އަދި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި )12ވަނަ މާއްދާ(އާ ޚިލާފަށް
ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
18

މުޙަންމަދު ޒާހިރު އެއޮފީހުން ވަކިވިތާ

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލަރ ގދ.ތިނަދޫ ކޯންފްލެކްސް މުޙަންމަދު ޒާހިރު މަޤާމުން

އެލެޕްޓޮޕަކީ ގދ.ތިނަދޫ އޮފީހުގެ ލެޕްޓޮޕެއް ކަމަށާއި ،އަދި

ވަކިވުމަށްފަހުވެސް ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ،ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ގދ.އަތޮޅުއޮފީހުން

ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި އެލެޕްޓޮޕް އެއޮފީހާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ގދ.ތިނަދޫއޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ

ތިނަދޫއޮފީހާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ލެޕޮޓޮޕް އޭނާގެ ގެއަށް ގެންގޮސް ލޯކަލް ކައުންސިލް

ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

2

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މި ލެޕްޓޮޕް
ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން އެކިއެކި ޞިނާޢީ

މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި  ،އަދި

މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާ

ތިނަދޫ ލޭންޑް ޔޫސްކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބިންދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް

ޚިލާފަށް ގދ.ތިނަދޫ ވިނަރެސް މުޙަންމަދު ޙަސަނަށް ތިނަދޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައިވާ

ގދ.ތިނަދޫ އޮފީހަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

ތިނަދޫގެ މާފުށީ ސަރަޙައްދުން ކުރިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 15
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ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

ރު
ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށާއި ،އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޝަރުޠަކީ އެއޮފީހެއްގެ
ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓްގައި ހިމެނޭ ކޯހަކަށް ވުމަށާއި އެކޯހަކަށް އެދޭ ފަރާތަކީ MAB
ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ ނޑަށް ފެތޭ ފަރާތަކަށްވުން ކަމަށާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގައި
މަސައްކަތްކުރާ  22ފަރާތެއް )ސްކޫލްތަކުގެ ހެޑުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް(
ސްރީލަންކާގެ "ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން" ގައި ބެޗްލަރ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަން ފުރިހަމަކުރަމުން ދާއިރު ،އޭގެތެރޭގައި

 MABން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް

ކަ ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ނޑަށް ނުފެތޭ ފަރާތްތަކެއްވާކަމަށާއި MAB ،ން ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ
ޝަރުޠެއްގެ ގޮތުގައި ކަ ނޑައަޅާފައިވަނީ ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް  2މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން
ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާއެއް އޮތުން ކަމަށާއި ،މިދެންނެވި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ
ފަރާތްތަކަކީ ހަމައެކަނި ޕްރައިމަރީ ޓީޗިންގ )އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް( ގެ އިތުރުން MAB
ން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސަނަދެއް އޮތް ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި،
އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ދެންތިބި ފަރާތްތަކާ އެއްގޮތަށް
)ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކާ އެއްގޮތަށް( މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކޮންމެ މަހަކުވެސް
މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދެމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭގެއިތުރަށް ތަޢުލީމީ
ފަންޑުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ކުދީންނަށް  2009ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި 25,000.00
ރުފިޔާގެ ލޯނުވެސް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

21
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ލ.ކައްދޫގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަޅާފައިހުރި ވީ.އައި.ޕީ ކޮޓަރިތައް ރީކޯ މޫސާމަނިކަށް

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،މިމަސައްކަތުގެ ބިޑިން ޕްރޮސެސް ގޮސްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް

ދީފައިވަނީ އެއްވެސް ބިޑްކުރުމެއް ނެތިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ރު
22

 2009ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އެއްއަހަރު ދުވަހަށް ލަސްކޮށް ،ފަހުން އެކުލަވާލި

2010

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުންވެސް އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
23

ސ.މީދޫ "ސީޝެލް" ގޯތިން ބައެއް ސ.މީދޫ އޮފީހުންވަނީ އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ރުހުމާ

ސ.މީދޫ "ސީޝެލް" ކިޔާ ގޯތި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި އެގޯތީގެ

ނުލައި އެގޯއްޗާ ޖެހިގެން އޮތް ހުސްބިމަކަށް އިތުރުކޮށް ،އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށްފައި ބިމުން ބައެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ދީފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެގޯތީގެ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުރެހިފައިއޮތް ޗާޓަށްވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައި ކަމަށް ސ.މީދޫ އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

24

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުން

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގައި ދުވަހުގެ މުސާރައަށް އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން

ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށާއި ،މިގޮތަށް މީގެކުރިންވެސް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް

މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މިވަގުތު ނުގެންގުޅޭ ކަމުގައި އެއޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި

މުވައްޒަފުންތަކެއް ލައްވައިގެން ގެންގުޅެނިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒުގެ ޓީމެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

 2010ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ތިނަދުއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެކަން އެނގިގެން ،އެގޮތަށް
ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުމަށް މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް އެންގުމުން މީހުންގެ
ލޯމައްޗަށް ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން އެގޮތަށް ޢަމަލުވެސް ކުރި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
މިނިސްޓްރީގެ ޓީމު ފުރައިގެން ދާއިރަށް ،ނޯޓިސްބޯޑުގައި ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް އިޢުލާނެއް
ހިއްޕުމަށްފަހު އެއިޢުލާން ނައްޓާލައި އަނެއްކާވެސް މުވައްޒަފުންތަކެއް ލައްވައިގެން
ގެންގުޅެން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި މުވައްޒަފުން ލައްވާފައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން
ދުވާލަކަށް  200/-ވަރަކަށް ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއަށް

ރިނިއުއަބްލް އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސްއަށް އެއްވެސް ބިޑްކުރުމެއްނެތި އެއަރކޯންތަކެއް

މިޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ރިނިއުއަބްލް އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން

ސަޕްލައިކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

އެއަރކޯން ގަނެފައިނުވާ ކަމާއި ،އަދި އިތުރު އެހެން އެއްޗެއްވެސް ރިނިއުއަބްލް އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް ކިޔާ

ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުންފުންޏަކުން ގަނެފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީ ،ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިނުވުމާއެކު ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ގާތްގަ ނޑަކަށް  2010ޖޫން ހިސާބުގައި ،މ.މަޑުއްވަރީ ކޯޓްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

މ.މަޑުއްވަރީ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާ ދޭން އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމާފައިވަނީ،

އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދަންވެގެން އެކޯޓުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ

ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ޢިމްރާން އަބޫބަކުރަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އޭނަގެ ވަޒީފާގެ

ވަޒީފާއަށްއެދި ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް ،އެކޯޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އަސާސް ފުރިހަމަނުވާތީ ވަޒީފާގެ އަސާސް ފުރިހަމަވެ ،ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވި ކަމަށާއި ،އަދި އެތަކެއްޗަށް ބެލުމަށްފަހު

އަޙްމަދު ޔާމީނަށް މިވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމާއި ،އަޙްމަދު ޔާމީނަކީ އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ

އެޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމީ އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މ.މަޑުއްވަރީ ނޫވިލު ޢިމްރާން

ތެރެއިން ވަޒީފާގެ އަސާސް ފުރިހަމަވެފައި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްކަން

އަބޫބަކުރަށް އެވަޒީފާ ދިނުމަށް ކަމަށާއި ،އެއާއެކު ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު ޢިމްރާނަށް

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއާއި ،މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ

ފޮނުވުމުން އޭނާ އެފޯމު ފުރަމުން ގެންދަނިކޮށް ،މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް

ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ނިޝާމް ،މ.ރަތްމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް މުފީދާ ގުޅައިގެން ކައުންސިލަރގެ ދެބޭންގެދެދަރި
ކޮއްކޮއަކަށް )އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ފަރާތެއް( އެވަޒީފާ
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ލިޔެކިޔުންތައް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވީ ކަމަށާއި ،އެލިޔުންތައް
ފޮނުވުމާއެކު ،ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ނާޒިމާ ކިޔާ މުވައްޒަފަކު ޢިމްރާނަށް ފޯނުކޮށްފައި
)މޯބައިލްފޯނަކުން( ޝަރުޠު ހަމަނުވާތީ ،ޢިމްރާނަށް ވަޒީފާ ހަމަނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ބުނި
ކަމަށާއި ،ކުރިން މިދެންނެވިގޮތަށް ކައުންސިލަރ ނިޝާމް ކުރި މަސައްކަތުން އޭނާގެ
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ރު
ދެބޭންގެދެދަރި ކޮއްކޮ )ޔާމީން( އަށް މ.މަޑުއްވަރީ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ކަމުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީގެން އޭނާ އެވަޒީފާއަށް ނުކުންނަތާ މިހާރު ތިންމަހެއްހައި
ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގދ.ތިނަދޫގައި ކުރިން ކަންރެހާ ސިނަމާ ހިންގި ޢިމާރާތް ،ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް  24ޖޫން

 2010އިން ފެށިގެން ،އެއްވެސް ކުއްޔެއް ރަށަށް ނުލިބޭގޮތަށް

އަޕަރސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭގެފަހުން ކޮންމެ މަހަކު
 500ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ތިނަދޫ އޮފީހާއި އެގްރިމެންޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިއަދާ
ހަމައަށްވެސް މިއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިނަދޫ މާލިއްޔަތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
28

އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދީފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނޫން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،މިހާރު އެއްބަސްވުމެއް
އެކުލަވާލެވި ގދ.އަތޮޅު އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމުގައި ތިނަދޫ އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،މިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން
ކުއްޔަށް ދިނުންކަމަށްވާތީ ،ގދ.ތިނަދޫ ކަންރެހާ ސިނަމާ ހިންގި ޢިމާރާތް ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދޭނަމަ،
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ގދ.ތިނަދޫ އޮފީހަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

ހއ.ދިއްދޫގައި ހުންނަ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ހއ.އަތޮޅުގެ

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މިމައްސަލައާމެދު

އެކިރަށްރަށުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ކެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އެމަރުކަޒުން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެކިފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލި ކަމަށާއި ،އަދި
އެމަސައްކަތް ލިބުނީ ކުރިން ހއ.އަތޮޅުގެ ނައިބަކަށް އުޅުނު އާދަމް މަނިކު ހިންގާ
ޖޭ.ކެފޭއަށް ކަމަށާއި ،މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ކެއުމުގެ ކަންތައް އެކެފޭގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ
ބަދަލުގައި އަތޮޅުގޭގެ ތަށިތެލި ސަމުސާފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ،އަތޮޅުގޭގެ ކާގޭގައި
ބޭއްވުމުގެ ކަންތައް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިޢިމާރާތް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ،އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒްއަށް އެޢިމާރާތް

01

ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ރު
29

ލ.މާމެންދޫ އޮފީހުގައި ހުރި ބައު ،ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިއުނުއިރު އެއޮފީހުގައި

ލ.މާމެންދޫ އޮފީހުގައި ހުރި ބާތަކެތި ނީލަން ކިޔާފައިވަނީ މާލިއްޔަތާބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ

ހަލާކުނުވެ ހުރި ދޮންނަ މެޝިނެއް އެއޮފީހުގެ އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ބޭނުންވާތީ ،ގޮތުގެމަތިން ނީލަން ކިޔަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ނަގައި އަތޮޅުއޮފީހަށް ފޮނުވައިގެން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ،
ނީލަން ކިޔާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެ މެޝިންވަނީ އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓާ ޙަބީބާ ޢަލީ،

ގަވާއިދުން އިޢުލާންކޮށްގެންކަން ލ.އަތޮޅު އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،މިކަމުގައި

އޭނާގެ ބޭބެ މެދުވެރިކޮށް ނީލަމުން ނަގާފައިކަމަށާއި ،މިހާރު ،ޙަބީބާ ޢަލީގެ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު
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މެޝިންގެ ބަދަލުގައި އެމެޝިން ބޭނުންކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސ.ހިތަދޫގައި ހުންނަ މަގު ހެދުމާބެހޭ އޮފީހުގެ ސްޕަވައިޒަރުންފަދަ މުވައްޒަފުން

އެސައިކަލް ވޯކްޝޮޕުގެ މެކޭނިކް އިބްރާހީމް ރަޝީދާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޭނާއަކީ މެކޭނިކަކަށް ވެފައި އެތަނުގެ

ދުއްވުމަށްޓަކައި އެއޮފީހުގައި ހުންނަ ސައިކަލް މިހާރު ހުންނަނީ އެ އޮފީހުގެ ވޯކްޝޮޕްގެ

ވެހިކަލަކަށް މައްސަލަޖެހިގެން ގުޅާލާ ކޮންމެވަގުތަކުވެސް އަންނަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށްވާތީ ،ތަނުގެ

މެކޭނިކެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު )ވެނީލާގެ ،ސ.ހިތަދޫ( ގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއް

މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުންކަމުގައި ސ.އަތޮޅު މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ފޮނުވި

ފަދައިން އޭނާ ދުއްވުމަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،މިސައިކަލް އޭނާ ދުއްވަން ދީފައިވަނީ އޭނާއާއި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ،މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން
އެއޮފީހުގެ އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތަކާ އޮންނަ ގާތްކަމަކުން ކަމަށް ކަމަށާއި ،އިބްރާހީމް

މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ރަޝީދު އެ ސައިކަލް ދުއްވާތާ މިހާރު  2މަސް ވެއްޖެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
31

މިހާރު ހއ.ހޯރަފުށީގެ ރަށުކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ އިބްރާހީމް ޝާކިރު
)ހަޒާރުމާގެ ،ހއ.ހޯރަފުށި( އަކީ ހއ.ހޯރަފުށީގެ ރަށުކައުންސިލަށް މިހާރު ކުރިމަތިލައިގެން
އުޅޭ އެމް.ޑީ.ޕީ .ގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށާއި ،މީނާ ހޯރަފުށީއޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކަށް
ހުރިއިރު ،ރަށުގެ މަސްމާރުކޭޓުގެ މަތީބައި ކުއްޔަށްހިފާފައި ވީނަމަވެސް ،ތަނުގެ ކުލި
ދައްކާފައިވަނީ ފުރަތަމަ  3މަސްދުވަހަށް ކަމަށާއި ،އޭގެފަހުން ކުލިނުދައްކާތީ މިހާރު އޭނާ
ދައްކަންޖެހޭ  28,000/-ރުފިޔާ އެބަހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހއ.ހޯރަފުށީ މަސްމާރުކޭޓުގެ މަތީބައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް އިބްރާހީމް ޝާކިރު )ހަޒާރުމާގެ،
ހއ.ހޯރަފުށި( ގަވާއިދުން އެއޮފީހަށް ކުލި ނުދައްކާތީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށާއި ،މިހާރު މިފައިސާ ދެއްކުމަށް
އޭނާ އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭގެތެރެއިން އެއްބައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް ހއ.ހޯރަފުށީ
އޮފީހުން ފޮނުވި މެސެޖުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ރު
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ފ.ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޕްރައިވަޓައިޒްކޮށް

 16ސެޕްޓެމްބަރ

2010ގައި

ފ.ނިލަންދޫ ޑޯން ޖަމްޢިއްޔާއާ ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން ،އެތަނުގައި ވަޒީފާގައި ތިބި

04

މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ،އެމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ލަސްވެގެން ދިޔައީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ
ކަންތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްވާތީއާއި ،އަދި މިހާރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުނުކުތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ސްޕޯޓްސްއިން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދެމުން
ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ބ.ކެންދޫއޮފީހުގެ ސިކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެތިން ފަހަރަކު ކުރި
އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ،އޭޕްރިލް  2010ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 13 ،އޭޕްރިލް
 2010ގެ  14:30ގައި އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާތީ ،އެގަޑި ޖެހުމުގެ

 3މިނެޓް

ކުރިން އެސްޓިމޭޓެއް ހިފައިގެން ކެންދޫއޮފީހަށް ދިޔައިރު ،އެހެންފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް
ހުށަހަޅަން ގޮސްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ކައުންސިލަރ ބުނިގޮތުގައި

ބ.އަތޮޅު އޮފީހާއި ބ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އޮފީސްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ބ.އަތޮޅު އޮފީހުން ކުރި ނަންބަރު:

 01) A-2010/14އޭޕްރިލް  (2010އިޢުލާނުގައި  ،އެމަސައްކަތުގެ

މަޢުލޫމާތު ރަށްރަށުގެ ރަށުއޮފީސްތަކުން ސާފުކުރުމަށްފަހު ،އެމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި އޮފީހަކަށް އެކަމަށް އެދި 13
އޭޕްރިލް  2010ގެ  14:30އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

 27ޖޫން  2010އޮތް

 14:30އަންދާސީ ހިސާބު ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ

ގައި ކޮންމެވެސް ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާތީއާއެކު ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ކިޔާ ފަރާތެއްގެ

ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވަނީ ސީކް ޖަމްއިއްޔާއަށް ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލް

އެސްޓިމޭޓް ވަނީ ގަޑިޖެހުމުގެ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ބަލައިގެންފައި ކަމަށާއި ،އެސްޓިމޭޓް

ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުންކަމަށްވާތީ ،އެޖަމްޢިއްޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް

ބަލައިގަތް ކަމުގެ ލިޔުންތައް ދޭނެކަމަށް ބުނި ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެލިޔުންތައް

ކެންސަލްކުރިކަމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބަޔަންކޮށްފައި ވިޔަސް ،އަދި ބ.ކެންދޫ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ

ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ،މިދެންނެވިގޮތަށް ކަންތައް ވީފަހުން އެއްދުވަހަކު އަތޮޅުއޮފީހުން ފޯނުން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން ސީކް ޖަމްޢިއްޔާއިން ޕްރޮޕޯސަލްތައް
ގުޅާފައި ،އެމަސައްކަތް ލިބޭގޮތަށް އޮތް ކަމަށާއި އަދި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެތޯ

ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިޢުލާނުގައިވާ ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުންކަމުގައިވިޔަސް ،އެޕްރޮޕޯސަލް އެއޮފީހުން

ސުވާލުކުރުމުން ،އެކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް ޖަވާބު ދެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިހާރު

ބަލައިގެންފައިވާތީއާއި ،އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިކަމަށް ސީކް ޖަމްޢިއްޔާ

އެމަސައްކަތް ދިނީ ފަލަސް މޯލްޑިވްސްއަށް ކަމަށާއި ،މިކަން މިގޮތަށް ކުރީ ކެންދޫއޮފީހުގެ

ލައްވައި ގަޑިޖަހާ ސޮއިކުރުވާފައިނުވާތީ ،ސީކް ޖަމްޢިއްޔާއިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގަޑިޖެހިގެން

މުވައްޒަފުންތަކެއް އަތޮޅުއޮފީހަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދީގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަމުގައި ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ،އަދި އެޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަނެ އިވެލުއޭޓްކޮށް  ،އެންމެ މަތިން
މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެއްކަމަށް ކަ ނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެޕްރޮޕޯސަލް ކެންސަލްކުރެވޭނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް
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ސު މާރު
ނަ ން ބަ

މައްސަލަ ނި މު ނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ރު
ނުފެންނަ ކަމަށާއި ،މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ބ.ކެންދޫ އޮފީހުގެ ސެކިއުރީޓި ބެލެހެއްޓުމުގެ
ކަންތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތާ ނޫންކަން އެނގޭތީ ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި
ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ،އެކަން
މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ބ.ކެންދޫ އޮފީހަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
34

ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަރ ހާރޫން ރަޝީދަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް

ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަރ ހާރޫން ރަޝީދުގެ ކެމްޕޭނުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެއޮފީހުން އެއްޗެއް

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި ،ކައުންސިލަރގެ މަގާމުގައި ހުރެގެން މަގާމުގެ ނުފޫޒު

ގެންގޮސްފައިވާކަމެއް ނޭނގޭކަމަށް އެއޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މިމައްސަލަ އިތުރަށް

ބޭނުންކޮށްގެން އިންތިޚާބަށް ފަހިވާގޮތަށް ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި،

ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

އެގޮތުން އެއޮފީހުގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
35

 2008ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުން ފެށިގެން މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގައިހުރި ލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ،މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން

ޔުނިވާސިޓީގައި މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހެރިޓޭޓު )ފިޤުހު އަދި

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދާ ކޯހަކީ ،މިނިސްޓްރީ

އުޞޫލުލް ފިޤްހު( ކޯހުގައި ހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މޫސާ އަންވަރު

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ސްޓްރެޖިކް ޕްލޭނާގުޅުންހުރި ކޯހެއްކަމާއި ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަޖެޓުން އޭނާއަށް

ޙަސަން ،އެކޯހުގެ ފީއާއި ލިވިންގ އެލަވަންސް ހޯދުމަށް އެދި އެމިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން،

ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެނގެން ނެތުމާއެކު މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 2009ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒަށް ފޮނުވި ބަޖެޓުގައި އެކޯހުގެ ޚަރަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީން ހިމަނުއްވާފައިނުވާތީ އެފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް ޖަވާބުދީފައިވަނިކޮށް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދީގެން،

 2009ވަނަ

އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެފައިސާ ހޯދައި ،ވަކިމީހަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލެންޑް ރެވެނިޔުއިން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެއޮފީހުގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލެންޑް ރެވެނިޔުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ވަކިފަރާތަކަށް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރެއްގެ އަންހެނުން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިގުމުއްދަތެއްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބި

37

ފައި

ކޯހެއްގައި  2009ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނުވުމާއެކު މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޕްރޮޖެކްޓް

 31މާޗް  2010ގައި އަޙުމަދު ޞާލިޙު ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމުގައި  1ޖެނުއަރީ  2008ން  31ޑިސެމްބަރ  2009ގެ ނިޔަލަށް

މެނޭޖަރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީ ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ކަ ނޑައެޅިގެން

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މއ.މަނަސް އަޙްމަދު ޞާލިޙްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު

އަޙުމަދު ޞާލިޙަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯއްދަވައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ

ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ސަރުކާރުގެ

މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
38

މ.ފީރޯޒްލޮޖް ގޯތި ހުރި ބިމުގައި ތެލުގެ އަސަރު ފެނަށް ކޮށްފައިވާތީ ،އެކަމަށް މިނިސްޓްރީ

މ.ފީރޯޒްލޮޖް އަށް ބަދަލުދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުންކަން އެނގޭތީ ،މިކަމަކީ ވަކި

އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ،މ.ފީރޯޒްލޮޖް ދޮންއާދަމްފުޅަށް

ފަރާތަކުން ވަކިމީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

ބަދަލުދިންއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގެތަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތެއް ބެލުމަށް

ނެތުމުން ،މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
39

މާލޭ މާރުކޭޓް ސަރަޙައްދުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުރި ފާޚާނާބަރިތައް އިޢުލާންނުކޮށް ބަޔަކަށް މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީން މާލޭގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަދާފައިވާ ފަޚާނާބަރިތައް އައުޓްސޯސްކޮށްގެން
ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޕޭ-

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި ،އެތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ،ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް

ޓޮއިލެޓްތަކެއް އެޅުމަށް ނަމަވެސް މިހާރު އެތަނުގައި ފިހާރައެއް އަޅަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުފެންނާތީ ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ މިހިސާބުން
ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގދ.އަތޮޅުއޮފީހުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސާމާނާއި އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ގަތުމަށް

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރ ގދ.ތިނަދޫ ބްލޫފިޝް މުޙަންމަދު ނިޔާޒު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީއާއި މުޙަންމަދު ނިޔާޒު އެތަކެތި ގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގޮސް އެތަކެތި ގަނެފައިވާތީއާއި އެތަކެތީގެ އަގަށްވާ ) 201,500.00ދެލައްކަ އެއްހާސް ފަސްސަތޭކެ( ރުފިޔާ
ޖަމާކޮށްފައިވަނީ މުޙަންމަދު ނިޔާޒުގެ އަމިއްލަ ފިހާރައެއްކަމަށްވާ ޑީ.އެމް.އެން ޓްރޭޑަރސްގެ ނަމުގައި ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ކަމަށްވާތީ ،އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު

 (2/2000ގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ކަ ނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުގެ

ނުފޫޒުން ނަޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށާއި އެޤާނޫނުގެ

 14ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި

ކަ ނޑައަޅާފައިވާ އަމިއްލަ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ސަރުކާރަށް ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުށް ގދ.ތިނަދޫ ބްލޫފިޝް މުޙަންމަދު
ނިޔާޒުގެ މައްޗަށް ޘާބިތުވާތީ ،މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު
ނަންބަރު  (2/2000ގެ  12ވަނަ މާއްދާއާއި  14ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ގދ.ތިނަދޫ  /ބްލޫފިޝް
މުޙަންމަދު ނިޔާޒުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
ތަޙްޤީޤް މަރުޙަލާގައި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުންނާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކި

ޔުންތަކުން މިމައްސަލަ ރައްދުވާ

އެޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކުރީގެ ޒި ންމާދާރުވެރިޔާ އެޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ އިން އޭ

ނާގެ އަމިއްލަ

ރެކޯޑް ބަދަލުކޮށް މުސާރައާއި އޯވަޓައިމް ނަގާފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރގެ
ރެކޯޑް އަމިއްލައަށް ބަދަލުކޮށްގެންކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާ

ތީ ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް

އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ކުރިންހުރި ޙާމިދު ފަތުޙުﷲ
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