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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ނަންބަރު
މ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ި
އ އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން
 1ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާ ި
ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގަޑީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން (ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ކަމަށާއި ،މަހަކު  08ފަހަރު މާލެ އައިސް އުޅެމުންވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ) މަހަކު  8ފަހަރު މާލެ އައިސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް
ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު 2019 ،ފެބުރުވަރީމަހުގެ  10ން  14އަށް ،އަދި  2019މާރިޗު މަހުގެ 03
ން  06އަށް އެފަރާތުން ރަސްމީ ދަތުރުތަކެއްގައި މާލެ އައިސްފައިވާކަން ހާޒިރީން އެނގެން އޮންނާތީއާއި
 2019ޖަނަވަރީމަހުން ފެށިގެން އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ( 10މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި) އެނޫން ދަތުރެއްގައި
އޭނާ މާލެ އައިސްފައިވާކަން ހާޒިރީން އެނގޭކަށް ނެތުމާއި މީގެތެރެއިން  2019ފެބުރުވަރީމަހުގެ  10ން
އފަރާތުގެ އަންހެނުން ހުރީ އަހަރީ ޗުއްޓީގައިކަން ހާޒިރީން އެނގެން
 14އަށް އޭނާ މާލެ އައިއިރުެ ،
އޮންނާތީއާއި  2019ޖުލައިމަހުގެ  14އިން  18އަށާއި  2019އޮގަސްޓުމަހުގެ  05ން  08އަށާއި އަދި
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ދެމީހުން އެކުގައި ޗުއްޓީ
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަގާފައިވާއިރު މިނޫން ދުވަސްތަކެއްގައި ދެމީހުން އެކުގައި ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާކަން ހާޒިރީން
އެނގޭކަށް ނެތުމާއި އަދި ޗުއްޓީގައާއި ސަލާމުގައި ތިބި ދުވަސްތަކެއްގައި އެ ދެމީހުންކުރެ މީހަކު
އިތުރުގަޑީގައި

މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަމާއި،

އެދުވަސްތަކުގައި

އިތުރުގަޑީގެ

ގޮތުގައި

ފައިސާ

ނަގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މީގެއިތުރަށް ،އެފަރާތުން ރަސްމީ ދަތުރުގައި މާލެ އައިސްހުރި
ދުވަސްތަކުގައިވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން
ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން
އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ( 10މަސްދުވަހު) އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ
 8,739.71ރުފިޔާކަމަށަވާތީއާއި އެއީ ،އެވްރެޖްކޮށް މަހަކަށް  873.97ރުފިޔާކަމަށްވާތީއާއި އެއީ ،އޭނާގެ
މުސާރަ ( 9,475.00ރުފިޔާ) ގެ  9.22%ކަމަށްވާތީއާއި އެފަރާތުގެ އަންހެނުންނަށް އެ މުއްދަތުގައި
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ  1,396.11ރުފިޔާއެވެ .އެއީ ،އެވްރެޖްކޮށް މަހަކަށް
 139.61ރުފިޔާކަމަށާއި އެއީ ،އޭނާގެ މުސާރަ ( 5,600.00ރުފިޔާ) ގެ  2.49%ކަމަށްވާތީއާއި އަދި އެ
ދެމީހުން އިތުރުގަޑީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްމުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ
ލިބިގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްކަމާއި ،އިތުރުގަޑީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތަފްޞީލްކޮށް
"މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގެ ރެކޯޑް ފޯމް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 2ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުން  07މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް
ނޮވެންބަރ  2019ގައި ހުޅުވާލި ބިޑާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ލިމިޓެޑުން  07ނޮވެންބަރު  2019ގައި ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް
 03ފަރާތުން ޙާޟިރުވި ނަމަވެސް  04ފަރާތެއްގެ ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ހުރިކަމަށާއި އެފަރާތުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާން މަސައްކަތްކުރުމުންވެސް ބައިވެރިނުވެވުނުކަމަށް

މިކަމާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްފައިނުވާއިރު ،ހުށަހެޅުނު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ބައިވެރިނުވެވުނު ސަބަބު ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ބިޑުތައް

އިވެލުއޭޓް

ކުރުމުގައި

ކޮރަޕްޝަނަށް

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަގުފަހިވާގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތަށް ބައިވެރިނުވެވުމަކީ ކޮރަޕްޝަންކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންނާއި 07 ،ނޮވެމްބަރު
 2019ގައި ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅިގެން  14ނޮވެންބަރު  2019ގައި ބިޑް ހުށަހަޅަން
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ،ދެފަރާތެއް ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން،
މި ދެންނެވުނު އިޢުލާން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން މި
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް 02 ،ޑިސެންބަރު  2019ގައި އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވުމާއެކު،
ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް
މަ ގުފަހިވާގޮތަށްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް
ނުފެންނާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 3އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް  )1ގެ މަޤާމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސީނިއަރ
މީހަކު ހޯދުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް  )1ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ
ރައީސްއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހަކު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އަދި އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަންގައި

މަސައްކަތްކުރާ

4

(ހަތަރެއް)

މުވައްޒަފުން

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ވަޒީފާއަށް

އެދި

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި ،އެ މުވައްޒަފު ކުރިމަތިލާފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު ،އިޢުލާންގައި ވަޒީފާއަށް
ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ޤަވާޢިދުގައިބުނާ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކާއި އެކަންތައްތަކަށް މާކްސް
ނުގުނާ ވަޒީފާ ދާއިމީ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ދޭނެ މިންވަރު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އިވެލުއޭޝަނުގައި މައިގަނޑު ހަތަރު ބަޔަކަށް މާކްސް
ދީފައިވާއިރު ،މާކްސް ދީފައިވަނީ ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުންކަން ބެލެވެއެވެ .އަދި އިވެލުއޭޝަންގައި މާކްސް
ދިންއިރު،

މާކްސް

ދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން

ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޒާއިޒު

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވާތީއާއި،

3

މަންފާއެއް

ހޯދައިދިނުމަށް
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"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު" (ގަވާއިދު ނަންބަރު  )2019/R-2ގައި ސީނިއަރ އޮފިސަރ
(އެމް.އެސް

)1

ގެ

މަޤާމަށް

މުވައްޒަފުން

ހޮވުމުގައި

މާކްސް

ދޭނެ

ބައިތައް

ތަފުސީލުކޮށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ގަވާއިދުގައި ސީނިއަރ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި މާކްސް
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް  40މާކްސް ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  15މާކްސް،
އިންޓަވިއުއަށް

35

މާކްސް،

ޢަމަލީ

ޓެސްޓަށް

10

މާކްސް

ކަމަށްވާއިރު،

އިޢުލާނުގައިވެސް

އިވެލުއޭޝަންގައި މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ އުޞޫލުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް،
އިވެލުއޭޝަންގައި މާކްސް ދީފައިވާއިރު ،ޓެސްޓަށް  15މާކްސް ދިނުމަށްފަހު ،ތަޖުރިބާއަށް  10މާކްސް
ދީފައިވުމުން މައްސަލައިގައި ނާޒާއިޒު މަންފާ ލިބިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުގައި ބުނާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ
މވެސް ،މާކްސް ލިބިފައިވާ ތަރުތީބަށް ބަދަލެއް ނާންނާތީއާއި އަދި
މާކްސްއަށް އުނިވުމެއް އައި ނަ ަ
އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޓެސްޓަށް  10މާކްސް އަދި ތަޖުރިބާއަށް  15މާކްސް ދިންނަމަ
މައްސަލައިގައި ނާޒާއިޒު މަންފާ ލިބިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އިތުރަށް މާކްސް
ލިބޭނެތީ ،އެ ފަރާތަށް އިތުރަށް މާކްސް ލިބޭނެ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެމެ ،އެފަރާތަށް މަދުން
މާކްސް ލިބޭނެ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ހިނދު ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތަށް ނާޒާއިޒު މަންފާއެއް
ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި،
މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު" އަށް ގެނެވުނު 02
ވަނަ އިޞްލާޙަކީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ލިބުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙެއްކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ އިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވަނީ  21ނޮވެންބަރު  2019ގައި ކަމަށްވެފައި ،އެ އިޞްލާޙު
ގެނެސްފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު ތަފާތު ގިނަ އިޞްލާޙުތަކަކާއެކު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން ،އެ
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އިޞްލާޙަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މަޤާމުގެ
ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް
ނާޒާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަކަށް
ނުފެންނާތީއާއި،
ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގައި އެ އޮފީހެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ބައެއް
ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން އެ އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފުންނަށް ހަމައެކަނި ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކޮށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،އެ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަކީ ކޯޕަރޭޓް
ރެކްރޫޓްމަންޓް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ބެލެވޭކަމަކަށް ވީހިނދު އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
ނިންމައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ގެނެސްފައިވާ
އިޞްލާޙަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޒާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ
ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި،
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަކީ އޭނާ އެ ވަޒީފާއަށް ނިކުތްއިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
މުވައްޒަފެއް ނޫންކަމަށާއި އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ފެށި ދުވަސްކަމުގައިވާ  12ޖަނަވަރީ  2020ފެށިގެން
އޭނާ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އޭރު
އެފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް  )1ގެ
ވަޒީފާއިން 31 ،ޑިސެންބަރު  2019ގައި ވަކިވެފައިވާކަމާއި ،މި ޝަކުވާގައި ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް  )1ގެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  12ޖަނަވަރީ  2020ގައިކަން
ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު އެފަރާތުން ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް  )1ގެ ވަޒީފާއަށް
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ،ކުރިން އޭނާ އެ ކޮމިޝަނުގައި ހުރި ވަޒީފާއިން ވަކިވިފަހުންކަން އެނގެއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު" (ގަވާއިދު ނަންބަރު  )2019/R-2އަށް  21ނޮވެންބަރު 2019
ގައި ގެނެވުނު  2ވަނަ އިޞްލާޙުގައި ،ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް  )1އިން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމްތަކަށް
މީހުން ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރާއިރު ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކުރަންޖެހޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި
މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެފަދައިން އިޢުލާންކުރެވޭ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާ އެ ކޮމިޝަންގެ ކޮންޓްރެކްޓް
ވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ،އޭނާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން،
އެމުވައްޒަފަކު އެ ވަޒީފާއަށް އެޕްލައިކޮށް ހޮވިފައިވަނިކޮށް ،ވަޒީފާ އެފަރާތަކަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން
(ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން  /ވަޒިފާ ދިން ޗިޓު ދިނުމުގެ ކުރިން) އޭރު އޭނާ
އަދާކުރަމުންދިޔަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ހާލަތެއްގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި އުޞޫލެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ
އެހެންކަމުން ،މި ހާލަތުގައި ދެން ބަލަންޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް ލޯގެ އާންމު ހަމަތަކަށް ކަމުގައިވާއިރު ،އޭރު
އެފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް  )1ގެ
ވަޒީފާއިން 31 ،ޑިސެންބަރު  2019ގައި ވަކިވެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ،އޮފަރ
އެންޑް އެކްސެޕްޓެންސް ހިނގާފައިވަނީ  31ޑިސެންބަރު  2019ގެ ކުރިންކަން އެނގޭތީ ،އެ އުޞޫލަށް
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އެފަރާތް އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި،
އި ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއިރު އަދި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި
ހަމަވިއިރު އެފަރާތަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުމުން ،އެފަރާތަށް "އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު" ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުތަކަށް
މީހުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ކުރެވޭ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ފަރާތެއް ދާއިމީ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ހިނދު "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު" ގައި އެ ފަރާތަށް
ލިބިދޭ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުން އިސްތިސްނާވާ ފުރުޞަތު އެފަރާތަށް ލިބިދެވިދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ އަދި ،އެ

6

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފުރުޞަތު އޭނާއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލިބިދީފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އުޞޫލުތަކާ
ޚިލާފަށްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ
 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 4ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ  200ފްލެޓްގެ ތެރެއިން އޭ ކެޓަގަރީގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ
 35ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް  23ސެޕްޓެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލައް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ  200ފްލެޓް (ހައުސިންގ ޔުނިޓް) ގެ ތެރެއިން
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް  74ފްލެޓް ދެވަނަ ބުރުގައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  Aކެޓަގަރީގެ ދަށުން  35ފްލެޓާއި  Bކެޓަގަރީގެ ދަށުން 5
ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ފްލެޓް (ޖުމުލަ  40ފްލެޓް) ކަމަށާއި ،އެ  40ފްލެޓަކީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ގުރުއަތު ނެގުނު  153ފްލެޓާއި
ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ  07ފްލެޓް ނެގުމަށްފަހު ބާކީހުރި  40ފްލެޓް
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ފްލެޓް ނެގުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ނުފެންނާތީ އެ 07
ފްލެޓްވެސް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ތެރެއިން ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި،
ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ  200ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ އުސޫލުން
ވިއްކުމަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  30ހައުސިންގ ޔުނިޓް ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ސޯޝަލް ހައުސިންގ
ސްކީމުގެ ތެރެއިން ކުރިންވެސް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމަށާއި ،އެ  30ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ،ކުރިން އިޢުލާންކުރި ލިސްޓުގައި
ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅަން ފެންނަނަމަ އޭގެތެރެއިން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބުން
އެންމެ ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށާއި ،ނުވަތަ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން  30ފަރާތް ހޮވުމަށް ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު/39/2019/468 :ޑީ.އެސް 08( 138-2.ޑިސެންބަރު  )2019ސިޓީން
އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ކައުންސިލުން ނިންމީ ،ކުރިން ކުރި އިޢުލާނަށްވެސް ފްލެޓް ހުރި
އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ކުރިމަތިލާފައިވާތީ ،އިތުރު އިޢުލާނަކާ ނުލައި އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށްކަމަށްވެސް

7

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު/5/2020/123 :އެލް.އައި.ޑީ-
 16( 468އެޕްރީލް  )2020ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
މީގެއިތުރަށް ،ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ  200ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބުރުގައި
ގުރުއަތު ނެގި  153ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެގްރިމެންޓް ނުކޮށް  41ފަރާތެއް ތިބުމާއެކު ،އެ ފަރާތްތަކަށް
އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި  15މާރިޗު  2020ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތެއްދީ އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީފައިވަނީ  2ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ކައުންސިލުން ނިންމީ އެ
 2ފަރާތަށް ފްލެޓް ދިނުމަށާއި އެގްރީމެންޓް ނުކޮށް ބާކީހުރި ފްލެޓްތައް ދެވަނަބުރުގައި ފޯމު ހުށަހެޅި
ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ކަމަށްވެސް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި
ނަންބަރު/5/2020/123 :އެލް.އައި.ޑީ 16( 468-އެޕްރީލް  )2020ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  74ފްލެޓަކީ ދެވަނަ ބުރުގައި  Aކެޓަގަރީން ދޫކުރުމަށް
އިޢުލާންކުރި  35ފްލެޓާއި ފުރަތަމަ ބުރުގައި ގުރުއަތު ނެގި  153ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެގްރިމެންޓް ނުކޮށްތިބި
 41ފަރާތުގެ ތެރެއިން ފްލެޓަށް އަލުން އެދުނު  2ފަރާތަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ފްލެޓް ދިނުމުން ބާކީ
ހުންނަ  39ފްލެޓްކަން އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް ،ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ
ކަންތައް މިހާރު ވަނީ މަޑުކޮށްލެވިފައި ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް
ފޮނުވި

ނަންބަރު:

/5/2020/123އެލް.އައި.ޑީ468-

(16

އެޕްރީލް

)2020

ސިޓީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
މި މައްސަލައިގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް
ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައަކީ ހއ.ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މައްސަލައާ
އެއްގޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ .ހއ.ދިއްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ،ފުރަތަމަ
ބުރުގައި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އިތުރަށް ބާކީހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް
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ދޫކުރުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށް ،އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ،އެ އިޢުލާން
ބާޠިލުކޮށް ،ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުލިބި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ
ބަޔަކަށް އެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުންނާއި މި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހުއްދަ ދީފައިވާތީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 5އއ.ހިމަންދޫ މިސްކިތުގެ މަގުފާރުގައި ސިމެންތި ޖެހުމާއި ކުލަލުމާއި މިސްކިތަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ފިނޭންސްގައި އެދުމުން އެ މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ފޮނުވި ( 73,000/-ހަތްދިހަ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ތިންހާސް) ރުފިޔާއިން އެމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޤަބުރުސްތާނުގެ ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ވަށާފާރު ރާނަމުންދާ ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތާއި ކައުންސިލްގެ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އިދާރާއާ މެދު އެއްވެސް ކަހަލަ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،އއ.ހިމަންދޫ މިސްކިތުގެ މަގުފާރުގައި ސިމެންތި ޖެހުމާއި ކުލަލުމާއި
މިސްކިތަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން
ދީފައިވަނީ ( 72,538.00ހަތްދިހަދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސްއަށް ރުފިޔާ) ކަން އެނގޭއިރު އެއީ
މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް އަދި ސައުންޑް ސިސްޓމެއް ހޯދުމަށް ދީފައިވާ ފައިސާ ކަމަށްވާތީ،
އއ.ހިމަންދޫގެ މަސްޖިދުލްޢުލާގެ ވަށާފާރު އަލުން ރާނައި ސިމެންތިޖަހައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތަށް ފިނޭންސް
މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ މިބުނެވުނު ފައިސާ ބޭނުންކުރަން ހުއްދައަށް އެދުނުނަމަވެސް ފިނޭންސް
މިނިސްޓްރީއިން އެ ހުއްދަ ނުދީ އެ އިދާރާއަށް  2019ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓުން އެ މަސައްކަތް
ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދިނުމާ ގުޅިގެން އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  26ޖަނަވަރީ  2020ވަނަ
ދުވަހާ ހަމަޔަށް އައިއިރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ ފައިސާ އެކަމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިނުވާކަން
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކަމަށް އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވުމާއި ،އއ.ހިމަންދޫ މަސްޖިދުލްޢުލާގެ އެއް ފާރު
އެއީ ގަބުރުސްތާނާ އިންވެގެން ހުންނަ ފާރުކަން އެ މިސްކިތާއި ގަބުރުސްތާނު ހިމެނޭ ޗާޓުން އެނގެން
އޮތުމާއި ،މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހުށަހެޅުނު އަންދަސީހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތް އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރި
ނުކޮށްވަނީ

މަސައްކަތް

ނިންމާނެ

މުއްދަތެއް

އަންދާސީހިސާބުގައި

ހިމަނާފައިނުވާތީކަމަށްވުމާއި،

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީއެވެ.
އަދި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 18/2014 :ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 19/2014 :އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ
ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއި،
ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ ދެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން
މަނާކަމެއް ކަމަށްވާތީ ،ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މީގެފަހުން މިފަދަ
މަސައްކަތްތައް ނުކުރުވުމަށް އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.
ނ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
 6ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމު ް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އިވެންޓްތަކުގެ ސައުންޑް ،ލައިޓިންގ އަދި އިވެންޓް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
މެނޭޖްކޮށްދޭނެ

ފަރާތްތައް

ހޯދުމަށް

ހުޅުވާލި

ބިޑްތައް

ޙަވާލުކުރުމުގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓޫރިޒަމުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އިވެންޓްތަކުގެ ސައުންޑް ،ލައިޓިންގ އަދި އިވެންޓް މެނޭޖްކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތަށްކަމަށް
ވާތީއެވެ.

 7އދ.ހަންޏާމީދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް މީގެ  2ނުވަތަ  3އަހަރު ކުރިން ކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުން އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
މައްސަލަ

ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި ،ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ފިރިމީހާއަށް ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް  600އަކަފޫޓަށްވުރެ
ކުޑަ ބިންކޮޅެއް ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި ،ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގޯއްޗަކީ
އެކަކަށްވުރެ

ގިނަ

މީހުންގެ

ނަމުގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ގޯއްޗެއް

ކަމަށްވެފައި

އެ

ގޯތި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ހަމައަށް ބެހުމުން ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހާގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް
ލިބޭނީ  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިންކޮޅެއް ކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ މީހުންނަކީ ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ
މީހުންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް

މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،އަދި ،ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް

ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފުސީލާއެކު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށާއި ،އިޢުލާން ކުރާއިރު
ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތައް (ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ސަބަބާއެކު) އެ
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް
ބަލައި އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހު ،އެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ލިސްޓަށް
އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށާއި ،ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ލަފާ ހޯދައިގެން އެ ކަންތައްތައް ނިންމަމުން ގެންދިޔުމަށް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮޕީކޮށް ،އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިކްގެ
އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.

 8ހއ.ފިއްލަދޫން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިން ދޫކުރަން އުޅެނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި ގޭބިސީތަކަށް ކަމަށް ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ބުނާ މައްސަލަ

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ދަނޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ހއ.ފިއްލަދޫން ބިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް
އެދި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  02އެޕްރީލް  2020ގައި
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިން ދޫކުރަން އުޅެނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކަށް ފުރުޞަތު
ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި ގޭބިސީތަކަށް ކަމަށާއި އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން
ބޭނުންވާ  18އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް
ބުނެފައިވާއިރު ،ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބިން ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ އެކަމަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ،މިކަމަކީ ބިން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާއިރު އެ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން އެންގުމަކީ މި
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި،
މި ދަނޑުބިންތައް މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިދަނޑު ބިންތަކަކީ ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ
ބިންތަކެއް ކަމަށާއި ،ދަނޑުބިން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިވަގުތު މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް
( 5,000ފަސްހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ( 5,000ފަސްހާސް) އަކަފޫޓުގެ  94ދަނޑުބިން
ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ އެރަށުގައި  18އަހަރުން މަތީގެ  782މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެފައި
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ތިބުމާއެކު ،މީހުންނަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރާ އުސޫލެއް ގެންގުޅެން ވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދޭނެކަމަށް
ފެންނާތީއާއި އެ އަދަދަށް އެރަށުން ދަނޑުބިން ދޫކުރެވެން ނެތުމުން މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެކަމަށް
ފެންނާތީއާއި އެރަށުގައި ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ ގޭބިސީއަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު
ކަމުގައިވާތީކަމަށް ހއ.ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި ،އެރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް
ޕްލޭނަކީ ދަނޑުބިން ހިމެނޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެއް ކަމަށާއި ،އެ ބިންތަކަކީ ކުލި ނަގާގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކެއް ނޫންކަމަށާއި،
ކުލި ނުނަގާގޮތަށް ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވާނީ "ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން
ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" (ގަވާއިދު ނަންބަރު )2018/R-69 :ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށްވެސް
އެއިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި ރަށުގެ ދެ ސަރަހައްދަކުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އެރަށުގެ
ލޭންޑްޔޫސް

ޕްލޭނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު

އެބިންތައް

ދޫކޮށްފައިވަނީވެސް

އެއްއަހަރު

ދުވަހަށް

ކަމަށްވާތީއެވެ.
 9ދ.މީދޫން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ބުނާ މައްސަލަ

އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި ،މިމައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް ،ދ.މީދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ދ.މީދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގެ
 13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށްނުވާތީ ،މިނިސްޓަރ
އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިކަން ބެލުމަށްފަހު ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަޝްވަރާކޮށް މިކަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދ.މީދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.

 10ކ.މާފުށީ އަތިރިމައްޗާއި ހުސްބިންތައް ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމަށް އެކުލާލެވި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ޢާންމުކުރެވިފައިވާ އުޞޫލަށް އިޞްލާޙްގެނެވި ،އަލުން އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ބިން ދޫކުރުމަށް  01އޮކްޓޫބަރ  2019ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ހިންގުމުގެ މަގްޞަދު އޮތްކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތްކަމާއި ،މިކަމަށް އިޢުލާނުގައި ،ގުރުއަތުލުމުގައި
ދަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގާޑިޔާތަކަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހާޒިރުވާންވާނެ ކަމާއި ،ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިނުކުރެވޭނެ
ގުރުއަތުނެގުމުގައި

ވަކި

ފަރާތްތަކަކަށް

މަންފާއެއް

ނާޖާއިޒު

ހޯދައިދީ ،ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އެއިޢުލާނުގައި ގުރުލާން ބުނެފައިވާ ތާރީޚަށް ގުރުނަގަން ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ

ކައުސިލަށް މާލީ މަންފާތަކެއް ހޯދުމަށް އެ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފަރާތުން ތައްޔާރުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަކަމާއި ،މިހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރު ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ
ޢަމަލެއް ނެތްކަމާއި ،މިހާރު މިއިޢުލާން ބާޠިލްކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށްވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008

ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 11ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ހައުސިންގ

މިނިސްޓްރީން

ކޮށްފައިވާ

ނަންބަރު

 (IUL)138-އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

 PS2/138/2018/145އިޢުލާނުގައި ގެޔަކުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިން ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި އިޢުލާނު އިޞްލާޙުކޮށް އެ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ނަންބަރު (IUL)138-PS2/138/2018/239

އިޢުލާނުގައި

މި

ބިން އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ހިމަނާފައިނުވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން ފަހުން ކުރެވުނު
އިޢުލާނުގައި އެ ބިން ހިމެނިފައިނުވަނީ އޮޅުމަކުންކަމަށް މިނިސްޓްރިން މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ވެށިފަހި މާލެ
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން މި ބިން ގަނެވޭނެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމަށް  4ވަނަ ފިޔަވަހިން ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި،
އެ މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ކުށަކުން ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކޮށް ދައުލަތަށް ދޫކޮށްފައިނުވާ ބައެއް ބިންތައް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ގޮތް ވެފައިނުވާއިރު ދައުލަތުން ބިން ވިއްކާ އުޞޫލު ބަދަލުކުރަން އުޅޭކަމުގެ ހިމެނިފައިވާތީ އަލުން އިޢުލާނުކުރި ބިންތަކުގެ ލިސްޓްގައި އެ ގެއިން ދައުލަތަށް ލިބުނު ބިން
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހިމެނިފައިނެތުމުން އެކަމާ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވަނީ އެގޭގެ ފަރާތަކުން
ދައުލަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ  195އަކަފޫޓުގެ ބިން ކަމަށާއި ދެވަނައަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި އެ ގެއިން
ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިން ވިއްކުމަށް އިޢުލާނުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެ ގެއިން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ
ބިންތައް ވިއްކަން އިޢުލާނުކުރުމުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ބިން ގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް
އެފަރާތަށް އެ މިނިސްޓްރީން ޖަވާބުދީފައިވާތީއާއި،
ވެށިފަހިމާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމަށް އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަށް އެއްވެސް
ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އާރބަންއިން ބުނެފައިވާތީ އާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެންގުމަށް ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ
ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ނުވިއްކާހުރި ބިންތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެ
މިނިސްޓްރިއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ
އިދާރާގެ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންގެ ކޮމެޓީއަކުން އެ ބިންތަކުގެ ބޭނުން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން
ދިރާސާކުރަމުންދާތީ ،އެ ގެއިން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ބިމާމެދު އަދި ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި،
އެކަމަށް ގޮތެއް ނިމި ،އިތުރު ފިޔަވައްސެއްގައިވެސް އެ ބިން ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އެބިން ވިއްކުމަށް
އަލުން އިޢުލާނުކުރެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން
ބުނެފައިވާތީއާއި ،އެ ގެއިން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް
ކަމަށް އަންގަވައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ހުއްދައަކީ ބިން
ވިއްކުމުގެ ކަންތައް ނިމެންދެން އެތަނުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދީފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައެއްކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން
ދީފައިވާ ޖަވާބުން އެނގޭތީ (އެ ގެއިން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކަން އިޢުލާނުކުރުމުން
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ބިން ގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަށް އެ މިނިސްޓްރީން
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ޖަވާބުދީފައިވާތީ) އާއި ،އެ ހުއްދައަކީ ވަގުތީ ހުއްދައެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި
ލިޔުމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ.
 12ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑަށް ކަލަންޑަރުތަކެއް ހެދުމުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑަށް ކަލަންޑަރުތަކެއް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު:
GMIZL/IUL/PROC/2019/034

(30

ޑިސެންބަރު

)2019

އިޢުލާނުގައި

 procurement@gmizl.com.mvގެ ބަދަލުގައި  procurement@gmizl.com.mvއީ-މެއިލް
އެޑްރެސްއަކަށް ދެވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމާއި ،އިޢުލާނުގައި ބުނާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ކޯޓޭޝަން
ހުށަހަޅާނެ ފޯމެޓް ހިމަނައި އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ރިކުއެސްޓް ފޮރ ކޯޓޭޝަން" (އާރ.އެފް.ކިއު)
ގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރަނގަޅު އީ-މެއިލް އެޑްރެސްކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރުGMIZL- :
 16( PROC/GOVT/2020/008މާރިޗު  )2020ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އެ މަސައްކަތަށް
އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުކުރި އާރް.އެފް.ކިއުގައި ވަނީ  procurement@gmizl.com.mvކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެ އިޢުލާނުގައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން  procurement@gmizl.com.mvއީ-
މެއިލް އެޑްރެސްއަށް ( 10ދިހައެއް) ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،
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ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގައިވާގޮތުން ޓެންޑަރކުރަނީ
100,000.00ރ (އެއްސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ އަގުބޮޑު މަސައްކަތްތަކަށްކަމަށް ވެފައި ކަލަންޑަރު
ހެދުމަކީ އެއަށްވުރެ އަގުދަށް މަސައްކަތަކަށްވާތީ އެ މަސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ
ޓެންޑަރއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރި އިޢުލާނެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ހަމައެކަނި އަގު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނެއްކަމަށް
GMIZL-

އެ ކުންފުނިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު:

 PROC/GOVT/2020/008ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން
ލިމިޓެޑްއިން ޢަމަލުކުރާ "ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީސް އެންޑް ޕްރޮސީޖަރސް" ގައި100,000.00 ،ރ
(އެއްސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ އަގުކުޑަ ތަކެތި ހޯދުމަށް މަދުވެގެން  03ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން އީ-މެއިލް،
އާރް.އެފް.ކިއު ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި 100,000.00
(އެއްސަތޭކަހާސް

ރުފިޔާ)

އަށްވުރެ

އަގުބޮޑު

އެއްޗެއް

ގަންނަނަމަ

ބިޑްކުރަންޖެހޭނެ

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރުGMIZL/IUL/PROC/2019/034 :
އިޢުލާނުގައި

ބުނާ

އޮފީސް

ކަލަންޑަރު

ޕްރިންޓްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

އެއްވެސް

ފަރާތަކާ

ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު GMIZL-PROC/GOVT/2020/008 :ސިޓީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ.
 2020 13ވަނަ އަހަރަށް ށ.ބިލެތްފަހީ މިސްކިތަށް ވަގުތީ އިމާމުން ނުވަތަ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
މުދިމުންނާއި މަސައްކަތުމީހުން ހޯދުމަށް ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ށ.ބިލެތްފަހީ މިސްކިތަށް ވަގުތީ އިމާމު ނުވަތަ މުދިމުންނާއި މަސައްކަތުމީހުން
ހޯދުމަށް ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު ދެމީހުންނަށް
އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިވުމަށް ލިޔުން ފޮނުވުނުނަމަވެސް ،އޭގެތެރެއިން އެކަކު ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ ވާހަކަ އެ ދެމީހުންނަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އެ
ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް މީހަކު ނަގާފައިނުވާ ކަމަށް ށ.ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި،
އަދި އޭގެފަހުން ،އެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީއެވެ.

 14ހިލޭ ލިބެން އޮތް ތެޔޮ ބާޖެއް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނުން ގްލޯބަލް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
ޓެންޑަރސްގައި ޖަހައިގެން ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޕލކ (އެސް.ޓީ.އޯ) އަށް ހިލޭ ލިބެން އޮތް ތެޔޮބާޖެއް ގްލޯބަލް ޓެންޑަރސްގައި ޖަހައިގެން ގަނެފައިވާކަމަށް،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބާޖެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް
ކޮށްފައިވޭތޯ "ގްލޯބަލް ޓެންޑަރސް" ވެބްސައިޓްއިން ބެލިބެލުމުގައި ،އެފަދަ އިޢުލާނެއް އެ ވެބްސައިޓްގައި
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި ،އެ އިޢުލާނުކުރީ  15އެޕްރީލް  2019ގައި ކަމަށާއި26 ،
އެޕްރީލް  2019ގައި ކޮންޓަރެކްޓްގައި ސޮއިކުރިކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް 2019 ،ވަނަ
އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ބާޖެއް ގަތުމަށް އެ ކުންފުނިން އިޢުލާނެއްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެސް.ޓީ.އޯގެ
ނަންބަރު 26( 60-LA/123/2019/26 :އޮގަސްޓު  )2019ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި2015 ،
ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ބާޖެއް ގަނެފައި ނުވާކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ފޮނުވި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ  4އަމުރަށް
ޙަވާލާދީ އެސް.ޓީ.އޯއިން ފޮނުވި ސިޓީތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްވީޓާއެކު
ހިމަނާފައިވާ  02ފޮޓޯއަކީ  26ޖޫން  2018ގައި ގޫގްލް މެއިލްއިން ނެގި ފޮޓޯތަކެއް ކަމާއި ،އެ ދެ
އ ެއސ.ޓީ.އޯގެ ލިޔުންތަކެއްކަން
ކަރުދާހުގައި އެސް.ޓީ.އޯއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތްކަމާއިެ ،އ ީ
އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެފައިވަނީ ޝަކުވާއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ފޮޓޯތައް ގޫގްލް މެއިލްއިން
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ނަގާފައިވާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ކަމަށްވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކަމަކީ ހިނގިކަމެއްކަން
އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އަދި މަޢުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
މއްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި ަ
 15ހއ.އިހަވަންދޫން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާފަށް ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހއ.އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  10އޮގަސްޓު  2016ގައި ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު:
 248-CAA/248/2016/85އިޢުލާން މިހާރު ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީއާއި ،އެހެންކަމުން އެ އިޢުލާނުން
ހުޅުވާފައިވާ އެންމެހައި ފުރުޞަތުތައް މިހާރު ބަންދުވެފައިވާތީއާއި ،ގޯތި ދޫކުރުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށް
ގޯތި ލިބޭ މީހުންވެސް މިހާރު ކަނޑައަޅައި ނިމިފައިވާތީއާއި،
ގެވަޅު ފޯމާއެކު ކާވެނީގެ މުއްދަތު ޕޭޖް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތެއްގެ ކާވެނީގެ މުއްދަތު އެނގޭ ޞަފްޙާ ގެވަޅު
ފޯމަށް ފަހުން އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާއާއި ބައެއް ފޯމްތަކުން ޑޮކިއުމެންޓް އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުނާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ވަކި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިނުވާތީއާއި،
ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ ފަރާތުގެ ފޯމުގައި އޭނާގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން  600އަކަފޫޓް ހަމަވާ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިއޮތްނަމަވެސް ހއ.އިހަވަންދޫގެ ގެޔެއްގެ
 3685އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި ހއ.އިހަވަންދޫ ގެ ގެޔެއްގެ  3500އަކަފޫޓްގެ ބިން އެފަރާތުގެ އެއްބަނޑު
އެއްބަފާ  5ކުދިން ހިމެނޭގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން
ބުނެފައިވާތީ ،އެފަރާތުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން އެނގެން
އޮތްނަމަވެސް އެ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް
ކަމަށްނުވާތީ ،އެ މައްސަލަ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
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ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށާއި ،މި
މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ޝަކުވާތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތާއި
ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ،
އަދި ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް  07އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި މައްސަލަ
ހުށަހަޅައިފައިވާއިރު ،އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައި އެ އިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު(IUL)248- :
 CAA/248/2018/63އިޢުލާން  17އޮގަސްޓު  2018ގައި ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ .މި
އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން  1600އަކަފޫޓްގެ  100ގޯތި ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި ،ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުން
 26އޮގަސްޓު  2018އިން ފެށިގެން  12ސެޕްޓެންބަރު  2018ގެ  14:00ގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދޭ
ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ .މި ގޯތިތަކަކީ  2016ވަނަ އަހަރު އިޢުލާންކުރި ގޯތީގެ އިތުރަށް ދޫކުރާ
ގޯތިތަކެއްކަމެއް ނުވަތަ ކުރީގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ކުރާ އިޢުލާނެއްކަމެއް މި އިޢުލާނުން އެނގޭކަށް
ނެތެވެ .ނަމަވެސް  08ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު(IUL)248- :
 CAA/248/2019/91އިޢުލާނުގައި 10 ،އޮގަސްޓު  2016ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގައިފައިވާތީ އެ އިޢުލާން
ބާޠިލުކޮށް އަލުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ލަފާދީފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ2016 .
ވަނައަހަރު ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު ކަމަށް މި އިޢުލާނުގައި އޮންނަ ނަންބަރަކީ (IUL)248-
CAA/248/2016/91

އެވެ.

މިއީ

 (IUL)248-CAA/248/2016/85އެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މީގެއިތުރުން 8 ،ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު:

(IUL)248-

 CAA/248/2019/90އިޢުލާން އިޞްލާޙުކޮށް  09ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި (IUL)248-
 CAA/248/2019/92އިޢުލާން ޢާއްމުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިޢުލާނުގައި އިޞްލާޙުކުރިކަމަށް އޮންނަނީ ފޯމް
ދޫކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު  14ސެޕްޓެންބަރު  2019ގެ ބަދަލުގައި  15ސެޕްޓެންބަރު 2019
އަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން 2 ،ވަނަ އިޞްލާޙެއް ގެނައި ކަމަށާއި ،އެއީ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ
އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލެއްކަމަށް ބުނެ  (IUL)248-CAA/248/2019/96އިޢުލާން  26ސެޕްޓެންބަރު
 2019ގައި ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ .ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ޢާއްމުކޮށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ  26ނޮވެންބަރު  2019ގައެވެ .މި އިޢުލާނުގެ ނަންބަރެއްކަމަށް އޮންނަނީ
 (IUL)248-CAA/248/2019/90އެވެ .މި ނަންބަރަކީ  08ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ކުރި 2
އިޢުލާނުގެ ތެރެއިން އެއް އިޢުލާނުގައިވެސް އޮންނަ ނަންބަރެކެވެ .ވީމާ ،ކަންތައްތައް އިހަވަންދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.
 16މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސޭލްސް މެނޭޖަރ ގްރޭޑް  1ގެ
ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި މީހަކު އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މަޤާމުގެ ޝަރުޠެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީއާއެކު  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ނުވަތަ
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއާއެކު  3އަހަރު ދުވަހުގެ ސީނިއަރ މަޤާމެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާކަމަށާއި ،ޝަރުޠު
ފުރިހަމަވާ ސޯޅަ ފަރާތަކުން އެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވީނަމަވެސް ،އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވާފައިވަނީ ތަޢުލީމާއި
ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އެންމެ ރަނގަޅު ( 10ދިހައެއް) މީހުންކަމަށްވާތީއާއި ،އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމުގައި
ބަލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިންޓަރވިއުގެ މާކްސްއަށްކަމަށްވާތީއާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް
ގޭސް ލިމިޓެޑްގެ ރެކުރޫޓްމެންޓް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008

(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
މއްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި ަ
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ނަންބަރު
މ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ހދ.ކުމުންދޫ
މ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުި ،
ި
 17ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިންގާ ފޮޓޯކޮޕީ ނަގާ ތަނެއްގެ މަސައްކަތަށް
ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ވަސީލަތްތައް

ބޭނުންކުރަމުން

ގެންދާކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިންގާ ފޮޓޯކޮޕީ ނަގާ ތަނުގެ ނަމާއި ،އެތަނުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރީ ކުމުންދޫ

ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކަންކަން ފައިސާއަށް އެތަނުން ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮން ތަކެއްޗެއްތޯއާއި ،އެތަކެތި ބޭނުންކުރިކަން ދަންނާނެ މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
މައްސަލަ

ނުވަތަ އެމީހުން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ،އެތަނުން ކުރުވި ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ،އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވި ދުވަސްވަރު ނުވަތަ އަހަރާއި އެކަން
ދަންނާނެ މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ނުވަތަ އެމީހުން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ފަދަ
މަޢުލޫމާތުތައް  12މޭ  2020ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  04މޭ  2020ވަނަ ދުވަހު އީ-މެއިލް ފޮނުވުމުން ،އެ އީ-މެއިލަށް އެފަރާތުން
މިހާތަނަށްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ،ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ހިންގާ ފޮޓޯކޮޕީ ނަގާ ތަނަކުން ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވައި ދިނުމަށް ހދ.ކުމުންދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދުމުން ،ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިންގާ ފޮޓޯކޮޕީ ނަގާ ތަނަކުން
ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ
ޚިދުމަތެއް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން  14ޖޫން  2020ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު:
 4/2020/123/267ސިޓީގައި ބުނެފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 18ހއ.އިހަވަންދޫން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާފަށް ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހއ.އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  10އޮގަސްޓު  2016ގައި ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު:
 248-CAA/248/2016/85އިޢުލާން މިހާރު ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީއާއި ،އެހެންކަމުން އެ އިޢުލާނުން
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ހުޅުވާފައިވާ އެންމެހައި ފުރުޞަތުތައް މިހާރު ބަންދުވެފައިވާތީއާއި ،ގޯތި ދޫކުރުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށް
ގޯތި ލިބޭ މީހުންވެސް މިހާރު ކަނޑައަޅައި ނިމިފައިވާތީއާއި،
ގެވަޅު ފޯމާއެކު ކާވެނީގެ މުއްދަތު ޕޭޖް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތެއްގެ ކާވެނީގެ މުއްދަތު އެނގޭ ޞަފްޙާ ގެވަޅު
ފޯމަށް ފަހުން އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާއާއި ބައެއް ފޯމްތަކުން ޑޮކިއުމެންޓް އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުނާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ވަކި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިނުވާތީއާއި،
ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ ފަރާތުގެ ފޯމުގައި އޭނާގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން  600އަކަފޫޓް ހަމަވާ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިއޮތްނަމަވެސް ހއ.އިހަވަންދޫގެ ގެޔެއްގެ
 3685އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި ހއ.އިހަވަންދޫ ގެޔެއްގެ  3500އަކަފޫޓްގެ ބިން އެފަރާތާއި އެފަރާތުގެ އެއްބަނޑު
އެއްބަފާ  5ކުދިން ހިމެނޭގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން
ބުނެފައިވާތީ ،އެފަރާތުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން އެނގެން
އޮތްނަމަވެސް އެ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް
ކަމަށްނުވާތީ ،އެ މައްސަލަ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށާއި ،މި
މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ޝަކުވާތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތާއި
ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އަދި ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް  07އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި މައްސަލަ
ހުށަހަޅައިފައިވާއިރު ،އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައި އެ އިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު(IUL)248- :
 CAA/248/2018/63އިޢުލާން  17އޮގަސްޓު  2018ގައި ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ .މި
އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން  1600އަކަފޫޓްގެ  100ގޯތި ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި ،ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުން
 26އޮގަސްޓު  2018އިން ފެށިގެން  12ސެޕްޓެންބަރު  2018ގެ  14:00ގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދޭ
ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ .މި ގޯތިތަކަކީ  2016ވަނަ އަހަރު އިޢުލާންކުރި ގޯތީގެ އިތުރަށް ދޫކުރާ
ގޯތިތަކެއްކަމެއް ނުވަތަ ކުރީގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ކުރާ އިޢުލާނެއްކަމެއް މި އިޢުލާނުން އެނގޭކަށް
ނެތެވެ .ނަމަވެސް  08ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު(IUL)248- :
 CAA/248/2019/91އިޢުލާނުގައި 10 ،އޮގަސްޓު  2016ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގައިފައިވާތީ އެ އިޢުލާން
ބާޠިލުކޮށް އަލުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ލަފާދީފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ2016 .
ވަނައަހަރު ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު ކަމަށް މި އިޢުލާނުގައި އޮންނަ ނަންބަރަކީ (IUL)248-
 CAA/248/2016/91އެވެ .މިއީ ރަނގަޅު ނަންބަރެއް ނޫނެވެ.ރަނގަޅު ނަންބަރަކީ (IUL)248-
 CAA/248/2016/85އެވެ.
މީގެއިތުރުން 8 ،ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު:

(IUL)248-

 CAA/248/2019/90އިޢުލާން އިޞްލާޙުކޮށް  09ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި (IUL)248-
 CAA/248/2019/92އިޢުލާން ޢާއްމުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިޢުލާނުގައި އިޞްލާޙުކުރިކަމަށް އޮންނަނީ ފޯމް
ދޫކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު  14ސެޕްޓެންބަރު  2019ގެ ބަދަލުގައި  15ސެޕްޓެންބަރު 2019
އަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން 2 ،ވަނަ އިޞްލާޙެއް ގެނައި ކަމަށާއި ،އެއީ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ
އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލެއްކަމަށް ބުނެ  (IUL)248-CAA/248/2019/96އިޢުލާން  26ސެޕްޓެންބަރު
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 2019ގައި ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ .ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ޢާއްމުކޮށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ  26ނޮވެންބަރު  2019ގައެވެ .މި އިޢުލާނުގެ ނަންބަރެއްކަމަށް އޮންނަނީ
 (IUL)248-CAA/248/2019/90އެވެ .މި ނަންބަރަކީ  08ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ކުރި 2
އިޢުލާނުގެ ތެރެއިން އެއް އިޢުލާނުގައިވެސް އޮންނަ ނަންބަރެކެވެ .ވީމާ ،ކަންތައްތައް އިހަވަންދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.

 19ހއ.އިހަވަންދޫން

ގޯތި

ދޫކުރުމުގައި

ކޮރަޕްޝަނަށް

މަގުފަހިވާގޮތަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ބަދަލުދިނުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނޭންގޭނެ ކަމަށާއި މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ޝަކުވާތަކުގެ ތަޙުޤީޤު
ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތާއި ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި މިކަމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް އުނިވިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާފެއް ނުލިބިވާކަމަށް
ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި ،އަދި
ހއ.އިހަވަންދޫން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުމާ ގުޅޭގޮތުން  07އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް
އެކައުންސިލްގައި ދަންނަވާފައިވާނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމަކީ  03ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް އަޅައިގެން މ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

އސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
މިމަ ް

ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަންނަމަވެސް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ބެލުމެއްނެތި އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
 40ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް ހަދައި ،އަނަންތަރާ ރިސޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
މިއީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް އިހުމާލުވުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމަކީ
 03ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަންނަމަވެސް ،މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
ބެލުމެއްނެތި 40 ،ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް ތައްޔާރުކޮށް އަނަންތަރާ ރިސޯޓަށް ފޮނުވައިފައިވަނީ އައިލެންޑް
އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ (ފެސިލިޓީސް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް)ގެ ހިއްސާ
އޮންނަ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މި ކޮމިޝަނުން އައިލެންޑް
އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމް ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހޯދި ލިޔުންތަކުން
އެނގޭ ގޮތުގައި  2017ވަނަ އަހަރު  04ކޮންކްރީޓް ބްލޮކް އަނަންތަރާ ކިހަވައް ރިސޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާތީއާއި
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  IAS/123/2019-012ސިޓީގައި ވާގޮތުން،
ސީޕލޭން ޕްލެޓްފޯމް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންކްރީޓް ބްލޮކްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްއިން ތަކެތި ގަނެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އެ މަސައްކަތަށް  30ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްއިން ( 42,060.80ސާޅީސްދެހާސް ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) ރުފިޔާއަށް
ސިމެންތިއާއި ހިލަވެއްޔާއި ދަގަނޑު އެސް.ޓީ.އޯ އިން ގަނެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ އެހެންކަމުން،
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމްގެ މަސައްކަތުން އެ ކުންފުނީގެ
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި
ބުނެފައިވިޔަސް ލިޔެކިޔުންތަކުން މިކަން ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ.
 21މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އެތައް ޢަމަލުތަކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އެތައް ޢަމަލުތަކެއް
ހިނގާކަމަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގެ
ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވަކި ފަރާތަކާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭކަމަށާއި
މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަކިފަރާތެއްގެ ލޯފާމާ ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެ ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ފޮނުވި އަމުރުގެ ޖަވާބުގައި ފޮނުވާފައިވާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު  31( 88-ADHR/123/2019/6އޮކްޓޫބަރު  )2019ސިޓީގައި،
 17ނޮވެމްބަރު  2018ގެ ފަހުން އެ ސިޓީ ފޮނުވުމާ ހަމައަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
އެފަރާތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީއެވެ.

 22ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ހޮވުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް އިސްކަންދީގެން ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު
ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރު 08( (IUL)GS74/GS74/2019/24 :އޮކްޓޫބަރު  )2019ގެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދުނު ( 15ފަނަރަ) މީހުންގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފައިވާ
( 10ދިހައެއް) މީހުން ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައިވަނީ" ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި
އައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ( 2018ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)" ގެ  6.3ވަނަ މާއްދާގައި
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވުމާއި ،ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ  A2ފޯމު
ދެފަހަރަށް ޢާންމުކުރަންޖެހުނީ ފުރަތަމަ ޢާންމުކުރި ޝީޓް ( A2ފޯމު) އާ ގުޅޭގޮތުން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކުރު
މުއްދަތަކުގެ ތަމްރީނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ،އެކަން ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން ބަލައި ،އެ ސެޓްފިކެޓަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިރުޝާދު
ދިނުމާ ގުޅިގެން  A2ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުމުން ކަމަށާއި ،އެ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ކުރިން  1ވަނައަށް ހޮވުނު
ފަރާތް  2ވަނައަށް އަދި ކުރިން  2ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތް  1ވަނައަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ސްކޫލުގެ
ނަންބަރު 09( (MSG)GS-74/123/2019/1 :ޑިސެންބަރު  )2019މެސެޖުގައި ބުނެފައިވާއިރު އެކަން
ހިނގާފައިވަނީ އެގޮތަށްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއި ،އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުން އެންމެމަތިން
ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް މި ކޮމިޝަނުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުންވެސް އެންމެމަތިން
ޕޮއިންޓް ލިބެނީ އެފަރާތަށް ކަމަށްވާތީއެވެ.
 2018 23ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަދަލުވި ދުވަސްވަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ގެޔެއްގެ ގެ ބިން ވިއްކާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ބިން ގަތް ފަރާތުން މި ބިން ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އަދި މަޖިލީހުގެ މަތީ މަޤާމުތަކުގައި އުޅޭ ގިނަ ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ޢަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވި ސަބަބުތައް މިވަނީއެވެ .މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  12ޖަނަވަރީ  2020ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު138- :
 GS3/123/2020/01ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ،އެ ގޯތިން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ  439.96އަކަފޫޓުގެ
ބިން ގަތުމަށް އެދި  12އެޕްރީލް  2018ގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެ
ބިން ގަތުމަށް އެ ގޭ އެންމެހައި ވާރިސުން އެދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުން  03އެޕްރީލް  2018ގައި
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ބިން  8މީހުންނަށް ވިއްކުމާ ގުޅިގެން އެ ބިމުގެ
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އަގަށް ދައުލަތުން ކަނޑއަޅާފައިވާ ( 879,920.00އަށްލައްކަ ހަތްދިހަނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ
އެފަރާތްތަކުން ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއުއަށް ދައްކާފައި ކަމަށާއި ،އެ ބިމުގެ އަގަށް ދައުލަތަށް
ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާ އެއްކޮށް ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވާތީ މ.ވިލުފުށީގޭ ގޯތިން
ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ  439.96އަކަފޫޓުގެ ބިން މިލްކުވެގެންވަނީ އެ  08ފަރާތަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 11( 2221/Cv-C/2016 :ޖުލައި  )2019ޤަޟިއްޔާއިން (މި ޤަޟިއްޔާގެ
ރަނގަޅު ނަންބަރަކީ  )2221/Cv-C/2019ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން ބިން ގަނެފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ނަމަށް އެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށްދިނުން އެދި  15ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނަންބަރު138-DS1/425/2019/137 :
ސިޓީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބައެއް ބިންތައް ވިއްކުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން  29މާރިޗު  2018ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:
 (IUL)138-PS2/138/2018/37އިޢުލާނުގައި އެ ގޯތިން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ  439.96އަކަފޫޓުގެ
ބިން ހިމެނިފައިވެއެވެ.
އެ ގޯތިން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ  439.96އަކަފޫޓުގެ ބިމަކީ އެ ގޯތީގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން
ދެމީހުންނަށް ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ދީފައިވާ ދެގޯތީގެ ބަދަލުގައި އެ ދެމީހުންނަށް
އެ ގޯތިން ލިބޭ  219.98އަކަފޫޓުގެ ދެބައި ދޫކޮށްލުމުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިމެކެވެ .އެ ބިން
ވިއްކުމަށް  29މާރިޗު  2018ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން އިޢުލާން
ކުރުމުން ،އެ ގޯތީގެ ދެންތިބި ވާރިސުން އެ ބިން ގަންނަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ އެ ( 8އަށެއް) މީހުން
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ސޮއިކޮށް  03އެޕްރީލް  2018ގައި ސިޓީއަކުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި އެ  8މީހުންގެ ތެރެއިން
އިސްމާޢީލް ޝަރީފް އެ ބިން ގަތުމަށް އެދި  12އެޕްރީލް  2018ގައި ފޯމަކުން ވަކިން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
މި ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން އެ  8މީހުންގެ ނަމުގައި އެ ބިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ގޮތަށް އެ ބިން އެފަރާތްތަކަށް
ވިއްކުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބިމުގެ އަގަށް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ( 879,920.00އަށްލައްކަ
ހަތްދިހަނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ  13ޑިސެންބަރު  2018ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް
އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދެއްކުމަށް  07އޮގަސްޓު  2018ގައި އެފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި އެފަރާތްތަކުން  12ޑިސެންބަރު 2018
ވަނަ ދުވަހު އެފައިސާ ވަނީ ދައްކާފައެވެ.
މި ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން މި
ވިޔަފާރިއަކީ ޞައްޙަ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށާއި މި ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން އެ ގޯތިން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައި އޮތް
 439.96އަކަފޫޓޫގެ ބިމާއި އެ ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ
 8މީހުން ކަމަށް  11ޖުލައި  2019ގައި އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު2221/Cv- :
 C/2019ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން އެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެ 8
މީހުންގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ
ނަންބަރު 15( 138-DS1/425/2019/137 :ސެޕްޓެންބަރު  )2019ސިޓީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
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އަދި މިޝަކުވާގައި ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޝަކުވާގައި
ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަދި ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަމަށް
ބުނެފައިވިޔަސް އެއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނެތުމުންނެވެ.
 2018 24ވަނަ އަހަރާއި  2019ވަނަ އަހަރު މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ދެލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ތިޖޫރީން މަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
އެކަން ފާހަގަކުރެވުނީ މުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެ ރަށަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
އެ އިދާރާގެ ކަންކަން ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ،އެ ފައިސާ ހަމަކުރުމަށް ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ސ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލަފާދީފައިވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެ ފައި ާ
ހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ 2018 ،ވަނަ އަހަރާއި  2019ވަނަ އަހަރު މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ދެލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ތިޖޫރީން މަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ފާހަގަކުރެވުނީ
މުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެ ރަށަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި އެ އިދާރާގެ ކަންކަން ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި
އެ ފައިސާ ހަމަކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލަފާދީފައިވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެ ފައިސާ
ހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް ،އެފަދަ ކަމެއް މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި ހިނގާފައިނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި ،މިފަދަ މައްސަލައެއް މ.އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލާފައިނުވާ ކަމުގައި މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވެސް ބުނެފައިވާތީއާއި
އަދި މި ޝަކުވާއަކީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން ހާމަނުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި،
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭނެ ގޮތެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ލިޔުމުން އެނގެން ނެތުމުން ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމާއި ،މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޑޮކިއުމަންޓެއް އަދި ހެއްކެއްވެސް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއެވެ.
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ނަންބަރު
މ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ި
 25މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅުންހުރި ގިނަ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިންގާ ކުންފުންޏަކަށް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،އޭ.ޑީ.ބީއިން ފަންޑުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް
ސިންގަލް ވިންޑޯޒް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓެއަރިންގ ކޮމެޓީގެ ކީ ޕާސަނަލްސްގެ ގޮތުގައި ތިބެނީ ކަސްޓަމްސްގެ
އޮފިސަރުން ކަމަށާއި އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް އެފަރާތްތަކުގެ ޙިއްޞާ
އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް އެވޯޑްކުރަމުންދާކަމަށް މި ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުންނާއި ސްޓެއަރިންގ ކޮމެޓީގެ
މެމްބަރުންނަކީ އެއްބަޔެއްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް
ސިންގަލް ވިންޑޯޒް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓެއަރިންގ ކޮމެޓީގެ  11މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް
ހިއްސާދާރެއް ނެތްކަމާއި ސްޓެއަރިންގ ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ ތަފާތު  11އިދާރާއެއްގެ 11
މެމްބަރުންކަމާއި މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަސްޓަމްސްގެ ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އާއި އެ ކުންފުންޏާ
ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި؛
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯޒްގެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް އެ އެ ކުންފުންޏަށް އެވޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށް
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވަނީ  2018ވަނަ އަހަރު
ކޮމްޕެޓެޓިވް ބިޑިންގގެ ތެރެއިން އެފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  02ސޮފްޓްވެއަރ ސިސްޓަމެއްގެ
އެންހޭންސްމެންޓް މަސައްކަތް ކަމަށާއި މި މަސައްކަތްތައް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.25ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ދަށުންކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި ،މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެ ކުންފުންޏާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

އޭ.ޑީ.ބީގެ

ޕްރޮކިއުމަންޓް

އުސޫލާ

އެއްގޮތަށް

އޭ.ޑީ.ބީގެ

ހުއްދައާއެކުގައިކަން

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯޒް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓެއަރިންގ ކޮމެޓީގެ
މެމްބަރުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދީ ވަކި ފަރާތަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ގިނަ
އަދަދެއްގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންނެވެ.
 26ކަނުހުރާ މޯލްޑިވްސްއާ ޖެހިގެން އޮންނަ "ހުރާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުޑަ ފަޅުރަށެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
އަގަކާނުލައި ދިނުމަށްފަހު ،އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއިން ޅ.ނައިފަރު ދަނޑުގައި އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ކާޕެޓް އަޅައިދިންކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ކަނުހުރާ

މޯލްޑިވްސްއިން

ނާޖާއިޒު

ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައ

ގޮތުގައި

ގިނަ

ޢަދަދެއްގެ

ޑޮލަރު ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ޅ.އަތޮޅު ކަނުހުރާ މޯލްޑިވްސްއާ ޖެހިގެން "ހުރާ" މި ނަމުގައި ފަޅުރަށެއް
ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިނުވާ

ކަމުގައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިޝަރީޒް،

މެރިން

ރިސޯސަސް

އެންޑް

އެގްރިކަލްޗަރުން ބުނެފައިވާތީއާއި މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ދައުރަކީ ކޮބައިކަމެއް ސާފެއް ނުވާތީ ،މިކަމާ އެފަރާތާ ހުރި
ގުޅުމަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކުރުމަށް މި ޝަކުވާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިންކަމަށް ބުނާ ފަރާތަށް  09މޭ  2019ގައި
އީ-މެއިލް ފޮނުވައި  17މޭ  2020ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް އެންގިނަމަވެސް،
އެ މެއިލަށް މިހާތަނަށްވެސް އެފަރާތުން ޖަވާބު ދީފައިނުވާތީއެވެ.
 27ޏ ފުވައްމުލަކުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ  200ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފުވައްމުލަކުގައި ސަރުކާރުން
ދޫނުކުރެވި ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް (ފްލެޓްތައް) ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް  15އެޕްރީލް 2020
ގައި އިޢުލާންކޮށް ،އެ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތު ނެގުން  16އެޕްރީލް  2020ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައި
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެ ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެކަން އެފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން މިހާރު ވަނީ ފްލެޓްތަކުގެ
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގުރުއަތުލުން މަޑުޖައްސާފައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމުން ފްލެޓްތަކުގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ފްލެޓް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ އެތައް
ފަރާތްތަކެއްގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނާނެކަމަށް ކައުންސިލަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު468-LID/123/2020/5 :
( 16އެޕްރީލް  )2020ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ފްލެޓްތައް އެއްވެސް ފަރާތަކާ އަދި
ޙަވާލުކޮށްފައިނުވުމާއެކު ،ދައުލަތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއް ފްލެޓްތަކުގައި އަދި އޮންނާނެ ކަމަށް
ނުފެންނާތީއާއި ،އަދި އެ ފްލެޓްތަކަކީ ސަރުކާރުން ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކެއް
ކަމަށްވެފައި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކަމާގުޅޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާ އެންމެ އިސް އިދާރާއަކީ
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ކަމަށްވާތީއާއި ،ފްލެޓްތަކާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ އެ މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފްލެޓްތައް
ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވާތީއާއި ،ފްލެޓްތައް ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް އެންގުމުގެ
ބާރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާނެކަމަށް ފެންނާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިމެނިފައިވާކަމަ ށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށްޓަކައި ،މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބަލާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް
ނުފެންނާތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.

 28ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން އޭ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ކެޓެގަރީގެ  35ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު އަދަދު އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ށ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
( 40ޕޮއިންޓް) އެއްވަރުވެގެން އޭގެތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމަ ް
ބޭއްވުނު

ގުރުއަތުލުމަށް

ފުވައްމުލަކު

ސިޓީ

ކައުންސިލުގެ

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

އަންގާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޙާޟިރުނުވާ އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ނުފޮނުވާ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ފަރާތެއްގެ ނަން ހިމަނައިގެން ގުރުއަތުލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން
މައްސަލަ

އޭ ކެޓެގަރީގެ  35ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު އަދަދު ( 40ޕޮއިންޓް)
އެއްވަރުވެގެން އޭގެތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވުނު ގުރުއަތުލުމަށް ހާޒިރުވުމަށް
އެފަރާތްތަކަށް އަންގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ،
ގުރުއަތު ނެގުމަށް  11.06.2020ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ  2:00އަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓީންގ ރޫމަށް ހާޒިރުވުމަށާއި ރަށުގައި ނޫޅޭނަމަ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވައިދިނުމަށް
އެދޭ ކަމަށެވެ .މިގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ގުރުއަތުގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެކަމަށް އެ މެސެޖުގައި ބުނެފައެއް
ނުވާތީއާއި
މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅުމުން އެފަރާތުން ބުނީ،
ގުރުއަތު ނެގީ ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ކޮންމެ މީހެއްގެ ނަން ވަކިން ކަރުދާސްކޮޅެއްގައި ލިޔެފައި އެ ހުރިހާ
ކަރުދާސްކޮޅުތައް ފޮއްޓަކަށް އަޅާލުމަށްފަހު ،ފަހަރަކު ކަރުދާސްކޮޅެއް ނަގައިގެން ކަމަށާއި ،ގުރުއަތު
(ކަރުދާސްކޮޅުތައް) ނެގީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި ،ގުރުއަތު ނެގީ
 40ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެތަނަށް ހާޒިރުވި މީހުންގެ ހާޒިރުގައި އެމީހުންނަށް ދައްކައިގެން
ކަމަށާއި ،އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި ކަރުދާސްކޮޅެއް ނުނަގާތީއާއި
އެހެންކަމުން ،ގުރުއަތު ނެގުމަށް އެމީހުންނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިއެވަނީ ،އެމީހުންގެ ހާޒިރުގައި އެކަން
ނުކޮށްފިނަމަ ފަ ހުން ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހެޅިދާނެތީ އެފަރާތްތަކަށް ދައްކައިގެން ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ކަންތައް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަމަށް ފެންނާތީއާއި ،އެތަނަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތަކީވެސް އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުމާއެކު އެފަރާތުގެ ނަން ހިމަނައިގެން ގުރުއަތު ނެގުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް
ނުފެންނާތީއެވެ.
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ނަންބަރު
މ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ި
އ ޢިމާރާތުގެ ޕާޓިޝަން ޖެހުމާއި ކަރަންޓު
 29ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަ ު

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

ވަޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ފަރާތަކަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
މައްސަލަ

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު

(L)195-A-

) GA/1/2019/28(IULއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލުގައި ބުނެފައިވަނީ ޕާޓިޝަން ޖެހުމާއި ކަރަންޓް ވަޔަރުކުރުމާއި ނެޓްވޯކް އެޅުމާއި
ތިން މަސައްކަތްކަމަށްވާތީ އެ ތިން މަސައްކަތަށް އެއްފަހަރާ އަގުހުށަހެޅިނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތް ދޭންއުޅެނީ
ހަމައެކަނި ޕާޓިޝަންޖެހުމާއި ކަރަންޓް ވަޔަރިންގއަށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ
ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ސެކްޝަން
 3ގެ ހެޑްލައިނުގައި "ހ.ސަކީނާމަންޒިލް  3ފަންގިފިލާގެ (ގްރައުންޑްފްލޯ ،ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،އަދި
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ) ކޮޓަރިތަކުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމާއި ކަރަންޓް އަދި ނެޓްވޯކް ޕޮއިންޓް
އަޅައިދިނުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު" މިހެން ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ނެޓްވޯކް ޕޮއިންޓް އަޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތަކީ އިޢުލާނުގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.
އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ނުހިމެނޭ މަސައްކަތަކަށް އަގު
ހުށަހަޅާފައިވާތީ ބިޑްކޮމެޓީން ވަނީ އެބިޑް ބާޠިލްކޮށްފައެވެ .އަދި ،ކޮންމެވެސް ފަރާތުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބިޑްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  1%އަށްވުރެ ކުޑަކޮށްކަމަށް ބުނެ އެ ބިޑްވެސް ވަނީ ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.
އެހެންކަމުން ،ހ.ސަކީނާމަންޒިލް  3ފަންގިފިލާގެ ކޮޓަރިތަކުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމާއި
ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖުމުލަ  04ފަރާތަކުން ކަމަށްވާއިރު
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އޭގެތެރެއިން  02ބިޑް ބާޠިލްވެފައިވާތީ ޝަރުޠުހަމަވާ  03ބިޑް ނެތުމުން އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން
އިޢުލާނުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބިޑް ކޮމެޓީގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ  06ވަނަ ޖަލްސާ
( 11ޑިސެންބަރު  )2019އިން ނިންމާފައިވެއެވެ .ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ސެކއުރިޓީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ
ބިޑްގެ

ޖުމުލައަގުގެ

1%

އަށްވުރެ

ކުޑަކޮށްކަމަށް

ނަންބަރު)(I)195-A-GA/1/2019/28(IUL

ބުނެ

އިޢުލާނާ

އެފަރާތުގެ
ގުޅިގެން

ބިޑް

ބިޑް

ބާޠިލްކުރިނަމަވެސް،

ސެކިއުރިޓީގެ

ގޮތުގައި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދަކީ ( 5,000.00ފަސްހާސް) ރުފިޔާކަމަށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  6.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތުން ބިޑް ސެކުރިޓީގެ
ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް ( 5,000.00ފަސްހާސް) ރުފިޔާއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑަކީ ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ ބިޑެއް ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،އިޢުލާނުގައި ނުހިމެނޭ މަސައްކަތެއްގެ
ވާހަކަ ހިމެނިފައިވުމުން އޭގެސަބަބުން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އޮޅުންއަރާފައިވާތީއާއި އަދި ބައެއް
ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު ދެ މަސައްކަތަށްވެސް އަގު ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު މި އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް
އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމުގައިވާތީއާއި ،އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ
ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ) (U)195-A-GA/1/2019/28(IULއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19ޑިސެންބަރު  2019ގައި އަލުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު(L)195-A-
) GA/1/2019/49(IULއިޢުލާނުކޮށްފައިވާތީއާއި ،އަދި ފަހުން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް
ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީއެވެ.
 30ހއ.ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތައް ކުރަމުންދަނީ މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި
ހއ.މާރަންދޫ މީހެއްގެ ނަމުގައި އޮންނަ ލޯންޗެއް ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
އޮންނަ
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ކަމަށާއި،

މި

އުޅަނދަކީ

ޓްރާންސްޕޯޓްގައި

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ނޫންކަމަށާއި ،މި ފަރާތަކީ އެ އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
މުވައްޒަފަކު ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދައިން ހއ.ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކެއް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ލޯންޗުތަކުގައި ކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،އަދި ނޮވެންބަރު 2019
އިން ފެބުރުވަރީ  2020އާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީވެސް އެފަރާތުގެ ލޯންޗުތައް
ކުއްޔަށް ހިފައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،ހއ.ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލޯންޗު ދަތުރުތައް
ކޮށްފައިވަނީ ތިން ފަރާތުން އަގު ބަލައި ،އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކުންކަން އެ އިދާރާއިން
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އަގު ބަލާ ފޯމުތަކުން އެނގެން އޮތަތީއާއި،
ހއ.ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަކީ އެފަރާތާ ޢާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ
ފަރާތެއް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ ގުޅުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 1.02
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ގައި ބުނާފަދަ ގާތް ގުޅުމެއްކަމަށް ނުވުމާއެކު ،އެ
ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ނުވާތީއެވެ.
އަދި ،ހއ.ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނޮވެންބަރު  2019އިން ފެބުރުވަރީ
 2020އާ ހަމައަށް އެކިއެކި ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އެފަރާތުގެ އުޅަނދުތަކަކީ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ އުޅަނދުތަކެއްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން
އެންމެ ދަތުރެއް ފިޔަވައި އެހެން ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވާ ލޯންޗަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްކަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުން
އެނގެން އޮތުމާއި ،ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގައި ( 1އެކެއް) ދަތުރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އުޅަނދެއްކަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތުމާއެކު ،އެ
އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރަނީސް އެ އުޅަނދުގައި މީގެފަހުން ދަތުރު ނުކުރުމަށާއި ،ދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކީ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްތޯ ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ބެލުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ދަތުރު ނުކުރުމަށް
ހއ.ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.

 31އދ.ހަންޏާމީދޫން ހޮޓާ  /ރެސްޓޯރެންޓް ހެދުމަށް  10އަހަރުގެ މުއްދަތަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2014ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ބިން ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން އެ ބިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އދ.ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އެ ބިމާ މެދު ފިޔަވަޅެ ް
ނޭޅުމަށް އެ ކޯޓުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައި ވީނަމަވެސް މި ބިން މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،އދ.ހަންޏާމީދޫގެ ފަރާތަކަށް  31ޑިސެންބަރު  2013އިން ފެށިގެން 10
ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  29އޮގަސްޓް  2019ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އެފަރާތުގެ އަތުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތާ ހަންޏާމީދޫ
އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެފަރާތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކައި އެކަން ތަކުރާރުކުރުމުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު އެފަރާތުގެ
ކިބައިން އެ ބިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި
އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އޭނާގެ ކިބައިން އެ ބިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ
އޭނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އދ.ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން ވަކި
ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އެ ބިމާ މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އެ ކޯޓުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
އަންގާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،އެކަން ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:
 123-C1/I01C/2019/1ސިޓީ ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފޮނުވުމުން އެ ކޯޓުން އަންގާފައިވަނީ،
އެފަދަ މައްސަލައެއް އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމުން ނުދާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެގްރީމެންޓް ބާޠިލުކުރުމާ
ގުޅިގެން އެގްރީމެންޓް ބާޠިލުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ .ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ
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ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އެ ކޯޓުން އަންގާފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އޭނާގެ
ފަރާތުން ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު 13/I1/2019 :ޤަޟިއްޔާ ވަކިގޮތަކަށް
ނިމުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެ ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް އަންގަންދެން އެފަރާތާއި އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި އެގްރިމެންޓުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ
ބިމުގައި ޕައިލެޓްވޭލް ކެފޭގެ ނަމުގައި ހޮޓާ ހިންގަމުން ދަނިކޮށް ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ހޮޓާ ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ހުއްދަ ދިނުމަށް އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން
ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި އދ.ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،ކުރިން ބުނެވުނު ނަންބަރު:
 13/I1/2019ޤަޟިއްޔާގައި ފައިޞަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް
އަންގަންދެން

އެފަރާތާއި

އދ.ހަންޏާމީދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއާ

ދެމެދު

ވެފައިވާ

ނަންބަރު:

 (AGR)2013/01އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި އެގްރިމެންޓުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ
ބިމުގައި ހޮޓާ ހިންގަމުން ދަނިކޮށް ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ހޮޓާ ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އަލުން ދިނުމަށް
އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައްޗަށް  01ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި އދ.ހަންޏާމީދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު I1C/2019/VA/01 :އަމުރު ނެރެފައިވާތީއާއި
އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާ މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އދ.ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހަންޏާމީދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް މި ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  29އޮގަސްޓު  2019ވަނަ
ދުވަހު ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،އެ
އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ކޯޓުން އެ އަމުރު ނެރުމުގެ ( 2ދޭއް) ދުވަސް ކުރިންނެވެ .އެ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ
 29އޮގަސްޓު  2019ގައި ކަމަށްވާއިރު ،ކޯޓުން އެ އަމުރު ނެރެފައިވަނީ  01ސެޕްޓެންބަރު 2019
ގައެވެ .އެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭގެފަހުން އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާކަމަށް
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އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 32އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން އޭވިއޭޝަން ޓްރޭނީގެ މަޤާމަށް މީހަކު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަން އެންގުމަށްފަހު ،އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތުގެ ނަން ރިޖެކްޓް ކޮށްފައިވާކަމަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ބުނެ އެ ވަޒީފާއަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މިޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން
އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އޭވިއޭޝަން ޓްރެއިނީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުން އެ މަޤާމަށް އޭނާ ހޮވުނުކަން
އަންގާފައިވީނަމަވެސް އޭނާއަށް އެ މަޤާމު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޙައްޤެއް
ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ދިމާވީ އޭނާ އެ މަޤާމަށް ހޮވުނުކަން އެންގުމުން އޭރު އޭނާ އަދާކުރަމުންދިޔަ
ވަޒީފާއިން

ވަކިވުމަށްޓަކައި

ސިޓީލުމުންކަމަށް

ބުނެފައިވެއެވެ.

މި

ޝަކުވާއާ

ގުޅިގެން

މިކަން

ހިނގައިފައިވާގޮތް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ބެލިބެލުމުގައި ،އެފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް
ޑިފެންސް ފޯސްގައި ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ހެދިކަމަށް އެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކީ ޝަރުޠު
ހަމަކުރުމަށް ބެލެވޭނެ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ އޭނާގެ އެޕްލިކޭޝަން
ވިއުގަ ސިސްޓަމްގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރިކުއެސްޓުން ރިމޫވްކޮށްފައިވާތީ ،އޭނާއަށް އެފަހަރު ވަޒީފާ
ހަމަނުޖެހުނީކަން އެނގޭތީއާއި ނަމަވެސް ފަހުން މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް އަންގައި  19ޖަނަވަރީ
 2020ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަޙްމަދު ނިފްސާންއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާތީއެވެ.
 33ގދ.ތިނަދޫއަށް އިންޖީނު އުފުލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން  02ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
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ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި އަގަކީ ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގެ  3.5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ،
ޢަދަދަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށްވީނަމަވެސް ޤަވާޢިދުގެ އެ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެ
މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ހުޅުމާލެއިން ގދ.ތިނަދޫއަށް އިންޖީނެއް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިޢުލާން ނުކޮށް،
ބުނާ މައްސަލަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ  3.5ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮޑިޓްގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ބޯޑުން އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ  01އޮގަސްޓު  2019ގައި ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަންއިން ޢަމަލުކުރަން ފެށި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
އސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ
ޤަވާޢިދަށްކަމަށް އެ ބޯޑުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި ،މި މަ ް
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޕާޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  13މޭ  2019ގައި ކަމަށްވެފައި އެއިރު ފެނަކަ
ކޯޕްރޭޝަންއިން ޢަމަލުކުރަމުން ގޮސްފައިވާ  26ޖޫން  2018ގައި ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އިޢުލާންކޮށްގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް
ހޯދަންޖެހެނީ ( 10,000,000ދިހަމިލިއަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ބޮޑެތި މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ކަމަށްވާތީއާއި،
ގދ.ތިނަދޫއަށް އިންޖީނު ގެންދަން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވަނީ ( 355,100ތިންސަތޭކަފަންސަވަންނަހާސް
އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށްކަމަށްވުމުން ،މި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވަނީ އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުން އައި ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ  3.5ވަނަ މާއްދާގެ  2ވަނަ ނަންބަރު އަދި އެ
ޤަވާޢިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްތަކުގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން
ނާޖާއިޒު

ފައިދާ

ހޯދައިދިނުން

ނުވަތަ

ދައުލަތަށް

ފައިދާވާން

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން ފުރިހަމަނުވާތީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ނަންބަރު
މ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ި
 34ތ.ހިރިލަންދޫ ،ގއ.މާމެންދޫ ،ގއ.ގެމަނަފުށި ،ގދ.ވާދޫ ،ގދ.މަޑަވެލި އަދި

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

ސ.ހުޅުމީދޫއަށް އިންޖީނާއި އެއާގުޅޭ އެކްސަސަރީސް ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހޯދުމަށް

ފެނަކަ

ކޯޕަރޭޝަން

ލިމިޓެޑުން

އިޢުލާންނުކޮށް

ކުންފުނީގެ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގެ  3.5ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  03ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ހޯދައިގެން އެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.
މައްސަލަ
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ތ.ހިރިލަންދޫ ،ގއ.މާމެންދޫ ،ގއ.ގެމަނަފުށި ،ގދ.ވާދޫ ،ގދ.މަޑަވެލި
އަދި ސ.ހުޅުމީދޫއަށް އިންޖީނާއި އެއާގުޅޭ އެކްސަސަރީސް ގެންގޮސްދޭނެ އުޅަނދު ހޯދާފައިވަނީ އިޢުލާން
ނުކޮށް ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ  3.5ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮޑިޓްގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ބޯޑުން އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ  01އޮގަސްޓު  2019ގައި ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަންއިން ޢަމަލުކުރަން ފެށި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
ޤަވާޢިދަށްކަމަށް އެ ބޯޑުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ  09ޖުލައި  2019ގައިކަން ކޯޓޭޝަންގެ ތާރީޚުތަކުން އެނގެން
އޮތްއިރު މި ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ޢަމަލުކުރަމުން ގޮސްފައިވާ  26ޖޫން
 2018ގައި ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދަށް
ކަމަށްވާތީއާއި ،މި ބުނެވުނު ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އިޢުލާންކޮށްގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހެނީ
( 10,000,000ދިހަމިލިއަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑެތި މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ކަމަށްވެފައި ،ތ.ހިރިލަންދޫ،
ގއ.މާމެންދޫ ،ގއ.ގެމަނަފުށި ،ގދ.ވާދޫ ،ގދ.މަޑަވެލި އަދި ސ.ހުޅުމީދޫއަށް އިންޖީނާއި އެއާގުޅޭ
އެކްސަސަރީސް ގެންދިޔުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޖީއެސްޓީއާއެކު ޖުމްލަ 349,800
(ތިންސަތޭކަސާޅީސްނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ކަމަށްވުމުން މި ޙާލަތުގައި އިޢުލާންކުރުން ލާޒިމް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނޫންކަމަށްވާތީއާއި ،އަދި މި ބުނެވުނު މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގެ  3.5ވަނަ މާއްދާގެ  3ވަނަ ނަންބަރާއި އެ ޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަން
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ހޯދައިދީފައިވާކަމުގެ ކުށުގެ ނުވަތަ ދައުލަތަށް ފައިދާވާން އޮތް ކަމެއްގައި އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރި ކަމުގެ
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން ފުރިހަމަނުވާތީއެވެ.

 35މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އޮމަދޫގައި ހިންގާ ފާނަ ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ޕްރޮޖެކްޓް ވާދަވެރި ބީލަމަކާނުލައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ވަކި ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ފަރާތުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ބޭނުންކޮށްގެން ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ
ތަކެތި އުފުލުމަށް  2ދަތުރަށް  2ދޯނި ހޯދައިފައިވާކަމާއި މި  2ދޯނި ހޯދައިފައިވަނީވެސް  3ފަރާތުން
އަންދާސީހިސާބު ހޯދައިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،މިއީ ( 35,000.00ތިރީސް ފަސްހާސް)
ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ ކަމަކަށް ވުމުން އިޢުލާންކުރުން ލާޒިމްނުވާތީއާއި ،އެހެންކަމުން ،ފެންނަންހުރި
ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތުމުންނެވެ.

 36ރ.ހުޅުދުއްފާރުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ،ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް  1800މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

އަކަފޫޓުގެ  2ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާން އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ބިންތައް ކުއްޔަށްދޭން އުޅެނީ ކޮރަޕްޝަނަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

44

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި ،މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ރ.ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނެސް ،ބިން ދޫކުރުމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތަފުސީލުކޮށް ހިމަނައިގެން ،އަދި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ
ލަފާ ހޯދައިގެން ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރ.ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.

 37ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ހިރުނދުގަސްތަކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ކައުންސިލްގެ

އެއްވެސް

ބައްދަލުވުމަކުން

ކަނޑާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގޮތެއް

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

ނިންމުމަކާނުލައި އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،ކުނަހަންދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ހިރުނދުގަސްތައް ކަނޑާފައިވަނީ ކައުންސިލުން
ނިންމައިގެން ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް ،އެ ގަސްތައް ކަނޑާފައިވަނީ
ކައުންސިލުން ނިންމައިގެންކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން
އޮންނާތީއާއި ،އަދި މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،އެ ގަސްތައް ކެނޑުމުގައި ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަކަށް ނުފެންނާތީއެވެ.
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ނަންބަރު
މ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ި
 38ގެޔަކުން އެގޭގެ ބެހެނިވެރިއަކަށް ލިބިފައިވާ ބައި ވިއްކާލުމަށް ހައުސިންގ

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

މިނިސްޓްރީން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އިޢުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހުށަހެޅުމަށް އޮތް މުއްދަތުގައި ގޯތި ގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގޯތި ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ވިއްކުމަށް ހުރަސްއަޅައި ،އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ،އެ ގޯތިން ބިން ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ގަނެފައިވާ

އެހެން

ފަރާތެއްގެ

މަސްލަހަތު

އިސްކޮށް،

އޮޅުވާލުމަށް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި މައްސަލަގެ ޝަކުވާގައި ،ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ގޯތި ވިއްކުމަށް
އިޢުލާނުކުރުމުން ،ގޯތި ގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގޯތި ވިއްކުމަށް
ހުރަސްއަޅައި ،އެ ގޯތިން ބިން ގަނެފައިވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް އޮޅުވާލުމަށް
މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވިޔަސް ،އެ ބިންކޮޅު ވިއްކުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރި
އިޢުލާނަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން ޖެހިފައިވަނީ އެ ބިންކޮޅު ވަކި ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުމަށް އެ ބިންކޮޅު
އޭރު ލިބިފައިވާ ފަރާތާ އެއްބަސްވެ އެ ބިންކޮޅު ވިއްކާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތުގެ ފައިސާ ނަގާފައި އޮތުމާ
ގުޅިގެން އެފަރާތުން އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގައި ހިންގަމުން ދިޔުމާއި
އޭގެފަހުން އެކަމާމެދު ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅައިފައި
އޮތުމާއި އެ ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބު ލިބިފައިވަނީ އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިތާ  5މަސްދުވަސް ފަހުން ކަމަށްވާތީކަން
ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއި ،ކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލައަކީ މިނިސްޓްރީން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް
މިނިސްޓްރީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ބުނިކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް އެކަން ނުނިމެނީސް މިނިސްޓްރީން
ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިފިނަމަ ކޯޓުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެކަމަށްޓަކައި
އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުގައި މައްސަލައެއް ހިންގަމުންދާނަމަ އެ މައްސަލަ ނިމޭގޮތެއް ބަލަންޖެހޭނެ
ކަމަށްވުމާއި ،އެ ބިންކޮޅަކީ މިހާރު ދައުލަތުގެ ބިންކޮޅެއް ކަމަށްވެފައި އެ ބިންކޮޅުގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ
ޙައްޤެއް މިހާރު އެކުލެވިގެންނުވުމާއި ،އެ ބިންކޮޅު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް
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ދައުލަތުން ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،އެ ބިންކޮޅު ވިއްކުމުގެ ކަންތައް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
ނިންމުމަށް ދައުލަތަށް ލާޒިމުކުރާ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ނެތުމާއެކު ،މި މައްސަލައިގައި
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން
ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީއެވެ.
އަދި ،އެގޯތި މިހާރު ވިއްކާފައިވޭތޯއާއި ނުވަތަ އެ ގޯތި ވިއްކުމުގެ ކަންތައް އަދިވެސް އޮތީ މަޑުޖައްސާލާފައިތޯ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ ،އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ލިޔުމުން ،އެ
ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ނަންބަރު 24( 471/123/2020/14 :ޖޫން  )2020ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ،އެ
ބިން ވިއްކުމަށް ކުރި ނަންބަރު 18( (IUL)138-PS2/138/2018/239 :ޑިސެންބަރު )2018
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ބިން ގަތުމަށް އެދިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ފަރާތަކުންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެ
ބިން އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން އެ ބިން ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް
ޢާންމު ފަރުދަކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފައަކަށް އެދުމުން އެފަދަ ބިން ވިއްކުމަށް  15ޖުލައި  2018ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުސޫލުގެ ދަށުން އެފަރާތަށް އެ ބިން ވިއްކިދާނެކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި،
އެހެންކަމުނ އެ ބިންކޮޅު ވިއްކާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތަށް އެ ބިން ވިއްކުމަށްޓަކައި އިދާރާގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެ މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން އެ ބިން ،ވިއްކާލަން
ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތުގެ ވިއްކުމުގެ ކަންތައް ވީހާ އަވަހަކަށް ނިންމުމަށްފަހު މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ ،އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ދެންނެވުމަށް
ވެސް ނިންމީއެވެ.
 39މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ހުޅުލެއާއި ހުލުމާލޭ ޕޯސްޓުގައި ތިބޭ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

ސިފައިންނަށް ކައްކައި ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
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ފަރާތާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ވެފައިވާ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ޑ ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  2020ފެބްރުއަރީ  03ވަނަ ދުވަހު ހަމަވުމުން ބި ު
ކުރުމަކާނުލައި އެ މަސައްކަތް ސިފްކޯއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މައްސަލަ
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ހުޅުލޭ ޕޯސްޓްގައި
ތިބޭ ސިފައިންނަށް ކައްކައި ކާން ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ބީލަން
ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން  25އޮގަސްޓް  2019ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސްގައި އެދިފައިވާތީއާއި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  01ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި އާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  4ފަރާތަކުން
ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ،މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅައިގެން ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ ޕްރައިވެޓް
ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ  8ވަނަ ބައްދަލުވުމުން
ނިންމާފައިވާކަމާއި ،އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން  01މާރިޗު  2020ގައި އެފަރާތަށާއި މިނިސްޓްރީ
އޮފް

ޑިފެންސަށް އަންގާފައިވާކަމާއި ،އެފަރާތާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިން މިކަމުގެ

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  31މާރިޗު  2020ގައި ކަމާއި ،މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ފެށޭ
ތާރީޚަކީ  04މޭ  2020ކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ބިޑުކުރުމަކާ ނުލައި މި މަސައްކަތް ސިފައިންގެ
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާ ހަވާލުކުރަން އުޅޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެއީ
ޙަޤީޤަތެއް ނޫންކަމާއި ،ޙަޤީޤަތަކީ އިސްވެ ބުނެވުނު ފަދައިން މި ޕްރޮސެސް ނިންމައި  31މާރިޗު 2020
ގައި އެފަރާތާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވާތީ ،ޝަކުވާކުރި ފަރާތުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް
މި މައްސަލައިގައި ހިނގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ.
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އަދި ،މި މަސައްކަތް ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި ސިފްކޯއާ ޙަވާލުކުރަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ
މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އިޢުލާންކުރުމުން އެފަރާތުން އެ
މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މީގެފަހުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު ރަނގަޅަށް
އެއިދާރާއަކުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަނޭޅުމަށާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު
ސައްޙަމައުލޫމާތުތޯ ޔަގީންކޮށްފަ ހުށަހެޅުމަށާއި ،ހަޤީޤަތާ ޚިލާފް ކަންތައްތައް ހުށަނޭޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް އިލްތިމާސް ކުރުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިންޒާރުނުދޭން މެމްބަރުން ނިންމި ސަބަބަކީ ،އާންމު ފަރުދަކު ނޫނީ
ކުންފުންޏަކުންވެސް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު އެފަރާތްތަކުން އެހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާބެހޭ ޞައްޚަ މަޢުލޫމާތު
ޔަގީންކޮށް ބުނަން ނޭނގޭތީ އެކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަނީ ،އެހެންކަމުން
އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޚަ މަޢުލޫމާތުތަކަށްނުވުމުން އެފަރާތްތައް ކުއްވެރި
ނުކުރެވޭނެކަމަށްވާތީއެވެ.

 40ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އެންމެފަހުން ޢިމާރާތްކުރި  12ކްލާސްރޫމުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

ޢިމާރާތުގެ  04ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޖަހާފައިހުރި ތަށިމުށިތައް ތަޅުމުން ނެއްޓި އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ
އ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާކަމަށްވާތީއާއި ،ޕްރޮޖެކްޓް ލިބުނު ފަރާތުން އެމަސައްކަތް އެފަރާތް ބޭނުން
ގުޑާތީ އަލުން ކުދި ސައިޒެއްގެ ތަށިމުށި ޖެހުމަށް އެ މުށިތައް ނައްޓައި ެ
މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ބޭބެއާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެތަނުގައި ކުދި ތަށިމުށި ފަރާތެއް ލައްވައި އެމަސައްކަތް ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި ،އަދި އެމަސައްކަތްކޮށް
ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ތަނުން ނެއްޓި ބޮޑެތި ތަށިމުށިތައް އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ނިންމުމަށްފަހު ސްކޫލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީއާއި ،މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް
ނީލަން

ނުކިޔައި

ސްކޫލުގެ

ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގޯތިތެރޭގައި

ބަހައްޓާފައި

އެފަރާތުން ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ނަންބަރު
މ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ި
 41އދ.ކުނބުރުދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ޕާކެއް ހެދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު،

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

މީގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ޕާކްހަދާ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ސަރަޙައްދު ވަށާފާރު ރޭނުމަށްފަހު ޕާކާ ޖެހިގެން ހޮޓާ ނުވަތަ ކެފޭ ހިންގުމަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ބިމެއް ދޭގޮތަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ކައުންސިލުން އެ ނިންމުން ބާޠިލުނުކޮށް ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ހަމައެކަނި ޕާކެއް ހެދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،އދ.ކުނބުރުދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ޕާކެއް ހަދާއިރު ފުރަތަމަ
ފިޔަވަހީގައި ޕާކްހަދާ ސަރަޙައްދު ވަށާފާރު ރޭނުމަށްފަހު ޕާކާ ޖެހިގެން ހޮޓާ ނުވަތަ ކެފޭ ހިންގުމަށް ބިމެއް
ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އެ ސަރަޙައްދުގައި ހަމައެކަނި ޕާކެއް ހަދާގޮތަށް
ނިންމާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ ،އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އދ.ކުނބުރުދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން އެ އިދާރާއިން ފޮނުވި ނަންބަރު 23( 349/123/2020/2 :ޖޫން
 )2020ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ،އެރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ހުސް ބިމުގައި ޕާކް ހެދުމަށްފަހު
ޕާކާ ޖެހިގެން ހޮޓަލެއް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  69ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނާ
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ނިންމުމެއް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އޭގެފަހުން
ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  86ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން
ޚަރަދުކޮށްގެން ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ވަށާފާރު ރާނައި ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް ޕާކް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަމަށާއި،
އެ ނިންމުމުގައި ހޮޓާ ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރެވިފައެއްވެސް އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން
އެއްވެސް ގޮތެއްވެސް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު އެއްވެސް ނިންމުމެއް
ކައުންސިލުން ނިންމިކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި،
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އަދި ،އދ.ކުނބުރުދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ހުސް ބިމުގައި ޕާކް ހެދުމަށްފަހު ޕާކާ ޖެހިގެން ހޮޓަލެއް
ހެދުމަށް ނުވަތަ ހޮޓަލެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން އދ.ކުނބުރުދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އިސްވެ ބުނެވުނު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުންތަކުން
އެނގެން ނެތްކަމާއި ،އަދި ،ޕާކާ ޖެހިގެން ހޮޓަލެއް ހެދުމަށް ނުވަތަ ހޮޓަލެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް
ކައުންސިލުން ނިންމުމަށްފަހު އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރިނަމަވެސް ،އަދި އެގޮތަށް ނިންމުމަށްފަހު އެ ނިންމުމާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރިނަމަވެސް ،އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ބެލޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ
ގަވާއިދެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއެވެ.

 42އދ .ކުނބުރުދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ

ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާރިޗް  2020ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލުގެ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ރައީސްގެ ކޮއްކޮ ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ބިޑުކޮމިޓީގައި ރައީސް ހިމެނި އެ ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ކޮމިޓީގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މައްސަލަ
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،އދ.ކުނބުރުދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  01މާރިޗް  2020ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު
ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް  15މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބިޑް
ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މެންބަރަކަށް ބައިވެރިވެވިފައިވާތީ (ވަކި މީހެއްގެ ނަން
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވޭ) އެ ބައްދަލުވުން ކެންސަލްކޮށް 19 ،މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހު ބިޑް ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުން އަލުން ބާއްވާފައިވާތީއާއި ،އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެފައިނުވާތީއާއި
އެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވަނީ ،އެ މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ
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ބަޖެޓަށް ފެތޭ އަގުތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ
މިންގަނޑަށްވުރެ ފެންވަރު ދަށް ހުށަހެޅުންތަކަކަށްވެފައި ،ބާކީހުރި ހުށަހެޅުންތަކަކީ ކައުންސިލްގެ
ބަޖެޓަށްވުރެ އަގުބޮޑު ބިޑްތަކަކަށްވާތީއާއެކު ،އަލުން އިޢުލާންކޮށްފިނަމަ ،އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްގައި
ކައުންސިލުން ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ ،މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ
ބިޑްތައް ބާޠިލުކޮށް ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށާއި ،އިޢުލާން
ކުރާއިރު ކައުންސިލުން ޑިޒައިނެއް ނުވަތަ ފްލޯރ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އިޢުލާންކުރުމަށް ކަމަށްވާތީއާއި
އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީއާއި އެ މަސައްކަތް
އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް އދ.ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއެވެ.
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ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ހުޅުވާލާފައިވާ ބިޑާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން
އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

ކުރާނެ

ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް

އެ

ހޮސްޕިޓަލުން

ކޮށްފައިވާ

ނަންބަރު

 (IUL)GAAH/GAAH/2019/3އިޢުލާނާގުޅޭ ލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުން ހޯދައި ކޭސް އިވެލުއޭޝަން
މަރުހަލާގައި ،ދިރާސާކުރިއިރު މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު
ޝީޓުގައި ބުނާފަދައިން ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކުންފުނީގެ ބިޑް ބާޠިލް ކުރަންޖެހޭއިރު އެ
ބިޑް ބާޠިލްނުކޮށް ،އަދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބުނާގޮތަށް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ތަޖުރިބާގެ
ބަޔަށް ލިބެންޖެހޭ ޕޮއިންޓް ނުދީ ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ
އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާ ދިނުމަށްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ހުށަހަޅާފައިހުރި ސައްޙަ
ބިޑްތައް ހިމަނައިގެން އަލުން

އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 123-

 06( C3/23/2019/25އޮކްޓޯބަރ  )2019އިސްލާޙް ކުރުމަށް އަންގާ ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތަށް އަންގާފައިވާކަމާއި ،މިއެންގުމާ އެއްގޮތަށް ބިޑްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާކަން
އެނގޭތީ އާއި،
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހެދި އިވެލުއޭޝަންގައި އެ ކުންފުނީގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް
ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވަނީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މަސައްކަތުގެ އަގު ހިމަނާފައިނުވާތީކަމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 04( 23-AP/123/2019/18
ސެޕްޓެމްބަރ  )2019ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

މި މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު

ޝީޓުގައި،

ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ( 25،000.00ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ މަތިން
ފޮޅާ ސާފުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،
އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރާ ހަމަތަކަށްކަމަށް ބެލެވެން
އޮތުމުން އެއީ ކަނޑައެޅިގެން އެފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ނުދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން
އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވިދާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި،
މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ އިވެލުއޭޝާން މަރުހަލާގައި ބެލިބެލުމުން ،އެ ފަރާތަކީ
 2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އިޢުލާން ކުރެވުމާ ހަމައަށް ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އެފަރާތަށް ދީފައިވާ
ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މަސައްކަތުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް
ސްޓޭޓްމަންޓުން ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އެފަރާތަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން މަސައްކަތުގެ އަގު އެނގެން
އޮތުމުން

އެފަރާތުގެ

ތަޖުރިބާ

ހިމަނައިގެން

އަލުން

އިވެލުއޭޝަން

ހެދުމަށް

މި

ކޮމިޝަނުން

އަންގާފައިވާކަމާއި ،އަދި މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ބިޑް ކޮމެޓީއިން އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ
ޕޮއިންޓް ދީ އަލުން އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވާތީ ،ޖިނާއީ މިންގަނޑުން ބަލާނަމަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާ ދިނުމުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަނުވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ދަޢުވާއެއް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދޭނެ ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއް
ނެތުމުން މި މައްސަލައަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ
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ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިހިސާބުން
މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
44

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްފެނީއަށް  17ޕްރިންޓަރ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ބިޑް އެވޯޑްކުރުމުގައި އެ ކުންފުނިން
އިޙްމާލްވެ ،ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭގޮތަށް ޢަމަލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
(ސްޓެލްކޯ) އަށް  17ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު H-2019/30
( 12މާރިޗު  )2019އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  8ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ،މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރާ މާކިންގ ކްރައިޓީރިއަރއާ އެއްގޮތަށް މި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ޕޮއިންޓް ޝީޓްގައި މައްސަލައެއްހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުންވާ
ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭތީ
ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި
މި ބިޑްތަކާ ގުޅިގެން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނީ އާންމުކޮށްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ޓެކްނިކަލް
އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާ އުސޫލުން ޕްރޮޕޯސްކުރާ މޮޑެލްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން މެނުފެކްޗަރަރ
ވެބްސައިޓުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ޝީޓާ އަޅައިކިޔައިގެންކަމާއި ،ވެބްސައިޓްގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް
ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުންވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭނަމަ ޓެކްނިކަލީ އެ ބިޑެއް ޑިސްކޮލިފައިކުރާކަން
ތަޙްޤީޤަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން އެނގޭކަމާއި
އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތިގެން ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވަނީ އެކަން
އެފަރާތަށް އެންގުމަކާނުލައި އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ޑޮކިއުމެންޓް ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަށް ފުރުސަތުނުދީ ކަމަށް
ވީނަމަވެސް ،ޕްރޮޕޯސްކުރި މޮޑެލްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ދިމާނުވެގެން ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ އެއްވެސް
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ފަރާތަކަށް ސްޕެސިފިކޭޝަން ވެރިފައިކޮށްދިނުމަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ ގުޅޭ އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިނުވާކަމާއި ،މި ބިޑްގެ އިވެލުއޭޝަން ނިމި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް
އެވޯޑްކުރިކަން ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަންގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި ބިޑްގެ
އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުވާނޭހެން
ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭގޮތަށްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމާއި
އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކެނޮން  MF 426 dwމޮޑެލްގެ ޕްރިންޓަރު ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށްކަމަށާއި،
އެ މޮޑެލްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އޭޝިއާ ރީޖަންގެ ކެނޮން ވެބްސައިޓުގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ބަލާނަމަ
ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުންވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ކެނޮން ޔޫއެސް ރީޖަންގެ
ވެބްސައިޓުގައިވާ

ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް

ބަލާނަމަ

ސްޓެލްކޯގެ

ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް

ނުފެތޭކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި
އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑް ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވަނީ ކެނޮން ޔޫއެސް ރީޖަންގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ އެ
މޮޑެލްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ޝީޓަށް ރިފާކުރުމުންކަމަށާއި ކެނޮންގެ އެކި ރީޖަންތަކުގެ ވެބްސައިޓުތައް
ހުންނަކަން އެނގިފައި ވީނަމަވެސް އެއް މޮޑެލްއެއްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް އެކި ރީޖަންތަކުގައި
ތަފާތުވާކަމާއި އެގޮތަށް ތަފާތުވާ ސަބަބު ކުރިން އެނގިފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެ މައޫލޫމާތު އެނގިގެންދިޔައީ
މި މައްސަލައާގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން އެކަން ފާހަގަކުރުމުންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު
ލިބިފައިވާތީއާއި ،މިފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ތަކުރާރުވެދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން
މެނުފެކްޗަރަރގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ޝީޓާއި އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ސްޓެލްކޯއިން މިހާރު
ކަނޑައަޅާފައިވާކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތުދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި
އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑް ޓެކްނިކަލީ ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައި ރިފާކުރި
ކެނޮންގެ ޔޫއެސްގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ އެ މޮޑެލްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ވުމުންނާއި ،އެ
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ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑް ފިޔަވައި ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ އެހެން ބިޑްތައް
ޑިސްކޮލިފައިކުރުމުގައި މައްސަލައެއްހުރިކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި ،ސްޓެލްކޯގެ ޓެކްނިކަލް
ޓީމުން ކެނޮންގެ ޔޫއެސް ރީޖަންގެ ވެބްސައިޓްގެ ސްޕެސިކޭޝަނަށް ރިފާކޮށް އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑް
ޓެކްނިކަލީ ޑިސްކޮލިފައި ކޮށްފައިވަނީ ކެނޮންގެ އޭޝިއާ ރީޖަންގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ އެ މޮޑެލްގެ
ސްޕެސިފިކޭޝަން ސްޓެލްކޯގެ ރިކުއަރމެންޓަށް ފެތޭކަން އެނގިތިބެ ،އެ ކުންފުނީގެ ބިޑް ޑިސްކޮލިފައިކޮށް
އެހެން ކުންފުންޏަކަށް އެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްދީ ލިބެންނުޖެހޭ މަންފާއެއް އެ ފަރާތަށް ހޯދައިދިނުމުގެ
މަޤްޞަދުގައިކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި ހެއްކާއި ޤަރީނާ
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ

 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ

ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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