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 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެއްސި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތައް 
 01 ފެބުރުވަރީ 2018 ން 28 ފެބުރުވަރީ 2018އަށް 

 
 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ޝަރުޠު  މީހުންގެ ތެރެއިން  12އެދިފައިވާ އިފްޠިތާޙުގެ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް  މަދަރުސަތުލް 
 10ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައިވަނީ  ކަމާއި އޭގެތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް މީހުން  11ހަމަވެފައިވަނީ 

ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތަމްރީނާއި މަސައްކަތުގެ  މީހުންކަމާއި އެގޮތުން ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
 11މީހުންކަމާއި ޝަރުޠު ހަމަވި  10ތިން މާކްސް ލިބުނު އެންމެމަ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދީގެން

 އެބައިތަކަށް ލިބުނު މާކްސްގެ ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު އެންމެ ދަށްކޮށް މާކްސް  މީހުންގެ ތެރެއިން
ކަމަށާއި  ކަމަށްވާތީ، އޭނާ އިންޓަވިއުއަށް ހޮވިފައިނުވަނީ  ފަރާތަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ލިބިފައިވަނީ 
ނޑައަޅާފައިވާ  ދުނު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި މާކްސްވަޒީފާއަށް އެ  ދިނުމަށް ކަ

ނޑަށް ބަލައިގެން މި ކޮމިޝަނުން މާކްސް ދިންއިރުވެސް އެ ނަތީޖާއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަމާއި  މިންގަ
 ބުނެފައިވިޔަސް، އެ އިން ާއރލީ ޗައިލްޑްހޫޑް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅިކަމަށް  އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އޭނާ

ސްކޫލުން ދީފައިވާ ލިޔުމުން  ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅިކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް ބަލައިގެންފައި އޭނާއަށް
ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އެ ލިޔުން  )ފޯމުން( އެނގެން ނެތްކަމާއި އަދި މި ކޮމިޝަނަށް

  ކުރި ވަނަ އަހަރަށް މަދަރުސަތުލް އިފްޠިތާޙަށް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދަން 2018
 ށް ޓަވިއުއަ އިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

އިނުވާ ންގާފައަ ފަރާތަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާއެންގިއިރު އެކަން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް 
 ނާ އޭޓް އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން އަރލީ ޗައިޑްހުޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޓްފިކެ  ކަމަށާއި،

ފައިވާ ތިލާ ކުރިމަ ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓާއެކު އެ ވަޒީފާއަށް
ވަނީ ފައިނު އަންގާ ހޮވުނުކަން އިންޓަވިއުއަށް އޭނާއިންޓަވިއުއަށް ހޮވިފައިވާއިރު ފަރާތްތައް 

  ބުނާ މައްސަލަ.ކަމަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނުވާކަމަށް ސްކޫލުންވެސް ބުނެފައިވާކަމާއި އެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަމާއި އަދި އެ ލިޔުން އޭނާ 
އާއި  5ލެވެލް  ކަމުގައިވިޔަސް، ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ހުށަހެޅި
އެއްވަރަކަށް ކަމަށްވެފައި، އަދި އެ ދެ  ގެ ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 6ލެވެލް 

 ހާސިލުކޮށްފައިވާ ދެ ސެޓްފިކެޓް ކަމުގައިވާނަމަ މާކްސް ދިނުމަށް  ކީ އެއް ރޮނގަކުން ސެޓްފިކެޓަ
ބަދަލެއް އަންނާނެ  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެއް ސެޓްފިކެޓުގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވާތީ، މާކްސްއަށް އެއްވެސް

ވުމާ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓު ) 2000/2 ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު
 ރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ

ނޑައަޅައި،   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ރިލީފް ޓީޗަރުން )ޕްރައިމަރީ  3ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލުގެ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ އެ ސްކޫލަށް 
ތެރެއިން އެ  މީހުންގެ 4މީހުންކަމާއި އެ  4 ކަމާއި އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ ހޯދުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓް(

އި، އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  ކަމަށާމީހުން 3ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބުނު 
 މީހަކަށްވިޔަސް، އޭނާ އެ ޓީޗިންގ ގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހަދާފައިވާ ފަރާތަކީ  ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަކުވާ 

ހަދާފައިނުވުމާއި އެއްވެސް  ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިނުވަނީ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިތުރު ތަމްރީނެއް
ދެބައިން އެއްވެސް މާކްސްއެއް އޭނާއަށް  ވަޒީފާއެއްގައި ކުރިން އުޅެފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ

އިން އިންޓަވިއުއިން އެންމެ ދަށުން މާކްސް މީހުންގެ ތެރެ ލިބިފައިނުވުމާއި، ވަޒީފާއަށް އެދުނު
 ކަމަށްވާތީއާއި އިންޓަވިއުއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އިންޓަވިއުއަށް މާކްސް ދޭ ފޯމް  ލިބިފައިވަނީ އޭނާއަށް

(A1 ްގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހިމަނާފައިވާ ބައިތަކުގެ އިތުރަށް އެ ފޯމަށ )ްއެއްވެސް  ފޯމ
މާކްސް ދިނުމުގައި ނަތީޖާގެ ތަރުތީބަށް  ނުވާކަމާއި ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ބައެއް އިތުރުކޮށްފައި 

 2000/2ނުފެންނާތީ އާއި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަދަލު އަންނަވަރުގެ ކަމެއް އޮތްކަމަކަށް
 ގެ ޢަމަލެއް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަން )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ

 04 މަށްކޮންޓްރެކްޓް( ހޯދު) ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލުން ރިލީފް ޓީޗަރެއް )ޕްރައިމަރީ(
 ފަރާތާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ދެ ގައި ކުރ2018ިޖަނަވަރީ 
ނުކަން ލިބު  ވަޒީފާށް ކުރުމަށްފަހު އެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހަދާފައިވާ ފަރާތަ އިންޓަވިއު

 ގާފައިވާ  އަންވަޒީފާ ނުލިބޭކަމަށް އޭނާއަށްއެންގުމަށްފަހު ހަމައެދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 
ނޫން  ހެއްޑިގްރީ ހަދާފައިވާ މީ ފަރާތަކީ ކަމަށާއި، މިހާރު އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ

  މާކްސް ދީ އް ކެއިންޓަވިއުގައި އެހެނިހެން ކިޔާ ބަޔަކަށް އިތުރު މާކްސްތަ ކަމަށާއި، އަދި 
  ބުނާ ށްތުން ކަމަހޯދައިދިނުމުގެ ގޮ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއްއޭނާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ޝީޓު

 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އި، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނުވާތީ  ރެވިފައިހަގަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ފާ މިމައްސަލައިގައި ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް
  ޤާނޫނު( ގައި )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2ނަންބަރު  އާއި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ވާތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނު 
( ވަނަ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ  25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ-)އެންޓި 2008/13

ށް އެއްކަމައްސަލަކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މަ މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
ނޑައަޅައި،   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ

އެއަރ  ވަނަ އަހަރު ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހަރުކުރެވުނު 2017
ގެ ންސިލް ކައު ފަރާތަކުން އަގު ބެލުމެއް ނެތި 3ކޮންޑިޝަނަރ )އޭސީ( ހަރުކޮށްފައިވަނީ 

އެއިގެން މަށާއި، ޙަވާލުކޮށްގެން ކަ ކާފަރާތަ 2އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި 
 .މައްސަލަ ދަރިއެއް ކަމަށް ބުނާ އެއްފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއްގެ 

3 

މިނިސްޓްރީ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް  ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ  2018ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް 
ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންނަށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ

މާކްސް  މީހުންނަށް މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ
ހަމަޖައްސާފައިވާ އައު އުސޫލާ  ގައި 2017ނޮވެންބަރު  06ދިންފަހުން، ޓީޗަރުންނަށް މާކްސް ދިނުމަށް 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޫލްތަކަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން،  އެއްގޮތަށް އަލުން މާކްސް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ
 އަލުން މާކްސް ދިންއިރު އެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިން ހޮވުނު މީހުންނަށް ބަދަލުތަކެއް  އައު އުސޫލުގެ ދަށުން

ހޮވިފައިވިޔަސް،  ކުރިން އެ ވަޒީފާއަށް  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ކަމުން، އައިސްފައިވާކަމާއި އެހެން 
އެ އެ ވަޒީފާއަކަށް ނުހޮވޭކަމާއި އޭނާ  އޭނާއައު އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ފަހުން މާކްސް ދިނުމުން، 

 ހޮވުނު  ގެ ބައިން އެ ވަޒީފާއަށް" ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން " ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނީ،
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި މި ކޮމިޝަނުން  ލިބުނު މާކްސް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންކަން އޭނާއަށްމީހުންނަށްވުރެ 

 ލިބޭ ޖުމުލަ މާކްސް އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު މީހުންނަށް ލިބޭ ޖުމުލަ  އޭނާއަށްމާކްސްތައް ޗެކުކުރިއިރުވެސް 
ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުން ދިޔަނަމަވެސް، އެ  ބެޗްލަސް  އޭނާމާކްސްތަކަށްވުރެ ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި 

 8ކޫލް ޕްރީސް  ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ 2018ފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙަށް ޅ.ނައި
ރެއިން މީހުންގެ ތެ 12ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ 

އްޖަކު ވަޒީފާ ކު 8އެތަނުން  މީހުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު 10އިންޓަވިއުއަށް ހޮވުނު 
 އިކުރުވުމަށްފަހު ރެކޯޑެއް ނެތްކަމަށް ސޮ އަހަރު ކުށުގެ 5ބުނެ ވޭތުވެދިޔަ ހަމަޖެހުނުކަމަށް 

ލީމީ ތަޢު  ބަދަލުގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  8އެ 
  މާކްސް އަދި، ކުއްޖެއް ހޮވާފައިވާ ކަމަށާއި ގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާގެގޮތުން ފެންވަރު ދަށް

 ކަމަށް  ކްސް ލިބުނު މާ އޭނާއަށް ދައްކާފައިވަނީ ހަމައެކަނި  ދުމުން އޭނާ އެޝީޓު ހޯދުމަށް 
  މައްސަލަ.ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިތުރު މާކްސްއެއް ލިބޭގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނޯންނަކަމާއި އަދި  ކޯސް އަދި ނިންމާފައިނުވާތީ، އެކަމަށް
އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް  ކިޔަވާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވިޔަސް، އެކަން އޭނާޑިގްރީގެ ފެންވަރަށް  އެސޯސިއޭޓް

ފޯމުންވެސް، އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުންވެސް، އަދި  ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅިވަޒީ  އޭނާހުށަހެޅިކަން 
 ބަލައިގެންފައި ސްކޫލުން ދިން ލިޔުމުން )ފޯމުން( ވެސް އެނގެން ނެތްކަމާއި އަދި  ލިޔުންތައް

 މާކްސް ދިނުމަށް  އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް 
ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް ދިނުމަށް  ގެ 6އާއި ލެވެލް  5ފަހުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގައި ލެވެލް 

އަދި އެ ދެ ސެޓްފިކެޓަކީ އެއް ރޮނގަކުން  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެއްވަރަކަށް ކަމަށްވެފައި،
 އެއް ސެޓްފިކެޓުގެ ކަމުގައިވާނަމަ މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ދެ ސެޓްފިކެޓް

 ކަމަށްވާތީ، މާކްސްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި މި މައްސަލާގައި  ގޮތުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

-)އެންޓި  2008/13ގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ފާހަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑައަޅައި،  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މި މި މައްސަލަ ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރަކާއި ފައިނޭންސް   އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ބ.ކުޑަރިކިލު
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ  އިޢުލާނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ކޮށްފައިވާ އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން 

ވަޒީފާއަށް " ތެރެއިން އެއް ފައިލުގައިވާ އިޢުލާނުތަކުގައި ފައިލް ގެޒެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަމާއި އޭގެ 2
ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް  ގައި އިންޓަވިއު /" ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް އެންމެ ޤާބިލު 

ނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތައަކީ  ލިޔުއްވާފައިވާއިރު، އެހެނިހެން ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް  މެއް( ކަމަށް)ސު 0ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ  އިންސައްތައިގައި އެއްވެސް އަދަދެއް ޖައްސަވާފައި ނުވާ ކަމާއި ނަމަވެސް އަނެއް  ކަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލާ  ފައިލުގައި އެބައިތަކަށް ލިބޭނެ އިންސައްތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ
އެދުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދީފައިވަނީވެސް އެ  ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި ވަޒީފާއަށްއެއްގޮތަ

ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއް
 ގައި އިޢުލާނެއް  ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރެއް އި، އަދިއިޢުލާނަކާ

ނޑައަޅާފައިވާ އާއި، އަދި " ކްރައިޓީރިއާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ" ކަ
ކުރެވުނު ކްރައިޓީރިއާ  މާކްސް ދިނުމަށް ބޭނުން ހަމަ އެ މަޤާމުތަކަށް މީހަކު ނެގުމަށްޓަކައި

ކަމަށާއި، ކްރައިޓީރިއާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ފާތުބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ތަ ކަމަށް ބުނެ 
އިންޓަވިއުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ

ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސަނަދުބެލުމަށްފަހު ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ  ކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅާފައިވާ   އިންސައްތައިގެ ނިސްބަތުންކަމާއި އެހެންކަމުން، އެކަމުގައި މައްސަލައެއް  އުސޫލުގައި ކަ
އިންޓަވިއުއަށް މާކްސް ދޭ  އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި ނަމަވެސް، އިންޓަވިއުއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި،

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2013އެޕްރީލް  01ފޯމު( ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  A1ފޯމު )
ނޑުތަކާއި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ" ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އަްއޔަން ކުރުމުގެ މިންގަ

އަށް  2އެ ނަމޫނާގެ ދާއިރާ   ނޫންކަމާއި އެގޮތުން،މި ލިޔުމުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަކަށް" އުސޫލުތައް
އައިޓަމެއް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް، މާކްސް  އަށް އިތުރު  4އިތުރު އައިޓަމެއް، އަދި ދާއިރާ 

 ދާއިރާއަކުންވެސް ކޮންމެވެސް އެއް އައިޓަމެއް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމާއި އަދި، ދިނުމުގައި އެއިން ކޮންމެ
 4ދީފައިވަނީ ފޯމުގައިވާ  ސަރުގެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންނަށް އިންޓަވިއުގެ މާކްސްފައިނޭންސް އޮފި

އައިޓަމަށް  10އައިޓަމާއެކު( ގެ ތެރެއިން މާކްސް ދިން  2އައިޓަމު )އިތުރުކުރި  12ދާއިރާގައި ހިމެނޭ 
 އޮފިސަރގެ އިން ގެއްލައިގެންކަމާއި ނަމަވެސް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 12ލިބުނު މާކްސްގެ ޖުމުލަ 

 އައިޓަމަށް ލިބުނު ޖުމުލަ މާކްސް ކަމާއި މިކަން  10އެދުނު މީހުންނަށް ދިފައިވަނީ  ވަޒީފާއަށް
މިގޮތަށް ހުރި  ކޮށްފައިވަނީވެސް އެއް އުސޫލަކުން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި މިކަންކަން

 ބަލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު މާކްސްތަކަށް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާތަކަށް އެދުނު މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ
ނާންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  މީހުންނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް

ކޮރަޕްޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ) 2000/2
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނުޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ސަރވިސް  ރެވުނު ކަންތައްތައް ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި ސިވިލްފާހަގަކު މައްސަލައިގައި

 ސް މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެ

 .މައްސަލަ ދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ  ހޯދައި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން  މިކަން ހިނގި ދުވަސްވަރެއް ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއި،
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވަނީ އައްޑުސިޓީގެ ބިންތައް  ނެތުމާއި، މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ

 އި އެގޯތި ހިމެނޭ ބްލޮކްގެ ގޯތިތައް ސ.ފޭދޫއިން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ގޯއްޗާ
ގޮތަށް ކަމަށާއި،  ދޫކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާވާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މިނިސްޓްރީގެ އައްޑޫގައި ހުންނަ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މިހާރު ހަވާލުވެފައިވާ ހައުސިންގ  ބެލެހެއްޓުމާ
ކަމަށްވާއިރު، މިކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަށް މެންބަރަ ވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 އެގޯތިތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކުރިން އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީހުން ކޮށްފައިވާ  ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި
ފަރާތުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ  ކަމަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައިވުމާއެކު، އެކަމަކީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކަމެއް

ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، ކުރީގެ  ފަރާތްތައް އެ މަޤާމުތަކާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން
 ޢުލާން ނުކޮށް ގޯތި ދޫކުރެވުނު ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ދިޔައިރު އި އަތޮޅުއޮފީސްތަކުން ގޯތި

މައްސަލައަކީ މަޢުލޫމާތު  ދުވަސްވަރެއް )އިޢުލާންކުރަން ނުޖެހޭ ދުވަސްވަރެއް( ގޮސްފައިވާތީ، މި
)ކޮރަޕްޝަން  2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފުރިހަމަނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވާތީއާއި މި

 ކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ގައި ބަޔާން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. އްސަލައެއްކަމަށް އެކުލެވިގެންނުވާ މަ  ކަ

ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ  ގެމެމްބަރެއްމިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ
  ބުނާ މައްސަލަ.އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ގއ.އަތޮޅު  ފިޔަވަޅު އަޅަންމުވައްޒަފުންނާ މެދު  4ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ 
 ބުނުމެއްގެ މައްޗަށް ނޫންކަމާއި، އެގޮތަށް  ފަރާތުން ބުނި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި 

މައްޗަށް  ނިންމާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިފައިވާ އިތުރު ހެކިތަކެއްގެ
 އެކަކީ މީހުންގެ ތެރެއިން  4 ޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި މި ބިނާކޮށްގެންކަން މިކޮމި 
މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފެއް ކަމާއި އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް  ވަނަ އަހަރު  2017ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 
ނުދިޔުމަށް މުޒާހަރާއަށް އޭގެން އެކަކު އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނަގާފައި ނުވާކަމާއި،  ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އަލުން

މިހާރުވެސް ތިބީ  މީހުން 2އަނެއް  ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި، އިންޒާރު
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި މި މީސްމީހުްނނާ މެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ  ސަސްޕެންޝަންގައި ކަމަށް

ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭމައްސަލައެއް އޮތްނަމަ، އެ ަމއްސަލައެއް  މެދު
ދޫކުރުމާގުޅޭ މައްސަލާގައި  އަދި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ގޮނޑިހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވާ ޝަކުވާ ހުށަ 

ފަހުން،  ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ޙަވާލުވިޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް 
 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  ފަރާތަކަށް  4އެސުކޫލުގެ ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި ވަރަށް ހިންގުންތެރި 

ނަސޭހަތް ދިނުމެއްނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  އެޅުމުގެ ގޮތުން އިންޒާރު ނުވަތަ
ވަޒީފާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް  މެދުވެރިކޮށް ކުއްލިއަކަށް

 ޓީޗަރުންގެ ފިރިން ސިޔާސީ ކަންކަމުން ދުރުކުރުވުމަށް  4ކޮށްފައިވަނީ އެ  ކަންތައް
 ބާއްވަން  ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުންވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު  2017ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން 

ނޑި ނޑި ހޯދުމަށް އެދުމުން، ގޮ ދޫކުރެވެން  އުޅުނު ހަރަކާތަކަށް ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޮ
ކަމަށް ކުރީގެ  އޮންނަނީ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ލިޔުމުން އެދުމުން

، ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމާޕްރިންސިޕަލް އެ ފަ
ނޑިތައް ދޫކުރުމަށް އެންގި ކަމަށާއި އަދި އެ އެންގުމާ  އެފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅައި ގޮ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ގައި ގެޒެޓް ކޮށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ  2014ޑިސެމްބަރު  30މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 
އާ ޙަވާލާދީ، އެ " ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް ކުގެ ގޯއްޗާއިސަރުކާރު ސްކޫލްތަ "

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އެއްގޮތަށް ނޫނީ ޢަމަލުނުކުރުމަށް  ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައާއި އުޞޫލާ
)ކޮރަޕްޝަން  2000/2އަދި، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ންނަވާ އެޑިއުކޭޝަން ގައި ދަ

ހިންގާފައިވާކަން  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ޓުވުމާހުއް
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  އެކުލެވިގެންނުވާ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑިތައް ދޫކުރި ކަމަށާއި، އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން  އެއްގޮތަށް މަޤާމުން ދުރުކުރީ  އޭނާ ގޮ
މަރުކަޒަށާއި އެ މަރުކަޒުގެ  ކީ ތަޢުލީމީ ކަމަށާއި، މިކަންކަން މިގޮތަށް ހިނގުމަ 
 ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ

ކުރުމަށް  ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކީ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތެއް އި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށްމިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގަ
 2015ފެބުރުވަރީ  08ދޫކޮށްފައިވަނީ  އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކަމާއި، އެ ބިން ކުއްޔަށް  1200ދޫކޮށްފައިވާ 

މުއްދަތަށްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި އެ ބިމުގެ އުތުރަށް އޮތް  އަހަރުދުވަހުގެ 10އިން ފެށިގެން 
 ގައި އޭނާގެ ފަރާތުން  2018ޖަނަވަރީ  07ބައެއް އެ ބިމަށް ިއތުރުކޮށްދިނުމަށް  ހުސްބިމުން

ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކޮށް  ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެކަން ކައުންސިލުގެ 
ނިންމައިފިނަމަ އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް ރ.މަޑުއްވަރީ  ކައުންސިލުން ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދޭން 

 މަވެސް އެކަން ކައުންސިލުން އަދި އިދާރާއިން އޭނާއަށް ޖަވާބު ދީފައިވާކަމާއި ނަ ކައުންސިލްގެ
ބޭނުންވާ  އޭނާނަމަވެސް،  ނުނިންމާކަމަށް ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި

އޭނާ ހިންގަމުންގެންދާ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރީގެ  ބިމަކީ މިހާރު އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި
 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  2008މާރޗް  01ންވާ ބިމަކަށްވާތީ، އިތުރުކުރަން ބޭނު މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށް

ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި  ދިރިއުޅުމަށް" ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ނެރެފައިވާ
ވަނަ  3ގެ " ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ

ރ.މަޑުއްވަރީ  ގޮތުން، އިޢުލާންނުކޮށް އެ ބިން ދޫކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ، މިކަން ގައިވާނަންބަރު

 ހިގެން ޖެބިމާ  ނަމުގައި ނަގާފައިވާޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެ މިމައްސަލައިގެ 
ކުން  ސިޓީއަކައުންސިލުގައި ރ.މަޑުއްވަރީ  އޭނާ އުތުރަށް އޮތް ހުސް ޖާގަ ހޯދުމަށްޓަކައި 

 ގޮތަށް އެ އަދި ށާއިއެބިމަކީ އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމެއް ކަމަ އެދުމުން
ސިލްގެ އުންކަމަށް ކަ ނީ ކުރިން ނަގާފައިވާ ބިމާ ޖެހިގެން އޮންނަ ބިމަކުންބިން ދޫކުރަ

 އެބިން  ރާތުންޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފައިދާރާއިން ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
ނުމަށް ދި ށްއޭނާއައެ ބިން  ހޯދުމަށް ކައުންސިލުގައި އެދުމުން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި

މެ ގެ ކޮންސިލްންމިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި
އި ހާސް( ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ކަމަށް ރަށުތެރޭގަ )ފަންސާސް 50000.00މެމްބަރަކަށް 

  ބުނާ މައްސަލަ.ވާހަކަދެކެވޭ ކަމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގެންދާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް  ށްމާލުކަމަށް ގެނެސް، އެކަން ކުރިއަކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަ
  އިދާރާގައި ދަންނަވާ ،ށް އެށް ގެންދިޔުމަ ހޯދައިގެން ކުރިއަ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލަފާ

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2000/2ނަންބަރު  އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު  
ޤާނޫނު ، ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ގައި

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި

ނޑައަޅައި،  މައްސަލައެއްކަމަށް  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ
 
 

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފަރާތުންމައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ މި
ސެޓްފިކެޓަކީ އިޢުލާނުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާއެދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާއަށް

ހިމެނިފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ނުވާތީ، އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި
އުނިވެފައިވަނީ އެހެންވެގެން  ނަން އޭނާގެޝަރުޠު ހަމަނުވާ ކަމަށާއި މާކްސް ޝީޓުން  އޭނާވަޒީފާއަށް 

ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައްކަމާއި އެ   މާކްސް ޝީޓުގައި ހުރީކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި
އޮފިސަރަކަށް ހުރި  އެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފަރާތަކީ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ

 މުއްދަތެއްގައި ހޮވިފައިވަނީ އޭނާއަކީ ދިގު މީހެއްކަމާއި އޭނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާއަށް
މީހަކަށްވެފައި، ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވި އެހެން މީހުންނަށްވުރެ  އެ އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ 

ލިބިފައިވާތީކަމާއި އަދި  ތަޖުރިބާގެ ބައިންނާއި އިންޓަވިއުގެ ބައިން އޭނާއަށް މަތިން މާކްސް މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް އެ މުވައްޒަފަކު ލިޔުން  ހެއްގެސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ހުރި މީ

 01އޮފީހަކުން ބަލައި ސާފުކޮށް އެ މުއްދަތަށް މާކްސް ދެވިދާނެކަމަށް  ހުށަނޭޅި ކަމުގައިވިޔަސް އެ
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ " ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ 2013 އެޕްރީލް

ވަނަ  7.3މި ލިޔުމުގެ " އުސޫލުތައް އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި

 ކުރި  އޮފިސަރއެއް ހޯދުމަށް  ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
އެއިދާރާގެ  ހަމަޖެއްސުމުގައި ހަމަޖެއްސި ފަރާތްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް 

މަޤާމަށް ކަމަށާއި، އަދި  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ 
ލައްވައި އެވަޒީފާއަށް ފަރާތެއް  އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައި އޮއްވައި އޭނާ ހަމަޖެއްސި ފަރާތް 

މަޞްލަޙަތު ފުރުއަރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި  ހޮވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުވުމަކީ
ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ނަގާފައިވާ  މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ

ހަމަވުމުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް  ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި
 ޖެމްސްއަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވަނިކޮށް އެންޓްރީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް  އެންޓްރީކޮށް

ން މަސައްކަތް ކުރި އަޕްލޯޑުކުރަ އިތުރު ލިޔުންތަކެއް ޖެމްސްއަށް އޭނާއެންގުމަކާނުލައި 
ހާޑްކޮޕީ އެޓޭޗްކުރި ކަމަށާއި، އަދި  ކަމަށާއި، އަދި އެކަން ނުވުމުން އެ ލިޔުންތަކުގެ

ނައިބުރައީސް އާއި ހުރިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިންޓަވިއު ކުރިއިރު އިތުރު ލިޔުން 
އެ މަޤާމަށް އިތުރުން ކަމަށާއި، މީގެ ޔަޤީން ކޮށްދީފައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއި

 އިންޓަވިއުއަށް ހޮވުނުކަމަށް ބުނެ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު އެތައް  ފަރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އޭނާގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް އެ އިދާރާގައި  ނަންބަރުގެ )ނ( ގައި
ކެއް ފަހުން އެހެން ލިޔުންތަ އޭނާގެ ރެކޯޑު ފައިލުގައި ހުންނާނެތީ، އޭނާ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކާއެކު

ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  އެޓޭޗްކުރުމަކީ މާކްސްއަށް ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމެއް
މީހުންނަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ  މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ 

ވަޒީފާގެ  ޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވާކަމާއި ނަމަވެސް، އި މައްސަލައެއް
ހިމެނިފައިވާއިރު، ވަޒީފާއަށް  ޝަރުޠުތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާ 

މާކްސް ދީފައިނުވާކަން  ސެޓްފިކެޓަށް   ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރިހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކުންއެދިފައިވާ 
ނޑައަޅާފައިވަނީ ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ވަޒީފާއަށް  ޝަރުޠެއް ކަމަށްވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ދަށް ޝަރުޠު  2ކަ
 ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން " ޑީ " މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  2)ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 

ގްރޭޑް " ސީ" ދަށްވެގެން މި މާއްދާއިން" ދިވެހި" ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި
ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެޓްތައް ފިޔަވައި އެހެން  ވުން( އޭނާ ހަމަވާތީ، އެ ޝަރުޠުލިބިފައި

ގައި  2017އޮގަސްޓު  21ދޭންޖެހޭނެކަމާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ސެޓްފިކެޓްތަކަށް މާކްސް
ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކީ އެއް ޝަރުޠަށްވުރެ ގިނަ  ގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ އެއް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީ މި

ލިޔުންތަކަށް  ހަމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ޝަރުޠު
ހަމަކޮށް، އޭގެ އިތުރަށް ހުށަހަޅާ  ބަލައި އެފަރާތެއް ފުރިހަމަވާ އެންމެ ދަށް ޝަރުޠުން ޝަރުޠު

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މިގޮތަށް މާކްސް މާކްސް ދެނީ  ލިޔުންތަކަށް ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް
މަތީ  ބައިން މާކްސް ދޭންޖެހޭނީ ޝަރުޠު ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެޓްތަކަށްވުރެ  ދޭއިރު، ތަޢުލީމުގެ

މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް"ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ކަމަށް ވާތީއާއި )
ނޑުތަ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ހ. ( މީގެ އިތުރަށް ވަޒީފާއަށް  7.2ލިޔުމުގެ  މި " ކާއި އުސޫލުތައް މިންގަ
ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި  މާއްދާއަށް މާކްސް  އޭލެވެލް ހިސާބު  އެހެން ފަރާތެއްގެ  އެދިފައިވާ 

ނަތީޖާއަކަށް ބަދަލެއް މިކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުންވެސް  މިކަންތައްތައް މިހެން ހުރިކަމުގައިވިޔަސް،
 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނާންނަކަމާއި މި 

އަންގާފައިވާ  ދުވަހެއްފަހުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
އި، އަދި މާކްސް ކަމަށާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ލިޔުމުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަން އަންގާފައިނުވާ

 އޭނާގެ މާކްސް ޝީޓު ފެނުނުއިރު  އޭނާއަށްޝީޓު ނޯޓިސްބޯޑަށް އަރުވާފައިނުވާ ކަމަށާއި، 
  ބުނާ މައްސަލަ.ހިމަނާފައި ނެތް ކަމަށް  ނަން މާކްސް ޝީޓުގައި
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ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫނު( ގެ  ނުގެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ި)
ނޑައަޅައި، އަދި މިމައްސަލައިގައި  މައްސަލައެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ފ.ނިލަންދޫ  ކަ

 ނެސް މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށް 

އް އެ " ރސްމޯލް މޮޑިއުލަރ ޑޭޓާ ސެންޓަ" އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް
ޔަރ ސަޕްލަ" ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހޯދުމަށް 

" އިކުއިޕްމަންޓް ރިކުއަރމަންޓްސް  ޓެސްޓިންގ" އަދި " ސަރޓިފިކޭޝަން ރިކުއަރމަންޓްސް
ޓާ ލަރ ޑޭސްމޯލް މޮޑިއު" ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެ ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް ސަރޓިފިކެޓެއް 

 ގެންނަން  ދަލެއް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަ  އެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް،" ސެންޓަރ
 ގައި މިޝަން ގެނައުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮ ޖެހިއްޖެނަމަ އެބަދަލެއް

  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް

 ގެން ގުޅި   އިޢުލާނަކާ ހޯދުމަށް ކުރިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބެކަޕް ސަރވަރ އެއް އި
 ސަލަ.ނާ މައް ބުށް އެވޯޑްކުރިކަމަ ބިޑް ފަރާތަކަށްފުރިހަމައަށް ލިޔުންތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ 
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 R-162/2014ބަރު ބެލިބެލުމުގައި، ޤަވާއިދު ނަން މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން
 ނޫނު ޤާލާގައި  މައްސައެޤަވާއިދު ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާތީ މިއެކަންތައްތައް ހިމަނާ،  ޕެރޯލް ޤަވާއިދު( ގައި)

ވާ ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައި )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި 2/2000ނަންބަރު 
-)އެންޓި  13/2008 ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން

ވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން 
ނޑައަ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މި ލަ  މައްސަމި  ޅައި،ކަ

 ނިންމީއެވެ. މިކޮމިޝަނުން 

ވަނަ  135ޤާނޫނު( ގެ  ލްގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯ 14/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ގޮތެއް  ޑުންމީހަކާމެދު ޕެރޯލް ބޯ މާއްދާގައިވާ ޕެރޯލް ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ

ޅައި ނޑައަކަޢަމަލުކުރާނޭ މިންގަނޑުތައް  ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނޭ ކަންތައްތަކާއި
 ދިނުމުގެ ދައި އި ހޯއެހެންކަމުން ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ލު އިޢުލާނުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ޓެހި ތަ ރައް ނުވަމެމްބަރުންނަށް އޮތް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ގާތް މީހާ ފުރުޞަތު ޕެރޯލް ބޯޑުގެ
ވަނަ  125މީހާއަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ  މީހާ ބުނާ
 ފުރުޞަތު  އެށް ދަށުން ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ މީހުންނަ މާއްދާގެ

 .ނުދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބަރު ނޫނު ނަންއި ޤާވާތީ އާއި މި މައްސަލާގަ މި ގަވާއިދަކީ މިހާރު އުވާލެވިފައިވާ ޤަވާއިދެއް ކަމުގައި
ންގެ ރަޕްޝަކޮމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ  2000/2
ކޮރަޕްޝަން -ޓި އެން) 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހިންގާފައިވާކަން ޢަމަލެއް

މި  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅަ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ   މައްސަލަ  އި، މިމައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ރެ ށްވު އަދަދަ  ކުރީގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ނާންނަނީސް، އިންވޮއިސްގައިވާ
އް ސަލައެމައްއެބައެއް،  އިތުރަށް މުދާ ގެނައުމުން، ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ލިބޭފައިސާއިން

ށް  ޤާނޫނަމްސްގެއޮތްކަމުގައިވިޔަސް، ކަސްޓަ ހޯދާ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ އިނާޔަތް  ކުރަން ފެށުމުން،އަމަލު ން އި އެހެ ޔަވަފިމުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ކަ

 ން އިސާއިނާ ފަނުދެވޭނެ ކަމަށާއި، ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަގޮތަށް ޖޫރިމަ އިނާޔަތްތައް
 ތް އްކަބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް މަސަ

 .ށް ބުނާ މައްސަލަކުރަމުންދާ ކަމަ

12 

 )ކޮރަޕްޝަން  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި މި މައްސަލާގައި 
 ކަން ގާފައިވާ އް ހިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

 25ޤާނޫނު( ގެ  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެކޮ-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންގެ ކުށެއް މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ކަ

ކައި، މަށްޓަ ކުރުބޭސް އެތެރެ ނުމަށް އިންޑިއާއިންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ބޭ
ދާ ރަމުން ން ކުމުވައްޒަފަކާ ގުޅިގެން، އެކަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުގައި އުޅޭ ކޮންމެވެސް

ވެސް ކަސްޓަމްސްއިން ނެރެ ސަޕްލައި ކުރަނީވެސް އެއް ކަމަށާއި، އަދި މިބޭސްތައް 
  ނުލައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާ

13 

 )ކޮރަޕްޝަން  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި މި މައްސަލާގައި 
 ކަން ގާފައިވާ އް ހިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

 25ޤާނޫނު( ގެ  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެކޮ-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންގެ ކުށެއް މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި،  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ

 އަށް ވަޒީފާ ރެކްޓް އުޞޫލުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ކޮންޓް
 .ސަލަމައް  ނާ ބުދިންކަމަށް ވައްދާފައި ހުރި މީހަކަށް އެމެރިކާއިން ދިގުމުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް

14 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގެން  މިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ އާއި މި
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2ނަންބަރު  ނެތުމާއެކު އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ޤާނޫނު( ގައި

ތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ޖީ ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅި ބިޑް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ކަމަށާއި ހުށަހެޅިފަރާތް ނޫންއެންމެ ކުޑަ އަގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 

ވުރެ ދަށްއަގު ހުށަހަޅާފައިވާ  އެ ފަރާތަށްއެޑިޔުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ގައިވާ ފަދައިން މި( ވަނަ ނަންބަރ1ު)

ނޑައަޅައި،  މައްސަލައެއްކަމަށް  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދަށް އަގު  އެމަސައްކަތް އެފަރާތާފަރާތްތައް ތިބިއިރުވެސް 
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި ބައެއް  ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ހުރިހާ

އެޓަރނީ ސިޓީ ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބީލަން  ކުންފުނިތަކުން ޕަވަރ އޮފް
 އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ޗެކްކުރަން ގެންނާނެކަމަށް  ހުޅުވާލި ދުވަހު

އަދި ބިޑް  ންގާފައި ނުވާކަމަށާއި،ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެގޮތަށް އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް އަ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި  ކެންސަލްވިކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަންގާފައިވެސް ނުވާކަމަށާއި،

މިނިސްޓްރީއަށް  ބިޑް ޙަވާލުކުރިކަން އެހެން ކުންފުނިތަކަށް އެނގުނީ  ފަރާތާ
އެޑިޔުކޭޝަންގައި ފް އޮ ގުޅުމުންކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ

 ބުނާ މައްސަލަ.ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށް  އެކުންފުންޏާ  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކާ

ޓީޗަރުން  08ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙަށް ބޭނުންވާ ޕްރީސްކޫލް  ވަނަ އަހަރު،  2018
  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ހޯދުމަށް

 ފުރަތަމަ ހޮވުނީ އޭނާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނައިފަރު  އެވަޒީފާއަށް
، ކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔުމަކަށް މާރކްސް ދީ، އެ މާރކްސްގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން 

އެ ލިޔުމަށް މާރކްސް ނުލިބޭނެ  އޭގެފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ލިޔުންތައް ބެލުމަށްފަހު
ޝީޓް އިޞްލާޙުކުރުމުން ނަތީޖާއަށް އައި ބަދަލާ  ކަމަށް އަންގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މާރކްސް

އޭނާއަށް ކުރިން ދިން ވަގުތީ ޗިޓް  ނުހޮވޭތީ، ވަޒީފާ ދިންކަމަށް އަންގައި ގުޅިގެން އޭނާ އެ ވަޒީފާއަށް
 ފަރާތް ވަނައިގައި ކުރިން އޮތް  10އޭނާއަށް އެންގީ ކަމަށާއި، މާރކްސްގެ ގޮތުން  ކެންސަލްވީކަން

 6ކުދިކުދި ބަދަލު ހުރުމުން އޭނާ  ވަޒީފާއަށް ނެރުނީ އިޞްލާޙުކުރެވުނު ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ބައެއް
 6ތިތާޙުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ މަދްރަސަތުލް އިފް ވަނައަށް ކުރިޔަށް ޖެހުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް 

ގެ " މުއްދަތުގެ ތަމްރީން  ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު" ވަނައަށް ކުރިޔަށް ޖެހުނީ، އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ
ލިޔުންތަކަށް ފަހުން މާރކްސް ދީފައިވާތީކަން  ލިޔުންތަކަށް ކުރިން މާރކްސް ނުދީ އޮވެފައި، އެ

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށްފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، 

 08ލް ޕްރީސްކޫ  ވަނަ އަހަރު، ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙަށް ބޭނުންވާ 2018
ވުނު ން ހޮފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި

އަށް ޒީފާވަ އްފަރާތްއެ އޭގެތެރެއިން  ފަރާތްތަކުން އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު،
ވާ ންގާފައިށް އަވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަނގަބަހުން އޭނާއަ ނުކުތްފަހުން، އޭނާ ވަޒީފާއިން

 ރިބާގެ  ތަޖުއޭނާއަށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ
ތުން ގޮ ކްސްގެ މާ ފަހުލިޔުމުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތީ ކަމަށް އެންގި ކަމަށާއި، އަދި އެއަށް

 16 . ބުނާ މައްސަލައެވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށް  ފަރާތްވަނަ ލިބިފައިވާ  10
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އިދާރާގެ ލިޔުމަށް މާރކްސް ނުދެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 
އޭނާއަށް އެ  ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ، އެ ލިޔުމުގައި ޚިދުމަތް ފެށި ތާރީޚު ސާފު ނުވާގޮތަށް އޮތުމުން

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ  2000/2ނަންބަރު  ސްކޫލުން އަންގާފައިވާތީއާއި، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

 25ޤާނޫނު( ގެ   ކޮމިޝަނުގެކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި،  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ

 
 ގޮތުން ގުޅޭ ނިންމުމާ އަދި، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމި

، ރުމަށާއިތް ކުތެރެއިން މަސައްކަ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ
 އެ އުނަލަށް ރައިބިޓްމައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.ރާތުގައި ފަ ހުށަހެޅުމަށްވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ  ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ  2018ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް 
މީހުންނަށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދުނު  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ

 މީހުންނަށް މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުތަކުން  ވަޒީފާއަށް އެދޭ
ހަމަޖައްސާފައިވާ  ގައި 2017ނޮވެންބަރު  06މާރކްސް ދިންފަހުން، ޓީޗަރުންނަށް މާރކްސް ދިނުމަށް 

އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޫލްތަކަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް  އާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަލުން މާރކްސް ދިނުމަށް
މާރކްސް ދިންއިރު އެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިން ހޮވުނު  އެންގުމާ ގުޅިގެން، އާ އުސޫލުގެ ދަށުން އަލުން

 އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ޅ.ނައިފަރު މަދަރަސަތުލް އިފްތިތާޙަށް  މީހުންނަށް ބަދަލުތަކެއް
ކުރިން އެ   ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންޕްރީސްކޫލު ޓީޗަރުން ހޯ 

ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ  ޅ.ނައިފަރު މަދަރަސަތުލް އިފްތިތާޙަށް ޕްރީސްކޫލު ޓީޗަރުން
އެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު  ފަރާތް ގުޅިގެން ފުރަތަމަ އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި 

 ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާއިރު އެ ސްކޫލުން ވަނައަށް ގޮސްފައިވާ  10އިވެލުއޭޝަނުން 
ދެން ލިބޭނީ  އޮޅުވާލާފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާލި ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެވަޒީފާ 

މިހާރު އެ ސްކޫލުން އަންގަމުންދަނީ  ކަމަށާއި، އަދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތައް
ބެލިއިރު މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައި  އިވެލުއޭޝަންގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް

ގޮތުގައި ބަލާފައިނުވާނެ ކަމުގައި ކަމަށާއި، އެއީ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އަހަރުތައް ތަޖުރިބާގެ
ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ތަނަކަށް  މީގެކުރިން ޕްރީސްކޫލުތަކަކީ

17 
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އެ ވަޒީފާއަކަށް  އޭނާ މާރކްސް ދިނުމުން،  ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވިޔަސް، އާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ފަހުން 
އިން އެ ގެ ބަ" ތަމްރީން  ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ " އެ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނީ، އޭނާނުހޮވޭ ކަމަށާއި، 

ލިބުނު މާރކްސް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރެވޭ  އޭނާއަށްވަޒީފާއަށް ހޮވުނު މީހުންނަށްވުރެ 
ވަޒީފާއަށް  ލިބޭ ޖުމްލަ މާރކްސް އެއޭނާއަށް މާރކްސްތައް ޗެކުކުރިއިރުވެސް  ކަމަށާއި، މި ކޮމިޝަނުން

ފުރަތަމަ އެ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި،  ހޮވުނު މީހުންނަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މާރކްސްތަކަށްވުރެ ދަށްކަން
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަޒީފާއަށް ހޮވުނީ އޭނާވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތް 

 އިދާރާގެ ލިޔުމަކަށް މާރކްސް ދީ، އެ މާކުހުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ
މާރކްސް ނުލިބޭނެ   އެޑިޔުކޭޝަނުން ލިޔުންތައް ބެލުމަށްފަހު އެ ލިޔުމަށްއޭގެފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް

އިޞްލާޙުކުރުމުން ނަތީޖާއަށް އައި ބަދަލާ  ކަމަށް އަންގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މާރކްސް ޝީޓް
ޗިޓް  ވަޒީފާ ދިންކަމަށް އަންގައި އޭނާއަށް ކުރިން ދިން ވަގުތީ ގުޅިގެން އޭނާ އެ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭތީ،

 ފަރާތް ވަނައިގައި ކުރިން އޮތް  10އޭނާއަށް އެންގީ ކަމަށާއި، މާކުހުގެ ގޮތުން  ކެންސަލްވީކަން
 6ކުދިކުދި ބަދަލު ހުރުމުން އޭނާ  ވަޒީފާއަށް ނެރުނީ އިޞްލާޙުކުރެވުނު ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ބައެއް

 6 އޭނާފައިވާ ކަމަށާއި، މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުން ބުނެ ވަނައަށް ކުރިޔަށް ޖެހުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް 
ގެ " ތަމްރީން  ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ " ކުރިޔަށް ޖެހުނީ، އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ވަނައަށް

ފަހުން މާރކްސް ދީފައިވާތީކަން  ލިޔުންތަކަށް ކުރިން މާރކްސް ނުދީ އޮވެފައި، އެ ލިޔުންތަކަށް
 އޭނާ ދޭންޖެހޭ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށާއި، މާރކްސް  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި އެ ލިޔުންތަކަކީ

މާރކްސް  ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔުމަށް މަސައްކަތުގެ
ލިޔުމުގައި ޚިދުމަތް ފެށި ތާރީޚު  ނުދެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ، އެ

ސްކޫލުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ދަށުން  މަށް އޭނާއަށް އެސާފު ނުވާގޮތަށް އޮތުމުންކަ
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް މާރކްސް ދީފައިނުވާކަމަށް  ހިންގި ސްކޫލުތަކުގައި އެ

 ހޮވުމަށް  ބުނިނަމަވެސް، އެ ދުވަސްތަކަށް މާރކްސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާއަށްފަރާތުން 
ފުރަތަމަ ވަނަ ލިބޭއިރު،  10 އޭނާއަށްމީހުން ކަމަށްވާއިރު، މާރކްސްގެ ތަރުތީބުން  8ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ރީސްކޫލު ހިންގިއިރު މަސައްކަތުގެ ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޕް ނުވާތީ ކަމަށާއި،
ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި  ދާއިރާއިން  ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ޝަރުތެއް ކަމަށް ކަ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެގޮތުގެ މަތިން އެވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތްތަކަކީ ކޯސް 
ނު ކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާއަށް އިޢުލާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، އަދި މިބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ

ހަފްތާ ވީފަހުން ކަމަށާއި، އަދި  02ކުރަމުންދާތާ  ހަމަޖެއްސި ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް 
ބުނާ  ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް 03ދީފައިވާގޮތް  އިންޓަވިއުގައި މާކްސް

 މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ ކަމަށްވާތީއާއި، 09ށް ލިބެނީ އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތަ 
ންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ

ނޑައަޅައި،  މައްސަލައެއްކަމަށްމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މި މައްސަލަ ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 ފަރާތަށް އެރާއިން ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ އެޅުމަށްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ނަރުދޫގައި އާ އިންޖީނުގެ 
ވަކި  ލާނުގައި އިޢު ވިއްކާލާފައިވަނީ އިޢުލާން ކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެ ދީފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ގަސްތައް

 ތަށްކަން ދެފަރާ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ ގަސްތައް ވިއްކާލާފައިވަނީ އަގު ހުށަހެޅި އަގެއް
ކުރުމުގެ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާ) 2000/2މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު އެނގޭތީއާއި، 

ވާތީ، ވިފައިނު ގަކުރެ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަ  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ 
ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 ންނުވާ އެކުލެވިގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ް)
ނޑައަޅައި،   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ލްގެ ކައުންސި  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ނަރުދޫގައި އައު އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ނަރުދޫ 
 ރެވޭނެ ނުންކުލަކުޑިއަށް ބޭ މުގައި ހުރި އަގު ބޮޑެތި އިދާރާއިން އެފަރާތަށް ދީފައިވާ ބި 

ގެ ކްޓަރއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެ  ގަސްތައް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ކައުންސިލް
ދިޔަ ވަނަ އަހަރު ނިމި  2017ބައްޕައަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި،  އަންހެނުންގެ 
  އައު މަވެސްއެޅި ކަމަށާއި، ނައެލަކުޑިތައް ވިއްކުމަށް އަގުތަކެއް ކަނޑަ ކައުންސިލުން

ބެން އިދާ ލިފަ ށްކައުންސިލުން އެއަގުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ސަރުކާރަ
  ބުނާ މައްސަލަ.އޮތް ކަމެއްގައި އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ކަމަށް 
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ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރުގައި އެރަށުގެ ކުރެވުނު  ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު  2014ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލަށް 
 ފައިސާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ބަނދަރު ހެދުމަށް އެއްވެސް

އިތުރު މަޢުލުމާތު  ބުނެފައިވާތީއާއި، މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމާއެކު،
)ކޮރަޕްޝަން  2000/2ނަންބަރު  މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުންނާއި،
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-ރި)އެންޓ 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދައުރުގައި ށ.ނަރުދޫ  ވަނަ އަހަރު ޢައްޔަން ކުރެވުނު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ  2014
ނޑަކަ ހާސް( ރުފިޔާ އެކި  )ފަސްދޮޅަސް ހަތް 67,000.00ށް ބަނދަރު ހެދުމަށް ގާތްގަ

ދައުރު ނިމުނުއިރު ބާކީހުރީ  ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ
ނޑަކަށް  ކަމަށާއި، އަދި މިފައިސާ ޚަރަދު  )ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ( ރުފިޔާ  370.00ގާތްގަ

ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް  ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ނެތް ކަމަށާއި،
ފަރާތަކުން އަގު  3އަދި ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ  ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެން ނޫން ކަމަށާއި،
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ި)ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ  25
ނޑައަޅައި،  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ

ބިލްތައް ހޯދައިގެން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އެކަމުގައި  ބެލުމަކާ ނުލައި ބޮޑު އަގުގައި
 ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ބަނދަރު މުވައްޒަފުންނަށް ފައިދާ ވާގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވާ

 ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޕްލޭން ކުރުމަކާ ނުލައި ކަމަށްވުމުން ށ.މިލަންދޫއަށް ބަނދަރު  މަރާމާތަށް
  ބުނާ މައްސަލަ.ހެދުމަށް ތަކެތި ގަތުމަށް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ  އަހަރަށް ބޭނުންވާ ވަނަ  2018ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް 
ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންނަށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ

 މީހުންނަށް މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުތަކުން  ވަޒީފާއަށް އެދޭ
ހަމަޖައްސާފައިވާ  ގައި 2017ނޮވެންބަރު  06ން، ޓީޗަރުންނަށް މާރކްސް ދިނުމަށް މާރކްސް ދިންފަހު

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޫލްތަކަށް  އައު އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަލުން މާރކްސް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ 
ނު އަލުން މާރކްސް ދިންއިރު އެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިން ހޮވު އެންގުމާ ގުޅިގެން، އައު އުސޫލުގެ ދަށުން

 އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙަށް  މީހުންނަށް ބަދަލުތަކެއް
ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި  ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ 8ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޕްރީސްކޫލް  2018

އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ފަހުން  ކުރިން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވިޔަސް، އާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް 
ގެ " ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން " ހޮވިފައިނުވަނީ  އެ ވަޒީފާއަކަށް އޭނާމާރކްސް ދިނުމުން، 

ސަބަބުންކަން  ލިބުނު މާރކްސް ދަށްވުމުގެ އޭނާއަށްއެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު މީހުންނަށްވުރެ  ބައިން
ލިބޭ ޖުމްލަ މާރކްސް އެ  އޭނާއަށް ހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، މި ކޮމިޝަނުން މާކްސްތައް ޗެކުކުރިއިރުވެސްފާ

އޭނާ  ޖުމްލަ މާރކްސްތަކަށްވުރެ ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު މީހުންނަށް ލިބޭ 
އެ ކޯސް އަދި  ވީނަމަވެސް،ބެޗްލަސް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާކަމުގެ ލިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައި 

 އޭނާއަށް  ހަމަޖެހިފައި ނޯންނަ ކަމަށާއި، އެކަމަށް އިތުރު މާރކްސްއެއް ލިބޭގޮތަކަށް، ނިންމާފައިނުވާތީ
މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި،  ޝަކުވާގައި ބުނާ އަނެއްފަރާތައްވުރެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ބައިން

ށްވުރެ އޭނާއަ ރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ބައިންނާއި އިންޓަރވިއުއިންވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކު  ނަމަވެސް

 8ކޫލް ޕްރީސް  ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ 2018ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙަށް 
ރެއިން ކުދިންގެ ތެ 12ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ 

އްޖަކު ކު 8އެތަނުން   ކުދިންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު 10އިންޓަވިއުއަށް ހޮވުނު 
ހަމަޖެހުނުކަމަށް ބުނެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގައި  ސްކޫލަށް ގެންގޮސް ވަޒީފާ

ދުވަހު ސޮއި އެބަދަލުގައި  ފަރާތެއްގެތެރޭގައި ހިމެނޭ  ކުދިންގެ  8ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު އެ 
އި، ކަމަށާ ހަމަޖައްސާފައިވާ އަށްވަޒީފާގާފައިނުވާ ފަރާތެއް ނަ  އަދި ފިންގަރޕްރިންޓް

 ރު ދަށް ންވަފެތަޖުރިބާގެގޮތުން  ވުރެ ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއިއޭނާއަކީ ކުރިންބުނި ފަރާތައް
ރާ ބޫލުކުޤަލުން ލިޔުންތަކަކީ ސްކޫ ހުށަހެޅި ކުރިން ބުނި ފަރާތުންކުއްޖެއް ކަމަށާއި، އަދި 

 20 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށް ކޫލުން ބުނެފައިވާލިޔުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ސް 
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 އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް މާރކްސް ލިބިފައިވާތީ، އެފަރާތައްމަތިން 
، އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރު  އެދުނު ފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ދިން ޝީޓްތަކަށް އެންމެފަހުން ގެނެސްފައިވާ

ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރުމުގައި ކުދިކުދި ތަފާތު  ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ
މި  ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، އަދި ހުރިކަމުގައިވިޔަސް،

ޤާނޫނު( ގައި  އްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ )ކޮރަޕްޝަން ހު 2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13
  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލައަކީ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި

ނޑައަޅައި،   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ

އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ 
އިޢުލާންކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން  ވަނަ 02އިޢުލާނަކީ އެ މަސައްކަތަށް ކޮށްފައިވާ 

ލޮޓް އަށް ބަހާލައިގެން ގަންނަގޮތަށް ލިޔުމުން  05ތަކެތި  އިޢުލާންކޮށްފައިވާއެނގޭއިރު، ގަންނަން 
ފަރާތަކުން  04ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް،  10ދީފައިވާކަމަށާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  މަޢުލޫމާތު

 ބީލަންވެރިން ހުރިހާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ބައެއް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، ބީލަންވެރިން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ
ބިޑް   ފަރާތުންނުވާކަމާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ  ލޮޓް އަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައި 

ކަމާއި، މި ލޮޓްތަކުގެ ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީވެސް  އަށް 04އަދި ލޮޓް  02ހުށަހަޅާފައިވަނީ ލޮޓް 
މިހާތަނަށް   ޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްއެނގޭކަމަށާއި، ބާކީ ހުރި ލޮޓްތަކުގެ ބި އެފަރާތަށްކަން

 ޝަކުވާގައި ފަރާތުގެ ތެރެއިން 04ނެތްއިރު، ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ  ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން 
ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ، ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުރު  ފަރާތުގެ ބިޑްތައް 03ފިޔަވައި ދެން ތިބި  ބުނާ ފަރާތް

 ގުޅޭ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަކަށް ނުބެލެވޭކަމަށާއި، އިސްވެ  ލާނާ އެހެން ފަރާތަކަށް އިޢު
ތައްޔާރުކުރުމާއި  ބީލަން " ދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައިވާ

ން އްކައެތަކެތި ވި  ސްކޫލްތަކަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދަން ބޭނުންވާތީ،އަތޮޅުތަކުގެ 
ކުރި  ޝަނުންއޮފް އެޑިޔުކޭ  ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ތިބިތޯ ބެލުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީ

 ރު މިހާ  ފަރާތަކަށްފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި 
ޑުއަގު ބޮ މެމިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، އެއީ އެންއެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން 

ނާ ބު  މަށްޢަމަލެއްކަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވާތީ، މިއީ އެމިނިސްޓްރީން ކުރާ ކޮރަޕްޝަނުގެ
 21 މައްސަލަ.
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އައިޓަމަށްވުރެ ގައި އެއް " 2014 –ގޮތް  ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ 
 އިވެލުއޭޓް ކުރާއިރު ބަލާނީ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ވަކިން  ގިނަ އައިޓަމް ހިމެނޭ ބީލަން 

ޗެކްލިސްޓްގައި  ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއެކު ބީލަންވެރިންނަށް ދީފައިވާ
ލިޔުންތަކަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކުގެ   ތެރެއިން ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ 

ނެތްނަމަ ބިޑް  އެއްވެސް ލިޔުމެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަށް  5.9އިން ފެށިގެން  5.1ތަރުތީބުން 
 02އެޑިޔުކޭޝަންގެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލޮޓް  ބާޠިލްވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް

ފަރާތުގެ  03ބަލާއިރު، މި ލޮޓްތަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ  ލުއޭޝަނަށް ގެ ބިޑް އިވެ  04 އަދި ލޮޓް
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކާއެކު ކޮންމެހެން ފަރާތުން  2ން އަނެއް ތެރެއި

ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މި ދެފަރާތުގެ ބިޑް  ޗެކްލިސްޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް ލިޔުންތައް
 އޭގެން އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން  ފައިވާކަމަށް ބިޑް ބާޠިލްކޮށް

މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުން އަދި މަސައްކަތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑާއެކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް، އިކޮނޮމިކް  އެއްފަރާތުން
ލިޔުމެއް  އެފަދަ ތުންއެފަރާ ނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު  ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި 

 ދެން ހިމެނޭ ފަރާތުން  ކަމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާކަމެއް މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތް
ސްޓާފްގެ މަޢުލޫމާތު އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑާއެކު މެނޭޖީރިއަލް

 ހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި ފާ ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު  ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް

ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި ބީލަން  ބީލަން " ނަމަވެސް، އިޢުލާނާ ގުޅޭ
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބީލަންވެރިންނަށް " 2014 –ތް ގޮ ވަޒަންކުރާނެ

  އެފަރާތުން ނެތް ކަމަށާއި، އަދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓް އެފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އެނގެން
 ގައި " ޕްރޮފައިލްބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  - 5.3" ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ

ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން  މެނޭޖަރުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
  ފަރާތުން ގެ ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ 04ލޮޓް  އަދި 02ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލޮޓް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޗެކްލިސްޓްގައި  އިވެލުއޭޝަންގައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން  ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެފަރާތުން އެ

ވަނަ  02ކުރެވުނު  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިޢުލާނަކީ އެކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،
ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބީލަމުގެ  03ހުށަހަޅާފައިވާ  އަށް އަގު  04އަދި ލޮޓް  02އިޢުލާންކަމަށްވާތީ، ލޮޓް 

 ބާޠިލްކޮށް، އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ  ބިޑް 02މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް 
ގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތު  އެންމެ ބޮޑު އަގު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ގޮތުގެ މަތިން ކަމުގައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި  ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ
 ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ) 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި،  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް މި މައްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ނޯޕޭ ލީވްއެއް ނަގައިގެންކަން  މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލުކުރަން ގޮސްފައިވަނީ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް
ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު  ސްކޫލުން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖީދިއްޔާ 
ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން  2000/2ނަންބަރު 

-އެންޓި ) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި،  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މި މައްސަލަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

އޭނާ  މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހެއްކަން ފަރާތަކީއަދި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތުމާއެކު، މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ

ކޫލާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން އިކޮނޮމިކްސް ޓީޗަރު އެސް އާ ދެމެދު  2017އިން   2014
ރަ މުސާ އިރުގަބޭނެތް ދާއިރާއެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އިން ރާއްޖެއިން  ގުޅުން

ވިސްގެ ސަރ ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ސިވިލް
 ބުނާ މައްސަލަ. ގަވާއިދު އަދި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ދެންނެވުމަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޭނާއަށް  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު 
 ނިންމީއެވެ.

ސްކޫލް  ފައި،ފަރާތަކުން ކަމަށްވެ  ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލް މިހާރު ހިންގަނީ އަމިއްލަ
 އެ ވުމުގައިއްބަސްއެކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ  ހިންގުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތާއި ލ.މާމެންދޫ

 އްލަ ، އަމިނަގާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވުމާއެކު ސްކޫލަށް ޓީޗަރުން
ފައިވާ  ހިމެނިޓުގައިމެންޑޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ

ވަނަ  25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ -އެންޓި ) 2008/13ކަމަކަށްނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ށެއް ކުނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.ނިންމީ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަށް ޓީޗަރުން ނެގު 02ވަނަ އަހަރަށް  2018ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލަށް 
ފާ ތެރެއިން ވަޒީ  ކުދިންގެ  03ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު 

، މަށާއިކަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ދެމީހުންނަކީ ޕްރީސްކޫލު ޓީޗިންގ ސެޓްފިކެޓް ނެތް ދެމީހު 
 މަށް ހެއް ކަވާ މީށްފައިޓީޗިންގ ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮ  ޕްރީސްކޫލް  ފަރާތަކީ ހަމަނުޖެހުނު ވަޒީފާ

 ބުނާ މައްސަލަ.
23 

ޕޯޓުތައް ޖޫރީ ރިގެ ތިމިމައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ، ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ށް އެ އިދާރާގައި ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވައި ދިނުމަ 2018އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން   2017

ން އް ހަދަމުޓުތަރިޕޯޓުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ތިޖޫރީ ރިޕޯ  އެދުމުން އެ ފޮނުވި 
 ނެތްކަން ސަލައެއް މައްގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެ ރިޕޯޓުތައް ޗެކުކުރިއިރު ރިޕޯޓުތަކުގައި އެއްވެސް

ލައެއް އްސަމަ ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާ މަދުވެގެން އެއްވެސް
 2000/2 ޖެހިފައިނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
 ޢަމަލެއް  ންގެ)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަ

މިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ
އަކީ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

  މީއެވެ. ނިންމި މައްސަލަ، ނޑައަޅައިކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ރާއި ވަނަ އަހަ 2015، 2014، 2013ދާރާގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އި
ޕޯޓް ރީ ރިނުވާކަމަށާއި، ތިޖޫ އަދި މިއަހަރުވެސް އެއްގޮތަކަށްވެސް ތައްޔާރު ކޮށްފައި

 ންގެން ލު އެފައިސާއާއި ޗެކުތަކުގެ ތަފްޞީ  ތައްޔާރު ނުކުރަނީ ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ނަގުދު
 ލަ.ބުނާ މައްސަ ގުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ނެ  ނުހުންނާނެތީ މިކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ

24 

ތެރޭގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި  ވަނަ އަހަރުގެ  2017ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ފޮނުވާފައިވާ  އަށް ނާޖާއިޒު ނިޓީ ހެލްތުވޯކަރކޮމިއު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ  ނޭޖަރޕިޓަލުގެ މެގއ.އަތޮޅު ހޮސް
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ނޑުދަތުރުތަކުގެ ލިޔުންތައް ބެލިއިރު  ދަތުރެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  ޝަކުވާގައި ބުނާ ލޯންޗުން  ކަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު  ލޯންޗަކުންކަން  3އެހެން  ނެތްކަމަށާއި، ދަތުރުކޮށްފައިހުރީ 

ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން  2000/2ނަންބަރު 
-އެންޓި ) 2008/13ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

 
އިހުރީ ބަލާފަ އަގު ޢާންމުގޮތެއްގައިއަދި، ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ލޯންޗް ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި 

 ގަވާއިދުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގައި ނުކުތް 2017ފެބުރުވަރީ  20ފޯނުންކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
 1ގެ  2ގެ ޖަދުވަލު ވަނަ ބާބު 10ނޯންނަކަމަށާއި، އެ ގަވާއިދުގެ  ފޯނުން އަގު ބެލޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި 

 ޚަރަދެއް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުން، ކިތަންމެ ކުޑަ  10.24އެ ބާބުގެ  ވަނަ ނަންބަރާއި 
ފަހުން އެ މީގެ ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށާއި، ވީމާ، 3ކުރިޔަސް އެ ޚަރަދެއް ކުރެވޭނީ 

 އެވެ.ދެންނެވުމަށް ނިންމީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި

ލޯންޗުގައި  ކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީއޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ގޮތުން  ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ
ކުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ދަތުރުތައް ކުރުވުމުގައި  އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަތުރުތައް

ނެތި އަދި އަނެއްބައި ފަހަރު އަގުބެލުމަށްޓަކައި އިތުރު ބެލުމެއް ބައެއްފަހަރު އަގު
 ވެރިންނަށް ގުޅިކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ފޯމުގައި އަގުޖަހައި ސޮއިކޮށް އެންމެ  ލޯންޗުތަކުގެ 

 ބުނާ މައްސަލަ.  ކަމަށް ހަދައި ދަތުރުކުރުވަމުންދާ ކަމަށް  ކުޑައަގު ހުށަހެޅީ އެފަރާތުން

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް  ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ 2018ސްކޫލްތަކަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ 
 06ގދ.ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނުގައި

 ،މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު 09ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާއަށް  ޓީޗަރުން ބޭނުންވާކަމަށް
އިންޓަވިއުއަށް  މީހުންގެ ތެރެއިން 07މީހުންކަމަށާއި، އެ  07ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވަނީ 

 05ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެ  މީހުން 05މީހުންކަމަށާއި، އެ  05ހާޒިރުވެފައިވަނީ 
ންގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމުގެ ބައި މީހު 05ފެންވަރެއްގެ މީހުންކަމަށާއި، އެ  މީހުންނަކީ ތަޢުލީމީގޮތުން އެއް

 ކުރި ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް 06ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލަށް  ވަނަ އަހަރަށް ގދ. 2018 
ޅު މެ ރަނގަ ން އެންތަޢުލީމީގޮތު  ކުދިންގެ ތެރެއިން  ކުރިމަތިލީޒީފާއަށް ވައިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 ފާ  ވަޒީކަށްފަރާތްތަކަ ވަޒީފާ ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ  ތަށް ފަރާ
 ބުނާ މައްސަލަ.  ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް
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މަސައްކަތުގެ  އެހެން ހުރިހާ ބަޔަކުން )ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ބައިންނާއި، ފިޔަވައި
ޝަކުވާގައި ބުނާ މާކްސް ލިބިފައިވަނީ  ތަޖުރިބާގެ ބައިންނާއި، އިންޓަވިއުގެ ބައިން( އެންމެ ދަށްކޮށް

  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، މާކްސް ދިނުމުގައި މީހުން 05 ކަމަށާއި، އެފަރާތަށް 
އިޢުލާން  މީހުން ހޯދަން  06މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާއަށް 

މީހުން  03މީހުންކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާއަށް  03ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 
 ދާއިރާގެ ފަންނީ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ  ތަޢުލީމީ" ހަމަޖައްސާފައިވަނީ،

ނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް )ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓޫލްކިޓް( ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ " ގައި ހިމެނިފައިވާ މިންގަ
ވަޒީފާއަށް  ގައިވާ ގޮތުން އެ" ހޮވުމުގައި މާކުސް ދިނުމުގެ އުޞޫލު )އިޞްލާޙު( މަގާމުތަކަށް މީހުން 

ކަމަށްވެފައި، އެ އަދަދަށް  ލިބޭ މީހުން 30ހަމަޖެއްސެނީ ޖުމުލަ މާކްސްގެ އިންސައްތަ މަދުވެގެން 
ބޭނުން ނޫންކަމަށް ބުނެ ސިޓީ  މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އެ ވަޒީފާ  4މާކްސް ލިބުނު 

 ގައި ބުނާ ފަރާތަށް ޝަކުވާމީހުންގެ ތެރެއިން  5ފޮނުވާފައިވާތީކަމަށާއި، އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވި 
 ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހޮވިފައި ނުވަނީ ކަމަށާއި،މާކްސް ކަމަށްވާތީ، އެ  އިންސައްތަ 28.47ލިބިފައިވަނީ 

 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަދި މި މައްސަލާގައި
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފައިވާކަންބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13
 މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ންމީއެވެ.ނި ކަ

އޮފް ބަންލަދޭޝްއިން މައްސަލައާ ގުޅޭ  މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްބަސީ އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން  މިފަދަމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި، 

 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ  2000/2މަޢުލޫމާތުދޭތީ، މި ަމއްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެފެއާޒުން
ހިންގާފައިވާކަން  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

ން ރެއި ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އިމިގްރޭޝަންގެ ތެ ކުރީގެ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ 
ސަލަ މައް ބުނާޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރިކަމަށް  ބަންގާޅު މީހުން ގަވާއިދާ  4538

 .ސަލަމައްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ 
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 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ންތައް ރުގެ ބިސަރަހައްދުގެ ސަރުކާ ދަށުގައި މާލެ ސިޓީމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ 
ންތަކާއި، އެއް ބިހުރި ބަމަސައްކަތްކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުރިއިރު، ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އަދި ސިނާއީ

 އިން ދޫކޮށްފައިހުރި ބައެއް ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުއްޔަށް
ސާބު ހިދުވަހު  ސާގެފައި ބަލައިގަތްފައިވާކަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބޭ

ލަށް ގެ ނިޔައްދަތުކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މު އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން، މި މައްސަލައިގައި
 ކުއްޔަށް  ރުމަށް މަސައްކަތް ކު ނާއީމާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފްލެޓްތަކާއި، ވިޔަފާރި އަދި ސި

ން ސަތޭކަ ތި ހަތް މިލިޔަން ) 7,344,499.25  ޖުމުލަ ދޫކޮށްފައިހުރި ބިންތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި
ޓީ ލާރި( މާލެ ސި  ސާޅީސް ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަ ދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ފަންސަވީސް 

ލިކް ގެ ޕަބްތޮރިޓީ އޮމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަލައިގަތްފައިވާކަމާއި، މި
 ބޭ ތުގައި ލިގެ ގޮޖަމާކޮށްފައިވާކަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އާމްދަނީ  ބޭންކް އެކައުންޓަށް 

 ދުވެފައި  ވުޖޫޢަމަލެއް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފޯމުތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ 
ރުމުގެ ޤާނޫނު( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކު) 2000/2ލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ނެތުމުން، މި މައްސަ

 ނޫނު ވާތީ، ޤާފައިނުކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
( 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ވާ އެކުލެވިގެންނު  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 15/2015ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  ގައި 2015ޖުލައި  23އަދި،  

 ރީއަށް ނިސްޓްހައުސިންގ މި ސިޓީ ކައުންސިލްއިން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން
ށް ލިބޭ ންތަކަ އް ބިހުރިކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން ބައެ  ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާ ބިންތަކެއް މިހާރުވެސް

އި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ކަމަށާ  ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދަނީ ސިޓީ 
 .ސަލަމިލިއަން ރުފިޔާ ނަގަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައް 8އުންޓުން އެއްފަހަރާ އެއެކަ
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ކުއްޔަށް ދޫކުރުން  ސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ބިންތައްދެންނެވުމުން ސިޓީ ކައުން
ބިންތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  އުނިކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގެ ސަރުކާރުގެ

ޔަށް ފްލެޓްތަކާއި ވިޔަފާރި އަދި ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުއް، އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިއިރު
 ވަނަ އަހަރުވެސް އެއިދާރާއިން ބަލައިގަންނަމުންދާކަން  2017އަދި  2016ބިންތަކުގެ ކުލި  ދޫކޮށްފައިވާ 

ބަލައިގަންނަމުންދާ  ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުލި
ކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް ފަރާތްތަ  ދަޢުލަތުގެ ބިންތަކާއި ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ

، އެއްބަސްވުން ހަދައި، އެފަރާތްތަކުގެ ކުލި އެމިނިސްޓްރީ އިން ބަލައިގަތުމަށާއި އިފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
ސިނާއީ މަސައްކަތް  މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަޢުލަތުގެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރި އަދި

އާންމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް  ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި، ސަރުކާރުން ކުރުމަށް ކުއްޔަށް 
ކުއްޔަށް  ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި، ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް،

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ނަގާފައިވާ މުއްދަތު އެނގޭނެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށާއި، އަދި، މާލެ
ސަރުކާރުގެ ބިންތައް ހުރިއިރު، ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އަދި  ބެލުމުގެ ދަށުގައި މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގެ

އެންޑް  މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ސިނާއީ
ހިފާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން  އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލުވުމަށްފަހުވެސް

ދައްކަމުންދަނީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިންތައް މާލެ ސިޓީ  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކުލި
ބެލުމުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

އިދާރާގެ  އިވާކަން ލިޔުމުން އަންގާފައިނުވާތީ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަދަލުވެފަ ދަށަށް 
  15/2015ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ،

ޑް ހައުސިންގ އެން ދެންނެވުމުން މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގެ ދަޢުލަތުގެ ބިންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ސަރަހައްދުގެ ދަޢުލަތުގެ ބިންތައް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން މާލެ ސިޓީ

އެންގުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން 
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 ވެ.ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއަކާއެކު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ދިރާސާ

ހަރުކޮށް ކަރަންޓްގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް  އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫއަވަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓެއް
 12 އިޢުލާނާ ގުޅިގެންއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އައްޑޫސިޓީ  ފަރާތަކުން  04ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް 
 މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ހުޅުދޫއަވަށުގައި ކުރަންޖެހޭ

ފަރާތަކުން  04ސާފުކޮށް  ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު 15އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ) 2014/18  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު އަންދާސީހިސާބު

ގޮތުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގޭނީ ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއްގެ ޤާނޫނު( ގައި ވާގޮތުން 
ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނާ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

 މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި  ގުޅިގެން ދޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މި
ނެކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ޙަވާލުކުރެވޭ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް މިފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 

ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޭ  ނުކުރެވޭކަމާއި އަދި މި މަޢުލޫމާތަކީ ޚިދުމަތް
ނުކުރެވޭކަމަށާއި މި ދެ  ކަރުދާހުގައި ހިމެނުން ލާޒިމުވާނެ މަޢުލޫމާތެއްކަމަކަށްވެސް ޤަބޫލެއް މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރު  ފަރާތުން  ޝަކުވާގައި ބުނާއިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރީ ކޮން ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަމުގައިކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި  އޭނާވެފައިވީނަމަވެސް، 

ހުށަހަޅާފައެއް ނުވާކަމާއި މީގެއިތުރުން  ޙިއްޞާވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަމުގައި އަންދާސީހިސާބު އޭނާ އަދި
ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާކަމަށް ހުޅުދޫ  ނަމުގައި އަންދާސީހިސާބުނާ ކުންފުނީގެ ޝަކުވާގައި ބު

 މީހަކު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އައީ  ވާތީއާއި ބަނގުލާދޭޝްގެ ދީފައި އަވަށުއޮފީހުން މަޢުލޫމާތު
އެ ނަމަވެސް ދީފައިވާކަމާއި އެހެން ފަރާތުންކަމަށް ހުޅުދޫ އަވަށުއޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ކުންފުންޏެއްގެ

ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި  ފަރާތުން މި ދެ އިޢުލާނާ ކުންފުނީގެ
ކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ އެއްވެސް އަޞްލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ޝަކުވާގައި

ނޑުގައި ލައިޓް ޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ގެ  ދިނުމު ޅައިގުކަރަންޓް  އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަދަ
ތެއް  ފަރާމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތާއި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ

ޝަންގައި، ގުޅިގެން ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ސެ އިޢުލާނާ  2ހޯދުމަށް ވަކި ވަކިން ކުރެވުނު 
އިވާ ދީފަ ތުޢުލޫމާރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް މަ ވިޔަފާރި

ޠެއް ކި ޝަރުވަ އިޢުލާނުގައި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތި ލުމަށް  ކުރެވުނު  ކަމަށާއި ނަމަވެސް
ޓް ސްޓިމޭގެ ނަމުގައި އެޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތު  ކަމަށާއި އަދި  ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ

ސް އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގެންފައިނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެ ހުށަހެޅުމަށް ޙާޟިރުވުމުން
ޓް މޭ ސްޓިއެ ބަނގުލަދޭސްގެ ރައްޔިތެއް ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ހުށަހެޅި

 ބުނާ މައްސަލަ. ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް
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އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2މި  ސިލްގެ އިދާރާގެޝަކުވާތަކެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭތީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުން
 ބަލައިގަތުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް  އަންދާސީހިސާބު

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ ) 2000/2ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ންކޮށްފައިވާ ފަދަމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާ

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޕޮއިންޓް ލިބޭ  ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން 70ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި  74ނ.މަނަދޫން 
ތި ގޯ އިވަނީ ކޮށްފަބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާން  އެންމެންނަށް ގޯތި ލިބޭނެކަމަށް 

އެދުނު  އްޗަށް ގޯޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށާއި  70ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަދުވެގެން  ދޫކުރުމަށް
ތިން ޕޮއިންޓް ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަ 70ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު، 

 74ޓް ލިބުނު އޭގެތެރެއިން އެންމެމަތިން ޕޮއިން މީހުން ތިބުމާއެކު، ގޯތި ލިބޭނީ 195ލިބިފައިވާ 
 މަ، އެ އް އޮތްނަކުވާއެޝަ ލިބިފައިވާ ގޮތާމެދު އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް  މީހުންނަށް ކަމަށާއި ގޯއްޗަށް

 ރެވިފައި ލް ކުފައިނަ  ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ލިސްޓު އަދި 
ބަރު ނޫނު ނަންއި ޤާ ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި މި މައްސަލާގަ ނުވާކަމަށް ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

 ންގެ ރަޕްޝަކޮއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހު )ކޮރަޕްޝަން 2000/2
ކޮރަޕްޝަން -ޓި އެން) 2008/13ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މި  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައަކީ   މައްސަލަ  އި، މިމައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 70 އިޢުލާނުގައި ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ  2017ގޯތި ދޫކުރުމަށް  74ނ.މަނަދޫން 
ރު، ވާއިށްފައިންކޮކަމަށް ބަޔާ ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ލިބޭނެ

ންޓް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތީން ޕޮއި 80ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ޢާންމުކުރިއިރު 
 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށް  ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ލިބިފައިނުވާ
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ން އަޅަންދެކަނޑަ ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމަކަށް  އދ.އަރިއަދޫއަކީ ވަރުވާއަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިޙިމާޔަތްކޮށް 

ރިން ކު ރުމުގެ ވާލުކު ޙަ އޭނާއާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމަށާއި، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ
އި މަވެސް އެ ރަށުގަމަށާއި، ނަރަށެއް ކަ އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  21 އެހެންފަރާތަކަށްއެރަށަކީ 

ތާއި އެފަރާތީ އިނުވާއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފަ ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތް 
 ށް އޭނާގެ ލުކޮބާޠި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން

ނިސްޓްރީ މަށް މިއިވާ ކަރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެރަށް ބަދަލުކުރެވިފަމިނިސްޓް ކިބައިން އެރަށް ވަކިކޮށް އެ
 ރާތާއި ބުނާ ފަ ވާގައިޝަކު  ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ބުނެފައިވާތީއާއި އެރަށް ބެލެހެއްޓުން އޮފް

ވި ފޮނު ން ސްޓްރީގުޅިގެން އޭނާއަށް އެ މިނި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް އެދި އޭނާ ފޮނުވި ސިޓީއަކާ 
 އި ށްޓަކަ އެނގޭކަމަށާއި ނަމަވެސް، އެރަށް ބެލެހެއްޓުން އޭނާއާ ޙަވާލުކުރުމަ ސިޓީއަކުންކަން

އްޗެއް އްވެސް އެނީ އެޙަވާލުކޮށްފައިވަ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާކަން، އަދި އެރަށް ބެލެހެއްޓުން އޭނާއާ
 ނާއާ ޓުން އޭލެހެއްބެ އި އަދި އެރަށް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާ ދައުލަތަށް ދައްކާގޮތަށްކަން އެނގެން

ކުރެވޭ ން ފާހަގަންކަނޫ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެރަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން
ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާ) 2000/2ކަމާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ނޫނު ވާތީ، ޤާފައިނުކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
( 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ވާ އެކުލެވިގެންނު  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަމައްސަލައެއްކަމަ  ނިންމީއެވެ. ށް ކަ

އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެކަމަށް  ހެކްޓަރުގެ ބޮޑު ރަށަކަށްވެފައި، އެރަށުން ރަނގަޅު 22.1އަދި އެރަށަކީ 
ނުލިބޭގޮތަށް، އަދި އެރަށުން ލިބޭ އެއްޗިއްސާމެދު  ފެންނައިރު، ދައުލަތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް

އެރަށް  އަދި އެރަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންނުކޮށް ކަނޑަނާޅައި،  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

 ސަލަ. މައްބުނާ ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމަށް އދ.އަރިއަދޫއަކީ ބިޑަށް ނުލައި
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 09ފަރާތުން އެރަށް ވަކިކުރިފަހުން  ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވުމާއި، އެރަށް ކުރިން ކުއްޔަށް ހިފި
ނޑަނާޅައި ވަކިފަ  މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާއިރު ރާތަކަށް އެރަށާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ

ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން  އެރަށް ދޫކޮށްފައި ބޭއްވުމަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް 
ފަޅުރަށްރަށް ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ވަކި  ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެފަދަ ކަމަކަށް ވާތީ،

 ންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުން ކުރިން ބުނެވުނު ކަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާނަމަވެސް
ބެލެހެއްޓުން  ޙަވާލުކުރުމަށާއި، އދ.އަރިއަދޫ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުމުގައިވެސް މިހާރު އެރަށް 

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން އެރަށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެރަށް ވަކިކޮށް، ކުރިން ބުނެވުނު
ނޑައަޅައި ބަލަހައްޓާނެ ފަ އެގޮތުގެމަތިން އެރަށް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުމަށާއި، އެރަށާމެދު  ރާތެއް ކަ

ނޑައަޅާ އަވަހަށް ނިންމައި  ގޮތެއް )ވަރުވާއަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމަކަށް ދޫކުރާނީތޯ( ކަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް  އެ އުސޫލުން އެރަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް އަވަސްކުރުމަށް

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.އެގްރިކަލްޗަރ ގައި 

 ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް  އެރަށު އެހެން ފަރާތަކަށް  އިމާރާތާއި ގޯއްޗަކީ ކުރިން ޝަކުވާގައި ބުނާ
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޕްލޭން  ކަމަށާއި ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން މ.ކޮޅުފުށީގައި ގެދޮރުއަޅައިދިނުމުގެ

އެދުނު  އޭނާ ގޯއްޗަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް  A.11 ސަރަޙައްދުގައި އަޅާފައިވާ ގެތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރު
 މެދުވެރިކޮށް އެގޯތި ބަދަލުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ޝަރުޢީ ނިޒާމު އެދުމާ އެއްގޮތަށް
އެ ކަމަށާއި، އެބިމާ ޢިމާރާތް  އިމާރާތާއި ގޯއްޗަކީ މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ބިމެއް  ޝަކުވާގައި ބުނާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުއްދަ  ދޫކުރުމުގެ ކުރިންޖަމިއްޔާއަށް 
 )ކޮރަޕްޝަން  2000/2ބުނެފައިވާތީ އާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދާނެ ކަމަށްހޯ

ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ
 25ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި) 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ރާތާއި ޢިމާ އެރަށުން ވަނަ ޖަލްސާއިން 11ވަނަ ދައުރުގެ  3މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ 
ންގުމަށް އޮފީސް ހި އެރަށު ޖަމިއްޔާއެއްގެބިމެއް  އަކަފޫޓުގެ 1400ގޯތި ހިމެނޭގޮތަށް 

 ލުގެ އުންސިކަމަށާއި މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް އަކީ ކޮޅުފުށީ ކަ ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ
ހު އެދުވަ ކަމަށްވިޔަސް ހުރީ ސަލާމުގައިއޭނާ ރައީސް ކަމަށާއި އެޖަލްސާ އޮތް ދުވަހު 

އިބު ގެ ނަކަމަށާއި އަދި ކައުންސިލު އޭނާ ލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާފައިވަނީވެސް ޖަ
  އެބިން އި އެވެސް އެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށާ ރައީސް )އެޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސު(

 ން ލަކުންކައުޞޫ  އޮފީސް ހިންގުމަށް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ކޮންޖަމިއްޔާގެ 
 ށް ބުނެ ކަމަ  ނެތް ކަމަށާއި އަދި ބަދަލުގައި ބިމެއް ދީފައިވާކަން އެނގިފައިނުވާއެނގެން 

 .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަ އެކުލެވިގެންނުވާ  ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގޮތަށް އް ނަގާ  އަގެއްވެސްއެ އަދި އެ ބިމާއި ޢިމާރާތް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ
އިރު، އް ހުރިމާރާތެބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެގޯތީގައި ޢި ނޫންކަމަށް މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން

ނަގައި ނުޔެއް ތަނެއްކަމަށް ވީހިނދު، އެ ޢިމާރާތަށް އަގެއް ނުވަތަ ކުއް އެ ޢިމާރާތަކީ ދައުލަތުގެ
ފް އޮނިސްޓްރީ މި މަ،ނުފެންނާތީ އެ ޢިމާރާތާއެކު ބިން ދޫކުރާނަވަކި ބަޔަކަށް ދެވޭނެ ކަމަކަށް  ޢިމާރާތް

ސިލްގެ ކައުން ދޫނުކުރުމަށް މ.ކޮޅުފުށީ  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާ ހޯދައިގެން ނޫނީ އެތަން
 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.އިދާރާގައި 

 ސްކޫލްތަކަށް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ
ޓީޗަރުން  6ހުންނަ ތިނަދޫ ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް ގދ.ތިނަދޫގައި  މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި

 2އޭގެތެރެއިން  މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، 11ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެ ވަޒީފާއަށް  ބޭނުންވާކަމަށް
މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް  9 މީހުން އެ ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމައެއް ނުވާކަމާއި، ޝަރުޠު ހަމަވާ

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަގާމުތަކަށް " މީހުންނަށްކަމާއި ސަބަބަކީ 7ލިބިފައިވަނީ ހޮވޭވަރަށް މާކްސް 
 6 -ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓޫލްކިޓް( ) މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް

ވުމުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮ " ގައި ހިމެނިފައިވާ" 2017ނޮވެންބަރު 
މާކްސްގެ  ގައިވާ ގޮތުން އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސެނީ ޖުމުލަ" އުޞޫލު )އިޞްލާޙު( މާކުސް ދިނުމުގެ

ވަނީ ތިނަދޫގައި  އެކަކުތެރެއިން  މީހުންގެ  7ލިބޭ މީހުން ކަމަށްވާތީއާއި އެ  30އިންސައްތަ މަދުވެގެން 
ޕްރީސްކޫލް  ސާފައިކަމާއި ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ ސްކޫލުގެ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރަކަށް ހަމަޖައް ހުންނަ އަބޫބަކުރު 

ޝަކުވާގައި ވަޒީފާއަށް އެދުނު  މީހުން ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމާއި އެ  6ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ދެންތިބި 
އިންސައްތަ މާކްސް ކަމަށްވާތީ، އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހޮވިފައި  23.50 ލިބިފައިވަނީ  ބުނާ ފަރާތަށް 
ރަނގަޅު  އަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ ފެންވަރުއޭނާއަކީ ވަޒީފާ ނުވަނީކަމާއި

 ރުން ރީސްކޫލް ޓީޗަ ޕް ވަނަ އަހަރަށް ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ތިނަދޫ ސްކޫލަށް  2018
ން ތެރެއި ކުގެފަރާތްތަ ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ

ޠު  ޝަރު ވަޒީފާ ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި ފަރާތަށް ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު 
 ލަ.ބުނާ މައްސަ ފަރާތްތަކަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ފުރިހަމަނުވާ
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ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވި އެހެން  މީހާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް، އޭނާއަކީ އެ
ކުން ރަނގަޅު މީހެއްކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަ  މީހުންނަށްވުރެ ތަޢުލީމީގޮތުން ފެންވަރު 

 ވަޒީފާއަށް ހޮވޭވަރަށް އޭނާއަށް މާކްސް ލިބިފައިނުވަނީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު  އެނގެން ނެތްކަމާއި
އިންޓަވިއުގެ ބައިން އޭނާއަށް  މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ބައިންނާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބައިންނާއި

ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަންތަން ފިޔަވައި މާކްސް ދިނުމުގައި  ލިބިފައިވާ މާކްސް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންކަމާއި
 އަދާކުރި ވަޒީފާތަކުގެ މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރޭގައި  އެހެން ތަންތަނުގައި 

މާކްސް ދިނުމުގައި،  ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ނަމަވެސް، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް
ތަޖުރިބާއާއި އެހެނިހެން ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ  ން ލިބިފައިވާކުރިމަތިލާ މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކު

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  2017ނޮވެންބަރު  06މާކްސް ދޭންވާނެކަމަށް  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް 
މާކްސް ދިނުމުގެ  ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި" ނެރެފައިވާ އެޑިޔުކޭޝަނުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެހެން  ގައި 3.3.1ގެ " (1އިޞްލާޙު އުސޫލު )
މާކްސް އިތުރުނުވާ  ލިބޭ އޭނާއަށްއަދާކުރި މުއްދަތުތަކަށް މާކްސް ދިނުމުންވެސް  ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ

 ތަރުތީބަށް ބަދަލު އަންނަކަން  މީހުންގެ  7ކަމާއި ނަމަވެސް، އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބުނު 
ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު، އެކަމުގައި  މިހާރު ވަޒީފާ މީހުންނަށްވެސް 7ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ނަމަވެސް އެ 
ނުފެނާތީއާއި އަދި ވީމާ، މިމައްސަލައިގައި މާކްސް ދިނުމުގައި  އިތުރު މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް 

ސަމާލުކަމަށް  ފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިނަދޫ ސްކޫލާއި މިނިސްޓްރީ އޮ ހުރިކަމަށް 
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ) 2000/2ގެނައުމަށާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ 
ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު

އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ް)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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ޔަވަޅު ފިށްފަހު ބެލުމަ ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު، މިމައްސަލާގައި ކަން
 ޝަނުގައި  ކޮމި ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގެން ދުވަހުން ފެށި  ވަނަ  2013މާޗް  10މެޖިސްޓްރޭޓް، ގދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް 
އިރާގެ ދާ 04ވާދޫ މި  ފަރެސްމާތޮޑާ، ފިޔޯރީ،، ޗުއްޓީ ނެގުމާ ގުޅިގެން، ގދ.ގައްދޫ

އިސް ، ނިކޮށްޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކޮށްފައިވަ އެހެން ފަރާތަކާ، ކޯޓުތައް
 ތާ ނު ފަރާކުރެވުހަވާލު  އެދާއިރާގެ ކޯޓްތައްޗުއްޓީ ނިންމައި އޮފީހަށް ނިކުމެ،  މެޖިސްޓްރޭޓް

ރޭޓް ސްޓްގދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިމަޝްވަރާނުކޮށް އޭނާގެ ކިބައިން ވަކިކޮށް، 
އިވަނީ، ވާލުވެފައި ހައެދާއިރާތަކާ  ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އަމިއްލައަށް އެދާއިރާތަކާއި
 ގިނަ  ރަށަށްއޭނާގެ އުފަންތަކާއި، އަދި، އެހެނިހެން އިނާޔަތް އޭނާއަށް އެލަވަންސްއާއި،

، މަދާނަ އަދަދެއްގެ ދަތުރު ކުރެވޭނެތީ ކަމަށާއި، ރަށުން ބޭރަށް އެހެން ދާއިރާއަށް
އް ރުތަދަތު ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް އަންގަންޖެހޭއިރު، އެކޮމިޝަނަށް ނާންގައި އެދާއިރާގެ

ކަށް ޓްރޭޓަޖިސްވަކި މެ އިރުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ކައިރި ރަށްރަށުގައި މެޖިސްޓްރޭޓުން ތިބޭ
ންދާ މުން ގެ ލުކުރަމީހަކަށްވެސް ދާއިރާއާ ހަވާ  ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ދުރުރަށެއްގެ

ޓެއް ޓް ކޯ ހަވާލުވި ފަހުން އެދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭ އޭނާ  ކަމަށާއި، އަދި، އެދާއިރާއާއި
 .ލަހަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ
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ނޑޫދޫ މީހަކު ތ.ވަންދޫ ވީހަކަށް ވިއްކާފައިވާ ދޯންޏެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އެ އިދާރާއިން ބާޠިލުކޮށްފައި  ތ.ކަ
 މިންތައް ޗެކުކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު ކަމެއް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް  ދޯނީގެ އެ ނުވާކަމަށާއި،

އިދާރާއިން  ކަމަށާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެތ.ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ 
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ފޯމެއް  ފޮނުވާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮޑީނަންބަރު ދޫކުރާ ފޯމަކީ

ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ 2016މާވަޑިމީހާ ދޭ ސެޓްފިކެޓަކީ ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ކަމަށާއި،
 2016އެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވަނީ  މެއް ކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި ތާރީޚް ނެތްކަމަށާއި،ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު

ނަންބަރުންނާއި، ދޯނި ބަންނަން ފަށަން ބެހެއްޓި ކަމަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިކަން އެނގެނީ ލިޔުމުގެ 
 ގައިވެސް އުޅަނދުގެ ބަނދެ ނިމުނުކަމަށް އޮންނަ ތާރީޚުން ކަމަށާއި، މި ދެ ލިޔުމު  އޮންނަ ތާރީޚާއި ދޯނި 

ނޑޫދޫ މީހަކު ތ.ވަންދޫ މީހަކަށް ވިއްކާފައިވާ ދޯންޏެއް ފައިސާގެ ބައެއް ކަންތައްތައް  ތ.ކަ
ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުނުކޮށްދީ  ނުނިމި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެގްރީމެންޓްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

އެދޯނީގެ ވެރިފަރާތް ދޯނި ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތް  ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އެ ގަތްމީހާއޮއްވައި، 
 އެ ދޯނި ހަލާކުވިކަމަށް ހަދައި، އެ ދޯނީގެ މެންބަރަކު  ކުރަމުންދަނިކޮށް، ކައުންސިލް 

މަސައްކަތެއް  އައު އޮޑީނަންބަރެއް ނަގައި، ދުވަހަކުވެސް ވަޑާމުގެ، ސްޓަރީ އުވާލައިރަޖި
ކައުންސިލް މެންބަރުގެ  ނުކުރާ މީހަކު ލައްވައި މާވަޑިޔާގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ސޮއިކުރުވައި،

ނޑު އެއްބަފާ ތ.ވަންދ އެފަރާތުން  އެދޯނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީގެން މީހަކަށް  މަންމައާ އެއްބަ
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ކަމަށާއި، އުޅަނދުފަހަރުގެ  އެ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތްވެރިފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ ތ.ވަންދޫ 
މާވަޑިމީހާ ދޭ ސެޓްފިކެޓުގައި، އުޅަނދުގެ  އޮޑީނަންބަރު ދޫކުރާ ފޯމުގައި އުޅަނދުގެ ނަން ނެތްކަމަށާއި،

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮޑީނަންބަރު ދޫކުރާ ފޯމުގައި ، އޮންނަ ކަމަށާއި ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ނަން ނަމަކީ
ނަން މާވަޑިމީހާ ދޭ ސެޓްފިކެޓުގައި މާވަޑިމީހާގެ ނަމަކަށް އޮންނަ  ނަމާއިނަމަކަށް އޮންނަ  މާވަޑިމީހާގެ
ލިޔުމުގައި އޮންނަ މާވަޑިމީހާ ލައްވައި އެ މަސައްކަތް  ކަމަށާއި، އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރާ ތަފާތު 

 މީހަކު ލައްވައި އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް މޯލްޑިވްސް  އެހެންނުކުރުވިއްޖެނަމަ 
ނޑޫދޫ  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ދޯންޏަކީ ތ.ކަ

 މީހަކާއި ތ.ވަންދޫ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދޯންޏެއް ކަމަށާއި، އެ ދޯނި ދުއްވަން  ނަމުގައި މީހެއްގެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ތ.ވަންދޫގައި  ޙަވާލުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެ ދޯނި އެހެން ދޯންޏެއްގެ 

ނޑޫދޫ  ވެރިފަރާތުގެލިބިފައިވާކަމަށް  ދުއްވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދޮށީ ފިރިހެންދަރި ބުނާކަމަށް ތ.ކަ
 ދޯނި ހަލާކުވިކަމަށް ހަދައި އެ ދޯނީގެ އެ، އިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާ ކައުންސިލްގެ

ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކުރަން  ރަޖިސްޓްރީ އުވާލާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް، އެ ދޯނީގެ
އޮތޯރިޓީން ބުނެފައިވާތީއާއި، މި މައްސަލައާ  ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް 

ދޯންޏަކީ އެއް ދޯންޏެއްކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ  2އެ  ތުތަކަށް ބަލާއިރުމަޢުލޫމާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ
ޝަކުވާއެއް  ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުގެ އެ ނުވާތީއާއި، މި ަމއްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކިތާބީ ހެއްކެއް ލިބިފައެއް

 ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް  އޮތްނަމަ، އެ މައްސަލައެއް އެފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2ނަންބަރު  ފެންނާތީއާއި، އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ޤާނޫނު( ގައި
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ގެ ޤާނޫނު(  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ި)
ނޑައަޅައި،  މައްސަލައެއްކަމަށް  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ

 ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެދޯނި
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ރު އެއްވެސް ވަނަ އަހަ  2018ކުރުމަށް  ށ.ގޮއިދޫ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް
، މި ވާތީއާއިނެފައިނުވާކަމަށް ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބު ފަރާތަކާ މިހާތަނަށް ޙަވާލުކޮށްފައި

 އްސަލަ މަ، ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމާއިހުށަހެޅި  މައްސަލަ
 އި ޤާނޫނު ސަލާގައަދި މި މައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،

ވާ ފަދަ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2ނަންބަރު 
-އެންޓި ) 2008/13 ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝަންގެ ޢަމަލެއްކޮރަޕް

ވާ ފަދައިން ނަންބަރުގައި ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑަ މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ    މި މައްސަލަ  ޅައި،އަމައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ކުރަމުން  އަހަރު  ވަނަ 2017ށ.ގޮއިދޫ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް 
 މަކާނުލައި ހަމަ އިޢުލާނު ކުރު ވަނަ އަހަރަށް ހަމަވުމުން 2018ދިޔަ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް 

 އްސަލަ.ބުނާ މަ  ކަމަށް އެފަރާތަށް އަލުން އެ މަސައްކަތް ދީފައިވާ

36 

ނޑު  ފ.ނިލަންދޫ ބައެއް މަގުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަހާއި  ރުއްބުޑުތަކާއި ގަސްބުޑުތައް ނަގައި ބިންގަ
 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ  އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ން ކަމަށާއި، ފަރާތު 03އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ބާތިލްކޮށް މި މަސައްކަތް  ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާނީ މި އިޢުލާނު

ތުގެ ފަރާ 03ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު 
ނުވަދިހަ ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ) 95,800.00 ހުށަހަޅާފައިވަނީ ށްތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގަކަ 

އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ  02ކަމަށާއި، މި 
ގެ އެމަސައްކަތް ކުރާނޭ އެހެންގޮތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލް  އެ އިޢުލާނުތައް ބާތިލްކޮށް 

ކަމަށާއި،  ގައި ލިޔުމެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ 2017އޮގަސްޓް  08ގެންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ކުރަމުން
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާއެކުއަދި މި މަސައްކަތް ކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ނޑައަޅާފަ ކަމަށާއި، އަގު  އިވަނީ ޖުމްލަ މަސައްކަތަށްމި އެއްބަސްވުމުގައި ަމސައްކަތުގެ އަގު ކަ
ނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެކްސްކަވޭޓަރ )ހައިމާކު( ބޭނުންކުރާ މިންވަރުގެ މައްޗަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ  ކަ

 ރާގެ ފ.ނިލަންދޫ ދާއި ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން، ނިލަންދޫގައި އޮންނަ 
އިރު  ކުރުވާއްކަތްހައިމާކެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި މަސަގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު

ން ޓްކޮށްގެ މެންށާއި މަސައްކަތް ކުރުވަނީ އެގްރީތެޔޮ އަޅާދޭ ކަމަ ކައުންސިލުގެ ޚަރަދުގައި
  ހައިމާކުން އެހިސާބުގައި  2017މިގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު ނުވަތަ ނޮވެމްބަރު  ނޫން ކަމަށާއި

 ބެލެވޭ  މަށްރައްޔިތުންގެ ބިންތަކުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުވައި ފައިސާ ދީފައިވާ ކަ
ދިޔަ ދަމުން ން ހައިދާރާއި ގައި ކައުންސިލްގެކަމަށާއި އަދި މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ހިސާބު

ސް ވަހާނުމަސައްކަތްތަކުގެ އަގު )ސާޅީސް  މައިޒާނުގެ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކުރުވި
 ދި އޭގެ އި އައެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާ ވަރަކަށް ރުފިޔާ( އެރުމުން އެފައިސާ

ން ދި މިއިއަށާއި ސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަމަސައްކަތްތައް ކުރުވައި ފައި ފަހުންވެސް މައިޒާނުގެ 
ބުނާ  މަށްކަމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައި ނުވާ  އެއްވެސް
 މައްސަލަ.
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އަންދާސީހިސާބެއްގެ މައްޗަށް މި މަސައްކަތް  ކަމަށާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ
 އިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކުގައިވާ އަގުތަކަށްވުރެ މިގޮތަށް ހައިމާކު މަސައްކަތަށް ލިބިފަ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ، މި 

މަސައްކަތް ނިންމަން ބޭނުންވާ  ބޭނުންކުރުމުން ޚަރަދުކުޑަވުމުންނާއި ރަށުގައި އިތުރު ހައިމާކެއް ނެތުމާއި
މި މަސައްކަތް ކުރުމުންކަމަށް ވާތީ މިއީ  އަވަސްމިނުގައި ނިންމޭނީ ހައިމާކު ބޭނުންކޮށްގެން 

ފައިދާބޮޑު ގޮތްކަމަށްވާތީ ކަމަށް ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ކުންވެސް ކައުންސިލަށް އެންމެހުރިހާގޮތަ
މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ  މަޢުލާމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއިން

އިވާ ކަމަށާއި، މި ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފަ )ހަތްދިހަ އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް( 71,345.00
ތެޔޮ އަޅަންޖެހޭނީ ހައިމާކު ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުންކަމަށް  މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ހައިމާކަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ހައިމާކަށް ތެޔޮ އަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން  އެއްބަސްވުމުގައި
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ  ން ޙަވާލުކުރިމަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށު

ނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުން  އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ކުރަން ކަ
ނޑުމުގެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްފައިވާ  ނޑަންޖެހޭ ރުއްގަސް ކެ ހިމަނާފައިނުވާކަން  ގޯތިތަކާގުޅޭ މައި ގޯޅިން ކަ
އުނިކޮށްފައިމިވަނީ މަސައްކަތުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން  ވޭ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތްތައްފާހަގަކުރެ 

މަޝްވަރާގެ އުޞޫލުގެ މަތިން ވަކި ، ފެއްތުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް
ބުނެފައިވާ  ދާރާއިންމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމި ސަބަބުތައް ކަމަށް ކައުންސިލްގެ އި ފަރާތަކާ

ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ  ސަބަބުތަކަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކަކަށްވާތީއާއި މި މަސައްކަތް 
 ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ދެ އިޢުލާނާ  މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން

ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަން އެނގޭތީ މި މަސައްކަތްގުޅިގެންވެސް އެންމެ ކުޑައަގު 
ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި، އަދި މި  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ) 2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ފައިވާ ފަދަބަޔާންކޮށް 
( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13
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ލައެއްކަމަށް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ.  ކަ

 ރީސްކޫލް ށް ޕްބެލިއިރު، ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލަ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އަލުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން
ފާއަށް އެ ވަޒީ ރެއިންތެ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  އިޢުލާނާޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި 

އަށް  ވަޒީފާއިވަނީހަމަޖައްސާފަ ހަމަނުވާ މީހުން އެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، އެ ވަޒީފާއަށް މިހާރު  ޝަރުޠު 
ރުޠުހަމަވާ އިތުރު ޝަ މީހުން ކަމަށްވާތީއާއި،  4ހަމަވާ  އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު

 ފައިވާ ވާ ކޮށްން ޝަކު ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީއާއި، މައްސަލައިގައި ވަޒީފާ ނުލިބިގެ  މީހަކު އެ ވަޒީފާއަށް
ގައި ން ނެގުމު ޗަރު ޓީޕްރީސްކޫލް  މިހާރު އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީއާއި، މަޑަވެލީ ސްކޫލަށް  ފަރާތް 

ންބަރު ނަނޫނު ޤާނުފެންނާތީއާއި، އަދި މި މައްސަލާގައި  ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް މިހާރު އޮތްކަމަށް
 ންގެ ރަޕްޝަކޮހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން 2000/2

ކޮރަޕްޝަން -ޓި އެން) 2008/13ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މި  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(

ނޑައަޅަ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ    މައްސަލަ  އި، މިމައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 ގުޅިގެން  ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ
ވެސް ، ނަމަމަށާއިހަމަޖެހިފައިނުވާ ކަ  އެ ވަޒީފާ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށްއިވާ ކުރިމަތިލާފަ

 ތައް ޤާމްމަތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ދަށް ފަރާތްތަކަށް  އަށް ވުރެ  އޭނާ
 .ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ބެލިއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަލުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން 
ހޮވުމުގައި ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން 

 ވަޒީފާއަށް ނެގިނެގުން ކެންސަލް  ފަރާތް ބުނެފައިވާ  ހަމަނުވަނީސް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި 
މީހުންގެ ތެރެއިން އެ  ހާރު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް އެދުނުކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ވަޒީފާއަށް މި 

ޝަރުޠުހަމަވާ އިތުރު މީހަކު އެ ވަޒީފާއަށް  މީހުން ކަމަށްވާތީއާއި، 4ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ 
 މިހާރު އެ  ފަރާތް މައްސަލައިގައި ވަޒީފާ ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކޮށްފައިވާ  ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީއާއި، މި 

 ކޫލް ރީސްޕް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލަށް 
ޝަން ޑިޔުކޭއެ ޑްޓީޗަރުން ހޮވުމުގައި އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފަށް އާރލީ ޗައިލްޑްހޫ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނެގުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު  ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީއާއި، މަޑަވެލީ ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން
 2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަމެއް މިހާރު އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، އަދި މި

ރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ
 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހިންގާފައިވާކަން
މައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 ންމީއެވެ.ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިކަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް  04ބޭނުންވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލަށް
އެސްކޫލުގެ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރަކަށް  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ

ކޯސް ފުރިހަމަ  ހުށަހެޅި ޑިޕްލޮމާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ލިޔުމަކީހަމަޖައްސާފައިވަނީ އޭނާ  ފުރަތަމަ
ލިޔުމުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް  ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއްކަމަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ

މުން، ލިޔުމުގައި އޮންނަނީ ކޯހަށް އެޓެންޑްވި ކަމަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަ އެ ، ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި
 އޭނާ ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު،  ނިންމިކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް  ކޯސް

 ހަމަނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގާފައިވާތީ، އޭނާ އެ  އެވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު
ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީ  ލީވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސިކަން އެންގި ޗިޓް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ ކަމަށް މަޑަވެ

 މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، އޭނާއަށް އެވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި ޗިޓް ބާޠިލްކުރި ކުރުމުގައި
ޕްރީސްކޫލް  މަޑަވެލީ ސްކޫލުގެ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

މީހަކު  2ޓީޗަރުކަމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ  ށްފައިނުވާ، އެކަމަކުޓީޗަރުކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮ
އިޢުލާނުގައި  ކީއެކަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން  ކުރިން އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ

 ޝަރުޠެއް ހަމަވާ މީހަކަށް ނުވާތީ، ވަޒީފާއަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
އެ ދެމީހުންގެ  މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، 4 ފަހުން ހަމަޖެއްސި

މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި،  4ވަޒީފާއަށް ފަހުން ހަމަޖެއްސި  އެ ވަނަ މީހާ 2ތެރެއިން 

ލް ޕްރީސްކޫ  04މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ 
 އަރލީ  އީ އެފަރާތެއްޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ 

 ރާތެއް ވާ ފަ ހަމަ  ޗައިލްޑްހުޑްގެ ރޮނގުން ޑިޕްލޮމާ ހާޞިލްކޮށްފައިވާ އެމަޤާމަށް ޝަރުޠު
 ޤުތީ ޗިޓަކުން ހަމަޖެހުނުކަން ވަ ގައި އޭނާ އެމަޤާމަށް 2018ޖަނަވަރީ  10ކަމަށާއި، އަދި 

ޒީފާއަށް މަސައްކަތް ކުރިފަހުން ވަ ދުވަސްވަންދެން 02އެންގުމުން ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ 
 04ތެރެއިން  ފަރާތުގެ 06ކުރިމަތިލި  ނުހޮވޭކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މަޤާމަށް 

 02  ތިބި ޑިޕްލޮމާ ހާޞިލްކޮށްފައިވާއިރު ދެން  ފަރާތެއް އާލީ ޗައިލްޑްހުޑްގެ ރޮނގުން
ން ރޮނގު ރޮނގުންނާއި ޕްރައިމަރީ ދިވެހި އިސްލާމްގެ ފަރާތަކީ ޕްރައިމަރީ ޓީޗިންގގެ

އަށް ފަރާތުން ވަޒީފާ 02ދެފަރާތް ކަމަށާއި، އަދި އެ  ޑިޕްލޮމާ ހާޞިލްކޮށްފައިވާ
ކަމަށް  އިނުވާހަޅާފަހުށަހެޅިއިރު ފޯމާއެކު ބައެއް ލިޔުންތައް ހުށަ  މަށް ލިޔުންތައްކުރިމަތިލު
 ދި ހެއް  ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެފަހުން ޕްރައިމަރީ ޓީޗިންގ މަޢުލޫމާތު

އަދި މީގެ  އި،އެއްފަރާތެއްގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމަށް ލިޔުންތަކެއް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާ
 ލަ.ބުނާ މައްސަ  ސްކޫލުން މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ކުރިންވެސް އެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި  އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސީ، އެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އޭނާ
ނޑުގެ ޓީޗަރެއްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައި  ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން، ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 1ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސްކޫލެއްގައި ޕްރީސްކޫލް މަރުޙަލާއަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި
 ށަހަޅާފައިވުމާއެކު، އެ މުއްދަތުގައި ދުވަހު ކިޔަވައިދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ހު )އެކެއް( އަހަރު 

ލިބިފައިވާތީ ކަމަށް މަޑަވެލީ  އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް %85މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 
ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވަނީ މަޑަވެލީ ސްކޫލުގައި  ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ޕްރީސްކޫލް 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފައިވަނީ އެ ސްކޫލުން ކަމަށްވާތީ ކަމަށްވެފައި، އޭނާގެ
ކޮމިޝަނުން  ގައި ސިވިލް ސަރވިސް 2013އެޕްރީލް  01ހުށަހެޅިއިރު އެލިޔުން އޭނާ ހުށަނޭޅިޔަސް، 

ނޑުތަ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން" ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކާއި ހޮވުމާއި އަްއޔަން ކުރުމުގެ މިންގަ
، ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަފްހޫމަށް ބަލާއިރު 7.3މި ލިޔުމުގެ " އުސޫލުތައް
ނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް  އޮތް އެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން އޭނާ އެ ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ސްކޫލުގައި ކަ

 2ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  މީހުންނަކީ 2އިން އޭގެތެރެ މީހުން އެދިފައިވާއިރު، 6ފެންނާތީއާއި، އެ ވަޒީފާއަށް 
މީހުން ކަމަށްވާތީއާއި،  4މީހުން ކަމަށްވެފައި، ވަޒީފާއަށް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޝަރުޠު ހަމަވާ 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ) 2000/2އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރު  ންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ނޑައަ  ނިންމީއެވެ.  ޅައި، މި މައްސަލަކަ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޅ.އަތޮޅު  ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ.ނައިފަރުގައި
 ފުޓުބޯޅަ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅިގެން،

 މަޢުލޫމާތު ހޯދިއިރު، މުބާރާތަށް ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެއްޗާއި ތަކެތި ދިން ފަރާތްތަކުގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި  ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ.ނައިފަރުގައި ނައިފަރު
ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ  ޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅިގެން،ފާދިއްޕޮ

 ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި މުބާރާތުގައި މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުޓުބޯޅަ
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ރޒީބަޔާއި ޝޯޓާއި  ފަރާތުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ  2ޝަކުވާގައި ބުނާ  ފިރިހެން ޓީމުގެ ޖާ
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، މުބާރާތުގައި ހީލިއަމްގޭސްހަން  އިސްޓާކީނާއި، ކްލޯސިންގ ސެރެމަނީއަށް

ޓީމުތަކުގެ ޖާރޒީތަކުގައި ނަންބަރާއި ނަން  ބޭނުންކުރި ތަކެތީގައި ތައްގަނޑުޖަހައި ކައުންސިލްގެ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އެ މުބާރާތަށް  ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ 

ކޮރަޕްޝަން ) 2000/2ތީއާއި، އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު އެހީ ލިބިފައިވާ އެފަރާތްތަކުގެ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ހ( ގެ )) ނަ މާއްދާގެވަ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިޝްތިހާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން  އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ނައިބު ރައީސްގެ
ގުޅިގެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ  ބާރާތާމުބާރާތުގައްޔާއި އަދި މު
ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ  ބެނަރތަކާއި މުބާރާތާއި

 މުބާރާތް ހިނގަމުންދިޔަ ވަގުތު އަޑުގަދަކުރާގެ ޒަރީއާއިން ގޮވާފައިވާ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ދެވިޔަފާރިގެ  ޕޮސަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއިސްތިހާރުތަކުގައި މުބާރާތް ސް

ގޮތަކުން  ނަން ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ މުބާރާތަށް އެއްވެސް
މުބާރާތަށް ސްޕޮންސަރ  ސްޕޮންސަރއެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި،

ޕްރޮޕޯސަލް ފޮނުވާފައިވާއިރު މުބާރާތް  ހޯދުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުން ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށް
ޕެކޭޖްތަކެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން  ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވަނީ ވަކި

އިތުރުންވެސް ކައުންސިލާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ  ކަމަށާއި، މީގެ
 ލިޔެކިޔުންތައް އުފައްދާކަމުގެ ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާއިރު  ސިޓީތަކާ

 ބުނާ މައްސަލަ.  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އާމްދަނީގެ  މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ 
ސިޓީ  ވަނަ އަހަރުވެސް މާލެ 2017އަދި  2016ބަލާއިރު،  ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހު ހިސާބުއަށް

 މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގެ ދަޢުލަތުގެ ބިންތަކުގެ ކުލި ބަލައިގަންނަކަން އެނގެން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ސަރަހައްދުގެ  އޮންނަ ކަމަށާއި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މާލެ ސިޓީ

ފަރާތަކުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  44 ދަޢުލަތުގެ ބިންތައް ހުރިއިރު، އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 
ފަރާތަށް އެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  44ކަމަށާއި، އެ  އިދާރާއަށް ކުލި ދައްކާކަން ފާހަގަކުރެވޭ

 ދައްކަމުންދަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަމަށާއި، އިތުރު އެހެން  ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުލި
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ސިލްގެ އިދާރާއަށް ކުލި ދައްކަމުން ނުދާކަމަށް މާލެފަރާތަކުން މާލެ ސިޓީ ކައުން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ  މިކަން ބަޔާންކޮށް، އަދި،، އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ

ތައް ބިންބިންތަކަށް، އެ ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި ހުރި މާ
 .ލައްސަމަ ދާ ކަމަށް ބުނާ ދައްކަމުންނު ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކުލި 
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 ހިފާފައިވާ ބިމެއް އޮތްކަމަށާއި، އެބިންތައް ކުއްޔަށް  44ދަޢުލަތުގެ  ދަށުގައި، މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގެ 
ކަން މިމައްސަލަ  ފަރާތްތަކުން މިހާތަނުން ކުލިދައްކަމުންދަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

ބަލައިގަތުމުގެ ކަންތައް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  ބިމުގެ ކުލި 44ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ 
ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ގެންދާގޮތަށް  ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ކުރިޔަށް 

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި  ހައުސިންގ

ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއަކު ގުދަނެއް  ގެ ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ބިމެއްގައި، ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން  60މީގެ  ނުވަތަ އިމާރާތެއް ހަދާފައި ނުވާކަމަށާއި، އެތަނުގައި ހުރި އިމާރާތަކީ

އިމާރާތަކީ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ކާޑާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް  ކަމަށާއި، އެރައްޔިތުން ހަދާފައިވާ ތަނެއް 
އެންމެފަހުން  އޭގެފަހުން މަދަރުސާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއް ކަމަށާއި، ބޭނުންކުރި އަދި

ފަރާތްތަކުން ބައު  އޭގެފަހުން ރަށުގެ އެކި އެތަން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މާފުށީ އޮފީހުގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި،
 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް އެތަން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ  ސާމާނު ނުވަތަ ފަހުން

ކަމަށާއި،  ސާމާނު އެތަނުގައި ބަހައްޓާފައި އެބަހުރި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ބާކަމަށާއި، އެގޮތުން 
ގޮތް ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން  މުން ގޮސްފައިވާމިއީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިއްސުރެ އެކަން ހިނގަ

އެކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅު އެޅިފައިނުވަނީ  އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި ނުވާކަމަށާއި،
 ތެރެއިން އެކި ފަރާތްތަކުން އެކި ދުވަސްވަރު އެތަން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔުމާއި  ޢާންމުކޮށް ރައްޔިތުންގެ

ހިނގަމުންދިޔުމާއި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ންސިލުން ހަވާލުވިއިރުވެސް އެ އުސޫލުން އެކަން މިހާރު އޮތް ކައު
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އަވަހަށް ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް

 ތަން ހުރި ސަމާލުކަމަށް އެކަން އައިސްފައި ނެތުމުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އެ ކައުންސިލްގެ
ކުރެވިފައިވާކަމަށް މާފުށީ  ޙާލަތުގައި އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ

 2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި، އަދި މި
ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ

 ދަނެއް ގު  އްގައިކައުންސިލްގެ ބިމެ ރަޙްމަތްތެރިއަކު  ގާތް ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ 
 .ސަލަބުނާ މައް ހަދައިގެން އެ އިމާރާތް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހިންގާފައިވާކަން
މައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކަމަށްކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް  ނިންމީއެވެ.  ކަ

ތަތީ ނެހޯދެން  ލޫމާތުމައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢު ލިބިފައިނުވާތީ އާއިމިމައްސަލަ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު 
 މީއެވެ.ނިން  މި މައްސަލަ

 ހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ ގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާތަކުގައިއެއްޕާޓީ ސިޔާސީ
 މައްސަލަ. މުވައްޒަފުންނާއި، ތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުންދާ

44 

ރިންގެ އާއި ދަ ކުންފުނިތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އަނބިމީހާ ހިއްސާވާ ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ 
ޓަރ ޕްރޮޕަރޭ ސޯލް / ކުންފުނިތަކުގެ ތަފްސީލާއި، އާއިލީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކުންފުނި ނަމުގައި ހިއްސާވާ 

އި، ފްސީލާވިޔަފާރިތަކުގެ ތަ ތަކުގެ ތަފްސީލާއި، ކްލޯސް އެސޯސިއޭޓްސް ހިންގާ ކުންފުނި ނުވަތަ
ލީ ދި އާއިއްލަ އަބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް އާއި އަމި އެކައުންޓް އަދި ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަމިއްލަ

  ބޭރަށް އްޖެއިންތާއި ރާވެހިކަލްތަކާއި އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ގޯތި ގެދޮރުގެ މަޢުލޫމާ ފަރާތްތަކުން ގަނެފައިވާ
 ވާތީ މި އި ނުހަގަކުރެވިފަފާ ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ބެލި ބެލުމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭފަދަ ކަމެއް

( ގައި ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ކޮރަޕްޝަން  2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ރު ބަ ޤާނޫނު ނަން ވާތީ،ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ 

 ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ކޮ-އެންޓި) 2008/13
ށް އެއްކަމައްސަލަމަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.ކަ

އި ތުގަ ދުވަސްވަރު ރިޝްވަތުގެ ގޮ އެމަޤާމުގައި ހުރި  ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 
  ބުނާ މައްސަލަ.ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް 
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އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ނުވާކަމާއި  މީހުން އެ ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަ 2މީހުން އެދިފައިވާކަމާއި އޭގެތެރެއިން  6 އެ ވަޒީފާއަށް

އަދި  ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންކަމާއި ފަރާތްތަކަކީނަމަވެސް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 މީހަކަށް  2ން މީގެހަމަނުވާކަމަށް  އެމީހުންނާ އިންޓަވިއު ކޮށްފައި ވާކަމާއި އެ ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު

ކުރި  އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް  ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްޓަކައި  ލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށްއިޢު

 ޕެނަލުން އިންޓަވިއުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އެ  އެކުލަވާލި އިންޓަވިއު
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  އިންޓަވިއުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލުގެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް، އެ ވަޒީފާއަށް އެމީހުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް އެ  އަންގާފައިވާކަމަށް
އެމީހުން ނުހޮވޭ ވާހަކަ  މީހުންނަށް އަންގާފައި ނުވާކަމާއި އެމީހުންނަށް އަންގާފައިވަނީ އެ ވަޒީފާއަށް

ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަމަށް މާކްސް ލިބިފައިވަނީ  ންކަމާއި ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެމަތި
ހޮވިފައިވަނީ އޭނާއަކީ ޝަރުޠު ހަމަވާ  އެ ވަޒީފާއަށް  އޭނާކަމާއި  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތާ

ދިވެހިން ފާސްވެފައިވާ މީހަކަށްވެފައި، ބިޒްނަސް  މާއްދާއިންނާއި 2މިންވަރަށް އޯލެވެލް 
އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވުމާއެކު،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ރޮނގުން 

ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ދާއިރާ  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް ލިބިފައިވުމާއި، އިންޓަވިއުއިންވެސް އެންމެމަތިން މާކްސް  ހިމެނިފައިވުމާއެކު، އެ

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން  މީހުން  2އަނެއް ނާއަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި ލިބިފައިވަނީ އޭ
ދާއިރާގައި އެ  ހާސިލުކޮށްފައިވިޔަސް، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަކުގެ  ސެޓްފިކެޓް

 މުކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން ޢާން ގައި ސިވިލް ސަރވިސް 2013އެޕްރީލް  01ދާއިރާ ހިމެނިފައިނުވާތީ، 
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން" މި " ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަ

މާކްސް  ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެ ސެޓްފިކެޓަށް 7.2އުޞޫލުގެ 
މާކްސް ދަށްވުމުން އެމީހުން އެވަޒީފާއަށް  ށް ލިބުނުށްވުރެ އެމީހުންނަ އޭނާއަނުލިބޭތީއާއި، އިންޓަވިއުއިން 

ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު )ތިންވަނަ އިޞްލާޙުގެ  ނުހޮވުނީ ކަމާއި ދިވެހި ސިވިލް
 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުނުވާ  1 ދެވަނަ އިސްދާރު( ގެ 

ނޑައަޅާނީ ހިއުމަން ރިސޯސްގޮތެއްގެމަތިން ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަ  މެނޭޖްމަންޓް  ކުގެ ދާއިރާތައް ކަ
ނޑައަޅާފައިވަނީ އެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ )އެޗް.އާރ،އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ( އިން ކަމަށްވާތީ، އެ ޝަރުޠުތައް ކަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު )ތިންވަނަ  ކޮމިޓީން ކަމާއި އެ ޝަރުޠުތައް ދިވެހި
 އިސްދާރު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކާ  ގެ ދެވަނައިޞްލާޙު 

ގެ ދަރިއަކަށްވާތީ، އޭނާ އެ އި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިއެއްއެ އިދާރާގަ އޭނާއަކީޚިލާފެއް ނޫންކަމާއި 
ން، އެކަމާމެދު ސިވިލް މިކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް އެ އިދާރާއިން އެދުމު ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު

އަދި ކުރިން އެކުލަވާލި އިންޓަވިއު ޕެނަލުން  ންޓަވިއުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،އެފަރާތްތަކާ އި
މާކްސް ލިބި އެންމެ ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް  އިންޓަވިއު ކުރުމުން އެންމެ މަތިން 

އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މި  ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ކަމަށް ފަރާތަށްހުށަހަޅާފައިވާ 
ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ކަމަށް ލިޔުމުން އަންގާފައިވާ  ފަރާތަކީވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަމަށް ބެލެވޭ 

ބުނާ  ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ފެންވަރު ދަށް ކުއްޖެއްކަމަށް ފަރާތައްވުރެ
  މައްސަލަ.
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 ކޮމިޝަނުގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް ޖަވާބު ދީފައިވާތީއާއި  ސަރވިސް
އެ އިދާރާގެ  އެހެންކަމުން، އެކަމާމެދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފައެއް ހޯދިންތޯ ސާފުކުރުމަށް

އެކަމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބުނެފައިވަނީ،  ސުވާލުކުރުމުން އޭނާޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ 
 ނުހޯދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހަމަޖައްސަން ސިވިލް ސަރވިސް  ލަފައެއް ވަކިން 

ސިޓީއާއި އެ ސިޓީގެ  ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވިއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ލިޔުންތައް ފޮނުވާ ސިވިލް  ޓީ، ވަޒީފާޖަވާބުގައި މިކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސި

އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާނޭ ކަމަށާއި އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިއަކު  ސަރވިސްގެ ވިއުގައިގެ ތެރެއަށް
ގަވާއިދުގައި  އިދާރާއެއްގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަނުޖެއްސޭނެކަމަކަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ  2000/2ނަންބަރު  އި ނުވާ ކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނުބަޔާންކޮށްފަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

 25( ގެ ޤާނޫނު  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ނިންމީއެވެ.  ކަ

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙިއްޞާވާ  އޮފީހުން ކުރާ ބިޑްތައްމި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އަތޮޅު 
ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރ.އަތޮޅު  ކުންފުންޏަކުން ނަގާކަމަށް ކޮށްފައިވާ

ރައީސް  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ  2015މަސައްކަތް  އަތޮޅުގޭގެ 
މައްސަލައާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމާއި މި ކުންފުންނަކުން ކަމަށް ޙިއްޞާވާ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރ.އަތޮޅު  ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ރ.އަތޮޅު
ގައި  2015ޖުލައި  05ކުރުވާފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު  2015އަތޮޅުގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކަމާއި، އެ މަސައްކަތް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށާރަ( ރުފިޔާއަށް  )އަށް ލައްކަ އަށާރަ  818,418
ކުންފުނީގެ  ޙިއްޞާދާރެއް ނޫންކަން އެ ކުންފުނީގެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ކައުންސިލް ރައީސްގެ 

މުގެ ކުރު ކުންފުންޏަކަށް އަތޮޅުގެ މަރާމާތު ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙިއްޞާވާ
 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށް ފައިވާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް 
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ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  ތޮޅު އަތޮޅުގެ މަރާމާތުޕްރޮފައިލް މަޢުލޫމާތުން އެނގޭކަމާއި ރ.އަ
 04ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެންކަމާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ބިޑް  ފަރާތަކީ  ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ފަރާތްކަމާއި އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބިޑް އިވެލުއޭޝަނަށް   އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނުއިވެލުއޭޝަނުން

ތަޖުރިބާގެ ބައިން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލަރ އަކީ  ބަލާއިރު، އިވެލުއޭޝަންގެ
ބަދަލު  ށްފޯރމިއުލަރ އެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އަދި މީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ޕޮއިންޓްތަކަ ނުބައި

އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ  އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިވެލުއޭޝަނުން
އިވެލުއޭޝަންގެ އެންމެ ފަހު ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ  ފަރާތް ބަދަލުނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި

  އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު އިވެލުއޭޝަންގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މައްސަލަތަކެއް
ކޮރަޕްޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ) 2000/2

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ހ( ގެ )) ދާގެވަނަ މާއް 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލަށާއި ހދ.އަތޮޅު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި 
ދެ ސްކޫލުގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭވަރަށް އޭނާއަށް މާކްސް  ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އެ

 ވަޒީފާ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ ހދ.އަތޮޅު  ސްކޫލުން ލިބިފައިވާކަމާއި އެ ދެ
ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް  ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކަމަށް ބުނެ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލަށް އޭނާ ސިޓީއެއް

މީ ވަޒީފާއަށްކަމާއި އެ ލިޔުން ހދ.އަތޮޅުތަޢުލީ އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 
ލިޔުން ފޮނުވުމަށް ހދ.އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުންވެސް އަދި  މަރުކަޒަށް ނުފޮނުވާ ކަމަށާއި، އެ

އިންޓަވިއުކުރުން  އެޑިޔުކޭޝަނުންވެސް އެދިފައި ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކަށް 
މަރުކަޒަށާއި ޢަފީފުއްދީން  ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީކުރިމަތިލީ ފަރާތެއް  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  ކުރި 

ތަނުންވެސް ވަޒީފާ ލިބުމުން ވަކި  ސްކޫލަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، އަދި ދެ 
އަފީފުއްދީން ސްކޫލަށް ނުކުތުމަށް އަންގާފައިވާ  ތަނެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ

ވަޒީފާ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ދާން ބޭނުންވާ ތަނަކީ ހދ.އަތޮޅު  ދެތަނުންކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
ނާ މަރުކަޒުކަމަށް ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބު ތަޢުލީމީ

48 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަމަށްވާތީ އެ  އޮފް  ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މިނިސްޓްރީ 
 އޭނާ ޙިއްޞާކުރެވިފައިވާނޭކަމަށް ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުން ބުނެފައިވާކަމާއި  ލިޔުން އެ މިނިސްޓްރީއާ

ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް  އެހެން ސްކޫލަކަށް ހޮވިފައިވާކަމަށް ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރީސްކޫލް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެ ފޯމަކީ މިނިސްޓްރީ  ފޯމު( ގައި  A2ޓު )އެދުނު މީހުން ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީ

ނޑު ޖަހައި އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ ފޯމެއް ކަމަށްވާތީ، އެކަމާ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހައްދަވައި ތައްގަ
މި  ސްކޫލުން ބުނާނެ ވަކި އެއްޗެއް ނެތްކަމުގައި އެ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި  ގުޅޭގޮތުން އެ 

ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން

( ވަނަ 1ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13
 މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ.  ކަ

 މައްސަލަ.

ހއ.ހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކުރި ޑިމޮކްރަސީ  ވަނަ އަހަރު 2016އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 
ފަރާތުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެއްވެސް ފިލައެއް އަދި ސަތަރިއެއް  ހަފުތާއާ ގުޅިގެން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ

އަމިއްލަ  ގެނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބްރު  ހޯދާފައި
 އަދި އެ ، ދިކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއިޙަރަކާތްތަކަށް ފިލައާއި ސަތަރި ހޯ  ޚަރަދުގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަފުތާގެ 

އިދާރާއަށް ހަދިޔާކުރިކަމަށް އަނގަބަހުން  ޙަރަކާތްތައް ނިމުމަށްފަހު ބާކީހުރި ފިލައާއި ސަތަރި އެ 
އިދާރާއަށް ހަދިޔާކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއިން އެއްވެސް  ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަކެތި އެ

ގުދަނެއްގައި އެބަހުރިކަމަށް  ކަމަށާއި، އެތަކެތި އެ އިދާރާގެ ތަކެތި ރައްކާކުރާގެންގޮސްފައި ނުވާ  އެއްޗެއް
މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން  ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގުޅުމުން އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، އެތަކެއްޗަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ
އެތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ  މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ހޯދާފައިވާ ތަކެތި ކަމަށާއި،

ށީ ރަފުހޯފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަރު ޑިމޮކްރެސީ ވީކް ހއ.ހޯރަފުށީގައި  2016
ޗިއަށްވުރެ ފިލާ )އެއްއިން 14ތެރެއިން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތީގެ

އި، މިކަމަކީ ކަމަށާގެންގޮސްފައިވާ  މީހަކު 2އެރަށު  ބޯމިނުގެ( އާއި ތަރަފާލް ރޯލުތަކެއް 
 އީސްރަލްގެ އި ހޯރަފުށީ ކައުންސިދާއިރާގެ މެމްބަރާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ 
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ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕީ.އެލް( އިން ކަމަށް  އެސް.ޓީ.އޯ އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނާއި މޯލްޑިވްސް
 ންކަމުން، އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިތަކަށް ލިޔުމުން،އެހެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި

އެތަންތަނުން  އެތަންތަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އެއްޗެއް
ކީ ގެންގޮސްފައިވާ ތަކެއްޗަ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދީފައިނުވާކަމަށާއި ވީމާ، އެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން 

ބެލެވޭތީއާއި، އޭގެތެރެއިން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އޭނާ  އޭނާގެ އަމިއްލަ ތަކެތި ކަމަށް
އެއްވެސް  ތަކެތި އެ އިދާރާގެ ގުދަނެއްގައި އެބަހުރިކަމަށާއި އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަދިޔާކުރި

ބުނެފައިވާތީ )މި މައްސަލަ  ންފަރާތަކުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި 
މިހާރުގެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއް ކަމަށް ކީ ރައްދުވާ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ރައީސަ

ޤާނޫނު(  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ 2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނުވުމާއެކު( މި
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު  ންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަ

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި

ނޑައަ މައްސަލައެއްކަމަށް  ންމީއެވެ.ޅައި، މި މައްސަލަ ނިކަ

ކުރިމަތީގައި އޮންނަ މަގުގައި ބޭންކް  ކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހަޓްތަކުގެ ތެރެއިން ނައިފަރު ޝަ
ޖަނަވަރީ  30ދޮރުމަތީގައި ހަދާފައިވާ ހަޓް ނެގުމަށް  ގޯތީގެ 2، ޝަކުވާގައި ބުނާ ހަދާފައިވާ ހަޓާއި

ބީޗުގައި އެއްވެސް " ސަންސެޓް " ބަޔާންކޮށްފައެވެ. ޢުލާނުގައި ވަނީއިދުވަހު ކޮށްފައިވާ  ވަނަ 2018
ވަރަށްގިނަ  ދަކީ ބީޗެއް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކަށްވާތީ ރަށުގެ ނުވާކަމަށާއި، އެ ސަރަހައް ހަޓެއް ހަދާފައި 

އެތަނަށް ދާތީއާއި، މޫދަށް އެރުމަށް  ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ހަވީރު މަޖާކޮށް ހިތްއުފާކޮށްލުމަށް
ނޑި ޖޯލިފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ  އެތަނަށް ދާ ފަރާތްތަކުން މަޑުކޮށްލުމަށް ގޮ

އަލިކުރުމަށް ކުރީގެ ކައުންސިލުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހޮޅިދަނޑި ޖަހައި،  ކީ އެ ސަރަހައްދުސަރަހައްދަ 
ނައިފަރު  ކައުންސިލުން ޑަސްބިން ބަހައްޓައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ސަރަހައްދެއްކަމަށް މިހާރުގެ

ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި  ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުއްދަނެތި އެކި
 2018ފެބުރުވަރީ  01ޢުލާނުގައި އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އި ތަކެއްޗާއި ހަޓްތައް ނެގުމަށް އެ

ފަރާތަކުން މިގޮތަށް ބަހައްޓާފައިހުރި  15 ގެ ކުރިން ނެގުމަށް އަންގާފައިވަނީ ހަމައެކަނި 
އުޞޫލެއްގެ މަތިންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި،  ހަޓްތަކެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހަމަހަމަ

ފަރާތަކުން  ހިއްސާ އޮންނަގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް އެގޮތުން ނައިފަރު
ބަހައްޓާފައިހުރި ހަޓުތަކާއި،  އޭ ކިޔުނު ތަނުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް" ސަންސެޓް ބީޗް "

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނިސްބަތްވާ  ނައިފަރު ބޭންކް ކުރިމަތީގައި އޮންނަ މަގުގައި
ކުރިމަތީގައި ގަވާއިދާ ގެއެއްގެ  ޖަމްޢިއްޔާއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ ހަޓާއި، ނައިފަރު

50 



 

46 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނައިފަރު ކަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯތަކެއް
ހަޓެއް ހުރިކަމެއް އެފޮޓޯތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް  މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، އެތަނުގައި

ރަށުގެ  ސިމެންތިން އިށީނދެ ތިބޭނެ ބައެއް ތަންތަން ހަދާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެތަނަކީ  އެތަނުގައި
ހިތްއުފާކޮށްލައި ހަދަން ނުކުމެއުޅޭ  ރަށުގެ އެންމެންއަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު ކަމަށްވެފައި، އެީއ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ތަކެއްކަމަށްވާތީ،  އެތަނަކީ ، ސަރަހައްދަކަށްވާތީއާއި
މައްސަލާގައި ޤާނޫނު  އެފަދަ ތަކެތި ހުރުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި އަދި މި އެތަނުގައި
ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2ނަންބަރު 

-)އެންޓި  2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
އިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މި   ކަ
 ނިންމީއެވެ.

ދޮރުމަތީގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  އެހެން ގެއެއްގެހުރި ހަޓާއި، ނައިފަރު  ޚިލާފަށް ރާނާފައި
 އަހަރު ކުރިން  07ނެގުމަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީގެ  ހަދާފައިވާ ހަޓު 

ސިޔާސީ  ވަކި މަސްވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިން ހިޔާވުމަށް ރާނައިފައި ހުރި ހަޓުތަކާއި
ތަކެތި ނެގުމަށް  ތާއިދުނުކުރާ ގޯތިތަކުގައި ރާނާފައިހުރި ހަޓުތަކާއި ހިފާގެންގުޅޭ ޕާޓީއަކަށް

 ބުނާ މައްސަލަ. އަންގާފައިވާ ކަމަށް 

މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި  ހއ.ފިއްލަދޫ ސްކޫލުގެ ވަގުތީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ 
އިޢުލާން  ކަމަށާއި އެ ޝަކުވާގައި ބުނި ފަރާތް އެދިފައިވަނީ ހަމައެކަނި  ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް އިޢުލާނާ 

ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހަކު ކުރިމަތިލާފައި  ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރީ އެ ވަޒީފާއަށް
ވަޒީފާއަށް އެދި ޝަކުވާގައި ބުނި ފަރާތް ބުނެފައިވާކަމަށާއި  ނުވާތީކަމަށް ފިއްލަދޫ ސްކޫލުން 

ނޑައަޅާފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް މި  ޝަރުޠުގެ ތެރެއިން  2ކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، ވަޒީފާއަށް ކަ
ހަމަނުވަނީ،  ޝަރުޠެއް އޭނާ ފުރިހަމައެއް ނުވާ ކަމަށާއި އެ މަޤާމުގެ ފުރަތަމަ ޝަރުޠު އޭނާ އެއްވެސް

ނިންމާފައިވިޔަސް، މަގާމުގެ  4 އާއި ލެވެލް  3ޝަނުގެ ދާއިރާއިން ލެވެލް އޭނާ އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭ
 އުޅެފައިނުވާތީ ކަމަށާއި މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި  އަހަރު 2މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި 

 23މަހާއި  1އަހަރާއި  1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ )ވަގުތީ( ގެ ވަޒީފާގައި( އޭނާ އުޅެފައިވަނީ )
 ދެވަނަ ޝަރުޠު ހަމަނުވަނީ، ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން  ދުވަހުކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުން އެނގޭކަމާއި

މަޤާމުގައި ވަޒީފާ  ހއ.ފިއްލަދޫ ސްކޫލުގައި ވަގުތީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ
 މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އެ މަޤާމަށް ވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ގެފަރާތު އަދާކުރަމުން ދިޔަ 

 ފުރަތަމަ އިޢުލާނެއްކޮށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އޭނާ  މީހަކު ހޯދުމަށް
އެ  ވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 02ކަމަށްވާތީ އެމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 

ކަމަށާއި، އެ މަޤާމަށް  ތިލާފައިވާއިތުރުން އެހެން މީހަކު ކުރިމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާގެ 
ގްރޭޑް  އެ ހަމަޖެއްސި ފަރާތަކީނަމަވެސް  ނޫން އަނެއް މީހާ ކަމަށާއި، އޭނާހަމަޖެއްސީ 

އަދި ތަޖުރިބާއެއްނެތް  ނިންމައި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ތަމްރީނެއް 10
ދުވަހު އުޅެފައިވާ  އަހަރު  02އެވަޒީފާގައި  ނިންމައި 10ގްރޭޑް  އޭނާ އަކީމީހަކަށްވެފައި، 

ބުނާ  މީހެއް ކަމަށް ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  ދާއިރާއިން އަދި މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި

51 



 

47 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މާއްދާއިން  2ފާސް ލިބިފައިވިޔަސް، ދެންހުރި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން  Cމާއްދާއިން  މި" ދިވެހި "
ފާސް  Dއްދާއިން ދަށްވެގެން މާ 2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން " ފާސް ލިބިފައިނުވާތީކަމާއި Dދަށްވެގެން 
މި މާއްދާ ނުހިމަނައި ކަމަށާއި، އެގޮތަށް " ދިވެހި" މި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލަނީ" ލިބިފައިވުން 

ވަކިން " ލިބިފައިވުން  ފާސް Cމި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން " ދިވެހި " ކުރަމުންދަނީ އެ ޝަރުޠުގައި އެކަން
 ކޮމިޝަނުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި  ހިމަނާފައި އޮންނާތީ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް 

އިތުރަށް  އޭނާގެ ކުރުމުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ދެވަނަފަހަރު އިޢުލާން 
 ވަނަ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެއް ކަމާއި  2އެ މަޤާމުގެ  އަނެއް މީހާއަކީއެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

 3އިތުރަށް އެހެން  ފާސް ލިބުމުގެ Cމި މާއްދާއިން " ދިވެހި" ސާނަވީ އިމްތިޙާނުންއޭނާއަކީ 
އެހެންކަމުން، އާމިނަތު ޛީޝާން އެ މަޤާމަށް  ފާސް ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ. Dމާއްދާއަކުން ދަށްވެގެން 

ނަންބަރު  އޮތްކަމަކަށް ނުފެނަކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ހަމަޖެއްސުމުގައި މައްސަލައެއް
ކޮރަޕްޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ) 2000/2

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު
ގައިވާ ފަދައިން މި ( ވަނަ ނަންބަރ1ުހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 މައްސަލަ.

ޑިސެންބަރު  21ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން  ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް 
ފަރާތަކުންކަމާއި މި މަސައްކަތް  3އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އިގައި ކުރި  2017

އިވެލުއޭޝަނުގައި  ކަމާއި ފަރާތާ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ
ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ފާހަގަ

ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން  2000/2 ނަންބަރު
-އެންޓި ) 2008/13ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ

ހދ.ނެއްލައިދޫ  އިން ފެށިގެން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 2018ޖަނަވަރީ  01
ވަނަ އަހަރުގެ  2017ލުން އެސްކޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޙާޟިރުވި  3 ޑިސެންބަރުމަހު ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ފުރިހަމަނުކޮށް އޮތުމުން ދެވަނަ ފަހަރު އިޢުލާނު  ނަމަވެސް އެއްފަރާތުގެ ބިޑް، ކަމަށާއި

ލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢު  ކުރި ކަމަށާއި، އަދި ދެވަނަ 
ތެރޭގައި އެ ސްކޫލުގެ ފައިނޭންސް ބައިގެ މުވައްޒަފެއް ހިމެނޭ  ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެ 
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ފަދައިން ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ    މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ސްކޫލުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދޭން  ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އަކީ އޭނާކަމަށާއި، 
އިވެސް ހިމެނޭ އެ ސްކޫލުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގަ އޭނާއަކީ ހުރި ފަރާތް ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރަށް

ދިޔަ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދިޔަ ދުވަހުވެސް އަދި ބިޑް ހުށަހަޅަން އޭނާ މީހެއް ކަމަށާއި،
ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި،  ދުވަހުވެސް، ބަދަލުގައި އަންނަ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ސިޓީއެއް

ނިސްޓްރޭޓިވް ހުރި އެޑްމިސްކޫލް ހިންގުމާ ޙަވާލު ހުށަހެޅި ބިޑަކީ ވަގުތީގޮތުންއޭނާ 
ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ  ށާއި ނަމަވެސް ބިޑް އޮތީ އެފަރާތާއިބިޑެއް ކަމަ ގެއޮފިސަރ
އަދި ބިޑް ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ސިޓީއެއް ލިބިފައިވާ  ފިހާރައިގެ ނަމުގައި ކަމަށާއި،ގެ މީހެއް

ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،  ބިޑް ލިބުނު ފަރާތުންހުށަނާޅާ ކަމަށް  ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބިޑެއް
ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އެހެންކަމުން މިއީ

ބުނާ  ވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށް ފައިނޭންސް ބައިގެ މުވައްޒަފު  ކަމަށާއި، އަދި މިކަމުގައި
 މައްސަލަ.

ހުޅުމާލޭގައި  އަންނަ ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކަކީ ހަދަމުންހުޅުމާލޭގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 
ނޑު ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ  ފުޓްސަލް  04  ދަ

ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު  61ގުޅިގެން ހަދަމުން އަންނަ ދަނޑުތަކެއް ކަމާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ދަނޑުގެ  04ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ  ދާސީހިސާބުފަރާތަކުން އަން  23ސާފުކޮށް، 
ނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދަނޑު  މި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން  މަސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ދަ
ނޑާ އިންވާ ގޮތަށްކަމާއި  02ނަންބަރު  އަދި 01ނަންބަރު  ނޑު އަނެއް ދަ ނޑު ހަދާފައިވަނީ އެއްދަ  ދަ

ރެއިންބޯ ) ވަކިން އެހެން ސަރަހައްދެއްގައި  03ރެހެންދި ސްކޫލް ކައިރީގައި( ދަނޑު ނަންބަރު )
ގޮސް ބެލި ބެލުމުގައި ން ކޮމިޝަނު ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި( ހަދާފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި 

ނޑު  ފާހަގަކުރެވުނުއިރު،  ގެ ބިން  04 ނަންބަރު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މިހާތަނަށް ދަ
މިނިސްޓްރީން  ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާތީ އެ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވާކަމަށް ޔޫތު

ދަނޑު  ޓްސެލްފު 2މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ހުޅުމާލޭގައި 
 ންދާ ހަދަމު ހަދަމުންދަނީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި ހުރިހައި ދަނޑުތަކާއި އަދި

ނޑުތަކަށްވުރެ ފެންވަރު ދައްކޮށް، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ޅީގެ ނގަޑު ހޮ ދަދީފައިވާ ދަ
ން ހުންނަ  އިންޗި 2ހޮޅީގައި  މިންތަކާ ތަފާތުކޮށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮއްޅަށް ޖަހާ 

ނޑުތަކުގައި  ރެއަށް ލައްވާފައި ހޮޅިބުރިއެއް ފާރުތެ އިންޗި 2ޖެހޭއިރު، ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ދަ
ފް ޔޫތު އޮކޮށްފައި ހަދަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ  އިންޗި ހޮޅިން ވެލްޑިންގ 1.5މަތީގައި 

 ސަލަ. މައްބުނާ  މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްކަމަށް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ކަމާބެހޭ

53 
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 ގައި  4.1ތެރޭގައި ބީ.އޯ.ކިޔު ގެ  މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމާއި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތުން ޕީ.ވީ.ސީ ފެންސް ޖެހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެގޮ ފެންސް ޖެހުމަށް"  (PVCޕީ.ވީ.ސީ)"

ނޑު ދައު ޖެހުމަށްކަން އެނގޭކަމަށާއި އަދި  ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ  ޕްލާސްޓިކް ކޯޓެއްލާފައި ހުންނަ ދަގަ
 50mmހޮޅިތަކުގައި " އަޔަން ގެލްވެނައިޒްޑް" ފެންސް ޖެހުމަށްޓަކައި ފްރޭމް ހެދުމުގައި ކޮއްޅަށް ޖަހާ

ހުންނަންވާނެކަމަށް  38mmހުރަހަށް އަޅާ ހޮޅިތަކުގައި  ރު،ހުންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއި
ހޮޅީގެ  ނުވަތަ" ނޮމިނަލް އައުޓްސައިޑް ޑަޔަމީޓަރ" ހޮޅީގެ މިން ބެލުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

ބޭނުންކުރާ ހޮޅީގެ މިން  އެތެރޭގެ މިން ބަލަނީ ފެނާއި، ގޭސްފަދަ ތަކެތީގެ ވިއުގަ ހެދުމަށް
ގެ ހޮޅީގެ ބޭރުގެ މިން  38mmގެ ހޮޅިއާއި  50mmއެހެންކަމުން މިފަދަ ހޮޅިތަކުގެ ބެލުމުގައިކަމާއި 

ނޑު ހޮޅި ބޭނުންކުރަނީ  މިއަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގައި ޢާންމުކޮށް ދަގަ
ޓް އެގްޒެކް " އެކި ސްޓްރަކްޗަރތައް ހެދުމަށްކަމާއި މި ބާވަތުގެ ހޮޅީގެ މިން ބަލަނީ ދަގަނޑު

ހުންނަ މިނަށްކަމަށާއި އެހެންކަމުން ފުޓްސަލް  ނުވަތަ ހޮޅީގެ ބޭރުން ބޭރަށް" އައުޓްސައިޑް ޑަޔަމީޓަރ
ނޑުތަކުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ  ފެންސް ތަކުގެ ފްރޭމް ހެދުމަށް ޖަހާފައި ހުންނަ ހޮޅީގެ މިން  ދަ

 އި ބުނާ ގޮތަށް، ފެންސްގެ ބޭރުން ބޭރަށްކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގަ ބަލަންޖެހޭނީ ހޮޅީގެ 
ތަކެތީގެ ވިއުގަ  ފްރޭމް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ދަގަނޑު ހޮޅީގެ މިން، ފެން ނުވަތަ ގޭސް ފަދަ 

ނުޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމަށާއި މި މައްސަލައާ  ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕައިޕްތަކާ އެއް ހަމައަކުން ބަލަން
 ން އި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހޮޅިތަކުގެ މިންތައް މި ކޮމިޝަނު ކުރުމުގަ ގުޅިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް

ނޑު ނަންބަރު  ނޑު ނަންބަރު  01މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓުތަކަށް ގޮސް ބެލި ބެލުމުގައި ދަ  02އަދި ދަ
ހޮޅިތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި އެގޮތުން ކޮއްޅަށް  ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެއް ސައިޒްތަކެއްގެ

 ކަމާއި ހުރަހަށް އަޅާފައިވާ  (47.74mmޑަޔަމީޓަރ ) 150mmހޮޅިތަކުގެ ވަށަމިނަކީ  ޖަހާފައިވާ
ނޑު  (41.37mmޑަޔަމީޓަރ ) 130mmހޮޅިތަކުގެ ވަށަމިނަކީ   ގައި ކޮއްޅަށް  03ކަމާއި ދަ

އަޅާފައިވާ  ކަމާއި ހުރަހަށް (60.47mmޑަޔަމީޓަރ ) 190mmޖަހާފައިވާ ހޮޅިތަކުގެ ވަށަމިނަކީ 
 03ފެށިގެން  އިންޗިން 01ކަމާއި  (47.74mmޑަޔަމީޓަރ ) 150mmނަކީ ހޮޅިތަކުގެ ވަށަމި



 

50 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑު ހޮޅިތަކުގެ  2، 1.5، 1.25، 1ސައިޒްތަކަކީ  އިންޗިއާ ހަމައަށް ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ދަގަ
މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދަނޑު  އިންޗި ކަމާއި މި މައްސަލާގައި 2.5އަދި 
ފާހަގަކުރެވުނު  ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހޮޅިތައް، ބީ.އޯ.ކިޔުގައި ދީފައިވާ މިންތަކަށްވުރެ ފަލަކަން ގައި 03

އިތުރަށް ބިލް ނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގައި  ނަމަވެސް، ބީ.އޯ.ކިޔު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ
ނޑު  މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް  ގައި ފަލަކޮށް ހޮޅި ޖަހާފައިވަނީ  03ނުފެންނަ ކަމަށާއި މިގޮތަށް ދަ

ނޑު  ނޑު  01ދަ  ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހޮޅީގެ މައްސަލަ ބައެއް މީހުން 02އަދި ދަ
ނޑު ނޑު  01 ޖައްސަމުންދާތީކަމަށާއި، އެގޮތަށް މީހުންނަށް ހީވާން މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ދަ  02އަދި ދަ

ހިމަ ހޮޅިއެއް ލައްވާފައިވާތީކަމަށާއި  ތެރެއަށްގެ ފެންސްގެ ފާރު ތެރެއަށް ފަލަ ހޮޅިއެއް ލާފައި އޭގެ 
ލާފައި އެހުންނަނީ ކޮންކްރީޓް އަޅާއިރު ދިގު ހޮޅިތަކެއް  ނަމަވެސް އެގޮތަށް ފަލަ ހޮޅިއެއް ތިރިއަށް

ލައްވައިގެން  ތެދުކުރަން އުނދަގޫވާނެތީ، ފަހުން އެ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް ހިމަ ހޮޅިއެއް ޖަހައިގެން ހޮޅިތައް
އަދި  01ދީފައިވާތީއާއި ޓާފް ދަނޑު  ށްކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ވެލްޑިންގ ކުރުމަ

ނޑު  ބަލާއިރު ހުރަހަށް އަޅާފައިވާ ހޮޅިތަކުގެ ޑަޔަމީޓަރގައި  ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހޮޅިތަކަށް 02ދަ
41.37mm ެ40މިން، ބީ.އޯ.ކިޔު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިން ކަމުގައިވާ  ހަމަވާތީ އmm ަށްވުރެ އ
1.37mm  ުނޑ ޖަހާފައި ހުރި  ގައި ކޮޅަށް  02އަދި ދަނޑު  01އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި ދަ

އަށްވުރެ މި  50mmބީ.އޯ.ކިޔުގައި ބުނާ  ކަމުގައިވާތީ، 47.74mmހޮޅިތަކުގެ ޑަޔަމީޓަރގައި ހުރީ 
ޗީގެ ހޮޅިއަށްވުރެ ދެން އިން 02ފާހަގަކުރެވުނުކަމާއި އެހެންނަމަވެސް،  ހިމަކަން 2.26mmހޮޅިތައް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިންޗީގެ ހޮޅިކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 1.5ލިބެން ހުންނަނީ  ހިމަކޮށް

އިންޗީގެ ހޮޅި ބޭނުންކުރާކަމުގައިވާނަމަ  1.5އިންޗީގެ ހޮޅީގެ ބަދަލުގައި  02ގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ 
ނަށް )ޑަޔަމީޓަރއަށް( އަންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި މީގެ ފަލަމި މިއަށްވުރެ މާބޮޑު ތަފާތެއް ހޮޅީގެ

ލިބިފައިވާއިރު،  ކޮންޓްރެކްޓަރ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހޮޅިތަކުގެ ސާމްޕަލްތަކެއް މިކޮމިޝަނަށް އިތުރުން،
ނޑު  ނޑު  01ދަ ކޮލެޓީ ރަނގަޅު )ވޯލް ތިކްނަސް  ގައި ކޮއްޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ހޮޅިތަކަކީ 02އަދި ދަ
ގޮތުން މިއަށްވުރެ ފަލަ ހޮޅިތަކެއް ކޮންޓްރެކްޓަރ  ހޮޅިތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ޑަޔަމީޓަރގެބޮޑު( 
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ދަށް ހޮޅިތަކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތީ، އެކަމުން އަގަށް މާ  ވޯލް ތިކްނަސް، ބޭނުންކުރިއަސް
ނޑުތަކުގެ  ބޮޑު ނޑު  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ހުޅުމާލޭގެ ދަ އަދި  01ދަ

ނޑު  އަގުކޮށްފައިވާ މިނާއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ގައި ކޮއްޅަށް ޖަހާފައިވާ ހޮޅިތަކުގައި ބީ.އޯ.ކިޔު ގައި 02ދަ
ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްޓަރ އެ ހޮޅިތައް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  ހޮޅީގެ މިނުގައި ކުޑަ ތަފާތެއް

މައްސަލާގައި ޤާނޫނު  ކަމަށް ކަނޑައެޅެން އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި އަދި މިފައިދާއެއް ހޯދުމަށް  ނާޖާއިޒު
ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2ނަންބަރު 

-)އެންޓި  2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މި  ކަ
 ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރު  2017، 2016،  2015ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް 
)ވަޒީފާއާބެހޭ  2/2008ދީފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ ދީފައި ވާކަމާއި އެފައިސާ

 ބުނެފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް، އެ މައްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް އެ އިދާރާއިން  ވަނަ 38ޤާނޫނު( ގެ 
ޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި  މާއްދާގައިވާގޮތުން ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ ދެވޭނީ ޢާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރަން 

މަސައްކަތްކުރުވަން ޖެހޭ ތަންތަނުގެ  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މުވައްޒަފުން ލައްވައި
ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށްވިޔަސް، އެފަދަ ތަންތަނުގައި އެ ރަސްމީ  މުވައްޒަފުންނަށްކަމަށާއި އެ ދުވަހަކީ 

 ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހަކަށްކަމާއި އެފަދަ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ  ދުވަސް ވާނީ
އިންޖީނުގެތައް ފަދަ ކޮންމެ ދުވަހަކު  އެއަރޕޯޓްތަކާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި، މިސްކިތްތަކާއި،

ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ   ތަންތަންކަމާއިމަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ
 ވަނަ މައްދާގެ  37)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2/2008ދޭންޖެހޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މަސައްކަތަށް

އާއި )އ( ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 163ގެ " 2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު " ށ( އާއި)

ނަ ވަ 2017 އަދި 2016،  2015ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް 
ވިލް  ސި ޤާނޫނާއި އަހަރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އެލަވަންސް ދީފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ބުނާ މައްސަލަ. ސަރވިސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
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މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާކަމަށާއި އަދިބަޔާންކޮ
ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2

ކޮރަޕްޝަން -ންޓި )އެ 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ކަ
 ނިންމީއެވެ.

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ ކުނި  ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރަމުންގެންދާ 
 ނެގުމާއި، އެ ސަރަހައްދު ތަރުތީބުކުރުމާއި، ހަލާކުވެފައިވާ މަގުތައް  ޖަމާކުރެވޭ ސަރަޙައްދުގެ ކުނިތައް

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 3މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތައް ގެނެސްގެން 
ލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަމާއި އެ އިޢު

ހުށަހެޅި  ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލިއިރު، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު  3ކޮށްދިނުމަށް 
ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ  )އައްޑިހަ  84600/-ފަރާތާ ކަމާއި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 

އެއަދަދުގެ އެހެން ބިލެއް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އެ  ން ހަމަކަމާއި އެފައިސާ އެފަރާތަށް ދިންފަހު 
ވަގުތުތަކަށް  އެ ބިލަކީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ބިލްގައިވާގޮތުން

އިދާރާއިން  ނުވާކަމަށް މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއްކަމާއި އެ ބިލުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައި
 މަސައްކަތަކީ އެފަރާތުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތެއް  ބުނެފައިވާކަމާއި އަދި އެ

މަސައްކަތެއް ކަމަށްވާތީ  ކަމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތަކީ އެފަރާތުން ހިލޭ ކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ
ހެދިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މަަސއްކަތަށް ބިލް  އެކަމާ ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދައި އެއްބަސްވުމެއް

 ބުނެގެން ނޫންކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތާ ގުޅުމަށް އެތައް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ އިދާރާއިން
އެފަރާތާ ގުޅިފައި ނުވާކަމަށް  މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތް ރަށުގައި ނެތުމުން

އެފައިސާ އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިނުވާތީ، މި  ގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއިމާފުށީ ކައުންސިލް

ށީ ބިލެއް ކ.މާފު ރުވި މަސައްކަތްތަކުގެކ.މާފުށީ މަގުތައް ހެދުމުގެ ނަމުގައި ކު
ރައީސް  ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ މާފުށީ

ވި ކައި ކުރުނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތަށް
 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމެއް ކަމަށް
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ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ) 2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ރު ނަންބަ  ޤާނޫނު، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި  30 )ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ  19ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ) 2012އާރު/-11ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

ގެން ފެށި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށަންވާނެ ތާރީޚަކީ ލައިސްންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ގޮތުގެމަތިން،
ނޑައަޅައި، އަދި އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން 12  12އިތުރަށް ހިނގާ  މަސް ހަމަވާ ތާރީޚު ކަމުގައި ކަ

ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނޭކަމަށް އެކޮމިޝަނުން  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާނަމަ
ނޑައަޅާފައިވާނޭ  ގައި ކޮށްފައިވާ 2013ފެބުރުވަރީ  21 ދިރާގަށް ލައިސްންސް ، ކަމަށާއި އިޢުލާނުގައި ކަ

ޚީދުމަތް ދޭން ނުފަށައިފިނަމަ  ގައި ކަމަށާއި، އެފަރާތުން 2013ޖަނަވަރީ  30ދޫކޮށްފައިވަނީ 
ގައި އެ  2015ޖަނަވަރީ  25ކަމަށާއި،  2015ޖަނަވަރީ  30ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނެ ތާރީޚަކީ 

އެ ޚިދުމަތް ،  ސިޓީން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއިދިރާގުން ފޮނުވި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެކަމަށް އެ ތާރީޚުގައި
ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަކީ ޤާނޫނުގައި  ފަށައިފިތޯ ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން

ފަށައިފިކަން ނުވަތަ ފަށާނެކަން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެ  ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި އެ ޚިދުމަތް
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ޔުމުން އަންގައިފިނަމަ އަދި އެހެން ފަރާތަކުން އެކަމާގުޅޭ ޝަކުވާއެއްލި ކޮމިޝަނަށް

ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުން  އެފަރާތަކީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން އެ 
 މަށް މޯލްޑިވްސް އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން

ބަޔާންކުރެވުނު  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާކަމާއި އަދި ދިރާގުން ފޮނުވިކަމަށް އިސްވެ
ބުނެފައިވާއިރު، އެ ސިޓީއަކީ ހަމަ އެ  ގައި އެ ޚިދުމަތް ފަށާކަމަށް 2015ޖަނަވަރީ  25ސިޓީގައި 

ށް އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ދިރާގު(  ޖަނަވަރީގައި  2013
ރިލް އޭޕް ލައިސަންސް ދޫކުރިނަމަވެސް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ރާތާ ދޫކު އިސަންސްބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުން ލަ ، ކަމަށާއި ގައި 2017
ރާގުގެ ދި ންމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމު 12

 ށް ނުވާކަމަފައިބާޠިލްކޮށް ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދިރާގުގެ ލައިސަންސް
 ބުނާ މައްސަލަ.
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ހެންކަމުން، އެކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އެ ތާރީޚުގައި ލިޔެފައިވާ ސިޓީއެއްކަން
 ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެން އޮތްކަމަކަށް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ހުއްޓުވުމާ  )ކޮރަޕްޝަން 2000/2ނުފެންނަކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ކޮރަޕްޝަންގެ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަމައްސަލައެއްކަމަށް  އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމީއެވެ.  ކަ

ޝަކުވާގައި ބުނާ މިމައްސަލައިގެ މަސައްކަތް  ފޮޅާސާފުކުރުމުގެބ.ދަރަވަންދޫ މިސްކިތް )މަސްޖިދުލްޣާލީ( 
އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނާއި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަރާތާ

އިޢުލާންކުރުމަކާ  އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އަލުން 1އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ފުރަތަމަ ވެވުނު
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  5އެއްބަސްވުމުގެ  އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ކުރިން ވެވުނު  1ނުލައި 

އަހަރަށް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  1ފެންވަރަށް ބަލައި އިތުރު  ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 
އެއްބަސްވުމުގައި  ވެވުނު އިޚުތިޔާރު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާތީކަމަށާއި، ކުރިން  އިތުރުކުރުމުގެ

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  އޭނާބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 
 މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިދާރާއިން އެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، މި  ބަސްވުމުގައި އެގޮތަށްބުނެފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން، ކުރިން ވެވުނު އެއް
އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި 

 ހަވާލުކުރާނެ ވަކި މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، އެގޮތަށް މުއްދަތު  ކަރުދާހުގައިވެސް މަސައްކަތް
ޤާނޫނު ނަންބަރު   މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ އާއި އަދި މި މައްސަލާގައިއިތުރުކޮށްދިނުމަކީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި 2000/2
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،

 އުސޫލުން   ކޮންޓްރެކްޓްބ.ދަރަވަންދޫ މިސްކިތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އިވާ ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފަފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

އި، ނަމަވެސް ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާ 2017އޮކްޓޫބަރު  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 
ވުން އްބަސްއެ ގެކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި އެމަސައްކަތު  ދަރަވަންދޫ

 ބުނާ މައްސަލަ. އަހަރު ދުވަހަށް އައު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް 1
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ    ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ހަރުގެ އަވަނަ  2016ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުން 2013ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން 
ނޭންސް ފިއިރު،  ބަލާއިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ނިޔަލަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކާ ގުޅިގެން އެ 

 5.16ގެ  ގައި ނެރެފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ 2012މާރިޗު  05މިނިސްޓްރީން 
 ރިޕޯޓް ހޭ ދަތުރުޅަންޖެމުވައްޒަފުން ހުށަހަ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަތުރުކުރި

ށް ދުކުރުމައި ޚަރަ ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އެ ދަތުރުތަކުގަނެތްކަން  އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން
ސާވެސް ފައި ފައިސާއެއް ޙަވާލުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު  އެއްވެސް

ގެ އުންސިލް ކަރުދޫ ނަ ލިބިފައިނުވާތީކަމަށް  ދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، ކޮއްތުފައިސާ ދެވިފައިނުވަނީ ބަޖެޓް 
ޝަން ހުއްޓުވުމާ )ކޮރަޕް  2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފައިވާތީއާއި އަދި މިއިދާރާއިން ބުނެ 

 ން އިވާކަޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަ މަނާކުރުމުގެ
 25ޤާނޫނު( ގެ  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެކޮ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

ގެ ކުށެއް ކޮރަޕްޝަން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ1ީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 
ށްފައިވަނީ ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ ގިނަ ދަތުރުތައް ކޮ އަދި ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ

 މުވައްޒަފުން އެ  3މުސާރަ ފައިސާ ނެގުމަށް ކަމަށްވާއިރު، ޢާންމުގޮތެއްގައި  މުވައްޒަފުންގެ
 2ނެގުމަށް  ދަތުރުތަކުގައި ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ނަމަވެސް، މުސާރަ ފައިސާ 

ނަ މުވައްޒަފަކު ދާނަމަ އެ ވަ 3ނުބެލެވޭތީ،  މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ އިތުރު މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާނެކަމަށް

ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާފައިވާ  ވަނަ އަހަރު 2016،   2013
ޕޯޓް ތުރު ރިދަދި އަ، އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ދަތުރުތަކުގެ ރިޕޯޓް ކައުންސިލްގެ

 ރަދު ކުރި ޚަ  ކަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ދަތުރުތަ ހުށަހެނޭޅުމުން
 .ސަލަބުނާ މައް  އޮޅުވާލައި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް 
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ބޭނުމެއްގައި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ މުވައްޒަފަކަށް  މުވައްޒަފަކު އެ ދަނީ އޮފީހުގެ
ފަރާތުން  ޚަރަދު ވާނީ ދައުލަތުން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަކަށް ކަމަށާއި ވީމާ، އޮފީހުގެ ކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ   އެ ދަތުރުގައި ކުރަންޖެހޭއެހެން ރަށްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި
ނުފޮނުވުމަށާއި، އެފަދަ ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް މިހާރު  އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުން 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8.14ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ 
މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމާއެކު  ތިން ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށްގޮތުގެމަ

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ށ.ނަރުދޫ

 3 ތުގެ ކޮޕީއާއި، އެގޯތި ޙަވާލުކުރާ ފޮ  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއާއި، 3ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ފޮނުވި  ދާރާއިންއެ އި ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދުމުން ގޯތި މިހާރު އޮތްގޮތުގެ ޗާޓު ފޮނުވުމަށް

 ންތަކަށް ތީގެ މިގޯއްޗާއި ޝަކުވާގައި ދެންބުނާ ގޯލާއިރު، އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުގެ ބަ ލިޔުންތަކަށް 
 ތީގެ ގޯގެ ޒަފު އަނެއް މުވައްނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ އިދާރާގެ  އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް

 ވާކަމަށާއި އަކަފޫޓް( އަށް ބަދަލުވެފައި 3000) 60'×50އަކަފޫޓް( އިން ' 4000) 80'×50ބޮޑުމިން '
ންނަނީ އޮގައި ޙަވާލުކުރާ ފޮތު  ގޯތީގެ ބޮޑުމިން ކަމުގައި އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައާއި ގޯތި  އޭނާގެ

 3000) 60'×50ގޯތީގައި ހުންނަނީ ' އަކަފޫޓް( އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ 4000) 80'×50'
މި  އަދިއި ވާތީއާ އިދާރާއިން ފޮނުވި ޗާޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އަކަފޫޓް( ކަމަށް ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ( ގައި )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލާގައި
ރު ބަ ޤާނޫނު ނަން ވާތީ،ފާހަގަކުރެވިފައިނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން

( ވަނަ 1ގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާ 25ޤާނޫނު( ގެ  ޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕް -)އެންޓި 2008/13
 ށް އެއްކަމައްސަލަމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ.  ކަ

އެއް  ބަކޮށްފައިވާ ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ އަދި ރަޖިސްޓަރީ
މިގޮތުން  ބޮޑުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، ށްދީފައިވާ މިނަށްވުރެގޯތިތައް ރަޖިސްޓަރީ ކޮ

ލްގެ އުންސިދި ކަގޯތި ބޮޑުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އައްގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެ
ކަމުގެ ށާއި، މިކަމަ ގޯތީގެ މިނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ  އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ އިދާރާގެ 

ގެ މަޤާމު  ކްޓަރމިކަން ކޮށްފައިވަނީ ޑިރެ ގޯތިތައް ކުޑަވެފައިވާ ކަމަށާއިސަބަބުން ބައެއް 
މުގެ ދައިދިނުދާ ހޯ އެފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، އަދި މިއީ

 59 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށް ބޭނުމުގައި ކުރި ކަމެއް
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ނު( ގައި ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫ )ކޮރަޕްޝަން  2000/2މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ރު ބަ ޤާނޫނު ނަން ވާތީ،ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ 

 ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ -އެންޓި) 2008/13
ށް އެއްކަމައްސަލަމަ މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ.  ކަ

ބީލަމުގެ އުޞޫލުން  ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 
ނޑަހަ " ދޫކޮށްފައިވާ، އެއްފަރާތަށްބިމެއްގެ ތެރެއިން  03ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ   ކިޔާ " ބަ

ވިޔަފާރި  ތަނުގައި ތެޔޮވިއްކުމުގެ އިތުރުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ރީޓެއިލް 
ސުވާލުކުރުމުން އެތަނުގައި  އޭނާއާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން 
ލޭގައި ތަކެތި ބަހައްޓަމުންދާ ޑިސްޕް އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުންނުދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް

ކުރުމަށް ސޭޓެއްވެސް އިންނަ ކަމަށާއި، އަދި  ކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެތަނުގައި ވިޔަފާރި
މަޝްވަރާއެއް ކުރުމަކާނުލައި ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން  ހަމައެއާއެކު ކައުންސިލާ އެއްވެސް

  ތެރެއިން އެއް ފިނިމައިޒާނުގެ 02ކައިރީގައި ހުރި " ބަނޑަހަ" ސިޓީއެއް ފޮނުވައި
 2000ބިމަށް  ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޭނާއަށްފިނިމައިޒާން ނަގައި 

އަހަރު  10އެއްބަސްވުމަށް  އަކަފޫޓު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތާއެކު މިހާރު ހެދިފައިވާ
އުންސިލްގެ ކަމިކަމަށް އެދި އޭނާ  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް

ކައުންސިލުން ވެސް އަދި ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ވެސް  އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު
 އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އޭނާއާކަމަށާއި، އަދި  އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާ 

އްގޮތަށް އެ ގައި ކަމަށާއި، މިއީ ގަވާޢިދާ ޚިލާފު އެންގުމަކަށްވާތީ އެންގުމާ 2023ހަމަވާނީ 
ކަހަލަ އިންޒާރު އޭނާ  ޢަމަލުނުކުރާ ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުންނަށް އެކި 

ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން އަންގާނެ އެންގުންތައް  އެންޑް ލޭންޑް  އޭނާއަށްދޭކަމަށާއި، އަދި 
ކަމަށާއި، މިނާ އަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް  ކައުންސިލާ ހަމައަށް ނާންނަނީސް އެނގޭ

ކަމަށާއި، އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑް  ސްބަތްވާ ނުޒޫފުގަދަ މީހެއްނި
ގައި ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން  2018ފެބުރުވަރީ  05ބަލައި  ކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރު

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ އެންގުން ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ  ކައުންސިލްގެ
ކުށްވެރިވާނެތީ އަދި  ންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަމަށާއި، މި އެ

ވަޒީފާގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި،  ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލަފާނެތީ އެފަރާތަށް
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އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީފައި  މި އެންގުންތައް އަންގައި ލޭންޑް ސަރވޭ
ރ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބިން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކޯޑިނޭޓަ

ދެފަރާތުންވެސް ބިން އިތުރުކޮށް އަދި އެއްބަސްމުގެ މުއްދަތު އިތުރު  ދޫކޮށްފައިވާ އަނެއް
 ބުނާ މައްސަލަ. އެދެމުންދާ ކަމަށް ކޮށްދިނުމަށް

ކުރާނެ އްކަތް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސަ ކ.ގުރައިދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދައި
ބު ސީހިސާއަންދާ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ 

ނަ ގިއެންމެ  ޝަނުންޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް
 އި އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ފަރާތާކަމަށްވާތީއާ ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

އިވާ ށަހަޅާފަން ހުއެއްފަރާތުފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ފަރާތުގެ ސް، އެމާރކްސް ދީފައިނުވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް

އްވެސް އެ ބަށްށް ބަލައިގެން މާރކްސް ދިންނަމަވެސް ޖުމްލަ މާރކްސްގެ ތަރުތީލިޔުންތަކަ  ތަޖުރިބާގެ
މަލެއް ފަދަ ޢަފަހިވާކޮރަޕްޝަނަށް މަގު  ބަދަލެއް ނާންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި 

ބަރު ނަންނު އެނގެންނެތްކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫ ހިނގާފައިވާކަން ލިޔެކިއުންތަކުން
 ންގެ ރަޕްޝަކޮހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން 2000/2

ކޮރަޕްޝަން -ޓި އެން) 2008/13ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މި  ގައިވާ ފަދައިންނަންބަރު ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅަ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ    މައްސަލަ  އި، މިމައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

ހެދުމުގެ  ކ.ގުރައިދޫގައި ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހަދާފައިވާ ޕާކް
ތަކުގެ  ފަރާތް އިވާކުރިމަތިލާފަ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

މި ، ށާއިކަމަ ވުރެ އަގު ހެޔޮ ފަރާތްތައް ހުރި ފަރާތަށް ތެރޭގައި، މަސައްކަތް ކުރުވި
 ދާރާގެ ކަމުގައިވިޔަސް ޢަމަލީގޮތުން ކައުންސިލް އި ން ކުރުވިމަސައްކަތް އެފަރާތު

މާއި ށް ކެއުތަކަ ރާތްއެފަ  ބައިވެރިވި ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި
ރާ ވާލުކު ޙަ ރާތާ މަސައްކަތް ކުރި ފައެހީތައް ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށާއި،  ސައި އަދި އެހެނިހެން

ޑް  އެންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ޙަވާލުވެފައިވަނީ އޭރު ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާއިން
ސާ  ފައި ފަރާތެއް ކަމުން ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޓްރެޜަރީގެ ބަޖެޓްގައި މަސައްކަތް ކުރި

 ށް ސްބަތްކޮ ނި ށް ވަކި ފަރާތަކަކުރި ކަމަށާއި، އަދި މި ޕާކަށް  މަސައްކަތް  އޭނާ ދޫކުރުމުގައި 
ދު ތާއީ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށްކިޔައި ނަން ދީފައިވަނީ " ތުއްދޮންބެ ޕާރކް "

 ކަމަށް ކޮށްދިން ކަމެއް އޭނާ ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށް 
 .ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހުންނެވުމަށް އެރަށުން ގެއެއް ކުއްޔަށް  ވަނަ އަހަރު ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް 2017
ބިޑުތަކުގެތެރެއިން  ސްކޫލުއިން ކުރެވުނު ޢިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން މާރަންދޫ

ވަނަ އަހަރު  2017 ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި
ށްފައިވަނީ ދީފައިވާ އިވެލުއޭޓްކޮ  ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބަލާއިރު، އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި  ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާގޮތަށްބިޑް 
ނޑާ އެއްގޮތަށްކަން  ފަރާތްތަކަށް މާރކްސްދީފައިވަނީ  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ގައިއިވެލުއޭޝަންގައި މާރކްސް ދިންއިރު މައުލޫމާތު ކަރުދާހު  އެނގޭތީއާއި އަދި
ބަލާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންމާއި  ކުއްޔަށްހިފާ ގޭގެ އެއްކޮޓަރީގައި އޭސީ ހަރުކޮށްފައިވޭތޯ 

އަންދާސީހިސާބުގައިވެސް މި މަޢުލޫމާތު ނެތުމުންނާއި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި  އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ
 ހަރުކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް މިހާރު ހުރީ އޭސީ  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިއިރު އޭސީ ގޭގައި

މިމަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރި  ހަރުކޮށްފައިކަން ފާހާގަކުރެވޭތީއާއި މީގެއިތުރުން މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
މާރކްސް  10ހަމަނުވާއިރު އެފަރާތަށް އެބަޔަށް  ފޫޓް  5ފާރުގެތެރެއިން އެއްފާރުގައި  4ފަރާތުގެ ގޭގެ 
ފާރުގެތެރެއިން  4ހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިމަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ ގޭގެ ފާ ދީފައިވާކަމަށް 
މަސައްކަތުގެގޮތުން ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  ފޫޓް ހަމަނުވުމަކީ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  5އެއްފާރުގައި 

ނުބެލެވޭތީ، އަދި ދެވަނައަށް ސަބަބުން ހުރަސް އެޅިދާނެކަމެއް ކަމަށް  ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެކަމުގެ
 ޕޮއިންޓްގެ  3އަށްހާސް ރުފިޔާ( ހުށަހެޅިފަރާތަށް މިބިޑް ކާމިޔާބުނުވީ  8000އަގު ) އެންމެ ކުޑަ

ބޮޑުގޮތަކީ އެންމެ ކުޑަ  ތަފާތުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަގުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ
އިސްކަންދިނުންކަމުގައިވާތީ މި މައްސަލާގައި ވަކި  ރާތަކަށް)ހަތްހާސް ރުފިޔާ( ހުށަހެޅި ފަ 7000އަގު 

 ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ އާއި އަދި މި  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13

 މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ.  ކަ

ތައް އޮޅުވާލައިގެން ބިޑު އެވޯޑު އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓް ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތާ
ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޫން ކަމަށާއި، މިގޮތުން  ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ

ފޫޓަށްވުރެ އުސް  5އެވޯޑު ކުރި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ގޭގެ ފޫޓް ފާރު  މިމަސައްކަތް
 މިއީ ބިޑު ކޮމިޓީގެ ޕޮއިންޓް )ފުލް މާކްސް( ދީފައިވާ ކަމަށާ،  10އެބައިން  ނޫންނަމަވެސް

ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި  މެމްބަރުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމަށާއި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބުނާ  ކަމަށް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި

 މައްސަލަ.
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 ނުންފުޅު ބޭމަށް އަމިއްލަފުޅު ދަތުރުތައް ކުރެއްވުގެ އެ ކާރަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
  ކާރު އެވާތީ ކަމަށާއި، މިވަގުތު މިނިސްޓަރ ދިރިއުޅުއްވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށް ކުރައްވާ ކާރެއް

ހާ ވީ ނެގޮތް ންދެވޭ ގެ ހުޅުމާލެއަށް ގެންދިޔުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށާއި، އެ ކާރު ހުޅުމާލެއަށް
މުގެ ލުކުރުނަންފުޅަށް ބަދަ މިނިސްޓަރގެ   ނެ ކަމަށާއި، އެ ކާރުގެ ރަޖިސްޓަރީއަވަހަކަށް ގެންދާ
ކު، އިވުމާއެ ދީފަ ތުކުރިޔަށްދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މަޢުލޫމާ މަސައްކަތްވެސް

ރާތުންވެސް ހެޅި ފަވާ ހުށަ ދީފައިވާކަމަށް ޝަކު  އެތަނުގައި މުވައްޒަފުންގެ ވެހިކަލްތައް ޕާކުކުރުމަށް ހުއްދަ
 މާ މަނާކުރުމުގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވު 2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބުނެފައިވާތީ، އަދި މި 

ވާތީ، ވިފައިނު ކުރެ ފާހަގަ  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫނު( ގެ  ޝަނުގެރަޕްޝަން ކޮމި ކޮ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ންނުވާ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ި)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނިންމީއެވެ. ކަ

ގައި ކޮޅު ހުޅަނގު  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ގޯތިތެރޭގައި އުތުރުފަރާތު 
 ޖިސްޓަރީ އި ރައެފެއާޒްގެ ނަމުގަ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގަރާޖަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް

ތައް ހިކަލްމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ވެ ކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ވެހިކަލްތަކާއި އެ
ނޑަކަށް  ޕާކްކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ގަރާޖެއް  2017ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގާތްގަ
ނޑުގެ ވަގުތުގައި ޕާ ސެޕްޓެންބަރުމަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  ރަމުންދާ ކްކު ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަ

ރާތެއްގެ ފައަމިއްލަ  ގައި ނެރެމުންދާ ކާރަކީ 08:30ހެނދުނު  އަދި ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު
ވެސް މިނިސްޓްރީގެ އެއް ކާރެއްކަން ކާރުގެ ނަމްބަރުން އެނގޭ ކަމަށާއި، އަދި އެ

އީ އެ ން އެކަމަށާއި، އެހެންކަމު ކާރު ބޭނުންކުރިކަން އެނގިފައިނުވާ މުވައްޒަފަކު އެ
ދި އަ ށާއި،  ކަމަކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މިނިސްޓްރީގެ ބާރުވެރި ފަރާތަކުން ހުއްދަދީގެން 

 ލަ.އްސަމަބުނާ  ވެރިފަރާތަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުން ކަމަށް މިއީ ނުޙައްޤުން އެ ކާރުގެ
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ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  2017ނޮވެންބަރު  12ސްކޫލްތަކަށް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ 
ނޑެއްދޫ ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް  އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނުގައި   ޓީޗަރުން ބޭނުންވާކަމަށް  3ގދ.ހޯ

އަށް ނުކުތުމަށް ވަޒީފާ ޓީޗަރުން ނަގައި 3ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ސްކޫލަށް 
 ވަޒީފާއަށް ނުކުތް ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތްއަންގައި އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ 

އޭނާގެ ނަން އުނިކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބުނެ އެޑިޔުކޭޝަނުން ގުޅާފައި އޭނާގެ 
ނޑެއްދޫ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  އި އޭނާ ދީފައިވާކަމަށާ އެންގިކަމަށް ހޯ

ސެޓްފިކެޓެއް އޭނާއަށް " ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން" ބަލާއިރު، ލިޔުންތަކަށް 
ލިޔުމެއްވެސް އޭނާ ހުށަހަޅާފައެއް ނުވާކަމަށާއި  ލިބިފައެއް ނުވާކަމަށާއި އަދި އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

 އޮންނަނީ އެކޯހަށް އޭނާ އެޓެންޑްވި ކަމަށާއި އެހެން ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރީސްކޫލް  ލިޔުމުގައިއޭނާ ހުށަހެޅި 
ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް  ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުން ހުށަހެޅި އެފަދަ ލިޔުންތަކަކީވެސް ކޯސް

ނޑެއްދޫ ސްކޫލުން   ޓީޗަރުން  03ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޕްރީސްކޫލް  2018ގދ.ހޯ
ޒީފާއަށް ޅިގެން އެ ވަހިސާބުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގު ނޮވެމްބަރު  2017ހޯދުމަށް 

ފާ ހަމަޖެހި ވަޒީ  މީހަކަށް 03އެކު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާތެރެއިން  ކުރިމަތިލި މީހުންގެ
ނަވަރީ ޖަ 13ދަނިކޮށް  ސްކޫލު ހުޅުވެންވާއިރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން 

ށާއި،  ކަމައަންގާފައިވާ އޭނާއަށް ގައި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ގޭގައި މަޑުކުރަން 2018
ފް ޓީޗަރުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮ  02 އެއީ އެ ސްކޫލަށް ބޭނުންވަނީ ޕްރީސްކޫލް

 ލަ.ބުނާ މައްސަ ޕްރިންސިޕަލް ބުނިކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގާފައިވާތީ ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އޭނާ ފައި ކަމަށާއި އެޑިޔުކޭޝަނުން ވަނީ ހަމަޖައްސާ ކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެހެން  އެހެން ލިޔުންތަކުން އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ކަމަށާއި އެ ވަޒީފާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

އެޑިޔުކޭޝަނަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި  މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2ނަންބަރު  ކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ޤާނޫނު( ގައި
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ގައިވާ ފަދައިން މި( ވަނަ ނަންބަރ1ު)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި މައްސަލައެއްކަމަށް  ންމީއެވެ.ކަ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހޯދުމަށް ކުރި  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގައި މީޑިއަމް ރޭންޖުގެ ވައިޓްލައިޓް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި

އެތަނުގައި  ކަމަށާއި އެތަނުގައި ފްލަޑްލައިޓް ޖަހަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި އަދި ޖެހުމަށް
ރޭންޖުގެ ވައިޓްލައިޓް ކަމަށާއި، އެ  ޔާންކޮށްފައިވާ މީޑިއަމްޖަހާފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަ
 ގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ދިން

ށަހެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާ ހު  އެތަނުގައި ޖެހުމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، ބުނެފައިވާކަމަށާއި ވީމާ
 ލައިޓްކަމަށް ނުވާތީއާއި، އެތަނުގައި ޖަހާފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ވައްތަރުގެ 

އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ، މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވައްތަރުގެ ލައިޓް ކަމަށް ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ
ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން  2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ 

 ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13
މައްސަލައެއްކަމަށް  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 

ނޑުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް  ދުމަށް ހޯ ތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާ ރ.މަޑުއްވަރީ ފުޓްބޯޅަދަ
 ލައިޓް  ގައި ދަނޑު އެ  ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ 

ގޮތުން އެ، ށާއިކަމަ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް  ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ
ނަމަވެސް  ބަދަލުގައި ހަރުކޮށްފައިވަނީ ބައު ސްޕޮޓްލައިޓު ކަމަށާއި، ފްލަޑްލައިޓްގެ 
 ބުނާ މައްސަލަ. ކައުންސިލުން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތް
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ.  ކަ

ށާއި ވަސްތަކަނުވާ ދު ނުނަގައި އޮފީހަށް ހާޒިރު ކައުންސިލަރުން ގަވާއިދުން ސަލާމް ނުބުނެ ނުވަތަ ޗުއްޓީ
 10އިވަނީ އްސާފަނަގާގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހަމަޖަ ގަޑިޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް ގަޑީލާރި 

 )މުސާރަ  15ބަރު މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެން 2013ގައި ކަމާއި އޭގެފަހުން  2013 ޑިސެންބަރު
ފީހަށް ސް އޮރައީ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނިންމުމަށް ބަލަންޖެހޭ ތާރީޚު( ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ

ޑީލާރީގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ މުސާރައިން ގަ ރުފިޔާ 800/-ދުވަހަށް އޭނާގެ މުސާރައަށްވާ  2ހާޒިރުނުވާ 
 ވެފައެއް ހާޒިރުނު ފީހަށްދުވަސްތަކުގައި ގަޑިޖެހި ނުވަތަ އޮކައުންސިލަރަކު އެ  އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެން

ނާކުރުމުގެ މަ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ  2000/2ނެތްކަމާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވާތީ، ވިފައިނު ގަކުރެ ހިންގާފައިވާކަން ފާހަ  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި) 2008/13ބަރު ޤާނޫނު ނަން
 ންނުވާ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެ ( ވަނ1ަ)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ން އެކިފަހަރުމަތި  ވަނަ އަހަރު  2013ރުން ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަ
ށާއި،  ކަމަހުށަހަޅާފައިނުވާ ވިދިވިދިގެން ސަލާމް ބުނެފައިވާއިރު މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް

ސިލް އުންމިއީ ކަ، ދީފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް
 މައްސަލަ. ބުނާ ކަމަށް މެމްބަރުންނަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބުން
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ލާމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސް ގައި ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2017ނޮވެމްބަރު  23
މަށްފަހު ޔާންކުރުބަ ކޮށް އެފެއާރޒް އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް ތަފްސީލު 

އި ރޒް ގައޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ ރީއެކަންތައްތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް މިނިސްޓް
 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

 ސްލާމިކް ފް އިމިނިސްޓްރީ އޮ ޅ.ނައިފަރު މަސްޖިދުއްތަޤްވާގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގެ މަރާމާތަށް
 އިސާއިން އިދާރާއަށް ފޮނުވި ފަ ވަނަ އަހަރު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2015އެފެއަރޒުން 

ޅަ ފުޓުބޯ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ނައިފަރު މިސްކިތުގައި ބޭނުންގަތް ތަށިމުށިތައް އެ 
ނޑުގައި އޭރު ހަދަމުންގެންދިޔަ  ނގިފައިވާ ޗޭންޖިންގ ރޫމުގައި ޖަހާފައިވާކަން އެ 2ދަ

 ގެ ރައީސް ރުގެ އުންސިލްގެ ކުރީ ދައުކޮށްފައިވަނީ ނައިފަރު ކަ ކަމަށާއި، އެ ކަން އެގޮތަށް
 .އްޒަފުން ބުނާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަމުރަށް ކަމަށް އެ އިދާރާގެ މުވަ
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ކަމަށް ނުވާތީ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު  ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ހާމަނުކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2ނަންބަރު 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލް  2017
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާއާއި  ލިބޭ ފައިސާއާއި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްލޭ ގްރައުންޑް
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-އެންޓި ) 2008/13ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަ މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ    ލަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 .މައްސަލަހާމަކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ބުނާ  އެފައިސާއަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު

ޕްޝަން )ކޮރަ 2000/2ނަންބަރު  ފައިސާ މިހާރު ޖަމާކޮށްފައި ވާތީ މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނުމި
 ކަން ގާފައިވާ އް ހިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

 25ޤާނޫނު( ގެ  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެކޮ-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންގެ ކުށެއް މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ނިންމީއެވެ.  ކަ

 ގައި ގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަރު  2016އިދާރާގެ  ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް 
 3ހީގެ ސުރު " އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި"

 ރެއިން  ތެކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ފައިސާގެ" ވަނަ ނަންބަރު 
އަށް މީރާ ޖަމާކުރުމަށްބައެއް ފައިސާ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް 

 2014އިދާރާއިން  ސުރުހީގެ ދަށުން ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ" ފޮނުވާފައި ނުވުން 
ގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ  2016އަދި  2015،

 އަކީ ޤާނޫނު  ރުފިޔާ )ހަތްދިހަ ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތަރެއް( 72,804.00ބަލައިގެންފައިވާ 
 ޕަބްލިކް މާއްދާގެ ދަށުން ވަނަ 13ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ގެ  2006/3ބަރު ނަން

ގެ  2017އޮގަސްޓް  18ނަމަވެސް  ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ކަމާއި
  ބުނާ މައްސަލަ. ނިޔަލަށްވެސް މިފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް
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މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ޒިންމާދާރު 

ސް ކޮމިޝަނުން ގައި ސިވިލް ސަރވި 2011އޭޕްރީލް  17ވެރިންގެ އެލަވަންސް ހުއްޓާލުމާ ބެހޭގޮތުން 
ސަރކިއުލަރގައި، އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ  2011/12ނެރެފައިވާ ނަމްބަރު 

ނޑައެޅި އެ  ނޑު އެކުލަވާލެވި، އެ އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މަޤާމު ކަ އޮނިގަ
މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހުމުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޒިންމާދާރު 

ނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ލިބެމުންއައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ .ތ ކަ
އެލަވަންސް ފައިސާއާއި އޭނާއަށާއި ކަތީބަށް ލިބެމުންއައި ފޯނު އެލަވަންސްގެ ފައިސާ 

ނޑޫދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން  ޖުލައިމަހުގެ މުސާރަ ދިންއިރު  2011ކަ
މުސާރަޝީޓުން އުނިކޮށް އެފައިސާ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި ކަނޑޫދޫ އިޖްތިމާޢީ 

 2011މަސްދުވަހު ކުނިނުކަހައި އޮއްވައި  4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2011 ސަރަޙައްދު
މަހު ަބޔަކު ލައްވައި އެސަރަޙައްދު ކުނިކެއްސުމަށްފަހު ފުރަތަމަ  3މެއި، ޖޫން، ޖުލައި މި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެލަވަންސް އެ މުވައްޒަފަށް ނުދެވޭނެތީ، ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރެވި، ވެރިންގެ 
ނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އޮނިގަ

ސް ދިނުން އިދާރާތަކާއި ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަން
ނޑު ސިވިލް .ހުއްޓާލެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް، އަދި ތ ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަ ކަ

ގައި  2011އޯގަސްޓް  04ސަރވިސްއިން ފާސްކޮށް އެ އޮނިގަނޑަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލް .ތކަމުގައިވާއިރު، އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިގެން  ކަ

އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށާއި ކަތީބަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ފޯނު އެލަވަންސް އެތާރީޚާ ހަމައަށް 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ޒިންމާދާރު .ދޭންޖެހޭއިރު، ތ ކަ

ނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ.ވެރިޔާގެ އެލަވަންސާއި ތ  ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށާއި ކަތީބަށް ދެމުން ކަ
ދުވަހު ބޭއްވި  2011ޖުލައި  31ގެންދިޔަ ފޯނު އެލަވެންސް ޖުލައިމަހުގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމަށް 

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ .ތ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ  32ކަ
އި، ކައުންސިލުން ޖުލައިމަހުގެ މުސާރަ ދިންއިރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮތުމާ

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ދޭންޖެހޭ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އެލަވަންސާއި ފޯނު އެލަވަންސް އަދި ކަތީބަށް 
ދޭންޖެހޭ ފޯނު އެލަވަންސް ނުދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަސް މެންބަރުންގެ 
ތެރެއިން ތިން މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމާފައިވާކަން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން 
އެނގެން އޮތުމާއި، އެގޮތަށް އެކަންކުރީ ކައުންސިލްތައް އުފެދުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް 

ނޑަށް ބަދަލުކުރެވޭ ހިސާބުން ފޯނު އެލަވަން ސާއި ޒިންމާދާރު ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފުން އައު އޮނިގަ
ވެރިޔާއަށް ދެވޭ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އެލަވަންސް އުވިގެންދާނެކަމަށް އަންގައި ސަރކިއުލަރއެއް 
ނެރުމުންކަމަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު 

އި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށާއި ވެރިޔާއަށް ދޭންޖެހޭ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އެލަވަންސްއާ
ކަތީބަށް ދޭންޖެހޭ ފޯނު އެލަވަންސް ޖުލައިމަހުގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ގެއްލުން 

ވަނަ މާއްދާގައި  12ދިނުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ  7މަސްދުވަހުގެ ފައިސާއާއެކު  4
 މައްސަލަ.
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ނޑޫދޫ ކައުންސިލުން ހޯދާދީފައިނުވާކަމާއި، އަދި .އިދާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ ކަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް .ތ ކަ

 ފަރާތުން ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ.ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ތ
ނޑޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގައި ދަޢުވާކުރުމުން .އެފައިސާތައް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުން އެފައިސާ ހޯދުމަށް ތ ކަ

އަދި އެފައިސާ ދިނުމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުން މިހާރު އެފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް މިމައްސަލައިގެ 
އް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، އަދި އެފައިސާތަ

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ތ
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ) 2/2000ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ގައި ބުނާފަދަ ( މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެއެކުލެވިގެންނުވާ  . މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ލިމިޓެޑް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އަޕަރ ނޯތް ޔޫޓިލިޓީސް 
ގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ،  2012ނޮވެންބަރު  07ފިއްލަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ކެއަރ ޓޭކަރއެއްގެ ވަޒީފާ، .ހއ

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރއާ ވަރަށް ގާތް ފަރާތަކަށް ދީފައިވާކަމާއި، އަޕަރ 
 ރ ޓޭކަރގެ މަޤާމަށް އޭނާ ފިއްލަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ކެއަ.ނޯތް ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް ހއ

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލާކަން މި މައްސަލައިގެ 
ވަނަ އަހަރު ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ  2012 ،ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގެންއޮތް ނަމަވެސް

 އެކިކަހަލަ ގެއްލުން ދެމުން ގެންގޮސްފައިވާތީ، ގުޅިގެން އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުން އިންޖީނުގެއަށް
އިތުބާރުކުރެވޭ މީހުން ވަޒީފާއަށް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުނުކޮށްވެސް މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާނެކަމަށް މި 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް އަޕަރ 

ވަނަ އަހަރު  2012ފިއްލަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ނެތް ވަޒީފާއަކަށް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި، .ހއ
ފާ ވަޒީ ނޮވެމްބަރ މަހުތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް މީހަކު ވައްދާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މި 

ގާތްކޮށް  ވަރަށްޒަރއާކަލް އެޑްވައިހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕޮލިޓި 
 .ފިއްލަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ހއ ،އުޅޭ

71 
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ފިއްލަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ކެއަރ ޓޭކަރގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ .ލިމިޓެޑް ހއ ނޯތް ޔޫޓިލިޓީސް
 2/2000މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
-އެންޓި) 13/2008ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަ

 .ނިންމީއެވެ

ކުރުމުގެ ޢިމާރާތް  ކިތް މިލަދޫ މިސް.މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނ
 އެ ފުންޏަކީ ކުންރީން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަމިއްލަމަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ

ންމެ އެޝަނުން ލުއޭ އިވެ  މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތެރެއިން
 މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތްކަމަށްވާތީއާއި،

އްގޮތަށް ބަދަލާއެ ވުނު އްކަތަށް ގެނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހުއްދައާއެކު މިސްކިތުގެ މަސަ
ށް ފުންޏަކަކުން  އެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާތީއާއި، އެ މަސައްކަތުގެ ބިލްތަކަށްވާ ފައިސާ އަމިއްލަ
 ންސިލްގެ  ކައުދޫކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ބިލްތައް ހުށަހެޅުމުން

އިކަން އްގަމަސައްކަތެއް ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެ މެމްބަރުންގެ އިންސްޕެކްޝަނަކުން އެ
ފައިވާ ށް ދީ ޔަގީންކޮށްފައިވާކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަ

 މައުލޫމާތުންވެސް އެނގެން އޮންނާތީއާއި،

ގެ ސައްކަތު މަށް ޓާ ޚިލާފަމި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓާ ހަވާލުވި ކުންފުނިން ކޮންޓްރެކް 
 އާއި،ންނާތީފެންވަރު ދަށްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނޯ 

ވާ ވެފައި ވާލު ޙަގައި މަސައްކަތާއި މިލަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމު .ނ
  އެތައް މެނޭހިއަމިއްލަ ކުންފުނިން މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙުމާލުވެ، ކޮރަޕްޝަން 

 .ސަލަކަންތައްތަކެއް ކުރީގެ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ދާރަކާ  ޙިއްޞާ ފުނީގެ މިލަދޫ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މެމްބަރަކާއި، ޕްރޮޖެކްޓާ ހަވާލުވި ކުން .ނ
ތަތީ، ން ނެގުޅުމެއް އޮތްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެ ޢާއިލީ، ވިޔަފާރީ އަދި ސިޔާސީ ގޮތުންނަމަވެސް

ގައި ( ޤާނޫނު  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ) 2/2000މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު  ތުމުން،ނެވެން ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެ 

( 1) ގެ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 
އްކަމަށް އްސަލައެވާ މަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ

ރޓްގެ  އެއަރޕޯޝަނަލްބަލާއިރު، މާލޭ އިންޓަނޭ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
ކަތް ގެ ދަށުން އިންޖީނުތައް ގެނެސް ރީލޮކޭޓް ކުރުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައ4ްފޭސް

ނިން އެ  ކުންފުއި، އެކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެންކަމަށްވާތީ އާ
އިގައި އްސަލަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން މި މަމަސައްކަތް އިންޖީނުގޭގެ ހެޑް  ހަ 

  ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ނޭނގޭތީ އާއި،

މުގެ ހެއްޓުމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކުން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް ބެ
ޒަފުން  މުވައްތްކުރާށުން މަސައްކަމަސައްކަތްކުރަން ހަވާލުވެފައިވަނިކޮށް އިންޖީނުގޭގެ ހެޑް އޭނާގެ ދަ

 ޕޯޓްގެ ލައްވައި އެ މަސައްކަތްކުރުވައި ލާރި ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެއަރ
ވެސް ނައުމަށްއް ގެޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިންޖީނުތަ

 ވާތީ އާއި،ހަވާލުކުރި ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ކަމަށް 

ގެ ދަށުން ގެނައި އިންޖީނުތައް އެއްއަހަރު ނުވަނީސް  4މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ގެ ފޭސް 
ގަޑިއިރު އިންޖީނުތައް ކައިރީ  24ސްޕެއަރ ލައްވަންޖެހި، އިންޖީނުތައް ވިއްކި ކުންފުނީގެ މީހުން 

ނައި ގެ ދަށުން ގެ 4އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ކުރީގެ ފޭސް 
 ވިއްކި  ތައްއިންޖީނުތައް އެއްއަހަރު ދުވަސް ނުވަނީސް ސްޕެއަރ ލައްވަންޖެހި، އިންޖީނު

، މި މަށާއިގަޑިއިރު އިންޖީނުތައް ކައިރީ ޑިއުޓީ ކުރަމުންދާ ކަ 24ކުންފުނީގެ މީހުން 
މި  އި،އިންޖީންތައް ގަތުމުގެ ކުރިން ޗެކް ކޮސްފައިވަނީ އިންޖީނުގޭގެ ހެޑް ކަމަށާ

 02މަހުން  02 އިންޖީނުތައް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ކޮންމެ
 ރުން ގެ އިތުމީއި، މަހަށް އިންޖީނުގެ ހެޑާއި މުހިންމު ޕާރޓްސްތައް ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާ

ން ހެއްޓުބެގައި އެއަރޕޯޓްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް  4ފޭސް 
ޑް ހެއޮންނަނީ އިންޖީނުތައް ވިއްކި ފަރާތުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް އިންޖީނުގޭގެ 

ތިބި  ނުގައިންތަމިކަމުގައިވެސް އެކުންފުނިން ލާރި ނަގައި އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ތަ
ފުން ވައްޒައެމު  ފަދަ މުވައްޒަފުން އިންޖީނުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްމިކަން ކުރެވޭ

 .ލައްވާ ހުރިހާ ފޮށިތަކެއް ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގެ ދަށުން  4ޑިއުޓީ ކުރަމުންދިޔަކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ފޭސް 
ގެނައި އިންޖީނުތައް އެއް އަހަރުނުވަނީސް ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ލައްވަން ޖެހި، އިންޖީނުތައް ގެނައި 

ރި ޑިއުޓީ އަދާކުރިކަން މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން އިންޖީނުތައް ކައި
 ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަތީ އާއި،

ށް ޖެހޭކަމަ ވަންމި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކޮންމެ ދެމަހުން ދެމަހުން އިންޖީނުތަކުގެ ސްޕެއަރ ލައް 
އި، ނެތަތީއާނގެން އެކަން އެބުނެފައިވީނަމަވެސް، މި މައްސަލަާއ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ން ގެ ދަށު 4މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގައި މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ފޭސް 
އިން  2004ނަމަ ގެނެސްފައިވާ އިންޖީނުތައްކަމާއި، އެ އިންޖީނުތައް ގެނައިރުވެސް ހަލާކުވެފައިހުރި

 ތީ އާއި،ދީފައިވާމާތުލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫފެށިގެން މިއަދާހައަށް ބޭނުން ނުކުރޭވޭނެކަމަށް މި މައްސަ

ށިތައް ފޮގެ ދަށުން ގެނައި އިންޖީނުތަކުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން 4ސްރީލަންކާގެ ކުންފުނިން ފޭސް
އެއީ  މަވެސް،ކުރިނަބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިންޖީނުގޭގެ ހެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް

ށް ގޭގެ ހެޑަޖީނުޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން ނުވަތަ އެ އިދާރާގެ އިސްވެރީން އިންމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް
 2/2000 ންބަރުނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނީކަމަށް ނުބެލެވޭނެތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަ

އް ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
-އެންޓި) 13/2008މަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިންގާފައިވާކަ

ވާ ފަދައިން ވަނަ ނަންބަރުގައި( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
ނޑައަ މައްސަލަ  މި ޅައި،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .ނިންމީއެވެ

ފަޅުރަށަކާއި  13ޅ.އަތޮޅުގެ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ފަޅުރަށެއް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރިޒް  13ދ.އަތޮޅުގެ 

ފަޅުރަށްރަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ދ.އަތޮޅުގެ ބައެއް
ހުޅުވާލައި އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެން  ވަރުވާއަށް ދިނުމަށްޓަކައި ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

74 
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އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބާއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު 
ށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ކޮންމެ ރަށަކަ 

އަގުތައް ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަމާއި، ކޮންމެ ރަށަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަނދާސީހިސާބުތައް ވަކި ސިޓީއުރައަކަށް 
ނޑަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް ، ލުމަށްފަހު އެ ސިޓީއުރަ ސީލްކޮށްފައިވާކަމާއި، ސީލް ކަ

މަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އެގްރިކަލްޗަރގައި ފަޅުރަށްތައް ވަރުވާއައް ހޯދު
ނޑައަޅާފައިވާ ވަރުވާ ކޮމެޓީގައި އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ  ކަ
ތަޙުޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް، ދ.މިނިމަސްގަލި އާއި ދ.ވައްލަ ވަރުވާއަށް ނެގުމަށް 

، ދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ދެ ރަށް އެވޯޑް ކޮށްފައިވާކަމާއިހުށަހަޅާފައިވާ އަން
ދ.މިނިމަސްގަލި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 
 އެގްރިކަލްޗަރގެ ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ 

ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތްކަމާއި، އެސިޓީގައި އޭނާ ސޮއިކުރީ، ވަރުވާއަށްދޭ  އެސިސްޓެންޓް
، ރަށްތަކުގެ އެވޯޑިން ލެޓަރގައި ސޮއިކުރަނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކެޓެރީކަން އޭނާއަށް ނޭނގޭތީ ކަމަށާއި

ސޮއިކުރުމުގެކުރިން އޭނާ އެސިޓީ  އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުގައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން
ފޮނުވީ އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުގައި އެމީހުން ސޮއިކުރާނެކަމަށް ގަބޫލުކޮށްފައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު 
ލިބިފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ދ.މިނިމަސްގަލި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ސިޓީގެ 

ޒު ފައިދާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމާއި، އެ ސިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއި
 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީއާއި،

 
އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  ދ. ވައްލަ އެވޯޑްކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ 

ފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ޕަރމަނަންޓް ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އޭރު މިނިސްޓްރީ އޮ
ސެކެޓެރީގެ މަޤާމުގައިހުރި ފަރާތް ކަމާއި، ނަމަވެސް އިސްވެދެންނެވުނު ސިޓީގައި އޭނާގެ ނަމުގައި 
ކޮށްފައިވާ ސޮއިއަކީ އޭނާ ކޮށްފައިވާ ސޮއިއެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ފޯޖްކޮށްފައިވާ ސޮއިއެއް ކަމަށް އޭނާ 

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓް ނުކުރަނީސް،  މިނިސްޓްރީގެ ހުށަހެޅި ބިޑްތައް އެ
އެ ބިޑުތައް ހުޅުވައި،  ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް އެމިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް

 އެވޯޑްލެޓަރގައި ސޮއިކޮށްފައިވާތީ، މިކަމުގައި އޭނާ  އެކި ފަރާތްތަކަށް ރަށްތައް އެވޯޑްކޮށް
ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް  ތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީއަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮ

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ތަޙުޤީޤަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ސިޓީގެ އަސްލު ލިބިފައިނުވާތީ ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލް  ބުނެފައިވާކަމާއި،
ހެދިފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އޭނާގެ ސޮއި ފޯޖްކޮށްފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަމެއް ތަޙުޤީޤަށް 

އް ހޯދިފައިނުވާކަމާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ސިޓީއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެ
ލިބިފައިނުވާކަމާއި، އެ ސިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން 

 ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީއާއި،
 

ގައި  2017އޮގަސްޓު  09މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ވަރުވާ ކޮމިޓީއިން 
ޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ދ.އަތޮޅު ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަ

އިވެލުއޭޓުކޮށްފައިވާކަމާއި، އިވެލުއޭޝަން ޝީޓަށް ބަލާއިރު، އަންދާސީހިސާބުތައް ސީލްކޮށްފައިވާ 
ސިޓީއުރަތަށް އެކޮމިޓީއަށް ގެނައިރުވެސް ސިޓީއުރަތަކުގެ ސީލް ކަނޑާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، 

ލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރަށްތައް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރުމަށް އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެ
ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ  އެސިސްޓެންޓް 

ވަނަ  03ފަރާތް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ، އެކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލްސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
ދަރަޖައިގެ ކުށެއްކަމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ވަޒީފާއިން އޭނާ 

ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި، ވަރުވާ ކޮމިޓީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގައިވެސް، ދ.ވައްލަ އާއި  
ޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ދެ ރަށް ދ.މިނިމަސްގަލިއަށް އަށް އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބަ

އެވޯޑްކުރި ފަރާރްތަކަށް ކަމަށްވާތީ، މިމައްސަލާގައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 
ޑިރެކްޓަރ ރަސްމީ ހައިޞިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ހުއްދަނޫން  އެގްރިކަލްޗަރގެ  އޭރުގެ އެސިސްޓެންޓް

ން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނަޖާއިޒް ފައިދާއެއް ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅެފައިވީނަމަވެސް، އެކަމުގެ ސަބަބު 
ގެ  ))ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު ލިބިފައިނުވާތީއާއި، މި މައްސަލާގައި 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަދި  513
ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި 
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 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެ  ވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 01ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަށް ސްޕަވައިޒަރުގެ މަޤާމަށް 

މީހަކު ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބިޒްނަސް  07މީހަކު އަދި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަޤާމަށް 
( 2013ޖަނަވަރީ  09) DB-I/2013/05-426ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ނަންބަރު 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމުތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު   އިޢުލާންކޮށް އެ
ން އެމަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބިޒްނަސް އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލު 

( 2013ޖަނަވަރީ  30) DB-I/2013/12-426 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ނަންބަރު
އިޢުލާން ކުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން އެ މަޤާމުތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ 

ން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ފުރުޞަތު އޮތްކަ
އިންޓަވިއުއަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު މީހުންގެ މަޤާމަށް 

އެންމެ މަތިން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ އިންޓަވިއު އިން 
މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އަދި ސްޕަވައިޒަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ 

އެ މަޤާމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހަމައެކަނި ކުރިމަތިލީ ފަރާތަށް  ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ތިން މާކްސް ލިބިފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިންޓަވިއު އިން އެންމެ މަ

 DB-I/2013/12-426 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ނަންބަރު
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސްޕަވައިޒަރެއްގެ މަޤާމަށާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަޤާމަށް ( 2013ޖަނަވަރީ  30)

ދުވަހުގެ މުއްދަތައްކަން  12މަހާއި  10ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ހޯދާފައި 
ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު އެ އިޢުލާން 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްްސއަށް ޑިޕާޓްމަންޓަށް 
-DB-426: މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު 07ސުޕަވައިޒަރަކާއި، 

I/2013/05 (09  ީ2013ޖެނުއަރ ) ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަގާމަށ
ފަރާތަކުން  12 ރާތެއްކަމަށާއި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަގާމަށްކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަ

ކަމަށާއި، އެދެމަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު، އެއިޢުލާން 
-DB-426 ބާޠިލްކުރި ސަބަބެއް ނުބުނެ އެދެމަގާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް ނަންބަރު

I/2013/12 :ިފުރަތަމަ އިއުލާނާ ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ، އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއ
ސްޕަރވައިޒަރުގެ މަގާމަށް ހޮވުނު ފަރާތުގެ ދައްތަ މަސައްކަތު މަގާމަށް ނޮހޮވުމާ ގުޅިގެން 

ވަނަ އިއުލާނާ ގުޅިގެން ސްޕަރވައިޒަރެއްގެ  2ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، 
މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ  13މީހުން އަދި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަގާމަށް  05މަގާމަށް 

ކަމަށާއި، ސްޕަވައިޒަރެއްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަގާމަށް، 
ފުރަތަމަ ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހަމައެކަނި ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ ތަޖުރިބާހުރި 

އް ތިއްބާ ކަމަށާއި، އޭނާ އެމަގާމަށް ހޮވިފައިވަނީ އެއްވެސް ގާނޫނީ ގާބިލް ފަރާތްތަ
ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިފައިނުވާ ޕެނަލަކުން އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، 
އެހެންކަމުން އެއީ އައްޑޫ ސިޓީ އަވަށުބޯޑުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ވަކިފަރާތަކަށް 

މަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ ނާޖާއިޒް ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނު
 .މައްސަލަ
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 ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ އިޢުލާން ކުރީ ކީއްވެގެންކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ 
ގުޅިގެންވެސް އަދި ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި، ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެޓެންޑެންޓެއްގެ މަގާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ދީފައިވާ 

އަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ، ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ މާކްސްއަށްވުރެ ގިނައިން ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާ
ގުޅިގެން އޭނާ ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރި ސުވާލުތަކަށް 
ޖަވާބު ދީފައިވާތީކަމަށާއި، އެޓެންޑެންޓެއްގެ މަގާމަށް ހޮވުނު ފަރާތާއި ސްޕަވައިޒަރެއްގެ މަގާމަށް ހޮވުނު 

މާގެކަމުގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނަ ކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ފަރާތާއި ގާތްތި
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ) 2/2000ލިބިފައިވާތީ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބެލެވެން  ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް( ޤާނޫނު
ވަނަ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( 1)ގެ ( ހ)މާއްދާގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ، މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޖަނަރޭޓަރ ސްޕެއާރސް " ޕާރކިންސް"އިން އެކުންފުނީގެ (ސީ.އެސް.ޑަބްލިއު.އެމް)ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

މާރިޗު  02އިޢުލާނެއް ޢާންމުކޮށް،  މެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް އެ ކުންފުނިން އެން
ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަގުހުށަހެޅުމަށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް  2015

ށް އެންމެ މަތިން އަގު އެނގެންއޮތުމާއި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށްބަލައި ޕާރކިން ސްޕެއާރސް ގަތުމަ
ސާޅީސް ތިން ހާސް އަށް ) -/43,884 ޓީ އާ އެކު މުޅި ޖުމްލަ.އެސް.ޖީ %6)ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ސީ ގެ .އެސް.ލިޔު.ޑަބް.ރުފިޔާ އަށް އެތަކެތި ވިއްކުމަށް ބިލްކޮށްފައިވާކަން އެމް( ސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރެއް
އިންވޮއިސްއިން އެނގެން އޮތުމާއި އެ ފައިސާ އެންމެ ( 2015މާރިޗް  15)90039635  ނަންބަރު

މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހަމަ އެދުވަހު ދައްކާފައިވާކަން ޕޭމަންޓް ރެސިޕްޓް 

އި  ބާވެފައިންސީ ގައި ހުރި ކޭބަލްތަކަކާއި، މެޝިނުގެ ސްޕެއަރގެ ތެރެ.އެސް.ޑަބްލިޔު.އެމް
 2015ޗު މާރި 18ހުރި ސްޕެއަރ އާއި އެފަދަ ބައެއް ތަކެތި އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް 

 . ބުނާ މައްސަލަގައި ނީލަން ކިޔާފައިވާ ކަމަށް
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އިން އެނގެން އޮތުމާއި ފްލީޓް ޕަންޕް ސްޕެއާރސް ( 2015މާރިޗު  15)  1400001569 ނަންބަރު
ރުފިޔާ ހުށަހެޅި ( ސައުވީސް ހާސް) 24,000.00ނީ ގަތުމަށް އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަ

ފަރާތްކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް އެފަރާތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަކީ އޮޅުމަކުން ހުށަހެޅުނު އަގެއްކަމާއި 
މާރިޗް  9) 90039418ފްލީޓް ޕަންޕް ސްޕެއަރ ވިއްކުމަށް ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ފްލީޓް ޕަންޕް ސްޕެއަރސް ގަތުމަށް އެންމެ މަތިން އަގުހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިންވޮއިސް އަކީ ( 2015
ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރި އިންވޮއިސްކަން އެނގޭތީއާއި އިސްވެ ބަޔާންކުރި އިންވޮއިސް އަށް ފައިސާ 
ނުދައްކާ ފަސްދުވަސް ފާއިތުވުމުން އެ އިންވޮއިސް ބާޠިލުކޮށް ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން 

ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ )  -/3,180ޓީ އާ އެކު މުޅި ޖުމްލަ .އެސް.ޖީ  %6)ފައިވާ ފަރާތަށް އަގުހުށަހަޅާ 
 90039655ސީގެ ނަންބަރު .އެސް.ޑަބްލިޔު.އަށް ފްލީޓް ޕަންޕްސްޕެއާސް ވިއްކުމަށް އެމް(އަށްޑިހަ ރުފިޔާ

އިންވޮއިސްގައިވާ  90039655އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި ނަންބަރު ( 2015މާރިޗް  16)
ޕޭމަންޓް ރިސިޕްޓް އިން އެނގެން އޮތަތީވެ،  1400001576ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ނަންބަރު 

މިމައްސަލައިގައި ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ނަޒަރުކޮށްބަލާއިރު މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ގައި ބުނާ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000

-އެންޓި) 13/2008ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެ ންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .ނިންމީއެވެ

ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް  2004މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
. ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލ

ރުފިޔާ ( ހަ ލައްކަ) 600,000.00އިސްދޫކަލައިދޫ އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެހީގެ ގޮތުގައި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި، އެ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން -ދީފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އެންޓި

ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެކި އެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން 
ލައްކަ ރުފިޔާ  03ލައްކަ ރުފިޔާ ގެ ތެރެއިން،  06އިސްދޫކަލައިދޫއަށް ދީފައިވާ 
ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި،  03ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު އަނެއް 

ފޫޓްގެ މަސްދޯންޏެއް ގަނެ  60އިސްދޫކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރީގެ ކުޑަކަތީބު .ލ
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ވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ކަލައިދޫއިން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާދީފައި. ލ
ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން އެރަށަށް އައި 

ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ . ޓީމަކުންކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލ
އް އެ އިދާރާއިން ފެންނަން ނެތްކަމަށް އެ އިދާރާއިން ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެ

އިސްދޫކަލައިދޫއަށް ދީފައިވޭތޯ ބެލުމަށް . ލިޔުމުން ޖަވާބުދީފައިވާއިރު، މިފަދަ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލ
ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް މި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި އަމުރުގެ ޖަވާބުގައި، އެ 

އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް . ރުފިޔާ ލ( ހަ ލައްކަ) 600,000.00ސެންޓަރުން 
ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އެ ސެންޓަރުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ފެންނަން ނެތްކަމަށް، ލިޔުމުން 

އިސްދޫކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވިކަން ނޭޝަނަލް . ޖަވާބުދީފައިވާއިރު، މި ފައިސާ ލ
ޓް ސެންޓަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގެން ނެތްހިނދު، މި މައްސަލައިގެ ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަން

އަޞާޞްކަމުގައިވާ ފައިސާ ލިބުނުކަން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު 
ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2/2000 ނަންބަރު

ވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ޢަމަލެއް ހިންގާފައި
( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008 ނަންބަރު

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި  .، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެކަ

އެ ދޯނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ، ކުރީގެ ކުޑަކަތީބުގެ ދޮންބޭބެގެ ނަމުގައި ކަމަށާއި، އޭރު 
ނޑު އެްއބަފާ މީހެއް ކަމަށް  ފައިސާގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަނީ ކުޑަކަތީބުގެ މަންމައާ އެއްބަ

 .ނާ މައްސަލަބު

ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ފެމިލީ .މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގއ
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި  2010އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން 
ނޑު، ފައިލް ބަހަ 1ގަނެފައިވާ ހަރުމުދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   1އެއަރކޯން،  1އްޓާ ހަރުގަ

ނޑި، 4ޑައިނިންގ މޭޒު އަދި  1، ޖަގް ކެޓްލް 1ރެފްރިޖަރޭޓަރ، މޮބައިލް ފޯނު، ހިމެނޭއިރު، މި  1ގޮ
ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ތިން ފަރާތުން އަގުބެލުމަށްފަހު 

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ  2010
ގަސްތުގައި ހުސްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުނުކުރެވި ބާކީ ހުރި ފައިސާ 

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 2010ޚަރަދުނުކުރުމަށް ޑިސެމްބަރ 
ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް .އަންގާފައިވަނިކޮށް، ގއ

 އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަސް ނިމެމުން ދަނިކޮށް  2010ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި ކަން އެ 31ޑިސެންބަރު  2010ރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކަމަށާއި، މިތަކެތި ގަތުމަށް ޚަރަދުކު
ސެންޓަރުގެ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭފޮތުން އެނގެންއޮތްހިނދު، ހަމައެމޭރުމުން، އެ ފޮތުގައި 
ހުއްދަދިންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާހިނދު އަދި ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ނުވަތަ 

ދަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭތީ، މިތަކެތި ގަތުމުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ކޯޑަކުންކަމަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަ 
ބުނަން ނޭނގޭކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި އަދި ހަމައެހެންމެ، ފެމިލީ 

ފައިވާކަމަށާއި އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ހަރުމުދަލެއް ނުގަންނަތާ ތިން އަހަރު ވެ
އެތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ބޮޑެތި ބުރޫތަކެއް އަރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން 
ނޑު ފަދަ ޟަރޫރީ ތަކެތިވެސް އެ ތަނުގައި ނެތުމުގެ  ސެންޓަރަށް ގަންނަ ތަކެތި ބަހައްޓާނެ ހަރުގަ

ލާކުވުމާއި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ސެންޓަރުގައި ހުންނަ ސްޓޭޝަނަރީފަދަ ތަކެތި ހަ 
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑި މޭޒު ފަދަ ތަކެތިވެސް މަދުވެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ 
ޙާލަތަށް ސެންޓަރުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވާތީ، އެފަދަކަންތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް 

ގުޅައިގެން ވާހަކަދެއްމުން، ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހުރިނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް  ފެމިލީގެ ފަރާތްތަކާ
ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ހިންގުމާ .އިރުޝާދު ދީފައިވާކަމަށާއި، ގއ

ރުމަށް ފަރާތުން އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކު  ޙަވާލުވެހުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން އަންގާފައިވަނިކޮށް، ބަޖެޓް ހުސްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި 
ނޫންކަމަށާއި، އޭނާގެ މަޤްޞަދަކީ އެ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު 

ދީފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ކުރިއަށްގެންދިޔުންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު 
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ (، 2010ޑިސެންބަރު  21) 14/2010އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 

ގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ 2010
ބަޖެޓުގައި ބާކީހުރި ފައިސާ ޚަރަދުނުކުރުމަށް ސިދާ ނުކުތާތައް ކަމަށާއި، އެ ސަރކިއުލަރގައި، 

އަންގާފައިނުވާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން، ބަޖެޓުގައި ހުރި ފައިސާ 
ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން . ހުސްނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ސަރކިއުލަރ ގއ

ނިޔަލަށް އެސެންޓަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުނުވެ ހުރި ފައިސާ ގަސްތުގައި ހުސްކޮށްލުމުގެ 
ބޭނުމުގައި ވަރަށް އަގުބޮޑު ހަރުމުދާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގަނެފައި 

ގެ ބީޓީޔޫ 13،000ފޫޓުގެ ހިޓާޗީ އައިސް އަލަމާރިއަކާއި،  5ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި 
ނޑި ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ  4ހިޓާޗީ އެއަރކޮންޑިޝަނަރއަކާއި، ޑައިނިންގ ޓޭބަލަކާއި،  ގޮ

 .މައްސަލަ
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ނު ހަލާކުވެފައިހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ސެންޓަރަށް ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ފެކްސް މެޝި
ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ . ލިބިފައިނުވާކަމަށް، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ގއ

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން ގަނެފައި މިވާ ހަރުމުދާ، ގަތުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ 
ސްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތް އެ ސެންޓަރު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ އޮތްކަމަށް އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހު

ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި މިއީ އޭނާ ހެޔޮނިޔަތުގައި ގަނެފައިވާ ތަކެތިކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން 
ގޮތެއްގައި މިތަކެތި އޮތުމުންނާއި މިތަކެތި ގަތުމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، ޖުމުލަ

އޯއިންކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިލް ބަހައްޓާ .ޓީ.ގަނެފައިވަނީ އެސް
ނޑު ޖަހާފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މި ފަރާތާއި އެ ސެންޓަރު ހިންގުމާ  ހަރުގަ

 ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތްހިނދު، ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތާ ދެމެދު އެއްވެސްކަހަލަ 
މި މައްސަލައިގައި އެ ސެންޓަރު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 
ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ރު ނަންބަ
 13/2008ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަރުގައިވާ ވަނަ ނަން( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި  ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ 
 2013އޮގަސްޓް  15އޯ ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް .އީ.ސީ

އިން އެކުންފުނީގެ ބައެއް MEMO-CEO/2013/186ގައި ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު      
 އޯ .އީ.މަޤާމުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ސީ

ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ ފަރާތުން އާންމުކުރާ ނުވަތަ ފޮނުވާ ލިޔުންތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ 

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ ސޮއިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ އެކި 
ގައި ފޮނުވި މެމޯއެއްގައި އޮންނަނީ، އެކުންފުނީގެ  2013އޯގަސްޓް  15ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް 

ރުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރި ކަމަށާއި، ގެ މަޤާމުގެ ނަން ޕޯޓް މާސްޓަ(ހާބަރ މާސްޓަރ)ކެޕްޓަން 
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގެ ނަން ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރި 
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި އޮންނަގޮތުން ނަމަ މެނޭޖަރ ލެވެލުން ފެށިގެން 
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އާންމުކުރާ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން 
ންފުނީގެ ހުރިހާ އޯ ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ ފަރާތުން އެ ކު.އީ.މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ސީ

-MEMOގައި ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު      2013އޮގަސްޓް  15ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް 
CEO/2013/186  ިއިން ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ނަން ބަދަލުވިކަންވެސް އަންގާފައިވާކަމަށް މ

ޓެޑްގެ ކެޕްޓަން ހުރި ހާބަރ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތިއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމި
މާސްޓަރގެ މަޤާމުގެ ނަން ޕޯޓް މާސްޓަރގެ ނަމަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އޭނާގެ މުސާރައަށް 
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަމާއި އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގެ ނަން ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ 

ވީނަމަވެސް، އެ ފަރާތުގެ މުސާރައަށްވެސް އެއްވެސް ގެ ނަމަށް ބަދަލު ކޮށްފައި(އޯ.އޯ.ސީ)އޮފިސަރ 
ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕޭސްލިޕުތަކުން އެނގޭތީ، މިމައްސަލައިގައި، 

ގައި ބުނާފަދަ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިން 

( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ

ޅެއްގެ ދަށުން، ނޫނީ ރައީސް އެގްޒެކަޓިވް ލެވެލް އަށް އޮންނާނީ ބޯޑުގެ ނިންމުމަކާއި ލަފާފު
އޮފީހުގެ ބަސްފުޅެއްގެ ދަށުން ފިޔަވައި އެހެންގޮތަކަށް އެގްޒެކަޓިވް ލެވެލްގެ މަޤާމެއް 
އުފައްދައި މީހަކު އައްޔަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ވީމާ، މިއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

އިގެން އުޅޭ މަޤާމުތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ އުފައްދަ
 .ވުމާއެކު، މިއީ އޭނާ ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރު  2009އަދި  2008މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ޓަގްބޯޓްތަކާއި ބާޖުތަކުގެ މަރާމާތުގެ ގިނަ  ސީގެ.ސީ.ޓީ.ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެމް

އެ ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއި . މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ 
ސީއިން ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތައް .ޓީ.ޓީ.އެފަރާތަށް އެމް
އެގޮތަށް އެކަން ދިމާވަނީ އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ . ކުރެވެއެވެމަދުކަމަށް ފާހަގަ 

ދަތުރުތަކުގައިކަމަށްވާތީކަމާއި، ނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން އެ 

ސީގެ ބޮޑުހިލަ އުފުލާ ބާޖުގެ ޑެގުގެ ރިޕެއަރިން މަސައްކަތް ކުރޫން ލައްވާ .ސީ.ޓީ.އެމް
ކުރުވުމަށްފަހު މިމަސައްކަތްތައް ކުރީ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަންގެ ރަހުމަތްތެރި ކުންފުންޏަކުން 

ތިންހާސް ) 3500އްކަތަށް މި ކުންފުނިން ބިލްހަދައި، މިބިލްތަކަށް ކަމަށްހަދައި، މި މަސަ
އާ ދެމެދު ޔޫއެސް ޑޮލަރު ނަގައި ( ހަތްހާސް ފަސް ސަތޭކަ) 7500އާއި (ފަސް ސަތޭކަ

މިފައިސާ ތިން ފަރާތަކުން ބައިއަޅާ ބަހަމުންދާކަމަށާއި، މިފައިސާވެސް ޙަވާލުކުރަނީ ލޯކަލް 
ސިއްރު މިޓަގުގެ މަސައްކަތްކުރި ކުރޫންނަށް އެނގޭނެކަމަށް ފަރާތްތަކަށްވުމުން މިކަމުގެ 
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އި މަސައްކަތްކުރި ކެޕްޓަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީއަށް ހުށަހަޅާ އިންވޮއިސްތަކުގައި ޓަގުބޯޓްގަ
ހުންނާނެ ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ  އަދި ޗީފް އޮފިސަރ ސޮއިކޮށްފައި ހުންނާނެ ކަމަށް 

އެގޮތުން މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ. 
މަސައްކަތްތައް ސެޓިފައިކޮށް އެމްޓީސީސީގެ ޓަގް ބޯޓްގެ އިންވޮއިސްތަކުގައި އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ 

ނޑު ޖަހާފައިވާތީއާއި،  މާސްޓަރ ނުވަތަ ޗީފް އޮފިސަރ ނުވަތަ ޗީފް އިންޖިނިއަރ ސޮއިކޮށް ތައްގަ
ނޑު ޖަހާފައިވާކަން  ބައެއް އިންވޮއިސްތަކުގައި ދެ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށް ތައްގަ

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސީގެ ޓަގްބޯޓްތަކާއި ބާޖުތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރި ކުންފުންޏަށް .ސީ.ޓީ.އެމް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކުގައި ފައިސާ ޙަވާލުވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ 

ގަނޑު ޖަހާފައިހުންނަނީ ޓަގުބޯޓް ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ފައިސާ ބަލައިގަނެ ސޮއިކޮށް ތައް
ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާއިރު، އެފައިސާ އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް ގެންދިއުމަށްކަން 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް  ،ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގައި އަތުންލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި
އިސާއާ ޙަވާލުވެ، ސޮއިކުރަނީ ޓަގުބޯޓް ރާއްޖޭން ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުން ފަ

ސީގެ ޓަގްބޯޓްތަކާއި ބާޖުތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރި .ސީ.ޓީ.އެމްބޭރަށްދާއިރު، އެފައިސާ 
ޙަވާލުކުރުމަށް ގެންދިއުމަށާއި، އަދި އެފައިސާ ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކުންފުންޏަށް 

ޓަން ނުވަތަ ދަތުރުކުރާ އިސްފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަނީ ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފަރާތުން ޓަގު ބޯޓްގެ ކެޕް
ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން އިސްވެދެންނެވުނު 
ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ފޮނުވި ގޮތާއި، އެފައިސާ އެކުންފުންޏަށް ލިބުނުކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން 

ވަނަ އަހަރު  2009އަދި  2008ޝަނުން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވިނަމަވެސް، މިކޮމި
އެކުންފުނިން އިންވޮއިސްކޮށްފައިވާ ފައިސާ އެފަރާތަށް ލިބުނުކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް ފައިސާއެއް 

ވާ ފަރާތްތަކުން ނުލިބިގެން އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައި

 .ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހެއް މައްޗަށް ބުނާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި 
މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ

އި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގަ 2000/2
-)އެންޓި 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކު ލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ންޑް އެނޭންސް ފް ފިމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮ
ސް ފޯސް ފެންޓްރެޜަރީގެ ހުއްދައާއެކު، ބަންޑާރަކޮށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑި

 2013، ކަތްނުމުގެ މަސައްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކައްކައި ކާން ތައްޔާރުކޮށްދި (އެފް.ޑީ.އެން.އެމް)
، މަވުމުން ތު ހަވަނައަހަރު، ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މާރުކޭޓް ހޮޓަލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަ

ކަތް ސައްއެފްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކައްކައި ކާން ދިނުމުގެ މަ.ޑީ.އެން.ބަންޑާރަކޮށީގައި އެމް
 ޕްކޯއާ އެ ސް، ސިއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެ(ކޯސިފް )އިޢުލާނުކުރުމެއް ނެތި، ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް 

 ފިނޭންސް  އޮފް  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ ހޯދައިގެން، މިނިސްޓްރީ
އި، ގަމިމައްސަލައި އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދައާއެކުކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ،

ދަ ގައި ބުނާފަ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު  މުން،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތު

( 1) ގެ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 
ކަމަށް ސަލައެއްވާ މައްނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު ވަނަ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ

ން ފައިބަންޑާރަކޮށީގައި ތިބޭ ސިފައިންނަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް، ސި
ވެރި ނީ ވާދަ އިވަ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމަވާފަޙިއްސާވެގެން އުފައްދާފައިވާ ސިފްކޯ ކުންފުންޏާ 

 .ބީލަމަކުން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ލި ފުޓްބޯޅަ ދޫ އީދިގަ ހިތަ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑޫސިޓީގެ
ނޑުގެ   އްޑޫސިޓީ ޓަކައި އަފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ( 02ފޭސް )ދަ

އޮގަސްޓް  EC/IUL/2014/142 (25-426 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އެއިދާރާގެ ނަންބަރު
  ސާފުކުރަން ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާއިރު، މަޢުލޫމާތު  11އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ( 2014

އިރު، ށްފައިވާންކޮގެ ތަފްޞީލް ބަޔާޚާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މަސައްކަތު 
 ކިއު .އޯ.ދި ބީމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެކު ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމް އާއި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން އަ

 03އިން ގެ ތެރެތްތަކުދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާ
ރާތާ ބުނު ފަ ލިކްސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާ

ލަ މުގެ ޖުމްސްވުއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާވާތީއާއި، މިއެއްބަ
( ތްލާރި ތްދިހަ ހަހަ ހަރުފިޔާ ހަހަތަރުލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދި) 435,876.77އަގަކީ 

 21އިޓް ސަމަސައްކަތު ، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމަށްވާތީއާއި( ސާޅީސް) 40
 ސައްކަތް ވާތީ، މިމަވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަވާލުކުރެވިފައި  2014އޮކްޓޯބަރ 

ނޮވެމްބަރ  29ތިން ބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަނިންމަން ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވަނީ އެއް
 ވަނަ ދުވަހަށްކަމަށްވާތީއާއި، 2014

އެދުމާ  ތުންއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާ 
ށްވާ އަ 15%ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 

( ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ދެ ލާރި ) 65,381.52
 ދީފައިވާތީއާއި،

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް 
ސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތް އައްޑޫސިޓީ ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ތިން ބިލެއް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން، މަ

ގެ ސިލް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ކުރިމަތިން އޮތް ބިމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުން
 އްކަތް މަސައެއްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަނަމަވެސް އިދާރާއިން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސަ
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 282,859.45ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު، މިތިން ބިލުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ 
އައްޑޫސިޓީ ( ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ފަސް ލާރި )

މިތިން ބިލްގައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާތީއާއި
ފަންސާސް ތިންހާސް ތިރީސްފަސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ) 53,035.98އުނިކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ 

 65,381.52ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މިއީ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި (އަށްލާރި
 12,345.54އަށްވުރެ ( ރުފިޔާ ފަންސާސް ދެ ލާރިފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް)
ގެ ކުޑަ އަދަދެއްކަން (ބާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ހަތަރު ލާރި)

ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން 
 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ކަމައް މަސައްކަތް ހުއްޓާލިފަހުން އެފަރާތުން

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހެޅި ތިން ބިލްގައި ރިޓެންޝަން ، ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާއިރު
( ސަތާރަހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްރުފިޔާ ސަތާރަ ލާރި) 17,678.17ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބަހައްޓާފައިވާތީއާއި، ރިޓެންޝަން ފައިސާ ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓީ 
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް އެ ފަރާތުން އެދިފައި ނުވާއިރު، ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

ހޭ ބަހައްޓާފައިވަނީ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބެންޖެ 
އަށްވުރެ ( ބާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ހަތަރު ލާރި ) 12,345.54
އިތުރު ( ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ދެރުފިޔާ ފަސްދޮޅަށް ތިންލާރި ) 5,332.63

 އަދަދެއްކަމަށްވާތީއާއި، އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްވާ ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާއިންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހެޅި ތިން 
ބިލަށްވާ ފައިސާގެ އިތުރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައި 

 ނުވާތީއާއި،

ނޑުގައި ހެދި ހަޓް ހުރިތަނުގެ ގޮތުން ބިމުގެ ބޮޑުބައެ އް ގެއްލިގެންދާތީ، ދަނޑުގެ އެހެން ތަނަކަށް ދަ
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ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2015ނޮވެމްބަރ  20ހަޓް ބަދަލުކުރަން 
ވަނަ ދުވަހު  2015ފެބްރުއަރީ  11ނިންމާފައިވާތީއާއި، އާ ހަޓް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކުރެހުން 

ވާފައިވާއިރު، މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތައް ފޮނު
ސޯޅަހާސް ) 16,557.20އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނެ ގޮތަކަށް އާހަޓް ހެދުމަށްޓަކައި  10%ޖުމްލަ އަގުގެ 

ގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވީ ނަމަވެސް، ހަޓް އެހެން (ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ވިހި ލާރި 
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި، އާހަޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށްވާ ތަނަކަށް 

ފައިސާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފިނޭންސް ސެކްޝަނުން ދޫކޮށްފައި ނުވާކަން 
ނަކާމެދު ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ހަޓް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާއިރު، ހަޓް ބަދަލުކުރާނެ ތަ

މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި، ހަޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ 
 ކައުންސިލްގެ އިޙްމާލުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

ލުކުރެވުނު ގައި މަސައްކަތު ސައިޓް ހަވާ 2014އޮކްޓޯބަރ  21މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާ 
 109 ވަނަ ދުވަހުގެ އިތުރަށް 2014ނޮވެމްބަރ  29އްކަތް ނިންމަން ދީފައިވާ ނަމަވެސް، މަސަ
ނޑުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެކަން އެ ފަރާތު  2015މާރޗް  18ދުވަހުގެ ފަހުން  ން ގައި، ދަ

ނޑަށް ކަރަންޓުލުމުގެ އިން މް ތިޒާއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ނަމަވެސް، ދަ
ފައިވާތީ، އެ ގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން އެދި  2015މެއި  04މަށް ހަމަޖައްސައި ދިނު

ނޑުގެ މަސައްކަތްކޮށްފަ ކަން އިވާ މުއްދަތާ ހަމައަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ދަ
 އެނގޭތީއާއި،

ނޑުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން  ( ހަތެއް) 07ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2015ޖުލައި  22ދަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް 

 235ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވަނީ މަސައްކަތު ސައިޓް ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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ނޑުގެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތު ން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ދުވަހުގެ ފަހުންކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ދަ
 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

ނޑުގެ  ކަތަށް ގެނަވުނު ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައް( 02ފޭސް )އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަ
އް ސް އެތަވަނީވެބަދަލުގައި ކަންތައް ކުރަންވީގޮތް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންގާފައި

ރޭގައި ތު ތެއްވީފަހުން ކަމަށްވި ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި ދުވަސްތައް މުއްދަދުވަހެ
ގެ ސައްކަތު މައިވާ ނުހިމެނޭކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ކޮށްފަ

ސިޓީ އްޑޫއަތީ، އިތުރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ައއްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދީފައި ނުވާ 
ނޑުގެ   2/2000 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު( 02ފޭސް )އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަ

އް ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ންބަރު ނަނޫނު ޤާ ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެންގެންނެތަތީ، މިމައްސަލައިގައި، 

އް  ޢަމަލެ ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000
-އެންޓި) 13/2008 ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު

ވާ ފަދައިން ވަނަ ނަންބަރުގައި( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
ނޑައަ  މި މައްސަލަ  ޅައި،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .ނިންމީއެވެ

ގެ  އޮފީހު ރަލްގެމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އޮޑިޓަރ ޖެނެ
މަދަނަ ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ( 2014އޮގަސްޓު  26) SPE-2014-50(D)ނަންބަރު    

ނޑައެޅިގެން ދައްކަން ނުޖެހޭ ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާކަމަށް ނުވަތަ  އިސާގެ ފައިވާ ފައްކާ ދަރިޕޯޓްގައި ކަ
ން އިނުވާކަ ކޮށްފަތެރެއިން ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން 

 ތީ އާއި،ފާހަގަކުރެވޭ

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގައި ވާގޮތުން  މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަ
ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު ޚިދުމަތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް 
ހޮސްޕިޓަލް މެމޯތަކާއެކު އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަށް ބިލް 

ވެސް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، ޕްރައިވެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ 
ހޮސްޕިޓަލަކަށް  އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ބިލާއެކު މެމޯތައް 
ހުށަހަޅާފައިނުވަނީސް ކަމަށާއި، ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ 

83 



 

84 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

، މަށްވާތީކަޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެއިރު ހަދާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑި
ސާ ހޭ ފައި ނުޖެއެއިރު މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ދައްކަން

ފީހުގެ ސް، އެ އޮނަމަވެރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް އެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓް 
ންދިރާ އި، ށާއިކަމައޮޑިޓުގައި ބަލާފައިވަނީ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަން ހިނގާފައިވޭތޯ 
ޖެހޭ ނުއްކަން ދަޏަށް ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުން

ށް އެލައި، ށާއިއެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވޭތޯ ބަލާފައިނުވާކަމަ ފައިސާއެއް
 31އިން  2008އޮގަސްޓު  27)އިންޝުއަރެންސްއިން މަދަނަ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ހުއްޓާލުމާ ހަމައަށް 

ސް ދެ ފަސްދޮޅަ) -/62,541,299އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ( 2011ޑިސެންބަރު 
 އިވެޓް އަދި ޕްރަ( މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ 

 ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް ފަސްދޮޅަސް އެއް މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ) -/61,466,538ހޮސްޕިޓަލަކަށް 
އި ރިޕޯޓުގަ ޑިޓްސަ އޮދައްކާފައިވާކަމަށް މަދަނަ ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއް( ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ރުފިޔާ 

މަށާއި ނުވާނޭކަ ފައިފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދައްކަން ނުޖެހޭ ފައިސާއެއް ވޭތޯ ބަލާ
ކަން ކާފައިވާ  ދައްއަދި ދައްކަން ނުޖެހޭ ފައިސާއެއް އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް އިން އެ ދެ ހޮސްޕިޓަލަށް 

 އި،އޮފީހުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއެނގެން ނެތްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ހޯދާ   ފަރުވާ ލްގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސިޓީގައި، މަދަނައިގެ އުޞޫލުތަކުގައި މެމޯ ނުވަތަ ބި 
ކުގެ ފަރާތްތަ  އި އެފަރާތުގެ ސޮއި ކުރުވަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މެމޯ ނުވަތަ ބިލުގަ

ރުވާ ހޯދާ ވާތީ، ފަ ށްފައިކަން އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން އޮޑިޓަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮސޮއި ކުރުވާފައިވާ 
 ޔުންތައް ނެ ލިފަރާތުގެ ސޮއި މެމޯ ނުވަތަ ބިލްގައި ކުރުވިކަން ނުވަތަ ކުރުވާފައި ނުވާކަން އެނގޭ

 ،ތީ އާއިރެވޭކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހުން އެއިރު ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަ

ގައި  2014ފެބުރުވަރީ  12އެލައިޑް އިންށުއަރެންސް ކުންފުނިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

ހޯދި ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއްކަން  ބިލްތަކަކީ، މަދަނައިގެ މެމްބަރަކު 
ދެނެގަނެވޭނެފަދަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން، މަދަނައިގެ މެމްބަރުން 
ހޯދާފައިނުވާ ޚިދުމަތްތަކަށް އެމީހުންގެ ނަމުގައި ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ބިލް ހަދައިގެން 

 ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށާއި، މަދަނައިގެ ޕްރޮގްރާމް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ
 62,541,299.00ފެށިގެން ހުއްޓާލުމާ ހަމައަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 

ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ  61,466,538.00ރުފިޔާ އަދި ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލަކަށް 
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ.
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މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ، ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި
ކީ އިލެކްޓްރޯނިކަލީ ބަލަހައްޓަމުން ބަޔާންކޮށްފައި ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލުން ހަދާ މެމޯތަކާއި ބިލްތަކަ

ގެންދާ ގޮތަށް ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށާއި، މެމޯގައި ހިމެނޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ބިލުގައިވެސް ހިމެނޭ 
މަޢުލޫމާތު ކަމަށްވާތީ މެމޯތައް ގެނެސްގެން ބަލައި ޗެކްކުރުމަކީ ބިލްތަކުގެ ޞައްޙަކަން އިތުރަށް 

ންފުންޏަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށާއި، ޚިދުމަތްތައް ދޭއިރު އެ ކުންފުނީގެ ބެލޭނެކަމެއް ކަމަށް އެ ކު 
ސިސްޓަމްގައި މެމޯ ނަންބަރު ލޮގް ކުރުމަށްފަހު ބިލްގައި އެ މެމޯ ނަންބަރު ހިމަނާގޮތަށް 
އަންގާފައިވާނޭކަމަށާއި، ބިލްތައް ޕްރޮސެސް ކުރާއިރު މެމޯ ނަންބަރު ލޮގް ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު 

ލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ވަކިން ބެލެމުންދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މައްސަ
 ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،

 2011ދި އަ  2010، 2009، 2008)މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގައި 
އިސާ ފަގައި، ށުގައިވާ ދެވަނަ ޕޮއިންޓު މި ސުރުޙީގެ ދަ" ބިލް ކުރުން( "ވަނަ އަހަރުގެ އުޞޫލުތައް

މޯ ވަތަ މެލް ނުބި ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލާއެކު ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރި ހުރިހާ 
ހެޅުމަކީ މޯ ހުށަކު މެފޮނުވަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެއިން ދޭހަވަނީ ބިލާއެ

އް އް ލިޔުމެސް އެއި، އުޞޫލުގައި ވަނީ މެމޯ އަދި ބިލްގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެމަޖުބޫރު ކަމެއް ނޫންކަމާ
 ފޮނުވުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގައި  ބޭސްފަރުވާދޭ "އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަ
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ "ރުޙީގެ ދަށުން މި ސު" މަރުކަޒުތަކުގެ ޒިންމާ އާއި ކަންކުރަންވީ ގޮތް

މިފަދައިން " ޑީ ކާޑުގައިވާ ފޮޓޯ އާއި ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެކަކުތޯ ބެލުން.އައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ދެވޭ ފަރާތަކީ މަދަނައިގެ މެމްބަރެއްތޯ 

ށް ދިޔުމަށް މަދަނަ އުޞޫލުތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްގެން ކުރިއަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،

އި ޓަލުންނާސްޕިހޮމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް 
 ދަނައިގެ އި މަ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލަކުން އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކުގަ

 ފައިނުވާ ހޯދާ  މެމްބަރުން މެމްބަރުން ނޫން ފަރާތްތަކުން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ މަދަނައިގެ
ކާފައިވޭތޯ އް ދައްއިސާއެޚިދުމަތްތަކަށް ބިލް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ އާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަ

ދުމަށް ދާއެއް ހޯ ފައި ބެލޭނެ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިޒު
ނެ  ބެލެވޭކަމަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު 

 2/2000މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އް ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

-އެންޓި) 13/2008ޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމި
ވާ ފަދައިން ވަނަ ނަންބަރުގައި( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަ  މި މައްސަލަ  ޅައި،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .ންމީއެވެނި

ޤީޤުގައި ގެން ތަޙު ގުޅި މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިމައްސަލައާ
ން މިގްރޭޝަ ސް އިހޯދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި މޯލްޑިވް

 ދޭސީންގެ ރު، ބިލޭޝަންއަށް ބަލާއިއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ރިކޮންސި 
ކަށް އަނބުރާ ވަނަ އަހަރު އެފަރާތްތަ  2013އަތުން ބަލައިގަތްފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ހަ ފަސް ހާސް ތިރީސް އަށް މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ހަތްދި) 38,875,528.05ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ 
 ން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،ކަ ( ފަސްސަތޭކަ އަށާވީސް ރުފިޔާ ފަސް ލާރި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި، 
ގައި ހިމަނާފައިވަނީ ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރީފަންޑްކޮށްދެވުނު ފައިސާގެ ގޮތު

އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ނުވަދިހަ ތިން ) 158،493،177
ރުފިޔާ ނަމަވެސް، ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ( ހާސް އެއް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް

ސިސްޓަމުން ނަގާފައިވާ ޖެނެރަލް ލެޖަރ އިން ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރީފަންޑްކޮށްދެވުނު 
ތިރީސް ނުވަ މިލިއަން އެއް ސަތޭކަ ) 39،131،978ސާގެ ގޮތުގައި ދައްކަނީ ފައި

ރުފިޔާ ކަމުން، ބިދޭސީންގަށް އަނބުރާ ރީފަންޑްކޮށްދެވުނު ފައިސާގެ ( ހަތްދިހަ ހަތެއް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނުގައި ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާ  2013ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރީފަންޑްކުރެވުނު ފައިސާކަމަށް 
ކާ ން ދައްޖަރ އިހިމަނާފައިވާ އަދަދާއި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ނަގާފައިވާ ޖެނެރަލް ލެ
ސިޓް ގެ ޑިޕޮދޭސީންއަދަދުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް އައިސްފައިވަނީ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގައި ބި 

ގެ  ފައިސާ އި އެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއާފައިސާ ޖަމާކުރާ ކޯޑުތަކަށް އާމްދަނީގެ
 ގަ އެކުވެ ފާހަ  ތެރެއިން އެފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޕްލަސް އަދި މައިނަސް

ށް މި ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވުމުންކަމަ 2013ބެލެންސިންގ ފިގަރ އެއް 
އިސާގެ ސިޓް ފަ ޑިޕޮށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާފައިވާމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަ 

ވަނަ  2013އިން ތެރެއިން އެފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
ދޭސީންގެ ހަރު ބި ވަނަ އަ 2013އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަކީ 

ނޑުމުން ދަދު ކެއަ އިވާ އަތުން ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަދުން އެއަހަރު އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދީފަ
ޓްއިން ޓޭޓްމަން ގެ ސް ލިބިފައިވާ އަދަދެއްކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް

މާއި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވު) 2/2000ރު އެނގެންއޮންނާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަ 
ޤީޤަށް ންގެ ތަޙްކޮމިޝަގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި( މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ކުށެއް ބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނު ވަނަ ނަން( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދާއި ޖެނެރަލް ލެޖަރއިން 
އެއް ސަތޭކަ ނަވާރަ މިލިއަން ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް ) 119،361،199ދައްކާ އަދަދާއި 

ރުފިޔާގެ ފަރަގުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ( އެއް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް
މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ކަމާގުޅޭގޮތުން ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން 

 .ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށާ ފެންސް .މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކ
ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުންޏަކާއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައި އެ ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް 
ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ގުޅިގެން 

ލަ މިއްވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ ސިންގަޕޯރގެ އަމާފުށީ ޖަލުގެ ބޭރު ފެންސް ހަދާފައި.ކ
  ވަރަށް ވުރެކުންފުންޏަކުން އެ ފެންސް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރި ދަލަކީ ހުށަހެޅި ސާމްޕަލަށް

ލާކުވެ  ހަބޮޑުތަން ފެންވަރު ދަށް ދަލެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެފެންސް ތަންތަނުން 
 ދަބަރުޖަހާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ހުއްދައާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއާ އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު 
ވަނަ ދުވަހު  26މާރިޗު  2006މުގެ މަސައްކަތް މާފުށީ ޖަލުގައި ވަށާ ފެންސު ޖެހު.ކ

އެސް ޑޮލަރަށް .ޔޫ( އެއް މިލިއަން ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް) 1,066,650.00
ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރިޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި  27މާރިޗު  2006ޙަވާލުކޮށްފައިވަނިކޮށް، 

މާފުށީ ޖަލުގައި ފެންސް .ޒްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ކބޭފުޅަކު އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާ
ޖެހުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ފެންސް ޖަހާނަމަ ސެކިއުރިޓީ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް 

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތައް ތަޅާލަން ޖެހުމާއި ޤައިދީން ފިލަން .ދިމާވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން ކ
ހަވުންފަދަ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އިސްވެދެންނެވުނު ސުޕްރިންޓެންޑެންޓްއަކީ ފަސޭ

ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މިނިސްޓްރީ 
ވޭކަމާއި، އެ ސިޓީއަށްފަހު އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެ 

މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް އެޑެންޑަމެއްގެ ގޮތުގައި ގޭޓް ހައުސްއަކާއި .ކ
އެސް ޑޮލަރު .ޔޫ( ފަސްލައްކަ ދިހަހާސް)  510,000.00ފެންސަށް އިތުރުކުރި މިންތަކުގެ މަސައްކަތް 

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، "ލުކުރަމުންދިޔަ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ އެއިރުގެ ޢަމަ
ގައިވާ ގޮތުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން "ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު

 %10އަލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ހަމަ އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 
ރެ އިތުރުވާ ޢަދަދެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، އިތުރު މަސައްކަތެއް މަސައްކަތް އަށްވު

ކުރަމުންދާ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރާނަމަ ޙަވާލުކުރާނީ ނަގަންޖެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ 
ދަނިކޮށް އެތަނުގައި  މާފުށީ ޖަލުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް.ނެގުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި، ކ

ޢިމާރާތެއް ކުރަން ޖެހުމުން، އެ ޢިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވެސް ފެންސް ޖަހަން ބޭނުންވުމުން ފެންސަށް 
ބައިތަކެއް އިތުރުކުރުމާއި ގޭޓްހައުސްއެއް ޢިމާރާތްކުރުން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވޭރިއޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި 

 އުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، ޙަވާލުކުރީކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަ
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ގެ ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް  2008
ލައި ޖު 2008 ޓްއަށްމާފުށީ ޖަލުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކޮންސަލްޓަން .ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކ

( ދިހަހާސް ފަސްލައްކަ )  510,000.00 އިސްވެދެންނެވުނުވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި  07
މެހެން  ކޮންއެސް ޑޮލަރަށްވާ އިތުރު މަސައްކަތް ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ.ޔޫ

އް ފެންސަށް އިތުރު ކުރަން ޖެހުނު ބައެއް އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގޭޓް ހައުސްއެ
ން ބަސްވެގެ އެއްއްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންއިތުރުކުރުމަށްކަމާއި، މި ދެ މަސަ

 ކޮން ވެސް އެއީނަމަ އެކަމަށް ފައިސާ ހަމަޖައްސައިގެންކަމަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ
މި އި، ނުވާތީއާފައިފަރާތްތަކެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް ކަށަވަރުނުވުމާއި އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލިބި

އިތުރުން  ންޑަމްގެއެޑެ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، އެގްރިމެންޓަށް އިތުރުކުރި
 އެސް ޑޮލަރުގެ ފައިސާ .ޔޫ( ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް) 177,240.00

އިދީން ންހެން ޤަ އަރުނުކޮށްސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާއިރު، އެގްރިމެންޓަށް އެޑެންޑަމެއް އިތު
މާފުށީ .އާއި، ކވޭތީބައިތިއްބާ ބައުންޑަރީގެ ފެންސުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެ 
ރީ މިނިސްޓް  ނާނީޖަލުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ހުން

ންގެ ފުޅުބޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބައްލަވާފައި އެ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް
ޙްޤީޤަށް އިގެ ތައްސަލަމަޝްވަރާގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުން މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވުމުންކަމަށް މި މަ

ން ޑް ރިހެބިލިޓޭޝަ ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެން 2008މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، 
މާފުށީ ޖަލުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ .ސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކސަރވިސަ

 ރުގެ ކުންފުންޏާ ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި ސިންގަޕޫ 07ޖުލައި  2008ކޮންސަލްޓަންޓްއަށް 
 ގެ އްކަތު މަސަޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޖަލުގެ ފެންސުގެ މިންތަކަށް އިތުރުކުރި ބައިތަކާއި ގޭޓް ހައުސްގެ 

 ،ވާތީއާއިނެފައިއިތުރުން ލިޔެކިޔުން ނުބަލަހައްޓާ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުވާފައިވާކަމަށް ބު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި 
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ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ނުނިންމާ މަސައްކަތެއް އެހެން ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާކަމަށް 
 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެއީ ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ 

ޖަލުގައި ޤައިދީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ގޭޓް ހައުސްއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުމަށް 
މާފުށީ ޖަލުގައި ޤައިދީން .ގައި ކ 2009މާރިޗު  31ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި، 

ހައުސްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންދީ ހަލާކުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ޙާދިސާ  ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގޭޓް
ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަށް ހަވާލުކުރެވުނު ހުރިހާ 

ގައި ކޮންސަލްޓަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް  2009ޖަނަވަރީ  23މަސައްކަތެއް ނިންމާފައިވާކަމަށް 
ގައި އެހެން ކުންފުންޏަކުން ކޮށްފައިވަނީ  2010އެފެއާޒްއަށް ލިޔުން ފޮނުވާފައިވާތީ، ފެބުރުވަރީ 

 ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ނިންމާފައިނުވާ މަސައްކަތް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި،

 ނގާފައިވާގޮތް އަހަރު ކުރީގެ މަސައްކަތަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން ކަންތައްތައް ހި  12މި މަސައްކަތަކީ 
 ހޯދުމަށް  ތައްހަނދާނެއްނެތްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ލިޔުން

ގައި އެ ގެ ޖަވާބު މުރު އަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއަށް ފޮނުވުނު ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވާ 
ތައް ޔުން ލިތްކަމަށާއި، ހުރި މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގައި މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބައެއް ލިޔުންތައް ނެ

ތެރޭގައި  ންތަކުގެލިޔު ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ފޮނުވާފައިވާ
ންތަކުން އިވާ ލިޔު ބިފައިތުރު މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކޮން އުޞޫލަކުން ކޮންގޮތަކަށް ކަން ލި

 ސާފުނުވާތީއާއި،

މާފުށީ ޖަލުގައި .ށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ދަށް ކޮލިޓީގެ ދައު ކމި ކޮމިޝަނަ 
ހަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ދަލުގެ 

ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ މާފުށީ ޖަލުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި .ކޮލިޓީ ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި، ކ
އެއްވެސް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓެއްގައި އަދި އެ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް 



 

91 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެފެއާޒްއާ އެރޯކްރެސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީސްއާ ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއިން ދަލުގެ 
މާފުށީ ޖަލުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ .ވާތީއާއި، ކކޮލިޓީއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށްފައިނު 

ވަނަ އަހަރު ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމުގައިވާތީ،  2008ވަނަ އަހަރު ފަށައި  2006މަސައްކަތަކީ 
މާފުށީ ޖަލުގެ ފެންސުގައި އެއިރު ޖަހާފައިވާ ދަލުގެ .އޭގެފަހުން ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާތީ، ކ

ރު ބެލެން ނެތުމުންނާއި، ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން މި މަސައްކަތަށް ގެނައި ފެންވަރު ތަޙުޤީޤަށް މިހާ 
ބައެއް މުދާތަކުގެ ފްރައިޓް ހޭންޑްލިންގ އަދި ޑިއުޓީ ޗާރޖަސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ވެދާނެތީއާއި ރިހެބިލިޓޭޝަންއިން ދައްކާފައިވީނަމަވެސް، އެ ފައިސާތައް ދައްކާފައިވަނީ މުދާތަކަށް ގެއްލުން 
ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްގެ އެއިރުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، 

ން ސަރވިސަސްގެ އެއިރުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަ
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކޮންސަލްޓަންޓްއަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި ލިޔެކިޔުން ނުބަލަހައްޓައި މަސައްކަތްތަކެއް 

މާފުށީ ޖަލުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބަސްވެވުނު .ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ކ
އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ  ފައިސާގެ ޢަދަދަށްވުރެ 

، ގައި ކޮންސަލްޓަންޓް  2009ޖަނަވަރީ  23ބިލަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީއާއި އެ ކުންފުނިން 
 ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ދީފައިވާ ލިޔުމާއެކު އެ 
ނޑަންޖެހޭ  ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިނަލް ސެޓްލްމެންޓުގެ ބިލުގައި އިތުރުކުރަންޖެހޭ އަދި ކަ
ފައިސާތައް ކެނޑުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިލެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދު 

މަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭންކަ
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ) 2/2000ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ( މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008ންބަރު ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އިންޑިއާ  ރާއި ލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި ސަރުކާމިމައްސަ
ސްޓޭންޑިންގ ގައި ސޮއިކުރެވުނު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަ 2015އޮކްޓޫބަރު  11ސަރުކާރާއި ދެމެދު 

-ންޑިއާއި ޔައޮން ކޯޕަރޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު އެފެއާޒްގެ ދަށުން ކުރިއަށްދި
 ދިވެހި އާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 2016އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް   މޯލްޑިވްސް ޔޫތު

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ގައި ކަމާއި މި ޕްރޮގްރާމަކީ  2016ޖެނުއަރީ  5ސަރުކާރާ މުޢާމަލާތުކޮށްފައިވަނީ 
ޓު މަށް ބަޖެމިކަ މަކަށް ނުވާތީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަ

އްޔާގެ ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރި 2016މާރިޗު  15އަދި  2016ޖަނަވަރީ  20ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި 
ދި ކަމާއި އަނުވާ އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް މި ކަމަށް އިތުރު ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސައިދީފައި

ވަނީ ކޮށްފައި ލާތް ރީ އޮފް ފިނޭންސްއާ ލިޔުމުން މުޢާމަމިޕްރޮގްރާމްގެ ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓް
ސް ފް ފިނޭން ގައި ކަމާއި މިޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓް ހަމަޖެހުނުކަން މިނިސްޓްރީ އޮ 2016އޭޕްރީލް  18

ނޑް ޓްރެޜަރީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއަށް އަންގާފައިވަނީ   2016ޕްރީލް އޭ 25އެ
މާރިޗު  17އިއޮތީ ހިފަ ދަށުން ރާއްޖެއައި ވަފުދު އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަން ހަމަޖެކަމާއި، މިޕްރޮގްރާމްގެ

ވަނީ އިސްފައިއައްޖެ ވަފުދު ދިވެހިރާ  ގައި ކަމުގައިވީނަމަވެސް މި ޕްރޮގްރާމަށް އިންޑިއާއިން އައި 2016
 5 ކަމުގައިވާ އޭޕްރީލް އާ ދެމެދުގެ މުއްދަތު 22އޭޕްރީލް އިން  18ގައި ކަމާއި،  2016އޭޕްރީލް  22

އުމަށް ށް ގެންދިރިއަކު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާންކޮށްގެން 
ވާއިދުގައި ޔަތުގެ ގަ ލިއްމާއެންމެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި ޕްރޮގްރާމުގެ ކަންތައްތައް 

މަށް އް ނެތްކަރަހެންނުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޤާނޫނީ ހުބުނެފައިވާ ފަދައިން އާންމުކޮށް އިޢުލާ
 ފެންނަކަމާއި،

ގެ ޚަރަދުތައްކުރުމަށް އެދިފައިވާ  2016މޯލްޑިވްސް ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް -އިންޑިއާ

 އައި އްޖެއަށް ރާމޯލްޑިވްސް ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، އިންޑިއާއިން-އިންޑިއާ
ރަދު ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަ 05ޓީމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާގެ އިތުރަށް، 

 ލްތައް ބިށް ޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަކުރުމަށްފަހު، އެފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސް
 .ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެއްމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ) 1,405944.25
ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބަޖެޓަށް ޖަމާކޮށް އެކަން ( ތޭވީސްލާރި

ގައިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2016އޭޕްރީލް  25އެމިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވަނީ 
ނޑައެޅި ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް   686,180.76ޓެރެޜަރީގެ ސިޓީއަކުން އެނގެންއޮތްކަމާއި މިކަމަށް ކަ

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ( ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަލާރި)
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި މިޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ 

 ދަތުރުކުރުމާއި، ހުޅުމާލޭގެ ކުންފުނިން ޕްރޮގްރާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަކާއި ގުޅިގެން ދެ ރަށަކަށް 
ހަމަޖައްސާފައިވާ އެކޮމަޑޭޝަން ކެންސަލްކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެތަނުން ހަދާފައިވާ ބުކިންގްއަށް ފުލް 
ޕޭމެންޓް ދައްކަން ޖެހުމާއި، އަދި ލަފާކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގައި، އެތޭރެގެ ދަތުރުފަތުރު ޚަރަދު ހިމަނާފައި 

-ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާދައްކަން ޖެހުމުންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުން، އިންޑިއާނުވާތީ ދަތުރުގެ 
މޯލްޑިވްސް ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމަށް އަންދާޒާކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް 

ށްފައިވާކަމަށް ކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮ
  ނުބެލެވޭކަމާއި،

މިޕްރޮގްރާމުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައިކަމުން މިޕްރޮގްރާމުގެ 
ކަންތައް ކުރިއަށް ދިޔައީ ހައުސިންގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން މި މައްސަލައިގެ 

ނޑައެޅުމަށް ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ  މައުލޫމާތުން އެނގެންއޮތްކަމާއި އަދި ބައިވެރިން ތިބޭނެތަނެއް ކަ
ތަންތައް ބަލަން ދިއުމާއި އަދި އެތަންތަނުގެ ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދުނީވެސް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ 

، މާއިއެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގެންއޮތްކަ
ނަމަވެސް އެކޮމޮޑޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވަނީ 
ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން އެކަނިކަމާއި، އެ ކުންފުނިން 

ޑޭޝަންއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެކޮމޮޑޭޝަން ކެންސަލްކޮށް، އެހެން އެކޮމޮ
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ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ހައުސިންގ  2016އޭޕްރީލް  23  އެދި
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގައި އެދިފައިވާކަމާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް  ކޯޕަރޭޝަންއިން ހޯދާއިވާ ކޯޓޭޝަންތަކާއި އިސްވެދެންނެވުނު
ބަލާއިރު އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ކުޑަވުމުން، އެދުވަސްވަރުގެ މާކެޓް ވެލިއުއަށް ބަލާއިރު 

 އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތުއޮތްކަމާއި،

އިން އައި ވަފްދުގެ ހުރުމާއި ކެއުން ހަމަޖެއްސައިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓް މިޕްރޮގްރާމަށް އިންޑިއާ
ކޮޓަރި ބުކިންގ ހަދައި ބުކިންގ  33ދުވަހަށް  6ހައުސް ހިންގާ ކުންފުނިންކަމާއި އެ ކުންފުނިން 

 އިން ފެށިގެން  2016އޭޕްރީލް  22ކޮންފަރމްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މި ކޮޓަރިތައް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ 
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްކަމާއި ބުކިންގ ހަދާފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަން  4އަށް  2016އޭޕްރީލް  25

ދޫކޮށްލަންޖެހުނީ އިންޑިއާގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ހިތްހަމަނުޖެހި ތަން ބަދަލުކުރަން އެދުމުންކަން 
ން އޮތްކަމާއި، ބުކިންގ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގެ

ދުވަހަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމާއި މިފައިސާ މިގޮތަށް  2ދުވަހުގެ ތެރެއިން ބޭނުންނުކުރާ  6ހަދާފައިވާ 
ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މިއީ ބުކިންގ ކޮންފޯމްކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަމަށްވާތީކަން ލިޔުންތަކުންނާއި މި 

ދުވަހުގެ ޚަރަދު  2ން އެގޭކަމާއި، ބޭނުންނުކުރާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތު
އިންވޮއިސްއިން އުނިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސް 
ހިންގާ ކުންފުނީގައި އެދިފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އިންވޮއިސްއިން މިޚަރަދު އުނިކުރުމަށް އެފަރާތުން 

މާއި އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ބޭނުންނުކުރާ އިންކާރުކޮށްފައިވާކަ
މުއްދަތައް ދައްކަންޖެހުނު ފައިސާ ނުދައްކައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން 

ޔަތާއި ޢަމަލު، ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން އޮތުމުން، މިޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ނި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭ މިންވަރަށް 

ކޮރަޕްޝަން ) 2/2000ސާބިތުކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ( ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ   .މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އި ގަ 2003ން ކ އިއޯ ޕލ.ޓީ.މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެސް
ނޑު  ނޑު  2007ގަނެފައިވާ ސައިފަތް ދަ ބުން އެ ގެ ސަބަގައި ވިއްކާލާފައި އެވަނީ އެ ސައިފަތް ދަ

 މިޓެޑްގެ ޓް ލިއޯ ލަންކާ ޕްރައިވެ.ޓީ.ކުންފުންޏަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާތީކަން އެސް
 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،

ންކާ ލައޯ .ޓީ.އޯ ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެސް.ޓީ.އެސް
ދު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެކަންކަމާމެ

 2006އަދި  ށާއި،މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ކުންފުންޏާ ޙިއްސާވާނެ އެހެން ފަރާތެއް ވޭތޯ ބެލުމަ
 ކާލުމަށް ވިއް ކުންފުނި ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަމައަށް އެ ކުންފުނިން ފައިދާއެއް ނުވާނަމަ، އެ

 ނިންމާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،

އޯ ޕލކ ގެ ފަރާތުން ސްރީ .ޓީ.އޯ ލަންކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވިއްކާލުމުގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އެސް
ނޑު ވިއްކާލަން އިޢުލާނު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސްރީ ލަންކާގެ ލޯޔަރެއްގެ ލަފާ  ލަންކާގައި އެ ސައިފަތް ދަ

ނޑިވަޅެއްގައި އެ ސައިފަތް ހޯދާފައި  ވާކަމާއި، އެ ދުވަސްވަރު ޔޫނިއަންތަކުގެ މައްސަލަ ގޯސްވެފައިވާ ދަ
ނޑު ވިއްކާލުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ވަރަށް ގޯސްވެދާނެކަމަށް އެ ލޯޔަރު ލަފާ  ދަ

ށް އިޢުލާނު ނުކުރުމަށް އޯ ލަންކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވިއްކުމަ.ޓީ.ދީފައިވާތީ ސްރީ ލަންކާގައި އެސް
އޯ ޕލކ ގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން .ޓީ.ނިންމީކަމަށް އެސް

ނޑު ވިއްކާލާފައިވަ.ޓީ.އެސް  އެ އަގުގައިނު ނީއޯއިން ސްރީލަންކާއިން ގަނެފައިވާ ސައިފަތްދަ
ނި އި އެކަ ހުގައިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލާކަން ސްރީލަންކާގައި އިޢުލާން ނުކޮށް މާލޭގެ ނޫ 
ނޑު ގަތްއިރުވެސް ކު ހުރި  ނީގައިންފުއިޢުލާންކޮށްގެން ކަމާއި، ވިއްކާލާފައިވަނީ ސައިފަތްދަ
ނޑު ގަތް އިރުގެ ކުންފުނީ  ރމަންއާ އަޗެގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ދައުރުގައި ސައިފަތް ދަ

 .ޢާއިލީ ގޮތުން މިހާރު ގުޅިފައިވާ މީހަކަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،

އޯ ޕލކ އިން .ޓީ.އޯ ލަންކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވިއްކާލާފައި އެވަނީ އެސް.ޓީ.އެސް
ޑު ފަތްދަނ ސައިގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހުޅި ހަމައެކަނި ފަރާތަށް އެ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު، އެ އިޢުލާނާ 

 ތީ އާއި،ރެވޭއޯ ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން ކަމަށް ފާހަގަކު.ޓީ.ވިއްކުމަށް އެސް
މަށް އްކުދެއޯ ލަންކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގަތުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފައިސާ .ޓީ.އެސް

ކަން ކާފައިވާ ދައް  އޯ ޕލކއަށް ފައިސާ.ޓީ.ފަދައިން އޭނާގެ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް އެސް ހުށަހަޅާފައިވާ
 ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،

ގައި  3.11އޯ ލަންކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވިއްކާލާފައި އެވަނީ މި ރިޕޯޓުގެ ނަންބަރު .ޓީ.އެސް
ނޑުގެ އަގުކަމަށް ލަފާ  ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަގަށް ވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައި އެ ދަ

ނުވަ ސަތޭކަ ހަތަރު ހާސް ހަ ސަތޭކަ ތިރީސް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރާއި ) $904,630.44
އޯ ޕލކގެ ކޯޕަރޭޓް .ޓީ.ކުޑަ އަގަކަށް ކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، އެސް( ސާޅީސް ހަތަރު ސެންޓް 

" އެކްޝަންސް ރިކުއަރިންގ ބޯޑް އެޕްރޫވަލް"ގަވަނަންސް ޕޮލިސީސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް ގައި، 
އެޕްރޫވިންގ ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓްސް އިންކްލޫޑިނގ މޭކިންގ ޕްރޮވިޝަންސް "މިބައިގެ ދަށުން 

އޯ .ޓީ.މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެސް" އޯފްސް އޮފް އެސެޓްސް-އެންޑް ރައިޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްޞާތައް ވިއްކާލާފައި އެވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އޯ ލަންކާ .ޓީ.ޕލކއިން އެސް

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނިންމުމުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ 
 2004ގައި އެ ސައިފަތް ދަނޑު ގަތް އިރު ހުރި ޗެއަރމަން  2003އޯ ޕލކ އިން .ޓީ.އާއި، އެސް

ނަ އަހަރަށް ފަހު އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި ވަ
އޯ ޕލކ ގެ އެއިރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ވަކި .ޓީ.މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދައިން އެސް

ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތަތީ،  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް 
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ގައި ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ

އިގެން، އިސްނަގަ ރުން މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި ސަރުކާ
 ންޏަކާ ހަވާލުކޮށް،ޕްރައިވެޓް ކުންފު ފޮތް ޗާޕްކުރުމަށް، 150000ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ 

 ވެ. ފައިވެއެ ހަދާއެކުންފުންޏާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ ޗާޕް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި، މަސައްކަތުގެ 
 ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ ފައިސާ %15ޖުމުލަ އަގުގެފަހު 

ހުރިހާ ފޮތެއް ޗާޕްކޮށް ހަވާލުކުރުމުންނެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން، މަސައްކަތް ނިމުމުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ 
ޓްރެޜަރީން ދެއްކުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތް ނިމުނުކަން ޔަޤީންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
ފޮތް  98160ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ޗާޕްކުރި ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ހަވާލުނުކުރާކަން ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަންގާފައި ވެއެވެ. 
 ސިޓީއާ  ށް ނުލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮނުވި ނަމަވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮތްތައް ހަމައަ

ހަވާލާދީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވާ 
ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެ  ،އިންޓާރނަލް މެމޯގައި

ކީ އޭނާގެ ސޮއިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރީގެ މެމޯގައި ކޮށްފައިވާ ސޮޔަ
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، އެ މެމޯގައި ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކީ އޭނާގެ 

( ފޮތް )އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް 150,000.00ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ 
 ށްތަކުގެ  ހުރި ކުތަކުގައިމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެއްވިއިރު ލިބުނު ފޮތް  30.8ޗާޕްކުރުމަށް 

ބުނު ލިށް ސަބަބުން އެއީ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ފޮތްތަކެއް ކަމުގައި ނުވުމާއި ދައުލަތަ
 އްސަލަ މަވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީން ހޯދާފައިނު

88 
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 ސޮއިކަން އޭނާގެ ސޮއިގެ އެނާލިސިސް ރިޕޯޓުންވެސް އެނގެން އޮވެއެވެ.

 މަށް ޔާގެ އޮފީހުގެ ސިޓީގައި ފޮތްތައް ހަމައަށް ނުލިބޭކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ވުމާއިއެކު،
ފައިސާ  ޔާރުކޮށްތައް ބަޔާންކޮށްފައިއޮއްވައި، ހުރިހާ ފޮތެއް ލިބުނުކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިންޓާރނަލް މެމޯ

ން އެނގެ  ނުލިބޭ މުދަލަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެންގުންކަން  ،ދޫކުރުމަށް އެންގި އެންގުމަކީ
ކުރުމަށް ނުން ނު ތަށް ބޭކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ ފޮތް، އޮންނާތީއާއި

ތް މަސައްކައެ، ށްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒުން ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވަނިކޮ 
މަށް ދައިދިނުހޯ އް އިދާއެވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖައިޒް ފަ ،ކުރި ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެންގުން އެއީ

 2008/13 ބަރު މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަން ،ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ
ގެ ދަށުން ( ވަނަ ނަންބަރު 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި)

ނޑައަޅައިކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް  2/2000ރު ޤާނޫނު ނަންބަ، ކަމަށް ކަ
ނިސްޓްރީ އޮފް މިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން،  12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ކޮށްގެން  ބޭނުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒުގެ މައްޗަށް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ 
ކިއުޓަރ ރޮސި ޕްޢުވާ ކޮށްދިނުމަށް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެކުށުގެ ދަ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

މީގެއިތުރުން، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ ޗާޕް ތައްޔާރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޖުމުލަ ފުންޏާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކުން އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި 

)ތިރީސް މިލިއަން އައްލައްކަ އެއްހާސް( ރުފިޔާ ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް  30,801,000.00އަގު 
ޗާޕްކުރަން  ،ދޫކޮށްފައެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމައަގު ދަޢުލަތުން އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާއިރު

އެކުންފުނިން ޗާޕްކޮށް ދަޢުލަތަށް  ،ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާގެ ތެރެއިން 150000ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
ޕްރިންޓްކުރުމުގައި  ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާގެ ޗާޕުތަކުގައި ކުށް ހުރުމާއި އަދި  51840ފޯރުކޮށްދިން 
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އަދި ބާކީ ، ފޮތްތަކަކަށްނުވުމާއިމައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން، އެއީ އޭގެއިން އެއްވެސް ބޭނުމެއް ކުރެވޭފަދަ 
ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާގެ ޗާޕުވެސް ދަޢުލަތަށް ލިބިފައި ނުވާތީ، އެމަސައްކަތްކުރުމަށް  98160ހުރި 

)ތިރީސް މިލިއަން  30,801,000.00އެކުންފުންޏަށް ދަޢުލަތުން ދީފައިވާ ޖުމުލަ އަގު ކަމަށްވާ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ  ،އަނބުރާ ހޯދުމަށްއައްލައްކަ އެއްހާސް( ރުފިޔާ ދަޢުލަތަށް 

 އާއި އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބުނާ " ނޫނެކޭ "ގެވެށި އަނިޔާއަށް 'މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  05މި މަޢުޟޫއުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް '، މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން 

ގައި 2017އޮގަސްޓު  29  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއިން
ފަރާތަކުން  08އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 

ފަރާތުންކަމާއި، މި ފަސް ފަރާތުން  05ހާޒިރުވެފައިވާއިރު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
ގައި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމު

ގޮތަށް ބަލާއިރު، އަގަށް މާކުސް ދީފައިވަނީ ނިސްބަތުން ކަމާއި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 
އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަމާއި ކޮމާޝަލް، ކޯޕަރޭޓް، 

ފަދަ އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާއާ ގުޅުންނެތް މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މާކެޓިންގ 
ދުވަހުގެ ބެންޗްމާކެއް  60ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތަށް މާކުސް ދިނުމުގައި 

 60ސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތަށް މާކު
ދުވަހުގެ ބެންޗްމާކެއް ބޭނުންކުރާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެ ބެންޗްމާކާ 
ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 

ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގޭކަމާއި، ދައުލަތުގެ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަން މި މައްސަލައިގެ 
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި އިވެލުއޭޓް ކުރަންޖެހޭނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށްކަމަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

މަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު 5ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން 
ހު ވަނަ ދުވަ 12ސެޕްޓެމްބަރ  2017މައުލޫމާތު ދިނުން  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކުރި

ފަރާތަކުން  4 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި 19ބޭއްވިއިރު ބިޑް ބަލައިގަތުން އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރ 
ވާ ގާފައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް އަން ނިންމައި އިވެލުއޭޓްކޮށް ބިޑް ހުށަހަޅުމުން

ޑްގެ ، ބިމުއްދަތަށް މާކްސް ދިނުމުގައާއި ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ކަމަށާއި،
 ދީފައިވާ ށް މާކްސްކަމަކަށް ރިއާޔަތްކޮ 2މައުލޫމާތުގެ ޓީއޯއާރުގައި ހިމަނާފައި ނެތް 

ކަމަށް  ނުމަށްށްދިކަމަށާއި އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ކޮ 
 89 .މައްސަލަ ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
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ނޑެއް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަބަބާމެދު، ކަރުދާހުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ މިންގަ
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ މެންބަރުންނާ ސުވާލުކުރުމުން، މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތައް ޕޮއިންޓް 

ނޑައަޅާފައިއެވަނީ، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި 60ދިނުމުގައި  ޓީއިން މީގެ ދުވަހުގެ ބެންޗް މާކެއް ކަ
ދުވަހުގެ  60ކުރިން ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުތަކާ ލިބުނެ ތަޖުރިބާއާ ގުޅިގެން 

މުއްދަތަކީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މުއްދަތެއްކަމަށް ބެލޭވޭތީކަމަށާއި، އެ ބެންޗް 
ފައިނުވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި މާކަށް ބަލާނެކަން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން، އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ހިމެނުމުގެ ގޮތުންކަމަށާއި، މަސައްކަތެއް، 
އެމަސައްކަތެއްގެ ފުރިހަމަކަމާއެކު ނިންމޭނެ މުއްދަތެއް އެނގި، އެ މުއްދަތެއް ހުށަހެޅުމަކީ 

 ޤާބިލުކަމާއި، ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ 
އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ބެންޗްމާކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް 

މާލިއްޔަތު ދީފި ނަމަ، ހުރިހާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނީ އެއް މުއްދަތުކަމަށްވެފައި، މިއީ ދައުލަތުގެ 
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ވާދަވެރި ބީލަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ ކަމެއްކަމަށް 

ވީޑިއޯ ސްޕޮޓެއް  5ޤަބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއިން 
ށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ގައި ކ2016ޮއޮގަސްޓް  30ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، 

ދުވަހުގެ ބެންޗްމާކު ބޭނުންކޮށްގެންކަން ތަޙުޤީޤަށް  60މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ 
ލިބިފައިހުރި ކިތާބީ ހެކިންނާއި ޝަފަހީ ހެކިން އެނގެން އޮތުމުން، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފެމިލީ 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ އިވެލުއޭޝަން 
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތް ނެތްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން އޮތުމުން، 

ގައި ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ބުނާފަދަ ކޮރަ
( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 

އްސަލައެއްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މަ
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ

 1 އެދިގެން ކުންމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސިޔާސީ ޕާޓީއަ
ތް ގެ ނިޔަލަށް އެ ޕާޓީއަށް ސިޔާސީ ހަރަކާ 2012ޖުލައި  31ށިގެން އިންފެ 2012އޭޕްރިލް 

 4ހެން އެ މަވެސް އި ނަހިންގުމަށް މާލޭގެ ލޮނުޒިޔާރާތްކޮޅު ސަރަހައްދު އެޕާޓީއަށް ދީފައިވާކަން އެނގޭކަމާ
ތް ރަކާހަޕާޓީއަކުން އެދުމުންވެސް މާލޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން އެއްވެސް ބިމެއް ސިޔާސީ 

ހަމަ ނީ ހަމަފައިވަށް ދީފައިނުވާކަމާއި މިމައްސަލައިގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޢަމަލުކޮށް ހިންގުމަ
ޓް ކިއުމަންވާ ޑޮ އުޞޫލަކުން ނޫންކަން އެނގެން އޮތުމުން މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް ބޭނުން

  ފޮނުވާ މަށް ތި ހޯދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެ-ހޯދުމަށް އެންޓި
އިން އަމުރު ގެ ޖަވާބުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި އެ އިދާރާގެ ސިޓީ

ރާގައި ލްގެ އިދާންސިއިސްވެބަޔާންކުރި އަމުރުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މާލެ ސިޓީކައު
ސް  އެއްވެރެވޭނެ ޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުނެތްކަމަށް އަންގާފައި ވުމުން، މިމައްސަލައިގައި، ކޮރަޕް

ރަޕްޝަން ކޮ) 2/2000ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މަށް އިވާކަގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަ (ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

ޕްޝަން ކޮރަ-އެންޓި) 13/2008ން، ޤާނޫނު ނަންބަރު މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމު
މިމައްސަލައަކީ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަ  .ންމީއެވެލަ ނިކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މާލެއިން  ކުރު މުއްދަތަށް ބިމެއް ދިނުމަށް މާލޭސިޓީ ސިޔާސި ޕާޓީއަކުން   2
ނޑު ދިގުމުއްދަތަކަ ހެން ށް އެކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، މާލޭގެ އުސްފަސްގަ

 .ޕާޓީއަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

90 

ނާ ފަރާތުން މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބު
ވަނަ  2012ޑިރެކްޓަރގެ ވަޒީފާއިން .އާރު.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ އެޗް

އަހަރު ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒިފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚީލާފަށްކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ 
ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުންވެސް ތާއީދުކޮށްފައިވުމުން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާއިރު އެ ނިންމުމަށް ދިވެހި

އާރު ޑިރެކްޓަރއަށް މުސާރަދޭނެ ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ނެތް .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އެޗް
ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ކޮމިޝަނުގެ 

އަށް ( ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ) ރ25000މުވައްޒަފުން  03މެމްބަރުން ވަނީ ވަގުތީ 
އާރު .ވުރެން މަތީ އަދަދަކަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތް ލިބޭގޮތައް ވައްދާފައި ކަމަށާއި، އެޗް

91 
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އާރު ޑިރެކްޓަރގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ .އޭނާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ އެޗް
 އޭނާއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޔާދަކޮށްދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު،

ގެ ނުފޫޒު ގައި މަގާމު(ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން) 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނުމަކީ ހޯދައިދި އެއްބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދުން ނުވަތަ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ

 ތްކުރާއިރު ށް ރިޢާޔަތަކަ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ހެކި 
ލާގައި އްސައާރު ޑިރެކްޓަރގެ ވަޒީފާގެ މަ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ކޮމިޝަނުގެ އެޗް

ންގެ  ކޮމިޝަޝަންސްއާރު ޑިރެކްޓަރގެ ހައްޤެއް ގެއްލިފައިވުމުން އިލެކް.ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެޗް
ކޮށްގެން  ބޭނުން ފޫޒުނު މަޤާމުގެ  މެމްބަރުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ނަމަވެސް 

ނޑައަޅާފައި   އާއި އޭނާ ވާތީނު މީހަކަށް ދެރައެއް ދިނުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ
ރު އާ. އެޗްރުމަށްއާރު ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ އޭނާ ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް ކު.އަދާކުރި އެޗް

ށް ޒަފަކުވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަސެކްޝަނަށް ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައް
އްޒަފުންގެ މީ މުވަ ދާއިނަގާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީއިންނާއި

 ރަޖިސްޓްރީއިން އެނގެންއޮންނާތީއާއި،

ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު 
އާރު ޑިރެކްޓަރގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ އެޗް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 
ށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ މެންބަރުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލައަ

ނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް ހެކި  ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ކަ
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ) 2/2000ނެތަތީވެ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަން ( ޤާނޫނު

މުވައްޒަފަކަށް މިހާގިނަ ފައިސާ ދިނުމަކީ  03ޑިރެކްޓަރ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ވަގުތީ 
 .ބުނާ މައްސަލަމެމްބަރުންގެ ހިޔާނާތު މިކަމުގައި އެކުލެވޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް
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ވަނަ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( 1)ގެ ( ހ)މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެއެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލަ  .އެއްކަމަށް ކަ

ށް އީސަ ތިމަރަފުށީ ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ރަ .ތިމަރަފުށީ އަތިރިމަތީ ސަރަޙައްދުން ތ.ތ .1
 .ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު 

 ރތު ނޯތިމަރަފުށީ .މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ތ
 ތަރައްޤީ  ޕާކް، ތިމަރަފުށީ އޮފީހުގެ ސިޓީން.ރައީސަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ތއެސޯސިއޭޝަންގެ 

ތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ތިމަރަފުށީ ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަން އަށް ދީފައިވާއިރު، ތިމަރަފުށީ ނޯ
ށުގެ ތިމަރަފުށީ އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީން، ރަ.ގައި ތ 2010މެއި  23އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް 

ށް އް ހެދުމަފޭއެރައްޤީއަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޕާކްގައި ކެޢިޖްތިމާޢީ ތަ 
ޤަށް ޙުޤީއެދިފައިވީނަމަވެސް، އެފަދަ ހުއްދައެއް ދީފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ތަ

 ރަފުށީ މަތި. ތލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، އެ ޕާކްގައި ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަން އިން ޢިމާރާތްކުރި ހަޓްގައި
 ން އިން ސިއޭޝައޮފީހުން ހުއްދަދީގެން ކެންޓީން ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި ނޯރތް އެސޯ
ރތް ނޯށް އެދި ނުމަތިމަރަފުށީ އަތިރިމަތީގައި ހަދަމުންދާ ޕާކް ޖަމުޢިއްޔާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދި

ހެޅުމުން، ށް ފޮނުވި ސިޓީ ހުށަތިމަރަފުށީ އޮފީހަ.ގައި ތ 2010ޖޫން  07އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް 
ޤީޤަށް ތަޙް އެ ޖަމުޢިއްޔާއަށް އެބިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް

 ލިބިފައިނުވާތީ އާއި،

ވަނަ އަހަރު ތިމަރަފުށީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރި ޢުޞޫލުން ބިމެއް ދޫކުރިކަމެއް  2010
ށު ދެހާޖީ މާލަން ހަދާފައިވާ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެނގިފައެއްނެތް ކަމަށާއި، އެރަ

ށް ންގުމަ ރި ހިތިމަރަފުށީ އަތިރިމަތީ ސަރަޙައްދުން އެއްވެސް ބިޑް ކުރުމެއްނެތި ވިޔަފާ.ތ
 .ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

92 
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 2010ތިމަރަފުށީ ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޕާކުތެރޭ 
ރި ވަނަ އަހަރު ކެފޭއެއް ހަދައި އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ވިޔަފާ

ތިމަރަފުށީ އޮފީހުން ހުއްދަދީގެންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު .ކޮށްފައިވަނީ ތ
ތިމަރަފުށީ ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަށް .ތިމަރަފުށީ އަތިރިމަތީ ސަރަޙައްދުން ތ.ދީފައިވާތީއާއި ތ

ތިމަރަފުށިން .އޮތްނަމަވެސް، ތއިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި ބިމެއް ދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައި 
އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަށްވެސް އަދި ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަނަށްވެސް 

ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުންނާއި މި މައްސަލާ .ބިމެއް ދީފައިވާކަން ތ
މާތުން އެނގެން ނެތަތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫ

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ނަންބަރު 
 13/2008ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ޝަނުގެ ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަން ކޮމި -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި  ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

ފުނީގެ ކުން  ލިޓީސް ތިމަރަފުށީ ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަށް ޔޫޓި .އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި ތ . 2
 .ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު 

ތިމަރަފުށީ .މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިޢުލާނު ކުރުމެއްނެތި ތ
ދީފައިވާކަން ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަށް ޔޫޓިލިޓީސް ކުންފުނީގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަޤާމު 

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އޭނާއަށް ވަޒީފާދިންގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން، 
ތިމަރަފުށީ .ތ، ތިމަރަފުށީ ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް.ލިބިފައިވަނީ ތ ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް

ވަޒީފާ ބަޔާން ، އްބަސްވުމާއިބްރާންޗުގެ އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރަކަށް ހަމަޖެހުނު ކަމުގެ ވަޒީފާ އެ 



 

105 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ،ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވާތީއާއިކަމުގައިވުމުން، ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށްކަން ތަޙުޤީޤަށް 

 ންމުކޮށް ނީ ޢާސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ ހުރިހާ މަގާމަކަށްވެސް މީހުން ނަގާފައިވަ
އާރު .ޗްށްފަހު އެރުމަ ކުރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކޮށް އިވެލުއޭޓު އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަ 

ލާފަށް އެއާ ޚި، މާއިކަކޮމިޓީން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުން ބޯޑުން އެފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ނިންމުމުން 
ގެ ކުންފުނީ ސް އެއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސެމަށް، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނުނިންމަނީ

ށް އިދިނުމަ ޖައްސަޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަމިއްލަޔަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް ހަމަމެނޭ
ށް  އްސެވުމަ މަޖެތިމަރަފުށީ ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަށް ވަޒީފާ ހަ.ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތ

އެއް ރީނާނުވަތަ ޤަ  އެކުންފުނީގެ މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގޭ ހެއްކެއް
ށީ ތިމަރަފު .ގެ ތމިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާއިރު، ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް 

ސް ތިމަރަފުށީ ނޯރތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީ .ބްރާންޗުގެ އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރގެ މަގާމަށް ތ
ޙްޤީޤަށް ތަކަމަށް  ފަހު ބޯޑުން ނިންމުމަށްހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ މަގާމަށް އިޢުލާނުކޮށް އިންޓަވިއު ކުރެވި

 އްވެކަން ތީ ކީއެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މިހާރު ފެންނަން ނެ، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް
ޕްޝަން ކޮރަ) 2/2000ތަޙްޤީޤަށް ކަށަވަރުވެފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަށް އިވާކަގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަ( ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
ޕްޝަން ކޮރަ-އެންޓި) 13/2008މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މިމައްސަލައަކީ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެ   .ންމީއެވެލަ ނިކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

. މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން 1
ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާނުގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ  2013

ލިޔަން ހަ ސަތޭކަ އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް މި ) 197,615,955.00ބިދޭސީންގެ އަތުން ޖުމުލަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނުގައި، 
ށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ބިދޭސީންނަ"ގައި  2013ޑިސެންބަރު  31

ވަނަ އަހަރު ރިފަންޑަބަލް  2013ގެ ގޮތުގައި ހުރި ޢަދަދު ހިމެނުމުގެ ބަދަލުގައި " ފައިސާ
93 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރުފިޔާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތްފައިވާކަމަށް ( ފަނަރަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދޭންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވެސް މާލީ 

ވުނު ޢަދަދުކަމާއި، މާލީ ބަޔާނުގައި ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްވެ ދެންނެ 
ރައްދުކޮށްދޭންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ހިމާނާއިރު، ބިދޭސީންގެ އަތުން ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި 
ނޑާފައިނުވާތީ، މި ކޮމިޝަނުން ހޯދި  ބަލައިގަތްފައިވާ ޢަދަދުން އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދީފައިވާ ޢަދަދު ކަ

 އަތުން ނަގާފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ހޯދުމުން ބިދޭސީންގެ
ރައްދުކޮށްދޭން ޖެހޭ އަދަދު، މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، އެއް ޢަދަދެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 

ޅުން އެގޮތަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓާ ގުޅޭ މަޢޫލޫމާތު ދިނުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފު
 ޢަމަލުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާތީކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި، 

 ތެރެއިން  އިސާފަ. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން ބިދޭސީންގެ އަތުން ބަލައިގަތްފައިވާ ޑިޕޮސިޓްގެ 2
ވަނަ އަހަރު،  2015އެފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ރައްދު ކޮށްދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޞައްޙަ ޢަދަދު ހޯދުމަށް 

 ންތަކުން ލިޔު ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ރިކޮންސައިލް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ
 އިސާ އެނގެން އޮންނާތީއާއި، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއިން ބިދޭސީންގެ އަތުން ޑިޕޮސިޓް ފަ

ށް މަންޓްއަ ޓޭޓްނަގާފައިވާ ސް ބަލައިގަތުމަށްފަހު، އެ ޓްރާންސެކްޝަންތައް އެންޓަރކުރާ ސިސްޓަމްއިން 
ހަރުގެ ދަދާއި އެއަވަނަ އަހަރު ބިދޭސީންގެ އަތުން ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޢަ 2013ބަލާއިރު، 

ށް ޤީޤަ މާލީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދާ އަޅާކިޔުމުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ތަޙު
އްޓުވުމާއި ކޮރަޕްޝަން ހު) 2/2000ނު ނަންބަރު ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫ 

ޤީޤަށް ންގެ ތަޙްކޮމިޝަގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި( މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ކުށެއް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނު ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީންގެ އަތުން ބަލައިގަތް ޖުމްލަ ޢަދަދުކަމުގައިވާ 
ރަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް މިލިއަން ހަ ލައްކަ ފަނަ) 197،615،955

ހިމަނާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ( ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއް
ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން އެނގެން 
ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ބިދޭސީންނަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދުގެ 

 .ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ށާފާރު ނޑުގެ ވަޅަދަޅޮހީ ފުޓުބޯ.މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނ
ލާނު އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢު  ވަނަ 2012ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ބުނު ލިމާކްސް  ތިންމަބާތިލްކޮށްފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 
 އޮފް ނިސްޓްރީމަށް މިއިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުފަރާތުން މަސައްކަތް ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އަލުން 

 ޅޮހީ .ނ ،ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާތީކަމާއި.ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއިން ނ
ސިލްގެ އުންކަޅޮހީ .ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނ

ނޑު ގެ ވަ ޅޮހީ ފުޓުބޯޅަ .އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި ނ ރުވަނަ އަހަ 2013އިދާރާއިން  ށާފާރު ދަ
މަށް ތް ކުރުސައްކަރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަ
އަށް ވަނަ ތަރުއި ހަކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވަލުއޭޝަން ގަ

 ފަރާތަށް  ދިޔަ އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށްކަމާއި އިވަލުއޭޝަންގައި ހަތަރު ވަނައަށް
ރާތުން ން ފަ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވަލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ތި

އިވާ ޔާންދީފައި ބައިގެ ތަޙްޤީޤް ގަމަސައްކަތާ ހަވާލު ވެފައިނުވާތީކަން ލިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލަ
 ފަރާތަތަކުގެ ބަޔާންތަކުން އެނގޭތީއާއި،

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް، މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އިވަލުއޭޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލި އިވަލުއޭޝަން 
އެފަރާތްތައް ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ކޮންބައެއް ކަމެއް އަދި އިވަލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް 

އައްޔަންކޮށްފައިވާކަން ލިޔުމުން އަންގާފައިނުވާ ކަމާއި އަދި އިވަލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ހާޟިރީއާއި 
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައިނުވާ ކަމާއި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތް 

ކަމާއި އަދި މި މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒް ކުރުމަށް ވަކިފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިނުވާ 
ސްޕަވައިޒްކޮށްފައިނުވާތީ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެ މަސައްކަތް 

ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބެލިފައިނުވާތީ މަސައްކަތް ނުކުރެވި ދިޔަ .ކުރިއަށް ދިޔަގޮތް ނ

ނޑު ހެދުމަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢު.ނ ން  ގުޅިގެލާނާޅޮހީ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ގޮތަށް ގުފަހިވާ  މަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް އެކަން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށްއެމަސައްކަ

އެކަން  ރާތުން ވިފަކަމަށް ގިނަބަޔަކު ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތާ ހަވާލު
ނޑު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެގްރިމަންޓާ އެއް ށް ގޮތަ ނިންމިކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލާ ދަ

 އިސާ ފަ ނުނިންމާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތަށް ކުރީގެ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް
 .ދޫކޮށްފައިވާތީ އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
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ނު ދުވަސްތަކެއްކަމަށް މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން ދުވަސްތަކަކީ ވިއްސާރަވެގެން މަސައްކަތްނުކުރެވު 
ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް ތަޙްޤީޤަށް 

 އެނގެންނެތް ކަމާއި،

 ތަކުން ސް ގޮ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެ
ފުކޮށް ލެއް ސާ ބަދަކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް، އެގެނެވުނު
އްސާރަ ވެސް، ވިނަމަ އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ

ސް ދުވަ 18ކުރި ފަރާތުން ވެގެން މި މަސައްކަތް ނުކުރެވި ދިޔަ ކަމަށް ބުނެ މަސައްކަތް 
ރު ކުރިއިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުން އުނި ކުރަން އެދުމުން މަސައްކަތް ނިންމާ ފައިސާ ހަވާލު 

ޔުމުން ޔެކި ލިއެދުވަސްތައް މުއްދަތުން އުނިކޮށްފައިވާކަން އެނގޭއިރު މުއްދަތަށް ގެނައި ބަދަލު 
 އެނގެންނެތް ކަމާއި،

 އްކަތުގެ މަސަ އްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، މާލި
ނޑާނެ ގޮތަކާއި ރިޓެންޝަން ފައިސާ ބަހައްޓާ  އްދަތެއް ނެ މުއެއްބަސްވުމުގައި ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަ
 މަ އަޅާނެ ދާނަބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނު

އިޑޭޓެޑް ތަށް ލިކުވާގޮ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިފިޔަވަޅެއްވެސް
ވުމަށް، ސްވިލަސްތް ލަޑެމޭޖަސްގެ ވާހަކަ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަސައްކަ

އްޖެނަމަ ދޭންޖެހި ދަލުބަ ގެއްލުމުގެ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ 
 ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމާއި،

މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ދީފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަކީ ކޮށް ނިންމާފައިވާ 
މަސައްކަތެއްތޯ ބަލައި ސްޕަވައިޒުކޮށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 

ނގެން ނެތަތީ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ ކިހިނެއްކަމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ
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 ޔަގީންކުރެވިފައިނުވާކަމާއި،

އިވަނީ ލުކޮށްފަބަދަ އެއްބަސްވުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފަހުން
ތް ނގެންނެއެކުން  ލިޔެކިޔުންތަ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .ޅޮހީ ކައުންސިލުން ނިންމައިގެންކަން ނ.ނ

މި ، އެނގޭތީ ޤަށް ނަމަވެސް އެ ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންކަން ތަޙްޤީ 
ންކަމެއް ކަށް ގިނަ ލާފަމަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚި

ވުމާއި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓު ) 2/2000ލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިނގާފައިވީނަމަވެސް މިމައްސަ
ޤީޤަށް ންގެ ތަޙްކޮމިޝަގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި( މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި) 13/2008ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ކުށެއް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނު ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި  .މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ، އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރުން  2008މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  .1
ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެކި  2009އެޕްރީލް  07ފެށިގެން 

ސެކްޝަންތަކާއި އެކި ޒޯންތަކަށް ގަނެފައިވާ ފަރުނީޗަރުތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، 
އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ގަވާއި  ( އެއް ހާސް ) 1,000.00ދާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަ
ރުފިޔާ ދެމެދުގެ ތަކެތި ގަންނައިރު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ( ފަންސަވީސް ހާސް) 25,000.00ރުފިޔާއާއި 

ގެނެއް ނޫންކަން ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް މަދުވެގެން ތިން ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައި 
އަދި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ . ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

ރުފިޔާއަށްވުރެ ( ފަންސަވީސް ހާސް) 25,000.00ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު 
ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ . ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ މަތި ނަމަވެސް، އިޢުލާނުނުކޮށް ބައެއް ތަކެތި

އިވާ ވަނަ އަހަރު އިޢުލާންކޮށްގެން ގަނެފ2008ަމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 
އި، ންކަމަށާށްގެފަރުނީޗަރތައް ގަންނަން ބިޑްކޮށްފައިވަނީ ސީދާ އެމިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮ 

ގެ އަގު ތަކެތީއި، އެގަތްއިރު ބައިބަޔަށް ބަހައިގެން ގަނެފައިވާކަމަށާ އެގޮތުން ފަރުނީޗަރތައް 
ގެ  މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވާއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 1.5

 ބިޑް އިންޓެންޑަރބޯޑު މެދުވެރިކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ނާ މަށް ބު ނުވާކަޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައިޑޮކިއުމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރިއިރު 

 .މައްސަލަ
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އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ގަތުމުގައި ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަށް ބަލާއިރު، ފަރުނީޗަރު 
ގަނެފައިވަނީ އެންމެ ދަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން 

ނީޗަރު ގަނެފައިވާނީ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ނުވަތަ އަގު ބަލާ ފޯމުން އަގު ކަމަށްވާތީއާއި،ފަރު
ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން 

ފައި ފަރުނީޗަރު ގަތުމުގައި ވަކި ފަރާތަކުން އެތަކެތި ހޯދުމަށް އިސްކަންދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވި 
ނުވާތީއާއި އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަން 

 ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ އާއި،
 
ޓްރީ އޮފް ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް މިނިސް 2009އެޕްރީލް  07ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2008 .2

މާތު  މަޢުލޫފައިވާގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ދީއެޑިއުކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު 
ޓުމުގެ ބެލެހެއް ލިޔެކަރުދާހުގައި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް

. ވެއެވެ ކުރެ ފާހަގަވާކަންގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައި ނު
ޓުމާއި ހެއްއަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެ

ކަން ގެން ނޫން ޓްދީހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ޕޮއިން
އިވާ  ކޮށްފަތުމަށްންވާ ފަރުނީޗަރ ގަނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ބޭނު. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޑް ކަތް އެވޯސައްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގަޔާއި މަ
އް ތްތަކުރުމުގައި ބަލާފައިވަނީ އެންމެ ދަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމަސައްކަ

ރާތްތަކަށް ފަފައިވާ ށަހަޅާ އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ދަށްއަގު ހު ޙަވާލުކުރުމަށްކަމަށްވާތީ އާއި މަސައްކަތް 
 ގައި ވަކި ރުމުކަމަށްވާތީ އާއި އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި މަސައްކަތްތައް އެވޯޑް ކު 

 ،މުންނާއި ނެތުފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން
 
ސްޓްރީ އޮފް އެޑިކޭޝަނުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ މިނި .3
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ފަރުނީޗަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކަކީ އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްފަރާތްތަކާ 
ނަމަވެސް، ފަރުނީޗަރ ގުޅުން ހުރި ކުންފުނިތަކެއްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވީ

 2008ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާދާރުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، 
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރި  2009އަދި 

  ތަކެތި ގަނެފައިވާކަމަކަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން
 

ވިލުފުށީ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލަށާއި، ސެކަންޑް ގާރލްސް ސެކަންޑަރީ ސްކޫލަށާއި ވަން ސެޝަންގެ .ތ 
ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ކުރި ދެވަނަ އިޢުލާނާ 

ކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެގްރީމަންޓް ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަގު ގުޅިގެން އެމަސައް
ރުފިޔާއަށް ( ދެމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަދެހާސް ހަތްސަތޭކަ އައްޑިހަ ނުވައެއް) 2,492,789.00
ންވާ ފަރުނީޗަރާއި ދުވާފަރު ސެކަންޑަރީ ސްކޫލަށް ބޭނު.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލާއި ރ.އަރާއިރުއާއި، ރ

އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 
އެއް މިލިއަން ހަތްސަތޭކަހާސް ) 1,700,260.00ފަރާތްތަކަށް އެގްރީމަންޓް ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަގު 

 1,500,000( ތަކެތީގެ އަގާއިއެކު)މަސައްކަތުގެ އަގު  ރުފިޔާއަށް އަރާއިރު،( ދުވިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް
ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ( އެއް މިލިއަން ފައްސަތޭކަ ހާސް )

ހޯދާނީ، ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެންކަމަށް ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ 
 ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނޭ ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިސާބުތައް 

ނޑައަޅާފައިވަނީ އެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް،  ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ
ލާނުކުރި ނަމަވެސް އެއް އިޢުލާނެއްގެ ތެރެއިން ގިނަ ސްކޫލްތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް އިޢު

ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅަނީ ވަކިން ކަމަށްވާތީ އަދި 
ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ ބައިވެސް އިވެލުއޭޓް ކުރަނީ ވަކިން ކަމަށާއި ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 
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ކޫލުތަކަށް ވަކި އިޢުލާން ކުރުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވާކަމަށްވެސް ގޮތުގައި ބަލައިގެންކަމަށާއި އަދި ވަކިވަކި ސް
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ އާއި، ޙަވާލާދެވުނު އިޢުލާނުތަކުން މަސައްކަތްތައް 
އެވޯޑް ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ހެއްކެއް  ނާޖާއިޒު
( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ނެތަތީ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، 
ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެ( 1)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި އެ 
އައްޔަނުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޤާނޫނުގައި، އެ މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ކޮމިޝަނުންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު، 

 10ރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ސެކް
އިޢުލާނުގައި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޖުމްލަ  ގައި  އެ ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ  2011އެޕްރީލް 

ކަމާއި، އެއީ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި (ތިރީސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ) 35,000.00މުސާރައަކީ 
 12,000.00ދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު އަ( ތޭވީސްހާސް ރުފިޔާ ) 23,000.00

ވަޒީފާ  ކަމަށްވާއިރު، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް( ބާރަހާސް ރުފިޔާ )
ކަމާއި ( ވިހިހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) 20,500.00ދިން ޗިޓުގައި، އެ މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ 

 35,500.00ކަމާއި، ޖުމްލަ މުސާރައަކީ ( ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) 15,000.00ލިވިންގް އެލަވަންސަކީ 
ގައި، 2011އެޕްރީލް  12ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،(ތިރީސް ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

ނޑައަޅާފައިވާ އަދި އި.ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އެސް ން ޢުލާ ޖީ ގެ މަގާމަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް އެސް ށް އަޖީ އަމިއްލަ.ކުރިއިރު ކަ

 .ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ންސް އެންޑް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީއެއްގައި، އޭރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ 
ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި 2011އެޕްރީލް  7ޓްރެޜަރީ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތާއެކު 

މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަދައިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ 
ތޭވީސްހާސް ) 23,000.00ބައްދަލުވުމުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 

ހަމަޖެއްސުމަށް ( ބާރަހާސް ރުފިޔާ) 12,000.00އަދި ލިވިންގް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ( ރުފިޔާ
ނިންމާފައިވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަންގާފައިވުމުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުކަން އެނގޭކަމާއި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާ ޚިލާފަށް، 
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ މުސާރަ ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، 

ރަ ކުޑަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް އެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ މުސާ
ގައި އެ ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން، މުސާރަ ކުޑަކޮށް އާ އޮނިގަނޑު  2011މޭ  22ޓްރެޜަރީއިން 

މި ، މެއިލްކޮށްފައިވާއިރު-ގައި އ2011ީޖޫން  12މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 
ނޑުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ  ކަމަށް (ވިހިހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) 20,500.00ރަލްގެ މުސާރައަކީ އޮނިގަ

ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް 
އެޕްރީލް އަދި މޭ މަހު އަސާސީ މުސާރައިގެ  2011މުސާރަދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު، 

ޖޫން މަހުން  2011، އޭނާއަށްދީފައިވާއިރު( ވީސްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ތޭ) 23,500.00ގޮތުގައި 
ވިހިހާސް ) 20,500.00އާ ހަމައަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށްދީފައިވަނީ  2014ފެށިގެން 

ކަން އެނގެން އޮތްހިނދު، އޭނާއަށް ވަޒީފާދިން ދުވަހުން ފެށިގެން (ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ
ނީ، ވަޒީފާ ދިން ޗިޓުގައިވާ މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއްކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އޭނާއަށްދީފައިވަ 

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހަމަޖައްސާފައިވާ މުސާރައަށްވުރެ އިތުރުން އެއްވެސް 
އެލަވަންސްގެ  ފައިސާއެއް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، ފޯނު

-13ގޮތުގައި އޭނާއަށް ފައިސާދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 
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E2/CIR/2011/25 (2  ި2011ޖުލައ) ްގެ ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލަރއާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށްކަނ
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ދެމުން ގެންދިޔައީ އާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން 
މުވައްޞަސާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށްދޭ މުސާރައާ އިނާޔަތްކަމަށްވާއިރު، މޯލްޑިވްސް 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްކަން ތަޙުޤީޤަށްފާހަގަކުރެވޭތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ނަންބަރު 
 13/2008މަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި)

ނޑައަޅައި، މި ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 ގެ އެކި އަތޮޅު  ކުރީން ފެށިގެން ހދ.ނެއްލައިދޫ އޮފީހުންނާއި ސްކޫލުން މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު  .1
ތީބުގެ ކަ ލައިދޫ  ނެއް ރަށްރަށަށް ކުރާ މުސާރަ ދަތުރުތަކާއި، އެހެނިހެން ދަތުރުތައް ކުރަމުންގޮސްފައިވަނީ 

އް ދަތުރުތަ  ، މި ދޯނިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިހާރު އެދޯނިތައް ވަނީ ބައުވެ ހަލާކުވެފައިކަމަށާއި  2
ފޫޒު މުގެ ނު  މަޤާ ކަތީބުގެ ދޯނީގައި ކުރަމުންދަނީ ރަށުގައި އެހެން ދޯނިފަހަރުވެސް ހުއްޓައި ކަތީބުގެ 

 ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާއަށް މަންފާވާގޮތަށްކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ޤީޤަށް ގެން ތަޙްގުޅި މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލައާއި
ދ.ނެއްލައިދޫ ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ހ 2011ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ދިރާސާކުރި ހިނދު، 

ފައިވާ ޔާންކޮށް ބަގައި އޮފީހާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ މުސާރަ ދަތުރުތަކަކާއި އެހެނިހެން ދަތުރުތައް ތުހުމަތު 
 ރުތައް ހެން ދޯނި ފަހަރުގައި ވެސް އެ ދަތު އެ ރަށުގެ އެހެނި  ،ދޯނިން ކޮށްފައިވީނަމަވެސް 2

 ކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، 

އޮފީހުންނާއި، ސްކޫލުން  ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއްސުރެ ފެށިގެން ހދ.ނެއްލައިދޫ  6،7މީގެ 
ތަކާއި، އެހެނިހެން ދަތުރުތައް ކުރަމުން  އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށަށް ކުރާ މުސާރަ ދަތުރު

 ންޏަކުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިހާރު ދޯ  2ކަތީބުގެ  ގެންގޮސްފައިވަނީ ނެއްލައިދޫ
ކަތީބުގެ ދޯނީގައި  އެދޯނިތައް ވަނީ ބައުވެ ހަލާކުވެފައި ކަމަށާއި، މި ދަތުރުތައް

ހުއްޓައި ކަތީބަށް މަންފާ ލިބޭގޮތައް  ކުރަމުންގެންދަނީ ރަށުގައި އެހެނިހެން ދޯނި ފަހަރުވެސް 
ވަނަ  2009ހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، ދިވެ އޭނާގެ މަޤާމާއި ނުފޫޒު

 ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުން ހދ.ނެއްލައިދޫއަށް ކުރާ މުސާރަ  އަހަރު
އެކި އެކި  ދަތުރު ކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު 2ދަތުރުތައް ކަމަށް ހަދައި މަހަކު 

މަށާއި، ރަށުގައި ދަތުރުކަ 01މީސްމީހުން އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކާތީ، މިހާރު ކުރަނީ މަހަކު 
 މިދަތުރުތައްވެސް ކުރަމުންދަނީ  ސްކޫލްގެ  ދަތުރުފަތުރުކުރާ އޮޑިފަހަރު ހުރި ނަމަވެސް

މި ދޯނި އެހެން ކަމެއްގައި  ފައިސާއާބެހޭ ސެކެރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯނީގައި ކަމަށާއި،
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވާ ރީ ކޮށްފައިގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަދޯންޏަކީ ހދ.ނެއްލައިދޫ ކަތީބު  2އިސްވެދެންނެވުނު 
ރަޕްޝަން ކޮ-ންޓިރިން އެގެ ދަތުރުތައް އެ ދޯނިން ކުރުމުގެ ކުހދ.ނެއްލައިދޫ އޮފީހުދޯންޏަކަށް ވާތީއާ 

 ރަށުގައި  ސްވަރު އެއީ، އެދުވަބޯޑުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައި ނުވާތީއާއި، އެގޮތަށް ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވަނީ 
ލުން ނާއި ސްކޫ ހުންދަތުރުކުރާ ދޯނިފަހަރު ނެތުމުންކަން ފަހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ހދ.ނެއްލައިދޫ އޮފީ

 2 ކަތީބުގެ އިދޫރުތަކާއި، އެހެނިހެން ދަތުރުތައް ނެއްލައަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށަށް ކުރާ މުސާރަ ދަތު
ޒު  ނުފޫދޯނީގައި ކުރަމުންދަނީ ރަށުގައި އެހެން ދޯނިފަހަރުވެސް ހުއްޓައި ކަތީބުގެ މަޤާމުގެ

ބަރު ނޫނު ނަން، ޤާބޭނުންކޮށްގެން އޭނާއަށް މަންފާވާގޮތަށްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލައިގައި
ލެއް  ޢަމަހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ )ކޮރަޕްޝަން 2000/2

-)އެންޓި 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަމި  މި މައްސަލަ  ޅައި،މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

ން ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ނެއްލައިދޫ ސްކޫލު  2009 .2
ނަމަވެސް، ، މަށާއި ދަތުރު ކުރާކަ  2ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރާ މުސާރަ ދަތުރުކަމަށް ހަދައި މަހަކު 

ށާއި، ރަށުގައި ދަތުރު ކަމަ  01އެކިއެކި މީސްމީހުން އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކާތީ މިހާރު ކުރަނީ މަހަކު 
އާ ބެހޭ އިސާ ދަތުރުފަތުރުކުރާ އޮޑިފަހަރު ހުރިނަމަވެސް، މި ދަތުރުތައްވެސް ކުރަނީ  ސްކޫލުގެ ފަ 

ރަށުގެ  އްކުރަނީ ރުތަ އި، މި ދޯނީގައި ކުރާ ދަތު މަސައްކަތްކުރާ ސެކެޓްރީ ގެ ބައްޕަގެ ދޯންޏެއްގައިކަމަށާ 
 .ތު ވާ ތުހުމަ ފައި އެހެނިހެން ދޯނި ފަހަރުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ވުރެ އަގު ބޮޑުކޮށްކަމަށް ބުނެ ކޮށް 

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުން މުސާރަ  2009ޔުން ތަކަށް ބެލިބެލުމުން، ލިބިފައިވާ ލިޔެކި 

އެދޯންޏަކަށް ދެނީ  ރަށުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ދޯންޏެއް ހިފައިފިނަމަ
ނޑަކަށް ގާތް  ފައިސާއާބެހޭ  ނަމަވެސް  ސްކޫލްގެ )ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށާއި، 600/-ގަ

)އަށްސަތޭކަ(  800/-ސެކެރެޓަރީގެ ބައްޕަގެ ދޯންޏަށް ކޮންމެ ދަތުރަކަށް މަދުވެގެން 
ހިންގާ ނާޖާއިޒް  ރުފިޔާވަރު ދޭކަމަށާއި، މިއީ ސްކޫލްގެ ފައިސާއާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

ކުރުމަށް ރަޖީސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ   ބައްޕަގެ ދޯންޏަކީ މަސްވެރިކަންޢަމަލެއްކަމަށާއި، އޭނާގެ
މަހަށްދާ ދޯންޏެއް ނޫންކަމަށާއި، މިދޯނި  ދޯންޏެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިދޯންޏަކީ

ނެއްލައިދޫ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ތަކުގެ ދަތުރުތައް ކަމަށާއި،  ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކުރަނީ
 ވާ މި ދޯނި ކުލީ ދަތުރުތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި،ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި މަސްވެރިކަމަށް 

ލިބެމުންދާ  މަސްވެރިކަން ނުކުރި ނަމަވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މި ދޯންޏަށް ސަބްސިޓީސް
ސަބްސިޓީސް ދޭގޮތަށް  ކަމަށާއި، ޤަވާޢިދުން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންނުދާ ދޯންޏަކަށް

ހޯދައިދެނީ ކަތީބު )މިހާރު ޒިންމާދާރު  މިދޯންޏަށް ސަބްސިޓީސް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށާއި،
އެގޮތަށް ކުރަމުންދަނީ މީނާ އިނދެގެން އުޅެނީ ދޯނީގެ  އިސްވެރިޔާ( ކަމަށާއި، އެކަން
ދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައި   މިއީ، ވެރިފަރާތުގެ ދަރިއަކާ ކަމަށްވާތީ

  ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ޒިންމާދާރު ކަތީބު ކުރާ ކަމެއްކަމަށާއި، މިފަދަ ދިނުމުގެ ގޮތުން
 އިސްވެރިޔާއާއި، ސްކޫލްގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މުސާރަ ދަތުރުތައް  ތުހުމަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދޯނީގައި ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، 
ދަތުރު ކުރާކަން އެނގެން ނޯންނާތީއާއި، މުސާރަ ދަތުރުތަކުގެ ގޮތުގައި  2ދަތުރުކަމަށް ހަދައި މަހަކު 

 ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް ޖުމުލަގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވަނީ އެއް އަގުތަކެއްގައި ކަމަށްވާތީއާއި، 

ޓިވް ނިސްޓްރޭ ޑްމިއެސައްކަތްކުރާ އިސްވެދެންނެވުނު ދޯންޏަކީ ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ މަ
 ވުމާއި، އްކަމަށްންޏެގެ ބައްޕަ، ނަމުން އޭނާގެ މަންމަގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ދޯ އޮފިސަރ

ހޭ ސާއާ ބެ ފައިއެ ސްކޫލުން ކުރާ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޯނިފަހަރަށް ގުޅާ ފަރާތަކީ  ސްކޫލުގެ 
ލުގެ  ސްކޫ ކަމަށްވެފައި، އެ ދޯނިން ހދ.ނެއްލައިދޫ ޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭ މަސައްކަތްކުރާ 

 ގޮތުގެ ނެފައިވާއި ބުދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގަ
ރާ ށް ކު  އެ ގޮތަ ޑުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައި ނުވާތީއާއި އެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވަނީ ކޮރަޕްޝަން ބޯ-މަތިން އެންޓި

 ޑުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭކަން އެނގިފައި ނުވާތީކަން ކޮރަޕްޝަން ބޯ-ދަތުރު ތަކުގައި އެންޓި 
ޓުވުމާއި )ކޮރަޕްޝަން ހުއް 2000/2ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޙްޤީޤަށް ންގެ ތަޝަކޮމި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި
 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނު 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި  ންމީއެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ ހދ. ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ  .3
ދޯންޏަކީ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދޯންޏެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ދޯންޏަކީ  ބައްޕަގެ 

ނީ ނެއްލައިދޫ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މަހަށްދާ ދޯންޏެއް ނޫންކަމަށާއި، މި ދޯނި ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކުރަ 
ދަތުރުތައްކަމަށާއި، މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މި ދޯނީގައި ކުލީ ދަތުރުތައްކުރަމުންދާ 
ކަމަށާއި، މަސްވެރިކަން ނުކުރިނަމަވެސް، މި ދޯންޏަށް ސަބްސިޑީ ލިބެމުންދާކަމަށާއި، ގަވާއިދުން 
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ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށާއި، މި ދޯންޏަށް ސަބްސިޑީ މަސްވެރިކަން ނުކުރާ ދޯންޏަކަށް 
ހޯދައިދެނީ ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް 

 .ކުރަމުންދަނީ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުގެ ދަރިއަކާ އޭނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތީކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު 

 ބެހޭ އިސާއާމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  ސްކޫލުގެ ފަ
 11 ދޯންޏަކީ ފައިވާ ގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރމަސައްކަތްކުރާ 

ވުމާއި، އްކަމަށްއިވާ ދޯންޏެއިން ފެށިގެން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފަ 1989އޮކްޓޫބަރު 
އެއް ފައިވާ ބަން ދީތަޙުޤީޤަށް ބަޔާ މަސްވެރިކަންވެސް ކުރާކަން  ،އެ ދޯނި ކުލީ ދަތުރުތައް ކުރިނަމަވެސް

 ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، 
 ހީއެއްސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރި ސަބްސިޑީޒްގެ ގޮތުގައި އެ ދޯންޏަށް އެއްވެސް އެ

 މަށް އެ އްކާކަދީފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ރެކޯޑުތަކުން ނުދަ
ންބަރު ނަމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ކޮ-މިނިސްޓްރީން އެންޓި

ލެއް ޢަމަ ޝަންގެ)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕް  2000/2
-)އެންޓި 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަމިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައް  މި މައްސަލަ  ޅައި،ސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނައިފަރުން ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ 
ވަނަ ނަންބަރުގައި، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ  8މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ތާވަލުގެ 

ނޑޭނެ ކަމަށް  40ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ވިއްކާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ދީފައިވާނަމަ  ޕޮއިންޓް ކެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ މާރކްސް އުނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް މައިންބަފައިންގެ ގޯތިން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  08ނައިފަރުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން .ޅ
ގޯއްޗަކުން ލިބިފައިވާ ބައެއް ދޫކޮށްލާފައިވުމުން، ފޯމް ހުށަހަޅާފައި ފަރާތަކަށް މާރކްސް 
އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ މާރކްސް އުނިކޮށްފައިވާތީ އެމައްސަލަ އެއިދާރާއަށް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންވެސް އެކަމާ ބެހޭގޮތުން -ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެންޓި
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ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވާއިރު މާރކްސް އުނިކުރެވިފައިނުވާ ފަރާތަށް  40ބުނު ބައި ދޫކޮށްލާފައިވާތީ ލި
މައިންބަފައިންގެ ގޯތިން ލިބުނު ބައި ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިނުވަނީ، ގޯއްޗަށް އެދި 

ވަނަ މާއްދާ މާނަ  8ށްވުމުން ހުށަހެޅި ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ ތަފާތު ޓީމުތަކުން ކަމަ
ކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެކާމާގުޅިގެން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމުން ލޯކަލް 

ނައިފަރުން ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި،
ވަނަ ނަންބަރުގައި، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން  8ތާވަލުގެ 

ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް  40ބައެއް ވިއްކާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ދީފައިވާނަމަ 
ނޑާފައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާތީއާއި، އެގޮތަށް ލަފާ ލިބުމުން އިސްވެދެންނެވުނު ދެ ފަރާތަށްވެސް ޕޮއިންޓް ކަ

ނުވާނެކަމަށާއި، މާރކްސް އުނިކުރެވުނު ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، މާރކްސް 
ޕޮއިންޓް ވަނީ އަލުން ނަންބަރުގައިވާ ބައިން އުނިކޮށްފައިވާ  8އުނިކުރެވިފައިނުވާ ފަރާތުގެ ފޯމުގައި 

ވަނަ ނަންބަރުން ޕޮއިންޓް އުނި ނުކުރި ކަމުގައި  8އިޢާދަކޮށްފައި ކަމަށާއި، ގޯތި ދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ 
ވިޔަސް މާރކްސް އުނިކުރެވުނު ފަރާތަށް ގޯތި ލިބިފައި ނުވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭތީ، 

ނާގެ ފޯމުން އުނިކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް އުނިކޮށް އުނިކުރަންޖެހޭ ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައި ވާތީކަމަށާއި، އޭ
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 

ވަނަ  8މާރކްސް އުނިކުރެވުނު ފަރާތަށް ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތާވަލުގެ 
ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ، ނަންބަރުގައި

ނޑޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، އެ  40ވިއްކާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ދީފައިވާނަމަ   40ޕޮއިންޓް ކެ
ފައިވާ ޕޮއިންޓް އުނިނުކޮށް މާރކްސް އުނިކުރެވުނު ފަރާތުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ

އަހަރުވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތާވަލުގެ  5ސިޓީގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނައިފަރުގެ ރަށްވެހީންގެ ތެރެއިން ރަށުންބޭރަށް ދިރިއުޅުން  11

ނޑަންޖެހޭ  10އަހަރު ފުރި  5ބަދަލުކުރިފަހުން  ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭކަން  10އަހަރު ނުފުރޭތީ ކަ

ނައިފަރު ކައުންސިލާ ސުވާލުވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ސުވާލުކުރުމުން އެއީ 
ނޑެންޖެހޭ މާރކު  ހެއްކަމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކެ

އޭގެފަހުން ހަމައެގޮތަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި ނައިފަރު ކައުންސިލުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ 
މުޅިން ތަފާތުކޮށް ކަމަށާއި، ފޯމް ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތަކަށް އެމާއްދާގެ ދަށުން މާރކްސް 

ނޑުމަށް ތަފާތު އުޒުރުދެއްކުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  ނުކެ
ނޑޭނެކަމަށް  މައްސަލައިގެ ތަފްސީލްނުދީ ލަފައަކަށް އެދުމުން، އޭނާއަށް މާރކްސް ނުކެ

 03ވަނަ އަހަރުގެ  2013ލަފާދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 
އޭ ގެ .ޖީ.މައްސަލާގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ މީހުންގެ ޚިޔާލާއެކު އެލްވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި، އެ

މަޝްވަރާއެއް ހޯދުމަށް އަލުން އެދުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުމުން، ކައުންސިލްގެ 
އަދި ، ނާއިބުރައީސް އިތުރު ލަފައަކަށްނުގޮސް މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހުށަހެޅީ ކަމަށާއި

 .ނުކުމެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެބައްދަލުވުމުން ބައެއް މެމްބަރުން 
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ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެހެންކަމުން މާރކްސް އުނިކުރެވުނު ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ޕޮއިންޓްގެ 
ނޑަންޖެހޭ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި  90ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  ޕޮއިންޓް  10ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި އަދި ކަ

ނޑުމުން ޕޮއިންޓްކަން  80މާރކްސް އުނިކުރެވުނު ފަރާތަށް މުޅި ޖުމުލަ ލިބިފައިވަނީ  ކެ
ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް ގޯތި  300ނައިފަރުން .ވަނަ އަހަރު ޅ 2011ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 

ވާކަން ފަރާތް އިޢުލާން ކޮށްފައި  299ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބޭ 
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އަދި، އެފަރާތްތަކީ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ 

މީހުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ގޯތި ލިބުނު  299ތަރުތީބުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު 
ތުރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެންކަން ޕޮއިންޓަށްވުރެ އި 90ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ލިބިފައިވަނީ މުޅި ޖުމުލަ 

ވަނަ ނައިފަރުން ގޯތި ދޫކުރިފަހަރު  2011ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މާރކްސް އުނިކުރެވުނު ފަރާތަށް 
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މި  80ގޯތި ލިބިފައިނުވަނީ އެފަރާތަށް މުޅި ޖުމުލަ 

އޭ ގެ .ޖީ. ލަފައާގުޅިގެން ޚިޔާލު ތަފާތުވި މީހުންގެ ޚިޔާލާއެކު އެލްއޭގެ.ޖީ.މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، އެލް
މަޝްވަރާއެއް ހޯދުމަށް އަލުން އެދުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުމުން، ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް 

ށް އޭގެ ލަފާ ނުހޯދުމަ .ޖީ.އިތުރު ލަފައަކަށް ގޮސްފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އަލުން އެލް
ނިންމާފައިވަނީ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމައިގެންކަން ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭތީ،  3ވަނަ އަހަރުގެ  2013ކައުންސިލްގެ 
ގައި ( ގެ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމު) 2/2000މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 
( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 

ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނު 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ
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އި، ކޫއްޑޫ ގަ 2010ޖޫން  17މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
މް ރގެ މަޤާނޭޖަމެފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމް، އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް 

ތްތަކުގެ ން އެފަރާވާކަންޓް ގެ މަގާމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ތިން ފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިއަދި ޗީފް އެކައުންޓެ
އިވާ މަޖެހިފަން، ހަވަޒީފާ ބަޔާނުން އެނގެންއޮތްއިރު، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި، އަސާސީ މުސާރައިގެ އިތުރު

 އޮޕަރޭޝަނަލް  ،ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެލަވަންސް، ޢުޞޫލުން އެޓެންޑަންސް އެލަވަންސް
  ވަޒީފާ ތަކުގެއެލަވަންސް އަދި މަތީ ތަޢުލީމު އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅަފައިވާކަން އެފަރާތް 

 ބަޔާނުން އެނގޭތީއާއި،

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑުގެ މެމޯއަކުން، އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަދި 
އެކައުންޓެންޓް މެނޭޖަރއަކީ ދާއިމީގޮތެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ޚާއްސަ 

ކަމުން، އެސައިމަންޓްތަކެއް ނިންމުމަށް މާލެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުން 
މިދެފަރާތާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ނިމެންދެން މިދެފަރާތުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް 
ކޫއްޑޫއިން ހައްދަވަމުން ގެންދިއުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަށް އަންގަވާފައިވާތީއާއި، ކޫއްޑޫ 

ންނެވުނު ދެ ފަރާތަކީ ދާއިމީގޮތެއްގައި، ހެޑް އިސްވެދެ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ހެޑް އޮފީހުގެ މެމޯއަކުން، 
އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ހަމަޖެހި، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން 
އަންނަ މުވައްޒަފުންނަށްވުމާއެކު، އެ މުވައްޒަފުން ދާއިމީކޮށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ކޫއްޑޫ އޮފީހަށް 

މުސާރައާ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި އެ ، އާއިއަންގަވާފައިވާތީ
ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައްކަން  ވަނަ އަހަރުގެ ކޫއްޑޫ  2011ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކަ

ސް ގެ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ގެ މުސާރާ ޝީޓުން އެނގެންއޮތަތީ، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވް
އެސިސްޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި ، އެކައުންޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތް

ފަރާތް އަދި ޗީފް އެކައުންޓެންޓް ގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް އެލަވަންސްތައް ދިނުމުގައި ކޫއްޑޫ 

ގެން ތައް ދީ ންސްކޫއްޑޫ ނަމުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން މާލޭއޮފީހަށް ގެންގޮސް އެކިއެކި އެލަވަ
ން ، ލިވި ގަޔާއިހެޑް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގަޔާއި، ސެކްރެޓޭރިއަޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތު )އުޅުން 

އި ރާތަށާ ރި ފަމިފަދަ އެލަވަންސްތައް އެކައުންޓްސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައިހު އެލަވަންސާއި
ޓްގެ ންޓެން ކައުއެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށާއި އަދި ޗީފް އެ

އި އްސަލައާ މަކަމަށްބުނާ( މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް އެކިނަން ނަމުގައި ދެމުން ގެންދިއުން
 ބުނާ  ކަމަށްއް ދޭއި އުޅޭ ގާތްމީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް އެކިއެކި އެލަވަންސްތަމާލެއޮފީހުގަ
 މައްސަލަ.
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ޒު ބޭނުންކޮށްގެން މިފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަގާމުގެ ނުފޫ
 2/2000ފައިދާއެއް ހޯދައިދިންކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
-އެންޓި) 13/2008ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެ ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .ނިންމީއެވެ

 ށް އްޗަ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ގެ ބައްޕަގެ ގޯ .އއ .1
 . ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު 

ގައި  2012މެއި  13މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލުން ހައްދައިދިނުމަށް އެދި  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގައި އެ ގޯއްޗަށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ އެއް  2012މެއި  17ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެން 
ގޯތީގެ  ފޫޓް އުނިކުރުމަށް ފަހު އެ 2( މޫދާވީ ދިމާލުން)ގޯތީގެ އުތުރުފަރާތުން  ހައްދައިދިންއިރު އެ
ގޯތީގެ އުތުރުފަރާތުން ގިރާފައިވާތީވެ އެދިމާލުން  ފޫޓް އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ އެ 2ދެކުނުފަރާތުން 

ގޯތީގެ މުޅި ޖުމްލަ  ން އެހިނގަންއޮތް މަގު ހަނިވާތީކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި އެބަދަލުގެ ސަބަބު
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލުން  އަކަފޫޓަށް ކުޑަވެފައިވާތީއާއި އެބަދަލުގެ ސަބަބުން އެ 96.25އަކަފޫޓް، 

ހައްދައިދިނުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާކަމަށް 
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ) 2/2000ނޫނު ނަންބަރު ބެލެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލައިގައި، ޤާ

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ( މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޖޫރީ ތިމާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެއިދާރާގެ .އއ
ދަ ންފަފައިސާ ޖަމާކުރުބެލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަދިނުމާއި، ޕެންޝަން 

ގެ އިދާރާ ، އެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޙަވާލުވެހުރެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި
، ކީކޮށްބާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުވެހުރިނަމަވެސް، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތިޖޫރީ ގުނަ
ޖެހޭ ރަންޖަމާކުރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުންނުދާ ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން 

 06ހު ށްފަޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް އެފައިސާއިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދުމަ
މާއި، ކުރުދޫ މަސްފަހުން ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެއިދާރާއިން ގޯތި 
 އްޓާ ލަހަބަ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މިންއެޅުމާއި، ބައިކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިންގާ 

ދާ ޚިލާފަށް އަކަފޫޓް ގަވާއި  1000ފަރާތަށްވެހުރެ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގޯއްޗަށް ދާދިފަހުން 
 ލަ.އްސައިތުރުކޮށް، އިން ވަކިކުރުންފަދަ އެތައްކަމެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެއިދާރާގެ ތިޖޫރީ .. އއ2
ތަކާ ލިއްޔަތު ސްއޫ މަ ބެލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަދިނުމާއި، ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުންފަދަ 
ޖެހޭ ކުރަން މާ ން ޖަ ހަވާލުވެހުރެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި، މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދު 
ފަހުން މަސް  06ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް އެފައިސާއިން ވިޔަފާރިކޮށް ފައިދާ ހޯދުމަށްފަހު 

 .ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު 

ގެ ރާލް އިދާންސިމާޅޮހު ކައު.މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އއ
އިސާ ށްވާފަމުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ފައިސާ ބޭންކުން ނަގާ ދުވަސް ލަސްވިނަމަވެސް، މުސާރައަ

ޒަފުންނާ  މުވައްއްގައިބޭންކުން ނަގައިގެން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގެނައުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެ
ފުންނާ އްޒައި ހުރިހާ މުވަމުސާރައިގެ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާ

ލްގެ ކައުންސި ޅޮހުމާ.އެއްދުވަހެއްގައި މުސާރައިގެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް އެފައިސާ އއ
 ޤީޤަށް ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އޭނާގެ އަމިއްލަކަމެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ތަޙް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،

މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ . ގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އއމާޅޮހު ކައުންސިލް. އއ
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެހުރެ ގަވާއިދުން 
މަހުން މަހަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަން 

މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ދެއްކުމަށް .އއ ،ނަމަވެސްފާހަގަކުރެވުނު
އެގޮތުން  ،ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ދައްކާފައިވާތީއާއި

ގެ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭ .ގެ ނިޔަލަށް އއ 2014ޖެނުއަރީ  06
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ރިޓަޔާމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވެ ދައްކަންޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް 
 ،ގެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ސްޓޭޓްމަންޓުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 2013ނެތްކަން ޑިސެންބަރ 

އިދުން މަހުންމަހަށް މޯލްޑިވްސް މާޅޮހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ގަވާ.އއ
އެފައިސާ  ،ޕެންޝަން އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް 
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މިކަމުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ) 2/2000ގަރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ( މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ވަނަ ނަންބަރުގަ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އިޢުލާނާއި  (2013ފެބުރުވަރީ  27) AA-2013/54(A)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރި ނަންބަރު 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ( 2013މެއި  30) AA-2013/202(A)ނަންބަރު 
 މާކްސް ލިބުނު ފަރާތައްކަން އެނގެން ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން  ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން

އޮތްނަމަވެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއް މަޤާމަކަށް ދެ އިޢުލާންކޮށްފައިވުމުންނާއި، ދެވަނައަށް 
ކުރި އިޢުލާނުގައި ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އަލުން 

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ، އިވާއިރުހުށަހަޅަންނުޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ 
ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓުގައި އެޗް.އާރު ވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 
 ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތް ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓު ޗެކުކުރުމަށްފަހު 
އެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓު 

ޝަން ލެކް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި އަތޮޅު ތަކުގައި އި 
ށްފައިވާ ލާނުކޮއިޢް ކޮމިޝަނުން ޤާޢިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޯސްޓްތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި
ފަރުން އިން، ޅ.ނަޝަރުޠުތައް ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތު

ވާ ރިހަމަފު ޠު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީވެސް ޝަރު 
ޓް ސިސްޓަން އެފަރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަދި ޅ.އަތޮޅުގައި ޤާޢިމްކުރާ ޕޯސްޓަށް ނަގާފައިވާ

 .ލަމައްސަޑިރެކްޓަރަކީ ވެސް އެ މަޤާމުގެ ފެންވަރު ހުރި މީހެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ 
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ޗެކުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ 
ޒީފާ މަޤާމަށް އިވެލުއޭޝަނުން ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ވަ

ހަމަޖައްސާދީފައިވަނީ އެޗް.އާރު އާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ އިޙްމާލުންކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގެ އިޙްތިމާލް 
 އޮތްނަމަވެސް، 

 
( އިޢުލާނުގައި 2013ބްރުއަރީ ފެ  27) AA-2013/54(A)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

ން ންމެ މަތި ށް އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައައެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި 
ޤާމަށް ސަރގެ މަ އޮފި މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވީނަމަވެސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމު  މިހާރު އުމިއްޔާގެ ޔަނަގާނެ ފަރާތެއް ކަ

ޝަނުގެ  ކޮމި ކޮމިޝަނުގައި ފެންނަން ނެތްކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި އިލެކްޝަންސްއިލެކްޝަންސް
ގައި  2017ޑިސެންބަރު  19ގައާއި  2017ޑިސެންބަރު  17ސިޓީގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، 

 ޤު ޓީމުގެ ޙްޤީ ތައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިއުންތައް ރައްކާކުރާ ދެ ގުދަނާއި ބިއުރޯ ސެކްޝަން 
 އުމިއްޔާ ޔަދިން ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބަލައި ޗެކުކުރުމުންވެސް ޙަވާލާ ހާޒިރު

އަށް ން ދެވަނަރެއިތެފެނިފައިނުވާތީ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ 
ތެއް ރެވޭނެ ގޮ ރުކު ބު ކަށަވަ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިން ސީދާ ސަބަ

ތަތީ، ކި ނެނެތުމުން، އެ ނިންމުން ނިންމި ފަރާތުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު ސާބިތުކުރާނެ ކާފީ ހެ 
ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު  ތުމުން،ނެވެން ށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެ ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

އްކަމަށް އްސަލައެވާ މަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު 
ނޑައަޅައި، މި މަ  އްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ
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މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން 
އިން، މަޑޫގަލި ރިޒޯޓު ހިންގުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  'ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 'ދޫކޮށްފައިވާ 

އަހަރުންކަމާއި،  05ޝަކުވާގައި ބުނާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަށްކަމާއި، އެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ 
ގައިކަން އެނގެން އޮތްއިރު، މަޑޫގަލި  2014އެޕްރިލް  30އެގޮތުން ޙަވާލާދިން ހުއްދަ ހަމަވާ ތާރީޚަކީ 

އިން ފެށިގެން ޙަވާލުކުރިކަން  2013މާރިޗު  24ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކާ ރިޒޯޓު ވަގުތީ 
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއިން ލިޔުމެއް  2013މާރިޗު  25އަންގައި، 

ތްނޫން ނެރެފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުގައި ރިޒޯޓެއް ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާ
އެހެން ފަރާތަކަށް ރިޒޯޓު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން އެ މިނިސްޓްރީ އަށް 
ލިބިދީފައިނުވާއިރުކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އަދި ޙަވާލާދިން ލިޔުން ނެރުމުގެ ކުރިން ރިޒޯޓެއް 

ސް ހޯލްޑަރއަށް ދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް ހިންގުމުގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސެންސް، ލީސްހޯލްޑަރ ނުވަތަ ސަބްލީ 
އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރިޒޯޓެއްގެ  އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސެންސްއަކުން ނުވަތަ އެހެން ލިޔުމަކުންވެސް 

ހިންގުން އެހެން ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާނޭކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ 
އަދި ރިޒޯޓުގެ ހިންގުން މަޑޫގަލި ރިޒޯޓުގެ ހިންގުން މައުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކާ ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުކުރިކަން އަންގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހިއްސާދާރުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ހިއްސާ  03ޓޫރިޒަމުން ލިޔުން ނެރެފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ 

ކަމާއި، ހިއްސާގެ ޢަދަދަކަށް އަދި ހިއްސާދާރަކަށްވެސް ބަދަލެއް އެކަށައަޅާފައިވަނިކޮށް 
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި ގުޅޭ ' ގެނެސްފައިނުވާއިރުކަމާއި، އަދި ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ

ށް ގެ ދަށުން މަޑޫގަލި ރިޒޯޓު ހިންގުން އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކަ'ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 
ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާއިރުކަމާއި، އަދި އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަޑޫގަލި ރިޒޯޓުގެ މައްޗަށް އެ 
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ފިޔަވާ އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ބަސްބުނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންނުވާނޭކަން އެ 

ލް ކޯޓުގައި ކުރި ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރެއްގެ މައްޗަށް ސިވި
އެކޯޓުން ބެލި ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީއިރު، މަޑޫގަލި ރިޒޯޓު ހިންގުމުގައި ކަންކުރާނެ 

 ގަލި މަޑޫ.ހިންގަމުން އަންނަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން އއމީހުން ހިއްސާވެގެން  03
 އިން، އެ ޗަރރިސޯޓް ހިންގަމުންދަނިކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލް 

ޓިންގ ޕަރޭކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކަށް އިޖުރާޢަތުތަކާ ޚިލާފަށް މަޑޫގަލި ރިސޯޓުގެ އޮ
 .މައްސަލަލައިސަންސް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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ވަކި ގޮތެއް ނުވަތަ މަޑޫގަލި ރިޒޯޓު ހިންގުން ވަކި ހިއްސާދާރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް 
ފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިނުވާކަން މައްސަލައިގެ ގެންދިއުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ކުން

ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުންނާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުން އެނގެން އޮތުމުން، 
މަޑޫގަލި ރިޒޯޓުގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދަރަކާ ޙަވާލުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއިން ލިޔުމެއް ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުންކަން އެނގެން ، ޓޫރިޒަމް
އެހެންނަމަވެސް، އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އެ ލިޔުމަށް . އޮވެއެވެ

ވަރުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގައިވާ ސޮޔަށް އިންކާރުކުރާ ޙާލަތުގައި އެ ލިޔުމުގައިވާ ސޮއި ކަށަ 
ފޮރެންސިކް އެނަލިސިސްއެއް ހެދުމަށް ލިޔުމުގެ އަޞްލަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމް ލިޔުމެއް ކަމުގައިވީއިރު، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ލިޔުމުގެ އަޞްލު މިހާރު އެމިނިސްޓްރީގައި 

އެ ލިޔުމުގެ  ،އް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީނެތުމުންނާއި، އަދި އެ ލިޔުމާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެ
އަޞްލު ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ލިޔުމުގައިވާ ސޮއި، އެއީ ކޮން ފަރާތެއްގެ ސޮއެއްކަން 
ކަށަވަރުކޮށް ހެކިދޭނެ ފަރާތެއް ނެތުންކަމުގައިވެފައި، މާއްދީ ހެއްކަށް ބާރުދޭނެ އިތުރު ޤަރީނާއެއް ނެތުން 

ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ޘާބިތުކުރާނެ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތުމުން، މިމައްސަލައިގައި، ކަމުގައިވާތީ، 
ގައި ބުނާފަދަ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫ
( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
ސީގެ .ސީ.ޓީ.ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ބާރަށު ބްރާންޗްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތަށް އެމް

 އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމުން ކުންފުނިން އޭރު ވަޒީފާދީފައިވަނީ، އޭނާ އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަކަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ބާރަށު ބްރާންޗްގައި ވަޒީފާ 
މަސް ނުވަނީސް ޑަބަލް  10 އަދާކުރަމުންދާތާ އޭނާ އެވަޒީފާ ، އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތުން

ސީ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް .ސީ.ޓީ.ޕްރޮމޯޝަންދީ އެމް
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ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށްކަމާއި، ބާރަށު ބްރާންޗްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތުން 
ނޑަށް  19މަހާ  10ވަޒީފާއަށް ވަތްތާ  ދުވަހުން އޭނާއަށް ޕްރޮމޯޝަން ލިބިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އޮނިގަ

މާއި ނަމަވެސް މި ޕްރޮމޯޝަނާގުޅިގެން އޭނާގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާގުޅިގެންކަ
އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބެމުންގޮސްފައިނުވާކަމާއި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭނާއަށް 

 19ގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު  2015ފެބުރުވަރީ  18ނަޞޭޙަތްދިނުމުންވެސް ރަނގަޅުވެފައިނުވާތީ، 
ގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، ޤާނޫނު  2015ފެބުރުވަރީ 
ގައި ބުނާފަދަ ކުށެއް " ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު" 2/2000ނަންބަރު 

 2/2000ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

-އެންޓި) 13/2008ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ވަނަ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .ނިންމީއެވެ

ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ވަޒީފާގައި އުޅެނިކޮށް އިންޒާރުދީފައިވާ އަދި ބާރަށު 
އިން ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާތީ ދާއިރާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަށް ކެމްޕެ

އެކަމަކީ އޭނާގެ ނުފޫޒުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 
 .ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 2015ޖުލައި  26މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  .1
ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާއަށްފަހު އޮންނަ ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުމަށް 
ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ދަރުބާރުގޭގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ މަރާމާތަށާއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ 

ރަކްޗަރއިން ހަދާފައިވާކަމަށާއި އެސެސްމެންޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓް
( ސިވެކް" )ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް "މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

އަށްކަމަށާއި، މިމަސައްކަތުގެ ޚަރަދުތައް މިނިވަން ފަންސާހުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
ރޒަށް އަންގާފައިވާކަމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ  ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާ

އް ރަދުތަ ޚަގެ މިނިވަން ފަންސާސް، ހަވާ އެރުވުމުގެ އިވެންޓާއި ދަރުބާރުގެ ތައްޔާރުކުރުމު 
 .ލައްސައިވާކަމަށް ބުނާ މަކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހުވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފަ

104 
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ނޑް  މިސިޓީއާއެކު މިމަސައްކަތައް ސިވެކްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެ
ކޯޓޭޝަން ހީރަސްކޮށްފައިވާ ކަމާއި މި  3އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އެޑްރެސްކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ސާ ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މެމޯއަކުން އެދިފައިވާކަމާއި، ކޯޓޭޝަންތަކަށް ފައި
ތިން މިލިއަން ސާޅީސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ) 3,041,997.91މިކޯޓޭޝަންތަކުގެ ޖުމްލަ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެރޒްއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި މިކަމަށް ( ހަތް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ އެއްލާރި
މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޭމެންޓް ވައުޗަރުގައި އިންވޮއިސް   ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ

ޖަހައިގެންކަމާއި މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ   މެމޯގެ ނަންބަރު  ނަންބަރުގެ ބަދަލުގައި އިސްވެދެންނެވުނު
ވަނަ ދުވަހު ސިވެކްގެ  2015 ޖުލައި 16ކުރިން އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާކަމާއި، މިފައިސާ 

 އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްކަމާއި،
 
އްސާ އިންސައްތަ ހި 10ސިފައިންގެ ވެލްފައަރ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއަކީ ސަރުކާރުގެ  .2

 ރުކާރުގެ ސަ ށް އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށްވެފައި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަ
ރުސަތު ލުމުގެ ފު ށް ބެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކުރުމަކީ ދައުލަތައް އެންމެ ފައިދާވާގޮތްކަމަ

 ކޮމްޕެނީ  ފައަރދަރުބާރުގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންގެ ވެލް  އޮތްކަމަކަށް ފެންނާތީ،
ލެވެން ބެކަމަށް ފައިވާ ޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދީ ލިމިޓެޑްއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާ

( ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ) 2/2000ނެތަތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މުން، ވެން ނެތުބެލެ  ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް 

ގެ ( ހ)ގެ ވަނަ މާއްދާ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންނުވާ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެ( 1)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

 ވެލްފެއަރ ކުންފުންޏަށް ހަދާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ސިފައިންގެ  .3
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ތިން މިލިއަން ސާޅީސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ) 3,041,997.91  ޖުމްލަ
ޕޭމެންޓް ވައުޗަރާއި ގުޅިގެން ކްރެޑިޓް މެމޯއެއްހަދައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ( ނުވަދިހަ އެއްލާރި 

ސިސްޓަމުން އެނގެންއޮތްކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާކަން ސެޕް 
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެތެއިން 
ސެޓްއޮފް ކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ހަދާފައިވާ ޕޭމެންޓް 

 ،އެނގެންއޮތްކަމާއި ންއެޑްވައިސް ލިޔުމު
 

ސްމީ ރަވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާއަށްފަހު ބޭއްވުނު  2015ޖުލައި  26 .4
ކަމާއި، މާފައިވާ ނިން ފަރިއްކޮޅުގެ ކުރިން ދަރުބާރުގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޭނުންވި މުއްދަތަށް

އި ޓީއެއްގަވާ ސި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކުންފުނިން މި
 ފަރާތުން އެތައް މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ މުޢާމަލާތް

ޅިގެން ކަތާއި ގުސައްކޮށްފައިވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާކަމަށާއި މިމަ
ން ފައިވާކަ މާކޮށްއާޒުން އެޑްވާންސް ފައިސާ އެކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެ

ށް ންޓަ އެކުންފުންޏަށް އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާ އެކުންފުނީގެ އެކައު
ސާ ންސް ފައިޑްވާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކުންފުންޏަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި އެ

ސެމްބަރު މަހު ޑިވަނަ އަހަރުގެ  2015ފައިވާކަން އެކުންފުނީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވަނީ، ޖަމާވެ
ން ފައިވާކަ ހަދާއެކުންފުނީގެ އެކައުންޓްގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ހެދުމުންކަމަށާއި ޑަބަލް ޕޭމެންޓްއެއް

ކަމަށާއި، ފައިވާނެ ރެވި ޙިއްސާކުފާހަގަކުރެވުމާއިއެކު، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކަން އަނގަބަހުން 
 ޜަރީއިން  ޓްރެޑަބްލްކޮށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

ން ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު އެކުންފުންޏަށް އެންގުމާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތު 2017
ތަށް މަކުރާގޮ ދު ހަކަން ހުރި ފައިސާއިން އެއަދަމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދައް 

 ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
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ރެވޭ ކު ސިސްޓަމުން " ސެޕް"ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ  .5

ންޓް ކީ ޕޭމެ ގޮތަ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެއްކަމަކަށް ޚަރަދުކުރާނަމަ އެކަން ޓްރޭސްކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި
އްވެސް ލައި އެއި ނުވައުޗަރގައި ރެފަރެންސްގެ ގޮތުގައި ޖަހާ އިންވޮއިސް ނަންބަރުކަމާއި އިންވޮއިސްއަކާ
ހަޅާފައިވާ ން ހުށަވެކްއިކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމާއި، ސި

ގައި އުޗަރުހޯމް އެފެއާޒްގެ ޕޭމަންޓް ވަ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފްކޯއިން ށް ސި ރެފަރެންސް ދީފައިވަނީ އެމިނިސްޓްރީގެ މެމޯއަކަށްކަމުން ދަރުބާރުގެ މަރާމާތުކުރުމަ
ރީ އޮފް ސްޓްހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަކީ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއްކަމަށް މިނި

 ރަދުތައް ވޭ ޚަޗަރއަށް ބެލޭނެގޮތެއްނެތްކަމާއި، މިގޮތަށް ކުރެ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކް
މެންޓް ރީގެ ޕޭނިސްޓްބެލޭނެގޮތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ނުހުންނަކަމަށް އެ މި

 އްބަޔަކު އް އެޑިޕާޓްމެންޓުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި އަދި ދެ އިދާރާއަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަ
ތު މަޢުލޫމާ އިންބަޔަކަށް ޗެކްކޮށް ނުބެލޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަނެއް

 ދީފައިވާކަމާއި،
 
ގައި  2015ޖުލައި  23ދަރުބާރުގެ މާރާމާތުތައްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން  .6

ށްފައިވަނިކޮށް އަދި މިނިވަން ދަރުބާރުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް އެއޮފީހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮ
ދަރުބާރުގެ މާރާމާތުތައްކުރުން ސިވެކްއާ "ފަންސާހުގެ ޖާފަތުގެ ރަސްމިއްޔާތުވެސް ނިމިފައިވަނިކޮށް، 

ޙަވާލުކުރުމަށް، ސިވެކްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ދެމެދު ހެދޭ 
ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި މިއެއްބަސްވުމާއެކު  2015އޯގަސްޓް  31ގައި "އެއްބަސްވުން

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރަކުން  ހީރަސްކުރެވިފައިވާ ކޮޓޭޝަންތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ
 2ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކޮޓޭޝަންތައްކަމާއި، މި ކޮޓޭޝަންތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިވެކްގެ ނަންބަރު 

ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި އަދި މި އިންވޮއިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި



 

131 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިންވޮއިސްތަކަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު 
މީހުން ދިރިއުޅެން ނޫން ބޭނުންތަކަށް )އެކްޓިވިޓީ ރެފެރެންސް ކޯޑުން  1224.6.01.01.01.001

ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި މިފައިސާ ސިވެކްގެ އެކައުންޓަށް ( ތުކުރުންބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާ
 ޖަމާވެފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްކަމާއި،

 

ނަ އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮން  10ސިފައިންގެ ވެލްފައަރ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއަކީ ސަރުކާރުގެ 
 ގެ ހިއްސާ ކާރު ސައްކަތް ނިންމުމަށް  ސަރު ކުންފުންޏަކަށްވެފައި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މުއްދަތަށް މަ

ރުސަތު ފުމުގެ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކުރުމަކީ ދައުލަތައް އެންމެ ފައިދާވާގޮތްކަމަށް ބެލު
 ކޮމްޕެނީ  ފައަރއޮތްކަމަކަށް ފެންނާތީ،  ދަރުބާރުގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންގެ ވެލް 

ލެވެން ބެކަމަށް ފައިވާ ގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދީ ލިމިޓެޑްއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމު 
ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ  2/2000ނެތަތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މުން، ވެން ނެތުބެލެ  ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ންނުވާ  ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނައިފަރުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ .މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޅ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް  ގޮތުގެ ޕްލޭނުގައި، ގަސްއިންދައި ފެހިކުރުމަށް ކަ

ނައިފަރު .އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ޅޝަޢުޤުވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނުގައި، އެ އިޢުލާނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިންތަކުގައި ޢާމްދަނީ 
 ލިބޭފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ކޮށްފައިވާ 

ނައިފަރުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް .ޅ
ނައިފަރު ބިމުން ގެނެސް، ނައިފަރުގައި އުފެދިފައިވާ ވަކި ޖަމްއިއްޔާއަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް 

ބޮޑެތި ބިންތަކެއް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައި، އެނިންމުން ތަންފީޒްކުރުމަށް 
ނައިފަރު މަދަނީ ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ނައިފަރު ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނުގައި ގަސްއިންދާ ފެހިކުރުމަށް ކަ

105 
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ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި .އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިން ހޯދުމަށް އެދި ޅ
ނައިފަރު ޖުވެނައިލްއަށާއި، ޓައިނީ އައިލެންޑް ކޮންޒަރވޭޝަންއަށާއި އީކޯ ޔޫތުންވެސް ގަސްއިންދައި 

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި  ފެހިކޮށް އިޖުތިމާޢީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް،
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހުއްދައެއް ނެތި، އެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 

އަހަރު  10ވާ ބިންތައް ގަސްއިންދައި ފެހިކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި
 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދޫކޮށްފައިވާތީއާއި،

 37.3ނައިފަރުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނުގެ .އީކޯ ޔޫތުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ، ޅ
ދާރާއިން ބަދަލުގެނެސް، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އި .ނަންބަރު ބިމުގެ އިމަށް ޅ

ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެ ބަދަލު ފާސްކުރުމުގެ 

މަވެސް، އީކޯ ޔޫތުން އެ ބިމުގައި އެއްވެސް މަސަްއކަތެއް ކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އީކޯ ކުރިންކަމަށްވީނަ
ނައިފަރު .ޔޫތުން އެ ބިން ދޫކޮށްލާފައިވާތީ ބިން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޅ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ޝަޢުޤުވެރިކަން 
ފާޅުކޮށްފައިވާ ބިންތައް އެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ގަސް އިންދައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދޫކޮށްފައިވާތީ އެ 
ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަކި ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ފައިދާވާގޮތަށްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނޯންނާތީ 

ގައި ( ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ) 2/2000މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި

ސަރަހައްދުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، ނައިފަރު އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ 
ބިން އެކޯ ޔޫތު  40:39: ނަންބަރު ، ބިމާއި 40.36: ބިންތަކުގެ ތެރެއިން، ނަންބަރު 
 33439( 3-ޕާރކް) 37.3ވަނަ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި  03ޖަމްއިއްޔާއަށް ދިނުމަށްފަހު، 

ކެއަރ ފޫޓުގެ ބިން، ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭނަށް ސް
 .ބަދަލުގެނެސްގެން ދޭން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ

ރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަ 2010މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ތުގެ މާރާޓާރމްގެ ތެރޭގައި އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ހިންގަމުންދިޔަ އި

މާ ލަން ޖެހުއްޓާ ކޮންކްރީޓްބައިތަކެއް ވެއްޓި އެ މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުއްލިއަކަށް ހު
ޔަވަން ތުން ކިގޮގުތީ ލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ވަގުޅިގެން، އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއް

ނަ ވަ  21ގެ ވުމު ދެވޭނެ އިމާރާތެއް ހަމަޖެއްސެމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ކޮލެޖަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސް
ތަން އިވާ ތަންވިފަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ކޮލެޖުގެ އިމާރާތުން ޢަރަބިއްޔާއަށް ހާއްސަ ކުރެ 

މާރާތް އިމަށާއި ނެ ކަހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިނގާ ޚަރަދުތައް މަދަރުސާއިން ކޮލެޖަށް ދޭންވާ މަރާމާތުކޮށް ބެލެ 
ބިއްޔާ ތިން ޢަރަގެމަމަރާމާތު ކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ކޮލެޖުގެ ފަރާތުންކަމަށާއި އެގޮތު

ލުގެ އްޔާ ސްކޫރަބިން ޢަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެ އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ކޮލެޖު ހިންގި އިމާރާތު
ކުގެ ތަރާމާތު އެ މަ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކުރެވުނު ތަންތަނާއި ކްލާސްރޫމުތަކުގެ މަރާމާތުތަކެއް ކޮށް 

 ،ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލުން އެ ކޮލެޖަށް ދައްކާފައިވާކަމާއި

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކުރި ކްލާސްރޫމެއް ވަގުތީ 
ގޮތުން އިމާރާތް ހަމަޖެހުނު ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުން އެ 

ޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން ކްލާސްރޫމް ޢަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބުނުކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން އިސްވެދެންނެވުނު  5އެނގޭތީއާއި އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ކޮލެޖުގެ ބޭނުންތައް އިތުރުވަމުންދާ ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން 
 އަދަދަށް އެ ކޮލެޖުން ބަދަލު ގެނައުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ޢަރަބިއްޔާއަށް ދޫކުރެވޭ ކްލާސްރޫމުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން، ޢަރަބިއްޔާއަށް ހާއްސަކޮށް މަރާމާތުކުރި ކްލާސްރޫމެއް އެ ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުން 
ޔާ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައި ނުވާތީއާއި، ޢަރަބިއް  5ބޭނުންކުރިނަމަވެސް، އެއީ އެއްބަސްވުމުގެ 

 ނުން ބޭ އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ހިންގަމުން ދިޔަ ޢިމާރާތް 
 ވަގުތީ އިން ފެށިގެން 2010އޭޕްރިލް  06ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެ ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެން، 

ތުން ޢިމާރާއެ، ގުޅިގެން އެސް އިމާރާތަށް ބަދަލުވުމާ.އީ.ގޮތުން އެމަދަރުސާގެ ކިޔެވުން އެމް
މެހައި ގެ އެންޓުމުއަރަބިއްޔާ ހިންގުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއް

 .އްސަލަމަނާ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބު
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ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެ ކޮލެޖު ހިންގި އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ކޮލެޖާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ 
ދަށުން އެ އިމާރާތުން ޢަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިނުވާ އެއްވެސް ތަނެއް މަރާމާތު 

އިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން ކުރުމަށް ޢަރަބިއްޔާއިން ޚަރަދުކޮށްފައި ނުވާކަން މި މައްސަލަ
 އެނގޭތީއާއި،

ލެޖެއް ކޮ މިއްލަ އަށް، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލަ 
 އެ ޚިލާފަށް ވުމާހިންގި އިމާރާތުގެ ބައެއް ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސް

ން މި ފައިވާކަ ން ދީ ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ތަންތަނުގެ މަރާމާތުތަކުގެ ޚަރަދު ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކޮލެޖުން 
ކޮރަޕްޝަން ) 2/2000މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން އެނގެން ނެތަތީ

މަށް ވާކަންގާފައިގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހި( ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
ޕްޝަން ކޮރަ-އެންޓި ) 13/2008މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މިމައްސަލައަކީ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   .މީއެވެލަ ނިންކަ

 ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް
ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ކުރު ތަމްރީން ކޯސްތައް 
އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާއިރު ކޯސްތައް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2010ގެ އިޢުލާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް، އެ މިނިސްޓްރީ 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގައި ( ފަންސަވީސްހާސް) 25000ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތަކީ 

ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން އެފަރާތުން މިކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 
ން ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު، އެންމެ ދަށް އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ހޯދުމަށްޓަކައި، ތި

ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި، އެގޮތުން، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން މާލެ އާއި 
ރަށްރަށުގައި ކުރު ތަމްރީން ކޯސްތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާއިރު 

އޭދަފުއްޓާއި .ކޯސްތައް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ބ
ންވާ ތުޅާދޫގައި ހިންގި އެއްލެވެލްއެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިންކޯހެއް ހިންގާފައިވަނީ ކޯހަށް ބޭނު.ބ

މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަކިވަކި އެއްބަސްވުންހަދައިގެން ދެ އިންސްޓްރަކްތަރަކާ 
ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެއްބަސްވި ޓްރެއިނިންގ 
މެޓީރިއަލްސް އެފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، 

ގައި ކޯސް ހިންގުމަށް އެއް ޓްރެއިނިން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކޮށްގެން މިދެރަށު 
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އިރު، ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަށް ބަލާ
( ދިހަހާސް ) 10000ކޮންމެ ސެޓް މެޓީރިއަލްއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް، ކޮންމެ މީހަކު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ރުފިޔާ ކަމާއި، އަދި ކޮންމެ ޓްރެއިނިންގ ކޯހެއްގެ ގަޑި ނަގައި ދިނުމުގެ އަގަށް، ކޮންމެ މީހަކު 
  ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،( ފަސްހާސް ) 5000ހުށަހަޅާފައިވަނީ، 

ތުޅާދޫގައި ހިންގި އެއްލެވެލްއެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިންކޯހެއް ހިންގާފައިވަނީ ކޯހަށް .އޭދަފުއްޓާއި ބ.ބ
ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުމަށް، ވަކިވަކި އެއްބަސްވުންހަދައިގެން ދެ އިންސްޓްރަކްޓަރަކާ 

ންތަކެއްކަމާއި، ޙަވާލުކޮށްގެންކަމާއި، ދެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއެކު ހަދާފައިވަނީ، ވަކިވަކި އެއްބަސްވު 
ކޮންމެ އިންސްޓްރަކްޓަރަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ދެ ސެޓް ޓްރެއިނިންގ މެޓީރިއަލްސް ހެދުމަށްކަމާއި، 
ނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޓްރެއިނިންގ މެޓީރިއަލްސްގެ ތެރެއިން 

 ކޮންފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވަނީ، ދެ ސެޓްކަމާއި، އަދި އެއީ
މެޓީރިއަލްސްތަކެއްކަންވެސް އެނގެން ނެތްކަމާއި، އަދި ޓްރެއިނިންގ ނިމުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީއަށް 
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވަނީ ދެ އިންސްޓްރަކްޓަރުން 

ސްޓްރަކްޓަރަށް ކޯހުގެ ގަޑިތައް ނަގައިދިނުމުގެ ޝެޑިއުލް އެއްކޮށްކަމާއި، ކޯސް ހިންގި ދެ އިން
ހަދާފައިވަނީ ދެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންވެސް އެއްރަށެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި އެއްބަޔަކަށް 
ކިޔަވައިދިނުމަށްކަމަށާއި، ދެމީހުން އެއްރަށެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި އެއްބަޔަކަށް ވަކިވަކިން 

ނުކުރެވޭކަމަށް، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އާންމު ކިޔަވައިދެވޭނެކަމަށް ޤަބުލު
އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، މިފަދަ ޓްރެއިނިންގތައް ގިނަ ބަޔަކަށް ހިންގާނަމަ، ދޭއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ 

ދެ ފަރާތުން އިންސްޓްރަކްޓަރުންވެސް ޙަރަކާތްތެރިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ 
އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވަނީ ދެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންވެސް ޓްރެއިނިންގތަކުގައި، އެކުގައި 
އެއްވަގުތެއްގައި ޝާމިލްވާ ގޮތަކަށްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފެންނާތީއާއި، އެފަދަ ގޮތަކަށް ޓްރެއިނިންތައް 

ބޫލުކުރެވޭތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ހިންގުމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ތަޙްޤީޤަށް ޤަ

ސެޓް މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުމަށް  4ބޭނުންކުރެވޭނެއިރު، އެއް ލެވެލް އެއްގެ ކޯހަކަށް 
ސެޓް  3ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވުމުން، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް  40،000.00

ރުފިޔާ ބޭކާރު ގޮތުގައި ޚަރަދު  30،000.00ރު ކުރުމަށް މެޓީރިއަލް ތައްޔާ
ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ކޯސް ހިންގި ދެ އިންސްޓްރަކްޓަރަށް ކޯހުގެ ގަޑިތައް ނަގައިދިނުމުގެ 
ޝެޑިއުލް ހަދާފައިވަނީ ދެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންވެސް އެއްރަށެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި 

މުން ދެމީހުން އެއްރަށެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި އެއްބަޔަކަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަމަށް ވު
އެއްބަޔަކަށް ވަކިވަކިން ކިޔަވައިދެވޭނެކަމަށް ޤަބުލުނުކުރެވޭތީ، އެއްބަސްވުން ހެދުމުގައި 
އެއްކަމަކަށް ދެފަހަރަށް ޚަރަދު ކުރެވޭގޮތަށް އެއްބަސްވުންހަދާ އެއްކަމަކަށް ދެފަހަރަށް 

މިގޮތުން ކޮންމެ އިންސްޓްރަކްޓަރަކުވެސް މެޓީރިއަލް ، ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި 
ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިތުރުން، ކޯހުގެ ގަޑި ނަގައިދިނުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ރަށަކަށް 

 .ރުފިޔާ އިންވޮއިސްގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 5،000.00
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ނަންބަރު 
 13/2008ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ނޫނުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި  ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

ތަކަށް ބަލާއިރު، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައް
ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓް .ޑީ.އިދާރާއިން އެއަތޮޅު އިސްދޫ ކަލައިދޫ ދަނބިދޫ އަދި މާބައިދޫގައި އައި

ގައި އެ ރަށްރަށަށް ދަރުތުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ އެ  2014އޮގަސްޓް  28އަދި  27ޤާއިމްކުރުމަށް 
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާއިރު، ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ދަރުތުގެ ފައިސާ 

ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމަށް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެންޑް 
ކަމާއި އެދަތުރުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ " ދަތުރު ފައިސާ ޙަވާލުކުރި ޝީޓް"ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ /ފައިނޭންސް

ބައިވެރިވި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސަކީ ކަލައިދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގައި ދަތުރުގެ ބައިވެރިން މަޑުކޮށްފައިވަނީ  2014އޮގަސްޓް  27ފަރާތަކަށްވާއިރު، 

ދުގައި އަމިއްލަރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ކަލައިދޫގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ރަށަށް ކުރާ ދަތުރު ތަކުގެ 
ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ވަކި ޚާއްޞަ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނެތުމުން މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ( އްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ހު) 2/2000
-އެންޓި) 13/2008ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިމަ އްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އްޔަށް ކުރި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އޭނާގެ ރަށުން ކޮޓަ .ލ
 .ލަހިފުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކޮޓަރި ކުލި ނަގާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 .ނިންމީއެވެ

 އުސްއިން ހައެމްގެ.އޭ.މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެފް
 އުސްއިން  ހައެމް.އޭ.އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ނޯންނަކަމަށާއި، އެފް

މުގައި ގެ މަޤާޓެކްނިކަލް ކޯޗުން އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނީ ނެޝަނަލް ޓީމުގެ ކޯޗަށާއި 
 ދީފައިވާ ސައިއެއިރަކު ތިބޭ ފަރާތްތަކަކަށް ކަމަށާއި، އަދި އެ ހައުސްއިން އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައް

ރާތްތަކަށް އިވާ ފަކޮށްފަފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާން
ގޮތެއް ކުރެވޭނެ ޤީން ޔަޝަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެމް ހައުސްއިން އެކޮމޮޑޭ.އޭ.އެފް

ކާއި ވޭނެ ހެއް ކުރެ  ނެތަތީއާއި، އަދި މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތު
އްޓުވުމާއި ކޮރަޕްޝަން ހު) 2/2000ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤީޤަށް ންގެ ތަޙްކޮމިޝަގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި( މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި) 13/2008ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ކުށެއް ކޮރަޕްޝަނު ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެމްގެ ރައީސްގެ ތިމާގެ ބޭފުޅަކު ދުއްވަން .އޭ.ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗް ދުއްވުމަށް ގަނެފައިވާ ސައިކަލް އެފް
، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމުގައި ބޭނުންކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއިރު

ސައިކަލް ދުއްވަނީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ އިތުރުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންކަމަށް މި  02ނަގާފައިވާ 
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ކޮންފަރާތެއްކަން އެނގެން 

އެމްގެ ރައީސްގެ ތިމާގެ ބޭފުޅުންގެ .އޭ.އި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އެފްނެތުމުން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގަ 
ތެރެއިން ކޮން ފަރާތެއްކަން ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއްނެތަތީއާއި، އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ 

ނު ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނުވާތީ، މ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫ 

ށް  ޚިލާފަ ވާއިދާރައީސްގެ ތިމާގެ ބޭފުޅުންނާއި ގާތްބޭފުޅުންނަށް ގަކުރީގެ އެމް ގެ .އޭ.އެފް
ޑޭޝަން  އެކޮމޮނަށްއެމް ގެ ހައުސްއިން އެބޭފުޅުން .އޭ.މަންފާ ހޯދައިދޭކަމަށާއި، އެގޮތުން އެފް

ތެރިން ކުޅުން ކުގެވަކި ކްލަބްތަކަށް މަންފާލިބޭގޮތަށް އެކްލަބްތަ ހަމަޖައްސައިދޭ ކަމަށާއި،
އި، މަށާއެމް ގެ ހައުސްގައި އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސަމުންދާކަ.އޭ.ބޭތިއްބުމަށް އެފް

 ކޯޗު އުމީގައިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަމުންދާކަމަށާއި، 
ނާ ބު ކަމަށް ކުރާ ރައީސްގެ ތިމާގެ ބޭފުޅަކު ދުއްވަން ބޭނުންދުއްވުމަށް ގަނެފައިވާ ސައިކަލް 

 .މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ނަންބަރު 
 13/2008ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި  ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ
އެމްއިން ިއޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަމުންދާކަމަށް .އޭ.އޭގެ އިތުރުން، އެފް

ރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއިރު، އެ ވަނަ އަހަ 2014، ބުނެ
( ޤައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުންނާއި ރެފްރީން )އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކަށް 

ހަމަޖެއްސުމަށް އިޢުލާނު ނުކުރާކަމަށާއި، އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަނީ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް 
ށްފަހު އެފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެންކަމަށާއި، ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތައް ނޫން އެހެން މަޤާމުތަކަށް ބެލުމަ

މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަނީ އިޢުލާނުކޮށް އެހެން އިދާރާތަކުންވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުންކަމަށް މި 
މުތައް ނޫން އެހެން މަޤާމުތަކަށް ޓެކްނިކަލް މަޤާ، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް  މަޢުލޫމާތުދީފައިވާއިރު

މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވަނީ އިޢުލާނުކޮށްގެންކަން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުން އެނގެންހުރުމުންނާއި، 
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ކޮންފަރާތެއްކަން އެނގެންނެތުމުން، އިޢުލާނުކުރުމެއްނެތި މުވައްޒަފުން 

ންކޮން ވަޒީފާއަކަށްކަން ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއްނެތަތީއާއި، ފުޓްބޯލް އެމްގެ ކޮ.އޭ.ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެފް
އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި (އެމް.އޭ.އެފް)އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެސޯސިއޭޝަނެއް ކަމަށްވެފައި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނު 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  12ގެ ( ރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުކޮ ) 2/2000ނަންބަރު 

މިމައްސަލައިގައި، ، ކަމުގައި ނުވާތީ" ސަރުކާރު ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފަކު"
ގައި ބުނާފަދަ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން
( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 
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މައްސަލައެއްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ

ގައި  2008މާރިޗު  31ރަށެއްގެ ގަރާޖު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  60. 1
ރު، ފަރާތަކުން ބީލަން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާއި 18މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 18މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއްކަމަށްވާތީ،  1.5ގަރާޖު ހެދުމަށް ލިބިފައިވާ އަގުތަކަކީ 
 37މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ނުހިނގާގޮތަށް  1.5ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގުތަކަށް ބަލައި 

ތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ގަރާޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް
ނިންމާފައިވާތީއާއި، އެގޮތުން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިން މިނިސްޓްރީން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އަދި އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަކީ އެފަދަ މަސައްކަތަކަށް އެކަށީގެންވާ 

އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް، ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ  އަގަކަށް ނުވާތީ
މިނިސްޓްރީން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށްވުމާއެކު 

މަށް އެކަށީގެންވާ އަގަކާއި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި މުއްދަތަކީ އެފަދަ މަސައްކަތެއްކުރު
މުއްދަތެއްކަމުގައިވާތީ އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާކަން 

އެ ، އެނގެންއޮތަތީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅި ހުށަހެޅި ބިޑްތައް
ޕޮއިންޓްދީފައި ނުވިނަމަވެސް، ބިޑް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓްރީން އިވެލުއޭޓްކޮށް 

ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމައިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ 
މެ ފަރާތާކަމަށްވާތީއާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް ޕޮއިންޓް ދިންނަމަ، އެން

ރަށުގެ ގަރާޖުގެ  60، މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހަމަ އެ ފަރާތަށްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
ގަރާޖު ހެދުމަށް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތަކަށް ބަލާލާއިރު، އެވަގުތު ބާޒާރުގައި  23ތެރެއިން ޙަވާލުނުކުރެވިވާ 

އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިން ލިބުނު ރޭޓަށް ގަރާޖު ހެދުމަށް  23ތަކެތި އެފުލެމުންދާ ހަލުވިމިނާއެކު އެ 
ގަރާޖު ހެދުމަށް  37އަންދާސީހިސާބު ނުލިބޭނެކަމަށްވާތީ، ދެވަނަ ފިޔަވައްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ 

ދުމުގެ ރަށެއްގައި ދަގަނޑުހޮޅިން ގަރާޖު ހެ  60މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ފަރާތުން 
މިލަދޫ .ނ، ގައި ކުރި އިޢުލާނާއ2008ިމާޗް  31މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ޙީ ޞިއް ގޮއިދޫ . ބް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރުވުމަށާއި ށޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ލެ
 ގައި ކުރި 2008އޭޕްރިލް  03މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ޓް ތް ޕޯސްލްހެ ވަންދޫ .މާޅޮހު ހެލްތް ޕޯސްޓާއި ތ.ކަމަދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓާއި ބ.އިޢުލާނާއި، ބ
 ކުރި ގައ2008ިމެއި  01ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ސައްކަތް  މަފުވައްމުލަކު އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ގަރާޖާއި ލޯންޑްރީ ހެދުމުގެ.އިޢުލާނާއި ޏ
ތު ހޯދަން ލޫމާގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢ2008ުމެއި  01ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނޭ އުޞޫލެއް 
އް މިޓީއެކި ކޮބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ވަ

ޑްރީ އި ލޯންރާޖާފުވައްމުލަކު އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ގަ.ހަމަޖައްސައިފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި ޏ
ސައްކަތް މަދުވަސްކަމަށްވީނަމަވެސް  88 މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ ހެދުމުގެ 

ވާކަމަށް ބުނާ އާ ހަމައަށް ސޮއިކޮށްފައިނ2008ުޖޫން  29ޙަވާލުކުރުމުގެ އެގްރިމެންޓްގައި 
 .މައްސަލަ
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އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން، އެއް މެޓީރިއަލްސްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބާކީއޮތް 
ތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން ގަރާޖު ހެދުމުގެ މަސައްކަ  23

އެ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ، ނިންމާފައިވާތީއާއި
އާއިލީ، ރަޙުމަތްތެރިކަން، ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ އެއްވެސް ގުޅުމެއްއޮތްކަން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،

ރާތެއް ނެ ފަމިލަދޫ ޞިއްޚީ މަރުކަޒުގެ ލެބް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތްކޮށްދޭ.. ނ2
ންދާސީ ހިސާބު ފަރާތަކުން އަ 07ބޭނުންވެގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ޓްދީފައި  ޕޮއިންކޮށް ވެލުއޭޓު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އި
ވަނައަށް ރެއިން ދެގެ ތެނުވިނަމަވެސް، މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަންދަސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކު 

ތު ދި މުއްދަގު އައެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، އެންމެ ކުޑަ އަ
ހަޅާފައިވާ ގު ހުށަޑަ އަކުޙަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ދެވަނައަށް އެންމެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ މަސައްކަތް

ޕްރީލް އެ 30 ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން
އަދި   އަގުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެންކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، އެންމެ ކުޑަ 2008
ތް އިދޫ ހެލް ގޮ.ށ ދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ އެ ކުންފުންޏަށްމުއް

ތްއަށް ފް ހެލްރީ އޮސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވުމާއި އެ ޕާޓީއަކީ މިނިސްޓް
އްގައި ފެންވަރެ ގަޅު އެދެވޭ ރަނމުޅިން އައު ޕާޓީއަކަށްވުމާއެކު ދެވަނައަށް ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

ން ވާތީކަ މިހާރުވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމަށް 
އިލީ، ތަކާ އާ ފަރާއެނގެންއޮތަތީއާއި އެފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް

 އާއި،އިނުވާތީރެވިފަސީ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަން ފާހަގަކު ރަޙުމަތްތެރިކަން، ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ ސިޔާ

ގޮއިދޫ ޞިއްޚީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން .ށ. 3
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް 
ޓު ދީފައިނުވިނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި އިވެލުއޭޓުކޮށް ޕޮއިން

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ކަމަށްވާތީއާއި، އެ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އާއިލީ، ރަޙުމަތްތެރިކަން، ވިޔަފާރީ

 އެއްވެސް ގުޅުމެއްއޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،

ރީލް އެޕް 28 އުވަތުކަމަދޫ ހެލްތްޕޯސްޓް ކޮންޕްލީޝަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަ.ބ. 4
ވާއިރު، ހަޅާފައި ފަރާތަކުން ބީލަން ފޯމު ހުށަ 09ގައި ހުޅުވާފައިވާއިރު، މި ދައުވަތާ ގުޅިގެން  2008

 ސައްކަތް މަސް، އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް ޕޮއިންޓު ދީފައިވުނިނަމަވެ
 ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި،

ރީ އޮފް ނިސްޓްމާޅޮހު ހެލްތްޕޯސްގެ ކޮންޕްލީޝަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި.ބ. 5
އިރު، އެފަރާތަކުގެ ފަރާތަކުން ބީލަން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ 11ހެލްތް އިން ހުޅުވާލި ދަޢުވަތާ ގުޅިގެން 

ތެއް ފަރާ ލުކުރާނެބީލަންތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް ޕޮއިންޓް ދީފައި ނުވިނަމަވެސް، މަސައްކަތް ޙަވާ 
ނޑައަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނި އިގެން ންމަކަ

ޅި  ހުށަހެ އަގު މާޅޮހު ހެލްތްޕޯސްޓްގެ ކޮންޕްލީޝަން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް.އެނގެންއޮތަތީއާއި، ބ
ރާތުގެ ނީ އެފައިނުވަމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ

އިވާ ށަހަޅާފަގު ހުއަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުދަށްކަމުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑަ 
 ސައްކަތާ ތާ މަފަރާތަކީ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވާތީ އެފަރާ

ކާ ސް ފަރާތައްވެރ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، އެތަނުގެ އެޙަވާލުކުރުމަށް ޓެންޑަ 
ރީގެ ، ވިޔަފާރިކަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އާއިލީ، ރަޙުމަތްތެ

 ނުވަތަ ސިޔާސީ އެއްވެސް ގުޅުމެއްއޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،
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 ރީ އޮފް ނިސްޓްމިޕޯސްޓްގެ ކޮންޕްލީޝަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަންދޫ ހެލްތް.ތ. 6
 ރު، އެފަރާތްތަކުގެ ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއި 12ހެލްތް އިން ހުޅުވާލި ދަޢުވަތަށް 

ކަތް ގެ މަސައްޓްޕޯސްވަންދޫ ހެލްތް.ތ، އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވިނަމަވެސް
 ޑަ އަގާއި މެ ކުޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން އެން

އޮފް  ނިސްޓްރީކާ މިމުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، އެތަނުގެ އެއްވެސް ފަރާތަ 
ސީ ތަ ސިޔާގެ ނުވަރަޙުމަތްތެރިކަން، ވިޔަފާރީ، ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އާއިލީ
 އެއްވެސް ގުޅުމެއްއޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު ގަރާޖު އަދި ލޯންޑްރީ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް .ޏ. 7
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން  2008އެޕްރީލް  28ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް 

ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެފަރާތްތަކުގެ  11ހުޅުވާލި ދަޢުވަތާ ގުޅިގެން 
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު .އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދީފައި ނުވިނަމަވެސް، ޏ

ގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ގަރާޖު އަދި ލޯންޑްރީ އިމާރާތްކުރުމު
ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅާފައިވާ ފަރާތާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، 
އެތަނުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އާއިލީ، 

ރިކަން، ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ އެއްވެސް ގުޅުމެއްއޮތްކަން އެނގެންނެތަތީއާއި، ރަޙުމަތްތެ
 88ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ގަރާޖާއި ލޯންޑްރީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ .ޏ

އާ ހަމައަށް  2008ޖޫން  29ދުވަސްކަމަށްވީނަމަވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އެގްރިމެންޓްގައި 
ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުން 

ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ، ގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް 2008އޯގަސްޓް  03ހަދާފައިވަނީ 
ވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުވާފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްވެފައި، މިމަސައްކަތަކީ އަ 

ނޑަކަށް   2މަސައްކަތަކަށް ނުވާތީ، ބިޑް އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާ ދެމެދު ގާތްގަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހިނގާފައިވީނަމަވެސް އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް 
ހެލްތްގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ފުރުޞަތު  ހޯދައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް

ނެތަތީއާއި، ޙަވާލާދެވުނު އިޢުލާނުތަކުން މަސައްކަތްތައް އެވޯޑް ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ 
އިވާކަން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ

އެނގޭނެ ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ހެއްކެއް ނެތަތީ މި މައްސަލައަކީ ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢީ ކުށެއް 
ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާ މައްސަލައެއްކަމުން، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ( ނު ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫ) 2/2000ނަންބަރު 
 13/2008ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެ އް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 


