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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑު ދެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި  މި  03ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހިމެނޭ، އައްޑޫސިޓީޝަކުވާގައި ހިމެނޭ މައިގަ
ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރުގެ އިތުރުން އެހެން ކައުންސިލަރެއް(  ކައުންސިލަރުން )ހުޅުދޫ މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރާއި

މުވައްޒަފުންގެ  ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަށާއި އެހެނިހެން ބައެއް ގެ ފަރާތުން މަޤާމުގެ
ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް  ކަތަށް ހުރަސްއެޅުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަމުންގެންދިއުމުގެ މަސައް

ތެރޭގައި  ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަންގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ނުތަނަވަސްކަން
 ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ. ގެން ފިޔަވަޅެއްހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްނުވާތީ މި މައްސަލައާ ގުޅި 

  
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކައުންސިލް  އަދި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި 

ގައި އަންގާފައިވެއެވެ. ވެހިކަލްތައް ޢާންމުގޮތެއްގައި  2013 ޑިސެމްބަރ 10ބިއުރޯއިން އިދާރީ ސެކްޝަނަށް 
ކައުންސިލްގެ  އުޞޫލާ އެއްގޮތަށްކަމަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭނުންކުރަނީ މި

ކައުންސިލަރުން )ހުޅުދޫ މެދު ދާއިރާގެ  03ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އައްޑޫސިޓީ
އެހެން ކައުންސިލަރެއް( ގެ ފަރާތުން  ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރުގެ އިތުރުން  ކައުންސިލަރާއި

 ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަށާއި އެހެނިހެން ބައެއް  މަޤާމުގެ
 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަމުންގެންދިއުމުގެ 
 ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުތަނަވަސްކަން 
 ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި އަދި ކައުންސިލަރުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި އޮފީސް 

 ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

1 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑި ހޯދަން  ވެހިކަލްގެ ތެރެއިން ކައުންސިލަރުން 4އިދާރާގައި އޮންނަ  ޢާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ކާރުގެ ތަޅުގަ
ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކާރުގެ  ކައުންސިލަރު އެދޭ ކަމަށާއި އަދި ޢާންމުކޮށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ

ނޑި ހޯދައި އޭނާ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާކަމަށާއި ކައުންސިލަރުން އަމިއްލައަށް ކުރާ ދަތުރުތައް  ތަޅުދަ
ދީފައިވެއެވެ. ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރުމަށް  ދަތުރުލޮގް ފޮތުގައި ނުލިޔާކަމަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު

ނޑަ ނޑީގައި ކައުންސިލަރުންނަށް އަމިއްލައަށް ވެހިކަލް ދުއްވިދާނެކަން  އަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ކަ  ރަސްމީގަ
ނޑި ހޯދައިގެން ވެހިކަލް ނޑީގައިކަމެއް ނުވަތަ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކައުންސިލަރ ތަޅުގަ ދުއްވާފައިވަނީ ރަސްމީ ގަ

ނޑިއެއްގައިކަން  ސް އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދާފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއިންވެ އެނޫން ގަ
ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުންފަދަ އަމިއްލަ  ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގޭކަން ނެތެވެ. މީގެއިތުރުން ސައިބޯން ދިއުމަށާއި

ބޭނުންކުރާކަމަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި  ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލަރުން ވެހިކަލް
އެބޭފުޅުންނަކީ ހިތަދޫގައި  މިގޮތަށް ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަނީ ރަށުން ބޭރު ކައުންސިލަރުންކަމަށާއި ބުނެފައިވާއިރު،

ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ނޫންކަމަށްވާތީ މިފަދަ ބޭނުންތަކަށް  މިފަދަ ބޭނުންތައް ފަސޭހައިން ފުއްދޭގޮތަށް ދިރިއުޅުން
 ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ން ކޮށްދޭ ފަސޭހައެއްކަމުގައިބޭނުންކުރުމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް އެ އިދާރާއަކު ވެހިކަލް

  
ނޑި މިހާރު އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ޑްރައިވަރުންގެ  މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކާރާއި ވޭނުގެ ތަޅުދަ

ށް ހުންނަ ތަނެއްގެ ތެރޭގައިކަމަށްވާތީ، މިހާރު ކައުންސިލަރުން އަމިއްލައަ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ވަދެވެން
ނޑި ނުލިބޭކަމަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ކާރު   ދުއްވަން ތަޅުދަ

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް  އަދި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރުމަށް
 ރުމަކީ ލިޔެކިޔުންތަކަށްބަލާއިރު ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރާކަން ސާބިތުކު ކައުންސިލަރުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް

ތަޅުދަނޑި ހޯދާ ހޯދުމަށް މިހާރު  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ކައުންސިލަރުން އަމިއްލައަށް ކާރު ދުއްވަން
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ހައްލެއް ހޯދާފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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



 

3 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް  ގެ މިއުޒިކް ހެދުމާއި އެކަމާ 03މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 
ބައެއް  ގައިކަމަށާއި، މި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މީޑިއާގެ  2017ޑިސެމްބަރު  7އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ 

ނޑައަޅާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށެވެ. މިއިޢުލާނާ  ޕްރޮޑަކްޝަންތައް އުފެއްދުމަށް ޕީއެސްއެމްއިން ކަ
ލައިޓްގެ  ކޮމްޕޯސަރ، މިއުޒިކް ބޭންޑް، ސެޓް އަދި  ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއުޒިކް ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު

ސެޓް އަދި ލައިޓްގެ ބައި  ބަޔާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން
ގެންގޮސްފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އިވެލުއޭޝަން  ކެންސަލްކޮށްފައިވާތީ، އެބައިގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް

ކުރިމަތިލައިފައިވަނީ  ކޮމްޕޯސަރ އަދި ބޭންޑްގެބައި ވަކިންކަމަށާއި، މި ދެބަޔަށްވެސް ގޮސްފައިވަނީކުރިއަށް ގެން 
   އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 3

 އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ބިޑް   މިއުޒިކް ބޭންޑް އަދި މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރގެ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތުތައް  ޅާފައިވާ ތިން ކުންފުނިންވެސް ޕްރޮޕޯސަލްއާއި ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޗެކްލިސްޓްއިން އެނގެއެވެ. ދެ އިވެލުއޭޝަންގައިވެސް  ހުށަހަޅާފައިވާކަން ބިޑް ކޮމެޓީއިން 
މާކުސް ދީފައިވާގޮތުގައި  ވެ. އެހެންކަމުން އަގަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް މާކުސް ދީފައިވަނީ ނިސްބަތުންނެ

ނޑައަޅާފައިވާއިރު، 25އިވެލުއޭޝަންގައިވެސް ތަޖުރިބާއަށް  މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވެއެވެ. ދެ  މާކުސް ކަ
ނޑައަޅާފައިވަނީ  އިވެލުއޭޝަންގައި  މާކުސްއެވެ. މިއުޒިކް ބޭންޑް އަދި ކޮމްޕޯސަރގެ 30ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ކަ

މާކުސް ދީފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮޕޯސަލްގެ ބައިން މާކުސް  5 ކުންފުންޏަކަށް 2ޕޯސަލްގެ ބައިން ޕްރޮ
 ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައިވަނީ  3އޮބްޖެކްޓިވް ހަމައަކުންކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. އެއީ  ދީފައިވަނީ

ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތަކުގެ ފޮޓޯތަކެކެވެ. މަޢުލޫމާތުއެފަރާތްތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްދީފައިވާ އިވެންޓް
 ހިމަނައިގެން، ހާއްސަ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް  މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމުގައި ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް

ހުށަހެޅި ތިން ފަރާތުން ބިޑް  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތެއްވެސް
   ހިމަނާފައިނުވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި 

ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  2 މިއުޒިކް ބޭންޑްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
އުނިކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، އަދި  ހިމަނާފައިނުވާތީ، ޕްރޮޕޯސަލްގެ ބައިން އެދެފާރާތަށް ދީފައިވާ މާކުސް  ޕްރޮޕޯސަލްގައި

ގުޅުންހުރި ވަރަށް  ގެ މިއުޒިކު ހެދުމާއި އެކަމާ 03މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 
ހަވާލުކުރިކަމަށާއި،  ތްތައް ޕްރޮކިޔުމެންޓް އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްގިނަ މަސައްކަ

މަސައްކަތްތައް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް  މީގެއިތުރުން ވެސް ޕީ.އެސް.އެމް ގެ ވަރަށް ގިނަ
 ހަވާލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އިވެލުއޭޝަންގައި ތަޖުރިބާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މާކުސް  ބޭންޑްގެ ބައިގައި އަދި ކޮމްޕޮސަރ ބައިގެ 
މަސައްކަތް  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، ތަޖުރިބާގެ ބައިން މާކުސް ލިބޭނީ މީގެކުރިން މިފަދަ ދީފައިނުވާކަމަށާއި،

ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، އެބަޔަން މާކުސް ދީފައިވާ ގޮތުގައި  މެންޓް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަކަމަށް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ޑޮކިއު
އެހެންކަމުން ޕީއެސްއެމްގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއިން   އޮތްކަމަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. މައްސަލައެއް

ކޮމްޕޯސަރގެ  ޝަންއާއި މިއުޒިކްއިވެލުއޭޝަންގައި މިއުޒިކް ބޭންޑްގެ ބައިގެ އިވެލުއޭ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިވެލުއޭޝަންގައިވެސް އަގުގެ ބަޔާއި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކުސް 

 2 އިވެލުއޭޝަންއާއި ކޮމްޕޯސަރގެ އިވެލުއޭޝަންގައި ޕްރޮޕޯސަލްގެ ބައިން  އެހެންނަމަވެސް މިއުޒިކް ބޭންޑްގެ 
އޮބްޖެކްޓިވް ހަމައަކުން ދެވޭނެ މާކުހެއްނޫންކަން  ކުސް ދީފައިވީނަމަވެސް، އެ މާކުހަކީ މާ 5ކުންފުންޏަކަށް 
ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ މާކުސް، މިއުޒިކް ބޭންޑް  2އެ  އެހެންނަމަވެސް ޕްރޮޕޯސަލްގެ ބައިން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބަދަލުނާންނަކަން  އިވާ ފަރާތައްކޮމްޕޯސަރގެ ބައިން އުނިކުރިނަމަވެސް އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިފަ އަދި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންވުމާއެކު މި މައްސަލައިގައި ވަކި

-އެންޓި) 2008/13 އެކަށީގެންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ބެލުމުގެ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަ 

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

ނޑައަޅާއިރު، އޮބްޖެ ހަމައަކުން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ  ކްޓިވްއަދި، ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރާ ކްރައިޓީރީއާތައް ކަ
 އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕީއެސްއެމްއަށް  ކްރައިޓީރިއާތަކަށް މާކުސް ދޭގޮތަށް 

  އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

ހަމައެކަނި  ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވެފައިވާ 2017 ޕީ.އެސް.އެމްގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް
މެނޭޖަރުން   ކަމަށް ވެފައި މި ޓްރެއިނިންގްއަކީ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް އަކީ އެން.އެލް.ޕީ ސޭލްސް ޓްރެއިނިންގް

ނޫންކަން ލިޔުންތަކުން )ޓްރެއިނިންގް ބްރޯޝަރއިން(  ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ޓްރެއިނިންގްއެއް
 އޭނާ  ޓްރެއިނިންގއެއްގައި އެފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިނުވާތީ މި ޓްރެއިނިންގްގައި  ނގޭތީއާއި އިތުރު އެހެން އެ

ސިންގަޕޫރުގައި ކުރިއަށް  ވަނަ އަހަރު 2017މެނޭޖަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 
ޓެޑުގެ ޕްރައިވެޓް ލިމި ގެންދިޔަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މޯލްޑިވްސް ގޭސް

ސީނިއަރ އޮފިސަރެއްގެ  ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި) 2008/13 ބައިވެރިކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތަތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
 ދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަ (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެވެ.ނިންމީ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އޭނާއަކީ އެކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ  މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް ކަމަށާއި، އެއީ
 ފަރާތަކަށްވާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  އާ ގުޅުމެއް އޮތް

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ  ތަރުޖަމާނެއް ހޯދުމަށްހދ.ނޭކުރެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް 
 އެ ވަޒީފާއަށް  އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތް ކަމަށާއި،މީހުންކަމަށާއި،  3

ހުށަހަޅާފައިވާ އެޑްވާންސް  ރާތް މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 
 ( އަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވަނީ އެ ސެޓްފިކެޓަކީ އެ 4އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ލެވެލް  ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:  މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށް ނުވާތީކަމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން " ގައި ނެރެފައިވާ 2018އެޕްރީލް  30ސަރކިއުލަރާއެކު  2018/7

 ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  7.1ގެ " 2018މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކީ އިޢުލާނުގައި  ނަންބަރުގައިވާގޮތުން، ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ، އެ

ނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ  ރޮނގުގެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ވާނަމަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަގާމަށް ކަ
ފޯމް ހޯދިއިރު އިންޓަވިއު  A2ބެލުމަށްޓަކައި  އަދި، އެވަޒީފާއަށް އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

ނޑު އެފޯމްގައި ޖަހާފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާސޮޔާއި އަދި އެއި ޕެނަލްގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅި  ދާރާގެ ތައްގަ
ފަރާތްތަކުގެ ސޮޔާއި އަދި އެއިދާރާގެ ތައްގަނޑު  ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެ ފޯމުގައި އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ތިބި

ބަޔާންކޮށްފައެއް  އިދެއްގައިސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާބެހޭ އެއްވެސް ގަވާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ސިވިލް 
ފޯމު( ގައި އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން  A1ނުވެއެވެ. އިންޓަވިއުއަށް ޕޮއިންޓް ދިން ފޯމުތަކުގައި )

ފޯމެކެވެ. އެއީ އިންޓަވިއު ޕެނެލުން  ފޯމަކީ އެއިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކުރާ A2  ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.
 ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއްނެތަތީ، ޤާނޫނު  ނެވެ.ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ފޯމެއް ނޫ

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

 މީއެވެ.ނިން މި މައްސަލަ

ޖޫން މަހުގެ  2018ހދ.ނޭކުރެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ތަރުޖަމާނެއް ހޯދުމަށް 
 ވަކި ފަރާތެއް އެއީ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި

ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި  ތަޢުލީމީގޮތުންފަރާތަށްވުރެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު 
ކަމަށާއި، އަދި އެވަޒީފާއަށް  އިންޓަވިއުއިންވެސް އެންމެ މަތީން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތް

ފޯމް ހޯދިއިރު  A2ބެލުމަށްޓަކައި  އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް
ނޑު  އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ސޮޔާއި އަދި އެއިދާރާގެ ތައްގަ
ވަޒީފާ ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން  އެފޯމްގައި ޖަހާފައިނުވާއިރު، ވަކި ފަރާތަކަށް 

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް  ހުށަހެޅި އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް
  މައްސަލަ ދީފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ބުނާ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ތ.ކިނބިދޫ ބްރާންޗުގެ
އެދިފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި އެ  މީހަކު އެ ވަޒީފާއަށް 10ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގައި 2018މާރިޗު  18

ފައިވެއެވެ. މީހުންނާ އިންޓަވިއުކޮށް ޕޮއިންޓް ދީ  5ހިމެނޭއިރު އޭގެތެރެއިން  މީހުން  6މަގާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ " ވަނަ މީހާއާ އިންޓަވިއުކުރަންވެގެން އޭނާއަށް ގުޅުމުން ފޯނު ނުނަގާކަމަށް  6

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އިޢުލާން ބާޠިލުނުކުރާ ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނަށް  ޝީޓްގައި " ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން  މިހާތަނަށް ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާކަމަށްމުވައްޒަފަކު ނެގުމާމެދު ކުންފުނިން 

ގައި އެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އަލުން  2018 ޖޫން  26ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެފަހުން 
ން ކުރި އިޢުލާނާ ކުރިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ  އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަޔާންކޮށް،  އެދިފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާއަކީ އެ މަގާމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މީހެއްކަމަށް ގުޅިގެންވެސް އެ މަގާމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގައި އެއްވެސް  އެފަހަރު އޭނާއާ އިންޓަވިއުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ދެ އިޢުލާނުގައި

 އިންޓަވިއުކޮށް، އެ މަގާމަށް އޭނާ އިސްވެދެންނވުނު ފަރާތާ ފަހުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  މަވެސް،ތަފާތެއް ނެތެވެ. ނަ
ރަށުގެ އެކި ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާފައި  ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރިން ކުރި އިޢުލާން 

ނެއްގައި ނުބަހައްޓާ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް އެދި ރަށުގެ އެއްވެސް ތަ ހުރިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުގެ އިޢުލާން
ގުޅިގެން  ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ އެކަމާ ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވަނީ 

ޝާއިޢުކުރީ ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ  ސުވާލުކުރުމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، އެ އިޢުލާން 
ގެޒެޓުގައި އެ އިޢުލާން ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި އެރަށުގެ  ޓުގައި ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެވެބްސައި
ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރ  ތަނެއްގައިވެސް އެ އިޢުލާން ނުބަހައްޓާ ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްވެސް

އިޓުގައި އިޢުލާން ޝާއިޢުކޮށްގެންވެސް މުވައްޒަފުން ވެބްސަ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 7
ދުވަހުން ފެށިގެން  އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އިޢުލާންކުރެވޭ ހޯދުމަށް ކުންފުނިން 

  އިޚުތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިޢުލާންކުރުމުގެ 3މަސައްކަތު 
މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން  ވަނަ 7ގެ  2ގެ ޗެޕްޓަރ " 2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު " ންފުނީގެކު

 މިގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެފަދަ އިޢުލާނުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ) އެގޮތަށް އިޢުލާން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ތ.ކިނބިދޫ ބްރާންޗަށް 
ގުޅިގެން އެތައް  ގައި ކުރި އިޢުލާނާ 2018މާރިޗު  18އޮފިސަރއެއް ހޯދުމަށް 

ބަޔަކާ އިންޓަވިއު  ބަޔަކު އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނިކޮށް އޭގެތެރެއިން މަދު
ގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް  2018ޖޫން  26ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރުމަށްފަހު އެ 

އިޢުލާނު ހަރުކުރާ އެއްވެސް  އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ރަށުގައި ޢާންމުކޮށް
ކަމަށާއި، އަދި ވަޒީފާއަށް  ތަނެއްގައި ފަހުން ކުރި އިޢުލާން ހަރުކޮށްފައިނުވާ

ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާން ކުރިކަން  އިނުވާކުރިމަތިލުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދީފަ
ބޭނުންވާ މީހުން ނޫން ބަޔަކަށް  އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެމީހުން އަންގަން

 ނާ މައްސަލަ ނޭނގޭކަމަށް ބު
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ބަހައްޓަންވާނެކަމަށް  ންތައް އެރަށެއްގައި ބަހައްޓާ ތަންތަނުގައިގެޒެޓުގައި ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިޢުލާ
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  7ގެ  2ޗެޕްޓަރ  ގެ " 2012މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު " ކުންފުނީގެ 

ކުރެވިދާނެކަމަށް  ވެބްސައިޓުގައި އެފަދަ އިޢުލާންތައް ޝާއިޢުކޮށްގެން އެފަދަ އިޢުލާންތައް ވަނިކޮށެވެ. ކުންފުނީގެ 
ގައި  2018ޖޫން  26އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ  އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.( ނަމަވެސް އެ

 3ކަމަށްވުމުން، އެ ވަގުތަށް  15:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ޖޫން  28 ކަމަށްވެފައި، އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަކީ
 ޖޫން  25ދުވަސް ހަމަވާނީ،  3އަށް  15:00 ދުވަހުގެ ވަނަ 2018ޖޫން  28ނުވާނެއެވެ.  ދުވަސް ހަމައެއް

ބުނާގޮތުން   ގަވާއިދު  ން ފެށިގެން ދުވަސް ގުނުމުންނެވެ. ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ  15:01ވަނަ ދުވަހުގެ  2018
އިޢުލާން  ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި އިޢުލާން ޝާއިޢުކޮށްގެންވެސް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުންފުނިން ހަމައެކަނި

އިޢުލާންތައް އެރަށެއްގައި ބަހައްޓާ  ރެވުނުނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ކުރެވޭކު
ޢާންމުކޮށް  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދަ އިޢުލާންތައް ބަހައްޓަންވާނީ ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓިދާނެކަމަށް އެ

މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރާ ބައެއް އިޢުލާންތައް  ޏަށް ބޭނުންވާގިނަ ބަޔަކަށް ފެންނަ ތަނެއްގައެވެ. ކުންފުން 
  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް

އެކަނި ކުންފުނީގެ މުއްދަތެއް ދީގެން ހަމަ އަދި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާންތައް ކުރު 
 ހަމަޖެއްސުމަކީ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ބޭނުންވާ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް  ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭގޮތަށް 

ކަމެއްކަމަށްވެފައި، އެއީ ކޮރަޕްޝަނަށް  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ 
 އިޢުލާންތައް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރިނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ  އެފަދަ މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، 

އެރަށެއްގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ބަހައްޓާ  ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް، އަދި ރަށްރަށުގެ ބްރާންޗްތަކާ ގުޅޭ އިޢުލާންތައް
 ޒީފާއަށް އެދުމަށް ހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، އަދި ވަ ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާގޮތަށް އެ ގަވާއިދު

މުއްދަތެއް ކަމަށްވާތީ، ވަޒީފާއަށް  ދުވަހަކީ ކުރު 3ހަމަކުރުމާއި ލިޔުންތައް އެޓެސްޓްކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް 
ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށް، ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  5އެދުމުގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން މަސައްކަތު 

 ލިޔުމަށް ނިންމީއެވެ. ލިމިޓެޑަށް
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ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13އަދި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ1ީ)
ނޑައަޅައި، މި    ނިންމުމަށެވެ.މައްސަލަ ކަ

ލިމިޓެޑް )އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ( އަށް އިތުރަށް ދެއްކުނު  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ
 މިނިސްޓްރި އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރަމުންދާކަމަށް  މުގެ މަސައްކަތްފައިސާ ހޯދު

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މައުލޫމާތުދޭތީ،
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި ( 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

ގެ ލޯނު އެހީގެ  ވަނަ އަހަރު ސަޢޫދީ ފަންޑު ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް )ފަންޑް( 2006
މަޝްރޫޢުގެ  ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ 87ދަށުން ގއ.ދާންދޫގައި އިމާރާތްކުރެވުނު 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ  ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ފައިސާ  ކޮމްޕެނީ )އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ( އިން ހުށަހެޅި ބިލަކަށް ދެފަހަރަށް 

 ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ރަސްމީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ  އްވި މިއަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭ
ފޫޓުގެ  20×10ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި  މާބްލް ޖެހި ސަރަޙައްދު

ތާ ޙަވާލުކުރެވުނު ތައްޔާރުކުރަން ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާ  ލެޑް ސްކްރީނެއް ހަރުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެ ސަރަޙައްދު
މަސައްކަތް  އެ ސްކްރީން ހަރުކުރުން ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

  ކުރާ ގޮތަށެވެ. ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ތަކެތި ހޯދައިގެން މަސައްކަތް
ނޑުގައި ބޭއްވުނުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ގަލޮ 50މިނިވަން  ހެވިކަމުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް  ޅު ދަ

ލެޑްވޯލް )ލެޑް ސްކްރީން(  04 ޏަކުންހޯމްއެފެއާޒުން ޗައިނާގެ ކުންފުން  ގެންދިޔުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހައެއް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް ގަނެފައިވާކަން މި  )ސަތޭކަ ތޭވީސްހާސް 123,976.00

ލިބިފައިވާކަން އެ  ލެޑްވޯލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް 04ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. މި  ލައާމައްސަ
ބުނެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން ދީފައިވާ ލިޔުމަކުން  މިނިސްޓްރީގެ އެސެޓް ރަޖިސްޓަރީން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށް

ނޑުގައި  އެނގެއެވެ. މި ލިޔުމުގައި އެއް މިފަދަ  ހުރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލެޑްވޯލް ގަލޮޅު ދަ
ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރިކަމަށް  ސްކްރީންތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

 މިނިސްޓްރީގެ މިތަކެތި އެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ

ގަތް ލެޑް  މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން
ވަނަ  2018 ސްކްރީންތައް ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްއަށާއި ސިފައިންނަށް ބެހުމަށްފަހު،

ސްކްރީންތަކެއް ހޯދުމަށް  އަހަރު ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަލުން ލެޑް
އިޢުލާން ކޮށްފައިވާތީ، މިއީ ދައުލަތަށް  ގައި އެ މިނިސްޓްރީއިނ2018ްއެޕްރީލް  2

 ނާ މައްސަލަކަމަށް ބު  ފައިދާވާނެ ގޮތެއް ނޫން 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މިތަކެތި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިހާރު  ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންގުޅެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް
ވީގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިޔުމުންވެސް ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީގެތެރެއިން  ނެތްކަމަށާއި، އެތަކެއްޗަށް

ނޑުގައި ބަ ލެޑްވޯލްއެއް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް  ހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެހެންއެއް ލެޑްވޯލް ގަލޮޅު ދަ
 ކަމަށާއި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ލެޑްވޯލް ދީފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން  ދީފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް )އެ  ނެތްނަމަވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ލެޑްވޯލް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ ޝުކުރު އަދާކޮށް
ފެނުނު ހަނދާންވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ  ސިޓީ ލިބިފައިވަނީ ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ނޫންކަމަށް(

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ހޯމް  މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިކަމާބެހޭ  އެޑްމިން އޮފިސަރ
  ގެ މުވައްޒަފުން ބުނެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔަ ޓީމު

ސްކްރީން ހުންނާނީ ޔޫތު  4މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އިސްވެ ބުނެވުނު 
 01ސްކްރީން، ގަލޮޅު ދަނޑުގައި  01ޙަވާލުގައި  ސްކްރީން، ޕީ.އެސް.އެމްގެ 01މިނިސްޓްރީގެ ޙަވާލުގައި 
 ސްކްރީން ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އެތަކެތި އެތަންތަނުގައި  01ޙަވާލުގައި  މިނިސްޓްރީގެ ސްކްރީން އަދި ޑިފެންސް

ނޑުގައި  ސްކްރީން، 01ހުރިތޯ ސާފުކުރަން ލިޔުމުން، ޕީ.އެސް.އެމްގެ ޙަވާލުގައި  އެފް.އޭ.އެމްގެ ޙަވާލުގައި ގަލޮޅު ދަ
އިދާރާތަކުން  ގުޅޭ ސްކްރީން ހުރިކަމަށް އެތަންތަނާ 01އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ޙަވާލުގައި  ސްކްރީން އަދި 01

ސްކްރީނެއް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ދީފައި ނުވާކަމަށް  މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ލެޑް
އެތަކެތި ތަންތަނާ  ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެތަކެތި ޙަވާލުކުރިކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ނެތްކަމަށާއި، އެ މިނިސްޓްރީން

ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަތްކުރީ އޭރު އެ މިނިސްޓްރީގައިޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައް
 ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހޯމްއެފެއާޒުން ބުނެފައިވާކަން 
އިން މި މައްސަލައަކީ ފަދަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކެމްޕެއިނަށް އިހަވަންދޫގެ  ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ  ސިޔާސީ ޕާޓީގެމިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ޖަހައިގެން ތަނެއް ހަދާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެރަށުގައި  ލޯގޯ ކެމްޕެއިންގިޑިގެއާއި  2ބަނދަރުމަތީގައި 

މި ތިން  16،17،18 މިއަހަރުގެ ޖުލައި ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް

ފަރާތުން ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި  2018
ކެމްޕެއިނަށް  ގެންޑިޑޭޓެއް ރިޔާސީ ކެ ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް އިޢުލާންކުރައްވާފައިވާ 

ލޯގޯ ޖަހައިގެން  ކެމްޕެއިން ގިޑިގެއާއި އަދި  02ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރުމަތީގައި 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެރަށުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން އެދުވަސްވަރު ދުވަހުންކުރެ ދުވަހެއްގައި 
މަރިޔާދުގެއެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަންތަން ހެދީ  ގިޑިގެއާއި ރައީސް މަޑުކޮށްލެއްވުމަށް  2ބަނދަރުމަތީގައި 
މަސައްކަތުން  އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ  ސިލްގެ އިހަވަންދޫ ކައުން

ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަގުދޭގޮތަށް  ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް ބައެއް ތަކެތި އެ އިދާރާއިން ދީފައިވާ
އެ  ގެ ސްޓޭންޑް ވެލްޑިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި،ހަމައެކަނި އުނދޯލިދާންކޮޅު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބިލަށް  ރުފިޔާގެ ބިލެއް 2000/-މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން އެ މަސައްކަތުގެ އަގަށް 
ބިލެއް އެނޫން މަސައްކަތެއްގެ އަގު ހޯދަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން  އަދި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ނޑިޑޭޓުގެ ކަމަށާއި، މަރިޔާދުގޭގައި  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ކެމްޕެއިން ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ އިސްވެދެންނެވުނު ރިޔާސީ ކެ
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ފޮތިގަނޑެއް ހަރުކުރީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން އެ އިދާރާއަށް ނޭނގޭ ކަމުގައި

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން ކަމަށްރައީ ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެތަންތަން ހެދީ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް ބުނެއެވެ. ވީމާ، އެތަންތަން ހަދާފައިވަނީ

 ދުގޭގައި ކެމްޕެއިން ލޯގޯ ހަމަޖެހުމުންކަން އެނގޭތީއާއި، މަރިޔާ އެރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ދަތުރުފުޅެއްގައި
ނޑެއް ހަރުކުރީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނޭނގޭ ކަމުގައި އެ  ޖަހާފައިވާ ފޮތިގަ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ނަން ( ވަނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ ، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ތަނެއް ހަދާފައިވާއިރު، އެތަންތަން ހެދުމުގެ 
ފުލުހުންނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ސަރވިސްގެ ހއ.އިހަވަންދޫ ސްޓޭޝަންގެ

ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި  ޑްގެ އިހަވަންދޫ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފުންލިމިޓެ
ސަޕޯޓްކުރާ  ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ހޯދުމަށް

  މައްސަލަ ބުނާ ބަޔަކު ކައުންސިލަށް ބިލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް 

ހަރުކުރުމާއި، ޓީވީ ހަރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ރ.މާކުރަތު ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އޮފީހުގައި އެއަރކޯނެއް
ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން  ސަތާރަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަރުފިޔާ( ކަމަށްވުމުން މި މަސައްކަތަކީ، އެ ޚިދުމަތް) 1,746.00

މި އުޞޫލުން، ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން " ޝޮޕިންގ" ތަނަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން 3
 ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓޭޝަން  3މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ފަރާތްތަކަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ  ހޯދައިފައިވަނީ، މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއްގެ އަތުން ނޫންކަމާއި އަދި މި 
މި މަސައްކަތް   . މިހެން މިކަން އޮތް ނަމަވެސްއެނގެއެވެ ކޮށްގެން މި ޚިދުމަތްދޭ ބައެއް ނޫންކަންވެސް

ހަރުކުރުމާއި، ޓީވީ ހަރު  ރ.މާކުރަތު ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އޮފީހުގައި އެއަރކޯނެއް
ކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައި،  ހަރުކުރުމާއި، ނެވިލޯން މެޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

މަގުފަހިވާގޮތަށް، ޔޫތު ސެންޓަރ  ނީ ކޮރަޕްޝަނަށް އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަ
ގޮތަށްކަން  ނަފާ ލިބޭ ފަރާތަކަށްގާތްގުޅުން އޮންނަ ފަރާތާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި 

  މައްސަލަފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 މިނިސްޓްރީން ހޯދައިގެންކަމާއި އަދި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް  ކޮށްފައިވަނީ މި އަގަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ
 ތެރެއިންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އަގަކީވެސް މި  ކައުންސިލްގެ  އަގުދީފައިވަނީވެސް

 މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
އުޞޫލު " ޝޮޕިންގ" އަދި ރ.މާކުރަތު ޔޫތު ސެންޓަރަށް ނެވިލޯން ދޫލަ ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގައި

ތަނަކީ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަން ނޫންކަމާއި  2ތެރެއިން  ތަނުގެ  3ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު، ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ 
ނަމަވެސް  ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ދެފަރާތް ނޫންކަންވެސް އެނގެއެވެ. މިހެން މިކަން އޮތް ދި އިމްޕޯޓް މުދާއަ

މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ، ގަނެފައިވަނީ ދޫލަ ގަނެފައިވަނީ، މާލޭގައި އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާތަނަކުންކަމާއި ދޫލަ
ކައުންސިލްގެ ތެރެއިންކަން އެނގެން އޮތުމުން   އަގުދީފައިވަނީވެސްފަރާތަށް  ހޯދައިގެންކަމާއި އަދި މަސައްކަތްކުރި 

 2008/13ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ މަޤުޞަތު އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
އިން މި ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
  

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ  އަދި، ތަކެތި ގަތުމުގައާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން 
 ށް ނިންމީއެވެ.ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަ ންއެއްގޮތަށް ރަނގަޅުކޮށްގެ

މަސައްކަތްތަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތުގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އދ.މާމިގިލީ އަދި ހއ.ހޯރަފުށީ 
އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ޚަރަދުކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 2008/13މައުލޫމާތުދޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަރވިސް އިން 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ދައިން މި މައްސަލައަކީ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމީ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އދ.މާމިގިލީ އަދި ހއ.ހޯރަފުށީ 
 )ފަންސާސް ދެހާސް( 52000.00ސްޓޭޝަން އިމާރާތް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތަށް 

  ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނު ނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ރުފިޔާ

10 

ންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ނުކުރުމަށް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަ ދަޢުލަތުގެ މުދާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބޭނުން 
 އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކަމަށް  2018
ބިންތަކާއި  ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުޅުމާލޭގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ނާޖާއިޒު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް  ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ބުނާ މައްސަލަ  ކަމަށް ބޭނުންކުރާ

ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އިން ކުރިންމި މައްސަލައަކީ ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނޑައަޅައި މި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން  ނުވާކަމަށް ކަ

ވަޒީފާއަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އޭރު ބުނެފައިވަނީ، އެރަށު މިސްކިތު މަސައްކަތުމީހެއްގެ  ހއ.ބާރަށު 
 ކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހަމަނުޖައްސާ ކަމަށާއި، ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންނާ އިންޓަވިއުވެސް އަދި ނުކުރާ ކަމަށާއި، އިންޓަވިއު ޕެނެލް ކަ
 އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނެނީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކަމަށާއި

އިސްވެރިޔާއާއި، އެރަށުގެ އެޑިޔުކޭޝަން  ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި، އެރަށުގެ ހެލްތު ދާއިރާ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި
 މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. 3އިސްވެރިޔާއާ  ދާއިރާ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި

  
ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، މިސްކިތު  އިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަލުން މައްސަލަނަމަވެސް މި މައްސަލަ

 2018މާރިޗު  26ދީފައިވާ އުޖޫރައާބެހޭ ލިޔުންތައް ބެލިއިރު،  މަސައްކަތު މީހުންގެ ހާޒިރީއާއި އެފަރާތްތަކަށް
މީހެއްގެ ގޮތުގައި  ސައްކަތުދުވަހު( މިސްކިތު މަ 09ގެ ނިޔަލަށް ) 2018އެޕްރީލް  03ފެށިގެން  ވަނަ ދުވަހުން
ދީފައިވާކަން އެ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އެކަމާ  ގެންގުޅެ އޭނާއަށް އުޖޫރަޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ، ވަގުތީގޮތުން

ގެންގުޅޭ  ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ، މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހުން ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން
މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ނެގީމާ ޗުއްޓީ ނެގި މުވައްޒަފު  ނަ ކަމަށާއި، އެއްގޮތަކީ މިސްކިތުގައި ތިބި ދާއިމީދެގޮތެއް އޮން

ޕޫލަށް މީހުން ނެގުން  ނުކުންނަންދެން މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުރިއާ ލައި އިޢުލާންކޮށްގެން ޗުއްޓީ ނިންމާފައި
މީހަކު އެއްދުވަހަށް ނުވަތަ ހަފުތާއަކަށް ޗުއްޓީ ނުވަތަ  މަސައްކަތު ކަމަށާއި، ދެވަނަ ގޮތަކީ ކުއްލިޔަކަށް މިސްކިތު

ނޑިވަޅުތަކުގައި  ހަމަޖެއްސުން ކަމަށާއި، ކުއްލިޔަކަށް މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ސަލާމް ބުނީމާ މީހަކު  ދަ
މަޖައްސަންޖެހޭ ވާހަކަދައްކައިގެންވެސް މީހުން ހަ ބައެއްފަހަރު ފޯނުކޮށްލައިގެން ނުވަތަ މީހެއްގެ ގާތަށް ގޮސް 

މީހެއްގެ ގޮތުގައި  ދުވަހު މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު 09 އޭނާއެގޮތުގެމަތިން  ފަހަރުފަހަރު އަންނަ ކަމަށާއި،

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު މިސްކިތު މަސައްކަތުމީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް  ހއ.ބާރަށު
މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް  މީހަކު

  މައްސަލަ.މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަނަށްހަމަޖައްސާފައިވަނީ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިގެން ވަޒީފާއެއް ދީގެން މިސްކިތު މަސައްކަތު  އޭނާއަށްގެންގުޅެފައިވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
ދުވަހު ވަގުތީގޮތުން  09މިސްކިތުގައި  އޭނާ ވެސް އިރަކު ގެންގުޅެފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ގޮތުގައި އެއް މީހެއްގެ

 އޭނާ ޢަމަލުގެ މަސައްކަތުމީހާ ޗުއްޓީގައި ހުރުމުން ކަމަށާއި،  މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ މަސްޖިދުލް
އުސޫލުން ނޫން ކަމަށާއި،  ފާގެމިސްކިތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިގެން ވަޒީ 

ޖަލްސާއަކުން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ  ކުއްލިޔަކަށް ނަގާ މިފަދަ މީހުން ނެގުމަށް ކައުންސިލްގެ 
އެހެން  ނަހަދާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ނަގާ މީހުންނަށް މިސްކިތުގައި އޮންނަ ހާޒިރީ ފިޔަވައި ވަޒީފާގެ ބަޔާނެއްވެސް

ނަގަމުން ގެންދަނީ އިޢުލާނެއްކޮށް   ނުކުރާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ކުއްލިޔަކަށް ނަގާ މީހުންލިޔުމެއް ތައްޔާރު
 ކުރިނަމަވެސް މަދުވެގެން ހަފުތާއެއްހައި ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިޢުލާނަށް  އިންޓަވިއުކޮށްގެން ނޫންކަމަށާއި، އިޢުލާނެއް

ބަދަލުގައި އިޢުލާންކޮށްގެން މީހަކު ނަގަން  ދާ މީހެއްގެ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށްވާތީ ހަފުތާއެއްހައި ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް
 ޗުއްޓީ ނިންމާފައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރުވެސް ބަދަލުގައި މީހަކު  ވެއްޖެނަމަ ޗުއްޓީ ނެގި މުވައްޒަފު 

ދުވަހަށް ނަގާފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށް  ވެސް ހަފުތާއެއްހައި އޭނާހަމަނުޖެއްސޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 
ނަގާފައިނުވާ  ވަގުތީގޮތުން މިސްކިތް ބެލެހެއްޓިއިރު ޕޫލަށް އެއްވެސް މީހަކު އޭނާޓަވިއުކޮށްގެން ނޫން ކަމަށާއި، އިން

މަސްޖިދުލް ޢަމަލު މިސްކިތުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފު  ދުވަހު ގެންގުޅެފައިވަނީ 09ކަމަށާއި، އޭނާ ވަގުތީގޮތުން 
 ކަމަށެވެ. ބަދަލުގައި އޭނާގެޗުއްޓީގައި ހުރުމާ ގުޅިގެން 

 
 ދާއިމީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްތަކުގައި  މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ވަގުތީގޮތުން  އޭނާއަދި، 

ދޫކޮށްލާފައިވާކަން  އޭނާޗުއްޓީ ނިންމާފައި މަސައްކަތު ނުކުތުމުން  ދާއިމީ މުވައްޒަފު ހުރީ ޗުއްޓީގައިކަމާއި،
ޗުއްޓީ ނެގުމުން އެ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި  ސް މިސްކިތު މުވައްޒަފުން ހާޒިރީން އެނގެއެވެ. އަދި މިނޫނަ 

ޗުއްޓީ  އުޖޫރަ ދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެބަހުއްޓެވެ. މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހުން ވަގުތީގޮތުން މީހުން ގެންގުޅެ
އުސޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ  ނެގުމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން ވޭޖް

 އެދުވަސްވަރު ކުރި އިޢުލާންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ  ކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދުމަށް 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން  މީހުން ނަގާފައިނުވާކަމަށް ބާރަށު، އިންޓަވިއުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާ  އެވެ. ވީމާ، މިކަންފާހަގަކުރެވެ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކަމަށް ނުފެންނާތީ

ޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައަކީ ކޮރަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ި)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައެއްކަމަށް  ނިންމީއެވެ.ކަ

  
މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ނެގުމުން އެ  އަދި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާ ވާހަކަދައްކައިގެން މިސްކިތު

ގެންގުޅުނު  ނަގާފައި ބެއިތިއްބުމަށާއި، ވަގުތީގޮތުން މީހަކުއިޢުލާންކޮށްގެން ޕޫލަށް  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ބަޔަކު 
އެމީހަކަށް އެންގުމަށާއި، އަދި އެމީހަކު ކުރަންޖެހޭ  ކަމުގައިވިޔަސް، އެމީހަކު އެކަމަށް ހަމަޖެއްސިކަން ލިޔުމަކުން

 ށް ނިންމީއެވެ.އެންގުމައަންގައި ސޮއިކުރުވުމަށްވެސް ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  މަސައްކަތް އެމީހަކަށް

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  ގައި ފޮނުވާފައިވާ 2018އޮގަސްޓް  15 މިކޮމިޝަނުން 
ސިލްގެ ކައުން ތެރެއިން ބާކީވެފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނިއަށް ޖަމާކުރުމަށް ރ.ވާދޫ ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ

 އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13އަދި، ޤާނޫނު ނަންބަރު   
މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނ1ަގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.ކަ

ންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ކޮ ވަނަ އަހަރުގެ 2016ރ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ފާހަގަކުރެވުނު  އޮޑިޓްގައި " ރިޕޯޓުގައި COM-2018-25(D)ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ،  2ސުރުޚީގެ " މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
 42,629/-ބާކީވެފައިވާ ޖުމުލަ  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ތެރެއިން 2016

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ  ކަ ނަވާވީސް( ރުފިޔާ )ސާޅިސް ދެހާސް ހަސަތޭ 
 ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ  އެރަށުން ބިމެއް މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް
އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ  ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް 

އެފަރާތުން  ލާރީގެ ކުއްޔަކަށް )އެއީ 27ދޫކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން އަކަފޫޓަކަށް  ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން 
މުއްދަތުގައި ކުއްޔަށް އަހަރު ދުވަހުގެ  10ތެރެއިން  އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށާއި، އޭގެ 35ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު( 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާކަމަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި  ބަދަލު ނުގެނައުމަށް

އެ ކުއްޔަކީ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުލި  ވަނަ މާއްދާ( 15ވަނަ މާއްދާއާއި  11ކަމަށާއި، )އެއްބަސްވުމުގެ 
 އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔަށްވުރެ ބޮޑު ކުއްޔަކަށްވާތީ   ކުއްޔަކީކަމަށްވާތީއާއި، އެ

 7000ކުރިން  ވަރަކަށް އަހަރު 05ނ.ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 
ލާރިއަށް  27ދުވަހަށް މަހަކަށް  އަހަރު  30 އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް 

ބަޔަކު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ބެހޭގޮތުން  ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދާދިފަހުން އެ ބިމާ
އަހަރު ހަމަނުވަނީސް  10ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހޯދިއިރު ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް  ބިމުގެ ކުލީގެ ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން 

 ލަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ

14 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ބަދަލު ނުގެންނަ ގޮތަށް އޮތުމަކީ  ލާރި ކަމަށް( ކުއްޔަށް 25އިޢުލާނުގައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔަކީ އަކަފޫޓަކަށް )
 އްޔަށް ދިނުމުގައި ބައެއް މައްސަލަތައް ހުރިކަން ނަމަވެސް، މި ބިން ކު މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި،

ދޫކުރާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރަންވާނެ  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، ބިން ދޫކުރުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ބިން
 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި " މިނިސްޓްރީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ގައި ހައުސިންގ 2008މާރޗް  01ކަމަށް 

ވަނަ  3ގެ " ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  ޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިންފި
ބަޔާންކޮށްފައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ބިން ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި އެ މުއްދަތު ގައި (iމާއްދާގެ )ށ( ގެ )

ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދޫކޮށްފައިވާ  އަކަފޫޓު 5000ނުވުމާއި، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 
މުއްދަތަކަށް  އަހަރަށްވުރެ ދިގު 10އަކަފޫޓު ކަން އެއްބަސްވުމުން އެނގެން އޮތުމާއި،  7892.66 ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ

ވަނަ  3ވުނު ގަވާއިދުގެ ޖެހޭނެކަމަށް ކުރިން ބުނެ ބިމެއް ދޫކުރާނަމަ ހައުސިންގެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަން
 އެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވުމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު  މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ވަނަ 19އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ 
 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މިކަންކަން  ކުރާނެ މުއްދަތެއްއިތުރަށް އެ ބިން ދޫ 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށާއި،  ފާހަގަކޮށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުން  2018ފެބްރުވަރީ  06ދެންނެވުމަށް  ނ.ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 

 މީއެވެ.މިމައްސަލަ ނިން ނިންމަވާފައިވާތީ
 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ނިންމީއެވެ.ކަ

 އަހަރުވުމުން ޕެންޝަން އޮފީހުން އޭނާއަށް  65އުމުރުން  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް މިމައްސަލައިގެ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  އަހަރު ފުރުމުން  65ޙައްޤުވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ޤަނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ. 

 އަހަރު ފުރުމުން ވަޒީފާ  65ރުން ނެތުމުންނާއި، އަދި އުމު ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން މަނާވާ ސަބަބެއް

އަހަރުން  65 ފަރާތެއް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ. ބްރާންޗްގައި މަސައްކަތްކުރާސ.ހުޅުމީދޫ 
އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ. ގެ މުސާރަ ވެސް ނަގާކަމަށް  މަތީ މީހުންނަށް ލިބޭ އެލެވެންސް އާއި 

 ލަބުނާ މައްސަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ލިބުމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާތީ،  ދީފައިވާ ޕެންޝަންތަކަށް ފައިސާ އޭނާއަށް އަދާކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް 
 ފުރުމުން އޭނާއަށް ހައްޤުވާ އެލަވަންސްތައް ނެގުން އެންމެ  65އުމުރުން  ވަޒީފާއަދާކުރުމުން ލިބޭ މުސާރައާއި އެކު

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

ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތަކީ އެރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް ނޫން  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެފިހާރައިގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ،ނަމަވެސް ،ކަމަށާއި ވެރިފަރާތުގެ ގޭގައި ފިހާރައިގެ އެފިހާރަ ހިންގަނީ  ،ކަމަށާއި

ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގައިވާގޮތުން  2004މާރިޗު  17މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުން 
އެ ފިހާރާގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން ގެންދަނީ  ،މަންމަ ކަމަށާއި އިސްވެދެނެންވުނު ފަރާތުގެ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަކީ 

 ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒް އިން ދީފައިވާ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކަމަށާއިވަނަ އަހަރު 2004
ނަމަވެސް އެ ފިހާރައަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވިފަހުން ރަޖިސްޓްރީ އާކޮށްފައިވާ ފިހާރައެއް 

 ،ންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއިނޫން ކަމަށާއި، އެ ފިހާރައިގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމަށް ކައު
އެތަނުގައި  ،ނަމަވެސް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާފައި ނުހުންނަ ކަމަށާއި ،އެ ފިހާރަ މިހާރުވެސް ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި

 ލިޔުން ގައި އެ 2017އެދުމުން ނޮވެންބަރު ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތް  ވިޔަފާރި ނުކުރާކަމަށް ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް
އޭރު އެ ލިޔުން ދިނީ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދުނު ދުވަސްވަރު އެ ފިހާރަ ހުޅުވާފައިނުވާތީ ކަމަށް  ،ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި

އެ ފިހާރައަކީ މުވައްޒަފުން ނަގައިގެން  ،އެލިޔުމުގައި ،މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި
ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ  ،ތަކުގައި ހުޅުވާ ލައްޕާ ފިހާރައެއް ނޫން ކަމަށާއިގަވާއިދުގައި އަންގާފައިވާ ގަޑި

ފިހާރަ ނުހުޅުވާ ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ފިހާރައަށް ވިއްކުމަށް ގެނެސްފައިވާ  ،ދިރިއުޅެނީ މާލޭގައި ކަމަށާއި
އެހެންކަމުން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ބައެއް މުދާ )އަންނައުނުގެ ބާވަތްތައް( ހަލާކުވެގެން އުކާލާފައިވާ ކަމަށް 

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު  ބަޔާންކޮށްމިކަންކަން 
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ  ،މިމައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއި

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.ކަމަށްޓަކައި ސަމާލު

އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ  ގެ ފިހާރައެއް އެއީރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު
އަދި އެފިހާރަ ހިންގަމުންދަނީ ފަހުން އެކުލަވާލެވުނު ވިޔަފާރި  ،ފިހާރައެއް ކަމަށާއި

އެ ހުއްދަ  ،ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ދަށުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ކަމަށްވާތީ
ނަމަވެސް  ،އައުކުރުމަށް ކުރީގެ ކައުންސިލުން އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި

އެފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ޓެކްސް ނުދައްކާ 
މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވުމުން އެ ފިހާރައަކީ އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރައެއް 

ޔުމެއް ކައުންސިލުން ހޯދައިގެން ޓެކްސްއަށް މަކަރު ނޫންކަމަށް ބަޔާންކުރާ ލި
  މައްސަލަ ހަދަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

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

ނޑައަޅައި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމީމި  ،ކަ

ނަމަވެސް  ،ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ކޯސް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި
އެކި ބެޗްތަކަށް  ، ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެމަތިންކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮޕަރޭޝަންސް މަސައްކަތްތަކަށް 

އެގޮތުން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ،ބަހާލައިގެން އެކި ތާރީޚުތަކުގައި ކަމަށާއި
މަށް ކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޯސް ހިންގާ ނިންމު

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަހުގައި ކަމަށް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ބުނެފައިވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި ނިންމީމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް  އެވެ.ކަމަށް ކަ

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ސީނިއަރ ކޯޕްރަލުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 
ފުރުޞަތަކަށް އޮގަސްޓު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ  15ތަމްރީން ދިނުމުގެ 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކޯހަށް އެދި ސީނިއަރ ކޯޕްރަލުން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް 
ޕްރަލުންނާއި އަދި އެއަށްވުރެ ދަށުފަންތީގެ މުވައްޒަފުންވެސް ކޯހަށް ހޮވާފައިވާ ކޯ

ވެސް ނަގާފައިވާ ފަރާތް އެގޮތުން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި  ،ކަމަށާއި
 ކަމަށް ބުނެ 
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ދިރިއުޅޭނީ މާމިގިލީގައި ކަމަށް މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އަންހެނުންނާއި ހަގު ދަރިފުޅު 
ދިރިއުޅެނީ މާމިގިލީގައިތޯ  މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިއިރު ބުނެފައިވާތީ، އޭނާގެ ޢާއިލާ  އޭނާ މި

ކޮމިޝަނުން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން،  ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް މި
އޭނާގެ ޢާއިލާ  ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައި އިޢުލާންކޮށް އެ އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު މަށްގޯއްޗަށް އެދު

ލިބިފައިވާތީ އޭނާގެ ހަގު ދަރިފުޅު ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ  ދިރިއުޅެމުންދިޔައީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު 
ރަސްމީ ލިޔުމެއް  ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރަމުންދިޔަ ސްކޫލުގެ ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި އެކުއްޖާ އޭރު  މާމިގިލީގައިކަން 

މައްސަލަ އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް މިކޮމިޝަނަށް  ހުށަހެޅުމަށް އޭނާއަށް އެންގުމުން، އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި
ވާނެކަމަށް މިކޮމިޝަނުން މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޖަވާބުދާރީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ

ނިންމާފައިނުވާކަމަށް މާމިގިލީ ކައުންސިލުގެ  މާމިގިލީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް އޭނާ
ނަމަވެސް، އޭނާ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ  އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި،

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އޭނާގެ އަނބިމީހާއާއި ހަގު  ކަމަށް އެ ފޯމުގައިއދ.މާމިގިލީ ގެއެއްގައި 

ވަނަ އަހަރު މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ  2016ގޯތި ދޫކުރުމަށް  ލީން އދ.މާމިގި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ވަކި  އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ

އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ  ފަރާތެއްގެ ނަން ހިމެނުމަށްފަހު އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި
 10އޭނާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުން  ލިސްޓުގައި އިޞްލާޙުތަކާއެކު އަލުން އެކުލަވާލި 

އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރު ރިސޯޓެއްގައި  ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް
ކަމުގައިވެފައި، އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ލިބިފައިވާ ދެ  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހެއް

ކަމަށްވާއިރު، އޭނާއަކީ ކުއްޖަކު ދިރިއުޅެނީ މާމިގިލީގައި  ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް
 މީހެއްކަމަށް ބުނެ ޕޮއިންޓް އުނިނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައިވާ  ދަރިފުޅު އޭރު ދިރިއުޅެނީ ރަށުގައި ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވުމާއި، ގޯއްޗަށް އެދި
މިގިލީގައި ކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދިރިއުޅެމުންދިޔައީ މާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ އަނބިމީހާ އޭރު 

ގޮތުގެމަތިން އޭނާގެ ހަގު ދަރިފުޅު  ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެކަން
 އަންގައި، ސްކޫލުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭނާއަށް  އޭރު ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ގެންދިޔަ

ވަނަ  25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަދި
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގ1ެމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. ކަ

ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި އެއްވެސް  އަހަރު 50ގދ.ތިނަދޫގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް މީހުން އާބާދުވިތާ 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ތިނަދޫ ބްރާންޗާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފެނަކަ އެފެއާޒުން  އެއްޗެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ކޯޕަރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ށެއް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކު  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފާހަގަކުރުމުގެ  އަހަރު ފުރުން 50ގދ.ތިނަދޫގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް މީހުން އާބާދުވިތާ 
ނޑުހޮޅިތަކަކާއި  ގޮތުން ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދަގަ

ބްރާންޗުގެ ބެލުމުގެ  ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ގދ.ތިނަދޫ ދަގަނޑުތަކެއް، ފެނަކަ
ދަށުގައި ބަހައްޓާފައިވަނިކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކެމްޕެއިންނަށް ތިނަދޫ 

 މަގުތަކުގައި އެތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

19 

މަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައިވާ ކުރު  މި މައްސަލަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބެލުމަށްފަހު އިސްލާހު
 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް  ގޮތުގެ މަތިން އެ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް

މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-ޓި )އެން 2008/13

 ނިންމީއެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ

 އޮޑިޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 2016ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ލަފާދިންގޮތުގެ  ރިޕޯޓުގެ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙްކުރަން

އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް" ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 03ދަށުން 
( 2012 ނޮވެންބަރު  08) 2012/08މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

ރެވެނިއު   މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ"
ދަށުން، ނ.ވެލިދޫ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ" އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމާގުޅޭ

ފައިސާ، މީރާގައި އޮންނަ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ
ވަނަ  2016އެގޮތުން ކަމަށާއި،  ޕަބްލިކް އެކައުންޓަށް ގަވާއިދުން ޖަމާކޮށްފައިނުވާ

ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް  އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާ  ރުފިޔާ ޕަބްލިކް 46,508.00ޖަމާކޮށްފައިވާ 
 "ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ

ޖަމާކުރުމުގެ  ފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ދެންހުރި ފައިސާތައްބުނެފައިވާ ބައެއް ފައިސާ ޖަމާކުރެވި މިޝަކުވާގައި
އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި، އަދި ލިޔުންތަކުންވެސް  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި އދ.މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ގެ ވަނަ މާއްދާ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  އެކަން އެނގޭތީ ޤާނޫނު 
އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ްހ( ގެ ))

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އދ.މަހިބަދޫ
އޮޑިޓްގައި " ( ރިޕޯޓުގައ2018ިއޮގަސްޓް  08) COM-2018-31(D) ނަންބަރު

 ވަނަ  5ސުރުޙީގެ " މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް  ފާހަގަކުރެވުނު 
 ނަންބަރުގައިވާ، ކައުންސިލްތަކުން ނަގާ ފީތަކާއި ކުލިތައް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް 

  އިދާރާގެއިން ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭއިރު، އދ.މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ  2016ޑިސެންބަރު  31

ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ތިން ހާސް ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ) -/253,560
 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް
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ޖަމާކޮށްފައިވާކަން  ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި ބައެއް ފައިސާ މިހާރުވެސް މިހާރު މިފައިސާ 
 2008/13ދީފައިވާތީއާއި، މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 

ފަދައިން މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ، ބ.ތުޅާދޫ
ވަނަ މާއްދާގެ  5.04( ގެ 2017ބްރުވަރީ ފެ 11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު )

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން  )ހ(
 ވަނައަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ  2015، 2016

 ނާ މައްސަލަރުފިޔާ އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބު 215,211.00
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މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން  ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހއ.އިހަވަންދޫން
ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  މައިންބަފައިން ބަލަމުންދާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް

ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެ  3ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މައިންބަފައިން ބަލަމުންދާކަމުގެ ލިޔުމަށް  ބެލިއިރު، ގޯތި
ލިބިފައިވާ މީސްމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕޮއިންޓް ހިމެނުމުން ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް  3

ކުރީގެ ތާރީޚުތަކެއްގެ  ން ހުށަހެޅި ތާރީޚުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެތާރީޚުތަކަކީ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމު އެމީހު ލިޔުމުގައިވާ 
ލިޔުންތަކުގައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ އެމީސްމީހުން ގޯއްޗަށް  ލިޔުންތަކެއް ކަމަށްވުމާއި، ބައެއް މީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 ސް، އެމީސްމީހުން އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްކަމަށްވީނަމަވެ އެދުނު ފޯމު ކައުންސިލްގެ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،  ކުރި ގޯތި ދޫކުރުމަށް 100ވަނަ އަހަރު  2016ހއ.އިހަވަންދޫން 
އިދާރާއަށް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ -އެންޓި

ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ  2018ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ލަފައެއް ދީފައިވަނިކޮށް، 
ބަލާކަމުގެ  ފޯމް ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މައިންބަފައިން އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ޕޮއިންޓަށް އުނިއިތުރު  ލިޔުންތައް އިތުރުކޮށްދީ އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ
ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ފަދަ  ގެނައުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި 

ވަކި ސިޔާސީ އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ  ންތައްލިޔުންތައް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ލިޔު
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

( 2018ސެޕްޓެންބަރު  19މުއްދަތު ) ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ 
އެމީސްމީހުން އެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  ހަމަވުމުގެ ކުރީގެ ތާރީޚުތަކަކަށް ވުމާއެކު،

ހަމަވިފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ލެވޭތީއާއި، އެ ލިޔުންތަކަކީ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުކުރިންކަމަށް ބެ  ހަމަވުމުގެ 
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންގެ  ލިޔުންތަކެއްކަން ދަންނާނެ ހެކިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

 1ކާވެންޏަށް  ށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވަނީމުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާ ބައެއް މީހުންނަ ތެރެއިން ކާވެނީގެ
ކާވެނީގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވަނީ  )އެކެއް( އަހަރު ނުވާތީ ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް

ށް ކާވެންޏަ  ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅިއިރު ކާވެނިކުރި ތާރީޚު ހިމެނޭ ޞަފްޙާ ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން  އެފަރާތްތަކުގެ ކާވެނީގެ
ބުނެފައިވުމާއި، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން  ވީ މުއްދަތު ނޭނގޭތީ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ބެހޭގޮތުން  އެމީހުންނަށް ޖަވާބުދީފައިވުމާއެކު، އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަމާ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން އެގޮތަށް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13 ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައި

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 މީއެވެ.ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކުށެއް
 

ބޭ ދެމީހަކަށް މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ނުލި އެދުނު މީހުންނަށް ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ދިންއިރު ގޯތި ލިބޭ އަދި، ގޯއްޗަށް 
ޕޮއިންޓް  5ހަމަޖައްސާފައިވާ  އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާނަމަ އުނިކުރަން  2ރަށުގައި ދިރިނޫޅޭތާ 

ޖައްސާފައިވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ އުނިނުކުރާގޮތަށް ފަހުން ހަމަ ޕޮއިންޓް 5އުނިކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ 
ޕޮއިންޓް އުނިނުކުރާގޮތަށް  ތެރެއިން ތަޢުލީމް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ

އިހަވަންދޫ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް  ގޯތި ދިނުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީން
ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެނީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ  މީހުން 2އިސްވެދެންނެވުނު އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު،  ކައުންސިލްގެ

 މީހުން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެނީ ތަޢުލީމް  2ފޯމުން އެނގެން އޮތުމާއި، އެ  މީހުން ހުށަހެޅި 2ގޮތުންކަން އެ 
މީހުންނަށް  2އެނގެން ނެތުމާއެކު، އެ  ރުކަޒެއްގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ހޯދަންކަން އެނގޭފަދަ ތަޢުލީމް ދޭ މަ 

ފަރާތްތައް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، މިމަޢުލޫމާތު އެއިދާރާގެ ބަޖެޓް  ށް ނިސްބަތްވާ ކައަޕާޓީ
މެމްބަރުންނާ ހިއްސާ  05ކައުންސިލްގެ  ފަރާތެއްމަސައްކަތްކުރާ  ސެކްޝަންގައި

އިތިބި ދުވަސްވަރު ކަމަށާއި، އަދި ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ ކޮށްފައިވާ
އެއިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ގޯތި ދިނުމަށް މަސައްކަތް  ބަލައި
  މައްސަލަ ކަމަށް ބުނާ ކުރާ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ޕޮއިންޓް އުނިކޮށް، ގޯތި  5ޕޮއިންޓް ކަމަށްވާތީ، އެ  5 ޕޮއިންޓަކީ އުނިކުރަންޖެހޭ  5ފުރަތަމަ އުނިކޮށްފައިވާ 
 ވީއެވެ.އި ދެންނެ މީހުން އުނިކުރަން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގަ 2 ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އެ

ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން  2007އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް  ބުރީގެ  11އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އިން ކަމަށާއި، ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި ސަރުކާރާ  ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ

ނޑިފައިވާ  ފަހަތެއްގެ މަތިން ޢިމާރާތުގެ މަސަކަތް ތަފާތު އެކި 02ޙަވާލުކުރުމާ ހަމައަށް  ސަބަބުތަކާހުރެ މެދުކެ
ގެ ރާތު ކަން ބެލުމަށްފަހު އެ ޢިމާބައެއް ކަންކަން ހުރުމުން އެކަން  ކަމަށާއި، މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮޅުންނުފިލާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެ މުޢާމަލާތް ކޮންޓްރެކްޓަރއާއެކު ނިންމާއިރު، މިމައްސަލާގައި 50ފައިސާގެ % ރިޓެންޝަން
އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ  ފައިސާއަކީ އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައި ވާނަމަ 

ޙައްލުކޮށް  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން ބުނެފައިވާތީ، ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ގާންދީ ކަމަށް އިންދިރާ
 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. ނިމުމުން އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އަންގައިދިނުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުގައި

 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ1ީ)
ނޑައަޅައި، މި  މީއެވެ.މައްސަލަ ނިން ކަ

މޭ  7އެޅުމަށް  ބުރީގެ އިމާރާތް 11އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ 
 15މަސައްކަތް   އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ކުރަމުންއައިވަނަ ދުވަހު ކުރި 2007

ފައިސާގެ  ވަނަ ދުވަހު ހުއްޓާލިއިރު އެހާތަނަށް ރިޓެންޝަން  2011އޮކްޓޫބަރު 
ސަތޭކަ ތޭރަ  )ތިން މިލިއަން ތިން  -/3,313,587ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ޖުމްލަ 

 ރަށް އަނބުރާ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް( ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަ 
 ދައްކާފައިނުވާކަމަށާއި، އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

 -/3,953,602ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެހާތަނަށް ޖުމްލަ 
 ތިން މިލިއަން ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ހާސް ހަ ސަތޭކަ ދޭއް( ރުފިޔާ )

ވަނަ ދުވަހު  2007މޭ  7އަތުން ރިކަވަރ ނުކުރެވި ހުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓަރގެ 
 އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއަށް ވުރެ  ކުރި

ލައްކަ  )ހަ -/640,015ކޮންޓްރެކްޓަރު އަތުން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ޖުމްލަ 
ކޮންޓްރެކްޓަރ  މިފައިސާސާޅީސް ހާސް ފަނަރަ( ރުފިޔާ އިތުރު ވެފައި ވީނަމަވެސް 

ލިބިފައިނުވާކަމަށް  އަތުން ހޯދާފައިވާކަން އެނގޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އޮޑިޓަރުންނަށް
 ބުނާ މައްސަލަ

24 

ގައި ކުރި  2018ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް  ވަނަ އަހަރުގެ 2018
މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހއ.އުލިގަމުން 

މާރކްސް އެހެން  އޮފިޝަލުންކަމަށް ހޮވިފައި ނުވަނީ އެ ދެފަރާތަށް އިންޓަރވިއު އިން ލިބުނު ފަރާތް 2
ވަނަ  2ބޭނުންވެގެން އެނގޭތީއާއި، އޮފިޝަލުން  ފަރާތްތަކަށްވުރެ ދައްވުމުގެ ސަބަބުންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން

 ގުޅިގެން އެކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދުނުކަމެއް ލިޔުންތަކުން އެނގެން  ފަހަރަށް ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ 
ފަރާތަކުން ފޮށީގެ ވެރިޔާކަމަށް  އަދި ފޮށީގެ ވެރިޔާކަމަށް ހުށަހެޅިފަރާތް ނުހޮވުނުއިރު، އެހެނ3ްނެތްކަމަށާއި، 

މަރުކަޒުތަކަށް އޮފިޝަލުން  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ވޯޓުލާ 2018
ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް  ޖުލައި ނުވަތަ އޮގަސްޓު މަހުގެ  2018ހޯދުމަށް 

ޝަން އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ކޮމި  ވަނަ ފަހަރަށް އިލެކްޝަންސް 02ހުޅުވާލައިގެން 
 އޮފިޝަލުންގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ހއ.އުލިގަމުން އޮފިޝަލަކަށް

އިޢުލާންގެ މުއްދަތު  އޮފިޝަލަކަށް ނުހޮވައި ހުށަހެޅި ފަރާތެއް ވެރިޔާއަކަށް 
ފޯމްތައް އިލެކްޝަންސް  ހަމަވިފަހުން އޮފިޝަލުންނަށް ހުށަހެޅި އެކި ފަރާތްތަކުގެ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގައިވާގޮތުން އެފަދަ ހާލަތުގައި  ންގެ ގޮތުގައިހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އޮފިޝަލު  މީހުން ނެގުމަށް ކަ
އައްޔަނުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވާތީ ފޮށީގެ  ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ އެންމެ މަސްލަޙަތު ރަނގަޅުގޮތަކަށް އޮފިޝަލުން

ނޑައެޅި  ނޑައެޅުމަކީ އޭނާއަށް ނާޖާއިޒުފަރާތް ވެރިޔާކަމަށް ކަ ދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ފައި ކަ
ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ނެތްކަމަށް ފެންނާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަލާނެ ހަމައެއް

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި،އެކުލެވިގެންނު  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި،  ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަނެ އޮފިޝަލުންނަށް އެފަރާތްތައް
ހޮވާފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޭނާއަށް ގުޅައި ވަކި ފަރާތެއް އެގޮތުން 

އޮފިޝަލަކަށް ނަގާނެ ކަމަށް ބުނުމުން މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން  އަދި ކުރިމަތިލައިފިއްޔާ 
އިގެން ކަމަށާއި، އަދި އޮފިޝަލުންގެ ވެރިޔަކަށްއެދި އެއްވެސް ހުށަހަޅަ އޮފިޝަލަކަށް 

އޮފިޝަލުންގެ  ފަރާތެއްހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ އޮފިޝަލަކަށް ހުށަހެޅި  ފަރާތެއް
 ނާ މައްސަލަ ބު ވެރިޔާއަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް 

)ދިވެހި ސިވިލް  12ކުރެވިފައިވާ ޗެޕްޓަރ ގެ އިސްލާޙު  2010ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  .1
ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޮއިމަންޓުގެ ދަށުން ވަޒީފާގައި 

ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިސްކިތު މަސައްކަތު މަގާމުގައި  ،މީހުން ގެންގުޅުން( ގައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް
އެފަރާތް  ،ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހަކު ގެންގުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ

ންގާފައިވާ އެކޮމިޝަނުން އަ  ،ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވީނަމަވެސް 
ގޮތަށް ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކޮށްފައިނުވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް 

 ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.
 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 1.1 ތ.ކަ

ނޑޫދޫ އޮކްޓޫބަރު  19ނަރަވާ މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި އެކު  އިދާރާއިން ތ.ކަ
ގައި މިސްކިތު ވަގުތީ މަސައްކަތު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާކަމާއި މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ  2011

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް ކަމުގައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ  ،މަސް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 03
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފަރާތާއެކު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް  2012ޖަނަވަރީ  19 ގެ ފަހުން ތ.ކަ

 ،އެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަންއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، ހަދާފައިނުވާކަން
 

ގެ އިސްލާޙް ކުރެވިފައިވާ ޗެޕްޓަރ  2010ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 
)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި  12

 ،ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން ވަޒީފާގައި މީހުން ގެންގުޅުން( ގައިވާގޮތުން
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިސްކިތު ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯ އިމަންޓާ ޚިލާފަށް ތ.ކަ

މަސައްކަތު މަގާމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅޭ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ އެފަރާތް ދޫކޮށްލުމަށް އެއިދާރާގައި އެކި 

ދާ ހަމައަށްވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ފަހަރުމަތިން ދަންނަވާފައިވީނަމަވެސް މިއަ
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ  2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫން  1.2
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާފައިވާ ސިޓީގައި ،ދަށުން ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ  ،އެ ކޮމިޝަނުން ތ.ކަ ތ.ކަ

މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގެންގުޅޭ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،ންގާފައިވީނަމަވެސްއަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ތ.ކަ

ނޑޫދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން އެ އިދާރާގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި  ޢަމަލު ނުކުރާނެކަމަށް ތ.ކަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލުން  ،ބަޔާންކޮފައިވާކަމާއި އެއިދާރާއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ،ނިންމާފައިވާ ގޮތްތ.ކަ

އިސްވެ ދަންނަވާފައިވާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް  ،ފޮނުވާފައިވާފައިވާ ސިޓީއިން އަންގާފައިވާއިރު
ލޯކަލް  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް  ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތ.ކަ
އަދި އިތުރު ކައުންސިލް މެމްބަރެއް ވޯޓު ދީގެންކަން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން 

 ،އޮންނާތީއާއި
 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ 1.3 އިން ސެޕްޓެންބަރު  2012ޖަނަވަރީ  ،ރާގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުތ.ކަ

ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ތ.ކަނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ ވަގުތީ  2012 ގެ ނިޔަލަށް ތ.ކަ
ނޑޫދޫ ކައުންސި  ،މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި ލްގެ ތ.ކަ

އިން  2012ޖަނަވަރީ  ،އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ ޝީޓަށް ބަލާއިރު
ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު  2012ސެޕްޓެންބަރު  ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތ.ކަ ގެ ނިޔަލަށް ތ.ކަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތ.ކަނޑޫދޫ ، ނގެން އޮންނާތީއާއިމަޤާމުގައިހުރި ފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިވާކަން އެ
ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު މަޤާމުގައި  ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ތ.ކަ

ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު މަޤާމުގައި  2012އިން ސެޕްޓެންބަރު  2012ޖަނަވަރީ   ގެ ނިޔަލަށް ތ.ކަ
ހުރި ފަރާތް ގެންގުޅެފައިވަނީ ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި 
ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ ވަގުތީ  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ހައިޞިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ތ.ކަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ދިނުމުގެ މަގްޞަދުގައިކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ މަސައްކަތު މަޤާމުގައިހުރި ފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި
-އެންޓި) 2008/13މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކިތާބީ ހެކިތަނުންނާއި ޝަފަޙީ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތަތީ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ކައުންސިލްގެ  ،ށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިކު ތ.ކަ

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2/2000ނާއިބުރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ދަޢުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  12މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 
 
ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގައި ވޮޗަރެއްގެ  ،ސްކޫލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރުމާގުޅިގެން  .2

އޮތް މިސްކިތު މަސައްކަތު ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުސްކޮށް  ،ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތަށް 
ސިވިލް ސަވިސް ކޮމިޝަނުން އެ މަޤާމު އެފަރާތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޗިޓް  ،މަޤާމަށް ބަދަލުވާން އެދިފައިވުމުން

، ހަދައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިނަމަވެސް 

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާގެ ޗިޓް ހެދިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާ ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ 
 ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 
ސްކޫލްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު  2.1

އެޑިޔުކޭޝަނުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރއަށް ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ސްކޫލުތަކުގެ ވޮޗަރުންގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތްތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެރޭންކުގެ ނުވަތަ ޝަރުތު  ،ބަލާއިރު

ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ  ،ހަމަވާ އެހެން ހުސް ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި
ނޑޫދޫ މިސްކިތު މަސައްކަތުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުވުމަށް އެދިފައިވާކަން މެދު  ،ޗަރުގެ މަޤާމުގައިހުރި ފަރާތްވޮ ތ.ކަ

ނޑުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ފެކްސް މެސެޖް އިން  ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއިން ތ.ކަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ  ،ންއެހެންކަމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ،އެނގޭކަމާއި ތ.ކަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ސިޓީގައި މިސްކިތު މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ކޮންޓްރެކްޓު އުޞޫލުން ގެންގުޅޭ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށް 
ނޑޫދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  ،ގެނެސް ތ.ކަ

ނޑޫދޫ ސްކޫލުގައި ވޮޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުސްކޮށް އޮތް  ތ. ކަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ،މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ތ.ކަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ، އަންގާފައިވީނަމަވެސްއިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މެދުވެރިކޮށް ކުރުމަށް 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި  އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރާނެކަމަށް ތ.ކަ

މިގޮތަށް ނިންމުމަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތ.ކަނޑޫދޫ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި
 ،ސިލްގެ ރައީސް އާއި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއިކައުން
 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  2.2

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާ  ،އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި
އަދާކުރާތަން ބަދަލުކުރުމަކީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާތެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ދިވެހި ސިވިލް 

ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ  ،ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތ.ކަ
ވޮޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތަށް  ،މުގައިހުރި ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށް ގެނެސްމަސައްކަތު މަޤާ

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ  މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ތ.ކަ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހައިޞިއްޔަތުން  ،ރުމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާއި

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ތ.ކަނޑޫދޫ  ތ. ކަ
  ،ކައުންސިލުން ހުރަސްއަޅާފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އާއި

 
ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަ  2.3 ތު މަޤާމަށް ތ. ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގައި ވޮޗަރެއްގެ ވަޒީފާ ތ.ކަ

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރަން އެދޭ ޗިޓު ފޮނުވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ،އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އެ ކޮމިޝަންގެ ސިޓީގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް  ،ކޮމިޝަނުން ތ.ކަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމު  ނޑޫދޫ ސްކޫލުގައި ވޮޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތަށް ތ.ކަ ތ. ކަ
 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގައިކަން  2012ސެޕްޓެންބަރު  15ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހުރި ފަރާތް  ،އިން އެނގޭކަމާއި

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން އެނގޭތީއާއި އިސްވެ ދެންނެވުނު  ގެންގުޅެފައިވާކަން ތ.ކަ
ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު މަޤާމުގައިހުރި ފަރާތަށް ތ ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ މުއްދަތުގައި ތ.ކަ .ކަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ، އިދާރާއިން މުސާރަ ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ
ނޑޫދޫ ސްކޫލުގައި ވޮޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތް  ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ތ. ކަ ތ.ކަ

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒިފާ ބަދަލުކުރުމަ ،ހަމަޖެއްސުމަށް ށް އެދި ދަންނަވާ ޗިޓު ތ.ކަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ  ،ކޮމިޝަންއަށް ފޮނުވުމަށް ތ.ކަ

ނުންކޮށްގެން ތ.ކަނޑޫދޫ މެމްބަރެއް ހުރަސްއަޅާފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ހައިޞިއްޔަތު ބޭ 
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ 

 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކިތާބީ ހެކިތަނުންނާއި ޝަފަޙީ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތަތީ
ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާފަދައިން  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު -އެންޓި)

ނޑައަޅައި ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި  ،ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ ތ.ކަ
)ކޮރަޕްޝަން  2/2000ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދައުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ  12ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

 
ބަފާ ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ އެއްބަނޑު އެއް  .3

ކޮއްކޮއަށް މިސްކިތު މަސައްކަތު މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސިވިލް 
ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ގޮތާވެސް ޚިލާފަށް  ،ސަރވިސް ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި 

 ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި އަދި މިސްކިތު މަސައްކަތު މަޤާމު  ،ކަމާށާއި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ހުރި ފަރާތުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއަށް )ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލު ވޮޗަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް( 
މަޤާމުގެ  ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައިހުރި ފަރާތުގެ 

ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލު ވޮޗަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް 
 ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 
ސްކޫލްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  3.1

ސްކޫލުތަކުގެ ވޮޗަރުގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް  ،ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރއަށް ބަލާއިރު 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެރޭންކުގެ ނުވަތަ ޝަރުތު ހަމަވާ އެހެން ހުސް ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑޫދޫ ސްކޫލު ވޮޗަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތްއެހެންކަމުން ތ. ،ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ތ.ކަނޑޫދޫ ، ކަ
ސިވިލް  ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުސްކޮށް އޮތް މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ބަދަލުވުމަށް އެދިފައިވާތީ

ނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ގެ ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލު ވޮޗަރު ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތ.ކަ
ތ.ކަނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ދަންނަވާ ޗިޓް އެ  ،މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް

ނޑޫދޫ ސްކޫލު ވޮޗަރުގެ މަޤާމުގައި  ،ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް ނޑޫދޫ ކައުންސިލުން ތ.ކަ ތ.ކަ
، ޗިޓް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިނުވުމުންހުރި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް އެދިދަންނަވާ 

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތ.ކަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ، މެދުވެރިކޮށް ނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ވޮޗަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ތ.ކަ  ތ.ކަ

މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 
 ،ސިޓީއިން އެނގެން އޮންނާތީއާއިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

 
ނޑު  3.2 ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ  އެއްބަ އެއްބަފާ ތ.ކަ

ނޑޫދޫ ސްކޫލު ވޮޗަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް( އަށް ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމު  ،ކޮއްކޮ )ތ.ކަ ތ.ކަ
ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށްކަމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑު އެއްބަފާ މީހަކު އިސްވެ ދެންނެވުނު މާއް ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް ދާގައިވާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އެއްބަ
ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ  ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިނުވާތީއާއި

ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމު ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލު ވޮޗަރުގެ ،ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު މަޤާމުގައި ހުރި  ތ.ކަ
ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ  ،ފަރާތަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

 ،ތ.ކަނޑޫދޫ މިސްކިތު މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް މުސާރަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާތީ  .4
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި  ،އާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުމުންއެމައްސަލަ ވަޒީފާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށް ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމުގެ 
މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ މުސާރަ ނުދީ ނުފޫޒް ބޭނުން ކޮށްގެން ތ.ކަނޑޫދޫ މިސްކިތު މަސައްކަތު 

 ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 
 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 4.1

ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލު ވޮޗަރުގެ  ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓްއިން ތ.ކަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލުން އެކަން ޤަބޫލުނުކުރާނެކަމަށާއި ،ބަދަލުކޮށްފައިވީނަމަވެސްމަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް  އަދި  ،ތ.ކަ

ނޑޫދޫ  ،އެ ފަރާތަށް މުސާރަވެސް ދޭން ނުފެންނަކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ތ. ކަ
މިގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތ.ކަނޑޫދޫ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

ލުވުމުގެ ކައުންސިލަރ މެމްބަރެއް ވޯޓު ދީގެންކަން އެ ބައްދަ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ނާއިބް ރައީސް އާއި 
 ،ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް  4.2 ނޑޫދޫ ސްކޫލު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތ.ކަ ތ.ކަ
ތ.ކަނޑޫދޫ  ،ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިޢުލާން ނުކޮށްކަމަށާއިވޮޗަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް 

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ޤަބޫލު ޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަ މިސްކިތު މަސައްކަތު މަ ކީ ތ.ކަ
ށް މުސާރަ ދޭން ފަރާތަ ތ.ކަނޑޫދޫ މިސްކިތު މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި އެހެންކަމުން  ،ނުކުރާކަމަށާއި

  ،ނުޖެހޭނެކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އާއި
 
އެއިދާރާގެ ސިޓީ އިން ސިވިލް  ،ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާގޮތްތ.ކަ 4.3

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސްތަކަށް  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް އަންގާފައިވުމުން
ޝަރުޢީ ގޮތުން ، ހައްޤެއް ކަމާއި ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ލިބުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާ

ވަކިގޮތަކަށް ނިންމާފައިނުވާ ހިނދަކު އެމުވައްޒަފެއްގެ ހައްޤެއް އެފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުމަކީ އެ އޮފީހެއްގެ 
ށް ހައްޤުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ތ.ކަނޑޫދޫ މިސްކިތު މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަޒިންމާއެއްކަމަށްވާތީ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ޙަވާލުކުރުމަށް
 ،އެހެންނަމަވެސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

ނޑޫދޫ މިސްކިތު މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ތ.ކަ ހައްޤުވާ މުސާރަ ތ.ކަ
ނޑޫދޫ މިސްކިތު މަސަ ،ދީފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ  އްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުންތ.ކަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް  ،ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި
ށް ވަޒީފާއާބެހޭ ތ.ކަނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ ދިނުމަ ،ބަލާއިރު

ނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  50ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަ
 ،އަމުރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި

 
މި މައްސަލާގައި ބަލާފައިވާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  4.4
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ،ޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ޙަވާލުކުރާ ޝީޓަށް ބަލާއިރުމުވައް  ،ތ.ކަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 ފަރާތަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދީފައިނުވާކަން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ މިމައްސަލާގައި  ،އެނގެންއޮންނާތީ އީސް އާއި ނާއިބް ރައީސް އާއި ކައުންސިލް ރަތ.ކަ

ނޑޫދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް މުސާރައާއި މެމްބަރު ގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ތ.ކަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ  ،އިނާޔަތްތައް ދީފައިނުވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވީނަމަވެސް އާއި ނާއިބް ތ.ކަ

މެމްބަރު އަމިއްލައަށް ފައިދާއެއް ހޯދާފައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ރައީސް އާއި ކައުންސިލަރ 
( 2000/2މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) ،ހޯދައިދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ތައް ފުރިހަމަނުވާތީވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ އުންޞުރު  12ގެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008ޤާނޫނުނަންބަރު:  ،އިތުރުންމީގެ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 

 މުނެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިން

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
ނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު  50ސިފައިންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ފްލެޓްދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

)ޝަރުޠު ހަމާވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ( އަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވަނީ 
މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،ސަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ވާތީސިފައިންގެ ސިޔާ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
ވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ،ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 50ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދޫކުރާ 
އްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ފްލެޓް ލިބޭކަމުގެ ލިޔުން އޭރު ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރި
އޭގެތެރޭގައި ބްރިގޭޑިޔަރ  ،އެ ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން ކަމަށާއި

ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ފްލެޓާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ 
 ،ށާއިޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައިހުރި ފަރާތުގެ ޑްރައިވަރ އަށް ދިން ފްލެޓް ހިމެނޭ ކަމަ

ކުއްލިއަކަށް  ،ކުރިން ރިވިއުކުރި ލިސްޓްގައި އެ ޑްރައިވަރުގެ ނަން ހިމެނިފައިނެތަސް
އަދި ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް  ،ދެ ދުވަސްތެރޭ އޭނާއަށްވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި

ކުރިން ލަފާކޮށްފައި ތިބި ބައެއް ސިފައިންނަށް ނުދީ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް 
މި ފްލެޓްތަކާބެހޭ ފޯމުގެ ކަންތައް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް  ،ރި ކަމަށާއިދީފައި އެބަހު 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 ،އުޅޭ ފަރާތުގެ ގާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިންތަކަށް ފްލެޓް ދީފައި ހުރިއިރު
ޝަރުޠުހަމަވާ އަދި މާގިނަ މާކްސްލިބޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފެލްޓް ނުދީ އެބަހުރި 

ޓް ލިބިފައިތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކަށްވެސް މިފަހަރު އޭގެ އިތުރަށް ކުރިން ފްލެ  ،ކަމަށާއި
ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް  ،ފްލެޓް ދީފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި

ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގައި  ،ފްލެޓް 50ފްލެޓްގެ ތެރެއިން  1000އަޅަމުންދާ 
މާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ސިފައިންގެ މުއައްސަސާއަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިން

 .މައްސަލަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ  ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

ފައިވާ އެދުރުވެހި ފްލެޓް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ވިލިމާލޭގައި ޢިމާރާތްކޮށް 
އެގޮތުން މިހާރު  ،ދީފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި

ފްލެޓްތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އެގްރީމަންޓްތައް އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި 
ން އެފަރާތްތަކުގެ އަދި އެގްރީމަންޓްތައް އައުކުރުމުގެ ކުރި ،އައުކޮށްދިނުމާއި

ކުލި ދައްކަމުންދާ ގޮތުގެ ރިވިއުއެއް ފަހުގެ  ،ޝަރުތުހަމަވޭތޯ ބަލާފައި ނުވާއިރު
މިހާރު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ  ،ތާރީޚެއްގައި ހަދާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް

 ހަމައެހެންމެ  ،އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް ފަރާތްތަކުން އެތަނުގައި ތިބެމުންދާ ކަމަށާއި
އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން އެ ފްލެޓްތަކުގެ 
ބޭނުންކުރަމުންގޮސް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އެގްރީމެންޓާ ޚިލާފަށް ތަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް 

 ބަދަލު ގެންނަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޕޮލިސް މެޑިކަލް ކްލިނިކްގެ ޢިމާރާތް  ،އިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާ
ވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު  03ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ  2014މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 'ޓެކްނިކަލް ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން' މި ބަޔަށް މާރކްސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 
، ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރއާއި ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރގެ ވަރކް ޝެޑިއުލްއާ ގުޅޭ ލިޔުންތައްލިޔުން

 2014ޕޮލިސް މެޑިކަލް ކްލިނިކްގެ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
އަގުތައް  ،ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި  3ވަނަ އަހަރު 

 3 ،އިއުލާންވެސް ބާތިލް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި 2ބޮޑުކަމަށްބުނެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު 
 ،ވަނަ ފަހަރަށް  ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެ ކުންފުނިން  ،މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް
ވަނަ އަހަރު އިތުރަށް ކޮށްފައިވާކަން އެ ފަރާތުން  2014މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދެ މަސައްކަތެއް 
މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުކޮށްގެން އެންމެ މަތިން  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ އާއީ

ދާއެއް މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައި ،މާރކްސް ލިބުނު ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްގެންކަމަށް ވާތީ
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނޯންނާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ ފަހަރަށް  ކުރެވުނު  3ކުރިން ބާތިލް ކުރެވުނު އިޢުލާންގައި އެކުންފުނިން )
ން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނި( ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެވެސް އިޢުލާނާ ގުޅިގެ 

ބޮޑުއަގަކަށް އެ މަސައްކަތް އެހެން ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމުގެ 
 .މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދޭން  ،ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ އެންމެހައި  ،މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ތުހުމަތުކުރެވުނުނަމަވެސް

އެ މަސައްކަތަށް  ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި ،ނިންމުންތައް ނިންމައި
ކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އއ.ފެރިދޫ ރކ.ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން އެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންކަން މި މައްސަލައާ ދޫ

 2000/2ރކ.ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި
ންކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގައި ބަޔާ

މި މައްސަލާގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢި ފިޔަވަޅެއް  ،ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ނުވާތީ
 އެޅެންނެތުމުން މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

އެފަހަރު ބިޑް  ،ރުއއ.ފެރިދޫ ބަނދަރުހިޔާ ހެދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރިއި
ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ރކ.ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްކަމަށް ވިޔަސް ދެވަނަ ފަހަރަށް 

 31,000/-އިޢުލާންކޮށްގެން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުރިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ 
)އެއްތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށްކަމަށް ވިޔަސް އެފަހަރުވެސް އެމަސައްކަތް 

 ،އަދި ހަމަ އެބަނދަރުހިޔާގެ ވަށާ ނަލަފިލާ ޖެހުމާއި ،ޙަވާލުކުރީ އޭނާއަށް ކަމަށާއި
ފާރުތަކުގެ އެތެރޭގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް އިތުރު 

އެމަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ  ،އި އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއިމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަ
ނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް ރަށުގެ ފާލަން ހަދަން  ތަކެތިން ކުރުމަށް ކަ

ހޮޅި އެއްވެސް އަގެއް ނެތި އޭނާއަށް ދިނުމަށް  2ގެނެސްފައިވާ ހޮޅިތަކުން 
އްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް އަދި އެމަސަ ،ރކ.ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ބެލުމަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށް މީހަކު ބަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބުނާ 
 .މައްސަލަ

30 

ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ވަށާފާރުން ބައެއް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާންކުރުމުން އެމަސައްކަތް  2015އް ހޯދުމަށް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެ 

ރުން ބައެއް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ވަށާފާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާންކުރުމުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  2015ހޯދުމަށް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެ ފަރާތަކީ އެ  ،ކޮށްދިނުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ސްކޫލާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކެއްކަމަށާއި
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސީދާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހެނބަދޫ ސްކޫލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދީފައިވާ ބަޖެޓާ 

އެ  ،ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް
މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ބަޖެޓާގުޅޭގޮތުން އެނގިފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ 

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އިވެލުއޭޝަނުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ  ،ވޭނެކަމާއިމަޢުލޫމާތެއްކަން ވަޒަންނުކުރެ 
އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ  ،ގޮތް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ސްކޫލުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭ އެ މަސައްކަތްތަކަށް ކު ،މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާކަމަށްވާތީ
ބިޑު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި އެފަރާތަށް އެކަމުން ފައިދާއެއް ނެގިފައިވާނެކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް  ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް

  ،ނުބެލެވޭތީއާއި

އެ ސްކޫލްގެ ފާޚާނާތައް  ،ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލްގެ ވަށާފާރުން ބައެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި
މަރާމާތުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެ ސްކޫލަށް ވައިޓްބޯޑާއި ނޯޓިސްބޯޑާއި ނޯޓިސްބޯޑު ހަރުކުރުމަށް މަގުމަތީފާރުގައި 
ބެޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދެ ފަރާތަކާކަން 

ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ  ،ވަކި ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،ރުލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއި
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގައިގެންކަމަށް މި  ،އެ ފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ،ޕްރިންސިޕަލް

ލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ހަވާ ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް
އިވެލުއޭޝަނުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަން ތަޙްޤީޤަށް  ،އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެންކަމާއި

އެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި  ،ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
އަދި އެ  ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމަށްވީނަމަވެސް ،ދައިންބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ 

މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބައެއްކަންކަން ހިނގާފައިވާކަން 
އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް  ،ފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާ ،ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް 

 ،ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތަތީއާއި
 އެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުންވެސް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށްކަން 

ފަރާތް ކަމުގައިވާ ހެނބަދޫ  3ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ސްކޫލާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅުންއޮތް 
އެ ސްކޫލުގެ ދިވެހި ، ފަރާތް(ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރަކާއި )މަސައްކަތް ލިބުނު 

 03މި  ،އެ ސްކޫލުގެ އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ ބައްޕައަށް ކަމަށާއި ،ޓީޗަރަކަށާއި
ފަރާތަކީ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހެނބަދޫ ސްކޫލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

 ،އިފަރާތް ކަމަށާ 03ދީފައިވާ ބަޖެޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސީދާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް 
މީގެއިތުރަށް ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމާއި ނޯޓިސްބޯޑު ހެދުމުގެ 
، މަސައްކަތްވެސް ލިބިފައިވަނީ ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރަށް ކަމަށާއި

މިމަސައްކަތްތަކަކީ ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު 
 ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 ،މި މައްސަލާގައި ތުޚުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުން
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުރާ މަސައްކަތްތައް  އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން އެމުވައްޒަފަކު
އެ އިދާރާއެއްގެ  ،ފިޔަވައި އެ އިދާރާއެއްގެ އެހެން މަސައްކަތެއް އެމުވައްޒަފަކު ލައްވައި ކުރުވިކަމުގައިވީނަމަވެސް

މުވައްޒަފަކު ނޫން މީހަކުލައްވާ އަގަށް ކުރުވި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އަގެއްދީގެން ނުވާނެކަމަށް 
ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އަގުދޭގޮތަށް އެ ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ  ހެނބަދޫ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

އެގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް  ،ފަރާތްތަކަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ
  ޓްރެޜަރީއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ. ނިންމި ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ދުވަހުގެ  270ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލްގައި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
 ،ތެރޭގައި އިމާރާތްތަކެއް ހެދުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންނަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެއްބަސްވުމުން އެނގޭކަމާއި

ކަތް ކުރަންޖެހޭ ސައިޓް ޙަވާލުކުރިއިރު ސާފުކޮށްފައިނުވާތީ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް މަސައްކަތް ފެށުނީ ފަށަންޖެހޭ މަސައް
ދުވަސް ގުނުމުން  270ކަމަށްވާތީ މަސައްކަތް ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެން  ،ދުވަސްފަހުން 133ދުވަހަށްވުރެ 

 ސަބަބުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ވިއްސާރަވުމުގެ  ،މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚްގެ ނިޔަލަށް
މަސައްކަތް  ،ދުވަސް އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ 164ނުކުރެވިދިޔަ 

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ  ،ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށްވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާތީ

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 
އެ ކުންފުނިން  ،ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލުގެ ޢިމާރާތްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި

މަސައްކަތް ނުނިންމުގެ  ،އެ މަސައްކަތަށްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް
 .ސަބަބުން ދަޢުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

32 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް މުއްދަތު  ،އަކުން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރިއިރުސިޓީ
 ،ދުވަސް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި 101އިތުރުކޮށް ދިނުމަކާނުލައި އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ސްވުން ބާޠިލްކުރުމާ ހަމައަށް އެކުންފުނިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަ
ދުވަހަށްވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ  101ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށްވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެ މަސައްކަތުގެ  ،އެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،އުނިނުކޮށްކަމަށްވާތީ
އްބަސްވުން ހޯދުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައާއި މިނިސްޓްރީ އެ

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއިން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެ އެއްބަސްވުން 
 ދެވެން ނެތުމުން މައްސަލަ މިހިސާބުން ފައިލްކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.  މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށްގެން ، ލިބިފައިނުވާތީ

)ނުވަލައްކަ  945,578.00ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލްގައި ޢިމާރާތްތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން  ،އޭގެއިތުރުން
ރީ އޮފް ސާޅީސްފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށެއް( ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވިކަމަށް މިނިސްޓް

މުޅި ޕްރޮޖެކްޓަށް އިތުރުވެގެން  ،ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 2010އެޑިޔުކޭޝަންގެ 
)ހަތްލައްކަ ފަންސާސްނުވަހާސް އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ތިރީސް އެއްލާރި( ރުފިޔާ  759,080.31ގޮސްފައިވަނީ ޖުމްލަ 

ފައިވަނީ ގައު އެޅުމަށް ބޭނުންކުރި މެޓީރިއަލްސް ބަދަލުކުރަންޖެހުމާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚަރަދު އިތުރުވެ ،ކަމަށްވާއިރު
ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް  ،މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޕްރޮޖެކްޓުން އެކުންފުނި ވަކިކޮށް ،ގުޅިގެންނާއި

 މި މައްސަލައިގެ ރިޓެންޑަރ ކުރަންޖެހުމުން މަސައްކަތާއި ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުންކަން
އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އެޑިޔުކޭޝަން  ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ހިންގާ އިންޖީނުގެތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއި .1
މީހަކު އެ މަގާމްތަކަށް އައްޔަން ކުރިފަހުން މިހާތަނަށް  04ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެމީހުން މާލޭގައި ތިބޭ ހުރިހާ ދުވަސްތަކަށް އެލަވަންސް ދެމުންދާ  ،ތިބެނީ މާލޭގައި ކަމަށާއި

  04މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކޮން ތާރީޚަކުކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް  މުވައްޒަފުން އަދާކުރަމުން ގެންދާ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ 

މުވައްޒަފުން މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ  04އެ  ،ލިޔެކިޔުމެއް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިނުވާތީއާއި
މުވައްޒަފުން މާލޭގައި ތިބި މުއްދަތަށް ހުރުމާއި  04އެ ، ބޭނުމަކަށް ހެޑް އޮފީހުން އަންގައިގެންކަން އެނގޭތީއާއި

މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ އެލަވަންސެއް  04އެ ޚަރަދުތަކަކީ ހަމައެކަނި އެ  ،މުގެ ޚަރަދު ދީފައިވާއިރުކެއު
ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުން އައިސްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ހުރުމާއި ކެއުމުގެ  ،ނޫންކަމަށްވެފައި

އެކަމުގައި  ،ން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއިޚަރަދުދީފައިވަނީ ހަމަ އެ އުޞޫލުންކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން  04އެ 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއް ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފެނަކައަށް ރިކުއެސްޓްކުރުމުން  އިންޖީނުތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ފޮނުވައިދިނުމަށް އެ އިންޖީނުގެތަކުން  .2
ކުރިން  ،އެއިންޖީނުގެތަކަށް ގުޅައި  ،އެއީ އަވަހަށް ގެންނަންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 

 25,000.00އެގޮތަށް އަމަލުކޮށް  ،ފޮނުވާފައިވާ ރިކުއެސްޓްތައް "އަވަސް" ޖަހާފަ އަލުން ފޮނުވަން ބުނާ ކަމަށާއި
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ގުބޮޑުތަކެތި ގަންނަމުންދާ ރުފިޔާ އަށްވުރެ އަ 

އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ފެނަކައިގެ ހެޑް އޮފީހަށް ރިކުއެސްޓްކުރުމުން އެ އިންޖީނުގެތަކަށް ގުޅައި އެ ރިކުއެސްޓްތަކުގައި "އަވަސް" 

މިޓެޑުން ހިންގާ އިންޖީނުގެތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުތަކުގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލި
މީހަކު  04ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ  ،މެނޭޖަރުންނާއި

އެމީހުން  ،އެމަގާމްތަކަށް އައްޔަން ކުރިފަހުން މިހާތަނަށް ތިބެނީ މާލޭގައި ކަމަށާއި
އޭގެ އިތުރުން ، މުންދާ ކަމަށާއިމާލޭގައި ތިބޭ ހުރިހާ ދުވަސްތަކަށް އެލަވަންސް ދެ

 ،ރުފިޔާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި 20,000.00ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ އަތަށް 
ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ޚަރަދުކުރިކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ރައްޓެހިންގެ އަތުން ބިލް ހޯދައި 

އިންޖީނުތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ފޮނުވައިދިނުމަށް  ،ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި
އެއިންޖީނުގެތަކަކުން ފެނަކައަށް ރިކުއެސްޓްކުރުމުން އެއީ އަވަހަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ކުރިން  ،އެއިންޖީނުގެތަކަށް ގުޅައި ،އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
 ،ފޮނުވާފައިވާ ރިކުއެސްޓްތައް "އަވަސް" ޖަހާފަ އަލުން ފޮނުވަން ބުނާ ކަމަށާއި

ރުފިޔާ އަށްވުރެ އަގުބޮޑުތަކެތި ގަންނަމުންދާ  .0025,000އެގޮތަށް އަމަލުކޮށް 
އިންޖީނުގެތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކުން ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނާ  ،ކަމަށާއި

އަސްލު  ،ގުޅިގެން ރަށްރަށަށް ތެޔޮ އަޅަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު 
 ،ބާކީވާ ތެޔޮ ސަޕްލަޔަރުންނާއި ،އިތެޔޮ އަޅަންޖެހޭ އަދަދަށް ތެޔޮ އެޅިކަމަށް ހަދަ

 .ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑުޖަހައި އަލުން ފޮނުވުމަށް އަންގަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު  އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން  ،ތައްގަ
ގެ އިންޖީނުގެތަކަކުން ކަމާއި އަދި އެގޮތަށް އަންގަނީ ފެނަކައިގެ ކޮން ފަރާތަކުންކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި ރަށްރަށެއް 

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާއާ  ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނަން ހާމަނުކުރާ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް  ،ވެސް ނެތަތީގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއް 

 ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. 

އިންޖީނުގެތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކުން ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނާ ގުޅިގެން ރަށްރަށަށް ތެޔޮ  .3
 ،އަސްލު ތެޔޮ އަޅަންޖެހޭ އަދަދަށް ތެޔޮ އެޅިކަމަށް ހަދައި ،ރެ މަދުން ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހުއަޅަންޖެހޭ އަދަދަށްވު 

 .ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ،ބާކީވާ ތެޔޮ ސަޕްލަޔަރުންނާއި

އިންޖީނުގެތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރާ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
 ،ފަރާތްތަކުން ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނާ ގުޅިގެން ރަށްރަށަށް ތެޔޮ އަޅަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު

ށް ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނަ، ބާކީވާ ތެޔޮ ސަޕްލަޔަރުންނާއި ،އަޞްލު ތެޔޮ އަޅަންޖެހޭ އަދަދަށް ތެޔޮ އެޅިކަމަށް ހަދައި
އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ރަށްރަށެއްގެ އިންޖީނުގެތަކަކުންކަމާއި  ،ބުނެފައިވާއިރުލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާކަމަށް 

އަދި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ފެނަކައިގެ ކޮން ފަރާތަކުންކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ 
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު  ، ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީހުށަހަޅާފައިވަނީ ނަން ހާމަނުކުރާ 
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު  ،ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތަތީ

 ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މް.ޕީ.އޭ އަށް އޮޓޮމެޓިކް ފިންގަރ ޓެކް ރީޑަރއެއް ގަތުމަށްއެ
ގައި ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެގްރިމެންޓްކޮށްގެން  2006އޭޕްރިލް  04

ރުފިޔާއަށްގަނެ ހަރުކޮށް މުވައްޒަފުން ޓްރެއިނިންގ ދީފައިވީ ނަމަވެސް  275,000
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެމެޝިން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުން ނުކުރެވިގެން ނަގާފައިވާ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާތީއާއި

ޤާނޫނު  ،ވޭނެ މިންވަރަށް މި މައްސަލާގައި ހެކި އިތުރަށް ލިބޭނެކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ނުބެލެވޭތީތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުރެ 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ހއ.ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 
ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާ ދިނުމަށް އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިން ނިންމާފައިވާ 

އަދިވެސް އެ ވަޒީފާ ހަމަނުޖެހޭ  ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު 
އެ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  ،ކަމަށާއި

 ،އެވަޒީފާ އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ ދަރިއަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި
 . މައްސަލަމިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އެވަޒީފާއަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ކަމަށް ބުނާ 
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ، މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ،ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ

)ތިންލައްކަ  377,165.00ން ސަދަން ޔުޓިލިޓީސްގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އި
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން  ،ހަތްދިހަހަތްހާސް ސަތޭކަފަސްދޮޅަސްފަހެއް( ރުފިޔާ

ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްއަށް ދީފައިވާއިރު އެ އިންވޮއިސްގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތުގެ 
އަކަފޫޓުގައި  63,555ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ވޯކްވޭތަކުގައި  ،ތެރޭގައި

)ތިންލައްކަ ސަތާރަހާސް ހަތްސަތޭކަހަތްދިހަފަހެއް(  317,775.00ޕޭވްކުރުމަށް 
ފޫޓުގެ ދިގުމިނަށް ޕޭވްކުރިތަނުގެ އަރިމަތި ހެދުމަށް  7,290ރުފިޔާ އަދި 
 ،)ތިރީސްހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަފަންސާސް( ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާއިރު 36,450.00

ކަށް ބިލްކޮށް އޮޅުވާލައިގެން ނަގާފައިވާ މިއީ އެ ކުންފުނިން ނުކުރާ ކަމަ
 ފައިސާއެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޯންޗުންނާއި  ،މިމައްސަލާގައި
ތަކުގެ ލޯންޗްތަކުން ދަތުރު ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތް ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންޗުތަކުގައި ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު

މިގޮތަށް  ،ފަރާތުގެ އަގު ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް 03ދަޢުލާތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރގެ 

ގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް މަ

އަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރި
އޮފިސަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން އެހީ ލިބިގެން މާލެ ފޮނުވާ 
ބަލިމީހުންގެ ދަތުރުތައް )ތިނަދޫއިން ކާޑެއްދުއަށް( ކުރުވާފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް 

މީހުންނާ  10މީހުންނާއި  8ނީ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި އަދި ދަތުރުތައް ކުރުވާފައިވަ
ނަމަވެސް އެވަރުގެ  ،ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި 1200.00ދެމެދުގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗެއްގައި 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ޤަރީނާ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ އާއި މި ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ  ،ހެއްކާއި
 ސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. މައް މި ،ލިމިޓެޑް އިން ހުއްދަ ލިބިގެންކަމަށް ވާތީ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ރުފިޔާއާ  350.00ރުފިޔާ އާއި  300.00ޖާގައިގެ ލޯންޗެއް ދަތުރުކޮށްދޭ އަގަކީ 
 މިއީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް  ،ދެމެދުގެ އަގަކަށް ކަމަށާއި

 މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްސްގެ 
ދައުވާ  ،ޔެކިޔުންތަކަކީ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކޮށްމިލި ،އޮފީހުން ކުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ކަމަށްވާއިރު

މި ކޮމިޝަނުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ،ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި އެކުލެވިގެންވާ ލިޔެކިޔުން ތަކަކަށް ނުވާތީއާއި
ސ.މަރަދޫ އަދި ސ.މަރަދޫ ފޭދޫ އޮފީހުގެ އޮޑިޓަށްގޮސް ބެލިބެލުމުން އޮޑިޓް އޮފީހުން ފޮނުވި  ،އިދާރާއަށާއި

ވަނަ އަހަރުގައި  2011މިއީ  ،ޔުންތަކުގެ އިތުރަށް މިމައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައި ނުވާތީއާއިލިޔެކި
މި  ،މި މައްސަލާގައި ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މިހާރު ސުވާލު ކުރިނަމަވެސް ،ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށްވާއިރު

މި  ،ވަރަށް ހެކި ލިބޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުފެންނާތީމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިން 
 މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ 
ސަރަޙައްދު )މަރަދޫ ދާއިރާ( ގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އަވަށްތަކުގެ ގަބުރުސްތާނާއި ޕާކް 

ޅޭ ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދުމަށް އަދި މީހުން އެއްވެއު
ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ  2011ޖޫން  01

އިންޓަރވިއުކޮށް ދީފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު 
ޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތަކަށް އައް 08ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށް  ،ކަމަށާއި
އަދި ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ޗިޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާ  ،ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި

އެ ވަޒީފާ ދީފައިވަނި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަތާތްތަކަށް  ،ކަމަށާއި
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ނުލާ އަދި އިންޓަރވިއުވެސް  ،ނޫން ކަމަށާއި

ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  ،ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި
ޔަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އިޢުލާން ނުކޮށް އަދި މުވައްޒަފެއްގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ބަ 
މި އިޢުލާނުގައި ސްޕަރވައިޒަރަކާއި ދެ  ،އިންޓަރވިއުވެސް ނުކޮށް ކަމަށާއި

 07ސްޕަވައިޒަރަކާ  ،މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް
 ސަލަ.ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ މައް މަސައްކަތު މީހަކަށް ވަޒީފާދީފައިވާ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ތުޙުމަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެސްޓީއޯ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެސްޓީއޯ ސ.ފޭދޫ ފިހާރައިގެ  ،ސ.ފޭދޫ ފިހާރައިގެ ލޭބަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ސ.ފޭދޫގައި ދިރިއުޅޭއިރު

އެލަވަންސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެސްޓީއޯ އަށް ދޮގު ވަޒީފާއިން އައުޓްސްޓޭޝަން 
މަޢުލޫމާތު ދީގެން އައުޓްސްޓޭޝަން އެލަވަންސް ނަގާފައިވާކަން އެނގޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ 

އުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަންޖެހޭ އާއި އެފަރާތަށް އައުޓްސްޓޭޝަން އެލަވަންސް ލިބިފައިވަނީ އެސްޓީއޯގެ ހި 
އެކަމުގައި އިޙްމާލުވާ ފަރާތެއް އެނގެން ނެތަތީއާއި އެފަރާތް  ،ވަރަށް ބަލާފައިނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް

އަހަރު  06ނުވަތަ  05އޭގެފަހުން   ،ސ.މަރަދޫފޭދޫ އިން ސ.ފޭދޫ އަށް ބަދަލުވިތާރީޚް އެނގެން ނެތްއިރު
 ،އެފަރާތް ސ.ފޭދޫ އަށް ބަދަލުވި ތާރީޚް ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ،ން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީވެފައިވާކަ

އެތާރީޚުން ފެށިގެން މިއަދާހަމަ އެސްޓީއޯ ސ.ފޭދޫ ފިހާރައިގެ ލޭބަރެއްގެ މަގާމުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަށް 
ރ. )ތޭރަހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ( 13,100އެލަވަންސްއަށް ވާ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދެވިފައިވާ އައުޓްސްޓޭޝަން

-އެފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެސްޓީއޯއަށް އެންގުމަށާއި އަދި އެފައިސާ ހޯދަން ނިންމާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް އެންޓި
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް އެސްޓީއޯއަށް އެންގުމަށް ނިންމައި

އެސް.ޓީ.އޯ ސ.ފޭދޫ ފިހާރާގެ ލޭބަރެއްގެ މަގާމު ސ.މަރަދޫފޭދޫ ރައްޔިތަކަށް ލިބުނު 
އެސްޓީއޯއިން ދަތުރު އެލަވަންސް  ،އެފަރާތް ސ.މަރަދޫފޭދޫގައި ދިރިއުޅޭތީ ،އިރު

އަހަރު ވެފައިވާއިރުވެސް  7އެފަރާތް ސ.ފޭދޫ ގޭގައި ދިރިއުޅޭތާ މިހާރު  ،ދީފައިވާއިރު
 ދު އަށް ދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އެފައިސާ އަޙްމަދު ވަޙީ 

39 

ބުރީގެ އިމާރާތުގެ  04ށ.މިލަނދޫ ސުކޫލްގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި  ،މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަލްތައް

ސެކްޝަނުން އެ -މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޖީ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެޕްރޫވްކޮށްގެންކަން
ރަށު ފެންވަރުގައި މި  ،ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި-މިނިސްޓްރީގެ އޭ.ސީ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް 
ޕޭމަންޓް ޕްލޭންއާ އެއްގޮތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ޕޭމަންޓް ދޫކޮށްފައިވަނީ  ،އިރު

ރުގައި ސުކޫލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ރަށު ފެންވަ ، ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޕްރޫވަލްއާ އެކުގައި ކަމާއި
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އެ ރަށު ސުކޫލްއާ ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު ޕޭމަންޓް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ސުކޫލްގެ އެޕްރޫވަލްއާ 
އެކުގައިކަން ތަހުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

ގެ ޢިމާރާތް ކުރަމުންދާ ފަރާތުން ބޭނުންކުރާ ގިނަ މެޓީރިއަލްސްތަކަކީ މިލަންދޫ ސްކޫލް 
ސަރުކާރާ އެ ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބީ.އޯ.ކިޔުގައިވާ 
 ،މެޓީރިއަލްސްތަކަށް ވުރެ ކޮލިޓީ ދަށް މެޓީރިއަލްއެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި

ތަކަށް ކައުންސިލްގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަކާ ނުލައި އަދި ނިންމާފައިނުވާ އެތައް މަސައްކަ 
 .އެ ފަރާތުން ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިނުވާތީވުޖޫދުވެފަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖައް  1437 ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
މީހުންގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އަދި ޙައްޖައް މީހުން 

ނޑައަޅާފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައް  ޖަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަ
ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލާ އެއްގޮތަކަށް ކަމާއި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެޓަރނީ 

ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުންގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  1437 ،ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާގެމަތިން ކަމާއި
ޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭ

ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީ މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޯޓާ ހޯދުމަށް އެދި ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމުގެ  1437
އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅި 
ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ކޯޓާ ދިން ފަރާތްތަކާމެދު ވަރަށްބޮޑަށް ސުވާލު 

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށްޓަކައި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ހުށަހެޅި  ،އުފެދޭކަމަށާއި
ލްތަކަށް މާކްސް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްރޮޕޯސަ

 ،އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި
ގެ  45ގައި ނުކުތް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ ވޮލިއުމް  2016ފެބުރުވަރީ  14
އްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލުގައި ވަނަ އަދަދުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙަ 14

ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމުމުން މާކްސް ދެވުނުގޮތް އެކުންފުނިތަކަށް 
ހާމަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އޮތްނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކުންފުނިތަކަށް އެކަން 

ށް ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ ކޯޓާ ލިބުނު ކުންފުނިތަކުގެ ޢުމުރަ  ،ހާމަކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށާއި
ކޯޓާ ދިން  ،އަހަރުނުވާ ކުންފުނިތައްވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށާއި 2އުމުރުން 

ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގައި ޢަރަބި ދަންނަ ޝައިޚެއްގެ 
ރާނެ ދެ ކުންފުނީގައި އެކަކު މަސައްކަތްކު ، ގޮތުގައި އެއް ޝެއިޚަކު އޮންނަ ކަމަށާއި

 ގޮތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

41 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ގައި ޙުކުމްތަންފީޛް ކުރަމުންދަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ގެއަ

މެޑިކަލް ސެކްޝަންގެ މެމޯއަކުން އަނބުރާ ޖަލަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ  ،ގެއަށް ބަދަލުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓްލުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 
ފައިހުރި ފަރާތަކުން މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށް ،ކެމްޕެއިން ކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނުމުން
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ލަށް އަނބުރާ ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އެ ފަރާތަކީ ޖަ ،މީހުންގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ހިމެނޭތީ 9
އޭނާ އަނބުރާ ޖަލަށް ވެއްދުމުގެ  ،އަނބުރާ ޖަލަށް ވައްދަން ޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް ވާނަމައުޞޫލުގެ ތެރެއިން 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސަރވިސަސްއަށް އެންގުމަށް ނިންމައި

މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބެސްފަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށްފަހު  ،މީގެ އިތުރުން
ޖަލަށް  ،އަނބުރާ ޖަލަށްވެއްދުމަށް އަނގާފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް އަނބުރާޖަލަށް ވައްދާފައިނުވާތީ ،މުއްދަތުހަމަވެ

ތްތައް އަނބުރާ ޖަލަށްވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަނބުރާ ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން އެ ފަރާ 
 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސަރވިސަސްއަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުހައި ހިސާބުގައި ޖަލުން  2011ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ 
 ނެރެފައިވަނީ މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އައިޕެޑް ގަތުމުގައި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ އާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ 

ރައްޔިތުންގެ  ،)އެއްހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދިނުމަށް ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް 1000.00ފޯނު އެލަވަންސްއަށް މަހަކު 
ހުން މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯނަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އޭރު މަޖިލީ

ނޑައަޅާފައި ނުވާތީއާއި ނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އިލެކްޝަން  ،އުޞޫލެއް ކަ އުސޫލު ކަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަލެއް ވުޖޫދުވެފައި ނެތުމުންމި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަ ،ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ

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

 ވެ.ނިންމީއެ

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އިލެކްޝަންސް  2011
އޭނާ  ،ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކު ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި
ޕެއިޑް -ބޭނުންކުރަމުން އައި ކޮމިޝަންގެ ފޯނުން އާންމު ފަރުދުންގެ ޕްރީ

ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން އަމިއްލަ  ،ކަމަށާއި ނަންބަރުތަކަށް ރިޗަރޖް ކުރަމުންދާ 
ބޭނުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް އޯވަރސީ ކޯލް ކުރާ 

)އެއްހާސް ރުފިޔާ(  1000.00ކަމަށާއި މެމްބަރުންގެ ފޯނު އެލަވަންސްއަށް މަހަކު 
 ނަގާކަމަށާއި ރަސްމީ ބޭނުމަކަށްކަމަށް ބުނެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އައިޕެޑް

 ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މާލެ އިންވެސްޓްމަންޓްއަށް ކުއްޔަށް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް އެޅުމަށް ދިވެހި ދައުލަތާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް 

ވަނަ އެޑެންޑަމްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރިކަމަށް މި  3ވުނު ގެނެ 
ވަނަ  4ވަނަ އެޑެންޑަމްއަށް ފަހު  3 ،ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި 

އެނދުގެ ފަސްތަރީގެ ހޮޓަލެއް އަޅާ  200ދަރުބާރުގެއާ ޖެހިގެން އޮތް ބިމުގައި 
އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން )ދިވެހި ހިންގުމަށްޓަކަ

ގައި ވެފައިވާ  2007އޮކްޓޯބަރ  28ދައުލަތް( އާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި އަދި އެ ބިމުގެ މުއްދަތު އެޑެންޑަމްއެއް އެ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސްފައި
އިތުރުކުރުމާއި އެއްބަސްވުމަށް އެޑެންޑަމްތައް އިތުރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނޯންނާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އެމެންޑްމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައް  3އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސްފައިވާ 
 ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް 

ވަނަ އަހަރު މާލޭ ޖަލުގައި ހިންގަން ފެށި  2008 ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި މާލޭ ޖަލަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އެމް.އެމް.އޭ އަށް ޖަމާނުކޮށް މާލޭ ޖަލުގައި 

އެފައިސާ އިން މާލޭ ޖަލުގެ ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން މިކޮމިޝަނުގެ  ،މާއިބަހައްޓާފައިވާކަ
މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް  ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީސާބިތުވާނެ މިންވަރަށް ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.  

ވަނަ  2008މާލޭ ޖަލުގައި ގައިދީން ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި ކެންޓީނެއް ހިންގުމަށް 
)ތިރީސްހާސް  30,000.00އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހު ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ ބަޖެޓުން 

މި ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  ،ރުފިޔާ( ދޫކޮށްފައިވާއިރު
 30,000.00ގައިދީންނަށް ވިޔަފާރި ކޮށްދިނުމަށް ދޫކުރި  ،ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަމަށާއި
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު އަނބުރާ ޑީ.ޕީ.އާރް.އެސް އާ  2011)ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( 

 29,680.00އިތުރުވެފައިވާ  ވިޔަފާރިކޮށްގެން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ،ޙަވާލުކުރިއިރު
)ބާވީސް  22,356.00)ނަވާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ( ގެ ތެރެއިން 

ހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ހަޔެއް ރުފިޔާ( ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާނުކޮށް 
އަދި ފައިދާގެގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  ،ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓަވާފައިވާކަމަށާއި މާލޭޖަލުގެ

)ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ސައުވީސް  7,324.00ޖަލުގެ އެކިބޭނުމަށް  ސާއިން މާލޭފައި
ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ، ރުފިޔާ( ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި

 ،ވިޔަފާރިކުރުމަކީ ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަކަށް ނުވާއިރު 
ވިޔަފާރި ކޮށްފައިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  މިގޮތަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން 

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫންކަމަށާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ 
ފައިދާއިން އެކިއެކި ޚަރަދު ކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަރީ އުސޫލުތަކާއި 

ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި މިގޮތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަ  ،ޚިލާފްވެފައިވާކަމާއި
 ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ޝަކުވާގައި ބުނާ ތަކެތި ގަތުމުގެ މަސައްކަތް  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑްއަށް  ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ މުއްދަތާއި ،ހަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި

މި  ،މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން އެނގެން ނޯންނާތީ އާއި  ،ބަލާއިރު
 ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

 03ޓަނުގެ  03މިޓެޑް އަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލި
ޕިކަޕް ޕްރައިވެޓް  02ޓަނުގެ  3.5މިނީ އެކްސްކަވޭޓަރ އަދި  03 ،ފޯކްލިފްޓާއި

ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ގަނެފައިވަނީ އެތަކެތި ގަންނަން ލިބޭ އަގަށްވުރެ 
 .އަގުބޮޑުކޮށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރު  2015ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
ރ.އިންނަމާދޫ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދެންނެވުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަކެތި ގަތުމުގައި ރ.އިންނަމާދޫ 

ން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގަނެފައިވާކަ
މިދެންނެވި ޚަރަދުތައް ކުރުމުގަ އާއި ތަކެތި ގަތުމުގައި ވަކި  ،ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް

  ،ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ އެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައި ނުވާތީއާއި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުން  ރ.އިންނަމާދޫ
)އެއްލައްކަ ހަތާވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަނުވަ ރުފިޔާ ފަންސާސްފަސް ލާރި(  127,389.55ޖުމުލަ 

އްވެސް މިންވަރެއް ރ.އިންނަމާދޫ މި ފައިސާގެ ތެރެއިން އެ ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާނެ މިންވަރަށް 

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން  ،ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މުންނެތު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 1ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިންނަމާދޫ ބްރާންޗް ހުޅުވައިދެއްވުމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ގައި ރ.އިންނަމާދޫއަށް ވަޑައިގަތްއިރު  2015ސެޕްޓެމްބަރު  01

 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކުރުނބާފޮދު އެރުވުމަށްޓަކައި ކުޑަ ގެއެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި
އްކޮޅުގެ ކަންތައް ކުރީ ފަރީ ،ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާ މަގުތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމާއި

މި މަސައްކަތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ،އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމަށާއި
ލޓޑ އިން ތަކެތި ދީފައި ވީނަމަވެސް އޭގެ އިތުރަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަރަށް 

ހެއްޓީ އެގޮތުން ހޯދި ތަކެތީގެ ޚަރަދުތައް ބެލެ ،ގިނަ ތަކެތި ހޯދަން ޖެހުނު ކަމަށާއި
އެކަމަކު އޭނާ އެއިން އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް  ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށާއި

ކައުންސިލްގެ އެހެން މެމްބަރުންނަށްވެސް އަދި އެހެންފަރާތަކަށްވެސް ހާމަކޮށްފައި 
 ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ގޯއްޗެއްގެ ހުއްދަ އަވަސްކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އެލް.ބީ.ޑީ ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކުން ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ 

އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތް އެކައުންޓަކުން އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ، ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް
އޭނާއަކީ ހުއްދައިގެ ލިޔުން ދޫކުރުމުގެ ބާރު އޮތް ފަރާތެއްކަން އެނގެން  ،ފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއިކޮށް

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މާލޭގެ އެހެން ޢިމާރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައިވެސް  ،މީގެ އިތުރުން ،ނެތަތީއާއި
ށްފައިވާ ބީދައިން ކަން ކުރަމުން ގޮސްފައިވާކަން މި ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތީގައި ހުރި ޢިމާރާތުގެ ހުއްދަ ދޫކޮ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައިއެކުލެވިގެން   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހުއްދަޔަށް އެދި ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ގޯއްޗެއްގެ ހުއްދަ އަވަސްކުރުމަށް 
ހައުސިންގ ފައިސާދީ އެ ފައިސާގައި  ،ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން ބުނެ

ހިފާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީގެ އެލް.ބީ.ޑީ ގައި މަސައްކަތް ކުރާ 
މިފައިސާ އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ  ،ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި

ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 
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މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ  ،ށް ބަލާއިރުމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަ  
)އެމް.އޭ.ސީ.އެލް( އިން އެކި ގޮތްގޮތުން ނައްތާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތަކާއި ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ 

އެގޮތުން  ،އިބައެއްތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކުންފުނީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމާ
 1,135,058.57އޭގެ ނެޓްބުކް ވެލިއުއަކީ  ،އާލާތް ހިމެނޭއިރު 79ބޭނުންނުކުރެވޭ ބައެއް ވެހިކަލްތަކާއި އެބާވަތުގެ 

އެހެނިހެން  ،)އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް ފަންސާސް އަށް ރުފިޔާ ފަންސާސް ހަތްލާރި( ކަމާއި
)ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ  66,923.91ލުގެ ނެޓްބުކް ވެލިއުއަކީ މުދަ 264ހަރުމުދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 

މިހުރިހާ އެއްޗެއް ނީލަން ކިއުމަށް އެކުންފުނީގެ ބައްދަލުވުމަކުން  ،ތޭވީސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ އެއްލާރި( ކަމާއި
އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ވެހިކަލްތައް ނީލަން ކިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ ،ނިންމާފައިވާއިރު

ނޑުގޮތުގައިކަމާއި އެގޮތުން  ،މަތިން ބޯޑު ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާގޮތަށް ކުދިކުދި ކުރުމަށްފަހު ބާދަގަ
ނޑު ވިއްކައިގެން މިހާތަނަށް  )ސައުވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު ރުފިޔާ(  24334.00ވެހިކަލްތަކުގެ ދަގަ

ނޑުގެ ގޮތުގައި ވިއްކާފައިވަނީ  ،ރުއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ލިބިފައިވާއި ގައި  2017ފެބްރުއަރީ  20މިތަކެތި ބައު ދަގަ
އަންދާސީ ހިސާބު  ،އިޢުލާންކޮށް K1/IL/2017/12-116އެކުންފުނީގެ ނަންބަރ                

ޕެނީ )އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.( ގެ ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމް
އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުން އެހެން ޢިމާރާތަކަށް އެ އޮފީސް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން 

ހަލާކުވެގެން އުކާލާ ތަކެތި ކަމަށް ބުނެ  ،ކުރީގެ ޢިމާރާތުގައި ހުރި މެޝިނަރީޒްތަކެއް
އަށް ގައި އަމިއްލަ މީހެއްގެ ޕިކަޕެއްގައި ބައެއް ތަކެތި ހުޅުމާލެ 2017މާރިޗް  7

ގެންދިޔަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މޮޓަރައިޒް  ،ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި
އަދި އޭގެ އިތުރަށް ބޮޑެތި  ،ގްރައުންޑްފޯސް ޕަންޕްތަކެއް ކަމަށާއި ،ވޭވްތަކަކާއި

މެޝިނަރީޒް ފަދަ ތަކެތި އޮފީހުން ބޭރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް މިހާރު 
ތަކެއްޗަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަލާކުނުވާ  މި ،ހަމަޖައްސަމުންގެންދާ ކަމަށާއި

 ތަކެތިކަން ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ނަންބަރު 

މާރިޗް  5ކުންފުންޏަކަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބުނު ޕްރައިވެޓް 
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޮޓަރައިޒް ވޭލްތަކަކާއި  ،ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކަމަށްވެފައި 2015

(Motorize Valve)، ( ުގްރަންޑްފޮސް ޕަންޕGrundfoss Pump ިތަކަކީ ކުރިން އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ހިންގ )
ކަމަށްވެފައި ކުރިން ފެން ޕްލާންޓްގައި ބޭނުންކުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ފެންޕްލާންޓްގައި ބޭނުންކުރި ތަކެތި

އެތަނުން އެއްވެސް އެއްޗެއް މަދުވެފައިވާކަމެއް އެނގިފައިނުވާކަމަށް ، މަދުވެފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންނެތްކަމާއި
މުން ދިޔަ ބައެއް ވެހިކަލްތަކާއި ބައެއް އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އިން ބޭނުންކުރަ  ،އެ ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ 

ބޯޑްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ނީލަން ކިޔާފައިވަނީ ގަވާއިދާ  ،ހަރުމުދާތައް ބާވެ ބޭނުންނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން
އެތަކެތި ނީލަން ކިއުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ،ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލެވޭނެ ތަނެއް ނެތްހިނދު

 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މިމައްސަލައިގައިހޯދައިދީފަ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޅ.ނައިފަރުގައި ހުންނަ ފަޔަރ ބިލްޑިންގ ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ނަޛަރުކުރާއިރު
ޖަމުޢިއްޔާއަކަށް  2އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެރަށުގެ  5ޓައިނީ އައިލެންޑް ކޮންޒަރވޭޝަންއަށް 

ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ޓައިނީ އައިލެންޑް ކޮންޒަރވޭޝަންއަށް އެ އިމާރާތް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 
ކިޔުންތަކުގައި ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލުން ނިންމައިގެންކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެ 

 ބުނެފައިވާތީއާއި މި މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ޅ.ނައިފަރުގައި ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފަޔަރ ބިލްޑިންގ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ 
އާ ގުޅުންހުރި އޮފީހުން ޓައިނީ އައިލެންޑް ކޮންޒަވޭޝަން އަށް ދީފައިވަނީ ޑިޒާސްޓަރ

ނަމަވެސް  ،ވެލަޔާ ކަނޑުގެ ދިރުން އާލާކުރުމަށް ކަމަށާއި ،ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި
ޢިމާރާތް  އަދި އެ ،ޢިމާރާތުގައި ކަސްރަތުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްވެސް ހިންގާކަމަށާއި އެ

ޓައިނީ އައިލެންޑް ކޮންޒަވޭޝަން އާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި 
ޢިމާރާތުގެ  އެ ،ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ކުރިންކަމަށާއި އެ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ

ކަރަންޓް ބިލަށްވާ ފައިސާ ދައްކަނީ އުތުރު ޞަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއިން ކަމަށް 
 .ބުނާ މައްސަލަ
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 ނަންބަރު 

 

ދާރާ ހިންގެވުމާ މެދު ސަރަހައްދުގެ ގައުމީ އި ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެހެނިހެން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަތޮޅުގޭގައި  ،ޙަވާލުވެ ތިބި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހޯމް އެފެއާޒާއި

އެ ފަރާތްތަކުގެ ކެއުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގެއަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ،އުޅުނުއިރު
މެދު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ  ،އްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަމަށް މި މަ

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ  ،ބަޖެޓުން ކޮށްފައިވާ ކެއިންބުއިމާ ގުޅޭ ޚަރަދުތަކަކީ
މެދު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށް  ،ކެއުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަމާއި

ބަޖެޓުން ޒިޔާރަތްކުރި އެކިއެކި ޓީމުތަކާއި ވަފުދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ކެއިންބުއިން އެ އިދާރާގެ 
މެދު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ  ،ހަމަޖައްސާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭއިރު

އިދާރާއަށް ބިލްކުރާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ކެއިންބުއިމާ ގުޅޭތަކެއްޗަކީ ކުޑަހުވަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި 
ކެތިކަން ނުވަތަ އަތޮޅުގޭގައި ތިބި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ކެއުމަށް ހޯދާފައިވާ ޓީމުތަކުގެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރި ތަ 

 ،ތަކެތިކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި
ރާއާ ހަވާލުވެ ތިބި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަކަށް މެދު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އެ ޚަރަދުތަކަކީ އެ އިދާ 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީކުރި ޚަރަދުތަކެއްކަން 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައިމިމައްސަލައަކީ ކޮ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މެދު ސަރަހައްދުގެ ގައުމީ އިދާރާ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރ އޮފް 
 ،އެހެނިހެން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ،ސްޓޭޓް ފޯ ހޯމް އެފެއާޒާއި

 އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވިއިރު އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރީއްކޮޅު އެ ބޭފުޅުން
ހަމަޖެއްސުމަށް އަތޮޅުގެއަށް ހޯދޭ ތަކެއްޗަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު 

 ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

51 

ދޫ ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީ ލ.އިހައް ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
އެސިސްޓަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް އެ ސްކޫލުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިނުވަނީ އެ 
ފަރާތް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި 

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މެދުދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ، އިއެދިފައިނުވާތީކަން އެނގެން އޮތަތީއާ 

ނޑީ އިހައްދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ލ.ގަމު ތު
އޭނާއަކީ  ،މުވައްޒަފަކު އެ ސްކޫލުގައި ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށާއި ،ހުއްދަނެތި

ފެށުނީއްސުރެ އިހައްދޫ ސްކޫލުގައި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފެއް 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑަށް ނުފެތޭތީ އޭނާގެ ވަޒީފާ  ،ކަމަށާއި

52 



 

48 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެ ފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކިނުކޮށް ލަސްވިލަސްވުމަކީ ދޭދޭ  ،އެޑިޔުކޭޝަން ޔުނިޓުގައި ތަކުރާރުކޮށް އެދުނުނަމަވެސް
އެއީ ވަކި  ،ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއިއިދާރާތަކުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަޖެހޭ ގުޅުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާކަމެއް

 ،ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ނެތަތީއާއި
ސިވިލް ސަރިވިސްގެ ޗިޓަކުން ވަޒީފާ ހަމަނުޖެހި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ނުގެންގުޅުމަށް މެދުދެކުނު ސަރަހައްދުގެ 

އުމީ އިދާރާގެ އެޑިޔުކޭޝަން ޔުނިޓުން ލ.އިހައްދޫ ސްކޫލަށް އެންގިހިސާބުން ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީ ޤަ
އެސިސްޓަންޓުގެ މަޤާމުން އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ  ،އެނގެންއޮތަތީއާއި
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައިކޮރަޕްޝަނުގެ ކު  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އެ ސްކޫލަށް  ،ދާއިމީކުރެވެން ނެތިގެން
ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުންވެސް އެ ސްކޫލުގައި އޭނާ  ،ވާ ކަމަށާއިއަންގާފައި

 ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނައިވާދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އެޅުމަށްކުރި ނައިވާދޫ ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އެންމެކުޑަ އަގުކަމަށްވާ  260/260/2016/9(IUL)ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 

ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ) 50,000.00
 ކުރުމަށްފަހު ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އިޢުލާން ބާޠިލް  ،އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން އެންގިނަމަވެސް

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް  260/260/2016/52(IUL)ދެވަނައަށް ކުރި ނަންބަރު 
ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނު ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން  ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް  ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ނުފެންނާތީއެންމެ މަތިން ލިބުނު ފަރާތުން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާތީކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން 

  ،އެނގޭތީއާއި

ބަށިކޯޓު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނައަށް ކުރި ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
(IUL)260/260/2016/52 (14  ިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅީ އެންމެ 2016ޖުލައ )

ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނައިވާދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އެޅުމަށް ކުރި 
އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގު  260/260/2016/9(IUL)  ނަންބަރު

ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ) 50000.00
 ،ނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން އަންގާފައިވާކަމަށާއި

ނަ ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދެވަ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ  260/260/2016/52(IUL)ފަހަރު ކުރި ނަންބަރު 

)ހަތްދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ  70000.00މަސައްކަތް 
 .މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މަށް ކުރި ދެވަނަ އެ އިޢުލާނަކީ ބަށިކޯޓު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ،ފަރާތަކުންކަމަށް ވީނަމަވެސް
)ހަތްދިހަ ނުވަ  79,484.10އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ) ،އިޢުލާނުކަމަށްވެފައި

ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި( ރުފިޔާއަކީ( އެ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް 
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް  ،ރުންނަށް ފެންނާތީއިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަ

  ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭތީއާއި

 50,000.00ބަށިކޯޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑަ އަގަށްވުރެ )
)ހަތްދިހަ ނުވަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ  79,484.10ސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ( ބޮޑު އަގަކަށް ))ފަންސާ

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި  ،ހަތަރު ރުފިޔާ ދިހަ ލާރި( ރުފިޔާއަށް( ފަހުން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިތުރު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަން އަގު ބޮޑު ވެފައިވަނީ ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން 

އިވެލުއޭޝަން  ،ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު
ރުމުގައި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކު ،ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތަތީއާއި

ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
ދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

 ގައި ޝަކުވާގައި  2008ނޮވެންބަރު  20 ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އޮކްޓޫބަރު  14އެ ކުންފުނީގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރަކަށް  ،ބުނާ ފަރާތް އެސް.ޓީ.އޯގެ ޗެއަރމަންކަމާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް )އެސް.ޓީ.އޯ(ގެ ޗެއަރމަން ކަމުގެ 
މުގައި ހުރި ފަރާތެއް އެ މަޤާމުގެ އިތުރުން އެހެން މަޤާމެއް ފުރާ އެ މަޤާމަށް މަޤާ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

)ވިހި ހާސް( ރުފިޔާގެ "މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ  20,000.00، އަށް ހަމަޖައްސައި 2010ޖޫން  26ން  2009
ފާސްކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ އަސާސީގެ ގައި  2003ޖޫން  25އެލަވަންސްއެއް" ދީފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އަދި  އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް "ބޯޑު ސިޓިންގ ފީ" އަށާއި 
 ،)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ 5,00.00ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް އިތުރު 

ނޑައެޅިދާނެ ނިންމުންތަކެއް ނުވަތަ  2003ން ޖޫ 25 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯގެ އަސާސީ ގަވާއިދުން ކަ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް  ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ،ފީތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ

ފުރާ އެ މަޤާމަށް އިތުރު މުސާރައެއް  )އެސް.ޓީ.އޯ(ގެ ޗެއަރމަން ކަމުގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން އެހެން މަޤާމެއް 
 ،ނަގާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެވޭނެ ފުރުޞަތު ނެތަތީ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައި ނެތުމުން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ޤާނޫނު( ގެ ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެސް.ޓީ.އޯގެ ނަމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނަ  ،އިތުރު މުސާރައެއް ނަގާކަމާއި
އެ ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ޗެއަރމަން އެސް.ޓީ.އޯގެ  ،ދަތުރުކުރުމާއި

ރޑް   ، ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރާކަމާއިބޭންކް އެކައުންޓްގެ ކްރެޑިޓް ކާ
އަދި ހަމަ އެ ދަތުރުތަކުގައި އެސް.ޓީ.އޯއިން ދަތުރު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ނަޤުދު ފައިސާ 

 .އެމެރިކާ ޑޮލަރުދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 250ދުވާލަކަށް 

އދ.މަހިބަދޫ  ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޓެކްނީޝަން ބޭނުންވެގެން އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު  02ސްޕަވައިޒަރަކާއި  ،ބްރާންޗަށް

FNK/A/IUL/2013/0004 (16  ީއިޢުލާނާ ގުޅިގެނ2013ްޖަނަވަރ )،  ާއެ ވަޒީފާތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވ
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް 
ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް ހަމައެކަނި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްފައި 

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް  ،ތުމުން ޕޮއިންޓް ދީފައިވީނަމަވެސްއޮ
އެބައިތައް އިޞްލާޙްކޮށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤް ޓީމުން ޕޮއިންޓް  ،ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް 

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ފައިނުވާތީދިނުމުންވެސް އެއްވަނަ އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު އައިސް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އި ހުންނަ މަހިބަދޫގެ ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން އދ.މަހިބަދޫގަ
 02ތަޖުރިބާ ހުރި  ،ނެގުމަށް ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ސްޕަރވައިޒަރެއްގެ މަގާމަށް

ނަމަވެސް އެވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވަނީ  ،ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި
ެއ  ،އުލީމީ ފެންވަރު ދަށް ބައެއްކަމަށާއިއެފަރާތްތަކަށްވުރެ ތަޖުރިބާ މަދު އަދި ތަ

ޓެކްނީޝަނެއްގެ ވަޒީފާ ، އިއުލާނާ ގުޅިގެން ސްޕަވައިޒަރުގެ ވަޒީފާއާއި
 .ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ޖުލައި  27 ، ޝީޓުތަކުގައިނ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މުސާރަ ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހާ ހަމައަށް ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ  2010އިން  2010

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުން ފެށިގެން  2010 ،އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮ އަށް މުސާރަދިނުމަށް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް
މަހާ ހަމައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭންކް ޑިޕޮސިޓް ޝީޓުތަކުގައި އެފަރާތަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 2010

މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް  ،މުސާރަދިންކަމަށް ފެންނަންނެތަތީ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ންހެނުންގެ ކޮއްކޮ އަކީ އަތޮޅު ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ އަ
ވަނަ އަހަރު  2010މަދަރުސާގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި 

މޭ މަހު ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިވާ  ،ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 2011 ،ޗުއްޓީ ނެގުމަށްފަހު
 ،އިވާ ކަމަށާއިއެމުއްދަތު ތެރޭގައި ބައެއް މަސްމަހަށް އޭނާއަށް މުސާރަދީފަ ،ކަމަށާއި

 އޭނާ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުރީ ނޯޕޭލީވް ނަގައިގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ދެ ދޯންޏެއްގެ  02ސ.ހިތަދޫ ރައްޔިތެއްގެ ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
މި ދެ  ،އާންމުކޮށް އެކަން ކުރަމުންދިޔަ ގޮތަށް ނޫންކަމަށާއިމަސްކިރަންބޭނުންވާ ލައިސަންސް ހައްދަދީފައިވަނީ 

ދޯނީގެ ލައިސަންސްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އޭރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވި ސ.ހިތަދޫ ކައުންސިލަރ 
 އޮތް މިއީ ރައްޔިތަކަށް ލިބެން ،ކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގުނު ނަމަވެސް

މިއ ސ.ހިތަދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމުގެ  ،ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން އެނގޭތީއާއި
 ،ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ބެލެވެން ނެތަތީ

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ޓި)އެން  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

 2010ގެ ލައިސަންސް މަސްދޯނީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމު 02ސ.ހިތަދޫ ރައްޔިތެއްގެ 
ގައި ދޫކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް އަދި ސަރުކާރަށް ނަގަންޖެހޭ ފީ 

 ނުނަގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ފުވައްމުލަކު  ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް ބްރާންޗު 

ގަމުންގެންދާ ފުވައްމުލަކު ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށުން ހިން
ޓްރާންސްޕޯޓް ބްރާންޗަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެ ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ  ،ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި
 ،މަށް ތުޙުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސްޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަ

އެ މަޤާމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު ފަރާތް ހޮވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި 
ދެން އިންޓަވިއު  ،ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އެ ފަރާތަށް މާމަތިން މާކްސް ދިނުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްނުވާތީއާއި

ބައިވެރިންވެސް ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު ފަރާތަށް މާ މަތިން އިންޓަވިއުގައި  02ހިމެނޭ ޕެނަލުގައި 
މިއީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް  ،މާކްސްދީފައި އޮތަތީ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ބެލެވެން ނެތަތީ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިޢުލާނާ  202-A/1/2017/125(IUL)ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
ފަރާތަކީ ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކޮށް އަދި ފެނަކަ  01ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި 

މަސްދުވަސް  08އަހަރާއި  03އަރ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ކޯޕަރޭޝަނުގައި ސީނި
މަސްދުވަސް އުޅެފައިވާ  06އަދި ޕީ.ޖީ.އޮފީހުގެ ކޭސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި 

ނަމަވެސް އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިޕްލޮމާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ،މީހެއް ކަމަށާއި
އަހަރު އުޅުނު  02ރެއްގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ވޮލަންޓިއަ

އޭނާގެ ދައްތައާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ،ފަރާތެއް ކަމަށާއި
ޑިރެކްޓަރއަކީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުމެއް އޮތް ދެ މީހުންކަމުން މިކަމުގައި ނުފޫޒު 

 ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޝަކުވާގައު ބުނާ ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ  ،އްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މަ
އަދި ކޭޝިއަރުގެ މަޤާމާއި  ،ތަރުޖަމާނުގެ މަޤާމާއި، އެސިސްޓަންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމާއި
 ،އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ގުޅޭ ގިނައަދަދެއްގެ ލިޔުންތައް އެކޯޕަރޭޝަނާ ގުޅުންހުރި
ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި އެކުލެވިގެންވާ ލިޔެކިޔުން  ،ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް

 ،މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާތީއާއި ،ތަކަކަށް ނުވާތީއާއި
މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު  ،ވަނަ އަހަރުގައި ކަމަށްވެފައި 2011ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ 

 ލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެންނެތުމުން މި މައްސަ

އަދި  2011ޖުލައި  ،ގައާއި 2011ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އޭޕްރީލް 
ސެޕްޓެމަބަރު ގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކީ ވަޒީފާތަކަށް އެދި  2011

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކަށް ދެވިފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކަކަށް ނުބަލައި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށް 
އަދި އަޕަރ ސައުތު ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން  ،ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި

ގައި ނަގާފައިވާ މެއިންޓަނެންސް އެންޑް ސަޕްލަޔަރ އެސިސްޓަންޓްގެ  2011ޖޫން 
މަޤާމަކީ ވަކިމީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައި އުފައްދާފައިވާ މަޤާމެއްކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

59 

ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އުންޞުރުތައް ފުރިހަމަވާ ކަންތައްތަކަށްވުރެ މި މައްސަލާ
މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ،މަކަރާއި ޚީލަތް ހެދުމުގެ ޢަމަލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭތީ

 ސާބުން ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ މިހި ،ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައި

ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކަށް ގޮސްގެން ކޮމްޕިޔުޓަރ ކްލާސްތައް ހިންގާ ފަރާތަކުން 
 ،ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ތ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 2015

މަސްދުވަހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ  5ސެންޓަރުގައި -ތ.އޮމަދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ އީ
ލެޕްޓޮޕް ދޭގޮތަށް އަދި އޭގެ އިތުރަށް  10ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ، ކޯހެއް ހިންގުމަށާއި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

)ތިންހާސް ރުފިޔާ( ދޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި  3,000.00ކޮންމެ މަހަކު 
ވަކި ވަރަކަށް ކިޔަވައި  ،ސެންޓަރު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު-ސޮއިކޮށްގެން އެމީހުން އީ 

ދިނުމަށްފަހު ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކޮށް އެމީހުން ރަށުން ފައިބައިގެން ގޮސްފައިވާ 
ނޑަކަށް ، ކަމަށާއި ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން ފީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަކޮށް ގާތްގަ

 ،އެމީހުން ދިޔައިރު ،މަށާއި)ނުވަދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( ވެސްނަގާފައިވާ ކަ 90,000.00
އިސްވެދެންނެވުނު  ،ލެޕްޓޮޕްވެސް ދީފައިނުވާކަމަށާއި 10ކުރިން ދޭން އެއްބަސްވި 

 1172.00ކޮމްޕިޔުޓަރ ކްލާސް ހިންގާ ފަރާތުން ތަނުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް މަހަކަށްޖެހޭ 
ދު )އެގާރަސްތޭކަ ހަތްދިހަދެރުފިޔާ( ދެތިން މަހަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނަގު

ފައިސާއިން ދެއްކި ނަމަވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ އެ ފައިސާއިން އެހެން ބޭނުމެއް 
ކަރަންޓް ބިލުގެ ފައިސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނަގައިގެން ބިލު  ،ކުރުމަށްފަހު

 .ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޝަކުވާގައި ބުނާ ގދ.ތިނަދޫ  ،އްކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަ
ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމުން ވަކިނުކޮށް ބެހެއްޓުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި  ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދަދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މި 
 މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ  2013ރަކު ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަ
އޭނާ އެގޮތަށް  ،ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކިޔެވުމަށް ސްރީލަންކާ އަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުނުވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިކަން  ،ހުންނައިރު
 8ޔަފަހުން ކައުންސިލްގެ އޭނާ ލަންކާއަށް ދި  ،އެއިދާރާއަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި
އެއްވެސް ސަބަބެއް  ،މިކަން މިހެން ހުރިއިރު ،ޖަލްސާ މިހާރު ބާއްވާފައިވާކަމަށާއި

ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުނުވާ ކައުންސިލަރަކު އެ މަޤާމުން  7ނާންގައި ކައުންސިލްގެ 
ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ކަމަށާއި ،ވަކިވާނެކަމަށް

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އެހެން މެމްބަރުން ސިއްރުކޮށްގެން  ،ބަރުގެ މި މައްސަލަމެމް
އަދި  ،ތިބެނީ އޭނާއަކީ އެމީހުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވާތީ ކަމަށާއި

މިހާރުވެސް އެ މެމްބަރގެ އެކައުންޓަށް ކޮންމެ މަހަކު މުސާރަ ޖަމާކުރަމުން 
 ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު މައުރީޝަސް އަށް ކުރި ދަތުރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  2012ފުނީގެ އެމް.ޑީ ކުން  -1
ރޭޓް މާ ދަށްކަމަށް ބުނެ އިތުރަށް ފައިސާ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަށް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ފަހުން އެނބުރި އައިސް

 ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.
 

ވަނަ އަހަރު އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް  2012 ،މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލާގައި 
ކޮމްޕެނީގައި ބިޒްނަސް ޓްރެވަލް ޕޮލިސީއެއް ނޯންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެ ކުންފުނިން ކުރަމުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮސްފައިވާ ދަތުރުތަކާ ގުޅިގެން ދަތުރު އެލަވަންސް ދެމުން  ގޮސްފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަ
ވަނަ އަހަރު މައުރީޝަސް އަށް  2012ރޭޓްތަކަށްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ކުރީގެ އެމް.ޑީ 

އި ކޮށްފައިވާ ދަތުރާ ގުޅިގެން ފުޑް އެންޑް އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ދީފައިވާ ފައިސާ ރިވައިސްކޮށްފައިވަނީ މައުރީޝަސްގަ
ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ  375މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރު ގެ ރޭޓު ކަމުގައިވާ ރެއަކަށް  ،ލިވިންގ ކޮސްޓް ބޮޑުކަމަށްވާތީ

 ރޭޓުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
 

ނޑައަޅާފައިވާ  ،މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ދަތުރު އެލަވަންސް ދީފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަ
މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،ކެޓް މަނީއާއި އިންސިޑެންޝަލް ފައިސާ އެގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ވާތީޕޮ

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގާފައިވާ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
އޭނާ އަންނަންޖެހޭ ދުވަހަށްވުރެ ، ރުމަނަށް ދާން ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރަކު ޖަ  -2

އެއްދުވަސް ކުރިން އައިސްފައިވާތީ އިތުރުވާ ދުވަހަށް ދީފައިވާ ސްޓައިޕެންޑް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އޭނާ 
 އެމް.ޑީ އެ ފައިސާ މާފުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. ،ދެކޮޅުހެދުމުން 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީގެ ވެރިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހަމަޖައްސާފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ ގިނައިން ފައިސާ 

ގެން މެނޭޖަރު އަމިއްލަ ކޮމްޕެނީ ކްރެޑިޓް ކާޑް ބޭނުންކޮށް  ،ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި
ފަހުން ދައްކާގޮތަށް އޭނާގެ ލޯން އެކައުންޓަށް  ،ބޭނުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު

އެކުންފުނީގެ ބައެއް ވެރިންގެ އަމިއްލަ ފޯނު  ،ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
ފަހުން ދައްކާގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ  ،ބިލްތައް ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުން ދެއްކުމަށްފަހު

 .ލޯން އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 2012ޖުލައި  2ޖަރުމަނުގެ މިއުނިކް ގައި  ،އްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މަ
އަށް އޮތް މެރިން ސެމިނަރ އެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ  2012ޖުލައި  11އިން 

އޭނާ އަނބުރާ  ،މެނޭޖަރ ކޮށްފައިވާ ދަތުރާ ގުޅިގެން ޓެކްނިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓް/މެރިޓައިމް އެންޑް ޕާރސަނަލް ގެ
ނޑައެޅިފައި އޮތް ދުވަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން އަނބުރާ އައިސްފައިވާތީ އޭނާއަށް އެއް ދުވަހަށް  ،މާލެ އައުމަށް ކަ

ޑޮލަރުގެ  )ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް( ޔޫ.އެސް 274ފުޑް އެންޑް އެކޮމޮޑޭޝަންއަށް ދީފައިވާ އަދަދު ކަމުގައިވާ 
އޭނާގެ ލޯން އެކައުންޓަށް ވައްދާފައިވީނަމަވެސް ފަހުން އެ ފައިސާ ވެއިވްކޮށްދީފައިވާކަން  ،ޑެބިޓް ނޯޓެއް އިޝޫކޮށް

އެފައިސާ ވެއިވްކޮށްދީފައިވަނީ ޓްރެއިނިންގއަށް ދާ މުވައްޒަފުން ފުރަންޖެހެނީ ޓްރެއިނިންގ ނިމޭ  ،އެނގޭކަމާއި
ޓެކްނިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓް/މެރިޓައިމް އެންޑް ޕާރސަނަލް ގެ މެނޭޖަރ  ،ވީނަމަވެސްދުވަސް ނޫން އަނެއް ދުވަހުކަމަށް 

ފުރާފައިވަނީ ޓްރެއިނިންގ ނިންމި ރޭގައި ކަމަށްވާތީ އޭނާއަށް އޭގެ އަނެއް ދުވަހަށް ދީފައިވާ ފުޑް އެންޑް 
ޑެބިޓް ނޯޓް ކެންސަލްކޮށް  އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް ވެއިވްކޮށްދޭން ކުންފުނީގެ އެމް.ޑީ ނިންމާފައިވާތީކަމުގައި

 ލިޔެފައިވާ ރިމާކުން އެނގެއެވެ.
 

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އެ ފައިސާ އެމް.ޑީ މާފުކޮށްދީފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް 
ތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުލިބޭގޮ

 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  ،ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
 
އައި.ޓީ މެނޭޖަރ އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ލިވިންގ އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ޓްރައިނިންގ ތެރެއިން  -3

  ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. އެކަންކަމަށް ފައިސާ  ،ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް 
 

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީގެ އައި.ޓީ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޫރާއި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބާލީ އަށް ކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންގ  2010މެނޭޖަރ 

)ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު  3,925ތުރަކާ ގުޅިގެން ސްޓައިޕެންޑްގެ ގޮތުގައި ދަ
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 ނަންބަރު 

ޓްރެއިނިންގ ދޭ ފަރާތުން ލިވިންގެ އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން  ،ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު
ބާލީގައި އޮތް  ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މީގެ އިތުރުން

 ފަންސާސް( ޔޫ.އެސް )ތިންސަތޭކަ 350ރުކުސް ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ސަރޓިފިކޭޝަން އިވެންޓް ފީ އަކީ 
މިވަރުގެ ފީއަކަށް ޓްރެއިނިންގ ދޭ ފަރާތުން އެކޮމޮޑޭޝަން  ،ޑޮލަރުކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ

ލިވިންގ އަދި އެކޮމޮޑޭޝަނަށް އައި.ޓީ މެނޭޖަރ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ނާޖާއިޒު  ،ހަމަޖައްސާދޭނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުބެލެވޭތީ  ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްކަމަކަށް

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 
އާ  2011–2009ނިސްޓްރީން ފަންޑުކޮށްގެން ބާލީ އަށް ދިޔަ ޓްރެއިނިންގ އަކަށް )ފިނޭންސް މި  -4

 ދެމެދު( މެނޭޖަރަކު ސްޓައިޕެންޑް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.
 

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ގެ ޖެނެރަލް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގެ ނިޔަލަށް އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޖަކާޓާގައި އޮތް ސެމިނާރ  2011އޮކްޓޫބަރު  15އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން  9ނޭޖަރ މެ

އަކަށް ދިއުމަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އަށް ފޮނުވާފައިވާ 
ރިސާޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް )އައި.އާރު.ޓީ.އައި( ސިޓީއަކާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ އިސްލާމިކް 

)ދުއިސައްތަ( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ޕޮކެޓް މަނީގެ ގޮތުގައި  200ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް  ،ގެ ފެކްސް މެސެޖަށް ބަލާއިރު
ންކޮށްގެން ވަކި މި މައްސަލާގައި މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނު ،އައި.އާރު.ޓީ.އައި އިން ދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ޤާނޫނު  ،ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައިނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕް   ،ޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ބިޒްނަސް ދަތުރުތައް ކުރާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. -5
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2012މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
ކޮމްޕެނީގެ ޖެނެރަލް ލެޖަރގެ ފޮރިން ޓްރެވަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރ އެކްސްޓެރެކްޓެއް ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވެއެވެ. މި 

 ކޮމްޕެނީގެ ބޭރުގެ ދަތުރުތަކަށް ބަލާއިރު ކުންފުނިން މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް
)ތިން މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަ ލާރި(  3,552,909.86

ޖާއިޒު މި ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާ ،ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ޝަކުވާގައި ތުހުމަތުކޮށްފައި ނުވާތީ އާއި މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިޠުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
ޕޮލިސީ ޕްރިމިއަމް ނަގާފައިވަނީ ރުފިޔާއިން  ،ބައެއް ކްލެއިމްތަކަށް ޑޮލަރުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާއިރު -6

 ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.
 

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
 ،ލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީކްލެއިމް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ވަކި އަހަރެއް މައްސަ  ،ޕްރިމިއަމް ނެގުމާއި

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެލައިޑުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކްލެއިމްތަކާ  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވެއެވެ. މި ކްލެއިމްތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކްލެއިމްތަކުގެ 

ރިމިއަމް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީވެސް އަދި ކްލެއިމް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީވެސް ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ބައެއް ޕް
އެފަރާތްތަކަށް ކްލެއިމް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި  ،ފަރާތްތަކުން ޕްރިމިއަމް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން ދައްކާފައިވާއިރު
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 ރުފިޔާއިން ދައްކާފައިވާ މަދު ފަރާތްތަކެއްގެ ކްލެއިމްއަށް ޔޫ.އެސް ރުފިޔާއިންނެވެ. ޕޮލިސީ ޕްރިމިއަމް ދިވެހި 
 ޑޮލަރުން ކްލެއިމް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ޑޮލަރުން ކްލެއިމް ފައިސާ ދޫކުރިނަމަވެސް ކަ
ޤާނޫނު  ،ވާނަމަ އެކަމުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީފައިސާ ދޫކުރާކަމުގައި

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައިނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައް  ،ސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

-UNPOމަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ނަންބަރ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
D/2010/164 (14  ީމެސެޖުން ށ.ބިލެއްފަހީގައި އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު 2010ފެބްރުވަރ )

ފޫޓުގެ ތޮށިބުރިއެއްލުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޙަރަދު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިން  200ހިމާޔަތްކުރުމައްޓަކައި 
 ،ނެގުމަށް ހުއްދަދީފައިވާތީ އާއި

ނޑުލުމަށް ބިލެތްފަހީ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ އެކަމަށް ލަފާކުރާ އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ތޮށިގަ 
)ތިރީސްހަތަރުހާސް( ރުފިޔާ ނެގިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ އެކައުންޓް  34,000.00ޙަރަދުގެ ތަފްޞީލްގައިވާ 

ފަރާތަކުންކަމެއް  އެކައުންޓުން އެ ފައިސާ ނަގައި ފައިސާއާ ހަވާލުވެފައިވަނީ ކޮން  ،ބާކީ ފޮތުން ދެއްކިނަމަވެސް
 ،މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި

އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދު  ،ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ 2011ޖޫން  01ށ.ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 11,426.83ނަށް ޖުމްލަ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުދުތަކުގެ ތަފްސީލް ޝީޓްގައި މިހާތަ

މި ޙަރަދު ، )އެގާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ އަށްޑިހަތިން ލާރި( ހަރަދުވެފައިވާކަމަށް ދައްކާތީއާއި
 ،ޝީޓާއެކު ކޮށްފައިވާ ޙަރަދުތަކުގެ ބިލްތައްވެސް ފޮނުވާފައިވާތީ

ވާ ށ.ބިލެތްފަހީގެ ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ ނެރު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ޖަހާފައި
ނޑު ޖެހުމުގެ ނަމުގައި ބިލެތްފަހީ އެކައުންޓުން   34,000.00ތޮށިގަ

)ތިރީސްހަތަރުހާސް( ރުފިޔާ ނަގަން ބޭނުންވާކަމަށް ރަށުގެ ކައުންސިލަރ ޙަޤީޤަތާ 
އެކައުންޓުން  ،ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިގެން ،ޙިލާފަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިޔެ
 .އްސަލަފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑުލުމަށް އެކައުންޓުން ނެގި ފައިސާ ޙަރަދުކޮށް ،އަދި ބާކީވި  ،އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ތޮށިގަ
)ސަތާރަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ފަސްލާރި( އަނބުރާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަމަށް  17,657.05

  ،ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާ އެކައުންޓްބާކީ ފޮތުން ދައްކާތީ

)ތިރީސްހަތަރު ހާސް( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  34,000.00ޔިތުންގެ މާލިއްޔާ އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ ރައް
 ،)އެގާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ އަށްޑިހަތިން ލާރި( ހަރަދުކޮށްފައިވާކަމާއި 11,426.83

ރާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަމަށް )ސަތާރަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ފަސްލާރި( އަނބު 17,657.05،އަދި
)ތިރީސްހަތަރު ހާސް( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  34,000.00 ،ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާ އެކައުންޓްބާކީ ފޮތުގައި ލިޔެފައިވާތީ

އެ  ،)ހަތަރު ހާސް ނުވަސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ ބާރަ ލާރި( ކަމާއި 4,916.12މިހާރު ބާކީވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 
ގޮތެއް ނުވަތަ އެފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ށ.ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިސާބުތައް ބެލުމުން ފައިސާ ހަރަދުކުރި 

( ސިޓީއިން މި ކޮމިޝަނަށް 2018އޮގަސްޓް  06) 276/123/2018/1ސާފުނުވިކަމަށް އެ އިދާރާގެ ނަންބަރ 
ލާރި( އެ ފައިސާއާ )ހަތަރު ހާސް ނުވަސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ ބާރަ  4,916.12މަދުވާ  ،އަންގާފައިވާތީ

މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ށ.ބިލެތްފަހި ކައުންސިލްގެ  ،ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ އަތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމައި

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  2011 ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހާއި ހަމައަށް ފ.ފީއަލީ އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ހޯދުމުގައި  2013މަހުން 

 ،އެދުވަސްވަރު ޢަމަލިކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް
އެގޮތުން  ،ނުންވާ ތެޔޮ ހޯދާފައިވަނީ ތަފާތު އެކި ފަރާތްތަކަކުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއިއެ ރަށަށް ބޭ

ފަރާތަކުން އެ އިންޖީނުގެއަށް ޑިސަލް ހޯދާފައިވާކަން  10އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖުމްލަ 
ވްސްއިންވެސް އެ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޑީސަލް ގަނެފައިހުރީ އެދުވަސްވަރު ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑި ،ފާހަގަކުރެވޭއިރު

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދެމުން ދިޔަ ރޭޓަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ
 ހިންގާފައިވާކަން ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. 

ގޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިންޖީނުސެޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ފ.ފީއަލީ އިންޖީނު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބް ރައީސްގެ ޢާއިލާގެ މީހުންގެ  ،ގެންނަނީ

އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީސް  ،ރައްޓެހިންގެ ކައިރިން ބޮޑުއަގު ދީގެންކަމަށާއި ،ކައިރިންނާއި
ގެ ވޯޓުން ނިންމުމުން އެ ކުންފުންޏަށް ކުންފުންޏަށް ދޭން ނުފެންނަކަމަށް ރައްޔިތުން

ދޭންކަމަށް ބުނެ މާލެއިން އަގު ހެޔޮކޮށް ޑިސަލް ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ވަރަށް އަގު 
އަދި ޙާއްޞަކޮށް ކައުންސިލްގެ  ،ބޮޑުކޮށް އަތޮޅު ތެރެއިން ޑީސަލްގަންނަމުންދާކަމަށާއި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ޤާމުގެ ނުފޫޒު ނައިބު ރައީސްގެ މަ ،ރައީސް އާއި ،މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާނުކޮށް
 ބޭނުންކޮށްގެން އިންޖީނުގެއަށް ޑީސަލް ގަންނަމުން ދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އއ.މާޅޮހު ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާޅޮހު އޮފީހުން އިޢުލާނެއްކުރި  .1
މުސާރައަށް މިސްކިތް މަރާމާތުކުރަން ދެން ފެނުނީ ދުވަހު  ،ނަމަވެސް އެ އިޢުލާނަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށާއި 

މިކަމަށްވެސް ބޮޑުކަތީބަށް ފެންނަ  ،ބޭނުންވެގެން ރަށުއޮފީހުގައި ނަން ނޯޓްކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށާއި
މި މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމަށް ފައިސާދިނީ ކޮން ފަރާތަކުން  ،މުސާރައަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި 

 ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ކަމެއް 

އއ.މާޅޮހު ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ޚިލާފުކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނު 

އެ މަސައްކަތްކުރުވާފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން ދުވަހު މުސާރައަށް މަސައްކަތްތެރިން ނަގައިގެންކަންކަމާއި  ،ނަމަވެސް
އެ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަދީފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްތަކަށްކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި މައް
އަދި އެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ، އެނގެންއޮތަތީއާއި

 އެ ރަށު މިސްކިތް މަރާމާތްކުރުމަށް ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ  ،އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްއިންނާއި
މަރާމާތު އައިޓަމުންކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި  ،ފައިސާއިންނާއި

މި މައްސަލާގައި މަޤާމްގެ  ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީ
ޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއި

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބެލެވެން ނެތުމުން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މާތު ކުރެވުމުންދާ މާޅޮހު ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް އއ. މާޅޮހުގައި މިހާރު މަރާ
 ،މަރާމާތު ކުރުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާޅޮހު އޮފީހުން އިޢުލާނެއްކުރި ކަމަށާއި

ނަމަވެސް ދެން ފެނުނީ ދުވަހު  ،ނަމަވެސް އެ އިޢުލާނަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށާއި
ހުގައި ނަން ނޯޓްކުރުމަށް މުސާރައަށް މިސްކިތް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވެގެން ރަށުއޮފީ

މިކަމަށްވެސް ބޮޑުކަތީބަށް ފެންނަ މުސާރައަކަށް  ،ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށާއި
މި މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމަށް ފައިސާދިނީ ކޮން  ،މީހުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި
މިޓީއަށް މާޅޮހު އިންޖީނުގެއަށް ލިބޭ ފައިސާ ރކ.ކޮ ،ފަރާތަކުންކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި

 ،ނުވަތަ ރަށުއޮފީހަށް ޖަމާނުކޮށް އިންޖީނުގޭގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރާކަމަށާއި
ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މުޢާމަލާތް  3އެގޮތުން މިހާރު 

 ،ހިންގާފައިވާކަމަށް އޮޑިޓްއޮފީހުން ދިޔަ އޮޑިޓް ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ބޭރުމީހުން ބައިތިއްބަން  ،އާއިމާޅޮހު މަދަރުސާގަ

ކުއްޔަށް ހިފި ގެއަކީ މިނިސްޓްރީ  ،މި އިޢުލާނާގުޅިގެން ،އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
އެކަން ހިނގާފައިވަނީ ރަނގަޅު  ،އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގެއެއް ކަމަށާއި

ގެ މާޅޮހު އޮފީސް މަރާމާތު ކުރުން ކުރީ  ،އުސޫލަކުންކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި
މަރާމަތުކޮށް ނުނިންމާ އަދި އެތަން ވީރާނާކޮށް ދޫކޮށްލިއިރު  ،ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި

އެފައިސާއާއި ތަކެތި  ،މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް ފައިސާދީ ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި
ތުކުރަން ފަށާފައިވާ މިހާރުގެ އިންޖީނުގެ މަރާ  ،ހޯދިގޮތެއް އެނގޭމީހަކު ނެތްކަމަށާއި

އެކަން ކޮށްފައިވަނީ  ،އެހެންނަމަވެސް އެކަންމިހާރު ހުއްޓިފައިވާއިރު ،ކަމަށާއި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އއ. މާޅޮހު އިންޖީނުގެއަށް ލިބޭ ފައިސާ ރކ.ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ރަށުއޮފީހަށް ޖަމާނުކޮށް އިންޖީނުގޭގައި  .2
ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މުޢާމަލާތް ހިންގާފައިވާކަމަށް  3އެގޮތުން  ،ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރާކަމަށާއި

 އޮޑިޓްއޮފީހުން ދިޔަ އޮޑިޓް ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  އްސަލަ ނިންމީއެވެ.މި މަ ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުއްޔަށް  ،އއ.މާޅޮހު މަދަރުސާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުމީހުން ބައިތިއްބަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅިގެން  .3
އެކަން ހިނގާފައިވަނީ ރަނގަޅު  ،ހިފި ގެއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގެއެއް ކަމަށާއި

 ނާ މައްސަލަ.އުޞޫލަކުންކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް ބު 

އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ގެކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ށްނެގުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި އެ ރަށު ކަތީބުގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތްކަމާއި އެ އެ ގެ ކުއްޔަ ،އެނގެންއޮތަތީއާއި
ނިންމުމަކީ މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ އެޑިޔުކޭޝަން ޔުނިޓުގެ ނިންމުމެއްކަން މިއްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް 

ންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާ
މި  ،ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ނެތަތީ

މައްސަލާގައި މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް މި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުންކޮމިޝަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްވެސް  ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދައަކާ ނުލައިކަމަށާއި
 ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 ،އއ.މާޅޮހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުމީހުން ބައިތިއްބަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅިގެން  .4
އެކަން ހިނގާފައިވަނީ  ،ކުއްޔަށް ހިފި ގެއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގެއެއް ކަމަށާއި

 އްސަލަ.ރަނގަޅު އުޞޫލަކުންކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް ބުނާ މަ 

އެ ގެ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެންމެންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ކުއްޔަށްދޭނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް ދެ ފަހަރު އިޢުލާންކުރުމުންވެސް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހަމައެކަނި  ،އެނގެންއޮތަތީއާއި
އެ ގެ  ،ފަރާތަކީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތްއިރު

މެއް ނެތްކަމާއި އެ ނިންމުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކުއްޔަށްނެގުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި އެ ރަށު ކަތީބުގެ ބައިވެރިވު
މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމެއްކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބފައިވާ 

މި މައްސަލާގައި މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު  ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުން
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުންފައިދާ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައިމިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އްކަމަށް ކަ

 ،އެގޮތުން އެ މަސައްކަތް ނުނިންމާ ،މާޅޮހުގެ ކުރީގެ އޮފީސް މަރާމާތު ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި .5
އެ ފައިސާއާއި  ،އެތަން ވީރާނާކޮށް ދޫކޮށްލިއިރު މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް ފައިސާދީ ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި

 ދިގޮތެއް އެނގޭނެމީހަކު ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ތަކެތި ހޯ 

އެ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން ހުއްޓާލައި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކޮޓަރިވެސް މަރާމާތުކޮށް  3އަދި އެތަނުގައި ހުރި  ،މަރާމާތުނުކޮށް ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައި ނުވާކަމާއި

އެ މަސައްކަތުގެ  ،ފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއިނިމި
)ތޭވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަތްލާރި( ރުފިޔާ ޢަލީ  23,578.37އަގުގެގޮތުގައި 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

( އިޢުލާނާ 2010މާރޗް  04) A/8-U/2010/12ންބަރު އއ.މާޅޮހު އޮފީހުގެ ނަ ،މާހިރުއާ ޙަވާލުކޮށްފައިއެވަނީ
ގުޅިގެން ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަރާމާތެއްވެސް ނިމުމުންކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ 

އިޒު ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ މި މައްސަލާގައި މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާ
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެކަން  ،އއ.މާޅޮހުގެ މިހާރުގެ އިންޖީނުގެ މަރާތުކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށާއި .6
އަދި އެ މަސައްކަތް  ،އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދައަކާ ނުލައިކަމަށާއި  ،ހުއްޓިފައިވާއިރު 

 ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ  ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ،ގައި މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީމި މައްސަލަ ބެލިބެލުމު
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެދަށުން ދާދިފަހުން އެރަށު ރައްޔިތުންގެ 
ވަރަކަށް އަހަރު ކުރީގައި އުފައްދާފައިވާ ބައު  70އިންޖީނުގެއަށް ގަނެފައިވަނީ މީގެ 

މިޖަނަރޭޓަރަކީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގާތްކަންއޮންނަ  ،ޖަނަރޭޓަރެއް ކަމަށާއި
ރ 50,000/-އެފަރާތުން  ،ބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން

 )ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އަށް ގަނެފައިވާ ޖަނަރޭޓަރެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 10އްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މީގެ މި މަ ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު  ،އަހަރު ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ވެފައި

 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ،ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ

ލ.ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން  ،ދަށުންއާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ  2004ގެ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް  24އަޅައިދީފައިވާ 

މިގޮތުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ގެ ދޫކުރީ  ،ކާރިސާގެ ފަހުން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި
އަދި އެއަށްފަހު  ،އިޢުލާންކޮށްގެން ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ހަމަވާ މީހުންނަށް ކަމަށާއި

އަހަރު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އިޢުލާނެއް މި
އަދި މީގެ ތެރޭގައި ގޯތި  ،ނުކޮށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

މިގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން  ،ދިނުމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތައް ވާކަމަށާއި
މިގޮތުން ލ.ގާދޫ ކަތީބުގެ  ،ނުވައިގެންވެސް ގޯތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއިދޮގުރިޕޯޓްތައް ފޮ

ފުރަތަމަ ބުރުގައި  ،އަންހެނުންނަށް ގެ ހޯދައިދީފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި
ނަމަވެސް ފަހުން ޙަޤީޤަތާ  ،އޭނާއަށް ގެ ދޫކޮށްފައިނުވަނީ ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ ކަމަށާއި

 ،ހަމަވާކަމަށް ހަދައި އޭނާއަށް ގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއިޚިލާފު ބަޔާންދީ ޝަރުތު ފުރި 
ގޭގެ ތެރެއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެ ދީފައިވާ މީހުންކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ  24
ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ގެތައް ރަޖިސްޓަރީ  02މީގެ ތެރެއިން  ،މީހުން ކަމަށާއި 05

މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި  ،ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އަދި ނުނިމޭ ކަމަށާއި
ބަޔަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ލ.ފޮނަދޫގެ ވަރަށްގިނަ 

 .ބަޔަކަށް އެނގޭނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

67 

ނ.މިލަދޫ އިންޖީނުގެއަށް ޖަނެރޭޓަރެއް ގަތުމުގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޖަނަރޭޓަރު  ،މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އޭރު ނ.މިލަދޫގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން

އޯވަރލޯޑްވެ ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ދާތީ އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 
ހޭދަކުރުމާއި  ،އެ ކަމަކީ ވައުޗަރ ނިޒާމް އަދި ސަރުކާރުގެ މުދަލާ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ތުން އެނގޭއިރުމަޢުލޫމާ

ނ.މިލަދޫ ކަތީބު އެރަށު އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވެގެން ޖަނަރޭޓަރެއް ހޯދުމަށް 
އޭގެ އަގު ހޯދައިފައިވަނީ ކަތީބު ބޭނުން  ،ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެހެނިހެން ޖަނަރޭޓަރުގެ ، ބަޔަކަށް ފޯނުކޮށްގެންކަމަށާއި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް  ،މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

ނޑައެޅުމަށް ޕޮއިންޓުދޭނެ އުޞޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި އެއްލައްކަ ، ކަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެ ހާލަތުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ ، ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށްވާތީ
  ،މާއްދާއިން ދީފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު އެ

އަގުތައް ހޯދީ  ،ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްވާއިރު 4 ،އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދާފައިވަނީ
ން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިލަދޫ ކަތީބު ނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

އަދި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަގުގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަން  ،އެނގޭތީއާއި
ނ.މިލަދޫ އިންޖީނުގެއަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ހޯދުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ، ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ

 ،ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީފައިވާކަން ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކޮށް 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަ
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

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

 ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

އަދި  ،ގެ އެޑްވާންސެއް ދީފައިވާކަމަށާއި 75ރުފިޔާގެ މުޢާމަލާތެއްގައި %
ން ގެނައި އެއްވެސް ކޯޓޭޝަންއެއް ގަވާއިދުން އެންޓްރީކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފޯނުކޮށްގެ

 .ބުނާ މައްސަލަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ  ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުޑަދޮރުގައި ދޮރުފޮތި 36ދ.ކުޑަހުވަދޫ ދަނާލުގެ 
އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މެދު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދިޔަ  ،އެޑިއުކޭޝަން ޔުނިޓުންކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން
ފަރާތަކުން އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފޮތިތައް ފަހައިގެން ލަންކާއިން 

އެގޮތަށް އޭނާ ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ  ،ފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއިގެނެސް
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ވެރިޔަކު އެކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ކުރިން 
 ދީފައިވާތީކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ ނުފޫޒުން  މ.މުލަކުގައި ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި  .1
 ކައުންސިލަރުގެ ތިމާގެ ބައެއްގެ ގޭގައި ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 
މ.މުލަކުގައި ޕޯސްޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

ޕޯސްޓް އޮފީސް ހިންގަން ޢިމާރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތް 
ފަރާތުންވެސް އެ ފަރާތްތަކުން  02އޮފީސް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ނަމަވެސް

ށަހަޅާފައިވާ ސިޓީތައް އެޑްރެސްކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްއަށްކަމަށްވާތީއާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ހު
ޕޯސްޓް އޮފީސް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ  ،އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތްނަމަވެސް

 ،އް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢިމާރާތްކަމަށްވާތީއާއިޝަކުވާގައި ބުނާ ޢިމާރާތަކީ އެންމެ ކުޑަ އަގެ
 

މ.މުލަކުގައި ޕޯސްޓް އޮފީސް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ޢިމާރާތަކީ އޭރު މ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރެއްގެ މަޤާމުގައި 
ރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި އެ އެ ޢިމާ ،ހުރި ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ ޢިމާރާތެއްކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް

ޤާނޫނު  ،ފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައިނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ،މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 
 މ އަތޮޅު އޮފީހަށް ހޯދާ ތަކެތި ކައުންސިލަރުގެ ފިހާރައަކުން ހޯދަމުންދާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. .2

 މ.މުލަކުގައި ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޢިމާރާތެއް ބޭނުންވެގެން އެއްވެސް 
މ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ ނުފޫޒުން ކައުންސިލަރގެ ތިމާގެ  ،އިޢުލާނެއް ނުކޮށް

އެގޭގެ ކުދިންގެ  ،ބައެއްގެ ގޭގައި ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެއް  ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި
ޑޮކްޓަރަކު ބެހެއްޓުމަށް  ،ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރެއްގެ ގެ

ރަށުއޮފީހުގެ  ،ޑު ކުލި ދޭގޮތަށް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާކަމަށާއިބޮ ،އެގްރީމެންޓެއް ނެތި
އެ  ،ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު

ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްއާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދާއިރުވެސް 
އަތޮޅު އޮފީހަށް ހޯދޭ ތަކެތި ، އެކަމާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ކަމަށާއި
މުލަކުގައި ހުރި ފެމިލީ އެންޑް  ،ކައުންސިލަރުގެ ފިހާރައަކުން ހޯދަމުންދާ ކަމަށާއި

ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ލެޕްޓޮޕާއި 
ގައި ޕްރޮޖެކްޓަރ އޮފީހުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ނަމު

 .ބިލްހަދައިގެން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މ.މުލަކު އޮފީހަށާއި އެއަތޮޅު ވޭވަށު އޮފީހަށް  ،އްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ
މ.އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީހަށް އެ ފިހާރައިން  ،މ.މުލަކު ފެނާމާޓުން ތަކެތި ގަނެފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް

މި މައްސަލާގައި  ،ތީއެއްވެސް އެއްޗެއް ގަނެފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
ނޑައަޅައިފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކު މި މައްސަލަ  ،ށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.
މ.މުލަކުގައި ހުރި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ  .3

މުގައި ބިލްހަދައިގެން ފައިސާ ލެޕްޓޮޕާއި ޕްރޮޖެކްޓަރ އޮފީހުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އޭނަގެ ނަ 
 ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

 

މ.މުލަކު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ސެންޓަރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލި ބެލުމުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ބިލެއް ހުށަހަޅައި ފައިސާ 

 މ.މުލަކު  ،ބަލައިގަނެފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޭގެއިތުރުން އޭނާގެ ލެޕްޓޮޕާއި ޕްރޮޖެކްޓަރ
މި  ،ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަންވެސް އެނގެން ނެތަތީ

މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނެތުމުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 1ގެ )
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަ-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮށްފައިވާ ދެ ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2015ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން 
  -/47,000 މަރާމާތެއްގެ މަސައްކަތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ

 ،)ސާޅީސްހަތްހާސް( ރުފިޔާ ނަގާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ޔަޤީންނުވާ ކަމަށާއި
ސްކޫލުގެ ދެބުރި  ،ވަނަ ދުވަހު 05ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  2015 އެގޮތުން

ތަން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އަމިއްލަ އިމާރާތުގެ ފުރާޅުން ވާރޭވެހޭ
ތޭވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމަށް ) -/23,500 ފަރާތަކަށް 

އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޭނާ ކޯޓޭޝަން ، ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާނަމަވެސް
 އެފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އޭނާއަށް ،ހުށައަޅާފައިވީނަމަވެސް
ނަމަވެސް އޭނާގެ ނަމުގައިވާ ބިލެއް އެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއެކު  ،ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި

މި ދެ ލިޔުމުގައިވެސް އޭނާ ފައިސާ ބަލައިގަތްކަމަށް  ،އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި
ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ބިލެއް ހުށައަޅައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް 

ހަމައެފަދައިން  ،ށްފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއިބަލައިގަނެ ސޮއިކޮ
ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލް ހޯލްގެ ފުރާޅުން  9ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗްމަހުގެ  2015

  -/23,500ވާރޭވެހޭތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް 
އެ   ،ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާއިރު ތޭވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމަށް )

 ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ ކޯޓޭޝަން ހުށައަޅާފައިވީނަމަވެސް
 ،އެފަދަ އެއްވެސް އެމަސައްކަތެއް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރއަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި
ންޓް އަދި އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ނަމުގައިވާ ބިލެއް އެ ޕޭމަ

އެ ދެ ލިޔުމުގައިވެސް އެ ކުންފުނީގެ  ،ވައުޗަރާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި
މެނޭޖަރ ފައިސާ ބަލައިގަތްކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ބިލެއް 
ހުށައަޅައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަލައިގަނެ ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ލިޔެކިޔުންތަކުން ބިލް  ،ލިބިފައިވާކަމަށާއި
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ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެގޮތަށް ލިޔުންތައް  ،ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް ދައްކާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ބަޔަކު ކަމަށާއި
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެ ލިޔުންތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް 

މި ދެ މަސައްކަތަކީ ހަޤީގަތުގައިވެސް   ،ތީއެންގުމުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
މި  ،ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި

ކޭޝްކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ދެ ޗެކަކުން ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން   ފައިސާއަކީ
ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް އަދި މެއިމަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭމަންޓުން އެނގެން  2015
)ސާޅީސްހަތްހާސް(  47,000.00ދެ މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ ޖުމުލަ މި  ،އޮތުމާއި

މިއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ، ރުފިޔާ ނަގާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން އެނގެން ނެތުމުން
ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 

 .ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ބެޓްރީ ފެންފުޅި އަދި  ،ފ. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ސްޓޮކަށް ގެންނަ ތެލާއި ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

މި  ،ރި ޢަދަދު ދިމާނުވުމުގެ މައްސަލަކަމަށްވެފައިހިސާބުފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި އަސްލުހު ،ގެ ފުޅި 4Tހޮންޑަރ 
މައްސަލައަކީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައްފުރިހަމަނުވާތީ ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއްކަން 

ފައިދާ  މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ،ފާހަގަކުރެވޭއިރު
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހޯދައިދިނުން ވުޖޫދުވެފައިނުވާތީ

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

ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިހާރުވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ،ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަކީ ،މީގެ އިތުރުން
އިންޖީނުގޭގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާ  ،ބެލުމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުން ހިންގާ އިންޖީނުގެއެއް ކަމުގައިވާތީ

ގައި  2011ޑިސެމްބަރ  21ފ.ނިލަންދޫގައި ޑީސަލް އަޅާފައިވާ ޓޭންކް 
ފީފާ(  23ލީޓަރު ޑީސަލް ) 4625.05ބާކީ ފޮތުން ތެލުގެ ސްޓޮކް ،ހުސްވެފައިވާއިރު

ގައި ކަރާސީނު ޓޭންކް އެއްކޮށް  2011ނޮވެމްބަރ  13 ،ހުރިކަމަށް ދައްކާ ކަމަށާއި
ލީޓަރު ކަރާސީނު ހުރިކަމަށް ދައްކާ  357.05ސްޓޮކް ފޮތުން  ،ހުސްވެފައިވާއިރު

ންކްގައިހުރީ ގައި ޕެޓްރޯލް ޓޭންކްތައް ހުސްކުރިއިރު ޓޭ  2011މާޗް  14 ،ކަމަށާއި
ލީޓަރު  6034.05ނަމަވެސް ސްޓޮކްބާކީ ފޮތުން  ،ލީޓަރު ޕެޓްރޯލް ކަމަށާއި 1927

ގެ   Honda 4Tތެލުގެ ސްޓޮކްބާކީ ފޮތުގައި  ،ޕެޓްރޯލް ހުރިކަމަށް ދައްކާކަމަށާއި
ފުޅި ހުރިކަމަށް ދައްކާއިރު ތަނުގައި އެންމެ ފުޅިއެއްވެސް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ  12

 23އިނީ  ،ފުޅި ހުރިކަމަށް ދައްކާއިރު 24ކް ފޮތުން ބެޓްރީފެން ސްޓޮ ،ކަމަށާއި
 ފުޅިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ނަންބަރު 

ގެ މަތިން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އިންޖީނުގޭގެ ބެލެނިވެރިފަރާތްކަމުގައިވާ އުޞޫލުތަކެއް
  ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިވިލް ސާރވިސްގެ އިސްވެރިޔާ ގެ އަންހެނުންގެ ގޯތީގައި ދެ  -1
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނާ  ،ބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރަމުންދަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ހުއްދައާއި

 ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ތުޙުމަތު.

ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތީގައި ދެ ބުރީގެ އިމާރާތެއް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ވަނަ އަހަރު އދ.އޮމަދޫ އަށް ދިޔަ މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ޓީމުން ނަގާފައިވާ  2015ކުރަމުން ގެންދާކަން 

ބުރީގެ ޢިމާރާތެއްގެ ޝީޓު އަޅައި  2ފޮޓޯތަކުން އެނގެއެވެ. މިދެންނެވި ފޮޓޯތަކުން އެނގޭ ގޮތުން އެ ގޯތީގައި 
ޖަހާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް މިދެންނެވި ފޮޓޯތައް ނަގާފައިވާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެ ޢިމާރާތުގައި  ތަނބުތައް

 ،ރޭނުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެ ފޮޓޯތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި
އްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ އިސްވެދެންނެވުނު ގޯތީގައި ދެ ބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސަ

 1/2002ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާއިރު ،ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
އި )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ގޯތިގެދޮރު އިމާރާތްކުރުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުޞޫލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފަ 

ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
ލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސ1ަ)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދިން  ،ވަނަ އަހަރު އޮމަދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޕްރީސްކޫލެއް އެޅުމަށް  2004 -2
ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ މިހާރުގެ ނައިބް ރައީސް  އެރަށު ރ.ކ.ކޮމެޓިގެ މަޝްވަރާނެތި ރައްޔިތުންގެ  ،އެހީގެ އިތުރުން 

 އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުޙުމަތު.

އއ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިވިލް ސާރވިސްގެ އިސްވެރިޔާގެ އަންހެނުންގެ 
ގޯތީގައި ދެ ބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރަމުންދަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ 

ވަނަ އަހަރު  2004 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ،ހުއްދައާއި
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދިން  ،މުގައި ޕްރީސްކޫލެއް އެޅުމަށްއޮމަދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަ

އެރަށު ރ.ކ.ކޮމެޓިގެ މަޝްވަރާނެތި ރައްޔިތުންގެ ލައްކައެއްހާ  ،އެހީގެ އިތުރުން
 ،ރުފިޔާ މިހާރުގެ ނައިބް ރައީސް އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ޅު ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރު ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހަށް އަތޮ 2006
މުބާރާތަށް ރަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެރަށުގައި ހެދި މަސްފެންގަނޑު ހެދުމަށް 

)ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ރ.ކ.ކޮމެޓީން  25,000.00
އޭރު އޮފީސް ހިންގުމަށްހުރި އޮމަދޫ ކަތީބާއި ކުޑަކަތީބު އެ  ،ނިންމާފައިވަނިކޮށް

)އަށްޑިހަ ހާސް( ރުފިޔާ  80,000.00ސާއިން ނުވާނޭ ބުނެ އެ މަސައްކަތަށް ފައި
ފެށުނުތާ  2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިންނާއި 2010 ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުތައް ހެދުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން އޭނާ ކޮށްފައިވާ 
 ،އެގޮތުން ،ޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއިމަސައްކަތްތަކުގައި ކުޑަކަތީބް ފައިސާއަށް ޚި

އިންޖީނު އޯވަރހޯލް ކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅައިގެން 
އޭނާއަކީ އިންޖިނިއަރިންގ  ،އެމަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ ކަމަށާއި

މީހުންނަށް އޮމަދޫ ކަތީބާއި ކުޑަކަތީބާ ދެ  ،ސެޓްފިކެޓެއްވެސް އޮތް މީހެއް ނޫންކަމަށާއި
ފައިދާވާގޮތަށް ކުޑަމިސްކިތު ހުޅަނގުކޮޅުން ބައެއްނަގާ އެތަނުން ގޯޅިއެއް ހަދާފައިވަނީ 

    .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

73 



 

71 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެ ޕްރީސްކޫލް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތާ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 
ހޯދައިދީފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގިފައިނުވާތީ އާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ 

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް ވެފައި 2004ކަކީ ކަންތައްތަ 
-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީެއވެ. ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހަށް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތަށް ރަށް  2006 -3
)ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާ  25,000.00އި ހެދި މަސްފެންގަނޑު ހެދުމަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެރަށުގަ 
އޭރު އޮފީސް ހިންގުމަށްހުރި އޮމަދޫ ކަތީބާއި ކުޑަކަތީބު އެ ފައިސާއިން ނުވާނޭ  ،ރ.ކ.ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވަނިކޮށް 

 ކުރާ ތުޙުމަތު.)އަށްޑިހަ ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ  80,000.00ބުނެ އެ މަސައްކަތަށް 

މިނިވަންދުވަހާ ގުޅިގެން އދ.އޮމަދޫގައި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަމުގައި ރ.ކ ކޮމެޓީގައި  ހަދާފައިވާ މަސްފެންގަ

އުޅުނު ބައެއް މީހުން ކުރި މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  އެ މަސައްކަތުގައި ،މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމާއި
އެ މަސައްކަތުގައި އުޅުން ބައެއް މީހުންނަށް ސައި ދިނުމަށް ފައިސާ  ،އެމީހުންނަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަމާއި

ކަތަކީ މި މަސައް ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު
ޢާންމު ރައްޔިތުންވެސް  ،މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރ.ކ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ،އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތެއް ކަމާއި

ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން  ،ބައިވެރިވިކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި
ގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ކިތާބީ މި މަސައްކަތްކުރުމު ،އޮންނައިރު

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަދި ޝަފަހީ ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
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އިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީެއވެ. ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފެށުނުތާ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުތައް ހެދުމަށް  2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިންނާއި 2010 -4
 ،އެގޮތުން  ،އިޢުލާންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުޑަކަތީބް ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި 

އޭނާގެ  އިންޖީނު އޯވަރހޯލް ކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅައިގެން އެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 
 އޭނާއަކީ އިންޖިނިއަރިންގ ސެޓްފިކެޓެއްވެސް އޮތް މީހެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުހުމަތު. ،ކޮއްކޮ ކަމަށާއި

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ  ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ،ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ގުމަށްހުރި އޮމަދޫ ކަތީބާއި ކުޑަކަތީބަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކުޑަމިސްކިތު ހުޅަނގުކޮޅުން އޭރު އޮފީސް ހިން  -5
 ބައެއްނަގާ އެތަނުން ގޯޅިއެއް ހަދާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުޙުމަތު.   

ޝަކުވާގައި ބުނާ މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އދ.އޮމަދޫ ގެއެއްގައި އިންޖަހައިދިނުމަށް އެ ހިސާބުގެ ގޯތިތަކުގައި  ،ވަކިދުވަސްވަރެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާއިރު

ފޫޓް ވަރުގެ ބިންކޮޅެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެ  03މިން އެޅިއިރު އެއްވެސް ގޯއްޗަކަށް ނާރާގޮތަށް 
ގައި އދ.އޮމަދޫ އޮފީހުން އދ.އަތޮޅު  1984ނޮވެންބަރު  04 ނިންމާނެ ގޮތެއް އަންގައިދިނުމަށް އެދި ބިންކޮޅާމެދު

އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި މި 
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.ނިންމީ

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ހއ.ހޯރަފުށީ އޮފީސް  2010 -1
ހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާފައިވާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަރަށް  މެދުވެރިވެގެން 

ހޯރަފުށީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރައީސް )ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ  ،ގިނަ ސާމާނު ހޯރަފުށީ އޮފީހުގައި ހުއްޓައި
ރައީސް( އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ކޯޑިނޭޓަރ ލައްވައި މި ތަކެތި ހޯދުމަށް ސިޓީއެއް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ސާމާނުތައް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ކައުންސި 
 2011މިކަމާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ނަމަވެސް އެތަކެތި  ،ވާކަމަށާއި 

ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ދޫކުރަމުން ގެންދާ ގެންދިއުމަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަޤާމާއި ނުފޫޒު 
މަސްޢޫލުވެރިކަމުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ނަހަމަގޮތުގައި ފައިދާތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް  ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ 

 ހިންގަވާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

ހުންނަ ކުޅިވަރު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
މި  ،ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އެ ތަކެތި ދޫކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާތީ ،ސާމާނުތައް އަނބުރާ ދޭ ގޮތަށް

ޤާނޫނު  ،މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕް -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި  ،ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 0މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ގެ މަސައްކަތު މީހަކަށް އުޅުނު ޖުލައި ހިސާބުގައި މަސްޖިދުލް އައްވާބު  ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 2011 -2
ފަރާތް ރަށު އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ރަށުއޮފީހުގެ މަސައްކަތު މީހާ މަސްޖިދުލްފުރުޤާނަށް ބަދަލުކޮށް 

މަސްޖިދުލްއައްވާބުގެ ، މަސްޖިދުލްފުރުޤާނުގައި ހުރި އެކަކު މަސްޖިދުލް އައްވާބަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 

ވަނައަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހއ.ހޯރަފުށީ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް  2010
މެދުވެރި ވެގެން ހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކުރާ ސްޕޯޓްސް އިން ހއ. ހޯރަފުށީ އޮފީސް 

އެކި އެކި މުނާ ސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާފައިވާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ 
 ،ބޯޅަ ،ބެޑްމިންޓަން ރެކެޓް ،ޓީޓީ ރެކެޓް،ވޮލީ ނެޓް ،ބަށިބޯޅަ ،ސާމާނު )ވޮލީބޯޅަ

ނޑު( މިފަދަ ސާމާނުތައް ހޯރަފުށީ އޮފީހު ހޯރަފުށީ ، ގައި ހުއްޓައިފުޓްބޯޅަ ގޯލް ދާގަ
ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރައީސް )އޭރުގެ ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރައީސް( އެ 
ޖަމްޢިއްޔާގެ ކޯޑިނޭޓަރ ލައްވައި މި ތަކެތި ހޯދުމަށް ސިޓީއެއް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުށަހަޅައިގެން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ސާމާނުތައް އެ ޖަމިޢިއްޔާއަށް ދޫކުރުމަށް 
މިކަމާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ،ރައީސް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި

ޖުލައި މަހުގެ  2011ބައެއް ކައުންސިލަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ނަމަވެސް އެތަކެތި 
ފަހުކޮޅުންފެށިގެން ދޫކުރަމުން ގެންދާ ގެންދިއުމަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަޤާމާއި 

ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއަށް  ނުފޫޒު
ނަހަމަގޮތުގައި ފައިދާތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް ހިންގަވާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު 

ހާ ހިސާބުގައި މަސްޖިދުލްއައްވާބުގެ  2011ޖުލައި  ،ޖޫން ،ޢަމަލެއްކަމަށާއި
ށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ރަށުއޮފީހުގެ މަސައްކަތު މީހަކަށް އުޅުނު ފަރާތް ރަށު އޮފީހަ 

މަސައްކަތު މީހާ މަސްޖިދުލް ފުރުޤާނަށް ބަދަލުކޮށް މަސްޖިދުލް ފުރުޤާނުގައި ހުރި 
މަސްޖިދުލް އައްވާބުގެ  ،އެކަކު މަސްޖިދުލް އައްވާބަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ހުގެ ފައިސާއިން މަސައްކަތު މީހާ ރަށުއޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށްމަހު އޭނާއަށް ރަށުއޮފީ
ރަށުއޮފީހުގެ މަސައްކަތު  ،އިތުރުގަޑި އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ދީފައިވާ ކަމަށާއި

-މީހާ ރަށުއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުވާ މިސްކިތު މަސައްކަތަށް ފޮނުވާ އޭނާއަށް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އޭނާއަށް ރަށުއޮފީހުގެ ފައިސާއިން އިތުރުގަޑިއާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތު މީހާ ރަށު 
ރަށުއޮފީހުގެ މަސައްކަތު މީހާ ރަށުއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުވާ މިސްކިތު  ،އިނާޔަތްތައް ދީފައިވާ ކަމަށާއި
)ހަތްހާސް( ރުފިޔާ ދީފައިވަނީ ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  7,000.00މަސައްކަތަށް ފޮނުވާ އޭނާއަށް 

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ދެ މީހުން ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުހުމަތު.

 ،ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ތު މީހުންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަތަން ޝަކުވާގައި ބުނާ މަސައްކަ

މަސްޖިދުލް އައްވާބުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުން  ،ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިއެވަނީ
ޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމުންކަން މި ކޮމި 

އެނގޭތީ އާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައަށް ނުވަތަ އެލަވަންސްއަށް އެދުވަސްވަރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާކަން 
މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަތީ އާއި މިކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު 

 ،ހޯދަދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީފައިދާއެއް 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

ހއ.ހޯރަފުށީ  މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަކި އުޞޫލެއްގެ މަތިން  -3
އިރަށްވުރެ ގަޑި  04މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން 

 އިތުރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އިތުރުގަޑި ދެމުންގެންދާ ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު.

ގުޅިގެން މިސްކިތުގެ  މިމައްސަލައާ ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
ހަމަޖެހިފައި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް  ،މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާ އިނާޔަތް ދީފައިވާގޮތް ޗެކްކޮށް ބެލިއިރު

އިނާޔަތެއް މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ އާއި މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

ރ. ދީފައިވަނީ ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ  7000/
ހއ. ހޯރަފުށީ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހުންނަށް  ،މީހުން ގުޅިގެން ކަމަށާއިދެ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ވަކި އުޞޫލެއްގެ މަތިން މުސާރައާއި އެލަވަންސް 
ނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން  ގަޑިއިރަށްވުރެ  04ކަ

ހއ. ހޯރަފުށީގެ  ،ގަޑި ދެމުންގެންދާ ކަމަށާއިއިތުރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އިތުރު
ބައެއް މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ގޯތި ތަކެއް ބައެއް ގޯތިތައް ބަދަލުގެ ކަންތައްވެސް 
ހަމަޖައްސާފައި ވަނިކޮށް ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހޮވުނުފަހުން އެ ބިންތައް 

 ،ނުދީ އެގޯތިތަކާއިއެފަރާތްތަކުން އަތުލުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް ބަދަލެއްވެސް 
އިންވެގެން އޮތް ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ހޯރަފުށީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 
 ،އުވާލުމާއި ގުޅިގެން ހުސްވެފައިއޮތް އެތަން ހިންގި ބިމުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކާއި 

ވަށާފާރު ތަޅާލުމަށްފަހު މި ބިންތައް ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ފެންނަގޮތަކަށް 
 ،މިގޮތުން އެތަނުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބުނު ގޯއްޗާއި ،ފައިވާ ކަމަށާއިދީ

ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހިންގި ބިމުގެ ކޮޅުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތުގެ އަންހެނުންނަށް 
ދެގޯތި އެއްކޮށްލި އިރު އެއްކޮށްފައިވަނީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް  ،ލިބިފައިއޮތް ގޯއްޗާއި

މީހަކު ކަނޑުން ހޮވި  ،ގެ ގޯއްޗަށް ވާގޮތަށްކަމަށާއިހިންގި ބިންވެސް މި ދެމީހުން 
ބޮޑުވަލެއްގެ ކުޑައެތިކޮޅެއް ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދެއްކުމަށްފަހު އަނެއްބައި 

ރަށުގެ އެހެން  ،މީގެތެރެއިން ބައެއް ،އަމިއްލަ ދޯނީގައި ގެންގުޅެމުންދާކަމަށާއި
ރަފުށީ ބަނދަރު ހަދަމުންގެންދިޔައިރު ހއ. ހޯ ،މީހުންނަށް ވިއްކަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި

މަގު ބައްތި ތައް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރައީސާއި  ،އެތަނުން ނެގި ސަޕްލައި އާއި
ނައިބު ރައީސާއި އިތުރު ފަރާތަކުން ގުޅިގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް 

ތި ނެގުމުގައި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓޮކުން ތަކެ ،ދީފައިވާ ކަމަށާއި
ހއ.ހޯރަފުށީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް  ،އެއްވެސް އުޞޫލެއް ޤަވާޢިދެއް ނޯންނަ ކަމަށާއި
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-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަ

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގޯތިތައް ބަދަލުގެ ކަންތައްވެސް  ބައެއް  ،ހއ.ހޯރަފުށީގެ ބައެއް މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ގޯތިތަކެއް  -4
ހަމަޖައްސާފައި ވަނިކޮށް ރަށު ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން ހޮވުނުފަހުން އެ ބިންތައް އެފަރާތްތަކުން އަތުލުމަށްފަހު 

އިންވެގެން އޮތް ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ހޯރަފުށީ  ،އެފަރާތްތަކަށް ބަދަލެއްވެސް ނުދީ  އެގޯތިތަކާއި
ވަށާފާރު ، ސް ކްލަބް އުވާލުމާއި ގުޅިގެން ހުސްވެފައިއޮތް އެތަން ހިންގި ބިމުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކާއި ސްޕޯޓް 

މިގޮތުން އެތަނުން  ،ތަޅާލުމަށްފަހު މި ބިންތައް ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި
ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހިންގި ބިމުގެ ކޮޅުން އެ ފަރާތުގެ އަންހެނުންނަށް  ،ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބުނު ގޯއްޗާއި

ދެ ގޯތި އެއްކޮށްލިއިރު އެއްކޮށްފައިވަނީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހިންގި ބިންވެސް މި ދެމީހުންގެ  ،ލިބިފައިއޮތް ގޯއްޗާއި 
 ގޯއްޗަށް ވާގޮތަށްކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު.

ހޯރަފުށީގައި އެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރަ ކުރިން ހިންގި  ،ންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަ
ބިން އޮތް ހިސާބުގައި އޮތް ހޯރަފުށީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ދީފައި އޮތް ބިން އޮތް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޯތިތަކަށް 

ނޑުދޮށާ ކައިރީހުރި ގޯތިތަކުގެ މީހު ނޑުދޮށާ ބަދަލުގެނެސްފައި އެވަނީ އެ ސަރަހައްދާ ކައިރީ ގޮ ންގެ ފަރާތުން ގޮ
ކައިރީ ގޯތި އޮންނާތީއާއި ގޯތިތައް ހުރިގޮތުން އެސަރަހައްދުގެ މަގުގޯޅި ބެދިފައި ހުންނަކަމުގެ ޝަކުވާ 

އެ ގޯތިތަކަށް  ،ލިބެމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،މައިގެންކަމަށް ވާތީބަދަލު ގެނައުމަށް ނިން

މީހަކު ކަނޑުން ހޮވި ބޮޑުވަލެއްގެ ކުޑައެތިކޮޅެއް ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދެއްކުމަށްފަހު އަނެއްބައި  -5
މަށް ރަށުގެ އެހެން މީހުންނަށް ވިއްކަމުން ގެންދާ ކަ  ،މީގެތެރެއިން ބައެއް ،އަމިއްލަ ދޯނީގައި ގެންގުޅެމުންދާކަމަށާއި

 ކުރާ ތުހުމަތު.

އެ ކްލަބްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ އެ ކްލަބްގައި ހުރި ތަކެތި އޮފީހާ  ،އުވާލުމާއި ގުޅިގެން
ޙަވާލުނުކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން އެ ކްލަބްގެ 

ޔާއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން އެ ސިޓީއަށް އަދި މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް މަސްއޫލުވެރި
ހއ.ހޯރަފުށީ އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ހެޔޮ އެދޭ  ،ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި

ދެ ފަރާތަކުން ގުޅިގެން ހިންގާ  ،ފަރާތަކުން ހަދިޔާ ކުރި ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް
 ،ބެހެއްޓާފައިވާ ކަމަށާއިއަމިއްލަ ޕްރީ ސްކޫލަކަށް އެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ވަކި އުޞޫލެއްނެތި ގާތްތިމާގެ 
 ،އެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މީހުންނަށާއި

ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ޒިއްމާދާރު އިސްވެރިޔާ ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި އިތުރުގަޑީގެ 
މަޤާމާއި ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ގަދަކަމުން  ،ސާ ނަގަމުންގެންދާ ކަމަށާއިފައި

 ،އެގޮތުން ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ކަންކަން ކުރުވާ ކަމަށާއި
ލުނބޯ ފަދަ އަމިއްލަ ތަކެތި މުވައްޒަފުން ލައްވާ ގަނުވައި އޭގެ ފައިސާ  ،ސިގިރެޓް

ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ހޯރަފުށީގައި  ،ސަރުކާރާއި ،މަށާއިއެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުދޭ ކަ
ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޢިމާރާތެއް އެޅިނަމަވެސް ޢިމާރާތް ނިމުމާއެކު އެ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް 
ނުދީ ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ހޯރަފުށީގައި ހުންނަ ''ރައްޔިތުންގެ ގުދަން'' 

 އުސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ނޑުތެރޭގައި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ހއ.ހަތިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ކަ
ނޑުގަދަވެ މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން  2009 ސެޕްޓެންބަރު  30ވަނަ އަހަރު އަޅާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ކަ
ނޑައިގެން ގޮސް  2010 އޮޔާ ދަމަމުން ދަނިކޮށް އެދުވަހު ހޯރަފުށިން މަހަށް ދިޔަ ފަރާތެއްގެ ދޯނީގެ ގައި ކަ

އެ ދޯނިން އެ ދުވަހު ހޮވި ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއާ  ،މީހުން ހޮވައިގެން އެރަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމާއި
 ،ށް ގެނެސްފައިވާތީއާއިޙަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ސަމާލުކަމަ

ސެޓް ވައު އެއޮފީހަށް ދައްކާފައި ނުވާކަން އެނގިގެން އެކަމާ  02އެދުވަހު އެދޯނީގެ މީހުން ހޮވިތަކެތީގެ ތެރެއިން 
ސެޓް ވަލުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  02ގުޅޭގޮތުން އެ ދެ ފަރާތެއްގެ ބަޔާނެއް ނަގާފައިވާކަމާއި އެ 

ޗަރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފާއަކަށް އެއިދާރާއިން އެންޑް އެގްރިކަލް
މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޖު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހޯރަފުށީ އޮފީހުގެ އެއްވެސް  ،އެދިފައިވާތީ އާއި

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.ނިންމީ

މަގު ބައްތިތައް ކައުންސިލް  ،ހޯރަފުށީ ބަނދަރު ހަދަމުންގެންދިޔައިރު އެތަނުން ނެގި ސަޕްލައި އާއި  -6
ނައިބު ރައީސާއި އިތުރު ފަރާތެއް ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ދީފައިވާ  ،އިދާރާގެ ރައީސާއި

 ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު.

ހއ.ހޯރަފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި  ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
ހޮޅިދަނޑިއާއި އެއްފަރާތަށް ބޮކިހަރުކުރާގޮތަށް  18ތަކެތީގެ ތެރެއިން ދެފަރާތަށް ބޮކިހަރުކުރާގޮތަށް ހަދައިފައި އޮތް 

ނޑި ހޯރަފުށީ ރަށްވެހި ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ބަހަ 11ހަދައިފައި  ވަނަ އަހަރު މި  2013އްޓާފައި ހުރިކަން ހޮޅިދަ
ހއ.ހޯރަފުށީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ބަނދަރުން  ،ކޮމިޝަނުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު

ނެގި އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މަްއސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ  އާއި މި
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނު 1)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމުގައި އެއްވެސް އުޞޫލެއް ގަވާއިދެއް  -7
 ނޯންނަ ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު.

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
ސްޓޮކުންނަގާތަކެތި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޝީޓެއްގައި ލިޔެ އެއެއްޗެއްނެގި މުވައްޒަފަކު ލައްވާ 

ޓުމާ ސޮއިކުރުވާފައިހުންނަކަމާއި އެޝީޓްތައް ފައިލުކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، މިއީ ސްޓޮކް ބެލެހެއް 
ބެހޭގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ޝީޓްތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ އާއި 
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި މި 

 ، ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެއްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލަ
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

އެ ކްލަބްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ އެ ކްލަބްގައި ހުރި  ،ހއ.ހޯރަފުށީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އުވާލުމާއި ގުޅިގެން  -8
ތަކެތި އޮފީހާ ޙަވާލުނުކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން  އެ ކްލަބްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާއަށް ސިޓީ 

 މުން އެ ސިޓީއަށް އަދި މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު.ފޮނުވު 

ހޯރަފުށީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އުވާލުމާގުޅިގެން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
 އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އެ ކުލަބުގައިހުރި ތަކެތި އޮފީހަށް ހަވާލުކުރުމަށް ކުލަބުގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހއ.ހޯރަފުށީ  ،ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލާ ޗެކްކުރިއިރު
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ފެންނަންނެތަތީ އާއި ކްލަބް އުވިގެން ދިޔައިރު އެކްލަބުގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި މި މައްސަލާގައި  ،އެއްޗެއް ނެތްކަން
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

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

 ނިންމީއެވެ.

އުންޑް ހއ.ހޯރަފުށީ އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތަކުން ހަދިޔާ ކުރި ސަ  -9
ދެ ފަރާތަކުން ގުޅިގެން ހިންގާ އަމިއްލަ ޕްރީ ސްކޫލުގައި އެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ބަހައްޓާފައިވާ  ،ސިސްޓަމެއް

އެހެނިހެން  ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ވަކި އުޞޫލެއްނެތި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށާއި ، ކަމަށާއި
 ވާކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު.އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހޯރަފުށީ  ،ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާގުޅުންހުރި ކަމަކަށް ނުވުމާއެކު ،ކަމަކީ

މިހާރު އުވާލާއިފާއިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ  ،ލްގެ އިދާރާއިން ލިބޭނެގޮތް ވެފައިނުވާއިރުކައުންސި
ގައި ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތަކުން ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް  2010ޖޫން  20ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޕްރީސްކޫލަށް 

ން އެނގެން އޮންނާތީއާއި އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކު
އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 
މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީމިންވަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  ންމީއެވެ. މި މައްސަލަ ނި ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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 ނަންބަރު 

ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  -10
މަޤާމާއި ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ގަދަކަމުން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ، ނަގަމުންގެންދާ ކަމަށާއި 
ލުނބޯ ފަދަ އަމިއްލަ ތަކެތި މުވައްޒަފުން ލައްވާ ގަނުވައި އޭގެ  ،ސިގިރެޓް  ،އެގޮތުން ،ކަންކަން ކުރުވާ ކަމަށާއި

 ފައިސާ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުދޭ ކަމަށްބުނެ ކުރާ ތުހުމަތު.

ތުހުމަތުކޮށްފައިވާގޮތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ މަޤާމާއި ނަގާފައިހުރިކަމަކަށް ފާހަ 

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ލައްވައި އަމިއްލަ ކަންކަން ކޮށްފައިވާކަން 
ން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކުން އެކަ ،އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާއިރު

ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހާ ލައްވައި ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ  ،އެނގެން ނެތަތީއާއި
އަދި އެއްފަހަރެއްގައި ލުނބޯކޮޅެއް ހއ.ހޯރަފުށީ  ،ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ބައެއް ފަހަރު މަސް ގަންނަކަމާއި

 ،އުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހާގެ ޙަވާލުގައި މާލެއިން ގަނެގެން ހއ.ހޯރަފުއްޓަން ގެންނޮސްފައިވާކަމާއިކަ
ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އޭނާ ގާތުގައި  ،އެ ތަކެއްޗަށް މިހާރު ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމާއި

މަތްތެރިން އެކަކު އަނެކަކު ގާތުގައި ކަންތައްތަކުގައި ކިޔާ އުޞޫލުންކަމަށް ރަޙް، އެކަންތައްކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮންނާތީ މިކަމުގައި ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތަތީޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ން ގުޅިގެން ހޯރަފުށީގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޢިމާރާތެއް އެޅިނަމަވެސް ޢިމާރާތް ރައްޔިތު  ،ސަރުކާރާއި -11
ނިމުމާއެކު އެ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ނުދީ ހޯރަފުށީގައި ހުންނަ ''ރައްޔިތުންގެ ގުދަން'' އުސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެ 

 މަތު.އެ ޢިމާރާތުން ބާކީވީ ތަކެތި މި ގުދަނަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރާ ތުހު 

ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެންމެ ފަހުން ހޯރަފުށީގައި ހަދާފައިވަނީ ރަށްވެހިގޭ އާޢިމާރާތްކަމާއި އެޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ 

މިއްލަ ތަކެތީގައި ކަމަށްވާތީ އެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ބާކީވި ތަކެތި މަސައްކަތް ކުރިފަރާތުގެ އަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި އެޢިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިން އެތަނުގައި ހުރި ރަށްވެހިގޭގެ 

ކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް  ލިބިފައިވާ ބައު ޢިމާރާތް ރޫޅާލުމުން ހުރި ތަކެތި މިހާރުވަނީ ނީލަންކިޔާ ނިމިފައި 
 ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮންނައިރު

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1( ގެ )މާއްދާގެ )ހ

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ  ،މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރުމި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބުރި ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް  6ޢިދާ ޚިލާފަށް ހެންވޭރު ގޯއްޗެއްގައި ގަވާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި 
އެގޮތުން އޭނާ އަމިއްލައަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ކުރެހުމެއް ސިޓީ ކައުންސިލަށް 

ފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ ބޭނުންވާ އަދި އޭނާގެ މަގާމުގެ ނު  ،ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި
މުވައްޒަފުން ލައްވައި އެ ކުރެހުން ޗެކްކުރުވާފައިވާކަމަށާއި އެ ކުރެހުމުގައި 
މައްސަލަތަކެއް ހުއްޓައި އެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ޔުނިޓްގެ 

 އެ ކުރެހުމުގައިވާ ގޯއްޗަކާ އިންވެގެން  ،މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދައްކާފައިވާކަމަށާއި
އޮތް މަގުގެ ފުޅާމިން ޖަހާފައިވަނީވެސް ނުބައިކޮށްކަމަށާއި އަދި މާލެ ސިޓީ 
ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަކީ އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ 
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 ނަންބަރު 

އޭނާ އެކަން ކުރަނީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު  ،ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވެސް ނޫންކަމަށާއި
 .ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

 ،ކ.ގުޅިއަކީ ބިމުގެ ދަތިކަން ހުރި ރަށަކަށްވާތީ  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ބިން ، ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް ގޯއްޗަށް ބޭނުންވެފައިވަނިކޮށް

ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގެ  ދޫކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން
ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ  2013ޝަކުވާގައި ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށްޓަކައި ކ.ގުޅިން ބިން ދޫކުރުމަށް 

 ،ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ގައި ގުޅީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ  2013ޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައި އޮކްޓޫބަރު ގެސް
 ،އިޢުލާނަކީ ރަށު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު

ނޑައެޅުއްވުމުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި  ،ން އެ ބޭނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
ގުޅީ ކައުންސިލްގެ ސާފު އަޤުލަބިއްޔަތުން ނިންމައިގެން  ،ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

 ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަން އެނގެއެވެ.

އުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ފަހުން ކ.ގުޅީގެ ބިން ދޫކުރާނެ ބޭނުންތަކާމެދު ކަ ،މީގެ އިތުރުން
ރައްޔިތުން އިންތިޚާބްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދެވޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ  ،ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް

ނޑައެޅުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެކަމު ން ވަކި ފަރާތަކަށް ދަށުން ރަށު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ވަކި ކަމަކަށް ބިން ކަ
މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި  ،ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުންކަމަށް ނުބެލެވޭނެތީއާއި

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ކަމެއް  ،ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑުދޮށުން ކ.ގުޅީގައި ގެސްޓްހައުސްއެ  5000އް ހެދުމަށްޓަކައި ގުޅީ އުތުރު ފަރާތު ގޮ
ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވަނީ  2012އަކަފޫޓުގެ ބިން ކ.ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެކަމަށް ނެގި 
ދުކަމުން އެބިން ދޫނުކުރުމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރާ ކޮމިޓީން އެރަށުން ބިން މަ 

ގައި  2013އޭޕްރިލް  ،ނިންމާފައިވަނިކޮށް އެ ކޮމިޓީއަށްވެސް ނާންގައި ކަމަށާއި
ގެސްޓްހައުސް  ،އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް 4000ގުޅީ އިރުދެކުނުކޮޅުން 

މިކަމާ ގުޅިގެން  ،އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ދޭން މަސައްކަތް ކުރުމުން
ންސިލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ގުޅީގެ ގޯތި ގެދޮރު އެޅުމަށް ބިން ރައްޔިތުން ކައު

ދޫނުކޮށް އެއްވެސް ބިމެއް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދޫނުކުރުމަށް އެބައްދަލުވުމުގައި 
ގައި އަނެއްކާވެސް ގެސްޓްހައުސް  2013އަދި އޮކްޓޯބަރު  ،އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި

އް ދިނުމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތް އެޅުމަށްޓަކައި އިއުލާންކޮށް ބިމެ
 ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ނަންބަރު 

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ތާރީޙްގެ ކުރިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޙްގެ ކުރިން  ،ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް
އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި  6000މުނިސިޕަލްޓީގެ ފަރާތުން މާލޭ 

އެބިން ދޫކުރުމަށް ފުރަތަމަ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން ދެވަނަ އެއްބަސްވުމެއް  ހަދާ އެބިން 
ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފައިވާކަ

އެއްގޮތަށް ކުލި ދައްކާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ  ،ވެސްއަދި ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަ
ގައި  2008ޑިސެންބަރު  15ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު 

ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުލި ދައްކާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 
ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް  ، ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އުފެދުނު ފަހުންފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ތިލަފުށީ

ކުލި  ،ބިމުގެ ތެރެއިން އެއް ބިމަށް ކުލި ދައްކާ ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް 05ދޫކޮށްފައިވާ 
މިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކާފައިނުވާ ބިންތަކުގެ ކުލީގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން ލި

 170ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ނަންބަރު ބިމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެ ބިމާ ދިމާލުން ބިމެއް ހިއްކާފައިވާ ކަމަށް  79ނަންބަރު ބިން 

ނަންބަރު ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  170އެ ކުންފުންޏަށް  ،ނަމަވެސްބުނެފައިވީ
އެ  ،އެފަދަ ބިމެއް އެހެން ބިމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަންވެސް އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ،ރެކޯޑްތަކުން ނުދައްކާ ކަމަށާއި

މެއް ހިއްކާފައިނުވާ ކަމަށް ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބިމަކާ ދިމާލުން ބި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް  ،ސިޓީއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ، މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ބާޖް ބަނދެ ހެދުންފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން 
)ދެހާސް(  2000އަހަރު ކުރިން ކ.ތިލަފުށިން ކުއްޔަށް ހިފާފައި އޮންނަ  09މީގެ 

އަހަރު  05ނަންބަރު ބިމަށް( ކުލި ނުދައްކާތާ މިހާރު  170އަކަފޫޓްގެ ބިމަށް )
ނަންބަރު ބިން ކުއްޔަށް ދިންތާ ކުރީކޮޅު އެ  170އެ ކުންފުންޏަށް  ،ވެއްޖެ ކަމަށާއި

ނޑުދޮށާ ދިމާލަށް އޮތް ސަރަހައްދު އެ  ބިމުގެ ކުރިމަތިން މަގުގެ އެއްފަޅީގައި ގޮ
ން ކުރުމަށްޓަކައި ތިލަފުށީ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނު 

އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް  09އޭގެ ފަހުން  ،ކޯޕަރޭޝަނުން ދިންނަމަވެސް
އެ ސަރަހައްދާ  ،ހިލޭ ސާބަހަށް އެ ސަރަހައްދު އެ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި

ނޑުދޮށުންވެސް ބޮޑުބައެއް އެ ކުންފުނިން ހިއްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ   ގުޅުވައިގެން ގޮ
 މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ބިމަކަށް ދައްކަންޖެހޭ  04ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން  ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ،ނަމަވެސް
)ދެމިލިއަން ހަލައްކަ  2,635,323.79ގެ ނިޔަލަށް ނުދައްކާވާ  2018ސެޕްޓެންބަރު  05ފައިސާ ތެރެއިން 

ދުމަށް ގްރޭޓަރ ތިރީސްފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަނުވަ ލާރި( ރުފިޔާ ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯ 
 މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް އަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

 ،ފުލިދޫ ރކ.ކޮމިޓީން އިންޖީނުގެއަށް މަސައްކަތު މީހަކު ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  .1
އެ ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އިންޓަރވިއުނުކޮށް  ،ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު  5ވަޒީފާއަށް  އެ 

 ކައުންސިލަރގެ ގާތް ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް  ،މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ،މާތު ލިބިފައިނުވާތީކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫ

ވަޠަނިއްޔާގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވެސް ޖަމާވަމުންދަނީ ކުރީގެ ކައުންސިލަރގެ  .2
 .އެކައުންޓްތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ނިއްޔާ އަދި ދިރާގުން ވ.ފުލިދޫ ވަޠަ ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އިންޖީނުގޭގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލަރ ޙަވާލުވި ފައިސާތައް 

ވަޠަނިއްޔާ ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް  ،ފުލިދޫ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
ވަޠަނިއްޔާ އާއި ދިރާގުން  ،އިސާ ކުރީގެ ކައުންސިލަރގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރާކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއިލިބޭ ފަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،މުޢާމަލާތުކުރަނީ ޗެކުންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

މަސް ދުވަހަށް  5އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ފުލިދޫއިން ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ހަރުގެވަޅަކީ 
 ،ރކ.ކޮމިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ހަރުގެވަޅުގެ އެއެގްރިމެންޓުގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ

ފުލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެ ބިމުން ފައިސާއެއް ލިބިފައިނުވާ  ،އިތުރުވި ދުވަސްތަކަށް
ފުލިދޫ ރކ.ކޮމިޓީން އިންޖީނުގެއަށް މަސައްކަތު މީހަކު ބޭނުންވެގެން  ،ކަމަށާއި

އެ  ،ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު 5އެ ވަޒީފާއަށް  ،ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އިންޓަރވިއުނުކޮށް ކުރީގެ ކައުންސިލަރގެ ގާތް 

ވަޠަނިއްޔާގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވެސް  ،ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި
 ޖަމާވަމުންދަނީ ކުރީގެ ކައުންސިލަރގެ އެކައުންޓްތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ންމީއެވެ.ނި

އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާގައި  2011ޖޫން  14އްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރެކޯޑްސް ބެލެހެ

ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ފަހަރު މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށް 
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ،ވާތީއަންދާސީހިސާބު ހޯދައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްގެންކަމަށް 

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލޭބަރުން ހޯދުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ 
ގެންނަ ކޮންމެ  ،ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އެއްވެސް އެގްރިމެންޓެއް ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި

 ނާޖާއިޒު ފައިދާ އެކަމުގައި އުޅޭ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަށް ،ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް
 ލިބޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

79 

ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
)ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ކުޑަ މަސައްކަތްތައް  25000ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ،ލުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއިޙަވާ
މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި މި މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
ނޑައަޅައިއެކުލެވިގެން   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތްތައް ކުރުވަމުންދަނީ ފ.ފީއަލީ 
 ،ކައުންސިލްގެ ދެބޭންގެ ދެދަރި ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏަކާ  ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި

 އިތުރު ފަރާތްތައް ތިބި ނަމަވެސް ރަށުގައި އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކޮށްދޭ
މީހުންގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި އަދި  3ކޯޓޭޝަން ހޯދަނީ ހަމައެކަނި އެ ކުންފުނީގެ 

މިހާރު ކުރަމުންދާ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ތަށިމުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 
 ކުރުވަމުންދަނީވެސް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ  ،އްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރުމި މަ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި

ދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ފުރިހަމަ 
މި މަސައްކަތަށް  ،މަވެސްމަޢުލޫމާތާއި އުޞޫލުތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީ ނަ

ވަނަ އަހަރު ޓީޗަރުން  2013 ،ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް ހަނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
 2011ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވިއްކާފައިވާ ބިޑްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ 

ވަނަ އަހަރު މި މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުނިތަކަށް ސީދާ ފައިދާ ހޯދައިދޭގޮތަށް ފަރުމާ 
 ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ކައުންސިލަރ އިސްވެހުރެ ނާލާފުށީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ އިންޖީނުތައް އެއްވެސް މ.ނާލާފުށި  -1
)އަށްޑިހަދެހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުވިކަމަށް  82,000އެކަމަށް  ،އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާނުލައި އޯވަރހޯލް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި

 އިވާ ތުހުމަތު. ނާލާފުށި އޮފީހުން ޢާންމުކުރި ބަޖެޓް ރިޕޯޓުގައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފަ 

މ.ނާލާފުށީ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކިލޯވޯޓުގެ ޖެނެރޭޓަރެއް  60 ،ކިލޯ ވޯޓުގެ ކަމިންސް ޖަނަރޭޓަރ އޯވަހޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި 40

ޓް ކުންފުންޏަކުން ކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރިކާބަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެ
އެ އިންޖީނުތައް އޯވަރހޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާން  ،ނަމަވެސް

ވެ. މ.ނާލާފުށީ ކޮށްގެންކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެ
ކިލޯ ވޯޓުގެ ކަމިންސް ޖަނަރޭޓަރ އޯވަހޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  40އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ 

ކުރުމަށްޓަކައި އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވެއެވެ. ނާލާފުށީ އިންޖީނުގޭގެ 
)އަށްޑިހަތިންހާސް  83423.00މަރާމާތު ކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ  ޖަނަރޭޓަރު  1 ،ޖަނަރޭޓަރުތައް ސަރވިސްކުރުމާއި

ހަތަރުސަތޭކަ ތޭވިސް( ރުފިޔާ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ 
ހަލާކުވެގެން ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އިންޖީނު  2009ފަރާތުން ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނޑައިގެން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ކުއްލިއަކަށް އިންޖީނު އޯވަރހޯލްކުރަން މަޖުބޫރުވުމާ ގުޅިގެން  ރަށުން ކަރަންޓް ކަ
 ،އެވަގުތު މ.މުލީގައި ހުރި އިންޖިނިއަރަކު ގެނެސްގެން އިންޖީނު މަރާމަތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި

ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އިންޖީނު  ،ވެޓް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އައި މީހެއްކަމަށާއިއެއީ އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައި
 ،އޯވަރހޯލްކުރަންޖެހެނީ އިންޖީނު ހަލާކުވެގެން ރަށުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިޔުމާއި ގުޅިގެންކަމަށްވާތީއާއި

މ.ނާލާފުށީ ކައުންސިލަރ އިސްވެހުރެ ނާލާފުށީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ 
 ،ވަރހޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއިއިންޖީނުތައް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާނުލައި އޯ

ރުފިޔާ ޚަރަދުވިކަމަށް ނާލާފުށީއޮފީހުން ޢާންމުކުރި ބަޖެޓް  82,000.00އެކަމަށް 
މ.ނާލާފުށީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  ،ރިޕޯޓުގައިވާ ކަމަށާއި

ފިޔާއާއި ރު 2,500.00މީހުންގެ މުސާރައަކީ  3އެ  ،މުވައްޒަފުންކަމަށާއި 3ތިބެނީ 
އެންމެފަހުން ނެރުނު  ،ރުފިޔާކަމަށް ވީނަމަވެސް 1,500.00ރުފިޔާއާއި  2,000.00

ރުފިޔާ  11,500.00ބަޖެޓު ރިޕޯޓުގައި އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް 
މ.ނާލާފުށީ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިއްކުމުގެ  ،ޚަރަދުވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

 ،ޔިތުންގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށާއިމައްސައްކަތަށް ރައް
ރައްޔިތުންނާ  ،ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެ މަސައްކަތް  ،އެއްވެސް މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި
ނޑަށް  ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މ.ނާލާފުށީ ބޯޅަދަ

ފަސްއެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން 
 ،ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ނުޖެހޭނެކަމަށާއި

ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުމެއްގައިވާ ގޮތުން އެ މަސައްކަތަށް 
ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމަށް ބުނާ  80,000.00އްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ރަ

 މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ގެން އެސްޓިމޭޓް ލިބިގެން އޯވަރހޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިއުލާންކުރެވިފައި ނުވަނީ އިއުލާންކޮށް 
އެމަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ނުލިބި ދުވަސްތަކެއް ވެދާނެތީކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް  ،ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެބެލެވޭނެ ހެއްކެ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މި ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މީހުންގެ  3އެ  ،މުވައްޒަފުންކަމަށާއި 3މ.ނާލާފުށި އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބެނީ  -2
)އެއްހާސް  1,500 ،)ދެހާސް( ރުފިޔާއާއި 2,000 ،)ދެހާސްފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި  2,500މުސާރައަކީ 

އެންމެފަހުން ނެރުނު ބަޖެޓު ރިޕޯޓުގައި އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންގެ  ،ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާކަމަށް ވީނަމަވެސް
)އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޚަރަދުވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ  11,500މުސާރައަށް 
 ތުހުމަތު. 

އެންމެފަހުން  ،ލައިގެ ޝަކުވާގައިމި މައްސަ ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
)އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ(  11,500ނެރުނު ބަޖެޓު ރިޕޯޓުގައި މ.ނާލާފުށި އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް 

)އެގާރަހާސް  11،500.00އިންޖީނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް  ،ރުފިޔާ ޚަރަދުވިކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް
ޔާ ޚަރަދުވެފައިވަނީ ކޮން މަހެއްގައިތޯ ބެލިއިރު އެއްވެސް މަހެއްގައި އެއަދަދަށް މުސާރައަށް ފަސްސަތޭކަ( ރުފި 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް  ،ޚަރަދުވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ންބަރު ޤާނޫނު ނަ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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 ނަންބަރު 

މުގެ މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއްކުރަން މ.ނާލާފުށީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިއްކު  -3
ރައްޔިތުންނާ އެއްވެސް  ،ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،ނުޖެހޭނެކަމަށާއި

ށްގެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެމަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާ ހަވާލުކޮ  ،މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއްނެތި 
 ،ކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި މ.ނާލާފުށީ ބޯޅަދަނޑަށް ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއްކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި

ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ  ،ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް 
)އަށްޑިހަހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން  80,000އްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން މަސައްކަތަށް ރަ  ލިޔުމެއްގައިވާގޮތުން އެ 

 އެނގޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މ.ނާލާފުށީ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިއްކުމުގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ބަޖެޓުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރިކަން އެނގޭކަށް މަސައްކަތަށް މ.ނާލާފުށީ އޮފީހުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ 

ނޑުގެ މަސައްކަތުގެ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ  ނެތެވެ. ފުޓުބޯޅަ ދަ
( )ފަސްދޮޅަސް ހާސް 60,000/-ގެ ތާރީޚުގައި ފާލަން މަރާމާތު ފައިސާއިން 2009އޮކްޓޯބަރ  20ފޮތުގައި 
)ވިހި ހާސް( ރުފިޔާ ބޯޅަ ދަނޑު  20,000/-ފެންތާނގީތައް ހިޔާކުރުމަށް ދެއްވި ފައިސާގެ ތެރެއިން  ،ރުފިޔާއާއި

ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ފާލަން މަރާމާތު ފައިސާއިން 
ޚަރަދު ކުރުމަށް މެދުޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ކަމާއި ފެންތާނގީ ހިޔާކުރުމަށް ދީފައިވާ ފައިސާއިން 

ކުރުމަށް އަތޮޅުއޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނާލާފުށީ ގިރަމުންދާތީވެ އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ  ޚަރަދު
 ،ގޮތުން ރަށްވަށާ ފަސްއެޅުމަށް ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށާއި

ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަށް  ،ރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތެއްކަމަށާއިރަށްވަށާ ފަސްއެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސަ
އެ ފައިސާއަކީ  ،)އަށްޑިހަ ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރިކަމަށާއި 80,000/-ފަސްއެޅުމަށްޓަކައި ރަށު އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ބާކީ ފައިސާގެ ތެރެއިން  )ފަސްދޮޅަސް ހާސް(  60,000/-ފާލަން މަރާމާތުކުރުމަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ބާކީ ފައިސާގެ ތެރެއިން  ،ރުފިޔާއާއި )ވިހި  20,000/-ފެންތާނގީތައް ހިޔާކުރުމަށް ކަ

މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ހުއްދަ ހޯދާފައިވާކަމަށް  ،ހާސް( ރުފިޔާކަމަށާއި



 

88 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
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 ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޑްރަގް ކޯޓަށް ސޯފާސެޓެއް ގަންނަން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ނޮވެމްބަރ  435-A4/2012/32  (22(IUL)ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:                

އެ މަސައްކަތް  ،ފަރާތާތަކުން އެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 03( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2012
ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަށް އެންމެބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،ށްފައިވީ ނަމަވެސްޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮ
އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ،ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް
ނޑައަޅާފައިވާގޮ  އިވެލުއޭޝަނުން  ،ތަށް ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުންޝީޓުގައި ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރަން ކަ

އެ މުދަލުގެ  ،އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތަތީއާއި
ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މުދާ އެ ކޯޓަށް ލިބުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން ޑްރަގް ކޯޓުގެ  ،އެނގެންއޮތުމުން
މި މައްސަލަ  ،މެމްބަރުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތީއާއިއިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުނުވާތީ
ބަރުގައިވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

( ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 1+2+3ޑްރަގް ކޯޓަށް ސޯފާސެޓެއް )
(IUL)435-A4/2012/32  ަފަރާތުގެ  03ހެޅި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށ

އެންމެކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް އެ މަސައްކަތް  ،ތެރެއިން
ޙަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް އެ 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  

83 

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމްގައި ޓައިލްސް  ،ގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަ
 MS/2010/12ޖެހުމަށާއި އެ ސްކޫލުގައި ފާޚާނާބަރިއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރު 

ސްދީފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މާކ2010ްނޮވެމްބަރ  23)

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކްލާސްރޫމްގައި ޓައިލްސް ޖެހުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ 
ރާތުން އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނީގެ ފަ 

މަޢުލޫމާތެއް ސާފުނުކޮށް އެއަށްވުރެ އަގުބޮޑުކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް އެމަސައްކަތް 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނޑާ އެއްގޮތަށް މާކްސްދިނުމުން  ނޑާ ތަފާތުކޮށްކަމާއި އެހެންކަމުން އެ މިންގަ ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ މާކްސްދިނުމަށް ކަ
އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އެ ސްކޫލްގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންކަން  ،ނިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސްކުންފު
ސްކޫލްގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަކީ  ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ "ސަރުކާރު  12ވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓު 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މި މައްސަލާގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ  ،ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފަކު" ކަމުގައި ނުވާތީ

ޑުގައި ހިމެނޭ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ބޯ ،ބަޔާންނަގައިގެން މި މައްސަލަ ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކަމުގައިވީނަމަވެސް
 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއްކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ ބަރިއެއް ހެދުމުގެ  ،ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
 ،މަސައްކަތަށްވެސް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި

އެމަސައްކަތްވެސް ދީފައިވަނީ މިދެންނެވި އުޞޫލުން ކަމަށް ބުނާ  ،ނަމަވެސް
 މައްސަލަ.

މާލޭގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
)IUL)30-ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނާސަރީއަށް ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރ ކޮށްދޭނެ 

C/30/2010/1020 (10  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތައް 2010ނޮވެމްބަރ )
ނޑައަޅާފައިވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އަގުގެ ބަޔަށް ދިނުމަށް ކަ

ފުލްކޮށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާކަމާއި އަގުގެ ޕޮއިންޓް 
 ،ބައިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީވެސް އެ ކުންފުންޏަށްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ 
އިވެލުއޭޝަނުގައި ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެ ކުންފުންޏަށް  ،އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު

ންގައިދޭނެ އެއްވެސް އެ ކުންފުނީގެ ތަޖްރިބާ އަ ،އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދީފައިނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި
ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ދޭންނުޖެހޭކަން  ،އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،ލިޔުމެއް

 ،ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

މާލޭގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނާސަރީއަށް 
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު                    ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރ 

C/30/2010/1020-IUL)30( (10  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2010ނޮވެމްބަރ )25 
 ،ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިކަމަށާއި 9ވަނަ ދުވަހު  2010ނޮވެމްބަރު 

 ،މެ ކުޑަ އަގަށްވެފައިއޭގެތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި އަގަކީ އެން
)ފަންސާސް  50,000އަދި މުދާ ކްލިއަރކުރުމަށް ޑިއުޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 

ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫންނަމަ ބިލް ކުރާގޮތަށް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޑިއުޓީ 
 ،ދައްކައި ދެވޭނެކަންވެސް އެ އަންދާސީހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެކަމަށާއި

ސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ވުރެ ބޮޑުއަގެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެ
 ކުންފުންޏަކުން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް މުޅި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް 
ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ އެ މަސައްކަތް އެ 

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް  ،ކުންފުންޏަށް ނުލިބޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު
ފައިވަނީ އަގުގެ ބައިންނާއި ތަޖުރިބާގެ ބައި އެއްކޮށްލުމުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު އެގްރިކަލްޗަރުން ނިންމާ

  ،ފަރާތާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން އެކިއެކި ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެކުރާ މުދާ 
 ، ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ފަހުން ކުރުވާފައިވަނީކްލިއަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަކެތި ކުލިއަރކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 
އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ  ،އެނގޭތީއާއިހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކާހުރެކަން ލިޔެކިޔުމުން 

ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވަނީ އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކެއް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ލިބިފައިނުވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަ 25
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .ނިންމީއެވެ

ންފުނިތަކެއްގެ ވެހިކަލްތައް މާލޭގެ ކުނިގޮޑުގެ ކުނި އުކުމަށް އަމިއްލަ ކު
ވަނަ ދުވަހުގެރޭގައި  2011މެއި  03ބޭނުންކޮށްގެން ކުނި އުކާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކުނިތައް އުކަނީ އެ ކުންފުންޏަކަށް  ،ލިބުނުކަމަށާއި
އެ ވެހިކަލްތަކުގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ  ،ހާސް ރުފިޔާ ދީގެން ކަމަށާއި 50ދުވާލަކު 

 ބަދަލުގައި ޖަހާފައި ހުންނަނީ ސަރުކާރުގެ ބޯޑުކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

86 

ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ވާ ކޯހަށް ހޮވިފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ އެޖެންސީ )ޖައިކާ( އިން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި

ގެ ކޯހަކަށް މާލެ ސިޓީ ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ )ޖައިކާ(
ކައުންސިލުން ހޮވުނު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާސްޕޯޓް ވިސާ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެ ދެ މުވައްޒަފުން ޖަޕާނަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ވިސާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ،ދެ މުވައްޒަފުންކަމާއި
އް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ވިސާ ނެގުމުގެ ކަންތައްތަ ،އެ ދެ މުވައްޒަފުންގެ ޓިކެޓު ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ،އަންގައި

ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރުން ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާކަން 
  ،ޖައިކާގެ ފަރާތުން އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު

ހަމަޖެހިފައިވާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޓެކްނީކް  ޖައިކާއިން ހިންގުމަށް  ،އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު
 04އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރަން ކަނޑައަޅާ  ،ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާތީ

 ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޮނުވައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް
އެކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެ ސިޓީ  ،އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދުމުންޔޫތް 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ  04ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް  02މުވައްޒަފުންނާއި  02ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން 
ންޑިޑޭޓުންނަށްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ކެ 02އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  ،އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅީ

  ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ އިން އަންގާފައި ނުވާތީކަމާއި ،ރިސޯސަސް

ވޭސްޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި އިދާރީ ގޮތުން އަދާކުރާ ބަޔަކީ 
މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި  02ވެރިކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކައުންސިލަރުން ކަމުގައިވާތީ ޖައިކާގެ ކޯހުގައި ބައި

ކައުންސިލަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން  02
 އެފެއާޒް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ދެ ސިޓީއަކުން އެދިފައިވިނަމަވެސް

އަދި އެ ކޯހުގެ ފުރުސަތު މާލޭ  ،މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް ސިޓީއަކަށް ޖަވާބު ދީފައިނުވާތީއާއި
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިންވެސް އެކަމުގައި  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ،ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދިން

 ،ކުރާނެ ގޮތެއް އަންގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރުމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެން ޢަމަލު

ޖައިކާގެ ކޯހަށް ހޮވުނު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ފުރާފައިވާކަން 
ދެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ކޯހުގައި ދެވޭގޮތް ނުވީ ވިސާ ނެގުމުގެ ކަންކަން މާލޭ ސިޓީ  ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

ޖަހަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ނުފޮނުވައިގެން 
ގައި ޖައިކާއިން ޓިކެޓް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް  20ކޯހަށް ދެވޭގޮތް ނުވިއިރު އޯގަސްޓް 

  މައްސަލަ.ބުނާ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނުކުރުމުގެ ސަބަބުންކަން ސާބިތުކުރެވޭ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައިފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މި މައްސަލަ  ، ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .ނިންމީއެވެ

ރ.އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތު ކުރުމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި 
އެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި

މަވެސް އެ މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމުގައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުވެފައިވީ ނަ
ކައުންސިލްގެ  ،އިތުރުވެފައިވާކަން ނުހިމަނާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި

ރައީސަކީ މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި 
 މައްސަލަ.
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ޝަކުވާގައި ބުނާ ރޯވިންގ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ  ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
ޖުލައި އަދި އޯގަސްޓްމަހުގެ  ،ޖޫން ،ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 2010އައްޑޫ އަށް ނިޞްބަތްވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ވާތީ އާއި 

ން ބޭރު ފަރާތެއް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ ގދ.ތިނަދޫގައި ރޯވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއި ،ނިޔަލަށް
)ތިރީސް ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަނަރަ(  33,915.00އެ މަސްތަކުގެ ޕޮކެޓްމަނީއަށާއި ކޮއްތު ފައިސާއަށް ޖުމްލަ 

ރުފިޔާ މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރޯވިން ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެ 
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  ،ޔާއަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވާތީޖަމްޢިއް

 

މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ގދ.ތިނަދޫގައި ހިންގާ އަމިއްލަ 
 7ރޯވިންގ ޖަމްޢިއްޔާއެއް މެދުވެރިވެގެން ތިނަދޫއަށް އައިސްތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 

އަދި ޕްރޮވިންސް  ، މީހުން ގޮވައިގެން ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ އުޅަނދުގައިވަރަކަށް
މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިކޮށްގެން އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް  4އޮފީހުގެ 

މިގޮތަށް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ކަމެއްގައި ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު  ،ހަދާފައިވާކަމަށާއި
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ  ،ޒަފުން ގޮވައިގެން ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުގައިސަރުކާރުގެ މުވައް

މިދެންނެވި ޖަމްޢިއްޔާގެ  ،ދަތުރު ކުރުމަކީ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި
ޙަރަކާތްތައް އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ލޯންޗް ނުވަތަ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

މަހެއްހައި ދުވަހުގެތެރޭގައި ޢުމަރު ޖަމާލު  3އެހެނިހެން އުޅަނދުގައި ވޭތުވެދިޔަ 
 އެތަކެއް އަމިއްލަ ދަތުރުކޮށް ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ތ.އޮމަދޫގެ ކަމިންސް ޖަނަރޭޓަރ އޯވަރހޯލްކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ  .1
ނަމަވެސް އެފަރާތަކީ ސައުތް ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް )އެސް.ޔޫ.އެލް(ގެ ޑިރެކްޓަރގެ  ،އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށާއި

ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ބިޑް އެވޯޑްކޮށް އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ، ފަރާތަކަށްވާތީ
 މައްސަލަ.

ތ.އޮމަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ  ، ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
ކަމިންސް ޖަނަރޭޓަރު އޯވަރހޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެސް.ޔޫ.އެލް އިން ފުރަތަމަ ކުރި ނަންބަރު 

SCUL/2010/Ad-018 (13  ްއިޢުލާނާ ގުޅޭ ރިކުއަރމަންޓް ހަމަނުވާތ2010ީމާރޗ )،  ުއެ އިޢުލާނ
( އިޢުލާނުން އެ މަސައްކަތަށް 2010އޭޕްރީލް  14) SCUL/2010/AD/28ފުނީގެ ނަންބަރު އެ ކުން  ،ބާޠިލްކޮށް

އެ  ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި
ޖޫން  SCUL/AD/2010/56 (16މަސައްކަތަށް އެ ކުންފުނިން ކުރި ތިންވަނަ )އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ނަންބަރު 

ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތަށް  02(( އިޢުލާނުން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހެޅި 2010
އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި  ،އެންމެ ކުޑަކޮށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

އިދާއެއް ހޯދައިދޭން އެސް.ޔޫ.އެލްގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފަ
މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް  ،ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތީއާއި
 25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

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

-ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް )އެސް.ޔޫ.އެލް(ގައި އުޅޭ ޑިރެކްޓަރއާއި ނޮން ސައުތް
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރއާ ދެމީހުން ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް 

އެގޮތުން ކުންފުންޏަށް ޑިރެކްޓަރ ގަންނަ  ،ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި
ޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ކުންފުނީގެ އެގް-ސްޕެއަރޕާޓްސްތަކުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ނޮން

އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގުޅާކަމީ އެކަމުގައި ކޮންމެވެސް ސިއްރުތަކެއްވާނެކަމެއް 
ތ.އޮމަދޫގެ ކަމިންސް ޖަނަރޭޓަރ އޯވަރހޯލްކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށްކުރި  ،ކަމަށާއި

 އެފަރާތަކީ ނަމަވެސް ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ އެންމެފަރާތަކުން ކަމަށާއި
ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ބިޑް  ،ޑިރެކްޓަރގެ ތިމާގެ ފަރާތަކަށްވުމުން 

ކުންފުނީގެ ބޯޑް މެމްބަރެއްގެ  ،އެވޯޑްކޮށް އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި
 ،ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމާއި ،ގޮތުގައިހުރެ ޕާޗޭސް އޯޑަރތައް ތައްޔާރުކޮށް ތަކެތިގަތުމާއި

ވަކިތަނަކުން އެއްޗެހި ގަންނަން އެންގުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން  ،ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި
 މައްސަލަ.  މިދެންނެވި ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އޮތްކަމެއް ކަމަށް ބުނާ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ޕާޗޭސް އޯޑަރތައް ތައްޔާރުކޮށް . އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ބޯޑް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ އެ ކުންފު 2
ވަކިތަނަކުން އެއްޗެހި ގަންނަން އަންގަނީ  ،ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި   ،ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމާއި ،ތަކެތިގަތުމާއި

 އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އެކަމުގައި އިންނާތީކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ބޯޑް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ  ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
 ،ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމާއި ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ ހުރެ އެ ކުންފުނީގެ ޕާޗޭސް އޯޑަރތައް ތައްޔާރުކޮށް ތަކެތިގަތުމާއި

ގަނީ އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އެކަމުގައި ވަކިތަނަކުން އެއްޗެހި ގަންނަން އަން ،ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބައެއް ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ތަކުގައާއި ޗެކްތަކުގައި  ،އޮންނާތީކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު

ގައާިއ އެ ޕާރޗޭސް އޯޑަރުތަކު  ،އެޕްރޫވްކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު
ޗެކްތަކުގައި އެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނުގެތަކަށް 

އެ ކުންފުނީގެ  ،ހޯދަންޖެހޭ މުދާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްދަނީ އެފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށްވާތީއާއި
ށްފައިވާ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އެފަރާތް ހިމެނޭތީކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފާސްކޮ

ވަކި  ،ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ގަނެފައިވާ ތަކެތީގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި
ތަކެތި  ،ނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއިކުންފުންޏަކުން ތަކެތި ގަތުމަށް ޑިރެކްޓަރ އަންގާފައިވާކަން އެނގޭ

މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރ  ،ގަނެފައިވަނީ އެކި ފަހަރު އެކި ކުންފުނިތަކުންކަން އެނގޭތީއާއި
އް ވަކި ފަރާތަކަށް އަދި އަމިއްލަ ފައިދާއަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްނުކޮށް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ފައިސާ  .1
 ނަގާފައިކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް މ.އަތޮޅު އޮފީހާއި  2005ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުން 2003
މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ  1.3އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން މަދުވެފައިވާ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
 ނަގާފައިވާކަން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން ފައިސާ

އެ މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކޮށްކަން  ،އެނގެން އޮތްނަމަވެސް
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ރީނާ ލިބިފައިނުވާތީސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް މިހާތަނަށް ހެއްކާ ޤަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ފޮނުވުމުގެ  .2
 ބަދަލުގައި އޮފީހުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

ތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު އަ ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ފައިސާ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އޮފީހުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން 

 އެ ފައިސާއިން އަމިއްލަ އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން  ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްއިރު
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅަ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އިކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އަތޮޅުގޭގެ ކޮއްތު ހުއްޓާލިއިރު ބާކީ ހުރި ފައިސާއަށް ވީނުވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.  .3

އެ އައިޓަމްގައި  ،އަތޮޅުގޭގެ ކޮއްތު ހުއްޓާލިއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެ ފައިސާއިން އަތޮޅު  ،ތްކަން އަތޮޅުގޭގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގުނުނަމަވެސްފައިސާ ނެ

ގޭގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25 ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ

 ،ނިންމައި މި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި
ވެގެން އަތޮޅު އޮފީހުގައި ފައިސާ އަތޮޅު ލޯންޗު ފަރަށް އަރައިގެން ދެ އިންޖީނު ހަލާކު 

ލައްކައަށްވުރެ  2ނެތިގެން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ ފައިސާއިން ނެގި 
އެ ދެ އިންޖީނު  ،ގިނަ ފައިސާ އަނބުރާ އަތޮޅު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި

ތިލަފުށީގައި އެތައް ދުވަހެއްވަންދެން ބޭއްވުމަށްފަހު ނުއަގުގައި ނީލަމުގައި 
އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި  ،ވިއްކާލައިފައިވާކަމަށާއި

އަތޮޅު ގޭގެ  ،މަސައްކަތް ނުކޮށް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށާއި
ޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ކޮޓަރިތައް ކުއް

އަތޮޅު  ،ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އޮފީހުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި
އަތޮުޅ  ،ގޭގެ ކޮއްތު ހުއްޓާލިއިރު ބާކީ ހުރި ފައިސާއަށް ވީނުވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށާއި

ބުނު ބައެއް ފައިސާ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ފޮނުވުމުގެ ލޯންޗު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލި
އަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ އަމިއްލަ  ،ބަދަލުގައި އޮފީހުގެ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކުރާކަމަށާއި

 2ވިޔަފާރިއަކުން ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ނުއަގުގައި ޕްލާސްޓިކް 
ން ލޯނު އުޞޫލުން ދޫކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް އަތޮޅު ކޮމިޓީ ،މާގަސް ގަނެފައިވާކަމަށާއި

އަތޮޅު ކައުންސިލަރަށް ، ބިޑްކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި
ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބޭއިރުވެސް ޢާއިލާއާއެކު ބޮޑު އަގުގައި ކޮޓަރި ކުއްޔަށްހިފައި 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަ ،އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި
އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު މަޝްވަރާއެއް ކުރުމަށް މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓަކުން ގިނަ 
ބަޔަކަށް ކާން ދިނުމަށްފަހު ދިޔަ ޚަރަދު އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ދައްކައިފައިވާކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

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

އުންޓަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅު ލޯންޗު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު ބައެއް ފައިސާ އާމްދަނީ އެކަ  .4
 އޮފީހުގެ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކުރާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

އަތޮޅު ލޯންޗު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ފައިސާ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އޮފީހުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން 

 އެ ފައިސާއިން އަމިއްލަ އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްއިރު 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅަ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އިކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކުން ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ނުއަގުގައި  .5
 މާގަސް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.  2ޕްލާސްޓިކް 

މާގަސް  2އަތޮޅުގެއަށް ޕްލާސްޓިކް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގަސްމުށި ގަނެފައިވަނީ އޭރު  02އަތޮޅު ގެއަށް ގަނެފައިވާ  ،ގަނެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްއިރު

ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ތިންތަނުން އަގު ބަލައިގެންކަން ލިޔުންތަކުން 
ގަސްމުށި ގަނެފައިވަނީ މ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރއާ ގާތްތިމާގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި  2އެ  ،މަވެސްއެނގެން ނެތްނަ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބެލެވޭނެފަދަ ގާތް ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރިއަކުންކަމަށް ނުވާތީ
ވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އަތޮޅު ކޮމިޓީން ލޯނު އުޞޫލުން ދޫކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ބިޑްކުރުމުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް  .6
 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

ލޯނު އުޞޫލުން ދޫކުރާ  ،އަތޮޅު ކޮމިޓީން ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެ އިޢުލާނުގައި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ އުޞޫލެއް  ،ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ގަނެފައިވަނީ އިޢުލާނެއްކޮށްގެންކަމަށްވާއިރު

އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  ،ބަޔާންކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް
މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް  ،ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ކަމަށްވާތީއާއި

 ،ގޭނެ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ލިބިފައިނުވާތީ ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި  މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މި ،ކަ

އަތޮޅު ކައުންސިލަރަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބޭއިރުވެސް ޢާއިލާއާއެކު ބޮޑު އަގުގައި ކޮޓަރި  .7
 ކުއްޔަށްހިފައި އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

އަތޮޅު ކައުންސިލަރގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ،  ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
އަތޮޅު ކައުންސިލަރގެ އެކަމަޑޭޝަންއަށް މ.އަތޮޅު  ،ދަތުރާއި 02އަތޮޅު ކައުންސިލަރއާއެކު މާލެއަށް ކޮށްފައިވާ 

ކުން )ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަ  4,425.00އޮފީހުން ޖުމުލަ 
އެ ފައިސާ އަނބުރާ މ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ،އެނގެން އޮންނާތީ

 މި ޝަކުވާ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  ،އަންގައި
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 ނަންބަރު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު މަޝްވަރާއެއް ކުރުމަށް މާލޭގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން  .8
ކާން ދިނުމަށްފަހު ދިޔަ ޚަރަދު އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ދައްކައިފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ  ގިނަ ބަޔަކަށް 

 ތުހުމަތު. 

ޝަކުވާގައި ބުނާ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބިލެއް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން  ،ން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސްމ.އަތޮޅު އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔުންތަކު

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ  ،ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނޯންނާތީ
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

ށ.މިލަންދޫ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި  ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ،ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް

އެ ފަރާތަށް  ،ގަށް ބަދަލުގެނެސްހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަ
އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ،ބީލަން ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އޭރު 
ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ އުޞޫލް  ،މުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި ޚިލާފަށްޢަމަލުކުރަ

ހިމަނައިގެން ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުން އެ ހާލަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ 
 އިޞްލާހުކުރުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެކަންކަން ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު

އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން  ،ގަބޫލުކުރެވޭތީއާއި
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަރާތަކީ އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  06ފަރާތުގެ ތެރެއިން  07ހުށަހަޅާފައިވާ 

ފަރާތުން  06އެ  ،ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު
އެ މަަސއްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަމުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި

ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ  ،ރުމުގެ ސަބަބުންހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކު 

ރަޙައްދު ބަލައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ދެވަނަ ފަހަރު ށ.މިލަންދޫ އިޖުތިމާޢީ ސަ
އިޢުލާނުކޮށް ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ ޕްރައިވެޓް 

ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށްވުރެ  ،ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި
ޠިލްކޮށް ދެވަނަ އިޢުލާނު ކުރީ އެ ދަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އެ އިޢުލާނު ބާ

 ކުންފުންޏަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު  ،އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް މުރާޖައާކޮށް ،ފަރާތަކަށްވެސް
ށ.މިލަންދޫ  ،ތަކުން އެނގެންއޮތަތީއާއިއެންމެހައި ބީލަންވެރިންނަށް ލިބިފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުން

    އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ                   
ވާ ތައްޔާރުކޮށްފައި   ،( އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ2017ްފެބްރުއަރީ  09) 284-MS/284/2017/10(IUL) ނަންބަރު

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ  ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން
މި  ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި

 ، ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެއްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލަ
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނުން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތަކުގެ  ( އިޢުލާނ2012ާމެއި  23) MBC-F/IU/2012/42ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށްވެސް  ،އަގުގެ ބަޔަށް ޓީވީއެމްގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ނިސްބަތުން
އަދި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ،ރަނގަޅަށްކަމަށާއި

ބީލަންވެރިންނަށް މުއްދަތު ހުށަހެޅުމަށް ފަހުން ދީފައިވާ ފުރުސަތުގައި  ،ރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްކް
ދެން  ،އެ ދެ ބައި ފިޔަވައި ،ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ރިޢާޔަށްކޮށްގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް

ނޑައަޅާފަ އެ ބައިތަކަށް  ،ބަޔަކީ ވަރަށް ސަބްޖެކްޓިވް ބައިތަކެއްކަމުން 04އިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ކަ
އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ،ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާއިރު

ރޯދަ މަހަށް  ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްއަށް
ޑްރާމާ ގަތުމަށް ހުޅުވާލި ބީލަމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  ޚާއްޞަކޮށްގެން

ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ ޕްރީ ބިޑް މީޓީންގގައި ދީފައިވާ  05ހޮވާފައިވާ  ،ތެރެއިން
 މާކްސް ކްރައިޓީރިއާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

 ، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައިބީލަންވެރިންނަށް ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ބައިތަކަށް ނިސްބަތުން
ނޑައަޅާފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ވަކި  އެ ބައިތަކަށް ކަ
ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް 

ންވެރިން އޭރު ހުށަހަޅާފައިވާ ޑްރާމާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރިން ބީލަ ،ކަށަވަރުކުރެވޭނީ
 ،އެ ތަރިން އެދުވަސްވަރު ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ޑްރާމާތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ،އެހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި

ފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޓީވީއެމްގައި އެހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑްސްތައް އޭރު  ،މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު

އެ މަޢުލޫމާުތ  ،އިރުޓީ.ވީއެމް އިން ލިބެން ނެތްކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
ނެތި އެ މުޢާމަލާތުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ،ލިބިފައިނުވާތީ

ނޑުގެ ވަށައިގެން  ،ލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަ  ފ.ފިއަލީ ފުޓްބޯޅަ ދަ
ފެންސުޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރަންވާނެކަމަށް 

ބްރޭންޑްގެ ސިމެންތީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބްރޭންޑެއްގެ  ސިމެންތި ގަންނަން ނުލިބިގެން  04ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ކައުންސިލްގެ ކޯޑިނޭޝަން މީޓީންއެއްގައި  ،ހެން ބްރޭންޑެއްގެ ސިމެންތި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުންއެ

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބްރޭންޑެއްގެ  ،އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ސިމެންތި ލިބޭތޯ މާލޭގެ ފިހާރަތަކަށް ގުޅައި ހެދިކަމަށާއި އަދި ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ބްރޭންޑްގެ ސިމެންތި 

ގައި ބޭނުންކުރާ ސިމެންތިއެއްތޯ ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމުގެ ކުރިން އެއީ ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ރާއްޖޭ
ބެލުމަށްފަހު ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު 

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން  ،ލިބިފައިވާތީ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނު ނަންބަރު ޤާނޫ ،ނެތުމުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 1ގެ )
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ގެން ފެންސް ޖެހުމުގެ 
 4މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ވަރަށް  ،ބްރޭންޑެއްގެ ސިމެންތި ބޭނުންނުކޮށް ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންނުކުރާ
ށްގެން އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ގައު އަގުހެޔޮ ބްރޭންޑެއްގެ ސިމެންތިއެއް ބޭނުންކޮ

 އަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ބައިނަލްޢަގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އެހީގައި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެ ދަތުރުގެ ތެލުގެ ޚަރަދުދީގެން  ކަޅުހަން އެ ރަށަށް ގެނެސްދޭ ދޯންޏަށް  30ލީޓަރުގެ  2,500ނ.ޅޮހިއަށް ލިބުނު 

 ،އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމާގުޅޭގޮތުން ރ.ކ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްއިރު
އެފަދަ ގޮތަކަށް ވަކި ބޯޓަކުން އެތަކެތި ގެނައުމާގުޅޭގޮތުން ރ.ކ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރިކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 

 ،ސް މަޢުލޫމާތަކުންވެސް އެނގެން ނެތުމުންނާއިއެއްވެ

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން  5,000.00ވަނަ އަހަރު ލިބުނު  2003ނ.ޅޮހީ މަގުފާރުތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވަން 
އެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްފައިނުވަނީ ، އެއްވެސް ޚަރަދެއްކޮށްފައިނުވާކަން އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީއިން އެނގޭއިރު

މަށް އެދުނު ހުރިހާ ފަރާތަށް ސިމެންތި ގަނެދެވޭހާ ފައިސާ ލިބިފައިނުވާތީކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ސިމެންތި ހޯދު
  ،މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި

ނ.ޅޮހީ އިންޖީނުގެއަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ނ.ޅޮހީ އޮފީހުން ރަނގަޅަށް 
ގައި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނ.ޅޮހީ އިންޖީނުގެ ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒްގެ  2009 އޮގަސްޓް 07 ،ބަލަހައްޓާފައިވާކަމާއި
އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ޔޫޓިލިޓީޒަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ތަކެތި ޔުޓިލިޓީޒަށް ނަގާފައިވާކަން   ،ދަށަށް ބަދަލުކުރިއިރު

ލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ޔުޓިލިޓީޒަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި މި މައްސަ ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު
ހަންތަކާއި މޯޓަރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭކަމާއި އެ ތަކެތި އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރާކަން ތަހްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 

  ،މަޢުލޫމާތުން އެނގޭކަމާއި

ކުރިކަން އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޔުޓިލިޓީޒަށް ބޭނުންނުވާ ތަކެތި ނ.ޅޮހީ އޮފީހާ ހަވާލު
މި  ،ނ.ޅޮހީ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނީލަންކީ އިންޖީނުގޭގެ ތަކެތި ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭއިރު

 ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ކަތީބު ނީލަމުން ނަގާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަމާއި
ވާ ބުރުމާ އާއި ރޮންދާ އާއި ކީސް އިންޖީނުގޭގައި ހުރިކަން ލިޔެކިޔުމުންނާއި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައި

ކަޅު ހަންތައް ގެނައުމަށް  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ. އިން ނ.ޅޮހީ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރި 
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ގޮތެއް ނިންމާ އެތަކެތި ގެނައުމަށް ރަށުގެ ދޯންޏެއް ތެލުގެ 

ކަތީބުގެ މާލެ ދަތުރުކުރާ އޮޑީގައި  ،ޚަރަދުދީގެން ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނިކޮށް
ގޭގެ އަތޮޅު އޮފީސް މެދުވެރިވެގެން ނ.ޅޮހީގެ ގޭ  ،އެތަކެތި ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި

މަގުފާރުތައް ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުމަށް ސިމެންތި ލިބޭނެ ކަމަށް ރަށު އޮފީހުން 
ރަށުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެކަމަށް އެދުނު ކަމަށްވިޔަސް   އިޢުލާނުކުރުމުން

ނ.ޅޮހީ ރައްޔިތުންގެ  ،އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ސިމެންތި ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި
ހަކުން ޔުޓިލިޓީސްއާ ޙަވާލުކުރަންދެން އެހާތަނަށް އިންޖީނުގެއަށް އިންޖީނުގެ ދާދިފަ

 ،ލިބުނު ފައިސާއެއްގެ ފުރިހަމަ ތަފްޞީލާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު ނޭނގޭ ކަމަށާއި
ޔުޓިލިޓީސްއާ އިންޖީނުގެ ޙަވާލުކުރިއިރު އިންޖީނަށް އަޅަން ގެންގުޅުނު ހަންތަކަށްވެސް 

 ،ރޮންދާ  ،ށް ގެނެސްފައިއޮތް ބުރުމާއާއިއިންޖީނުގެއަ ،ވީނުވީއެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި
 ،މޯޓަރުފަދަ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ،ކީސް

އަނެއް ބަިއ  ،ބައެއް ތަކެތި ނީލަމެއް ބާއްވާ އެތަކެތި ކަތީބު ނީލަމުން ނަގާކަމަށާއި
ނ.ޅޮހީގައި ޢިމާރާތް  ،ތަކެތި އޭނާގެ ބޯޓް ބަނުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ކުރެވުނު ހެލްތްޕޯސްޓް ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި އެތަން ރާނާއިފައިވަނީ އެތެރެހޮއި ހުންނަ 
ނަމަވެސް  ،މި މަސައްކަތް ކުރީ ރައްޔިތުން ހިލޭސާބަހަށް ކަމަށާއި ،ގަލުންކަމަށާއި

 ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ފައިސާއިން މަސައްކަތް ނުނިންމޭނެކަމަށް   ވަކި ހިސާބަކުން
)ދެ ލައްކަ(  200000/-ހީވުމުން ސަރުކާރުން ހެލްތް ޕޯސްޓް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް 

މި މަސައްކަތް ހިލޭސާބަހަށް ރައްޔިތުން ކޮށްފިނަމަ  ،ރުފިޔާ ދީފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި
)ހަތްދިހަހާސް( ރުފިޔާ  70000/-ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް       

އަދި އެތަން ހެދުމަށް އެތަކެއްފަހަރު މަތިން  ،ޖަމާކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި
ހެލްތު ޕޯސްޓްގެ ޢިމާރާތް ހިޔާކުރުމަށް  ،ސަރުކާރުން ފައިސާ ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި
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ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކަތީބުގެ ބޯޓު ބަނުމަށް އިންޖީނުގޭގެ  ،މައްސަލައާގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ސާބިތުވާން ނެތްއިރު
 ،ން ނެތުމުންނާއިތަކެތި ބޭނުންކުރިކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކުން އެނގެ

ސަރުކާރުން ތަކެތި ދިނުމުން ރައްޔިތުން ހިލޭ ސާބަހަށް ނ.ޅޮހީ ހެލްތުޕޯސްޓް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރ.ކ ކޮމިޓީގައި 
ރައްޔިތުން ހިލޭ ސާބަހަށް އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުންކަން ، މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމާއި

އެ މަސައްކަތްކުރަން ރައްޔިތުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވަކި ޢަދަދަކަށް  ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު
ނޑައެޅިގެން ވަކިވަރެއް ދިނުމަށް ކަތީބު ބުނިކަން  ،ފައިސާދޭން ބުނެގެންކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްއިރު ކަ

  ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ސާބިތުވާން ނެތުމުންނާއި

ހެލްތްޕޯސްޓްގެ އައިޓަމަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އެއިންކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު ނ.ޅޮހީ އޮފީހުން 
ހެލްތުޕޯސްޓް ޢިމާރާތްކުރި ދުވަސްވަރު ކަތީބު ބަންނަމުން  ،ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު

ޔާކުރުމަށް ގެންދިޔަ ލަކުޑިތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ގެންދިޔަ ބޯޓް ބަނުމުގައި ހެލްތުޕޯސްޓްގެ ޢިމާރާތް ހި
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކުންވެސް އެނގެންނެތުމުން

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ންޓި)އެ

ނޑައަޅައި  .މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގެނައި ލަކުޑިތަކުން އެދުވަސްވަރު ކަތީބު ބަންނަމުން ގެންދިޔަ ބޯޓް ބަނުމުގައި 
 ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގއ. ވިލިނގިލީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  ،މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި 
އެންމެ  ،ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ފަހައި ވިއްކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އިޢުލާނުކުރުމުނ2015ް

އެ ފަރާތާއި އަތޮޅު  ،ށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކަމަށްވާއިރުކުޑައަގެއް ހުށަހަޅައިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮ
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން ، ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި

 ،ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީމެއިލްކުރުމުން އެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ 
މި އެއްބަސްވުމުގައި ސަޕްލައިކުރަންވީ  ،ދެ ފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި

ވަނަ އަހަރު އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ވިއްކައިގެން  2015ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން 
)އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ތިންސަތޭކަ ދިހަރުފިޔާ(  114,310.00ލިބުނު ޖުމްލަ 

ގެ ފަންޑު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި ފައިސާގެ ފުރިހަމަ ސްކޫލް 
އަދި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު  ،ތަފުޞީލެއް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި

ފަރާތާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމްގެ ޢަދަދު އެނގެން 
އިވާ ޔުނިފޯމްގެ ޢަދަދާއި މި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސްކޫލަށް ބަލައިގެންފަ  ،ނެތްކަމަށާއި
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ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ސަޕްލައިކުރަންވީ ޢަދަދު އެނގޭނޭ ލިސްޓެއް ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ، ޔުނީފޯމުގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި
ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް، އެކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާހިނދު ބަދަލުކުރެވުނު 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ސަޕްލައިކުރީ ކިހާ ޔުނީފޯމެއްކަން އެނގެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތަށް 
)އެއްލައްކަ  110,000.00 ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޔުނީފޯމު ،ލިބެންޖެހެނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން ޔަޤީންނުވާހިނދު

ގައި ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން 2015އޮގަސްޓު  13ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް 
މި ޢަދަދަކީ ޔުނީފޯމު ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި  ،އޮތްނަމަވެސް

ޔުނީފޯމު ފަހައި ވިއްކުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު  ،ސާއަށްވުރެ މަދު ޢަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭހިނދުފައި
ޔުނީފޯމު ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި  ،ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވީނަމަވެސް

ވާހިނދު، މިގޮތަށް ކަންތައްކުރަންޖެހުނީ ޔުނީފޯމު އެ ރަށުން ވިއްކުމުގައި ޕީ.ޓީ.އޭ ގުޅިގެންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމުން ޔުނީފޯމު ވިއްކާނެ ގޮތަކާމެދު ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 

ނީފޯމު ވިއްކުމަށްކަމަށް މި މަރުކަޒާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ ޕީ.ޓީ.އޭއިން ޔު
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އާއި ޔުނީފޯމު ނުލިބިގެން ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާތައް ގިނަވެގެން 
ދަރިވަރުންނަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ލިބޭނޭގޮތް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޕީ.ޓީއޭއާއި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 

އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން މި  ،ވެގެން ޔުނީފޯމު ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކަމަށާއިމުވައްޒަފުން
މިކަމާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ގއ. އަތޮޅު  ،ފައިސާ ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރީކަމަށާއި

މިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާހިނދު، ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ މިހެންވެކަމަށް މި ކޮ
މިއީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ، މިކަން ނަފީކުރުމަށް ކާފީ ހެކި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި

މިއީ މަސްލަޙަތުލް  ،ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް
 ،އެ ވަގުތަށް އެންމެ މަޞްލަޙަތު އޮތްގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލެވެންއޮތަތީއާއި ،މުރްސަލާއާ އެއްގޮތަށް

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެއްވެސް 
އިތުރު އެއްވެސް  ،މި މައްސަލައިގައި ،ކުރުމުގެ މަޤްޞަދެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް

ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ނިޔަތުގެ ރުކުން ސާބިތުކުރެވޭނެ ކާފީ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ 

ކުރިން ޔުނިފޯމް ފެހުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މިން ނަގާފައިވާ ލިޔުންތައް ފެންނަން 
ޔުނީފޯމް ވިއްކައިގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު އެނގޭނެ އެއްވެސް  ،ނެތްކަމަށާއި

ވާ ފައިސާ  ސްކޫލާ ޔުނީފޯމް ވިއްކައިގެން ލިބިފައި ،ގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި
އަދި ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތަށް ނުވައްދައި  ،ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަސީދު ނަހަދާކަމަށާއި

)ތިރީސްހަހާސް ސާޅީސް ރުފިޔާ( ސްކޫލު ފަންޑް އެކައުންޓަށް  36,040.00
މީގެ އިތުރުން އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ވިއްކުމަށްފަހު ބަލައިގަތް  ،ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ގެ ނިޔަލަށް  2016)ބާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔާ އޭޕްރީލް  12,710.00
 ސްކޫލް ފަންޑް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ 2000/2ނޫނު )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާ  ،މައްސަލައިގައި އާއި
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައިމިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕް  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،ޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މަށް ބޭނުންކުރާ ފުޅިތައް އއ.މަތިވެރީ އއ.މަތިވެރީ ރައްޔިތުންގެ އުފާ ފިހާރައަށް ގޭސްގެނައު  .1
ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ ގެއަށް ގެންގޮސް ފޮރުވާފައި ބަހައްޓައިގެން އެ ފުޅިތަކުގައި މަޑުނޫކުލައިގެ 
ދަވާދު ލައިގެން އެ ފުޅިތައް މިހާރު އެ މެމްބަރުގެ އަމިއްލަ ފިހާރައަށް ގޭސް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށް 

 ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

ޝަކުވާގައި ބުނާ ކައުންސިލް މެމްބަރު  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އޭނާ ގޭހުގެ ވިޔަފާރި ފަށާފައިވަނީ  ،ރައްޔިތުންގެ އުފާ ފިހާރައިގެ ގޭސް ފުޅިތައް ގެންދަނިކޮށް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި

ރައްޔިތުންގެ އުފާ ފިހާރައިގެ ގޭސް ފުޅިތަކުގައި ނޫކުލަ ލައިގެންކަމަށް ޔަޤީންނުވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު 
ލިބިފައިވާއިރު، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުވާތީލިބިފައި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އއ.މަތިވެރީ ރައްޔިތުންގެ އުފާ ފިހާރައަށް ގޭސްގެނައުމަށް ބޭނުންކުރާ ފުޅިތައް 
އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ ގެއަށް ގެންގޮސް ފޮރުވާފައި 
ބަހައްޓައިގެން އެ ފުޅިތަކުގައި މަޑުނޫކުލައިގެ ދަވާދު ލައިގެން އެ ފުޅިތައް މިހާރު އެ 
މެމްބަރުގެ އަމިއްލަ ފިހާރައަށް ގޭސް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި 
އއ.މަތިވެރީ އޮޑިވެރިން ފައިސާ ނަގައިގެން ބޮޑު އަގު ދީގެން ދޯނިއެހެލުމަށްޓަކައި 
ގަނެފައިވާ ވިންޗް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެގެން ހުރެ ދޯނިފަހަރު އެހެލައިގެން ލިބޭ ހުރިހާ 

 އްލައަށް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ފައިސާއެއް އަމި
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ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ރިން ފައިސާ ނަގައިގެން ބޮޑު އަގު ދީގެން ދޯނިއެހެލުމަށްޓަކައި ގަނެފައިވާ ވިންޗް އއ.މަތިވެރީ އޮޑިވެ  .2
ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެގެން ހުރެ ދޯނިފަހަރު އެހެލައިގެން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަމިއްލައަށް 

 ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 

އއ. މަތިވެރީ އޮޑިވެރިންގެ ފައިސާއިން  ،ންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަ
ގަނެފައިވާ ވިންޗުން ދޯނި އެހެލައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ލިބެނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކައުންސިލް މެމްބަރަށްކަން އެނގޭނެ 

ކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި އެ ފައިސާ އެ މެމްބަރު ނާޖާއިޒުގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތު  ،ކާފީ ހެކި ނެތްހިނދު
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  އްސަލަ ނިންމީއެވެ.މި މަ ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މައްސަލައިގެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ބަޔާންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މިމައްސަލައިގައި ވަކިފަރާތަކަށް 
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަންފާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެންގެންނެތުމުން

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

 ނިންމީއެވެ.

ނޑަކަށް  ކަށް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތްތައް ވަރަ 09މީގެ ގާތްގަ
ކުރުމަށްޓަކައި ނ.މަނަދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ 
 ،ފަރާތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި

އެފައިސާ ވަންނަނީ ކޮން  އެތަނުން ލިބޭ ފައިސާއަށް ވާނުވާއެއް އަދި 
 ،އެކައުންޓަކަށްކަމެއް މަނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް މިހާތަނަށްވެސް ނޭނގޭކަމަށާއި

ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ މިހާރު ދައުރު ހަމަވެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގާ 
މިހާރު އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި އެ  ،ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށާއި

 . އެހެން ފަރާތަކަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދޫކޮށްލަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަބިން

98 

 17ށ.ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އިން ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގައި އެރަށުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެވަޅުތަކުގެ ތެރެ 2013ނޮވެމްބަރ 

ގައި އެރަށުން  2013ނޮވެމްބަރ  17ށ.ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެގޮތުން އެ ގެވަޅަކީ  ،ޑިރެކްޓަރގެ ދަރިފުޅަށް ދީފައިވާ ގެވަޅަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ގެވަޅެއް ކަމަށާއި
ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ، ގުރުއަތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެވަޅެއް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު

 ،ރެކްޓަރގެ ދަރިފުޅުގެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެ ދަރި މީހެއްގެ ގޯއްޗަކާ ކަން އެނގޭތީއާއިޑި
މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ގޯތި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ދެ މީހުންގެ ރުހުމުގައި ކަމުގައި 

ތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މި މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ފަރާ ،ބެލެވޭތީއާއެކު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ

ރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކ1ޮވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

ދީފައިވާ ގެވަޅަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ގެވަޅެއް  ޑިރެކްޓަރގެ ދަރިފުޅަށް
އެގޮތުން އެ ގެވަޅަކީ ގުރުއަތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެވަޅެއް  ،ކަމަށާއި
އެ ގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓްރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެހެން ފަރާތެއް  ،ކަމަށާއި
ވަޅަކީ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުރީގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްވެސް އެ ގެ  ،ކަމަށާއި

 ދީފައިވާ ގެވަޅެއް ނޫންކަމަށް ބުނާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 

މި މައްސަލައަކީ ވ. ފެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގެ ސަބަބުން އެތަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާއާގުޅޭ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައިނުވުމު 

މި މައްސަލައަކީ އިދާރީ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ ދިމާވި  ،ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކަށްވެފައި
ސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިހާރުވެ ،ވ. ފެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަކީ ،މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ

އިންޖީނުގޭގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން  ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިންޖީނުގެއެއް ކަމަށްވާތީ
ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އިންޖީނުގޭގެ 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމައިބެލެނިވެރިފަރާތްކަމުގައިވާ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސި

ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ ފެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ 
އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭ ބިލްތަކުގެ  ،އިންޖީނުގެއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލްކުރާއިރު

 ،އެ ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކުމުން ،ކޮޕީ އިންޖީނުގޭގައި ނުބަހައްޓާކަމަށާއި
ފައިސާދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެއް ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކިކަމަށް ސްޓޭމްޕްކުރެވިފައިވާ 

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ،ބިލްގެ ކޮޕީއެއް އިންޖީނުގޭގައި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން
ހަމައަށް ލިބުނުކަން އަދި ފައިސާނުލިބޭނަމަ ނުލިބިވަނީ ކޮންފަރާތަކުން 

ފައިސާއެއްކަން އަދި އިންޖީނުގެއަށް ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ކިހާ
 ޔަޤީންކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގައި މި މައްސަލާގައި ބުނާ ފަދަ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތު 

ގެ ޑިސެމްބަރގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2012ތި ދޫކުރުމަށް ބ.ހިތާދޫއިން ގޯ
ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދޭން ނިންމާފައިވާ އޮތްގޮތުން ވަކިބަޔަކަށް 

 ގޯތިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ނަންބަރު 

މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް  ،ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި އެގޯތިތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާތީ 2013ނެތުމާއެކު 
 އެޅިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،ރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކު
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި

ސަލައަކީ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަންހެނުންގެ  ،ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ތިމަރަފުށީ އަންހެނުންގެ ފައިސާ
 އްސަލަ.ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުނުކޮށް އޭގެއިން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މަ
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ސުނާމީއާ ގުޅިހެން ލ.ފޮނަދޫ ގެއެއްގެ ބަދަލުގައި ލ.ގަމުން  ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު
އެ ގެ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އޭނާގެ ދަރިންނަށް ލ.ފޮނަދޫގެ ގެ  ،ގެއެއް ލިބިފައިވަނިކޮށް

އެ ގޭގެ ބަދަލުގައި ލ.ގަމުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ގެ އަނބުރާ  ،ބައިކޮށްފައިވާތީޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހިބަކޮށް 
 ،ސަރުކާރަށް ނެގުމަށް ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލުންނާއި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި

ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިވުމުންކަމަށް އެ ގެ އަނބުރާ ނެގިފައިނުވަނީ އެ ގޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ބޮޑެތި 
ލ.ފޮނަދޫގައި ހުރި އޭނާގެ ގެ އޭނާގެ ދަރިންނަށް ބައިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ  ،ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި

ހައްދާދީފައިވަނީ ލ.ފޮނަދޫ ކޯޓުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާ ގުޅިގެންކަން އެނގޭތީއާއި އަދި އޭނާގެ 
 ވަނަ އަހަރު ލ.ގަމުން ގޯތި ލިބިފައިވަނީ އެ މީހުންގެ ނަމުގައި ގޯތި  2013ދަރިންނަށް 

މި މައްސަލައަކީ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އޮޅުވާލާއިގެން  ،ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާތީކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއެކު
ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާގައި ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން، ލ.މުންޑޫއިން ލ.ގަމަށް 2004 
ބަދަލުވެފައިވާ މީހުން ގަމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނިކޮށް ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އެފަރާތްތަކަކީ މުންޑޫ 
މީހުންގެ ގޮތުގައި ލިޔުންތައް ބަދަލުކޮށް އޭގެތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ލ.ގަމުގައި 
ބޭރުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގެތަކުން ގެ ހޯދައިދިނުމުގެ 
ބޭނުމުގައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އެ 

އަހަރުފަހުން އެތަންތަނަކީ ދިރިއުޅެފައިވާ ތަންތަންކަމަށް  06އް ހެދިތާ ރަޖިސްޓްރީތަ
ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަގެންދާ ކަމަށާއި، އެ ރަޖިސްޓްރީގެ ވެރިފަރާތަކީ 
މުންޑޫގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވެސް އަދި މުންޑޫގެ އާބާދީގައިވެސް ހިމެނޭ ބައެއްނޫން ކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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 ނަންބަރު 

، ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން ރ. ދުވާފަރުގައި ،ސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައް

ނޑައަޅާފައިވަނީ އެކަމަށް ނަގާފައިވާ  ރ. ކަނދޮޅުދޫ މީހުންނަށް އަޅައިދީފައިވާ ގެދޮރު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ
އަދި އެ  ،މުގެ އަސާސްކަމަށް ބަލައިގެންކަމަށްވެފައިއިނިއުމަރޭޓަރުން ފުރާފައިވާ ސަރވޭ ފޯމުތަކަކީ ގޯތި ދިނު

އެ ދުވަސްވަރު ފުރާފައިވާ އެ ފޯމުތަކުގެ ޞައްޚަކަން  ،ފޯމުތައް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
ގޯތިދީފައިވަނީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް  އޭރު އެންމެ ނާޒުކު ޙާލަތުގައި ތިބި ގެދޮރުލިބުން  ،ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އްޤުކަން ބޮޑު ފަރާތްތަކަށްތޯ ކަށަވަރުކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއެންމެ ޙަ

 

ދުވާފަރުގައި  ،ސުނާމީއަށްފަހު ކަނދޮޅުދޫއިން ދުވާފަރަށް މީހުން ބަދަލުކޮށް
އެފަރާތްތަކަށް ގެދޮރު އަޅައިދީ ގެދޮރު ލިބޭ ފަރާތްތައް ލިސްޓްކޮށް ފުރަތަމަ ނެރެފައިވާ 

ފަހުން ނެރުނު އެއްވެސް  ، އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސްލިސްޓްގައި
މި މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ  ،ލިސްޓެއްގައި އެ ފަރާތުގެ ނަން ހިމަނާފައި ނުވާތީއާއި

، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެންވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އާއި

އިހުރި އޮފީހާއި ޙަވާލުވެހުންނެވި ފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް ދުވާފަރުގައި އޭރު ގާއިމް ކުރެވިފަ
އެވާހަކަ ދެންނެވުމުން މާލޭގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގެ ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ 

ނަމަވެސް އޮފީހާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ފަރާތުގެ  ،އަނގަބަހުން ޖަވާބުދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި
އާއިލާގެ މާލޭގައި އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގެ ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 

ކަނދޮޅުދޫގައި އިސްވެދެންނެވުނު އަމިއްލަ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ  ،ކަމަށާއި
އް ލިބިފައިނުވަނީ އޮފީހާ ކޮށްފައިވާ ބިމެއް އޮތް ނަމަވެސް އޭނާއަށް ދުވާފަރުން ގެއެ

ޙަވާލުވެހުންނެވި ފަރާތުން އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ 
 .މައްސަލަ
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މިމައްސަލާގައި ކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖައިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ 
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނޯންނާތީހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  ންމީއެވެ.މި މައްސަލަ ނި ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

 

ރ.މާކުރަތުން ބަންޑާރ ގޯއްޗަކަށް އެދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދެ ފަހަރެއްގެމަތިން 
މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށްބުނެ ފުރަތަމަފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދި  ،އެދިފައިވާކަމަށާއި

ދެވަނަ ބުރުގައި އޭނާ ގޯއްޗަށް  ،ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފޯމްތަކެއް ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
އެދި ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލުން ފުރަތަމަ ނެރެފައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ 

 ،ނަމަވެސް ،ލިސްޓްގައިވާގޮތުން އޭނާއަކި ގޯތިލިބުމުގެ ޝަރުޠުހަމަވާ މީހެއްކަމަށާއި
އިންޓް ގޯތި ދިނުމާބެހޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ޕޮ

މި ކޮމިޝަނުން އިރުޝާދު ދީފައިވަނީ ، ދީފައިވާގޮތް އިސްލާޙްކޮށްފައިވާކަމަށާއި
ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތަށް އިސްލާޙް ގެނައުމަށް ނުވަތަ އަލުން ގޯއްޗަށް އެދި އިޢުލާން 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

އެގޮތަށް ނިންމުމުން މި ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި  ،ކުރުމަށްކަމަށާއި
ތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރި މީސްމިހުން އިސްލާޙް ކުރެވިގެން ނެރުނު ކައުންސިލާ ދޭތެރޭ ހި

 ޕޮއިންޓް ޠާވަލްގެ ކުރީގައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

 


