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ލޯކަލް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
މާރުކޭޓު

ގޮޅިތައް

ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމަށް

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މާލޭ

ސިޓީ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި
ހުށަހެޅުމުން

ތަޖުރިބާގެ

ބައިން

އެއްވެސް

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

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

ދީފައިނުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މީގެ ކުރިންވެސް ގިނަ އަހަރުތަކެއް (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
ވަންދެން މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އެ މަސައްކަތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވަނީ  2019މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އަދި ކޮންމެވެސް ފަރާތަކަށް ތަޖުރިބާގެ ބައިން
ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހައި ހިސާބު އެ އިދާރާއިން ކުރި ސާރވޭއަކުން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން އެ ދެމީހުންނަށް ތަޖުރިބާގެ ބައިން ޕޮއިންޓް
އެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތުގައި އުޅެފައިވާކަމަށް ނުދައްކާތީކަމަށް ލިބިފައިނުވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅާއި އެއަހަރުގެ މެދެއްހައި ހިސާބު މާލޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ސަރވޭކުރިއިރު އެ ދެމީހުންނަކީ މާރުކޭޓްގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އެ މަސައްކަތުގައި އުޅެފައިވާ ބައެއްކަން އެ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ބުނެފައިވާކަމަށާއި،

މި

ގޮޅިތައް

ދޫކޮށްފައިވަނީ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އިންސާފުން ސަރވޭއިން އެނގެން ނެތުމުންކަމަށް މާލޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވުމާއި،

ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މާރުކޭޓް ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭތާ ( 04ހަތަރެއް) އަހަރުވެއްޖެކަމަށް
ޝަކުވާގައި

އޭނާ

ބުނެފައިވާއިރު،

އެކަން

އެނގޭނޭ

އެއްވެސް

ލިޔުމެއް

އޭނާ

މި

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި ،މިކަމާ ގުޅިގެން ފޯނުން އޭނާއަށް ގުޅައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ،އޭނާ
އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެހެން މީހެއްގެ އަތުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކަމަށާއި އެފަރާތުން އޭނާއަށް
ގޮޅި ކުއްޔަށް ދިންކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ،އެކަން ހަމަޖެއްސީ އަނގަބަހުން
ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމާއި ،އަދި ޝަކުވާގައި އޭނާ ބުނެފައިވާ ފަރާތަކުން އެ މަސައްކަތްކުރާތާ
( 17ސަތާރަ) އަހަރު ވެއްޖެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއޮތީ އެހެން
ފަރާތަކުން ގޮޅިތަކެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އޭނާ އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވާތީއާއި ،ނަމަވެސް ،އެ ގޮޅިތައް
ސަރުކާރުން ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން އެ ގޮޅިތައް އެފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިންކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އޭނާ މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅިކަމަށް ބުނާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމާއި ،އަދި އޭނާ
ހުށަހަޅާފައިވާ "މާލެސިޓީގައި މާރުކޭޓް ގޮޅި ހިންގާފައިވާކަމުގެ ލިޔުން" ގައި އޮތް އޭނާގެ ނަމާއި އޭނާ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގަޔާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި އޮތް އޭނާގެ ނަން ތަފާތުކަމަށްވާތީ އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ
ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،މިކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުނިކަމުގައިވިޔަސް ،އެ ގޮޅިތައް ސަރުކާރުން ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން އެ ދެމީހުންނަށް އެ ގޮޅިތައް ދޫކުރިކަން
އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،އެ ދެމީހުންނަށް ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެތީއާއި،މި
މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އެ ދެފަރާތަށް ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް
ނުފެންނާތީއެވެ.
2

ނ.ވެލިދޫ މިސްކިތަށް  03މަސައްކަތުމީހުން ހޯދުމަށް ވެލިދޫ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް

2

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކުރިމަތިލި  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން  02ފަރާތާ އިންޓަރވިއު ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ކުރުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން މަސްޖިދުލްޢަދާލަތުގައި މިހާރުވެސް ވަގުތީ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މަސައްކަތުމީހެއްގެ
ހަމަޖައްސާފައިވާތީ

ވަޒީފާ
މިކަމާ

އަދާކުރާ
ގުޅިގެން

ފަރާތަކަށް

މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސާފުކުރުމުން

މިވަގުތު އެއްވެސް ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ނުނެގުމަށް ސަރުކާރުން މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ނ.ވެލިދޫ މަސްޖިދުލް ޢަދާލާއަށް 3 ،މަސައްކަތުމީހުން ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން
އެންގުމާ ގުޅިގެން ކޮންމެހެން ޒަރޫޒީ ބޭނުމަކަށް އޭނާއަށް ވަޒީފާ  9ޑިސެންބަރު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:

 (IUL)297-AD/297/2019/30އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ހަމަޖެއްސީކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠުހަމަވާ ދެ ފަރާތުގެ އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު ،އެ ދެ ފަރާތަށް

މައްސަލަ

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި އެދިފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން
އޮތުމާއި ،މި ބުނެވުނު ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ
ހަމައެކަނި އެންމެ ފަރާތަކަށް ކަމަށްވާއިރު އޭނާއަކީ މި ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމާ ހަމައަށް އެ މިސްކިތުގެ ވަގުތީ
މަސައްކަތު މީހަކަށް އުޅެމުންދިޔަ މީހެއްކަމަށްވުމާއި ،އޭނާއަކީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބިފައިވާ ފަރާތްކަންވެސް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއި ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ
ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވަނީ  06ފެބުރުވަރީ  2020ފެށިގެން ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން
ނެގުން ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅިގެންކަން އެނގެން އޮތުމާއިެ ،އ ަމ ާޤ ަމ ް
ށ

ޖ ްއ ާ
ަހ ަމ ަ
ސ ަފ ިއ ާވ ފަރާތުން އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިސްކިތަށް މަސައްކަތު މީހަކު މިވަގުތަށްވެސް
ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެތީކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ،އޭނާއަކީ މި ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވި  2މީހުންގެ ތެރެއިން
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހާ ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން
ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ބެލެވެން ނެތުމުންނެވެ.

3

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އަދި ،މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.

3

ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
މިހަކު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް
ގުޅިގެން

އެ

މަޤާމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނާ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލަ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު
ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރި ނަންބަރު:

 (IUL)23-ES/23/2019/245އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތައް ،އެމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކްސް ދީފައިވަނީ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި
އައްޔަނުކުރުމުގައި އީ.އެކްސް  5ރޭންކްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ،އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުޞޫލުގެ މަތިންކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،އަދި އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސްގެ
ތެރެއިން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް
ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް ނާޒާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް
ނުފެންނާތީއެވެ.
4

ރ.ރަސްމާދޫ ކުޑަމިސްކިތުގެ މުދިމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތަށް 65
އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުން އެ މަޤާމު
ހުސްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާއަށް އެހެން ފަރާތަކުން

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުންނާއި އަދި
ރ.ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު 12( 306/123/2020/1 :މާރިޗު  )2010ސިޓީގައި ދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،ރ.ރަސްމާދޫ ޤަބުރުސްތާނު މިސްކިތަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން ވަގުތީ
މުވައްޒަފުން

4

ހޯދުމުގައި

އެރަށު

ކައުންސިލްގެ

މުވައްޒަފަކު

ކޮރަޕްޝަންގެ

ކުށެއް

ހިންގާފައިވާކަމަށް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް

ވަޒީފާއިން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މުސްކުޅިކުރި

ފަރާތް ތުހުމަތުކުރެވޭނެ ހެކި ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ

ދެވަނަފަހަރަށް އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ށ.ބިލަތްފަހީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށް ގެއެއް ހޯދުމަށް އެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލީ މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ގެއަކީ އިޢުލާނުގައި ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ބުނާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ގެއެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ބިލެތްފަހީ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުރުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލުގެ ނަންބަރު:
 02( GS103/BID-2020/02ފެބުރުވަރީ  )2020އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  01ފެބުރުވަރީ  2020އިން
 31ޑިސެންބަރު  2020އަށް ،އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބިލެތްފަހީ ސްކޫލުން
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް
ނުބެލެވޭތީއެވެ.
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އަމިއްލަ ފަރާތެއް ސައިކަލް (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ) A011482މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
) ގެ ރަޖިސްޓަރީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަން މައްޗަށް ބަދަލުވެފައިވާ މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް
މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށެހެޅުމާ ގުޅިގެން ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން އެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
ފަރާތުގެ ސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެހެން

ފަރާތެއްގެ ނަމަށް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ބަދަލުކުރެވިފައވަނީ ޓައިޕްކުރުމުގެ ކުށަކުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން މި ކޮމިޝަނަށް
ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  202-L/123/2019/14ސިޓީގައިވާގޮތުން އެފަރާތުގެ ސައިކަލް (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 )A011482ގެ ރަޖިސްޓަރީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަންމައްޗަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ ޓައިޕްކުރުމުގެ ކުށަކުން
ކަމަށާއި ،މިހާރު  A014182ނަންބަރު ސައިކަލު އެދުނުގޮތަށް އެކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،

މިކަން

ހިނގާފައިވާކަމަށް

މޯލްޑިވްސް

ޓްރާންސްޕޯޓް

އޮތޯރިޓީއިން

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ޓައިޕްކުރުމުގައި އެ ނަންބަރުގައި
އޮތް ދެ އަކުރެއް އިސްފަސްވެގެން ކަމަށްވާތީ ،އެއީ އޮޅުމަކުން ވެދާނެކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ.
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1441
ފަރާތްތަކުން

ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ޕްރޮޕޯސަލް

ހުށަހެޅުމަށް

ފުރުޞަތު

ހުޅުވާލައި

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ،އެ ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
މިނިސްޓްރީން ފާއިތުވި އަހަރު މިކަމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
އެ މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ؛
 1440 .1ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ޚިލާފަށް
ޚިދުމަތް ދިންކަމަށް އަދި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން ދިން ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް
ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މި
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު 12( (DIR)142-C2/123/2020/1 :މާރިޗު  )2020ސިޓީގައި
ބުނެފައިވާތީއާއި،
 .2ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ،ހައްޖަށް
ގެންދާ މީހުންނަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް (އުސޫލާއި
ޕްރޮޕޯޒަލް އަދި ޙައްޖުވެރިޔާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް) އިތުރު
އަގެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އަދި ހަމަ މި އުޞޫލުގެ 24
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ވަނަ މާއްދާގައި އެ އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް
ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
 1440 .3ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް
މޮނިޓަރކޮށް ޙައްޖުވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޙައްޖު މިޝަންގެ ފަރާތުން
ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،މި ރިޕޯޓުގައި ޙައްޖު ގްރޫޕްތަކުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި އެ
ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ކަމާއި އެ ގޮތުން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ގެންދާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ޢަދަދަށް ގެންގޮސްފައިނުވުމާއި،
ދަތުރުކުރާ ބަހުގައި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބުނެފައިވާ ޢަދަދަށް ޝައިޚުން ނުތިބުމާއި ،ޙައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓަލާއި
ޙަރަމާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިން ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބުނެފައިވާ ވަރަށްވުރެ ދުރުވުމާއި ،ދަތުރުގެ ތެރޭގައި ދީނީ
ދަރުސް ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ޢަދަދަށް ދަރުސް ދީފައިނުވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމާއި،
އެހެންނަމަވެސް ،އެއްވެސް ގްރޫޕަކުން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ޚިދުމަތެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުދިނުމުގެ
މައްސަލައެއް ޙައްޖު ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،ޙައްޖު މިޝަންގެ ރިޕޯޓުން އެނގޭގޮތުގައި
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ އަމިއްލަ  5ކުންފުނިންވެސް ޙައްޖާޖީންނަށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ އެ
ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބުނެފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ ކުދިކުދި ތަފާތުތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ،މިއިން
އެއްވެސް

ކުންފުންޏަކާ

މެދު

އެއްވެސް

ފިޔަވަޅެއް

އެޅުމަށް

ޙައްޖު

މިޝަންގެ

ރިޕޯޓުގައި

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،
 1440 .4ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން މީޙުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން އެ ކުންފުނިތަކުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ މިންވަރަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާއިރުވެސް އެ ފަރާތްތަކާމެދު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވަނީ އެ ފަރާތްކަށް ނާޖާއިޒު
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ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު 1440 ،ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުގެ
ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ދިޔަގޮތް މޮނިޓަރކުރި ފަރާތަކީ ދިވެހި ޙައްޖު މިޝަން ކަމަށް ވެފައި ،އެ ފަރާތުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި  1440ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ އެއްވެސް
ގްރޫޕަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމަށް އެ މިޝަންއަށް ފެންނަ ކަމަށް ބުނެފައިނުވާއިރު ،އަދި 1440
ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް
ދިންކަމަށް އަދި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން ދިން ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު ،ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ އެއްވެސް ގްރޫޕަކާމެދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމުގައި ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކަމާއި،
އެހެންކަމުން ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  1440ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް
ގެންދިޔަ ގްރޫޕްތަކާމެދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި،
 1440 .5ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް
ޖަމާޢަތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ
ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު 1440 ،ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ
ހުއްދަދިން ޖަމާޢަތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް ހުއްދަދީފައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމުގެ
ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެކަން ތަޙްޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ
މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 142-C2/171/2019/44 :ސިޓީ  14ޖުލައި  2019ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމާއި ،އެ ސިޓީއަށް ޙަވާލާދީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް  24އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ،އިސްލާމިކް
މިނިސްޓްރީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުން އެ މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ އެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
ފައިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި ،އެހެންކަމުން ،އެ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަމަށް ފެންނާތީއާއި،
 1440 .6ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ގްރޫޕެއްކަމުގައި ވީއައިޕީ ޕެކޭޖްތަކެއް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު
ދިންކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު ،އެފަދަ ޕެކޭޖެއް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް
ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެ ގުރޫޕުގެ ބައެއް ޙާޖީން ވީއައިޕީ ފެންވަރުގެ ބައެއް ޚިދުމަތް
ބޭނުންވާތީ އެ ފަރާތްތަކަށް ވީއައިޕީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އިތުރަށް
ފައިސާ ނެގުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެ ކުންފުނިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި
މިކަމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދީފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލުމާތު
ދީފައިވާ ކަމާއި ،މިކަން އެ މިނިސްޓްރީއާ އެފަރާތާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމާއި،
މިއީ ދިވެހި ޙައްޖާޖީން ގެންދިޔަ އެހެން ކުންފުނިތަކަށްވެސް އޮތް ފުރުޞަތެއްކަމުން މިއީ
ނާޖާއިޒު

ފައިދާއެއް

ހޯދައިދިނުމަށް

ކޮށްފައިވާކަމެއް

ކަމަށް

ބެލުމުގެ

ފުރުޞަތެއް

އެފަރާތަށް
އޮތްކަމަކަށް

ނުފެންނާތީއާއި،
 .7މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  1441ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ

މިންގަނޑު

ބައްޓަންކޮށްފައިވަނީ

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ފައިދާވާނެ

ގޮތަށް

ކަމަށް

ބުނެފައިވީނަމަވެސް 1441 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތާއި 1441" ،ވަނަ އަހަރު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު" ކަރުދާހަކީ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ޝައުޤުވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެ ފަދައިން
ޢާއްމު ކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައިވާތީއާއި 1441" ،ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން
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ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު" ކަރުދާހުގައި ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް މާކްސްދޭނެ
މިންގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެދީފައިވާތީ ،މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން
ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ
ޖަމާޢަތްތަކަށްވެސް އޮންނާނެތީ ،ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑު
ބައްޓަންކޮށްފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި
 1441 .8ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ގްރޫޕަކުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ
"ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ އެ ފަރާތުން އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެ ގްރޫޕުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް
ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް  2ޕެކޭޖް ހިމަނާފައިވުމުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާތީއާއި،
 .9މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން  25ފެބުރުވަރީ  2020ގައި އެ ފަރާތަށް ފޮނުވި އެ މިނިސްޓްރީގެ
ނަންބަރު 142-C2/PRIV/2020/53 :ސިޓީގައި  1441ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން
ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލަކީ ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ޢާއްމު
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކަށްވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ ބެހޭ
އުޞޫލާއި ބިޑް ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑް
ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑް  27ފެބުރުވަރީ  2020ގެ
ކުރިން ގެންދިޔުމަށް އެދިފައިވާތީއާއި،
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 10 .10މާރިޗު  2020ގައި އެފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ފޮނުވާފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ
ނަންބަރު HHU/142/2020/01 :ސިޓީގައި ،އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލުކުރުމަކީ އުޞޫލުތަކާ
ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި "އެގޮތުން ،އެ ކުންފުނިން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
 .aއެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް
ބާޠިލްކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން
ގަބޫލުކުރާކަމަށް.
 .bއެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޙައްޖަށް މީހުން
ގެންދިޔުމަށް އެ ކުންފުނިން  2ޕެކޭޖް ހަދާފައިވާތީކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން
ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުޞޫލާ ޚިލާފު
އަދި އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަނާކަމެއްކަމަށް އެ ކުންފުނިން ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް".
 .11ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުޞޫލު ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކޮންމެ
ކުންފުންޏަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ޕްރޮޕޯސަލްކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،އެފަރާތުން ތަފާތު
 2ޕެކޭޖްއެއް ހަދައި ޕްރޮޕޯސަލްގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަކީ އިސްވެ ބުނެވުނު މާއްދާއާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް
ޕސަލަށްވުރެ ގިނައިން ޕްރޮޕޯސަލް
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ހަމަ މި މާއްދާގައި އެއް ކުންފުންޏަކުން އެއް ޕްރޮ ޯ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ބާތިލްކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،މި މާއްދާގައި
ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްކުރާނީ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަންނަ ހިސާބުންކަމެއް ނުވަތަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާ
ހިސާބުންކަމެއް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި،

އެހެންކަމުން،

އެފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ޕްރޮޕޯސަލް

ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަކަށް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނުފެންނާތީއާއި،

އެހެންކަމުން،

އެފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ޕްރޮޕޯސަލް

ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ

އެހެން

ކުންފުނިތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވެން އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއެވެ.
8

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނެއް ސާފުކޮށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ހުސްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކޮށްދޭނެ

ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް

އެ މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

މިނިސްޓްރީން ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރުމުން ،ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އެ އިދާރާއިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ

މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން
ތިނަދޫއިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގުދަނުން ތަކެތި ހުސްކުރުމަށް ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު:
 )IUL)242/242/2020/01އިޢުލާނު  06ޖަނަވަރީ  2020ގައި ކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
 05ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ،އެ  05ފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ވަޒަންކޮށްފައިވާއިރު ،އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތުން އެ އިޢުލާނުގައި ބުނާ މަސައްކަތް
ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން (ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ
ފަރާތުން ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށް) " 4000ކޮތަޅު ސިމެންތި (ހަރުވެފައިވާ) ލާފައި ހުރި ގުދަން
ހުސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު އަދި ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު" މިނަމުގައި
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 19
ދުވަހަށް ވުރެ (ގުދަން ހުސްކުރުމަށް  16ދުވަސް ،ގުދަނުގެ ފާރުތަކުގައި ލާފައިވާ ރެނދުތައް ކޮށައި ގުދަން
ސާފުކުރުމަށް  2ދުވަސް ،ގުދަނުގެ ފާރުތަކުގައި ލާފައިވާ ރެނދުތަކުގައި ސިމެންތި އެޅުމަށް  1ދުވަސް) މާކުރު
މުއްދަތެއްކަމާއި،
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު " 1/2020ނަންބަރު  )IUL)242/242/2020/01އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު" ގައި ،އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.45ގެ (ޅ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
އަންދާސީހިސަބު ވަޒަންކުރިއިރު ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލަފަޔަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްކަން
ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި ،އަންދާސީހިސާބުތައް ވަޒަންކުރުމުގައި އަގާއި މުއްދަތަށް ބަލަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.45ވަނަ މާއްދާ (އިވެލުއޭޝަން) ގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އެންމެމަތިން
މާކްސް ލިބުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  05ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ  4000ކޮތަޅު (ހަރުވެފައިވާ) ގުދަނުން ނެރެ
ގުދަން ހުސްކުރުމަށާއި ގުދަނުގައި ހުރި ރެނދުތައް ކަނޑައި ރެނދުތަކުގައި ސިމެންތީ އެޅުމާއި ގުދަން
ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި ،ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
އިވެލުއޭޝަނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމުން ،މިނިސްޓްރީން އެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވަނީ
ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
އިވެލުއޭޝަނުން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބިފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަކީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތްކަމަށްކަން އެ ކޮމިޓީގެ  2020ވަނަ
އަހަރުގެ  1ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭތީއާއި ،ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
އިވެލުއޭޝަންގައި ،އެންމެ ދަށުން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ މުއްދަތުގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ކުޑަ
މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާއަށް (މާކްސް ލިބިފައިވާ ތަރުތީބަށް)
އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަކަމާއި ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދެވަނައަށް ދިޔަ ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން ކުޑަ
އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަން އެފަރާތާއެކު ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  02މާރިޗު  2020ގައި
ވެފައިވާ އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  )AGR)242/PRIV/2020/3އެއްބަސްވުމުން އެނގޭތީއާއި ،މި
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީއާއި ،މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތެއް ކުރެވެން
ނެތަތީއެވެ.

9

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްގެ ކަސްޓަމްސް ކޮމިޝަނަރ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ޖެނެރަލް

ބޭސްފަރުވާއަށް

އިންޑިޔާއަށް

ގޮސް

ހުންނަތާ

5

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

މަސްދުވަސް ވެފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މި ދުވަސްތަކަށް ހަމަ މުސާރަ ނަގަމުންދާކަމަށް (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ބުނާ މައްސަލަ

މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު
މަހުން ފެށިގެން ނަގާފައިވާ ޗުއްޓީތަކަކީ ވަޒީފާގެ ޤާނޫނުން އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ ސިކްލީވްގެ  28ދުވަހާއި އަހަރީ
ޗުއްޓީގެ  30ދުވަސްކަމާއި ،އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  30ދުވަސް ހަމަވެފައިވަނީ  20ޖަނަވަރީ  2020އަށްކަމާއި،
އެއަށްފަހު އޭނާ ހުރީ  2020އަހަރުގެ ސިކްލީވްގެ  30ދުވަސް ނަގައިގެންކަމާއި ،މިއީވެސް ވަޒީފާގެ ޤާނޫނުން
އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ  30ދުވަސްކަމުން މި މުއްދަތުގައި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ މުސާރައާ ޢިނާޔަތްތަކަކީ ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކެއް ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލައިގެ ކޮރަޕްޝަންގެ
އިޙްތިމާލެއް އޮތްކަމަށް ބެލޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތުމުންނެވެ.
10

ހއ.ކެލާ

ޞިއްޙީ

މަރުކަޒަށް

އެޓެންޑެންޓެއް

ހޯދުމަށް

 12މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން

ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި ފަރަތާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭކަމަށާއި ،މި ވަޒީފާއަށް އޭނާއަށްވުރެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ޤާބިލު މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި ޝަކުވާގައި ބުނާ ހއ.ކެލާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެޓެންޑެންޓުގެ މަޤާމަކީ

ބުނާ މައްސަލަ

ވަގުތީ މަޤާމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެ މަރުކަޒުގެ އެޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުގައިހުރި މުވައްޒަފު ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމާ
ގުޅިގެން އެ ދުވަސްކޮޅަށް ނެގި މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި މިހާރު ޗުއްޓީގައިހުރި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމާ
ގުޅިގެން ވަގުތީގޮތުން އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތް މިހާރު ދޫކޮށްލައިފައިވާތީ ،އެ ފަރާތް އެ މަޤާމަށް
ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންނެވެ.
އަދި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ "ސަޕޯޓް ސަރވިސް (އެސް.އެސް  1ން އެސް.އެސް  5އަށް)" ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ
މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
 A2ފޯމް މިހާރު އޮންނަގޮތުން އޮޅުންއަރާތީ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ
ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުން ފެށިގެން މަތީގެ ހުރިހާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް
މާރކްސް ދެވޭގޮތަށް ،މާރކްސް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުތައް ( A2ފޯމްތައް) އިޞްލާޙުކުރަން
ފެންނަކަމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވުމަށެވެ.
11

ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް މީގެ ދެތިން
އަހަރެއްގެ

ކުރިން

ކުއްޔަށް

ދީފައިވާ

އޮޑިހަރުގެއެއްގެ

ކުލި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުދައްކައި އިންޖީނުގެ މަސައްކަތްކުރަން
އެރަށަށް ދިޔަ ބަޔަކަށް އެ ހަރުގެ ބޮޑު ކުއްޔަކަށް ދީ ފައިދާ
ނަގަމުންދާއިރު

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

އެކަމަށް

އެއްވެސް

ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
12

އަލިފާނުގެ
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ހާދިސާއެއްގައި

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން ،އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އޮޑިހަރުގެއެއްވެސް އަދި އޮޑިހަރުގެއެއް
އަޅާނެ ބިމެއް އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިނުވާކަމަށް ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ ،މިމައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2009ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
އަނދައިގެން

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން

ދިޔައިރު

އެތަނުގައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން ،ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  2009ވަނަ އަހަރުގެ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ޖަހާފައިހުރި ޓިނުތަކުން ބޭނުންކުރެވޭވަރަށް ހުރި ރަނގަޅު ޓިނުތަކެއް

ތެރޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަނދައިގެން ދިޔައިރު އެތަނުގައި ޖަހާފައިހުރި ޓިނުތަކުން ބޭނުންކުރެވޭވަރަށް

ނަންބަރު
ކައުންސިލްގައި

މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި

ކައުންސިލްގެ

ރައީސް ހުރި ރަނގަޅު ޓިނުތަކެއް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ދޫކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އަގެއް ބުނެފައިވާތީ ،މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ނެގުމެއްނެތި ހިލޭ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން

ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް
އެފެއާޒުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ދީފައި ނުވާކަމަށާއި ،މިކަމުގައި (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ؛
 1440 .1ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ޚިލާފަށް
ޚިދުމަތް ދިންކަމަށް އަދި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން ދިން ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން
އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އެ
މިނިސްޓްރީން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު 12( (DIR)142-C2/123/2020/1 :މާރިޗު
 )2020ސިޓީގައި ބުނެފައިވާތީއާއި،
 .2ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ،ހައްޖަށް
ގެންދާ މީހުންނަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް (އުސޫލާއި
ޕްރޮޕޯޒަލް އަދި ޙައްޖުވެރިޔާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް)
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،އަދި ހަމަ މި
އުޞޫލުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި އެ އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
 1440 .3ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް
މޮނިޓަރކޮށް ޙައްޖުވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޙައްޖު މިޝަންގެ ފަރާތުން
ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،މި ރިޕޯޓުގައި ޙައްޖު ގްރޫޕްތަކުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި އެ
ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ކަމާއި އެ ގޮތުން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ގެންދާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ޢަދަދަށް ގެންގޮސްފައިނުވުމާއި،
ދަތުރުކުރާ ބަހުގައި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބުނެފައިވާ ޢަދަދަށް ޝައިޚުން ނުތިބުމާއި ،ޙައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓަލާއި
ޙަރަމާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިން ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބުނެފައިވާ ވަރަށްވުރެ ދުރުވުމާއި ،ދަތުރުގެ ތެރޭގައި ދީނީ
ދަރުސް ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ޢަދަދަށް ދަރުސް ދީފައިނުވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމާއި،
އެހެންނަމަވެސް ،އެއްވެސް ގްރޫޕަކުން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ޚިދުމަތެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުދިނުމުގެ
މައްސަލައެއް ޙައްޖު ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި ،ޙައްޖު މިޝަންގެ ރިޕޯޓުން އެނގޭގޮތުގައި
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ އަމިއްލަ  5ކުންފުނިންވެސް ޙައްޖާޖީންނަށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ އެ
ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބުނެފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ ކުދިކުދި ތަފާތުތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ،މިއިން
އެއްވެސް

ކުންފުންޏަކާ

މެދު

އެއްވެސް

ފިޔަވަޅެއް

އެޅުމަށް

ޙައްޖު

މިޝަންގެ

ރިޕޯޓުގައި

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،
 1440 .4ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން މީޙުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން އެ ކުންފުނިތަކުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ މިންވަރަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާއިރުވެސް އެ ފަރާތްތަކާމެދު
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވަނީ އެ ފަރާތްކަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު 1440 ،ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުގެ
ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ދިޔަގޮތް މޮނިޓަރކުރި ފަރާތަކީ ދިވެހި ޙައްޖު މިޝަން ކަމަށް ވެފައި ،އެ ފަރާތުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި  1440ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ އެއްވެސް
ގްރޫޕަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމަށް އެ މިޝަންއަށް ފެންނަ ކަމަށް ބުނެފައިނުވާއިރު ،އަދި 1440
ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް
ދިންކަމަށް އަދި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ޖަމާޢަތްތަކުން ދިން ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު ،ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ އެއްވެސް ގްރޫޕަކާމެދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމުގައި ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކަމާއި،
އެހެންކަމުން ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  1440ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް
ގެންދިޔަ ގްރޫޕްތަކާމެދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި،
 1440 .5ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް
ޖަމާޢަތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ
ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު 1440 ،ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ
ހުއްދަދިން ޖަމާޢަތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް ހުއްދަދީފައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމުގެ
ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެކަން ތަޙްޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ
މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 142-C2/171/2019/44 :ސިޓީ  14ޖުލައި  2019ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމާއި ،އެ ސިޓީއަށް ޙަވާލާދީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް  24އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ،އިސްލާމިކް
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މިނިސްޓްރީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުން އެ މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް
ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ އެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
ފައިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި ،އެހެންކަމުން ،އެ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަމަށް ފެންނާތީއާއި،
 1440 .6ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔަ ގްރޫޕެއްކަމުގައި ވީއައިޕީ ޕެކޭޖްތަކެއް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު
ދިންކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއަށް ބަލާއިރު ،އެފަދަ ޕެކޭޖެއް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް
ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެ ގުރޫޕުގެ ބައެއް ޙާޖީން ވީއައިޕީ ފެންވަރުގެ ބައެއް ޚިދުމަތް
ބޭނުންވާތީ އެ ފަރާތްތަކަށް ވީއައިޕީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އިތުރަށް
ފައިސާ ނެގުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެ ކުންފުނިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި
މިކަމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދީފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލުމާތު
ދީފައިވާ ކަމާއި ،މިކަން އެ މިނިސްޓްރީއާ އެފަރާތާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމާއި،
މިއީ ދިވެހި ޙައްޖާޖީން ގެންދިޔަ އެހެން ކުންފުނިތަކަށްވެސް އޮތް ފުރުޞަތެއްކަމުން މިއީ
ނާޖާއިޒު

ފައިދާއެއް

ހޯދައިދިނުމަށް

ކޮށްފައިވާކަމެއް

ކަމަށް

ބެލުމުގެ

ފުރުޞަތެއް

އެފަރާތަށް
އޮތްކަމަކަށް

ނުފެންނާތީއާއި،
 .7މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  1441ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ

މިންގަނޑު

ބައްޓަންކޮށްފައިވަނީ

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ފައިދާވާނެ

ގޮތަށް

ކަމަށް

ބުނެފައިވީނަމަވެސް 1441 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތާއި 1441" ،ވަނަ އަހަރު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު" ކަރުދާހަކީ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ޝައުޤުވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެ ފަދައިން
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޢާއްމު ކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައިވާތީއާއި 1441" ،ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން
ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު" ކަރުދާހުގައި ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް މާކްސްދޭނެ
މިންގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެދީފައިވާތީ ،މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން
ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ
ޖަމާޢަތްތަކަށްވެސް އޮންނާނެތީ ،ޙައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑު
ބައްޓަންކޮށްފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި
 1441 .8ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ގްރޫޕަކުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ
"ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ އެ ފަރާތުން އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެ ގްރޫޕުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް
ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް  2ޕެކޭޖް ހިމަނާފައިވުމުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާތީއާއި،
 .9މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން  25ފެބުރުވަރީ  2020ގައި އެ ފަރާތަށް ފޮނުވި އެ މިނިސްޓްރީގެ
ނަންބަރު 142-C2/PRIV/2020/53 :ސިޓީގައި  1441ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން
ގެންދިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލަކީ ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ޢާއްމު
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކަށްވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ ބެހޭ
އުޞޫލާއި ބިޑް ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑް
ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑް  27ފެބުރުވަރީ  2020ގެ
ކުރިން ގެންދިޔުމަށް އެދިފައިވާތީއާއި،
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ސުމާރު
ނަންބަރު
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

 10 .10މާރިޗު  2020ގައި އެފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ފޮނުވާފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ
ނަންބަރު HHU/142/2020/01 :ސިޓީގައި ،އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލުކުރުމަކީ އުޞޫލުތަކާ
ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި "އެގޮތުން ،އެ ކުންފުނިން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
 .aއެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް
ބާޠިލްކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން
ގަބޫލުކުރާކަމަށް.
 .bއެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޙައްޖަށް މީހުން
ގެންދިޔުމަށް އެ ކުންފުނިން  2ޕެކޭޖް ހަދާފައިވާތީކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން
ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުޞޫލާ ޚިލާފު
އަދި އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަނާކަމެއްކަމަށް އެ ކުންފުނިން ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް".
 .11ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުޞޫލު ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކޮންމެ
ކުންފުންޏަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ޕްރޮޕޯސަލްކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،އެފަރާތުން ތަފާތު
 2ޕެކޭޖްއެއް ހަދައި ޕްރޮޕޯސަލްގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަކީ އިސްވެ ބުނެވުނު މާއްދާއާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް
ޕސަލަށްވުރެ ގިނައިން ޕްރޮޕޯސަލް
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ހަމަ މި މާއްދާގައި އެއް ކުންފުންޏަކުން އެއް ޕްރޮ ޯ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ބާތިލްކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،މި މާއްދާގައި
ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްކުރާނީ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަންނަ ހިސާބުންކަމެއް ނުވަތަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާ
ހިސާބުންކަމެއް
ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ
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ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި،

އެހެންކަމުން،

އެފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ޕްރޮޕޯސަލް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަކަށް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނުފެންނާތީއާއި،

އެހެންކަމުން،

އެފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ޕްރޮޕޯސަލް

ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ

އެހެން

ކުންފުނިތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވެން އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއެވެ.
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ތ.ދިޔަމިގިލީ ސްކޫލުން  02ވަގުތީ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް
މީގެ  02މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ
ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް
އެދި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅިއިރު މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑީކާޑުގެ
ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅިނަމަވެސް ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެފަރާތައް ވަޒީފާ
ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި،
އޭނާއަށްދީ،

އޭނާގެ

ވަޒީފާ

އައިޑީކާޑު
ދާއިމީ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އާކުރުމުގެ
ކުރުމަށް

އެ

ފުރުޞަތު
ސްކޫލުން

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު،
އެފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
(އައި.ޑީކާޑު) ގެ ކޮޕީއިން އެނގޭގޮތުގައި އެ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ  13ޖޫން  2023ކަމަށާއި،
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުން ،އުމުރުން  10އަހަރާއި  40އަހަރާ
ދެމެދުގެ މީހުންގެ އައިޑީކާޑުގެ މުއްދަތަކީ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ކަމަށްވާތީ 2023 ،ވަނަ އަހަރު މުއްދަތު ހަމަވާ
އައި.ޑީ ކާޑެއްނަމަ ،އެ ކާޑު ހައްދާފައިވާނީ  2018ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި ،ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން
ނުވަތަ ކާޑު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ކާޑު ހަލާކުވެގެން އަލުން ހައްދާނަމަވެސް ،މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކަށް ކާޑުގައި
ޖަހަނީ ކާޑު އަލުން ހައްދާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  5އަހަރު ދުވަސްކަމަށްވާތީ އެފަރާތުގެ އައިޑީކާޑަކީ އޭނާ 20
އޮގަސްޓު  2019ގައި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަހުން ހައްދާފައިވާ އައި.ޑީ ކާޑެއް ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި،
އެފަރާތާ ދާއިމީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ،އެފަރާތަށް އިންޓަވިއުގައި ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ވަގުތީ
ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަށްވުރެއް ދަށުން ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް ،އިންޓަވިއުއިންވެސް އަދި
ތަޖުރިބާގެ ބައިންވެސް ވަގުތީ ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަށްވުރެއް މަތިން އެފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީއާއި،
ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުގެ ބައިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ދެމީހުންނަށް އެއްވަރަކަށްކަމަށްވާތީ ،ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަކަށް ނުފެންނާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

15

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކުރިއަށް
ގޮތުން ކުއްލިގޮތަކަށް ތ.ވިލުފުށީން ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ކުއްލިގޮތަކަށް ތ.ވިލުފުށީން ބިންތަކެއް ކުއްޔަށް
ދޫކުރުމަށް ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،މި
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބުނު ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް
މައްސަލަ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފައިވަނީ  4ފެބުރުވަރީ  2020ގައިކަން އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (A)CA-2020/43 :އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތްއިރު ،އަދި  2020ވަނަ އަހަރުގެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ 06
މާރިޗު  2020ގައިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (A)CA-2020/196 :އިޢުލާނުން އެނގެން
އޮތްއިރު ،ތ.ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2019ވަނަ އަހަރަށް ބިން ބަޖެޓުކުރުމަށް  06ބާވަތެއްގެ
މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ބަޖެޓުކޮށް ބިންދޫކުރުމަށް ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  91ވަނަ
އާންމު ޖަލްސާ (ޖަލްސާ ނަންބަރު:

 )383-03/2019/10އިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  06މާރިޗު 2019

ގައިކަން އެނގޭތީއާއި،
ގާޑިޔާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ބަޖެޓްކޮށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ
 125ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ  30އޮކްޓޫބަރު  2019ގައިކަން އެނގޭތީއާއި ،ކައުންސިލްގެ
ނިންމުމާ ގުޅިގެން ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު:
 18( 383/431/2019/19ނޮވެންބަރު  )2019ސިޓީ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް
ފޮނުވާފައިވާއިރު ،މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުވި އެ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު:

431-

 22( LIS/383/2020/2ޖަނަވަރީ  )2020ސިޓީން އިސްވެބުނެވުނު ބިންތައް ގާޑިޔާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް
ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާތީއާއި ،ގާޑިޔާ ވިޔަފާރިކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ބީލަން
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު:
 (IUL)383/383/2020/16އިޢުލާނު  19ފެބުރުވަރީ  2020ގައި ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި،
އިޢުލާންކުރުން ލަސްވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބުން ލަސްވުމުގެ
ސަބަބުންކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވޭތީއާއި،
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި،
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 383/431/2019/8 :ސިޓީ މޯލްޑިވްސް
ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް  18އެޕްރީލް 2019ގައި ފޮނުވާފައިވާއިރު ،މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް
ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުވި އެ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 08( 431-LIS/383/2020/1 :ޖަނަވަރީ )2020
ސިޓީން އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާތީއާއި ،އޮޑިދޯނިފަހަރު
ބަނުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު

ހުޅުވާލައި

ކޮޅުމަޑުލު

ވިލުފުށީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން

އެ

އިދާރާގެ

ނަންބަރު:

 04( (IUL)383/383/2020/12ފެބުރުވަރީ  )2020އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާތީއާއި ،އިޢުލާންކުރުން
ލަސްވެ ފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް
ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވޭތީއާއި،
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  109ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީން
ތެލާއި ގޭހުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  10ޖުލައި  2019ގައި ނިންމާފައިވާކަން
އެނގޭތީއާއި ،ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ
ހުއްދައަށް އެދި ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު383/431/2019/3 :
( 18އެޕްރީލް  )2019ސިޓީ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު ،މޯލްޑިވްސް
ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުވި އެ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 25( 431-LIS/383/2019/5 :ޖޫން
 )2019ސިޓީން ތ.ވިލުފުށީ ކައުންސިލުން ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން ބިން
ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާތީއާއި ،ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އިދާރާގެ
ނަންބަރު 17( (IUL)383/383/2019/82 :ނޮވެންބަރު  )2019އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާތީއާއި،
އިސްވެބުނެވުނު ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާ ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ،ކައުންސިލްގެ
ނައިބުރައީސް އަދި ކައުންސިލަރއަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު  2020ގައި ތ.ވިލުފުށީ ކައުންސިލަށް
ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 06( (A)CA-2020/196 :މާރިޗު )2020
އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ،އެ ތިން މީހުން ވިލުފުށީން ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް
ނިންމާފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި
ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިންކަމަށްވެފައި ،ކައުންސިލުން ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅިގެން އިޢުލާންތައް
ކޮށްފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް އެ ތިން ފަރާތްވެސް ރަސްމީކޮށް
ކެ ންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ވުމުގެ ކުރިންކަން އެނގޭތީއާއި ،ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް
ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަގާފައިވާކަން
އެނގޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.
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2020

ވަނަ

އަހަރު

ހއ.އިހަވަންދޫ

ސްކޫލުގެ

ސެކިއުރިޓީ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލުން  02ވަނަ

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތަކާއި ،އަގު ކުޑަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅި
މަންފާއެއް

ހޯދައިދިނުމަށް

ކޮރަޕްޝަނަށް

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މަގުފަހިވާގޮތަށް އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަމަށާއި،
އަލުން އަގު ކުޑަކުރުމަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވުނުނަމަވެސް
އެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކޮށް ،ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން
އޮތުމުންނާއި ،ބީލަންތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށްވާތީ އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ނިންމިކަން ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މިހާތަނަށް
ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން
އިޢުލާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،މި މައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގދ.އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމުގައި އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
މަޤާމުގެ

ނުފޫޒު

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ބޭނުންކޮށްގެން

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ކޮރަޕްޝަނަށް

ވަޒީފާ

މަގުފަހިވާގޮތަށް

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގދ.އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ،އެ މަޤާމަށް ވަކިފަރާތެއް
ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް މާކްސް
ދީފައިވާ ޝީޓަށް ބަލާއިރު އެންމެ މަތިން މާކްސް ފަރާތް އެ މަޤާމަށް އޭނާ ހޮވިފައިވާކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން އޭނާއަށް ޖަވާބު ދީފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވުމާއެކު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ
ފަދައިން ކަން ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެންނެތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި އިންވައިޓް ބިޑަކަށް ހުޅުވާލައިގެން
ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ( 700,000ހަތްލައްކަ) ރުފިޔާއަށް އެ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލްގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމަށް
އެ ސްކޫލްގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން
ކުރި ފުރަތަމަ ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ،އެ އިޢުލާންތައް
ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީއާއި ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަނާޅާނަމަ ،ނުވަތަ
ބީލަމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ނެތްނަމަ ،ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ކަމުގައި
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނުވާނަ މަ ،މަސައްކަތަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަށީގެންވާ
އަގެއްގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިދާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.31ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގެ  2ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު ،ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލްގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތިންވަނަފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.23
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހޮވާލެވޭ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ދަޢުވަތުދީ ރިކްއެސްޓް ފޮރ ކޯޓޭޝަންގެ އުޞޫލުން
ޢަމަލުކޮށް ،އެ ސްކޫލްގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެ ސްކޫލްގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  05ފަރާތަކަށް 13 ،ޖޫން  2019ގައި ދަޢުވަތުދީފައިވާއިރު ،ދަޢުވަތަށް އިޖާބަދީ
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން ދެ ފަރާތުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އެ ދެފަރާތުން
ހުށަހެޅި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ފޮނުވައި ،މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުމާމެދު މިނިސްޓްރީން ނިންމާގޮތެއް އަންގައިދިނުމަށް އެދި އެ ސްކޫލުން ފޮނުވާފައިވާ ފެކްސްގެ
ޖަވާބުގައި ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލްގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  13ޖޫން
 2019ގައި ދަޢުވަތުދީގެން ހޯދާފައިވާ ބީލަންތަކުގެ ( 30ދުވަހު) ގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ ،އެ
ބީލަންތައް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ،އެކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އިންވައިޓެޑް ބިޑުގެ އުޞޫލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް
އަންގާއިވާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް އެ ބިޑްތައް ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން
ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް،
ދެވަނަފަހަރަށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.23ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހޮވާލެވޭ ވަކި
ފަރާތްތަކަކަށް ދަޢުވަތުދީ ރިކްއެސްޓް ފޮރ ކޯޓޭޝަންގެ އުޞޫލުން ޢަމަލުކޮށް ،އެ ސްކޫލުގެ އެކިއެކި
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެ ސްކޫލްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  06ފަރާތަކަށް 18
ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ދަޢުވަތުދީފައިވާތީއާއި އެ ދަޢުވަތަށް އިޖާބަދީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޭގެ
ތެރެއިން ދެފަރާތުން ކަމަށްވާތީ ،ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ރެސްޕޮންސިވްނެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 10.46ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ގަވާއިދުގެ  10.45ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން އިވެލުއޭޓްކޮށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށްކަމަށްވާތީއާއި ،އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލައެއް ފާހަގަނުކުރެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ށ.ނަރުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އެޓެންޑެންޓެއް ބޭނުންވެގެން އެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން. ،ނަރުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމަށް މީހަކު

ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމަށް އެކުލަވާލި އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހޯދުމަށް އެ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  22( C08/SM/IUL/2019/05އޮގަސްޓު  )2019އިޢުލާނާ
އެ ފަރާތްތަކާ ތިމާގެ ނުވަތަ ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރިކަން އޮންނަ

ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދުނު މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިފައިވަނީ ،ސަޕޯޓް ސަރވިސް

ފަރާތްތައް ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

(އެސް.އެސް) ކެޓަގަރީގެ މަޤާމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
 A2ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތްގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް
ބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަންގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
ބަޔާންކޮށް ،މިކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ދެންނެވުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.
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ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ގައު އެތުރުމުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
މަސައްކަތާއި އެ އިދާރާގެ ގޭޓުގައި ދަނގަޑުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް
ކުރަމުންދަނީ

ކައުންސިލްގެ

ބައްދަލުވުމަކުން

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

ކަމަށާއި ،ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ކައުންސިލްގެ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

ޢާއިލީގޮތުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ތިމާގެ

މީހަކާ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރުވާފައިވާކަމަށް މި ޝަކުވާގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކައުންސިލުގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ  3ވަނަ ޖަލްސާއިން
ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މަރާމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  2މަސައްކަތް ކަމަށް ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ބުނެފައިވުމާއި ،އެ ޖަލްސާއިން ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ
މަރާމާތުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނިފައިވުމާއި ،އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނީ  3ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން
އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެންކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން ލިޔުންތަކުން
އެނގެން އޮތުމާއި ،އެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތާ އެއިން
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނެވެ.
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ތ.ވިލުފުށީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  03އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑު އެ އިދާރާއިން ބާޠިލް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިހާރު އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް މިކަމަށް އަލުން (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު މިއީ ވަކި މީހަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ތ.ވިލުފުށީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ވިލުފުށީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  03އޮކްޓޫބަރު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް އެ
އިދާރާއިން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިހާރު އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް މިކަމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު
މިއީ ވަކި މީހަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،ވިލުފުށީ
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ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ
އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 03( (IUL)383/383/2019/65 :އޮކްޓޫބަރު  )2019އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ،
އެ އިޢުލާނުގައި  3ބިމަކަށް ވަކިވަކީން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން
ނަންބަރު  3-C.03އަދި  3-C.05ދެބިމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ( 2ދޭއް) ފަރާތުންކަމަށްވުމާއި ،އެ ދެ
ބިމަށް އެންމެ ( 2ދޭއް) ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާތީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު( 2017/R-20 :ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ  10.31ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް (ޢާންމުކޮށް ބީލަމަށް
ހުޅުވާލުމުން މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަނާޅާނަމަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު
ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް) އެ  2ބިމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ  10ވަނަ ބައްދަލުވުމުން (ނަންބަރު  2019/10ބައްދަލުވުމުން)
ނިންމާފައިވާތީކަން އެނގޭތީއާއި،
އަދި ނަންބަރު  3-C.04ބިމާ ގުޅިގެން ބިޑް ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ވިލުފުށީ ކައުންސިލުން
ނިންމާފައިވަނީ އެ ބިމަށް ކުރިމަތިލި  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބިގެން  1ވަނައަށް 2
ފަރާތެއް ހޮވިފައިވާއިރު ،މާކްސް ދިނުމުގައި  2ފަރާތް ނުވަތަ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތެއް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ
ދެން ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީކަން އެނގޭތީއާއި،
އިސްވެބުނެވުނު އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ،ނަންބަރު 2017/R-20
(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި ،ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި
ހަމަހަމަކަމާއި ހާމަކަންބޮޑުކޮށް ،ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި ވަޒަންކޮށްގެން،
ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި ބީލަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،މި މައްސަލައިގައި ކަން
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަދި
ވަކިފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއެވެ.
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