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ހެލްތު ްމިނިސްޓަރ ްއަށް ްމާލީ ްމަންފާއެއް ްލިބޭގޮތަށްް ،ދައުލަތުގެް
މާލިއްޔަތުގެ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށް ްއެޑްވާންސް ްފައިސާ ްދީގެންް
އެމްބިއުލާންސްތަކެއްްގެންނަންްޙަވާލުކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ހެލްތު ްމިނިސްޓަރ ްއަށް ްމާލީ ްމަންފާއެއްް
ލިބޭގޮތަށް ް ،ދައުލަތުގެ ްމާލިއްޔަތުގެ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށް ްއެޑްވާންސް ްފައިސާ ްދީގެން ްއެމްބިއުލާންސްތަކެއް ްގެންނަންް
ރާތަކުންްކޮމިޝަނަށްްހުށަހަޅާފައިވާްމައްސަލައަކަށްވެފައިް ،މިްމައްސަލައިގެް
ޙަވާލުކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނެްއަމިއްލަްފަ ް
ޚުލާސާްބަދަލުކޮށްފިނަމަްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންްއެދިފައިވާްމައްސަލައާްތަފާތުްމައްސަލައަކަށްވާނެތީއާއިް،ޝަކުވާގައިް
ބުނާްމައްސަލައާްގުޅިގެންްއިވެލުއޭޝަންްމަރުހަލާގައިްހޯދާފައިވާްލިޔެކިޔުންތަކުންްއެޑްވާންސްގެްގޮތުގައިްދީފައިވަނީް
ް 15%ކަން ްއެނގެން ްއޮތުމާއެކުް ،މިއީ ްމާލިއްޔަތު ްޤަވާއިދާ ްޚިލާފުްކަމަކަށްނުވާތީް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ްް2008/13
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިް
މައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ބ.ކުޑަރިކިލު ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްބެލުމުގެ ްދަށުން ްހިންގަމުންދާް
ކުޑަރިކިލުްޕްރީސްކޫލަށްްް02ވަގުތީްޓީޗަރުންްހޯދުމަށްްއެްކައުންސިލުންް

1

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ބ.ކުޑަރިކިލުްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެްބެލުމުގެް
ދަށުން ްހިންގަމުންދާ ްކުޑަރިކިލު ްޕްރީސްކޫލަށް ްް 02ވަގުތީ ްޓީޗަރުން ްހޯދުމަށް ްް 24ނޮވެންބަރު ްް 2019ގައި ްއެް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ސުމާރުް
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ކޮށްފައިވާ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްއެ ްވަޒީފާއަށް ްމީހަކު ްހަމަޖެއްސުމުގައިް އިދާރާއިންްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްވަޒީފާއަށްްް 3މީހުންްއެދިފައިވީނަމަވެސްް ،އިންޓަވިއުއަށްްހާޒިރުވުމަށްް
ކޮރަޕްޝަންގެ ްޢަމަލެއް ްހިނގާފައިވޭތޯ ްބަލައިދިނުމަށް ްއެދި ްހުށަހެޅިް އެންގުމުންްއިންޓަވިއުއަށްްހާޒިރުވެފައިވަނީްްއެންމެްފަރާތެއްްކަމަށްވާތީއާއިް،އޭނާއަކީްއެްވަޒީފާއަށްްޝަރުތުްފުރިހަމަވާް
މީހަކަށްވާތީއާއިް ،އެްވަޒީފާއަށްްއޭނާްހޮވިފައިވާކަންްއޭނާއަށްްއަންގާފައިވާތީއާއިް ،އެހެންކަމުންް ،އެްވަޒީފާއަށްްއޭނާް

މައްސަލަ.

ހަމަޖެއްސުމުގައި ްމައްސަލައެއް ްއޮތްކަމަކަށް ްނުފެންނާތީއާއިް ،އެ ްވަޒީފާއަށް ްއެދުނު ްއަނެއް ްް 2މީހުންނަކީވެސް ްއެް
ވަޒީފާއަށްްޝަރުޠުްފުރިހަމަވާްް 2މީހުންްކަމުގައިވިޔަސްް ،އެްް 2މީހުންްއިންޓަވިއުއަށްްހާޒިރުނުވާތީް ،އެްް 2މީހުންް
އެްވަޒީފާއަށްްނުހޮވޭކަމުގައިްއެްް 2މީހުންނަށްްއަންގާފައިވާތީް ،މިްމައްސަލައާްގުޅިގެންްމިްކޮމިޝަނަށްްލިބިފައިވާް
ލިޔުންތަކަށް ްބަލާއިރު ްމި ްމައްސަލައިގައި ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްޢަމަލެއް ްއެކުލެވިގެންވާކަމަށް ްނުފެންނަކަމަށާއިް ،ނަމަވެސްް
އިތުރު ްޝަކުވާތަކެއް ްލިބިއްޖެނަމަ ްމި ްކޮމިޝަނުން ްއަލުން ްމައްސަލަ ްބަލާނެކަމުގައި ްބ.ކުޑަރިކިލު ްކައުންސިލްގެް
އިދާރާއަށްްއަންގައިް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް
(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްް
ކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީގެްހިތަދޫްކެމްޕަހުގައިްއޭސީްގަނެް
ހަރުކުރުމަށްްް 03ވަނަްފަހަރަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެންމެް
ފަރާތަކުންްބިޑުްހުށަހަޅާފައިވާއިރުް،މިްބިޑުގެްމަޢުލޫމާތުްސެޝަންގައިް
މިއީްމިކަމަށްްކުރެވޭްތިންވަނަްއިޢުލާނުްކަމަށްވާތީްމިފަހަރުްބިޑުްހުށަހަޅާް
ފަރާތާްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރާނެކަމަށްްބުނެފައިވީނަމަވެސްްއެްއިޢުލާނުް
ބާޠިލްކުރިކަން

ްއެންގުމަކާނުލައި

ްއަލުން

ްއެކަމަށް

ްއިޢުލާނުް

ކޮށްފައިވާކަމަށާއިް ،މިއީްވަކިްފަރާތަކަށްްމިްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރުމަށްް
ކޮށްފައިވާްކަމެއްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީގެްސ.ހިތަދޫް
ކެމްޕަސްގެ ްބައެއް ްރޫމުތައް ްއެއަރކޯން ްކޮށްދޭނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމަށް ްފުރަތަމަ ްކުރި ްނަންބަރުMNU-CA-ް :
ްFM/2019/35އިޢުލާންްކޮށްފައިވަނީްް09ސެޕްޓެންބަރުްް2019ގައިކަމަށްވާތީއާއިް،އެްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެއްވެސްް
ގުްހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށްްބަޔާންކޮށްްް03އޮކްޓޫބަރުްް2019ގައިްދެވަނަްއިޢުލާންް{އިޢުލާންްނަންބަރުް:
ފަރާތަކުންްއަ ް
(ް }HC/2019/028)IULކޮށްފައިވާތީއާއިް ،އެ ްއިޢުލާނަށްވެސް ްއެއްވެސް ްފަރާތަކުން ްއިޖާބަދީފައިނުވާކަމަށްް
ބަޔާންކޮށް ްް 16އޮކްޓޫބަރު ްް 2019ގައި ްތިންވަނަ ްއިޢުލާން ް{އިޢުލާން ްނަންބަރުް}HC/2019/031)IUL(ް :
ށްް
ގުްހުށަހަޅާފައިވަނީްއެންމެްފަރާތަކުންް(ޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުން)ްކަމަ ް
ކޮށްފައިވާތީއާއިް،އެްއިޢުލާނާްގުޅޭގޮތުންްއަ ް
ދޫްކެމްޕަހުންް
ވާތީއާއިް،އެފަރާތުންްހުށަހެޅިްބިޑްްއިވެލުއޭޓްްކުރުމަށްފަހުްޕްރޮކިއުމަންޓްްކޮމިޓީއަށްްހުށަހެޅުމަށްްސ.ހިތަ ް
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ްލިޔެކިޔުންތައް ްފޮނުވިކަމަށާއި ްނަމަވެސް ްއެފަރާތުން ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއަގު ް(ް 328,600/-ރުފިޔާ)ް
ބޮޑުކަމަށް ްފެސިލިޓީސް ްމެނޭޖްމަންޓްގެ ްޓެކްނިކަލް ްމުވައްޒަފުންނަށް ްފެންނާތީއާއި ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްދެވުނުް

2

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

މަޢުލޫމާތުޝީޓް ްމުރާޖަޢާކޮށް ްސިޕްލިފައިކޮށްފިނަމަ ްއަގުކުޑަ ްބިޑްތަކެއް ްލިބި ްކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ްތަރުޙީބުް
ށް ްގަބޫލުކުރެވޭތީ ްމަޢުލޫމާތު ްޝީޓް ްމުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު ްް 19ނޮވެންބަރު ްް 2019ގައި ްއަލުންް
ރަނގަޅުވެދާނެކަމަ ް
އިޢުލާން ް(އިޢުލާން ްނަންބަރުް )MNU-CA-PAMD/2019/82ް :ކުރެވުނު ްކަމަށާއިް ،އެ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެންް
މަޢުލޫމާތުްސާފުކުރުމަށްްހާޒިރުވީްް 2ފަރާތުންްކަމަށްވެފައިް،ބަދަލުްގެނެވުނުްމަޢުލޫމާތާްގުޅިގެން ްޝައުޤުވެރިކަންް
ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ްް 2ފަރާތުން ްކަމަށްވާތީ ްް 25ނޮވެންބަރު ްް 2019ގައި ްއަލުން ްއިޢުލާން ް(އިޢުލާން ްނަންބަރުްްްްްް:
ް)MNU-CA-PAMD/2019/83ކޮށްފައިވާކަމަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީންްބުނެފައިވާތީއާއިް،މިކަމާް
ގުޅިގެންްބެލިއިރުް،ނަންބަރުް MNU-CA-PAMD/2019/82ް:އިޢުލާން ްކޮށްފައިވަނީްމަޢުލޫމާތުޝީޓަށްްބައެއްް
ބަދަލުތައް ްގެނެސްގެންކަން ްފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ްއެ ްއިޢުލާނަކީ ްމަޢުލޫމާތުޝީޓަށް ްބަދަލުގެނައުމަށްފަހު ްކުރި ްފުރަތަމަް
އިޢުލާންްކަމަށްވެފައިް،އެްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްމަޢުލޫމާތު ްސާފުކުރުމަށްްް 3ފަރާތުންްހާޒިރުވެފައިނުވާތީްއެްއިޢުލާންް
ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށްޓަކައި ްއެ ްއިޢުލާން ްބާޠިލުކޮށް ްއަލުން ްއިޢުލާންކުރުމުގައި ްމައްސަލައެއް ްއޮތްކަމަކަށްް
ނުފެންނަކަމަށާއި،

ން
ްއެގޮތު ް

ްއެންމެފަހުން

ްކުރި

ްއިޢުލާނު

ް(އިޢުލާން

ްނަންބަރުްްްްްްްްްްްްްްްްް:

ް )MNU-CA-PAMD/2019/83ގައި ްކުރީގެ ްއިޢުލާން ް(ނަންބަރުްMNU-CA-PAMD/2019/82ް :
އިޢުލާން)ްބާޠިލުކުރީްއެްސަބަބަށްޓަކައިކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާކަންވެސް ްފާހަގަކުރެވޭތީއާއިް،އަދިްއެންމެފަހުންްކުރިް
ގުްހުށަހަޅާފައިވާްފަރާތުންް(އަގުްހުށަހަޅާފައިވަނީްއެންމެްފަރާތަކުން)ްހުށަހެޅިްއަގަކީްް-/299,132
އިޢުލާނާްގުޅިގެންްއަ ް
ންްކުރިްއިޢުލާނާް
ންްކުރިންްހުށަހެޅިްއަގަށްވުރެް(އެންމެފަހު ް
ރުފިޔާްކަމަށްވާއިރުް،އެްއަގަކީްމިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތު ް
ގުޅިގެންްއެްފަރާތުންްއަގުްހުށަހަޅާފައެއްނުވޭ)ްކުޑަްއަގެއްކަންވެސްްފާހަގަކުރެވޭތީއާއިް،ނަމަވެސްް،މަޢުލޫމާތުޝީޓަށްް
ބަދަލުްގެނެސްްއަލުންްއިޢުލާންް(އިޢުލާންްނަންބަރުް)MNU-CA-PAMD/2019/82ް:ކުރިއިރުްއޭގެކުރިންްކުރިް
ނަންބަރުް HC/2019/031)IUL(ް:އިޢުލާންްބާޠިލުކުރިކަންްއަދިްބާޠިލުކުރިްސަބަބުްއެްއިޢުލާނާްގުޅިގެން ްއަގުް
ޝަކުވާ ްހުށަހެޅި ްފަރާތަށް ްއަންގާފައިނުވާކަމާއިް ،އެފަރާތަށް ްއެކަން ްއަންގާފައިނުވާއިރު ްނަންބަރުް:
ހުށަހެޅި ްމި ް ް
(HC/2019/031)IUL

ްއިޢުލާން

ްބާޠިލުކުރި

ްސަބަބު

ްއޭގެފަހުން

ްކުރި

ްނަންބަރުްްްްްްްްްްްްްްްްް:

ރެވޭތީއާއިް ،ނަމަވެސްް ،މިް
ް MNU-CA-PAMD/2019/82އިޢުލާނުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަންވެސް ްފާހަގަކު ް

3

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
މައްސަލައިގައިްވަކިްފަރާތަކަށްްނާޖާއިޒު ްފައިދާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށްްބެލެވެން ްނެތުމާއެކުް،
ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަް
ށްްކަނޑައަޅައިް،މިް
ނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަ ް
މައްސަލަ ްނިންމީއެވެް .އަދި ްމަޢުލޫމާތުޝީޓަށް ްބަދަލު ްގެނެސްގެން ްއަލުން ްއިޢުލާންކުރިނަމަވެސްް ،ކުރީގެ ްއިޢުލާންް
ޑްް
ބާޠިލުކުރިކަމާއިްބާޠިލުކުރިްސަބަބުްއަލުންްކުރާ ްއިޢުލާނުގައި ްބަޔާންކުރުމަށާއިް،އަދިްކުރީގެްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްބި ް
ހުށަހަޅާްފަރާތްތަކަށްްއެކަންްއެންގުމަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީއަށްްއެންގުމަށްްވެސްްނިންމީއެވެ.

4

ގެް
މޯލްޑިވްސް ްއިންޓެގްރޭޓެޑް ްޓުއަރިޒަމް ްޑިވެލޮޕްމަންޓް ްކޯޕަރޭޝަން ް
މެނޭޖިންގްޑިރެކްޓަރްރަސްމީްދަތުރެއްގައިްް2019ސެޕްޓެންބަރްް18
ނުވަތަްް19ގައިްމެލޭޝިޔާއަށްްގޮސްފައިވާކަމަށާއިް،މިްރަސްމީްދަތުރުް
ގެް
ް 23ސެޕްޓެންބަރްް 2019އަށްްނިމުނުނަމަވެސްްް 29ސެޕްޓެންބަރ ް
ގެް
ނިޔަލަށްްޗުއްޓީގައި ްމެލޭޝިޔާގައިްމަޑުކޮށްފައިވާކަމަށާއިް ،ސަރުކާރު ް
ޓީް
ބަޖެޓުންްޚަރަދުކޮށްގެންްޓިކެޓްނަގާްމިފަދަްރަސްމީްދަތުރުތަކުގައިްޗުއް ް
ވާް
ހޭދަކުރުމަށްްމަޑުކުރުމަކީްމަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްހިންގާފައި ް
ކޮރަޕްޝަންގެްޢަމަލެއްްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،މޯލްޑިވްސް ްއިންޓެގްރޭޓެޑް ްޓުއަރިޒަމްް
ންް(އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ)ްގެްމެނޭޖިންގްޑިރެކްޓަރްރަސްމީްދަތުރެއްގައިްް2019ސެޕްޓެންބަރުް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްްކޯޕަރޭޝަ ް
ް 19އިންްް 28އަށްްމެލޭޝިޔާއަށްްކޮށްފައިވާ ްދަތުރަކީްރަސްމީްދަތުރެއްްކަމަށާއިް،އެްދަތުރަކީްމިނިސްޓްރީްއޮފްް
ފިނޭންސްގެ ްއިސްނެގުމަކަށް ްކުރެވިފައިވާ ްދަތުރެއް ްކަމަށްވީނަމަވެސް ްއެ ްދަތުރުގައި ްބައިވެރިވުމުގެ ްފުރުޞަތުް
އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއަށްްލިބުނީްއެްކުންފުނީގެްފަރާތުންްތަރައްޤީކުރުމަށްްނިންމާފައިވާްލ.ބަރެސްދޫްތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިް
ށްް
އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައިްސޮއިކޮށްފައިވާްމެލޭޝިޔާގެްސައުފާންްގްރޫޕްްހޯލްޑިންގްސްްބަރުހާދާއެކުްބައްދަލުވުންތަކެއްްބޭއްވުމަ ް
މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްފިނޭންސްއިން ްބޭނުންވެފައިވާތީ ްކަމަށާއިް ،އެ ްދަތުރުގައި ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްފިނޭންސްގެް
ޑެލިގޭޝަނުގައިްއެފަރާތްްހިމެނުނުކަމުގައިވިޔަސްްއެްޑެލިގޭޝަންގެްދަތުރަކީްއެތައްްބައިވަރުްބައްދަލުވުންތަކެއްްއެންމެް
ށް ްޝެޑިއުލްކޮށްފައިްއޮތްްދަތުރެއްްކަމަށްވާތީްސައުފާނާއެކުްއިތުރު ްމަޝްވަރާތައްް
ދެތިންްދުވަހުގެްތެރޭގައިްބޭއްވުމަ ް
އޮތުމުގެ ްސަބަބުން ްއެފަރާތުން ްމެލޭޝިޔާގައި ްމަޑުކޮށް ްއެނބުރި ްރާއްޖެ ްއައިސްފައިވަނީ ްސެޕްޓެންބަރު ްް 28ވަނަް
ދުވަހުގައިްކަމަށާއިް،އެްދަތުރުގައިްއޭނާްމެލޭޝިޔާގައިްމަޑުކޮށްފައިވަނީްއެއްވެސްްއަމިއްލަްބޭނުމެއްގައިްނޫންކަމަށާއިް،
މުޅިްދަތުރަކީްއެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެްރަސްމީ ްދަތުރެއްްކަމުގައިްމޯލްޑިވްސްްއިންޓެގްރޭޓެޑްްޓުއަރިޒަމްްޑިވެލޮޕްމަންޓްް
ކޯޕަރޭޝަންް(އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ)ްއިންްބުނެފައިވާތީއާއިް،އެްކޯޕަރޭޝަނުން ްފޮނުވާފައިވާްދަތުރުްރިޕޯޓުގައިވާގޮތުންް،
ހު ްސައުފާން ްކުންފުނީގެ ްވެރިންނާއެކު ްބޭއްވި ްބައްދަލުވުމުގައި ްބައެއް ްކަންތައްތަކާް
ސެޕްޓެންބަރު ްް 20ވަނަ ްދުވަ ް
ގުޅޭގޮތުން ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ްވަފުދުގެ ްއެހެން ްމެންބަރުން ްނެތްކަމުގައިވިޔަސް ްއެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ްމެނޭޖިންގް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

ށްްއެއްބަސްވެފައިވާތީއާއިް،
ރުްމަޝްވަރާްބައްދަލުވުންތަކެއްްބާއްވައިްއެކަންކަންްވަކިގޮތަކަށްްނިންމުމަ ް
ޑިރެކްޓަރާއެކުްއިތު ް
ން ްފުރިފަހުން ްސެޕްޓެންބަރު ްް 27ގެ ްނިޔަލަށް ްއެކިއެކިް
އަދި ްވަފުދުގެ ްއެހެން ްމެންބަރުން ްމެލޭޝިޔާއި ް
ބައްދަލުވުންތަކުގައާއިްއެކިއެކިްޙަރާތްތަކުގައިްސައުފާންގެްވެރިންނާއެކުްއެފަރާތުންްބައިވެރިވެފައިވާކަމަށްްއެްރިޕޯޓުގައިް
ރޭްް19:55
ރުްނިންމާފައިްއޭނާްމާލެްއައިސްފައިވަނީްސެޕްޓެންބަރުްް28ވަނަްދުވަހުގެ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއިް،އެްދަތު ް
ގައިކަމަށްވެސް ްރިޕޯޓުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީް ،މި ްމައްސަލައިގައި ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްޢަމަލެއް ްއެކުލެވިފައިވާކަމަށްް
ގެް
ނުބެލެވޭތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ް ް
(ް ) 1ވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިން ްމި ްމައްސަލައަކީ ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލައެއްކަމަށްް
ކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ށްް
ރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްއިންތިޚާބުގައިްއަމިއްލަގޮތުންްވާދަކުރިްފަރާތަކަ ް
ވޯޓުްހޯދުމަށްްޑޮކްޓަރަކަށްްޕްރެޝަރކޮށްގެންްގއ.އަތޮޅު ްހޮސްޕިޓަލުގެް
ޒިންމާދާރުވެރިޔާްމީހަކަށްްއާސަންދަްސިޓީއެއްްލިޔުއްވާފައިވާްކަމަށާއިް،
ރާް
ގެ ްކެމްޕެއިންްޓީޝާޓްްލައިގެންްރަސްމީްމަސައްކަތްތައްްކު ް
އެފަރާތު ް
ޑިް
ކަމަށާއިް،އިތުރުގަޑިްމަހަކުް000،10ރ އަށްްއަރާކަމަށާއިް،އިތުރުގަ ް
އެޕްރޫވްކުރަނީްމިނިސްޓްރީންްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިންތިޚާބުގައިް
ޅު ްހޮސްޕިޓަލުގެް
އަމިއްލަގޮތުން ްވާދަކުރި ްފަރާތަކަށް ްވޯޓު ްހޯދުމަށް ްޑޮކްޓަރަކަށް ްޕްރެޝަރކޮށްގެން ްގއ.އަތޮ ް
ދަ ްސިޓީއެއްްލިޔުއްވާފައިވާްކަމަށްްބުނެފައިވާއިރުް،އެސިޓީްލިޔެދިނީ ްކާކަށްކަމެއްް
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ،މީހަކަށްްއާސަން ް
އަދިްސިޓީްލިޔުނީްކޮންްޑޮކްޓަރެއްކަމެއްްމިްޝަކުވާއިންްއެނގެންްނެތުމާއިްމައްސަލަްހުށަހެޅިްފަރާތެއްްހާމަކޮށްފައިް
ންްނެތްކަމަށާއިް،ގއ.އަތޮޅުް
ރެވޭނެްގޮތެއްނެތުމުންްމިްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެންދެވެ ް
ނުވުމުންްއިތުރުްމަޢުލޫމާތުްސާފުކު ް
ހޮސްޕިޓަލުގެ ްޒިންމާދާރުވެރިޔާ ްއިތުރުގަޑި ްކޮންމެމަހަކު ް(ް 10,000.00ދިހަހާސް) ްރުފިޔާއަށް ްއަރާކަމަށްް
ގެ ްހިސާބުތައް ްބެލިއިރުް ،އެއްވެސް ްމަހެއްގައިް
ބުނެފައިވީނަމަވެސް ްް 2019ވަނައަހަރުގެ ްފުރަތަމަ ްް 4މަސްދުވަހު ް
ން ްއެނގެންނެތް ްގަޑިތަކެއްް
ށް ްއަރައިފައި ްނުވާކަމަށްވިޔަސް ،އިތުރުގަޑި ްދިނުމުގައި ްސިސްޓަމު ް
އިތުރުގަޑި ްދިހަހާހަ ް
ޝީޓެއްގައިްލިޔެގެންްް 2019ފެބުރުވަރީްމަހުް(ް 6,696.89ހަހާސްްހަސަތޭކަްނުވަދިހަްހަްރުފިޔާްއަށްޑިހަްނުވަް
ޗު ްމަހުް(ް 432.59ހަތަރުސަތޭކަްބައްތިރީސްްރުފިޔާްފަންސާސްްނުވަލާރި)ްއިތުރަށް ްދީފައިވާކަންް
ލާރި)ްއާއިްމާރި ް
އެނގޭތީއާއިް،އެޕްރީލްމަހާއިްމޭމަހުްސިސްޓަމުން ްދައްކާވަރަށްވުރެްމަދުންްއިތުރުގަޑީގެްފައިސާްދީފައިވާތީް،އިތުރަށްް
ދެވިފައިވާްފައިސާްއެފަރާތުގެްއަތުންްހޯދައިް
ށްް ް
ދެވިފައިވާްފައިސާއިންްމަދުންްދެވިފައިވާްފައިސާްކެނޑުމަށްފަހުްއިތުރަ ް
ދައުލަތުގެްއާމްދަނީގެްއެކައުންޓަށްްޖަމާކުރުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތުގައިްދެންނެވުމަށްްނިންމީއެވެ.
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ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ސުމާރުް

ރު
ނަންބަ ް
6
ފެނަކަ ްކޯޕަރޭޝަން ްލިމިޓެޑުގެ ްގދ.ވާދޫ ްބްރާންޗުގެ ްސްޓޭޝަންް
ށް ްމީހަކު ްހަމަޖައްސައިް ،މުސާރައާއި ްޢިނާޔަތްތައްް
މެނޭޖަރުގެ ްމަޤާމަ ް
ދިނުމުގައި

ށް
ްކޮރަޕްޝަނަ ް

ްމަގުފަހިވާގޮތަށް

ްޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯް

ބަލައިދިނުމަށްްއެދިްހުށަހަޅާފައިވާްމައްސަލަ.

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ންްލިމިޓެޑުްގދ.ވާދޫްބްރާންޗުގެް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ފެނަކަްކޯޕަރޭޝަ ް
ސްޓޭޝަންްމެނޭޖަރުގެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޮވާފައިވަނީްވަޒީފާްދިނުމުގެްއުސޫލާްޚިލާފަށްކަމަށްްނުވިނަމަވެސްް،މުސާރައިގެް
އޮނިގަނޑުްކުންފުނީގެްޑިރެކްޓަރުންގެްބޯޑުންްފާސްކޮށްފައިވާކަންްއެނގެންްނެތުމާއިް،އެްއޮނިގަނޑުްއިޞްލާޙުކުރުމަށްް
ް 23ޖުލައިްް 2019ގައިްބޭއްވިްކުންފުނީގެްޑިރެކްޓަރުންގެ ްބޯޑުގެްް2ވަނަްކުއްލިްބައްދަލުވުމުންްފާސްކޮށްފައިވާތީް،
އެްއޮނިގަނޑުްއިޞްލާޙުކޮށްްކުންފުނީގެްޑިރެކްޓަރުންގެްބޯޑުންްފާސްކޮށްްފާސްކުރިްފާސްކުރުމާްއެއްގޮތަށްްއޮނިގަނޑުް
ންް
ފާސްކޮށް ްއޮނިގަނޑު ްއެކުލަވާލައި ްއޮނިގަނޑާއި ްއެއްގޮތަށް ްމުވައްޒަފުންގެ ްމުސާރަ ްދިނުމަށް ްފެނަކަ ްކޯޕަރޭޝަ ް
ލިމިޓެޑުގައިްދެންނެވުމަށްްނިންމީއެވެ.

7

ކުް
އިސްލާމިކް ްމިނިސްޓްރީގެ ްދާއިމީ ްވަޒީފާއެއްގެ ްގޮތުން ްފުވައްމުލަ ް
މިސްކިތުގެްއިމާމުގެްމަޤާމުްއަދާކުރަމުންދާްފަރާތަށް ްއެްމިނިސްޓްރީގެް
ދަށުންްހިންގާްކީރިތިްޤުރުއާނާބެހޭްޤައުމީްމަރުކަޒުގެްކޯޑިނޭޓަރގެްމަޤާމުް
އެ ްމިނިސްޓްރީން ްމުސާރަދޭގޮތަށްް ،ސިވިލް ްސަރވިސްގެ ްޤަވާޢިދާް
ޚިލާފަށްްހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ކީރިތިްޤުރުއާނާބެހޭްޤައުމީްމަރުކަޒުގެްފުވައްމުލަކުް
ގޮފީގެްވަގުތީ ްކޯޑިނޭޓަރގެްމަޤާމަށްްހޮވުނުްފަރާތަކީ ްސަރުކާރުގެްދާއިމީްވަޒީފާއެއްްއަދާކުރާްމީހެއްކަންްއެނގޭނޭް
އެއްވެސްްލިޔުމެއްްއޭނާްހުށަހަޅާފައިނުވާްކަމަށްވާތީއާއިް،ނަމަވެސްްއެ ްވަޒީފާއަށްްއޭނާްހަމަޖެއްސިފަހުންްއޭނާއަކީް
ސަރުކާރުގެ ްދާއިމީ ްވަޒީފާއެއް ްއަދާކުރާ ްމީހެއްކަމަށް ްމަޢުލޫމާތު ްލިބިގެން ްއެކަން ްސާފުކުރުމަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފްް
އިސްލާމިކްްއެފެއާޒާްގުޅުމުންްއޭނާއަކީްއެްމިނިސްޓްރީގެްއިމާމެއްގެ ްވަޒީފާްއަދާކުރާްދާއިމީްމުވައްޒަފެއްކަމަށްްއެް
މިނިސްޓްރީންްމަޢުލޫމާތު ްދިނުމާްގުޅިގެންްއޭނާގެްކޮންޓްރެކްޓްްް 20އޮކްޓޫބަރުްް 2019ގައިްއުވާލެވިފައި ްވާތީއާއިް،
އޭނާގެ ްކޮންޓްރެކްޓް ްއުވާލީ ްކޮންޓްރެކްޓް ްއެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ްދަށުން ްގެންގުޅޭ ްމީހަކީ ްސިވިލް ްސަރވިސްގެ ްދާއިމީް
ލްްސަރވިސްގެްގަވާއިދުްް2014
މަޤާމެއްގައިްނުވަތަްވަގުތީްމަޤާމެއްގައިްހުރިްމީހެއްކަމަށްްވެގެންްނުވާނެކަމަށްްސިވި ް
ވާްކަމަށްވާތީއާއި ،އޭނާްވަޒީފާއަށްްނުކުމެފައިވަނީްް2019އޮކްޓޫބަރުް
ގެްް113ވަނަްމާއްދާގެް(ނ)ްގައިްބަޔާންކޮށްފައި ް
މާއެކުްޚަރަދު ްކުޑަކުރުމުގެްގޮތުންްމިވަގުތުްއެް
ް 06ންްް 20އަށްްކަމަށްވާތީއާއިް،ދިރާސީްއަހަރުްމިހާރުްނިމިފައިވު ް
ވަޒީފާއަށް ްމީހަކު ްހަމަޖެއްސުމަށް ްފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ްކަމަށާއި ްމިކަމުގައި ްމައްސަލައެއް ްކުރިމަތިވެފައިވުމާއެކު ްއެް
މަޤާމަށްްއަންނަްއަހަރުްކުރީކޮޅުްއިޢުލާން ްކުރުމަށްްފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށްްމިނިސްޓަރްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒްް
ލަފާދެއްވާފައިވާތީްއެްމަޤާމަށްްމީހަކުްނެގުމަށްްއިޢުލާންކުރުންްފަސްކުރެވިފައިވާކަމަށްްކީރިތިްޤުރްއާނާްބެހޭްމަރުކަޒުންް
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ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ބުނެފައިވާތީއާއިް ،ފުވައްމުލަކު ްސިޓީްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްއެސިސްޓެންޓް ްޑިރެކްޓަރުގެ ްމަޤާމަށް ްމީހަކުްހޯދުމަށްް
މީގެްކުރިންްކުރިްއިޢުލާނަކާްގުޅިގެންްއެްވަޒީފާއަށްްފުރަތަމަްހޮވުނުްފަރާތުގެްއެޕްލިކޭޝަނުގައިްމައްސަލައެއްްއޮވެގެންް
އޭނާގެ ްއެޕްލިކޭޝަން ްބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ްއެ ްމަޤާމަށް ްމީހަކު ްހޯދުމަށް ްއަލުން ްއިޢުލާންކުރުމަށް ްފުވައްމުލަކު ްސިޓީް
ށްްޝަކުވާްހުށަހެޅުމާްގުޅިގެންް،
ކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްއުޅުމުންްއެފަހަރުްދެވަނައަށްްހޮވުނުްފަރާތުންްމިްކޮމިޝަނަ ް
ށްް
ވަކިްމީހަކަށްްވަޒީފާްހަމަނުޖެހުމުންްއަލުންްއިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެްސަބަބެއްްނެތްކަމަށްްބުނެްދެވަނައަށްްހޮވުނުްފަރާތަ ް
އެްމަޤާމްްހަމަޖެއްސުމަށްްމިްކޮމިޝަނުންްއަންގާފައިވާކަމަށްްމިްމައްސަލައިގައިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންްބުނެފައިވާތީް
އެކަންްހިނގާފައިވާގޮތްްބެލިއިރުް،ފުވައްމުލަކުްއަތޮޅުްކައުންސިލްގެްއިދާރާް(މިހާރުގެްފުވައްމުލަކުްސިޓީްކައުންސިލްގެް
އިދާރާ)ްގެްއެސިސްޓެންޓްްޑިރެކްޓަރުގެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްްކުރިްނަންބަރުް243-S02/243/2015/07)IUL(ް:
(ް24ފެބުރުވަރީްް)2015އިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްމަޤާމަށްްއެދުނުްފަރާތްތަކުގެްތެރެއިންްއެންމެމަތިންްމާކްސްްލިބުނުް
ފަރާތަށް ްވަޒީފާ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްސިވިލް ްސަރވިސް ްކޮމިޝަނަށް ްފޮނުވުމުންް ،އެފަރާތުން ްހުށަހެޅި ްއެޕްލިކޭޝަންް
ފޯމުގައިްސޮއިކޮށްފައިނުވާތީްއެްމަޤާމަށްްއޭނާްހަމަނުޖެއްސުމަށްްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުންްނިންމާފައިވާތީއާއިް،
ނަމަވެސް ްއެ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްޝަރުޠު ްހަމަވާ ްއިތުރު ްފަރާތްތައް ްއެ ްމަޤާމަށް ްކުރިމަތިލާފައިވާތީް ،އެ ްއިޢުލާންް
ބާޠިލުނުކޮށްްދެވަނައަށް ްއެންމެމަތިންްމާކްސް ްލިބުނުްފަރާތަށްްއެްމަޤާމްްހަމަޖެއްސުމަށްްމި ްކޮމިޝަނުގެްނަންބަރުް:
ް 07(ް C/243/2015/24-123މޭ ްް )2015ސިޓީން ްފުވައްމުލަކު ްއަތޮޅު ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއަށްް
އަންގާފައިވާކަމަށްވާތީއާއިް ،އަދި ްއެކަން ްއެގޮތަށް ްހަމަޖެއްސުމަށް ްފުވައްމުލަކު ްއަތޮޅު ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއަށްް
އެންގިކަމަށްްމިްކޮމިޝަނުގެްނަންބަރުް 07(ް C/188/2015/30-123ް:މޭްް)2015ސިޓީންްސިވިލްްސަރވިސްް
ކޮމިޝަނަށްވެސް ްއަންގާފައިވާތީއާއިް ،އަދި ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ްޝަކުވާ ްހުށަހެޅި ްފަރާތުންް
ބުނެފައިވާތީއާއިް،ފުވައްމުލަކުްއަތޮޅުްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްއެސިސްޓެންޓްްޑިރެކްޓަރުގެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހަމަޖެއްސުމާް
ގުޅޭގޮތުން ްކުރިން ްބުނެވުނުގޮތަށް ްމި ް ކޮމިޝަނުން ްލަފާ ްދީފައިވާއިރުް ،އެ ްމަޤާމަކީ ްސިވިލް ްސަރވިސްގެ ްދާއިމީް
މަޤާމަކަށްވާތީއާއިް ،އެއީ ްވަކި ްމުއްދަތެއް ްކަނޑައަޅައިގެން ްއެ ްމުއްދަތަކަށް ްމުވައްޒަފަކު ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ްވަގުތީް
ގެްފުވައްމުލަކުް
މަޤާމެއްްނޫންކަމަށްވާތީއާއިް،ނަމަވެސްް،މިްޝަކުވާގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްކީރިތިްޤުރްއާނާްބެހޭްމަރުކަޒު ް
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ޞާ
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ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

ގޮފީގެ ްރިސޯސް ްކޯޑިނޭޓަރުގެ ްމަޤާމަކީ ްކޮންޓްރެކްޓް ްއުސޫލުން ްވަކި ްމުއްދަތަކަށް ްމުވައްޒަފަކު ްނަގާ ްވަގުތީް
މަޤާމަކަށްވާތީއާއިް،ވަގުތީ ްމަޤާމުތަކަށްްމުވައްޒަފުންްނަގަނީްވަކިްމުއްދަތަކަށްްކަމަށްވާއިރުް،ކީރިތި ްޤުރްއާނާްބެހޭް
ގެް
މަރުކަޒުގެްފުވައްމުލަކުްގޮފީގެްރިސޯސްްކޯޑިނޭޓަރުގެްމަޤާމަކީްވަގުތީްމަޤާމަކަށްވެފައިް،އެްމަޤާމަށްްނެގިްމުވައްޒަފު ް
ކޮންޓްރެކްޓް ްބާޠިލުކޮށްފައިވުމާއިް 2019ް ،ވަނަ ްއަހަރުގެ ްދިރާސީ ްއަހަރު ްނިމިފައިވާތީ ްޚަރަދު ްކުޑަކުރުމުގެގޮތުންް
ށް ްމީހަކުްނުނަގާގޮތަށްްހަމަޖައްސާފައިވުމާއެކުް 2020ް،ވަނަްއަހަރުގެްކުރީކޮޅު ްއެް
ް 2019ވަނަްއަހަރުްއެްމަޤާމަ ް
މަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްްއަލުންްއިޢުލާންކުރާގޮތަށް ްހަމަޖައްސާފައިވުމަކީްމައްސަލައެއްްކަމަކަށްްނުފެންނާތީް،ޤާނޫނުް
ނަންބަރު ް(ް 2008/13އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަް
ނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިް
މައްސަލަ ްނިންމީއެވެް .ނަމަވެސްް ،ކީރިތި ްޤުރުއާނާބެހޭ ްޤައުމީ ްމަރުކަޒުގެ ްފުވައްމުލަކު ްގޮފީގެ ްވަގުތީ ްކޯޑިނޭޓަރގެް
މަޤާމަށްްހޮވުނުްފަރާތަށްްއެްމަޤާމަށްްއެދިްހުށަހެޅިއިރުްއޭނާއަކީްސަރުކާރުގެްދާއިމީްވަޒީފާއެއްްއަދާކުރާްމީހެއްކަންް
އޮޅުވާލައިގެންްސިވިލްްސަރވިސްގެްގަވާއިދާް
ނާްހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށްްބުނެފައިވާތީް ް،
އެނގޭނޭްއެއްވެސްްލިޔުމެއްްއޭ ް
ޚިލާފަށްްވަޒީފާްހޯދާފައިވާްމައްސަލައިގައިްއޭނާއާމެދުްފިޔަވަޅުްއެޅުމަށްްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުގައިްދެންނެވުމަށްް
ވެސްްނިންމީއެވެ.
8

އިް
ފުވައްމުލަކު ްހޮސްޕިޓަލުގެ ްޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ްމަސްއޫލިއްޔަތާ ް
ހޮސްޕިޓަލުގެ ްއިދާރީ ްއަދި ްއެޗް.އާރު ްޒިންމާތައް ްއެ ްހޮސްޕިޓަލުގެް
ލްް
މެނޭޖަރ ްއާް ޢާއިލީގޮތުންްގުޅުންްއޮންނަްއެ ްހޮސްޕިޓަލުގެްކްލިނިކަ ް
ނަރސްްއަކަށްް ޤަވާޢިދާްޚިލާފަށްްޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،މިްމައްސަލައަކީްފުވައްމުލަކުްހޮސްޕިޓަލުގެްއިދާރީް
ހިންގުމާ ްގުޅޭ ްމައްސަލައެއްކަމަށްވެފައިް ،ދައުލަތުގެ ްއިދާރާތަކުގެ ްއިދާރީ ްހިންގުމާގުޅޭ ްމައްސަލަތައް ްބެލުމަކީ ްމިް
ށްް
އިްހިމެނޭްކަމެއްކަމަށްނުވާތީް،މިްމައްސަލަްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތަށްްހުށަހެޅުމަ ް
ކޮމިޝަނުގެްއިޚުތިޞާޞްގެްތެރޭގަ ް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25
ޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށްްއަންގައިް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެން ް
ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާް
މައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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9
މެް
ބ.ދޮންފަނު ްސްކޫލުގެ ްޕީ.ޓީ.އޭއާއިްދޮންފަނު ްސްކޫލްްގުޅިގެންްކޮން ް
އަހަރަކު ްބާއްވަމުންގެންދާ ްޑިނަރނައިޓްގެ ްމި ްއަހަރުގެ ްފުރަތަމަް
ޑިނަރނައިޓް ްމީގެ ްދެމަހެއްހާ ްދުވަސް ްކުރިން ްބާއްވާފައިވާއިރުް،
ޑިނަރނައިޓްއަށް ްބޭނުންވާްތަކެތިްކޯޓޭޝަންްހޯދުމަކާނުލައިްސްކޫލުގެް
ގެ ްމަސްލަހަތު
އިސްފަރާތެއް ް

ންް
ްއޮންނަ ްދޮންފަނު ްފިހާރައަކު ް

ނަގާފައިވާކަމަށާއިް ،ދެވަނަ ްޑިނަރނައިޓް ްބޭއްވުމަށް ްމިހާރު ްތައްޔާރުް
ވަމުންދާއިރުްއެްޑިނަރ ްނައިޓަށްްބޭނުންވާްތަކެތިވެސްްއެްފިހާރައިންް
ނަގަމުންދާްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ސްކޫލުތަކުގެްޕީ.ޓީ.އޭގެްފައިސާްޚަރަދުކުރުމުގައިް
ޢަމަލުކުރަމުންދަނީް ،ދައުލަތުގެ ްމާލިއްޔަތުގެ ްގަވާއިދާ ްއެއްގޮތަށް ްކަމަށްވާއިރުް ،ބ.ދޮންފަނު ްސްކޫލުގެ ްޕީ.ޓީ.އޭއާއިް
ދޮންފަނު ްސްކޫލް ްގުޅިގެން ްބޭއްވި ްޑިނަރނައިޓަށް ްބޭނުންވާ ްތަކެތި ްގަތުމުގައިް ،ދައުލަތުގެ ްމާލިއްޔަތުގެ ްގަވާއިދުގެް
ގެް
(ް10.24ހ)ްގައިވާގޮތުގެްމަތީންްް3ފަރާތުންްއަގުބަލައިފައިނުވާކަމާއިްއަދިްތަކެތިްގަނެފައިވަނީްސްކޫލުގެްޓީޗަރެއް ް
ނަްތަނަކުންކަންްއެނގޭކަމަށާއިް،ނަމަވެސްްޑިނަރނައިޓަށްްހޯދިްތަކެތީގެްތެރެއިންްއެްފިހާރައިންް
ބައްޕަގެްހިއްސާްއޮން ް
ސް ްތިންސަތޭކަްއައްޑިހަްއެއްރުފިޔާްތެއްތިރީސްލާރި)ްކަމާއިްމިއީ ްޑިނަރނައިޓަށްް
ގަނެފައިވަނީް(ް 3,381.33ތިންހާ ް
ހޯދިްތަކެތީގެްޖުމުލަްއަގުް(ް 9,326.26ނުވަހާސްްތިންސަތޭކަ ްސައްބީސްްރުފިޔާްއެއްތިރީސްްލާރި)ްގެްް36.25
ޕަސެންޓްކަމާއިްތަކެތިގަތުމުގައިްޢަމަލުކޮށްފައިވަނީް،ބާބަކިޔުްހަދަންްހޯދާްތަކެތީގެްތެރެއިންްބާކީހުންނަތަކެތިްފިހާރައަށްް
އަނބުރާ ްދައްކާ ްގޮތަށް ްކަމަށާއި ްތަކެތީގެ ްބިލްހަދައިފައިވަނީ ްބާކީވިތަކެތި ްފިހާރައަށް ްގެންދިއުމުންް ،ބޭނުންކުރިް
އިް
ގެްފައިސާއަކަށްވުމުންްމިްފައިސާްޚަރަދުކުރުމަށްްޕޭމަންޓުްވައުޗަރުގަ ް
ތަކެއްޗަށްކަމަށާއިްއަދިްމިފައިސާއަކީްޕީ.ޓީ.އޭް ް
ސޮއިކޮށްފައިވަނީވެސް ްޕީ.ޓީ.އޭގެ ްރައީސާއި ްޚަޒާންދާރުކަމަށާއި ްއެހެންކަމުން ްމިކަމުގައި ްނާޖާއިޒު ްފައިދާއެއްް
ގެްް10.24
ހޯދައިދިނުމުގެްނިޔަތެއްްއޮތްކަމަކަށްްނުބެލެވޭތީް،ކުރިއަށްްއޮތްތާނގައިްތަކެތިްގަތުމުގައިްމާލިއްޔަތުްގަވާއިދު ް
(ހ)ްގައިވާްގޮތުގެްމަތީންްމަދުވެގެންްް 3ފަރާތުންްއަގުބެލުމަށާއި ްމުވައްޒަފަކާްގުޅުންހުރިްވިޔަފާރިއަކާްވިޔަފާރީގެް
ގުޅުމެއް ްހިންގާނަމަ ްދައުލަތުގެ ްމާލިއްޔަތުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 12.05ވަނަ ްމާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތީންް ،މި ްކޮމިޝަނާް
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެް
މަޝްވަރާކުރުމަށް ްދޮންފަނު ްސްކޫލަށް ްއަންގައިް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ް(ް 13/2008އެން ް
ޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާް
މައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީގެްބިޒްނަސްްސްކޫލުގެްކެންޓީނާއިް
ފެކަލްޓީ ްއޮފް ްއެޑިއުކޭޝަންގެ ްކެންޓީނު ްކުއްޔަށް ްހިފާނޭ ްފަރާތެއްް
ރުMNU-CA-ް :
ހޯދުމަށް ްއެ ްޔުނިވަރސިޓީން ްކޮށްފައިވާ ްނަންބަ ް
ްFM/2019/45އިޢުލާނާްގުޅިގެންްމިްކެންޓީނުތައްްހިންގާނެްފަރާތެއްް
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މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ކެންޓީނުގެްޑިޒައިންްޔުނިވަރސިޓީންްފަރުމާކޮށްް
ންކުރުމަށް ްމެނޭޖްމަންޓުން ްބޭނުންވާތީް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީް
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ްބައެއް ްބަދަލުްގެނެސް ްއަލުން ްއިޢުލާ ް
ޔުނިވަރސިޓީގެްބިޒްނަސްްސްކޫލުގެްކެންޓީނާއި ްފެކަލްޓީްއޮފްްއެޑިއުކޭޝަންގެްކެންޓީނުްކުއްޔަށްްހިފާނޭްފަރާތެއްް

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

ހޮވުމުގައި ްޤާނޫނާއި ްޤަވާޢިދާ ްޚިލާފު ްޢަމަލެއް ްހިންގާފައިވޭތޯް ހޯދުމަށް ްއެްޔުނިވަރސިޓީންްކޮށްފައިވާްނަންބަރުް MNU-CA-FM/2019/45ް ް :އިޢުލާނާ ްގުޅިގެންްހޯދާފައިވާް
ބަލައިދިނުމަށްްއެދިްހުށަހަޅާފައިވާްމައްސަލަް.

ށްް
ބިޑްތައް ްބާޠިލުކޮށް ްއަލުން ްއިޢުލާންކުރުމަށް ްޕްރޮކިއުމަންޓް ްކޮމިޓީން ްނިންމައިް ،ބިޑް ްހުށަހެޅި ްހުރިހާ ްފަރާތްތަކަ ް
އެކަންްއަންގާފައިވާކަމުގައިްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމީްޔުނިވަރސިޓީންްބުނެފައިވާްކަމަށާއިް،އަދިްއެްއިޢުލާންްބާޠިލުކޮށްް
ް25ޑިސެންބަރުްް2019ގައިްއަލުންްއިޢުލާންްކޮށްފައިވާކަންްދިވެހިްސަރުކާރުގެްގެޒެޓުންްއެނގެންްއޮތުމުންް،ޤާނޫނުް
ނަންބަރު ް(ް 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަް
ލް
ނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިން ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްކަނޑައަޅައިް ،މި ްމައްސަ ަް
ނިންމީއެވެ.
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ޓްް
ދިްދ.ކުޑަހުވަދޫގައިްް220ހައުސިންގްޔުނި ް
ރ.ދުވާފަރުް،ލ.ފޮނަދޫް،އަ ް
އިް
އިމާރާތްކުރުމުގެްމަޝްރޫޢުްކުރިޔަށްްގެންދިޔުމުގެ ްބަދަލެއްގެްގޮތުގަ ް
ކޮންމެްް 10ހައުސިންގްޔުނިޓަކަށްްލަގްޒަރީްވިލާއެއްްބ.ފިނޮޅަހުގައިް
އެޅުމަށް ްބޭނުންވާ ްް 60,000އަކަފޫޓުގެ ްބިން ްކުއްޔަކާ ްނުލައި ްް50
އަހަރުގެ ްދުވަހުގެ ްމުއްދަތަށް ްކޮންޓްރެކްޓަރަށް ްދިނުމަށް ްނިންމާފައިވާް
ރާް
ކަމަށާއިް ް ،އަމިއްލަ ްކުންފުންޏަކުން ްބ.ފިނޮޅަހުގައި ްތަރައްޤީކު ް
ލަގްޒަރީވިލާ ްއެޅުމަށް ްއިތުރު ްް 191,139އަކަފޫޓުގެ ްބިންް
ށް ްއެފަރާތުން ްއެދުމުންް ،ހައުސިންގ ްމިނިސްޓްރީންް
އިތުރުކޮށްދިނުމަ ް
އެފަރާތަށްްް191,000އަކަފޫޓުގެްބިންްއިތުރުކޮށްދީފައިް30ް،އޮކްޓޯބަރް
ް2013ވަނަްދުވަހުްއެގްރީމެންޓަށްްގެނައިްއެމެންޑްމެންޓްްް1ގައިްއެް
ށް ްއަކަފޫޓަކަށް ްް 1ރުފިޔާގެ ްރޭޓުންް
ް 191,000އަކަފޫޓުގެ ްބިމަ ް
މެ ްމަހަކުްޖުމުލަްް 191,000ރުފިޔާް
(އެއްބަސްވުމުގެްމުއްދަތަށް)ްކޮން ް
ކުއްޔަށްްދިނުމަށްްމިނިސްޓްރީއާއި ްކޮންޓްރެކްޓަރާްދެމެދުްއެއްބަސްވެް،
ސް ްއިންލެންޑް ްރެވެނިއުްއޮތޯރިޓީއަށްް
އިތުރުކުރިްބިމުގެްކުލިްމޯލްޑިވް ް
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މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ދައުލަތުން ްއެ ްކުންފުންޏަށްް ،ބ.ފިނޮޅަހުންް
ނުްބަދަލުތަކުގެްތެރެއިންް
ދީފައިވާްބިމަށްްއިތުރުކުރެވުނުްބިމަކީްދައުލަތުންްއެފަރާތާއެކުްހަދާފައިވާްއެއްބަސްވުމަށްްގެނެވު ް
ންް
ށް ްކުލިްދައްކާގޮތަށްްއިތުރުކޮށްދީފައިވާްބިމެއްކަންްލިޔެކިޔުންތަކު ް
ދައުލަތުންވެސްްބޭނުންވާްބަދަލުތަކާއެކުްދައުލަތަ ް
މީރާ ްމެދުވެރިކޮށް ްމިހާރު ްކުރެވެމުންދާތީް ،މިް
އެނގޭތީއާއިް ،މި ްބިމަށް ްދައްކަންޖެހޭ ްފައިސާ ްހޯދުމުގެ ްމަސައްކަތް ް ް
މައްސަލާގައިްދައުލަތުގެްމުވައްޒަފަކަށްްކޮރަޕްޝަނުގެްތުހުމަތެއްްއޮތްކަމަށްްނުފެންނާތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުްް13/2008
ނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިންް
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަ ް
އްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެް.އަދިް،މިްމައްސަލައާް
ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެ ް
ތޯް
ގުޅިގެންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހައުސިންގްއެންޑްްއާބަން ްޑިވެލޮޕްމެންޓްްއިންްއެއްބަސްވުމުގެްދަށުންްކުލިްހޯދާފައިވޭ ް
ށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހައުސިންގްއެންޑްްއާބަންް
ކަށަވަރުކުރުމަށްް،މޯލްޑިވްސްްއިންލޭންޑްްރެވެނިއުްއޮތޯރިޓީއަށްްކޮޕީކޮ ް
ށްްވެސްްނިންމީއެވެ.
ޑިވެލޮޕްމެންޓަށްްސިޓީއެއްްފޮނުވުމަ ް

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް
ދެއްކުމަށްްއެމެންޑްމެންގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްް،މިނިސްޓްރީއާއިް
ށްް
އެ ްކުންފުންޏާ ްދެމެދު ްް 220ހައުސިންގް ްޔުނިޓް ްއިމާރާތްކުރުމަ ް
ޓާް
ވެފައިވާްއެއްބަސްވުމާއިްއެްއެއްބަސްވުމަށްްގެނެވިފައިވާްއެމެންޑްމެން ް
ގުޅޭ ްއެއްވެސް ްލިޔެކިޔުމެއް ްމޯލްޑިވްސް ްއިންލެންޑް ްރެވެނިއުް
އޮތޯރިޓީއަށްްލިބިފައިނުވާކަމަށާއިް،އެްފަރާތުންްކުއްޔަށްްހިފާފައިވާކަމަށްް
ބުނާ ްް 191,000އަކަފޫޓުގެ ްބިމާ ްގުޅޭގޮތުން ްމޯލްޑިވްސް ްއިންލެންޑްް
ރެވެނިއުްއޮތޯރިޓީއަށް ްއެއްވެސްްފައިސާއެއްްދައްކަމުންްނުދާކަމަށާއިް،
ށްް
އެހެންކަމުންްް 22މެއިްް 2019ގެްނިޔަލަށްްއެްކުންފުނިންްދައުލަތަ ް
ް35,779,000ރުފިޔާްލިބެންޖެހޭކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.
12

މީގެ ްއެތައް ްއަހަރެއް ްކުރިން ްނ.ލަންދޫ ްލޭންޑް ްޔޫސް ްޕްލޭންގައިް
ޅއިްއެްއެްބިމުގައިްއެއްވެސްްމީހަކުް
މިސްކިތެއްްއެޅުމަށްްބިމެއްްކަނޑައަ ަ
ގެް
އެއްޗެހި ްއިންދުން ްމަނާކޮށްފައި ްވަނިކޮށްް ،އޭރުގެ ްބޮޑުކަތީބު ްމިހާރު ް
ޒިންމާދާރުވެރިޔާްއެްބިމުގައިްގިނަްޢަދަދެއްގެްފަތްކެޔޮގަސްްއިންދައިްއެް
ގަސްތަކުގެ ްބަދަލުގައި ްސަރުކާރުން ްގިނަ ްޢަދަދެއްގެ ްފައިސާް
ހޯދާފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ން .ލަންދޫގައި ްމިސްކިތެއް ްއެޅުމަށްޓަކައިް
ކަނޑައަޅާފައިވާްބިމަކީް،އެކަމަށްްބިންްކަނޑައެޅުމުގެްކުރިންވެސްްރުއްގަސްްހައްދަމުންދިޔަްބިމެއްކަމަށާއިް،މިސްކިތްް
އެޅުމުގެ ްޢަމަލީ ްމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ް2019ވަނަ ްއަހަރު ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްއިސްލާމިކް ްއެފެއާޒުން ްއެ ްބިންް
ހުސްކޮށް ްބިމުގައި ްހައްދާފައިވާ ްރުއްގަހަށް ްބަދަލުދިނުމަށް ްނިންމިއިރުވެސްް ،އެ ްބިމުގައި ްއެރަށުގެ ްް 14ފަރާތަކުންް
ކަް
ސް ްފައްސަތޭ ް
ރުއްގަސް ްހައްދާފައިވާއިރުް ،އެ ްފަރާތްތަކަށް ްބަދަލުގެ ްގޮތުގައި ް(ް 84,560.00އަށްޑިހަ ްހަތަރުހާ ް
ފަސްދޮޅަސް)ރުފިޔާްދޭންޖެހޭކަމަށްްލަންދޫްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްލިޔުމުންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒަށްް
އަންގާފައިވާއިރުް ،ޝަކުވާގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްފަދައިންް ،އެ ްބިމުގައި ްރުއްގަސް ްހައްދަނީ ްހަމައެކަނި ްން .ލަންދޫް
ންް
ކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްޒިންމާދާރުވެރިޔާ ްނޫންކަމަށްވާއިރުް ،ޝަކުވާގައި ްބުނެފައިވާފަދަ ްކަމެއް ްހިނގާފައިވާކަ ް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25
ބެލިބެލުމުންްއެނގެންްނެތުމުންް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް 13/2008އެން ް
ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްް
ކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ސުމާރުް

ރު
ނަންބަ ް
13
ށްް
މަޖީދިއްޔާްސްކޫލުންްލީޑިންގްޓީޗަރް(ދިވެހި)ްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަ ް
ގެް
ކޮށްފައިވާ ްއިޢުލާނާްގުޅިގެން ްއެ ްމަޤާމަށް ްމީހަކު ްހޯދުމުގައި ްމަޤާމު ް
ނާް
ނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްވަކިްފަރާތެއްްއެްވަޒީފާއަށްްހޮވާފައިވާކަމަށްްބު ް
މައްސަލަ.

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،މަޖީދިއްޔާްސްކޫލުންްލީޑިންގްޓީޗަރް(ދިވެހި)ް
މަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްްމަޖީދިއްޔާްސުކޫލުންްް5ނޮވެމްބަރުްް2019ގައިްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްމަޤާމަށްް
އެދިްހުށަހެޅިްދެފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވާްލިޔެކިޔުންތައްްހޯދައިް،އިންވެސްޓިގޭޝަންްޓީމުންްއެްލިޔެކިޔުންތަކުގެްމައްޗަށްް
ބިނާކޮށްްމާކްސްްދިނުމުންްއެއްްފަރާތަކަށް ްް 72.31މާކްސްްލިބޭއިރުްއަނެއްްފަރާތަށް ްް 77.83މާކްސްްލިބޭތީއާއިް،
ށް ްލިބުނު ްމާކްސް ްމަތިވެފައިވަނީ ްދާއިރާއާގުޅޭ ްކުރުމުއްދަތުގެ ްތަމްރީނުގެ ްބައިންނާއި ްއިންޓަރވިއުއިންް
އެއް ްފަރާތަ ް
އޭނާއަށްްލިބުނުްމާކްސްްއަނެއްްފަރާތަށްވުރެއްްމަތިވުމުންްކަމަށްވާތީއާއި ،ކުރުމުއްދަތުގެްތަމްރީނުތަކުގެްއިންސައްތައަށްް
ށް ްލިބިފައިވާްް 4މާކްސްްއޭނާއަށްްލިބޭްޖުމްލަްޢަދަދުްކަމުގައިވާްް 77.83އިން ްއުނިކުރިނަމަވެސްްް73.83
އެފަރާތަ ް
އެފަރާތަށްްލިބޭތީްމިްމާކްސްއަކީްއަނެއްްފަރާތަށްްލިބޭްް72.31މާކްސްއަށްވުރެްމަތީްމާކްސްއެއްކަމަށްވުމާއެކުް،އެންމެް
ންް
ން ްނިންމުމަކީްމަޖީދިއްޔާްސުކޫލުންްމަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެ ް
މަތިންްމަރކްސްްލިބުނުްފަރާތަށް ްއެމަޤާމުްދޭ ް
ންްނެތުމުންް،މިމައްސަލައަކީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް
ވަކިމީހަކަށްްއެްވަޒީފާްހަމަޖެއްސުމަށްްމަސައްކަތްކުރުންްކަމަށްްބެލެވެ ް
ވާް
ން ްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައި ް
(ް 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަ ް
ފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތުންްމެޝިންތަކަކާއިްއެއަށްްބޭނުންވްސްޕެއަރް
ހޯދުމަށް ްް 17އޮކްޓޫބަރްް 2019ވަނަްދުވަހުްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނުގައިް
ގެް
ހޯދުމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަކިްބްރޭޑެއްގެްތަކެތިކަމަށާއިް،މިްއިޢުލާނު ް
ޕްރީބިޑްްމީޓިންގއާއިްބިޑުހުށަހެޅުމާމެދުްއެކަށީގެންވާްމުއްދަތެއްްދީފައިް
ނުވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،މި ްމަސައްކަތް ްކޮށްދޭނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމަށްް
ން ްފުރަތަމަ ްކޮށްފައިވާްނަންބަރުްް )IUL)123-AP/23/2019/392އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީް
މިނިސްޓްރީ ްއޮފްްހެލްތު ް
ް 10އޮކްޓޫބަރުްް 2019ގައެވެް.އެްއިޢުލާނާްގުޅިގެން ްބިޑްްހުށަހަޅަންްހަމަޖައްސާފައިވަނީްް 21އޮކްޓޫބަރުްް2019
ގައެވެް.އެ ްމުއްދަތަކީްބިޑްްހުށަހެޅުމަށްްދޭންވާނެކަމަށްްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެ ްގަވާއިދުގެްް 10.43ވަނަްމާއްދާގެް
(ބ)ްގެްް1ވަނަްނަންބަރުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްމުއްދަތުކަމަށްވާް(ް1އެކެއް)ްހަފުތާއާއިް(ް4ހަތަރެއް)ްހަފުތާއާްދެމެދުގެް
މުއްދަތަށް ްފެތޭ ްމުއްދަތެކެވެް .މުއްދަތު ްގުނަން ްފަށާނީ ްދަޢުވަތުދޭ ްދުވަހުން ްފެށިގެން ްކަމަށް ްއެ ްމާއްދާގައިް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެް .އެ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ްކަރުދާހުގައި ްހޯދަން ްބޭނުންވަނީ ްވަކިް
ންްފާހަގަކުރެވެއެވެް.ނަމަވެސްް،އެްއިޢުލާންްބާޠިލުކޮށްްް25ނޮވެންބަރުް
ބްރޭންޑްތަކެއްގެްތަކެތިކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ް
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ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ސުމާރުް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

ް2019ގައިްއަލުންްނަންބަރުްް)IUL)123-AP/23/2019/433އިޢުލާންްކޮށްފައިވެއެވެް.ފަހުންްކުރިްއިޢުލާނާގުޅޭް
ނީް
މަޢުލޫމާތު ްކަރުދާހުގައިް ،ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ްފެތޭ ްހުރިހާ ްބްރޭންޑެއްގެ ްތަކެއްޗަށްވެސް ްބިޑް ްހުށަހެޅޭގޮތަށް ްވަ ް
ދުގެްް10.43ވަނަްމާއްދާގެް
ހަމަޖައްސާފައެވެް.އަދިްބިޑްްހުށަހެޅުމުގެްމުއްދަތުވެސްްއޮތީްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެްގަވާއި ް
(ބ)ްގެްް1ވަނަްނަންބަރުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްމުއްދަތަށްްފެތޭްގޮތަށެވެް.އަދިްފަހުގެްއިޢުލާނާްގުޅޭގޮތުންްމިހާތަނަށްް
ންް
އެއްވެސް ްޝަކުވާއެއް ްމިކޮމިޝަނަށް ްހުށަހެޅިފައިނުވާތީް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ް(ް 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަ ް
ކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެް
ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
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ގެް
ް1440ވަނަްއަހަރުް(ް2019ވަނަްއަހަރު)ްޙައްޖަށްްމީހުންްގެންދިޔުމު ް
ނުް
ހުއްދައަށްްއެދިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒްއަށްްހުށަހެޅު ް
ސީް
ޕްރޮޕޯސަލްތައް ްއިވެލުއޭޓް ްކުރުމުގައި ްއެ ްމިނިސްޓްރީގެ ްސިޔާ ް
ޒުް
އިސްމަޤާމުތަކުގައި ްތިއްބެވި ްބައެއް ްބޭފުޅުން ްމަޤާމުގެ ްނުފޫ ް
ށްް
ބޭނުންކޮށްގެން ްވަކި ްފަރާތްތަކަކަށް ްނާޖާއިޒު ްމަންފާ ްހޯދައިދިނުމަ ް
އެް
މަސައްކަތް ްކޮށްފައިވާކަން ްދައުލަތުގެ ްކަމާބެހޭ ްމުއައްސަސާތަކުން ް ް
މައްސަލަްބެލިއިރުްފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖެއިންްޢުމްރާއަށާއިް
ޙައްޖަށް

ްމީހުން

ްގެންދިޔުމުގައި

ދާް
ްޢަމަލުކުރަމުންގެން ް

ދާް
އުސޫލުތަކަށް މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްއިސްލާމިކް ްއެފެއާޒުން ްގެންނަމުން ް
ބަދަލުތަކުގެ ްސަބަބުން ްމި ްޚިދުމަތް ްފޯރުކޮށްދެމުންދާ ްކުންފުނިތަކަށްް
ތްް
އެކަން ްކުރުމުގައި ްތަފާތު ްދަތި ްކަންތައްތައް ްތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭގޮ ް
ށްް
ދިމާވަމުންދާ ްކަމަށާއިް ،މިކަމުގައި ްވަކި ްބަޔެއްގެ ްމަޞްލަޙަތަ ް
އިސްކަންދީގެން ްއެ ްމިނިސްޓްރީން ްކަންތައްތައް ްކުރަމުންގެންދާކަމަށްް
ބުނާްމައްސަލަ.
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މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް 1440ް ،ވަނަ ްއަހަރު ް(ް 2019ވަނަ ްއަހަރު)ް
މިް
ދަްދިނުމާްގުޅޭގޮތުންްހުށަހެޅުނުްމައްސަލަް(މައްސަލަްނަންބަރުް)4308ް:އަކީް ް
ޙައްޖަށްްމީހުންްގެންދިޔުމުގެްހުއް ް
ކޮމިޝަނުން ްބަލައި ްނިންމާފައިވާ ްމައްސަލައެކެވެް .މިހާރު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްޝަކުވާއަކީ ްޙައްޖާއި ްޢުމްރާއަށް ްމީހުންް
ން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޝަކުވާއެކެވެް.
ގެންދިޔުމަށް ްހުއްދަ ްދިނުމުގައި ްޢަމަލުކުރަން ްހަމަޖައްސާފައިވާ ްއުސޫލުތަކާ ްގުޅިގެ ް
ހޭްއުސޫލު"ް
އެގޮތުންް 24ް،ޖަނަވަރީްް 2019ގައި ްގެޒެޓްކޮށްފައިވާް"ދިވެހިރާއްޖެއިންްޢުމްރާއަށްްމީހުންްގެންދިޔުމާބެ ް
ގެ ްދަށުން ްއެ ްއުސޫލުގެ ްް 8ވަނަ ްމާއްދާއަށްް
އަށް ްް 03އޮކްޓޫބަރު ްް 2019ގައި ްގެނެސްފައިވާ ްް 1ވަނަ ްއިޞްލާޙު ް
ށް ްހަމަޖައްސައިް،
ގެނެސްފައިވާްއިޞްލާޙުގައިް ،ޕްރޮޕޯސަލްތައްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒުންްޗެކުކުރާގޮތަ ް
ޕްރޮޕޯސަލް ްފުރިހަމަނުވާނަމަ ްޕްރޮޕޯސަލް ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްފުރުޞަތު ްދޭގޮތަށް ްހަމަޖައްސާފައިވަނީް ،ކޮންމެވެސްް
ގެްބޭނުމުގައިކަމަށްްތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެް.
ދަްނުދެވުނުްފަރާތްތަކަކަށްްއަލުންްހުއްދަްދެވޭނެގޮތްްހެދުމު ް
ސަބަބަކާހުރެްހުއް ް
ނަމަވެސްް،ޢުމްރާއަށްްމީހުންްގެންދިޔުމުގެްހުއްދަްދެނީްވާދަވެރިްބީލަމެއްގެްތެރެއިންްކަމަށްްނުވެފައިް،އެކަމަށްްއެދޭް
ޝަރުޠުްހަމަވާްހުރިހާްފަރާތްތަކަށްވެސްްހުއްދަްދެވޭނެކަމަށްްއެްއުސޫލުގެްް9ވަނަްމާއްދާގައިްބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކުް،
ތޯް
ޕްރޮޕޯސަލްްފުރިހަމަނުވާްފަރާތަކުގެްޕްރޮޕޯސަލްްފުރިހަމަކުރުމަށްްފުރުޞަތުްދިނުމާއިް،ޕްރޮޕޯސަލްތައްްފުރިހަމަވެފައިވޭ ް
އް ްޗެކުކުރާގޮތަށްްހަމަޖައްސާފައިވުމަކީްމައްސަލައެއްް
ޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒުންްޕްރޮޕޯސަލްތަ ް
ބެލުމަށްްމިނިސް ް
ކަމަކަށް ްނުފެނެއެވެ"ް .ދިވެހިރާއްޖެއިން ްޢުމްރާއަށް ްމީހުން ްގެންދިޔުމާބެހޭ ްއުސޫލު" ްއަށް ްމިބުނެވުނު ްއިޞްލާޙުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ގެނެސްފައިވީނަމަވެސްް15ް،އެޕްރީލްްް2019ގައިްގެޒެޓްކުރެވުނުް"ދިވެހިރާއްޖެއިންްޙައްޖަށްްމީހުންްގެންދިޔުމާބެހޭް
އުސޫލު"ްގައިްޕްރޮޕޯސަލްްފުރިހަމަނުވާްފަރާތަކުގެްޕްރޮޕޯސަލްްފުރިހަމަކުރުމަށްްފުރުޞަތުްދެވޭނެކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައެއްް
ށްް
ނުވެއެވެް .އަދި ް"ދިވެހިރާއްޖެއިން ްޙައްޖަށް ްމީހުން ްގެންދިޔުމާބެހޭ ްއުސޫލު" ްއަށް ްއެފަދަ ްއިސްލާޙެއް ްމިހާތަނަ ް
ގެނެސްފައިވާކަންވެސްްއެނގޭކަށްްނެތެވެް.އެހެންކަމުން"ް،ދިވެހިރާއްޖެއިންްޙައްޖަށްްމީހުންްގެންދިޔުމާބެހޭްއުސޫލު"ް
އަށްްއެފަދަްއިޞްލާޙެއްްމިހާތަނަށްްގެނެސްފައިނުވުމާއިް،ބިޑްްއިވެލުއޭޝަންްކޮމިޓީގައިްވަކިްބަޔަކުްތިބުމަށްްއެންގުމަކީް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންް
ރު ްލިބިގެންވާ ްކަމެއްކަމަށް ްނުވާތީް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ް(ް 13/2008އެން ް
މި ްކޮމިޝަނަށް ްއިޚުތިޔާ ް
ކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެް
ލަްނިންމީއެވެް.އަދިް،ޙައްޖާއިްޢުމްރާއަށްްމީހުންް
ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަ ް
ންް
ގެންދިޔުމަށް ްމިހާރުްހަމަޖައްސާފައިވާ ްއުސޫލުތަކާްގޮތުންްޝަކުވާއެއްްއޮތްނަމަ ްއެކަންްޝަރީޢަތަށް ްހުށަހަޅައިގެ ް
ޙައްލެއްްހޯދުންްރަނގަޅުވާނެކަމަށްްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުގައިްދެންނެވުމަށްްވެސްްނިންމީއެވެ.
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ގާް
އިންދިރާގާނދީްމެމޯރިއަލްްހޮސްޕިޓަލާއިްއެްހޮސްޕިޓަލުގެްދަށުންްހިން ް
ތަންތަނުގެ ްޕެސްޓް ްކޮންޓްރޯލް ްކޮށްދޭނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމަށް ްއެް
ހޮސްޕިޓަލުން ްކޮށްފައިވާ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްހުށަހެޅުނު ްބިޑުތައްް
ނީް
އިވެލުއޭޓްކޮށްް،އެްމަސައްކަތް ްއަމިއްލަްކުންފުންޏަކާްޙަވާލުކޮށްފައިވަ ް
ގޮތަށް ްކަމަށް ްބުނާް
އުޞޫލުތަކާ ްޚިލާފަށް ްކޮރަޕްޝަނަށް ްމަގުފަހިވާ ް
މައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،އިންދިރާްގާނދީްމެމޯރިއަލްްހޮސްޕިޓަލާއިްވިލިމާލެް
ހޮސްޕިޓަލްްއަދިްދަރުމަވަންތަްހޮސްޕިޓަލްގެްޕެސްޓްްކޮންޓްރޯލްްކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްް3އޮކްޓޫބަރުްް2019ގައިް
އައިޖީއެމްއެޗުން ްކުރި ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްބިޑަށް ްކުރިމަތިލާފައިވާ ްް 3ފަރާތުގެ ްއިވެލުއޭޝަން ްހަދައިް ،ބިޑްް
ގެް
އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީްމަޢުލޫމާތުްޝީޓާްއެއްގޮތަށްކަމަށްްފާހަގަކުރެވުނެވެް.މިްމައްސަލައިގެްޝަކުވާގައިްވަކިްފަރާތެއް ް
މަސައްކަތުގެްކޮލިޓީއަށް ްރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށްްބުނެފައިވީނަމަވެސްް،އަގުްފިޔަވައިްއެހެން ްބައިތަކަށްްއެފަރާތަށްް
ފުލްކޮށްްޕޮއިންޓްްލިބިފައިވާކަންްފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުް،އެފަރާތަށްްބިޑްްކާމިޔާބުވެފައިނުވަނީްއެފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވާް
އަގުްބިޑްްކާމިޔާބުވިްފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވާްއަގަށްވުރެްމާބޮޑުތަންްބޮޑުކަމުންނެވެް.މިްބިޑްްކާމިޔާބުވެފައިވާްފަރާތުންް
ކީ ް(ް 60,420/-ފަސްދޮޅަސްހާސްްހަތަރުސަތޭކަްވިހި)ްރުފިޔާްކަމަށްވާއިރުް،މި ްޝަކުވާްހުށަހެޅިް
ހުށަހަޅާފައިވާްއަގަ ް
ފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވާްއަގަކީް(ް166,208/-އެއްލައްކަްފަސްދޮޅަސްހަހާސްްދުއިސައްތަްއަށެއް)ްރުފިޔާއެވެް.މިްއަގަކީް
އަގުްހުށަހެޅިްް3ފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިވާްއަގުތަކުގެްތެރެއިންްއެންމެބޮޑުްއަގެވެް.އަދިްމިްއަގަކީްބިޑްްކާމިޔާބުްކުރިް
ންްހުށަހަޅާފައިވާްއަގުގެްދެގުނައަށްވުރެވެސްްބޮޑުްއަގެކެވެް.މިްބިޑްްކާމިޔާބުްކުރިްފަރާތަށްްއަގުގެްބައިންްް50
ފަރާތު ް

14

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ޕޮއިންޓްްލިބޭއިރުް،ޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތަށްްއަގުގެްބައިންްލިބެނީްް18ޕޮއިންޓެވެް.މިއީްް32ޕޮއިންޓުގެްތަފާތެކެވެް.
ސްްމަސައްކަތުގެްތަޖުރިބާހުރިްފަރާތެއްކަމާއިް2017ް،ވަނަް
މިހެންްމިކަންްއޮތްއިރުް،ބިޑްްކާމިޔާބުކޮށްފައިވާްފަރާތަކީވެ ް
ން ްއޭޑީކޭްހޮސްޕިޓަލްގެްޕެސްޓްްކޮންޓްރޯލްްޚިދުމަތްްދޭްފަރާތަކީވެސް ްއެފަރާތްކަންްލިޔެކިޔުންތަކުންް
އަހަރުންްފެށިގެ ް
ނަ ްރިޒޯޓްތަކުގައިވެސްްޕެސްޓްްކޮންޓްރޯލްްކުރުމުގެްޚިދުމަތްްދޭކަމުގެްލިޔުން ްއެފަރާތުންް
އެނގެންއޮތްއިރުް،ވަރަށްގި ް
ރި ްފަރާތެއްކަމަށްްފެންނާތީް،މިްބިޑްްއެވޯޑްކުރުމުގައިްވަކިް
ހުށަހަޅާފައިވާތީްއެފަރާތަކީވެސްްމަސައްކަތުގެްތަޖުރިބާހު ް
ށްްނުބެލެވޭތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުްް13/2008
ށްްނާޖާއިޒުްފައިދާއެއްްހޯދައިދިނުމަށްްމަސައްކަތްްކޮށްފައިވާކަމަ ް
ފަރާތަކަ ް
ންް
ގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްފަދައި ް
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނު ް
ށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
މިމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަ ް

17

ވާް
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ްބަނދަރު ްސަރަޙައްދުން ްވިޔަފާރިކުރުމަށް ްދޫކޮށްފައި ް
ބިންތަކުގެްމުއްދަތުްހަމަވެފައިވާތީް،އެްބިންތަކުގައިްހުރިްޢިމާރާތްތައްް
ް 10އަހަރު ްދުވަހުގެ ްމުއްދަތަށް ްކުއްޔަށް ްދޫކުރުމަށް ްކައުންސިލުންް
ނިންމައި ްއެކަމަށް ްފުރުޞަތުްހުޅުވާލައިްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންް
ބިޑު ްއުޞޫލާ ްޚިލާފަށްް ،ކުރިންވެސް ްއެތަންތަނުގައި ްވިޔަފާރިކުރިް
ފަރާތްތަކަށްްފައިދާވާގޮތަށްްޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ދ.ކުޑަހުވަދޫްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްކޮށްފައިވާް
އިޢުލާނާގުޅޭްމަޢުލޫމާތުްކަރުދާހުގައިވާގޮތުންް،ޢިމާރާތުގެްކުލިްފެށޭނެްއެންމެްކުޑަްއަދަދަކީްފުރަތަމަްް30މަސްދުވަހަށްް
އިް
ބިމުގެްއަކަފޫޓަކަށްްް 1.10ރުފިޔާކަމަށާއި ްހުށަހެޅޭނެްއެންމެބޮޑުްކުއްޔަކީްބިމުގެްއަކަފޫޓަކަށްްް 6.00ރުފިޔާކަމަށާ ް
އަދި ްކޮންމެ ްް 30މަސްދުވަހަކުން ްކުރިން ްދައްކަމުން ްއައި ްކުއްޔަށް ްބިމުގެ ްއަކަފޫޓަކަށް ްް 1.50ރުފިޔާއަށްވުރެް
ލުްގެނެވޭނެކަމަށްްވިޔަސްްބަނދަރުްސަރަޙައްދުގައިްހުރިްޢިމާރާތްތައްްމިހާރުްކުއްޔަށްް
ބޮޑުނުވާނޭގޮތަށްްކުއްޔަށްްބަދަ ް
ދެވޭނީ ްޢިމާރާތް ްހުރި ްބިމާ ްއެކުގައި ްކަމަށްވާތީް ،ފުރަތަމަ ްް 30މަސްދުވަހަށް ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްއެންމެކުޑަްކުއްޔަކީް
ގެ ްކުއްޔަށް ްބަލާއިރު ްއެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ްކުޑަ ްކުއްޔެއްކަމަށް ްފެންނަކަމަށާއިް ،އަދި ްދައުލަތުގެް
ބިމާއި ްޢިމާރާތު ް
ބިންބިމާއި ްޢިމާރާތް ްފަދަ ްތަންތަން ްކުއްޔަށް ްދޭއިރު ްއެންމެބޮޑު ްކުއްޔެއް ްކަނޑައަޅާގޮތަށް ްއެއްވެސް ްގަވާއިދެއްގައިް
ނުވަތަްއުސޫލެއްގައިްބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރުް،އެގޮތަށްްކުލި ްލިމިޓްކުރުމަކީްކުރެވޭނެްކަމެއްކަމަކަށްްނުފެންނަކަމަށާއިް
އަދިްއެއީ ް ދައުލަތަށްްލިބެންްއޮތްްފައިދާއަކަށްްއުނިކަންްލިބިދާނޭްކަމެއްކަމަށްވެސް ްމިްކޮމިޝަނަށްްފެންނާތީް،އެް
ރުްކޮށްފައިވާްއިޢުލާންްބާޠިލުކޮށްް،މިނިސްޓްރީްއޮފްްނޭޝަނަލްްޕްލޭނިންގްއެންޑްް
ޢިމާރާތްތައްްކުއްޔަށްްދިނުމަށްްމިހާ ް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެްލަފައާއެކުްއެްޢިމާރާތްތަކުގެްކުލިްކަނޑައެޅުމަށްފަހުްއަލުންްއިޢުލާންކޮށްގެންްއެްޢިމާރާތްތައްް
ށްްނިންމީއެވެް.އަދިް،ޤާނޫނުްނަންބަރުްް13/2008
ކުއްޔަށްްދިނުމަށްްދ.ކުޑަހުވަދޫްކައުންސިލްގެްއިދާރާއަށްްއެންގުމަ ް
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ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ސުމާރުް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

ގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަ ްނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިންް
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ް ް
ކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
18

ޗަކަށް ބިންްބޮޑުކޮށްދީފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.
ށ.ނަރުދޫގެްގޯއް ް
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ތިް
ގއ.ވިލިނގިލީްކައުންސިލުންްކުއްޔަކާނުލައިްއަދިްވަކިްމުއްދަތެއްްނެ ް

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،މިމައްސަލަްށ.އަތޮޅަށްްކުރިްދަތުރުގައިްބެލުމަށްފަހުް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާްރިޕޯޓުގެްް03ނަންބަރުގައިް،އެްގޯތީގެްއިމަށްވުރެްބޭރަށްްފާރުްރާނާފައިްހުރިކަންްތަޙްޤީޤުްޓީމަށްް
ނާ ްސުވާލުކުރުމުންްއެއީް
މާ ްބެހޭގޮތުންްށ.ނަރުދޫްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްކަމާބެހޭްމުވައްޒަފުން ް
ފާހަގަކުރެވިގެންްއެކަ ް
އެް
މިންްޖެހުމުގެްކުރިންްރާނާފައިވާްތަންކޮޅެއްްކަމަށާއިް ،މިންްޖެހުމަށްފަހުްގޯތީގެްއިމަށްވުރެްބޭރަށްްނުރޭނުމަށްް ް
ގޯތީގެްވެރިފަރާތަށްްއަންގާފައިވާނެކަމަށްްށ.ނަރުދޫްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްމައުލޫމާތުްދީފައިވާްކަމަށްްބުނެފައިވާތީް،
މިހާރުްއެގޯތީގައިްމިންޖަހައި ްއެގޯތީގެްއިމަށްވުރެްބޭރަށްްރާނާފައިހުރިްފާރުްތަޅާލާފައިވޭތޯްބެލުމަށާއި ްއަދިް،ގޯތީގެް
އިމަށްވުރެްބޭރަށްްރާނާފައިހުރިްފާރުްތަޅާލާފައިނުވާނަމަް،އެކަމާމެދުްއަޅަންޖެހޭްފިޔަވަޅުއެޅުމަށްްނަރުދޫްކައުންސިލްގެް
އިދާރާއަށްްދަންނަވައިްމިމައްސަލަްނިންމީއެވެ.

ކަށް ްބިން ްދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ްބުނާް
ލީގެ ްދެ ްޕްރީސްކޫލަ ް
ގއ.ވިލިނގި ް
މައްސަލަ.

ރަކާއިްްޝަކުވާގައިްބަޔާންކުރާް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ކައުންސިލްގެްމެމްބަ ް
ގެްވެރިފަރާތާްޢާއިލީްގުޅުމެއްްއޮތްކަންްފާހަގަވެފައިވީނަމަވެސްް،ބިންްދޫކުރުމުގެްމަސައްކަތްްކޮށްފައިވަނީް
ޕްރީސްކޫލެއް ް
ވާތީއާއިް،
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްއެންގުމާްއެއްގޮތަށްްއިޢުލާންކޮށްްހަމަހަމަްފުރުޞަތެއްްހުޅުވާލައިގެންްކަމަށް ް
ބިމުކުލިްނުނަގައިްބިންްދޫކުރުމަށްްނިންމާފައިވާނީްބިމުކުލިްނެގުމުންްކުދިންގެްފީްބޮޑުވުމުގެްފުރުޞަތުްއޮތުމުންްއެއީް
ރައްޔިތުންނަށްްއެންމެްފައިދާވާނެްގޮތްކަމަށްްމެމްބަރުންނަށްްނުފެންނާތީްކަމާއިް،ބިންްދޫކުރުމަށްްނިންމާފައިވާނީްް10
އަހަރުގެްމުއްދަތަށްްކަމަށްވާތީއާއިް،ބިމުގެްބޮޑުމިންްއިޢުލާނުގައިްބަޔާންކޮށްފައިްނެތްކަމުގައިވީނަމަވެސްްބިންްދޫކުރާނީް
ދިރިއުޅުމުގެްބޭނުމަށްްނޫންްއެހެންްބޭނުންތަކަށްްބިންްދޫކުރުމުގެްގަވާއިދާްއެއްގޮތަށްްކަމަށްްވިލިނގިލީްކައުންސިލްގެް
ޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެް
އިދާރާގެ ްޒިންމާދާރުވެރިޔާ ްމަޢުލޫމާތު ްދީފައިވާތީް ،ޤާނޫނު ްނަންބަރު ް(ް 13/2008އެން ް
ޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާް
މައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައި ،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
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ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
އަދިް ،ގއ.ވިލިނގިލީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްނަންބަރު ްް 24(ް (IUL)-407/407/2019/16އޭޕްރީލް ްް)2019
އިޢުލާނާްގުޅިގެންްކުއްޔަކާނުލައިްބިންްދޫކުރުމަށްްނިންމާފައިވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްބިމާބެހޭްޤާނޫނުގެްދަށުންްހެދިފައިވާް
ދިރިއުޅުމުގެ ްބޭނުމަށް ްނޫން ްއެހެން ްބޭނުންތަކަށް ްބިން ްދޫކުރުމުގެ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށް ްކަމަށްވާތީް ،ގއ.ވިލިނގިލީް
ކައުންސިލްގެ ްް 3ވަނަ ްދައުރުގެ ްް 39ވަނަ ްޖަލްސާއިން ްނިންމާފައިވާ ްނިންމުން ްބާޠިލުކޮށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްބިމާބެހޭް
ޤާނޫނުގެްދަށުންްހެދިފައިވާްދިރިއުޅުމުގެްބޭނުމަށްްނޫންްއެހެންްބޭނުންތަކަށްްބިންްދޫކުރުމުގެްގަވާއިދުް(ނަންބަރުް
ް )2018/R-69ގެ ްް 5މާއްދާގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގޮތަށް ްއިޢުލާންކޮށްގެން ްބިން ްދޫކުރުމުގެ ްމަސައްކަތް ްކުރިއަށްް
ގެންދިއުމަށާއިް،އަދިްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެްގަވާއިދުގެްް10.19ވަނަްމައްދާގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮތަށްްމަސްލަހަތުް
ފުށުއަރާްހާލަތްތަކުގައިްޢަމަލުކުރުމަށްްގއ.ވިލިނގިލީްކައުންސިލްގެްއިދާރާގައިްދެންނެވުމަށްްވެސްްނިންމީއެވެ.

20

ް2020ވަނަްއަހަރުްހދ.ނޭކުރެންދޫްސްކޫލްގެްދަރިވަރުންނަށްްނާސްތާް
ޕްރޮގްރާމް ްހިންގުމަށް ްއިޢުލާނު ްކުރުމަކާނުލައި ްވަކި ްފަރާތަކަށްް
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

21

ށ.ބިލެތްފަހީ ްމިސްކިތުގެ ްމުދިމު ްް /އިމާމު ްް /އިސްއިމާމުގެ ްމަޤާމަށްް
މީހަކު ްހޯދުމަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްއިސްލާމިކް ްއެފެއާޒުން ްކޮށްފައިވާް
ގެް
އިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމުގައިްބިލެތްފަހީްކައުންސިލް ް
ކިް
ރައީސްއާއި ްޒިންމާދާރުވެރިޔާ ްމަޤާމުގެ ްނުފޫޒު ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަ ް
ނާް
ފަރާތަކަށްްމިްވަޒީފާްހަމަޖެއްސުމަށްްމަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށްްބު ް
މައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ސްކޫލުްދަރިވަރުންގެްނާސްތާްޕްރޮގްރާމާްގުޅޭް
ބައިވަރުްމައްސަލަްމިްކޮމިޝަނަށްްހުށަހެޅެމުންދާތީް،ނާސްތާްފަރާތެއްްޢިއުލާންކޮށްްހޯދުމުގައިްވަކިްޚާއްސަްއުސޫލެއްް
ކަނޑައެޅުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއެޑިއުކޭޝަންގައިްދެންނެވުމަށްްނިންމީއެވެް.
މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ށ.ބިލެތްފަހީ ްމިސްކިތުގެ ްމުދިމު ްް /އިމާމު ްް/
ރިް
އިސްއިމާމުގެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޯދުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒުންްް30ޑިސެންބަރުްް2019ގައިްކު ް
ން ްވަޒީފާއަށްްއެދިް
ނު ްފަރާތަކު ް
ނަންބަރުް 142-A4/142/2019/80)IUL(ް:އިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްވަޒީފާއަށްްއެދު ް
ހުށަހަޅާފައިވާްތަޢުލީމީްސެޓްފިކެޓްތަކުގެްތެރޭގައިްހިމެނޭ ްކީރިތިްޤުރްއާނާބެހޭްމަރުކަޒުންްދޫކޮށްފައިވާްޤާރީްކޯހުގެް
ސެޓްފިކެޓްްް)Certificate 1 in Qaree(ް1އާއިް"ޤިރާއަގުްސެޓްފިކެޓްްް"2އަކީްއެްއިޢުލާނުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާް
ވް
މުދިމު ްޖީ.އެސް ް(ް 1އެސިސްޓެންޓް ްއޮފިސަރ ްގްރޭޑް ްް )1ގެ ްމަޤާމުގެ ްޝަރުޠުތަކުގެ ްތެރޭގައި ްހިމެނޭ ް"އިމާމު ެް
ށްްތަޖުވީދުްމަގުންްކީރިތިްޤުރްއާންްކިޔަވަންްއެނގޭތޯް
ނަމާދުކުރަންްއެނގޭްމީހެއްތޯްބެލުމާއިް،އިމާމުވެްނަމާދުކުރެވޭވަރަ ް
ންްފާސްވެފައިވުން"ްމިޝަރުޠުް
ބެލުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެއާޒުންްދެއްވާްފެންވަރުްބެލުމުގެްއިމްތިޙާނު ް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

އިް
ފުރިހަމަވާ ްސެޓްފިކެޓްތަކެއް ްނޫންކަމަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްއިސްލާމިކް ްއެފެއާޒުން ްބުނެފައިވުމުން ްއެ ްއިޢުލާނުގަ ް
ދަ ްސެޓްފިކެޓެއް ްއެ ްފަރާތުންް
ޝަރުޠެއް ްފުރިހަމަވާފަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ްޝަރުޠުތަކުގެ ްތެރެއިން ްއެއްވެސް ް ް
ށް ްއެފަރާތަށް ްޝަރުޠު ްފުރިހަމަވާކަމަށް ްބެލެވެން ްއޮތްކަމަށް ްނުފެންނާތީް ،ޤާނޫނުް
ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކުް ،އެ ްމަޤާމަ ް
ނަންބަރު ް(ް 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ްކޮމިޝަނުގެ ްޤާނޫނު) ްގެ ްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެ ް(ހ) ްގެ ް(ް )1ވަނަް
ލް
ނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިން ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްކަނޑައަޅައިް ،މި ްމައްސަ ަް
ނިންމީއެވެ.
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ނާް
ގދ.ފިޔޯރީްސްކޫލުންްލީޑިންގްޓީޗަރަކުްހޯދުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާ ް
ށްް
ގުޅިގެން ްއެ ްމަޤާމަށް ްމީހަކު ްހޮވުމުގައި ްވަކި ްބަޔަކަށް ްފައިދާވާގޮތަ ް
ކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާގޮތަށްްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ގދ.ފިޔޯރީްސްކޫލުންްލީޑިންގްޓީޗަރަކުްހޯދުމަށްް
ކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްއެްމަޤާމަށްްމީހަކުްހޮވުމުގައިްވަކިްބަޔަކަށްްފައިދާވާގޮތަށްްކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާގޮތަށްް
ށް ްހުށަހެޅިފައިވާކަން ްމައުލޫމާތަށްޓަކައި ްސިވިލް ްސަރވިސްް
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ްބުނާ ްމައްސަލައެއް ްކޮމިޝަނަ ް
މަށްްނިންމީއެވެް.އަދިް،ގދ.ފިޔޯރީްސްކޫލަށްްލީޑިންގްޓީޗަރުންްހޯދުމަށްްއެްސްކޫލުންްް24
ކޮމިޝަނުގައި ްދެންނެވު ް
އޮކްޓޫބަރު ްް 2019ގައި ްކުރި ްނަންބަރުް GS209/IUL/2019/21ް :އިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްއެ ްވަޒީފާއަށް ްއެދުނުް
ކި ްފަރާތެއް ްއެ ްވަޒީފާއަށް ްހޮވުމަށްޓަކައި ްރާވައިގެންް ،ވަކި ްކެންޑިޑޭޓަކަށްް
ފަރާތްތަކަށް ްމާކްސް ްދިނުމުގައިް ،ވަ ް
އިސްކަންދީގެންްމާކްސްްދީފައިވާކަމަށްްމިްޝަކުވާގައިްބުނެފައިވީނަމަވެސްް،މާކްސްްދީފައިވާްގޮތުގެްޝީޓްްހޯދުމަށްް
ނުް
މިްޝަކުވާްހުށަހެޅިްފަރާތުންްއެދުމުންްސްކޫލުންްއޭނާއަށްްދީފައިވާކަމަށްްބުނާްމާކްސްްޝީޓުގައިްވަޒީފާއަށްްއެދު ް
ފަރާތްތަކަށް ްއިންޓަވިއުއަށް ްމާކްސް ްދީފައިވާގޮތަށް ްބަލާއިރުް ،އިންޓަވިއުގެ ްމާކްސް ްކަނޑާލާފަ ްދެންހުރި ްބައިތަކަށްް
އިް
ޕޮއިންޓްްދީގެންވެސްްއެންމެްމަތިންްމާކްސްްލިބެނީްވަޒީފާއަށްްމިހާރުވެސްްހޮވިފައިވާްމީހާކަމަށްވާތީްމިްމައްސަލާގަ ް
ންް
ޓި-ކޮރަޕްޝަ ް
ކޮމިޝަނުންްމިްމައްސަލަްއިތުރަށްްނުބެލުމަށްްނިންމާފައިވާކަމަށާއިް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2008/13އެން ް
ކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެް
ވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމާފައިވާވާހަކަްމައުލޫމާތަށްޓަކައިްސިވިލްް
ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނު ް
ސަރވިސްްކޮމިޝަނުގައިްދެންނެވުމަށްްނިންމީއެވެ.

18

ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް
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މޯލްޑިވްސް ްނޭޝަނަލް ްޔުނިވަރސިޓީއަށް ްޑެޕިއުޓީ ްޗާންސެލަރެއްް މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ް ،މާކްސްދިނުމުގައި ްކުދިކުދި ްމައްސަލަތަކެއްް
ބޭނުންވެގެން ްް 2019ނޮވެންބަރމަހު ްކޮށްފައިވާ ްއިޢުލާނުގައިް ހުރިނަމަވެސް ްނަތީޖާއަށް ްބަދަލު ްއަންނަވަރުގެ ްކަމެއް ްފާހަގަ ްނުކުރެވޭތީއާއިް ،ޝަކުވާ ްހުށަހެޅި ްފަރާތް ްޝަރުޠުް
އިންޓަރވިއުކުރާނީ ްޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ްފަރާތްތަކާ ްއެކަނި ްކަމަށްް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ްނިންމާފައިވަނީ ްއިޢުލާނުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގޮތުގެމަތީން ްމަތީހަރުފަތްތަކުގައި ްމަދުވެގެން ްް7
އިް
ބަޔާންކޮށްފައި ްނުވާއިރު ްއިންޓަރވިއުއަށް ްޝޯޓްލިސްޓްނުވާކަމަށްް އަހަރުދުވަހުގެ ްމެނޭޖްމަންޓް ްތަޖުރިބާ ްނެތުމުންކަމާއިް ،ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެގޮތް ްއިޢުލާނުގައި ްބަޔާންކޮށްފަ ް
އަންގާފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.

ނުވިނަމަވެސްްއިޢުލާނުކުރިދުވަހުްއެކަންްސިލެކްޝަންްކޮމެޓީން ްނިންމާފައިވާކަންްއެނގެންއޮންނާތީއާއިްމިްޝަކުވާް
ހުށަހެޅި ްފަރާތަށް ްޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ްއިންޓަރވިއުއިންލިބޭ ްއެންމެމަތީ ްމާރކްސް ްދިންނަމަވެސް ްމިހާރު ްއެއްވަނައަށްް
ނު ްނަންބަރު ްް2008/13
ހޮވިފައިވާ ްފަރާތަށްވުރެއް ްމަތިން ްނުވަތަ ްއޭނާއާ ްއެއްވަރަށް ްމާރކްސް ްނުލިބޭނެތީް ،ޤާނޫ ް
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަ ްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިް
މައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެް.އަދިް،
ތިރީގައި ްމިވާ ްކަންކަން ްކުރިއަށް ްއޮތްތާނގައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤައުމީ ްޔުނިވަރސިޓީގައިް
ދެންނެވުމަށްވެސްްނިންމީއެވެް .
 -1އެކިއެކިްމަޤާމްތަކަށްްމީހުންްހޯދުމަށްްކުރާްއިޢުލާންތަކުގައިްއެްމަޤާމެއްގެްނަމާއިްބޭނުންވާްއަދަދާއިްވަޒީފާް
ށްް
ތަނަކާއި ްމުސާރައާއި ްއެލަވަންސްތަކާއި ްމަޤާމުގެ ްމައިގަނޑު ްމަސްއޫލިއްޔަތާއި ްމަޤާމަ ް
އަދާކުރަންޖެހޭ ް ް
ކަނޑައަޅާފައިވާްޝަރުޠުތަކާއިްވަޒީފާއަށްްއެންމެްޤާބިލުްފަރާތެއްްހޮވުމަށްްބެލޭނެްކަންތައްތަކާއިްއެކަންތައްތައްް
ން ްއޮންނަނަމަް
ށް ްއެދެންވީގޮތާއިްސުންގަޑިއާއިްއިންޓަރވިއުް(އިމްތިޙާނާއިްޕްރެޒެންޓޭޝަ ް
ބަލާނެގޮތާއިްމަޤާމަ ް
ދިްޝޯޓްލިސްޓްްކުރެވޭނެގޮތްްބަޔާންކުރުން.
އެބައިވެސްްހިމެނޭގޮތުން)ްއޮންނާނެތަނާއިްމުއްދަތުްއަ ް
ް
ް -2އެކިއެކި ްމަޤާމްތަކަށް ްމީހުން ްހޯދުމުގައި ްޢަމަލުކުރާ ްއުސޫލުތައް ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްޢާއްމު ްގަވާއިދުގައިް
ޓްގައިްޝާއިޢުކުރުން.
ހިމަނައިގެންްއެްގަވާއިދުްގެޒެ ް
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24

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤައުމީ ްޔުނިވަރސިޓީއަށް ްތިން ްޑެޕިއުޓީ ްވައިސްް މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،މާކްސްދިނުމުގައި ްކުދިކުދި ްމައްސަލަތަކެއްް
ން ްހޯދުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްމިްް 03މަޤާމަށްް ހުރިނަމަވެސް ްނަތީޖާއަށް ްބަދަލު ްއަންނަވަރުގެ ްކަމެއް ްފާހަގަ ްނުކުރެވޭތީއާއިް ،ޝަކުވާ ްހުށަހެޅި ްފަރާތް ްޝަރުޠުް
ޗާންސެލަރު ް
ށް ްބޭއްވުނު ްއިންޓަރވިއު ްޕްރޮސެސްގައި ްއެކަށީގެންނުވާް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ްނިންމާފައިވަނީ ްއިޢުލާނުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގޮތުގެމަތީން ްމަތީހަރުފަތްތަކުގައި ްމަދުވެގެން ްް7
މީހުން ްހޮވުމަ ް
ނުފޫޒު ްބޭނުންކޮށްް ،ވަކި ްބަޔަކަށް ްވަޒީފާ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްމަސައްކަތްް އަހަރުދުވަހުގެ ްމެނޭޖްމަންޓް ްތަޖުރިބާ ްނެތުމުންކަމާއިް ،ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެގޮތް ްއިޢުލާނުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިް
ށްްބުނާްމައްސަލަ.
ކޮށްފައިވާކަމަށްްބެލެވޭކަމަ ް

ނުވިނަމަވެސްްއިޢުލާނުކުރިދުވަހުްއެކަންްސިލެކްޝަންްކޮމެޓީންްނިންމާފައިވާކަންްއެނގެންއޮންނާތީއާއި ްމިްޝަކުވާް
ތް ް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ްއިންޓަރވިއުއިންލިބޭ ްއެންމެމަތީ ްމާރކްސް ްދިންނަމަވެސް ްމިހާރު ްއެއްވަނައަށްް
ހުށަހެޅި ްފަރާ ް
ހޮވިފައިވާްފަރާތަށްްވުރެއް ްމަތިންްނުވަތަްއޭނާއާްއެއްވަރަށްްމާރކްސްްނުލިބޭނެތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުްް2008/13
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިް
މައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
އަދިް ،ތިރީގައި ްމިވާ ްކަންކަން ްކުރިއަށް ްއޮތްތާނގައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤައުމީ ްޔުނިވަރސިޓީގައިް
ދެންނެވުމަށްްވެސްްނިންމީއެވެ.

ް
 -1އެކިއެކިްމަޤާމްތަކަށްްމީހުންްހޯދުމަށްްކުރާްއިޢުލާންތަކުގައިްއެްމަޤާމެއްގެްނަމާއިްބޭނުންވާްއަދަދާއިްވަޒީފާް
އަދާކުރަންޖެހޭ ްތަނަކާއި ްމުސާރައާއި ްއެލަވަންސްތަކާއި ްމަޤާމުގެ ްމައިގަނޑު ްމަސްއޫލިއްޔަތާއި ްމަޤާމަށްް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ްޝަރުޠުތަކާއި ްވަޒީފާއަށް ްއެންމެ ްޤާބިލު ްފަރާތެއް ްހޮވުމަށް ްބެލޭނެ ްކަންތައްތަކާއިް
އެކަންތައްތައް ްބަލާނެގޮތާއި ްމަޤާމަށް ްއެދެންވީގޮތާއި ްސުންގަޑިއާއި ްއިންޓަރވިއު ް(އިމްތިޙާނާއިް
ޕްރެޒެންޓޭޝަން ްއޮންނަނަމަ ްއެބައިވެސް ްހިމެނޭގޮތުން) ްއޮންނާނެތަނާއި ްމުއްދަތު ްއަދި ްޝޯޓްލިސްޓްް
ކުރެވޭނެގޮތްްބަޔާންކުރުން.
އިް
 -2އެކިއެކި ްމަޤާމްތަކަށް ްމީހުން ްހޯދުމުގައި ްޢަމަލުކުރާ ްއުސޫލުތައް ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްޢާއްމު ްގަވާއިދުގަ ް
ހިމަނައިގެންްއެްގަވާއިދުްގެޒެޓްގައިްޝާއިޢުކުރުން.
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25
ތް
އައްޑޫ ްސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއިން ްއެއްބަސްވުމާ ްއެއްގޮތަށްް އައްޑޫްސިޓީްފޭދޫްފުޓްބޯޅަްދަނޑުގެްމަސައްކަ ް
މަސައްކަތްްނުނިންމައިްލަސްވެފައިވާްމުއްދަތަށްްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުގެް
ލިކުއިޑޭޓެޑްްޑެމޭޖްގެް
ގަވާއިދުގެްް8.29ވަނަްމާއްދާގައިވާްގޮތުގެްމަތީންް ް
ފައިސާްކަނޑާފައިްނުވާކަމަށާއިް،މިގޮތުންްލިކުއިޑޭޓެޑްްޑެމޭޖްގެްގޮތުގައިް
ބިލްތަކުންްދެްޕްރޮޖެކްޓަކުންްއުނިކުރަންޖެހޭް(ް 198,207/-އެއްލައްކަް
ނުވަދިހަ ްއަށްހާސް ްދުއިސައްތަ ްހަތެއް) ްރުފިޔާ ްއުނިނުކޮށްް
ކޮންޓްރެކްޓަރަށްްފައިސާްދީފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަް .

މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،އައްޑޫސިޓީ ްފޭދޫ ްފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ްލައިޓުް
ހަރުކުރުމަށްްބޭނުންވާްލައިޓާއިްލައިޓްޕޯސްޓްްދިނުމުންްދަނޑުގައިްލައިޓްޕޯސްޓްްހަރުކުރުމުގެްމަސައްކަތްކުރުމަށާއިް،
އަދިްކަނޑައެޅިފައިވާްމުއްދަތުގައިްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްްކޮށްދިނުމަށްްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއާއިްޕްރައިވެޓްް
ކުންފުންޏަކާްދެމެދުްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްއެއްބަސްވުމެއްގައިްސޮއިކޮށްފައިވާއިރުް،މިްމަސައްކަތުގެް
މުއްދަތަކީް ،މަސައްކަތް ްސައިޓް ްހަވާލުކުރާްދުވަހުން ްފެށިގެން ްް 07ދުވަސް ްނުހިމަނައިް 34ް ،ދުވަސްކަމުންް12ް ،
އޮގަސްޓްްް 2014ގައިްމަސައްކަތްްފަށަންޖެހޭއިރުް ،ފޭދޫްޒުވާނުންްއެކަމާްހިތްހަމަނުޖެހުން ްފާޅުކުރުމުގެްސަބަބުންް
މަސައްކަތްްހުއްޓިފައިވުމަށްފަހުް 24ް،އޮގަސްޓްްް 2014ގައިްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްއައްޑޫްސިޓީް
ފޭދޫްޒުވާނުންނާްބައްދަލުކުރުމަށްފަހުް،ދަނޑުގައިްލައިޓުްހަރުކުރުމުގެްމަސައްކަތަށްްް14ސެޕްޓެންބަރުްް2014ގައިް
ބަދަލުތަކެއްްގެނައުމަށްފަހުް15ް،ޑިސެންބަރުްް2014އިންްފެށިގެންްް07ދުވަސްތެރޭގައިްމަސައްކަތްްފެށުމަށްް،އައްޑޫް
ސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިން މަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުްކުންފުންޏަށްްއަންގާފައިވާކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،
އައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްއިސްވެދެންނެވުނުްއެންގުމާްއެއްގޮތަށްްް18ޑިސެންބަރުްް2014ގައިްމަސައްކަތްް
ފެށުމަށްފަހުް14ް،ޖަނަވަރީްް2015ގައިްލައިޓުޕޯސްޓްތަކުގެްކޮންކްރީޓްްމަސައްކަތްްނިމިފައިވާކަމާއިް،ޓްރާންސްފޯމަރް
ޕޯސްޓްތައްް
ލިބިފައި ްނުވާތީއާއިް ،ކޭބަލް ްނެތި ްލައިޓްޕޯސްޓްތައް ްކޮޅަށްޖަހައިފިނަމަ ްކޭބަލް ްއެޅުމަށް ްއަލުން ްލައިޓްް
ތިރިކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއިް،އަދިްއެކަމަށްްގޮތެއްްނިންމައިދިނުމަށްްް15ޖަނަވަރީްް2015ގައިްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުް
ސްް 21ް ،ޖުލައި ްް 2015އާ ްހަމައަށް ްވެސްް
ކުންފުނިން ްއައްޑޫސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގައި ްއެދިފައިވީ ްނަމަވެ ް
ނ ޮ
ނގ ް
ނ ެއ ެ
ޓ ަފ ިއ ާވ ަކ ް
ޓްރާންސްފޯމަރްކޭބަލްްލިބިފައިްނުވާތީަ ،މ ަ
ތ ާއ ިއ،
އ ަތ ީ
ސ ްއ ަކ ްތ ުހ ްއ ި
ް22ޖުލައިް ް2015ގައިްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުްކުންފުންޏަށްްފޮނުވާފައިވާް
ސިޓީއެއްގައިް ،އެ ްއިދާރާގެ ްއިސްވެދެންނެވުނު ްއެއްބަސްވުމުންް ،ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ްފޭދޫ ްފުޓްބޯޅަ ްދަނޑުގެ ްލައިޓުް
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ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ހަރުކުރުމުގެްމަސައްކަތްްް22ޖުލައިްް2015އިންްފެށިގެންްް7ދުވަހުގެްތެރޭގައިްފެއްޓުމަށްްއަންގާފައިވީްނަމަވެސްް،
މިްމުއްދަތުގެްތެރޭގައިްއެްކުންފުނިންްމަސައްކަތްްފަށާފައިްނުވާތީް30ް،ޖުލައިްް2015ގައިްއައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެް
އިވާކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،
އިދާރާގެްއެްއެއްބަސްވުންްއުވާލާފަ ް
މަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުްކުންފުނިންްކޮށްފައިވާްލައިޓްޕޯސްޓްތަކުގެްކޮންކްރީޓްްމަސައްކަތަށްވާް(ް 627,304.00ހަް
ލައްކަްހަތާވީސްްހާސްްތިންްސަތޭކަްހަތަރެއް)ްރުފިޔާްއެްކުންފުންޏަށްްދޫކޮށްފައިވާއިރުް 16ް،މާރިޗުްް 2015ގައިް
އައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްއެްމަސައްކަތްްއިންސްޕެކްޓްްކުރިކުރުމުގައިް،އެްކުންފުނިންްދެވިފައިވާްމަޢުލޫމާތާް
ކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،
އެއްގޮތަށްްމަސައްކަތްްނިންފައިވާ ް
ލައިޓުޕޯސްޓްތަކުގެ ްކޮންކްރީޓް ްމަސައްކަތް ްނިމި ްމަރާމާތުގެ ްމުއްދަތުގައި ްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ްއެއްވެސް ްކަމެއްް
ފާހަގަކުރެވިފައިްނުވާތީް،އެްމަސައްކަތުގެްރިޓެންޝަނަށްވާް(ް33,916.00ތިރީސްްތިންްހާސްްނުވަްސަތޭކަްސޯޅަ)ް
ރުފިޔާ ،މަސައްކަތް ްޙަވާލުކުރެވުނު ްކުންފުންޏަށް ްދޫކޮށްފައިވާއިރުް ،މި ްފައިސާ ްދޫކޮށްފައިވަނީ ްމަރާމާތުގެ ްމުއްދަތުް
ކަމަށްވާްް65ދުވަހަށްވުރެްގިނަްދުވަސްފަހުންކަމާއިްއެްފައިސާްދޫކޮށްފައިވަނީްރަނގަޅަށްކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،
އައްޑޫ ްސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްބުނެވިދިޔަ ްއެއްބަސްވުމުގައިް ،ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ްބާރު ްނުހިނގާ ްފަދަ ްކަމެއްް
ދިމާވެގެންްމަސައްކަތްްލަސްވާްދުވަސްތަކާއިް،ވެރިފަރާތުގެްއެދުމަކަށްްނުވަތަްބޭނުމަކަށްްނުވަތަްވެރިފަރާތުގެްނުވަތަް
ންް
ކޮންސަލްޓެންޓުގެ ްއިހުމާލުން ްމަސައްކަތް ްނުކޮށް ްދޫކުރަންޖެހޭ ްދުވަސްތައް ްބީލަން ްފޯމުގައި ްމަސައްކަތް ްނިންމަ ް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ްމުއްދަތުގެ ްތެރޭގައި ްނުހިމެނޭނެ ްކަމަށާއިް ،އަދި ްމިފަދަ ްދުވަސް ްކަމުގައި ްބެލެވޭނީ ްއެގޮތަށްް
ކޮންސަލްޓެންޓްްއެޕްރޫވްކޮށްް،ސައިޓްްލޮގްްފޮތުގައިްނޯޓްްކޮށްފައިވާްދުވަސްތައްްކަމަށާއިް،އެގޮތުންްފޭދޫގެްޒުވާނުންް
ރީޓްގެްމަސައްކަތްްނިންމުމަށްފަހުްދެންްކުރަންޖެހޭް،ލައިޓްްދަނޑިްބުޑުްހަރުް
މަސައްކަތްްހުއްޓުވާފައިވާތީއާއިް،ކޮންކް ް
ކުރުމުގެްމަސައްކަތްްނުކުރެވިްއޮތީް،ލައިޓްްދަނޑީގެްތެރެއިންްކޭބަލްްދުއްވައިގެންްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތަކަށްވާތީއާއިް،
ކޭބަލްްހޯދުމަކީްއައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއިންްކުރަންޖެހޭްކަމަކަށްވާތީް،ކޮންޓްރެކްޓަރަށްްކޭބަލްްފޯރުކޮށްްނުދެވިް
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ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

ދިޔަްދުވަސްތަކަކީްއެއްބަސްވުމުގެްް17ވަނަްމާއްދާގެް(ށ)ްގެްބަޔާންކުރާްފަދަްހާލަތަކަށްވާތީް،މިއީްމުއްދަތުްނުގުނޭނެް
ނެ ްޙާލަތުް
ޙާލަތަކަށްވާތީް ،ލިކިއުޑޭޓެޑް ްޑެމޭޖަސްގެ ްގޮތުގައި ްކޮންޓްރެކްޓަރ ްހުށަހަޅާ ްބިލުން ްފައިސާ ްއުނިކުރެވޭ ް
އައިސްފައި ްނުވާތީް ،އައްޑޫސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއާއި ްމަސައްކަތް ްޙަވާލުކުރެވުނު ްކުންފުންޏާ ްދެމެދު ްވެފައިވާް
އެއްބަސްވުމުގެ ްދަށުންް ،އެ ްކުންފުންޏަށް ްފައިސާ ްދޫކުރުމުގައިް ،އައްޑޫ ްސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްއެއްވެސްް
މުވައްޒަފަކުްމަޤާމުގެްނުފޫޒުްބޭނުންކޮށްގެންްނާޖާއިޒުްފައިދާއެއްްހޯދައިދީފައިވާކަންްސާބިތުކުރެވޭވަރަށްްހެއްކާއިްގަރީނާް
ތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިނެތުމުންް ،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު)ްގެްް 25ވަނަް
މާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެްމަތިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަނުގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންްނުވާް
މައްސަލައެއްްކަމަށްްކަނޑައަޅައިްމިްމައްސަލަްނިންމީއެވެ.
ތް
އައްޑޫސިޓީްހިތަދޫްމަނިކުްފުޓުބޯޅަްދަނޑުގެްމަސައްކަ ް
ސްް
މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،މަނިކުްފުޓުބޯޅަްދަނޑުގައިްވަށާފާރުްރާނާްފެން ް
ޖެހުމާއި ް،ގޭޓްްއެރުވުމުގެްމަސައްކަތްްކުރުމަށްޓަކައިްއައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާްއާއިްޕްރައިވެޓްްކުންފުންޏަކާް
ދެމެދުްވެފައިވާްއެއްބަސްވުމުގައިް،މިްމަސައްކަތުގެްމުއްދަތަކީްް 90ދުވަސްކަމަށާއިް،މިްދުވަސްތައްްގުނަންފަށާނީް
މަސައްކަތުގެްސައިޓުްޙަވާލުކުރާްދުވަހުންްފެށިގެންްް 05ދުވަސްްނުހިމަނާކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުް،މަސައްކަތުގެް
ސައިޓުްއެްކުންފުންޏާްޙަވާލުކޮށްފައިވަނީްް 25ފެބްރުވަރީް2014ގައިްކަމަށްވުމުންް،މަސައްކަތުގެްމުއްދަތުްގުނަންް
ފަށާނީްް03މާރިޗުްް2014ވަނަްދުވަހުންްފެށިގެންކަމަށްވާތީް24ް،މެއިްް2014އަށްްމަސައްކަތުގެްމުއްދަތުްނިމޭނެކަންް
އެނގެންއޮތަތީއާއި،
އިސްވެދެންނެވުނުްއެއްބަސްވުމުގެްް 16ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްއެޑްވާންސްްފައިސާގެްގޮތުގައިް(ް 194,947.85އެއްް
ލައްކަ ްނުވަދިހަ ްހަތަރު ްހާސް ްނުވަ ްސަތޭކަ ްސާޅީސް ްހަތް ްރުފިޔާ ްއައްޑިހަ ްފަސް ްލާރި) ްހޯދުމަށް ްމަސައްކަތްް
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ރު
ނަންބަ ް

ޙަވާލުކުރެވުނުްޕްރައިވެޓްްކުންފުނިންްއައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއަށްްހުށަހެޅުމުންް،އެްޢަދަދަށްްއެްކުންފުންޏަށްް
ފައިސާްދީފައިވާކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،
އައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްނަންބަރު ް25(ް426-PD/2013/22ނޮވެންބަރުްް)2013އެއްބަސްވުމާްއެއްގޮތަށްް
މަސައްކަތް ްޙަވާލުކުރެވުނު ްކުންފުނިން ްމަސައްކަތް ްކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ްނުވާތީް 20ް ،ނޮވެންބަރު ްް 2014ގައިް
އިސްވެދެންނެވުނުްއެއްބަސްވުންްއުވާލާފައިވާތީއާއިްއަދިްމަނިކުްފުޓްބޯޅަްދަނޑުގެްވަށާފާރުްރާނާްފެންސްްޖެހުމާއިް
ގޭޓް ްއެރުވުމުގެ ްމަސައްކަތް ްކުރުމަށްޓަކައި ްއައްޑޫ ްސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާ ްއާއި ްމަސައްކަތް ްޙަވާލުކުރެވުނުް
ޕްރައިވެޓް ްކުންފުންޏާ ްދެމެދު ްވެފައިވާ ްއެއްބަސްވުމުގެ ްމަސައްކަތުގެ ްމުއްދަތުކަމަށްވާ ްް 90ދުވަހަށްވުރެ ްއިތުރަށްް،
މަސައްކަތްްނުނިމިްް92ދުވަސްްހިނގާފައިވާތީއާއި،
އިސްވެދެންނެވުނު ްއެއްބަސްވުމުގެ ްމަސައްކަތުގެ ްމުއްދަތުގެ ްތެރޭގައި ްކޮންޓްރެކްޓަރގެ ްބާރު ްނުހިނގާފަދަ ްކަމެއްް
ހިނގާފައިވާކަން ްއެނގެން ްނެތަތީއާއިް ،އެހެންކަމުން ްއައްޑޫސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްއިސްވެދެންނެވުނުް
އެއްބަސްވުމުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްމުއްދަތަށްވުރެްއިތުރަށްްހިނގާފައިވާްދުވަސްތަކަށްްލިކިއުޑޭޓެޑްްޑެމޭޖަސްގެްގޮތުގައިް
ކޮންޓްރެކްޓަރްއަތުންްފައިސާްނަގަންޖެހޭނެތީއާއި،
އެއްބަސްވުމުގެްމުއްދަތަށްވުރެްއިތުރަށްްހިނގާފައިވާްދުވަސްތަކުގެްލިކިއުޑޭޓެޑްްޑެމޭޖަސް ،ކޮންޓްރެކްޓްގެްމުޅިްޖުމްލަް
އަގުގެްް 15%އަށްވުރެްވެސްްއިތުރުވާތީއާއިް،ލިކިއުޑޭޓެޑްްޑެމޭޖަސްގެްގޮތުގައި ްކެނޑޭނީްމުޅިްކޮންޓްރެކްޓްްއަގުގެް
 ް %15ކަމަށްވާތީް ،މަނިކު ްފުޓްބޯޅަ ްދަނޑުގައި ްވަށާފާރު ްރާނާ ްފެންސް ްޖެހުމާއި ްގޭޓް ްއެރުވުމުގެ ްމަސައްކަތްް
ކުރުމަށްޓަކައިްއައްޑޫސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއާއިްމަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުްޕްރައިވެޓްްކުންފުންޏާްދެމެދުްވެފައިވާް
އެއްބަސްވުމުގެ ްޖުމްލަ ްއަގުގެ ްް 15%އަށްވާ ް(ް 194,947.85އެއް ްލައްކަ ްނުވަދިހަ ްހަތަރު ްހާސް ްނުވަ ްސަތޭކަް
ސާޅީސްްހަތްްރުފިޔާްއައްޑިހަްފަސްްލާރި)ްއެްކުންފުނިންްހޯދަންޖެހޭކަންްއެނގެންއޮތަތީއާއި،
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ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
އައްޑޫ ްސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއިން ްމަސައްކަތް ްޙަވާލުކުރެވުނު ްޕްރައިވެޓް ްކުންފުންޏަށް ްއެޑްވާންސްގެ ްގޮތުގައިް
ދީފައިވާ ްފައިސާގެ ްތެރެއިންް ،އައްޑޫ ްސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއަށް ްލިބިފައިވަނީ ް(ް 154,613.59އެއް ްލައްކަް
ފަންސާސްްހަތަރުްހާސްްހަްސަތޭކަްތޭރަްރުފިޔާްފަންސާސްްނުވަްލާރި)ްކަމަށްވާއިރުް،ބާކީވާް(ް40,334.26ސާޅީސްް
ހާސްްތިންްސަތޭކަްތި ރީސްްހަތަރުްރުފިޔާްސައްބީސްްލާރި)އަކީްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލްގެްއިދާރާއަށްްލިބެންޖެހޭް
ފައިސާ ްކަމަށްވާތީއާއިް ،މި ްފައިސާ ްހޯދުމަށް ްކުރެވެން ްހުރި ްމަސައްކަތްތައް ްކުރުމަށްް ،އެ ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލްގެް
ނިންމުމުން ްނިންމައިގެން ްއެ ްމަސައްކަތް ްކުރަމުން ްގެންދާކަން ްއެނގޭތީް ،އައްޑޫ ްސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާއާއިް
މަސައްކަތްްޙަވާލުކުރެވުނުްޕްރައިވެޓްްކުންފުންޏާްދެމެދުްވެފައިވާްއެއްބަސްވުމުގެްދަށުންް،އެްކުންފުންޏަށްްފައިސާް
ޒުް
ދޫކުރުމުގައިް ،އައްޑޫސިޓީ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްއެއްވެސް ްމުވައްޒަފަކު ްމަޤާމުގެ ްނުފޫޒު ްބޭނުންކޮށްގެން ްނާޖާއި ް
ފައިދާއެއް ްހޯދައިދީފައިވާކަން ްސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ްހެއްކާއި ްގަރީނާ ްތަޙްޤީޤަށް ްލިބިފައި ްނެތުމުންް ،ޤާނޫނުް
ނަންބަރު (ް13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގެްދަށުން،
މިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަންގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންްނުވާްމައްސަލައެއްްކަމުގައިްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
މީގެއިތުރުންް،ޤާނޫނުނަންބަރު(ް13/2008ް:އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ގެް
ް3ވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމިްމައްސަލާގައިްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއަންގަންްތަޙްޤީޤްްރިޕޯޓުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވާް
ކަންތައްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއެންގުމަށްްނިންމީއެވެް .
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ސ.ހިތަދޫްހިއްކިބިމާއިް،އެހެނިހެންްޞަރަޙައްދުތަކުންްގަވާއިދާްޚިލާފަށްް މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،މި ްމައްސަލައިގެ ްޝަކުވާގައި ްސ.ހިތަދޫް
ބިންތައްްދޫކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަ.
ް

ހިއްކިބިމާއިް،އެހެނިހެންްޞަރަޙައްދުތަކުންްގަވާއިދާްޚިލާފަށްްބިންތައްްދޫކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނެފައިވީްނަމަވެސް ،މިް
މައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިވާްމަޢުލޫމާތުންްއެނގެނީް 2009ް ،އަދިްް 2010ވަނަްއަހަރުްއައްޑުއަތޮޅުްހިތަދޫް
އޮފީހުންްކުލީްބިންްދޫކޮށްފައިވަނީްއިޢުލާންކޮށްގެންކަމާއިް،ނަމަވެސްްއެްމަސައްކަތްްހިނގާފައިވަނީްބިޑްްއުސޫލުންް
ނޫންކަމާއިް ،ވަކިްކަންކަމަށްްވަކިްސަރަޙައްދުތައްްކަނޑައެޅިފައިވުމުންް ،އެ ްސަރަޙައްދުތަކުގައި ްމަސައްކަތްކުރުމަށްް
ބޭނުންވާްފަރާތްތައްްހޯދުމަށްްއިޢުލާންކުރުމުންްކުރިމަތިލާްފަރާތްތަކަށްްބިންްދޫކުރަނީކަމާއިް ،
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

ނަމަވެސްް ،މި ްމައްސަލައިގެ ްޝަކުވާގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްކުލީ ްބިމުގެ ްއެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ްތާރީޚުތަކާއި ްދިމާވާް
ގޮތަށްްއައްޑުއަތޮޅުްހިތަދޫްއޮފީހުންްކުލީްބިންްދޫކުރުމަށްްކޮށްފައިވާްއިޢުލާންތައްްތަޙުޤީޤަށްްލިބިފައިްނުވާތީއާއިް،
އައްޑުއަތޮޅުްހިތަދޫްއޮފީހުންްކޮށްފައިވާްގިނަްއިޢުލާންތަކާއިް،ބިމާބެހޭްސެކްޝަނުގެްވަރަށްްގިނަްލިޔުންތައްްމިހާރުް
ހިތަދޫ ްއޮފީހުން ްފެންނަން ްނެތްކަމަށާއިް ،އެ ްލިޔުންތައްް ،ހިތަދޫ ްއޮފީސް ްއެކި ްދުވަސްވަރުގައި ްއެކި ްތަންތަނަށްް
ބަދަލުކުރުމުގެްތެރެއިންްގެއްލިފައިވާކަމަށާއިް،އަދިްއައްޑުއަތޮޅުްހިތަދޫްއޮފީސްްހިންގިްދުވަސްވަރުގައިް،ހިތަދޫްއޮފީހުގެް
ފުރާޅުްއުކާލުމުގެްހާދިސާގެްތެރެއިންވެސްްއެްއޮފީހުގެްބައެއްްލިޔުންތައްްހަލާކުވެގެންްގޮސްފައިވާކަމަށްްއައްޑޫސިޓީް
ކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްހިތަދޫްއަވަށުްއޮފީހުންްމަޢުލޫމާތުްދީފައިވާތީއާއި،
ކުލީ ްބިން ްދޫކުރުމަށް ްއިޢުލާންކޮށް ްފޯމާއި ްޕްރޮޕޯޒަލްތައް ްބަލައިގަތުމުގެ ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްއައްޑުއަތޮޅު ްހިތަދޫް
އޮފީހުންކަމާއިް،އަދިްކުލީްބިންްދޫކުރުމުގެްއެއްބަސްވުންްތައްޔާރުކުރަނީްއައްޑުއަތޮޅުްއޮފީހުންްކަމުގައިވާތީް،އައްޑުއަތޮޅުް
އަތޮޅު ްކައުންސިލަރުގެ ްޙައިޞިއްޔަތުން ްއެދުވަސްވަރު ްދޫކޮށްފައިވާ ްއެންމެހާ ްކުލީ ްބިމުގެ ްއެއްބަސްވުންތަކުގައިް
ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ްއައްޑުއަތޮޅު ްއަތޮޅު ްކައުންސިލަރު ްކަމުގައިވާތީއާއިް ،އެދުވަސްވަރު ްދޫކޮށްފައިވާ ްކުލީ ްބިންތަކުގެް
ތެރެއިންްވަކިްފަރާތްތަކަކަށްްކުލީްބިންްނުދިނުމަށްްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަންްތަޙުޤީޤަށްްލިބިފައިހުރިްލިޔުންތަކުންނާއިް،
މަޢުލޫމާތުން ްއެނގެންނެތްއިރުް ،އައްޑުއަތޮޅު ްއަތޮޅު ްކައުންސިލަރާ ްއާއިލީގޮތުން ްގުޅުންހުރި ްފަރާތަކުން ްކުލީްބިމަށްް
އެދިފައިވީ ްނަމަވެސްް ،އެފަދަ ްއެއްބަސްވުންތަކުގައި ްވެސް ްއައްޑުއަތޮޅު ްއަތޮޅު ްކައުންސިލަރުގެ ްޙައިޞިއްޔަތުންް
ސޮއިކުރާނީ ްހަމަ ްއެފަރާތުންކަމަށްވާތީް ،އެއީ ްއެފަރާތުގެ ްމަޤާމުގެ ްނުފޫޒު ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަކި ްފަރާތަކަށް ްނާޖާއިޒުް
މުގެ ްގަސްތުގައި ްކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ްޘާބިތުކުރުމަށް ްބޭނުންވާ ްހެކި ްތަޙުޤީޤަށް ްލިބެން ްނެތްކަންް
ފައިދާ ްހޯދައިދިނު ް
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއިް ،
މިްމައްސަލާގައިްކަންހިނގާފައިވާގޮތަށާއިްއަދިްލިބިހުރިްހެކިތަކަށްްބަލާއިރުް،އައްޑުއަތޮޅުްއަތޮޅުްއޮފީހުންްް2009
އަދިްް2010ވަނަްއަހަރުްދޫކޮށްފައިވާްކުލީްބިންތަކަކީްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހައުސިންގްއެންޑްްއަރބަންްޑިވެލޮޕްމަންޓްް
އިން ްޢާއްމުކޮށްފައިވާ ް'ދިރިއުޅުމަށް ްދޫކުރާ ްބަންޑާރަ ްގޯތި ްފިޔަވައި ްއެހެނިހެން ްބޭނުންތަކަށް ްސަރުކާރާއި ްއަމިއްލަް
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މައްސަލައިގެްޚުލާ ް
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ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ފަރާތްތަކަށް ްބިން ްދޫކުރުމާއި ްބެހޭ ްޤަވާއިދު' ްގައި ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްބީލަމުގެ ްއުޞޫލާ ްހިލާފަށް ްދޫކޮށްފައިވާ ްކުލީް
ބިންތަކެއްކަމުގައިވީްނަމަވެސްް،އޭރުްދޫކޮށްފައިވާްކުލީްބިންތަކަކީްއިޢުލާންކުރުމުންްއެކަމަށްްކުރިމަތިލީްފަރާތްތަކަށްް
ދީފައިވާްކުލީްބިންތަކެއްކަންްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިވާްމަޢުލޫމާތުންްއެނގެންްއޮތަތީއާއިް،އެްހުރިހާް
ފަރާތްތަކަށްްކުލީްބިންްދޫކޮށްފައިވަނީްބިމުގެްމިންތަކަށްްބަލައިްއެއްްރޭޓަކުންްކަމަށްވެފައިްއަދިްއެއްބަސްވުންތައްް
އާކޮށްދީފައިވަނީްވެސްްބިމުގެްމިންތަކަށްްބަލައިްއެއްްރޭޓަކުންްކަމަށްވާތީް،މިްމައްސަލާގައިްވަކިްފަރާތަކަށްްނާޖާއިޒުް
މަންފާއެއްްހޯދައިދީފައިވާކަންްޘާބިތުކުރުމަށްްބޭނުންވާްހެއްކާއިްޤަރީނާްލިބިފައިނުވާތީްއާއިް،މިްމައްސަލައަކީްް08
އަހަރުވެފައިވާ ްމައްސަލައެއްކަމުންް ،މި ްމައްސަލައަކީ ްޖިނާޢީ ްދައުވާއެއްކޮށް ްޖިނާޢީ ްކުށެއް ްސާބިތުކުރެވޭނެް
މައްސަލައަކަށްނުވާތީް،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް
(ހ)ްގެް( ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިވާްފަދައިންްމިްމައްސަލައަކީްކޮރަޕްޝަނުގެްކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްް
ކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެް.ނަމަވެސްް،މިްމައްސަލައިގައިްމަދަނީްގޮތުންްބަލާއިރުްދައުލަތަށްްލިބެންޖެހޭް
ފައިސާތަކެއްްހުރުމާއެކުް،އެްފައިސާތައްްހޯދުމަށްްކަމާބެހޭްއިދާރާތަކަށްްއެންގުމަށްްވެސްްނިންމުނެވެް .
މީގެއިތުރުންް،ޤާނޫނުނަންބަރު(ް13/2008ް:އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ގެް
ް3ވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމިްމައްސަލާގައިްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއަންގަންްތަޙްޤީޤްްރިޕޯޓުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވާް
ކަންތައްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއެންގުމަށްްނިންމީއެވެް .
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ހދ.ކުމުންދޫއިން ްް 50ގޯތި ްދޫކުރުމަށް ްް 17ޖަނަވަރީ ްް 2017ގައިް މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،ހދ.ކުމުންދޫން ްބަންޑާރަ ްގޯތި ްދޫކުރުމަށްް
ކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްް110ފަރާތަކުންްގޯއްޗަށްްއެދިްހުށަހަޅާފައިް ހދ.ކުމުންދޫ ްކައުންސިލްގެ ް2ވަނަ ްދައުރުގައި ްނިންމާފައިވާކަން ްއެނގެން ްއޮންނަ ްހިނދުް ،އެ ްނިންމުން ްތަންފީޒުް
ޓީއިންްގޯތިްދޫކުރުމުގެްހުއްދައަށްްއެދުމުންްް50
ވާކަމަށާއިް ،މި ްއިޢުލާނުގައި ްގޯއްޗަށް ްޝަރުޠުހަމަވާނީ ް ް50ކުރުމަށްްއެްކައުންސިލުންްމޯލްޑިވްސްްލޭންޑްްއެންޑްްސަރވޭްއޮތޯރި ް
ޕޮއިންޓަށްވުރެ ްމަތިން ްމާކްސް ްލިބޭފަރާތްތައް ްކަމަށް ްބަޔާންކޮށްފައިް ގޯތިްދޫކުރުމަށްްދީފައިވާްހުއްދައާްގުޅިގެންްއެްކައުންސިލުންް2017ވަނަްއަހަރުްކޮށްފައިވާްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްް128
ވާ ްމީހުންގެ ްލިސްޓު ްމިހާރުް ފަރާތަކުންްގޯއްޗަށްްއެދިްފޯމުްހުށަހަޅާފައިވާކަންްއެްކައުންސިލްގެްލިޔުންތަކުންްއެނގޭތީއާއިް ،ފޯމުތަކަށްްޕޮއިންޓްް
ވީނަމަވެސް ގޯއްޗަށް ްޝަރުޠުހަމަ ް
ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރުްް50ޕޮއިންޓްްނުލިބޭްފަރާތްތައްްގޯތިްލިބޭްމީހުންގެް ދިނުމަށްފަހުް،އެންމެްމަތިންްޕޮއިންޓްްލިބޭްް70ފަރާތަކަށްްގޯތިްދޫކުރަންްހަމަޖެހިފައިވާކަންްޢާންމުކޮށްްއިޢުލާންކޮށްް
ލިސްޓުގައިްހިމެނޭކަމަށްްބުނާްމައްސަލަް .
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ޝަކުވާްހުށަހެޅުމަށްްހުޅުވާލުމަށްފަހުް،ކުމުންދޫންްގޯތިްދޫނުކުރާތާްގާތްގަނޑަކަށްްް10އަހަރުވެފައިވާތީްޝަރުޠުްހަމަވާް

ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ގިނަްޢަދަދެއްގެްބަޔަކުްގޯތިްހޯދުމަށްްއެދިއެދިްތިއްބައިްގޯތިްދިނުންްއެއީްރައްޔިތުންގެްމެދުގައިްމަސްލަޙަތުްގެއްލޭނެް
ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއިްރައްޔިތުންގެްކަންބޮޑުވުންްފާޅުކޮށްްކައުންސިލަށްްހުށަހެޅުނުްޝަކުވާތަކާްގުޅިގެންްގޯތިްދޫކުރުންް
ކޮށްފައިވާްހދ.ކުމުންދޫްކައުންސިލުންްގޯތިްދޫކުރުމުގެްމަސައްކަތްް
މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު2017ް،ވަނަްއަހަރުްއިންތިޚާބުް ް
ކުރިއަށްގެންދިޔައިރުް،ހދ.ކުމުންދޫންްގޯތިްބޭނުންވާްފަރާތްތަކުގެްތެރެއިންްޝަރުތުްހަމަވާްއެންމެނަށްްގޯތިްދޫކުރުމަކީް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރިޔާސީ ްވަޢުދެއް ްކަމަށްވާތީ ްއެކަމަށް ްރިޢާޔަތްކޮށްް ،ގޯއްޗަށް ްއެދި ްހުށަހަޅާފައިވާ ްޝަރުޠުް
ހަމަވާ ްފަރާތްތަކަށް ްގޯތި ްދޫކުރުމަށް ްނިންމައިް ،ކުމުންދޫން ްް 154ގޯތި ްދޫކުރުމުގެ ްހުއްދަ ްހޯދުމަށް ްކައުންސިލުންް
މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްހައުސިންގ ްއެންޑް ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށާއި ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްޕްލޭނިންގ ްއެންޑް ްއަރބަންް
ޑިވެލޮޕްމެންޓަށާއިްމޯލްޑިވްސްްލޭންޑްްއެންޑްްސަރވޭްއޮތޯރިޓީއަށްްތަފާތުްއެކިްފަހަރުމަތިންްއެދިފައިވީްނަމަވެސްް،
އެްކައުންސިލަށްްލިބިފައިވަނީްް 61ގޯތިްދޫކުރުމުގެްހުއްދަކަމަށްވާތީއާއިް ،ކުމުންދޫންްކުރިންްދޫކޮށްފައިވާްގޯތިތަކުގެް
ތެރޭގައިްހިމެނޭްް 29ގޯއްޗެއްްދޫކޮށްލާފައިވާތީް ،އެްގޯތިތައްްހިމަނައިގެންްގޯއްޗަށްްއެދިްހުށަހަޅާފައިވާްފަރާތްތަކުގެް
ތެރެއިންްޝަރުޠުްހަމަވާްް 109ފަރާތަކަށްްއެްކައުންސިލުންްގޯތިްދޫކޮށްފައިވާއިރުް،އިތުރުްް 25ގޯއްޗެއްގެްހުއްދަް
ދޭނެކަމަށްްމަކުނުދޫްދާއިރާގެްމަޖިލިސްްމެންބަރާއިްްކުމުންދޫްކައުންސިލްގެްރައީސްް ،މިނިސްޓަރްއޮފްްހައުސިންގް
އެންޑްްއަރބަންްޑިވެލޮޕްމެންޓްއާއެކުްބޭއްވިްބައްދަލުވުމެއްގައިްވިދާޅުވެފައިވާކަމަށްްއެްކައުންސިލްގެްސިޓީތަކުންނާއިް
މިްކޮމިޝަނުގެްތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިވާްމަޢުލޫމާތުންްއެނގެންްއޮތްްނަމަވެސް ،އެްގޯތިތައްްދޫކޮށްފައިވަނީްމޯލްޑިވްސްް
ލޭންޑްްއެންޑްްސަރވޭގެްހުއްދައެއްްލިޔުމުންްނުދެނީސްކަންްއެނގެންްއޮންނާތީް،އެްކަމަކީްދިރިއުޅުމަށްްބަންޑާރަގޯތިް
ދޫކުރުމުގެ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށް ްއެ ްކައުންސިލުން ްކޮށްފައިވާ ްކަމެއް ްކަމަށްވީ ްނަމަވެސްް ،ގޯތި ްދޫކުރުމަށް ްކޮށްފައިވާް
އިޢުލާނުގައިްގޯތިްލިބޭނީްމަދުވެގެންްް50ޕޮއިންޓްްލިބޭްފަރާތްތަކަށްްކަމަށްްބުނެފައިވާއިރުް،ގޯތިްދިނުމަށްްނިންމާފައިވާް
ް109ފަރާތަކީްމިްކޮމިޝަންގެްތަޙްޤީޤުންްބެލިބެލުމުގައިްް50ޕޮއިންޓްއަށްވުރެްމަތިންްޕޮއިންޓްްލިބޭްފަރާތްތަކެއްކަންް
ތިްދިނުމަށްްކައުންސިލުންްނިންމާފައިވާތީް،
އެނގޭތީއާއިް،ގޯތިްދޫކުރުމުގައިްޝަރުޠުްފުރިހަމަވާްހުރިހާްފަރާތްތަކަށްްގޯ ް
އެ ްގޯތިތައް ްދޫކުރުމުގައި ްކުމުންދޫ ްކައުންސިލުން ްނުވަތަ ްއެ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްއެއްވެސް ްމުވައްޒަފަކު ްވަކިް
ފަރާތަކަށް ްގޯތި ްހޯދައި ްދިނުމަށް ްއެކަން ްކޮށްފައިވާކަމަށް ްނުބެލެވޭތީ ްޤާނޫނު ްނަންބަރު ް(ް 09/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެް
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ސުމާރުް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ްގެްް 513ވަނަްމާއްދާގެް(ށ)ްގެް(ް)1ގައިްބަޔާންކުރާްދައުލަތުގެްމުވައްޒަފެއްގެްހައިސިއްޔަތުންް
އޭނާއަށްްލިބިފައިވާްރަސްމީްހައިސިއްޔަތުގެްނުވަތަްއެްހައިސިއްޔަތުގެްނުފޫޒުްނަހަމަްގޮތުގައިްބޭނުންކުރުމުގެްކުށުގެް
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްނުބެލެވޭތީްއާއިްއެްމާއްދާގެް(ް)2ގައިްބަޔާންކުރާްތިމާއަށްްނުވަތަްއޭގެްފައިދާްލިބެންްނުޖެހޭް
މީހަކަށް ްމަންފާއެއް ްހޯދައިދިނުމުގެްމަޤްޞަދުގައިްއެކަންްކޮށްފައިވާކަމަށް ްނުބެލެވޭތީްމި ްމައްސަލައަކީ ްް13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާް
ސ ުބ ް
ސ ަލ ިމ ިހ ާ
ފަދައިން ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލައެއްކަމަށް ްކަނޑައަޅައިި ،މ ަމ ްއ ަ
ނ
ނ ް
މ ެއ ެވް .
ނ ީ
ި
މީގެއިތުރުންް،ޤާނޫނުނަންބަރު(ް13/2008ް:އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ގެް
 ް3ވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމިްމައްސަލާގައިްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއަންގަންްތަޙްޤީޤްްރިޕޯޓުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވާް
ކަންތައްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއެންގުމަށްްނިންމީއެވެް .
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ނ.ވެލިދޫ ްއާޓިފިޝަލް ްބީޗު ްބަލަހައްޓާނެ ްފަރާތެއް ްހޯދުމަށް ްވެލިދޫް
ކައުންސިލުގެ ްއިދާރާއިން ްކޮށްފައިވާ ްއިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްކޮރަޕްޝަނަށްް
މަގުފަހިވާްގޮތަށްްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަް .

މިްމައްސަލައިގެްތަހުޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،މައްސަލައިގެްޝަކުވާގައިްން.ވެލިދޫްލޯކަލްްބީޗްް
ބެލެހެއްޓުމަށް ްކުރެވުނުް ،އެ ްއިދާރާގެ ްނަންބަރު ް ް (IUL)297/INDIV/2019/39އިޢުލާނާ ްގުޅިގެން ްމަޢުލޫމާތުް
ސާފުކުރުމަށްްބޭއްވުނުްބައްދަލުވުމަށްްދިޔަްފަރާތަކުންްއެްބައްދަލުވުމަށްްވަނުމަށްްބޭނުންވާްލިޔުންތައްްނުލާްދިއުމުންް،
އޭނާ ްއެ ްބައްދަލުވުމަށް ްވެއްދުމަށް ްން .ވެލިދޫ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްއެސިސްޓެންޓް ްޑިރެކްޓަރް
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ްބުނެފައިވީ ްނަމަވެސްް ،އިސްވެ ްދެންނެވުނު ްބައްދަލުވުމުގައި ްލިޔުންތައް ްނުލާ ްދިޔަކަމަށްް
ބުނާ ްފަރާތުން ްބައިވެރިވެފައި ްނުވާކަން ްން .ވެލިދޫ ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްލިޔުންތަކުން ްއެނގެންއޮތަތީއާއިް ،އެް
އިޢުލާނާްގުޅިގެންްބިޑުްހުށަހަޅާފައިވާްފަރާތްތަކުގެްތެރޭގައިްވެސްްއެފަރާތްްހިމެނިފައިްނުވާތީއާއިް،މިްމަސައްކަތްް
ކޮށްދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްްކުރެވުނުްއިޢުލާންްބާތިލުކުރެވިފައިވާތީް،މިްމަސައްކަތްްއެވޯޑުކުރުމުގައިްއެފަރާތަށްްނާޖާއިޒުް
މަންފާއެއްްހޯދާދީފައިްނުވާކަންްސާފުކޮށްްއެނގެއެވެް.އެހެންކަމުންްމިްމައްސަލައަކީްޤާނޫނުްނަންބަރުްް13/2008
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ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ސުމާރުް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް

ރު
ނަންބަ ް

(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެް(ް)1ވަނަްނަންބަރުގެްދަށުންްކޮރަޕްޝަންގެް
ކުށެއްްއެކުލެވިގެންނުވާްމައްސަލައެއްކަމަށްްކަނޑައަޅައިް،މިްމައްސަލަްނިންމީއެވެް .
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ރު ް2019ގައިް
ރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައީސް ،އެ ްމަނިކުފާނު ްނިސްބަތްވާ ްސިޔާސީް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުް،ގއ.ވިލިނގިލީގައިްް 31އޮކްޓޫބަ ް
ޕާޓީގެ ްއެކްޓިވިސްޓުންނާ ްބައްދަލުކުރައްވަން ްކުރައްވާ ްއަމިއްލަފުޅުް ބޭއްވުމަށް ްހަމަޖެހިފައިވާ ް"ދެކުނު ްމަހާސިންތާ" ްޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ްއެދި ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަށްް
ދަތުރުތަކުގައި

ްދައުލަތުގެ

ްމުވައްޒަފުންނާއި

ްވަސީލަތްތައްް ލިބުނުްދަޢުވަތަކާްގުޅިގެންްދައުވަތުްއަރުވާފައިވާްގޮތަށްް،އެްމަހާސިންތާްހުޅުވުމުގެްރަސްމިއްޔާތުގައިްބައިވެރިވެފައިވާް

ބޭނުންކުރައްވައިގެން ްރަސްމީ ްދަތުރެއްގެ ްގޮތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރަސްމީް ކަމާއިްއަދިްމަހާސިންތާގެްސެޝަނެއްގެްޕެނަލިސްޓެއްގެްގޮތުގައިްބައިވެރިވެފައިވާްކަމާއިްއަދިްމަހާސިންތާްނިންމުމުގެް
މީޑިއާްބޭނުންކޮށްގެންްކަވަރުކުރަމުންދާކަމަށްްބުނާްމައްސަލަް .

ރަސްމިއްޔާތުގެްއިތުރުންްހުވަދުްއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްއަތޮޅުްކައުންސިލްގެްއާްވެބްސައިޓްްއިފްތިތާޙްްކުރުމާއިް،ރަސްމީް
ލޯގޯްތަޢާރަފްކުރުމާއިް،ޓްރޮފީްތަޢާރަފްްކޮށްދީފައިވާްކަމާއި،
ތާ"ްގައިްބައިވެރިވުމަށްްގއް.ވިލިނގިއްޔަށްްކުރިްދަތުރުގައިް،ގދ.ތިނަދޫއަށްްދަތުރުކޮށްްމަޖިލީހުގެް
"ދެކުނުްމަހާސިން ް
ރައީސް ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީގެ ްހަރުގޭގައި ްތިނަދޫގެ ްރައްތިޔުންނާއި ްބައްދަލުކޮށްފައިވާ ްކަމާއިް ،މަހާސިންތާގައިް
ބައިވަވެރިވުމަށްްގއ .ވިލިނގިއްޔަށްްކުރިްދަތުރުގައިް،އެްޕާޓީގެްވިލިނގިލީްހަރުގޭގައިްޕާޓީގެްމެންބަރުންނާްރައްޔިތުންގެް
މަޖިލީހުގެ ރައީސްްބައްދަލުކޮށްފައިވާްކަމާއި،
ތާ"ްނިންމާލުމަށްފަހުް01ް،ނޮވެންވަރުް2019ގައިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެ ރައީސާއިް،އެްމަނިކުފާނުގެް
"ދެކުނުްމަހާސިން ް
ް2ހަށިފާރަވެރިންނާއިްޗީފްްބިއުރޯްއޮފިސަރްފުވައްމުލަކާއިްއައްޑޫްސިޓީއަށްްދަތުރުކޮށްފައިވާްކަމާއިް،މިްދަތުރުތަކުގައިް
ފުވައްމުލަކު ްސިޓީއާއި ްއައްޑޫ ްސިޓީގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް ްނިސްބަތްވާ ްސިޔާސީ ްޕާޓީގެ ްހަރުގެތަކުގައި ްޕާޓީގެް
އިސްވެރިންނާްބައްދަލުކޮށްފައިވާްކަމާއިް ،އަދިްބައެއްްރަށްރަށުގައިްކުރިއަށްދާްބައެއްްޕްރޮޖެކްޓްތައްްކުރިއަށްދާްގޮތްް
ބަލާފައިވާްކަމާއިް،އަދިްބައެއްްހަފްލާތައްްޝަރަފުވެރިކުރުމަށްްބައިވެރިވެފައިވާއިރުް،މިއިންްއެއްވެސްްކަމަކީްމަހާސިންތާް
އިް،އެއިންްއެއްވެސްްދަތުރަކަށްްރައްޔިތުންގެް
ޝަރަފުވެރިކުރުމަށްްކުރިްދަތުރާްގުޅުންހުރިްރަސްމީްކަންކަމެއްްނޫންކަމާ ް
މަޖިލީހުގެްއިދާރާއިންްއަދިްމަހާސިންތާްއިންތިޒާމްކުރިްފަރާތުންްއެއްވެސްްޚަރަދެއްކޮށްފައިްނުވާކަންްފާހަގަވާތީްއާއި،
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ރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައީސް ްކުރި ްދަތުރުތަކުގެ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިދާރާއިން ްޚަރަދުކޮށްފައިވަނީް
މަޖިލީހުގެްރައީސާއިްއަރިހުގައިްދަތުރުގައިްބައިވެރިވިްމަޖިލީހުގެްމުވައްޒަފުންނާއިް02ް،ހަށިްފާރަވެރިންްމަހާސިންތާއަށްް
ދިއުމަށްްމާލެއިންްކާޑެއްދޫއަށްްކުރިްދަތުރާއިް،ދަތުރުްނިންމާލުމަށްފަހުްއެނބުރިްމާލެްދިއުމަށްްގަމުންްމާލެއަށްްކުރިް
ދަތުރަށްްކަމާއިް،މަހާސިންތާްއިންތިޒާމުކުރިްފަރާތުންްޚަރަދުކޮށްފައިވަނީްމަހާސިންތާގައިްބައިވެރިވުމަށްްރައްޔިތުންގެް
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ްރައީސާއިް ،އެ ްމަނިކުފާނާއެކު ްބައިވެރިވި ްމަޖިލީހުގެ ްމުވައްޒަފުންނާއިް 2ް ،ހަށިފާރަވެރިންް
ގއ.ވިލިނގިލީގައިްތިބުމާއިްކެއުމަށްްކޮށްފައިވާްޚަރަދުތައްްއެކަނިކަމަށްވާތީްއާއި،
ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެ ް ރައީސަށްްލިބުނުްދަޢުވަތަކާްގުޅިގެންްކުރިްރަސްމީްދަތުރެއްގައިްއެްދަތުރާްގުޅުންްނެތްް،
ގެ ްރައީސް ްނިސްބަތްވާ ްސިޔާސީ ްޕާޓީގެ ްހަރަކާތްތަކުގައި ްބައިވެރިވެފައިވާ ްކަމާއިް ،ނަމަވެސްް
ރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހު ް
ރަސްމީދަތުރެއްގައިްއެފަދަްހަރަކާތެއްގައިްބައިވެރިވުމަކީްކުށެއްްކަމަށްްބަޔާންކުރާްޤާނޫނެއްްގަވާއިދެއްްނެތްކަމާއިް،މިް
މައްސަލައިގެ ްޝަކުވާގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައީސް ްނިޞްބަތްވާ ްސިޔާސީ ްޕާޓީގެ ްއެކްޓިވިސްޓުންނާް
ބައްދަލުކުރުމަށްްއެްމަނިކުފާނުްކުރާްއަމިއްލަްދަތުރުތަކުގައިްދައުލަތުގެްމުވައްޒަފުންނާއިްވަސީލަތްތައްްބޭނުންކުރައްވައިް
ރަސްމީްދަތުރެއްގެްގޮތުގައިްމަޖިލީހުގެްރަސްމީްމީޑިއާްބޭނުންކޮށްްކަވަރުކޮށްފައިވާކަމަށްްބުނެފައިވީްނަމަވެސް"ް،ދެކުނުް
ގެ ްރައީސް ްކުރި ްދަތުރަކީ ްރަސްމީ ްދަތުރެއް ްކަމާއިް ،އެް
ށް ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހު ް
މަހާސިންތާ" ްގައި ްބައިވެރިވުމަ ް
ގެްރައީސްްނިސްބަތްވާްސިޔާސީްޕާޓީގެްހަރަކާތްތަކުގައިްބައިވެރިވެފައިވީްނަމަވެސްް
ދަތުރުގައިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހު ް
އެފަދަްއެއްވެސްްހަރަކާތެއްްމަޖިލީހުގެްރަސްމީްމީޑިއާއިންްގެނެސްދީފައިްނުވާކަމާއިްއަދިްއެފަދަްއެއްވެސްްހަރަކާތަކަށްް
ތާ"ްއިންތިޒާމްކުރިްފަރާތުންްއެއްވެސްްޚަރަދެއްްކޮށްފައިް
ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިދާރާއިންްއަދިް"ދެކުނުްމަހާސިން ް
ނުވާކަންްފާހަގަވާތީްއާއި،
މިްމައްސަލައިގެްޝަކުވާގައިް،ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސް ،ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް2/2000ކޮރަޕްޝަންްހުޢްޓުވުމާް
މަނާކުރުމުގެްޤާނޫނު)ްގެް ް14ވަނަްމާއްދާގައިްބުނާފަދަްކުށެއްކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނެފައިވީްނަމަވެސްް،އެްމާއްދާގައިް
ބުނެފައިވަނީް ،ސަރުކާރުގެ ްއެއްވެސް ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ްމީހެއްގެ ްއަމިއްލަ ްފައިދާއަށްޓަކައިް ،ނުވަތަ ްއާމްދަނީއެއްް
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ހޯދުމަށްޓަކައިް،ސަރުކާރުގެްގަވާއިދާްޚިލާފަށްްބޭނުންކުރުމަކީްކުށެއްްކަމަށާއިްއަދިްސަރުކާރުގެްމުވައްޒަފެއްގެްރަސްމީް
ގަޑީގައި ްއެ ްމުވައްޒަފަކު ްލައްވައި ްސަރުކާރުގެ ްއެހެން ްއެއްވެސް ްމުވައްޒަފަކު ްއަމިއްލަ ްފައިދާއަށްޓަކައި ްނުވަތަް
އާމްދަނީއެއް ްހޯދުމަށްޓަކައި ްސަރުކާރުގެ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށް ްއަމިއްލަ ްމަސައްކަތެއް ްނުވަތަ ްކަމެއް ްކުރުވުމަކީ ްކުށެއްް
ކަމަށާއިް ،ރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް ްދައުލަތުގެ ްއެއްވެސް ްއެއްޗެއް ްއަމިއްލަ ްފައިދާއަށް ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށްް
ގެ ްރައީސް ް ްސަރުކާރުގެ ްއެހެން ްމުވައްޒަފަކު ްލައްވައި ްރަސްމީް
ބޭނުންކޮށްފައި ްނުވާތީއާއިް ،ރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހު ް
ގަޑީގައި ްއަމިއްލަްފައިދާއަށް ްސަރުކާރުގެްގަވާއިދާ ްޚީލާފަށްްއެއްވެސް ްކަމެއް ްކުރުވާފައި ްނުވާތީް ،މި ްމައްސަލައަކީް
ން)ްގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ްގެްް 1ވަނަް
ޤާނޫނުްނަންބަރުް(ް 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫ ް
ނަންބަރުގައިވާ ްފަދައިން ް ކޮރަޕްޝަންގެ ްކުށެއް ްއެކުލެވިގެންނުވާ ްމައްސަލައެއް ްކަމަށް ްކަނޑައަޅައި ްމި ްމައްސަލަް
މިހިސާބުންްނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުންް،ޤާނޫނުނަންބަރު(ް13/2008ް:އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ގެް
ް3ވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމިްމައްސަލާގައިްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއަންގަންްތަޙްޤީޤްްރިޕޯޓުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވާް
ކަންތައްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއެންގުމަށްްނިންމީއެވެް .
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މިނިވަންްފަންސާސް ް،ލެޑްްގާޑަންގެްލައިޓިންގްއަދިްލެޑްްމެޓީރިއަލްް މި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްކަންތައްތަކަށް ްބަލާއިރުް ،މިނިވަން ްފަންސާހާ ްގުޅިގެން ްތައްޔާރުކުރިް
ހޯދުމާ ްގުޅޭ ްޚަރަދުތައް ްކުރުމުގައި ްކޮރަޕްޝަނަށް ްމަގުފަހިވާގޮތަށްް ލެޑްގާޑެންއަށްްބޭނުންވާްގަސްތަކާއިް،އެތަނުގައިްއެޅުމަށްްޓާރފްްއާއިް،މިނިވަންްފަންސާހާްގުޅިގެންްޖުލައިްް25އިންް
ޢަމަލުކޮށްފައިވާްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަް .

ް 27އަށް ްބޭއްވުމަށް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ްބޭނުންކުރުމަށާއިް ،އަދި ްމިނިވަން ްދުވަހުގެ ްމުނާސަބަތުގައިް
ދަނޑުގައިްބޭއްވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްރަސްމިއްޔާތުގައިްބޭނުންކުރުމަށްޓަކައިްލެޑްްފްލޭޝީންގްބްރެސްލެޓާއިް،ޕޮޕަރް
އާއި ްލެޑް ްފްލޭޝިންގ ްސްޓިކް ްއަދި ްލެޑް ްފްލޭޝް ްބެޖް ްޗައިނާއިން ްގަނެފައިވަނީް ،މިނިވަން ްދުވަހު ްމުޅިރާއްޖެް
ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެްމަސައްކަތްްފެށުމުގެްގޮތުންްޖުލައިްް1ގެްކުރިންްމުޅިްރާއްޖޭގައިްކުލަބޮކިލާްޒީނަތްތެރިްކުރުމުގެް
ޕްރޮގްރާމެއްްހިންގުމަށްޓަކައިްބޭނުންވާްކުލަބޮކިތައްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްއެފެއާޒުންްސީދާްޗައިނާގެްއެކިއެކިްކުންފުނިް
މެދުވެ ރިކޮށްްގެނައުމުގެްހުއްދަް"މިނިވަންްފަންސާހުގެްޙަރަކާތްްކުރިޔަށްްގެންދިއުމުގެްހުއްދަ"ްދޭްކޮމެޓީންްދީގެންް،
މިްއިވެންޓަށްްޚަރަދުްކުރުމަށްް(ް 1,500,000.00އެއްްމިލިއަންްފަސްްސަތޭކަހާސް)ްޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުްއެކޮމެޓީއިންް
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ސުމާރުް
ރު
ނަންބަ ް

ޞާ
މައްސަލައިގެްޚުލާ ް

ތް
މައްސަލަްނިމުނުގޮ ް
ރު ް 10-B/13/2015/163
ކަނޑައަޅައި ،މިްޚަރަދުކުރުމުގެްހުއްދައަކަށްްއެދިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްއެފެއާޒްގެްނަންބަ ް
(ް 13މެއި ްް ) 2015ސިޓީން ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްފިނޭންސް ްއެންޑް ްޓަރެޜަރީގައި ްއެދިގެންް ،އެ ްސިޓީއާ ްޙަވާލާދީް

މިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްފިނޭންސް ްއެންޑް ްޓްރެޜަރީން ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފް ްހޯމްއެފެއާޒަށް ްފޮނުވާފައިވާްްްްްްްްްްްްްްްްް
ނަންބަރު ް 14(ް 13-B1/10/2015/120މެއި ްް )2015ސިޓީންް ،މި ްޚަރަދުކުރުމަށް ްހުއްދަދީް ،މި ްއިވެންޓަށްް
ބޭނުންވާ ް(ް 1,500,000.00އެއްމިލިއަން ްފަސްސަތޭކަހާސް) ްޔޫ.އެސް.ޑޮލަރަށްވާ ް(ް 23,130,000.00ތޭވީސްް
މިލިއަންްއެއްްސަތޭކަްތިރީސްްހާސް)ްރުފިޔާް،ކޯޑަށްްއިތުރުކޮށްދީގެންކަންްއެނގޭތީްއާއިް ،
މިނިވަންްފަންސާހާްގުޅިގެންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްއިންްދީފައިވާްހުއްދަތަކަކީްސީދާްމިނިސްޓީރިއަލްްކޮމެޓީގައިް
މަޝްވަރާްކުރެވިގެން ްއެގޮތަށް ްހުއްދަ ްހޯދުމަށް ްސިޓީ ްފޮނުވައިގެން ްލިބިފައިވާ ްހުއްދަތަކެއްކަމަށާއިް ،އެ ްހުއްދަތައްް
އެގޮތަށްްހޯދަންޖެހުނީްއާއްމުކޮށްްއޮންނަްއުސޫލުގެްދަށުންްކުރާނަމަްމަސައްކަތްތައްްލަސްވާތީކަމަށާއިް ،އެހެންކަމުންް
ބައެއްްލުއިތަށްްދޭންޖެހޭކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއެކުްއޮތްްބައްދަލުވުމެއްގައިްދަންނަވައިގެންްމިނިވަންްފަންސާސްް
މިނިސްޓީރިއަލް ްކޮމެޓީގައި ްހިމެނޭ ްފިނޭންސް ްމިނިސްޓަރު ްޖިހާދުއަށް ްއެ ްލުއިތަށް ްދިނުމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް
އެދިވަޑައިގަތުމުންކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ްލުއި ްދޭނެ ްމިންވަރު ްކަނޑައެޅީ ްކޮމެޓީގެ ްމެންބަރުން ްމަޝްވަރާކޮށްގެން ްމިް
ކޮމިޝަނުގެްތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިވާްމަޢުލޫމާތުންްއެނގޭތީއާއިް ،
މިނިވަން ްފަންސާހުގެ ްޙަރަކާތްތައް ްއިންތިޒާމްކުރުމުގައި ްމަސައްކަތްކުރި ްއިދާރީ ްމުވައްޒަފުންނާ ްމަސައްކަތްް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީްލިޔުމުންްނޫންކަމުންް،މުދަލާއިްޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދޭްފަރާތްތަކުންްއަގުްހޯދުމުގެްމަސައްކަތްކުރީްކޮންް
މުވައްޒަފެއްކަންްމިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިވާްމަޢުލޫމާތުންވެސްްދެނެގަނެވިފައިްނުވާތީއާއިް ،
މިނިވަންްފަންސާހުގެްޙަރަކާތްތައްްކުރިއަށްްގެންގޮސްފައިވަނީްވަޒީރުންގެްކޮމިޓީންްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުްމިނިސްޓްރީް
އޮފްްފިނޭންސްއިންްދޫކޮށްފައިވާްހުއްދަތަކަށްްރިޢާޔަތްކޮށްގެންްއެނގެންްއޮތުމުންް،އެއީްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްއެފެއާޒްގެް
މުވައްޒަފުންްވަކިްފަރާތަކަށްްނާޖާއިޒުްފައިދާްހޯދައިދިނުމުގެްނިޔަތުގައިްމަސައްކަތްްކޮށްފައިވާކަންްސާބިތުކޮށްދިނުމަށްް
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ރު
ނަންބަ ް

އެޅޭްހުރަހެއްކަމުގައިވެފައިް،އެއިރުްޢަމަލުކުރަމުންދިޔަްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުްގަވާއިދާްޚިލާފަށްްޚަރަދުތައްްކޮށްފައިވީް
ތަކަށް ްނާޖާއިޒް ްފައިދާް
ނަމަވެސްް ،އެއްވެސް ްފަރާތަކުން ްނާޖާއިޒް ްފައިދާ ްހޯދާފައިވާކަން ްނުވަތަ ްއެއްވެސް ްފަރާ ް
ހޯދައިދީފައިވާކަން ްނުވަތަ ްކޮރަޕްޝަން ްއެކުލެވިގެންވާ ްކުށެއްކަން ްޝައްކެއް ްނެތް ްމިންވަރަށް ްސާބިތުކޮށްދިނުމުގެް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނުގެްް25ވަނަް
ބުރަދަންްހުރިްހެއްކެއްްޤަރީނާއެއްްތަޙްޤީޤަށްްލިބިފައިްނުވާތީް،އެން ް
މާއްދާގެް(ހ)ްގެްް1ވަނަްނަންބަރުގެްދަށުންްމައްސަލަްމިހިސާބުންްނިންމީއެވެް .
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ކ.ހުރާްކޯޓުގެްކޯޓުްއޮފިސަރ ،އެްކޯޓުގެްއެކައުންޓުންްޚަރަދުްކުރުމަށްް މިްމައްސަލައިގެްތަޙްޤީޤަށްްފާހަގަކުރެވުނުްކަންތައްތަކަށްބަލާއިރުް،ކް.ހުރާްމެޖިސްޓްރޭޓްްކޯޓުގެްކޯޓުްއޮފިސަރުގެް
ހުއްދަ ްދީފައިވާ ްއަދަދަށްވުރެ ްއިތުރަށް ްް 02ޗެކްކުގައި ްލިޔެ ްފައިސާް މަޤާމުގައިް،ޝަކުވާގައިްބުނާްފަރާތްްހުރިއިރުްއެްކޯޓުގެްް 02ޗެކަކަށްްހުއްދަދީފައިވާްޢަދަދަށްވުރެްއިތުރަށްްލިޔެް
ނަގާފައިވާކަމަށްްތަޙުޤީޤަށްްލިބިފައިވާްހެކިް
ނަގާފައިވާްކަމަށާއިް،މިްމައްސަލަްބެލިބެލުމުގައިްއޭނާގެްފަރާތުންްއެފަދަް ޖުމުލަް(ް 4,193.00ހަތަރުްހާސްްއެއްްސަތޭކަްނުވަދިހަްތިނެއް)ރުފިޔާް ް
އަމަލުތައްްތަކުރާރުވެް،ކޯޓުގެްފައިސާއާްގުޅޭްއިތުރުްކަންތައްތައްްވެސްް ޤަރީނާއިންްއެނގޭހިނދުް،ކ ް.ހުރާްމެޖިސްޓްރޭޓްްކޯޓުގެްކޯޓުްއޮފިސަރުގެްމަޤާމުގައިްހުރިްފަރާތުންްކޯޓުގެްފައިސާް
ތުންް
ހިނގާފައިވާ ްކަމަށާއިް ،އޭނާ ްމިހާރުވަނީ ްޝަރުޢީ ްޤަވާއިދުގެ ްމަތިންް ބޭނުންކޮށްގެން ްއަމިއްލައަށް ްނާޖާއިޒު ްފައިދާ ްހޯދާފައިވާކަން ްމި ްމައްސަލައިގެ ްތަޙްޤީޤަށް ްލިބިފައިވާ ްމަޢުލޫމާ ް
ވަޒީފާއިންްވަކިކުރެވިފައިްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަް .

އެނގެންްއޮތަތީް،މިްމައްސަލާގައިްޤާނޫނުްނަންބަރު (ް 2/2000ކޮރަޕްޝަންްހުއްޓުވުމާއިްމަނާކުރުމުގެްޤާނޫނު)ގައިް
ބުނާފަދަ ްކޮރަޕްޝަންގެ ްޢަމަލެއް ްހިންގާފައިވާކަމަށް ްމި ްކޮމިޝަނުގެ ްތަޙުޤީޤަށް ްބެލެވެން ްއޮތުމުންް ،ޤާނޫނުް
ޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނު)ގެްް 25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ގެްް 2ވަނަްނަންބަރުގެް
ނަންބަރު (ް 13/2008އެން ް
ދަށުން ްމި ްމައްސަލާގައި ްމަޤާމުގެ ްނުފޫޒު ްބޭނުންކޮށްގެން ްނާޖާއިޒު ްފައިދާ ްހޯދާފައިވާކަމުގެ ްދަޢުވާް ،ކް .ހުރާް
މެޖިސްޓްރޭޓްްކޯޓުގެްއޭރުގެްކޯޓުްއޮފިސަރުގެްމައްޗަށްްކޮށްދިނުމަށްްއެދިްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހަށްްފޮނުވަންް
ނިންމީއެވެް .
މީގެއިތުރުންް،ޤާނޫނުނަންބަރު(ް13/2008ް:އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނު)ްގެްް25ވަނަްމާއްދާގެް(ހ)ގެް
 ް3ވަނަްނަންބަރުގައިވާްގޮތުގެމަތިންްމިްމައްސަލާގައިްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއަންގަންްތަޙްޤީޤްްރިޕޯޓުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވާް
ކަންތައްތައްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއެންގުމަށްްނިންމީއެވެް .
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