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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތަޙްޤީޤްކޮށް ނިންމާފައިވާ  ތެރޭގައި ބަލައި އެހެން މައްސަލައެއްގެމިމައްސަލައަކީ، މިކޮމިޝަނުން ބެލި 
  ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް މައްސަލައަކަށްވާތީ، މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ނަންބަރު  2007އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  ޓޭޓްސް
AR-6-2008، 22  ުބަޔާންކޮށްފައިވާ، ސްޓެލްކޯ އާ  ރިޕޯޓުގައި 2008އޮކްޓޫބަރ

މިލިއަން ރުފިޔާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު  49.75ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އިމާރާތްކުރުމަށް 
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ 12އިތުރަށް 
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އެއް ހައިކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ފައިސާ ވަނަ އަހަރު، އިންޑިއަން  2011ސްކަންދަރު ސްކޫލަށް، އި
 2000/2ބުނެފައިވާތީއާއި، އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދީފައިނުވާ ކަމަށް އެސްކޫލުން

ޢަމަލެއް  ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ )ކޮރަޕްޝަން

މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓަރ  7ކޮމްޕިއުޓަރާއި،  4ކްލާސްރޫމަށް  4އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ 
އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް  ހޯދުމަށް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ދިން ފައިސާއިން،

މިތަކެތި ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެސްކޫލުން ކުރުވާ  އެސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ 
 އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ރުމަކާ ނުލައި އޭނާގެ ގާތް މީހުންނަށް މަސައްކަތްތައްވެސް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކު ބޮޑެތި
 ކަބަޑު ޖެހުމާއި  4ދީގެން ކުރުވާ ކަމަށާއި، އެސްކޫލުގެ އެނިވަރސަރީއަށް ބޭނުންވާ 

އިޢުލާންނުކޮށް  ސްކޫލުގެ އޮފީގާއި، ކްލާސްރޫމްތަކަށް ބޭނުންވާ ދޮރުފޮތި ހައްދާފައިވަނީވެސް
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ރަށުވިޔަފާރިން ނެގުނު ކުލި  ގެ ނިލަޔަށް 2016ޑިސެންބަރު  31އިން،  2014ޖަނަވަރީ  01
ފަންސާސް ފަސް( ރުފިޔާ، ގދ.ގައްދޫ  )ނުވަދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ  90,955.00ކަމުގައިވާ، 

، އަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ 01ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރެވެނިއު އެކައުންޓް 
 ނަގައި، ދައުލަތުގެ އާންމުދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އެއިދާރާގައި  އެފައިސާ އެއެކައުންޓިން 

  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް

-FINނަންބަރު   އޮޑިޓް  މާލީ  ވަނަ އަހަރުގެ 2016ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
2018-15(D) (06  ީރިޕޯޓުގައ2018ިފެބްރުއަރ ) " ަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްގައި ފާހ 

ދައުލަތުގެ " ވަނަ ނަންބަރު 5ސުރުޙީގެ " މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ބޭންކް އެކައުންޓަށް  އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް

 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސުރުހީގެ ދަށުން" ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން 
 01ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  ވަނަ މާއްދާގައި 13މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ގެ  ދައުލަތުގެ
ނިޔަލަށް އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީގެ  ގެ 2016ޑިސެމްބަރު  31އިން  2014ޖަނަވަރީ 

)ނުވަދިހަ ހާސް  90,955.00ލިބިފައިވާ  ގޮތުގައި ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާ  ޔާނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއް( ރުފި

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ހަމަޖެހިފައި ނޯންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ބިން ދޫކުރަން ވަކި އުސޫލެއްދަ
ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ ތެ  ރަމަޟާންމަހު ކަރާ ހެއްދުމަށް ރެއިން ކައުންސިލުން ކަ

ނޑު ބޭނުންވާ   ފަރާތްތަކަށް ދަނޑު ދޫކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެއީ ހަމައެކަނި އެދުވަސްކޮޅަށް  ދަ
މިނިސްޓްރީން ދިން  ނޮވެންބަރުމަހު އެގްރިކަލްޗަރ 1986ޚާއްޞަކޮށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއް ކަމަށާއި، 

އަކަށް ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް ރަށުގެ ކޮންމެ ގެ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އޭރުގެ ރަށުއޮފީހުން މީހުން ދިރިއުޅޭ

ނޑުވެރިކަމަށް ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި އެއްވެސް  ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދަ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް  ކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ ބިންތައްއުޞޫލެއް ނުގެންގުޅޭ 

ރައްޔިތުންނަށް ދޫނުކުރަނީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް  ގެނެސްފައިނުވަނީ އަދި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި
ދިނުމަށް ކަމަށާއި، އެބިންތަކުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފައިދާ  ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި

 ލަށާއި ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކައުންސި ނަގަމުންދާއިރު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑުބިންތަކާއި  ޗަކަ ފަށަލައިން ދޫކުރި ގައި ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި  26ޑިސެންބަރު  2004ދަ
ގައި ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް ދޫކުރެވުނު ބިމާއި އްޗެއް ގޯ ލިބުމާ ގުޅިގެން މީހުން ބަދަލުކުރެވުނު  ގެއްލުން 

ޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
 އިސްވެދެންނެވުނު  އެރަށުގައި ނެތްކަމަށް ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ބިމެއް

 3 ގޯތިއެ  ބިމުގައި ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް ގޯތީގެ ބިން ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އޭރުގެ ރަށުއޮފީހުން އެ
އޭގެތެރެއިން އެންމެ ފަތްކެޔޮ ހައްދަނީ  އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު އެތަނުގައި ފަރާތަކަށް

މީހުންނަށް ދޫކުރިކަން އެނގޭފަދަ  3ހެއްދުމަށް އެ ބިން އެ  ނަމަވެސް ފަތްކެޔޮ ފަރާތެއް ކަމަށާއި،
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަ ލިޔުމެއް އެ އެރަށުން  ށް ނުވަތަ ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށްއިދާރާގައި ނެތް ކަމަށާއި، ދަ

ގޯތީގެ ބިން  އެ މީހުންނަށް 3ބިން ދޫކުރުމަށް އެއްވެސް އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެ 
ކޮންމެ  ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް ނެތްކަމަށާއި، ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް ރަށުގެ ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމަށް
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ  ޗަކަފަށަލައިން ބިމެއް ދީފައިވާކަމަށް ނަރުދޫ  ގެއަކަށް އެ ރަށުގެ

 އެތަކެތި ހެއްދި ފަރާތަށް އްދާފައިވާ ތަކެތި އެތަނުން ނެގުމަށް ހަގޯތީގައި  މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ
 އެތަކެތި ނެގުމުގެ  ނުނަގައިފިނަމަ ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެންގުމަށާއި، އެތަކެތި

ފަދަ ބޭނުންތަކަށް ބިން  މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި، ފަތްކެޔޮ ހެއްދުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން
ބިން ދޫކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ނަރުދޫ  ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް

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

( 1އްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާ 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑުވެރިކަން އްގެ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެ ބައްޕައަށް ދަ
ފެއްގެ މުވައްޒައެހެން އިދާރާގެ  ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ 4ކުރުމަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ  ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެއްބި 2އަންހެނުންގެ ބައްޕައަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލުގެ އެކްޓިވިޓީސް ޔުނިފޯމް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ
 ފަރާތުގެ ތެރެއިން  3ހުށހެޅި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު  ގައި ކޮށްފައިވ2018ާޖަނަވަރީ  22

ގައި " ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯރމް" ހުށަހެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުންމިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
އެހެން  އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބެނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށް ބަލައިގެން 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ލަފާ ދީފައިވާތީ، އެ  ކަމަށްވުމާއެކު، އެފަރާތާ ކުންފުންޏަކަށް
 އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ކުންފުންޏަށް  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފައާ އެއްގޮތަށްލަ

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

ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު
އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ް)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  .ނިންމީއެވެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލުގެ އެކްޓިވިޓީސް ޔުނިފޯމް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ގައި ކޮށްފައިވ2018ާޖަނަވަރީ  22ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 02ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް 03ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި 
ކަމަށާއި، އެއީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް  އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާފައިވާވަނައަށް 

އަގުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭތީ އެ އަގު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން  އެސްޓިމޭޓްގައިވާ
 ރ. އަށް ބަދަލުވުމުން އެފަރާތަކީ އެންމެ ކުޑައަގު -/4200އެފަރާތުގެ އަގު  ރަނގަޅުކުރުމުން

 ބުނަ މައްސަލަ  ފަރާތަށްވާތީ ކަމަށް އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ބުނެފައިވާ ކަމަށްހުށަހެޅި 
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ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ކުރުވާ
 އެކަނިކަމަށް  ކުރިމަތިލެވޭނީ މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މަސައްކަތްތަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބަޔާންނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރއެއްގައި
ބަޔާންކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް، އެގޮތަށް 

މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ މީރާގައި  ނެތްކަމަށާއި، އަދި  ސަރކިއުލަރއެއް ނެރެފައިވާކަން އެނގެން 
ކަރުދާހުގައިވެސް  ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމަށް އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީ

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ލޯކަލް  ކަ

 2018ފެބުރުވަރީ  10ހޯދުމަށް  ފަރާތެއްގދ.ކާޑެއްދޫ އެއާރޕޯޓްގެ ކެންޓީން ހިންގައިދޭނެ 
މަޢުލޫމާތުގައި އެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ  ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 
ސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ދޫކުރާ މިނިސްޓްރީގެ ސަރކިއުލަރއެއްގައި އެ ދާދިފަހުން ފިނޭންސް

މިފަދައިން ބަޔާންނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިއީ  މަސައްކަތްތަކުގައި
 ގުޅިގެން  ސަރކިއުލަރއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށާއި، އަދި މިއިޢުލާނާ އެ

ނަމުގައި ގެ ކެފޭގެ ވެރިޔާ  ވަނީ އެ ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވި ފަރާތުންކެފޭއެއްގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުރެވޭ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަމުގައި ޕްރޮޕޯސަލް  ރީ ކޮށްގެންއިންވެސްޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓް
ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއާއި މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީ  ހުށަހަޅާނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ކަމަށާއި،  ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރެވިފައިވާކަމުގެ
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި،  ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅިޔަސް، ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލުވާނެކަމަށް ނަމަވެސް، އެ 

މުއައްސަސާތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ 
 ށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރާއިރު އެފަރާތަކީ މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީއަ ޙަވާލުކުރާއިރު ނުވަތަ

މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ  ގައި ފިނޭންސް 2012އެޕްރީލް  29ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލަންވާނެ ކަމަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، ކުރިން ބުނެވުނު  މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރގައި 2012/3ނަންބަރު 

ވެފައި، އެ ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅުމުގެ ބޭނުންކުރާ ލިޔުންތަކަކަށް ނު  ލިޔުންތަކަކީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް 
ބޭނުންކުރާ  އެފަރާތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެތީއާއި، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  ސަބަބުން

އުނިވާނެތީ، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ހިމެނޭ  ލިޔުމެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެފަރާތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން އެބައި
ޖެހޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޅަންލިޔުންތައް ފިޔަވައި ހުށަހަ

ފެންނަ ކަމަށާއި،  ލިޔުމެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެފަރާތެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެހެން
އިން އެއް އިވެލުއޭޝަނުގެ ތެރެ 2ހަދާފައިވާ  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް

ބައެއް ލިޔުންތައް ނެތް ފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  އިވެލުއޭޝަނުގައި ކުރިން ބުނެވުނު
ކަރުދާހުގައި  އެ ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅިޔަސް އެފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައިވާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ނަމަވެސް،

އެފަރާތްތައް ހިމަނައިގެން ކަމަށާއި،  ޝަން ހަދާފައިވަނީބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ، އަނެއް އިވެލުއޭ 
 ސަބަބަށްޓަކައި އެ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައިކުރަން  އެހެންކަމުން، ކުރިން ބުނެވުނު

ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް  ޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް ގައި ދެންނެވުމަށާއި، އަދި،
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  20އަށް " ތަޖުރިބާ ސައިހޮޓާ، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ" ކުރުމުގައި

ހާޒިރުވި މީހުން އެތަންތަނުގެ  ފަރާތަކުން 2އެހެން  ހުށަހަޅަން ސޮއިކޮށްފައި ކަމަށާއި، ބިޑް 
 ނުގެންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑްތައް ބަލައިގެންފައިވާ  ލިޔުމެއް
 ބުނާ މައްސަލަ  ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި،  5ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ހުށަހަޅާ
 އިވާއިރު ތަނެއް  ހިންގާފައިވާކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފަ 3ފަރާތުން  އެއް ލުންފުނީގެ ނަމަވެސް،

ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި،  5ޕޮއިންޓް ގެ ބަދަލުގައި ދީފައިވަނީ  15އެފަރާތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ދޭންޖެހޭ 
އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މިކަންވެސް ރީޖަނަލް  މިކަމުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާގެ ވަނަތަކަށް ބަދަލު

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށާއި، އެއަރޕޯޓްސްގެ 
ރުވި ފަރާތުން، އެ ބިޑު ހުށަހަޅަން ހާޒި ފަރާތުން ކެފޭއެއްގެ  ށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންޕްރޮޕޯސަލް ހު
ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، ބިޑް  ގެ ނަމުގައިކެފޭގެ ވެރިޔާ 

ކެފޭގެ ވެރިޔާ  އޮންނަނީ އެފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި އެ ކެފޭގެ ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހެޅިކަމަށް  ހުށަހެޅި
ދިމާގައި އޮންނަ އައިޑީކާޑު ނަންބަރަކީވެސް އޭނާގެ  ކަމަށާއި، އަދި އެ ލިޔުމުގައި އޭނާގެ ނަމާ

 ކަމަށާއި، އަދި ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު
އެކަކު ކޮށްފައިވާ   އޭނާގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކީ ސޮޔާއި އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައި

 އެހެން ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވެފައިވަނީ  ގެއެ ކެފޭ  ސޮއިތަކެއް ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި،
ލިޔުމެއް ނުގެންނަ  ފަރާތަކުން ހާޒިރުވި މީހުން އެތަންތަނުގެ 2އެހެން  ކަމަށާއި، ބިޑް ހުށަހަޅަން މީހެއް

ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ  މަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު،ކަ
ލިޔުމެއް  ތަނެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ބަދަލުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާނަމަ ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރާ

ރުދާހުގައި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކަ ގެންނަން ޖެހޭނެކަމަކަށްވެސް އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު
 އިސްވެދެންނެވުނު ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް  ކަމަށާއި، އަދި ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ 
 ހުށަހެޅިކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ބިޑް  ފަރާތަކުން މި މަސައްކަތަށް ބިޑް 

އަދި މި މައްސަލާގައި  ތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާތީއާއި،ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަޢުލޫމާ
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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-ންޓި އެ) 2008/13ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ  ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރީސްކޫލްގެދ.ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ 
ކޮށްފައިވަނީ އެ ވަޒީފާގައި ކުރިން ހުރި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން  މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން 

އެ ގުޅިގެން  ގުޅިގެންކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ވަކިވުމާ
 2018ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ  ވަނަ 2018ފެބުރުވަރީ  06ވަޒީފާއަށް މީހަކު ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޝްވަރާ ކުރުމުން ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް  ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގައި 06ވަނަ އަހަރުގެ 
އެހެންކަމުން، އެކަމާ  އް ކަމަށާއި،މުވައްޒަފަކަށްވުރެ ޕްރީސްކޫލަށް މިހާރު މުހިންމީ ޓީޗަރެ ފެނުނީ އިދާރީ

މީޓިންގއެއް ބޭއްވުމަށް އެ ޖަލްސާއިން  ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިންނާ ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި ޕޭރެންޓް 
ބެލެނިވެރިންގެ މީޓިންގެއް ބާއްވާފައިވާކަން  ވަނަ ދުވަހު  2018ފެބުރުވަރީ  07ނިންމައި، 

މީހުން ފިޔަވައި  2ބެލެނިވެރިޔަކު ހާޒިރުވިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން  24އެނގޭކަމަށާއި، އެ މީޓިންގަށް 
ބައްދަލުވުމުގެ  ތާއީދުކުރީ އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ބަދަލުގައި ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ކަމަށް އެ އެހެން މީހުން

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި  2018ފެބުރުވަރީ  08ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، 
ކުއްލި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް  ވަނަ 01ވަނަ އަހަރުގެ  2018އުންސިލްގެ ކަ

މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އޭގެ ބަދަލުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރަށް  ޓީޗަރަކު 

ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށާއި، މިގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ޕްރީސްކޫލް  ޓީޗަރުންނަށް )މިހާރުހުރި ޓީޗަރާއެކު( 2
ކޮށްފައިވަނީ  ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މިކަން މިގޮތަށް  ޓީޗަރަކު 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ދ.ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރީސްކޫލުގެ
 ޖަނަވަރީ  28ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

 15ހޯދުމަށް  ފްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު، އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ގައި ކުރި 2018
ކޮށްފައިވަނީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލާއާއި ކައުންސިލްގެ  އިޢުލާން ގައ2018ިފެބުރުވަރީ 

 ގުޅިގެން ވަކި މީހަކަށް އެވަޒީފާ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް  އިދާރާއާއި އެޗް.އާރ ކޮމިޓީ
 މައްސަލަބުނާ 

7 
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ކަމަށްވެފައި، އެ ވަޒީފާއަކީ ސިވިލް  ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމައިގެންކައުންސިލުންނާއި ބެލެނިވެރިން
ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ ވަކި އުސޫލަކާ  ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް ނުވުމާއެކު، އެކަން 

ނޑައެޅެން )ކޮރަޕްޝަން  2000/2ނެތުމުން، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ
ހިންގާފައިވާކަން  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް މާހުއްޓުވު

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި އެކުލެވިގެންނުވާ  ންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޓީޗަރުން ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރި  05ވަނަ އަހަރަށް ޕްރީސްކޫލު  2018އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ސްކޫލަށް 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޓީޗަރުންނަށް ހޮވާފައިވަނީ އެ

 އިވީނަމަވެސް، އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފަ ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކެއް
އެންމެންނަކީވެސް  ފަރާތަކީވެސް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ 5

ދަރިވަރުން ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކިޔަވައިގެން ތިބި ކޮލެޖަކުން އައްޑޫސިޓީގައި ހުންނަ 
 އިސްވެދެންނެވުނު ކޮލެޖުން ފަރާތަކީ  9ފަރާތުގެ ތެރެއިން  10ކުރިމަތިލި  ބުނެފައިވާއިރު، އެ ވަޒީފާއަށް

ޕެނަލްގައި  ފަރާތް ކަމަށާއި، އިންޓަރވިއު 5ފަރާތްތައް ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ  ކިޔަވާފައިވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކިޔަވައިދޭ ފަރާތެއް ކަމަށް ޝަކުވާ އިސްވެދެންނެވުނު ކޮލެޖުންހިމެނޭ އެއްފަރާތަކީ 
ޕެނެލްގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަމަށް ފޭދޫ  ކިޔަވައިދޭ މީހަކު އިންޓަރވިއު އެކޮލެޖަށް ބުނެފައިވިޔަސް، 

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއިން މާކްސް ދިން ޝީޓްގައި މާކްސް  ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު،ބަދަލުގެނެވޭގޮތަށް ފަންސުރުން ކަމަށް  ޖަހާފައިވަނީ ފަހުން 

ރަބަރެއް ދިންކަމަށާއި،  އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގެ މެންބަރުންނަށް ގަލަމުގެ އިތުރަށް ފަންސުރަކާއި ފޮހޭ
އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާކަމަށް ފޭދޫ  ނަމަވެސް އިންޓަރވިއުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަފަދަ

ޓީޗަރުން ހޯދުމަށްޓަކައި  05ވަނަ އަހަރަށް އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް 2018
ޓީޗަރުންނަށް ހޮވާފައިވަނީ އެ  ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2017

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، އަދި  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި 
ކިޔަވައިގެން ތިބި ދަރިވަރުން ކަމަށާއި، ކޮލެޖަކުން ހުންނަ  ހޮވާފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގައި

ކިޔަވައިދޭ ފަރާތެއް  އިސްވެދެންނެވުނު ކޮލެޖަށްޕެނަލްގައި ހިމެނޭ އެއްފަރާތަކީ  އިންޓަވިއު
 ންޓަވިއު ޕެނަލްއިން މާކްސް ދިން ޝީޓްގައި މާކްސް ޖަހާފައިވަނީ ފަހުން އަދި އި ކަމަށާއި،

 ބުނާ މައްސަލަ  ބަދަލުގެނެވޭގޮތަށް ފަންސުރުން ކަމަށް 

8 



 

9 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއް

ނޑައަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   އެވެ.ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީކަ
 
މާރކްސް ދިނުމުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް  އަދި، ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް 

މާރކްސް  ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  މާރކްސް
ތަޖުރިބާއާއި، އެހެނިހެން ދާއިރާއިން  ދިނުމުގައި، ކުރިމަތިލާ މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ލިބިފައިވާ

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

ކަމަށާއި، މީގެއިތުރަށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3.3.1ގެ " (1ދިނުމުގެ އުސޫލު )އިޞްލާޙު 
ފޯމުތަކުގެ  A1މާރކްސްތަކުގައި  ފަރާތެއްގެ 3ފޯމަށް ނެގުމުގައި  A2އިންޓަރވިއުގެ މާކްސްތައް 

މިކަންކަން އިޞްލާޙު ކޮށްގެން މާކްސް  ޖުމުލައާ ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް،
ބަދަލު ނާންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން،  ދިނުމުންވެސް ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު މީހުންނަށް 

  ނިންމީއެވެ.ސ.ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށް  ށްމިކަންކަން ބަޔާންކޮ

 2017ވަނަ އަހަރާއި އަދި  2016 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި
މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވަނީ އެ މުވައްޒަފުން ކުރިން  ބިދޭސީ  226ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްކުރި 
ކައުންސިލުންވެސް ދިން މުސާރަކަމާއި، އެ މިނިސްޓްރީން ބިދޭސީ  މަސައްކަތްކުރި، މާލެ ސިޓީ

 12ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ތަފާތުކޮށް މުސާރަދީފައިވަނީ އެންމެ  މުވައްޒަފުންނާއެކު 

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް  އަދާކުރަމުންދާ ބިދޭސީޑިޕާޓްމަންޓުގައި ގައި ވަޒީފާ 

ނޑައަޅާފައިވާ  2އަދަދަށްވުރެ މަދުން މުސާރަ ދެމުންދާތާ މިހާރު  އެއްބަސްވުމުގައި ކަ
ބެލެވޭގޮތުގައި އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައިން  އަހަރުދުވަސް ވެދާނެ ކަމަށާއި،
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ވަޒީފާގެ  އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބިދޭސީންނަށްކަމާއި، އެކަން 
މަސްދުވަސް  5 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ އެ މުވައްޒަފުން އެ މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާތާ

ފަރާތުގެ މުސާރައަށް އެއްބަސްވުމުގައި  12ފަހުންކަމަށްވެފައި، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ 
ނުވާތީ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި، މި  ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިބަދަލުގެނެސް
ހުރިކަން  ތަޙްޤީޤުގައި ބެލި މުސާރަ ޝީޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މައްސަލައިގެ

ވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް މުސާރަދިނުމަށް ނު ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް މަދުން 
ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމާއި، އެގޮތަށް  ގިނައިން މުސާރަދިނުމުގެ ގަސްދުގައި

 ވަނަ އަހަރު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައިވަނީ އެ  2016ދިމާވެފައިވަނީ 
ޗުއްޓީއާއި މަސައްކަތަށް ނުކުތް   ބިދޭސީންގެ މިނިސްޓްރީގެ އާންމު ޚިދުމަތާ ބެހޭ ބައިންކަމަށްވެފައި، އެ

ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުމުގައި ދިމާވި  ދުވަސްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މުސާރަ ޝީޓު
 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭ ކަންކަން އެ  މައްސަލަތަކާހުރެކަން

އަހަރު  ވަނަ 2017ޑިޕާރޓްމަންޓުން ބަލަހައްޓާގޮތަށް މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 
ވަނަ  2017 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި މުސާރައާގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް 2016ބަދަލުކުރުމުން، 

ޝަކުވާގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް  އަހަރު ރަނގަޅުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މި މައްސަލައިގެ
މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިން ބައެއް  ސްޓްރަކްޗަރގައިހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ
 މިނިސްޓްރީގެ އިސްފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އުނިކޮށް، އެ ފައިސާ އެ

ފުންގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަ 12އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާ ތަފާތުކޮށް މުސާރަ ދީފައިވާ 
މުވައްޒަފުންގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށްކަމާއި، އަދި  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެ 10ތެރެއިން 

ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޭންކަށް  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނަގުދު 
ގެނެސްފައި  ން އައި މުސާރައަށް ބަދަލެއްބަދަލުކުރުމުންވެސް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެމު ޖަމާކުރާގޮތަށް

ތަކުން ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތް  ބައެއް، އެތަނުގައި
 މައްސަލަ ބުނާ
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ބިދޭސީންނަށްވެސް މުސާރަދެނީ މުސާރަ ޝީޓް  ނުވާތީއާއި އެ މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ
 ޝީޓާއެއްގޮތަށްކަމަށްވާތީ، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިން ބައެއް  ތައްޔާރުކޮށް، އެ

އޮތްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް  ވެރިން އެ ފައިސާގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތުއުނިކޮށްގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް 
ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫނުގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ-ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ، އެންޓި 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.ނިންމީ މައްސަލަކަ

 
ހުރިކަން މިމައްސަލައިގެ  އަދި، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓުތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް

ދިމާވެފައިވަނީ ގިނަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަކީ  ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، އެ މައްސަލަތައް
ފަރާތްތަކަކަށްވާއިރު، އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް  މަސައްކަތްކުރާ އާންމު ޚިދުމަތާ ބެހޭ ބައިގައި

ދުވަހުގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ  ދުވަހާއި ޗުއްޓީގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތާއި، އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދާ
މަޢުލޫމާތުތައް މުސާރަ ޝީޓު ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީއާއި، އެ

 ލިބިފައިނުވާތީއާއި، މުސާރަ ޝީޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމާއި  ނގަޅަށްރަ
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެ މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،

ނަ ދުވަހާއި، އެ އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނުކުން ދާ ދުވަހާއި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި
ހިސާބުކުރުމުގައާއި، މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ދުވަސްތަކަށް ދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ 

އެކަންކަންކުރުމަށާއި،  ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކޮއްތު ފައިސާ
ރއިން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއެކު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

 އެއްބަސްވުމާ ތަފާތުކޮށް )ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މަދުން އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް  ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ 
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބަލައި  ގިނައިން( މުސާރަދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މުވައްޒަފުންނާއެކު
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ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށާއި، އިތުރަށް މުސާރަ ދީފައިވާ  ގައި ވާ މުސާރަ އެއެ އެއްބަސްވުންތަކު 
މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުން މުސާރަ ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ  މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮބައިކަމާއި

 ގެނެސްގެން  ފާހަގަކޮށް، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ކޮބައިކަން
ޙައްލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  ނަމަވެސް މުސާރަ ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް

  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި

ހާޒިރީ ގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ 
މާރިޗުގެ ނިޔަލަށް ބެލިއިރު، އޭނާ ޢާންމުކޮށް އޮފީހަށް ހާޒިވެފައި  2017ޖަނަވަރީން ފެށިގެން  2016
 3އޭގެތެރެއިން  ގަޑިޖެހިގެންކަމަށްވާތީއާއި އެ ދުވަސްތަކަށް ގަޑީލާރި ނަގާފައިވާތީއާއި ހުރީ

ދުވަސްތަކަކީ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ  ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަވަގުތު އޮފީހުން ބޭރުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ
ނު އެލަވަންސް މުސާރައާއި އެޓެންޑަސް އެލަވަންސާއި ފޯ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ބަލައި، އެ ދުވަސްތަކުގެ

 ދުވަހެއްގެ ފައިސާ  6ނަމަވެސް، އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭ  އުނިކޮށްފައިވާތީއާއި
 14ވަނަ ދުވަހާއި  2016ޖަނަވަރީ  26އުނިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި އޭގެތެރެއިން 

ދުވަހަކީ  2ވެފައި ނުވާތީ، އެ ”IN“  ވަނަ ދުވަހު އެޓެންޑަންސް ސިސްޓަމުން 2016ނޮވެންބަރު 
އޮފީހަށް  ވަނަ ދުވަހު 2016ސެޕްޓެންބަރު  28ދުވަސް ކަމަށް ބަލަންޖެހޭތީއާއި އަދި  2 ހާޒިރުނުވާ

ދުވަހު އޮފީހަށް  ވަނަ 2016ނޮވެންބަރު  07ގައި ކަމަށްވުމާއި،  13:01ހާޒިރުވެފައިވަނީ 
ވަނަ ދުވަހު އޮފީހަށް  2016 ނޮވެންބަރު 08ގައި ކަމަށްވުމާއި،  12:53ހާޒިރުވެފައިވަނީ 
ވަނަ ދުވަހު އޮފީހަށް  2016 ނޮވެންބަރު 09ގައި ކަމަށްވުމާއި،  13:26ހާޒިރުވެފައިވަނީ 
ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު އޮފީހުގެ  3ދުވަހު  4ގައި ކަމަށްވާތީއާއި މި  13:13ހާޒިރުވެފައިވަނީ 

 ހަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދުވަސްތަކަކީ ވެސް އޮފީ ޚިދުމަތުގައި އުޅެފައިނުވާތީ، އެ
ފޯނު އެލަވަންސްގެ  ދުވަހަށް މުސާރައާއި އެޓެންޑަންސް އެލަވަންސާއި 6ބަލަންޖެހޭތީއާއި ނަމަވެސް، މި 

އަލަށް ހަމަޖެއްސި ރައީސަކީ  ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ވަކިކޮށް
ގެ ރައްޓެއްސަކަށްވުމުން އެކަމުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން އޮފީހުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުގެ  ނާއޭނާޖާއިޒު ފައިދާ 
 3ނުބެލޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އޭނާއަކީ އޮފީހުން ބޭރުގައި  ރެކޯޑު

އުނިކުރުން  ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހޭދަކުރާ މުވައްޒަފަކަށްވުމުން ދުވަހުމުސާރައިން އެބައި
ހުރެ  މަށާއި، މީގެ އިތުރުން ޗުއްޓީ ނުނަގައި އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެހުއްޓުވުން ކަ

ބުނާ  ނަގާފައިވާ ކަމަށް  އެދުވަސްތައް ވީއްލި ދުވަސްތަކަކަށް ހަދައި އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ
 މައްސަލަ

10 
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ހާޒިރުވެފައިވާ ވަރަށްގިނަ ދުވަސްދުވަހު  ފައިސާ އުނިކޮށްފައި ނުވާތީއާއި މީގެ އިތުރަށް އޮފީހަށް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި  ”OUT“އެޓެންޑަންސް ސިސްޓަމުން 

އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ހުރެ އެދުވަސްތައް ވީއްލި  ޗުއްޓީ ނުނަގައި ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 
 އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އޭނާ ދުވަސްތަކަކަށް ހަދައި

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި  2017 އިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކުކަމަށްވާތީއާއި އެއީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންވީއްލާފަ
ނޑިޔާރުކަން ކޮށްދިނުމަށް ވީއްލައިދިނުމަށް ދިވެހިބަހުގެ  ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ  32ވާހަކަދެއްކުމުގެ  ފަ

 ސްތަކުގައި އޭނާ އެތަނަށް އަށްކަމަށްވާތީއާއި އެދުވަ 12ން  05މާރިޗު  2017 އެކެޑަމީން އެދިގެން
އެނޫން ފަހަރަކު  ހާޒިރުވެފައިވާކަން އެތަނުން ފޮނުވާފައިވާ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި

ނޭނގޭތީއާއި އެހެންކަމުން، އޭނާ ޗުއްޓީ ނުނަގައި  ވީއްލިކަން ހާޒިރީންވެސް އަދި އެހެން ލިޔުމަކުންވެސް
އްލި ދުވަސްތަކަކަށް ހަދައި އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ އެދުވަސްތައް ވީ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ހުރެ

 ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ އެއްވެސް އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ބުނެފައިވާ  ނަގާފައިވާ
ރަސްމީގަޑީގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްބުނުމެއްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި 

ކިޔަވައިދޭންދާކަމަށް  ނުވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް" އައުޓް" ސިސްޓަމުން އެޓެންޑަންސް
މިކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން

ށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ޔުނިވަރސިޓީއަ އެކޮމިޝަނަށް ދިޔަ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު
 2016ގޮތުގެ ހާޒިރީ ގެނެސްގެން ބެލިއިރު، އެ މުއްދަތުގައި ) ކިޔަވައިދިނުމަށް އޭނާ ގޮސްފައިވާ 

 ( ރަސްމީގަޑީގައި އޭނާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކިޔަވައިދޭން މާރިޗުގެ ނިޔަލަށް  2017 ޖަނަވަރީން ފެށިގެން 
އޭނާއަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ، ބަލާއިރު ހާޒިރީއަށް އޭނާގެގޮސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2.1 )ނ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ 118ގެ  2016އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 
ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން، އެ  ވަނަ 3ގޮތުން، ވަޒީފާގެ ކުށުގެ 
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ކޮމިޝަނުން މި  އަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި ނަމަވެސް، މިދަށުން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު  މާއްދާގެ
އަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި  މައްސަލަ ބެލިއިރު، އެފަދަ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އޭނާއާމެދު

މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައި  ވަނަ 118އެހެންކަމުން އެ ގަވާއިދުގެ 
ހާޒިރުނުވާކަމަށް  މާއްދާގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، އޭނާ އޮފީހަށް މަ، އެނުވާނަ

މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސާއި ފޯނު  ދުވަހަށް އޭނާގެ 6ބަލަންޖެހޭކަމަށް ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު 
 ނުގައި ދެންނެވުމަށް ޓީ ކޮމިޝައުނިކުރުމަށް ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރި އެލަވަންސުން އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސާ

 ނިންމީއެވެ.
 

ރައީސްކަމުންނާއި  ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް މިހާރު އެ ކޮމިޝަނުގެ  މި މައްސަލަ ރައްދުވާ އެ  އަދި،
)ކޮރަޕްޝަން  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރައްވާފައިވާތީއާއި މި މައްސަލާގައި

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

ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގ1ެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެވެ.ނިންމީ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އްތައް ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައިވާ ކަންތަ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކާއި އެ
 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި 

 
 ގެންނަމުންދިޔުން. ޝަރުތު ބަދަލުކޮށް އެމެންޑްމަންޓްތައް. 1

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އަށް ދިވެހި ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ލިޔުމަށް 12އިން  9ގްރޭޑު 
ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ގުޅިގެން ލިޔާމީހުންގެ އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުޅުވާލި ބިޑާ 

އަހަރުން ފެށިގެން ގުނާ ގޮތަށް  ވަނަ 2010ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ގުނުން 
ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޢަދަދު  ހުން ތިބެންހަމަޖެއްސުމާއި މަސައްކަތަށް މީ

ހިމަނައިގެން ކަމަށްވީ  10، 9ލިޔަނީ ގްރޭޑް  މަދުކޮށްފައިވުމާއި، ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް
އެގްރޭޑްތަކުގެ ފޮތް ލިޔުމުގެ ތަޖުރިބާ ނުގުނުމާއި، މީހަކު  ނަމަވެސް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި

11 
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ލޭއައުޓް  ގެ ފޮތް ލިޔެ ޕްރޫފް ރީޑްކޮށް 5އާއި ކީ ސްޓޭޖް  4ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖު . 2
 03އެޑިޔުކޭޝަނުން ޖުމްލަ  ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފަރާތެއް  03ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ އިޢުލާން
 އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއްވެސް  ކޮލިފައިނުވާތީއާއި ދެވަނަ 

ވަނަ އިޢުލާނާ  03ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  އި އިޢުލާންތަކުގައިފަރާތެއް ކޮލިފައިވެފައިނުވާތީ ކަމުގަ
ފަރާތުންކަމާއި މި  2ސާފުކޮށްފައިވާއިރު، ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު  04ގުޅިގެން 
ކޮށްދޭނެ  ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، މި މަސައްކަތް މައްސަލައާ
އެމެންޑްމަންޓެއް ބީލަމުގެ  04ވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޖުމްލަ  03ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ފަރާތެއް 

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ގެނެވުނު އެމެންޑްމަންޓްތައް  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ގެނެސްފައިވާކަމާއި އެގޮތުން
 ދި އެމެންޑްމަންޓްތައް ސާފުކުރަން ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާކަމާއި އަ  ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ކުރިންކަމާއި އެމެންޑްމަންޓްތަކާ  ގެނެސްފައިވަނީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ތާރީޚު ތަކުގެ 
 ތައްޔާރުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުމަށްޓަކައި ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚް  ގުޅިގެން ބީލަންވެރިންނަށް ބީލަން
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕަށް  ގެނެސްފައިވާ އެމެންޑްމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން، ންފަސްކޮށްފައިވާކަމާއި މީގެ އިތުރު

ބަދަލުތައް ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާ  ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަމާއި، އެގޮތަށް ގެނެވުނު
  ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަން. ފަރާތަށްވެސް އެއް ހަމައަކުން 04
 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ  އްކަތާ ޙަވާލުވާ މީހުން އެކަމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކިތައް މީހުންތޯމަސަ. 3

ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން ތިބެންޖެހޭ މީހުންގެ  ފަރާތުން ކަނޑައެޅުމާއި، ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ލިބިދެވޭ 
 އަދަދު މަދުކުރުން.

 

ބިނާކޮށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން އެއްޗެއް ޝާއިޢު ކުރުމަކީ  ހެދި ދިރާސާއަކަށް
 ންގެ އެސް.އެމް.ޓީ ގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަ މާކްސް ދޭ

ބަޔަކަށް  ފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ވަކި މުވައްޒަފުން މިބިޑަށް ކުރިމަތިލުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮ
 ބުނާ މައްސަލަ  ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް



 

16 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޙަވާލުކުރާ ފަރާތަކީ  ގުޅިގެން ބީލަމުގެ މަސައްކަތްފަންނީ މަސައްކަތްތަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަންތަކާ . 4
ބީލަމެއްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން  އެކަމަށް ޤާބިލު ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެ

 ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި އެގޮތުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެ މަސައްކަތެއް  ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް 
ހުޅުވާލާ ފަރާތުން، ބީލަމުގެ  ހުރި ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ބީލަމަށް  ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން 

މަސައްކަތުގައި މަދުވެގެން ގެންގުޅެންޖެހޭނެ މީހުން ) ވާދަވެރިކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް މިފަދަ ޝަރުތުތައް
ނޑައެޅުން ފަދަ( ނޑައެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ކަ  އިވާ އުސޫލުތަކާ ކަ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ޚިލާފު ކަމެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި މީގެ އިތުރުން، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ 
 9އެމެންޑްމަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ގެނެވުނު

ލޭއައުޓް  މެ ކީސްޓޭޖެއްގެ ކޮންމެ މާއްދާއެއް ލިޔުމާއި،އެމެންޑްމަންޓްގެ ދަށުން ކޮން އަށް ގެނެސްފައިވާ
މީހުން  03ފުރިހަމަވާ  ހެދުމާއި، ޕްރޫފް ރީޑްކުރުމުގައި ކޮންމެ ކަމަކަށް މަދުވެގެން ޝަރުތު

އެގޮތުން ލިޔުމުގެ ބައިގައި ކޮންމެ ކީސްޓޭޖެއްގެ  ތިބެންޖެހޭގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި
 މީހުން ތިބެންޖެހޭގޮތަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމާއި، ޕްރޫފް  04މަދުވެގެން  ލިޔުމަށް ކޮންމެ މާއްދާއެއް

ފޮތް( އާއި  8ސްޓަޑީސް ) ރީޑްކުރުމުގެ ބައިގައި ތަޛްރީސުލް ޤުރްއާން އަދި ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
އެއް( ޕްރޫފް ރީޑްކުރަން )ކޮންމެ މާއްދާ ފޮތް( 8ފޮތް( އަދި ދިވެހި ) 8އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު )

ފޮތް(  4އިތުރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު ) މީހުން ތިބެން ޖެހޭގޮތަށް 04މަދުވެގެން 
ދިވެހި  މީހުން ތިބެންޖެހޭ ގޮތަށް މަދުކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން 02މަދުވެގެން  ޕްރޫފް ރީޑްކުރަން
އަށް މަދުވިނަމަވެސް، އެ  02ކުން  03ދަދު ފޮތް ޕްރޫފް ރީޑްކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ އަ 4އަދަބިއްޔާތުގެ 

ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ ސްޓަޑީސް އާއި އިސްލާމީ  އަދަދު މަދުކޮށްފައިވަނީ ތަޛްރީސުލް ޤުރްއާން އަދި
 އަށް  04ކުން  03ފޮތްތައް ޕްރޫފްރީޑް ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު  ތަރުބިއްޔަތު އަދި ދިވެހި

ހުންނަންޖެހޭގޮތަށް، އެ  ފޮތެއް ޕްރޫފް ރީޑްކުރުމަށް އެކަކު  02އިތުރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ކޮންމެ 
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ތިބެންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި  ނިސްބަތުންކަން އެނގޭކަމާއި ލޭއައުޓް ހެދުމަށް 
 02މީހުންގެ ބަދަލުގައި މަދުވެގެން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ  03ލޭއައުޓް ހެދުމަށް  ފޮތް( 4އަދަބިއްޔާތު )

ތިބެންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދަށް  މީހުން ތިބެންޖެހޭގޮތަށްކަމާއި އެހެންކަމުން، މަސައްކަތް ކުރަން މަދުވެގެން
އަދަދު މަދުކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއްކަން  ޖުމްލަގޮތެއްގައި ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކީ ސީދާ އެ

 އެނގޭކަށް ނެތްކަން.
 
ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް  ވެސް ހިމެނޭއިރު، 10އަދި  9 މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕްގެ ތެރޭގައި ގްރޭޑް. 5

ލިޔުމުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ވަކި ފަރާތަކަށް  ގެ މުޤައްރަރު 12އާއި  11ދިނުމުގައި ހަމައެކަނި ގްރޭޑް 
 ދިނުން. މަންފާ ލިބިދެވޭ ގޮތަށް މާކްސް

މާއި އެއީ ފޮތް ލިޔުމުގެ ދާއިރާއަކުންކަ 03މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ 
އިތުރުން ލޭއައުޓް ހެދުމުގެ ބައިންކަމާއި މީގެ ތެރެއިން ފޮތް  ބައިންނާއި ޕްރޫފް ރީޑްކުރުމުގެ ބައިގެ

" ތަޖުރިބާ ފޮތް ލިޔުމުގެ" ހިމެނޭ، ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ ލިޔުމުގެ ބައިގައި
އަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ " ފޮތް ލިޔުމުގެ ތަޖުރިބާ" ށްކަމާއިއަ" ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ" އަށާއި

 އިން މަތީގެ ސިލަބަސް  03ޖެހިގެން ލިޔެފައިވާ ފޮތުގެ އަދަދަށާއި، ކީސްޓޭޖް  އައި.އެސް.ބީ.އެން
އަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ " ތަޖުރިބާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ" ލިޔުމުގެ ޕެނަލްގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ އެކަމަށްކަމާއި

ގްރޭޑް  އަހަރަކަށްކަމާއި އެހެންކަމުން މި ތުހުމަތުގައި ބުނާ ބީދައިން، ހަމައެކަނި އިދީފައިވާ ކޮންމެކިޔަވަ
ނެތްކަމާއި އެގޮތުގެ މަތިން މާކްސް  ގެ މުޤައްރަރު ލިޔުމުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދޭގޮތަށް 12އާއި  11

 ދީފައިނުވާކަން އެނގޭކަން.
 
ޝާއިޢުކޮށްފައި އޮތުން   ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން އެއްޗެއްމީހަކު ހެދި ދިރާސާއަކަށް ބިނާކޮށް. 6
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ފަރާތަކަށް މަންފާ ލިބިދެވޭގޮތަށް ހިމަނާފައިވާ  އެއީ މާކްސް ދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުން އެކަމަކީ ވަކި
 ނުކުތާއެއްކަން.

ފަދަ ކަމަކަށް މާކްސް މި މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި
ނޑައަޅާފައި ނުވާއިރު، އެގޮތުގެ މަތިން މާކްސް  ދީފައިވާކަމެއް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ދޭން ކަ
 އެނގެން ނެތްކަން. މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

 
ހަދާފައިވަނީ ވަކި ގޮތަށް  އިން ފެށިގެން ގުނަންފަށާ 2010ލިޔާމީހުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ . 7

 ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަން.
ދިނުމުގައި އިޢުލާނާ  މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ފޮތް ލިޔާމީހުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭ ބީލަން އިވެލުއޭޓް  ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބީލަންވެރިންނަށް ދީފައިވާ
ދިނުމުގައި  ގެ ދަށުން، ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް" ފޮތް ލިޔުން" ކުރާނެގޮތުގެ މިންގަނޑުގައި

 07ގުނާ ގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް،  ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ކިޔަވައިދީފައިވާ އަހަރުތަކުގެ މުއްދަތު 2010
( 1-މަންޓްގައި )އެމެންޑްމަންޓް ގެނެސްފައިވާ އެމެންޑް ގައި ބީލަން ކަރުދާހަށް  2017ސެޕްޓެންބަރު 

އުނިކޮށް، އިސްލާޙުކޮށްފައިވާކަމާއި މި ބަދަލަކީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު  2010އެބައިގައި ހިމެނޭ 
 ފާހަގަކުރެވޭކަން. ގެ ކުރިން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއްކަންވެސް 2017އޮކްޓޫބަރު  02ކަމުގައިވާ  ތާރީޚް
 
ފަރާތްތަކެއް ބިޑާ  ނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް ގައި ހިމެނޭމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސީ. 8

 ކަމަކަށް ވުން. ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ 
ލޭއައުޓް ހެދުމުގެ  ގެ ފޮތް ލިޔެ ޕްރޫފް ރީޑްކޮށް 5އާއި ކީ ސްޓޭޖް  4ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖު 

މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ޑިޔުކޭޝަންމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ
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 ލިޔުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިންނިންމާފައިވާ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް
މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިމެނޭތީ،  ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާމެދު  ބިޑް ހުށަހެޅި ދެވަނަ ފަރާތާމުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށް، އެ 
އެދުމާގުޅިގެން،  ން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއަކަށްއަކުސިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 

ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ފަރާތާ  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް
ން މަޝްވަރާ ދީފައިވާކަމާއި އަކުކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މި

ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ މި މަސައްކަތުގެ  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ 
ލިޔުންތަކުން  ރި މުވައްޒަފުން ނޫންކަން މައްސަލައާ ގުޅޭއިވެލުއޭޝަން މަސައްކަތާ ގުޅުންހު ބިޑް

 އެނގޭކަން.
 

 5އާއި ކީ ސްޓޭޖް  4ސްޓޭޖު  މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ 
އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް  ގެ ފޮތް ލިޔެ ޕްރޫފް ރީޑްކޮށް ލޭއައުޓް ހެދުމުގެ 

ހަތަރު ލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް ހަތަރު  )ފަނަރަ މިލިއަން 15,477,463.84ކޮށްފައިވަނީ ޙަވާލު 
ހަތަރުލާރި( އަށްކަން މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުން  ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ

 ޖެހޭ އަގުގެ މި މަސައްކަތަކީ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން ޙަވާލުކުރަން އެނގޭތީއާއި އެހެންކަމުން
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޤައުމީ  މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެގޮތުގެ މަތިން މި މަސައްކަތް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ލިޔެ،  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2015މަންހަޖު 
ޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް، އެ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ 

ނޑައަޅާ ފަންނީ ނޑުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މަސައްކަތް  ކަ  ޕެނަލަކުން އެކުލަވާލާ މިންގަ
ހުއްދައެއްގެ ދަށުންކަމުގައި  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ދީފައިވާ
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އިރު، އެފަދަ ހުއްދައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ދީފައިވާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު
މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި  ން އެޑިޔުކޭޝަން އަކުސިޓީ އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ

ގެ ފޮތް ލިޔެ ޕްރޫފް  5އާއި ކީ ސްޓޭޖް  4ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖު  މިކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
އެޑިޔުކޭޝަނުން  ގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފްލޭއައުޓް ހެދުމު  ރީޑްކޮށް

ރަނގަޅަށް ސާފުވެފައިނުވާކަން މި  އިޢުލާންކުރިއިރު މަސައްކަތުގެ ރިކުއަރމަންޓް އެ މިނިސްޓްރީއަށް 
 ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުން  މަސައްކަތުގެ ބީލަމުގެ ކަންކަން 

ކަރުދާހަށް  އެގޮތުން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު އެކި އެމެންޑްމަންޓްތައް ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭތީއާއި
މަސައްކަތަކީ ފަންނީ މަސައްކަތަކަށްވުމާއެކު  ގެނެސްފައިވުން އެކަމަށް ބާރުދޭތީއާއި އެހެންނަމަވެސް، މި

ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމަށް ދަތިތަކެއް  މަސައްކަތުގެ ޓީ.އޯ.އާރު ތައްޔާރުކުރުމުގައި
 އިތުރުން، އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ގެނެވުނު އެމެންޑްމަންޓްތައް ބީލަމުގެ  ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި މީގެ 

ހުޅުވުމުގެ ތާރީޚްގެ  ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި )ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އަށް ޙާޟިރުވި( ފަރާތްތަކަށް، ބީލަން 
ބިޑް ހުޅުވުމުގެ ތާރީޚް ފަސްކޮށްފައިވާކަން  އާއި، އެފަދަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެންކުރިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާތީ

މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ބީލަމުގެ ވާދަވެރިކަން ގެއްލުވާލައި،  އެނގޭތީ، އެކަމުގައި އެޑިޔުކޭޝަން
ނޑައެޅެން އޮތްކަމަކަށް  ވަކި  ތީއާއި މި މައްސަލާގައި ނުފެންނާ  ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން ކަ

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

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއް 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.
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އަޅަންޖެހޭފަދަ ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު  ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މި
 އެޅުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި  ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެފިޔަވަޅު

  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް

ތެރޭގައި ނިންމި ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތުގެ ގޯތި  ވަނަ އަހަރު  2015
 ކަޅުހަމެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  އެޅުމާއި ބޯފެން އަޅާނޭ ތެރޭގައި ގައު

ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ އެމަސައްކަތް ކަށް ޙުމަތްތެރިއަރަ އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ގެ ދުވަސްވީ 
ކަމަށާއި، އަދި މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ކަމާބެހޭ  ކުރިއިރު މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައިވާ

 ބުނާ މައްސަލަ  މަށްކަ  ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލާ

12 

އެތަންތަނަށް އޯޑަރުކުރި ލިޔުންތައް ނުވަތަ އެތަކެއްޗާއި  ބިލްތަކުގައިވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަތްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުންތައް ހުރިނަމަ އެ  ޚިދުމަތްތައް ނައިފަރު

ޚިދުމަތްތައް ދިނީ ކާކު ބުނެގެންތޯ  ލިޔުމެއް ނެތްނަމަ އެތަކެއްޗާއި ލިޔުންތައް ފޮނުވައި ދިނުމަށާއި އެފަދަ
ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސިޓީ ފޮނުވުމުން  ސާފުކުރުމަށް ބިލްތައް ފޮނުވި ތަންތަނަށް

 ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވުމާއި، އެއީ ކޮންގޮތަކުން  އެތަންތަނުން އެއްވެސް
އެތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް  ބުނެގެން ހޯދާފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއްކަން ނޭނގޭކަމަށާއި ކާކު 

ބުނެފައި ނުވާކަމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި  ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކުވެސް
މުވައްޒަފަކު  އި އޭރު ތިބި އެއްވެސްބުނެފައިވުމާއެކު، މި މައްސަލައިގައި އެ އިދާރާގަ އޭރުހުރި މުވައްޒަފު

ނުފެންނާތީއާއި މި މައްސަލާގައި  ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވެން އޮތްކަމަށް
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.މީނިން

ވަނަ  2016އަދި  2015ޚިލާފަށް  ޅ.ނައިފަރު ކުރީގެ ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަރުފިޔާ ސާދަ  ރ. )އަށާރަހާސް 18,266.14އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

 ބުނާ މައްސަލަ  ކަމަށް  ލާރި( ގެ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާ
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މުވައްޒަފުންނަށާއި، ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި  ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާތ.ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް 
ޖުލައި  2017ފަރާތްތަކަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އެސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ

ވަނަ ދުވަހު  11ޖުލައި  2017 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގައި ކޮށްފައިވާ 2
މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ފަރާތުން  އްވުނު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައިބޭ

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބައިވެރިވެފައިވާކަން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި  ރެސްޓޯރަންޓަކީ އެ ފަރާތްތައް ނޯޓްކުރާ ފޯމުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި އެ ފޯމުން

ވަނަ ދުވަހު އަންދާސީ ހިސާބުތައް  19ޖުލައި  2017އެނގޭތީއާއި  ފަރާތް ނުވަތަ ކުންފުނިކަން
އިސްވެދެންނެވުނު  ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ހުށަހެޅިއިރު،

ފޯމުން  ންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ނޯޓުކުރާއަންދާސީ ހިސާބުކަން އަ ރެސްޓޯރަންޓުގެ 
އަންދާސީ ހިސާބު  ޓޯރަންޓް ހިންގާ ފަރާތްރެސް  އެން ކުސިޓީއަރެސްޓޯރެންޓްގެ  އެއެނގޭތީއާއި އަދި 

ނުހުރެވޭތީ، އޭނާގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ހަމަޖައްސާފައިވާކަން  ހުށަހަޅާ ދުވަހު ރަށުގައި
މަޢުލޫމާތު  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްއެނގެންއޮންނާތީއާއި އެހެންކަމުން 

އެ  ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ށަހަޅާދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް އަންދާސީ  5އެނގޭތީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  ފަރާތުންކަން ންޓުގެ ރެސްޓޯރަ
ނޯޓްކުރާ ކަރުދާހުގައި  ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނެވި ފަރާތްތައް  ހިސާބު

 ނާ އުސޫލާ ތައާރުޒުނުވާތީއާއި އަދި ފަރާތްތަކަށްކަމަށް ބު މަޢުލޫމާތު ސަފުކުރާ ފަރާތްތައް ކަމަށް ނޯޓުކުރާ
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ  އި ދަޢުލަތުގެ ގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމުގައިސްވެދެންނެވުނު ރެސްތޯރަންޓު

ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީ  ޚިލާފު ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި މި އިޢުލާނާ 
ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް  މަޢުލޫމާތު ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި 

 އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލިއިރު،

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ  ތ.ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި،
  މޯލްޑިވްސް   ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ކާންދޭނެ  ކައްކާ  ފަރާތްތަކަށް  ގެންދެވޭ  ދަށަށް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގައި ކުރި ޖުލައި  09  ސަރވިސްއިންޕޮލިސް 
 ނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑު ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ  ޙާޟިރުވެ އަމިއްލަ ފަރާތެއް

އެ ރެސްޓޯރަންޓުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ރެސްޓޯރަންޓަކީ  އެހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، 
އް ނޫން ކަމަށާއި ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ތަނެ  ފަރާތުގެސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި 

 ރެސްޓޯރަންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ އެއްވެސް  އޭނާ އެނަމަވެސް 
އެހެންކަމުން  ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި އެވާހަކަ ބުނެފައިނުވާ ކަމަށާއި

ދައުލަތު މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީރެސްޓޯރަންޓާ އެ މިމަސައްކަތް 
 ބުނާ މައްސަލަ  ނޫންކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ދީފައިވާތީއާއި، އަންދާސީ ހިސާބު  މާކުސް 7ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބަށް  އަމިއްލަ ފަރާތެއް
އިވެލުއޭޝަންގައި މާކުސް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް  ހަޅާފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށްހުށަ

އަންދާސީ ހިސާބު  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި
ންގެ ޖުމްލަ ސަބުބުން އިވެލުއޭޝަ އިތުރަށް މާކުސް ދީފައިވީނަމަވެސް އެކަމުގެހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ލިބުނު ފަރާތް ބަދަލުވެފައިނުވާތީއާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން  ނަތީޖާގެ ތަރުތީބަށް އަދި އެންމެ މަތިން މާކުސް
 ފަރާތައް ބަދަލު އައިސްފައިނެތުމާއެކު، މި މައްސަލައިގައި އަންދާސީ ހިސާބުތައް  ބިޑް އެވޯޑްކުރަންޖެހޭ

މަރުހަލާގައި އަދި އަންދާސީ  ތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެއިވެލުއޭޓް ކުރި ފަރާތްތަކުން، އަންދާސީ ހިސާބު
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބެލުމުގެ  ހިސާބުތައް ބަލައިގަތުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް

 2000/2އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް
ޢަމަލެއް  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެހުއްޓުވުމާ  )ކޮރަޕްޝަން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަ ންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާކޮރަޕްޝަ   ލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިކަމަށް  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ މިހާރުވަނީ ޕަބްލިކް
ދީފައިވާތީއާއި މި  ން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުއަކުސިޓީ ގއ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

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

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ނިންމީއެވެ. ކަ

-FINއޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ 2016ގެ ގއ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ 
2018-4(D) (28  ީރިޕޯޓުގައި 2018ޖަނަވަރ ) "ިފާހަގަކުރެވުނު  އޮޑިޓްގައ

ދައުލަތުގެ " ވަނަ ނަންބަރު 3ސުރުހީގެ " މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް  ގެންފައިވާއާމްދަނީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަލައި
ގެ ދަށުން ގއ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސުރުހީ" ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން

ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ  2015ގޮތުގައި  އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ
 2016ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ( ރުފިޔާ އާއި  )ފަސްދޮޅަސް 65,316.00ތެރެއިން 
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ފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ ދެހާސް ފަނަރަ( ރު) 2,015.00 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ 
ތިންސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް( ރުފިޔާ އަކީ ޤާނޫނު  )ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް 67,331.00
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕަބްލިކް  13މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ގެ  ދައުލަތުގެ 2006/3ނަންބަރު 

ގެ  2017އޮގަސްޓް  07ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ކަމާއި ނަމަވެސް  ބޭންކް އެކައުންޓަށް 
 މިފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ޔަލަށްވެސްނި

ން ކުޗިޓަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަނީ  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް
ގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރގެ 2014މާރިޗު  30އޭގެ ފަހުން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިކަމަށާއި

އޭނާއަކީ  ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި އެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އޭނާ މަޤާމަށް 
ބޮންޑުގެ މުއްދަތުގައި އޭނާގެ  މިނިސްޓްރީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށްވާތީ

ށް މަޢުލޫމާތު ން ކޮމިޝަނައަކުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ސިޓީ ޚިދުމަތް މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާތީކަމަށް
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ) 2000/2 ދީފައިވާތީއާއި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު

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

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

 ގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ވަޒީފާ  ކ.ގުރައިދޫ
މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ  03އަހަރާއ،  01ދާކުރަމުންއައި ފަރާތެއް އަ

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  2009ޖުލައި  19ގުޅިގެން  ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމާ 
 ގައި އޮފީހަށް ނުކުންނަން  2010އެކޯސް ނިންމައި، ނޮވެންބަރު  ކަމަށާއި،

ނޑަކަށް ވަޒީފާއަށް  އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގައި އޭނާ 03 ޖެހުނުނަމަވެސް، ގާތްގަ
އިޢުލާނެއްނުކޮށް އޭނާއަށް އަލުން  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް 2014ނުނުކުމެހުރެ، 

 ބުނާ މައްސަލަ އެމަރުކަޒުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް
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( 2017ޑިސެންބަރު  18)   COM-2017-15(D)  ވަނަ އަހަރުގެ ނަންބަރު 2016އެއިދާރާގެ 
 ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  5ރިޕޯޓުގެ އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތުގެ  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 

ޑިސެންބަރު  06 ހަތްލައްކަ ހަތްދިހައެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހައެއް( މިހާރުވަނީ ) -/771,586
ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ޖަމާކޮށްފައިކަމަށްގައި އެއިދާރާގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް 2017

 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި މި މައްސަލާގައި  ސިޓީއަކުން

ބަޖެޓުގެ ބާކީ ޕަބްލިކް ބޭންކް  ވަނަ އަހަރުގ2016ެގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
އޮޑިޓަރ ) ޓުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މައްސަލައެކައުން  އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް އިދާރާގެ ބޭންކް

( 2017ޑިސެންބަރު  18)   COM-2017-15(D)ނަންބަރު  ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ.ކޮލަމާފުށީ 

ކަންތައްތައް އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ  ޅ.އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި
 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ފާހަ  ހިންގާފައިވާކަން
މައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނިންމީއެވެ. ކަ

  މައްސަލަ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 5ދިންގޮތުގެ 

   COM-2017-15(D)  ނަންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ  2016ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ވަނަ  3ރިޕޯޓުގެ އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތުގެ  ( ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2017ޑިސެންބަރު  18)

 2ފައިސާ ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ތަކުރާރުކޯށް ސިޓީތައް ފޮނުވުމުންވެސް  ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ
މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް  އިޖާބަ ދީފައިނުވާތީ އެފަރާޓްތަކުގެ ފަރާޓެއް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން 
ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 2018 ޖަނަވަރީ 28ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު 

ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު  ސިޓީއަކުންކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ގއ.ކޮލަމާފުށީ 
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ) 2000/2ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ދީފައިވާތީއާއި މި މައްސަލާ 

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

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

    ޖޫރުމަނާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބިމު ކުއްޔާއި
ފަންސާސް  ލައްކަ ފަންސާސްއަށްހާސް އެއްސަތޭކަ އެއް މިލިއަން ތިން ) -/1,358,155

ކޮށްފައިނުވުމާއި، ފައިސާ ނުދައްކާ  ފަހެއް( ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް
ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު އެއްވެސް  ބިންތަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވުމާއި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ )މައްސަލަ  ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ

 ( ގއ.ކޮލަމާފުށީ 2017ޑިސެންބަރު  18)   COM-2017-15(D)ނަންބަރު 
ޅ.އޮޑިޓްގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ  3ގެ ލަފާ ދިންގޮތު  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙްކުރަން
  ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލަ(

18 

ޙިއްޞާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު 
މަސައްކަތް  އެއިން އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ހޯދުމަށްފަހު،

އާ  MWSCޙަވާލުކޮށްފައިވޭތޯ  އިން  MWSCވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް  2016
ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކޮށްފައި  ސުވާލުކުރުމުން، އެއިން ކުންފުންޏަކަށް އެއްވެސް 

ނިޒާމްގެ ބިޑަށް ގިނަ  ޅުވާލި ނަރުދަމާމާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީން ހު
ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މިލިއަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، 6ކުންފުނިތަކަކުން 

ބުނާ  މިލިއަނަށް އެމަސައްކަތް ދީފައިވާ ކަމަށް  10ށް ރައިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަ
 މައްސަލަ

19 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އެއްވެސް ރަށެއްގެ  ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު ދުވަސްވަރު އިން  MWSCނުވާކަމަށް 
ކުރުވާފައިވަނީ ، އިން ކުރުވާފައިވޭތޯ ބެލިއިރު MWSCނަރުދަމާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތެއް 

ބެކް ފިލިންގގެ  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެކްސްކަވޭޝަންއާއި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާމަސައްކަތްކަމަށްވާތީއާއި

 2000/2ނަންބަރު  މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނުކަމަށް ނުވާތީ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނިންމީއެވެ. ކަ

 COM-2017-15(D)   (18ވަނަ އަހަރުގެ ނަންބަރު  2016ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ވަނަ  2ރިޕޯޓުގެ އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތުގެ  ( ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓ2017ްޑިސެންބަރު 

ފެބުރުވަރީ  01ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި  ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިކަމަށް  ވަނީ އެއިދާރާގެ  ގައި 2018

 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި މި މައްސަލާގައި  ސިޓީއަކުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

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

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

ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 
ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާކަމަށް  ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް 

ޑިސެންބަރު  COM-2017-15(D)  (18ނަންބަރު ބުނާ )އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ
ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2016އިދާރާ  ( ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގ2017ެ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ  ރިޕޯޓުގެ ޅ.އޮޑިޓްގައި
  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލަ( 2 ދިންގޮތުގެ 

20 

ގެންދާ ހަނިމާދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުން  ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ ހިންގަމުންގެންދާ ހަނިމާދޫ ވޭސްޓް  ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
21 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އިޢުލާނާ  ގައި ކޮށްފައިވ2017ާއޮކުޓޫބަރު  15ހޯދުމަށް  ސެންޓަރަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް
ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމު  މީހުންގެ ތެރެއިން އިޢުލާނުގައި 03ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި 

އެންގުމަށް އޭނާއާ ގުޅުމުން، އޭނާ ހަނިމާދޫ  އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާން ފަރާތްހަމައެކަނި  ޝަރުޠު ހަމަވާ
ބޭނުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާއަކަށް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން މި ވަޒީފާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 

ބުނެފައިވާކަމާއި އަދި އެކަން އޭނާ  ދާރާއިންނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އި 
 ނޯޓްކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، އެއީ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތެއްތޯ ސާފުކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފޯމުގައި

ބުނެފައިވާކަމާއި އެ  މިކޮމިޝަނުން އޭނާއާ ފޯނުން ގުޅުމުން، އެއީ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް އޭނާ
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު  މީހުންކުރެ އެކަކުވެސް  2 އަނެއް ވަޒީފާއަށް އެދުނު 

 ދެމީހުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު، އިންޓަވިއުއިން މަތީ މާކްސް ލިބުނު  ހަމަނުވާކަމާއި ނަމަވެސް، އެ
 12ން ފެށިގެން އި 2001ފެބުރުވަރީ  01އޭނާއަކީ،  އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމާއި ފަރާތް
 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގައި ވަޒީފާގައި  އާ ހަމައަށް 2012ޖޫން 

ވަޒީފާގައި ކަމާއި، އޭރު  އުޅެފައިވާ މީހެއްކަމާއި، އެ ތާރީޚާ ހަމައަށް އައިއިރުވެސް އޭނާ ހުރީ އެތަނުގެ
ގައި  2012ޖޫން  12ސަރުގެ ވަޒީފާގައިކަން އޮފި އޭނާ ހުރީ އެތަނުގެ އެސިސްޓެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއިން ދީފައިވާ ލިޔުމަކުން އެނގެން އޮތްއިރު،  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ހުށަހެޅި  އަނެއް ފަރާތްވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  މި

މި ވަޒީފާއަށް އެކަށީގެންވަނީ  ން ނެތުމުން، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުންވެސް މިއެނގެ ލިޔުންތަކުން
ވަޒީފާއަށް  މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި އަނެއް ފަރާތްފާހަގަކުރެވޭކަމާއި  ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތްކަން

މި " ދިވެހި " ންސާނަވީ އިންތިޙާނު ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް،
 ޖެހޭއިރު، ގްރޭޑް ލިބެން" ޑީ" މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 2ލިބުމުގެ ގެ އިތުރަށް  ގްރޭޑް" ސީ" މާއްދާއިން

ގްރޭޑް ލިބިފައި ނުވުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ " ޑީ " މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 2މި މާއްދާގެ އިތުރަށް " ދިވެހި "

 އޮކުޓޯބަރު  15 އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް  މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 މީހުންގެ ތެރެއިން އެ  03އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  ގައި ކޮށްފައިވާ 2017

 ބުނާ މައްސަލަ ފުރިހަމަ ނުވާ މީހެއް ކަމަށް ޝަރުތު  ފަރާތަކީ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑުގެ ލެވެލް  ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ސަނަދެއް ލިބިފައިނުވުމާއެކު، އިޢުލާނުގައި ގެ  3އޮނިގަ
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި މި ވަޒީފާއަކީ  ހަމަނުވާކަން  އޭނާ ޝަރުޠުން އެއް ޝަރުޠުވެސް  2ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 2000/2 އަދި، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް ނޫންކަމާއި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް   ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ)

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބިން  ހ.އަމީނީމަގުން އެސް.ޓީ.އޯ ގޭސްފިހާރައިގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ދޫކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކުންފުންޏަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ބިންތައް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަނީ  ރެކޯޑުތަކުން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަމަށްވާތީ، އެ މިނިސްޓްރީން މި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

ބުނުމުން،  މަޢުލޫމާތު ލިބިދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ސަލައާ ބެހޭމައް
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މި މައްސަލައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

ތް ކޮށްފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަ އަށް ލިޔުމުން އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، އެ
 އެދުވަސްވަރު ކައުންސިލްތަކެއް ނޯންނާނެ. އެދުވަސްވަރު ހުންނާނީ މާލޭ ) ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ޙަވާލުކުރި  މުނިސިޕަލްޓީ( ކަމަށާއި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ މިނިސްޓްރީއާ
ކަމަށާއި، އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުނުހާ  ފައިލިޔެކިޔުންތަކާ ގުޅޭ ފައިލްތައް ހުންނާނީ ގުދަން ކުރެވި

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ލިޔުންތައް ލިބުމުގައި ހުރި  އަވަހަކަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް،
 ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވީ ލިޔުންތަކެއް ލިބުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް ކަމުގައި  ދަތިކަމަށް ބަލާއިރު އެހާ

ދޫކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް   މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ބިންބެލެވޭތީއާއި، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ

ޕްރައިވެޓް ބިން  ހ.އަމީނީމަގުން އެސް.ޓީ.އޯ ގޭސްފިހާރައިގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް 
ށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަ  ދޫކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މިފަދަ ތަންތަނާއި ބިންތައް ކުންފުންޏަކަށް

އޭރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ދޫކުރާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، އަދި މި މުޢާމަލާތަކީ
 މަޤާމުގެ ނުފޫޒާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ  ފަރުދީ އަދި

އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، 
 ދޫކޮށްފައިވަނީ އެހެން ފަރާތްތަކުން ވަރަށް މަތީ އަގުތަކާއި ރަނގަޅު  ތަންއެ ކުންފުންޏަށް 

ދިގު  ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ރަމްޒީ ކުއްޔަކަށް ވަރަށް
މަންފާއަށް ނުބަލައި  މުއްދަތަކަށް ކަމަށާއި، އަދި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންހުރި

ނުޙައްޤު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް  ރުދެއްގެ މާލީ މަންފާއާއި ވިޔަފާރީގެހަމައެކަނި ވަކި ފަ
 ބުނާ މައްސަލަ މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް
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ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮތުމާއެކު، އެ ބިން  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނޫންކަން އެނގެން
އޮތްކަން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން  ނުފޫޒެއްގެ އޭރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރދޫކުރުމުގައި  ކުންފުންޏަށް 

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  ބިތުވާން އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިނިސްޓްރީސާ
 ލިބިއްޖެނަމަ އަލުން މައްސަލަ ބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް  އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް 

މަނާކުރުމުގެ  ޓުވުމާ)ކޮރަޕްޝަން ހުއް 2000/2ބެލިބެލުމުގައި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ( ވަނ1ަ)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސްކޫލްތަކަށް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ
ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް  އިޢުލާނުގައި ރ.އިންނަމާދޫގައި ކޮށްފައިވާ  2017ނޮވެންބަރު  12މިނިސްޓްރީން 

މީހުން ކަމާއި  3ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ  ޓީޗަރުން ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެ 2
ފަރާތެއް  2ލިބިފައިވާ މާކްސްގެ ތަރުތީބުން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންނަށް 

ތެރެއިން  ކަމާއި ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންގެ ފަރާތްހޮވެނީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކަމާއި ވަޒީފާއަށް ނު 
ގެ  5ދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ލެވެލް  ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިފައިވާއިރު، އަނެއް 6ލެވެލް  އޭނާއަށް

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  2017ނޮވެންބަރު  06ސެޓްފިކެޓް ކަމާއި ނަމަވެސް، 
 ދާއިރާގެ ފަންނީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާކްސް ދިނުމުގެ އުސޫލު  ތަޢުލީމީ" ރެފައިވާނެ
އާއި  5ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ލެވެލް  ގައި، ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް " (1އިޞްލާޙު )

ހުންނަށްވެސް މާކްސް މީ 3ކަމަށްވާތީ، ތަޢުލީމުގެ ބައިން  ގެ ސެޓްފިކެޓަށް އެއްވަރަކަށް 6ލެވެލް 
 ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނު ފަރާތް އެއްވަރަކަށް ކަމާއި ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނެއް  ލިބިފައިވަނީ

މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ  ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ރ.އިންނަމާދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރީ
 އެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައި ފަރާތަކަށް  ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން

 އޮތްކަން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް އެނގިފައި އޮތްކަމަށާއި،
ކަމަށާއި،  ން އެ ވަޒީފާ އެހެން ފަރާތަކަށް ދީފައިވާނަމަވެސް ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފަހު

ބައެއް ފަރާތްތަކާ  އިންޓަވިއުގައި ކުރާނޭ ސުވާލުތައް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ބުނާ މައްސަލަ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް

23 



 

30 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މީހުން  2އަނެއް  ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްއިރު،
އެބަހުރި ކަމާއި އަދި މަސައްކަތުގެ   ސެޓްފިކެޓްތަކެއްއެފަދަ ތަމްރީންތަކެއް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

އުޅުނު މުއްދަތަށްވުރެ ދިގު  ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނު ފަރާތް ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި
ވަޒީފައަށް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، އެ ދެބައިން  މީހުން 2މުއްދަތެއްގައި އެ 

ނުހިމަނާވެސް  މީހުންނަށް މާކްސް ލިބިފައިވާތީ، އިންޓަވިއު 2މަތިން އެ  ވުނު ފަރާތަށްވުރެނުހޮ
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ވަޒީފާއަށް  މީހުންނަށް ލިބޭ މާކްސް މަތިކަން 2އެ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނު ފަރާތަށްވުރެ 

 ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނު ފަރާތް  ވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ 2 މީހުންގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުގެ ބައިން 3އެދުނު 
މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ބައިންނާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބައިން  ކަމާއި ނަމަވެސް، ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު

ދަށްވުމުން، ޖުމުލަ  ލިބުނު މާކްސް ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނު ފަރާތަށްދެމީހުންނަށް ލިބުނު މާކްސްއަށްވުރެ  އެ
ހޮވިފައި ނުވަނީ ކަމާއި  އޭނާކަމަށްވާތީ، އެ ވަޒީފާއަށް  ވަނަ  3ލިބެނީ  އޭނާއަށް މާކްސްގެ ނަތީޖާއިން 

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

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

އިޢުލާން ފަހަރަށް  4ހޯދުމަށް  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަނާޅާތީކަމާއި  3ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ  ކޮށްފައިވާކަމާއި ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާން

އޭގެތެރެއިން  ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި 4އިޢުލާން ކުރުމުން  ދެވަނަ ފަހަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި އެ   މުއްދަތު އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބުގައި

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރީ، އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާނެ  އިޢުލާންވެސް ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައި ކަމާއި އެ

ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  އދ.މަހިބަދޫގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަގުބައްތިތައް
ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން  ހިސާބުގައި 2017ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޑިސެންބަރު 

ގެ ފަރާތު އަގެއް ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ  04ކުރިމަތިލާފައިވާ 
ފުރިހަމަނުވުމުން ބާޠިލްކޮށް، ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގެއް  މަޢުލޫމާތުއަންދާސީހިސާބު 

 އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި  ފަރާތަށްހުށަހެޅި 

24 
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 ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތާ ޚިލާފަށް ހަމައެކަނި އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި
ބާޠިލުކޮށް އަލުން   ޙަވާލުކުރާގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ފަރާތަށް މަސައްކަތް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ  އިޢުލާންކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިގެންކަމަށް މަހިބަދޫ 
ސައްކަތް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިންއިރު، މަ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ތިންވަނަ ފަހަރު

 ދީގެންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  20އަދި މުއްދަތަށް % %80ހޮވާނީ އަގަށް  ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް
ހާޒިރުވެފައިވަނީ އެންމެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން

ސަލްކޮށް، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކެން ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން
އިޢުލާން ކޮށްފައިކަމާއި ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ހޯދުމަށް ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ވަނީ

މުއްދަތަށް  އަދި 80ދިންއިރުވެސް، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވާނީ އަގަށް % މަޢުލޫމާތު
 2ހަތަރުވަނަ ފަހަރު އިޢުލާންކުރުމުން  ތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިދީގެންކަމަށް މަޢުލޫމާ 20%

ފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން،  2ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އެ  ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު
ފަރާތާ ހުށަހެޅި  މަސައްކަތަށް ހޮވިފައިވަނީ އެ ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތަށް ކުޑައަގު އެ

 ނަމުގައި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ  ނަމަވެސް އޭނާގެ
ވޮޗަރަކަށް އުޅޭ  އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި އޭނާއަކީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ

އިދާރާގެ ވޮޗަރަކަށް އޭނާ އުޅެނީ އެ އިދާރާގެ  މީހެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެ
ނޫންކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް އޭނާ ކުރަނީ އެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ  މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި

ގޮތުގައި ކަމަށް  މަސައްކަތާ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ 
އަދި، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ 

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

ވޮޗަރަކަށް  ގައި ދެވަނަ އިޢުލާނެއްކޮށް މަހިބަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ 2018ޖަނަވަރީ 
 ބުނާ މައްސަލަ  ކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އުޅޭ ކަމަށްމަސައްފަރާތާ އުޅޭ 
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ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އެވެ.ނިންމީ
 
ނޑައެޅި ގޮތާއި، ފަހުން ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި އެންމެފުރަތަ  އަދި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ    މަ ކަ

ނޑައެޅި  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި  10.45ގޮތުގައިވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ކަ
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އެ މާއްދާގައިވާގޮތުން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައި ނުވާކަން 

ކަންތައްތަކުގެ  ، އަގާއި، މުއްދަތާއި، އޭގެ އިތުރަށް ބައެއް އެހެންވަޒަންކުރުމުގައި  އަންދާސީހިސާބުތައް
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި  މައްޗަށްވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، މަސައްކަތް

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް، ޕޮއިންޓް ދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގަ ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  އެކަންތައްތަކަށް ދޭނެ ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު ކަނޑައަޅައިގެން އެ މަސައްކަތް ހިމަނައި،

ހުށަހެޅޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށާއި، މަސައްކަތަށް އެދި
ހުގައި ބަޔާންކުރުމަށާއި، ވަކި ކަމަކާ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި އިޢުލާނުގައި 

ކުރި އިޢުލާން  ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނެއް ކުރާނަމަ، ކުރިން  ގުޅޭގޮތުން
އދ.މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ބާޠިލުކުރި ސަބަބު، ފަހުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް

 ނިންމީއެވެ. ދެންނެވުމަށް

އެ މަްއސަލަ ނިންމިގޮތް މަށާއި، ނިންމާފައިވާ ގައި ބަލައިމިކޮމިޝަނުގެ އެހެން މައްސަލައެއް ޝަކުވާމި 
އެންގި އެންގުން މި ޝަކުވާ  އޭނާއަށް ކަމަށާއި، ވީމާ، އިވަނީ އެންގިފަ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 އެވެ.މައްސަލަ ނިންމީ އަންގައި،ފަރާތަށް ހުށަހެޅި 

އެގްޒެމިނަރުންގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އެޗް.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ 2017
އެގްޒެމިނޭޝަންސްއިން  މަސައްކަތަށް މީހުން ނެގުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް 

ށާއި، އަދި ވަކި ބަޔަކަށް ކަމަ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ދިނުމަށް 
ނިގުޅައިގަންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެކަމަށް  ލިބެން އޮތް މާލީ ފައިދާއެއް ނުޙައްޤުން

25 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޢާންމުކުރި މާކިންގ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމުގައި މާކަރުން  ކުރި އިޢުލާނާއެކު
 ންޓަވިއުއިން އެންމެ މަތިން އެހެން މީހުން ހޮވާނީ ފޯމަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓާއެކު އި ނޫން

 ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުން ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ 
ހޮވާފައިވަނީ  އިންޓަވިއުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އިންޓަވިއުއަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް

ކަށް މަޤާމަ 5އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކިހިނެއްކަން ސާފުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، 
އެގްޒެމިނަރެއްގެ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2007 ވާ ފަރާތެއް އެއީ ކުރިމަތިލާފައި

ނޑި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީހެއް އޭނާ  މަވެސްނަކަމަށާއި،  މަސައްކަތުގައި މެދުނުކެ
މާކްސް ދިންކަން  ހުށަހެޅި ފޯމަށް އޭނާއިންޓަވިއުއަށް ކިޔާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި 

 ބުނާ މައްސަލަ  އެނގެންނެތްކަމަށް

ގައި  2017އޮކްޓޫބަރު  10ހޯދުމަށް  ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި
 07ގައި  2017އޮކްޓޫބަރު  15ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް )ސިފްކޯ( އިން

ފަރާތަކުން ބިޑް  04ގައި  2017ކްޓޫބަރު އޮ 29ސާފުކޮށް،  ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު
 އޮކްޓޫބަރު  22މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ފުރަތަމަ އޮތް ތާރީޚަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި،

 16ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  އާ ހަމައަށް ބިޑް 2017އޮކްޓޫބަރު  29ކަމަށްވީނަމަވެސް، ފަހުން  2017
      އިތުރުކުރިކަން ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކަށް  ށް، މުއްދަތުގައި އިތުރުކޮ 2017އޮކްޓޫބަރު 

 އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ، މެއިލް މެދުވެރިކޮށް-އީ
ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ  އިކުއިޕްމަންޓް، ރިއޭޖަންޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ސިފްކޯގެ  ފަރާތާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު
ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަން އެ ބައްދަލުވުމުގެ  ގެ 2018ޖަނަވަރީ  06މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ 

މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  މި ކުންފުންޏަކީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު  އެނގޭކަމަށާއި، ޔައުމިއްޔާއިން

ކޮންސުމަބަލްސް ހޯދުމަށް  ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް، ޓޫލްސް އަދި
އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ވަނަ  2017ގުޅިގެން  ބިޑާ  ހުޅުވާލި

ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ބިޑްތަށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަކާނުލައި މިނިސްޓްރީ  ކުންފުނިތަކަކުން
 ބުނާ މައްސަލަ  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރިކަމަށް އޮފް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ސަޕްލައިކުރުމަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަމާއި، ބިޑް  އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ރިއޭޖަންޓްސް
މައްސަލައާ ގުޅޭ  ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަށްކަން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަ

ދީފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  ށާއި، ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި މާކްސްލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމަ
ނޑުކަމުގައިވާ، %، ކްރެޑިޓް 10، ތަޖުރިބާއަށް 35، ކޮލިޓީއަށް %40އަގަށް % ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ

 އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ، ކަމަށާއި 15ޕީރިއަޑަށް %
އިގެންކަން ނިންމަ ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، ސިފްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީން

ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސިފްކޯގެ ބަޖެޓުންކަމަށް  އިތުރުން، މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެނގޭކަމަށާއި، މީގެ
ބަލާއިރު،  ރެވުނު ކަންތައްތަކަށްމި ަމއްސަލާގައި ފާހަގަކު މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމަށާއި، ސިފްކޯއިން

ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝީޓުގައި އެފަރާތްތަކުން  ސިފްކޯގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިކަމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ފަދަ މުހިންމު

ކަން ކުރިމަތިކުރުވަފާނެފަދަ ކަމެއް ދު ސުވާލު އުފެއްދުންފަދަ މައްސަލަތައްފަރާތްތަކުން ފަހުން އަގާމެ 
ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބިޑް  އިތުރުން، ބީލަމާފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، މީގެ

 ކަންތައްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް  އިވެލުއޭޝަންގެ ތެރެއިން ބަލާނެ
ވަނަ ނަންބަރުގައި  04މަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ހި

އެ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ވަޒަންކުރެވޭނެކަމަށް  އަށް މާކްސްދިނުމުގައި" ކޮލިޓީ އޭރިއަރސް " ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނޑައަޅާފައިވާ މާކްސްއާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި  އި، އެ މާކްސް ދޭނެގޮތުގެ ތަފްޞީލު ކަންތައްތަކަށް ކަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  04މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައި ނުވާއިރު، އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި 
އަށް މާކްސް ދީފައި ނުވާކަން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުން " ރިއޭޖަންޓް ސްޓެބިލިޓީ " ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޮމިޓީން  ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ އޮތުމުން އިވެލުއޭޝަން  ގޮތަކަށް އެނގޭކަމަށާއި، މިފަދަ 
ފުރުޞަތު އޮތްކަން  ބޭނުންވާގޮތަކަށް އެ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގެ 
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 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5.4 ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި، ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ
 މާކްސް ދިނުމުގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް  އަށް" ކްސްޕީރިއަންސްއެ"

ލިޔުންތަކަކަށްކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ކޮންކަހަލަ
 އަދި " ތު ޚިދުމަތުގެ މުއްދަ" މާކްސް 10ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު، އެކްސްޕީރިއަންސް އަށް ލިބޭ 

 އަށް ބަހާލައިގެން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ދީފައިވާކަން " ތަކެތި  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ"
ނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކަށް  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ބީލަން ކަރުދާހުގައި މާކްސް ދޭން ކަ

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތު ޖުމްލަ މާކްސް ދިން މާކްސް ދިނުމުގައި އެބަޔަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ފަރާތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މާކްސްދޭކަމުގައިވާނަމަ އެކަމަކީ ވަކި ކަރުދާހުގައި ސީދާ

ފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭކަމެއްކަން  ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރާ 
އިވެލުއޭޝަންގައި މާކްސް ދިނުމުގައި ލިޔުމުން ކަށަވަރު  ން، ބިޑްފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، މީގެ އިތުރު

މާކްސް ދީފައިވާކަން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،  ނުކުރެވޭ ކަންކަމަށްވެސް
 ހެމެޓޮލޮޖީ' މެޝިންގެ ' ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްގެ 'އަގުގެ' ބައިގައި ހިމެނޭ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން އެގޮތުން

ނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް، މާކްސް ދީފައިވުމާއި، 'ކޮލިޓީ'  2.66އެބަޔަށް  'ކްރައިޓީރިއާ ފެއިލް' ކަމަށް ކަ
މާކްސް  2ހިމަނާފައިނުވިނަމަވެސް  'އިންސްޓޮލޭޝަން' މުއްދަތު ކުންފުންޏަކުން  2 ބައިގައި

 2ހަމަކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް ފުރި 'މެއިންޓެނަންސް' ބައި  އެއް ކުންފުނިން ދީފައިވުމާއި، 'ކޮލިޓީ' ބައިގައި
'ނެގޯޝިއަބަލް' ޓަރމްސް  އެކުންފުނިން  މާކްސް ދީފައިވުމާއި، 'ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑް' ގައި

 އެގޮތަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ ކޮން ، މާކްސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު 4.5ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް 
މާކްސް ދިނުމަކީ ވަކި  ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރުނުވާ ކަންކަމަށް ކަންކަމަށް ބިނާކޮށްކަން އެނގެން ނެތަތީ، 

ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، މަތީގައި  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ
 ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ، ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް
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ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް  ޕްމަންޓް، ރިއޭޖަންޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތްއިކުއި
ނޑައެޅުމުގައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި ބައެއް މައްސަލަތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، ބިޑް  ކަ

 ން ފަރާތްތަކާ ތަފާތުކޮށް އެ ދިޔަ ފަރާތަށް، ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެ ވަނައަށް 01އިވެލުއޭޝަނުން 
މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން  މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް މާކްސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ، އެ

ބަދަލުވާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭކަމަށާއި،  ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތް
ތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި މިހާ އެހެންކަމުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން

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

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އެވެ.ނިންމީ
 
ބައެއް ކަންކަން ހުރިކަން  މަގުފަހިވާމި ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ، އަދި

ތަނުގައި އެފަދަ ކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމަށާއި،  ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަންކަން ބަޔާންކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް 
 ފަހުން މައްސަލަތައް ކުރިމަތިނުވާނެ ގޮތެއްގައި ބީލަމުގެ ކަންތައް  އެގޮތުން ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑު،

ޝީޓުގައި އަގާއި މުއްދަތު  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ލައްވައި ސޮއިކުރުވާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި
ސަމާލުކަންދިނުމަށާއި، ބީލަމާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  ލޫމާތު ހިމެނުމަށްފަދަ މުހިންމު މަޢު 

 އަދި  ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވީހާވެސް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށާއި، ޢަމަލުކުރާނެގޮތް
މަރުހަލާގައި މާކްސް  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން

މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިވެލުއޭޝަންގެ ބައިތަކަށް  ނުދިނުމަށާއި، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަގޮތުގެ
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  ކަންކަމަށް ބިނާކޮށް މާކްސް ދިނުމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ކަށަވަރުކުރެވޭ މާކްސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި
ދެންނެވުމަށް  ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ފަރާތްކަމުގައިވާ ސިފްކޯގައި

 ނިންމީއެވެ.

ފެށިގެން ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް  ލަފާދިން ހިސާބުންއޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އިސްލާޙުކުރުމަށް 
ޑިސެންބަރު މަހުގެ  2017އާމްދަނީ މީރާއަށް ފޮނުވަމުންދާކަމަށާއި،  އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ

ކަމާބެހޭ  ހުރިހާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް މިޔަލަށް ހުރި
އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދޭތީ، މި  ސާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްމުވައްސަ

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

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.ކަ

އޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2016ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 
FIN-2018-6(D)  28 ) ީއޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު " ( ރިޕޯޓުގައ2018ިޖަނަވަރ

 ދައުލަތުގެ " ވަނަ ނަންބަރު 2ސުރުޙީގެ " އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް  މައްސަލަތަކާއި
ރެސްޓޯރެންޓް  ކޮށް ހުރި އިމްޕޯޓް ފީއާއި ހޮޓާ،ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާނު

 އަށް   ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ސުރުހީގެ ދަށުން " އަދި ކެންޓީން ފީ ގެ ތަފްޞީލް 
 )ތޭވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ރުފިޔާ  23,965.00ބަލައިގެންފައިވާ 

ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި  މަށް މީރާއަށްދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރު
 ޚަރަދު ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

27 

ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް 2016
އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދޭތީ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު  ކުރިޔަށްދާކަމަށް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް

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

ގައިވާ ފަދައިން ނަންބަރު  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އެވެ.ނިންމީ

އޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2016ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
FIN-2018-6(D)  (28  ީރިޕޯޓުގައ2018ިޖަނަވަރ ) "ިފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްގައ 

 ވަނަ  2016" ވަނަ ނަންބަރު 3ސުރުޙީގެ " އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް މައްސަލަތަކާއި
 އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް އިދާރާގެ ބޭންކް 

 ދައުލަތުގެ  2006/3ސުރުޙީގެ ދަށުން ޤާނޫނު ނަންބަރު " އެކައުންޓްގައި ބަހައްޓާފައިވުން 
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 8މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ގެ 

 85,819.00ހުރި  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ބާކީގެ ގޮތުގައި 2016ކައުންސިލް ގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

  އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް  )އަށްޑިހަ ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ނަވާރަ( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް 
 ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ގެ އެ އިދާރާ

ފަރާތަކުން  2ބިޑެއް ) 9ފަރާތަކުން  7ހިފުމަށް  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބިންތައް ކުއްޔަށް 
ބިޑް  3ފަރާތެއްގެ  3ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި އޭގެތެރެއިން  ބިމަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވޭ( 2

 ވަނަ މާއްދާގެ  14ބިޑް ބާޠިލުކުރީ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ  2ބިޑްގެ ތެރެއިން  3އެ  ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީއާއި
އާންމު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް " ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިޑް ލާފައިވާ ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި)

ނުވާތީއާއި އަނެއް ބިޑް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެ މިގޮތަށް ލިޔެފައި " ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާ ބިޑް
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިޑް ހުށަހެޅި ސިޓީއުރަ ބަންދުކޮށްފައި  މާއްދާގެ )ހ(

ތާރީޚަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި  ނުވާތީކަމަށްވާތީއާއި ބިޑްތައް ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހަޅާ 
ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައިވާގޮތުން، އެކަންކަން  6މާއްދާގެ  ވަނަ 3ޑޮކިއުމަންޓްގެ  ކަމަށްވުމާއެކު، ބިޑް 

 ބާޠިލުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީއާއި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަނުވާނަމަ، ބިޑް
ސް ގެ ނާއިބުރައީ ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ

ނޑު އެއްބަފާ   ހިމެނޭއިރު، ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރި ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް  ފަރާތެއްއެއްބަ
ނޑު އެއްބަފާ   3ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެ  ފަރާތް 2އޭނާއާ އެއްބަ

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަށް  އެކަކު އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާކަމާއި، އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން
ނޑު އެއްބަފާ އެއް ފަރާތް  ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްހާޒިރުނުވާކަމާއި،  އިވެލުއޭޝަން  އޭނާއާ އެއްބަ

ބިޑް ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ނަމަވެސް،  ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވިކަން ޖަލްސާގެ
ނޑު އެއްބަފާ ފަރާތެއް ހުށަހެޅި   ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ އެއްބަ

ނުކުމެފައިވާކަމަށް ޖަލްސާގެ  އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އެ ދެމީހުން ބައިވެރިނުވެ ޖަލްސާ ދޫކޮށް ބޭރަށް
 ބުރައީސްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެ ފަރާތެއް އެއީ ކައުންސިލްގެ ނައިޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި 

 4އަކަފޫޓްގެ  1480ބޭނުމަށް  އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޢާންމު ވިޔަފާރީގެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި  ގައި ކުރ2018ިޑިސެންބަރު  17ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 

 ޑޮކިއުމަންޓްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި، ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަން  ބިޑް
 އެކުލެވޭގޮތަށް އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުން އިސްވެތިބެ، ކައުންސިލްގެ 

 މަށް އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ނުޙައްޤުން ބިން ދިނުސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ނައިބުރައީސްއާއި 
 ބުނާ މައްސަލަ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް

29 
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މީހުން ކަމަށާއި، ކައުންސިލުން އުފައްދާ  2ހިމަނާފައިވާ  އެ އިދާރާގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި
 އެ ދައުރެއްގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މެންބަރުން އަބަދުވެސް  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި

ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި،  އެ ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ތެރެއިން ހިމަނާފައި އޮންނަ އޮތުމުގެ
އެއްވެސް ބިޑަކަށް މާކްސް  މީހުންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ 3ނަމަވެސް، އެ 

އުންސިލްގެ މީހަކު ހިމެނިފައި ނުވާނޭކަމަށް ހިމަންދޫ ކަ ދިނުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އެއިން އެއްވެސް
އެމީހަކާ  ބުނެފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް، އެއްކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން  އިދާރާއިން

އެމީހަކު ބައިވެރިނުވިޔަސް، އެހެން  ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި
އި އެމީހަކު ބައިވެރިވުމަކީ އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރުމުގަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް

 މާކްސް ދަށްކޮށްގެން އެމީހަކު ބޭނުންވާ ފަރާތަށް ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގެ  ހުށަހަޅާ ބިޑްތަކަށް ދޭ 
ބިޑްތަކަށް މާކްސް ދޭން  ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަކަށްވާތީއާއި، އެއްކަމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ

ބިޑްތަކަށް އެއްބަޔަކު ތިބެގެން މާކްސް ދީފައި އޭގެތެރެއިން  ޔަކު ކަމަށްވާތީއާއި، ބައެއްތިބެންވާނީ އެއްބަ
ނިސްބަތުން  ނުހިމަނައި އެހެން ބިޑްތަކަށް މާކްސް ދިނުމަކީ ބިޑްތަކަށް ލިބޭ މާކްސް ބައެއް މީހުން

މުގެ އުސޫލާ ޚިލާފު އިވެލުއޭޓް ކުރު ތަފާތުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަކަށް ވުމާއެކު އެކަމަކީ ބިޑްތައް
މެންބަރަކަށް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް  ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއި، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ 

 ނިންމުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެކަމާގުޅޭ  ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް
ވަނަ  10.19ގަވާއިދުގެ  ބައިވެރިވުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެ މެންބަރަކު 

އިވެލުއޭޝަން ބާޠިލުކޮށް، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި  މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ، މިހާރު ހަދާފައިވާ
ނޑު އެއްބަފާ އާއި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ނުހިމަނައި އެ ބިޑްތައް އަލުން  ފަރާތްތައް އޭނާއާ އެއްބަ

ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި، އެ ބިންތަކަކީ ޢާންމު ވިޔަފާރިކުރަން  ވެލުއޭޓްކޮށްގެން ބިންތައް ދޫކުރާނެ އި
ޕްލޭން  ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނުގައި ހިމެނިފައިވާ ބިންތަކެއް ނޫންނަމަ، ލޭންޑް ޔޫޒް ދޫކުރުމަށް
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ޕްލޭން ފާސްކޮށްގެން ނޫނީ އެ  ޒްއިޞްލާޙުކޮށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ލޭންޑް ޔޫ
ފަރާތަކާ އަދި ޙަވާލުނުކުރާކަމަށް ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ބިންތައް ދޫނުކުރުމަށް )އެ ބިންތައް އެއްވެސް

   ނިންމީއެވެ.ލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސި އިދާރާއިން ބުނެފައިވޭ(
 

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

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ނިންމީއެވެ.ކަ

ޝަރުޠު  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ހޮވިފައިނުވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހަމަވާކަމަށް ބަލައި އިންޓަވިއުކުރެވުނުނަމަވެސް އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ

ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮ 
ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިޔާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ  ގޮތުގެމަތިން، އެ މަޤާމަށް މީހުން 

ނީ މުޙައްމަދަށް ލިބިފައިވަ ލިބިފައިނުވާތީ )ސުރުހާން އޭނާއަށްމާކްސް  30ލިބެންޖެހޭ % ދަށްވެގެން
ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ  ( އާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތުގ%28ެ

 މި ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ކިހާ  ފިޔޯރީ ސްކޫލުގެ ލިޔުމުގައި
ނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތުމުން، މަޤާމުގެ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 1ޝަރުޠުތަކުގެ ދުވަހަކަށްކަން ކަ

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު  އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ 6ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއާ ގުޅޭ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ  ކުރެވެން ނެތުމުން ކަމަށް ގދ.ފިޔޯރީ

ޝަރުޠުތަކުގައި   ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓެއް، މަޤާމުގެ އެހެން ޝަރުޠެއް ހަމަވާ ތެރެއިން

ޑިސެންބަރު  27މަޤާމަށް  ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ
ޝަރުޠު  ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ފަރާތެއްގުޅިގެން  އިޢުލާނާ ގައި ކުރ2017ި

އަނެއްކާވެސް  ގައ2018ިޖަނަވަރީ  24 އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު، ހަމަވާ ފަރާތްތަކާ
އިސްވެދެންނެވުނު އަދި އެމަޤާމަށް ނުހޮވޭކަމުގެ ލިޔުން  އެމަޤާމަށް އިޢުލާނު ކުރި ކަމަށާއި،

އެއިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، އެލިޔުމުގައި،  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފަރާތާ 
ށް މާކްސް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ވަރަ އިންޓަވިއުއިން ލިބެންޖެހޭ

 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލުމުން ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނުކަން އެންގި ނަމަވެސް  ވަނ2ައަދި 
އެޕްލިކޭޝަން  ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ތަކުރާރުކޮށް ބުނުމަކީ ވަކި  ކުރުމަށްފަހު ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ފޯމު ބަލައިގަނެ އިންޓަވިއު
ބުނާ  ކުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމެއް ކަމަށް ފަރާތަކަށް އެވަޒީފާ ދިނުމަށް މަސައްކަތް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކުން  ނުވާތީއާއި ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި  ލިބިފައި އޭނާއަށްކަ
 ހަމަވާކަމަށް ބަލައި އިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ބެލި ބެލުމުގައި، ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޝަރުޠު

ސްކޫލުގެ ލިޔުމުގައި އޭނާ އެ  ސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފިޔޯރީ މަ
 ކަމަށްވާއިރު، އެ މަޤާމަކީ ކޮން " އޮފިސަރ ޓްރޭނީ" ލިޔެފައިވަނީ ސްކޫލުގައި އުޅުނު މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައި

އޮފިސަރ ޓްރޭނީއެއްގެ " ރެގްރާފުގައި ރޭންކެއްގެ މަޤާމެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި، އެ ލިޔުމުގެ ފަހު ޕެ
މުވައްޒަފުން މަދުކަމުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  މަޤާމުގައި ހުރިނަމަވެސް ސްކޫލުގެ އިދާރީ

ކުރަމުން އަންނަ ހީވާގި  ން ފެށިގެން އެޑްމިންއާ ގުޅުންހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 2008 އޭނާއަކީ
ގެ މަޤާމަކީ " އޮފިސަރ ޓްރޭނީ " ސްކޫލުގައި އުޅެފައިވާ ތުމުން އޭނާ އެމިހެން އޮ" މުވައްޒަފެކެވެ.
އޭނާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަކުންކުރެ ދާއިރާއެއްގެ މަޤާމެއް ނޫންކަން އެނގޭތީ، އިޢުލާނުގައި

އޭނާއަށް ދެވިފައިވާކަމަށް  ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ބެލުމަށްފަހު، ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމުގެ ލިޔުން
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް  ޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއިގދ.ފި
އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު މި  ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ، ބަލާއިރު

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

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

 މައްސަލަ

ގެޒެޓުކޮށްފައިވަނީ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އައު އުސޫލު  ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ އެދުރުވެހި ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓްތައް
ގައި  2016ޑިސެންބަރު  06ގައިކަމަށްވާތީއާއި އެ އުސޫލުގެ ދަށުން  2016އޮގަސްޓު  29

ދޫކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ އެ ޢިމާރާތުން ހުސްވެފައިވާ ފްލެޓްތައް އެޑިޔުކޭޝަން

ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާ  މާލެ ވިލިނގިލީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ވ.އެދުރުވެހި 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހުގެ ފަހުގެ  2016މަށްފަހު އެކުލަވާލު  ބެހޭގޮތުން އައު އުސޫލެއް 

 2017ފްލެޓަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ތާރީޚެއްގައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މަކަށް ނުވާތީއާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރު ކަމަށްވާތީއާއި އެތަނުގައި ހުރި ހުރިހާ ފްލެޓްތައް އަލުން
 2ކޮޓަރީގެ  3ފްލެޓާއި  4ކޮޓަރީގެ  2ފްލެޓާއި  10ކޮޓަރީގެ  1ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިއޮތީ 

ޕޮއިންޓް  ގުރުއަތުލުމަށް ދަޢުވަތު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުންވެސް އެންމެމަތިން ފްލެޓްކަމަށްވާތީއާއި
އެކަށައެޅުމުގެގޮތުން ކޮންމެ  ނަށާއި އޭގެ އިތުރަށް ވެއިޓިންގ ލިސްޓުލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން

މީހުންނަށްކަމަށްވާތީއާއި އެގޮތުން ދަޢުވަތު  10 ކެޓަގަރީއަކުންވެސް ޕޮއިންޓުގެ ތަރުތީބުން އިތުރު 
ކޮޓަރީގެ  3މީހުންނަށާއި  14ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް  2މީހުންނަށާއި  20 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް 1ދީފައިވަނީ 

ނިންމާފައިވަނީ،  މީހުންނަށް ކަމަށްވާތީއާއި ވެއިޓިންގ ލިސްޓެއް ތަރުތީބުކޮށްފައި ބާއްވަން 12ލެޓަށް ފް
ނޑައަޅާފައި ބޭއްވުމުގެ  އަލުން އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ހުސްވާ ފްލެޓްތައް ދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

ހުސްވެފައިވާ  އެދުރުވެހިން" ފޮނުވާފައިވާއެކު އަކާސިޓީ ގޮތުންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ 
ވަނަ  9.2ގެ " ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާގޮތުން އެޑިޔުކޭޝަން  3އުސޫލުގެ  ނަންބަރުން އެނގޭތީއާއި އަލަށް އެކުލަވާލި
ފުރުޞަތު  ތްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެތަނުން ފްލެޓަށް އެދުމުގެދާއިރާގައި ޚިދުމަ މިނިސްޓްރީގެ 

މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުން އެ 6އޮންނާތީއާއި އަދި އެ އުސޫލުގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި  3ތެރެއިން އެ އުސޫލުގެ  ގޮތުގައި ދާއިމީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ

މުވައްޒަފުންނަށް އިޢުލާން ކުރުމަކާ ނުލައިވެސް އެތަނުން ފްލެޓް  ވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ބަޔާންވެގެން 
ހުށަހެޅި  އިޚުތިޔާރު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާތީއާއި އެކަން އެހެން އޮތްއިރު، ޝަކުވާ ދޫކުރުމުގެ

ކަމަށްވެފައި، އެ  މުވައްޒަފުން ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މީހުންނަކީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ
ބައެއްކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި،  މުވައްޒަފުންނަކީ ކުރިއްސުރެ އެތަނުގައި ތިބި

 އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ހުސްވެފައިވާ ފްލެޓްތައް ކަމަށްވުމާއެކު އެ މުވައްޒަފުން  އެތަނުން ދޫކުރުމަށް
އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ބެލެވެން އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، އެތަނުގައި ތިބީ އެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް

ޢާންމުކުރިފަހުން އެ  އެޕްރީލް ހިސާބުގައި ފްލެޓްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އައު އުސޫލު
އެފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެތަނުގައި

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ތަންތަން  އެޕާޓްމަންޓްތައް ހުސްކުރަން އަންގާފައިވާ
ސަބަބުން ބާކީ ވެއިޓިންގ ލިސްޓްގައި ތިބި  ހުސްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ

 މައްސަލަ ބުނާ  ކަމަށް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ
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ނަގާފައިވާ މީހުންނަކީ އެތަނުން ފްލެޓެއް  ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ވެއިޓިންގ ލިސްޓަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޔަކަށްވާތީއާއި މި  ހުސްވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހުސްވާ ފްލެޓް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކަ

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

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި  ންމީއެވެ.ކަ

ވަނަ  2016އަދި  2015ވަޒީފާއަކަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ށ.މިލަންދޫ ބުރާންޗުގެ އެއްވެސް 
ނަގާފައިނުވާކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ފަރާތް 2މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރު 

ވަޒީފާތަކަކަށްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ހަމަޖެއްސީ ކޮން  ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވުމާއި، އެމީހުން
ގޮތެއް  ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ ނެތުމާއި، ޝަކުވާ

ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  )ކޮރަޕްޝަން 2000/2ނެތުމުންނާއި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،  ދަ ކޮރަޕްޝަންގެޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނ1ަ)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަމައްސަލައެއްކަމަ  ނިންމީއެވެ. ށް ކަ

ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ށ.މިލަންދޫ ބުރާންޗަށް ގިނަ
އަހަރު އަލަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި،  ވަނަ 2016ވަނަ އަހަރާއި  2015ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވަނީ ކަމަށާއި،  ހިމެނޭ ފަރާތެއް 2އޭގެ ތެރޭގައި 

 ބުނާ މައްސަލަ  ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގެ ނުފޫޒާއި ބާރުން ކަމަށް

32 

ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ސ.ހުޅުދޫ އާރުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ފަރާތުން ބިޑު  06ގުޅިގެން އިޢުލާނާ  ގައި ކޮށްފައިވ2017ާޑިސެމްބަރ  25 އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ
ކޮށްފައިވާކަން  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އޭގެކުރިންވެސް އިޢުލާނެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި މި

ނޮވެންބަރު  25ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މުގެ މަސައްކަތް ކުރާނޭސ.ހުޅުދޫ އާރުގެ މަރާމާތު ކުރު
ޑިސެންބަރު  27ވަނަ ފަހަރަށް  02އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް  ގައި ފުރަތަމަ ކުރ2017ި
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތަޖުރިބާއެއް ނެތް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގައި ކުރ2017ި
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 05ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ތަޖުރިބާއަށް  އެނގޭތީއާއި ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މާކުސް ދިނުމަށް
މާކުސްކަމަށްވާތީއާއި  65ފައިނޭންޝިއަލް އިވެލުއޭޝަނަށް  މާކުސްއާއި 30މާކުސްއާއި މުއްދަތަށް 

 މާކުސްއާއި މާލީ  60އިވެލުއޭޝަން ދެ ބަޔަށް ބަހައި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަގަށް  ފައިނޭޝަންޝިއަލް
ނޑައަޅާފައިވާތީއާއި އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 05ޤާބިލްކަމަށް   ބިޑުތަކުގެ  މާކުސް ދިނުމަށް ކަ

ކޮމިޓީއިން ހަދާފައިވާތީއާއި  އިވެލުއޭޝަނެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްރީ އިވެލުއޭޝަން
ވަކިވަކިން މާކުސްދިނުމަށްފަހު ޖުމްލަ ނަތީޖާ ހެދުމުން  މެމްބަރުން 05އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 

ހިސާބުކުރުމުގައި  މްލަ ނަތީޖާގޮސްފައިވަނީ ޒޯހާ އިންވެސްޓްމެންޓްކަމަށްވާތީއާއި ޖު ވަނަ އަށް 01
 05އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  ކަލްކިއުލޭޝަން މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަށް އެއްވެސް މާކުހެއް ދީފައި  ފަރާތަކުން 3މެމްބަރުނ 04މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބިޑު  ފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިނުވާތީއާއި މިފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައިކޮށް

 ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް  މިއިންވެސްޓްމެންޓާ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ 

ގައި ބާއްވާފައިވާ އައްޑޫސިޓީ  2018ފެބްރުއަރީ  06ލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާތީއާއި އަދި އިވެ
 އިންވެސްޓްމެންޓާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީއާއި އެ މި މަސައްކަތް  ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި،

ގައި  2018 ބުރުވަރީ ފެ 13އިންވެސްޓްމެންޓާ ޙަވާލުކޮށް އެ އެގޮތުގެމަތިން މި މަސައްކަތް 
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއި ބީލަން ބާތިލްވާ ކަންކަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅާފައިނުވުން  މި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބީލަން، ހިމަނާފައިވާއިރު
ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  3ކުހެއް ލިބިފައި ނުވާ އެއްވެސް މާއެހެންކަމުން  ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ބިޑުތަކަކީ ޑިސްކޮލިފައި  އެފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮފައިލް ހިމަނާފައިނުވާތީ އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގައި
ބިޑުތައް ބިޑުތައް ޑިސްކޮލިފައިކޮށް، ކޮލިފައިވެފައިވާ  ބިޑުތަކެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި މި ފަރާތްތަކުގެ

މި ފަރާތަކީ ސ.ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ  ފަރާތަށް ކަމަށާއި، އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި
ކުންފުންޏަކުން ގެރެންޓީ ޕްރައިވެޓް ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ އަށް  ކުރީގެ ކައުންސިލަރެއް

 ނާ މައްސަލަ ކަމަށް ބު ދީފައިވާ 
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މަސައްކަތް ވަނައަށް އައިސްފައިވަނީ  01އިވެލުއޭޓްކުރުމުންވެސް  މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
 އެ ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މާލީ ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓްކަން

 އްކަމަށް ޝަކުވާގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ސިޓީއެ އިންވެސްޓްމެންޓުން
ކަރުދާހުގައި  ބުނެފައިވީނަމަވެސް މާލީ ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު

ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެހެންކަމުން މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ސިޓީ
ނޑައެޅު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ  މުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ފަރާތެއް ކަ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ ) 2000/2ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި  ންމީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިމާރާތަކީ  ހިންގިރެސްޓޯރަންޓު  ނަމުގައި ހިންގަން ފެށި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ކ.މާފުށީގައި
 ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީންކ.މާފުށީ 

 މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ  ޢިމާރާތެއްކަމަށްވާތީއާއި އެ ޢިމާރާތުގައި
ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގި އިމާރާތް  ކުންފުންޏާއި  ފަރާތުން ރެސްޓޯރެންޓެއް ހިންގަމުން ގެންދިޔައީ އެ 

ކޮމިޝަނަށް  ލިޔެކިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ހެދިގެން ނޫންކަމަށް ދެމެދު  ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތާ 
 މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި  މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދި ފާހަގަކުރވެވިފައިވާތީއާއި،

މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  ށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި ނަމަވެސް،ސިޓީއާއެކުވެސް އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ހު
އެ ރެސްޓޯރަންޓް ހުންނަ  ހިންގަމުން ގެންދާނީ  އެތަނުގައި ރެސްޓޯރެންޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން 

ކަމަށް  އެތަން ދޫކޮށްގެން  ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ ކުންފުންޏަށް ންއިމާރާތް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތު 

ކުރުމަށް  ވިޔަފާރި ރެސްޓޯރަންޓަކަށް  ކ.މާފުށީގައި ފެށި އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި 
ކުންފުނީގެ ނަމުގައި  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އަދިވެސް އެ 05ދީފައިވާ 

ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ  ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަން ކުރަމުންދަނީ މާފުށީ 
 ބުނާ މައްސަލަ  ކަމަށް ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން 

34 
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ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލިބުނު ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކުރިޔަށް  އަހަރު  05 އެ ރެސްޓޯރަންޓަކީ އާއިފެންނާތީ
ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް، މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ  ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ގެންދިޔަ

ތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީއާއި އެފަރާ  އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އެފަރާތުން
 2010މުއްދަތަކީ  ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ލިޔުންތަކެއްކަމަށްވާތީއާއި އޭގެތެރެއިން އެއް ލިޔުމުގެ ނަން

 2011ނިޔަލަށްކަމަށްވާތީއާއި އަނެއް ލިޔުމުގެ މުއްދަތަކީ  އޮގަސްޓުގެ 2011ސެޕްޓެންބަރުން ފެށިގެން 
ގައި  2015މޭ  28ގެ ނިޔަލަށްކަމަށްވާތީއާއި އޭގެފަހުން ނޮވެންބަރު  2012 ޑިސެންބަރުން ފެށިގެން

ސައިހޮޓާ / ކެފޭ / " ދޫކޮށްފައިވާ ށްކުންފުންޏަ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މާފުށީ
އެއް މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް " ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 

 ހުއްދައިގައި ވަކި މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި މިހާރު އެ ޢިމާރާތުގައި  ފޮނުވާފައިވާތީއާއި އެ
 ގައި މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2018ފެބުރުވަރީ  27 އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ވިޔަފާރިކުރަނީ

ން ކަމަށް މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި އެހެން ނަމެއްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން 
 ނަމުގައި ހިންގަން ފެށި  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެބުނެފައިވާތީއާއި ވީމާ، 

އެހެން  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން  ހިންގި އިމާރާތަކީ ކ.މާފުށީ ރެސްޓޯރަންޓު
ޢިމާރާތުގައި ހިންގި ވިޔަފާރިއަކީ ކ.މާފުށީ  އެ، ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ޢިމާރާތެއް ކަމަށްވެފައި ކުންފުންޏަކަށް

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ނުވަތަ މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން ހިންގި  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
ގެ ނަމުގައި އެހެން ބަޔަކު ޝަކިވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނީ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ނުވުމާއެކު،

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ނުވަތަ މާފުށީ  ފާރި ހިންގުމަކީ މާފުށީ އަންހެނުންގެއެތަނުގައި ވިޔަ
 ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި
ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ  ނުވާތީ، މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 
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 ފަރާތަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. ހުށަހެޅި
 

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

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. ކަ

ދިޔުމަށް ކޮށުނު މަގުތަކުން ނެގުނު ދަރުތަކެއް  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރުތަކަކީ ކުނިކޮށްޓަށް
 ކުނިކޮށި ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނެގިފައިވާ ދަރުތަކެއްކަމަށް  ނޫންކަމަށާއި އެދަރުތަކަކީ

އެގަތުމަށް އެދި އެންމެ  ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި އެދަރުތަށް ވިއްކާފައިވަނީ
ށް އެކަން ކުރީ އެތަކެތި ނީލަން ކިޔައިގެން އެގޮތަ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށްވާތީއާއި

 އަގަށްވުރެ ރަނގަޅު އަގުތަކެއް އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި މީގެކުރިން  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 
ކަމަށްވެސް ރ.މާކުރަތު  ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވޭ ދަރުފަދަ ތަކެއްޗަށް އެކަށީގެންވާ އަގު ލިބިފައިނުވާތީ 

)ކޮރަޕްޝަން  2000/2މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި މިކައުންސިލްގެ އި
 ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ނިންމީއެވެ. ކަ

ކޮށުނު  ކުރުމަށްޓަކައި ދާދިފަހުން ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުނިކޮށްޓަށް ދަތުރު 
ބިޑަކާވެސް ނުލައި ރ.މާކުރަތު  މަގުން ނެގުނު ދަރުތައް ނީލަމަކާ ނުލައި، އަދި

ބުނާ  އޮތް ރ.ދުވާފަރު ބަޔަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް  މަޞްލަޙަތު ގެކައުންސިލްގެ ރައީސް 
 މައްސަލަ

35 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް  ހޯދުމަށް ކުރި  ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލަށް ދިވެހި ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ  ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލަށް ދިވެހި ޓީޗަރެއް
36 
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މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  3މީހުން އެދިފައިވާތީއާއި އެ  3
ހުށަހަޅާފައިވާ ބެޗްލަރ އޮފް  އޭނާމާކްސް ދިނުމުގައި  ވަނަކަމަށްވާތީއާއި 2ލިބިފައިވަނީ  ފަރާތަށް 
ދީފައިނުވާކަން  ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމަށް މާކްސް ޕްރައިމަރީ )ދިވެހި/ އިސްލާމް( ޓީޗިންގ

އެ ލިޔުމަށް މާކްސް ދިންނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މާކްސް ނުދިނީ ކީއްވެގެންކަމެއް ނޭނގޭތީއާއި
 2000/2ނާންނާތީއާއި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނަތީޖާގެ ވަނައަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް

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

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާކޮރަ  ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިންޓަވިއު  ކުރިމަތިލުމުން ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބުނެ އަމިއްލަ ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް 
އަނގަބަހުން އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް  ނޫންކަމަށް ހޮވުނީ އޭނާކުރިފަހުން އެ ވަޒީފާއަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ  އަންގާފައިވާ ކަމަށް 

 50އަކަފޫޓުގެ  3000ކޮށްފައިވަނީ  ވަނަ އަހަރު އިޢުލާން 2016ހދ.ހަނިމާދޫން ދޫކުރުމަށް 
ހަމަވާ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގޯއްޗަށް އެދި  ޠު ގޯތިކަމަށްވީނަމަވެސް ގޯތި ދިނުމުގެ ޝަރު

 އަދަދު އިތުރުކޮށް ގޯތި ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި  ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ގޯތި ދޫކުރާ
ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން

ގައި  2018ފެބުރުވަރީ  13ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓެއް ހަނިމާދޫ 172 ހަމަވާ
ބައެއް  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނޫންލިސްޓުގައި  ޢާންމު ކޮށްފައިވާތީއާއި އެ

އެ މީސްމީހުންގެ  ހެޅުމާ ގުޅިގެންފަރާތްތައްވެސް ހިމެނިފައި ނެތުމުން، އެފަރާތްތަކުން އެކަން ހުށަ އެހެން
މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ގޮތަށް  ފޯމުތައް އަލުން ބަލައި، އެ ލިސްޓަށް އެ މީސްމީހުން އިތުރުކުރާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  އެ ލިސްޓަށް އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހަނިމާދޫ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްވެސް 
ޝަކުވާ  އޭނާހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި  ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އެ ލިސްޓާ 

ފޯމު  ނަން ހިމެނިފައިނުވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި، އޭނާގެއެނާގެ ލިސްޓުގައި  ހުށަހެޅުމުން، އެ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި  ވަނަ 2016ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައި ގޯތި  100ހދ.ހަނިމާދޫން 
ނޑައަޅައި ފަރާތެއްގެ ނަން މިހާރު  172  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ކަ

 ފަރާތަކީ ވަނައިގައި ހިމެނިފައިވާ  138ކަމަށާއި، އެ ލިސްޓުގެ  އާންމުކޮށްފައިވާ 
ދަރިއަކު ލިބިފައިނުވާ މީހެއް  އިވެންޏަށްހަނިމާދޫއަށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށްފައިވާ އަދި ކަ

ހަނިމާދޫއަށް ރަޖިސްޓަރީ  ފަރާތަކީވެސް  ވަނައިގައި ހިމެނޭ  20ކަމަށާއި، އަދި ލިސްޓްގެ 
އަހަރު ކުރިން ހަނިމާދޫއަށް  06ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީގެ  ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކެލާ މީހެއް

މުން އަންނަ އަދި ކައިވެންޏަށް އެރަށުގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅެ ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށް،
ބުނާ  ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށް ނަން އެ ލިސްޓުގައި  ފަރާތެއްގެ ލިބިފައިވާ  ދަރިއަކުވެސް

 މައްސަލަ
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ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން  ޗެކުކުރިއިރު ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށާއި، ދެން އިޢުލާންކުރެވޭ 
އިދާރާއިން އޭނާއަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީއާއި މި މައްސަލައިގައި  މެނޭނެ ކަމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެހި

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

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ނޑު ގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކެފޭއަކީ  ގެ މީހާއަނބިގެ އެއްބަފާ ބޭބެ އެއްބަ
ތަނަކަށްވާތީއާއި އެތަނުގެ ކުރިމަތިން އޮތް ބިން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  ނަމުގައި ހިންގަމުންގެންދާ

ރަށުގެ އަތިރިމައްޗާއި، " ގައި މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ 2017ޖަނަވަރީ  10
 އެފަދަ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ހުސްބިންތަކާއި، ޕާރކްފަދަ ތަންތަނުގައި ގާޑިއާ

ބުނެފައިވާތީއާއި  ގެ ދަށުން ކަމަށް މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން" ނެގުމުގެ އުސޫލު  ޚިދުމަތްތަކުން ފީ
ވަނަ  7ތަރުތީބުން، އެ އުސޫލުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، ބިން ހޯދުމަށް އެދޭ 3އެ އުސޫލުގެ 

ދޫކުރެވިދާނެތީއާއި އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ  ނަގާގޮތަށް ބިން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ކުލި
 އަހަރު ދުވަހުގެ  01ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2017ސެޕްޓެންބަރު  19ނަގާގޮތަށް  އެ އުސޫލުން ކުލި

ހުއްޓުވުމާ  )ކޮރަޕްޝަން  2000/2މުއްދަތަށްކަމަށްވާތީއާއި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮ
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ނޑުގެ ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެފޭއަކުން  އެއްބަފާ ބޭބެ ހިންގަމުންގެންދާ އެއްބަ
އެކަން ހުއްޓުވުމަށް  އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ހުސްބިން ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރަމުންދާއިރު

 ބުނާ މައްސަލަ މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް 
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިމައް އެކުލެވިގެންނުވާ  ންމީއެވެ.ސަލައެއްކަމަށް ކަ

 2ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ  ލ.ގަމު މުކުރިމަގު ސްކޫލަށް އިސްލާމް ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ކުރި
މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ކަމުގައި މީހުންކަމަށްވާތީއާއި އޭގެތެރެއިން އެކަކީ 

އޮންނާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި  އިންޓަވިއު މީހުންނާ އިންޓަވިއު ކޮށްފައިވާތީއާއި  2އެ ވާތީއާއި 
 ސްކޫލުގައިކަމަށްވީނަމަވެސް، އިންޓަވިއު ބާއްވާފައިވަނީ ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މުކުރިމަގު 

ހިމެނޭ މެންބަރުންނާއި  އާލްޘާނީ ސްކޫލުގައި ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި 
މުކުރިމަގު ސްކޫލަށްވުރެ ކައިރިވުމާއެކު، އެގޮތަށް  މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބު 2 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި

ފަސޭހަވާނެތީ ޙަމަދު ސްކޫލުގެ އެދުމަކަށް ކަމަށާއި، އިންޓަވިއު އޮންނާނީ  ހަމަޖެއްސުމުން އެ މީހުންނަށް
 24ބޭއްވުމުގެ  އުސްކޫލުގައި ކަމާއި އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ގަޑިތައް ފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އިންޓަވި ޙަމަދު

ކަމަށާއި، އަދި އެ ދެމީހުން ޙަމަދު  ގަޑިއިރު ކުރިން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ދެފަރާތަށް އެންގިފައިވާނެ
ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ  ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ އިންޓަވިއުގައި

ބުނެފައިވާތީއާއި  ގޮތުގައި ކަމަށް މުކުރިމަގު ސްކޫލުންސްކޫލުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގެ  މި ދެ
ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލާ  ނަމަވެސް، މުކުރިމަގު ސްކޫލުގެ ވަޒީފާއަކާ ބެހޭ ކަންތައްތަކެއް

 ބުނެފައިނުވާތީއާއި މުކުރިމަގު ސްކޫލް ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި  ގުޅުނީ ކޮން ގޮތަކުންކަމެއް
ނޑު ެއއްބަފާ މީހެއް  ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަންމައާ ފަރާތަކީ އެއްބަ

ނަމަވެސް، އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއްވެސް  ކަމަށް މުކުރިމަގު ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި
ގެކަމުގެ ނުވަތަ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނުނު މެންބަރުންނާ ތިމާ  ފަރާތަކާ އެމީހުންނާ ނުވަތަ

ވަޒީފާއަށް އެދުނު  މަޞްލަޙަތެއް ނެތްކަމަށްވެސް މުކުރިމަގު ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި މި އެހެންވެސް 
އަދި ހެދިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެފޯމު ނުހެދި  ފޯމު A2ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

އެދި ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަންގައި  ވަޒީފާއަށް  އިވާ ފަރާތްމިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފަވަނީ 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބެޗްލަރ  ލ.ގަމު މުކުރިމަގު ސްކޫލަށް އިސްލާމް ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ކުރި 
މުއްދަތެއްގައި އެ  އަހަރަށްވުރެ ދިގު  16ދިވެހި ހަދައި އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމް / 

 ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މީހެއް 
ޕްރިންސިޕަލާއި ޙަމަދު  އެހެން މީހަކަށް އެ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި މުކުރިމަގު ސްކޫލްގެ 

ނުފޫޒު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ  ގެ ޕްރިންސިޕަލް މަޤާމުގެ ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލު 
ފުރުން ޙަމަދު ސްކޫލަށް ބަދަލުކޮށް  ފޯމް A2ކަމަށާއި، މިގޮތުން އިންޓަވިއުކުރުމާއި 

ވާދަކުރާ ފަރާތުގެ ވަރަށް ގާތް  އިސްވެދެންނެވު ފަރާތާ  އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އެ މަޤާމަށް 
 އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަކީ އަދި އިންޓަވިއުގައި ތަކުރާރުކޮށް  ބަޔަކު ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި،

ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ނޫންކަން ވިސްނައިދިނުމަށް މަސައްކަތް  އެ ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު
 ބުނާ މައްސަލަ  ކަމަށް ކޮށްފައިވާ
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މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ސޮއިކޮށްފައިނުވުމާއި، ޓީޗަރުކަމުގެ
ހުށަހަޅާފައިވާ  އޭނާ ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  1496ކޮމިޝަނުގެ 

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ ކޯސް  އިން ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ ސެޓްފިކެޓް އަދި ޑިޕްލޮމާ
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދީފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލިޔުމެއް  ލު އެނގޭނޭ ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ފަދަ ކޯހުގައި ކިޔެވި މޮޑިއުލްތަކުގެ ތަފުސީ ފިޔަވައި އެ
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  ނެތުމާއެކު ޓީޗަރ )އިސްލާމް( ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ 

ކަމަށްވާތީއާއި ނަމަވެސް ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ކޯސް  ލިޔުމުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުރުމުން 
 ވާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަން ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅަން ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު 

ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު  ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އިޢުލާނުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ލިޔުން 
   ނިންމީއެވެ.ލުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްސްކޫ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ މިކަން މުކުރިމަގު

 
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު އަދި މި 

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

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

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

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

ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަށް  ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަމިއްލަ
އެޕާޓީގެ އިސް ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ  ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓުން

 ބަލާ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވިގެން  އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން
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ނޑައަ  އެވެ.ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީކަ

 
ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވަނަ އަހަރު  2017އަދި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން   

ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާ އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓްރީ ޖެނެރަލް ގެ އެކައުންޓަށް ) 500,000.00 ތެރެއިން
ޕާޓީން ފައިސާ  އެ  ނަގުދު ފައިސާ ނެގުމަށާއި، ބޭނުމަށް އެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެޖަމާކުރުމަށްފަހު 

ކޮށްފައިވަނީ ބޭންކިންގ ރެގިއުލޭޝަނަށް ގެނެވުނު  ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ
 ފައިސާ ނެގޭ މިންވަރު މަދުވުމުންނާއި އެ ޕާޓީން ޗެކުގައި ސޮއިކުރުމަށް  ޅިގެން ނަގުދު ބަދަލަކާއި ގު

ނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ޕާޓީން ވަކިވެފައިވާތީ ޗެކު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް  ކަ
ސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއީ ބެ ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް  ކުރުމަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ކަމަށް 

 އިސްވެދެންނެވުނު ސިޔާސީ ޕާޓީއިން ނުވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި  އެއްގޮތަށް ހިނގާފައިވާކަމަކަށް
އެ ޕާޓީގެ  ކުރުމުގައި އެ ޕާޓީގެ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ޚަރަދުތައް

ދުތައް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ޚަރަ  އެ ޕާޓީގެ ބޭންކް ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރުމަށްފަހު، 
  ނިންމީއެވެ.ކުރުމަށް ދެންނެވުމަށް

 
ކޮމިޝަނުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ އެ  އަދި، މި މައްސަލާގައި އިލެކްޝަން  

އެކައުންޓުން  ޕާޓީގެއިސްވެދެންނެވުނު ސިޔާސީ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދެއްކުމުގައި  ޕާޓީން ފައިސާ
ކުރުމަށްފަހު ޚަރަދުތައް  އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ

އެއްގޮތަށްކަމަށް ނުވާތީ، މިކަން އިލެކްޝަންސް  ކޮށްފައިވާތީ އެކަން ކޮށްފައިވަނި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ
  ނިންމީއެވެ.ނައުމަށް ގެ ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް
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ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބެއް  އަށް ފޯކައިދޫ އެފްސީއިން 2015ޗެމްޕިއަންޝިޕް  50މިނިވަން 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި މި ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި ރޮސްޓްރަމްގެ  ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ރުފިޔާއާއި  ހަތްދިހަ ހަތެއް()ހަތަރުލައްކަ ހަތް ހާސް ތިން ސަތޭކަ  407,377.00މަސައްކަތަށް 
ނޑުދަތުރު ޚަރަދަށް  ސަތޭކަ ފަންސާސް(  )އެއްލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް ތިން 125,350.00ކަ

ހަތް ސަތޭކަ ދެއެއް( ރުފިޔާއާއި ކޯޗާއި  )ނަވާރަ ހާސް 19,702.00ރުފިޔާއާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދަށް 
ހާސް އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި ޓީމުގެ ހަތްދިހަ ދެ) 72,100.00ކުޅުންތެރިންގެ އެލަވަންސްއަށް 

 އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ތިން ހާސް ތިން ސަތޭކަ ހަތަރެއް ރުފިޔާ ) 173,304.86 އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް
ދެހާސް ފަސް  )ހަތްދިހަ 72,553.93އައްޑިހަ ހައެއް ލާރި( އާއި ފައިނަލް ރައުންޑް ޚަރަދުތަކަށް 

އަށްލައްކަ ) 870,387.79 ހަ ތިން ލާރި( އާއެކު ޖުމްލަސަތޭކަ ފަންސާސް ތިނެއް ރުފިޔާ ނުވަދި 
 ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރި( ޚަރަދުވެފައިވާކަމާއި، ހަތްދިހަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް ރުފިޔާ

 
އަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  2015 ޗެމްޕިއަންޝިޕް 50އަދި، މިނިވަން   

އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އިންނާއި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން ލިބުނު އެހީގެ  އިންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް
ބުނެފައިވީނަމަވެސް  ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ފެންނަން ނެތްކަމަށް ޝަކުވާގައި ފައިސާ

އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާފައިވާކަން  އެކިފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްސް ކައުންސިލްގެ
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލްތައްވެސް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން  ރެވޭ ކަމާއި އަދި މި މުބާރާތަށްފާހަގަކު

 މީގެއިތުރުން މި މުބާރާތަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ޚަރަދުކުރާނެ  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި
ޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން މަ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އެކި ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،
 

ވާދަކުރުމަށްޓަކައި އެފް.  މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ށ. ފޯކައިދޫ ޓީމު
ބޭނުންވާ އެކި އެކި ޚަރަދުތައް  އޭ.އެމުން ދެއްވި ފައިސާގެ އެހީގެ އިތުރުން އެކަމަށް

ހީއަށް އެދި އެކި ފަރުދުންގެ ގާތަށް އެ ކުރުމަށްޓަކައި ދޭތެރެ ދޭތެރެ އިން ރަށުގެ އެކި
އް މެމްބަރެ ކައުންސިލުގެ އާއި، ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްއާއި އަދިކައުންސިލުގެ ރައީސް

ނޑަކަށް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ އެކި  ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް ހިންގަވައިގެން ގާތްގަ
އެއްކުރި ކަމަށާއި، މި ފައިސާ ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކަށް  ދުވަސްވަރުމަތިން

ކަމަށާއި، މިފައިސާއިން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރެވުނު  ނުވާއަރުވާފައި
 ގޮތެއްގެ ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށާއި، މި ތިން ބޭފުޅުން ބޭނުންވި  އެއްވެސް

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  ވަގުތަކު ބޭނުންވި ގޮތަކަށް ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި،
ހޯދުމަށް )ކޮންބައެއް ކަން  ށުގެ ބައެއް ރައްޔިތުން މި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތުނިމުމުން ރަ

އަރިހުގައި އެދުމުން މިއީ ކަލޭމެންނާ  ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި، ނައިބުރައީސްގެނުބުނޭ
ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތެއް އެނގޭނީ ތިމަންނާ މެންނަށް  ބެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ފައިސާ

ބުނާ  ތަފްޞީލެއް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް  އެއްވެސްކަމަށް ބުނެ ފައިސާގެ
 މައްސަލަ
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ނޑުގައި އަޅާ ރޮސްޓްރަމްއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި  އަދި، މި މުބާރާތަށް ފޯކައިދޫ    ފުޓުބޯޅަ ދަ
 އޮގަނައިޒޭޝަންއިން ނެގުމަށްޓަކައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް

ނަގާފައިވާކަމާއި މި ތަކެތީގެ  ޓްރޭޑިންގް އޮގަނައިޒޭޝަންއިން އެތަކެތި  ދީފައިވާ ވައުޗަރަށް ސްޓޭޓް
ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހައެއް ރުފިޔާ ނުވަ ލާރި( ކަމާއި  )ހަތްދިހަ ހަތަރު ހާސް 74,996.09އަގަކީ 

ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި ލިބޭނެކަމަށް  ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން  މީގެއިތުރުން
ކައުންސިލްގެ އިދަރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި މުބާރާތަށް  ބުނެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް، ފޯކައިދޫ

 ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައި ވާކަމާއި މި މުބާރާތަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫތު  ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ 
ރުފިޔާ  ()ނުވަދިހަ އަށް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް 98,730.00މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ 

 މަސައްކަތަށްކަމާއި، ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ބޯޅަދަނޑު ވިނަނޮޅައި ސާފުކުރުމުގެ
 
ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް  އަދި، މި މުބާރާތުގެ އެކި ކަންކަމަށް  

 ދުމަތެއް އާންމުގޮތެއްގައި ޕޭމެންޓް ވައުޗަރު ހަދައި ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ އެ ޚި ކޮށްފައިވާއިރު،
އެއަރޓިކެޓްފަދަ ބައެއް  ހޯދުމަށްފަހު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް

ޙަވާލުކުރިކަން ޔަޤީންކުރެވޭނެ ލިޔެކިޔުމެއްނެތި ބައެއް  ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލް ނުހޯދައި ނުވަތަ ފައިސާ
 މަވެސް މި ޚަރަދުތައްވެސް ކުރީ ކާކުގެ ދަތުރަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި އެހެންނަ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން

ކޮއްފައިވާ ދަތުރުތަކެއްކަމަށް  އަދި ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭކަމާއި އެހެންކަމުން މިއީ
ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި މުބާރާތުގެ އެކިކަންކަމަށް 

 03ބައެއް ޚަރަދުތައް ކޮއްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި މިގޮތުން މަދުވެގެން  ޞޫލާ ޚިލާފަށް ޢާންމުއު
ޕާޗޭސް އޯޑަރ ނުވަތަ  ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ބައެއް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދާފައިވާކަމާއި

ކަމާއި އަދި މަސައްކަތަށް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ  ސާރވިސް އޯޑަރ ނުފޮނުވައި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް 
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 ތަކެތި އެ މަސައްކަތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ލިޔެކިޔުމުން  ބޭނުންވެގެން ހޯދާފައިވާ
ޗެމްޕިއަންޝިޕް  50މިނިވަން  ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި މީގެއިތުރުން 

ގޮސްފައިވާއިރު އަދިވެސް ބައެއް ބިލްތަކަށް   ފާއިތުވެގެން މުބާރާތް ނިމި އެތައް ދުވަހެއް 2015
ހިސާބުތައް ނިންމުމުގައި ގިނަދުވަސް ހޭދަވެފައިވާކަން  ފައިސާދައްކާފައިނުވާކަމާއި ޚަރަދުގެ

 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،
 
އަށް ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ  2015 ޗެމްޕިއަންޝިޕް 50އަދި، މިނިވަން   
ނޑުއެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވައި  ރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚަ  ރޮސްޓްރަމްގެ މަސައްކަތާއި ދަ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި، ބައެއް ޚަރަދުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
  ހޯދުމުގެ ޢަމަލެއް  ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި ކަމުގެ ސަބަބުން ވަކި ފަރާތަކަށް

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

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

ނޑައަ  އެވެ.ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 
 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި  އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ  

  ނިންމީއެވެ.ށްޢަމަލުކުރުމަށް ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަ
 

މުބާރާތުގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކުރި ރޮސްޓްރަމްގެ  2015 ޗެމްޕިއަންޝިޕް 50އަދި، މިނިވަން 
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ނޑު    މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއް އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން  މަސައްކަތާއި ދަ
ނޑު އެއްވަރުކުރުމުގެ  ގޮތުގައި ބަލަމުންދާތީ ރޮސްޓްރަމްގެ އްގެ މައްސަލައެ އެހެން މަސައްކަތާއި ދަ

 މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް އެ  މަސައްކަތުގެ ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 ވެ. ނިންމީއެގެންދިއުމަށް

އޭޖެންޓްކަން ހޯދުމާއި އޭޖެންޓްކަން ދޫކޮށްލުމަކީ  އެކިއެކި ބުރޭންޑްގެ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގެ
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޢްޖޭގެ ވާތީއާއި، އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިވެގެން  ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް

 އެ ކުންފުންޏަކީ  އެޖެންޓްކަން ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެމެރިކާގެ ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏަށް 
ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމެރިކާގެ ކުންފުނީގެ

 ކީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ވެންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އެފަރާތަ ފަރާތަކަށްވެފައި،
މެދުވެރިކޮށް މުދާ  ކަމަށްވާތީ، ވެންޑަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުން

ކުރެވިފައި ހުންނާނެކަމަށް  މެދުވެރިކޮށް މުދާ ޕަރޗޭސްއެކުންފުނި ޕަރޗޭސްކުރާ އުސޫލުން 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިން ބުނެފައިވާތީ އާއި މި މައްސަލާގައިއެސް.ޓީ.އޯ

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

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

ގެ އެޖެންސީގެ ކުންފުންޏެއް އެސްޓީއޯއިން އެމެރިކާގެ މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް އުފައްދާ
 ދިނުމަށްފަހު، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަދި  ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް  ރެޕްރެޒެންޓްކަން

އެކުންފުނިން  ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލޭނެގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު
ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ  ގަތުމަކީ އެސްޓީއޯގެ އިސްވެރިން އިހުމާލުވެފައިވާ އަދި

އަދި ސޭލްސްގެ އިސްވެރިން ދިވެހި  އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މެއް ކަމަށާއި، އަދިކަ
ރަނގަޅު ބްރޭންޑްތައް އަތުލަން މަސައްކަތްކުރާ  ކުންފުނިތަކުން ރެޕްރެސެންޓް ކުރަމުންދާ 

ނުވަތަ އެސް.ޓީ.އޯއިން އަންގާ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް  ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެސް.ޓީ.އޯ
 އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރި ނުދޭނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކާ ކަމަށާއި،  މުން ނޫނީއެޖެންސީ ދިނު

އަލުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކޮށް އަބަދުމެ  ކުންފުނީގެ އެޖެންސީ
 ބުނާ މައްސަލަ  ގަންނަމުންދާކަމަށް މިފަދަ ސާމާނު އިސްވެދެންނެވުނު ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަށް

42 

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލްގެ 
އެކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއިންވެސް  ތިންފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި 

ހުން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މީއިއުލާން އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކުރި  އެނގޭކަމާއި

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  ވަނަ އަހަރު ނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ 2018
ޢުލާނާ އި ވަނަ ފަހަރު ކުރި 3  ގައ2018ިފެބުރުވަރީ  11  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 ފަރާތުގެ ބިޑު ބާޠިލްވެފައިވާ ކަމަށާއި، 2ފަރާތުގެ ތެރެއިން  3ހުށަހެޅި  ގުޅިގެން ބިޑު

43 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރީ އި ނުވާތީކަމަށް ދެވަނައަށް ކުރި  ކުރިމަތިލާފައި
ދެވަނައަށް ކުރި  ހަމަނުވާތީކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި ފަރާތް 3

ފުރިހަމަނުވާތީކަމަށް  ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އިޢުލާނު
ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ،  އެންމެފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އެ އިޢުލާން

ރާތްތަކަށްވެސް ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަ އަމިއްލަގޮތުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާފައިވާ
ނުހިމަނާ  އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތުގައި އެ މާއްދާ ، ގާފައިވުމާއެކު އަން  އެޑިޔުކޭޝަންއިން 

ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް  އޮތުމުން، އެފަދަ ފަރާތްތައްވެސް ތިބުމާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް 
އިވާކަމާއި އެ ގޮތުން ކަމަށް ހިދާޔާ ސްކޫލުން ބުނެފަ ފެންނާތީ، އެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ 

 ފަރާތަކުން  3ލާންކުރުމުން، އެކަމަށް އެދި ވަނަ ފަހަރު އިޢު 3ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ 
އެ  ބިޑް ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައިކަމާއި، އެއް ކުންފުނީގެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން 3ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި އެ 

މީހާ ނޫން މީހަކު ބިޑް  ހުށަހަޅަން ހުއްދަ ދީފައިވާބިޑް ބާޠިލުކުރީ އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ބިޑް 
އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ބިޑް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި

 ހުށަހެޅި ބިޑުގައި ބިޒިނަސް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ކުންފުންޏަކުން
" ބިޒިނަސް ނޭމް ރެޖިސްޓްރޭޝަން " ރު، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިފަރާތުން ބުނެފައިވާއި

 އެ ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަން  ސެޓްފިކެޓް ހިމެނިފައިވާކަމާއި އަދި 
ބިޑް  2އަނެއް ފިޔަވައި  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އެ ބިޑް ބާޠިލުކޮށްފައެއް ނުވާކަމާއި ބާޠިލުކުރި ބިޑް

ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައިކަމާއި  އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު
ފަރާތުގެ ބިޑްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމާއި އަދި  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު

 ސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމާއި މި މަ އިވެލުއޭޝަނުގައިވެސް
ކަމަށްވާތީ، އެ އިޢުލާނަކީ  ތިންވަނަފަހަރު އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ، ކުރިން ދިން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށްގެން

 ނަމަވެސް އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތުގެ ބިޑު ޞައްޙަވުމުން އެފަރާތާ އެމަސައްކަތް 
 ލަބުނާ މައްސަ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް
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 ކަމުގައިވިޔަސް، ފުރަތަމަ ކުރާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން  މުޅިން އައު އިޢުލާނެއް ކަމަށް ބެލުނު
މާއްދާގެ )ށ( ގައި އޮންނަނީ،  ވަނަ  10.31ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އިޢުލާންކުރަންވާނެކަމަށް 

ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު  3ކަމަށްވުމާއެކު،  ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަނާޅާނަމަ 3
ފަރާތް  3އަންދާސީހިސާބެއް ބާޠިލުކުރަންޖެހުނު ކަމުގައިވިޔަސް،  ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އޭގެތެރެއިން 

 ބާޠިލުކުރެވޭ އަންދާސީހިސާބުތައް ނުހިމެނޭނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި  މަކުރުމުގައިހަ
ގެންދެވޭނެކަމަށް  ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިކަމަށް ބަލައި އެކަން ކުރިޔަށް  3ނުވުމާއެކު، 

ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު މި މައްސަލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ބުނެފައިވާތީ އާއި
ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ  2000/2

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

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

ހޯދުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް  ބ.ދަރަވަންދޫގައި އަލަށް ހުޅުވި އެއަރޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން 
މީހުން އެދިފައިވާކަމާއި  137އިޢުލާންކުރުމުން، އެ ވަޒީފާތަކަށް  ގައި 2012އޮގަސްޓު  12ލިމިޓެޑުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާތަކަށް އިޢުލާނުގައިގިނަ މީހުންނަކީ އެމީހުން އެދިފައިވާ  އޭގެ ތެރެއިން
މީހުންގެ ތެރޭގައި  59ވަޒީފާތަކަށް ނަގާފައިވާ  ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ މީހުންނެއް ނޫންކަމާއި އެހެންކަމުން،

 މީހުންނަކީ އެ ވަޒީފާތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  39މީހުންކަމާއި އަނެއް  20ހިމެނެނީ ޝަރުޠު ހަމަވާ 
ބަލައިގެންކަމާއި  މަނުވާ މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ނަގާފައިވަނީ އިންޓަވިއުއަށްމީހުންކަމާއި ޝަރުޠު ހަ
ވަޒީފާތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  މީހުންނަކީ  64މީހުންގެ ތެރެއިން  78ވަޒީފާތަކަށް ނުހޮވުނު 

 ވަޒީފާތަކަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް  މީހުން އެމީހުން އެދުނު  14މީހުންކަމާއި އަނެއް 

އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން  ބ.ދަރަވަންދޫގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ އެއަރޕޯޓަށް ގިނަ
އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުން ކުރި  މީގެ މަހެއްހައި ދުވަސްކުރިން، އައިލޭންޑް

ނޑައެޅިގެން  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ކަ
 ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް ބާކީކުރުމަށްފަހު، އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް

 ނާ މައްސަލަ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ބު

44 
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 އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެމީހުން ވަނީ ރިޖެކްޓް ކޮށްފައިކަމާއި އެގޮތުން، ހަމަވާކަމާއި ނަމަވެސް،
ކަމަށް އޭނާގެ ފޯމުގައި  އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވެގެން އެކަކު )އޭނާ އެދުނީ އިންޓަވިއު ފަސްކޮށްދިނުމަށް

 3މީހުން، ސެޓްފިކެޓްތައް ހުށަނާޅާތީ  4 ބޭނުންވާތީ ބަޔާންކޮށްފައިވޭ(، މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔަވަންދާން
ބުނާތީ އެކަކު، ޔުނިފޯމް ލާން ބޭނުންނުވާތީ އެކަކު، ދަރަވަންދޫގައި  މީހުން، މުސާރަ ކުޑަކަމަށް 

ނުކުރެވޭނެކަމަށް  ހަމަޖެއްސެން ނެތްކަމަށް ބުނާތީ އެކަކު، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް އެކޮމަޑޭޝަން
މަޢުލޫމާތަށް ބަލައި ރިފަރެންސް ޗެކުން  އަދާކުރި ތަނުން ދިން ބުނާތީ އެކަކު، ކުރީގައި ވަޒީފާ 

ގެންދަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެކަކު ރިޖެކްޓް  ފާސްނުވާތީ އެކަކު، އެޕްލިކޭޝަން އަނބުރާ
 ނިސްބަތްވާ މީހުންނަށް  ވަކި ޕާޓީއަކަށްވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން  ކޮށްފައިވާކަމާއި
ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  ޒީފާ ނުދިނުމަށް ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް އެއަރޕޯޓުން ވަ

މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮންނަނީ  ބުނެފައިވާއިރު، ދަރަވަންދޫގައި ފެށުނީއްސުރެވެސް
އެއް ކަމަކަށް ރަނގަޅު ވާހަކަ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ކައުންސިލަކަށްވާތީ، އެވާހަކައަކީ  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ

މަރުކަޒުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެއަރޕޯޓުން  ނުބެލެވޭކަމާއި އަދި ދަރަވަންދޫ ސްކޫލާއި ޞިއްޙީ
ވެރިން އައިލެންޑް އޭޥިއޭޝަނަށް އެންގިކަމަށް ޝަކުވާގައި  ވަޒީފާ ނުދިނުމަށް އެތަންތަނުގެ 

މަސައްކަތަށް  ށް ނެގުމުން އެތަންތަނުގެއެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން އެއަރޕޯޓުގެ ވަޒީފާއަ ބުނެފައިވާއިރު،
އެގޮތަށް އެދުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް  ދަތިވާނެކަމަށް އެތަންތަނުގެ ވެރިންނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނުފެންނަކަމާއި ވީމާ، މި މަްއސަލާގައި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވާ މައްސަލައެއްކަމަށް އެކުލެވިގެންނު  ނިންމީއެވެ. ކަ



 

60 
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ގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅި ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރއެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް
ގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހުންކަމާއި އޭގެ  3 މީހުންނަކީވެސް ލެވެލް 3ކުރިމަތިލާފައިވާ 

މީހުންނަށްވުރެ  2އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އަނެއް   ފަރަތްހޮވިފައިވާ  ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް
އެއް ފަރާތަށް އޭނާއަށް މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީކަމާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  އިންޓަވިއުއިން

ގެ މުއްދަތު ގޮޅީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި  GS1-MS2ޕޮއިންޓް ދިންއިރު،  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް
އެގޮތަށް  ގެ ބައިގައިކަމާއި SS1-SS5އަދަދު ޖެހުމަށްފަހު، އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ  އަހަރުގެ

އިޞްލާޙުކުރިނަމަވެސް، ނަތީޖާގެ ވަނައަކަށް  ޕޮއިންޓް ދިނުމުން ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު ތަފާތުވާކަމާއި އެކަން 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ  2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށާއި އަދި މި 

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

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ނިންމީއެވެ. އަޅައި، މި މައްސަލަކަ

ޕްރިންޓަރއެއްގެ މަޤާމަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ހިސާބުގައި ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުގެ 2018
ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް

ވަޒީފާއަށް  ގެ ކޮއްކޮ ކަމަށާއި، އެއްޕްރައިމަރީ ޓީޗަރެ އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވަނީ ސްކޫލްގެ 
ބުނާ  ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ތަޢުލީމީ ގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު މީހުން އޭނާއަށްވުރެ
 މައްސަލަ
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ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ  ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު
 އެ ދެ މީހުންނަކީވެސް ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި  ފަރާތެއްކަމާއި، 2ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ، 

ދެމީހުން ކަމާއި  ވަނަ ޝަރުޠު ހަމަވާ 2އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން 
 ފަރާތާ ވަޒީފާއާކުރިމަތިލި އަނެއް  އެންމެ ފަރާތަކަށްކަމާއިނަމަވެސް، އިންޓަވިއުކޮށް މާކްސް ދީފައިވަނީ 

އެ ވަޒީފާއަށް އިންޓަވިއުކުރެވުނު ފަރާތް އެނގެން ނެތްކަމާއި އަދި  އިންޓަވިއު ނުކުރީ ކީއްވެގެންކަމެއް
 އޯލެވެލްއާއި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ހިމަނައިގެން  ޝަރުޠު ހަމަވަނީ ޖީސީއީ

 01ނުދެވޭނެކަމަށް  ކަށް ޕޮއިންޓްކަމަށްވާއިރު، އަދި ޝަރުޠު ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރާ ސެޓްފިކެޓްތަ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް " ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ 2013އެޕްރީލް 

ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް  ދޫ ސްކޫލުގެ ސްޕޯޓްސް ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ށ.ފޭ 2017
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް  މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ފެންވަރު  އޭނާއަށްވުރެކޮއްކޮ ކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާއަށް އްގެ ޓީޗަރެ ސްކޫލްގެ ހޮވާފައިވަނީ އެ
 ބުނާ މައްސަލަ  ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށްރަނގަޅު ކުދިން 
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ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ ވަނަ ނަންބަރުގެ  7.2މި ލިޔުމުގެ " މިންގަ
ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި  ޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް އެ ސެ އޭނާގެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  )ހ( ގައި

 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު  2018ފެބުރުވަރީ  11ހޮވިފައިވާކަން އޭނާއަށް އަންގައި  އެ ވަޒީފާއަށްއޭނާ އަދި 
މައްސަލައިގައި ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުން  ސްކޫލަށް ނުކުމެ ސޮއިކުރުމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި ވީމާ، މި

ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ،  ށްފައިވަނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންޢަމަލުކޮ 
އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  މިކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްގެން 

  ނިންމީއެވެ.ސްކޫލްގައި ދެންނެވުމަށް ށ.ފޭދޫ 

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

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

 އެވެ.ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީކަ

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  ސާފުކޮށްރ.މާކުރަތުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައި 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި  މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމަށް ރ.މާކުރަތު  06ކުރުމަށް 

އިންޓަވިއުކުރުމުން މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ
ނުކޮށް، އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ހޮވިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލް  ރައީސް ބޭނުންވާ ބަޔަކު 

 3ގައި ބޭއްވި މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ  2018ޖަނަވަރީ  31މީހުންގެ އުޞޫލު  ކުނިކަހާ
ވަޒީފާއަށް  ވަނަ ޖަލްސާގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ 31ދައުރުގެ  ވަނަ

ކަމަށާއި، އެ އުޞޫލަށް  ގައި އަންގާފައިވާ  2018ފެބްރުވަރީ  04އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 
ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ބުނާ  ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް މީހުންނަށް އެ ވަޒީފާތަކުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް
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މާއްދާގައާއި އަދި އެތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް ކޮށްފައިވާ  ވަނަ 09އެމް.ޕީ.އެލްގެ ނީލަންކިޔުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ  ނީލަން ނިމޭނީ އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހަޅައި،" ނަންބަރުގައި، ވަނަ 05އިޢުލާނުގެ  ކަ

ނޑު  ނޑު ތަކަކާއި ދަގަ ފިލާތަކެއް ނީލަންކިޔަން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން ދަގަ
ކިޔުމަށްފަހު އެންމެ މަތީ އަގެއް  ހުޅުވާލުމުން ގިނަބަޔަކު ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ނީލަން
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ކަމަށާއި، ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނުބަހައްޓާނަމަ،  ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އެވަގުތު ބެހެއްޓި ފަރާތަކަށް
" އެމުދަލެއްގެ ނީލަން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ހެއްޓި މީހާ ނުހިމަނައިފައިސާ ނުބެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާތީ، އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
 ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ 2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި

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

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

  
މުދަލަށް ހުށަހެޅި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނީލަންކީ ގައި ކުރ2018ިފެބުރުވަރީ  07އިން އަދި، އެމް.ޕީ.އެލް 

އެނގޭނެ ލިސްޓެއް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި  އަގުތަކާއި އެ އަގުތަށް ހުށަހެޅީ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކެއްކަން 
ކޮންމެ ނީލަމަކާ ގުޅިގެން އެފަދަ ލިސްޓެއް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި އެ  ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ،

ފަރާތްތަކާއި އަދި  އެ ނީލަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެމް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވި  ލިސްޓުގައި
ތެއް ހާޒިރުވާނަމަ، އެފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، ފަރާ  ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އިތުރު

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ މަތިން އަގު  މަޤާމު އަދި ސޮއި ހިމެނުމަށާއި،
 09ގެ "ގަވާއިދު  މުދާ ނީލަންކިޔުމުގެ " ފަރާތަށް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ވަގުތުން ނުދެއްކިގެން ހުށަހެޅި

އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނީލަން  ފައިވާގޮތުގެ މަތިން ދެވަނައަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް 
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު، އެކަން ލިޔެކިޔުމުން  ކާމިޔާބުވެފައިވާކަމަށް އެމް.ޕީ.އެލްއިން

މަތިން އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ސެކިއުރިޓީ  ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ، އެންމެ
އެމް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން  ފައިސާ ވަގުތުން ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، އެ ނީލަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޕޮސިޓްޑި

ނިންމާލުމަށްފަހު ފަހުން އެ މުދާތައް ހަލައްކަ  މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން ނީލަން  1.4ކަމަށްވާ 
 މައްސަލަ. ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލިކަމަށް ބުނާ
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ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ފައިސާ ނުދެއްކުނުކަމަށް  ހާޒިރުވެ ތިބޭ މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށް އެކަން 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ މަތިން ހުށަހެޅި  ގެއެމް.ޕީ.އެލް، ފަރާތުގެ ސޮއި ހޯދުމަށާއި ފައިސާ ނުދެއްކުނު
އަގު  ހުށަހެޅި އަގުގެ ފަރަގު ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، އެންމެ މަތިން އަގާއި ދެވަނައަށް

ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން އަގު  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ވަގުތުން ނުދެއްކިގެން 
 ކާމިޔާބުވެފައިވާއިރު، ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ށް އެ ނީލަންހުށަހެޅި ފަރާތަ

އަގަށްވުރެ ދަށުން  އަގަށްވުރެ މަތިން އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވުމަކީ  އެތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކެއް

ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ޠަބީޢީ  އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް ވެދާނެތީ، އެފަރާތްތަކުގެ 
 ގޮތުން ޚާއްޞަ ރޭވުމެއްގެ ދަށުން އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން  ވާދަވެރިކަން ނައްތާލުމުގެ

އުނިކަން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު  ލިބެންވީ ފައިދާއަށްމަސައްކަތްކޮށްފާނެތީއާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް 
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ފުރުސަތުނުދިނުމުގެ  އޮތަތީ، ނީލަމުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކޮށް،

 މުދަލުގެ ބާވަތަށާއި ނީލަން ފެށޭ އަގަށްބަލައި، ނީލަމުގެ އަގަށް ފަހަރަކު  ގޮތުން، ނީލަމުގައި ވިއްކާ
ނޑައަޅައި އެކަން  ވަރެއް )މަދުވެގެން އަދި ގިނަވެގެން ހުށަހެޅޭނެ އަގެއް(އިތުރުކުރެވޭނެ ވަކި  ކަ

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކާމެދު  އިޢުލާނުގައި ހިމެނުމަށާއި، ނީލަންތަކާ ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީ 
 ނީލަމަށް ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނޭކަން ނީލަން ފެށުމުގެ ކުރިން  ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެފަދަ
ފިޔަވަޅެއްއަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ،  އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު އެފަދަ،  އެންގުމަށާއިހާޒިރުވެތިބި ފަރާތްތަކަށް

ތަފްސީލް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަލުން  ފިޔަވަޅުއެޅުނު ފަރާތްތަކާއި، އެޅި ފިޔަވަޅުގެ
ނޑާއި  ނީލަން ކިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ދަގަނޑު ފިލާތައް ވިއްކާލުމަށް  އިޢުލާނުކޮށްގެން ދަގަ

  ނިންމީއެވެ.އެމް.ޕީ.އެލް( އަށް އެންގުމަށް) ލިމިޓެޑް
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 މިމައްސަލައިގެ ޝަކަވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 
ކަމަށާއި، އެ  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  01ފެށިގެން އިން  2017ޖުލައި  05ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ސޮއިކުރާ ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށާއި، އަދި  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރީގައި
ނޑައަޅާފައިވަނީ  މަސައްކަތް ކުރާނެ ވަކި ގަޑިތަކެއްވެސް ނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި ކަ ކަ

ނޑުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، އެ މަސައްކަތް 6މަދުވެގެން  ލަކުދުވާ  އޭނާާއ  ގަޑިއިރު ކުނިގޮ
މަހަކުވެސް ބިލް ފޮނުވުމުން ފައިސާ  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި، ކޮންމެ

ފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކޮށް  ދޭގޮތަށްކަމަށާއި، އަދި އެއީ ކޮންޓްރެކްޓް 
ނުފެންނަކަމަށާއި،  މެދުވެރިކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމަކީވެސް މައްސަލައެއް ކަމަކަށް އެހެން މީހުން

ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް ސިވިލް  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތް ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 
މީހަކު ހޯދުމަށް  3މިސްކިތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ  އުސޫލުން ސަރވިސް ވަޒީފާގެ ވޭޖް ކޮންޓްރެކްޓް

ހޮވިފައިކަމަށާއި،  ވަނީ އެ ވަޒީފާއަށްއޭނާ އެދި ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން  އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް
ވަޒީފާއެއްކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން އޭނާ  އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް  01އެ ވަޒީފާއަކީ 
 ގައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތް ޢާންމުކޮށް އޮންނަނީ  2018މާރިޗު  05ފަށާފައިވަނީ 

ގަޑިއިރު ކުރުމަށް  6 ނަމާދުވަގުތާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާތީ، ކުނގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ދުވާލަކު
ނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަ ދަތިވާނެ ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ދެފަރާތުން  ސްވެގެން ކުނިގޮ

ގައި ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިކަމަށް ގދ.ރަތަފަންދޫ  2018 މާރިޗު 19މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން 
 2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަދި މި  އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ، ކައުންސިލްގެ

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

ނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ގދ.ރަތަފަންދޫ ކުނިގޮ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގައި 2017މޭ  14ގދ.ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ހާޒިރީގައި ސޮއިނުކޮށް   މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ އަދި  ފަރާތްޙަވާލުކޮށްފައިވާ  އެ މަސައްކަތް
އިދާރާއަށް ބިލް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި  ކައުންސިލްގެ
 ގދ.ރަތަފަންދޫ ''މަސްޖިދުއްރަޙްމާން'' މިސްކިތަށް މަސައްކަތުމީހަކު ހޯދުމަށް  ހަމައެއާއެކު

ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށްވެސް  އިޢުލާނާ  ގައި ކުރ2018ިފެބުރުވަރީ  05ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
ވަޒީފާ އޭނާއަށް ލިބުނުފަހުން  ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް

 ބުނާ މައްސަލަ އަންހެނުން ކަމަށް ކުނިގޮނޑު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަނީ އޭނާގެ
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ ންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށްކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެ   އެވެ.ކަ

ހުށަހަޅައިގެން ހޯދުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އިތުރަށް ލޯނު  ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ޝަރީއަތަށް
 ހޯދުމަށް ފަހު މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ދޫނުކުރުމަށާއި އެފައިސާ

  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް

، އެހީ ގަވާއިދުން ނުދައްކާނަމަ ފަންޑުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ފައިސާގެޅ.އަތޮޅު 
ނަސޭހަތްތެރިވެ، ޖެހިޖެހިގެން ދެމަހު ނުދައްކައިފިނަމަ  ފުރަތަމަ މަހު ނުދެއްކުމުން ލިޔުމުން 

މަހު ނުދައްކައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާއާއެކު  އަދި ޖެހިޖެހިގެން ތިން ލިޔުމުން އިންޒާރުދީ،
 ވަނަ  7ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޅ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފަންޑުގެ ގަވާއިދުގެ  މައްސަލަ

އޮޅުވެލިފުށީ  އްދާގެ )ރ( ގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް، މިފަންޑުންމާ
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް  ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އެހީގެތެރެއިން އަނބުރާ

ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ  ހޯދުމަށް އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލުން އެދެވޭ މަސައްކަތެއް
ގެ ނިޔަލަށް  2014ސެޕްޓެންބަރު  އިން ފެށިގެން  2005ށާއި، އެގޮތުން އޮގަސްޓު ކަމަ

ރައްޔިތަކަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް 164 10 ޅ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފަންޑުން އޮޅުވެލިފުށީގެ 
ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން )395,000.00 ދޫކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ
)ނުވަދިހަހާސް 90,098.00ފަރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ  04އެކު  ޚިދުމަތުގެ އަގާއި 
ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް އަނބުރާ  2014ޖޫން  14ރުފިޔާ ރުފިޔާ  ނުވަދިހަ އަށެއް(
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  7ޅ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފަންޑުގެ ގަވާއިދުގެ  ލިބިފައިނުވާއިރު،

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން، ފައިސާ ނު އެކަށީގެންވާ  ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށްކަ
ކަމަށާއި، އަތޮޅު ފަންޑަށް  ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވަ

ޒިންމާތައް ކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރަމުން  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ އެންމެހާ
، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަންޑު ހިންގުމަށް ނުލިބި ނުދާނަމަ، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ދަތިވާނެކަމަށް 
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ލ.މާމެންދޫގައި ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް  ގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އް ފައުންޑޭޝަނެ
 ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން،  ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ

)ހަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ(  6,500,000ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށްވާތީއާއި މި މަސައްކަތް
ގައި  2017 ފެބުރުވަރީ 08ކަމަށްވާތީއާއި ލ.މާމެންދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި  ރުފިޔާއަށް

މިސްކިތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން މަސައްކަތުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އެކުންފުނިން
ގައި  2017ސެޕްޓެންބަރު  07، އެނގޭއިރު، މިސްކިތް ޙަވާލުކުރިފަހުން ހޭންޑް އޯވަރ ސަރޓިފިކެޓުން

މަށާއި ނަންބޯޑު މިމްބަރު ގަތު ޙަވާލުކޮށްގެން މިސްކިތުގެއެކުންފުންޏާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  އެހެން
ނުވަދިހަ ނުވައެއް  އަށްޑިހަ ހާސް އަށްސަތޭކަ) 80,899.20 އަދި މިހުރާބުގެ ކެލެގްރަފީ ބޯޑު ހެދުމަށް

މިސްކިތްތަކަށް  ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީއާއި މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރުފިޔާ ވިހި ލާރި(
ފަންޑު ކޮމިޓީން ނިންމައިގެންކަން  ރަދުކޮށްފައިވަނީއެހީވާ ވަޤުފް ފަންޑުންކަމާއި، އެ ފަންޑުން ޚަ

މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާ ވަޤުފް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާ  މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި
 ޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އިސްވެ  މަސައްކަތްތައް ކުރުވަން 

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް  ސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދައުލަތުގެދެންނެވުނު މަ
ފަރާތަކުން  03މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނީ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް މި 

ހުށަހެޅުމަށް އެދި ނަމަވެސް، ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްޓަކައި ކޯޓޭޝަން  ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީއާއި
 3ހޯދާފައިވަނީ  ފަރާތަކަށް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާފައިވާކަމެއް އެނގެން ނެތުމުންނާއި ކޯޓޭޝަން  އެއްވެސް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މަސައްކަތް ކުންފުނިން ކަމަށްވާތީއާއި މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން 
 ވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ މިސްކިތް އެންމެ ކުޑަ އަގުކަން  ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

މަސައްކަތަކަށްވާތީ މި  އަށްވާވަރުގެ %1.2އިމާރާތްކުރުމުގެޖުމްލަ އަގަށް ބަލާއިރު އެއަގުގެ 
ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން 2000/2މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަށުން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިސްކިތުގެ  ގެ ހިލޭ އެހީގެ އް ފައުންޑޭޝަނެލ.މާމެންދޫގައި 
ފަންޑުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ  އިތުރު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މިސްކިތު 

ކުރުމަކާނުލައި، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ކުރުވާފައިވަނީ އިޢުލާންމަސައްކަތްތައް 
ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައި އެންމެ ކުޑައަގު  3ހޯދުމަކާ ނުލައި،  އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ

 ވަކި ފަރާތެއް އަތުން ހޯދައިގެން އެކޯޓޭޝަންތަކުގައި  ގެކޮންޓްރެޓަރު މިސްކިތުގެ
ނޑު ޖަހައި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށްއަމިއްލައަށް ސޮއިކޮށް އެޕް ފޮނުވައިގެން  ރޫވަލް ތައްގަ

ލިބޭ ގޮތަށް ދައުލަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް  ކަށް މަންފާތަ ވަކިފަރާ އޭނާކަމަށާއި، މިއީ 
 ބުނާ މައްސަލަ ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް
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ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޕްޝަންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަ
 ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13

މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
ނ  މީއެވެ.ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންޑައަކަ

 
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް  އަދި، މިކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދަޢުލަތުގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ ކުރިމަގުގައި މިފަދަ
 ދެންނެވުމަށް  ލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައިގޮތުގެ މަތިން ޢަމަ  އެއްގޮތްވާ 
 ނިންމީއެވެ.

އަގު ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީއާއި އެ މަސައްކަތް  ފަރާތަކުން 3އެ ޙަފްލާއަށް ކެއުން ތައްޔާރުކުރުވާފައިވަނީ 
އެފަރާތުން ނަމަވެސް،  ފަރާތާކަމަށްވާތީއާއިއެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީވެސް 

ނުހުންނަ ކަމަށާއި، ދުވާފަރުގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަނެއް  ކިޔާ ވިޔަފާރިކުރާ ނުވަތަ ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ
ކިޔާ ތަނެއްކަމަށް ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ  އެހެން ނަމެއްއެ ނަމާ ގާތް ކުރާ  ންނަނީ އެރަށުގައި ހު

އޮންނަ ތަނެއް  މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި އެތަނަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އިދާރާއިން
އާއި ވަގުތީގޮތުން ތަނެއްކަމަށްވާތީ ނޫންކަމަށްވާތީއާއި އެއީ އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ

ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭނީ ހުއްދަ ނަގައިގެންކަމަށް މިނިސްޓްރީ  ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުންވެސް އެ
 ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ  2014އޮކްޓޫބަރު  29ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން  އޮފް ހެލްތުގެ ހެލްތް

ނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު  ސާފުތާހިރުކަމުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ " " މިންގަ
 ޙަފްލާއަށް ކެއުން ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި  ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  5ގެ 

ދަނިކޮށް، ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ  ކެފޭ ހިންގަމުން 2ރ.މާކުރަތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން 
ވަނަ  25ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ ރ.ދުވާފަރު  މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ގެރައީސް 

ބުނާ  މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފްލާއަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަހަރީ ދުވަހުގެ
 މައްސަލަ
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ކައުންސިލުން  ފަރާތަކީ ކަތުގެ ބިލް ހުށަހަޅާފައިވާމަސައްއަގު ހުށަހެޅައި  އަދި ތައްޔާރުކުރުމަށް 
 އޭނާ އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ރައިގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ނުވާތީފިހާ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ

 ފަރާތުން ކަމެއް އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އެ ފިހާރައިގެ ވެރިމީހާގެ ނަމުގައި،  ފިހާރައިގެ އެރުގައި ދުވާފަ
ކަމެއް، ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއް  ގެއެއް ކަމެއް، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަކީ ނޭނގޭތީއާއި އަދި

ތަނެއް ކަމެއް އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެސް ނުވާތީއާއި  ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ކުރިން  އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވާވަރަށް ނުހޯދައި، އެހެންކަމުން،

ހުރި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް  ނާތީއާއި އަދި މާކުރަތުގައިބަޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެން 
ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ތަނަކުން އަގު  2ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެފަރާތަށް ، ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ
ކުރިމަގުގައި މިފަދަ   ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނެ ޖާގަ އޮތަތީ،ނާޖާއިޒު

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ  ކަންކަން ކުރުމުފައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް އިދާރާގައި

 
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2ނޫނު ނަންބަރު އަދި، މި މައްސަލައިގައި ޤާ

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

 ންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ނަ ވަނަ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހއ.ބާރަށުން ގޯތި ދޫކުރިއިރު ގޯތި  ވަނަ އަހަރުގެ 2017  ލިބުނު ގޯއްޗަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް  އެހެން ފަރާތަކަށްގޯތި އޭނާ ދޫކޮށްލުމުން  އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ލިބުނު
53 
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 އެގޮތަށް އެދުނު ފަރާތަށް އެދިފައިވާތީ ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން އެ ގޯތި  އެފަރާތުން 
މިދެންނެވުނު ފަރާތް ފިޔަވައި ދޫކޮށްލި ގޯތި ހޯދުމަށް  ގޯތި ދޫކޮށްލި ފަރާތުން ބަދަލުކޮށްދީފައިވާތީއާއި 

އިދާރާއިން  ސިލްގެފަރާތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދިފައިނުވާކަމަށް ބާރަށު ކައުން އެހެން
ގޯތި ދެ ގޯތި ކަމަށްވުމާއެކު،  ބުނެފައިވާތީއާއި އެހެންކަމުން، އެ ދެ ގޯއްޗަކީ އެއް ބުރެއްގައި ދިން 

ދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި އެ ބަދަލުކޮށް ގޯތި  ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް 
ބުނެފައިވުމާއެކު،  އެދިފައިނުވާކަމަށް ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންއެހެން ފަރާތަކުން  ގޯތި ހޯދުމަށް 

ފަރާތުގެ ބައްޕަ ބަދަލުކޮށްދެވުނު ގޯތި ހޯދުމަށްޓަކައި  އެ ގޯތި ހޯދަން އެދުނީ ކޮން ބައެއްތޯއާއި، އެ ގޯތި 
ޅި ދަންނާނީ ކޮން ބައެއްތޯ ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެ ދިންކަން ފައިސާކައުންސިލްގެ ރައީސަށް 

އިދާރާގައި  ސުވާލުކުރުމުން އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެ ގޯތި ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތާ ގުޅައި
ފަރާތުގެ  ބަދަލުކޮށްދެވުނު ގޯތި ހޯދުމަށްޓަކައި  އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދުނުކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އެ ގޯތި

ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދީފައިވާކަމަށް  ފައިސާކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ބައްޕަ 
 ފަހުން ދިން  ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވުނު ފަރާތަށް ކޮން ބައެއްކަން ނޭނގޭކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި  އެވާހަކަ ދެއްކީ

މިމައްސަލައިގެ ކާނިގަހަކާއި ރުކެއް ހުރިކަން އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި  އެހެން ފަރާތެއްގެ ގޯތީގައި 
ނޑައިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ޝަކުވާގަ ކާނިގަހަކާއި ރުކެއް ކަ

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ދަރިފުޅު )މިމައްސަލަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ހުށަހެޅިފައިނުވާ
އް ހުށަހެޅުމުން ބުނެ ބަދަލު ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާއެ ރުކެއް އެ ގޯތީގައި ހުރިކަމަށް ގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް(

 ދީފައިވާކަމަށް ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި އެ ޖަވާބުގައި  ޖަވާބުއޭނާއަށް 
ނުވަތަ އެ ގޯތީގެ  އޮންނަނީ، އަލަށް ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ ކަންމުޑި އަޅައިދެނީ އެ ގޯއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން 

ހުށަހެޅުމުން ކަމަށާއި، ގޯތިގެދޮރަށް އަރާ ރުއްގަހުގެ  ށްކަންކަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ކައުންސިލަ 
 ނިންމަނީ އެ ގޯއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ގޯތީގެ ވެރިފަރާތާ  ބަދަލުގެ ކަންކަން

ލިބުނު ގޯތި އޭނާ ދޫކޮށްލުމުން އެ  އްލަ ފަރާތަކަށްއަމިފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ލިބުނު
އެހެން ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އެދިފައިވާ  ގޯއްޗަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ގޯތި ލިބުނު

ބައްފަ  އޭނާގެ އެގޯތި ހޯދައިދިނުމަށް  ބަދަލުކޮށްދިން ފަރާތަށް  އެގޯތި ކަމަށާއި، 
ވިހިހާސް ރުފިޔާ( ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ) ރ.20000/-އަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކަމަށާއި، އަދި އެ  ޅިޔަނެއް  ކައުންސިލްގެ ރައީސަކީ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވުން ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ
ގައި  2018ފެބުރުއަރީ  27ކާނިގަހަކާއި ރުކެއް  އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ  ގޯތީގައި ހުރި

ނޑާލާފައިވާ ކަމަށް ބު އެއްވެސް ބަދަލެއް  ސަލަ ނާ މައްނުދީ ކަ
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ބުނެފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި  ވާހަކަދައްކައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށްވެސް އެއިދާރާއިން 
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2ނު ނަންބަރު ޤާނޫ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.ނިންމީ

 
ހުރިނަމަ، އޭގެ ބަދަލު  ނުވަތަ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ރުއްގަސް އެ ގޯތީގައި މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ނުވަތަ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް  ފަރާތާ ވާހަކަދައްކައިގެންހޯދުމުގެ ކަންތައް ގޯތީގެ ވެރި 
  ނިންމީއެވެ.އެންގުމަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްގެންދިޔުމަށް 

 2017މިމައްސަލަ ފާހަގަކުރުމުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓުކުރުމަށް ދިޔަ އޮޑިޓް ޓީމުން 2016
ޤަވާއިދުން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުންދާކަމަށާއި  އިން ފެށިގެން މިދެކޯޑަށް ލިބޭ ފައިސާ

 107,205.00ޓްރާންސްފަރ ނުކޮށްހުރި ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ދެކޯޑަށް ލިބި  2017އެގޮތުން 
ބޭންކް އެކައުންޓަށް  ގައި ޕަބްލިކް 2018މާރިޗު  13އެއްލައްކަ ހަތްހާސް ދުވިސައްތަ ފަހެއް( ރުފިޔާ )

 އިދާރާއިން ފޮނުވި ނަންބަރު ސިޓީގައި  ޖަމާކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ގދ.މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ
ހުއްޓުވުމާ  )ކޮރަޕްޝަން 2000/2އި ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މި މައްސަލައިގަ

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

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

 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ
ދަށުން ޕަބްލިކް ބޭންކް  މާއްދާގެ  ވަނަ 13)ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް

އިދާރާއިން ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ ވިޔަފާރިފީއާއި  މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ 
 ޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ ގެ ނި 2017އޮކްޓޫބަރު  05ވިޔަފާރިފީގެ ގޮތުގައި  އިމްޕޯޓް

އެކައުންޓަށް  ނުވަދިހަ އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް) 91,940/-
ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ  ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި )ހުވަދުއަތޮޅު

 FIN-2018-12(D)  (05ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް 2016އިދާރާގެ 
ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން  އޮޑިޓްގައި" ( ރިޕޯޓުގައ2018ިފެބްރުއަރީ 

-123ވަނަ ނަންބަރު( ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ނަންބަރު  1ސުރުޙީގެ " ލަފާ ދިންގޮތް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމަށް ( 2018 ފެބުރުވަރީ 21) C3/416/2018/1 މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
އޮޑިޓުކުރުމަށް ދިޔަ އޮޑިޓް ޓީމުން މިމައްސަލަ  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ 2016ޙަވާލާދީ 

ފެށިގެން މިދެކޯޑަށް ލިބޭ ފައިސާ ޤަވާއިދުން ޕަބްލިކް ބޭންކް  އިން 2017ފާހަގަކުރުމުގެ 
ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ދެކޯޑަށް  2017ޖަމާކުރަމުންދާކަމަށާއި އެގޮތުން  އެކައުންޓަށް 

 )އެއްލައްކަ ހަތްހާސް ދުވިސައްތަ ފަހެއް( -/107,205ރ ނުކޮށްހުރި ޓްރާންސްފަ ލިބި
ބުނާ  ގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަމަށް 2018މާރިޗު  13ރުފިޔާ 
 މައްސަލަ

ނަގަންޖެހޭ ފައިސާ ނެގުމުގައި މަދުވާ  ލަސްވި މުއްދަތަށް  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން
ފަސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް  )ފަންސާސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ 51,205.50
މަޢުލޫމާތު އިދާރާއިން  އެއަންގާފައިވާކަމަށް  ގެ ސިޓީއަކުންކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ގއ.ދާންދޫ

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

ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު
އެކުލެވިގެންނުވާ  ންގެ ކުށެއް( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝ1ަ)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި  ންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

-FINއޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ 2016ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
2018-21(D) (01  ުރިޕޯޓުގައ2018ިމާރިޗ ) "ިފާހަގަކުރެވުނު  އޮޑިޓްގައ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  4ސުރުޙީގެ " ލަފާ ދިންގޮތް މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން 
 ގައި ކުރި 2018ސެޕްޓެންބަރު  28އިން ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެއިދާރާ

)ތިންލައްކަ ސާޅީސް  346,820.00ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް  ޓަނުގެ 1.5އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ޙަވާލުކޮށްގެން އެޕިކަޕު ގަތުމުގައި ޤާނޫނާ އަށް ބަޔަކާ  ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ވިހި( ރުފިރާ

 ބުނާ މައްސަލަ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް 
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ދެކު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގެ )އައްޑޫ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް( ޢާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 
)އެމް.ޕީ.އެލް( އިން ބަސްތަކެއް ގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

ޓޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެމް.ޕީ.އެލްއިން އެ ކޯ

 13ޕޯޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް އެމް.ޕީ.އެލްއިން އައްޑޫގައި ޓްރާސް
މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތް ލައްވާ އެމަސައްކަތް ނުކޮށް، 
އެމް.ޕީ.އެލް.އިން އަމިއްލައަށް އެަމސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން 

 .މައްސަލަ ބުނާ  ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށްމިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ  13

56 
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ފަރާތްކަމުގައިވާ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 
)ސަތޭކަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތެއް(  105,207.00އަށްވާ  15މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ %

ރުގެ ފައިސާ ދީފައިވަނިކޮށް، އެ ކުންފުނިން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ބަސްތައް ޔޫ.އެސް ޑޮލަ
ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ، ބަސްތައް ގަތުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް އެކުންފުންޏަށް ނޯޓިސް 

ބިނާކޮށް  ގައި ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަނުގެ މައްޗަށް 2016މެއި  09ފޮނުވުމަށާއި، 
 2016މެއި  09އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ބޭނުންވާ ބަސްތައް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމަށް 

ގައި ބޭއްވި އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެއެވެ. އިސްވެދެންނެވުނު  
ދަތު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ދެ ޗައިނާގެ ކުންފުނިން ބަސްތައް ގަތުމަށް ދީފައިވާ މުއް

ވަނަ އަހަރުގެ  2015މެއިލްތަކުން އެނގެން އޮންނައިރު، -ކުންފުނީގެ ދެމެދުގައި ކޮށްފައިވާ އީ
ނޮވެންބަރު މަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް އެކުންފުނިން ބަސްތައް 

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާތީ، އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ބަސްތައް  ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވާ
ނުލިބި ގިނަދުވަސްވެ ބަސްތައް އަވަހަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، މި ކޮމިޝަނަށް 

ވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އައްޑޫގައި ޓްރާސްޕޯޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުން 
މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތް ލައްވާ އެމަސައްކަތް  13ވެހިކަލް ހޯދުމަށް 

ނުކޮށް، އެމް.ޕީ.އެލް.އިން އަމިއްލައަށް އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، 
 ޏަކުންކަން އެނގެއެވެ.އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ބޭނުންވާ ބަސްތައް ގަނެފައިވަނީ ލަންކާގެ ކުންފުން

އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ބަސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރެވުނު ޗައިނާގެ ކުންފުންޏާ 
އެމް.ޕީ.އެލް އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ކެންސަލްކުރިއިރު، އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތަށް 

 މިހާތަނަށް އެފަރާތުން ފައިސާ 15އެމް.ޕީ.އެލްއިން ދީފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ %
ގައި އެމް.ޕީ.އެލްގެ  2016މެއި  09ހޯދާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، 
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ބާއްވާފައިވާ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ބަސްތައް ގަތުމުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި  
ހޯދުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފައިސާ  15ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ %

ކުރުމަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، މިކޮމިޝަނަށް އެމް.ޕީ.އެލްއިން ފޮނުވާފައިވާ އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސިޓީއަކާއެކު 
އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 

 2017ފެބުރުވަރީ  13ވާ ފައިސާ ރީފަންޑްކޮށްދިނުމަށް އެދި އެކުންފުންޏަށް  އެމް.ޕީ.އެލްއިން ދީފައި
ގައި މެއިލްއެއް ފޮނުވާފައިވާތީ، މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން 

ން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކަށް މިލިއަ 13އައްޑޫގައި ޓްރާސްޕޯޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް 
މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ހޯދާފައިނުވާ  13ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން 

ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަށް އެމް.ޕީ.އެލްއިން ދީފައިވަނީ  ކަމަށް
)ސަތޭކަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތެއް(  105,207.00އަށްވާ  15މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ %

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ ފައިސާކަމާއި، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެމް.ޕީ.އެލްއިން މަސައްކަތްތަކެއް 
 ކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

ގައި ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުން ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓު ލިންކަށް  2016މެއި  09
ގައި ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންގައިވާ  09މެއި  2016ވާ ބަސްތައް ގަތުމަށް ބޭނުން

ބަސް ގަތުމަށް އެފަރާތާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް  13އަގުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު 
ލްއަށް ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ގެންދިއުމަށްވެސް އެދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާއިރު، އެމް.ޕީ.އެ

ނޑު އަސާސަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަ
އިން އާއްމުކުރައްވާފައިވާ "ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ގައި ބޭއްވި އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  2012ފެބުރުވަރީ  27ސްޓްރެޓަޖީ އާއި ޤަވާޢިދު" ކަމުގައި 
ވަނަ މާއްދާގައި ސައްތައިން ސައްތަ ސަރުކާރު  2.15.2ބޯޑުން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤަވާޢިދުގެ 
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ފަރާތުން އަގު ހޯދަން ނުޖެހޭކަމަށް  3ޚިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ 
ވަނަ މާއްދާގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ސީދާ  2.15.3ތީއާއި، އެ ޤަވާޢިދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތަކެތި އުފެއްދި ފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އެޖެންޓެއްގެ އަތުން މުދާ ހޯދުމަކީ 
އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ރައްކާތެރި ގޮތް ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތް ޚިޔާރުކުރުމުގެ 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ޑައިރެކްޓް ޕާރޗޭސިންގެ އުޞޫލުން އެންމެ 
ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެތީއާއި، 

ޖުލައި  11ސްތައް އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ލަންކާގެ ކުންފުނިން ގަނެފައިވާ ބަ
އެމް.ޕީ.އެލްއިން ، ގައި އެމް.ޕީ.އެލްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓުން އެނގޭތީ 2016

ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓު ލިންކަށް ބޭނުންވާ ބަސްތައް ގެނައުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 
ކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ހޯދައިދީފައިވާ 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2000/2ނަންބަރު 

 2008/13ނަންބަރު ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑގެ  މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ފެބްރުއަރީ  24އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ގދ.ތިނަދޫ ސްޓޭޝަންގެ ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ

)ތިނެއް( މަސް ދުވަސްކަމާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ  03ގައިކަމާއި، ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތަކީ  2014
ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ، ގައި ވާ ގޮތުން 34.5" ގެ 2012"މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 

ސްޓޭޝަންގެ ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ ގެ ހާޒިރީ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑގެ ގދ.ތިނަދޫ
ރަނގަޅު ނޫންކަމަށްވާތީ، އޭނާގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރަން ނުފެންނަކަމަށް، ސެކްޝަން ހެޑް 

ތިނަދޫ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ އެފޯމް ، ސޮއިނުކޮށް ވަނިކޮށް އަދި ކަމާބެހޭ ފޯމްގައިބުނެ 
ފުރައި  ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ ދާއިމީ ކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހެޑްއޮފީހަށް 
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މަސް ދުވަހަގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެ މުވައްޒަފަކު  6 ދުވަހާއި މަސް 3ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރެވޭނީ 
މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަށް ބަލައި، އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ފަހުގައިކަމާއި، މިކަން 
 ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ބުރާންޗަކުން ނުވަތަ ޔުނިޓަކުންކަމާއި އަދި އެޕްރައިސަލް 

މާކްސް ލިބެންވާނެކަމަށް، އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ  60ހެދެމަށްފަހު، މުވައްޒަފަކު ދާއިމީ ކުރުމަށް، މަދުވެގެން 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި އޭނާގެ  34.5" ގެ 2012"މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 

ނާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމް ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު، އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރ އޭ
މާކްސްއަށްވުރެ ދަށުން މާކްސް ލިބިފައިވާތީ، އޭނާ  60ފުރާފައިވާކަމާއި، އެހެން ނަމަވެސް އޭނާއަށް 

ދާއިމީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމް  ތިނަދޫ 
މާކްސް ލިބިފައިވާތީ، އެނާގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ  64އަލުން ފުރުމުން،  އިންޖީނުގޭގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ

ކުރުމަށް މާލޭގައި ހުންނަ ފެނަކަ ހެޑް އޮފީހަށް އަންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
 ބަހުންނާއި، ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،

ންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ އެ ފޯމު ފުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެ ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރގެ
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ، އެތައް ދުވަހެއް ދިއުމަށްފަހުގައިކަމާއި، އަދި އެ ފޯމު ފުރާފައިވަނީ  ކަ
އޭނާގެ ޙާޟިރުގައި، އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރާއި،  ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭކަމާއި، އަދި 

މުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސެކްޝަން ހެޑް ކަމާއި ނަމަވެސް، އެ އެ ފޯ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހެޑް   ފޯމުގައިވާ މާކްސްތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން  ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ

 ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، އޮފީހުގެ އެޗް.އާރު ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އަލުން އެ
ވަޒީފާ ދާއިމީކުރުމަށް ފެނަކަ ހެޑް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަން  ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރގެ  ، ސޮއިކޮށްފައި

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،

 .ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
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ގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކުރުމަށް ނިންމާފައި އެވަނީ، އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ
އޭނާއާބެހޭ އެއްވެސް  ގެންދާތާ، އެގާރަ މަސްދުވަހަށްވުރެވެސް ގިނަ ދުވަސްވީ ފަހުން ކަމާއި،

 ސެކްޝަން ހެޑް ގެ  ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރއާ ހަމައަށް އެހާތަނަށް އައިސްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޝަކުވާއެއް
އޭނާއާމެދު، އެއްވެސް އިސްލާޙީ  ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ އަކީ  ން ކަމުގައިވާތީއާއި، އަދިފަރާތު

އޭނާގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރުމަށް ސެކްޝަން  ،ފިޔަވަޅެއްވެސް އެޅިފައި ނުވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ވާއިރު
މަށް ސްޓޭޝަން އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ޖެހިގެންއުޅޭ ޒާތީކަމެއްގެ ސަބަބުންކަ ހެޑް ބޭނުންނުވަނީ

މާކްސްއަށް ވުރެ ދަށުން، ލިބިގެން ނުވާނެ  65 ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ މެނޭޖަރު ދެކޭކަމާއި، އަދި
 މުވައްޒަފެއްކަމަށް އޭނާ ދެކޭތީކަމާއި، އަދި އެ ފޯމުގައި ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ

ވާތީކަމާއި، އެ ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފައި ސެކްޝަން ހެޑް ސޮއިކޮށްފައި އެވަނީ 
ފެނަކައިގެ ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތްކަމަށްވާތީ  ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރަކީ

އޭނާގެ  ،އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމުގައި އޭނާއަށް ސޮއިކުރެވޭނެތީ
މިކަމަކީ  ދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީމަޤާމުގެ ޒިންމާ އަ 

އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީ، 
ގައި )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ  ، ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމިމައްސަލައިގެ
ޑިރެކްޓަރ އަށް އެޑްރެސްކޮށް އެންވާރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ފޮނުވާފައިވާ އެ އިދާރާގެ 

އެންވަޔަރމަންޓަލް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި، ހއ.ދޮނަކުޅީގައި ޑީސަލިނޭޝަން ޕްލާންޓް 
ޑިސިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްއާ އެއްގޮތަށް އެ  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އެ ރިސޯޓަށް ދީފައިވާ
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ގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫޢު ސިޓީއަކާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ޑިސިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ސާފު އިބާރާތުން ފެނު
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާކަން ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތުމުންނާއި އެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި 
ރަނގަޅުކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ކަންކަންމަކީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކެއްކަމަށް 

ރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިސިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ވުމުންނާއި އިސްވެ ބަޔާންކުރި އެންވާރަމަންޓަލް ޕް
މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއިން އެ ރިސޯޓަށް އޮޕަރޭޓިން 
ލައިސަންސް ދިނުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ލިބޭނެކަމަށް 

 ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ނަޒަރުކޮށްބަލާއިރު މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނުވާތީއާއި މިމައްސަލައިގައި
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2000/2ނަންބަރު 

 2008/13ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ޓި)އެން

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

ރިސޯޓުން ޢަމަލުނުކުރަނީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއިން އެ 
  ބުނާ މައްސަލަ.ރިސޯޓަށް އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް

 

ޕްރީސްކޫލަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ހިންގަންޖެހޭ ތަނަކަށްވާއިރު، ގއ.ގެމަނަފުށީ ޕްރީސްކޫލް ހިންގަމުން ގެންދަނީ ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކަމަށް 
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލިއިރު، ގެމަނަފުށީ ޕްރީސްކޫލުގެ ނަމުގައި ޕްރީ ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް 

ވަނަ އަހަރުކަމާއި  2014ންސިލްގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތެއްކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ގަސްދުކޮށް ގެމަނަފުށީ ކައު
ޕްރީ ސްކޫލެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގައި 

ގައި ކަމާއި ޕްރިސްކޫލް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް  2014ޖަނަވަރީ  12އެދިފައިވަނީ 
ގެމަނަފުށީ  ،ގައިކަން އެނގެންއޮތުމުން 2014ފެބުރުވަރީ  06ޑިއުކޭޝަނުން ދެއްވާފައިވަނީ އެ

ޕްރީސްކޫލު ހިންގާފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެންކަން އެނގޭތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޕްރީސްކޫލަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގަންޖެހޭ ތަނަކަށްވާއިރު، ގއ.ގެމަނަފުށީ 
 .ޕްރީސްކޫލް ހިންގަމުން ގެންދަނީ ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ޢަމަލެއް )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ 2000/2
-)އެންޓި 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެ އްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު  1432 ،ބަލާއިރުމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސްޕޮންސަރއާއި އެހީގެ ގޮތުގައި ރ.ދުވާފަރު 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ފާހަގަކުރުމާ ގުޅިގެން އެހީއާއި ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޢީދު  ،ޚަރަދުކޮށްފައިވީނަމަވެސް
ފައިސާއާއި ޢީދު ފާހަގަކުރުމާ ގުޅިގެން ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ އެއްވެސް 
 ،އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނޯންނާތީ

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމާ ގުޅިގެން  1432ވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރ.ދު 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިމައްސަލައިގައި

ޤާނޫނު  ،ން ނެތުމުންބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

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

 ޢީދު  އަޟްޙާ އަހަރުގެ ވަނަ 1432 އިސްނަގައިގެން  ކައުންސިލުން ދުވާފަރު .ރ
 ކައުންސިލްގެ  އެ ޙަވާލުވެހުރި  ވިލަރެސްކުރުމާ  ޙަރަކާތްތައް ހިންގުނު  ފާހަގަކުރުމަށް 
 ،އެހީއާއި ފައިސާގެ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކި އެކި ހިންގުމަށް  ޙަރަކާތް އެ ނާއިބްރައީސް

 ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތު ،ގޮތަށާއި ވާމަގުފަހި ކޮރަޕްޝަނަށް އްނެތިވެއްދުމެ ކައުންސިލަށް ތަކެތި
 ހަމަޔަށްވެސް  މިއަދާ ވީނުވީއެއް ފައިސާ ތަކެއްޗާއި ލިބިފައިވާ ،ފައިސާޚަރަދުކޮށް ޚިލާފަށް

 .މައްސަލަ  ބުނާ ކަމަށް އެނގިފައިނުވާ
60 

ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ފަރާތް  2އޮޕަރޭޝަން ސްޕަވައިޒަރެއްގެ މަޤާމަށް މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ވަކި ފަރާތެއް  މަޤާމުގައި އޯގެ.އީ.ސީ ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭޝަން  ތިލަފުށީ  އަހަރު  ވަނަ  2009
 ނުލައި  ކުރުމަކާ އިޢުލާންފަރާތެއް  2 އޮންނަ ގާތްގުޅުމެއް އޭނާއާ ދުވަސްވަރު ހުރި
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އެ މަޤާމުތަކަށް އެފަރާތްތައް  ،ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް
ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން  ،ޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއިހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުންތައް ތަ

 ،މުވައްޒަފުން  ،ކާތިބުން ،އޮފިސަރުން ،ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފެންނަގޮތަކަށް ސެކްރެޓަރީން
އެޑްވައިޒަރުން އަދި ކޮންސަލްޓަންޓުން ވަގުތީ ގޮތަށް ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތަށް ޢައްޔަން  ،އޭޖެންޓުން

ނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ތިލަފުށީ  ،ންކުރުމާއި ވަކިކުރު އެމީހުންގެ ޒިންމާތަކާއި ބާރު އަދި މުސާރަ ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  36ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 

 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިމައްސަލައިގައި ،ފާހަގަކުރެވޭތީ
ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނެތުމުން
 ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގ1ެމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ހަމަޖައްސާފައިވާ  މަޤާމަށް ސްޕަވައިޒަރގެ  އޮޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭޝަން  ތިލަފުށީ 
 .މައްސަލަ ބުނާ ކަމަށް

 

ގެ މާރިޗު އާއި  2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތްގެ ދަށުން ހިންގާ އެކުވެނި ކެންޓީނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް )ތިރީސްހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން  30،000.00އެޕްރީލް މަހަށް، މަހަކު 

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، ކުއްޔަށްހިފިފަރާތުން ދެ މަހުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް 
)ތިރީސްހާސް( ރުފިޔާގެ ދެ ޗެކް ޖަމާކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ ދެ ޗެކް  30،000.00ދޫކޮށްފައިވާ 

 ބައުންސްވެފައިވާކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް 
މަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެކަން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަ

ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ އަމުރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއަށް 

 ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް އިން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު ރިސޯސަސް ހިއުމަން އޮފް މިނިސްޓްރީ
 ،މަހަށް އޭޕްރިލް އާއި މާރިޗު  ގެ  2010 ގޮތުގައި  ކުލީގެ  ކެންޓީންގެ  އެކުވެނި މާލޭގެ
 -/30,000 ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ހިފި  ކުއްޔަށް މަގުން ގެ  ރުފިޔާ -/30,000 މަހަކު

 ދަޢުލަތުގެ  ،ވާކަމަށާއި ބައުންސްވެފައި އެދެޗެކް ނަމަވެސް ޖަމާކުރެވުނު ޗެކް ދެ ފިޔާގެރު
 މިނިސްޓްރީން  ހޯދުމަށް އެފައިސާ  މަތިން ގައިވާގޮތުގެ 1.22 ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު
 ފައިސާ  ނިޔަލަށް ގެ  2012 ގަސްޓްއޮ ،ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި މަސައްކަތެއް އެއްވެސް
 މަހުގެ މާރިޗު އިތުރުން ކުލީގެ ދައްކަންޖެހޭ އެދެމަހު ނިޔަލަށް އެތާރީޚްގެ ނުވާތީ ދައްކާފައި

 ޖުރިމަނާއަށް  ކުލީގެ މަހުގެ އޭޕްރިލް ،އާއި ރުފިޔާ -/90,500 ޖޫރިމަނާއަށް ކުލީގެ
 ހަތްހާސް  ތިރީސް ދެލައްކަ ) -/237,400 ޖުމްލަ ،އާއިއެކު ރުފިޔާ -/86,900
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ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. އަދި، އެ އަމުރުގެ ޖަވާބުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މާލޭގެ އެކުވެނި 
)ތިރީސްހާސް(  -/30,000ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު އަދި އެޕްރީލް މަހުގެ ކުއްޔަށްވާ  2010ކެންޓީނުގެ 

ރުފިޔާގެ ދެ ޗެކް، ބައުންސްވެފައިވާކަމަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން އަންގާފައިނުވާކަމަށް 
ވަނަ  2010، އޭރު އެކުވެނީގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓާއި ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ވަނީ ބަޔާންދީފައިކަމަށާއި

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި މި މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައިވުމުން، ފިނޭންސް  FIN-2013-01އަހަރުގެ ނަންބަރ 
މިނިސްޓްރީން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެދިފައިވާތީވެ އެ މަޢުލޫމާތު ވާނީ ފިނޭންސް 

 މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްސާކުރެވިފައިކަމަށެވެ. 

 ސްޕޯރޓްސްއިން، އެމްއެމްއޭ އިން ދެ ޗެކް ބައުންސް ވިކަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް 
މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނިނަމަވެސް، އެ ދެޗެކް ބައުންސްވެފައިވާކަން އެ 
މިނިސްޓްރީއަށް އެނގޭކަމާއި އަދި އޭގެ ފަހުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވުމުން ވެސް އެ 

ންސް ވެފައިވާކަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް އެނގޭނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، މިއަދާ ދެޗެކް ބައު
ހަމައަށްވެސް އެ ދެޗެކަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި  2018ފެބްރުވަރީ  11ކޮމިޝަނަށް  އެގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއިން މި 
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބައުންސްވެފައިވާ ދެ ޗެކްގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މި 
މިނިސްޓްރީއަށް ކުރިންވެސް ލިބިފައިނުވާތީ އެ ޓްރާންސެކްޝަނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް މިހާރުވާނީ 

ޓީގައި ދެންނެވިފައި ކަމަށާއި، މި މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން، ދެންހުރި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރި 
 މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކުލީގެ ލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ ކެންޓީނު ކުއްޔަށްހިފިފަރާތުން 

 .މައްސަލަ ބުނާ  ކަމަށް ނުދައްކާ ދައްކަންޖެހި އެފަރާތުން ރުފިޔާ ( ހަތަރުސަތޭކަ
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ރުފިޔާއާއި މާރިޗުގެ ކުލީގެ ( ފަސްދޮޅަސްހާސް) 60،000.00 ހޯދާފައިނުވާތީ ކުލީގެ ލާރިއަށްވާ 
ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ނުވަހާސް ) -/289,800( އަށް 2014ފެބްރުވަރީ  14) ޖޫރިމަނާއަށް މިއަދާހަމައަށްވާ

ދެ ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް ) -/286,200ރުފިޔާއާއި، އޭޕްރީލް މަހުގެ ކުއްޔަށްވާ ( އަށްސަތޭކަ
ރުފިޔާ އެފަރާތުން ( ހަލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް) -/636,000އެކު މުޅި ޖުމްލަ  ރުފިޔާއާ( ދުވިސައްތަ 

ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއަށް 
ޒިފުންނާއި އެ ފައިސާ މިއަދާހަމައަށް ހޯދިފައިނުވާތީ އެ ކަމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ މުވައް، އެންގުމަށާއި

އަދި މި  މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއަށް އަންގަން ނިންމީއެވެ.
މައްސަލައިގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒިފުން 

ތުމުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިނެ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތަތީ

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

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

އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ދަށުން ހިންގާ  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން އާއި ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ރާއްޖެ ރޭޑިޔޯގެ ޓްރާންސްމީޓިންގ  ،ރާއްޖެ ރޭޑިޔޯއާއި

އާ  2012މާރިޗު  31އިން  2011އޭޕްރީލް  01ސްޓޭޝަންގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 
ހަމައަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށް އެފަރާތާއި އެމް.އެން.ބީ.ސީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ  ،މުއްދަތު ހަމަވީއިރު
އެއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތަކާމެދު މުވައްޒަފުން  ،ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންއެ އެއްބަސްވުމު ،ސަމާލުކަމަށްއައީ

  މަސައްކަތުގެ   ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކޯޕަރޭޝަނުގެ   ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 
ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް، އެއެގްރިމަންޓުގެ  މުއްދަތު  އަށް 2012 ރިޗުމާ 31  ންޓްއެގްރިމެ

މަހަށްވުރެ ގިނަ  02ބަލަހައްޓައިދޭ ކުންފުނި ލައްވައި  ދަށުން އެކޯޕަރޭޝަނުގެ ސެކިއުރިޓީ 
ބެކްޑޭޓްކޮށް  މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު އެކުންފުންޏަށް އެފައިސާ ދިނުމަށްޓަކައި ދުވަހު

މަސްދުވަސް  03ނިންމައި   ގޮތުގައިއެގްރިމަންޓެއް ހަދައި އެއީ އެގްރިމަންޓުގެ ބައެއްގެ
 އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

63 
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އެހެންކަމުން އެކަމާމެދު ދެން ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ  ،ސުވާލުކުރުމުންކަމަށާއި
 އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް އަލުން ކުރާނެ  ،އޭރުގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރާ މަޝްވަރާކުރުމުން

މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ،ފަރާތެއް ހޯދެންދެން
ގެންދިޔުމަށް ބުނުމުން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޓަރީ އެފެއާޒް ސެކްޝަނަށް 

އަށް ގެންދިޔުމަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ހަމައެހެންމެ އެކަން އެގޮތަށް ކުރި ،މެމޯ ފޮނުވިކަމަށާއި
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސޮއިކޮށް ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޓަރީ އެފެއާޒް ސެކްޝަނަށް މެމޯ ފޮނުވާފައިވާއިރު

ވަނަ މާއްދާގެ  19)މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2010/6
ދުވަހުންދުވަހަށް ކުންފުނި  ،ށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމައި)ހ(ގައި ކުންފުނީގެ ދުވަހުންދުވަހަ 

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  ،ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު
ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރެވިވަނީ ހެންވޭރުގައ ހުންނަ ރާއްޖެ ރޭޑިޔޯގެ 

ގ ސްޓޭޝަންގެ ޢިމާރާތާއި ބިމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ޓްރާންސްމީޓިން 
އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ  ،ސެކިއުރިޓީން މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާތީ

 ބެލެހެއްޓުން ކުރިއަށްގެންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީންތޯ ނުވަތަ 
އެމް.ބީ.ސީއިން  ،އެމް.ބީ.ސީއިންތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އެ މަސައްކަތް ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ

ކުރަންނުޖެހޭ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭގޮތް މެދުވެރިވެދާނެތީކަމަށް އެ މެމޯގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
މާރިޗު އަދި  ،ފެބުރުވަރީ، އިތީއާއިޑިޕާރޓްމަންޓާއި ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް ބަޔާންކޮށްފަ

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް އެމް.ބީ.ސީއިން  ،އަށ2012ްއޭޕްރީލް 
މޭ މަހު ފައިސާދީފައިވަނީ  ،ފައިސާދީފައިވަނީ އެފަރާތާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްކަމާއި

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް ޢިމާރާތާއި މާފަންނުގައިހުންނަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ 
އަދި އެ މަހު ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުގެ  ،ބެލެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަށްކަމާއި
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 ،ދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތްދިން އަގަށްކަމާއި 20ދޫކޮށްފައިވަނީ ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ފައިސާ 
 ،އެއީ އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ޙަވާލުވުމާ ހަމައަށްކަމަށް ބެލެވޭއިރު
 ޖޫންމަހުގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ފައިސާދީފައިވަނީ ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް ޢިމާރާތާއި މާފަންނުގައި ހުންނަ 
 ،ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަނިކަން އެނގެން އޮތްހިނދު

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް ޙައްޤުނޫން މަންފާއެއް 
 2000/2 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނެތުމުން މިމައްސަލައިގައި

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

ރުގައިވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ބޮޑީބިލްޑިންގ ފެޑެރޭޝަން ހިންގާ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ފައިދާއެއްކަން މަޤާމުގައި ހުރެގެން ހޯދަމުން ގެންދަނީ ކޮންހަކަލަ ނާޖާއިޒު ކޮމިޓިގެ ޗެއަރމަން އެ

ނޑައެޅިގެން ޝަކުވާގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، ޝަކުވާގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި  ކަ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި، އެކަށީގެންވާ  ،ވީނަމަވެސް، އެކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު ލިބިފައިނުވާކަމާއި

 ން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ބުރަދަނެއް ހުރި މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަ

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ބޮޑީބިލްޑިންގ ފެޑެރޭޝަން އޮފް 
މޯލްޑިވްސްއަށް، އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އެހީގެ ތަފްޞީލާއި، އެ ފައިސާތައް 

ފައިސާތައް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ، ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި އެ 

ބޮޑީބިލްޑިންގ ފެޑެރޭޝަން ހިންގާ ކޮމިޓިގެ ޗެއަރމަން އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން 
ތަކާބެހޭ ގާނޫނާއި، ދާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށާއި، ތަކުރާރުކޮށް ޖަމްޢިއްޔާކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައި

 އޭނާއަކީ ބޮޑީ ބިލްޑިންގ ފެޑަރޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ ޚިލާފްވަމުންދާ ކަމަށާއި، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ 

ރުގެ މަގާމުގެ އިތުރުން އެމިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލާގެ މަޤާމާއި، ކުޅިވަ
ގައުމީ މަޖިލީސްގެ މެމްބަރުކަމާއި، ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްގެޗީފް ޖަޖް ކަމާއި، އޯސީއޭ 
އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ކަމާއި، ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 
އެޕީލްސް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ކަމުގެ އިތުރުން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

ގެ ބޯޑް މެމްބަރުކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް 
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ޤައުމީ ބޮޑީ ބިލްޑިންގ މުބާރާތުގެ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި 
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި ޚަރަދުތައްކުރުމަށާއި، ޓްރޭނިންގތައް ހިންގުމަށާއި އަދި އިދާރީ 

ވަނަ އަހަރު ބޮޑީބިލްޑިންގ  2012 ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެގޮތުން، ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ކަންވެސް
)ދެލައްކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ  241،795.00ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިފައިވަނީ 

)ދެލައްކަ  240،044.69ނުވަދިހަ ފަސް ރުފިޔާ( ކަމާއި، އަދި އެ ފެޑެރޭޝަންއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 
ސް ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ލާރި( ކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަން ސާޅީސްހާ

ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ފެޑެރޭޝަންއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ދޭ ފައިސާގެ 
އެހީއާއި، ސްޕޮންސަރުންދޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައްވެސް ބަރާބަރަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަން 

 ގަކުރެވޭތީއާއި،  ފާހަ

)ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ  2003/1ބޮޑީބިލްޑިންގ ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ޤާނޫނު( އިން ބާރު ލިބިގެން އުފެދިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާތީއާއި، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ 

ނިފައިނުވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވީހިނދު، ޖަމާޢަތްތަކަކީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެ
އެފަދަ ތަންތަނުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުން، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި، މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2000/2ހިމެނިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރމަން އާއި، އެތަނުގެ ބައެއް އިސްވެރިން، ދަށުން، ބޮޑީބިލްޑިންގ ފެޑެ

އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދަމުން ގެންދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، 
 )ކޮރަޕްޝަން  2000/2ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުބެލޭނެތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

މައްސަލައަކީ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ 
މަގާމުގެ އިތުރުން އެމިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލާގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު އެ 

ދީގެން ހިންގާ ޖަމްއިޢްޔާއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންއަކަށް  މިނިސްޓްރީން ފައިސާ
ހުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ބޮޑީ ބިލްޑިންގ ފެޑަރޭޝަންގައި ހިންގާ 

ފެޑަރޭޝަން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއަރމަންއާއެކު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގައި 
 ވެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރީ އަދި ޚަޒާންދާރު ބައި ޗެއަރމަން، ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަ

ލްޑިންގ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބޮޑީބި
ފައިދާވާގޮތަށް ރޫޓް ބަދަލުކުރާ ކަމަށާއި،  އަށްގެ ޗެއަރމަން ފެޑެރޭޝަން ހިންގާ ކޮމިޓީ

އެޕެޑެރޭޝަންއަށް ޔޫތު އިން ދޭ ފައިސާއާއި، ސްޕޮންސަރޝިޕްއިން ލިބޭ ފައިސާއަށް 
ވާނުވާނޭނގޭ ކަމަށާއި، ފެޑެރޭޝަން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެސް.ޖީ އަމިއްލަ ކުންފުނީގެ އޮފީސް، 

މަށް ހަމަޖެހުނު ނޭޝަނަލް ހެވީ ވަނަ އަހަރު ބޭއްވު 2011އެއޮފީހުގައި ހިންގާ ކަމަށާއި، 
ވެއިޓް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްގެ 
 އިސްފަރާތްތަކުން އެ ތަނުގެ މައިއޮފީހުން )ކުންފުނީގެ ބޯޑުން( ފާސްކުރާނެ ބަޖެޓަކީ އެ ކުންފުނީގެ 

 މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިނގާފައި ނެތުމުން ،އެއްޗަކަށްވާތީ އާއި
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިމައްސަލައިގައި

ޤާނޫނު  ،ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
( 1) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

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

 އެކަން  އޮފީހަށް ކޫއްޑޫ ކުރާއިރު  އެޕްރޫވް  ބަޖެޓް  އަހަރުތަކުގެ  އޮންނަ  ކުރިޔަށް  ކުންފުނީގެ 
 ނާޖާއިޒް  އެއިގެ ބަޔަކަށް ވަކި ބޭނުންގޮތަކަށް  ބަޔަކު ވަކި  ތިބި  އޮފީހުގައި މާލެ ނާންގާ
 މައްސަލަ. ބުނާ ކަމަށް ގެންގުޅޭ ފޮރުވައިގެން  ހަދާ ބަޖެޓް ގޮތަށް  ނެގޭ ފައިދާ
 65 

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގދ. ރަތަފަންދޫ ރައްޔިތުންގެ 
އިންޖީނުގެ ހިންގަނީ އެރަށު ރ.ކ ކޮމިޓީން ކަމަށްވީނަމަވެސް އިންޖީނުގޭގެ ކަންތައްތައް 

ފައިސާ ޙަވާލުކުރަނީ  ބަލަހައްޓަމުންގެންދިޔައީ ރަތަފަންދޫ އޮފީހުގެ ފަރާތުންކަމާއި އިންޖީނުގެއަށް ލިބޭ
ރަތަފަންދޫ އޮފީހާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ހެކިން އޮންނަހިނދު، ރައްޔިތުންގެ 
އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާ، ރަތަފަންދޫ ރަށުއޮފީހުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އިންޖީނުގޭގެ ބޭނުމަށް 

ޔައީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނަގާފައިވާއިރު، މިފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވެމުންދި
އެރަށު ރ.ކ. ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގެ މަތިންކަން އެނގެން އޮންނަ ހިނދު، ރަށްކުރިއަރުވާ  ،ކަމުގައިވާ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުން، ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ސަބްސީޑީގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް، އެ 
ންވާ ތެޔޮ ގަތުމާއި އިންޖީނުގޭގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާއިން އިންޖީނުގެއަށް ބޭނު

އެއްބަސްވެފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނަހިނދު، އެ ފައިސާ 

ގދ.ރަތަފަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް ނޯންނަކަމަށާއި، ރަށު އޮފީހުގެ 
ލިބޭ އެކައުންޓަކީ ވެރިންނަށް ބޭނުންގޮތަކަށް ކުޅެވޭ އެކައުންޓަކަށްވާއިރު އިންޖީނުގެއަށް 

ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެފައިސާ ޖަމާކުރަނީ 
 އޮފީހުގެ އެކައުންޓަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ނަ އަހަރު ވ2008ަޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ރަށު އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދާކަމާއި އެގޮތުން 
ރަތަފަންދޫ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުއްދަދީފައިވާ އޮފީހުގެ ކަތީބުއާއި އޮފީހުގެ ކުޑަކަތީބުއަކީ އެ ދުވަސްވަރު 

ރަތަފަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާއާމެދު  ،ރ.ކ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންކަމަށްވެފައި
އްދައާއެކު އެފަރާތުން ނިންމާފައިވާ މުޢާމަލާތްކުރަމުންގެންދިޔައީ ރ.ކ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހު

ގޮތާއެއްގޮތަށްކަން އެނގެންއޮތުމުން، ރަށު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުން ގޮތަކަށް އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާ 
 2000/2ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެތަނެއް ނެތުމުން، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

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

 ނިންމީއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް 
އެ ލިޔުންތަކުގެ ، ހަމައެކަނި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައްކަމާއިލިބިފައިވަނީ 

ތެރޭގައިވެސް ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި، ޕޯސްޓް އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 
އޮފީހުގެ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި އަދި މ.މުލަކު ޕޯސްޓް 

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތައްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އަދި އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ 
ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުންވެސް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީއާއި، 

ޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީހަށް، މައްސަލައާ ގުޅޭ އެހެންކަމުން، މާލޭގައި ހުންނަ މޯލް
ގައި ދިއުމުން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވަނީ،  2014އޭޕްރީލް  28ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށްޓަކައި 

މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށްފަހު އަންގާލާނެކަމަށްކަމާއި، މ.މުލަކު ފޯސްޓް އޮފީހަށް، 

 ޤާއިމްކުރި  އަހަރު ވަނަ  2009 މުލަކުގައި.މ ފަރާތުން ލިމިޓެޑްގެ ޕޯސްޓް މޯލްޑިވްސް
 މުވައްޒަފުން  އެތަނަށް ،ނެގުމުގައާއި ކުއްޔަށް ޢިމާރާތެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އޮފީސް ޕޯސްޓް

 .މައްސަލަ ހިންގާފައިވާކަމަށްބުނާ ކަންތައްތަކެއް މަގުފަހިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނަށް ނެގުމުގައި
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މުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައްވަނީ ގެއްލިފައިކަމާއި، އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުން ނެގު
ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކުރި ޕޯސްޓް  2009އެކަމާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ލިބެން ނެތް ކަމާއި އަދި މ.މުލަކުގައި 

އްވެސްވަނީ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ނެގުމާއިގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަ
މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި  މިހާ ތަނަށްވެސް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް  ،ގެއްލިފައިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

އަދި މި މައްސަލައަކީ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށް، ، މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވާތީއާއި 
ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި،  މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ، މައްސަލާގައި

ފައިސަލާއެއް ކުރެވޭވަރަށް، ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން، މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމުގެ އިޙްތިމާލެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރެވެން ނެތަތީ، 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2ރު މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަ
ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓުގެ ގޮތުގައި 
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސަރވޭކޮށް، ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާނީ ޓްރާންސްޕޯޓް 
އޮތޯރިޓީންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި ސަރކިއުލަރއެއް ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނިކޮށް، 

ފިކެޓް ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ބެއާބޯޓުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޯޓެއްގެ ސަލާމަތީ ސެޓް 
ރައީސް ހައްދާދީފައިވާތީއާއި، އެ ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދީފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ސާރވޭ 
ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިނުވާ ފަރާތެއް ކޮށްފައިވާ ސާރވޭއަކަށް ބިނާކޮށްކަމަށްވީނަމަވެސް، ކ.ހިންމަފުށި 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް 
ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތީ ސަރވޭކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ވާ އެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަމުގައި އެ އޮތޯރިޓީން ޢާއްމުކޮށްފައި 
( 2013ފެބްރުއަރީ  19) LOC-2013/001     އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު

ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ބޯޓެއްގެ ބެއާބޯޓުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ސޮއިކޮށް، 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް  ދޫކޮށްފައިވާތީ،  ކ.ހިންމަފުށީ

68 



 

88 
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ގައި 2013ޑިސެންބަރު  18ނެވުނު ބޯޓުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްވެދެން
ގައި 2013ޑިސެންބަރު  30އެއްއަހަރު ދުވަހަށް ހައްދާދީފައިވީނަމަވެސް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން 

ގައި އެ ބޯޓުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް 2014ޖަނަވަރީ  08ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން 
 އި،ހައްދާފައިވާތީއާ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ  R-1120/2013ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ދޫކުރާ ހުއްދަތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑު  ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު(ގައި ކި.ހިންމަފުށި ކައުންސިލުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން ހިމެނިފައިވާތީއާ، ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން 
ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެއް ހަނިކޮށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާއިރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ރަށު 

 އަންގާފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، ކައުންސިލްތަކަށް އެކަން ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން 
މިމައްސަލާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަރކިއުލަރ ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ތަމްރީންކޮށް ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް 

ކިއުލަރގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަން ކުރަމުންދާ ސަރވެޔަރުންނަށްވެސް އެ ސަރ
ކ.ހިންމަފުށީ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މިމައްަސލާގައި ހިމެނޭ ބޯޓުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް 

ދޫކޮށްފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަރކިއުލަރގެ މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބެއާބޯޓުގެ ސަލާމަތީ ކ، ލިބިފައިނުވާތީކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި 

ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިނުދިނުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެންގުމުން ބެއާބޯޓުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް 
ދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްވެދެންނެވުނު 

ގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބޯޓު
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2ބެލެވެން ނެތުމުން، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

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

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެސް.ޓީއޯއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓްގެ މަޤާމުގެ ޝަރުތަކީ ޖީ.ސީ.އޯ ލެވަލް 

ފަރާތަކީ އެ މަޤާމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ  2އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ، މަވުންކަމަށްވާއިރުފުރިހަ
އެފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ފަރާތްތަކެއްކަން އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި 

މީ ސެޓިފިކެޓްތަކުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތަތީއާއި، އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ތަޢުލީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފާސްވި މާއްދާތަކަށާއި، އެމާއްދާތަކުން ފާސްވި ފެންވަރަށް އެސް.ޓީ.އޯގެ 
އިވެލުއޭޝަންތަކުގައި ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެކަމަށާއި، އެސް.ޓީ.އޯއިން ކުރާ ވަޒީފާގެ އިޢުލާނުތަކުގައި މީހުން 

، ށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސްހޮވުމުގައި ބަލާނީ ހަމައެކަނި އިންޓަރވިއުއަށްކަމަ
އެސް.ޓީ.އޯއިން ކުރާ ހުރިހާ ވަޒީފާގެ އިޢުލާނުތަކަކާ ގުޅިގެން މީހުން ހޮވާފައިވާނީ އިންޓަރވިއުއިން 
ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށާއި، އަދި އެއީ އެސް.ޓީ.އޯއިން ވަޒީފާއަށް ފަރާތެއް ހޮވުމަށްކުރާ 

ލާނަކާ ގުޅިގެންވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުޞޫލުކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ހުރިހާ އިޢު
ފާރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި، ހދ.ނެއްލައިދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީއަށް ބޭނުންވާ ފާމަސީ 
އެސިސްޓަންޓުގެ މަޤާމާ ގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އޯއިން އެ މަޤާމަށް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކޮށްފައިވާ 

ފަރާތްކަން  2ންޓަވިއުއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީވެސް އެ މަގާމަށް ހޮވުނު އި
 ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތަތީއާއި-އެންޓި

ހދ.ނެއްލައިދޫގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކއިން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 
ބޭސްފިހާރައަށް ފާމަސިސްޓަކާއި، ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓެއްގެ މަޤާމަށް މީހުން ބޭނުންވެގެން 
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފާމަސިސްޓްގެ ވަޒީފާއަށް ފާމަސީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ 

ފަރާތް އެވަޒީފާތަކަށް ނުހޮވޭކަމަށާއި، މި ވަޒީފާތަކަށް  2 ތިލިކަމަށާއި، އެ ދެފަރާތް ކުރިމަ
ކުދިން ހޮވުމުގައި ބައެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާފައިވާކަމަށް 

 ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެސް.ޓީ.އޯގެ ހދ.ނެއްލައިދޫ ބޭސް ފިހާރައަށް ބޭނުންވާ ފާމަސިސްޓްގެ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު 
ހޮވާފައިވަނީ އެސް.ޓި.އޯއިން އަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، އިންޓަވިއުއިން ދެވަނައަށް 

ތަކީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ އެފަރާ
ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވާތީއާއި، އިންޓަވިއުއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ ބޭސް 
ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކަށް ނުވާތީ އެފަރާތަށް އެ ވަޒީފާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -ގެ ބަހުން އެނގެން އޮތަތީއާއި، އެންޓިތަޙްޤީޤަށް ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްޓް މެދުވެރިކޮށް ބެލި ބެލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުގައި ފާމަސިސްޓްގެ މަޤާމަށް 
އިންޓަވިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ 

 27ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީއަށް މިހާތަނަށް ) ބޭސް
( އެދިފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އިންޓަވިއުއިން ދެވަނައަށް 2018ފެބްރުވަރީ 

ލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްޓް ގައި މޯ 2015އެޕްރީލް  31އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ވަނީ 
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ،ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިކަން އެނގެން އޮތަތީ

ހޯދައިދިނުމަށް އެސް.ޓީ.އޯގެ އިސްވެރިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ 
ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ހެއްކެއް ނެތަތީ މި މައްސަލައަކީ ޖިނާޢީ 

)ކޮރަޕްޝަން  2000/2ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާ މައްސަލައެއްކަމުން، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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 6އިރު، އެކިފަހަރު މަތިން ޖުމުލަ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާ
ފަރާތަކުން  3ފަހަރެއްގެ މަތިން ޢިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ  6،އިޢުލާނެއްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި

ިމމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި
ވަނައަށް ކޮށްފައިވާ 4ނިން އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފު

އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާފަދަ ލިޔުމެއް އެކުންފުންޏާ  ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކަމަށްވެފައި
ވެސް އެނގެން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާކަން އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބަހުން 

އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން  ،ނޯންނާތީއާއި
އެ މަަސއްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ލަފާގެ  ،އެނގެން ނޯންނާތީއާއި

އާ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މަތިން އެހެން ފަރާތަކާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާ ގުޅުން އޮތްކަން އެނގެން ނޯންނާތީ މިމައްސަލައިގައި

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  2000/2
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބެލެވެން ނެތުމުންހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް 

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

 ނިންމީއެވެ.

މީހުންގެ ޖާގައިގެ ނަމާދުކުރާތަނެއް  40ސްމާތޮޑާ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ގދ.ފަރެ
 2014އަޅައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށްގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އޭޕްރިލް 

ގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި 
އިވަނީ ނަމާދުގޭގެ ކުރެހުމުގެ ކޮޕީއަކާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަރާތްތަކަށް ދީފަ
އިން ފެށިގެން ބީލަން  2013ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ " 2013އެޑިޔުކޭޝަނުން 

ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު" ގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
ން ދުވަހުގެރޭ އިތުރު ލިޔުމެއް، އެދުވަހު މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، މަޢުލޫމާތުދި

ންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެހުރިހާ ލިޔުމެއްވެސް، ފަރެސްމާތޮޑާ ކައު
މާކުރިން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި  ކުންފުންޏަކަށް ޙިއްޞާ އޮންނަގެ އިސްވެރިޔާ

އެމަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތުން، ބީ.އޯ.ކިޔޫ ހަދައި ބިޑް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 .މާލޭގައި މާކުރިން ކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ކުނިކޮށި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރިއްކޮޅު 
ތައްޔާރުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ 

ތަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމާއި އެމަސައްކަ
މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި 

ކެތީގެ އަގު ގައި އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަ  8.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ މަދުވެގެން  25,000.00ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  1,000.00

 ފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ  03
މުގެ ފަރާތުން ތަކެތި ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ގއ.ވިލިނގިލީގެ ކުނިކޮށި ހުޅުވު

 10,000.00ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި އިއްޒަތްތެރިންނަށް ފަރިއްކޮޅު ދެއްވުމަށްޓަކައި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުންގެ ބަހުން ކުނިކޮށި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކެއްކުމުގެ 
ންދާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުގެ އެކި އަވަށުގެ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކާ އެކަމާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެ

މަޢުލޫމާތު ދިންކަން އެނގޭތީއާއި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލާއި މަސައްކަތާ 
 ،ކުރި ފަރާތުންހަވާލުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ސޮއި

ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހުރިކަން ޔަޤީން ކޮށްފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި 
އެއްބަސްވުމުގެ ފަހުން ފައިސާ ދިނުމާ ހަމައަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 

، ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީ އެއްގޮތަށްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

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

 ކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ފަރާތަކުން އަގު ނުހޯދާ  3ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައަކީ، މާލޭ ޖަލުގެ 
ކޭޓަރިންގ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި  2012
ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކަށް ވުމުން، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތް ސާފުކުރުމަށް، މާލޭ ޖަލުގެ ކޭޓަރިންގ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި، އެ އިޢުލާނާ  2012ޜަރީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ
ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކާއި އެ މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި، އެ 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކާއި، ބިޑް 

ތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް މާލޭ ޖަލުގެ ކޭޓަރިންގ ކަން
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދާދިފަހުން ކުރި އިޢުލާނަކާގުޅިގެން މާލޭގައި ކޭޓަރކުރާ 
ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

 72 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފަރާތާށް މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ވަނައަ 3ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން 
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ށަހަޅަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތައް އެނގޭނެ ލިޔުންތަކާއި، ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރި އިވެލުއޭޝަން ހު
ޝީޓްތަކާއި، އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި، އެ މަސައްކަްތ ޙަވާލުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ކުރުމަށް ފޮނުވާ އަމުރު ގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ބަލައިފާސް 2018ފެބްރުއަރީ  05އެއްބަސްވުން ހޯދުމަށް، 
ހިފައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ކޮމިޝަނުން 
ގޮސް، ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ދެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހޯދަން 

ވަނަ އަހަރުގެ  2012އެދިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ  ބޭނުންވާކަމަށް ބުނުމުން، މިކޮމިޝަނުން ހޯދަން 
ވަނަ އަހަރުން  2012ލިޔުންތަކެއްކަމުން މިހާރު އެ ލިޔުންތައް ހުންނާނީ ގުދަނުގައި ކަމަށާއި، އަދި 

ފެށިގެން އެ ދުވަހާހަމައަށް، ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެ އޮފީސްހުރި އިމާރާތް ދެތިން ތަނަކަށް 
އެހެންކަމުން އެ ލިޔުންތައް ހޯދަން އުނދަގޫވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ދީފައިވެއެވެ. އެ ލިޔުންތައް ހޯދަން އުނދަގޫވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ، އެ ލިޔުންތައް 
ވުމުން، އެ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަ 10ދުވަހުގެ މުޙުލަތެއްދީ އެ  10ހޯދުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

ގައި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ދިޔަނަމަވެސް،  2018ފެބްރުއަރީ  19ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް 
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިންކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ފިޔަވައި، އިތުރު 

ހިންގުން އެކި ފަހަރު މަތިން އެކި އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލިބފައެއްނުވެއެވެ. އަދި އެ އިދާރާގެ އޮފީސް 
ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ، ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް ހޯދުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ 
ކުރިމަތިވެ، ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް އެ ދުވަހާ ހަމައަށްވެސް ހޯދާ ފެނިފައިނުވާކަމަށް 

ލައާ ގުޅިގެން ހޯދަން އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މި މައްސަ
ބޯޑުން ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އެ ލިޔުންތަކާ ނުލައި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް 
ތަޙްޤީޤްނުކުރެވޭނެތީ، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި 

މަށް ފޮނުވާ އަމުރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހޯދު
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ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. އެ އަމުރާ ޙަވާލާދީ އެ މިނިސްޓްރީން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައިވެސް 
ތައް އެކިއެކި ގުދަންތަކަށް އެ އިދާރާގެ އޮފީސް އިމާރާތް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން، ކުރީގެ ގިނަ ލިޔުން

ގެންގޮސްފައިވާތީ، މި ކޮމިޝަނުން ހޯދަން އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ކުރި 
މަސައްކަތުންވެސް އެ ލިޔުންތައް ފެނިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ންތައް ނެތި މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރެވެން ނެތަތީއާއި، މި އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ލިޔު
މައްސަލައަކީ ނަން ހާމަނުކުރާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކަށްވުމާއެކު، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ 
އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހޯދެން ނެތުމުން، މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ 

މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ، އެއްކޮށް ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީދަޢްވާ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2000/2ނަންބަރު 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މި  ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ
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ވަނަ  124.ޔޫ އައި.ޕީ ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު .1
 03ރެއިން ގެ ތެއެސެމްބްލީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކު 

ވެޓް ގައި ޕްރައި 2011މާރިޗު  26ފަރާތަކުން ޕެނަމާ ސިޓީއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޓިކެޓް 
ކެޓް ޓިތުގެ ހިފައިވާ ތިން ފަރާކުންފުންޏަކުން ނަގާފައިވާއިރު، ދެން އެދަތުރު ދިއުމަށް ހަމަޖެ

ވާ އެހެން ގައި ހަމަ އެކުންފުނިންކަމާއި، އެދަތުރުގައި ބައިވެރި  2011މާރިޗު  28ނަގާފައިވަނީ 
ގައި ތަފާތު ޚުތަކެއް ތާރީ ފަރާތެއްގެ ޓިކެޓް އެހެން ކުންފުންޏަކުން ނަގާފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު، ތަފާތު 

ރު، ފައިވާއިތު ވެ ސަބަބުން، ޓިކެޓްތަކުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާ ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓްތައް ނެގުމުގެ 
ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން  03ޓިކެޓްތައް ނަގާފައިވަނީ އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ޓިކެޓް ވިއްކާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ކުގެ ތްތަ ފާތު ފަރާއި ތަހޯދުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވިއަސް ޓިކެޓްތައް ނަގާފައިވަނީ އެއްފަރާތަކުން ނޫންކަމާ
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ  ވަނަ އެސެމްބްލީގައި ރައްޔިތުންގެ  124އަތުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އައި.ޕީ.ޔޫ 

ރުގެ ރީފަންޑް އެދަތު، ވާތީފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްފަރާތުން ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެފައިނު 
ޔިތުންގެ ން ރައްއިވާކަން، އެ ޓިކެޓް ރީފަންޑްކޮށްދީފަހޯދުމަށް ޓިކެޓް ފޯރުކޮށްދިން ކުންފުނީގައި އެދުމު

 ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީއެއްގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާބުން އެނގޭތީއާއި
 
އަށް ދުވަހު މެކްސިކޯގައި ބާއްވަން  13އިން  11ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  2011 .2

ހަމަޖެހިފައިއޮތް  ގްލޯބަލް ކޮންފަރެންސް އޮފް ޕާލަމަންޓޭރިއަންސް އަގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން ގައި 
ރައިވެޓް ފަރާތުގެ ޓިކެޓް ޕް 02ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އެއަރލައިން އަކުން ބުކިން ހައްދާފައިވީނަމަވެސް، ޓިކެޓްނަގަންޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށްވެސް އެފަރާތްތަކުން 
ދަތުރުކުރާކަން ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، އެފަރާތްތަކުން ފުރާކަން ޔަޤީންވިއިރު، ފުރަން ބޭނުންވާ 

ބެންނެތުމުގެ ސަބަބުން، ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ދުވަހަށް އިސްވެދެންނެވުނު އެއަލައިން އިން ޖާގަ ލި

ގައި ކުރުމު ތައްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރު
ށްފައިނުވާކަމަށް ން އަމަލުކޮގައިވާ ގޮތުގެމަތި 05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ތާރީޚުތަކަށް ޖާގަ ލިބެންއޮތް ހަމައެކަނި ކުންފުނިން ޓިކެޓް ނަގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 
އެކުންފުނިން ޓިކެޓް ނަގާފައިވަނީ ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ދުވަހަށް ކުރިން ދެންނެވުނު އެއަރލައިން އިން 

ފަރާތުން ހޮޓަލް ރެންޓްގައި  02ބެންނެތުމުންކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވި ޓިކެޓް ލި
)ސަތޭކަ ޑޮލަރު( ގެ ތަފާތެއް އައިސްފާއިރު، މިތަފާތު އައިްސފައިވަނީ ކޮންފްރެންސް ބާއްވަން  $100

އޮންލައިންކޮށް ، ންނާއިހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާ ކައިރި އެހެން ހޮޓަލަކުން ޖާގަ ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބު
ވަކިވަކިން ބުކިން ހެއްދުމުގެ ސަބަބުންކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، ސަރުކާރުން މެކްސިކޯއަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ޑީ.އެސް.އޭ ރޭޓަށްވުރެ، މިފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޭޓު ބޮޑުކަމުގައިވާތީ،  ކަ

މުގެ ޚަރަދު ދެންނެވުނު ރޭޓްތަކާ މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންނަށް މެކްސިކޯގައި ހުރު
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސައިދީ އެފަރާތްތަކުގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދު ސަރުކާރުން މެކްސިކޯއަށް 
ހަމަޖައްސާފައިވާ ޑީ.އެސް.އޭ ރޭޓާ އެއްގޮތަށް ރިވައިސްކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، ގްލޯބަލް 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  4ސް އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން ގެ ކޮންފަރެންސް އޮފް ޕާލަމަންޓޭރިއަން
ފަރާތުން މި ދަތުރު ނިންމުމަށްފަހު މެކްސިކޯއިން  02 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި

އެފަރާތްތަކުގެ ޓިކެޓް  ،އެނބުރި އަންނައިރު އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި މެލޭޝިއާގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާތީ
ށްދީފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، އެގޮތުން ޓިކެޓުގެ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ބަދަލުކޮ
 )ވިހި ޑޮލަރު( ދައްކާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށްކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، $20
 
އްވުމަށް އަށް އިންޑިއާގެ ނިުއދިއްލީގައި ބޭ 13އިން  8ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ  2011 .3

ވަނަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސާކް ސްޕީކާސް އެންޑް ޕާލަމަންޓޭރިއަންސް  05ހަމަޖެހިފައިވާ 
ކޮންފަރެންސް ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޓިކެޓް 

އިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަތުރުގައި ބަ، ފަރާތަކުންކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި 02ނަގާފައިވަނީ 
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ފަރާތުން ދަތުރު ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު، އެފަރާތްތަކުގެ  02ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ޓިކެޓް ރީފަންޑްކޮށްފައިވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީއެއްގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ 

 އި،ހިސާބު ރިޕޯޓުން އެނގެންއޮތަތީއާ
 

 އްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ރާވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން  5.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
މަށް ދަތުރުތަކަށް ޓިކެޓް ހޯދަންވާނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތެއްގެ މަތިންކަ

ތަފާތު  ރުމުގައި ކު ން ދަތުރުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ސްޓާފު
 ،ނާއިދުވަސްތަކުގައާއި ތަފާތު ރޫޓުތަކުން ދަތުރުކުރާގޮތަކަށް ޓިކެޓް ނެގުމުގެ ސަބަބުން

ފައިވާކަން އް ހިނގާ ތަކެއެއްދަތުރެއްކުރުމަށް ތަފާތު ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓް ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ޚަރަދު
ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން  03ގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

 ކުންކަން ރާތްތަހޯދުމެއް ނެތި ޓިކެޓްތައް ނަގާފައިވީނަމަވެސް، ޓިކެޓްތައް ނަގާފައިވަނީ ތަފާތު ފަ
ޒު  ނާޖާއިތަކަށް އެނގެންއޮތަތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަކިފަރާ 

 މި އް ނެތަތީއްކެހެ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ފައިދާއެއް
އިނުވާ ނާ ލިބިފަޤަރީ މައްސަލައަކީ ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި

ވުމާއި ން ހުއްޓު )ކޮރަޕްޝަ 2000/2މައްސަލައެއްކަމުން، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޙްޤީޤަށް ންގެ ތަކޮމިޝަމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި

 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ކުށެއް  މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނު ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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ހެދުމަށް  ބޭކަރީއެއް ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު .1
އެއްވެސް ބިމެއް މިމައްސަލަިއގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ސ.ހިތަދޫން 

ބިމެއްދޫކޮށްފައިވަނީ، ކޭކުއަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ޓްރޭނިންގ ދޫކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އޭނާއަށް ސ.ހިތަދޫން 
ސ.ހިތަދޫން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުމަށް  ،ސެންޓަރެއް ހެދުމަށްޓަކައި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގައި އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެންކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ،ރިޢާޔަތްކޮށް
 ކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،ލިބިފައިވާ ލިޔެ 

 
އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ބިން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލައި، އިޢުލާނުކުރުމެއް  .2

މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް  ،ނެތި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބިންދޫކުރާކަމާއި
އިޖުތިމާޢީ  ބިންދޫކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، ބިމެއްދޫކުރުމުގެ ކުރިންވެސް އެގޮތަށް

ބޭނުންތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ބިން، އިޢުލާނު ނުކޮށް ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް "ދިރިއުޅުމަށް 
ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 

( ގައިވެސް iiވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 3( ގެ 2008މާރޗް  01މާބެހޭ ޤަވާއިދު" )ބިންދޫކުރު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،

 
އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިމުން، އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާނަމަ،  .3

ނޑައެޅޭ ކުއްޔެއް ނެގިދާނެކަމަ ށް "ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ އެ ކުރާމަސައްކަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ކަ
ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު" 

އިޖުތިމާޢީކަންކަމަށް ކުލި ، ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި 3( ގެ 2008މާރޗް  01)
ބިންދޫކޮށްފައިވާއިރު، އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ދޫކުރި ބިމުން ކުލިނަގަން އައްޑޫ ސިޓީ ނުނަގާގޮތަށް 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް، ސިނާޢީ
ޢާންމުކޮށް އެ ސަރަހައްދުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކުރާ ރޭޓަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް 

އަމިއްލަ ބޭކަރީއެއް ހެދުމަށްޓަކައި،   ،ރ )ތިރީސް ލާރި( ގެ ރޭޓުނ0.30ްއަކަފޫޓަކަށް 
 ހިތަދޫއިން ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ފަރާތަކަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅާފައިވަނީ އެ ބިމުގައި ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޝަނުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން އުފައްދާ  ކައުންސިލުން ކަ
ހަޅާފައިވާތީ، އާންމު އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބިން ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ހުށަ 

އުސޫލުން ކުލި ނަގަމުންދާގޮތަށް ކުލި ނެގުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ 
 ،ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީކަމާއި

 

ވިޔަފާރީގެ  ،މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ހިތަދޫން ބިމެއްދޫކުރުމުގެ ކުރިންވެސް
ރ )ތިރީސް ލާރި(ގެ ރޭޓުން ބިންދޫކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި 0.30ތަށް އަކަފޫޓަކަށް މަސައްކަ

ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭއިރު، އޭނާއަށް ދޫކުރި ބިންވެސް ދޫކޮށްފައިވަނީ 
ށްފައިވަނީ އެހެން ރ )ތިރީސް ލާރި(ގެ ރޭޓުންކަމަށްވާތީ، އޭނާއަށް ބިންދޫކ0.30ޮއަކަފޫޓަކަށް 

ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކުރާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮކޮށްކަމަށް ބުނެވެން ނެތުމުންނާއި، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2000/2ނަންބަރު 

 2008/13 ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

 


