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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނަންބަރު  މައްސަލާގައި ޤާނޫނުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެކަންހިނގަމުން ނުދާތީއާއި، މި  ޝަކުވާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި 2000/2

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

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

 ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޑެލް ބްރޭންޑްގެ އައި.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓްތަކެއް  އިންދިރާ
މަގުފަހިވާގޮތަށް   ގެންދިޔައީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ލިބުމަށްހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް

ގާނދީ މެމޯރިއަލް  ކަމަށާއި މިމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތުގައި އިންދިރާ
 .ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހޮސްޕިޓަލް އިން އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބޭފުޅަކަށް
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އާއި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އޮތޯރިޓީ އިން ބަލަމުން ދާތީ  މި މައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ  2000/2

ރަށް މަދު އޮފީހަށް ހާޒިރުވަނީ ވަ  ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ކޮންމެ މަހަކުވެސް
މަސްދުވަހުވެސް އެމީހުން  3ފަހު  ވަނަ އަހަރުގެ 2016ދުވަސްތަކެއްގައި ކަމަށާއި، 

2 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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 އޭސީސީ  - 2017އަދި  2016
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ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލެއް
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮމިޝަ

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

ބުނެވިދާނެ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ކަންތައް  ދެދުވަހު ހަމައަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެޔޭވެސް
ކައުންސިލަރުންވެސް ކޮންމެމަހެއްގެ މުސާރަ ބަރާބަރަށް ނަގަމުން  ހުރިނަމަވެސް އެ ހުރިހާ

 .ބުނާ މައްސަލަ ންދާކަމަށްގެ

އްވެސް މެދު އެއެކަމާ ފާއިތުވެފައިވީނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް
ނ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި ނުވަނީ  ގައި ޑިވަޅުއެމަސައްކަތާ ޙަވާލުވެފައިވާ ސެކްޝަންގެ ވެރިން އެދަ

ތަކެއްގެ އޮޅުން ރި ތުން އެކަންކަން ފުރިހަމަނުވެ ހުރުމާއެކު އިދާރީގޮ އެމަސައްކަތާގުޅޭ އިދާރީ  ބަދަލުވުމާއި
މައި ތަށް ނިންންދާގޮ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެ ސަބަބުންކަމަށާއި އެމަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްގެން

ރާއިން އިދާގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  އެނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
ން ހުއްޓުވުމާ )ކޮރަޕްޝަ 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި މައްސަލާގައި މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައި ވާތީއާއި

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

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

އި ންނާބަހުފޮތެއް ދިވެހި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑޫގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާއި ބެހޭ
ށްގެން އަހަރު އިޢުލާންކޮ ވަނަ 2015އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ރު މްބަމެދާއިރާގެ ކައުންސިލް  އެއްވެސް ބަޔަކު އެކަމަށް ކުރިމަތިނުލުމުން، ސ.ފޭދޫ
 އްކަތް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިޒުނައާއެކު މަސަ އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުން

( ރުފިޔާއިން )ތިން ލައްކަ -/300,000ކަތުގެ އަގު ކަމަށްވާ މަސައް ޙަވާލުކުރެވި
ނބައެއް އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާއިރު މަސައްކަތް ނިންމަން ކޮންމެވެސް   ޑައެޅި  ކަ

 ން ސިލުމުއްދަތު ފަހަނައަޅާ، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މަސައްކަތް ނުނިންމާއިރު ކައުން
 .ށް ބުނާ މައްސަލަމިމައްސަލައާމެދު ވަކިގޮތެއް ނުނިންމާކަމަ
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ބިމަށް ބަދަލު ދިނުމުގައި އެ ދެގޯތީގެ ބިމުގެ  ގޯތީގެ 2ސ.ފޭދޫ ސްކޫލަށް އިތުރުކުރި ބިމުގައި އޮތް 
ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އޮޑިޓްރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ބޮޑުމިނަށްވުރެ އިތުރަށް ބިން

ދެފަރާތުން  ސަރުކާރަށް ބޭނުންވެގެން ނަގާ ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައިގުޅޭގޮތުން ބެލިބެލުމުގައި،  މައްސަލައާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ) 1/2002އެއްބަސްވާ ބޮޑުމިނުގެ ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ސ.ފޭދޫ ސްކޫލަށް އިތުރުކުރި  ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، ހުރަސްނާޅާކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
ބަދަލު ދިނުމުގައި އެ ދެގޯތީގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަށްވުރެ  މުގައި އޮތް ކުރިން ބުނެވުނު ދެގޯތީގެ ބިމަށް ބި

 އެއް  މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި އަދި އެ ދެގޯތީގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ބިން ދިނުމުގައި

ބިން ތް ދެއިންވެގެން އޮ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ޖާގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލާ
ތަން ދަ ތަން ޅުފަވައިމާރާތްތަކާއި  ފޭދޫ ސްކޫލަށް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެ ދެ ގޯތީގައި ހުރި 

ށް ވާކަމަނު ފައި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަގުކޮށް ބިމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގައިއަގުކުރުމާއި އަދި 
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ދިރާސާ ކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން  ގޯތީގައި ހުރި ތަންތަނަށް ބަދަލު ދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް
ދީފައިވާކަމަށް އޮޑިޓްރިޕޯޓުގައި  ރުފިޔާ  )ފަސް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( 550,000/-އެނގެން ނެތި 

ވަޅުކޮޓަރި  2ކޮޓަރިއާއި ބަދިގެއަކާއި ސިޓިންގރޫމަކާއި  2 ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ގޯތީގައި ހުރި ގޭގައި
އެނގެން  އެއް )ވަކީން ހުރި( ހުރިކަން އަގުކަނޑައެޅި ކޮމިޓީގެ ލިޔުމުންއިތުރު ފާޚާނާ )ފާޚާނާއެކު( އާއި

ބޮޑު އަގެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި  އޮތުމާއެކު، އެތަންތަނަށް ބަލާއިރު އެއަގަކީ އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ
( ގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2000/2 އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު

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

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

އެރަށުން ހަރުގެވަޅެއް ހޯދުމަށް   މިހާރު ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުރި ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އެދުނު  އެހެން ސިޓިއަކުން  ފަހު އެ ސިޓީ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށްއެދުމަށް ސިޓީއަކުން ކައުންސިލްގައި

ދީފައިނުވަނީސް ރަށުގެ  ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ޖަވާބެއް
މަސައްކަތް އޭނާ ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުގެ  އުތުރުފަރާތުގެ ބިމެއްގައި އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމުގެ

އި ންސިލް ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ކައުންސިލަރާ ބެލުމަށް ކައު އިދާރާއަށް ލިބިގެން އެކަން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ބެލިއިރު އެބިމުގައި 

ފޯނުން  އޭނާއަށްމަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާތީ އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމުގެ
އެތަނަށް ދިޔުމުން،  އޭނާއެކު އާގުޅައި އެތަނަށް އައުމަށް ބުނުމުން ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް 

 މިލަންދޫ އިން ހަރުގެވަޅު ދޫކުރުމުގެ " ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެތަނުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ
ބުނެ ނަސޭހަތްތެރިވުމުންވެސް  ޓާލުމަށްއާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަމަކަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް ހުއް " އުޞޫލް 

އިދާރާގެ ފަރާތުން އެތަނަށް ދިޔަ މުވައްޒަފުންނާ ޒުވާބުކޮށް،  އެކަން ނުހުއްޓާނެކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލްގެ 
މިލަންދޫ  ބުނި ކަމަށް އޭނާބޭނުންނަމަ ފުލުހުން ގެނެސްގެން އެކަން ހުއްޓުވަން  އެކަން ހުއްޓުވަން 

ތި މެއްނެހޯދު ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުއްދަ
 ށް ބަނުމަ ހަރުޚިލާފަށް އެރަށުގެ އުތުރު ފަރާތު ބިމެއްގައި ފައިބަރު އޮޑިދޯނިފަ  ގަވާއިދާ

ދާ ރުވަމުންކު އިއޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ އަމިއްލަ މުވައްޒަފުން ލައްވަ
 ވައްޒަފަކު މު  2 އެއިދާރާގެކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކާއި ކަމަށާއި، މިކަން ހުއްޓުވުމަށް 

ވެސް އަދި  ދަނީ އޭނާނުހުއްޓުވުނު ކަމަށާއި،  ދިޔަނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން
 ރީ މިހާރު ހު  އޭނާގެންދާނެ ކަމަށް ބުނަމުން ކަމަށާއި،  އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް 

 .ސްޕެންޝަންގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަސަ
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އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް  ނެފައިވާތީ، މިކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބު
މިނިސްޓްރީ އޮފް މި މައްސަލަ ، ޓީގައި ދެންނެވުމަށާއިއޮތޯރި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ އޭނާއާ

ގެނެސް އެ ބިމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ސަމާލުކަމަށްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 
 ހުއްޓުވުމަށް އެ ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށްގެން ގެންދާ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސްކުރަމުން 

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. މިނިސްޓްރީގައި
 

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

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަ  ލަ ނިންމީއެވެ.ކަ

ހަރުކޮށް ކަރަންޓް ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް  އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫއަވަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓެއް
 12އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެންމެ ކުޑަ އަގެއް  ފަރާތަކުން ބިޑު  06ސާފުކޮށް  ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު
އެންމެ ކުރު  ކަމަށާއި، ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރިހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ތަކުގެ އި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުއެފަރާތުންކަމަށާ މުއްދަތެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވަނީ
 02ށަހަޅާފައިވާ ހު ހެދިއިރު މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިވެލުއޭޝަން

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެހެން ބިޑުތަކާ  ހިމަނާފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މި ދެ ފަރާތުން ބިޑެއް
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެވެސް ބޮޑު އަގެއްކަން މަސައްކަތަށް  އަޅާބަލާއިރު ވަރަށްބޮޑު އަގެއްކަމާއި މި  ކަ

ބުނާ ޝަކުވާގައި  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ
ބިޑުގައިވެސް ބައެއް ލިޔެކިޔުން ނެތްކަމަށް އިވެލުއޭޝަން  04އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާ  ކަމަށާއި،ފަރާތަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި 4ފައިވާކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ބަޔާންކޮށް  ޝީޓްތަކުގައި

ނޑުގެ ލައިޓް ސިސްޓަމް ހަރުކުރު ސ.ހުޅުދޫ   ރާތެއް ދޭނެ ފަމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފްޓްބޯޅަދަ
 ބައެއް  ށްފަހުރުމަލުއޭޓް ކުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް އިވެ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގު

ރިހަމަ މާތު ފު ޢުލޫމަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް ބުނެ
ވާ ކޮށްފައި ވާލުޙަމިމަސައްކަތް  މަށާއި، އަދިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ކަ

ފިޔާ( އަށް ސާޅީސްހާސް ރު )ދެލައްކަ -/240,000ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10 ފަރާތުން
މަކީ  ނިންމުއްކަތްއެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިމަސަ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،

 ފައިވާ ކު އެފަރާތާއެކު ވެވި ކަމަށާއި، އަދި ހަމައެއާއެ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫން
ފައިވާ ދީދުވަސް މިމަސައްކަތަށް  18ދުވަސް އިތުރުކޮށް ޖުމްލަ  08އެއްބަސްވުމުގައި 

ޓީ ޑެޕިއު ލުގެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސި ނެތް އޭނާއަކީ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި، އަދި 
 .އްސަލަ މަނާށް ބުއަނބި ކަނބަލުންގެ ކޮއްކޮ އަކާ އިނދެގެން އުޅޭ ފަރާތެއްކަމަ މޭޔަރުގެ
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  3.3ކަރުދާހުގެ  ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ ބިޑު ބާތިލްވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު
 ންކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާ 4ފަރާތުންވެސް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  04ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ 

އިޢުލާނުކުރުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީގެ  ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މި ބީލަންތައް ބާތިލްކޮށް އަލުން 
ދެ  ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އޭގެކުރިންވެސް  ބައްދަލުވުމުން

ހަމައަށް  ކަމަށާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައްއިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ފަހަރަށް
ބާތިލްކުރަން ޖެހުމުން، މިކަމާގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  އިޢުލާނު އެހުށަހަޅާފައިނުވުމުން 

އެއްގޮތަށް، ބީލަން  ލީގަލް ޔުނިޓްގެ ލަފާ ހޯދާފައިވާކަމަށާއި، ލީގަލް ޔުނިޓުން ދީފައިވާ ލަފަޔާ  އިދާރާގެ 
ކަރުދާހުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގައި  ފޯމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ 

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މި ކަންކަމަކީ އިދާރީގޮތުން އެރި އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން  ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަމަށް 
ބީލަން ބާތިލްކުރެވޭ  ވާތީއާއިފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްފައި 03ކަމެއްކަމަށް ވާތީއާއި މި މަސައްކަތަށް  ދިމާވި 

ކަންތައްތައް އެކަށައަޅާފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް  ކަންކަންކަމަށް މަޢުލޫމަތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ނުފެންނާތީ، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުޞޫލުންކަމަށް 

އެފަރާތްތަކަށް މަދުވާ ނުވަތަ  ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ފޮނުވައި އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު، ބިޑު ހު
މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން އައްޑޫސިޓީ  އުނިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުށަހެޅުމަށް ވަގުތު ދީގެން 

 ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ނަމުގައި ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ 06މަށްފަހު، ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުކުރު

ބިޑުގައި މަދުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް  ފަރާތަށް، އެފަރާތެއްގެ 05ފަރާތް ފިޔަވައި އަނެއް 
އަގަށާއި މަސައްކަތުގެ  އީމެއިލްއަކުން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ބިޑުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ

ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،  މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ނޑު ބަދަލަކީ ބީލަން ބާތިލްވާނެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް  ކުރިން  ގެނެސްފައިވާ މައިގަ

ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތާއި  ކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމާއިހިމެނޭ، އެންމެ ފަހުން ވިޔަފާރީގެ ފީ ދެއް 
ކަމަށާއި، ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ހިމެނޭ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުން މިއީ ބީލަން ބާތިލްވާނެ 
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 ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިޔާގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔުންތަކެއްގެ ބަދަލުގައި  އާންމުގޮތެއްގައި މި ލިޔުންތަކަކީ
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި  ގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔުންތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، ބިޑު އިވެލުއޭޝަން

ލުއޭޝަން ދާހާ އެއްގޮތަށް ބިޑުތަކުގެ އިވެ މަޢުލޫމާތު ކަރު  ލިޔުންތަކާއެކު، އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ
 ރު އެހެނިހެން ބައިތަކަށް އަގާއި މުއްދަތުގެ ބަޔަށް ނިސްބަތުން މާކުސް ދީފައިވާއި ހަދާފައިވާކަމަށާއި،

ބީލަން ހުށަހެޅި މަށާއި، ކަވަކިވަކިން  މާކުސްދީފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު
 ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަމަށްވާތީ އެފަރާތުގެ ބީލަން  ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަމިއްލަ އެއް ފަރާތުން 

 ގެ އްފަރާތެއެހެން ބާތިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި މަސައްކަތުގެ ޓައިމްލައިން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ 
އެންމެގިނަ މާކުސް ލިބިފައިވަނީ  ބީލަންވެސް ބާތިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އިވެލުއޭޝަންގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާއިން 

 10ކަމުގައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު  އެފަރާތުންމަސައްކަތަށް  މި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށްކަމަށާއި،
ފާހަގަކުރެވޭތީ އެފަރާތަށް މުއްދަތަށް  ދުވަހަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށް ބިޑު ކޮމިޓީއަށް 

ކަލްކިއުލޭޓްކުރުމުންވެސް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބެނީ އެފަރާތަށްކަމަށް  ދޭންޖެހޭ މާކުސް އުނިކޮށް
މަސައްކަތް އެފަރާތާ  ށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ މިއެ މުއްދަތާ އެއްގޮތަ ވުމުން،

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑު
  ފައިނުވާތީއާއި ފަރާތެއް ލިބި  ފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ އެކަށީގެންވާ 03ހޯދުމަށް 

ފަރާތެއް ނެތްނަމަ މި މަސައްކަތަށް  ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ބީލަމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ
 ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި މަސައްކަތް  ޝަރުޠުހަމަވާ ޤާބިލު ފަރާތެއް ނުވަތަ 

ގައި  2ގެ )ށ(ގެ  10.31ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހަވާލުކުރެވިދާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއް
ފަރާތްތަކާ ވާހަގަދެއްކުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކި

ދަށުން ލިބިފައިވާތީއާއި ބިޑުގައި މަދުވާ ނުވަތަ އުނިވާ  ފުރުޞަތު މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އުޞޫލުތަކުގެ 
  ދީފައިވާތީއާއި  ޅުމަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ފުރުޞަތުހުށަހެ މަޢުލޫމާތުތައް

 ބިޑުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް  މިފުރުޞަތު ދިންއިރު 
ޙަވާލުކުރަން  ބަދަލުގެނައުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާތީއާއި މި މަސައްކަތް
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ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަމަށްވާތީއާއި  ފައިވާ ފަރާތަކީ އެންމެ ކުޑަ އަގު އަދި އެންމެކުރު މުއްދަތު ނިންމާ
ލިބިފައިވަނީވެސް މި ފަރާތަށްކަމަށްވުމުން، މި މަސައްކަތް  އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް

ނޑައެޅުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިރު ފައިދާ ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް  އެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ކަ
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ ) 2000/2ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

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

އް ޔަވަޅެ ފިމިމައްސަލައާ މެދު އިތުރު  މިމައްސަލައަކީ ޝަރީއަތުގައި އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާތީ
މަނާކުރުމުގެ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2ނަންބަރު  ނޭޅުމަށާއި، އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު

ތީ، ފައިނުވާކުރެވިފާހަގަ  ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  ޤާނޫނު( ގައި
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫނު( ގެ  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެކޮ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ބުނެ  ގައިތަނެއް ކަމު ރ.މާކުރަތުގައި އެރަށު އިރުމަތީ އަވަށު ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ
އް  ބައެ ޢިމާރާތަކީ ހެޔޮއެދޭ ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ

 ޖިސްޓަރީ އި ރަނަމުގަރަށުއޮފީހުގެ  ރަށުއޮފީހުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި
އްނެތް ޔުމެލިއެފަރާތްތަކުގެ ތަނެއްކަން އަންގައިދޭ  ކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމަށާއި، އެއީ 

 ނުކޮށް  ވެސް ރާގައި ރަޖިސްޓަރީނުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދަނީ މީއެތަ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް 
 ހުގެ  މަޖިލީތުންގެ އަދި އެތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ އޭރުގެ ކަތީބު އަދި މިހާރު ރައްޔި ކަމަށާއި،

 ށް ބުނާ  ކަމަބޭނުންކުރަމުންދާ އަދި އެހެން ފަރާތްތަކެއްއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރާއި 
 މައްސަލަ.
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އިންވެސްޓްމަންޓްގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްގައިފާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އައްޑޫ ވިލިނގިލީ 
 2000/2އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އާއިގެ މިންވަރަށް ބަދަލެއްއައިސްވާ ނުވާތީ

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

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ  ( ވަނ1ަގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާ  25ޤާނޫނު( ގެ 

ޙިއްޞާ ވިއްކާލުމަށް  30އައްޑޫ ވިލިނގިލީ އިންވެސްޓްމަންޓުގައި އޮތް ސަރުކާރުގެ %
ވިލިނގިލީގައި ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރިއިރު  މިސުރުޚީގެ ދަށުން އައްޑުއަތޮޅު" މަސައްކަތްކުރަނީ 

ސަރުކާރުން ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  މިހާރުގެ %30ސަރުކާރަށް ބާއްވާފައި އޮތް 
އާމްދަނީން  އެރިސޯޓުގެ ފަރާތަށްއިސްކޮށް އުޅޭ  ކޮށްފައިވަނީ އެކަމުގައި މިހެން ކަންތައް

 ހަދައިގެންކަމަށް ބުނާ  ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭގޮތަށް ޑީލެއް %1 ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް
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ނޑައަޅައި،  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލަ. މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޒީފާގައި ވަ ގެސްކޫލުން ހޯދި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އެސްކޫލްގައި ދިވެހި މުދައްރިސެއް  އަމީނިއްޔާ
 ފެށިގެން ން ވަނަ އަހަރު 2016ކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަން ކިޔާ ފަރާތެއް ޝަމިމައްސަލައިގެ 

 ސިޓީގައި  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ނުދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފޮނުވި
އްޓުވުމާ ކޮރަޕްޝަން ހު) 2000/2ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ން ވާކައިކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު

 ންގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝ1ަހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

  ވަޒީފާ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހި މުދައްރިސެއްގެ 2016ސްކޫލުގައި  އަމީނިއްޔާ
އި، ކަމަށާ ނުވާއަދާކުރަމުންގެންދާ ފަރާތެއް ދިވެހި މުދައްރިސުކަމުގެ ރޮނގުން ކިޔަވާފައި

 ވެހި ދިއަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ  އޭނާއަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހިބަހުގެ މީހެއް ކަމަށާއި،
ލްގެ  ސްކޫދާއިމީކޮށްދީފައިވަނީ އެ ސުކަމުގެ މަޤާމު ހޯދައިދީ އަދި އެ ވަޒީފާ މުދައްރި

ބުނާ  މަށް މުދައްރިސެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ގެ މަޤާމުގެ ނޫފޫޒުން ކަ
 މައްސަލަ
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މާއްދާގެ ޅ. ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޯމު  ވަނަ  3ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގެރާމްގެ ޝަރުތުތަކުގެ 
އަކަފޫޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު  600ފިރިމީހާއަށް މާލެއިން  ށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ހު

އަދި ހަމަ  ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފޯމު ހުށަހަޅަން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށާއި އެއްމެދު
ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އަނބިމީހާ  އަކަފޫޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ފްލެޓެއް 600އެހެންމެ 

އަކަފޫޓު ހަމަނުވާ  600ނަމަވެސް ޝަރުތު ހަމަ ނުވާނެ ކަމަށާއި އަދި  ނުވަތަ ފިރިމީހާ ސޮއިކޮށްފައިވީ
 އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ޝަރުތު ހަމަވެ، ފޯމު  ކުޑަ ފްލެޓެއް

 600ފަރާތުގެ ނަންމަތީގައި  މަ އެމާއްދާގެ ނ. ގައިވާގޮތުން ފޯމު ހުށަހަޅާހުށަހެޅޭނެކަމަށާއި އަދި ހަ
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން އެތަން ދޫކޮށްލަން  އަކަފޫޓު ހަމަނުވާ ކުޑަ ފްލެޓެއް އޮތްނަމަ، ކަ

އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައިވާ ފްލެޓް ދޫކޮށްލުމަށް  ޝަރުތުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،
 ހިމެނިފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  ކުގައިޝަރުތުތަ

 ވަކި ފަރާތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އަދި ޝަކުވާގައި،  ގައިއެއްކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީމި
ވެލޮޕްމަންޓް ފްލެޓެއްކަން ހައުސިންގ ޑި އަކަފޫޓުގެ 558.04ބުނެފައިވާ ފެލްޓްއަކީ  ލިބިފައިވާކަމަށް

 ކުރުމުގެ ރުވެރި ހުޅުވާލި ގެދޮ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންމިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޓް ލިބޭ ލެކެޓެގަރީން ފް -ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ސީ  ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު

 ،ރުނުއިރުނެ ގައި އެ މިނިސްޓްރީން  2017ސެޕްޓެންބަރު  މީހުންގެ ފޯމުނަންބަރު ލިސްޓެއް
އި،  ކަމަށާފައިވާއޭނާއަށް ފްލެޓް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހި އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނި ވަކި ފަރާތެއް
 ލެއިން ހުޅުމާ އަށް މީގެ ކުރިން ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ދަށުންފިރިމީހާ އޭނާގެނަމަވެސް 

 ބެލެވޭ އިކަމަށްލޭގަދިރިއުޅެނީ މާ  ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެފްލެޓް ކުއްޔަށްދިނުމަށްފަހު
 ޔަކަށް، ބަގެ"ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު" އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެހެންކަމުން ކަމަށާއި، އެ

ބޭނެ އް ނުލިއިންޓެހިމަނާފައިވާނަމަ އޭނާ އަށް އެއްވެސް ޕޮ  ފޯމުގައި ތެދު މަޢުލޫމާތު އޭނާގެ
 ންޑްން އެމިމައްސަލަ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި ކަމަށާއި، އަދި

 ން ރ އަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމިނިސްޓްރީން އެކަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ
 ބަލާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މި މައްސަލައިގައި  އެކުގައިވާސިޓީއަކާ ކޯޕަރޭޝަންއިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި 
ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

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

ނޑާގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި  ލ.އިސްދޫ، ކަލައިދޫ އަދި ދަނބިދޫގައި ހިންގަމުންދާ ހުއިފިލަ
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މިހާތަނަށް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

އިޢުލާން  ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި މަސައްކަތަށް ފުރަތަމަ ކުރެވުނު  02
ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީއާއި ތަކެތީގެ  ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަގުތައް

ގައި ކޮށްފައިވާ  2018މާރިޗު  05މިނިސްޓްރީން  ބަދަލުވެފައިވާތީކަމުގައި ފިޝަރީޒްމަޢުލޫމާތު 
މާރިޗު  05ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ  ވަނަ އިޢުލާން( ގައި 02އިޢުލާން )

ގުޅިގެން  ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، މި އިޢުލާނާ 03ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ 2018
ނޑުކަމަށް އިޢުލާންގައި ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ  30ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަގަށް  ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

ޕޮއިންޓްކަމަށާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ  10ތަޖުރިބާއަށް  ޕޮއިންޓް އަދި 60ޕޮއިންޓް، މުއްދަތަށް 
ހިމަނާފައިވާ  ސާބުތައް ވަޒަންކުރުމަށްއިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންގައި އަންދާސީހި އަންދާސީހިސާބުތައް

ނޑާ އެއްގޮތަށްކަން އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުން އެނގޭކަމަށާއި، އަދި އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓް  މިންގަ
ނުކުރެވޭކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް،  ދީފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަކަށް ފާހަގަ

އެންމެ " ގައި، ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމުނު ގޮތުގެ ދަށުން ލިޔުމު  އަންދާސީހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ހާޟިރީ 
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މި މަސައްކަތަށް ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ  ގިނަ މާކްސް ކަ

" މާކްސް ހޯދާފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް  ބޮޑު އަދަދަކަށްވުމާއެކު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ

ނޑާގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ނެ ގަތަކެތި  ލ.އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ހުއިފިލަ
ން ލްޗަރއިރިކަ އެންޑް އެގް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ތެއްގެ ފަރާ 03ބިޑު ހުށަހެޅި  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2018މާރިޗު  05
ގައި އްދަތެއް ރު މުއެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅިނަމަވެސް، އެންމެ ކުރާތަކުން އެއް ފަ ތެރެއިން
 ށަހަޅާ އި ހުސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅީ އެފަރާތުން ކަމަށާއި، އިޢުލާނުގަ އެތަކެތި

ނޑައަޅާފައިވާތީ ތަޖުރިބާގެ މާކްސް ނު 60މުއްދަތަށް  މުގައި ކަ ހިމެނިޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ
 މަވެސް ، ނަކަމަށާއި މެ ގިނަ މާކުހެއް ލިބެން އަންނަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ވީނަމަވެސް އެން
 މައްސަލަ ޙަވާލުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ  ކުންފުންޏަކާއެހެން  އެ މަސައްކަތް
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 ލިޔެފައިވާކަމަށާއި، މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގޮތަށް ނޯޓެއްމި
ކުރިއަށްގެންދާ  އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގުޅިގެން

އިވާކަމަށާއި، އަދި މި ބަޔާންކޮށްފަ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމުގައި ތަކެތި ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި
ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ބަޖެޓަކުން ކަމުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ މެރިން ރިސަރޗް  މަސައްކަތް ކުރަނީ ކަ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމަށާއި، ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ  ގައި 018ފަރާތުން  ސެންޓަރގެ
ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް  ސާ ޚަރަދުކުރާ ފަރާތަކުން ވަކިޕްރޮޖެކްޓްތައް އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ފައި

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން  ޝަރުތުކޮށްފައިނުވާނަމަ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ 
ގައި އެންމެ ރަނގަޅު ޓެންޑަރ އެއް  10.51ގަވާއިދުގެ  އެނގޭކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

 ބީލަމެއް ވަޒަންކުރުމަށް ދައުވަތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަމަށް  އެ ހޮވުމުގައި ބަލަންވާނީ 
ވަޒަންކުރުމުގައި ބީލަމުގެ  ގައި ބީލަން 10.45އިތުރުން، މިގަވާއިދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މީގެ

ފައިވާކަމަށާއި، ވަޒަންކޮށްގެން ނުވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބީލަން
އިޢުލާނާ  ބަޖެޓަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތަކަށްވީނަމަވެސް، މަސައްކަތަށް ކުރާ އެހެންކަމުން، ވަކި

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ  ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު، ކަ
 ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާ މަސައްކަތް  ބޮޑުކަމަށް ބުނެ ބީލަމުގެ

އެނގޭކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް  ޙަވާލުނުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއްކަން
 16ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތާކަމަށްވީނަމަވެސް،  02އިވެލުއޭޝަނުން  ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބިޑް 

އެޕްރީލް  16ހަމައަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި  އާ 2018ރީލް އެޕް
ވަނައަށް  02ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން  ވާކަމަށާއި،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ގައި މިކޮމިޝަނަށް  2018

 އެނގޭކަމަށާއި، އަދި ފަރާތްކަން މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާފަރާތަކީ  ގޮސްފައިވާ 
ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތަފާތަކީ އިވެލުއޭޝަނުން އެއްވަނައަށް  އެފަރާތުން ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް

މިފަދަގޮތަކަށް ބީލަމުގެ ވަނަތަކަށް  ދުވަހުގެ ތަފާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، 02 ފަރާތާ  ގޮސްފައިވާ 
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީކަން އެނގޭކަމަށާއި،  60ފަރާތްތައް ހޮވިފައިވަނީ މުއްދަތަށް 
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 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  އެހެންކަމުން މިކަމުގައި
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ޢަމަލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް

 2000/2މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތުކުރެވިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީހޯދައިދިނުމަށްކަން ސާބި
 މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ

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

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

 
 ގައި ކޮށްފައިވާ 2018މާރިޗު  05ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން  އިތުރުން، މިނިސްޓްރީ އޮފްމީގެ

 ރެވޭ ވާލުނުކު ތް ޙަ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާ މަސައްކަ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން 
  މަސައްކަތަށް އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު 2018މާރިޗު  05ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ  ކަމުގައިވާނަމަ

ވާ ން ބޭނުންކުރަޙާޞިލް ލުން އިޢުލާންކުރަން އެންގުމަށާއި، އަދި އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު ބީލަމުންއަ
ން ތުގެ މަތި ނެ ގޮމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާނެ ގޮތަށް އަދި ދައުލަތުގެ

 ވާ  ބޭނުން ރުވަންބަޖެޓަކުން ކު ކްރައިޓީރިއާ ބައްޓަންކުރުމަށާއި، އަދި، ވަކި  ބީލަމުގެ އިވެލުއޭޝަން
ންނަށް ލަންވެރި ތު ބީމަޢުލޫމާ މަސައްކަތެއްނަމަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންދާސާކުރާ އެންމެ ބޮޑު އަގާ ބެހޭ

ންޑް ރީޒް އެފެންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަ  ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް 
 . ނިންމީއެވެލިޔުމަށް އެގްރިކަލްޗަރއަށް

ހޯދުމަށް އެ  ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް   ވަނަ އަހަރު ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  2018
ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގައި ކޮށްފައިވ2017ާނޮވެންބަރު  16މަރުކަޒުން 

ލަފާގެ މަތިންކަމަށް ވާތީއާއި، ހއ.އަތޮޅު  އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ
ދެމެދު ވެފައިވާ  ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ފަރާތާ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާ

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް  ވަނަ އަހަރު ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ  2018
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ  ކޮށްފައިވާގައި  ނޮވެންބަރު 16ހޯދުމަށް އެ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ދެފަހަރު  ފަރާތާ ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރަމުން އައި 2017މަސައްކަތް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އަދި ވެވުނު  އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައި  މަތީންވެސް
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ތެރެއިން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ނުދާ ކަންތައްތައް  ސްވުމުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ އެއްބަ
މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ފަރާތަށް  އެކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ފާހަގަކޮށް 

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

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް    ނިންމީއެވެ.ކަ

 މައްސަލަ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

ލި ހަމަވެ ކު އްދަތުބިންތަކުގެ ތެރެއިން މު ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ކަށް ރާތްތަ ފަ އެފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވަމުންދާކަމަށާއި، ވަކި  ނުދައްކާ ބިންތައް ވަކިކުރުމަށް 

 ރާއިން ގެ އިދާކައުންސިލް ބިން ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް ގދ.ތިނަދޫ  ހާއްސަކޮށްގެން
މާ މަނާކުރުމުގެ ހުއްޓުވު )ކޮރަޕްޝަން  2000/2މަޢުލޫމާތުދޭތީ، އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ންނުވާ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެ ( ވަނ1ަ)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

    
 ކުރިޔަށް  ގެން ހުށަހަޅާ  ޝަރީޢަތަށް އަދި، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރިޔަށްދާން ބޭނުންނަމަ

 ށް ނިންމީއެވެ.ދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފާރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަ

ނަންބަރު ބިމުގައި   S-9/1ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  އެރަށުންއަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  ގދ.ތިނަދޫ
 ނުމަށާއި ށްދިއިމާރާތްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ބިމުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮ ފިހާރަތަކެއް

 މަހުކުއްޔާއެކު ނުދެއްކިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް ދެއްކޭނެ ލުއިގޮތެއް 
ބެއް ޖަވާ ށްޓީއަހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދުމުން އެ ސި

ފަރާތްތަކަކީ ކުލި   %80ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، ތިނަދޫގައި މިގޮތަށް ބިންދޫކޮށްފައިވާ 
ން ނި ތަގޮސް ހަމައެކަ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ކަމަށްވާއިރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު

ތަށް ވާ ފަރާފައިކުއްޔަށް ދީ ފިހާރަ އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެހުސްކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ 
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

13 

އިސާ ޖަމާކުރިކަމުގެ ސްލިޕްތައް މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީއާއި ފަ
ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި ސިޓީއާއެކު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާތީއާއި މި 

-FINވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ނަންބަރު  2016ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
2018-21(D)  (01  ުރިޕޯޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު 2018މާރިޗ )
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)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައި

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

ނޑައަޅައި  އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމީ ،ކަ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  6މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޙީގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ލިބޭ  1.01ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

އެފައިސާ ބަލައިގަންނަ  ،އިގެންފިނަމަފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރާނެ ވަގުތު އޮށްވައި ބަލަ
ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ދުވަހު ބޭންކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

އިދާރާގެއިން ބޭންކަށް ޖަމާނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓައިގެން އެފައިސާ އެކިކަންކަމަށް 
 ޚަރަދުކުރަމުން ދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކްލިއަރ ކުރުމުގެ  01އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދާ 
ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު  24މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ށްފައިވަނީ ސީ ކާގޯ ކްލިއަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި މި އިޢުލާންކޮ 11ސާފުކޮށް، 
ގުޅިގެން މި އިޢުލާނާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކަމަށްވާތީއާއި  02ފަރާތަކާއި އެއަރ ކާގޯ ކުލިއަރ ކޮށްދޭނެ  03

އެއަރ ކާގޯ ކްލިއަރ ކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާތީ 
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކާ ގުޅިގެން، އެއަރ ކާގޯ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އަގު 

އަލުން އަގު ހޯދުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް  ގޮތަށްހޯދުމަށް ޚާއްޞަ ފޯމެޓެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެއާ އެއް
 2017އޮކްޓޫބަރު  22ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލަފާދިނުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ 

އިތުރުން، ސީ ކާގޯ ކްލިއަރެންސް އަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ މީގެ ގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތީއާއި
ޓަރ )ސީ.ބީ.އެމް( އަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ޓެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ފަރާތްތަކުން ކިޔުބިކް މީ

ސީ.ބީ.އެމްގެ އަގު ރިވައިސްކޮށް އަލުން އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބިޑް ހުށަހެޅި  ،ފާހަގަކުރެވޭތީ
އޮކްޓޫބަރު  22ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާކަމަށް )ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައި ދީފައިވާކަމަށް( ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ 

ގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ސީ.ބީ.އެމްގެ އަގު އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ބިޑް  2017
 08މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، -ގައި އީ 2017އޮކްޓޫބަރު  01ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް 

ފަރާތަކުން އަގު  06ކުން ހާޟިރުވެ، ފަރާތަ  07ގައި އަގު ހުށަހެޅުމަށް  2018އޮކްޓޫބަރު 

 ން އެކި ( އިމްޕެނީ )އެމް.ޓީ.ސީ.ސީމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮ
ވަނަ  2016ތް އެކި ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަ
ފުނިން އެކުން ލައިއަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިޢުލާނު ކުރުމަކާނު

 ކަމުގެ އެ ތީ ތަށް ކުރަމުންގެންދާބޭނުންވާ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި އެ ކަން އެގޮ
ވާ ށް ޝަކުގޮތަޝަކުވާ އެތައް ފަހަރަކު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އާ ޙިއްޞާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެ

ވާ ފައިނު ކޮށްކުރާތީ އެއްފަހަރު އިޢްލާނެއް ކުރިކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ އިޢުލާނަށް ޢަމަލު
 ނާ މައްސަލަ ކަމަށް ބު

15 
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ހުށަހަޅާފައިވާކަން ރެސްޕޮންސް ރެޖިސްޓަރ ޝީޓުން އެނގޭތީއާއި އަގު ރިވައިސްކުރަން ދެވުނު 
ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އިވެލުއޭޝަންގައި މާކްސް ދީފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުން 

މަނައިކަމަށްވާތީއާއި މިއީ މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ނުހި
މިކަމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް މަދު ނުވާކަން  ،ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ނުބެލެވުނު ނަމަވެސް

 އެނގޭތީ، އެއިން ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް މިކަމުން އުނިކަމެއް ނާންނަކަން އެނގޭތީއާއި،
 

ޑް ރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެބައިގެ ބި ކު ކްލިއަރ ކާގޯ-މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ ސީ
ގޯ ކްލިއަރެންސްގެ ކާށްވާތީއާއި ސީ ފަރާތަށްކަމަ 03ލިބިފައިވާ  އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް

ނޑައެޅުމަށް ހަދާފައިވާ  އިވެލުއޭޝަންގައި ނަ ލު ށް ބަދަ ތީޖާއަމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
އްކަތް މުގެ މަސަރކުރުންނާނެފަދަ މައްސަލައެއް ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި މި އިޢުލާންގެ އެއަރ ކާގޯ ކްލިއައަ

 އިވާތީއާއި،ތު ލިބިފައެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި މަޢުލޫމާ
 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސީ ކާގޯ ކްލިއަރެންސްގެ މަސައްކަތް  2017މާރިޗު  16އެމް.ޓީ.ސީސީގެ 
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން އަދާކުރާނީ މަސައްކަތް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޝެޑިޔުލްތަކުގެ ދަށުން 
އަގުތަކަށްކަމުގައި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި 

ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޝެޑިޔުލްތަކުގައި  03ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު 
ކް މީޓަރަކަށް ޖެހޭ އަގު ރިވައިސްކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހިމަނާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެފަރާތްތަކުން ކިޔުބި 

ފަރާތުގެ ތެރެއިން  3މަސައްކަތް ހަވަލުކުރެވުނު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައްކަން އެނގޭތީއާއި މި ސަބަބާހުރެ 
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ބިލް ކޮށްފައިވަނީ އެގްރީމަންޓްގެ އެއްކުންފުންޏަކުން 

)ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ  350ޑިޔުލްގައި ހިމަނާފައިވާ އަގު ކަމުގައިވާ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް ޝެ
 250ން ރިވައިސްކޮށް ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް ކުންފުނި އެރޭޓުންކަމަށްވާތީއާއި 
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ންވެސް ޖެހޭނީ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް ބިލްކުރަ  އެކުންފުނިން ،)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާކަމުގައިވާތީ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ފައިސާ އެކުންފުންޏަށް )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަމަށްވާތީއާއި  250

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކަމުގައިވާތީ، އެފަރާތަށް އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ  350ދައްކާފައިވަނީވެސް 
  .ސީ.އަށް އެންގުމަށެވެ.އެފަރާތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ

 
މަސައްކަތަށް ބިލް  ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު އެހެން ޕްރައިވެޓް ،އިތުރުންމީގެ

 145ކޮށްފައިވަނީ އެގްރީމަންޓްގެ ޝެޑިޔުލްގައި ހިމަނާފައިވާ އަގު ކަމުގައިވާ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް 
ރިވައިސްކޮށް ފަހުން  އެކުންފުނިން)ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަމަށްވާތީއާއި 

 ،ޑިހަ ރުފިޔާ ވިހި ލާރި( ކަމުގައިވާތީ )ސަތޭކަ އަށް 180.20ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް 
)ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ވިހި ލާރި( ގެ  180.20އެފަރާތުން ބިލްކުރަންވެސް ޖެހޭނީ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް 

ރޭޓުންކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން އެފަރާތުން ބިލްކޮށްފައިވަނީ، އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ފައިސާ 
 އަދި ތިންވަނަ ކުންފުނިން ނު އަގަށްވުރެ ދަށް އަގަކަށްކަން އެނގޭތީއާއި ދައްކާފައިވަނީ ބިޑް އެވޯޑްކުރެވު

މަސައްކަތުގެ ބިލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރިވައިސްކޮށްފައިވާ އަގުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށްވާތީއާއި )ނޯޓް: 
.ސީން ސީ ކާގޯ ކްލިއަރެންސްއަށް އަލުން އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ދިނުމަށްޓަކައި އެމް.ޓީ.ސީ

މެއިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް ވަކިން ޖެހޭ އަގު ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ -ފޮނުވާފައިވާ އީ 
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާތީ އެގޮތުގެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅުމަށެވެ. މިގޮތަށް އެންގީ އަގުތައް 

ފައެއް ނުވެއެވެ. އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަންވެރިން ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ ސަބަބާހުރެކަމަކަށް ބަޔާންކޮށް 
ސީ.ބީ.އެމް އަށްވުރެ ދަށް، އަދި  100ސީ.ބީ.އެމް އަށްވުރެ ދަށް،  25ފުރަތަމަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 

ސީ.ބީ.އެމް އަށްވުރެ މަތި، މި ތިން ބަޔަށް ވަކިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި، ހުށަހަޅާފައިވަނީ  100
އްކަމަށްވާތީ، ފަހުން ތިންބަޔަށް އެއް އަގެއް ހުށަހަޅާއިރު ކުރިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ބޮޑު ތަފާތު އަގުތަކެ

ސީ ކާގޮރ އަގެއް ހުށަހެޅުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، 
ގޮތެއްގައި ފަހުން ހިމެނޭގޮތަށް، ޖުމްލަ ކުންފުންޏެއް  2ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ކްލިއަރަންސްގެ މަސައްކަތް
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 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.(
 

ފައިވާ ސާ ދެއްކިފައި އިތުރަށްއެހެންކަމުން، ސީ ކާގޯ ކްލިއަރކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 
އްކަތް މަސަން، އިތުރުއެކުންފުނިން އަނބުރާ ހޯދުމަށާއި، މީގެއިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ކުންފުންޏަށް 

 17 ކޮމްޕެނީން އެކު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގކުންފުންޏާ 3ހަވާލުކުރެވުނު 
އެމް ން ސީ.ބީ.ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޝެޑިޔުލްތައް އެފަރާތްތަކު  2018ޖަނަވަރީ 

 ކުރުމަށް ލާޙު ގު( އެނގޭނެގޮތަށް އިސްއަކަށް ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު )ބިޑް އެވޯޑްކުރެވުނު އަ
ފަރާތުން މުގައި އެލްކުރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބި އޭގެތެރެއިން އެއް ކުންފުނިއެންގުމަށާއި އަދި، 

.ސީ.ސީގެ އެމް.ޓީ  ކަންސީ.ބީ.އެމްއަކަށް ބިލް ކޮށްފައިވަނީ ބިޑް އެވޯޑްކުރެވުނު އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގަކަށް 
އަކަށް  .ބީ.އެމްން ސީއިތުރުން، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެ މީގެދެންނެވުމަށާއި  މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ގައި ލުއޭޝަން އިވެ  ވަކިން އަގު ހުށަހަޅަން ދެވުނު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް 
އާއި، ގައިވާތީކަމުމާކްސް ދީފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުން ސީ.ބީ.އެމް އަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ނުހިމަނާ 

އިވާތީ، ން ހަދާފައޭޝަރިވައިސްކޮށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ހިމަނައިގެން އިވެލު
މަށް ބޭނެކަރިވައިސްކޮށް އަގު ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ލި

 ކަމަށް ބީލަންތަކާ ގުޅިގެން މިފަދަ ކަންފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހުޅުވާލާ 
 .ގުމަށެވެއެން ސަމާލުކަންދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއަށް

 
ނޑުމަގުން ގެނެވޭ މުދާކަމަށާއި،  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ގިނަ މުދަލަކީ ކަ

ނީ އަވަސްގޮތެއްގައި ގެންނަންޖެހޭ ތަކެތިފަދަ މަދު އެއްޗެއްކަމުގައި އެއަރ ކާގޯގެ ގޮތުގައި ގެނެވެ
ފައިވާތީއާއި އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި ހިމަނައިގެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ލިބި މަޢުލޫމާތުމިކޮމިޝަނަށް 

ގެ އެއަރ ކާގޯ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާފައިނުވާނެތީއާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 
ފަރާތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާހުރެ ވަރަށް ގިނަ 
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މާކެޓް ރޭޓްގައި  ،ކޮންޓެއިނަރ ކްލިއަރ ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވަމުންދާތީ
)ފަސް ހާސް(  5,000އިނަރއެއް ފޫޓް ކޮންޓެ 20އާންމުކޮށް ކޮންޓެއިނަރ ކްލިއަރ ކުރާ އަގުކަމުގައިވާ 

)ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެ ގޮތުގެ  10,000ފޫޓްގެ ކޮންޓެއިނަރއެއް  40ރުފިޔާ އަދި 
މަތިން ކްލިއަރެންސް ގްރޫޕްތަކުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު ކްލިއަރ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް 
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާއި، އަދި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މަސައްކަތް އައުޓްސޯސްކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް 

 ގެ ސީއީއޯ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން އަންގާފައިވާތީއާއި، ގައި އެމް.ޕީ.އެލް 2016ޖުލައި 
 

 16ރުމަށް ރ ކު މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ގޮތުގައި، ކާގޯ ކްލިއަ
ގެ ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސީ ކާގޯ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތު  2017މާރިޗު 

އަރ ކުރުމުގެ ގައި ސޮއިކުރެވެންދެން ބޭރުން ގެންނަ މުދާ ކްލި 2018ވަރީ ޖަނަ  17އެއްބަސްވުމުގައި 
 ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އިވެލުއޭޝަނެއް  03މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސްފައިވާނީ 

އްކަތް ންސް މަސައަރެހެދުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީއާއި ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ލައްވައި ކްލި
ރަން ލިއަރކުދާ ކްމުއި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެތޯ ބެލުމަށްފަހު، ކުރުވުމުގަ

، އިރެވޭކަމާވާލުކު ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހަމަވުމުން މުދާ ކްލިއަރކުރުމަށް އެތަނުން ފަރާތަކާ ޙަ

 ރާތްތަކާ  ފަ ރކޮށްދޭއެގޮތަށް ޙަވާލުކުރުމުގައި އަވަހަށް ކްލިއަރކުރަންޖެހޭ މުދާ އަވަހަށް ކުލިއަ
މަސައްކަތް  އަރެންސްކްލި ޙަވާލުކޮށްގެން ކްލިއަރ ކުރުވާފައިވާނެކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން ބައެއް

ތީއާއި ކަމަށްވާ  މަށްކައެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ނޫނަސް ކޮށްފައި ހުންނާނެ 
ވަނަ  2017ވަނަ އަހަރާއި  2016ލާއިރު، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަ

ތަކުގެ ރާތް އަހަރު މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމަށްޓަކައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު އެފަ
، އިތުރުން މީގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ކޮންމެ އަހަރަކަށް ވަކިން އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

-އީ  ތަކަކަށްރާތް ދާ ކްލިއަރކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ރިކުއެސްޓް ގިނަ ފައެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މު
 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
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 ތައް މިއުޗަރުކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މުދާ ކްލިއަރކުރުމާ ގުޅޭ ބައެއް ޕޭމަންޓް ވަ

ޝަން  ކޯޓޭ އިވާނެތީއާއި އެގޮތަށް ބެލި ބެލުމުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީންމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލާފަ
އަރ ދާ ކްލިމު ގެން ހޯދުމަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށް 

 ނަނީ ފައިހުންލްކޮށްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި އެފަރާތްތަކުން ބި
ށް  އިތުރަ އްސަލަކޯޓޭޝަންގައި ހިމަނާފައިވާ ރޭޓުތަކުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެހެންކަމުން މި މަ

ގެން ދައިހޯ ތަޙުޤީޤުކުރިނަމަވެސް، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ކާގޯ ކްލިއަރެންސްގެ މަސައްކަތް ކޯޓޭޝަން 
ތެއް ގޮރެވޭނެ ރުކު ކަށަވަކުރުވާފައިވަނީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން

ން ހުއްޓުވުމާ )ކޮރަޕްޝަ 2000/2މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި 
ން އިވާކަމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަ

 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ
ންގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 2000/2ބަރު  ނަންމަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު މި މައްސަލަ ބެލޭވަރަށް 
 ޢަމަލެއް  ންގެ)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަ

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

ނޑައަޅައި  .މީއެވެން ނިމި މައްސަލަ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ތްތަކާއި  ފޮގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލި ބެލުމުގައި ފައިސާއާބެހޭކޮ
ހޭ އާބެ ލިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުގެންދާކަމާއި އެއިދާރާގެ ފައިސާ

ހޭ ންނަންޖެ ހުމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެއިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި
 މައްސަލަ. ނާބު ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުހުރެދާނެކަމަށް 
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 2000/2މިޕްރޮޖެކްޓަކީ މިހާރު އުވާލާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާތީ މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ބަރު ޤާނޫނު ނަން ،ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

ރުގެ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮރޮޖެކްޓް -ކުންފުންޏަކުން ހދ.ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރީ

ހިންގުމަށް ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އާދާޔާ ޚިލާފު 
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންގެ  2016ޅ.އަތޮޅުގެ  މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް މި
މަސައްކަތްކުރި  ،އެމަސައްކަތްނުކުރާ ވަގުތުތައް ،ލިސްޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފޮނުވުމުން

އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރީގައި އޭނާ  ،ވަގުތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރީގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި
އޭނާއާއެކު  ،ޖަހާފައިވާ ގަޑިތަކުގެ ތެރޭގައި ރޭގަނޑު އޭނާ ނިދާއޮތް ގަޑިތައްވެސް ހިމަނާފައި ވާކަމަށާއި

 2މި  ،އެރަށަށް ދަތުރުކުރި އަނެއް މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީއާއި އޭނާގެ ޙާޟިރީއާއި އަޅާކީއިރު
މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީގައި ތަފާތު ހުރީ ކީއްވެތޯ  2 ،ތަފާތު ހުރުމުންމުވައްޒަފުންގެ އިތުރު ގަޑީގައި 

މިނިސްޓްރީން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ  ،މުވައްޒަފުންނާއި ސުވާލުކުރުމުން 2ވަކިވަކިން މި 
 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި  2އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މި 

 މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތާއެކު  ،ޖަހާފައިހުރި ވަގުތުތަކުގައި ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް
އެހެންކަމުން މަސައްކަތަށް މަކަރުހަދައި  ،މަސައްކަތްކުރި އަނެއް މުވައްޒަފު ބުނެފައިވާކަމަށާއި

ޙާޟިރީ  ،އް އުނިކުރުމަށްފަހުއޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައިވާ ގަޑިތަ
އެންގުމުން މިނިސްޓްރީގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއި ނުލައި ޙާޟިރީ ގެއަށް އޭނާއަށް އިޞްލާހުކުރުމަށް 

ޙާޟިޜީ ނުގެނެސް ގިނަދުވަސްތަކެއްވުމުން ޙާޟިރީ  ،ގެންގޮސް އެ ޙާޟިރީ ގެނެސްފައި ނުވާކަމަށާއި
ލިފައިވާކަމަށްބުނެ އާ ޙާޟިރީއެއް ހަދައިގެން ގެނައި ގެނައުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމުން ޙާޟިރީ ގެއް 

ޙާޟިރީ ރަނގަޅުކޮށްގެން ގެނައުމަށް ތަކުރާރުކޮށް  ،ޙާޟިރީ އިޞްލާހުކޮށްފައި ނުވުމުން ،އިރުވެސް
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެރަށަށް ދިޔުމަށް ފަހު ހުރިހާ ވަގުތެއްވެސް ހޭދަކުރީ  ،އެންގުމުންވެސް

ގައި ކަމަށް ބުނެ ޙާޟިރީ ރަނގަޅު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި މީގެއިތުރުން އޭނާގެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތު
ފިރިމީހާ އެ މިނިސްޓްރީއަށް އައިސް މިމައްސަލައިގައި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓާފުންނާއި ވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު 

ލަސްވަނީ  މުސާރަ ނުދެވި އޭނާގެ ،އަޅާނެކަމަށް ބުނެ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދައްކާފައި ވާކަމަށާއި

ޓު ންނޯމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ފަޤީރުން ނަ
އް ހޯދުމަށް ފަރާތެ 40ކުރުމާއި ފޯމު ފުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ތަށް ލަ ފަރާމިއްއަކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލައި އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 
 މައްސަލަ ނާ އެމަސައްކަތުގެ އަގު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބު
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އޭނާއަށް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާފަދައިން ޒަކާތުގެ ޢާމިލެއްގެ ގޮތުން ކުރި މަސައްކަތަށް މަކަރުހަދައި 
ވަނަ  2016 ،އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައިވާ ގަޑިތައް އުނިކޮށްފައި ނުވާތީއާއި

ކުރި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނަށް އަހަރުގެ ޒަކާތުގެ ޢާމިލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް
ނޭނގި ގެޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ މަސައްކަތްކުރި ވަގުތުތައް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް 
ނެތުމުންކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ މި މައްސަލާގައި 

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

ން ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ،މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ދިގުމުއްދަތުގެ މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލާ ގުޅިގެން މަތީ ތަޢުލީމުގެ 
ކޯސްތަކާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ޓްރެއިނިންގތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ތ.ބުރުނީ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް 

ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ބްރުއަރީ ފެ 06އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ )އެމް.އޯ.ޔޫ( އެއްގައި 
އަހަރުދުވަސް ކަމަށާއި މި  02ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި މި އެމް.އޯ.ޔޫ. ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ 

ސްކޮލަރޝިޕް ރަށު ކައުންސިލްއަށް  1އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކުން 
ވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ކޯސްތައް ހިންގުމާގުޅޭ ހުރިހާ ހަމަޖައްސަދޭންވާނެކަމަށް މި އެއްބަސް

ކަމެއް ކުރާނީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތުންކަމާއި އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ސާއާމެދު ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނަގާ ފައި ،ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކުން ދޭހަވާކަމަށާއި

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ،ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާކަމަށާއި
ޑިޕްލޮމާ އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން 

މެރިޓައިމް އެކަޑެމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލާއި ތ.ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ 
ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޑިޕްލޮމާ އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ހިންގުމަށް 

ރ. -/3100އެ އެކަޑެމީން ހަމަޖެއްސި ތ.ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނީ މިކޯހުގެ ފީ 
ހާސް ރުފިޔާ( އޭނާގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ބައިވެރިންނަށް ވައިބަރ )ތިން

ކައުންސިލްގެ މިގޮތަށް މިކަން ކޮށްފައިވަނީ މި ކޯހުގައި  ،ގްރޫޕުގައި އަންގާފައި ކަމަށާއި
ގެ އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައިވުމާއެކު މި ކޯސް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރައީސް
ގެ އަންހެނުންގެ ކިޔެވުމުގެ ފީއަކީ ދައްކަން ނުޖެހޭ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުން އެކަން އޭނާ
ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން  ،ރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކަމަށާއިއްސި

ސުވާލުކުރުމުން މެމްބަރެއް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުމުގައި ކައުންސިލްގެ 
ބައިވެރިން ފީ ދައްކަންޖެހޭނީ މެރިޓައިމް އެކަޑެމީއަށް ކަމަށާއި އަދި އެމް.އޯ.ޔޫ.ގެ ދަށުން 

 ބުނިކަމަށް ބުނާ   ކައުންސިލްގެ ރައީސްކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް 
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އް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޯހުގެ ފައިސާއާގުޅޭ އެއްވެސް މުއާމަލާތެ ،އެނގޭކަމަށާއި
މި ކޯހުގައި ކިޔަވަމުން  ،ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި

ބައިވެރިންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފައިސާއާއި ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމެންޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި  11ގެންދާ 
އިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މަޢުލޫމާތު ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް މެރިޓަ 28,000.00
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މިކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދަނީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ  ،ދީފައިވާކަމަށާއި

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ސްކޮޕަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުން 
 ،މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި ތެއް ކަމަށް އެހެން ފަރާދަނީ 

 04އާއި  2018މާރިޗް  01ރުފިޔާ  18,600.00ކޯހުގެ ބައިވެރިން ކޯސްފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ 
އާ ދެމެދު ވަކިވަކިން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ  2018މާރިޗް 

މި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އެކައުންޓުން  ،އިވާކަމަށާއިކޮށްފަ
ސްކޮޕަރޝިޕްގެ ދަށުން އަދި   ،ރުފިޔާވެސް ހިމެނޭކަމަށާއި 3,100.00ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ 

 ،ކަމަށާއިރުފިޔާވެސް ހިމެނޭ 3,100.00ގެ އެކައުންޓުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ ކިޔަވަމުންދާ ފަރާތު 
 28,000.00މި ފައިސާއާއި މި ކޯހުގެ އެހެން ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ބައެއް ފައިސާއާއެކު ޖުމްލަ 

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އެކައުންޓުން މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް  2018މާރިޗް  22ރުފިޔާ 
ސް ފީގެ ގޮތުގައި ދަރިވަރުން ކޯ ،މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު މެރިޓައިމް 
އެކަޑަމީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވަނީ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގޮތުން ކަމަށް 

ފަސޭހައަކަށް ކޮށްދީފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި ކޯހުގެ ބެލެވޭތީއާއި އަދި އެއީ އެކަޑަމީއަށްވެސް 
ގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދަރިވަރުން ދެއްކި ފައިސާ 

ބަހައްޓާފައިނުވާތީއާއި ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ކޯހުގެ ފީއާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތަކަކީ 
އިދާރާއާ ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތްތަކަކަށް ނުވާތީއާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ

އަނބިކަނބަލުން ކޯހުގައި ކިޔަވަމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްއަށް ދޭންޖެހޭ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން 
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ގެ ނޫންކަމަށް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މިކަމުގައި ކައުންސިލް 
ރައީސް ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭފުޅަކު ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ މި 

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

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

ނޑައަޅައި  އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމީ ،ކަ

ވަޅެއް ހޯދުމަށް އެދި  ހަރުގެފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަނުމަށް އެރަށުން އަމިއްލަ ފަރާތެއް  ރ.މަޑުއްވަރީ
ބާއްވާފައިވާ ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ  ގައި 2017ނޮވެމްބަރ  07ހުށަހެޅި ސިޓީއާގުޅޭގޮތުން 

 މިހާރުވެސް އެރަށުގައި ފައިބަރު އޮޑި ބަންނަ ސަރަޙައްދުން ހަރުގެވަޅެއް  ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް،
އެގޮތުގެމަތިން އެ ސަރަޙައްދުން  ނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއިދެވޭކަމަށް ވަނީނަމަ، ދެވެން އޮތްވަރެއް ދި

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް  ބިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ 
 ހަރުގެވަޅެއް ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ހުށަހަޅައި އެ ސަރަޙައްދުން

ހެދުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ޓްރަކްޗަރގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ހަރުގެ އިންފްރާސް
އެކަށީގެންވާ ދުރުމިން ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، މަދުވެގެން  ބިމާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާ ދެމެދު

ނޑައަޅައި ފޫޓުގެ 150 މިނިސްޓްރީ   އަލުން ހުށަހެޅުމަށްދުރުމިން ލިބެން އޮތް ސަރަޙައްދަކުން ބިން ކަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ރ.މަޑުއްވަރީ

ބިން ދޫކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް މިވަގުތު  އަންގާފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ފައިބަރު ދޯނި ބަނުމަށް
 ތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހަރުގެތައް ހުސްވުމުން އެފަދަ ކަމަކަށް އެދި އެކިފަރާތް ރަށުގައި ނެތްކަމަށާއި މިހާރު

ކައުންސިލްގެ  އަންގާފައިވާކަމަށް ރ.މަޑުއްވަރީ ހަރުގެ ވަޅު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތަށްއަލުން ހުށަހެޅުމަށް 
ފައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިން ދޫކޮށް  އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި އަދި އެ ސަރަޙައްދުން 

 2ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ޢާއިލީ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ 
ބުނާ  މަށްކަގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، އެއްވެސް އަގަކާނުލާ ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތަކަށް
 .މައްސަލަ
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ދޫކުރުމަށް  ދެމީހުންކުރެ މީހަކަށް ބިން މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނުވާނެކަމަށާއި 
ފަރާތަކުން ބިން ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމާފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެއިން

ލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސި އިދާރާގައި އެދިފައިނުވާކަމަށްވެސް
އެ  މީހުން ފައިބަރު ދޯންޏެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި އަދި އެ ދެ

ބިމެއްގައި ނޫންކަމަށާއި އާންމުކޮށް  މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ
އެކަމާ ގުޅިގެން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ގައިކަމަށާއި ނަމަވެސްއޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު
 ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިނުވާކަމަށް ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު  އެފަރާތާމެދު އެއްވެސް

 ށް އެދުނު ފަރާތަށް ހަރުގެވަޅެއް ހޯދުމަދީފައިވާކަމަށާއި ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން  އެރަށުން ހަރުގެވަޅެއް

ދޫކޮށްފައި ނުވަނީ މިނިސްޓްރީއޮފް އޭނާއަށް ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ނަމަވެސް އެފަދަ ބިމެއް 
 އެނގޭތީ މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ލިޔުންތަކުން ހައުސިންގއިން ހުއްދަ ނުލިބިގެންކަން

 ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ޢަމަލެއް  ފައިދާއެއް
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ ) 2000/2ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ
ނޑައަޅައިއެކުލެވިގެންނު  މީއެވެ.ނިން މި މައްސަލަ، ވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 
ދޯންޏެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ  ފައިބަރުފަރާތް  2މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި 

ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި ނޫންކަމަށާއި  މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދުގައިކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން  ރަމުންގެންދަނީ އާންމުކޮށްއެމަސައްކަތްކު
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 އިދާރާއިން އެފަރާތާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިނުވާކަމަށް ރ.މަޑުއްވަރީ  މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ
ރަޙައްދުގައި އެފަރާތުން ސަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، އާންމުކޮށް އޮޑިއެހެލާ 

ވަގުތަށް ހުއްޓުވުމަށާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ކުރަމުންގެންދާ ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން
ރ.މަޑުއްވަރީ  ބޭނުންތަކަށް ބިން ބޭނުންކުރާނަމަ އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ

 މީއެވެ.ނެވުމަށް ނިންކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެން

ގައި 2018ޖަނަވަރީ  14ނަންބަރު  މަރަދޫ ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއް ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ
 އި އްސަލާގަ މަތީ މި ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައި ވާ  އިޢުލާން ބާތިލުކުރުމަށް

ދަ ށްފައިވާ ފަ ބަޔާންކޮ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
-)އެންޓި  2008/13 ކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރުފާހަގަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން

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

 މީއެވެ.ނިން

ގައި 2018 ޖަނަވަރީ  14 ސިޓީ މަރަދޫ ސްކޫލަށް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއް ބޭނުންވެގެންއައްޑޫ
ހު، މަށްފަ  ކުރުއެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންނާ އިންޓަވިއު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،

ށް ލުގެ ޓީޗަރަކަ ޖަހާކަށްހާއިރު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ކެންގަރޫ ސްކޫ 12 ހަމަ އެދުވަހު ގަޑިން 
 އެރުމުން ކު ކަންއެވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެގޮތަށް އެތެއް ފަރާއުޅޭ 

ން ރުމު ފާޅުކު ސްކޫލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވައިބަރގްރޫޕުގައި ނުރުހުން
ރީ ރައިމަޕްލުގެ މަރަދޫ ސްކޫއެހެން ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 އި، އަދި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާ އެސިސްޓެންޓް ޓީޗަރެއްގެ ގެ 01ގްރޭޑް 
މަށް ލައި ކަނު މަކާ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރު އޭނާއަށް އެވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އެ
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ދ. ހުޅުދެލީ ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރާއި، އދ. 
މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިސާގެ އެހީދީފައިވާއިރު، އެސްކޫލަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކޮންމެ 

ދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވެސް ކޮންމެ )ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދޭކަމާއި، ދ.މީ 5,000.00މަހަކު 
)ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ އެހީއެއްދޭކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ  3,400.00މަހަކު 

)އެއްހާސް(  1,000.00ސަރުކާރުންވެސް ކޮންމެ މަހަކު ، ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަހިނދު
 ޔިތުންގެ އެކައުންޓެއްކަމަށްވާ ކުރީގެ ޕަވަރހައުސް ރުފިޔާދޭކަމާއި، މި ފައިސާ ޖަމާކުރަނީ ހުޅުދެލީ ރައް

ލީ މިގިދ. ހުޅުދެލީ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް، ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރާއި، އދ. މާ
ން ނގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތެއް އެ ދާއިރާގެ މެންބަރާއި،

 ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސްކޫލުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ، މި ފައިސާއިން ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާއި ،އެކައުންޓަށްކަމާއި
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ޕްރީސްކޫލް ޚަރަދުތައް ކުރަނީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ 

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންކަމާއި، ޚަރަދުތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް  އިދާރާގެ 
މި ފައިސާގެ ބޭނުން އެއްވެސް  ،އެންމެފުރިހަމަގޮތުގައި ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް

 ، މައްސަލައިގައިމި ،ފަރާތަކުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެކި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

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

ގައި ކުވާޝަ  ،ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ނޯންނާތީއާއި
 ،އިންނާތީއާން ނޯ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ތާރީޚް ނުވަތަ ދުވަސްވަރު ޝަކުވާއިން އެނގެ

ކާޑު  އިޑީއަޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 
ހުގެ ގެ އެޑްރެރާތުއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަނަންބަރު ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިނުވާތީއާ

ވާ ޝަކު  ،ތީންނާނޯގޮތުގައި ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން 
ވާ ގޮތް ގާފައި ޝަކުވާއާގުޅޭ ކަންކަން ހިނތުމުން، ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެ 

 ކު، މިމިމައްސަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. އިތުރަށް ސާފުކުރެވެން ނެތުމާއެ

ރަނީ ނުކުސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުން މެޑިކަލް އިކިއުޕްމަންޓް ގަތުމަށް ބިޑް
 ،މަށާއި ކައެސް.ޓީ.އޯގައި މިކަންކުރަން ތިބެނީ ކޮރަޕްޓްވެފައި ތިބި މީހުންކަމަށްވާތީ

 .އޯއިން .ޓީން ގެންނަނީ އެސްމީގެކުރިން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޭރު 
ނަނީ މިކަން ގެން 80އެއާޚިލާފަށް މިހާރު އެސް.ޓީ.އޯއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ % ،ކަމަށާއި

 ،ށާއި ކުރަންތިބޭ މީހުންނަށް ފައިދާވާގޮތަށް ލޯކަލް އެޖެންޓުންނަށް ދީގެން ކަމަ
ނާ މަށް ބުނި ކަޖެޓްފިއުލްއަށް އެކަ ،އެސް.ޓީ.އޯއިން ހަމައެކަނި ބިޑްކުރަންޖެހެނީ ކާޑާއި

 މައްސަލަ.
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ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ،މައްސަލައާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިރު
ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް 

މި  ،ލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފުކުރެވެން ނެތުމުންނާއިކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިނުވާތީ މައްސަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާގައި އެސްޓީއޯއިން މުދާ އުފުލުމަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ކޮން 

އި ހިފުމުގަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުން މުދާ އުފުލުމަށް ދޯނި ކުއްޔަށް 
 ޢަމަލުކުރަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 2012ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ،ނަމަވެސް ،ދުވަސްވަރެއްގައިކަން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާތީއާއި
ނޑު  2012 ،އިކަމަށްވާތީ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭނުންތަކަށް ވަނައަހަރުގަ ވަނަ އަހަރު ކަ

އެ އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާނަމަ އެކަމާ  ،ދުއްވާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވޭތޯއާއި
ތާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އެސްޓީއޯއަށް ފޮނުވާފައިވާ މަޢުލޫމާ

ވަނައަހަރު ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އެސްޓީއޯގެ ބޭނުންތަކަށް  2012 ،ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރާ ގުޅިގެން
ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ނުވަތަ 'އޯޕަން ޓެންޑަރ'ގެ އުޞޫލުން ކަނޑު ދުއްވާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް 

ޤާނޫނު  ،މިމައްސަލައިގައި ، ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީކުއްޔަށް ހިފާފައި ނުވާކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މި
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2000/2ނަންބަރު 

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

މި  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ގައި ގެ މެދު ޒަފުން ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ މަޤްޞަދަކީ، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައް
ށްވުރެ ފުޅާ  މިހާރަގައިގު އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙް އާލާކޮށް، ދިރުވުމާއި، އިޖްތިމާޢީ ރޮނ

ސްޕިޓަލަށް ންގާ، ހޮއް ހިމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަ ،ދާއިރާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިކުރުވާ
ރިކަން ލުންތެކުޅިވަރުގެ ރޮނގުގައި ކާމިޔާބީތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޞިއްޙީ ހޭ

"ކްލަބްގެ  ކަން، އެރިވުންބައިވެރިވުމާއި، އެކަންތައްތަކަށް އެހީތެއިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި 
 ށްޓަކައި ދުމަހޯގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން، އެ ކްލަބަށް ފައިސާ 

 ،ޔާއިކަށް، ސަތްތަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކިއެކި ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާ 
، ރުންކަންއްކުއުން ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބައެއް އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުންފަދަ ކަންތައްތަކެ

 ،މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

ލް ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން ހިންގާ "ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަ 
 ކްރިއޭޝަން ކްލަބް" އިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްތައް ރެ

 .އަގަށްކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
 25 
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ގެ ވަރުހޭ ރަންޖެދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި، އިޢުލާންކު
ޔަތުގެ ގެ މާލިއްލަތު މަސައްކަތްތައްވެސް، އިޢުލާން ނުކުރާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދައު 

 އްކަތެއް ރުގެ މަސަ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭވަ 2009ގަވާއިދު )
ތު ނިޓީ ހެލްމިއުކޮހުވަދޫގައި، ސެންޓަރ ފޯރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަންއޮތީ، ދ.ކުޑަ

ރުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަ 2010އެންޑް ޑިސީޒް ކޮންޓްރޯލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 
އަދި ، އިއެއްކަމާޝޮޕްބާއްވާފައިވާ، އިންޓެގްރޭޓެޑް އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ވޯކް 

ންގާފައިވާ ހިދަށުން  ޓްގެގެ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްމި ޕްރޮގްރާމަކީ ވޯލްޑް ބޭންކް 
 ރުމަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ ވާގޮތުން، ފައިސާ ދޫކު، ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމާއި

އެކަމަށް  ،މުންހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް ނިމުމަށްފަހު، އެ ފަރާތަށް ބިލް ހުށަހެޅު
 ޑް ޑިސީޒް އެން ނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ފައިސާ ދޫކުރާ އުޞޫލުންކަން، ސެންޓަރ ފޯރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ހި

ރިއަށް އްތައް ކުންތަކަ ކޮންޓްރޯލްގެ ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި އަދި މި ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕްގެ 
 އެންމެހާ  ބެހޭ ދި މި ވޯކްޝޮޕާގެންގޮސްފައިވަނީ އެ އުޞޫލުންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، އަ 

އިސާ ފަކަމަށް އެސް، އިންތިޒާމްތައް ކޮށްފައިވަނީ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުންކަމުގައި ވީނަމަވެ
 ވޯކްޝޮޕް އެ، ވާތީމުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ބަޖެޓުންކަ

 32046/-އިވާ ތަކަށް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފަރާތުން ޚަރަދުކޮށްފަހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައް
 ލަބްގެ )ތިރީސް ދެހާސް ސާޅީސް ހައެއް( ރުފިޔާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކް

 އެކައުންޓަށް، ޖަމާކޮށްފައިވާކަންވެސް ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތަތީއާއި، 

ލަބްގެ މެމްބަރުން، އެ ކްލަބްގެ މަސައްކަތްތައް ނުރަސްމީ ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކް 
ގަޑީގައި ކުރުމަށްފަހު، އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި، އިތުރު ގަޑީގައި ފައިސާ ނަގާފައި 
ނުވާކަމާއި، އަދި އެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ،  ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާފައިވާ ވޯކްޝޮޕްތަކުގައިކަމާއި އަދި ކްލަބްގެ ޙައިސިއްޔަ
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އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި، ރަށު ތެރޭގައިވެސް، ބައެއް އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް އެ ކްލަބްގެ 
ށްފަހު، އެމަސައްކަތަކީ އިތުރު ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާފައިވީނަމަވެސް، އެކަންތައްތައް ކުރުމަ

ގަޑީގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ލިޔެފައި ނުވާކަމާއި އަދި އެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު 
ގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާފައިވެސް ނުވާކަން، މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، 

 ކުގެ ބަހުން އެނގޭތީ،ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަ 
ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު  ތުމުން،ނެވެން ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެ 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރަޕްޝަން ކޮމިޝަކޮ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

އްކަމަށް އްސަލައެވާ މަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 138މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު، ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯގެ 
ލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ގދ.ތިނަދޫގެ ނަންބަރު ފިހާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މެންބަރުންނަން ކެމްޕެއިންކޮށްނުދީފިނަމަ ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށް 
ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ، ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަކާ ގުޅިގެން

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އެ އެއަރޕޯޓް ، ތިނަދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގައިމެންބަރުން ގދ. 
އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭ މައްސަލައާ  ،ހިންގާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމުން

 ،ރު ބައިވެރިވެފައިވަނީ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޓީގެ ނުހިމެނޭ މެންބަރެއްކަމުގައިވާ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަ
މުޤައްރިރު ދިން ފުރުޞަތުގައިކަން އެނގޭހިނދު، މިގޮތަށް ކަންތައްކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް 

ނަންބަރު ފިހާރައިގެ  138ނުފެންނަހިނދު، މި ދަތުރުގައި، ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯގެ 
ރާންޗުގެ މުވައްޒަފުން އަދި ގދ. ކާޑެއްދޫ މުވައްޒަފުންނާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން، ތިނަދޫ ބް

އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއެކު މި މެންބަރުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

 އިރާގެ ނު ދާތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރާއި، ތިނަދޫ ދެކުރައްޔި
ށް މިޓީއަ ކޮން މެންބަރާއި، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަ

އަދި  .އޯހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނަމުގައި ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓާއި، އެސް.ޓީ
 ން ކުރި ށްގެއްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮފެނަކައިގެ މުވަ

 ސަލަދަތުރަކީ ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ކުރި ދަތުރެއް ކަމަށް ދެކޭކަމަށް ބުނާ މައް 
 

26 



 

29 
 

އެމީހުންގެ ވަޒީފާގެ ބިރެއް ނެތްކަމާއި ވަޒީފާގެ ޔަޤީންކަންދީފައިވާއިރު، މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި، 
އާގުޅޭ ޙަރަކާތެއް ބާއްވާ އިންތިޚާބާ  2014އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އެއްވެސް މެންބަރަކު ރަ

ގުޅޭ ވާހަކައެއް ދައްކާފައިނުވާކަމަށް މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ތަޙުޤީޤުގައި 
މަޤާމުގެ  ،އިނުވާތީބުނެފައިވުމުންނާއި، ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ މަޢުނަވީ ހެއްކެއް ލިބިފަ

ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތްހިނދު، މި ދަތުރުގައި 
މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ބައިވެރިވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް އޭނާ 

 ،މިއީ، ގައިކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންކުރިމަތިލާފައިވާތީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ޤަޞްތު 
 2000/2ކެމްޕެއިން ދަތުރެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްހިނދު، މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

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

 ނިންމީއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް )ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް( ގައި ވަޒީފާ 
ކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސްގެ އަދާކުރަމުންދާ ޝަ

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ  ،ޖަލުގައި ތިބޭ ޤައިދީން ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް
ޤާމު ނުފޫޒް ފޯމުން އަދި މިމައްސަލައާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯން ރިކޯޑިންގ )ސީޑީ( އިން އެފަރާތުގެ މަ

ޤައިދީން ދޫކުރުމަށްފަހު  ،ބޭނުންކޮށްގެން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޮން ޤައިދީއެއްކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި
އަދި އެފައިސާ ނަގާފައިވަނީ  ،ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތް ކަމާއި

އްސަލައާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯން ރިކޯޑިން މަ ،ކޮންފަރާތަކުންކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
 ،ހިމެނޭ ސީޑީގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 

ސް( ރު.އެޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް )ޑީ.ޕީ.އާ
 ޕީ.އާރ.އެސްގެ ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ޑީ.

 ޖަލުގައި ތިބޭ ގައިދީން ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޤައިދީން ދޫކުރަނީ ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިންމައިގެންކަން 
ނި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޑީ.ޕީ.އާރް.އެސްގެ މުވައްޒަފަށް ޤައިދީން ދޫނުކުރެވޭނެކަން ހަމައެކަ ،ފާހަގަކުރެވޭއިރު
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފާހަގަކުރެވޭތީ

 ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ

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

މާލޭ  ންދިޔައީ ގަމުވަނަ އަހަރު އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް )އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް( ހިން  2012
ތަކެތި  ންވާހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުންކަމުގައިވީއިރު، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް ބޭނު

ބޭނުމަށް  ގެޖީ.އެމް.އެޗު.ައއި ، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައިކަން އެނގޭތީއާއި
ތަރުހާސް )ފަންސާސްހަ  54,600ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހު ގަނެފައިވަނީ ޖުމްލަ  2012

ތާވީސްހާސް )ހަ 27,300ހަސަތޭކަ( ޑަސްބިން ކޮތަޅު ކަމުގައިވެފައި، އެއީ އެވްރެޖްކޮށް މަހަކަށް 
ން އަދި ޖުލައި ޖޫވަނަ އަހަރުގެ  2012ޕަރޭޝަނުން ތިންސަތޭކަ( ޑަސްބިން ކޮތަޅުކަމުގައިވީއިރު، އެ ކޯ

ސްބިން )ވިހިހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ޑަ 20,325މަހު އެވްރެޖްކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ 
 ހުޅުމާލޭ  ންގިހިކޮތަޅުކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އަދި މާލޭ ހެލްސް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން 

ސް ޓަރަށް ވެ ސެން  ޓަލާއި މާލޭ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން ތެލަސީމިޔާހޮސްޕިޓަލާއި ވިލިނގިލި ހޮސްޕި
ން ރވިސަސްއި ތް ސަތަކެތި ދޫކުރަނީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ައށް ދޫކުރާ މެއިން ސްޓޯރުންކަމާއި، މާލޭ ހެލް

ދި އަ، ންކަމާއިވަރު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ ބޭނުމަށް ޑަސްބިން ކޮތަޅު ގަނެފައިވަނީ އޭގެ ބޭނުންޖެހޭ މިން
އިން ޑަސްބިން ކޮތަޅު ޝަކުވާގައިވާ ފަދަ 15,000އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ ބޭނުމަށް ދުވާލަކު 

 ގަނެފައިނުވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް  2012

ސްބިން ޑަ)ފަނަރަ ހާސް(  15،000އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދުވާލަކު 
 ކޮތަޅު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ހޯދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކޮތަޅު ގަތުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕަރޗޭސް  ފަހަރެއްގެ މަތިން ޑަސްބިން 10ކޯޕަރޭޝަނުން 
އޯޑަރުތަކަށް ބެލުމުން، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޑަސްބިން ކޮތަޅު ގަނެފައިވަނީ 

ފަހަރެއްގެ މަތިން އެހެން ފަރާތްތަކުން 03އެގޮތުން   ،ހަމައެކަނި ޝަކުވާގައިބުނާ ކުންފުނިން ނޫންކަމާއި
ފައިވާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން ޑަސްބިން ކޮތަޅު ގަނެފައިވަނީ ޑަސްބިން ކޮތަޅު ގަނެ

ފަހަރެއްގެ މަތިންކަމާއި، ތަޙްޤީޤުން ބެލި މުއްދަތުގެތެރޭގައި އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ޑަސްބިން ކޮތަޅު 07
ފަރާތަކުން އަގު  03ގަނެފައިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ޑަސްބިން ކޮތަޅު ގަނެފައިވަނީ މަދުވެގެން 

މަށްފަހު އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަން ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ހޯދު
ކޮމްޕެރެޓިވް ސްޓޭޓްމަންޓުންނާއި ޕަރޗޭސް އޯޑަރުތަކުންނާއި ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

ކޯޕަރޭޝަނުން އޭރުގެ މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް  ،މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގުން އޮތުމުން
 ޑަސްބިން ކޮތަޅު ގަތުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ވަކިފަރަތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގައިކަން 
ސާބިތުކޮށްދޭނެ މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިނުވުމުންނާއި، އަދި މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް 

ޑަސްބިން ކޮތަޅު ގަންނަމުންދިޔައީ ދައުލަތަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކޯޕަރޭޝަނުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ ބޭނުމަށް 
 2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުންކަން އެނގެން އޮތުމުން

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

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައް ސަލަ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ )އެސް.ޓީ.އޯ( އަށް ސާފުކުރި ތެޔޮ އުފުލާ ޓޭންކަރެއް 
ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާގައިބުނާ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  ހޯދުމަށް

އެސް.ޓީ.އޯ  ،ސާފުކުރި ތެޔޮ އުފުލަން ޓޭންކަރެއް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމައިގެންކަމާއި

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ސާފުކުރި ތެޔޮ އުފުލާ ޓޭންކަރެއް ހޯދުމަށް ސްޓޭޓް  2009
ޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ ވަކިފަރާތެއް ހޮވުމަށް ޓްރޭ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަމަށާއި، އަދި އެއީ ސާފުކުރި ތެޔޮ އުފުލާ ޓޭންކަރެއް ހޯދުމަށް 

29 



 

32 
 

ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަށް ސާފުކުރި ތެޔޮ އެތެރެކުރުމަށް ޓޭންކަރެއް ގަންނަން ނިންމާފައިވަނީ އެ
އެކުންފުނީގައި އަމިއްލަ ތެޔޮޓޭންކަރެއް  ،އަދަދަކަށް ތެލުގެ ބާވަތްތަށް އެތެރެކުރާ ކުންފުންޏަކަށްވެފައި

ތެޔޮ އެތެރެކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެޔޮޓޭންކަރު ޗާޓަރު ކުރަންޖެހުމުގެ  ،ނެތުމުން
 ،އެސް.ޓީ.އޯ އިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވާތީކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި ސަބަބުން ތެޔޮ އުފުލުމަށް

ޝަނަލް ޓަރނޭއެސް.ޓީ.އޯއިން ތެޔޮޓޭންކަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިން
 ހުކަން ރުމަށްފަރުކުއެކައުންޓިންގ ފަރމަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީޒް ތައްޔާ

އަލީ އިނޭންޝިފަވާނެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީޒް ރިޕޯޓްގައި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެސް.ޓީ.އޯއަށް ފައިދާ  ،އެނގޭތީއާއި
މަށް އް ގަތުންކަރެވަޔަބަލް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ތެޔޮޓޭ

.އޯއަށް އެސް.ޓީ މެއްރެއް ގަތުމުގެ ބޭނުއެސް.ޓީ.އޯގެ ވެރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ އެފަދަ ތެޔޮޓޭންކަ
 ،އޮވެގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި

އެސް.ޓީ.އޯއިން ތެޔޮޓޭންކަރު ގަންނަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ ވަކިފަރާތެއް  ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
ހޮވުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެތްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެސް.ޓީ.އޯއަށް ތެޔޮޓޭންކަރު ގަންނަން 

 ،އިވާތީއާއިރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އިޢުލާން ކޮށްފަ
ތެޔޮޓޭންކަރު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ތެޔޮޓޭންކަރުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ފީޗަރސްތަކާއި 
ނޑުތައް  ނޑުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު، އެ ފީޗަރސްތަކާއި މިންގަ މިންގަ

ތަކަށްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބިދާނެފަދަ ގޮ
އިޢުލާނާއެކު އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް އަދި ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޝަން   ،ފާގަހަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި

ގައިޑްލައިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު، އިވެލުއޭޝަން ޝީޓްގައި ހުށަހެޅުން ޑިސްކޮލިފައި 
ނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކާއި، އެ ބައިތަކަށް  ކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކާއި، އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މާކްސް ދިނުމަށް  ކަ

ނޑައަޅާފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބިދާނެފަދަ ގޮތަކަށްކަން  މާކްސްދޭނެ މިންވަރު ކަ
އެސް.ޓީ.އޯއިން ތެޔޮޓޭންކަރު ގަންނަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ ވަކިފަރާތެއް  ،ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

އެސް.ޓީ.އޯގެ ފިއުލް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޖެނަރަލް  ،ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް
އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޭނާގެ މެނޭޖަރާއި 

އަންހެނުންގެ ނުފޫޒުން ހޯދާފައި ވަނީ ކެމިކަލް އުފުލާ ޓޭންކަރެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 
 މައްސަލަ.  
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 ، އިޢުލާނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެންނެތަތީއާއިހޮވުމަށް ކޮށްފައިވާ

ންކަރ ލް ޓޭއެސް.ޓީ.އޯއިން ތެޔޮޓޭންކަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޮއި
ތްއިރު ންއޮޕަރޗޭސިން ކޮމިޓީ )އޯ.ޓީ.ޕީ.ސީ(ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެންކަން އެނގެ

ގައި ޓް ކުރުމުލުއޭޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެތެޔޮޓޭންކަރު ގަންނަން ކުރެވުނު އި 
އިވާ ނޑައަޅާފަށް ކަ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަން ގައިޑްލައިންގައި މާކްސް ދިނުމަ

ނޑުންކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި  ކޮށްފައި ޔާން ބައިވެލުއޭޝަންގެ މަރކިންގ ގައިޑްލައިންގައި  ،މިންގަ
 މަތިން މާކްސް އެންމެ  ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން 59އޯ.ޓީ.ޕީ.ސީއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ  ،ތްނަމަވެސްނެ

ވަނީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ޝޯޓް ލިސްޓްކޮށް ކޮސްޓިންގ އިވެލުއޭޝަންއެއް ހަދާފައި 12ލިބިފައިވާ 
ދާބޮޑު ންމެ ފައި އެންހުށަހެޅުންތަކުގައިވާ ކޮސްޓިންގ ފެކްޓަރސްތައް ދެނެގަނެ އެސް.ޓީ.އޯއަށް މާލީ ގޮތު

ޑްކޮށް ކޮމެންއޯ.ޓީ.ޕީ.ސީއިން ރި ،ހުށަހެޅުން ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި
ރސްތައް ކްޓައެސް.ޓީ.އޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ގަންނަން ނިންމާފައިވާ އުޅަނދަކީ ކޮސްޓިންގ ފެ 

  ،އާއިއޮންނާތީނގެންކް ކުރެވުނު އުޅަނދުކަން އެދެނެގަތުމަށް ހެދި އިވެލުވޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން ރޭން 

އެސް.ޓީއޯ އިން ގަނެފައިވާ އުނޅަދަކީ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާފަދައިން ޑަބަލް ހަލްއަށް 
އޯ.ޓީ.ޕީ.ސީގެ ލަފާގެމަތިން އެސް.ޓީ.އޯގެ  ،ބަދަލުކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްކަން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް

އެ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ  ،ޑަބަލް ހަލްއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ގަނެފައިވަނީޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 
 International Oil Pollution Prevention)އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮއިލް ޕޮލޫޝަން ސެޓިފިކެޓް 

Certificate) ުއެއުޅަނދަކީ މަރޕޯލް  ،ނުވަތަ )އައި.އޯ.ޕީ.ޕީ ސެޓިފިކެޓް( އަށް ބަލާއިރ
ފެތޭ އުޅަނދެއްކަމަށް އެ ތެޔޮޓޭންކަރުގެ އިންސްޕެކްޝަން ހެދި ފަރާތުން ރެގިއުލޭޝަނަށް 

  ،އެސް.ޓީ.އޯ.އަށް މަޢޫލޫމާތު ދީފައިވާތީކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނާތީއާއި

ފުކުރި ތެޔޮ ސާ ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އެސް.ޓީ.އޯއިން ގަންނަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ ޑަބަލް ހަލް
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އުފުލޭ ޓޭންކަރެއް ކަމަށާއި ގަނެފައިވަނީ ޑަބަލް ހަލްއަށް ކޮންވާރޓް ކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް ޓޭންކަރެއް 
ކަމުގައި ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެސް އެސް.ޓީ.އޯއަށް ގަނެފައިވާ އުޅަނދަކީ ކެމިކަލް އާއި ސާފުކުރި 

ނޑުގައި ހުރި އު ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ،ޅަނދެއްކަންޕެޓްރޯލިއަމް އުފުލަން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ
ނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަން ބަލައި މޮނިޓަރކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޮގަނައިޒޭޝަން  ކަ
)އައި.އެމް.އޯ( އިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 Internationalޝަން ފްރޮމް ޝިޕް ކޮންވެންޝަން ފޯރ ދި ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޕޮލިއު
Convention For The Prevention of Pollution From Ships) )ްމަރޕޯލ( )

ނޑު އުޅަނދުތަކުގެ މަޢޫލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ  ރެގިއުލޭޝަނަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުން އެނގެންއޮތުމުންނާއި ކަ
ކަލް އުޞޫލުން ބަލާއިރު ސާފުކުރި މަޝްހޫރު ވެބްސައިޓްތަކުގައި އެ އެޅަނދު ގިންތި ކޮށްފައިވަނީ ޓެކްނި 

 ،ތެލާއި ކެމިކަލް އުފުލޭ ޒާތުގެ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައިކަން އެނގެންއޮތުމުންނާއި

އެސް.ޓީ.އޯއިން ތެޔޮޓޭންކަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ 
ގަނެފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ފިއުލް ޑިޕަރޓްމެންޓްގެ ތެރެއިން އެސް.ޓީ.އޯ އިން ގަނެފައިވާ އުޅަނދު 

ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ އާއި، އެސް.ޓީ.އޯގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައިހުރި އޭނާގެ 
ތެޔޮ ޓޭންކަރު ގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން  ،އަންހެނުންގެ ނުފޫޒުންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް

މުގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރު
އެސް.ޓީ.އޯއަށް ތެޔޮޓޭންކަރެއް  ،އޮތްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި

 ،ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެސް.ޓީއޯ.ގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކުންކަން އެންގެންއޮންނާތީއާއި
އެސް.ޓީ.އޯއަށް ތެޔޮޓޭންކަރު ގަންނަން ކުރަންޖެހޭ މަސްކަތްތައް ކުރުމަށް އޯ.ޓީ.ޕީ.ސީގެ ނަމުގައި 
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ވެރިން ކަމާއި އެ ކޮމިޓީއަށް ފިއުލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޖެނެރަލް 

ން އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޯޑަށް ތެޔޮޓޭންކަރު އެކޮމިޓީ ،ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު 04މެނޭޖަރގެ އިތުރަށް 
ގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ ލަފަޔަކީ އެކޮމިޓީން ކަލެކްޓިވްކޮށް ދީފައިވާ ލަފައެއްކަން 
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ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެސް.ޓީ.އޯއިން ގަނެފައިވާ އުޅަނދު ގަތުމަށް  ،އެނގެންއޮންނާތީއާއި
 ،ޑުން ނިންމައިގެންކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއިނިންމާފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯ

އެސް.ޓީއޯއަށް ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއުޅަނދު ގަންނަން ނިންމާފައިވަނީ ފިއުލް 
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރާއި  އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ނުފޫޒުން ނޫންކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

)ކޮރަޕްޝަން  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އެނގެންއޮތުމުން، މިމައްސަލައިގައިލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން 
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ 
)ތިރީސްހާސް(  30,000ވަނަ އަހަރު ހޯދައިފައިވާ  2010ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 

ގައި އެ މިނިސްޓްރީ ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭ 2011އިންފިއުޝަން ސެޓްގެ ތެރެއިން، 
އޮޑިޓްކުރިއިރު، ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ނުފޮނުވައި ހުރި އިންފިއުޝަން ސެޓްތައް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 
އެތަކެތި ބޭނުންވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް އަވަހަށް ފޮނުއްވައި ގުދަންތައް 

، ގުދަނުގައިހުރި ތަކެތި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފޮނުވައި ހުސްކުރެއްވުމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ލަފާދީފައިވާތީ
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ މެޑިކަލް  2014

ސަޕްލައި ސެކްޝަންވެސް އުވާލައި އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންވެސް އެ މިނިސްޓްރީ ގެ 
ދަލުކޮށް ނިންމާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީވެ، އެކި ސެކްޝަންތަކަށް ބަ 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ންބަރު ނަ

 1,597,500.00  ވަނަ އަހަރ2010ު  ލީންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމި
ން ށްގެ)އެއްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮ

މްބަރ ޑިސެ 22( ގެ ތެރެއިން، 600އައިވީ އިންފިއުޝަން )އެޓޮމް ޕީ  30,000  ގެނައި
 6203ނީ ގެ ނިޔަލަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި، ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަ 2011

ށް ޝަންތަކަ ޕަރޭ އައިވީ ސެޓް ކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ހެލްތް ސެންޓަރުތައް، ހެލްތް ކޯ
އަށް މިއްލައަން ންވާ މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބްލްސް އެތަންތަނުބަދަލުވުމުން އެތަންތަނަށް ބޭނު

 2010ތީ، ގައި ހަމަވާނެ 2014ނޮވެމްބަރ  30ގަންނަމުންދާތީއާއި، މިތަކެތީގެ މުއްދަތު 
އި ތުގަ ވަނަ އަހަރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތަކެތި ބޭނުންނުކޮށް ބޭކާރު ގޮ 

 .ނައްތާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 އި އެ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތަށް، ލައިސެންސް ކާޑު ޕްރިންޓަރަކާ
ސިލްގެ އުންކަލ.އަތޮޅު ، މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިތުރު ސާމާނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

ކާ ޔަފާރިއައިވާ ވިރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިދާރާގެ އައިޓީ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމުގައި މުވައްޒަފުގެ ނަމުގައި 
ންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 6.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ، ހަވާކުރުމުގެ ކުރިން

އްދަ ލިޔުމުން ހޯދާފައިނުވިނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ނުގެ ހުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި
ން ނާ ގުޅިގެޢުލާ އިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިޢުލާންކޮށް، އެ  ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ނޑައަޅާފައި ންތައް ށް ބީލަވާގޮތަހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބީލަންތައް އެވިލުއޭޓްކުރަން ކަ
 ލިބިފައިވާ  ޙްޤީޤަށްން ތައިވެލުއޭޓްކުރުމުން، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށްކަ

ދާރާގެ ސިލްގެ އި އުންލ.އަތޮޅު ކަލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތަތީއާއި، ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި 
ވާކަން ރުވާފައިފޫޒު ފޯ ދައުރެއް ނެތްކަމާއި، އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް އެފަރާތުން ނުއައިޓީ ޓެކްނީޝަންގެ 

 2000/2 ންބަރުއްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަމިމަ، އެނގޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
އް )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ

-)އެންޓި 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ިއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަ  މި މައްސަލަ  ޅައި،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

ން ނުންވެގެ ބޭޑްރައިވިންގް ލައިސެންސް ކާޑު ޕްރިންޓަރަކާއި އެފަދަ ބައެއް ތަކެތި ހޯދަން 
 ކުން ލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގިނަ ފަރާތްތަކަލ.އަތޮޅު ކައުންސި

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ މަސައްކަތް 
 އްކަތް މަސަ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އެ 

ގައި ގެ ނަމުހެނުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ އަންހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ އިދާރާގެ ޓެކްނިކަލް 
 އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ހއ.ހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކުރި "ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ" ގެ ، މި މައްސަލާގައި، ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން
ކުރީގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޓީޝާޓާއި ތޮފި، 

 03އިޢުލާންކުރުމަކާއި ނުލައި  ،ވަނަ މާއްދާގައި )ހ( އަދި )ށ( އާ ޚިލާފަށް 8.15ޤަވަޢިދުގެ( 

އިން  14ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  2016އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 
ހަރަކަތްތަކުގައި  އަށް ހއ.ހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކުރި "ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ" ގެ  20
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ތަނުން ކޯޓޭޝަން  3ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ގަނެފައިވަނީ، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހޯދައިގެން އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެ

"ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ" ދީފައިވާ ޙާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންކަން ފަހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެންޑް ޓްރެޜަރީން 
)ދެލައްކަ  237,720.21ހަރަކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޓީޝާޓާއި ތޮފި،  ގެ

ކަ ވިހި ރުފިޔާ އެކާވީސް ލާރި( ރުފިޔާއަށް ގަނެފައިވާއިރު، އެތަކެތި ތިރީސްހަތްހާސް ހަތްސަތޭ 
 03ގަނެފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދީފައިވާ ހުއްދައާ އެއްގޮތަށް، 

ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ވިއްކާ ފަރާތުންކަން ތަޙްޤީޤަށް 
ހަރަކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް  ހއ.ހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކުރި "ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ" ގެ ، އާއިފާހަގަކުރެވޭތީ

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޓީޝާޓާއި ތޮފި، ގަނެފައިވާއިރު، އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ މަޤާމްގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން 
 މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ މި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން 

ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން ނެތަތީއާއި 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ

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

ނޑައަ  ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ

 ގެނައި ޓީޝާޓް ސްރީލަންކާއިން  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ނަންޖަހައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ 
ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ  3ކަމަށާއި، އެއްވެސް އިޢުލާނެއްވެސް ނުކޮށް ކޮންމެވެސް 

އެއިން ކޯޓޭޝަނެއް ބިޑް ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދިނަމަވެސް
 ކޮމިޝަންގެ ސްޓޮކަށް ވައްދާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އަދި  ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެތަކެތި 

 .މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެތަކެތީގެ ބިލް
 

ވަނަ  2013ރާއި ވަނަ އަހަ  2012މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، 
ޝަންގެ ފަރޭކޯއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެ 

ތާބީ ކި އްވެސް އެނެ ން އެނގޭކްރެޑިޓް ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ކްރެޑިޓްއަށް އެއްވެސް މުދަލެއް ނަގާފައިވާކަ
 ޝަފަހީ ހެއްކެ ލިބިފައި ނުވާތީއާއި، އަދި 

ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަނީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް 
 30މުގައި  ނަ)ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް( ގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ 

 ޕަކަށް ސޮސައިޓީގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމްގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ލެޕްޓޮގައި އެ  2013މެއި 
 އްކާ )ނަވާރަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް ހަތްރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި( ނުދަ 19167.40

 ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ރު، އެ ކިވިއިވަ އެފަރާތް ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުން 
ތީއާއި، ނެތަސޮސައިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެފަރާތުން ގެންގޮސްފައިވާކަން އެނގެން

ޓިވް ސް ކޯޕަރޭރ.އެތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ޑީ.ޕީ.އާ
ސްކީމް  ޑިޓް ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުރި ދުވަސްވަރު، އެސޮސައިޓީގެ ނަމުގައި ކްރެ

ކަށް ވާ މުދަލަފައިރިކޮށް ނަގާ މެދުވެރިކޮށް ލެޕްޓޮޕެއް ނަގާފައިވާކަމެއް އަދި ކްރެޑިޓް ސްކީމް މެދުވެ
ނާ  ޤަރީ ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާ

ވާކަން ކޮށްފައި އްކަތްއެފަރާތުން އަމިއްލަ އަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް މަސަ، ލިބިފައިނެތަތީއާއި
ންބަރު ނަނޫނު މި މައްސަލައަކީ ޤާ ، ހެއްކެއް ނެތަތީސާބިތުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ

ގެ ( ވަނަ ނަންބަރު 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ -)އެންޓި  2008/13
ނޑައަޅައި އްސަލަ މަމި ، ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

 ނިންމީއެވެ.     
ތް ނާ ފަރާގައި ބުޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝަކުވާ ނަމަވެސް، 

އިޓީގެ ސޮސައެ ،ހުރި ދުވަސްވަރު، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތައް
 އެ ވާއިރު، އިފަމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް އެސޮސައިޓީން ލެޕްޓޮޕެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެ

ޓޮޕް  ލެޕް އެއޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔައިރު ، ލެޕްޓޮޕް މިހާރު އެ ސޮސައިޓީގައި ނެތުމުން
ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފައިވާކަން އޭނާއަށް 

ތުން ނާގެ އައޭގު އަގެ އެ ލެޕްޓޮޕް ނުވަތަ ލެޕްޓޮޕް ،ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
 ހޯދުމަށް އެސޮސައިޓީއަށް އެންގުމަށް ނިންމައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށުގައި އޮންނަ ކްރިކެޓް ގްރައުންޑް ހެދުމަށް ދިގުވާނޑު ކައުންސިލް  .1
މެމްބަރުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ 

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި 
ންނަ ތަކެތި ގަ ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ފިހާރަތަކުން އަގުބޮޑުކޮށް

ކްރިކެޓް ގްރައުންޑް ހެދުމުގައި މަސައްކަތްކުރި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ  ،ކަމަށާއި
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ގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ފިހާރަތަކުން އަގުބޮޑުކޮށް ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ކައުންސިލް މެމްބަރު މަޤާމު 
 ފައިދާއެއް ހޯދުމަށާއި ފައިދާ ހޯދާދިނުމަށްކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު 

 
ނޑު އަވަށުގައި ހަދާފައިވާ ކްރިކެޓް ގްރައުންޑް ހެދުމުގެ މަސަ ށް  ކުރިއަ އްކަތްފުވައްމުލަކު ދިގުވާ
ނޑު ހެދުމާ ގުޅޭ މައި ނޑުގެންގޮސްފައިވަނީ ކްރިކެޓް ބޯޑު އޮފް މޯލްޑިވްސްއިންކަމާއި ދަ ތައް  ޚަރަދު ގަ

ދިގުވާނޑު  އްމުލަކު ފުވަކެތި ގަތުމަށްކްރިކެޓް ގްރައުންޑަށް ބޭނުންވާ ތަ ކޮށްފައިވަނީ އެ އިދާރާއިންކަމާއި 
ސް ށް އެއްވެކަމަމިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމާއި އެކައުންސިލުން 

ލަކު ފުވައްމު އިވަނީކްރިކެޓް ގްރައުންޑް އެޅުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި ގަނެފަޚަރަދެއް ކޮށްފައިނުވާކަމާއި 
ކެތި ނުންވާ ތަށް ބޭކިއެކި ފިހާރަތަކުންކަމާއި ކްރިކެޓް ގްރައުންޑު ހެދުމަފިހާރަތަކުންނާއި މާލޭގެ އެ 

 ތީގޮތުން ވަގު ގަތުމުގައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަލީގޮތުން އުޅުނީ ކްރިކެޓް ގްރައުންޑްގެ މަސައްކަތުގައި
 ގެންގުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،

ފަރާތަކަށް އިރުޝާދު ދީފައިނުވާނެކަމަށް ދިގުވާނޑު  ވަކި ފިހާރަޔަކުން ތަކެތި ގަތުމަށް އެއްވެސް
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކްރިކެޓް ގްރައުންޑަށް ބޭނުންވާ  ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބުނެފައިވާތީއާއި މި

ނޑު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ގުޅުންހުރި ފިހާރަތަކުންކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު  ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ދިގުވާ
އެއީ ކްރިކެޓް ގްރައުންޑް ހެދުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކާ  ،ތަކުން ތަކެތި ގަނެފައިވީނަމަވެސްއެފިހާރަ

ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދަދެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ކްރިކެޓް ގްރައުންޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
ނޑު ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެފަރާތްތަކު  ގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ގަތުމުގައި ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ

ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށާއި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާވަރަށް ހެއްކާ ގަރީނާ ލިބިފައި ނެތަތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު 

ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ 2000/2ނަންބަރު 
 2008/13ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފުރަތަމަމަހުގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެމީހުންނަށް ނުދީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި 
ކްރިކެޓް ގްރައުންޑް ހެދުމަށް  ،ފުވައްމުލަކު އަމިއްލަ ފަރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ރައްޓެހިންނަށް  ،ކުރި ތަކެތި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށާއިބޭނުން
ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ކަވަރޭޖް ކުރުމަށް  ،ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ކަމަށާއި

 ،ހަދާފައިވާ ޓެންޓްތަކަކީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުން ހަދާފައިވާ ތަންތަން ކަމަށާއި
ފުވައްމުލަކު އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރިކަމަކަށް ހަދައި  ،ސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެމަ ،ނަމަވެސް
ކްރިކެޓް ގްރައުންޑުން  ،)އަށްޑިހަހާސް ރުފިޔާ( ދީފައިވާ ކަމަށާއި 80,000.00 އޭނާއަށް

ކްރިކެޓް  ،ފަސް ނަގާތީ ކްރިކެޓް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން އެކަން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށާއި
 ،އެތަނާ އިންވެގެން ހުރި ބައެއް ގޯތިތައް ނެގުމަށްފަހު ،ގްރައުންޑް ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި

ކްރިކެޓް ގްރައުންޑުގައި  ،ޝަރުޢީގޮތުން ބަދަލުދޭ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ބަދަލުދީފައިވާ ކަމަށާއި
ސާތަކުން ޖެހުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މަސައްކަތުން ރަށުގެ އެކިއެކި މުއައްސަ

ހޯދާފައިވާ ކާޕެޓް ވިނަތަކަށް އެކިމީހުންގެ ނަންނަމުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ފައިސާ 
އެގްރައުންޑުގެ ބޭނުމުގައި ކްރިކެޓް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން ފުވައްމުލަކަށް  ،ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި

ނުންކޮށްފައިވާ ގެންދިޔަ ވެހިކަލްތައް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި ބޭ
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަ ޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ޑީގެ އިތުރުގަ  ހުގެ ކްރިކެޓް ގްރައުންޑު ހެދުމުގައި މަސައްކަތްކުރި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ފުރަތަމަ މަ  .2
ންނަށް ޓެހި ތަކުގެ ރައް ފައިސާ އެމީހުންނަށް ނުދީ  އެފައިސާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި އެފަރާތް 
އިދާއެއް ފަ ޖާއިޒް ނާ ގެން ބަހާފައިވާކަމަށާއި މިޢަމަލަކީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް 
 ތު. ހޯދުމަށާއި ނާޖާއިޒްފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ކުރެވޭ ތުޙުމަ 

ޑީގެ އިތުރުގަ ހުގެ ގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ފުރަތަމަ މަކްރިކެޓް ގްރައުންޑު ހެދުމުގައި މަސައްކަތްކުރި ވަ
ފޫޒް ގެ ނުފައިސާ އެމީހުންނަށް ނުދީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެފައިސާ ނަގާފައިވާކަމާއި މަޤާމު 

ން ރީނާތަކު ޤައިވާ ބޭނުންކޮށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުންނާއި ލިބިފަ
އި މަނާކުރުމުގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2ސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު މިމައް، އެނގެން ނެތަތީ

ވެން ށް ބެލެޙްޤީޤަޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަ
ވަނަ  25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި 2008/13ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކު 1ދާގެ )ހ( ގެ )މާއް
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ށާއި ބަރުންނަ  މެމް ކްރިކެޓް ގްރައުންޑު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރި ތަކެތި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޕާޓީގެ  .3
 ގެ ނުފޫޒު ޤާމު މަ ހިންނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ރައްޓެ 

 ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ކުރެވޭ ތުޙުމަތު 

ނޑު އަވަށުގައި ހަދާފައިވާ ކްރިކެޓް ގްރައުންޑް  17 ވަނަ ސާރކް ސަމިޓާ ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އެތަން ހެދުމަށް ބޭނުންކުރި ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީއެއް ނަގާފައިވާ ކަމާއި، 
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ނޑުގައި މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤުގައި ބެލި ބެލުމުން އެ އިންވެންޓްރީ ލިސްޓު ގައި ހުރި ތަކެތި ކްރިކެޓް ދަ
 ،ހަދާފައިވާ އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމާއި

ށާއި ބަރުންނަ މެމްކްރިކެޓް ގްރައުންޑު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރި ތަކެތި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޕާޓީގެ
ނޑު ކައުންސިރައްޓެހިންނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާކަމާއި ފުވައްމުލަ  މްބަރުން ލް މެކު ދިގުވާ

ކިތަކުންނާއި ފައިވާ ހެ ލިބި އެފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން
)ކޮރަޕްޝަން  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ލިބިފައިވާ ޤަރީނާތަކުން އެނގެން ނެތަތީ

މަށް އިވާކަގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމު
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މިމައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަކޮރަޕްޝަނު  .ންމީއެވެލަ ނިގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޞޫލުން ކްޓް އު ންޓްރެ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ މީޑިޔާ ކަވަރޭޖް އަށް ހަދާފައިވާ ޓެންޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮ  .4
ރުން  މެމްބަ ސިލް އުން ކުރުވިކަމަށްހަދައި ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކަ 

 ޙުމަތު ތު ކުރެވޭ  މަށް ކަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް 
 

ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ މީޑިޔާ ކަވަރޭޖް އަށް ހަދާފައިވާ ޓެންޓަކީ ކޮން ފަރާތަކުން ހެދި ޓެންޓެއް ކަމެއް 
ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކުގަޔާއި ބިލްތަކުންވެސް އެނގެން ނެތަތީއާއި އެޓެންޓު 

 ،މީޑިއާ ޓެންޓެއް ހަދައިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުންނާއި
ދާފައިވާކަމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯ 

މިމައްސަލައިގައި، ، ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން ސާބިތުވާވަރަށް ހެއްކާ ގަރީނާ ލިބިފައި ނެތަތީ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙް 
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( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ
 

ޅު ޔަވަ ކްރިކެޓް ގްރައުންޑުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފަސް ނަގަމުންދިޔައިރުވެސް އޭނާއަށް ފި  .5
ންކޮށް ޒު ބޭނު  ނުފޫ އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި މިއީ ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަޤާމުގެ 

 ހުމަތު ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކުރެވޭ ތު 

ނޑު އަވަށުގައި ހަދާފައިވާ ކްރި  17 ޑް ގްރައުން ކެޓްވަނަ ސާރކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ
ން ށް އެބި އުންޑަހުރި ބިމުގައި ކުރިން ހުރި ބައެއް ގޯތިތަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ފަހު ކްރިކެޓް ގްރަ

އްގެ އިން ގެއެތެރެ މުނު އިރުވެސް އޭގެނަގާފައިވާ ކަމާއި ކްރިކެޓް ގްރައުންޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނި
 ،ބަދަލުގެ ކަންތައް ނިމިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު

ނޑު ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެފަރާތްތަކުގެ މަ   ގެ ނުފޫޒް ޤާމުމިމައްސަލައިގައި ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ
ތަކުން  ޤަރީނާއިވާ އި ލިބިފަބޭނުންކޮށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުންނާ

އި މަނާކުރުމުގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އެނގެން ނެތަތީ
ވެން ށް ބެލެ ޙްޤީޤަޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަ

ވަނަ  25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-ޓި )އެން 2008/13ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކ1ުމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ން ހުރި ބައެއް ގޯތިތައް ނެގުމަށްފަހު ކްރިކެޓް ގްރައުންޑު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި އެތަނާ އިންވެގެ  .6
ޝަރުޢީގޮތުން ބަދަލުދޭ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބަދަލުދީފައިވަނީ އެ ގޯތިތަކުގެ ވެރި ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު 
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 .ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ކުރެވޭ ތުޙުމަތު 
 
ނޑެއް އެޅުމަށް  17 ންމުމާ ނި ރުން ސަރުކާވަނަ ސާރކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ކްރިކެޓް ދަ

ނޑު އެޅުމަށް ހަމަޖެއްސި ބިމުގައި ހުރި ގޯތިތަކަށް ބަދަލު  ، މަށް ފަހު ދިނު ގުޅިގެން އެ ކްރިކެޓް ދަ

މަސައްކަތް ފަށާފައި  ގޯތީގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ 2އެގޯތިތައް ނަގާފައިވާކަމާއި އެގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން 
އަލުން  ތްތަކަށްފަރާދެންހުރި ގޯތިތަކުގެ ވެރި  ،އިވާކަމާއިހުރުމުން އެދެ ގޯއްޗަށް ފައިސާގެ ބަދަލު ދީފަ

އްޗަށްކަމާއި ގޯ 2 އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ،އެހެން ތަނަކުން ގޯތި ދީފައިވާކަމަށާއި
ގެ އޭ އަގާއި  ތުގެ އެދެގޯއްޗަށް ބަދަލު ދިފައިވަނީ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ގޯތީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަ

އި ޖުމްލަ ގެ ގޮތުގަދަލު ބައެކު ހުށަހެޅުމުންކަމާއި އެގޮތުން އެއްގޯތީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލާ
އި ވާކަމާ)ތިންލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ( ދީފައި  325,584.00

ހާސް ހަސަތޭކަ އަށާވީސް)އެއްލައްކަ  128,600.00އަނެއް ގޯތީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބަދަލުގެ 
 ،ރުފިޔާ( ދީފައިވާކަމާއި

 
ނޑު އަވަށުގައި އަޅާފައިވާ ކްރިކެ 17  އޮތް ރައުންޑް ޓް ގްވަނަ ސާކްސަމިޓާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ

ހެން އި އެބިމުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް އެފަރާތުން ނެގުމަށްފަހު ބަދަލުގަ
ގަހަށް ރި ރުށް އި ހު ތަކަށް ގޯތި ދީފައިވާއިރު އަލަށް ދެވުނު ގޯތިތަކުގެ ތެރޭގަސަރަޙައްދަކުން އެފަރާތް

 ދާރާއިން ގެ އިއެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދީފައިވާކަމާއި އެގޮތުން ދިގުވާނޑު ކައުންސިލް 
 ރުފިޔާ )ހަތާވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށް 27,998.92ރުށްގަހުގެ ބަދަލުގައި ޖުމްލަ  

 ،ނުވަދިހަ ދެލާރި( ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
 

ވަނަ މާއްދާގައި، ދައުލަތަށް ނުވަތަ  7) އާންމު ޤާނުނޫތަކެއް( ގެ . ޖ 4/68ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑުބިން، ގޮވަތިގެދޮރު އަދި  ރައްޔިތަށް ޢާންމު ވެގެންވާ ފައިދާއަކަށްޓަކައި މީހުންގެ މިލްކު  ރުއްގަސް، ދަ
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ވެއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެހި ހިފޭނީ އެއެއްޗަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  އް ދައުލަތަށް ބޭނުންމިނޫންވެސް އެއްޗެ
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަރާތުން އެ އެއްޗެއްގެ ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު،  ޖަސްޓިސްގެ ފަރާތުން

ކްރިކެޓް ދަނޑު  ،ސްއަގެއް ކިޔުއްވައި، އެއަގު ދިނުމަށްފަހުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެ ނުވަތަ 
ހެދިބިމުގައި ހުރި ގޯތިތަކަށާއި އެބިމުގައި ހުރި ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެންތަންތަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 
ގޯތިތަކުގައި ހުރި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދީފައިވަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކޯޓުން ބަދަލުދިނުމަށް ނިންމައިގެން 

  ،ސްނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެ 
 

ޓް  ކްރިކެ ނުވަނީއެގޮތަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަދަލުދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ނިންމާފައި
  އަވަސް ނުމަށް ގްރައުންޑަކީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވެފައި ސަރުކާރުގެ ބޭ

 ލައަކަށް މައްސަ ނިންމަންޖެހިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭހާ ވަގުތު ނެތިގެން 
ންޑް ޓް ގްރައުރިކެވާތީކަމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަނތައްތައް ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާތިއާއި، ކް
ގައި އްސަލައިމިމަ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން 

ތަކަށާއި ރި ގޯތިހުގައި ލުމުންވެސް ފާހަގަވާތީއާއި ކްރިކެޓް ދަނޑު ހެދިބިމު ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބެލިބެ 
ހަށް ރި ރުއްގައި ހު އެބިމުގައި ހުރި ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެންތަންތަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގަ

ނޑު ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެފަރާތްތަކުގެ މަ  ފޫޒް ގެ ނުޤާމު ބަދަލުދިނުމުގައި ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ
ން ރީނާތަކުޤަ އިވާ ބޭނުންކޮށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުންނާއި ލިބިފަ

އި މަނާކުރުމުގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އެނގެން ނެތަތީ
ވެން ށް ބެލެ ޙްޤީޤަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަ

ވަނަ  25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކ1ުމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި   މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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ކިއެކި އެ ށުގެ ކްރިކެޓް ގްރައުންޑްގައި ޖެހުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މަސައްކަތުން ރަ  .7
 މްބަރުން މެ ސިލް މުއައްސަސާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކާޕެޓް ވިނަތަކަށް އެކިމީހުންގެ ނަންނަމުގައި ކައުން 

 ރެވޭ ތުޙުމަތު ފައިސާ ނަގައި އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކު 

ނޑު ހެދުމަށްޓަކައި ވިނަ ގަނެފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި ބޭރުގެ ފަރާތަކުން  އެހެން  މާއިކަކްރިކެޓް ދަ
ގައި ރައުންޑް ޓް ގްއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވިނަ ގަތުމުގެ ޚަރަދަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާކަމާއި ކްރިކެ

ފައިވާ ން ހޯދާސާތަކު ރަށުގެ އެކިއެކި މުއައްސައިންދުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މަސައްކަތުން
ކަމަށް  އިވާ ކާޕެޓް ވިނަތަކަށް އެކިމީހުންގެ ނަންނަމުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ފައިސާ ނަގާފަ

 އެއްވެސް  ތުންކްރިކެޓް ދަނޑަށް ވިނަ އެޅުމާ ގުޅޭގޮ ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް
ޤަށް ޙްޤީ ފައިސާއެއް ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލް މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ތަ

 ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާއިރު،

ނޑުގައި އިންދުމަށް އެއްވެސް ޢާންމު ފަރާތަކުން ކާޕެޓް ވިނަ ގަނެފައި  ދި އަ މަށާއި ވާކަނު ކްރިކެޓް ދަ
އިސާ ފަލަކަށް ބިއިވާ ކާޕެޓު ވިނަ ވިއްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ ބިލެއް ހުށަހެޅި ކަމެއްވެސް އަދި ހުށަހަޅާފަ
ނޑު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން   ،އިއިވާކަމާނެފަބުދީފައިވާކަމެއްވެސް ނޭނގޭކަމަށް ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ

ފައިންގެ މަސައްކަތުން ރަށުގެ އެކިއެކި ކްރިކެޓް ގްރައުންޑްގައި އިންދުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި ސި
މުއައްސަސާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކާޕެޓް ވިނަތަކަށް އެކިމީހުންގެ ނަންނަމުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

ނޑު ކައުންސިލް  ،ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ
ނުންކޮށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުންނާއި މެމްބަރުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭ

)ކޮރަޕްޝަން  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މިމައްސަލައިގައި، ލިބިފައިވާ ޤަރީނާތަކުން އެނގެން ނެތަތީ
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13މިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު މިކޮ
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ތައް ވެހިކަލް  ދިޔަ ކްރިކެޓް ގްރައުންޑްގެ ބޭނުމުގައި ކްރިކެޓް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން ފުވައްމުލަކަށް ގެން  .8
 މަތު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރިކަމަށް ކުރެވޭ ތުޙު 

ނޑު އަވަށުގައި  17 ޑް ގްރައުން ކެޓް ހަދާފައިވާ ކްރި ވަނަ ސާރކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ
ރައުންޑް ރިކެޓް ގް ރީ ކްހެދުމުގެ ކަންތައްތަކަށް މާލެއިން ވޭނެއް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމާއި އެވޭން ބޭނުން ކު 

ތަކުން ރާތްފަހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އުފުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކަމަށް ތަހްޤީގަށް ހާޟިރުވި 
އި  ވޭނުގަފައިވާ ންޑް ހެދުމުގެ ބޭނުމަށް ފުވައްމުލަކަށް ގެންގޮސްބުނެފައިވާކަމާއި ކްރިކެޓް ގްރައު

ގެ އުންޑު ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލް މެންބަރުން ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ކްރިކެޓް ގްރަ
ނޑު ކައުންސިލް މެންބަރު އެވޭނުގައި އަމިއްލަ ދަތު ށް ކުރާކަމަ ނުރެއް ބޭނުންތަކުގައި ކަމަށާއި ދިގުވާ

 ،ކުން ބުނެފައިވާތީއާއިއެފަރާތްތަ 
ނޑު ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށް ނާޖާއި  އިދާއެއް ޒް ފަފުވައްމުލަކު ދިގުވާ

ގައި، މައްސަލައިމި، ހޯދާފައިވާކަން ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުންނާއި ލިބިފައިވާ ޤަރީނާތަކުން އެނގެން ނެތަތީ
ފަދަ މާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާ)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވު 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު  މުން،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތު
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

އްކަމަށް އްސަލައެވާ މައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލަ
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، ކަ

ނޫރައްދީން ލޯންޗު )ކުރީގެ ޣާޒީ ލޯންޗު( ގެ އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމަށް ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ  .1
ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި 

ދާ ކަމަށާއި، ޢަމަލުތައް ކުރަމުން  މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ވެރިއަކު ކޮރަޕްޝަނުގެ
އެގާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް  އެގޮތުން، މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި

35 
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 ކުރެވޭ ތުހުމަތު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދުމަށް 
އެއް އިދާމިމައްސަލައިގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފާ .2

ވާކަމަށް ދާދީފައި އް ހޯހޯދާފައިވާކަމާއި މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެ
 ނުވާތީ ވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައއެކަށީގެންވާ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭ 

ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު  ތުމުން،ނެވެން ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެ 

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޕްކޮރަ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
އްކަމަށް އްސަލައެވާ މަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ
ރ މީޓަ  35ބަނދެފައިވާ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސަސް ކޯސްޓްގާރޑުގެ ބޭނުމަށް އަލަށް  .3

ސެލް ލޯންޗު މީޓަރުގެ ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ވެ  40ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ކްރާފްޓް ލޯންޗު އާއި 
 ގެ ނުފޫޒު ޤާމު ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން ބަނދެފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސަސް އިން މަ 

ފޫޒު ގެ ނު ހޯދައިދިނުމަށާއި އަދި މަޤާމު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް 
 ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދުމަށްކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު 

ކުގެ ނީ ހަމަތަ ޤާނޫ  މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީގުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ހަޤީގަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ އަދި 
އި ޑްގަލް ސެކިއުރިޓީގެ ކޯސްޓްގާމަތިން ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަ 

ށް އުޅަނދު ހޯދުމަ  2ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު އިތުރުކުރުމަށް ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން 
 ،ކަމާއިސްޕެސިފިކޭޝަންތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ 

އާއި ސްޕެޝަލް ކޮންޑިޝަންސް އޮފް  މި އުޅަނދުފަހަރަށް ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓު 
ކޮންޓްރެކްޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ތައްޔާރުކުރިކަމާއި 
އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް 

 ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ  3ފަރާތަކުން އަގުބަލާ  3މަދުވެގެން 
ފުންޏަކުން ކުން  ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކޯޓޭޝަން ނުހޯދާ މިލިޔަނުން އަގުއަދާކޮށް ސްރީލަންކާގެ 

ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ބަނދެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ކުރީގެ ޣާޒީ ލޯންޗު )މިހާރުގެ  2
ވަނަ އަހަރު  2007އަހަރު ނުވަނީސް  10ނޫރައްދީން ލޯންޗު( ބަނދެ ބޭނުންކުރަން ފެށިތާ 

ންޏާ ލޯންޗު ދުއްވާފައި ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް އެލޯންޗުގެ އިންޖީނުތައް ސްރީލަންކާގެ އެކުންފު
ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ޑޮކްޔާޑަށް އިންޖީނުތަކުގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބޭގޮތަށް 

 .އިންޖީނު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 2ލޯންޗުގެ 
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ކުރަން ހަމަޖެހުނުކަމާއި، ކޯސްޓްގާޑަށް ތައްޔާރުކުރިކަމާއި ޓެންޑަރ އާއި ބެހޭ އިޢުލާނެއް ޢާއްމު 
މީޓަރުގެ ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން  40މީޓަރު އާއި  35ބޭނުންވެގެން ހޯދަން އިޢުލާންކުރަން ހަމަޖެހުނީ 

 ދެ އުޅަނދުކަމާއި، 

ނުކަމާއި ރުކުރެވުއްޔާތަމިމަސައްކަތް ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމެއް 
ނަމަވެސް  ނުކަމާއިނުވުފޮޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމަށް ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް  މި

 ދޭތެރޭ ގެ އަގަކާ ކަތުފައިނަލްކުރެވި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައނުވާކަމާއި މި މަސައް
ސްވުމުކަށް  އެއްބަކުރެވި އުލަތާ ދެމެދު މަޝްވަރާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަ

 އާދެވުނުކަމާއި، 

ށް ލޭޝިއާއަމެތުން މި ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން އުޅަނދުތަކުގައި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ އިންޖީނުތަކާ ބެހޭގޮ
ކާ ންޖީނުތަ ވާ އިދަތުރެއް ކުރެވުނުކަމާއި، މިދަތުރުގެ މަޤުޞަދަކީ އުޅަނދުތަކުގައި އެޅުމަށް ބޭނުން

ގެން  ގުޅި ގޮތުން ދިރާސާކުރުންކަމާއި، އެފަދަ ދިރާސާއެއް ދަތުރުގައި ކުރެވުނުކަން ދަތުރާބެހޭ
 ތަކުގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ދިރާސާއާ ގުޅިގެން އުޅަނދު

ސް ޓަށްވެސްސް ލިސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނުކަމާއި، އަދި އުޅަނދުތަކުގެ ސްޕެއަރޕާޓް
 ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނުކަމާއި،

ކުން މި ލޫމާތުތަ ނު މަޢު އެގޮތުން ލިބު، މި މަސައްލައިގެ ބައެއް މަޢުލޫމާތު އިންޓަނެޓުން ލިބިފައިވާކަމާއި
ކަމާއި، ވުނު ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން އުޅަނދުތައް ބަނުމަށް ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރެ 

އި، މި ރިކަމާއުޅަނދުތައް ބަނދެ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާ ޙަވާލުކު އެކުންފުނިން މި 
ކަން އުޅަނދުތައް މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯސްޓްގާޑްގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ 

 ފާހަގަކުރެވުނުކަމާއި،

ނޑުއުޅަނދުތައް ރިޕެއަރ ކޮ ށް މެއިންޓެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގައި ބޭނުންކުރާ ކަ
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ވާތީ ވާ ޢުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުން ހަމަޖައްސާފައި
އެމަސައްކަތްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ވަކި ޢުޞޫލެއް 

ބުނެފައިވާކަމާއި،  އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރޓީން
ޣާޒީ ލޯންޗުގެ އިންޖީޏުތައް ބަދަލުކުރެވުނު ދުވަސްވަރު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން 
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެބެލެއްޓުމުގެ 

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ން ކައަށް  2002ގަވާއިދު 
މިމައްސަލައިގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް  ،ތަތީއޮ

ހޯދާފައިވާކަމާއި މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަމަށް 
 ،ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައނުވާތީ  އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މަގުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ދިރާގުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން 
ފޮށިތަކުން ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އައު އިމާރާތާއި ހަމައަށް ކޭބަލިންގ މަސައްކަތް 

)ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ(  3,480.00ކޮށްފައިވަނީ ދިރާގުގެ ކޮންޓްރަކްޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް 
ރުފިޔާއަށް ދިރާގުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި؛ މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ދިރާގުންކަން އެނގެން 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2000/2އޮތަތީ، މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަ

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

އި ށްޓަކަނުމަދިގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އައު އިމާރާތަށް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް 
ތި މަގުމަ  ތަށްގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރީގެ އިމާރާތުން ފެށިގެން އައު އިމާރާ

ސް  އެއްވެއިންން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު އެކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކު
 ލަދޭޝް ންގް ބަފަރާތަކަށް އެންގުމަކާއި ނުލައި ގދ.ތިނަދޫގައި ވާކް ވިސާނެތި އުޅެމުންދާ 

 މީހުން ލައްވައި ކުރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަ  މަށް ކަ

ޅުވައިގެން ގު ވަނަ ސާރކް ސަމިޓާ  17މިމައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
ނޑު އަވަށުގައި އަޅާފައިވާ ކްރިކެޓް ގްރައުންޑް އެޅުމަށް ބޭ އްވެސް އެރުގެ ޏ.ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ
ނޑު ހެދުމުގެ ކަންތައްތަ  ޑު މައިގަނ ކަށްފަރާތަކުން ހިލޭ އެހީއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމާއި ކްރިކެޓް ދަ

ގެ އެފެއާޒް ރިން ފޮއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ގޮތެއްގައި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެ
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންކަމާއި  17 ންޑް ޓް ގްރައުރިކެކްވަނަ ސާރކް ސަމިޓްގެ ކަންތައްތަކަށް ކަ

ތްކަން ނެސާއެއް  ފައިހެދުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީ އެއްވެސް
 ޑް އޮފް ޓް ބޯކްރިކެޓް ގްރައުންޑް ހެދުމާ ގުޅޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ކްރިކެ ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ން އެހެ  މޯލްޑިވްސްއިން ކުރި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަކީ މިކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ
 ގުޅޭ  ރަދުތަކާ ވާ ޚަމައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކެއްކަމާއި އޭގެ އިތުރުން ކޮށްފައި 
އްކެއް ކަމުގެ ހެއިވާލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން އެ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަ

 )ކޮރަޕްޝަން  2000/2މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ނުވަތަ ގަރީނާއެއްވެސް ލިބިފައި ނެތަތީ
މަށް އިވާކަލެއް ހިންގާފަހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މިމައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަ  .ންމީއެވެލަ ނިމަށް ކަ

ޓް ފުވައްމުލަކުގައި ކްރިކެޓް ގްރައުންޑެއް ހެދުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިކެ
 ންޓްރޯލް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ކްރިކެޓް ކޮ 5އެސޯސިއޭޝަނުން 

މިލިއަން  5މުނުއިރު ބޯޑުގެ ކޯޑިނޭޓަރު ބުނެފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެތަން ނި
 ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ރުފިޔާވެސް ޚަރަދު
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ށ.ފީވަކު ސްކޫލަށް އަރަބި ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނެއްކޮށްފައިވާކަމާއި އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުންކަމާއި އެފަރާތަކީ، މިވަޒީފާއަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއްކަމަށް ވާއިރު އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިންޓަވިއުކުރިއިރު 
އެފަރާތަކީ އަރަބި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް އިންޓަވިއު ޝީޓުގައި ހުރިހާ 

ގެން ނާ ގުޅިޢުލާށ.ފީވަކު ސްކޫލަށް އަރަބި ޓީޗަރަކު ހޯދަންވެގެން އެސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އި
  އެވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވަނީ އަރަބި ނުދަންނަ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އިވަނީ ށ.ފީވަކު ސްކޫލުން ހަމަޖައްސާފައިވާ މެމްބަރުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިންޓަވިއުކޮށްފަ
ފަރާތްތަކެއްކަމާއި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ފައިނަލް 
މާރކްސް ޝީޓުކަމާއި އިންޓަވިއުޝީޓުތައް ފޮނުވާފައި ނުވާކަމާއި އަދި އިންޓަވިއުގައި އެފަރާތަށް އަރަބި 

  އިންޓަވިއުއިން ،ލުކަން ނެތްކަން އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިން ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސްކިޔަވައިދިނުމުގެ ޤާބި
އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާކަމާއި އެފަރާތަކީ އަރަބި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް  50%

ވާކަން ފަރާތެއްކަން ށ.ފީވަކު ސްކޫލުން ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް އަންގާފައިނު 
 ،ފާހަގަކުރެވޭއިރު

އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް 
ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާއަށް ހަމަޖެއްސާފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ،ގެންގޮސްފައިވާކަމާއި

ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނޫންކަމާއި އެވަޒީފާއަށް އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސިވި
"ޓީޗަރުން، ޑޮކްޓަރުން އަދި ނަރުހުންގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން" އުޞޫލުގެ 

އެ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ އިދާރާއަކަށް އެއަހަރަކަށް  ،ދަށުންކަމަށް ވާއިރު
ނޑައަޅާފައިވާ ރިކްއަރމެންޓުގައި ޓީޗަރުން، ނަރުހުން އަދި  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ

އެމަޤާމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ދިވެއްސަކު ، ޑޮކްޓަރުން ހިމެނޭނަމަ، އަދި މިއިން މަޤާމެއް ހުސްކޮށް އޮވެ
ލިބިއްޖެނަމަ، އިޢުލާނެއްނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނެރުއްވައިގެން އެފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަނެވޭކަން 

ކު ސްކޫލުގެ އަރަބި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ، ށ.ފީވަ ، ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި
އެމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެސްކޫލުން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެންވެސް އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތަކަށްވާތީއާއި ށް އެވަޒީފާއަކީ އޭރު ހުސްކޮށް އޮތް ވަޒީފާއެއްކަމަ ،ކަ
އެފަރާތް  ،ވާތީ މަތީގައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

މިވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާދީފައިވަނީ އެފަރާތަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭންކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2ބަރު މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަން ،ޤަރީނާ ލިބިފައި ނެތުމުން

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް 
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 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ށް އެ ވަނަ އަހަރު ބާރަށު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަ 2012 .3.1
ކާ އެ ރި ފަރާތަ އި ހު މަދަރުސާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަދަރުސާގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމުގަ

އްދާގައި މާވަނަ  6.08މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
އްކަތް އެ މަސަ، ނުވިނަމަވެސްރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިކޮ -ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެންޓި 

ޑްތައް ބިފައިވާ ށަހަޅާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ހު
 ޓީއަކުން  ކޮމިމަތިއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށް ފޮނުވައިގެން އެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލި

ރިޔަށް ގެން ކުލުކޮށް ނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސްލިބުނު ފަރާތާ ޙަވާއިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، އިވެލުއޭޝަ
ނުން ވެލުއޭޝަކީ އިގެންދިޔުމަށް އެ އިދާރާއިން އެންގުމުންކަމަށްވާއިރު، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަ
ޤަށް ޤީ ކަން ތަޙްރާތްފައެންމެ މަތިން މާރކްސްލިބުނު އަދި އެމަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑަކޮށް އަގު ހުށަހެޅި 
 އްސަލައާ މަމި ، ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި
ންމެ ންވެސް އެރުމުގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބުނު ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައި ތަޙްޤީޤު ޓީމުން އިވެލުއޭޓްކު 

 މަތިން މާރކްސް ލިބެނީ އެފަރާތަށްކަމަށްވާތީއާއި،

ގެ ޝަކުވާގައި، ބާރަށު މަދަރުސާގެ ފަރާތުން އެ މަދުރަސާގެ މުވައްޒަފަކު އެމަސައްކަތަށް މި މައްސަލައި
ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާކަން މަތިއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް 

ލިޔެކިޔުމެއް މި  ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެފަދަ އެންގުމެއް އަންގާފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އަދި އެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްކުރި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބާރަށު މަދަރުސާގެ މުވައްޒަފަކު ބިޑް 

 އުޅުނު  ކަށްބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރިއިރު ވޮޗަރަހއ.ބާރަށު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ 
ށާއި، ވާ ކަމަފައި އަދި މިހާރު އެސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މީހަކަށް އުޅޭ ފަރާތްވެސް، ކުރިމަތިލާ

 ނާ ބިޑް ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އެސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭ 2011އެގޮތުން 
ތީ، ފަކަށްވާ އްޒައަންނަ ކަމަށާއި، އެސްކޫލްގެ މުވަކާމިޔާބުކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ކުރަމުން 

ތުރު ތިއުއެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެސްކޫލުން ތަކުރާރުކޮށް މަ
ކަތް މަސައްއާ އެސަރަހައްދު ޤައުމީ އިދާރާއަށް ދެންނެވުމުންވެސް އެއިދާރާއިން އެންގީ އޭނާ

 ހަވާލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 

39 



 

53 
 

އަދި އެފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށް ހުށަހެޅިކަން ނޭނގޭކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާތީއާއި، 
ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރި މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ބާރަށު މަދަރުސާއިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ލިބިފައިވާ 

ވަނަ އަހަރު ބާރަށު  2012 ،ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން ނެތުމުން
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޢަބްދުލްވާޙިދު އިބްރާހީމްއާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ޤާނޫނު މަދަރުސާގެ 
)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.

 ދަފްތަރު  ކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުންފެށިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަ  2018 .1
އި، އެ އި ކަމަށާއްގަބަލަހައްޓަމުންދަނީ އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާ ޑޭޓާބޭސްއެ

 ކްޝަނުން ސެޓާ ބަލަހައް  ޑޭޓާބޭސް ބަލަހައްޓަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު
ށް ކްޝަންއަ ޑް ސެކަމަށާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ބަޖެ
 ޝަންއިން  ޝެކް ފޮނުވާ ލިސްޓްއަކީ އެ ޑޭޓާބޭސްއިން ޖެނަރޭޓްކުރާ ލިސްޓްއެއްކަމަށާއި، ފައިނޭންސް

ސްޓްއަށް ލިމެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި،  SAPއެ ލިސްޓްއަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ވައުޗަރ ހަދަނީ 
 ޕޭމަންޓް  ތުންޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހެދުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާ
ޝެނަލް ށް ނެ އެޑްވައިސް ލިބުމުން ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ލިސްޓްތައް ބޭންކްއާ ހިއްސާކުރަނީ ކަމަ

ހުންގެ ނަ މީރުކޮށްފައިވާ "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ތައްޔާ
" ށްދާ ގޮތް ރިއަކު ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 

 ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
 

( 2016ޖަނަވަރީ  07) FIN-2016-1(D)ރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެ
ވަނަ  07ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ  2012މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ 

ނެޝެނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ބަލަހައްޓަމުންދާ  ،މާއްދާގައި
އްޓަމުން ގެންދަނީ އެ އޮފީހުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހަ

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކްސެސް އޮންނަ ކޮމްޕިއުޓަރެއްގައި ޕާސްވޯޑް 
ޕްރޮޓެކްޓްކޮށްފައިނުވާ އެކްސެލް ޝީޓެއްގައި ކަމަށާއި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެ 

ކަން ޝީޓަށް އުނި އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރި
އެ އެލަވެންސް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،  ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް

ފަރާތަށް ޖުމުލަ  1000ފަރާތަކަށް ދެފަހަރެއްގެ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި މި  1000
ވަނަ  2012 )ދެ މިލިއަން( ރުފިޔާ އިތުރަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  2,000,000

 މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 
)އަށް ހާސް( ރުފިޔާ  8,000ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 
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ހުންނަ  ންފަހަރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަ 02ފަރާތަކަށް  1000ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރު މަހު  2012 .2
 ސީއިން ފަރާތްތަކަށް ދޭއެލަވަންސް ދެވިފައިއެވަނީ ނެޝެނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެން

 1000 ށާއި، އެކަމަ ބޭންކްއަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވައުޗަރއެއް ދެފަހަރަށް ފޮނުވިފައިވާތީ
ސާ  އެފައިނުދީ  ދުވަހުފަރާތަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވެންސް އެއް މަސް

 ދާފައިވާ ށް ހޯ އަނބުރާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ނެޝެނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ތަޙުޤީޤަ
ޓުން ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯ 2012ލިޔުންތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ 

 ،އެނގޭކަމާއި
 

 ށް ޖުމުލަ ތަކައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުގަ .3
ރުގެ ވަނަ އަހަ  2012)އަށް ހާސް( ރުފިޔާ އިތުރަށް ދެވިފައިވަނީ އޭނާގެ ނަން  8,000.00
 ރާތުން ފައޮކްޓޫބަރު، ނޮވެންބަރު އަދި ޑިސެންބަރު މަހު ބަޖެޓް ސެކްޝަންގެ ، ސެޕްޓެންބަރު

ބްރުވަރީ ށާއި، ފެ ކަމައި ދެފަހަރަށް ހިމެނިފައިވުމުންތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެލަވަންސް ޖަމާކުރާ ލިސްޓުގަ
ނޑާލާ ގެނިޔަލަށް އޭނާއަށް ދޭ އެލަވަންސް ވަގުތީގޮތުން މެ 2013އިން ފެށިގެން މޭ  2013 ދުކަ

ހަރުގެ އޮޑިޓް ވަނަ އަ 2012)އަށް ހާސް( ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާނެކަމަށް " 8,000އިތުރަށް ދެވިފައިވާ 
" ޢުލޫމާތުމަގުޅޭ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަށްވާފައިވާ ކަންކަމާ 

 ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
 

 04ރު ޚިދުމަތް ދެމުން ގޮސްފައިވާ ވަނަ އަހަ 2012ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން 
ފަރާތަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް ދެވިފައިވަނީ އެ ހަތަރު ފަރާތަށް 
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ދެމުން ގޮސްފައިވާކަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ޖެންސީއަށް އަންގާފައި ނުވާތީ ކަމަށާއި، މިހާރު ޚާއްސަ އެހީއަށް ނެޝެނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެ
ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ދޭމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން ނެޝެނަލް ސޯޝަލް 

ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަ ފަރާތެއްގެ 
ދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަ

)ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް( ރުފިޔާ  62,000ފަރާތަކަށް ޖުމުލަ  09ބަލަހައްޓަމުންދާ 
ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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ފަރާތަށް  04އެ ، ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް އަންގަންޖެހޭ ގޮތައް އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި
ވަނަ އަހަރުގެ  2012ދެވިފައިވާ  ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް " އިތުރަށް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަށްވާފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު" 
 ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ފަރާތަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ 04އެ  ،ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި

މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގާފައިވާތީ 04ސިޓީއިން އެ 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  2000/2

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

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

ކަށް ސުމަށް ބަޔަ އަހަރީ ދަތުރުގެ ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއް ވަނަ އަހަރުގެ  2013އެސް.ޓި.އޯގެ  .1
ށްބުނެ ތަށް ކަމަ ވާގޮ ދީފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ 

 ކުރާ ތުހުމަތު 
 
އަހަރީދަތުރުގެ ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯގެ  2013މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު  1.1

 3ކެއުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޔަކު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއާއެއްގޮތަށް 
ފަރާތަކުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާކަން ތަހުޤީޤަށް 

ނީ ކޯޓޭޝަންގައިވާ އަދަދަށްކަން އެ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަ ،ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާތީއާއި
)ކޮރަޕްޝަން  2000/2މި މައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޕޭމެންޓް ވައުޗަރުން އެނގޭތީ

ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ންބަރު މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަ

މަށް މަޖެއްސުހަވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ދަތުރުގެ ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް  2013އެސް.ޓީ.އޯގެ 
 ތަކަށް ފަރާ ބަޔަކަށް ދީފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް ވަކި

ތައް ތުރު މުތަކަށް ކުރާ ދަފައިދާވާގޮތަށް ކަމަށާއި، އެސް.ޓީ.އޯގެ ވެރިން ބޭރު ގައު
އޯގެ އެސް.ޓީ.އޯގެ ޓްރެވެލް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  އެސް.ޓީ.

 ގުގައި ޑުއަބޮޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުގައި އުޅޭ ފަރާތެއްގެ ތިމާގެ ބަޔަކުލައްވައި 
ލްޑް ކޯ ދިއެސްޓީއޯގެ އެކި މަސައްކަތް ކުރުވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ސުޕަރމާކެޓުގައި ހެ 

ފަށް އާ ޚިލާލިސީސްޓޯރޭޖްއާއި ފުނާދޫގައި ހެދި ބެގޭޖްރޫމް ހަދާފައިވަނީ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮ
ހަތު ސްލަ ޑިސްކައުންޓް ޕޮލިސީ އެއް ނެތީސް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ގެ މަ، ކަމަށާއި

 އަލްސް ޓީރިމެއޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތައް ދީގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 
ގައި ބޮޑުއަގު  ވައި މެންޓުގައި އުޅޭ ފަރާތެއްގެ ތިމާގެ ބަޔަކު ލައް އެސް.ޓީ.އޯގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާޓް  .2

 ރޭޖްއާއި  ސްޓޯ އެސްޓީއޯގެ އެކި މަސައްކަތް ކުރުވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ސުޕަރމާކެޓުގައި ހެދި ކޯލްޑް 
 ހުމަތު. ކުރާ ތު  ބުނެ ފުނާދޫގައި ހެދި ބެގޭޖްރޫމް ހަދާފައިވަނީ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް 

 
އި އް ހަދާފަރޫމެ މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، އެސްޓީއޯއިން ފުނަދޫގައި ބެގޭޖް  2.1

ޕަރމާޓުގައި ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯ ސު 2012ނުވާކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، 
ނޑައަޅާފައިކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ބައެއް  އޭރު  ވަނީ ކަ
ގެން ބީލަން ލާންކޮށް އިޢު  އެސްޓީއޯގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއާއެއްގޮތަށް އާންމުކޮށް
އެ  ،ރުވާތީވުރެ އިތުދަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަށް އެ ކުންފުނިން ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ އަދަ 

މަށްފަހު ލް ހޯދުރޮޕޯސަހު ބީލަން ހުށަހެޅިފަރާތްތަކުގެ އަތުން ރިވައިސްޑް ޕްބީލަންތައް ބާތިލުކުރުމަށްފަ
ނޑުއެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި މުއްދަތަށް ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓުގައިވާ މިން މަށްފަހު ން ބެލުގަ
 އި،އިވާތީއާރެވިފައެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާކަން މި ކޮމިޝަންގެ ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކު

 
ކީ  ފަރާތަ ފައިވާ އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ އޮފިސަރަކާއި، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް 

އް ސްޓޯރޭޖެ ލްޑްކޯ އެސްޓީއޯއަށް  ،ބިޒްނަސް އެސޯސިއޭޓްސްކަން ތަހުޤީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް
ޔަވައި ން ފި އި ގުޅިގެން ބިޑުތައް ހުޅުވުސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ

ވާތިއާއި، ވިފައިނު ކުރެ  އިވެލުއޭޝަންގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވާކަން ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަ
މިޓީގައި ރު އެ ކޮވާއިބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އެސްޓީއޯގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ކަމަށް 

 ވެ ދެންނެވުނު އޮފިސަރ ބައިވެރިވެފައިނުވާތީއާއި،އެސް.ޓީ.އޯގެ އިސް

 



 

57 
 

 
އި ތްލައްވަފަރާ  އިސްވެ ދެންނެވުނު ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

 އެސްޓީއޯއަށް  ،ވެސްއެސްޓީއޯއިން ބޮޑުއަގުގައި އެކި މަސައްކަތް ކުރުވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަ 
އިވަނީ ށަހަޅާފައް ހު އް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑައަގެކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެ

 2000/2ރު އެފަރާތުންކަން ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަ
އް )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ

-)އެންޓި 2008/13ންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހި
ވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މި މައްސަލަ  ،އިނޑައަޅަމިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 
ށް  ޚިލާފަ ލިސީއާ އެސް.ޓީ.އޯގެ ވެރިން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އެސް.ޓީ.އޯގެ ޓްރެވެލް ޕޮ  .3

 ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުހުމަތު.
 
ޝަކުވާއަކަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވަކި ދަތުރަކާ ގުޅޭ  1.1

ނުވާތީއާއި މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ކޮން މުއްދަތެއްގައިކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ މި ކޮމިޝަންގެ 
ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯގެ އެގްޒެކެޓިވް ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  2013ތަހުޤީޤުގައި 

ދަތުރެއް  10ޓް އުޞޫލުން އޭގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ދަތުރެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު އޯޑި
ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށްފަހު އެ ދަތުރުތަކަށް ޙަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެސްޓީއޯގައި އޭރު 
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޓްރެވަލް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލި ބެލުމުން ޓްރެވެލް ޕޮލިސީގައި ކަނޑައަލާފައިވާ 

އެ  ،ދަތުރެއްގައި ކަމަށްވާތީއާއި 3ސް ދީފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެލަވަން
ދަތުރުތަކަށް ދީފައިވާ އެލެވެންސް އިތުރުވެފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެއްކަން ތަހުޤީޤަށް 
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ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މި ކޮމިޝަންގެ ތަހުޤީޤުގައި ޓްރެވެލް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ދަތުރުތަކަށް 
އިސާގެ ހިސާބު ހެދިއިރު އިންސިޑެންޝަލް ހިމަނާފައިނުވާތީ އެ އިތުރުވެފައިވާ ފައިސާއަކީ ދޭންޖެހޭ ފަ

އިންސިޑެންޝަލްއަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމަށްވާތީ މި މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މަލެއް )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަ 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 މައްސަލައެއްކަ  މަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 
 ންޏަކަށް ންފު ޑިސްކައުންޓް ޕޮލިސީ އެއް ނެތީސް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކު  .2

ނެ ކުރާ ށް ބު ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތައް ދީގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް ވިއްކާފައިވާ ކަމަ 
 ތުހުމަތު.

 

ތުން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ކޮން މުއްދަތެއްގައިކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާ
ވަނަ އަހަރު ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް  2013ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ މި ކޮމިޝަންގެ ތަހުޤީޤުގައި 

ންވޮއިސްއެއް އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސްއިން ވިއްކާފައިވާ މުދަލަށް ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އި
ބެލި ބެލުމުގައި އެއިން އެއްވެސް އިންވޮއިސްއަކަށް ޓްރޭޑް ޑިސްކައުންޓް ދީފައިނުވާކަން 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މިމައްސަލައިގައި
ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

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

އިވާ ރުކޮށްފަ ދަތު ޝަކުވާގއި ބުނާ، އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް .1
 އެ ، މުންލި ބެލުތަޙުޤީޤުގައި ބެ އެނގެން އޮތްއިރު، ކަން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ރެކޯޑްތަކުން 

ސަނަލް ގެ ޕާޗުއްޓީނެގިކަމެއް އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެފަރާތުދުވަސްތަކުގައި އެފަރާތުން 
ޤީޤަށް  ތަޙުފައިލްއިން ފެނިފައިނުވާކަމާއި އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދި އޭނާ ފޮނުވި ސިޓީއެއްވެސް
 އްޒަފުން  މުވަލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ 'ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ރަޖިސްޓަރގެ

ފައިވާ  ކޮށްހަދާފައިވާ ޞަފްޙާތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ޚާއްޞަސޮއިކުރުމަށް 
 ވާކަމާއި ށްފައި ކޮލަމްގައި އެދުވަސްތަކުގައި 'އަހަރީ ޗުއްޓީ' ޖަހާފައިވާ ކަރުދާސްކޮޅެއް ތަތްކޮ

ނޑު ޖަހައި އެއް ތަނުގައި ޕްރިން 3މިކަރުދާސްކޮޅުގެ  ސިޕަލްގެ ތަނެއްގައި ސުކޫލުގެ ތަތްގަ
 ކޮށްފައިވާތީއާއި،ސޮއި

 

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލަށް އެދުވަސްތަކުގައި ދީފައިވަނީ ކުރިން ކެންސަލްވެފައިވާ 
ދުވަސްކަން އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތަށް ކުރިން  08އަހަރީ ޗުއްޓީގެ 

އްދީން ސްކޫލުން އެދިގެން ޗުއްޓީ ނެގުން ކެންސަލްވެފައިވާ ޗުއްޓީ، ދީފައިވަނީ އިމާދު
ފަސްކޮށްފައިވާތީކަމަށް އިމާދުއްދީން ސުކޫލުން އެފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީންނާއި، މިކޮޝަންގެ 
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މިމައްސަލާގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް 

ސާބިތުކުރެވޭނެ ކާފީ ހެކި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ޖެއިން ރާއް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ،އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
 ގައި ބޭރުގައި އުޅެފައި އެނބުރި އައިސް، ހާޒިރީ ފޮތުގައި އެހުރިހާ ދުވަސްތަކެއް

 ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 5,000ން ދި ނ.ހެނބަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެންބިއުލަންސް ގަރާޖް ހެދުމަށް އަމިއްލަފަރާތަކުން  .1
ލަ އަމިއް  އެ ދުވަސްވަރު، އެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ، ރުފިޔާ )ފަސްހާސް( 

 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން؛

މިއްލަ ވާތީ، އަދިފައިނ.ހެނބަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލަންސް ގަރާޖް ހެދުމަށްޓަކައި، އެހީއަކަށް އެ
ންގުމާއި ވަސްވަރު އެ މަރުކަޒު ހި)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ، އެދު  5000ފަރާތަކުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 

ން އެ ގެ ތެރެއިއިސާފަޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވާނޭކަމަށާއި އަދި އެ 
ވީސް( ރުފިޔާ )ފަންސަ 25މަރުކަޒަށް ލިބިފައިވާނީ، ބޭންކް ޗާރޖްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ނަގާފައިވާ 

ށް ގެ ތަޙްޤީޤަ  ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް( ރުފިޔާކަން ކޮމިޝަން)ހަތަރުހާސް 4975.00 ،ނެގުމަށްފަހު
ޖޫރީއަށް ތި، އެނގިފައިވާތީއާއި، އަދި އެ ފައިސާ ނ.ހެނބަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު

 ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުން އެނގޭތީއާއި، 

ރުކަޒު ( ރުފިޔާ އެދުވަސްވަރު އެ މަ)ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ  2500އެ ފައިސާގެ އެހީގެ ތެރެއިން، 
ރ  ވޯޓަ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ނަގާފައިވާކަމަށާއި، އޭނާ އެފައިސާ ނަގާފައިވަނީ
ވެސް، ވީނަމަ ޑިސްޕެންސަރއެއް ގަތުމަށްޓަކައިކަމަށް ތަޙްޤީޤުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި

ށް ތިޖޫރީއަ  ނބުރާ އެފަރާތުން އެ ފައިސާ އަ، ކަމަށާއިއެފައިސާއަށް ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސައެއް ގަނެފައިނުވާ 
ފިސަރ އޮރޭޓިވް ނިސްޓް ވައްދާފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު، އެ މަރުކަޒުގެ އެޑްމި

ނަށް ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވިއިރުވެސް އެ ފައިސާ ހަމައަށް ހުރިކަމަށް އެމަރުކަޒުން މި ކޮމިޝަ
 އަންގާފައިވާތީއާއި،  

 ން ދިން ތަކުނ.ހެނބަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެންބިއުލާންސް ގަރާޖް ހެދުމަށް އަމިއްލަ ފަރާ
 ޓަށް ރުފިޔާ އެމަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އަމިއްލަ އެކައުން 5000

ގެން ކޮށްން އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންއަދި އެހޮސްޕިޓަލު ،ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
 ދައްކާ  ރަށްއާސަންދައިގެ ބޭރުން ޑޮކްޓަ  ،ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި

 ސީދުގެ ރަދޭ  ފަރާތުން ނަގާ ފައިސާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުފޮނުވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު
ނޑަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  ކޮޕީތަށް ކަ
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ކަމާއި، ށްފައިވާދު ކޮ ފައިސާއިން، ނ.ހެނބަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ޚަރަ އެ
 ޙްޤީޤަށް ތަކަން ބޮކްސް ފައިލާއި، ޑީސަލާއި، ޕްރިންޓަރުގެ ޓޯނަރ ފަދަ ތަކެތި ގަނެފައިވާ ، އެ ގޮތުން

 އެ ފައިސާގެ  އާއި،ބަހުން އެނގޭތީ ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި، ބަޔާންދީފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ
ރި ވާލުވެހު ޙަގުމާ އެހީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެދުވަސްވަރު ނ.ހެނބަދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު ހިން 

 ފަރާތުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނަގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާން ނެތަތީ؛

ޤާނޫނު( ގައި  ޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ)ކޮރަޕް 2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު  ތުމުން،ނެވެން ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެ 

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
އްކަމަށް އްސަލައެވާ މަން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

ކުގެ ރާތްތަ ފަ ނ.ހެނބަދޫ ސިޙީމަރުކަޒުން އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ . 2
ތޮޅު އަ އިސާ އާސަންދައިގެ ބޭރުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުންނަގާ ފަ  ،މަޢުލޫމާތާއި

ނާ ބު ކަމަށް މުންދާ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުފޮނުވުމާއި، އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ދޭ ރަސީދުގެ ކޮޕީތައް ކަނޑަ 
 މައްސަލަ. 

ދަތުރުކަމާއި، އެ  88ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވަނީ  2013ނ.ހެނބަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލާންސް 
)ސަތާރަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާކަން އެމްބިއުލާންސް  1760ދަތުރުތަކަށް  ލިބިފައިވަނީ މުޅިޖުމްލަ 

ވަނަ އަހަރު އެމްބިއުލާންސް  2013ދަތުރުގެ ފައިސާ ނޯޓުކުރާ ފޮތުން އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް، 
ކަމަށްބުނެ، އެ ފައިސާ ނ.އަތޮޅު )އަށާރަ ސަތޭކަ ވިހި( ރުފިޔާ 1820ދަތުރުކޮށްގެން ލިބުނީ 

ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް، ދަތުރު ނޯޓުކުރާ ފޮތުގައިވާ 
ޢަދަދާއި، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފައިވާފައިވާ ޢަދަދާއި ދިމާނުވާކަމާއި، އެގޮތަށް ދިމާވުމުގެ 
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ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ދުވަހުން ދުވަހަށް ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލެވެނީ، ދައުލަތު 
 ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި،   

ށް ކްޓަރަބަލިމީހުން ޑޮ، ވަނަ އަހަރު ނ.ހެނބަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2013
ވެ ކަމާއި، އިސްފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭ )ދެހާސް  2500ދައްކައިގެން 

ވާކަން )ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފައި  2500ބަޔާންވެ ދިޔަ، 
، ތީގެން އޮތަ އެނތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން

ގެ ލިބިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގައި އެ މަރުކަޒް 2013ދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނ.ހެނބަ
ނޫނު ޤާގައި، މިމައްސަލައި، ފައިސާ، ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމައަށް ފޮނުވާކަން އެނގެން އޮތަތީ

 ޕްޝަންގެ ރަ)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮ 2000/2ނަންބަރު 
 2008/13ރު ންބަނަޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

ގައިވާ ( ވަނަ ނަންބަރު 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި
ނއްސަލައެއްކަމަށްފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މަ މި ، ޑައަޅައި ކަ

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ނެޓްބުކް ހޯދުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށް އެ  110އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ  .1
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޑެލިވަރ ކޮށްފައިވަނީ 
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބްރޭންޑް ނޫން އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ ނެޓްބުކްތަކެއް ނަމަވެސް، 
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބާއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 
ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނެޓްބުކްތަކުގެ 

ންކޮށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި ނެޓްބުކް ވިއްކި ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާ
ނެޓްބުކްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި ޑެލިވަރ ކޮށްފައިވާ ނެޓްބުކްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން 

ކަމަށް އިލެކްޝަން ސްޕެސިފިކޭޝަން ހައި ޑެލިވަރ ކޮށްފައިވާ ނެޓްބުކްތަކުގެ ، އަޅާކިޔާއިރު

ނެޓްބުކް ގަތުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި އަމިއްލަ  110އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން 
ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖުމުލަ  2013ނޮވެންބަރު  25ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު 

 110)ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ހަތްދިހަ އެކެއް( ރުފިޔާއަށް،  745,071.00
ނެޓްބުކް ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި، އެއެްއބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ބްރޭންޑްގެ 
ނެޓްބުކްގެ ބަދަލުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ 
 ނެޓްބުކްތަކެއްކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ ބަދަލެއް އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސްފައިވާކަން އިލެކްޝަން 
ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް 
ބަލާ ތަކެތި ހޯދާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ މަރުހަލާގައި ނުވަތަ ތަކެތި ތަނަށް ލިބޭއިރު، 

44 
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ޅިގެން އާއި މި މައްސަލައާ ގުކޮމިޝަންގެ އައިޓީ ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 
 ޚަބީރުން ދީފައިވާ ރައުޔުން އެނގޭތީއާއި،  2ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ 

ނީ އެއްޗެއް، ވަނަ އަހަރު ނެޓްބުކް ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކާފައިވަ 2013ނެޓްބުކް ވިއްކި ފަރާތުން  .2
އިރު، ) އަށް ހާސް( ރުފިޔާ ދެމެދު ކަމަށްވާ 8,000.00)ހަތް ހާސް( ރުފިޔާ އާއި  7,000.00

އަށް ނެޓްބުކް މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްއިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ސްޕެސިފޭޝަންގެހައި 
)ހަ  3.376,77 ނެޓްބުކްއެއްޖުމުލަ އަގަށް އިތުރު ކުރުމެއްނެތި ވިއްކާފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ 

ންގެ މިޝަ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ ތިރީސް ހަތްލާރި( އަށްކަން އިލެކްޝަން ކޮ
 ،މަންޓު ވައުޗަރ އިން އެނގެން އޮންނާތީ އާއިޕޭ
 
 އެ ލަކޮށް  ޖުމްނެޓްބުކް ވިއްކި ފަރާތުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެ ނެޓްބުކްތައް ވިއްކާފައިވަނީ  .3

ގެން ތުރުކޮށްޓް( އިއާދަޔާ ޚިލާފު މަންފާއެއް )ޕްރޮފި ނެޓްބުކްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު 
އް ކްތައެ ނެޓްބު، ޓަމްސް ސަރވިސަސްއިން ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާމޯލްޑިވްސް ކަސް ،ނޫންކަން

 ،އާއި ނާތީރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ އިންވޮއިސް އިން އެނގެން އޮން
 
ގެ ބުކްތަކު ނެޓް ނެޓްބުކް ވިއްކި ފަރާތުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޑެލިވަރ ކޮށްފައިވާ ބްރޭންޑްގެ .4

ކުންފުންޏަކަށް  07ކާ މާކެޓް ރޭޓް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ނެޓްބުކް ފަދަ ތަކެތި ވިއް
ހަރު އެ އަވަނަ  2013 ،މި ކޮމިޝަނުން ސިޓީ ފޮނުވުމުން، ޖަވާބު ފޮނުވާފައިވާ ކުންފުނިތަކުން

ކްތަކުގެ  ނެޓްބުތީ، އެބްރޭންޑްގެ ނެޓްބުކް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ،މާކެޓް ރޭޓް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާތީ އާއި

 
މި މައްސަލާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަދަ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ތަޙްޤީޤަށް  .5

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނެޓްބުކް ވިއްކި ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ގެންނެތުމުންނާއިއެނ

އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ އައިޓަމް ނޫން 
 ތަނަށް ބަލައިގަތުމަކީ، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ އެހެން ފަރާތްތަކާމެދުވެވޭ އައިޓަމެއް

ގެ  2013ޑިސެންބަރު  09ނާއިންސާފެއްކަމަށާއި، އަދި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން 
ނިޔަލަށް އެތަކެތި ލިބެންވާނެކަމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް ތަކެތި ނުލިބި އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ 

ން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ރޭޓު 0.75ދުވަހަކަށް %
ދުވަސް ފަހުންކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އެފަރާތަށް  22އެތަކެތި ލިބިފައިވަނީ 

 ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އުނިކުރުމެއްނެތިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހޯދައިދީފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ، 
ޤާނޫނު( ގައި )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

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

 
ނަ މާއްދާގައި ވަ 10އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި ނެޓްބުކް ވިއްކި ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

 ގެ ފައިސާ އަގު  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އުނިކުރުމެއް ނެތި އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ
 ،މަވެސް ނައޮތް އެފަރާތަށް ދައްކާފައިވާކަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއިން އެނގެން
ޝަން އް އިލެކް ކްތައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، ނެޓްބު

 ސައްކަތް ން، މަކޮމިޝަނަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބު
 ޝަނާއި އެ ކޮމި ކާ އިލެކްޝަންލަސްވުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށްވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމައްޓަ 

ނގެން ން އެނެޓްބުކް ވިއްކި ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެ ފައިސާ ހޯދަމުންދާކަ
ނާކުރުމުގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަ 2000/2އޮންނާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވެން ށް ބެލެ ޙްޤީޤަފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ
ވަނަ  25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކ1ުމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަ  ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 -/1,477,989ވަނަ އަހަރު ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2015މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
)އެއްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވައެއް( ރުފިޔާ ޙަރަދުކޮށްފައިވާކަން  )އެއްމިލިއަން  -/1,477,989ވަނަ އަހަރު ގދ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2015

ވައެއް( ރުފިޔާ ޙަރަދުކޮށްފައިވާކަން ހަތަރުލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނު 

45 
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ގެން އޮތްނަމަވެސް، ހިނގި ގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުން އެނ 2ކައުންސިލްގެ ޙަރަދު އެކަންއުންޓް 
ޙަރަދުގެ ތަފްޞީލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ 

އެ އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ ، ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން  2015އެކައުންޓުން 
 އެ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ )ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ފިޔަވައި ދެން -/9,900

ތަފްޞީލް އެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތަތީއާއި، 
)ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރުއްތަކުގެ ބަދަލު ދިނުމަށްކަން  -/9,900އެ 

ކުފޮތުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްއިން އެނގެންއޮތަނަމަވެސް، އެ ފައިސާ އެފައިސާ ނަގާފައިވާ ޗެ 
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އެ އިދާރާއިން ފެންނަންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، 

)ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ  -/9,900އެ 
އުންސިލްގެ މެމްބަރަކު އަމިއްލަބޭނުމަކަމަށް ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ހެއްކެއް އެކަ

ނެތަތީއާއި، މި މައްސަލައަކީ އިދާރީ ގޮތުން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ވެފައިވާ އިޙްމާލެއްގެ 
 2000/2ންބަރު ސަބަބުން މެދުވެރިވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވީތީ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަ

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

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،  2ކައުންސިލްގެ ޙަރަދު އެކަންއުންޓް 
 ހިނގި ޙަރަދުގެ ތަފްޞީލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެންނަން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 

( ރުފިޔާ އަށް ާސީޅްސިަފްސާހސްި) 45،000 މި މައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި، "ހިދާޔަތުގެ އަލި" މަހަކު
އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މަޖައްލާ ނެރެފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަން  ނެރުމަށް

މިގޮތަށް ހިނގާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވަނީ، ވަކި 
ދާއެއް ހޯދާދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައި

 ރުމަށް ނެ)ސާޅީސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށް  45,000މަހަކު ، ހިދާޔަތުގެ އަލި" މަޖައްލާ
އްގައި، ން ނޫހެލައިބުނެ އޮން  މިހާތަނަށް މަޖައްލާ ނެރެފައިނުވާ ކަމަށް ،ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު

 .ރާ ގުޅިގެން ބަލަން ފެށުނު މައްސަލަޝާއިރުކޮށްފައިވާ ޚަބަ
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ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، ތަޙްޤީޤަށް ޙާޒިރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް 
ވާލުކުރުމުގައި، ބަލާއިރު، "ހިދާޔަތުގެ އަލި" މަޖައްލާ، ޗާޕުކޮށް ޕަބްލިޝްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޙަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މަޤާމް ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 
ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް 

ރުކޮށް ޗާޕްކުރުމުގެ "ހިދާޔަތުގެ އަލި" މައްޖައްލާ ތައްޔާ ،ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި
މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާ އެަމސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއެކު 

ޢަދަދު، ތައްޔާރުކޮށް  30"ހިދާޔަތުގެ އަލި" މަޖައްލާގެ ޖުމްލަ ، އެއްބަސްވުމުގެދަށުން 02ސޮއިކޮށްފައިވާ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާ، ، ށްފަހުޗާޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަ

ޢަދަދާއި ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ، އެ ޚިދުމަތް  30ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އެ 
ލިބިގަތުމަށްފަހު، އެ ތަކެއްޗާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ޙަވާލުވުމަށްފަހުގައިކަން 

ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލައިގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެއްވެސް ތަޙްޤީޤަށް 
މިމައްސަލައިގައި، ، ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މުވައްޒަފެއް

ބުނާފަދަ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 

ނޑު  05މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕީ.އެލް( އިން ނީލަންކީ  ކޮންޓެއިނަރުގެ ދަގަނޑާއި ދަގަ
ފިލާތަކަށް އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް އެމް.ޕީ.އެލްގެ "މުދާ ނީލަންކިޔުމުގެ ގަވާއިދު" ގައި 

އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގުގެ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަށްވާ ފައިސާ ވަގުތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ދެއްކުމަށް ފުރުސަތުދިނުމުން، އެ ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ، އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

ނޑު ފިލާތަކެއް ނީލަމޯލްޑި ޔަން ންކި ވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިން ދަގަނޑު ތަކަކާއި ދަގަ
ތީ މަމެ ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ނީލަން ކިޔުމަށްފަހު އެން

 06 އެ މުދާތައް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ނީލަން ނިންމާލުމަށްފަހު ފަހުން 1.4އަގެއްކަމަށްވާ 
  ވިއްކާލިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަލައްކަ ރުފިޔާއަށް
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އަގުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި، ފަރާތަށް ފުރުޞަތުދީފައިވަނީ، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި 
)ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަ ރުފިޔާ( ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްގެ  63,706.00އަށްވާ،  %10

ގޮތުގައި ވަގުތުން ދެއްކުމަށް ފުރުސަތުދިނުމުން، އެ ފައިސާ ދައްކާފައިވާތީކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
ގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، އަދި މި މައްސަލަ ބެލުމު

ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  2000/2

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

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

 

 ޙުޤީޤަށް ން ތަޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ސ.ހިތަދޫ އޮޑައްސަލު ސަރަޙައްދުން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާކަ
 އެނގެންއޮތަތީއާއި؛

ސ.ހިތަދޫއިން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް އަރާ ގޯތިތަކާއި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާހުރެ 
މިލިސްޓުގައި  ،ލިސްޓެއް ހިތަދޫ އޮފީހުން އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާއިރުނަގާގޯތިތަކުގެ 

މިލިސްޓާ ގުޅިގެން، އައްޑުއަތޮޅު  ؛ޝަކުވާގައިބުނާ ފަރާތުގެ ނަން ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ޙަވާލުކުރުމަށް  23އަތޮޅު އޮފީހުން ސ.ހިތަދޫ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި 

އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހުގެ ސިޓީގައި  ،އަންގާފައިވާކަން އެނގެންއޮތް ނަމަވެސް
 ދިނުމަށް، ހިތަދޫ އޮފީހުން ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ގޯތި 

ނޑައަޅާފައިވާކަމާއި މިކަމާގުޅޭ ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ ސ.ހިތަދޫ ކައުންސިލަރެއްކަން ، ކަ
)ތިނެއް(  03ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި؛ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހިޔާލުކުރެވޭ ތަނުގެ ތަފްޞީލާއެކު ފޮނުވާފައިވާ 

 ހެން ސ.ހިތަދޫއިން ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް އަރާ ގޯތިތަކާއި، އެހެނި
ން ގޯއްޗެއްދީ، ގޯއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެ 23ސަބަބުތަކާހުރެ ނަގާ ގޯތީ ތަކުގެ ތެރެއިން 

 ފީހަށް ދޫ އޮބިން ޙަވާލުކުރުމަށް އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހުން ސ.ހިތަ އެފަރާތްތަކަށް 
ވަނީ ށްދީފައި  ކޮފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ
ގެން ލައި އޮޅުވާ ،ސ.ހިތަދޫ އޭރުގެ ކައުންސިލަރެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން

 ޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއި
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ފައިވާ ބިމުގެ ބަދަލުދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްވާނަމަ ބަދަލުގެ މައްސަލަ ފަރާތުގެ ގޯތިތައް ބަދަލުކުރަން ހަމަޖެހި
، ނިންމުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް، ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި ބަޔާންކޮށް

ގެން އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހުގެ ސ.ހިތަދޫ އޮފީހަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި؛ މިސިޓީއާ ގުޅި
ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ބަދަލުގައި އޮޑައްސަލުން ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ 
ކޮށްދީފައިވާތީއާއި؛ މި ރަޖިސްޓްރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު ކައުންސިލަރުކަން 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް،

ނީ  ސިޓީތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަމިކަމާގުޅިގެން ސ.ހިތަދޫ އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ގަތުމަށް ތް ދަނެ ގޮއިވާ ކޮންފަރާތަކުންކަމާއި، އަދި ސ.ހިތަދޫއިން ގޯތި ދޫކުރަންވީ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާފަ

ން ލުކުރުމުސުވާ  އެދުވަސްވަރު ސ.ހިތަދޫ އޮފީހުގެ ބިމާބެހޭ ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކާ
 ސެކްޝަނާ  ބެހޭއިވީނަމަވެސް، އެދުވަސްވަރު ސ.ހިތަދޫ އޮފީހުގެ ބިމާއެކަންތައްތައް ސާފުނުވި ކަމުގަ

 ވާކަމަށް އިކުރުގުޅުންހުރި ސިޓީތައް އެސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަރުން ލައްވާ ސޮ
 މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންއޮތަތީއާއި؛

ތަކާއި، އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާހުރެ ސ.ހިތަދޫއިން ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް އަރާ ގޯތި
ނޑައަޅައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ނަގާފައިވާ ގޯތީ ތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޯއްޗެއް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަ
ސިޓީގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ހިތަދޫ އޮފީހުގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު ސޮއިކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން، 

ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ލިބިފައިވާ ގޯތި އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ހިމާޔަތް
ބަދަލުކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްވެސް ގާތް ގުޅުމެއް އޮތްކަމަށް 

 އެކައުންސިލަރު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ، ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތީ
ހޯދާފައިވާކަމެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަމެއް އެއްވެސް 
ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ކިތާބީ އަދި ޝަފަޙީ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ، 

ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

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

 50,000.00، ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނާ .1.1
އްކަން ޒަފެ)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ އާ ބޭންކުން ހަވާލުވީ ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައް
ރާގެ  އިދާކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި، ތަޙުޤީޤު ޓީމުން ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ

ޔުމެއް އަދި ލި ނަންބަރު ޗެކާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް 481ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން އެއިދާރާގައި 
 50,000.00ން، އެ އެއިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުގެ ސަބަބު ބިލްތަކެއް ފެންނަންނެތަތީއާއި؛

އިސާ ތަ އެ ފަނުވަ )ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއިން އެއިދާރާގެ އެއްވެސް ބިލަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން
 ، ކަށަވަރުކުރެވެންނެތަތީއާއިއެއިދާރާގެ ތިޖޫރީއަށް ވައްދާފައިވާކަމެއް ތަޙުޤީޤަށް 

 )ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން އެފައިސާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ  50,000.00
ވި އާ ޙަވާލުއިސާމިއީ އެ ފަ ،ދައްކާފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާތީއާއި

އި، ރާކަމަށާބޫލުކުގައެކަމުގައިވާކަމެއް ކަމަށް ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުގެ އިޙުމާލު 
ތުގެ ކަމަށް އެފަރާ)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމުގައި އިޙުމާލެއްވާ 50,000.00އެހެންކަމުން، އެ 

ތުގެ ށް ދަޢުލަކުމައިހުމާލެއް ވާކަމަށް ބުނާނަމަ އަދި އެފައިސާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް އަނބުރާ ދެއް
ތަށް އަނބުރާ )ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ ދަޢުލަ 50,000.00ކުން އަންގައިފިނަމަ، އެ އެއްވެސް އިދާރާއަ

 ،އިތީއާދައްކާނެކަމަށް އެފައިސާއާ ޙަވާލުވި ގދ،ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފު ބުނެފައިވާ 

 އެވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ބުނާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް އެއްވެސް ނާޖާއިޒު 
ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

ށް ގދ.ފިޔޯރީ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަ 4.08އަދި  4.03ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
މަށް އްކުދެއިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން  އެކިއެކި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ކައުންސިލްގެ 

ސްހާސް( )ފަންސާ 50,000/-ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ހޯދައިގެން 
ތު ލޫމާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާނެކަމަށް މަޢު  ،ރުފިޔާ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ނެގުމަށްފަހު

ބުނާ  މަށް ޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަމި ޚަރަދުތަކާ ގު ،ދިންނަމަވެސް
 މައްސަލަ.
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މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ކިތާބީ އަދި ޝަފަޙީ 
 ހުއްޓުވުމާއި )ކޮރަޕްޝަން 2000/2ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި ، 2008/13ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަންބަރ 

ން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 25
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 އްޓާފައި ލަހަބަތަޙުޤީޤު ޓީމުން ބެލިބެލުމުން ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތް  .1.2
ވުމުން، އިނު ބު ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފަނުވުމުންނާއި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ހިސާ

ން ފައިސާ އެހެ)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ އާ ބޭންކުން ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެ 50,000.00ޝަކުވާގައިބުނާ 
ށް ތަޙުޤީޤަ ވެސްފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމެއް ނުވަތަ އެއިދާރާގެ ތިޖޫރީއަށް ވައްދާފައިވާކަމެއް

ލުވި ސާއާ ޙަވާފައިއިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އެއަދި އެފަ ،އެނގެންނެތަތީއާއި
  ،ފަރާތުން ތަޙުޤީޤަށް ޘާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި

ރާއިން އިދާ އެފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އެފައިސާއާ ޙަވާލުވި، އަދި ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ .1.3
 ،ކޮށްދޭތީއާއިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމަށް ދަލީލު ހުރި އެ އިދާރާގެ އެޑްމިނި އެމަސައްކަތާ ޙަވާލުވެ

އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ފެންނަންނެތީ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ލިޔެކިޔުންތައް 
އެ  ،ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުންކަމަށާއި، މިކަމުގައި އެފަރާތުގެ އިޙްމާލު ވާކަން އެފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި

ން ޖެހޭކަމަށްވާނަމަ، އެފައިސާ ދައްކާނެކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ، އެފައިސާ ފައިސާ ދައްކަ 
އެފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމަށްފަހު ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް އެފައިސާ 

-)އެންޓި 2008/13ރު އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަ
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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 ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

އުސިންގ ހަ 1000 ހުޅުމާލޭގައިމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ންގ އުސިޔުނިޓް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ

ގައި މެއް އެންޑް އެންވަޔަރަމެންޓް އާއި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވުޓްރާންސްޕޯޓް
  ކުރާނީ ނޭންސް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިނގާ ހަރަދު ފައި ،ސޮއިކޮށްގެންކަމަށްވާތީއާއި

ޓް ރމަންވަގަ ޓްގެ ޗައިނާގެ ބޭންކެއްގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޕްރޮޖެކް
ދު ޏާ ދެމެ ންފުންކޮންސެޝަނަލް ލޯން އެގްރިމެންޓްގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކު

ވަނަ މާއްދާގެ  8.23 ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
 15ގެ % އަގު މަ، މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ)ށ(ގައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް އެދިއްޖެނަ

ންޓްރެކްޓް ޓްގެ ކޮ ރޮޖެކް އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  އެ ޕް
ޓްގައި  އެގްރިމެންވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން އެމްޕްލޯޔަރ ލޯން 14.2.1އެގްރީމެންޓްގައި 

އި އަދި ޑައުން ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގަ %10ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކެޓް އަގުގެ ދުވަސް  28ސޮއިކުރާތާ 
ންކޮށްފައިވާކަން ދައްކަންޖެހޭނެމަށް ބަޔާ %20އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކެޓް އަގުގެ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، 

ޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވަނީ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެޑްވާންސް އަދި ޑައުން 
ކޮންޓްރެކްޓް އެގްރިމެންޓްއާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރިފައިވާތީއާއި، އެގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓްއަށް ފައިސާ 
ނޑައެޅުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި  ދެއްކުމުގެ ކޮންޑިޝަންސް ކަ

ގްރީމެންޓްއެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ލޯން އެ  ،ނުވާއިރު
އެޑްވާންސް އާއި ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އެގްރީމަންޓްގެ  ،ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވާތީއާއި

)ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ  481,000,000.00އަދަދުގެ ބަދަލުގައި ލޯން ނަގާފައިވާ އަދަދު ކަމަށްވާ 

 21އަކީ ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫޢު 1000ޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން ގެންދާ ހު
ނީޒް )ހަތަރުސަތޭކަ އައްޑިހަ އެއްމިލިއަން( ޗައި 481,000,000.00ގައި  2010މެއި 

އި،  ކަމަށާއެއްޔުއާންއަށް، ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއު
 ރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދާފައިވަނީ ޗައިނާގެ ބޭންކަކުން މި މަޝްރޫޢުއަށް ޚަ

 މާޝަލް ކޮ)ހަތަރުސަތޭކަ އައްޑިހަ އެއްމިލިއަން( ޗައިނީޒް ޔުއާންގެ  481,000,000.00
ރެވޭ ރެކުލޯނެއް ނަގައިގެން، އެ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އިމާރާތްކުރުމަށް ރާއްޖެ އެތެ

 2010ކީ ލޯނަގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިމެޝިނަރީއާއި މެޓީރިއަލްގެ ޑިއުޓީ މައާފްކޮށްދީ 
ށްފައިވާ ފާސްކޮ ހުންވަނަ އަހަރު ނެގުމަށްޓަކައި ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 

ވަނަ އަހަރު  2010ލޯނެއްކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، މި މަޝްރޫޢުއަށް 
 ތްދިހަހާސް )ހަތްސަތޭކަ އައްޑިހައައް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ހަ 788,270,719.00

ޓް ޕޭމެން  ންސްހަތްސަތޭކަ ނަވާރަ( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތުގެ އެޑްވާ
ލާފަށް، އާ ޚި 8.23ދީފައިވީނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ނަމްބަރު 

ށްވާ އަ %20ގެ ބަދަލުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  %15މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 
 ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ފައިސާ
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 އެއް މިލިއަން( ޔުއާންގެ އިންސައްތައިންކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީއާއި، 

ނަ އަހަރުގެ ވަ  2010ވަނަ އަހަރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓްގެ  2010
ގާފައިވާ ލޯނަކީ ކްޓަށް ނަ ހައުސިން ޔުނިޓް ޕްރޮޖެ 1000އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 

 ނެއްކަން ވާ ލޯވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި 2010
ންބަރު ނަނޫނު އެނގެންނެތްކަން ބަޔާންކޮށް ލޯނު ނަގައިގެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ރާވާނަމަ ޤާ

ވަނަ  5ގެ ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 1)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2006/3
ކްޓްގެ ޕްރޮޖެ، ވެސްމާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލަފާދީފައިވީނަމަ 

އްޔަތުގެ ޤާނޫނު( )ދައުލަތުގެ މާލި 2006/3ލޯން އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ށް ޙުޤީޤަތަގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ގެޒެޓްކުރުމުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައިކަން  ވަނަ އިސްލާހު  1އަށް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،

ސް ޕްމަންޓްކުއިމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މަޝްރޫއަށް ގެންނަ މެޝިނަރީޒްއާއި، އި
ހިރާއްޖޭގެ )ދިވެ 79/31 އަދި މެޓީރިއަލްގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

ވާތީއާއި،  މި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައި  8އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު(ގެ 
ތަކެއް ކަންތައް ލާފުޕްރޮޖެކްޓްގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚި

މަލެއް ޢަންގެ ، އެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަހިންގާފައިވާކަން   ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް
)ކޮރަޕްޝަން  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

މަށް އިވާކަހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީ 

މިމައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަ  .ންމީއެވެލަ ނިކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރަކު ސީޑީސީ އިންފުލުއެންޒާ ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަރވެއިލަންސް 

ތްކުރަމުންދާކަމަށާއި، އަދި، އެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި އޭނާގެ އިތުރުން، އެ މެނޭޖަރގެ ގޮތުގައި މަސައްކަ
ޑިވިޝަނުގެ އިތުރު މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި 
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ އެ 

ޖެކްޓްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތަކަށްވާތީކަމަށާއި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮ
ގެ  2010އެލެވެންސެއްދޭގޮތަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ  ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 

ސައްކަތަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކުރަންޖެހޭ މަ 252
ނޑައަޅާ އެލެވެންސެއް ދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީކަމަށާއި އެމުވައްޒަފުންނަށް ދޭ  ،މަޝްރޫޢުން ކަ

އެލެވެންސަކީ ސީ.ޑީ.ސީ އިންފުލުއެންޒާ ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓުން ދެމުންގެންދާ ފައިސާއެއް ކަމަށާއި، 
މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ދީފައިވާ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން ބުނެފައިވާތީ އާއި، 

މާއްދާގައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގެ ވަނަ  217ގެ  2014ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 
އިދާރާއެއްގައި ހިންގޭ ޙާއްސަ މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 
މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، އިތުރު މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ 

ދާގައި އެގޮތުން މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ އެމީހާގެ ވަޒީފާ ވަނަ މާއް  220ކަމަށާއި، އަދި 
ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ މަސައްކަތަކަށް އުޖޫރައެއް 

ން ދީ ދެވޭނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އެފަދަ މަސައްކަތެއްގައި މުވައްޒަފު ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދަ ލިއުމަކު
އަދި، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާރުގެ  އަދި އުޖޫރަ ދިނުމަށް ހުއްދަ ކުރުމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި،

ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަން 
އަދި، މި މައްސަލައިގެ ވާތީ އާއި، ޖެހޭނެކަމަށް ސީދާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނު 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާވެސް ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނި ، ޝަކުވާގައި

 ސީގައި ޖެންއެގަމުން އަންނަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ދަށުން ހިން
ޒީފާ ނާގެ ވަ އޭމަސައްކަތް ކުރަމުންއަންނަ ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރަކު
ތުރު ށުން އިދަގެ ބަޔާނުގައި ބުނާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް

އި، ކަމަށާ ންދާއެކު އޭނާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުފައިސާ )ޓޮޕްއަޕްއެއް( މަހު މުސާރައާ
 ގަޑީގެ ތުރު އިއޭނާ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތުތަކަށް 

 07 ފައިސާވެސް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، އޭނާ އެގޮތަށް ފައިސާ ނަގަމުން އަންނަތާ 
 .މަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނަމަވެސް، ސީޑީސީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދީފައިވަނީ 
މަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ސީޑީސީ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގު

އާއި، ސީޑީސީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައިވެސް އެ ފަރާތްތަކުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ 
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި، 

ވަނީ ގާފައިޝަކުވާގައި ބުނާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަ، ޝީޓްތަކަށް ބަލާއިރުއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 
ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ "ސެންޓަރ ފޯ ކޮމިއުނިކަބަލް ޑިސީސް ސެންޓަރ )ސީޑީސީ( 

ލެއް ޢަމަ ކޮރަޕްޝަންގެ ،މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި
ސަލައިގައި، މިމައް، ވާތީކުރެވޭވަރަށް، މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކިލިބިފައިނުހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތު 

ފަދަ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާ 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު  މުން،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތު

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ބަރު ނަން
އްކަމަށް އްސަލައެވާ މަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 15މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ގެ  .1
ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެ މަސައްކަތް 

ހޭ އާންމު އުސޫލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެ
ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު 
ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ލިބިފައިވާ މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުން އެދި 

މުން އެކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅު
ނިންމާފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޕަރ ސައުތު ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުން ލިބިފައިވާ 

 ތުންގެ އްޔިށްގެން މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒްއިން އިޢުލާނުކޮ
އި މުގައިންޖީނުތަކަށް ތެޔޮ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރު

 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.

އެއް އެ ޝަރީޢަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގައި، އަޕަރ ސައުތު ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ ބަ .2
ކަތް  މަސައްން، އެކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި

ނޑައެޅުމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ  އި، ތްކަމަށާއޮފައި ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
އް ނެ ފަރާތެކުރާބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުން އިޢުލާނުކުރެވުނު މަސައްކަތް

ގަނޑު ނު މިން ންގުޅުގެއެފަދައިން މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް އެކޮމިޓީން ، އިވާގޮތާއިހޮވާފަ
ނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މަ، ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ށް ތްކުރުމަ ސައްކަ އެ މިންގަ

ކަތަށް ސައްމަޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން އެ
 މަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތްތަކެއް ފާހަގަކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރު

ން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގައި އެ ކޮމިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، 
ކާއި ޔާންތަ ބަ އިވާޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތާއި ޚިލާފަށް ކަންކަންކޮށްފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފަ

 ލުއޭޝަން އިވެ  ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންނެތްކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑް 
އިވަނީ ކޮށްފަކޮމިޓީގެ ލަފާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން އެނގޭތީ، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލު 

ނޑަސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އާންމު އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަމަ އް ނެ ތަނެއެޅޭށް ކަ
ނޑައަޅައި ކޯޓުން ޙުކުމުކޮށްފައިވެއެވެ.  ނެތްކަމަށް ކަ

އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒްއިން އިޢުލާނުކޮށްގެން މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުތަކަށް 
ޖާއިޒު ފައިދާ ތެޔޮ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ނާ

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
ޤަޟިއްޔާ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން 

ނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އާންމު އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ ނޑައެޅޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޙުކުމުކޮށްފައިވާތީ،
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މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް 
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ބަރު ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަން

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

ތޮޅު ލާއި އެއަޕިޓަހޮސް ގއ.އަތޮޅުމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ން ކީމުރަށްރަށުގެ ޞިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެސް.ޓީ.އޯ ކްރެޑިޓް ސް 

ވަނަ އަހަރާއި  2011 މުދާނަގައިފައިވާ މުވައްޒަފުން ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން
ތުން  އެގޮ.ޓީ.އޯ އަށް ލިބިފައިނުވާކަމާއިބައެއް މުވައްޒަފުންގެފައިސާ އެސް، ވަނައަހަރު 2012

ސް ދުއިސައްތަ )ބާވީސްހާ 22,219.60ފަރާތެއްގެ އަތުންލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ  4ގއ.އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ 
މުގެ އިސާހޯދުފަހުރި ނަވާރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްލާރި( މިހާތަނަށް ނުލިބިވާކަމާއި އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ނުލިބި

 2011 ކަމާއިގެ މަރުހަލާގައިވާކަމަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން އަންގާފައިވާ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމު 
ޒަފުންގެ ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައް 2012ވަނައަހަރާއި 

 ނގެން އެމުސާރައިގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓީ އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަނުންކަން 
ރ ނީ އަޕަފައިވައެ ދުވަސްވަރު އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުދާ ދޫކޮށް އޮތުމުންނާއި އަދި 

އިސާ މިފަ، ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންކަމަށް ބަލައިގެންކަމަށްވުމުން
އްވެސް ލެވޭނެ އެށް ބެ އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ނުލިބިވަނީ، ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ސަބަބުންކަމަ

ވުމާއި )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓު  2000/2ހަމައެއް ނެތުމުން، މިމަްއސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޙްޤީޤަށް ންގެ ތަކޮމިޝަމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި

 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ރަޕްޝަން ކޮކޮ -)އެންޓި  2008/13ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނު 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ހުންނަ  ގައިގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެއަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށު 
އެ  ދަލަށްމުގާ ނައެހެނިހެން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެސް.ޓީ.އޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް 

 ފައިސާ  އިންހޮސްޕިޓަލްތަކުން ގަވާއިދުން ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
ނޑަމުންދިޔަނަމަވެސް އިސާ އެހޮސްޕިޓަލުން ގަވާއިދުން އެސް.ޓީ.އޯ. އަށް އެފަ، ކަ

 ޖަމާކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ވަނަ އަހަރު ތައިލެންޑުގެ ކުންފުންޏަކަށް 2014ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )މިފްކޯ( އިން 

މެޓްރިކްޓަނުގެ ފިނިކުރި މަހުގެ ޝިޕްމަންޓަށް ލިބެންވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  600އެކްސްޕޯރޓުކުރި 
 ،ސް އަށްޑިހަ ފަހެއް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު )ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާ 365,085.00$އަށްވާ  %35

މި އޮޅުން އަރާފައިވަނީ، ، މިފްކޯގެ އެކައުންޓުކަމަށް ހީކޮށް ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ޖަމާކުރެވުނުކަމަށާއި
ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ނައިޖީރިޔާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޑޮމެއިންއަކުން، އިސްވެ 

ގެ ކުންފުންޏާ ވާހަކަ ދައްކައި، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭންކް ދެންނެވުނު ތައިލެންޑް 
އެގޮތުން  ،އެކައުންޓާއި ތަފާތު ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް އެފައިސާ ޖަމާކުރަން އިރުޝާދުދީފައިވާތީކަމަށާއި

އްކަމާއި އެގޮތަށް އަސްލު ޑޮމެއިންއާއި، އެ ފަރާތާ ކޮމިއުނިކޭޓްކޮށްފައިވާ ޑޮމެއިންއަކީ ދާދި އެއްގޮތް ނަމެ
އިރުޝާދުދީފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒެއްގެ ނަމުގައި ހެކްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަކުން އެ މުވައްޒަފުގެ 
ނަމުގައިކަމާއި މިފްކޯގެ ނަމުގައި އިތުރު އެކައުންޓަކުން އެމް.އެމް.ޕީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއާ ވާހަކަދައްކާ 

ރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެ ކުންފުނީގެ ލިޔުންތަކުން އެކައުންޓުގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ
އެނގެން އޮތްހިނދު، މި ފައިސާ ޖަމާކުރެވުނު ޕޮލެންޑުގެ ބޭންކުގެ އެކައުންޓުން އެ ފައިސާ އެއްވެސް 
އެކައުންޓަކަށް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފައިސާ ހޯލްޑްކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، އެ ފައިސާ މިފްކޯއަށް 

ށް މިފްކޯ އިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވީ ލިބިފައިވާކަމަ
އެކައުންޓުނޫން އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރެވިފައިވަނީ މިފްކޯގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ 

މައްސަލައިގައި  މި ،ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތްހިނދު
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ތަނެއް ނެތުމުންނާއި ދައުލަތަށް 

މިމައްސަލައިގައި،  ،ގެއްލުނު ފައިސާ އަނބުރާ ލިބިފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ވާ ކަމަށް ރެވިފައިމާކުމިފްކޯއަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްމިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު ނުބައި އެކައުންޓަކަށް ޖަ 
 .ބުނާ މައްސަލަ
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ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.     ކަ

ށަހަޅާފައިވާ ގެން ހު ގުޅިމި މައްސަލައާ ،ތަކަށް ބަލާއިރުމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައް
އްސަލައާ ގުޅޭ މަ 08ނުކުތާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ، ވަކިވަކި  08ޝަކުވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޔާންކޮށްފައިވާ ބަ)އެކެއް( މައްސަލަ ފިޔަވާ ދެން  01މައްސަލައިގެ ތެރެއިން،  08ދިރާސާކުރުމުން، އެ 
ގައި ކުވާކުވާ ސާފުނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، ޝަ )ހަތެއް( މައްސަލާގައިވެސް ޝަ 07

މިލުވާ ޝާކެއް ތުހުމަތުކުރާ ކަންތައްތަކަކީ، ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ހިންގާފައިވާ، ކޮން ފަރާތްތަ 
އްސަލަ މަތަށް މައްސަލަތަކެއްކަމެއް، އަދި އެ މައްސަލަތަކުގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ސާފުނުވާގޮ

ނގާފައިވަނީ ތައް ހި  ކަން މުން، މައްސަލާގައި ކުރާ ތުހުމަތުތަކަކީ ކޮބައިކަމެއް، ތުހުމަތުކުރާ ހުށަހަޅާފައިވު
ކެއްގެ ފުންތަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ކޮން ސެކްޝަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ކޮން މުވައްޒަ

 މެދުކަމެއް ސާފުނުވާތީ، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރެވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

ލެ މާ ނުމަށް ބޭ ހުގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް ހެޑްއޮފީ  ހއ.އަތޮޅު 
 ރުވެސް،ރި އި ގެނައިގޮތަށް، ވަޒީފާ އޮތް ރަށަށް އެނބުރިނުގޮސް މިހާތަނަށްޖެހެންދެން މާލޭގައި ހު 

ގެންދާ  ދެމުން ތުގައި ގޮ  އައުޓް ސްޓޭޝަން އެލަވަންސްގެ ، ހެޑްއޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއްގެގޮތަށް ދާއިމީނުކޮށް 
ވަންސް ންދާ އެލަ ދެމު  ފައިސާގެ އިތުރުން، ޕަވަރ ހައުސްތައް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެގެންތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

ލާފަށް ދާ ޚި ވެސް މިހާތަނާޖެހެންދެން ނަގަމުންދާކަމަށާއި އެކަމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނާ ގަވާއި 
 ތުހުމަތު.ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެކޮށްފައިވާ 

ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ޓީމުން ގޮސް -ހޯދުމަށް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް އެންޓި 

އަދި އެލިޔުންތައް ހޯދުމަށް، މި ކޮމިޝަނުގެ  ބެލިބެލުމުން، އެ ލިޔުންތައްވަނީ ފެންނަގޮތް ނުވެފައެވެ.

މުގައި ކުރުފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތްތައް
 އްސަލަ.ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މަ
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ފަރާތުން، ފޮނުވި "ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރާ" ޚަވާލާދީ، އެ އަމުރުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 

ތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ލިޔެކިއުންތަކުގެ ތެރެއިން ފެންނަން ނެ
 ގެންދެވެން ނެތުމުން މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ލަފުށީ ތި ރާތުން ނާ ފަ ޝަކުވާގައި ބު ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޑިސެންބަރ ، 2012ނޮވެންބަރ  ،ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެދުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓްރުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވީފަހުން

 މުސާރައިން  ކޯޕަރޭޝަންގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެތިންމަހު ތިލަފުށީ  2013އަދި ޖަނަވަރީ  2012
ގެ މަހު ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އުނިކޮށްފައިވާކަން އެ ތިން

 2000/2ރު ންބަޤާނޫނު ނަ  ،މިމައްސަލައިގައި ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓުތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު
އް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ 

-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
ވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަމިމައްސަލައަކީ ކޮރަ  މި މައްސަލަ  ،ޅައިޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.  

ގެ އިސާއަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނު ފަޖެޓީން ލިބޭ -ތިލަފުށީގެ ޓީ
މާ ޓަރުކަރެކް ޑި އެކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ  ،ހެޑްއޮފީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަމަވެސް

 03ވަތަ ނު 02ވަކި ފަރާތަކުން ޙަވާލުވިފަހުން ޖެޓީފައިސާ ހެޑްއޮފީހަށް ނުފޮނުވައި 
އަދި  ،މަށާއިނަ ކަމަސްވަންދެން ތިލަފުށީގެ އެކި މުވައްޒަފުންގެ އަތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުން

ވާ ނުވާފައި  ފޮ އިސާ ލައިގެން ހަމަކޮށްއެފައިސާ ބެލެންސް ނުވެގެން މުވައްޒަފުން އަތުން ފަ
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ވިއެޓްނާމްގެ ބޯޓު ސަމާ އައިލެންޑް  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ތުގައި ރިޒޯޓްގެ އުތުރުން އޮންނަ ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮ

ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ސީ.އެސް.އާރ  ،ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ކުޑަކޮށްދީ ސަރުކާރަށާއި
ނޑުމަތީ ދާއިރާގެ އެން.ޖީއޯއަކަށް ވަކިވަރެއް  ނޑައަޅާ ކަ ކޮމްޕޮނެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަ

ންމުމަށް އެ ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ދެއްކުމަށްފަހު، ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ ނި 
ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފަޔާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޝުއަރ އިން  ސަމާ އައިލަންޑް ރިސޯޓް ކައިރީގައި އޮންނަ ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ ބޯޓް
ގެ ކުންފުނީ  ، އެމިލިއަން ރުފިޔާއަށް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނިކޮށް 508.6ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި 

 އެ ފަރާތައް ސަރުކާރުން ކުޑަކޮށްދީފައިވަނީ ން ރުފިޔާއަށް ދިވެހިމިލިއަ 61.68ޖޫރިމަނާ 
 ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  
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ހުއްދައާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތާ ދެމެދު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށް އެ 
 އި، މައްސަލަ ނިންމާފައިވާތީއާ

ނޑުމަތީ ދާއިރާގެ އެން އަކަށް .ޖީ.އޯސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ކަ
ހުރި މާގުޅުން ކަރުގެ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާ އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރުކާ

  ،ތީއާއި ޖަމާކޮށްފައިވާއެކައުންޓަށާއި އެން.ޖީ.އޯގެ އެކައުންޓަށް އެ ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން
ރިފަރާތުން ޓުގެ ވެއެ ބޯ ބޯޓު ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި

 މެއްގައި ތް ކައޮދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ސަރުކާރުން ކުޑަކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެން 
  މިފަދަ ފައިވާމިއީ ީމގެ ކުރިން ހިނގާ ،ބެލެވެން އޮތްނަމަވެސްއެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުންކަމަށް 

ނގެން އެކުން މައްސަލަތަކުގައިވެސް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތްކަން އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތަ 
 މަނާކުރުމުގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 2000/2އޮންނާތީއާއި، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ން ށް ބެލެވެ ޙްޤީޤަބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޤާނޫނު( ގައި 
ވަނަ  25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކ1ުމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެ  ވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އދ.ދަނގެތީ މިސްކިތްތަކުގެ  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
)ތިރީސްހާސް( ރުފިޔާ ޝަކުވާގައިބުނާ ކައުންސިލަރާ  30,000މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ތިޖޫރީން ފައިސާ ނެގުމަށް އެދޭ ޗިޓުން އެނގޭތީއާއި، މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ 
ވަނަ އަހަރު މިސްކިތުގެ މަރާމާތައް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓުން  2015ތެރޭގައި މައިކު ހިމެނޭކަން 

ިއދ، އެނގޭތީއާއި ުކ ިަމއ  ެމޭނ ިހ  ިެތޭރަގއ  ިަތެކީތެގ ިޭބުންނާވ ަތްށ ްސކ  .ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ މ 
އިދާރާއަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، 

ށަހަޅާފައިވާކަން މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށްފަހު ބިލްތައް ދަނގެތީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހު

 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް އދ.ދަނގެތީ ހުކުރުމިސްކިތުގެ ސައުންޑް 1436
ސިސްޓަމް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި އެރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ 

ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،ނަ ކައުންސިލަރމަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެހުން 
ފައިސާ ނަގައި އެފައިސާ ހިފައިގެން މާލެއައިސް ގަތް ތަކެތީގެ ބިލްތައް ހުށަހެޅުމަށްފަހު 
ހިސާބުތައް ނުނިމި މާބޮޑަށް ލަސްވެފައިވަނިކޮށް އަދި އިތުރު ބިލެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެ 

ޅި ބިލަކީ އެ ފިހާރައިގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފިހާރައެއްގެ ނަމުގައި ހުށަހެ
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ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އދ.ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާގައިބުނާ 
ފިހާރައިގެ ބިލަކީ އެފިހާރައިގެ އަސްލު ބިލެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، މިހާރު އެބިލުގެ 

ކައުންސިލުން މިކޮމިޝަނަށް އެ، އަސްލު ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނެތް ކަމަށް
މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި، މައިކެއް ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފިހާރައެއްގެ ނަމުގައި އަސްލު ނޫން ބިލެއް 

އެބިލްގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިނުވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް  ،ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، އދ.ދަނގެތި ހުކުރުމިސްކިތަށް ތަކެތި ގަތުމަށްފަހު ބާކީވި ފައިސާ ކައުންސިލްގެ 

ޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރުމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ކައުންސިލަރަށް އަންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމި 
މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވީނަމަވެސް، އެފައިސާ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
ދައްކާފައިނުވާކަމަށް އދ.ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ " 2000/2ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު" ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށް މި މައްސަލައިގެ 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިނެތަތީ
ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެ  ވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ދޮގު ބިލެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

 

ނ.މާފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ކޯޑް  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އެ އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުން އެކިފަހަރުމަތިން މާލެ  4ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ  2014ދިޔުމަށްޓަކައި ބިލުކުރުމެއްނެތި 
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ  ،ފަރު ރައްޔިތުން އެކިގޮތްގޮތުން ހޯދައިމާ، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  2011ގޮތުގައި ނ.މާފަރު އޮފީހުގައި ހުރި ފައިސާ 

ގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އެ  4ނ.މާފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ކޯޑް ނަންބަރު 
 2014އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުން އެކިފަހަރުމަތިން މާލެ ދިޔުމަށްޓަކައި ބިލުކުރުމެއްނެތި 

ސް ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ނަގާފައިވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުގެ ރައީ
މާފަރު ބިންތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން  ،އެކިފަހަރުމަތިން މާލެ ދިޔުމަށްޓަކައި

ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފައިސާ ބިލުކުރުމެއްނެތި ނަގައިގެން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް 
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އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހިފަހައްޓާފައިވާކަމާއި އެ ފައިސާ މިހާރުވެސް ހުރީ އެ މިނިސްޓްރީގައިކަން އެ 
 ،ގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއިމިނިސްޓްރީ

ޤަށް ން ތަޙްޤީ ޓާކަ. މާފަރު ބިންތައް ކުއްޔަށްދޫކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާ އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައ2ް
އުޗަރ ވަޓް ޕޭމަން ،ބިލުކުރުމެއް ،ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގުނުކަމަށްވީނަމަވެސް

ހެދުމެއްނެތި ނުވަތަ ފަހުން ފައިސާ ހަމަޖައްސާގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 
ޓް  ޕޭމަންކުރަނީ ތިޖޫރީން ނުވަތަ ރެވެނިއު އެކައުންޓުން ފައިސާދޫ  ،ފައިސާދޫކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި

 އެ ހައްޓައިބަލަ ބުތައް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްގެންކަން ނ.މާފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ފައިސާގެ ހިސާ
ޓުން އެކައުން ންކުބޭއަދި އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީންނާއި  ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭކަމާއި

ލިބިފައިވާ  ޙްޤީޤަށްން ތަފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުކަ 
 ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

. މާފަރު ބިންތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފައިސާ ކައުންސިލުގެ 3
ބިލުކުރުމެއްނެތި ނަގައިގެން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް މި  ،ރައީސް އެކިފަހަރުމަތިން މާލެ ދިޔުމަށްޓަކައި

ންސިލުން މާލެއަށްކޮށްފައިވާ މާފަރު ކައު ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް
ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުކުރާނެ ޢަދަދާއި ޚަރަދުކުރާނެ އެކައުންޓުވެސް ކައުންސިލުން 

ނޑައަޅައި  ،ދަތުރު ޚަރަދާއި ޕޮކެޓްމަނީގެ ގޮތުގައި އެ ފައިސާދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުމުންކަމާއި ،ކަ
އި ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގަ

ކޮއްތު ފައިސާއާއި ދަތުރު އެލަވަންސްއާ މާފަރު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މާލެއަށް ކޮށްފައިވާ ރަސްމީ 
އުލަތުގެ ދަތުރުތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއާ އަޅާބެލުމުން މާލޭގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތަށް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ދަ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޚަރަދު ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުންކަން 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިމައްސަލައިގައި ،ފާހަގަކުރެވޭތީ

ކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޢުލީމީ ޅު ތަގއ.އަތޮ ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު .1
)އަށާރަހާސް( ރުފިޔާ  18,000.00ވަނަ އަހަރު  2015މަރުކަޒުގެ ފަންޑު އެކައުންޓުން 

ވާއިދާ ގަ ވިސްގެ  ސަރނަގާފައިވާކަމާއި އެފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ސިވިލް
ސާ  އެފައިވާއިރު ރޭޓަރ އާ ޙަވާލުކޮށްފައިޚިލާފަށް ކަމާއި އަދި އެފައިސާ އެ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓް 

 1ކުރިތާ ވާލު މިފައިސާ ޙަ، ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮންކަމަކަށް އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތްކަމާއި
ކޫލަށް އް ސް އަހަރުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވީއިރުވެސް ފައިސާ ޚަރަދުކުރިކަމުގެ ބިލެއް ނުވަތަ މުދަލެ

 ލިބިފައިނުވާކަމާއި،

 ނުންގެ އަންހެ ނެގި ދުވަސްވަރު ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާރ އޭނަގެމިފައިސާ 
ގެ ރުކަޒު މީ މަނަންމަތީގައި ސައިކަލެއް ގަނެފައިވާކަމާއި، ސައިކަލު ގަނެފާވާއިރު ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީ

ގެ ޒު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާރ ގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓް އަދި ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަ
އިސާ ރަށް ފަކޭވައެޑްމިނިސްޓްރޭޓާރ ގެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުގައި އެއްފަހަރާ ސައިކަލަށް ފައިސާ ދެއް

 ނެތްކަމާއި،

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
އަހަރުފަހުން ގއ.އަތޮޅު  1މި ފައިސާ ދޫކުރިތާ  ،މިފައިސާ ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެއްވުމުން

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، މިފައިސާއަކީ އެމަރުކަޒުގެ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއަށް އެޑްވާންސްކޮށް ދީފައިވާ އެއްމަހުގެ މުސާރަކަމަށް ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 

ޓަރ ބުނިނަމަވެސް މިފައިސާއަކީ އެމަރުކަޒަށް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާކަމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭ

ގު އްގެ އަ އްޗެއެ ށް ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް ހޯދާފައިވާއޮފީހަ
 ދަދަށް އަ ންވާ ބެލުމަށްފަހު ބޭނު ދިނުމަށް ފައިސާ ނަގަންވާނީ އެއްޗެއްގެ އަގު ރަނގަޅަށް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  4.03ގަވާއިދުގެ  ކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
-ން އުންޓު  އެކަގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލުގެ ފަންޑު، ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާ  ނަގައި  އެ ސްކޫލްގެ )އަށާރަހާސް( ރުފިޔާ  18,000/
، އިކަމަށާ ނޫން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ އަގު ބެލުމަށް ފަހުގައި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ގަންނަން

 ކޫލަށް ރެވުނު ޚަރަދުގެ އެއްވެސް ބިލެއް ނުވަތަ ގަތް މުދަލެއް ސް ކު މިފައިސާއިން
ބުރާ އަނ ލިބިފައިވާކަން އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، ފައިސާ ސްކޫލަށް

ތާ ހަތަރު ބޭއްވި ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ފެށުމުގެ ބައްދަލުވުން 2015ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
ތެއް ފާއިތުވި ދުވަހުގެ މުއްދަ އަހަރު 1ވާ ތާރީޚުގެ ދުވަސް ފަހުން، އަދި ފައިސާ ނަގާފައި

 ނެގި  ށްނުކޮ ފަހުން ކަމަށާއި، އަދި ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެއިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް
  ސުވާލު މެދުކަމާ ޖުމްލަ އަދަދުކަމުގައިވުމުން މިފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި

 .އުފެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ބުނުމުން ދީފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު 
ގެ އެސިސްޓެންޓް ތައްޔާރުކުރި އަދި ފައިސާ ދޫކުރި މުވައްޒަފުކަމަށްވާ ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މިފައިސާ ނަގާފައިވަނީ އެމަރުކަޒުގެ ބޭނުމަށްނޫންކަން  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ބުނިނަމަވެސް
 ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

، އެހެންކަމުން، މައްސަލައިގެ ހަޤީގަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލާއިރު 

މިމައްސަލައިގައި ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
މިގޮތުން އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ، ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ލިބިގަތުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމާއި 
ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަދި ގއ.އަތޮޅު ކުރެވޭ ތުހުމަތުގެ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ، ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެ

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ބަޖެޓާއި ފައިސާ ހޯދުމުގައި 
ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްކަމުގައި ހުރެމެ، ޚަރަދުކުރެވެނީ ކޮން ބޭނުމަކަށްކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް 

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަންޑު އެކައުންޓުން  ،ލިޔެކިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވަނީސް
އަމިއްލައަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ހުއްދަދިން ، )އަށާރަހާސް( ރުފިޔާ ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީ 18,000.00

އެއް ފަރާތެއްގެ ގޮތުން ސޮއިކޮށް ފައިސާ ނެގިނެގުންކަމާއި، ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރީ ފައިސާ 
ފައިސާ ނެގީ އެޑްވާންސް މުސާރާއިގެ ގޮތުގައިކަން އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުން  ،ކަމާއިދޫކުރިފަހުން

މި ގޮތަށް ފައިސާ ނެގުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ،އެނގެން އޮންނައިރު
ނޑައެޅިގެން ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށްވާއިރު ން މަރުކަޒުގެ ބޭނުމަށް އެ ފައިސާއި ،އެ ފައިސާ ނަގާ ،ގަވާއިދާ ކަ

އެ ފައިސާ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ޚަރަދުކޮށް ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދާފައިވާތީ،  ،އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކޮށް
މިކަމަކީ ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދުމަށް އޭނާ ކުރިކަމެއްކަމަށް  ،މިކަމުގައި ޖިނާޢީ ޤަޞްދެއް އޮތްކަމާއި
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 13/2008 ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤަށް

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 2/2000ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގއ.އަތޮޅު  12  ޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ)ކޮރަޕްޝަން ހުއް
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

 ހޯދުމުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

އަދި، މިމައްސަލައިގައި ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
)އަށާރަހާސް( ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އަދި ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕޭމަންޓް  18,000.00

މީ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކޮށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ޗެކުކޮށްފައިވަނީ ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާއިކަން މިމައްސަލައިގައި ލިބިފައިހުރި ކިތާބީ ހެކިންނާއި އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ 

އެފައިސާ ދޫކުރުމާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއެކު  ، އިޢުތިރާފުން އެނގެން އޮންނައިރު
ވައުޗަރު ތައްޔާރުކޮށް އަދި ޗެކުކުރި ފަރާތެއްގެ  ،ރުފުރިހަމަވާންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތްއި

ޙައިސިއްޔަތުން ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
ސޮއިކުރުމުގެ ސަބަބުންނާއި އެފައިސާ ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަށް 

މިކަމަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް  ،ޞްދެއް އޮތްކަމާއިދޫކުރުމުން މިކަމުގައި ޖިނާޢީ ޤަ 
، ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާތީއާއި

ރާތެއްގެ އަދި އެ ފައިސާ ދޫކުރުމާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ހުއްދަދިން ދެވަނަ ފަ 
ގޮތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަން  

  ،މިމައްސަލައިގައި ލިބިފައިހުރި ކިތާބީ ހެކިންނާއި އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުން އެނގެން އޮންނާތީ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ 2)
ނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2/2000މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގއ.އަތޮޅު ތަ  12  ޤާނޫނު( ގެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަދި އެމަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ 
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ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
  އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ވަނަ އަ 1430ސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިމައް
ހީގެ ހަށް އެ އޮފީހއ.ދިއްދޫގައި ފާހަގަކުރުމަށް އެ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކޮމެޓީގެ މާލިއްޔަތުން ހއ.ދިއްދޫ 

ތޮޅު އޮފީހުގެ އަޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ، )އެއް މިލިއަން( ރުފިޔާ 1,000,000.00ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ 
ގެ  ކޮމެޓީ ރުމުގެހުއްދައާއި ޤައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެކުލަވާލި ޓާސްކްފޯހުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކު

 ޙުޤީޤަށް އި ތަހުއްދައާއެކުކަން އެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުންތަކުންނާއި މައްސަލާގަ
 އެނގެން އޮންނާތީއާއި،ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން 

ން އެނގެން ފައިވާކަ  ކޮށްއެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބައެއްކަން
 ،ތަތީނެލެވެން ށް ބެއެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަ ،އޮތްނަމަވެސް

ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2000/2 މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު  ތުމުން،ނެވެން ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެ 

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
އްކަމަށް އްސަލައެވާ މަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު ވަނަ ނަންބަ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

ވަނަ އަހަރު  1430ވަނަ އަހަރު ހއ.އަތޮޅު އެކައުންޓުން ހިޖުރީގޮތުން  2009
 ދުމަށް ހެކް ޕާ ،ސްލިޕްވޭއަކާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން 

ތައް ޔުން ހއ.ދިއްދޫ އޮފީހަށް ދޫކުރި އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ލިޔެކި
ނާ ބު މަށް އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭކަ، ފެންނަންނެތްކަމަށާއި

 މައްސަލަ.

61 

ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހޯދި މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ފެނިފައިނުވާ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ނެތީ ހަރުމުދާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ 

މި މައްސަލާގައި ވަކި މީހަކު  ،ޙަވާލުކުރުމުގައި މާލިއްތަޔު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީކަމާއި
ނޑައެޅިގެން އެނގެންޖެހޭއިރު، ޒިން މާކޮށް އެ ތަކެއްޗަށް ބަދަލުނަގާނަމަ އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވި ފަރާތެއް ކަ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން 

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ހަރުމުދާ އޮޑިޓަރ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެ ކޮމިޝަނާ  ،ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޗެކްކުރިއިރު

ބްރޭންޑްގެ  Hp ،އަކާއި ނޯޓްބުކް  Asusޙަވާލުކުރި ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ހާޑް ޑިސްކް ފެނިފައިނުވާ  01 ،ސްވިޗާއި Ethernet Switch 02 ،ޓޮޕްއަކާއިލެޕް

ރ. 28,626.00މި ނޯޓްބުކްއާއި ލެޕްޓޮޕްގެ އަންދާޒާ އަގަކީ ޖުމުލަ  ،ކަމަށާއި
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ތަކެއް ކަމެއް ލިޔުންތަކުން ފެނިފައިނުވާތަކެއްޗާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ހަވާލުވެފައިވަނީ ކޮން މުވައްޒަފުން
ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ފެނިފައިނުވާ ތަކެތި ފެނިފައިނުވަނީ އެ  ،އެނގެންނެތްކަމާއި

ތަކެތި ހަވާލުވި ފަރާތުން އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް އެ ތަކެތި ގެންދިއުމުންކަމެއް ނުވަތަ ރިޔާސީ 
 ވުމުންކަމެއް ތަޙްޤީޤަށް ޔަގީންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކޮމިޝަނުގައި ނެތުމުންކަމެއް ނުވަތަ މިސްޕްލޭސް

ޤާނޫނު ، މިމައްސަލައިގައި، ނެތުމުން، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ފާހަގަނުވާތީ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2000/2ނަންބަރު 

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

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

މި ދެ ލެޕްޓޮޕް ޙަވާލުކުރެވުނީ ކޮން  ،)އަށާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ( ކަމަށާއި
މި ތަކެއްޗާމެދު ޒިންމާކުރެވޭނެ ފަރާތެއް  ،ފެންނަން ނެތުމުންފަރާތަކާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން 

މި ތަކެތި އެ ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ  ،ނެތްނަމަވެސް
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ މިކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިހުމާލު 

 މައްސަލަ. ހިމެނޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގއ.ކޮނޑޭ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ 
ވަގުތީ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 

 ،ތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު ދެ ފަރާތުންވެސް ފަރާތުންނެވެ. މި ދެ ފަރާތުން ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓ2ް
ތަޖުރިބާ ލިޔުމަށް އެއްވެސް  ،ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

މާކްސްއެއް ދެ ފަރާތަށްވެސް ދީފައިނުވާއިރު ހަމައެކަނި މާކްސް ދީފައިވަނީ ލިބިފައިވާ ހުނަރާއި 
ތާއި ކޮށްފައިވާ އިންޓަރވިއުއަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ސިފަތަކަށާއި މި ދެ ފަރާ

ސިފަތަކަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނީ އަދި ގއ.ކޮނޑޭ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ވަގުތީ 
ނޑޭ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރުގެ ބޮޑުދައިތަ  ކަމަށް މަސައްކަތުގެ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވަނީވެސް ގއ.ކޮ

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހިމަނައިގެން މާކްސް ދިން 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން  2މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ،ކަމުގައިވީނަމަވެސް

 ހިމަނައިގެން މާކްސް ދިނުމުންވެސް އެންމެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން، ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ 

 މީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ގއ.ކޮނޑޭ ހެލް ސެންޓަރުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް 
ފަރާތުންކަމާއި، އޭގެތެރެއިން އެއްފަރާތަކީ ހެލްތް  2ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ 

ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރގެ ބޮޑުދައިތަ ކަމަށާއި، އިންޓަވިއުކުރި ދުވަހުގައި އެ މަޤާމު އޭނާ 
 އިންޓަވިއުކޮށްފައިވަނީ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ

ވަނަ ފަރާތާ އިންޓަވިއުކޮށްފައިވަނީ 2މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ،މެނޭޖަރ ކަމަށާއި
އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި އަނެއް ފަރާތާ އިންޓަވިއުކޮށްފައިވަނީ ، ފޯނުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު ހިމެނޭ ހެލްތް ސެންޓްރަލަށް ޙާޟިރުކޮށްގެން ކަމަށާއި، މިކަމުގައި 
ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިންޓަވިއު ޝީޓުގެ މާކްސް ޝީޓް 

މާކްސް ޝީޓް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، މި ކަމާ ގުޅިގެން  ،ދިނުމަށް އެދިފައިވީ ނަމަވެސް
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅުމުން ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް 

ކަމަކީ ގއ.ކޮނޑޭ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 
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މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ވަޒީފާއަށް  ،މަތިން މާކްސް ލިބެނީ
ނޑޭ ހެލްތު  އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވަނީ ގއ.ކޮނޑޭ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރ ކަމާއި، ގއ.ކޮ

ތަކީ މެނޭޖަރުގެ މަންމަ ފަރާތު ބޮޑުދައިތައެއްކަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތުގެ މަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާ 
މިއީ ޤާނޫނުގައި ބުނާފަދަ މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް  ،ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް

ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގއ.ކޮނޑޭ ހެލްތު ސެންޓަރު އޭރުގައި ހިންގި އަޕަރ ނޯތު ހެލްތު 
ނާ ގުޅޭ ގަވާއިދެއް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، އަޕަރ ހެލްތް ސަރވިސަސްގެ މުވައްޒަފުން

ސަރވިސަސްއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި އިންޓަރވިއު ކުރަންވާގޮތާއި، އިންޓަރވިއުގެ މާކްސް 
ޝީޓުތައް ފުރަންވާގޮތާއި، މުވައްޒަފުން ނެގުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނޭގޭތީއާއި، 

ނޑޭ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ މިމައްސަލައި ގައި، ގއ.ކޮ
ބޮޑުދައިތަ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ވަގުތީ މަސައްކަތު މީހަކަށް ނަގާފައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

ން ހުއްޓުވުމާއި )ކޮރަޕްޝަ  2000/2ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަދައިން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް  12މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް 
 25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ-)އެންޓި 2008/13ވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކޯޓުތަކަށް 
ންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް، ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައަކުން ޒަމާނީ އި

، ހުރިހާ ކޯޓުތައް ގުޅުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރަން

ސޮފްޓްވެއަރ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިން ނިންމާފައިވެއެވެ. 1996
ވަނަ އަހަރު، ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ  2007ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ، 

 އަހަރުކުރިން  ޑިޕަރޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މީގެ ހައެއްކަ
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ  ގެ ނަމުގައި،"ކޯޓު މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް-މޯލްޑިވްސް އީ"

 2.8އެކުންފުންޏަށް ސިސްޓަމެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި،  ޙަވާލުކޮށްގެން ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް 
މިލިއަނަށްވުރެ ގިނައިން  6ހެދި ސޮފްޓްވެއަރއަށް މިހާތަނަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ ދީގެން

 ހޭދަވެފައިވާއިރު، އަދިވެސް އެ ސޮފްޓްވެއަރ ޖުޑިޝަރީގައި ބޭނުންކުރެވޭ  ރުފިޔާ
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ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ބިޑިންގ ޕްރޮސަސް ކުރިޔަށް 
 އިކޮށްގެންނެވެ. ގެންގޮސްގެން، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކު އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮ

 2,250,000.00އެ އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޖުމުލަ 
ނޑައަޅައި ހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސް ދުވަ 09، )ދެމިލިއަން ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަ

 އްކަތް އްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައެ މު، މަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވީނަމަވެސް
އެވެ. ން އެނގެންތަކުނިމިފައިނުވާކަން، މި މައްސަލާއާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔު 

ތް މަސައްކަ  މުގެއެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވަނީ، ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރު
.އޭގެ ކީ ޑީ.ޖޭލުމަބެރީއިން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފެތޭ އެއްޗެއްތޯ ސޮފްޓްވެއަރއަކީ ޖުޑިޝަ ،މޮނިޓަރކޮށް

ނަން  ގެން އައި.ޓީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށްވެފައި އެއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް
އުމަށް މަސައްކަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެތެރޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނަ 45އެގްރީމެންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ރިންގ ޓިއަސް ،ރި ކުންފުންޏާ ކޯޑިނޭޓްކޮށްގެން އެކަން ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމުންކަމަށާއިޙަވާލުކު
އަރ ޓްވެކޮމެޓީއިން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އައި.ޓީ ޑިޕަރޓްމަންޓްއާ ސުވާލުކުރުމުން ބުނަނީ ސޮފް

އި.ޓީ ންޏާ އަފު ކުންއެ ރަނގަޅު ނޫނީ ކޮންކަމެއްކަން  ،ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި ހުންނަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށާއި
 އްދަތުގެ އެ މު އެކުންފުނިން ވެސް މަސައްކަތް ހުއްޓާލާ ،ޑިޕަރޓްމަންޓްއިން ޙިއްޞާ ނުކުރާކަމަށާއި

 މީހުން ންވަރަށް ވާ މިތެރޭގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހަމައެކަނި ސޮފްޓްވެއަރގެ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުން
ޔުމާ ރަށް ދިން ބޭރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ރާއްޖެއިބަހައްޓާ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކު

ވެ. ފައިވެއެ ލިބި ގުޅިގެންވެސް، މުއްދަތު ދިގުލައިގެން ދިޔަކަން، ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު
ނީ، ޅާފައިވަނޑައައޭގެއިތުރުން، ފުރަތަމަ އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ޔޫސަރ އެކްސެޕްޓެންސްގެ ގޮތުގައި ކަ

 ގަކުރެވެއެވެ. ދުވަސްކަން ފާހަ 45

އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި  03، ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
)ދެމިލިއަން ނުވަލައްކަ( ރުފިޔާ ދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް  2,900,000.00ކުންފުންޏަށް ޖުމުލަ، 

 ފެންވަރަކަށް ހެދިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 02 އިތުރު ، ވެސް ނިމުނުކަމަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވީނަމަ ފުރަތަމަ އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން، މަސައްކަތް
ތަމަ ންމެ ފުރަ ، އެއެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްގެން ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ރީ ބައި ންޓްއެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ހަމައެކަނި ނިމިފައިވަނީ މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގެ އެ
 ތަކެއް އައުމާވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަކު  2008ތީއާއި، އެކަނިކަމަށްވާ

ފާތު ކީ ތަގުޅިގެން މޮޑިއުލްތަކުގެ ރިކުވަޔަރމަންޓުތަކުގެ ބަދަލުކުރަންޖެހުމާއި ކޮންމެ ކޯޓަ
ބަދަލުކޮށް  އްއުލްތަމޮޑި މަސައްކަތްތަކެއްކުރާ ތަންތަންކަމުގައިވެފައި ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތަކާ އެއްގޮތަށް

ޝަން ނިސްޓްރޭޑްމިއިތުރު މޮޑިއުލްތައް ޑިޕްލޮއިކުރަންޖެހުމުންކަމަށް ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަން އެ
ޕްޓެންބަރު ސެ 29މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  06ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި، އިތުރު 

ގައި ގެ ތެރޭ އްދަތުހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެ މުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ޑީ.ޖޭ.އޭއިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެ 2011
މިއްޔާއިން ޓީގެ ޔައުކޮމެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީކަން، ޑީ.ޖޭ.އޭގެ ޚަރަދު

 ށްފައިވާ ކޮ ރިކޮށް މެއިލް މެދުވެ -ދެވަނަ އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު އީ  ،އެނގޭތީއާއި
ތަކުން ށް ކޯޓުސޮފްޓްވެއަރގެ މޮޑިއުލްތަކަށް އިތުރު ރިކްވަޔަރމަންޓްތައް ލުމަމުޢާމަލާތްތަކުން، 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނި  ނުވާކަން މިފައިއެދިފައިވާކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަ
ށްވާތީ، ކަކަތްތަ ސައްމަކޮންމެ ރިކްވަޔަރމަންޓްއަކާ ގުޅިގެން އަންނަ ރިކުއެސްޓްތަކަކީ އައު  ،އެނގޭތީއާއި

ޝަންގެ ކޮމިމިއެއް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން އެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޑީ.ޖޭ.އޭ އިން 
 ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި،  

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް  09 ،ވަނަ އަހަރު 2007
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ދެ އެގްރީމެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެ  2012ޙަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަދައިން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް  12މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންފައިދާއެއް ހޯދަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

ނުގެ ޙުމާ މިޓެޑުގެ މެނޭޖަރ ޢަބްދުއްޝުކޫރު އަބްދުއްރަ ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލި  4.1
ގާމުން ގެ މަ މަގާމުގެ ނުފޫޒާއި ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ތ.ވިލުފުށީ ޕަވަރ ސްޓޭޝަންގެ ސުޕަވައިޒަރު 

ވަރ ޕަ ލުފުށީ އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި އިބްރާހީމް ވަޖީހްއަށް ތ.ވި ، ވަކިކޮށް  އިބްރާހީމް ޞައްފަތު 
 ގާމު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ސްޓޭޝަނުގެ މެނޭޖަރުގެ މަ 

ޒް ޔުޓިލިޓީ ރަލްމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސައުތު ސެންޓް
ވާ ނުވާފައި ށް ފޮލިމިޓެޑާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް ތ.ވިލުފުށީ ޕަވަރ ސްޓޭޝަންގެ މެނޭޖަރަ

އި  ޕަވަރ ސްޓޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ޝަކުވާގައެކުންފުނީގެ ސިޓީގައި ތ.ވިލުފުށީ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާ ޙާވާލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި؛

މާއި ންގުހިއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ސިޓީއާ ޙަވާލާދީ، ތ.ވިލިފުށި ޕަވަރ ސްޓޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން 
ގެ މިޓެޑު ލިސައުތު ެސންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް  ، ޙަވާލުވެހުރި އެކުންފުނީގެ ސުޕަވައިޒަރ ސޮއިކޮށް

އްޔިތަކާ ރައާއްމު  ށުގެ ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ފޮނުވި އެކުންފުނީގެ ސިޓީގައި، އެ ރަ
އްމު ނީގެ މުހިންފު ކު ،ކުއްލިގޮތަކަށް ތ.ވިލުފުށީ ސްޓޭޝަންގެ ހުރިހާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ހަވާލުކުރާއިރު

ށް ންކާރުކޮށް އިންމުމަށްފަހު ނޫނީ ހަވާލުކުރެވެންނެތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެކަމަލިޔެކިޔުންތައް ނި 
ވަރ ސްޓޭޝަން ޕަތ.ވިލިފުށީ  ،އޭނާ ވަކިކޮށް އެ ސްޓޭޝަންގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަގާމުން ،ކޮށްފައިވާތީ

 ؛ވޭތީއާއިގަކުރެ ހަށް ފާ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަޙްޤީގަ 

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޢުޞޫލު 

ވެހުރި  ޙަވާލު ތުންގޮއެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުން، ތ.ވިލުފުށީގައި އިންޖީނުގެ ވަގުތީ 
ން ވަގުތު  ނުގެފަރާތަށް އެސަރަހައްދު ޔުޓިލިޓީޒްގެ ހެޑްއޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި އިންޖީ

ރު  މެނޭޖަ ނުގޭންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭރު އިންޖީވަގުތަށް ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް އަ
ންޖެހޭ އި ކުރަޓަކަޗުއްޓީގައި ހުރުމާއެކު، އެއިންޖީނުގޭ ސްޕަވައިޒަރު އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް

ން ފީހު ބައެއް ކަންތައްތައް ހަމަނުޖެއްސިވަނިކޮށް، ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮ
 07  ކިޔަމަންނުވުމުގެ ސަބަބުންފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި، އަންގާ އެންގުންތަކަށް

ރުވެސް މެނޭޖަ ގޭގެދުވަހުތެރޭގައި އެއޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެއިންޖީނު
އިވާ ރ ބުނެފަމްބަވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މެ

ތެރޭ ދޭތާ ހުން ކަންތައް ކުރިގޮކަމަށާއި، އިންޖީނުގޭ ސްޕަވައިޒަރާ ދޭތެރޭ، ހެޑް އޮފީ
 ތިއުފާ އިސް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މެނޭޖަރުވެސް އިސްތިއުފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މެނޭޖަރު

ސް ޖިލީމަދިނުމުން އެމަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ 
އެ  އިވަނީސާފަމަޖައްމެމްބަރުގެ ކޮއްކޮއެއް ކަމަށާއި، އަދި ސްޕަވައިޒަރުގެ ވަޒީފާއަށް ހަ

ށް މިވަޒީފާތަކަ  ސް،މެމްބަރުގެ ކެމްޕެއިންގައި އިސްކޮށް އުޅެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެ 
 މީހުން ހޯދުމަށް މިހާރު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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)އެޗް.އާރު.ޕޮލިސީ( ހޯދުމަށް ތަޙްޤީޤު ޓިމުން އެކި ފަހަރު މަތީން ކުރި މަސައްކަތުން އެޕޮލިސީ 
ން އުވާލާފާއިވާ ކުންފުންޏަކަށްވުމުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އެކުންފުންޏަކީ މީގެ އެތައް އަހަރުކުރީ 

ތ.ވިލުފުށީ ޕަވަރ ސްޓޭޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް ، ސަބަބުން އެޕޮލިސީ ހޯދުމުގެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން
 ،މީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ތަޙްޤީގަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައިނެތުމުން

ސައުތު ކިތާބީ ހެއްކާއި، ޝަފަހީ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު، މިމައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ 
މަގާމުގެ ނުފޫޒު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެހުރި އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތުން 
ޤަރީނާ ، ހެއްކާއި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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

އަދި  ރަކަށް ސްޓޭޝަންގެ ސުޕަވައިޒަ ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ ތ.ވިލުފުށީ  4.2
މަށް  މަޤާ އިލެކްޓްރީޝަނުގެ މަގާމަށް މީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވުމުގެ އިތުރުން ސްޕަވައިޒަރުގެ 

 ރާތަކުން ކި ފަ ވަ ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަށް ތ.ވިލުފުށި ޕަވަރ ސްޓޭޝަންގެ މެނޭޖަރުކަން ދީފައިވަނީ 
ށް ބުނާ ތުންކަމަ ގެ ގޮ ކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތްތަ 

 މައްސަލަ.

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް 
ވަގުތީ ގޮތުން ސުޕަވައިޒަރ ނެގުމުގެ ހުއްދަދީފައިވުމުން، ތ.ވިލިފުށީ ސްޓޭޝަންގެ  ،ލިމިޓެޑުގެ ސިޓީން

ވަގުތީ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަގާމަށް އަދި އެކުންފުނީގެ އިލެކްޓްރީޝަނުގެ މަގާމަށް މީހުން 
އެދާއިރާއިން  ،ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ، މި ދެފަރާތަކީ ކުންފުނީގައި ކުރީންވެސް މަސައްކަތްކުރި
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އެފަރާތްތަކަށް  ،ގެން ތިބި މުވައްޒަފުން ކަމުގައި މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީގަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީކިޔަވައި 
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ތ.ވިލިފުށީ ސްޓޭޝަންގެ މެޖޭނަރަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ކަމަށް 

 ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތިއާއ؛

ޖަރުގެ މަގާމަށް، އެކުންފުނީގެ ސުޕަވައިޒަރާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ތ.ވިލުފުށީ ޕަވަރ ސްޓޭޝަންގެ މެނޭ
އޭރުގެ މެނޭޖަރަކީ އިންޖީނިއަރަކަށްވެފައި، އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން އިންޖީނަކަށް މައްސަލައެއް 
ދިމާވިޔަސް އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހުމުން، ޕަވަރ ހައުސްގެ ކަންތައްތައް 

ށް ބަލަހައްޓަން ދަތިވާތީ އޭނާ އަމިއްލަޔަށް ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހުގައި އެދިގެން ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ރަނގަޅަ
 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިއިވީނަމަވެސް،

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
ޗް.އާރު.ޕޮލިސީ ހޯދުމަށް ތަޙްޤީޤު ޓިމުން އެކި ފަހަރު މަތީން ކުރި ޢުޞޫލު ނުވަތަ އެކުންފުނީގެ އެ

މަސައްކަތުން އެޕޮލިސީ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އެކުންފުންޏަކީ މީގެ އެތައް އަހަރުކުރީން 
އުވާލާފާއިވާ ކުންފުންޏަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެޕޮލިސީ ހޯދުމުގެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން، ތ.ވިލުފުށީ 

ވަރ ސްޓޭޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ޕަ
މިމައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ކިތާބީ ހެއްކާއި، ޝަފަހީ ހެކިތަކުގެ  ،ތަޙްޤީގަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައިނެތުމުން 

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު، ތ.ވިލުފުށި ސްޓޭޝަންގެ މެނޭޖަރ މަގާމުގެ
ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ތަޙުޤީޤަށް 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2000/2ލިބިފައި ނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަ  މަށް ކަ

 ފާއަށް ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ ތ.ވިލުފުށީ އިލެކްޓްރީޝަނުގެ ވަޒީ  4.3
ޕަރޭޝަން ނަކަ ކޯ ފެ  ،ނީ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ވަކި ފަރާތެއް އެވަޒީފާ ހަމަޖައްސަވާފައިވަ 

 އިދާއެއް އިޒު ފަ ނާޖާ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތަށް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ 
 ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގެ ލިމިޓެޑު  ރަލް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސައުތު ސެންޓް 
 ގުޅިގެން  ލާނާން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުއިޢުލާނުން އިންޖިންރޭޓިންގގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެ

 ބިފައިވާ ން މާކްސް ލިފަރާތުގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެންމެ މަތީ 3ކުރިމަތިލާފައިވާ 
ށުގެ ނާގެ ކު އޭރީން ފަރާތް ނޫންކަމަށާއި، އެވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުވުމުގެ ކު 

ޤަށް  ތަހުޤީ ޝަނުގެސްދިން އިވެލުއޭޝަން ޝީޓެއްވެސް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް މިކޮމިރެކޯޑެއްވެސް އަދި މާކް
ކުން ދަލުވުމަ ބައްމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމާއި، އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސެވުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑު

ވުނު ޔާންކުރެ ސްވެބައި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، ނިންމާފައިނުވާކަމަށް
 ސާފައިވާ ޖައްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތ.ވިލުފުށި ޕަވަރ ސްޓޭޝަނުގެ އިންޖިންރޭޓިންގގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަ

ޒީފާ ޓެޑުގެ ވަލިމި ފަރާތް އެވަޒީއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް 
ކަން ޓަރު ރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްދެއްވި ޗިޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ފެނަކަ ކޯޕަ

ވާލައިގެން އޮޅު، ންށްގެކަންފާހަގަކުރެވޭތީ، މިމައްސަލާގައި މުޙައްމަދު ނިމާލްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮ
ވަކި  ސަލަވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ މިމައް

  ބެލުމަށް ނިންމައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވ. ފުލިދޫ 
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު، އެ 

އެއްބަސްވުމުގެ  ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ވެފައިވާ
 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން  ސައްކަތް މުއްދަތު ހަމަވާތީ މިމަ
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ބިޑް އިވެލުއޭޓް  ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރަތްތަށް މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
 ކޮމިޓީ އެކުލަވާ ނުލެވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ދުވަހަށް ބިޑް 

ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާތީ، އެ މަސައްކަތް  ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 
ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ މީހަކު ހޯދުމަށް ، މުއްދަތު ހަމަވާތީއާއި

ށީގެންވާ ވަގުތު ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ކުރިންވެސް އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފަރތާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެކަ
މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތް 

މުއްދަތު ހަމަވާތީ އެއްބަސްވުމުގެ އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، އޭނާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 
އެ ސިޓީ ހުށަހެޅީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް  ،މުއްދަތު އާކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާތީކަމަށާއި

އެ ސިޓީ އެ  ،ސިޓީ ލިބިފައިވަނީ ސީދާ  ރައީސްއަށް ކަމަށާއި ،އެޑްރެސްކޮށްފައި ކަމަށްވާތީ
 މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި، ފުލިދޫ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ހުށަހެޅިކަމަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރިންވެސް 
ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ނިންމި 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ  2000/2ންމުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ނި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއި ނުލައި ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ
އިޢުލާނު ނުކޮށް ކައުންސިލްގެ ކުއްލި  މާއްދާގެ )ބ( އާ ޚިލާފަށް އަލުން 8.19ގެ 2009

 .ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބައްދަލުވުމަކުން މި ޚިދުމަތް ކުރިން 

 

ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގައި  2012 މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ތަޢުލީމް ޙާޞިލު ކުރަމުންގެންދިޔަ އޭލެވަލް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ހޯދުމުގައި 

ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލު ކުރަމުން  2012ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، 
އް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ގެންދިޔަ އޭ ލެވެލް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަ

ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލު ކުރަމުން ގެންދިޔަ އޭ ލެވެލް  2012
ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 

ކަ )ބާރަ މިލިއަން ތިންލައްކަ ސަތޭ 12,300,335.00ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން 
ތިރީސް ފަހެއް( ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ  ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެދުވަސްވަރު 
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)ބާރަ މިލިއަން ތިންލައްކަ ސަތޭކަ  12,300,335.00ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން 
ތިރީސް ފަހެއް( ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން 

ދުވަސްވަރު މިނިސްޓަރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން އޮންނަކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އެ
)އެއް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ  1,444,367.00މި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް 

ސާޅީސް ހަތަރު ހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް( ރުފިޔާއަށް އެހެން ފަރާތަކާ 
ންތަކުން އެނގެއެވެ. އެ ފޮތްތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔު 

އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން 
ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލު  2012ޕޮއިންޓް ހޯދި ފަރާތާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، 

މުން ގެންދިޔަ އޭ ލެވެލް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ކުރަ
)ބާރަ މިލިއަން ތިންލައްކަ  12,300,335.00އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން 

ސްވަރު އެ ސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް( ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެދުވަ
ފޮތެއް ޗާޕްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިޢުލާނުކޮށް  06ގްރޭޑްތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 

 އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލު ކުރަމުން ގެންދިޔަ އޭ ލެވެލް  2012އެހެންނަމަވެސް، 
ފޮތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި  06ރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ދަ

ޙަވާލުކުރި ޙަވާލުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފުކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒް 
ނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށާއި މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭ

މިމައްސަލައިގައި،  ،ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށްކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގެން ނެތަތީ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

މިނިސްޓަރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން މި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ 
)އެއް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ހަތަރު ހާސް  1,444,367.00ފޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް 

ދޮޅަސް ހަތެއް( ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ތިން ސަތޭކަ ފަސް
ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ފޮތްތަކަކީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން 
ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ފޮނުވި ފޮތް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފޮތްތަކެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މި 

އަލުން ފޮނުވި ލިސްޓުން މި ފޮތްތައް  ލިސްޓުތައް އެއް ލިސްޓަކަށް ހެދުމަށްފަހު،
އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް 

ގެ )މ( އާ ޚިލާފަށް އެއް  8.01ފޮތްތައް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
އިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް ބަ

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ނޑައަޅައި،   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ

 ލައިގައި އްސަމަމި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި 
 ،ވާތީފައިނުކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބި 

ނޫނު( ގައި ޤާ)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2000/2މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު  ތުމުން،ނެވެން ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެ 

( 1 މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ 25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
އްކަމަށް އްސަލައެވާ މަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

ގައި ކުރުމުވާލުޙަ ތ.ބުރުނީ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އިންޖީނެއް އޯވަރހޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މަށް އިދިނުފައިދާއެއް ހޯދަ ށް މަގުފަހިވާގޮތަށް، ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒުކޮރަޕްޝަނަ

 .މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ލައިގައި އްސަމަމި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި 
ވާތީ ފައިނުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތު 

ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު  ތުމުން،ނެވެން ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެ 

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-ންޓި )އެ 2008/13ނަންބަރު 
އްކަމަށް އްސަލައެވާ މަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

ސަރވިސަސް  ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
 އި ހުރި މުގަ)ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް( ގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާ

ސާރަ ޑުކޮށް މުގެ ޖުލައި މަހުގައި އޭނާގެ މުސާރަ އޭނާ އަމިއްލައަށް ބޮ 2013، ފަރާތަކުން
 ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު  ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ

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

މެދު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއިން ދަތުރު ޚަރަދާއި ތެލުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް 
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ގަތުމަށާއި ލޯންޗް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  ،ބެލެހެއްޓިފައި ނެތް ކަމަށާއި

އިސައްތަ އަށްޑިހަ ހާސް )ދު 280,573.00ޤައުމީ އިދާރާއިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ 
ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިނެއް( ރުފިޔާ އަކީ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ މުދަލަކަށް ނުވަތަ 
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އްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 ޚިދުމަތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ޔަގީން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގެ އްޔިތުން  ރަމ.މުލީ މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ބައިގައިވާ ޝަކުވާގައި، ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީއިން
، އިވާއިރުނެފަބުއިންޖީނުގެ ހިންގައިގެން ލިބޭ ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާފައިވާކަމަށް 

މުގައި ޒަފުންކަވައްމު އެދުވަސްވަރު މ.މުލީ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގައި ތިބި މެމްބަރުންނަކީ، ދައުލަތުގެ 
އަރުވާ ކުރިއެދުވަސްވަރު ރަށް ،އްސަލައާ ގުޅިގެން ނުވާތީއާއި، ޝަކުވާގެ ފުރަތަމަ ބައިގައިވާ މަ

ން ފައިވާކަ ގޮސްކޮމިޓީއިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ފަހިވާގޮތަށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރިއަށް ގެން 
 ،ށް ނުވާތީމީޓީތަކަކޮއިވާ މިހާރު ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކަކީ ވުޖޫދުގަ ،ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް

މި ، ކުރެވޭތީހަގަ ފާއެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އިސްލާޙުކުރަންވީ ކަން އަންގާނެ ފުރުޞަތެއް ނެތްކަން 
ސަލަ މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައް، މައްސަލާގައި

 2000/2 ބަރުނަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު
އް )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ

-)އެންޓި 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވާ ފަދައިން ނަ ނަންބަރުގައި( ވ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަ  މި މައްސަލަ  ޅައި،މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

މުލީ  ތައްމ.މުލީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންގައިގެން ލިބޭ ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައް
ހަރު ލިބިފައިވާ އަ 2ރުވާ ކޮމިޓީން ބެލެހެއްޓި އަހަރާއި ރަށްކުރިއަ 17އޮފީހުން ބެލެހެއްޓި 

ނަ އަހަރުގެ ވަ 2011ފައިސާގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އަދި 
ލީ މުމުގައި  ނަޑިސެމްބަރމަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ތެޔޮ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ

ނދެފައިވަނީ ބައެތާނގީތައް ، ފައިވާ ކަމަށާއިތާނގީ ބަނދެ  2ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާނުކޮށް 
ދެއް ންމީވަރަށް ތުނި ފިލައިން ކަމަށްވާތީ އޭގައި ތެޔޮހަރުލާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އު

 ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
71 

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
ޓްރަކްޗަރ އަށާއި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް އެންގިފައިވާތީއާއި، އަދި މި އިންފްރާސް

މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ 
އިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު މިމައްސަލަ ،ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  2000/2

ނަންބަރު ކޮށި އަމިއްލަ  73އަކަފޫޓުގެ  2500އަލިމަސް އުފާ ކާނިވާ ސަރަހައްދުން 
ކުލީގެ  ،ގައި ހިންގަމުން ގެންދަނީ އެހެންފަރާތަކުން ކަމަށާއިފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ކުއްޔަށް ނަ 

ގޮތުގައި ލިބެމުން އައި ފައިސާ ބޭނުންކުރަމުންދަނީ މާލެ ސިޓީގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރެއް 
އެހެންކަމުން އެބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް  ،ކަމަށާއި
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-)އެންޓި 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1)ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

 ބުނާ މައްސަލަ.

މާތު މަޢުލޫ މައްސަލާގައި، ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަރަށް މި 
ރުމަށް އިލްކުމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމައި މައްސަލަ ފަ ،ލިބިފައިނުވާތީ
 ނިންމީއެވެ.

ޔޮ ތެ  ޑިޓަށް ރެށް ކް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އިން، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އާންމުކޮ 
 73 .އްސަލަމަނާ ބު ކަމަށް  ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ އަގަށްވުރެ، އަގުހެޔޮކޮށް ތެޔޮ ވިއްކާ

އިރު މި ބަލާ މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް
ތީ އިނުވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފަ މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް

ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު  ތުމުން،ނެވެން ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެ 

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
އްކަމަށް އްސަލައެވާ މަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

އި، ރާމެނޭޖަ އެސް.ޓީ.އޯގެ ފިއުލް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސްގެ ޖެނެރަލް
 ރީޖަނަލްސްގެ -ލް މެނޭޖަރާއި، މެޑިކަލް ސަރވިސްމާލޭގެ ޖެނެރަ -މެޑިކަލް ސަރވިސް 

އި  ހިންގަކެއްޖެނެރަލް މެނޭޖަރާއ ގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އޯގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަ
 ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލަ ، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލާގައި، 
މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

 )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 -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެ އްކަމަށް ކަ

ތްވާ ސްބަނިއާޢިލާއަށް  އޭނާގެ ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ރެއް )ތިރީސް ތިންހާސް( ރުފިޔާއަށް ދަތު 33,000.00އިޢުލާންނުކޮށް  ބޯޓެއްގައި،

 މުދާ ، ކުންޏަކުން ކުންފުންޏަ ބުނާ މައްސަލަ އާއި، އަމިއްލަ ކުންފުން  ކޮށްފައިވާކަމަށް 
 ސަޕްލައި ނުކުރާއިރުވެސް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ލަ އްސަމަމި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި 
ނޫނު ގައި، ޤާލައިމިމައްސަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

 ރަޕްޝަންގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮ 2000/2ނަންބަރު 
 2008/13ރު ންބަނަޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

ގައިވާ ( ވަނަ ނަންބަރު 1ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަ 25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ-)އެންޓި
ނފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މި ، ޑައަޅައި ކަ

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 މުގައި އްކުސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކުރެޑިޓަށް ޑީސަލް ވި ފިއުލް
ށާއި، ންދާކަމަކަމުވިއް ރެޑިޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޑީސަލްއެކުންފުނީގެ ކު

ކަމަށް  ކަމެއްމުންދާހޯދައިދިނުމަށް ކުރަ  މިކަމަކީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް
 76 ބުނާ މައްސަލަ.

ވޭނެ ތު ކުރެ ސާބިއަމަލެއްމައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ކޮރަޕްޝަންގެ 
އި ކިން ފެނާ އި ވަ ކަމަށް ނުފެންނާތީ، މީޓަރުތަށް ވަކިކޮށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޭތަންތަނުގަ
 .ކަރަންޓު މީޓަރު ލުމަށް އެފް.އޭ.އެމް އަށް އަންގަން ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

 40000/-ފިހާރަ މަހަކު އެފް.އޭ.އެމް ހިންގާ ބިލްޑިންގ ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައިވާ 
ތަނުގެ  އެ)ސާޅިސް ހާސް( ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްފަހު، އެތަން ހިންގާ ފަރާތުން

ސާސް ހާސް( ރުފިޔާ )ފަން 50000/-ކަރަންޓްބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ގާތްގަނޑަކަށް 
 އެފް.އޭ.އެމް އިން ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ނގެން އެވާކަން ށްފައި އި ބުނެފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އިތުރު އިޢުލާނެއް ކޮ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގަ
ޅާނެ ރަށް އަ އިތުއޮތުމުން މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގެ އަސްލު މިހާރު ނެތިގޮސްފައިވާތީ، މިމައްސަލައިގައި

 ފިޔަވަޅެއް ނެތުމުން މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.   

އަދި ފެންޑާގެ މަތީބައި ކުއްޔަށް  ½ލ.އަތޮޅު ފިހާރައިގެ އިރުމަތީބައި ދެކުނުފެންޑާގެ 
ބިޑް  ،ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން

ވަނައަށް ދިޔަ ކުންފުންޏަކީ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ  01ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ  ،ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާ ފަރާތަކަށްވެފައި

ށް ދަށުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތުން ލާޒިމްކުރާއިރުވެސް އެފަދަ ފަރާތަކަ 
ބިޑް ކޮމެޓީން އެފަރާތުގެ  ،އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބިޑް ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި

ބިޑް ބާޠިލްކޮށް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާމެދު މިނިސްޓްރީއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވުނު 
ގެ ނުފޫޒުން އެހެންނަމަވެސް އެހެންފަރާތެއް ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި
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ވަނަ ފަހަރަށް ބިޑް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުންޏަށް  02
އަދި ދެވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް އެހެންތަނެއް ކުއްޔަށް  ،އެ ބިޑް އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ކަން އެނގިފައިވާތީ ލިބިފައިވާތިވެ އެފަރާތުން އެފިހާރަ އިތުރަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންނުވާ 
 އެބިޑަކީ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ލިބެންޖެހޭ ބިޑެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި 
ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 ވަނަ އަހަރު އދ.ހަންޏާމީދޫ އަންހެނުން ކުނި ކަހައިގެން ލިބުނު ފައިސާ،2013
ކައުންސިލުން  ރިންނަށް ލިބުނުކަމަށް ސޮއިކޮށް، އެފައިސާގެ ބޭނުންއަންހެންވެ
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މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލަ 
ތީ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާ

)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 -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި  ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ތިންމަހުން  މާލޭގައި ހުންނަ، "ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް" ގެ ގޮޅިތަކަކީ ޢާންމުކޮށް
އެގޮތަށް ކުއްޔަށްދޭއިރުވެސް  ލާންކޮށްގެން ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަން ކަމަށާއި،ތިންމަހުން އިޢު 

ހުސްކުރުމަށްފަހު އަލުން ގުރުއަތުލައިގެން  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަމަހަށް އަބަދުވެސް ތަން
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިފަހަރު ސިޓީ ކައުންސިލުން  ދަތުރުވެރިންނަށް ދޫކުރަމުންދާ

 އަދި މިދެންނެވިގޮތާވެސް ޚިލާފަށް ، ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އިޢުލާންނުކޮށް ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާ
 .ބައެއްފަރާތްތަކަށް ގޮޅި ދޫކުރަން އެބައުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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