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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ) H8މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2018 ހިޔާ
ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތ  ލިސްޓް  ޚާއްޞަ( ކެޓަގަރ ން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ

ފްލެޓް  ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތ އާއި ނަމަވެސް ވަގުތ  ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރ ން 64 ނެރުނުއިރު އެ ފަރާތަށް 
ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވަނ  ފްލެޓް  މ ހުންނަށް ކަމަށްވާތ ، ވަގުތ   1050ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  

ޓުގައިވާ ގޮތުން ފްލެޓް ލިބެނ  ވަނައިގައި( އެ ލިސް 1216ލިސްޓުގެ ) ނުލިބޭ މ ހުންގެ ތެރޭގައިކަމަށްވާތ އާއި
އޭނާ ޝަކުވާ  ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މ ހުންނަށްކަމަށްވާތ އާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓުން 66

ޕޮއިންޓްގެ ތަފުސ ލު  64އޭނާއަށް ލިބުނު  ހުށަހެޅުމުން، އޭނާއަށް ހައުސިންގ މިނސްޓްރ ން ދ ފައިވާ ޖަވާބުގައި 
ލިބޭ މ ހުންގެ ދާއިމ  ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރ ން ފްލެޓް ލިބޭ  އި އޭގެފަހުން ފްލެޓްބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާ

ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން  66ގައި ވަނ ،  1ލިސްޓެއް ޢާންމުކޮށްފައިވާތ އާއި އޭގެތެރެއިން ލިސްޓް  2މ ހުންގެ 
 65ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން  48ވަނ  ގައި 2ލިސްޓު  މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންކަމަށްވާތ އާއި 

ޓްތަކުގެ ތެރެއިން މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެ 2018 ހިޔާ
H8 (  ކެޓަގަރ އަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ވަގުތ )ަމާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞ

ދާއިމ  ލިސްޓު ނެރުނުއިރު  ޕޮއިންޓް ލިބުނުނަމަވެސް 64ލިސްޓް ނެރުނުއިރު 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ  ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން

ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރ ން  ޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާއެންޑް އިންފްރާސް
މަދުން ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ  ދިން ޖަވާބުގައި ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ
ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރި  ކަމާއި، އަދި އޭނާގެ ފޯމު އަލުން ބަލައި އިވެލުއޭޓް 

ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ ދާއިމ  ލިސްޓްގައި އޭނާގެ ނަން   ނަމަވެސް
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 47ލިސްޓުގައިވަނ   ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންކަމަށްވާތ އާއި ފްލެޓް ނުލިބޭ މ ހުންގެ ޕޮއިންޓާ ހަމައަށް ޕޮއިންޓް
ލިސްޓުންކުރެ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި  3މ ހުންކަމަށްވާތ އާއި މި  ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ

އަދަދަށް ބަލާއިރު، އެ  ނަން/ފޯމު ނަންބަރު ހިމެނިފައި ނުވާތ އާއި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އޭނާގެ
ނަމަވެސް، ދާއިމ    ހިމެނެންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތ އާއި ގައި އޭނާ 2ކެޓަގަރ ން ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓް 
ތަ ނުލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް އޭނާގެ ނަން ލިސްޓުގައިވެސް ނުވަ  ލިސްޓް ނުކުތްއިރު، ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ

މިހާރު ފެންނަންހުރި  ނުވާތ އާއި އަދި އޭނާ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ސަބަބު ހިމެނިފައި
ސާފުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް  ލިޔުންތަކުން ސާފުވާން ނެތުމުންނާއި އަދި މިކަން

 64މިނިސްޓްރ ން ޖަވާބު ދ ފައިނުވާތ ، މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލައި، އޭނާއަށް  މަށް އެފޮނުވާފައިވާ ލިޔު
( ގައި އޭނާ ހިމެނުމަށް 2ލިސްޓް )ލިސްޓް  ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ކެޓަރ ން ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ 

ން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަ -)އެންޓި 2008/13އަންގާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި، މި  މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މާލޭގެ )  H8އެދިފައިވަނ  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް 2018ދެދަރ ން ހިޔާ  މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތުގެ
މ ހުންގެ ތެރެއިން އެއް ދަރިއަކަށް ވަގުތ  ލިސްޓު  2ޚާއްޞަ( ކެޓަގަރ ންކަމަށްވާތ އާއި އެ  ރަށްވެހ ންނަށް 

ޕޮއިންޓް  20ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތ އާއި އެއ ، ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިން )ދަރިންގެ އަދަދަށް(  28ވަނ  ނުކުތްއިރު ލިބިފައި
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އޭާނ  ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތ އާއި  08ކުއްޖަކަށް( އާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  1)

 20ޕޮއިންޓްގެ ބަދަލުގައި އެބަޔަށް  08 ދ ފައިވާ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ކުރިން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 
ކަމަށްވާތ އާއި  40ޖުމުލައަކ   ޕޮއިންޓް ދިނުމުން، ދާއިމ  ލިސްޓް ނުކުތްއިރު އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ

ޕޮއިންޓުކަމަށްވާތ އާއި އެއ ، ޢާއިލާގެ  47 އޭނާގެ އަނެއް ދަރިއަށް ވަގުތ  ލިސްޓު ނުކުތްއިރު ލިބިފައިވަނ 
 12ކުދިންނަށް( އާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  2ޕޮއިންޓް ) 35ޑަބޮޑުމިން )ދަރިންގެ އަދަދަށް( ކު

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  2018ހިޔާ  ދެދަރިންނަށް  މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތުގެ
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްޞ ލު ހޯދުމަށް
ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރ ން ދ ފައިވާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާއި

ގަ ކުރެވިފައިވާތ  ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަ  ޖަވާބަށް ބަލާއިރު ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެކަން ބަލައި ދިނުމަށް އެދޭ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނުވާތ އާއި ެއ  ދާއިމ  ލިސްޓު ނުކުތްއިރުވެސް އެއަދަދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ޕޮއިންޓްކަމަށްވާތ އާއި
ށް އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާއެކު ހައުސިންގ މިކޮމިޝަނަ ދެދަރ ންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެ ސިޓ ގައި  ގައި އޭނާ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ އެއްގެ ކޮޕ  2018ނޮވެންބަރު  12 މިނިސްޓްރ އަށް
 2ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން  4ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ، ފްލެޓަށް އެދޭ މ ހުންނަށް 

ބައިގެ  4އެދޭ ކަމަށްކަމަށާއި އެ  ދަރިންނަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިނުވާތ ، އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް 2އޭނާގެ  ޔަކަށްބަ
ބަޔަކަށް  3ކެޓަގަރ އަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ   މާލޭގެ ރަށްވެހ ންނަށް ޚާއްޞަ() H8ތެރެއިން 

މި ބަޔަށް " އެހެނިހެން" ބައިގެ އިތުރަށް 2ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ ދަރިންނަށް  2އޭނާގެ  ކަމަށްވާތ އާއި އެއ ،
 ބޭނުންވާ މ ހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަމުންދާނަމަ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަމަށްވާތ އާއި މި ބަޔަކ ، ޚާއްޞަ އެހ އަށް

ނޑު ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބެލޭ މި" ހަމަޖައްސާފައިވާބައެއް ކަމަށްވާތ އާއި މިކަންކަން ފޯމާއެކުގައިވާ ން " ންގަ
ފްލެޓަށް " އެނގެން އޮންނާތ އާއި އޭނާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް ފޮނުވި ޝަކުވާގެ ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކެޓަގަރ ގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  H8ބަޔަކ   މި" އެދޭ މ ހާ އަދާކުރި / އަދާކުރަމުންދާ ވަޒ ފާގެ މުއްދަތު
ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް  48ރ ން ފްލެޓް ލިބެނ  ކެޓަގަ H8ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށްނުވާތ އާއި 

ދަރިޔަކަށް އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް  ދަރިންކުރެ އެއްވެސް 2ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާތ އާއި، އޭނާގެ  ލިބިފައިވާ
ންބަރު މ ހުން ހިމެނިފައިނުވަނ ކަމަށްވާތ  ޤާނޫނު ނަ  2ލިސްޓުގައި އެ  ލިބިފައިނުވާތ ، ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ

ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ހޯދުމަށް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރި  ހުޅުމާލޭ ޓޫރިސްޓް ޖެޓ  ޑިޒައިންކޮށް، އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް
 ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅ 2017ނޮވެމްބަރ  29) HDC(161)-PRO/IU/2017/162 ނަންބަރު

ނުވާތ އާއި، ބިޑު  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހަމައެކަނި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ކަމަށް

ތެރޭގައި  ނޮވެންބަރު މަހުގެ  2017ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓް ޖެޓ އެއް އެޅުމަށް 
ހަމައެކަނި  ފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށް

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމަސައްކަތް  16އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ށް ބިޑު ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަ  ފަރާތުގެ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ވަކި  3ހުށަހެޅި 
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ނުކުރެވޭތ އާއި، އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ން 

ގޮތުގެމަތިން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެޗް.ޑ .ސ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 އްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެޑްވާންސް ފައިސާދޫކޮށްފައިވަނ މަސަ އެޕްރޫވަލްއާވެސް އެކުގައިކަމާއި، އެ

މަސައްކަތުގެ ޢަމަލ  މަސައްކަތް  އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްކަމާއި، އެ މަސައްކަތުގެ ތައްޔާރ ތައް ވެފައިވާކަމާއި އެ
ން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ނުވެގެންކަން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމު އަދި ފެށިފައިނުވަނ  އ .އައި.އޭ ރިޕޯޓް އެޕްރޫވް 

ކޯޕަރޭޝަނުގެ  ހުށަހެޅި ބިޑުގެ ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށްދ ފައިވަނ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކުންފުނިން
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި) 2008/13މުވައްޒަފުންކަން ސާބިތުވާން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު އަދި މިހާތަނަށް އެމަސައްކަތް  ހަވާލުކޮށް އެޑްވާންސް 
ހުށަހެޅި އަދި އެކުންފުނ ގެ ފަރާތުން އަންދާސ ހިސާބާއެކު  ފެށިފައިނުވާ ކަމަށާއި،
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުން  ޖެޓ ގެ ކުރެހުމަކ  

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ތައްޔާރުކޮށްދ ފައިވާ ކުރެހުމެއް

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ  2018މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ހިޔާ 
ފަރާތްތަކުގެ  ކެޓަގަރ ން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ H7ން ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއި

ލިބޭ މ ހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާތ އާިއ  ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް 70ވަގުތ  ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެފަރާތަށް 
 2ގަރ ން ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ ދާއިމ  ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަ ނަމަވެސް، ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ 

ހިމެނިފައި  އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައިވެސް، އަދި ފްލެޓް ނުލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް އޭނާ ލިސްޓުންކުރެ
ކ އްވެގެންކަމެއް ފެންނަންހުރި އެއްވެސް  ނުވާތ އާއި އެއިން އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވަނ  

 މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ދޫކުރަން  2018ނާއަކ  ހިޔާ ލިޔުމަކުން ނޭނގޭތ އާއި އޭ
ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  ކެޓަގަރ އަށް އޭނާ H7ހަމަޖެއްސި ފްލެޓްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި މ ހެއްކަން 

ފާ އަދާކުރަމުންދާ މ ހެއްކަން ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ވަޒ  ސިޓ އަކުން އެނގޭތ އާއި އޭނާއަކ  އެޓަރނ 
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޭނާ މި

 ގެ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމް ކެޓަގަރ އަށް H7 ދަށުން މަޝްރޫޢުގެ 2018 ހިޔާ
 އާންމުކުރި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރ   ނަން
 ޕޮއިންޓާއެކު  70 ތެރޭގައި ފަރާތްތަކުގެ ލިބިފައިވާ ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ވަގުތ 
 ނަން  އޭނާގެ ލިސްޓުގައި ދާއިމ  ،ހިމަނާފައިވ ނަމަވެސް ވަނައިގައި 514

 ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  އެމިނިސްޓްރ އަށް ގުޅިގެން އެކަމާ  އަދި ،ކަމަށާއި ހިމަނާފައިނުވާ
 ބުނާ  ކަމަށް އަންގާފައިނުވާ އެއްޗެއް އެއްވެސް މިހާތަނަށް އަދި  ސިޓ އަށް
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލިއިރު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ
އޭނާއަށާއި އޭނާގެ  އިން ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނިފައެއް ނުވާތ އާއިތެރެ މުވައްޒަފުންގެ 

ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަމާ ދިމާގައި  އަންހެނުންނަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭކަމަށް އެ
( 2ދާއިމ  ލިސްޓް )ލިސްޓް މ ހުންގެ  ކެޓަގަރ ން ފްލެޓް ލިބޭ H8 ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަކ 

ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނިފައިވާތ އާއި 23ގެ 
 1 ކެޓަގަރ ން ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ ދާއިމ  ލިސްޓުގެ  H7އަންހެނުން ހިމެނެންޖެހެނ   ބަލާއިރު އޭނާއާއި އޭނާގެ
ދ ފައިވާ ގޮތުން، ފްލެޓް ފުރަތަމަ  އާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ން ކުރިން މަޢުލޫމާތުވަނަ ލިސްޓުގައިކަމަށްވާތ 

ވަނަ ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާތ ،  1ކެޓަގަރ އަކުންވެސް  ދޫކުރާނ  ދާއިމ  ލިސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ
ޅި ފޯމު ބާޠިލުކުރަން ނުޖެހޭނަމަ، އޭނާގެ ކެޓަގަރ އަށް އޭނާ ހުށަހެ  H7މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު،  މި

ކެޓަގަރ ން ފްލެޓް  H7( އިން އުނިކޮށް، 2ކެޓަގަރ ން ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓު )ލިސްޓް  H8އަންހެނުން 
ޤާނޫނު  ދެމަފިރިން ހިމެނުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް އަންގާ  ( ގައި އ1ެލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓު )ލިސްޓް 

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

 މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. މި

ޚާއްޞަ(  ޓ ޗަރުންނަށް) H5ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ  2018ހިޔާ 
ދިނުމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ކެޓަގަރ ން ފްލެޓަށް އެދި

ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތ  ލިސްޓް ނެރުނުއިރު މައްސަލަ  ހަމަޖައްސާފައިވާތ އާއި އެގޮތުން، އެ ކެޓަގަރ ން ފްލެޓް ލިބޭ
ނަމަވެސް ދާއިމ  ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރ ން ފްލެޓް  ފައިވާތ އާއިހުށައެޅި ފަރާތް އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނި

ކ އްވެގެން  ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާތ އާއި އެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވަނ  ލިބޭ މ ހުންގެ ދާއިމ 
މާއި ލިޔުންތައްވެސް މިހާރު އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯ ކަމެއް މިހާރު ފެންނަންހުރި ލިޔުންތަކުން ނޭނގޭތ އާއި ފްލެޓަށް އެދި

ފްލެޓްތަކުގެ  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ 2018ހިޔާ 
ފްލެޓަށް އެދި  ކެޓަގަރ  )ޓ ޗަރުންނަށް ޚާއްޞަކުރި ކެޓަގަރ ( އިން H5ތެރެއިން 

ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުޅުމާލެ ސްކޫލުގައި ދާއިމ  ޓ ޗަރެއްގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރަމުންދާ 
ކަމަށާއި، އެގޮތުން   ފްލެޓް ނުދ  އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމ ހަކަށް

އާންމުކުރި ވަގުތ   މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 
ލިސްޓުން  ވަނާގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނާފައިވ ނަމަވެސް ދާއިމ  296ލިސްޓުގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތަޙުޤ ޤު ޓ މުން ބެލިބެލުމުގައި އޭނާގެ ފޯމު އޮންނަންޖެހޭ ބަންޑެލ ގެ  ފެންނަން ނެތުމުންނާއި މިކޮމިޝަނުގެ
ނެތުމުން، ބެލެވެނ  މިކަމާ  އެ ފޯމުގެ ނަންބަރު ޖަހާފައި އޮތްނަމަވެސް، އެ ބަންޑެލ ގެ ތެރޭގައި އެ ފޯމު ބޭރުގައި

އެ ލިޔުންތައް އޭގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވަނ  ކަމަށް   ކުރުމުން އެކަން ބެލުމަށްޓަކައިގުޅިގެން އޭނާ ޝަކުވާ 
ބައްދަލުކޮށް އޭނާ  ގުޅޭގޮތުން ފޯނުންނާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ  ކަމަށްވާތ އާއި މިކަމާ

ނުވާ ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނިކަމުގައި ހުށަހަޅާފައި ޝަކުވާ ކުރުމުން، އޭނާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތައް
ލިޔުމެއް  2އޭނާ ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް ބަލައިގެންފައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ން ދޫކުރި  އޭނާ ބުނެފައިވާތ އާއި

ލިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ފޯނުން  2ތާރ ޚެއްކަމަށްވާތ އާއި އެ  ލިޔުމުގައި އޮންނަނ  އެއް 2އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާތ އާއި އެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކ   އޭނާ ބުނެފައިވަނ ، އޭގެތެރެއިން ބައެއް ލިޔުންތައް މަދުވާކަމަށް  އާ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ

އަނެއް ލިޔުމަކ  މަދުވާ ލިޔުންތައް ފަހުން ހުށަހެޅުމުްނ  ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފުރަތަމަ ދިން ލިޔުން ކަމަށާއި،
 މުން، ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު ލިޔުންތައް ހަމައަށް ކަމަށްވާތ އާއި އެހެންކަ ދ ފައިވާ ލިޔުން ކަމަށް

ލިޔުންތައް ހައުސިންގ  ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް، މަދުވާ ލިޔުންތައް ހަމަ އެދުވަހު ހުށަހެޅުމުން، އެ
ދެވަނަ ލިޔުމުން އެނގޭތ އާއި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން  މިނިސްޓްރ ން ބަލައިގެންފައިވާކަން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ

 ފަހަރު ލިޔުމުންވެސް، އެ މިނިސްޓްރ ން 2މިކޮމިޝަނުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް  މާތު ހޯދުމަށްމަޢުލޫ
ކެޓަގަރ އަށް އޭނާ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ،  H5އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދ ފައި ނުވާތ ، މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލައި، 

އަންގާ، ޤާނޫނު   ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށްމ ހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނުމަށް އެ ކެޓަގަރ ން ފްލެޓް ލިބޭ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މައްސަލަ  މި

ސުވާލުތަކަށް  ގުޅިގެން އޭނާގެއޭނާގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ 
ދެކެވުނު  އެމިނިސްޓްރ ން އެއްވެސް ޖަވާބެއް އަދި މިހާތަނަށް ދ ފައިނުވާއިރު 
ލިޔުންތައް  ވާހަކައާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް

 މަދުވާކަމަށް ބުނަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދިނުމަށް ހުޅުވާލި ފްލެޓަށް އެދި  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  2018ކުރެވިފައިވާ ދެމަފިރިން ހިޔާ މައްސަލައިގައި ބަޔާން 
ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ 

ބިފައިވާ އެއް ފަރާތަކ  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލި 2018ހިޔާ 
އަކަފޫޓަށްވުރެ  3000ނަމުގައި  ރ.އިންނަމާދޫގައި އޭނާއާއި އޭނާގެ ފިރިމ ހާގެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފައިވާ ގޮތް ބަލައިދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި އެނގެން ނެތުމުންނާއި އަދި އެދެމަފިރިންނަށް ފްލެޓް ލިބި ޕޯޓަލްއިން
ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމުން  އެދިފައިވާއިރު، ފްލެޓަށް އެދި އެ ދެމަފިރިން ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ނަންބަރު  ފަރާތުން 

ދެމަފިރިން ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލެން ނެތުމާއި، މިކަމާބެހޭ  ފްލެޓް ލިބުނު މ ހުންގެ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި އެ 
ބުނުމަށްފަހު  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މި ކޮމިޝަނުން ގުޅުމުން، ފަހުން ގުޅާނެ ކަމަށް  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

ފަހަރުމަތިން ލިޔުމުން  2ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް  ފަހުން ގުޅާފައި ނުވުމާއި، މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
މ ހުންގެ  ރިން ނުވަތަ މި ދެމަފިރިންކުރެ މ ހަކު ފްލެޓް ލިބޭދ ފައިނުވާތ ، މި ދެމަފި އެ މިނިސްޓްރ ން ޖަވާބު

ފްލެޓް ލިބުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ބައެއްތޯ  ލިސްޓެއްގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ބަލައި، ހިމެނިފައިވާނަމަ، އެމ ހުންނަކ  
 2008/13ރު ޙަވާލުނުކުރުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް އަންގާ ޤާނޫނު ނަންބަ ބެލުމަށްފަހުގައި ނޫނ  ފްލެޓް

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

އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ  ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮންނަ އަދި އޭނާގެ ކުދިންނާއެކު
އަދާކުރަމުންދަނ  އެރަށުގައި  ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އަދި އެދެމަފިރިންވެސް ވަޒ ފާ

އިހްސާސް ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުން  ލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ކަމަށާއި، މާ
ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ  ތިއްބައި އޭނާއަށް ފްލެޓް ދ ފައިވަނ  އިންސާފުން

 މައްސަލަ.

އޮފ ސް ހެދުމާއި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ހެދުމަށް  އދ.އޮމަދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ސައިޓް
)އެކެއް(  1އަމިއްލަ މ ސްމ ހުންގެ ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތެއްގެ  ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިންތަކުގައި ހުރި 

ގަހަށް އަދި އެއްވެސް ގޮތެއް ހަދާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ދެންހުރި  ދިއްގާ ގަހަށް ބަދަލު ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އެ
ނޑައިގެން  އަމިއްލަ ރުއްގަސް ވަނ   ގެންދިޔުމަށް އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވެގެން އެމ ސްމ ހުންގެ ރުއްގަސް ކަ

ނޑައިގެން ގެންގޮސްފައި ކަމަށާއި، އެ ތަކެއްޗަށް ބަދަލު ދ ފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ ބިމުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ  ކަ
ރުކެއް  އްވެސްއެތަކެތި ވަނ  އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާފައި ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން އެ ރުއްގަސް ނެގުމަށްފަހު

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވ ހާ އަވަހަކަށް އެތަކެތި  ނުވަތަ ގަހެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދ  ނުވަތަ ނ ލަން ކިޔާފައިނުވާ
 ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ ، އެތަނުން ނ ލަން ކިޔުމަށް ކައުންސިލުން
އެ މ ސްމ ހުންގެ ރުއްގަސް  އްލަ މ ސްމ ހުން ގެންގޮސްފައިވަނ  އެތަނުގައި ހުރި ނެގި ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން އަމި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ ،  ކަމާއި، އެތަކެއްޗަށް ބަދަލު ދ ފައިނުވާކަން އދ.އޮމަދޫ

ކައުންސިލްގެ  އދ.އޮމަދޫ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާ ގުޅިގެން އދ.އޮމަދޫ
ނޑުމަށްފަހު އެއިދާރާއިން ގިނަ  ރުއްގަސްތައް ނ ލަން  އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކެ

ރުއްގަސްތައް  ކިޔުމެއްނެތި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދ ފައިވާއިރު އަނެއްބައި
 އުކާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  ކަ

ފެރ އަށް ތެޔޮ  02ހަމަޖައްސާފައިވާ އެމް.ޓ .ސ .ސ ގެ  ލ.އަތޮޅު ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ފަރާތަކާއެކު  އުޅަނދަށް ތެޔޮ އަޅައިދިނުމަށް އެއްވެސް 2ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތާއި، އެ  އެޅުމުގެ އިންތިޒާމު

އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވަނ  އެކަން  އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕ އާއި،
 ކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  ފޮނުވައި ދިނުމަށްއިޢުލާން  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ފޯރުކޮށްދޭ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ  އެމް.ޓ .ސ .ސ ގައި އެދުމުން، އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނ ، އެ ކުންފުނިން
ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް  ގަތުމުގައި ފުރަތަމަ އިސްކަންދެނ  ފިއުލް ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ

ފެރ އަށް ފިއުލް ސަޕްލައި  2ލިމިޓެޑަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ލ.އަތޮޅުގައި އެކުންފުނިން އޮޕަރޭޓްކުރާ  ޕްރައިވެޓް
ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހެން ނެތުމުން ތެޔޮ ހޯދުމުގައި އެންެމ  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް ތެޔޮ

ކަމަށާއި، އެގޮތުން  ޓް ފެސިލިޓ ޒް ދެވޭ އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ސަޕްލަޔަރަކަށް އިސްކަންދޭ ކްރެޑި  އަގުހެޔޮކޮށް
ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ  ލ.އަތޮޅުގައި ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތައް މަދުވެފައި ތެޔޮ

ކަމަށާއި، އަދި  މެއް ހެދިފައިނުވާނޭނުދިނުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވު ޚިދުމަތަށް ބުރޫއެރިޔަ
ވާހަކަދެކެވި ތެލުގެ ރޭޓް ކުޑަކުރުމަށް  މާރކެޓުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ބަލައި ސަޕްލަޔަރުންނާ

 ތެލުގެ ރޭޓް ބަދަލު ނުކުރެވޭނަމަ ސަޕްލަޔަރ ބަދަލުކުރެވިފައިވާނޭ  މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް
ކަންތައްތައް އެމް.ޓ .ސ .ސ ގެ  އްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށްކަމަށްވާތ  މި މަ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު
އެކުލެވިގެންނުވާ  ންގެ ކުށެއްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަ (1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހަމަޖައްސާފައިވާ މޯލްޑިވްސް  ލ.އަތޮޅު ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
ފެރ ގެ ތެރެއިން  02ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ ގެ 

ނޑ  ބަނދަރާ ހަމަޔަށްލ.އިސްދޫން ފުރައިގެ ދަތުރުކުރާ  ން ލ.ގަމު ތު

މަޖިލ ހުގެ  ަރްއިޔުތްނގ  ، ފެރ އަށްވެސް ތެޔޮ އަޅަމުންދަނ  ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަ
ކަމަށާއި، ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ކަހަލަ  ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ކުންފުނިން

ނޑ  ބަނދަރުން  ގޮތަކަށް ތެޔޮ އެޅުމަށްޓަކައި ލ.ގަމު  ނޮޓިކަލް  08ފުރައިގެން ތު
ކުރުމަށްފަހު، ފެރ އަށް ތެޔޮ އަޅައިގެން  މޭލުގެ ހުސް ދަތުރެއް ލ.ފޮނަދޫއަށް
ދިޔުމަށް ދަތުރު ފެށުމ ، އެ މަސައްކަތް  އަނބުރާ ގަމަށް ގޮސް، އިސްދޫއަށް
ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް ކުރެވޭ އިސްރާފެއް  ކޮންމެ އުޞޫލަކުން ޙަވާލުކުރެވުނު 

ނޮޓިކަލް މޭލުގެ ދަތުރެއް ކަމަށާއި،  16 ބަލާއިރު އެއ  ޖުމްލަކަމަށާއި، ދެކޮޅަށް 
އެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެގޮތަށް  އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ތެޔޮ 
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއް  އެކަން ކުރުމަކ  ވަކި މ ހަކަށް

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު،  2018އެ ދެފަރާތަށް  ގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްމި މައްސަލައި
ދުވަސްތަކަށް އިތުރު ގަޑ ގެ ފައިސާދޫކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން  ނޮވެންބަރު އަދި ޑިސެންބަރު މަހު ޗުއްޓ ގައިހުރި 

ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ  25ނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  އޮތުމުން ޤާނޫނު 
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ް)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  ކަ

 ޕަބްލިކް ވޯކްސް  ކުރ ގެ މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަދި މިހާރު
މުވައްޒަފެއް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓ  ހޭދަކުރުމަށް  02ސަރވިސްގައި 

ގޮސްފައިވާއިރު އެދުވަސްތަކުގައި އެމ ހުންނަށް އިތުރުގަޑ ގެ  ރާއްޖެރިން ބޭރަށް
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ފައިސާ ދ ފައިވާ

9 

 1އެމްބިއުލާންސް އަދި  04އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ  މިމައްސަލައިގައި ފާޙަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލައި،
 17( ގެ 2018ޚަރަދެއްދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ) ޕެސެންޖަރ ވޭން ގަތުމަށް ބޮޑު 

 ގައި ދައުލަތުން ކުރިއަށްގެންދާ  ބިޑް ސެކިއުރިޓ ، ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ  އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓ ()
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ ހޯދާ ތަކެތ ގެ  )ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( 250,000.00
 % އާއި ދެމެދުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓ އެއ1ް% އާއި 0.05ބިޑް ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބިޑް  ފައިވާނަގަންޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކޮށް
ހިމަނާފައިނުވާތ އާއި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އަންދާސ  ހިސާބު  ސެކިއުރިޓ އާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް

އަނގަބަހުން  ބިޑް ސެކިއުރިޓ  ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނޭކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން ހުށަހަޅާއިރު
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން  ކޮށްފައިވާތ ، މިއ  ދައުލަތުގެއަންގާފައިވާކަމަށް ބަޔާން 

މިހާރު  އެމްބިޔުލާންސް އަދި ސްޓާފް ވޭން ހޯދުމަށް 04މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ  ،ފާހަގަކުރެވޭތ 
އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން  (2018ޑިސެންބަރު  12) 23-AP/23/2018/252(IULކޮށްފައިވާ ނަންބަރު )

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ  އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
 ( ސިޓ ން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތްގައ2019ިޖަނަވަރ   06) C3/23/2019/1-123 ނަންބަރު

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު ދެންނެވިފައިވާތ  ޔައުމިއްޔާކޮށް ޤާނޫނު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ހޯދަން  އެމްބިއުލާންސް އަދި ސްޓާފް ވޭނެއް 4މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް 
-23(IUL) ބޭނުންވެގެން އެ މިނިސްޓްރ ން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ނަންބަރު 

AP/23/2018/252 (12  ުއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 2018ޑިސެންބަރ )02 
 ފަހަރެއްގެ މަތ ން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާއިރު،

 ން ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ނިންމާލ  އެ މިނިސްޓްރ ގެ އޭގެތެރެއި
ދިނުމަށްފަހުގައި  މުވައްޒަފުންނަށް ތައްޔާރުވެވިފައި ނުވުމުން ކުޑަ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް

ޑިއުޓ އެއް ނުނަގާނެ  ކަމަށާއި، އެގޮތުން ސަރުކާރުން ގެންނަ ވެހިކަލްތަކުން
ނިއު ވެހިކަލްތަކެއް  ސް ބްރޭންޑްކަމަށާއި، އަދި ގެންނަން ބޭނުންވަނ  މުޅިންވެ

މަޢުލޫމާތު  ގައި 2018ޑިސެންބަރު  24ކަމަށް ބުނި ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން 
ދ ފައިވާއިރު އެ  ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް
ކަމަށާއި، އެގޮތުން  ކަރުދާހުގައި ލިޔެފައިނެތް މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގައި ދިން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް  ސެކިއުރިޓ އެއް ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށާއި އަދި ކޮންމެހެން ބިޑް 
ރިޕޯޓު " ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް" ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މ ރާއިން ދޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށް  ހޯދަން އުނދަގޫވާނެތ  އެއ  ކޮންމެހެން
ކަމަށާއި، އަދި ފުރަތަމަ ދުވަހު ދިން މަޢުލޫމާތާ  ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެކެވުނު
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ނޑައަޅައި، މި ވެހިކަލެއް ނޫނަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނި  ޚިލާފަށް ބްރޭންޑް ނިއު މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުން މިނިސްޓްރ ން  ކަމަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން 
 ބުނާ ސެކިޔުރިޓ  ނުނަގާކަން އެނގުނު ކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޙަވާލުކުރާއިރު ބިޑު

 މައްސަލަ.

ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ވޭނެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން  މި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ޗެކްކޮށް ބެލިއިރު، ފިއުލް
ދެފަރާތުންކަމާއި ނަމަވެސް  ކޮށްފައިވާކަމާއި ފުރަތަމަ އިޢުލާނާގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވ  ދެފަހަރު އިޢުލާން
އެކަށ ގެންވާ ތަރުހ ބެއް ނުލިބުނުކަމަށްބަލައި ދެވަނަ އިޢުލާނެއް  ބިޑު ހުޅުވަން ބޭނުންނުވާތ ،އެ ދެފަރާތުން 
ހުށަހެޅިކަމާއި ބިޑު ހުށަހެޅި  ފަރާތުން ބިޑް  4ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް  8އިޢުލާނާގުޅިގެން  ކުރިކަމާއި އެ 

ހިމެނޭކަމާއި ބިޑު ކާމިޔާބުކުރ ވެސް މި  ންފުނިވެސް ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކު
ނޑު  ކުންފުނިކަމާއި އެއ  ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް  މެނޭޖަރގެ އެއްބަ

 ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓުމެންޓެއްކަން އެނގޭތ އާއި ހަމަ އެހެންމެ ބިޑުތައް އެއްބަފާ ބޭބެގެ ނަމުގައި 
އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައިވަނ ވެސް  ވެލުއޭޓުކުރި ކޮމެޓ ގައި އެ މެނޭޖަރ ބައިވެރިވެފައިވާކަމާއި މި ވެހިކަލްގެއި

މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނުންކަން އެނގޭތ އާއި އަދި މިވެހިކަލް  ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕެއަރ އެންޑް
ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ވެހިކަލުގެ  ކަމަށް ވ ނަމަވެސް އޭގެސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  އޮތ  ފިއުލް

 އަގުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިނުވާކަމާއި އަދި މި ބިޑު ކެންސަލްކޮށްދެއްވުން 
ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލުމަށް އަދި އަލުން  އެދި އެ ކުންފުނިން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާކަމާއި

އެނގޭތ އާއި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސ ގައި  ބޯޑުމެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން
ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ  އެ ކުންފުނ ގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ބުނާގޮތުން

އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، މި ކޮމިޝަނުން  ނަމަވެސް މި ވޭން ގަތުމަށް ހޯދަންޖެހޭތ އާއި 
ބިޑުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން  ހޯދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި ނަމަވެސް މިހާރުވަނ  ހުށަހެޅިފައިވާ ލަފައެއް

ލިމިޓެޑް  ނޮވެންބަރު މަހު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  2018
ހުށަހެޅި  )އެފް.އެސް.އެމް( އަށް ވޭނެއް ގަތުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރުމުން ބިޑް 

ނޑު އެއްބަފާ  ރާތަކ  އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރގެއެއްފަ އެއްބަ
ބޭބެގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، މި ބިޑް 

މި ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  އެ  ކާމިޔާބުކުރ ވެސް އެ ކުންފުނިން ކަމަށާއި،
ށާއި، ބިޑަށް އިޢުލާނު ކަމަ މެނޭޖަރ ޕަރޗޭސިންގ ކޮމިޓ ގައި އިނދެގެން

ސްޕެސިފިކޭޝަން  ކުރުމަށްޓަކައި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ވޭންގެ
ތައްޔާރުކުރ ވެސް އޭނާ  ދިނ ވެސް އޭނާ ކަމަށާއި، ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް

 ދިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު، ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސ އާ ނިންމާފައިކަމަށްވާތ   ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލުމަށް ކުންފުނ ގެ ބޯޑުން
 2008/13ދަންނަވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެއްގޮތުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގައި 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
މައްސަލަ ވަނ   ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ކޮރަޕްޝަންގެ  އަކ މައްސަލަ

 ނިންމާފައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނ މައްސަލައިގައި 
ކަމަށާއި، ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓް ފުރަތަމަ ނެރުނުއިރު ެއ  ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުވާލި ކެޓަގަރ އަށް

އެކަން  ގޮސްފައި އޭނާ އައިއިރުހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ލިސްޓުގައި އޭނާ
ހެލްތް މިނިސްޓްރ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  ކެންސަލްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނާތ އާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ބެލިއިރު،

 ވަނަ ނަންބަރުގައި އޭނާ 22ލިސްޓުގެ އިދާރ  މުވައްޒަފުންގެ ބައިގެ  ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ ވަގުތ  
ނުކުތްއިރު، އޭނާގެ ނަން އެ ލިސްޓުން  ސް، ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމ  ލިސްޓު ހިމެނިފައިވާތ އާއި ނަމަވެ

 60ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު،  75އެނގެން ނެތުމުންނާއި އޭނާއަށް  އުނިވެފައިވާތ އާއި އުނިވި ސަބަބެއް
ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި އޭނާއަކ   ކަންފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މ ހުންނަށް އެބައިން ފްލެޓް ލިބޭ  ޕޮއިންޓުން

މެކޭނިކްގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރަމުންދާ މ ހެއްކަން ލިޔުންތަކުން  އިންދިރާގާނދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސ ނިއަރ
ފްލެޓަށް އެދިފައިވ ނަމަވެސް، ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް  ކެޓަގަރ ނH7ް އަންހެނުން  އެނގޭތ އާއި އޭނާގެ 
ލިސްޓުން  ލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައި ނުވާތ އާއި އެހެންކަމުން، އޭނާ ނުލިބޭތ ، ފްލެޓް

ލިބޭތ  ނޫންކަން އެނގޭތ އާއި ހެލްތް  އުނިވެފައިވަނ  އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް އެހެން ކެޓަގަރ އަކުން ފްލެޓް 
 ކުވާއެއް ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށްޝަ  2ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ  މިނިސްޓްރ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް

މައްސަލަތައް މިހާުރ  ޝަކުވާގައިވާ 2( މި 2018-866، 2018-757ހުށަހެޅިފައިވާތ އާއި )ޝަކުވާ ނަންބަރު: 
ބެލިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން  ޝަކުވާގައިވާ ކަންތައްތައް 2ނިންމާފައިވާތ އާއި އެ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  2018ހިޔާ 
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން
 ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިނުވާ  ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު

 އި ކަމަށާއި، އެއ  އެލިޔުން ދޫކުރި ދުވަސްވަރު އޭނާ ބަލިވެގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ
 ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހެލްތް  ރެއިން ފުރަތަމަ ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އޭގެތެ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ 
ޝަކުވާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ  ވަނަ  2މިނިސްޓްރ އަށާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް އަންގާފައިވާތ އާއި 

ފައިނުވާތ  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދި އެންގި ނިންމިކަމުގައިވިޔަސް، އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން
ބަލައި، ލިސްޓުގައި  އިޞްލާޙުކުރަން އަންގާއިރު، މުޙައްމަދުދ ދ  ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާ ސަބަބު އެކަންތައްތައް

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރ އަށާއި ހައުސިންގ  އޭނާ ހިމަނަންޖެހޭނަމަ، އޭނާ ހިަމނައިގެން ލިސްޓް
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13އަންގާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިނިސްޓްރ އަށް

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް  ހުޅުމާލޭ ބ ޗް ސަރަޙައްދު ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް މޭޒު ޖަހައިގެން
 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލިނަމަވެސް، އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް  ގެނައުމަށްޓަކައި އުޞޫލުތަކެއް

ގުޅިގެން އެކަމަކ  ޢާންމު މަޞްލަޙަތާ  ލުކޮށްފައިނުވަނ  ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް ޝަކުވާތަކެއް ލިބުމާޢަމަ
 ނިންމާ ނިންމުންތަކަކ  ވަރަށް ނާޒުކު ނިންމުންތަކަކަށްވާނެތ  ކަމަށާއި، އެކަން ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށްވާތ ، އެކަމުގައި

އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނ  ވަކި  ގެންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭހިނދު، އެކަންނުހުއްޓިވަނ  ގިނަ ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިވެ 
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން އެނގެން ނެތަތ   ފަރާތެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން ވަކި ފަރާތަކަށް

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ހަރުދަނާ  ނިންާމ ހުޅުމާލޭ ބ ޗް ސަރަޙައްދު ވިޔަފާރ ގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމާގުޅޭ ކަ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގއުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް 
ސަރަޙައްދަކ  ޢާންމުން ބޭނުންކުރާ ތަނެއްކަމަށް ދެކި،  އެންގުމަށާއި އެ އުޞޫލު އެކުލަވާލާއިރު، ބ ޗް

ހައުސިންގ  ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފޭނޭގޮތަށް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްވެސް ޢާންމުންނަށްވެސް އެތަނުގެ

އުޞޫލެއް ނެތި ހުޅުމާލޭ ބ ޗް ސައިޑް، އަމިއްލަ އެކި ފަރާތްތަކުން  އެއްވެސް
 ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް  ވިޔަފާރި

 ކަށް ގެސްޓްހައުސްތަކުން ކުރިމަތ ގައި އޮތް ހުސްބިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަ 
 ކުއްޔަށްދ ގެން ފައިދާނަގަމުން ދާއިރު ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ 
 ފަރާތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ، އެފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

-HDC(161)ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު 
M/IU/2018/96 (24  ުނޑުދޮށާއ2018ިޑިސެންބަރ ހޭޅިފަށުގައި  ( އިޢުލާނުން، ހުޅުމާލޭ އިރުމަތ  ފަރާތު ގޮ

ޖަނަވަރ   31ންކުރާ ފަރާތްތަކުން އުޞޫލުން ބޭނު އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ހަދައި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދު ވިޔަފާރި
ހުސްކުރުމަށް އަންގައި، އެ މުއްދަތުގައި ތަން ހުސްނުކޮށްފިނަަމ  ގެ ނިޔަލަށް އެ ސަރަޙައްދު 2019

ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް  އެތަން ހުސްކުރާނެކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާތ ، އެކަން ފުރިހަމަ ކޯޕަރޭޝަނުން
 ވަނ  އަންގާފައެވެ. ލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށްއެންގުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެ

ހިއްކި ބިމުން އިޖުތިމާޢ  މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް  އިރުމަތ ފަރާތު އދ.އޮމަދޫ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ 
ކާމިޔާބު  އިޖުތިމާޢ  މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށް އެކަން ވަނ  ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވި ބިމުގައި

މަކަށް ގޮސްފައިވާ ދަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށް ނިމު ނުވެފައި ކަމަށާއި، މިހާރު އެބިމަކ  ޔޫތު މިނިސްޓްރ ން ފުޓްސެލް
 އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައިނުވާ ބިމެއް ކަމަށާއި، އެ ބިމުގައިވާ 

ކުރިން ބާއްވާފައި އޮތް ބިމުގައި  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަންހެނުންގެ ނަމާދުގެ އެޅުމަށްޓަކައި މ ގެ އެތައް އަހަރެއް
 ބަޔަށް ބައިކުރުމަށްފަހު ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި  6ނުކުރެވޭތ  އެބިން  ތަ ޢިމާރާތެއްއެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވަ

އުސޫލުން ކަމަށާއި، ނ ލަން  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދެވުނ  ސިޓ ލާ ނ ލަމުގެ
 ބިން ޙަވާލުނުކުރެވި އަދި އެބަހުރިޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ބައެއް  ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ބިން

ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން  ކަމަށާއި، އެ ބިން ބައިކުރިއިރު އިންމަތ ގައި ހުރި ރުކެއް ވަނ  ކުއްޔަށް ނެގި
ނޑާލެވިފައި ކަމަށާއި، އެ ރުއް ޮއތ  އެ ސަރަޙައްދުގައި ބާއްވާފައި ކަމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ނު ނަންބަރު ޤާނޫ  ބުނެފައިވާތ  
 ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް  އިދާރާއިން އެރަށުގައި އިޖުތިމާޢ   އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ 
 10މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ބަޔަށް ބެހުމަށްފަހު ޞިނާޢ  6ބާއްވާފައި އޮތް ބިމެއް، 

ކަމަށާއި، އެބިމުގައި ހުރި  އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ފަރާތަކަށް ދ ފައިވާ ކަމަށް  ކި ރުއްގަސްތައް ކެނޑުމަށްފަހު ނ ލަން ކިޔުމެއްނެތި ވަ

 ބުނާ މައްސަލަ.

14 
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ގޯތި މ ހަކަށްވެސް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ހިމެނުނު ނަމަވެސް، އޭނާއަކަށްވެސް އަދި ގޯއްޗަށް އެދުނު އެހެން
ހުށަހަޅަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު، ސ.ހިތަދޫއިން ކުރިން  ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށް ފޯމު

ފަރާތްތަކާ ގޯތި  އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ވަކިކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް ދޫކުރި ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން
ގޯތި ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ  ކުން އެނގޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން،ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ލިޔުންތަ 

މަންމައަްށ  ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އޭނާއަށް ދ ފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ގޯއްޗަކ  އޭނާގެ މަންމަ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ދ ފައިވާ ގޯތި ކަމަށް ބެލެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ  މިމައްސަލަ މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މުއްދަތު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ
މުއްދަތު  މިހާރު އިތުރުކޮށްދ ފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ 

ދ ފައިވާ  ފަރާތަކަށް ގޯތި  06ހަމަނުވަނ ސް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
 ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އައްޑޫސިޓ ގެ ބްރާންޗުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ 

ނަމްބަރު ގެވަޅު ކަމަށް  630ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ދ ފައިވަނ   އަންހެނުން ހިމެނޭ
 ބުނާ މައްސަލަ.

ގެ " 2018 ކެލިކްސް ކަލެކްޝަންސް " ގައި  28އާއި  27އޮކްޓޫބަރު  2018ކުންފުންޏަކުން އެމެރިކާގެ 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ނަމުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ފޯރަމްގައި

 ޝަކުވާގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން 
 9ބައިވެރިވުމަށް އެޗް.ޑ .ސ ގެ  އެ ފޯރަމްގައި  ބެލިބެލުމުގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މި މައްސަލަ

 5ބައިވެރިވެފައިވަނ  ޖުމުލަ  ދަޢުވަތުދ ފައިވ ނަމަވެސް، އެޗް.ޑ .ސ ގެ ފަރާތުން އެ ފޯރަމްގައި މުވައްޒަފަކަށް
ޝ ޓުންނާއި، ޓްރެވެލް އައިޓަނަރ ސްތަކުން އެނގޭތ އާއި، ިމ  ންސްމުވައްޒަފެއްކަން އެފަރާތްތަކުގެ އެޓެންޑެ

ޝަކުވާގައި އެ ފޯރަމްގައި އެޗް.ޑ .ސ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބައިވެރިވާނެކަމަށް  މައްސަލައިގެ
އެ ބައިވެރިވެފައިނުވާތ އާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި،  ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް އެ ދަތުރުގައި އެފަރާތުން 

ސްޓާފުންތަކެއްކަމަށް  ބައިވެރިވެފައިވަނ  ކަމާނުބެހޭ އަދި ފޯރަމާބެހޭ ކަންކަން ނޭނގޭ ގިނަ ފޯރަމްގައި
ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަކ  އެ ފޯރަމްގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެޗް.ޑ .ސ ގެ ފަރާތުން އެ

ޕެނަލިސްޓުންނާއި،  ނާއި، ޕެނަލް ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވާތަމްސ ލްކުރާ އޮފިޝިއަލް ސްޕ ކަރުން  އެޗް.ޑ .ސ 
ސްޓާފުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، ފޯރަމްގައި  ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޓެކްނިކަލް

ކެލިކްސް " ގައި 28އާއި  27އޮކްޓޫބަރު  2018އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން 
ނަމުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލައިގެން އެ  ގެ " 2018ކަލެކްޝަންސް 

ގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން " ސްމާޓް ސިޓ " ކުންފުނ ގެ މަސައްކަތްތަކާއި
އްވާ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ބާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ކުންފުނ ގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ 
ގައި ދަތުރެއް ކުރުމަށް ރާވަމުންދާ  2018އޮކްޓޫބަރު  28މުވައްޒަފުންތަކެއް 

ސްޓާފުން ބައިވެރިކޮށްގެން  03ގިނަވެގެން  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ދަތުރުތަކަކ  
ކުންފުނ ގެ މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ  ކުރެވޭނެ ދަތުރަކަށްވާއިރު، އަދި އެއ 
މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް  2.5 ދަތުރަކަށް ނުވާއިރު، އަދި އެ ދަތުރަށް

ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރަން ދަތިވެފައިވާ ވަގުތެއްގައި  އަންދާޒާ ކުރެވޭއިރު، ކުންފުނ ގެ
އަދި ކަމާނުބެހޭ އަދި ފޯރަމާބެހޭ ކަންކަން ނޭނގޭ ގިނަ  ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން

ބައިވެރިކޮށްގެން މިފަދަ ދަތުރުތައް ކުރުމަކ  ސަރުކާރުގެ  ސްޓާފުންތަކެއް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ވާމުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި އެޗް.ޑ .ސ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ބައިވެރި  ބައިވެރިކުރުމަށް ހޮވާފައިވާ
ދަތުރަށް އެންމެ އެކަށ ގެންވާ  ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ލަފާ ހޯދާފައިވާނޭކަމަށާއި، އެދަތުރުގައި،

އެޗް.ޑ .ސ އިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ އާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތުދ ފައިވާ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، އެ ދަތުރަށް  ނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭކަމަށްމިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާ 2.5ދަތުރަށް  އެ

 ފަރާތުގެ ދަތުރު އެލަވަންސްތައް ދ ފައިވަނ  05ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި  ޚަރަދުކޮށްފައިވާގޮތް ބެލިބެލުމުގައި އެ
ނޑައަޅާފައިވާ ގައި ކަ  2015 ސެޕްޓެމްބަރ 01ބޭރުގައުމުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ދިނުމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން 

 ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި އެޗް.ޑ .ސ ގެ ހުރިހާ ޓްރެވެލް އެލަވަންސް ޕޮލިސ އާ އެއްގޮތަށްކަން
އެނގޭތ އާއި، އެޗް.ޑ .ސ އިން ެއ  މުވައްޒަފުންވެސް ދަތުރުކޮށްފައިވަނ  އިކޮނޮމ  ކްލާސް ޓިކެޓްތަކެއްގައިކަން

ޚަރަދަށާއި ޑެއިލ  އެލަވަންސް އަދި ހުރުމުގެ ޚަރަދަށް  ޒަފުންގެ ޓިކެޓްދަތުރުގައި ބައިވެރިވި މުވައް
 ތިންލައްކަ ތިރ ސް ހަ ހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ ރުފިޔާ ސޯޅަ ) 336,896.16 ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  ޖުމުލަ

އެއްބަސްވުންތަކުގައި،  ހަދާފައިވާ ލާރި( ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެޗް.ޑ .ސ އާ އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު
ދޭންޖެހޭ  ހެދުމާއި ގުޅިގެން  2އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެޗް.ޑ .ސ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުމާލެ ފޭސް 

ގެ " 2018ކެލިކްސް ކަލެކްޝަންސް "ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ކޮންސަލްޓެންސ ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނޭކަމަށް
ޑިސްކަޝަންތަކާއި، އެހެނިހެން  ފޯރަމްގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ޓްރެއިންނިންގތަކާއި، ޕެނަލްނަމުގައި ބޭއްވި 

 ނުހިމެނޭކަން އެނގޭތ އާއި، ވަކި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަންތައްތައް އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި
މްއަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި ފޯރަ ކޮންސަލްޓެންސ ގެ ހިދުމަތާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ

 ޓ މަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތ އާއި، އެ ފޯރަމްއަކ  އެޗް.ޑ .ސ ގެ މަޝްރޫޢްތަކާޢި  ޓްރޭނިންތަކަކ  ތަފާތުކަމެއްކަން ތަޙްޤ ޤް 
ނާޖާއިޒް ފައިދާތަކެއް ހޯދުމަށް އަދި  ގުޅުންހުރި ފޯރަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ، މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް

 2008/13ފާހަގަނުކުރެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ހޯދައިދިނު
ފަދައިން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި

 މާލިއްޔަތަށް ޚިޔާނާތްވުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ކުންފުނިތަކުގެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  މިމައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  ކަ

ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސަން އުޅެނ  ސިވިލް އެ ފަރާތް އެ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވަނ ،
ނަންބަރު  ގައި ފޮނުވާފައިވާ 2018ނޮވެންބަރު  21ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

188-ER/319/2018/4 ،ިނަމަވެސް، އެ ސިޓ ގައި  ސިޓ ން އަންގާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަމަށާއ
" އިން ބޭސިކް އޮފ ސް މެނޭޖްމަންޓް  1ސެޓްފިކެޓް " ށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ، ޝަކުވާ ހު

ސެޓްފިކެޓަށް  މުއްދަތުގެ ތަމްރ ން ސެޓްފިކެޓަށް ދޭންޖެހޭ މާކްސް ދ ފައިނުވުމާއެކު، އެ ސެޓްފިކެޓަށް، ކުރު 
ވާ ފަރާތް އެ ވަޒ ފާއިން މިހާރު ވަޒ ފާ ލިބިފައި  މާކްސް ދިނުމުން އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވެނ  އޭނާ ކަމުގައިވާތ ،

 އިން  1ސެޓްފިކެޓް " ވަކިކޮށް، ހައްގު ފަރާތަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައި އެންގުމަށާއި އަދި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ 
ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި، އެ ސިޓ އާ  ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް ދ ފައިނުވާ ސަބަބު" ބޭސިކް އޮފ ސް މެނޭޖްމަންޓް
ގައި  2018ނޮވެންބަރު  29އިދާރާއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ލްގެގުޅިގެން ބ.މާޅޮހު ކައުންސި

 ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ، އެ ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް 319/188/2018/5ނަންބަރު  ފޮނުވާފައިވާ
ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ " ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ 2018މޭ  01ދ ފައިނުވަނ ، 

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުން، ތަމްރ ން  7.2ގެ " 2018 އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ  ޕޮއިންޓް )މާކްސް( ދެވޭނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކ  އެ ވަޒ ފާއެއްގެ  ސެޓްފިކެޓްތަކަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރިން ބުނެވުނު ސެޓްފިކެޓަކ  އެ ވަޒ ފާގެ  ގުޅޭ ތަމްރ ނެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ކަމަށާއި، އޭނާ
ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް  ގުޅޭ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމުގައި އިންޓަވިއު ޕެނެލަށް ބެލެވިފައިނުވާތ  އެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ

ތައްތަކުގެ މައްޗަށް އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވުނު ކަން ދެވިފައިނުވަނ  ކަމަށާއި، އެ ސިޓ އާ ގުޅިގެން އެކަން
-188 މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ

ER/319/2018/4  ިސިވިލް ސަރވިސް  ގައި 2018ޑިސެންބަރު  20ސިޓ  ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމުގައ
ސިޓ ން އަންގާފައިވާ  ER/319/2018/5-188 ންބަރު ކޮމިޝަނުން ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ނަ

ސެޕްޓެންބަރު  04ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަސައްކަތު މ ހެއް ހޯދުމަށް 
ކައުންސިލްގެ  ޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށްގައި ކޮށްފައިވާ އި 2018

ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 
 ހަމަޖައްސަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. މ ހަކު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ކަމަށާއި، އަދި އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ގައި( އޭނާއަށް ސިވިލް  2018ޑިސެންބަރު  20ކަމުގައި ހަމަ އެ ތާރ ޚުގައި ) އެއްގޮތަށް

މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި ޙަވާލާދ ފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް  ވާ ކަމަށާއި، އެ ޖަވާބަކ  އޭނާޖަވާބު ދ ފައި
ފަހުން  ސިޓ ގެ  ER/319/2018/4-188ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  ކޮމިޝަނުން

ދާރާއަށް އެންގުމަށްފަހު އޭނާއަްށ އި  ދ ފައިވާ ޖަވާބަކަށް ވ އިރު، އެ ސިޓ ން އެގޮތަށް ބ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ
ޖަވާބު ދިނ  ކ އްވެތޯ ސާފުނުކޮށް މި ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ  އެހެން ގޮތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވާކަން 
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާ 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ވަނ  ނިންމާފައެވެ. މިމައްސަލަ މިހިސާބުން  ކަ

ގައި ކަމަށާއި، އެ އިދާރަ ފަޅާލައި އެ  2018 ފެބުރުވަރ   17އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފަޅާލާފައިވަނ  
ރުފިޔާ ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިާސ  42.0008.97 އިދާރާގައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން

ނޑުގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ ކަމަށާއި، އެ 2ގެންގޮސްފައިވަނ   މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒު ވަތްގަ
ތަޙުޤ ޤުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެކަމާ  ށް ހުށަހެޅުމުން އެތަނުން އެ މައްސަލަމަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަ
 ފަރާތްތަކެއްގެ ބަޔާން ނަގާފައި ކަމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގުޅިގެން މިހާރު ވަނ  ހުރިހާ 

އްސަލައަކަށްވާތ ، މަ ބުނެފައިވާތ އާއި، މި މައްސަލައަކ  މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ
 ނޭޅުމަށެވެ. މިމައްސަލައާމެދު މިކޮމިޝަނުން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް

ފައިސާ ވަގަށް  އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފަޅާލައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ
ތިޖޫރ އަށް ނުލައި  ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު އެފައިސާތައް ހުރ  

ނޑުގައި ބަހައްޓާފައި   ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ވަތްގަ

18 

 2018މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރއާއި އެ ކުންފުނ ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު 
ޅ.ނައިފަރަށް ފޮނުވާފައިނުވާނެ  އޮގަސްޓު، ސެޕްޓެންބަރު މަހު ސަރވޭކުރުމުގެ ނަމުގައި އައްޑޫސިޓ އަށާއި

 ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނ ގެ 2018މެނޭޖަރ  އިނޭންސްކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކުންފުނ ގެ ފަ

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރއާއި އެ ކުންފުނ ގެ 
އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު  ރިޔާސ   2018އެހެން މުވައްޒަފުންތަކެއް 

މޯލްޑިވްސްއަށް ކެމްޕެއިން  ސަރވޭކުރުމުގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓ  އޮފް

19 
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ބުނެ، އެ ދަތުރުގެ  ދަތުރެއްގައި ބ.އަތޮޅަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
އޮފިޝަލް " ދަތުރުކޮށްފައިވަނ  ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަން ޚަރަދުތަކާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އެ

ދަތުރުކޮށްފައިވަނ  މާރކެޓިންގ  އިން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ އެ" ރިކްއެސްޓް  ޓްރެވަލް
 އިން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށާއި، އެ ދަތުރުގެ " އެކްސްޕެންސް ރިކްއެސްޓް  ޓްރެވަލް " ސަރވޭއެއް ކުރުމަށްކަން

 735/-އިން އެނގެން އޮންނަނ  " ރިކްއެސްޓް ސްޕެންސްޓްރެވަލް އެކް" ޚަރަދަށް އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން 
 ދަތުރުގެ ޓިކެޓުގެ ޚަރަދު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑަށް ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރަށް

ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުމުން މޯލްޑިވް ގޭސް  ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި، ދަތުރު ރިޕޯޓް ނުވަތަ ދަތުރު ޔައުމިއްޔާ
އޭނާއަކ  ކުންފުނ ގެ ސ ނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ މުވައްޒަފަކަށްވާތ  އެ  ވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވަނ  ޕްރައި

ޓްރިޕް އިންފޮމޭޝަން " މުވައްޒަފުން ގައިވާގޮތުން އެ ގިންތިއަށް ފެތޭ" ކޯޕަރޭޓް ޓްރެވަލް ޕޮލިސ " ކުންފުނ ގެ
ގެ " ޕޮލިސ   ކޯޕަރޭޓް ޓްރެވަލް" ށާއި، އެ ކުންފުނ ގެއެކުލަވާލަން ނުޖެހޭ ކަމަ ނުވަތަ ދަތުރު ޔައުމިއްޔާ" ރިޕޯޓް
މުވައްޒަފުން )ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ އެންމެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސ ނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ  3.2

ނުވަތަ " ޓްރިޕް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް"  އޮޑިޓަރ، ކޮމްޕެނ  ސެކްރެޓަރ ( އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތް، އިންޓަރނަލް
އެއަށްވުރެ ދަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ޕޮލިސ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި ރު ޔައުމިއްޔާދަތު

ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް އެ ޕޮލިސ ގައި  މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންވެސް އެ ރިޕޯޓް ނުވަތަ ދަތުރު
" ޓްރިޕް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް" ނ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަމަވެސް، ކުންފު ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި،

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން،  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޕޮލިސ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތަށް ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮ ކުންފުނ ގެ ބޭނުންތަކުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި

ވަނަ  8.14ގަވާއިދުގެ  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމަށްވާތ ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އޮތުމަކ 
ކޯޕަރޭޓް " ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ކުންފުނ ގެ މާއްދާގައިވާ އުސޫލުން ކުންފުނ ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

ދަންނަވާ މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު  މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގައިއިޞްލާޙުކުރުމަށް " ޕޮލިސ  ޓްރެވަލް

ކަމަށާއި، އަދި އެކުންފުނ ގެ  އްޑޫސިޓ އަށާއި ޅ.ނައިފަރަށް ގޮސްފައިވާކުރުމަށް އަ
ދިމާކޮށް ސަރވޭކުރުމުގެ ނަމުގައި  ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ ވެސް ބޮޑުޢ ދާ 

 ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ކުންފުނ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބ.އަތޮޅަށް
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ވަނަ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ނަންބަރު
ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލަ މި   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މިހިސާބުން ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕޮލިސ އާފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ 
ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 13/2008މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލިމިޓެޑަށް އަންގައި،

ލެވިގެންނުވާ ކުށެއް އެކު  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގ1ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބޭނުންވެގެން  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކެއް ގަންނަން 
 5ތެރެއިން އެ  ދަޢުވަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 5ފޮނުވި 

ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައި،  ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށް އެމަސައްކަތް 
ވަނަ  5ހަމަޖެހުމުން  ކޯޓޭޝަންގެ ޕ .އޯ ޕްރޮސެސްކޮށް، ބަޖެޓް 4އޭގެތެރެއިން 

ބޭނުންވާ މުދާ ހޯދުމަށް  ކޯޓޭޝަންއަށް  5ކޯޓޭޝަންގެ ޕ .އޯ ދޭނެކަމަށް ބުނ މާ މި 
ބަޖެޓް ހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ  ހުން،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އޯޑަރކޮށް ޕޭމަންޓް ދެއްކިފަ

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި  ވަނަ ކޯޓޭޝަންގެ ޕ .އޯ ދ ފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި 5
ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ކުންފުންޏާ  ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބަލަމުންގެންދާތ  އެކަމަށް

ބުނާ އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ޙަވާލުކުރި މި މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން 
 މައްސަލަ

20 

)އެކެއް( ކޮޓަރ ގައި  1ޕްރ ސްކޫލް ޢިމާރާތް( ގެ  ތ.ދިޔަމިގިލ  ރައްޔިތުންގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކް )ކުރ ގެ
 އަށް ދިޔަމިގިލ   13ން  10ޖޫން  2018ވަޔަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ   ސ ލިންގ އެޅުމާއި ކަރަންޓް

ފާޚާނާގެ ކަރަންޓް  2ކޮޓަރިއާއި  2ށާއި، އެ އިމާރާތުގައި ދެންހުރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކަމަ
މަސައްކަތް ނުހިމެނޭ( ކޮށްފައިވަނ ވެސް ދިޔަމިގިލ  ކައުންސިލްގެ  ވަޔަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް )ސ ލިންގގެ

ޅުން ފެށިގެން ފަހުކޮ މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  މިހުސްވި ޑިސެންބަރު މަހުގެ އިދާރާގެ
ކޮށްފައިވަނ  އޮފ ހުގެ ރަސްމ ގަޑ ގައި ކަމަށާއި، ެއ  ކަމަށާއި، މިބުނެވުނު މަސައްކަތްތައް އެ މުވައްޒަފުން

ތ.ދިޔަމިގިލ ގައި  ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން
ތ.ދިޔަމިގިލ  ކައުންސިލްގެ  ކްލާސްރޫމުގެ ޕްރ ސްކޫލް އިމާރާތަށް 01އަޅަންފެށި 
ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ  2018ކްލާސްރޫމް އިތުރުކުރުމަށްފަހު،  02އިދާރާއިން 

އިމާރާތުގައި ސ ލިންގު  ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ  2018ހިސާބުގައާއި 
ރަސްމ ގަޑ ގައި  އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި

ކްލާސްރޫމްގައި  01  ފުރަތަމަ ކުރުވ  އުޖޫރަދ ގެން ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 2ކޮޓަރިއާއި  2މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ދ ފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، ފަހުން ބުނެވުނު  މަސައްކަތަށް އެ
ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް  ފަރާތުން 3 ކުރުވާފައިވަނ  ފާޚާނާ ސ ލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 27ޑިސެންބަރު  2018ރުފިޔާއަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ) )ފަނަރަ ހާސް( 15000/-ހުށަހެޅި ފަރާތާ 
އަދި  ގެ ނިޔަލަށް( ކަމަށް ދިޔަމިގިލ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 05 ޖަނަވަރ  2019ން 

ކުރުވާފައިވަނ  އެގޮތަށްކަން ލިޔުންތަކުންވެސް  ފާޚާނާ ސ ލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2ކޮޓަރިއާއި  2މިބުނެވުނު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13އެނގޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަ ( ވަނ1ަގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  ކަ

އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި  ސ ލިންގު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، އަދި އެފަހަރު
ކުރިން ކައުންސިލްގެ  ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި 500

ން ކަމަށާއި، އޭގެފަހު ވަޒ ފާގައި އުޅުނު މުވައްޒަފަކު މަޢުލޫމާތު ދިފައިވާ
ގަޑ ގައި އެ މަސައްކަތައް  މުވައްޒަފެއް ރަސްމ  އަދި ނުރަސްމ  03ކައުންސިލްގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު އުޖޫރައެއް  ނުކުންނަމުންދާއިރު، ކުރިއެކޭ އެގޮތަށް އެ
ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން  ދޭނެކަމަށް ޔަޤ ންކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި

 ބުނާ މައްސަލަ.  ބައިވެރިވާ ކަމަށް  ކަތުގައިއާންމު ފަރާތެއްވެސް މަސައް

ގައި  2018މޭ  21ގެމަނަފުށ  ސްކޫލަށް ރިލ ފް ޓ ޗަރެއް ހޯދުމަށް  މައްސަލައިގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޓ ޗަރަކ  
 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރިލ ފް ޓ ޗަރެއްގެ ވަޒ ފާއަށް GS202/IUL/2018/16ނަންބަރު:  އެ ސްކޫލުން ކުރި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި) 2008/13ހަމަޖައްސާފައިވާ މ ހެއްކަމަށާއި، އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނ  ނިންމާފައެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސެކަންޑަރ   ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ޓާމުގައި ގއ.ގެމަނަފުށ  ސްކޫލުގ2018ެ
ކްލާސްތަކަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިޢުލާނެއްނުކޮށް ޓ ޗަރެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ 

މ ގެކުރިން ފާހަގަވެފައިނުވަނ  އެއ  ރިލ ފް ޓ ޗަރެއް ކަމަށް  ކަމަށާއި، އަދި އެކަން
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ހ ވެފައި އޮތުމުން 

22 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އެ ކުންފުނ ގެ ޑެޕިއުޓ   އެލައިޑް އިންޝޫރަންސް ކޮމްޕެނ  އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ
މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް  ޑިރެކްޓަރ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް އެ ދެ މ ހުންގެ މެނޭޖިންގ

 ދުވަސް  07ދަތުރުކުރާކަމަށާއި، އެއިން ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ރަސްމ   މަހަކުވެސް ދެނަގާކަމަށާއި، އަދި ކޮންމެ 
ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ނަގާކަމަށް މި  )އަށް ހާސް( 8,000.00ހޭދަކުރާކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮންމެ މަހެއްގެ މައްޗަށް 

އިވާގޮތަށް އެ ދެ ފަރާތުން ނަމަވެސް، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފަ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް
ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން  ކޮންމެމަހަކު ދެ ފަހަރު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ރަސްމ  ދަތުރުކޮށްފައިނުވާކަން

ލިމިޓެޑުގެ  އެލައިޑް އިންޝޫރަންސް ކޮމްޕެނ  އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
އެމ ހުންގެ  ދެމ ހުން،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާއި ޑެޕިއުޓ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ 
ދަތުރުތަކުން ނަގާ  މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ރަސްމ 

ކޮންމެ  ކަމަށާއި، ކޮންމެ މަހަކުވެސް ދެ ދަތުރު ކުރާ ކަމަށާއި، އެއިން 
މަހެއްގެ  ދުވަސް ހޭދަކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮންމެ  7ދަތުރެއްގައި ރަސްމ  

މިހާރުވެސް އެ  )އަށްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގާ ކަމަށާއި، 8,000.00މައްޗަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެއްވެސް މަހަކު ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ދ ފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު  އެނގެންއޮތަތ އާއި، އެ ފަރާތްތަކުން
ލިޔެކިޔުންތަކުން  ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް އަރާފައިނުވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާއަށް ހާސް( ) 8,000.00

އެ ދެ ފަރާތުން ދަތުރުކޮށްފައިވަނ  އެލައިޑް  ވަނަ އަހަރު ރަސްމ ދަތުރުގެ ގޮތުގައި 2018އެނގެންއޮތަތ އާއި، 
 ވަނަ މާއްދާގައި 4.1ގެ " ބިޒްނަސް ޓްރެވަލް ޕޮލިސ " ލިމިޓެޑުގެ  އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނ  ޕްރައިވެޓް

ހުއްދަނަގައިގެންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ 
ދަތުރުތައް ނިންމުމަށް ފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ދަތުރު  އެނގެންއޮތްއިރު، އެ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް

ޕޮކެޓްމަނ އަށާއި،   ރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށްއެނގެންއޮތަތ އާއި، އެ ދެ ފަ  ރިޕޯޓުތަކުން
އާ " ޕޮލިސ  ބިޒްނަސް ޓްރެވަލް" ކެއުމާއި ހުރުމަށް ފައިސާދ ފައިވަނ ވެސް އެ ކުންފުނ ގެ ،އިންސިޑެންޝަލްއަށާއި

ބަރު އެނގެންއޮތުމުން، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަން އެއްގޮތަށްކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 
ޢަމަލެްއ  ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ )ކޮރަޕްޝަން 2/2000

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި) 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގަ ނެތަތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ނަންބަރުގައި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ދެމ ހުން ވ  ރާއްޖޭންބޭރު ދަތުރެއްގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

)ހަތަރެއް( ހަފުތާގެ  4)އެކެއް( ހަފުތާއާއި  1ހުށަހެޅުމަށް  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބ ލަންތަކާ ގުޅިގެން ބ ލަން
 ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކަމަށް  މުއްދަތު ދޭންވާން

ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް އެ  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދި މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނ  ދަޢުވަތު ދޭ
މަށް ކުރި އިޢުލާން މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފެށުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

ގެޒެޓުގައި  ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނ  )މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  10.38ޝާއިޢުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައިކަން އެނގެން އޮތުމާއި،  08:11ވަނަ ދުވަހުގެ  2019ޖަނަވަރ   09ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ( 

ކޮށްދޭނެ  ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް 
ޖަނަވަރ   13ޖަނަވަރ ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2019ދުމަށް ފަރާތެއް ހޯ

 ގައި ބިޑް  2019ޖަނަވަރ   15ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު  2019
ނޑައަޅާފައިވާތ ، އެއ  ވާދަވެރި ބ ލަމަކަށް ކުރިމަތިލާން އެންމެ  ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ކަ

 އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ގައި  09:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2019ޖަނަވަރ   15ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަކ   އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް
ހަފުތާ(  1ދުވަސް ) 7ދެމެދުގައި  މިނިޓް ކަމަށްވުމާއެކު، އެ 49ދުވަހާއި  6ކަމަށްވާތ ، އެ ދެމެދުގައި ވަނ  

އާދ އްތަ ދުވަސް ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ެއ  ވަނަ ދުވަހަކ  2019ޖަނަވަރ   15ތ އާއި، ހަމަނުވާ

ބާޠިލުކޮށް، ެއ  އ  ިއުޢާލން ، ދުވަސް ކަމަށްވުމާއެކު، އެ އިޢުލާނަކ  ޞައްޙަ އިޢުލާނަކަށްނުވާތ  ދުވަހަކ  އަންގާރަ
ޢުލާންކުރުމަށާއި، އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު އި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން

އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ މުއްދަތަކ  އެފަދަ މަސައްކަތަކަށް 2ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވާ  އަންދާސ ހިސާބު
ބު ސާފުކޮށްދިނުން އޮންނަ ތާރ ޚާއި އަންދާސ ހިސާ ކަމަށް ނުފެންނާތ ، އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު މަޢުލޫމާތު

އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރ ޚާ ދެމެދު 
ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިކަމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

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

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި
 އިޢުލާނާ  327-A/327/2018/99(IUL)ގައި ކުރި ނަންބަރު  2018އޮކްޓޫބަރު  16ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ފަރާތަކ  ވިޔަފާރި " ކައުންސިލުން ނިންމި  ޙަވާލުކުރުމަށް ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް  4ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި 
އެ އިޢުލާނު ބާޠިލް  ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކަށް ނުވާތ  އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކުރުމުގެ

ބިްޑ  އެ  މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން އެހެން ފަރާތަކާ އެ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ފަރާތެއްގެ ބިޑް ކެންސަލްނުވެ އޮތް ކަމަށް 3ކެންސަލްކުރިނަމަވެސް އިތުރު 

ބިޑަކ  ބިޑް ގަތް ފަރާތުން  ތެރެއިން އެއް ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެފައިވާއިރު، ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ
 އަންދާސ ހިސާބުތައް ވަޒަންކުރިގޮތުގެ" ޠިލުކޮށްފައިވާކަންބާ  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑެއް ކަމަށްނުވާތ  އެ ބިޑުވެސް

ޢިމާރާތްތަކުގެ  ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް
ގައި ކުރި  2018 އޮކްޓޫބަރު 16ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 4ހުށަހެޅި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު 327-A/327/2018/99(IUL)ނަންބަރު 
ފަރާތަކ   ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމި 

ފަރާތަކަށް ނުވާތ ، އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުނު  އޮންނަ  ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ 
ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން  ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ އިޢުލާނު

 އެ ބިޑް ކެންސަލްކުރި ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލު
 ތް ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ފަރާތެއްގެ ބިޑް ކެންސަލްނުވެ އޮ 3ނަމަވެސް އިތުރު 
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ބިޑްކަމަށްވާތ ، އެ އިޢުލާން  ފަރާތެއްގެ  2އިން އެނގެން އޮތުމާއެކު، ކެންސަލްނުވެ އޮތ  " ނަތ ޖާރިޕޯޓް
އިގައި ޙަވާލުކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތުމާއެކު، މި މައްސަލަ  ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް

ފަރާތް މި ޝަކުވާ  ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކޮރަޕްޝަނުގެ 
ނައިފަރު ކައުންސލްގެ އިދާރާއިން ހޯދައި އެ ލިޔުންތަކާ އެކުގައި  ހުށަހަޅާފައިވަނ ، އެ އިޢުލާނާގުޅޭ ލިޔުންތައް

" ވަޒަންކުރިގޮތުގެ ނަތ ޖާރިޕޯޓް އަންދާސ ހިސާބުތައް" ންތަކުގެ ތެރޭގައިއެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔު ކަމަށްވެފައި،
 ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެއް ބިޑް ހިމެނިފައިވުމާއެކު، އިތުރު އެއް ބިޑް ބާޠިލުކުރިކަމަށް އެ

ށަހަޅާފައިވާތ ، އެ ޝަކުވާ ހު ފަރާތެއްގެ ބިޑް ކެންސަލްނުވެ އޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  3ކެންސަލްކުރިނަމަވެސް 
 ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް ކަމަށްވުމާއެކު، ކަންކަމުގެ ޙަޤ ޤަތާ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކ  ޙަޤ ޤަތާ 

އަދި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެއްގޮތަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އޭނާއަށް އަންގައި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ -)އެންޓި  2008/13

މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 
 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ 
 މައްސަލަ.

އެޅުމާއި ފައިބަރ ކޭބަލް މަރާމާތުކުރުމުގެ " ކޭބަލް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާގެ ބޭނުމަށް ''އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރު
އިޢުލާނާ  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ދެވަނަފަހަރަށް ކޮށްފައިވާދުވަހަށް  އަހަރު 02މަސައްކަތް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، ދައުވަތު ދ ގެން ބިޑު ހުށަހެޅި  ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ބިޑު
ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް އެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބެނ  އެ ކުންފުންޏަށް ނަމަވެސް، ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން

އެ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި އެތައްކަމެއް ފާހަގަކޮށް  ޙަވާލުކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަނުގައި ނިންމާފައިނުވާކަމާއި،
އެއް ) 1,500,000.00ޤާނޫނ  ލަފާއާއި ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމަށާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް  އެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން

ލަފާކުރެވޭތ ، ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް  ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ހޭދަވާނެކަމަށްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ 
 ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ ޕ .އެސް.އެމުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑްކޮށް ކުރިއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް

އެޅުމާިއ " ކޭބަލް  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާގެ ބޭނުމަށް ''އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރު
ދުވަހަށް ކޮށްދޭނެ  އަހަރު 02މުގެ މަސައްކަތް ފައިބަރ ކޭބަލް މަރާމާތު ކުރު

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ދެވަނަފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް  ހުށަހެޅި ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަށް އެ
ނިކޮށް، އެ އެކުލަވާލާފައި ވަ  ނިންމައި، އަދި ޑްރާފްޓް އެގްރިމަންޓް ވެސް

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުންޏާއެކު  މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުންތަކެއް
ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިޔާގެ  މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން

ކޮންމެވެސް  އިސްވެރ ން ބުނި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުމަކ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ން  ދުމަށްގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ހޯ 
ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާއިްނ  ލަފާދ ފައިވާއިރު، ފަހުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް

ލިޔެކިޔުމުން އެނގެންނެތްއިރު،  ދ ފައިވާތ އާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން  މަޢުލޫމާތު
ފަދައިން މާލެއަށް ފައިބަރ ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގެ 
ނަންބަރު  ލިބޭގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާން ނެތަތ ، ޤާނޫނު ފަރާތަކަށް މަންފާ

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

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ބެލެވިގެން  މަޤުޞަދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށްގޮތަކުން ކަޓެއް ދިނުމުގެ 
އޭގެފަހުން އެއްވެސް  އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ފަރާތުން ބައިވެރިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި

ބާޠިލްކޮށް، އަދި އިތުރު  ޚަބަރެއް ނުވެ ދުވަސްތަކެއް ވ ފަހުން އެ އިޢުލާންވެސް
އާ އެ މަސައްކަތް  ކުންފުންޏަކާ އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ބޮޑު އަގުގައި

ގޮތުން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރ  ޕަބްލިކް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބެލޭވޭ 
 ބުނާ މައްސަލަ.  މަންފާއެއް ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ސަރވިސް މ ޑިއާގެ ވެރިންނަށް

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނަ  2017ގޮތުގައި  ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ ،  ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް

( 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  އްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މަ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  ކަ

އާމްދަނ ގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ  ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ
 -/152,857ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ  2017ގޮތުގައި 

 އްކަ ފަންސާސް ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތެއް( ރުފިޔާ، އޮޑިޓް އެއްލަ)
( ގެ ނިޔަލަށްވެސް ޕަބްލިކް ބޭންކް 2018ޖުލައި  03ކުރެވުނު ތާރ ޚް )

 ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެކައުންޓަށް
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2017ގޮތުގައި  ގދ.ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ
، އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ  ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް

( 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ާޤޫނނު 
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  ކަ

ދައުލަތުގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުކުބުރ  ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 2017ސެމްބަރ ޑި 31އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ދޭއް( ރުފިޔާ  )ތިރ ސް ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް -/37,152ގެ ނިޔަލަށް 
ނިޔަލަށް  ގެ  2018ޖުލައި  12ހުރިކަމާއި، މިފައިސާ އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތާރ ޅް 

 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ،  2016ގޮތުގައި  ން ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެބ.ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި
ނަންބަރު  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު ޕަބްލިކް ބޭންކް 

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

 ނ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

އަހަރު  ވަނަ 2016މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ  ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ފަންސަވ ސް ) -/25,896ގެންފައިވާ ޖުމުލަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި ބަލައި

ނިޔަލަށް  ގެ  2016ޑިސެމްބަރ  31ހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހައެއް( ރުފިޔާ، 
 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ  2016ގޮތުގައި  ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ
ނަންބަރު  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު  ފައިސާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްފަދައިން މި މައްސަލަ
 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ވަނަ އަހަރު  2016މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރ  މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 ފައިސާއެއް ޕަބްލިކް  ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ އެއްވެސް
ގޮތުގައި އިދާރާއަށް  ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އާމްދަނ ގެ

އެނގޭނެހެން ބަލަހައްޓާފައި  ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ އައިޓަމްތަކުގެ ބާކ  ވަކިވަކިން
އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި  ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ 

 މައްސަލަ. ދު އެނގެންނެތްކަމަށް ބުނާބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ އަދަ
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އިޢުލާން  FNK-I/IUL/2019/003 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކޭބަލް ގަތުމަށް ނަންބަރު 
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޭބަލްގެ ތަފްޞ ލު ހިމެނޭ  ގައިކަމާއި މި 2019ޖަނަވަރ   7ޢާއްމުކޮށްފައިވަނ  

 ގެ ނިޔަލަށް އެކުންފުނ ގެ  14:30ޖަނަވަރ  ގެ  14ން ފެށިގެން  8:30ޖަނަވަރ ގެ  8މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން  ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި

ތު ގެ ނިޔަލަށް މަޢުލޫމާ 2019ޖަނަވަރ   13ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް 
 މި އިޢުލާން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަންވެސް  ސާފުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް އިޢުލާނުގައިވެއެވެ.

ފަރާތުން  5އަށް  11:00ގެ  2019ޖަނަވަރ   15ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި އިޢުލާނުގައި ބިޑު ހުޅުވުމަށް ބުނެފައިވާ 
ހޯދިއިރު، ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށްފައިނުވާތ ، އަދި އެއްވެސް  މިލިޔުންތައްހާޒިރުވެ ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި 

ޖަނަވަރ   07ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކެއް ހޯދަން 
ކަރުދާހުގައި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަލަވާލާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ކޮށްފައިވާ  2018

ތަފްޞ ލު  ބައެއް ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކުގެ ޚާއްޞަ ސްޕެސިފިކޭޝަންސްއާ ގުޅޭ 
 ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ތަކެތ ގެ ތަފްޞ ލު ހޯދަން ކުރި 

އި ކަމަށް ބުނާ މަސައްކަތުން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނ  ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި އޮއްވަ
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މި އިޢުލާނާގުޅިގެން ފަރާތަކާ
 ހިމަނާފައިވާކަމާއި އަދި ބިޑުތަކަށް މިންތަކާއި ބޭނުންވާ އަދަދު ކަރުދާހަށް ބަލާއިރު ބޭނުންވާ ކޭބަލްގެ ސައިޒާއި

ނޑުވެސް ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕޮއިންޓްދޭނެ  ޕްރޮކިއުމެންޓް  މިންގަ
އިޢުލާންތަކުގެ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން ރަސްމ  ބަންދުނޫން  ޕޮލިސ އަށް ބަލާއިރު، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ

ލިބިފައިވާކަން  ދުވަސް 6ދޭންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މި އިޢުލާނާގުޅިގެން ރަސްމ  ބަންދުނޫން  ވަސްދު  3
ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ޝަކުވާގައި އެފަރާތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، މައްސަލަ

އިތުރު  ރުވަގުތުބޭނުންވާތ  ދެންނެވުމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންސަބަބުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އިތު ލިބުން ލަސްވުމުގެ
 5ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތަށް  ވަގުތު ދ ފައި ނުވަނ ، ވަކިބަޔަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ކަމަށް

ކުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްފިޔަވައި އެހެންފަރާތަކުން ކޭބަލްތަ ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާތ އާއި
ނެތުމުން،  ދިމާނުވެގެން ނުވަތަ މުއްދަތުކުރުވެގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ސްޕެސިފިކޭޝަން 

 2008/13ނުވާކަމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިކަމުގައި މިހާތަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައި
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި

ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ   މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
 ނިންމާފައެވެ.

 2ހޯސްޕަވަރުގެ  200ލޯންޗުގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ޔަމަހާ " ރެހެންދި " ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ގެޒެޓުގައި  ނ ލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ފަހުން ކުރި އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  އިންޖ ނު ސިޓ ލާ

ޢުލާންކޮށްގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ ، އި އިންޖ ނު ވިއްކާލާފައިވަނ   2އެ  ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް،
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލައެއްކަމަށް މައްސަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމާ މ ގެފަހުން ކުރާ މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ކަ

 02ފައިހުރި އަޅާ ގައި" ރެހެންދި ލޯންޗު" ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ފަންސާސްއެއްހާސް( ރުފިޔާއަށް ) 51000އިންޖ ނު ނ ލަމުގައި ކޮންމެ އިންޖ ނެއް 

އެތަކެތި ވިއްކި އުޞޫލެއް  ދެ ފަރާތަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި
ކިޔުމަށް އިޢުލާނެއް  ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅުމުން ނ ލަން 

ގެޒެޓުން ފެންނަން ނެތް  ވެސް އެފަދަ އިޢުލާނެއްކުރިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދިންނަމަ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ވަނ  އަންގާފައެވެ. ޝާއިޢުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

ވަނަ ދުވަހު ކުރި  2018ޑިސެންބަރު  24ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފުން 2ޏ.ފުވައްމުލަކުގެ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް 
ހޯދުމަށް  އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހުން  468-U02/INDV/2018/41(IUL) ނަންބަރު

-468(IULނަންބަރު ) )މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ދުވަހު( ގައި ވަނ  އަލުން  2019ޖަނަވަރ   08
U02/INDV/2019/2  ެ2019ޖަނަވަރ   20މުއްދަތު ހަމަވަނ   އިޢުލާން ކޮށްފައިވާތ ، އަދި އެ އިޢުލާންގ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -ންޓި)އެ 2008/13ވުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެ ނިޔަލަށްކަމަށް 14:00ވަނަ ދުވަހުގެ 
ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  އްމުލަކުޏ.ފުވައްމުލަކުގެ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ޏ.ފުވަ
ހަމަވުމާ ގުޅިގެން، އަލުން އެ  މުވައްޒަފެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓް 02ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތަކާ  ވަޒ ފާއަށް މ ހުން ހޮވިއިރު ވަޒ ފާއަށް އެދި ފޯމް 
ވަރ  ޖަނަ 08ވަޒ ފާއަށް ހޮވައި  އިންޓަވިއު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ފަރާތް

 ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ގައި ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި 2018
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ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލުން ހޯދާފައިހުރި  ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު
 ކައުންސިލްގެ ހުއްދަނެތި އެ ވެލިން ކުޅިވަރު ފަރާތަކަށް ދ ފައިނުވާނެ ކަމަށާއި،  ވެލި އެއްވެސް އަމިއްލަ

ކައުންސިލަށް ހާޒިރުކޮށް  ބިންތަކަށް ވެލި އަޅަމުންގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އެކަން ކުރާ ފަރާތް
ގެންދިޔަ ވެލި އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެ  ކައުންސިލުގެ ހުއްދަނެތި އެ ވެލި ނުގެންދިޔުމަށާއި

ކަމަށާއި،  މ ހެއް 3އެންގުން އެންގ  އަނގަބަހުން ކަމަށާއި، ވެލި ގެންދިޔައ  ޢާންމުންގެ  އި، މިކަމަށާ
މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  އެމ ހުންނަކ  އެއްވެސް ވަޒ ފާއެއް އަދާކުރާ ބައެއް ނޫންކަމަށް

ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައ ސް ނުހިމެނެއެވެ. މ ހުންގެ  3އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ  މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ
ގެނެސްފައިނުވާނަމަ، އެ ވެއްޔަށް ކައުންސިލުން އަގެއް  ވ މާ، ވެލި ގެންދިޔަ މ ހުން ގެންދިޔަ ވެލި އަނބުރާ

ނޑައަޅައި އެ އަގު  ލ.މާބައިދޫ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެމ ހުންނަށް އަންގައި، އެފައިސާ އެމ ހުން އަތުން ހޯދުމަށް ކަ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ލ.ފޮނަދޫ
ކުރިއަށްގެންދާ އެރަށުގެ ކުޅިވަރު ބިންތަކަށް ފަސްއަޅައި  ލ.މާބައިދޫގައި 

ނޑު ހަރުކޮށް އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލ.މާބައިދޫ  ބިންގަ
ޙަވާލުވެ، މޯލްޑިވްސް  މިއްލަގޮތުން އަގު ލިބޭގޮތަށް އަ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައ ސް

ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދި  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ ން
ވެލި، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ  ދުވަސްވަރު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ޖަމާކޮށްފައި ހުރި

 ހުއްދައެއް ނެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  އެކުލެވިގެންނުވާ   ނިންމާފައެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ  2017ގޮތުގައި  ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ
ނަންބަރު  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު  ފައިސާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް 

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

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން   2017 އިން 2015ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  ކޮ
ފައިސާގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ 

 06) ސައުވ ސްހާސް ދޭއް( ރުފިޔާ އޮޑިޓްކުރެވުނު ތާރ ޚު) -/24,002 ތެރެއިން
 ( ގެ ނިޔަލަށްވެސް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި 2018އޮގަސްޓް 

  ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ  2017ގޮތުގައި  އދ.ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ
މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ ،  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް މިކޮމިޝަނަށް އަންގާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ފައިސާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  ކަ

ވަނަ އަހަރާއި  2015އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރ  ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމުލަ  ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި 2016

 2016ޑިސެމްބަރ  31ރުފިޔާ،  )ތިން ސަތޭކަ ފަސް ހާސް އަށްޑިހަ އަށެއް(3
 ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ގެ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް
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ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ  2016މުއައްސަސާތަކުން  ލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އެކިއެކިށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި
ނަންބަރު  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު  ފައިސާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ހ( ގެ )) އްދާގެވަނަ މާ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

މުއައްސަސާތަކުން  ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި 
ސާދަ ) -/14,400ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  2016

ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް  ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް
 ބުނާ މައްސަލަ.
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 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުންފުންޏަކާ  ޓެބްލެޓް ސަޕްލައިކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާއި
ސްކޫލްތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާތ ،  ޓެބްލެޓް މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖ ސްއިން 71400ސަޕްލައިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް މިނި
 ހުރިހާ ޓެބްލެޓްތައް ، ށުންފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫޢުގެ ދަ
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ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ ދޫކުރަން ފެންނަކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް
 25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި  2008/13ދަންނަވައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިއެޑިޔުކޭޝަނުގަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ބާކ   ސަޕްލައިނުކުރަނ ސް، ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ
އޮފް  ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި މިނިސްޓްރ 

ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ ގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މ ގެކުރިން 
ކުރިއިރު، އެ މިނިސްޓްރ އަށް  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި މަސައްކަތް

ތުހުމަތުކޮށް މ ހަކު ޓުވ ޓު  ފައިވާ ކަމަށްޗައިނާއިން ފޭކް ޓެބްލެޓްތަކެއް ގަނެ
ޕްރޮޖެކްޓަކ  އޭނާ އެ މިނިސްޓްރ ގެ  ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ

ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ކޮންސަލްޓަންސ ގެ މަޤާމަށް އައުމުގެ ކުރިން
ގެ އައިފަހުން އެތަކެތި ވެރިފައި ކުރުމު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށާއި، އެ މަޤާމަށް

ކަމަށާއި، އަދި އެތަކެތި އިންސްޕެކްޓް ކުރިއިރު  މަސައްކަތް އޭނާއަށް ކުރަންޖެހުނު
ފާހަގަވުމުން ރަސްމ ކޮށް އެކަން ސްޓޭޓް  އެތަކެތ ގެ ސްޕެކްސް ދަށްކަން 

ގެނަސްފައިވާނެ ކަމަށާއި، އަދި މިނިސްޓްރ ން  މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް
ލު ނެގުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް އެ ބަދަ އެމަޢުލޫމާތު ކުންފުންޏާ ހިއްސާކޮށް

 މައްސަލަ މުޢާމަލާތް ނިންމި ކަމަށް ބުނާ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ސ.އޭ.އެން.އެސް އިންސްޕެކްޓަރ  މައްސަލައިގެ ތުހުމަތާއި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް
-201(IUL)( ކުރި ނަންބަރު 2018ފެބްރުއަރ   15މ ހަކު ހޯދުމަށް ) )އޮޕަރޭޝަނަލް( ގެ މަޤާމަށް

A/1/2018/3 ިނުވާކަމަށް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެ ވަޒ ފާއަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް މިހާތަނަށް ހަމަޖައްސާފައ
  އިންސްޕެކްޓަރ  އަދި އޭ.އެން.އެސް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ ން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި

 15  އޮތޯރިޓ ން   އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް   ޑިވްސް މޯލް   ހޯދުމަށް   އޮޕަރޭޝަނަލް( ގެ މަޤާމަށް މ ހަކު)
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު  201-A/1/2017/08(IULނަންބަރު )  ކުރި   ގައި  2017 ފެބްރުއަރ 

ފެއިލްވުމުން  ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އިންޓަވިއުއިން 2މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާތ  އިންޓަވިއުކުރުމުން  ކެންޑިޑޭޓުން 02

 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ސ ނިއަރ އޭ.އެން.އެސް.
ގައި ކުރި 2018ފެބްރުއަރ   15އިންސްޕެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް 

ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައި ވަނ  ޝަރުތު ހަމަނުވާ ދެފަރާތް  އިޢުލާނާ
މަށްފަހު އޭގެތެރެއިން އެންމެ ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރު ކަމަށާއި،
މަދު ފަރާތް އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއ  ވަކި މ ހަކަށް  ތަޖުރިބާ
 ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެތަނުގައި ހުރި ވެރިޔަކު ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް  ފައިދާއެއް
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ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ ން މަޢުލޫމާތު  ޑިޑޭޓަކަށް މަޤާމް ދ ފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސްއެއްވެސް ކެން
ކުރި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ ފެންވަރާއި ޝަރުޠުތައް ތަފާތުވެފައިވަނ  ފުރަތަމަ ދ ފައިވާތ އާއި ދެ އިޢުލާނުގައި

މ ހަކު ހޯދުމަށް ކަމަށްވެފައި،  ގެ މަޤާމަށް އިޢުލާނުގައި ވަނ  އޭ.އެން.އެސް އިންސްޕެކްޓަރ )އޮޕަރޭޝަނަލް(
އޭ.އެން.އެސް އިންސްޕެކްޓަރ )އޮޕަރޭޝަނަލް( ގެ މަޤާމަށް މ ހަކު  ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައި ވަނ  ސ ނިއަރ

މަޤާމުތަކެއް ނޫންކަމުގައި  ކަމަށްވާތ  ކަމަށާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަޤާމުތަކަކ  ސިވިލް ސާރވިސްގެ ހޯދުމަށް
ދ ފައިވާތ އާއި ސ.އޭ.އެން.އެސް އިންސްެޕކްޓަރ  ވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ  މަޢުލޫމާތުމޯލްޑި

މ ހުންގެ  2ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދިފައިވާ  )އޮޕަރޭޝަނަލް( ގެ މަޤާމަށް މ ހަކު
ފަރާތްކަމަށްވާތ އާއި  ރާތް ނޫން އަނެއްމަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނ  މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަ ތެރެއިން އެ

އޭނާއަށް ލިބުނު މާކްސް އަނެއް ފަރާތަށްވުރެ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަށްވެފައިވަނ  އިންޓަވިއުއިން
ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ އިންޓަވިއު ޝ ޓްތައް ޗެކްކުރުމުން، މައްސަލަ ދަށްވުމުންކަމަށްވާތ އާއި

އެކަށ ގެންވާ ޖަވާބު ނުދެވިގެންކަން އެ ލިޔުންތަކުން  ދަށްވެފައި ވަނ  އިންޓަވިއުގައި ކުރި ސުވާލުތަކަށް ފަރާތް 
އިޙްތިމާލް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ  އާއި، ޖިނާއ   ކޮރަޕްޝަނުގެ   މި މައްސަލާގައި އެނގޭތ އާއި އެހެންކަމުން
 2008/13 ފެންނަންނެތަތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މިންވަރަށް ހެއްކެއް ޤަރ ނާއެއް ދަޢުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ   މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

 ނިންމާފައެވެ.

 ބުނާ މައްސަލަ.

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ތަޙްޤ ޤުކޮށް، ޖިނާއ  ދަޢުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ  މައްސަލައިގެ ތުހުމަތާއި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް
އިޙްތިމާލެއް އެއްވެސް  ހެއްކެއް ޤަރ ނާއެއް ފެންނަންނެތަތ އާއި މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މިންވަރަށް

 25ނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ-އެންޓި) 2008/13ވަރަކަށް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ހަކަތައިގެ  މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން
އިޢުލާނާ  ގައި ކުރި  2018ސެޕްޓެންބަރު  06ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރުމަށް 

އެ  ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި 11ގުޅިގެން 
ކުރި  އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބިންތައް ދޫކުރުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމާ، އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ކުރ ގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ސަބަބު ފަހުން ކުރާ އިޢުލާންކުރާނަމަ،  އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން

 ބަޔާންކުރުމަށް މ.މުލަކު ކައުންސލްގެ އިދާރާއަށް ވަނ  އަންގާފައެވެ. އިޢުލާނުގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުންފުންޏަކުން
އެ ކުންފުންޏަށް ފޯނުން ގުޅައި އެ  އެ އިދާރާއިންއަންދާސ ހިސާބާ ގުޅިގެން 

ތެޔޮބިމާއި ގޭސްބިން ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،  1ކުންފުންޏަށް 
ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނ  ދައުލަތުގެ  އެހެންނަމަވެސް މި

ގައި އެ 2019ޖަނަވަރ   10ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ  މާލިއްޔަތުގެ 
އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ  ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރ 

  އިވެލުއޭޝަން. އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާ ނިންމައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ފިނޭންސް މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންނަށް
އިދާރާއިން  ހޯދައިގެންތޯ ސާފުކުރުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން އެ މިނިސްޓްރ ގެ ހުއްދަ

ވަނަ އަހަރުގެ  2018ހަމަޖައްސާފައިވަނ   ބުނެފައިވަނ ، އެ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް 
-ކޯޑުގައި  228009ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ  2018ޚަރަދަށް  ބަޖެޓުން ކަމަށާއި، އެފަދަ ކޮމިޓ ތަކުގެ

ކަމަށާއި،  ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާ 70,000/-ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެ ކޯޑުގައި  2019 ރުފިޔާއާއި 120,000/
އިދާރާއެއް ކަމަށްވާތ  ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދެއް  ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލަކ  ބަޖެޓް ވަކިކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ

 ފިނޭންސްގެ އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް ކުރުމަށް
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  7.02 ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ކަމަށްވ ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އިތުރުވުން ނުވަތަ  ކުރުމުގައި ވަނ ، ދައުލަތުގެ އޮފ ހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފ ޒު 
މަސައްކަތެއް ނުވަތަ  އަވަސްކުރަންޖެހުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން މަދުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވަކި  މަސައްކަތެއް

މ ހުން އެ މަސައްކަތަށް ވަކި އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ފަންނ  ނުވަތަ ފަންނ  ނޫން
ވަކި  މިގޮތުން އުޖޫރައަށް މ ހުން ގެންގުޅެވޭނ  އޮފ ހެއްގެ ވަޒ ފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ނެ ކަމަށާއި،ގެންގުޅެވިދާ

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  މަޤާމެއް ހަމަޖެހިފައިނެތް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި

ތެރެއިން ކުރ ގެ  ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ  250ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ 
ރަނގަޅަށްތޯ  ހައުސިންގ ދޫކޮށްފައިވަނ  140ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ހިމެނޭގޮތަށް  މެމްބަރުންގެ 07ލުމަށްޓަކައި ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބެ
އިޚްތިޔާރުގެ ބޭރުން  އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓ އަކ  ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި

ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓ އެއް  ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ 
ރުފިޔާގެ  3000ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް  މިޓ ގެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އަދި އެ ކޮ

ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް  4000އެލަވަންސެއް އަދި ކޮމިޓ ގެ ޗެއަރމަނަށް 
ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އާމްދަނ   ނިންމާފައިވާއިރު، އެ އެލަވަންސްތައް ދިނުމަށް
އެހެންކަމުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި،  އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު

 ކުރުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެއ  ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި އެ ފައިސާ ޚަރަދު
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ހެންކަމުން، އެކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިާސ ކަމަށްވާތ އާއި އެ  ޓްރެޜަރ ގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން ކަމަށް 
ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންނަށް  ކަމުގައިވިޔަސް، އެ ކޮމިޓ އަކ  އަލަށް އުފެއްދި ކޮމިޓ އަކަށް ވުމާއެކު، އެ ބަޖެޓުގައި ހުރި

، ހުއްދައެއް ލިޔުމުން ލިބިގެންކަން މި މާއްދާއިން އެނގޭތ  އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ދެވޭނ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ގެ

 މިނިސްޓްރ ގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނ  މިފަދަ އެލަވަންސް ނުދިނުމަށް ހއ.ދިއްދޫ  ުކިރަމުގަގިއ ިފޭންނސް 
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ފަދައިން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުއްޔަށް ހިފާ ގޭގެ ކޮޓަރިއާއި  އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން މާކްސް އެހެން ގެއަކަށް ލިބުނު ނަމަވެސް،
ވާ މިންތައް އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއާއި މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ސިޓިންގރޫމުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ  ރޫމުގައި ހަމަނުވާތ ، އެ ގެއަކ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސިޓިންގ
މި  ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ވަނައަށް ހޮވުނު  2އިވެލުއޭޝަނުން  ގެއެއް ކަމަށްވުމާއެކު، އެގޭގެ ބަދަލުގައި

އެ ގެ ގެ  ޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށްޓަކައި  ލަށް އަންގާފައިވާތ އާއި ހުޅުދެލ  ސްކޫލްގެ ކޮމިޝަނުން ހުޅުދެލ  ސްކޫ
 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި  2008/13ނިންމާފައިވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ޝަންގެ ކުށެއް ކޮރަޕް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުއްޔަށް  ކޮޓަރ ގެ ގެއެއް  02ދ.ހުޅުދެލ  ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށް 
 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، 2018ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ  02ހެޅި އެކަމަށް އެދި ބިޑު ހުށަ

މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތުން ކުއްޔަށް ނުނަގާ ކުއްޔަށް ނަގާފައިވަނ  މ ގެ 
 ގެ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ކުރިންވެސް ޕްރިންސިޕަލް ހުރި 
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ލިސް ސްޓޭޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގއ.ވިލިނގިލ  ޕޮ ވަގަށްނަގާފައިވާ ފައިސާއާގުޅޭ މައްސަލަ ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްފަހު
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ޝަރ ޢަތް ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރ  އޮފް ރިޕޯޓާއި އަދި ވިލިނގިލ 

ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  ޤާނޫނު  ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވާކަމަށް ގއ.ވިލިނގިލ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ގެންގޮސްފައިވ ނަމަވެސް  ގެންގުޅެމުންކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ތިޖޫރ އެއް 
ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި  ތިޖޫރ ގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ ތިޖޫރ ގައި

ނޑުގައި ބަހައްޓާފައި ވ   2017އޮކްޓޯބަރ  2ވަނިކޮށް  މުވައްޒަފުންގެ މޭޒު ވަތްގަ
އެއްލައްކަ ތިރ ސް ) -/134,950 ހޯމަދުވަހު މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި
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ނޑައަޅައި،  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި،  ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ވަގަށް
ތިޖޫރ  ބާކ ގައި  )ހަތާވ ސްހާސް( ރުފިޔާ  -/27,000މިފައިސާގެ ތެރެއިން 

 .ނޯޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތ އާއި، ބޭންކް އެކައިންޓަށް  އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަސ ދު
އަދި މިކަން  މިމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށްފަހު އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްތެރިވެ ޖަމާކޮށްފައިނުވާތ 

ހުން އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ދުވަ ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން 
ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުންދާކަމަށް ގއ.ވިލިނގިލ  ކައުންސިލްގެ  ދުވަހަށް ރަސ ދު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު

ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ފޮނުވި ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިދާރާއިން
ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ބަރުގައިވާ( ވަނަ ނަނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

 ގެ ނިޔަލަށް ކުނ ގެ  2017ޑިސެމްބަރ  31އިން  2017ޖަނަވަރ   1
 ގޮތުގައި ބެލުނު ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލްގެ 

)ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ  -/499,305އެކި ދުވަސްތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ 
ތިންސަތޭކަ ފަހެއް( ރުފިޔާ، އެ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވާ ދުވަހަށްވުރެ  ނުވަހާސް
 .ތާރ ޚްތަކުގައި ރަސ ދު ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މާފަހުގެ

44 

ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން  ކުލި ނެގިފައިވާ ބިން އޮޑިޓްއެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް މަހު 
 އެފައިސާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ގއ.ވިލިނގިލ  ކައުންސިލްގެ  ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން މިހާރު

ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކޮ -އެންޓި ) 2008/13އިދާރާއިން ފޮނުވި ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

އުތުރުބުރ   ވަދުއަތޮޅުވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހު  2013
  ބިމާއެކު   ސަރަޙައްދުގެ   މަސްމާރުކޭޓް ހިމެނޭ   ވިލިނގިލި މަސްމާރުކޭޓާއި،

  ގޮތާއި   ކުރެވިފައިވާ  ކުލި، އެގްރ މަންޓް  ނަގަންޖެހޭ   ބިމުން   ދޫކުރެވިފައިވާ 
 މައްސަލަ   ބުނާ  ގޮސްފައިވާކަމަށް  ނަގަމުން   ޚިލާފަށް

45 

އޮފިސަރެއްގެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިޔުރިޓ ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު 
މ ހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް ހޮވިފައިވަނ   3އެދިފައިވާ  ކުރުމުން އެ ވަޒ ފާއަށް

 ޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓްވަޒ ފާއާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަ މ ހުނަށްވުރެ 2ވަޒ ފާއަށް އެދުނު އަނެއް 
ހޮސްޕިޓަލުގެ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރެއްގެ  މަތިވެގެންކަމަށްވާތ އާއި އެބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  އެ

ވަޒ ފާއަށް  ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިޔުރިޓ  އޮފިސަރެއްގެ 
ޢުލާނާ ގުޅިގެން އި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ 2018މ ހަކު ހޯދުމަށް 

ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތު މ ހެއްގެ ވަޒ ފާ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ 2006
ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ވަޒ ފާއަށް  އަދާކުރަމުން އަންނަ މ ހެއް
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އަށް( އޭނާގެ ވަޒ ފާގެ  2015އޮކްޓޫބަރު  01އިން  2005 ސެޕްޓެންބަރު 14ވަޒ ފާގައި ހުރިއިރު )
ޙަވާލުވެ އެ  ނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާހޮސްޕިޓަލުން ބޭ މަސައްކަތުގެ އިތުރަށް

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހޮސްޕިޓަލުން  މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޅި  ވަނ  އެ ލިޔުމުގައިބިނާކޮށް ކަމަށްވާތ އާއި އަދި ޕޮއިންޓް ދ ފައި  ދ ފައިވާ ލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް

، މުއްދަތެއް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތ އާއި ވ މާ މުއްދަތަށްކަމަށްވާތ އާއި ނަމަވެސް ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓި

މަ އެ ދެވިދާނެ ކަމަށްވާނަ  ބަލައިގެން ވަޒ ފާގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެތޯއާއި، ޕޮއިންޓް އ  ިލުޔަމށް 
ދެވިދާނެތޯ ސާފުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޅި މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް

( ސިޓ ގައި ބުނެފައިވަނ ، 2019ޖަނަވަރ   23) 188POD/123/2019/6ނަންބަރު  ލިޔުމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ
މުއްދަތުކަން އެނގެން އޮންނާތ އާއި،  އިވަރުގެ މަޤާމުގެލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކ  މެކޭނިކް ޑްރަ އެ

 ކޮށްފައިވާތ  އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނާނެކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ
ސެކިއުރިޓ  ނޯންނާތ އާއި، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވިޔަސް އެ މުއްދަތަކ  ކޮބައިކަން އެ ލިޔުމުން އެނގެން

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ 
ހޮސްޕިޓަލުން އަންގާފައިވާތ ، އެ  ހޮސްޕިޓަލަށް އެންގުމުން އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް އެ

އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން ސެކިއުރިޓ  އޮފިސަރުގެ  ހޮސްޕިޓަލުން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ
އުނިކުރުމުން  ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަމަށް ކަމަށްވާތ އާއި އެ ޕޮއިންޓް ވަޒ ފާއާގުޅޭ 

ލްތް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނ  އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަށްވާތ ، މިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ހެ
އެ ވަޒ ފާއިން އޭނާ  ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މިނިސްޓްރ އާއި

ހަމަޖައްސަން  ވަކިކޮށް )ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު އަދި ހަމަނުވޭ( އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް އެ ވަޒ ފާ
އަންގާ ވަޒ ފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި  ނަށްޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

ނަންބަރު  ދ ފައިވަނ  ކޮން މުވައްޒަފެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު  ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް

ހޮސްޕިޓަލްގެ ސ އެންބިއުލަންސްގެ  އަހަރު ކުރިން އެ 03ނުވަތަ  02މ ގެ 
 ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އޭނާ ވަޒ ފާއަށް އެދި މެކޭނިކް ޑްރައިވަރަކަށް

ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިއުރިޓ  ވަޒ ފާގައި އުޅުނުކަން އަންގައިދޭ  ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު
 ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ލިޔުމެއް
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
 އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ އިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްފަދަ

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދިނަމަވެސް، އެ  4ށް ތ.ވިލުފުށ  ސްކޫލްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދިނުމަ
 ފާޚާނާގެ ތަޅުމުން ފެން ނުހިނދުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމާއި، ފާޚާނާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރުވާފައިވަނ 

ކަންތައްތަކަކ  ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން  ހޮޅިލައިނާއި ޖަންކްޝަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށްވާތ އާއި މި
ފުރަތަމަ  ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތ އާއި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ފެށެންވާއިރަށް ނިންމަންޖެހޭ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައިދިނުމަށް ސްކޫލުން  3އުޅުނ  މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް 
މޫސުން ގޯސްވެ  މާ އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމުން،ދުވަސް ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނ  5އެދުމުން 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސާފުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ވިއްސާރަވެއްޖެނަމަ އިތުރު މުއްދަތު ލިބެންވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނި
ހުރި  ޖަންކްޝަނަކ  ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިވާފަދަ ގޮތަކަށް  ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާއާއި

އެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަން  ތަންތަން ކަމުގައިނުވާތ  މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ބުނުމުން
ދިޔައ ކަމަށް ވިލުފުށ  ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތ އާއި މިކަން  ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކޮށް

މަސައްކަތަށް  ވެސް އެނގޭތ އާއި، އެހެންކަމުން، މިއޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއިން  ހިނގ  މިގޮތަށްކަން 
ފޯނުން ގުޅައި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން  ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް

ރަން ސޮއިކު ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ކުރުމަށް ޙަވާލު ނުކުރާތ  އެއްބަސްވުމުގައި ހާޒިރުވުމަށް އެދުމުން،
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުން ފޯނަށް  ބޭނުންނުވާކަމަށް އޭނާ ބުނި ކަމަށާއި، ތިންވަނައަށް ކުޑައަގު

އަގަކ  މި މަސައްކަތަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު  ކަމަށާއި، ހަތަރުވަނަ ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ  ޖަވާބު ދ ފައިނުވާ
ކުރިން  ފައިނުވާ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތަކ  ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެވާހަކަދެކެވި އަގަކަށްވާތ  އޭނާއާ

މުއްދަތު ކުޑަވުމުން މި މަސައްކަތްކުރުމަށް  ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވެފައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ލިބިފައިވާ

 4ފަރާތުން  ތ.ވިލުފުށ  ސްކޫލްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް އެ ސްކޫލުގެ
 ފަރާތަކަށް ގުޅައި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަނުން ދ ފައިވާ 
 މަޢުލޫމާތުކަރުދާސްތަކުގައިވެސް އަދި އަނގަބަހުންވެސް މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ 

ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަންގައި  އެއް ފަރާތަކުން މުއްދަތުގެ ވާހަކަ ބުނެފައި ނެތުމުން 
އެތަނުން ބައެއް މަސައްކަތްތައް  މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތެއް ނުޖަހާ ކަމަށާއި،
ދިޔައިރު މަސައްކަތް ނިންމަން  އޭނާއަށް ލިބުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން 

 މަސައްކަތް  ޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައިވާ މުއްދަތުގައި 
ގޮތުގެ  ނުނިންމޭނެތ އާއި ޤުދުރަތ  ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ
ކަމަށާއި،  މާއްދާއެއް އެއްބަސްވުމުގައި ނެތުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރާ

އެހެން  ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގުމަކާ ނުލައި 
 ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް
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ވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ޙަ އޭގެތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފަރާތެއްގެ އަގު ހޯދައި 3އިތުރު 
ގައި  2019ޖަނަވަރ   09ގައި ކަމަށްވާއިރު  2019ޖަނަވަރ   07ކުރުވ  ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރ  

 ސްކޫލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިލުފުށ  ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތ އާއި އަދި އެކަން މަސައްކަތް ނިންމައި
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  މައްސަލަ ހުށައެޅި  ންނާއި އަދި މި މަސައްކަތް އޭނާއާލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެން އޮތުމު 
-)އެންޓި 2008/13އަގެއްގައިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ކުޑަ 

ން މި ފަދައި ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމާ،  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހުށަހަޅާފައިވަނ  ސްކޫލުން ދިން ފޯމެޓެއްގައިކަމަށް  މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްޓަކައި ކޯޓޭޝަން ހޯދިއިރު، ކޯޓޭޝަން
 ންމޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،މަސައްކަތް ނި ބެލެވޭތ އާއި، އެ ފޯމެޓުގައި

މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް  މަސައްކަތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު އަގުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ނިންމޭނެ
 ވެ.މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ތ.ވިލުފުށ  ސްކޫލަށް ވަނ  އަންގާފައެ ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  މި މައްސަލަ މިހާރުވަނ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
މައްސަލާގައި ބަޔާކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށްވާތ   ބުނެފައިވާތ އާއި އަދި 

މި  އެޅުމުގެ ލަފައަކަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާތ އާއި  ފިޔަވަޅުއޭނާއާމެދު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  މައްސަލައަކ  ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލު އެކުލެވޭ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މި މަްއސަލަ

ވަނަ  25 ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި ) 2008/13ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދުމަތަށް ދޭންޖެހޭ ޚި ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާ  2ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް  ފައިސާ، އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަކާނުލައި ކައުންސިލްގެ

ނަމުގައި އަމިއްލައަށް ސިޓ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އެފަރާތްތަކުގެ
ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުން އެފަދަ  ތައްޔާރުކޮށްގެން އެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާ

ފޮނުވާފައިނުވާކަން ބަޔާންކޮށް އެ އިދާރާއަށް  ގެ އިދާރާއަށް ސިޓ އެއް ކައުންސިލް
 ބުނާ މައްސަލަ. ސިޓ  ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މަސްނިމުމުން ޖަމާކުރުމަށް ޙާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދ ގެން އެމަހެއްގެ ފައިސާ  އެކަށ ގެންވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  ޤާނޫނު  މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި ސިޓ ގައި

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި،  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވާ ފަދައިން މި ނަންބަރުގައި  ކަ

 މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

 ކައުންސިލްގެ  ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް
 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ  2016ތިޖޫރ ގައި ބަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި، 

 )ނުވަދިހަ ތިން  -/93,550ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 
ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ އެ މުއައްސަސާތަކަށް ރައްދުނުކޮށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ ހުރިކަމަށް 

އެޕްރ ލްގެ  2019މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށާއި  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމައި
ނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި ކުރިން މަސައްކަތް މުޅިން ސިޓ ގައި  ނިންމުމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 2016ޚިދުމަތަށް  ކޮށްދެމުންދާ ކަރަންޓުގެށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރު
ސަތޭކަ  )ބާރަ މިލިޔަން ތިން  -/12,369,333ވަނަ އަހަރު ލިބެންޖެހޭ 

 2016ފަސްދޯލަސް ނުވަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ތިރ ސް ތިނެއް( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 
ތިން މިލިޔަން ނުވަ ސަތޭކަ ބާރަ ހާސް )-/3,912,028  އަހަރު ނިމުނުއިރު
 މައްސަލަ   ނުލިބި ހުރިކަމަށް ބުނާ އަށާވ ސް( ރުފިޔާ
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ފާސްވުމުން އެފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް ހިލޭ އެހ ގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  82ލާމަރުކަޒ  ޤާނޫނުގެ 
ކުރިއަށް  ދޫކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓްގެ ބާކ  ގޮތުގައި ކައުންސިލްތަކަށް

ޚަރަދުކުރެވެމުންކަމަށް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  އޮންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން އަންނަނ  
ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފޮނުވި ސިޓ ގައި

މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އިވާ ފަދައިން މި( ވަނަ ނަންބަރުގ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ކަ

ދޫކޮށްފައިވާ  ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި
ހުރިކަމަށް އެ  ގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކ   2016ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ފަންސަވ ސް  )ހަތަރު ސަތޭކަ  -/425,157އިދާރާގެ ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާ ޖުމްލަ 
އެކައުންޓަށް  ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތެއް( ރުފިޔާގެ ދައުލަތުގެ ބޭންކް

 މައްސަލަ  އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ 

51 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ  ލަފައަކަށް އެދި ވެލިދޫ  އެ ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތާމެދު 
ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ  ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް" ބިން ދޫކުރުމުގައި

ކަމަށް ނުވާތ އާއި، ބިން  އާ އެއްގޮތަށް " 2008 މާރޗް 01 -ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު 

ބ ްޗ  ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު އާޓިފިޝަލް ބ ޗާއި އެ
 ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ކުޅޭތަންތަނާއި ސާމާނުތައް ބަލަހައްޓައި އެތަނަށް 

 އަހަރު  20ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ޚަރަދާއި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް 
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ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތ އާއި، ކުއްޔަށް  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ދޫކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ 
 އެނޫން ގޮތަކަށް ދޫނުކުރެވޭނެތ އާއި، އެ ބިމުގައި އެއްވެސް މަސަްއކަތެއް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ބިމެއް

ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  ނުވާ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ ، އެފަށާފައި
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  ފަށާފައިނުވާނަމަ އެ ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން

123-B/297/2019/2 ަށް އެންގިފައިވާތ އާއި ނަމަވެސް، ވެލިދޫ ސިޓ ން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއ 
ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންގައިގެން އެ ބިން ސާފުކޮށް ކަންމުޑި އެޅުމަށް

ބިން ވަކިކުރާނަމަ ބިމުގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ކޮށްފައިވާ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު،
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، އެ ބިން  ވަނަ މާއްދާގައި  5ޝަރުޢ  ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  އްކަތަށްމަސަ

ފެންނާތ ، ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޝަރުޢ   ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް
ޤާނޫނު ނަންބަރު  .ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާ،ބަދަލުގެ ކަންތައް ނިންމުމަށް ނ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
 ލަކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

 ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އާޓިފިޝަލް ބ ޗް އިރުދެކުނު ސަރަޙައްދުން ދުވަހަށް ބަޔަކާ 
 ގެ ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި އެ ބިމަކ  ކުއްޔަށްދޭ  40×40

ލިޔުމުގެ  ބިމެއްކަމަށް ލިޔެފައިވާތ  ތަކުރާރުކޮށް އެކަމާ ސުވާލުކުރުމުންވެސް އެއ 
ތެރެއިން ފަރާތަކަށް  ރާތްތަކުގެ ކުށެއްކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ބިޑު ހުށަހެޅި ފަ 

ކަންމުޑި  މި ބިޑު ކާމިޔާބު ވެފައިވާތ  އެ ބިން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް 
އެގްރ މެންޓްގައި ސޮއިނުކުރެވެނ ސް  ޖެހުމަށް ކައުންސިލުން އޭނާއަށް އެންގުމުން

ކަންމުޑި ޖެހުމަށް ކައުންސިލްގެ  އެކަން ނުކުރާނެކަމަށް ބުނުމުން އެ ބިމުގައި
ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް، ކަންމުޑި ޖެހުމަށް  ރާއިން ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވާތ  އެއިދާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގުޅުމުން އިޢުލާނުގައި  ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގެނެސް
އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް  ކުށެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ 

 ބުނާ މައްސަލަ.

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވ ޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ސްޕޮޓް  އަށް އާންމުން 2019އްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބު ރަ
 ( އިޢުލާނ2019ާޖަނަވަރ   17) DC-2019/13(Aއެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު ނަންބަރު ) ތައްޔާރު ކުރުމަށް

މާކްސް  25ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް  މާކްސް އަދި ވ ޑިއޯ 30ގުޅިގެން ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި، ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް 
ނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުމާއި، މި  ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެދެބަޔަށް މާކްސްދޭނެ ބަޔަށް  2މިންގަ

ނޑެއް ނޑައަޅާފައި ނުވުމުން ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުން ބޭނުން ބަޔަކަށް ގިނައިން މާކްސް މާކްސްދޭނެ މިންގަ  ކަ
ކޮންމެ ސްޕޮޓަކަށް ދޭނެ  އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ސްޕޮޓް ހަދަންޖެހޭއިރު  14 އޮތަތ އާއި އަދި ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު

 5ކޮށްފައިނުވާތ  އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށް  މާކްސްއާއި މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން ބަޔާން

ހެދުމަށާއި  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން ޓްރޭނިންގ ވ ޑިއޯއެއް
އޯޑިއޯ އަދި  14ންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ރައްޔިއްތު

މަސައްކަތަށް  ވ ޑިއޯ ކްލިޕް ހެދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ދެ
މަޢުލޫމާތު  ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 10ޖުމްލަ 

ކަމަށާއި،  ނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަރުދާސް ބަދަލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ މި އިޢުލާ
މަސައްކަތެއްގެ  އަލުން މި މަސައްކަތް އިޢުލާނު ކުރިއިރު ކުރިން ތަފާތު ދެ

ލިބޭގޮތަށް  ގޮތުގައި ދެ ފަރާތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތް އިޢުލާނެއް އެއްފަރާތަށް
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ދުވަހުގެ  އަހަރު  1ރިބާގައި ހިމެނޭނ  މާކްސް ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ތަޖު 30ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް  މާކްސްއަށް މަދުކޮށް 
ކޮށްފައިވާއިރު ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމަނާނ  ކޮން  ތެރޭގައި އެފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްކަމަށް ބަޔާން

މިކަމުގެ ސަބަބުން  ބުނެދ ފައިނުވުމަކ  މިމަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް މަގުފަހިވާ އަދި ކަންތައްތަކެއްކަން 
ދިނުމުގައި ކޮންމެ ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ މިންގަނޑެްއ  ޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށްވާތ ، ޕޮއިންޓްކޮރަ

ނޑައަޅައި އަލުން ޤާނޫނު  ،ދަންނަވާ އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ކަ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. މި

ކުރިން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި   ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 
ބެލުމަށްފަހު ވަކި ފަރާތަކަށް މި ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރެވޭގޮތަށް  މަޢުލޫމާތުތަކަށް

ބަދަލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ބުނާ  މާކްސްދޭ އުޞޫލު
 މައްސަލަ.

 ހަމަޖެހިފައިވާލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ހިންގުމަށް  ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯން އެހ ގެ ގޮތުގައި
ޑިޒައިންކޮށް،  ގެ ދަށުން، މެރިން ރިސަރޗް ވެސެލްއެއް" އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މޯލްޑިވްސް ކްލ ން "

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން  މެނުފެކްޗަރކޮށް އަދި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
( އިޢުލާނުގައި ބިޑު 2018ސެޕްޓެމްބަރ  10) 13-K/13/2018/162(IUL) ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

ހުށަހަޅާ ތާރ ޚު  ގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސް، ބިޑު 2018އޮކްޓޯބަރު  15ތާރ ޚަކ   ހުށަހެޅަންޖެހޭ
ރަޖިސްޓްރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށް  އަށް ބަދަލުކޮށް، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2018ނޮވެމްބަރު  12

ގައި  2018އޮކްޓޯބަރު  10ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސް، އެ މިނިސްޓްރ އިން  ސަލައިގެމި މައް
ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުން ލަސްކުރެވިފައިވާ  ލިޔުމުގައި އެ އިޢުލާނާ " 1އެމެންޑްމެންޑް " ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ގައި  2018އޮކްޓޯބަރ  28ކޮށް، ތާރ ޚް އަންގާނެކަމަށް ބަޔާން ކަމަށާއި، ދެން ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް  2018ނޮވެމްބަރު  12ލިޔުމުގައި ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރ ޚަކ  " 3 އެމެންޑްމެންޑް"

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ލިޔުން،  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ވެބްސައިޓުގައި
އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ރަޖިސްޓްރ ވެފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވޭތޯ ބެލިބެލުމުން، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން  އިދިވެހި ސަރުކާރަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯން އެހ ގެ ގޮތުގަ
ގެ " އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މޯލްޑިވްސް ކްލ ން" ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ޑިޒައިންކޮށް، މެނުފެކްޗަރކޮށް އަދި  ދަށުން، މެރިން ރިސަރޗް ވެސެލްއެއް
މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 11ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،  ގައި 2018ޓެންބަރު ސެޕް 10ޓްރެޜަރ ން 
 ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް  ކުންފުންޏަކުން  ގައި  2018ސެޕްޓެންބަރު 

 ގައި ބިޑު ހުށަހަޅަން ދިޔުމުން  2018އޮކްޓޫބަރު  15ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށްފަހު 
 12ޓްރާންސިޝަނަލް ޕ ރިއެޑް ކަމަށްވާތ ، ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު 

 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  2018ވެންބަރު ނޮ
ފިނޭންސްގެ އޮފިޝަލުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެކުރިން 

 އެންގުމެއް އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ އިޢުލާނުގައި  އެފަދަ
ގެ ކުރިން ބިޑުގައި  2018ސެޕްޓެންބަރު  10ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެމިނިސްޓްރ ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމެންޑްމެންޑްތައް  ރަޖިސްޓްރ ވި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ވެބްސައިޓްއިން  ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރ ގެއިޢުލާނުގައި، މަސައްކަތާ ބެހޭ އެންމެހާ  ފޮނުވާފައިނުވިނަމަވެސް

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރ ން ނެރެފައިވާ  ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުންނާއި،
 ބިޑް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމެންޑްމެންތަކުގައި ބިޑު 

ހުށަހެޅުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން  ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރ  ވެފައިވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ބިޑު
ބޭރުގެ  ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުންނާއި  ގޮސްފައިނުވާކަން އެނގޭތ އާއި،

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފ  ދައްކާފައިވާކަން  ވާ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރ ވެ،ކުންފުނިތަކުން، ރަޖިސްޓްރ ވުމަށް ދ ފައި
ރަސ ދުތަކުންނާއި، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޝ ޓުންނާއި، އެމް.އެމް.އޭއިން  އެމިނިސްޓްރ ގެ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ

ކޮރަޕްޝަން -ޓިއެން ) 2008/13އ މެއިލުތަކުން އެނގެންއޮތުމުން، މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފޮނުވާފައިވާ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ވަނ  ނިންމާފައެވެ. މިމައްސަލަ މިހިސާބުން  ކަ

ގައި  2018ނޮވެންބަރު  12ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ރަޖިސްޓްރ 
ބިޑު ހުށަހަޅަން ދިޔުމުން ރަޖިސްޓްރ  ވުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގެ  އެ ކުންފުނިން

ރާތެއް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފަ 02ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިނުވާ  ތެރޭގައި
ކަމަށާއި، ބިޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ކުންފުނިތަކުން

ދައްކާފައިވާކަން ވެސް މިނިސްޓްރ ގެ އޮފިޝަލުންނަށް ކަށަވަރު  ފ 
 މަށް ބުނާ މައްސަލަ.ކަ ކޮށްދެވިފައިނުވާ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 13/2008މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަ ލަ މިހިސާބުން ނިންމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ން މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 MNU-CA-PAMD/2019/02ބޭނުންވެގެން އެ ޔުނިވަރސިޓ ގެ ނަންބަރު  ޓޯނަރ ކާރޓްރިޖު ހޯދަން

ނޑާފައިވަނ  އެސްޓިމޭޓްތައް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި  އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްތައް ކަ
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި،   ހާޒިރުގައި ނޫންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި،ފަރާތްތަކުގެ

އެ  ޖުމްލަ އަގުތައް އެ ލިސްޓުގައި އަތުން ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި، ޓައިޕުކުރުމަށްފަހު ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ 
ހުށަހެޅި ވަގުތު ނޫންކަމަށް  ށްފައިވަނ  އެސްޓިމޭޓްތައްލިސްޓު ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާތ ، އެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކޮ

ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރި ތާރ ޚް އެނގެން ނެތަތ އާއި، އެ އިޢުލާނާ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި، ކުންފުނިތަކުން އެ 

ނެތް( ހޯދަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ން ޓޯނަރ ކާރޓްރިޖު )ޢަދަދެއް
ފަރާތަކުން  04ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2019ބޭނުންވެގެން 

ހުށަހެޅި  ޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް ބިޑު ބި
ނޑާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކަ
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ނުވާތ އާއި، ބަޔާންކޮށްފައި  ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަން މާކްސް ދޭނެގޮތް  ގުޅިގެން 
އަހަރަށް އަދި  14އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓުދ ، އެއް ކުންފުންޏަށް  ތިން ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތުގައި ހޭދަވި އަހަރާ

 04އެންމެ  އަހަރަށް 18ޕޮއިންޓު ދ ފައިވާއިރު، އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް  10އަހަރަށް 12އެހެން ކުންފުންޏަކަށް 
މިހާތަނަށް " ހިމަނާފައިވާއިރު، ޤާބިލްކަމުގެ ބަޔަށް ބައިގައި ޤާބިލްކަންވެސްޕޮއިންޓު ދ ފައިވާތ އާއި، ތަޖުރިބާގެ 

ކަމާއި،  އަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނ  ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަކަށް" މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ކޮށްފައިވާ
ށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލް މިމަސައްކަތަށް ކޮ އެބަޔަށް ޕޮއިންޓު ދ ފައިވަނ  ކިހިނެއްކަމެއް އެނގެން ނެތަތ ،

ފަރާތްތަކުގެ  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ
ނޑައި އަގާއި މުއްދަތު އެނގޭނެހެން ލިޔެ ސޮއިކުރުމުގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސ  ހިސާބު  އެއް ހާޒިރުގައި ކަ

ޔުނިވަރސިޓ ގައި ވަނ   ޕޮއިންޓްދޭނެ އަސްލު ތަފްޞ ލް ބަޔާންކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ  އިވަޒަންކުރުމުގަ
 ދަންނަވާފައެވެ.

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރުނ ޗަރާއި ފިކްސްޗަރ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް  ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއަށް ބޭނުންވާ 

ރިވައިސްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރ  އޮފް  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން ޓެންޑަރކުރުމަށްޓަކައި ސްޕްސިފިކޭޝަން 
ގައި އެމިނިސްޓްރ ން އެ ޔުނިވަރސިޓ އަށް  2018ޑިސެންބަރު  05ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް 

ގުޅިގެން  ން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް، އަދި އިޢުލާނާބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެ އަންގާފައިވަނިކޮށް،
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެއް ކުންފުންޏަކުން  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮލިޓ ގެ ބަޔަށް

ބިލްކަމަށް ޤާ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިނުވާތ  އާއި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
ކުންފުނިންތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ލިޔުންތައް  ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާގޮތް އެނގެންނެތަތ  އާއި ބިޑްގައި 

ބޭނުންވާ  ފް މެޑިސިންއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ސްކޫލް އޮ 
ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ  ފަރުނ ޗަރާއި ފިކްސްޗަރ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް 
ޔުނިވަރސިޓ ން  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓ ން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ 
މިގޮތުން ވަކި  ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދަނ  މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި،

ކަރުދާސް  އްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހިމަނައިގެން މި ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތުފަރާތެ
 ފަހަރު އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް ބޮޑު އަގަކާއެކު ބިޑު 2ތައްޔާރުކޮށް 

 ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެއްބައެއް ކަމަށާއި، އެއ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ މުވައްޒަފެއްގެ 
 ކޭޝަން އަލުން މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، މި ބިޑްގެ ސްޕެސިފި

ރިވައިޒްކުރުމަށް ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެ ޔުނިވަރސިޓ އަށް އެންގިނަމަވެސް 
ބުނާ   ބ ލަން ބައިބައިކޮށްގެން އަންދާސ ހިސާބު ބަލައިގަންނަމުންދާ ކަމަށް މި
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ފަރާތަށް ބަދަލު  ނުބަލައި ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާތ  އެކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު  ށް ބެލެވޭތ  މިކަމަށްއައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަ

ގެންދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ގައި ވަނ   ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިޔަށް
 ދަންނަވާފައެވެ.

 މައްސަލަ.

ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 13/2008މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، ިމ މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމާ، ިއންދިރާގާނދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވޭޖް  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ރޑް ނަރުހުން )ދިވެހި ނަރުހުން( ހޯދުމަށް އެ މަސައްކަތްކު  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން  ރާނެ ރެޖިސްޓަ

 ނަރުހުން ލިބޭކަން   އާންމުގޮތެއްގައި ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް 
ރޑް ނަރުހުން ހޯދުމަ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި، އޭގެ ފަހުން ވޭޖް  ށް ދެއެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ އުޞޫލުން ރަޖިސްޓަ

( 2018ނޮވެމްބަރ  26) HR/IU/2018/94-137އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ނަންބަރު 
-137ލިބިފައިނުވާތ ، ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ނަރުހުން

HR/IU/2018/100 (12  2018ޑިސެމްބަރ) ްބިދޭސ  ނަރުހުން  އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަނުވަނ ސ
ކުރިއަށްގެންދަނ   ކުރިއަށް ގެންދާތ  ބިދޭސ ން ނަރުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ނަރުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ދިވެހި ނަރުހުން ނުލިބުމުންކަމަށް ބުނެވެން ނެތުމުން، ބިދޭސ  
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ ޚިލާފަށްކަން  109( ގެ 2014މިޝަނުގެ ގަވާއިދު )ކޮ ގެންދަނ  ސިވިލް ސަރވިސް
ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު،  ( އިޢުލާނ2018ްޑިސެމްބަރ  12) HR/IU/2018/100-137ފާހަގަކުރެވޭތ ، ނަންބަރު 

ލުގައި ވަނ  ގެންދިއުމަށް އިންދިރާގާނދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަ  ނަރުހުން ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް 
 ދަންނަވާފައެވެ.

އުޞޫލުން  އިންދިރާގާނދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް 
 މަސައްކަތްކުރާނެ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުން )ދިވެހި ނަރުހުން( ހޯދުމަށް އެ 
 ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓ  

 13:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2019ޖަނަވަރ   31ސުންގަޑިއަކ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
ވަޒ ފާއަކަށް ބިދޭސ ން ހޯދުމުގެ ކުރިން އެ ވަޒ ފާއަށް ދިވެހިން ހޯދުމަށް  ކަމަށާއި،

 ފަހަރު އިޢުލާނުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް  2
 ޖ .އެމް.އެޗްިއން ބިދޭސ  ބަޔާންކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނ ސް އައި.

 ނަރުހުން ހޯދަން އިންޓަވިއު ކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި  2018ޖުލައި  23ދ ފައިވާއިރު،  ޕްރޮމޯޝަން 03މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޖުމްލަ 
ތްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް، އެ ފަރާ 144ބާއްވާފައިވާ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

ކުންފުނ ގެ  ތަނުގެ ބޭރުން ސްޓާފުން ނަގައިގެން ވަކިވަކި ޒިންމާދާރު މަޤާމްތައް ދިނުމުން ރަނގަޅުކަމަށާއި، އަދި
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރާ މިންވަރާއި  ޕާފޯމަންސް ދަށްވާތ ، ކުންފުނ ގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތްކުރާ 

 ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، އެންމެ ފުރަތަމަ ޕާފޯރމަންސް ޗެކްކުރުމަށްފަހު
ޓާގެޓް ރ ޗްކޮށްފައިވާތ  އެފަރާތް  ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގެ ހެޑްއަކަށް ހުރި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭޝަން ހަމަވިއިރު،

ޓްގެ ހެޑް މަޤާމަށް ފަރާތެއްގެ ނަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަން ޕްރޮމޯޝަންއަށް އެލިޖިބަލް ވެފައިވާކަމަށާއި،
ކޮމިޓ އަްށ  މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭޝަން ޕ ރިއަޑްއަކަށް ބެލުމަށްފަހު އަލުން 03ޕާފޯމަންސް  ހުށަހަޅައި

ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން އަދި ކޮމްޕެނ ގެ ބޯޑު  އިވެލުއޭޝަންއާއެކު ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ
އަހަރުގެ ޕާރފޯމަންސް އަށް ބަލައިގެންކަން  09ނިންމާފައިވަނ  ވޭތުވެދިޔަ  ޝަން ދޭންސެކެޓްރ އަށް ޕްރޮމޯ

  ވަނަ   144  ގައި ބާއްވާފައިވާ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 2018ޖުލައި  23ކަމަށާއި،  ފާހަގަކުރެވޭ
 ނަންބަރު  ނިންމާފައިވާ  ގައި  2018  އޮކްޓޯބަރ  31  ފަހުން،  މަސް  03  ބައްދަލުވުމުގެ

FSM/COMP-BRD-2018/025  ،ްއިއްތިފާޤުން  ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ 06ބޯޑު ރިސޮލިއުޝަނުނ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖަރ ޖެނެރަލް  ފާސްކޮށްގެން، ކޮމްޕެނ  ސެކެޓްރ އާއި، ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް 

 ފަރާތަކަށް  03މުން، މި ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަ ގެ ލެވެލެއަށް 01މެނޭޖަރ ގްރޭޑް 
ހޯދާދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް  ޕްރޮމޯޝަން ދޭން ނިންމާފައިވަނ ، ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް

 މައްސަލައިގެ ތުހުމަތާއި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ބެލެވޭނެ ޖާގައެއްއޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި،
ފެންނަންނެތަތ ، މި މައްސަލާގައި  އ  ދަޢުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެއްކެއް ޤަރ ނާއެއްތަޙްޤ ޤުކޮށް، ޖިނާ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ވިގެންނުވާފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ

އެ ، ޗެއަރމަން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކުންފުނ ގެ 
މެނޭޖަރާއި ސޭލްސް އެންޑް  ކުންފުނ ގެ ސެކްރެޓަރ އާއި ހިއުމަން ރިސޯސް
ވަޢުދުވެފައިވާ ވާހަކަ އެ  މަށް ބުނެ މާކެޓިންގ ހެޑް ގާތުގައި ޕްރޮމޯޝަން ދޭނެކަ

މުވައްޒަފުން ކުރ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގާތުގައި ބުނެފައި އޮއްވައި ކުންފުނ ގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެ

 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ.  ކަ

މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގެންނެތަތ  އަދި އޭގެ ސަބަބުން
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ނެތަތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތު ހޯދެން 

ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ގެންދާއިރު، ކުރިން  މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ގޭސް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން ގޭސްފުޅި –
އިން ފެށިގެން  2011ޑިޕޮސިޓެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް، މެއި 

ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި،  ތަށްޑިޕޮސިޓުގެ ބަދަލުގައި ފުޅ ގެ އަގު ދައްކަންޖެހޭ ގޮ
އެކައުންޓަންޓް ގޭސް ގަންނަ  އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސިފަހުން، މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ޗ ފް 

ފައިސާ ތަނުގެ ސިސްޓަމަށްވެސް އަދި  އެޖެންޓުން ފުޅ ގެ އަގަށް ދައްކާ 
 ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެކައުންޓަށްވެސް ޖަމާކުރުމެއްނެތި އަމިއްލަ
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ކަންކުރަންވ  ގޮތެއްގެ ލަފާދ ފަޔަކަށް އެދުމުން،  ނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން މިމައްސަލާގައިމި
 ސަޕްލައިކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ ސްކްރ ން ޕްރޮޓެކްޓަރތައް މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓެބްލެޓްތަކާއެކު

ސެކްޝަންއިން އެ ސްކްރ ން  ޓ އެޑިޔުކޭޝަންއަށް ލިބިފައިނުވާތ ، މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އައި.
 އެއްޗެއްނޫންކަމަށް ލަފާދ ފައިވަތ އާއި އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮޓެކްޓަރތަކަކ  ކޮންމެހެން ބޭނުން

ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،  ނިންމާފައިވަނ  ވެލިއު އެޑިޝަންގެ ދަށުންކަމުގައި އެއްބަސްވުމާއެކުވާ 
އެއްބަސްވުމަކަށް  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާ ކުންފުންޏާ ދެމެދު އްސަލާގައިސްކްރ ން ޕްރޮޓެކްޓަރ މަ

ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި(  )ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ދުއިސައްތަ  750,299.50އާދެވެންދެން 
 ފެންނަކަމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ބާކ ހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިކޮމިޝަނަށް  ބިލުގައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު 

އަދި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭޝަންއަށް ލަފާ ދެވިފައިވާ ވާހަކަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގައި،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

މައްސަލަ  ޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކޮރަޕް ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 
 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ދަށުން  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުންފުންޏަކާ 

ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރ ން އެދިފައިވާ  ދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓާޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެން 
އެ   ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ސާމާނު ޓެބްލެޓާއި އެއާ 71,400ޢަދަދަށް 

މިހާތަނަށް އެ  ކުންފުނިން ސަޕްލައި ކޮށްދ ފައި ވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް
ށްފައި ދޫކޮ  މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިލްތަކަށް އެ މިނިސްޓްރ ން ފައިސާ

ލަސްކުރަމުން ދަނ  އެ  ނުވާކަމަށާއި، މި މަސައްކަތުގެ ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސް ކުރުން
މިނިސްޓްރ ގެ ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގެ ހެޑްގެ ޒާތ  މަންފާއަކަށް ނުވަތަ އެހެން 

ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ޙައްލުވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް  ފަރާތަކަށް މަންފާ
 ނާ މައްސަލަ.ކަމަށް ބު ފެންމަތިކޮށްގެން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާކްސްދޭނެ ގޮތްތަކުގައި  ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމުން،  މާކްސް ލިބޭނެކަމަށް 30" ކުރުމަށް މިހާރު ހޯދައިފައިވާ ތަކެއްޗަށް މަސައްކަތް"

 މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވުމަށް އޮތް ނަމަވެސް މިފަދަ މިހާރު ތަކެތި ހޯދާފައިނެތް 
ށ( ގައި ބުނެފައިވާފަދައިން ) ގެ 10.02ހުރަހެއްކަމަށް ފެންނާތ ، މިކަމަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ންނާތ ، މިހާތަނަށް އިވެލުއޭޓުކޮށް އަދި އޮތްކަމެއްކަމަށް ފެ  ވަކިބަޔަކަށް ބައިވެރިވުން މަނާކުރާގޮތަށް ގޮތަށް 
ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން  އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތ ، ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް މިހާރު އެއްވެސް ބިމެއް

ތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތ ން ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާ ބާޠިލުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި 
ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް  ހަމަހަމަކަމާއި ހާމަކަންބޮޑު ވާދަވެރި އިޤުތިޞާދ ގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި  މެދުގައި 

އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެންދެވޭނެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13

މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 
 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

އއ.ތޮއްޑޫ  އއ.ތޮއްޑޫން ވިޔަފާރ ގެ ބޭނުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް
ދޫކުރުމަށް އެ  ންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުއްޔަށްކައު

މަގުފަހިވާ  ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް
 ކަންކަން ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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( 2018އޮކްޓޫބަރު  07) C3/415/2018/18-123 މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު ނަންބަރު
އަދި  އިދާރާއަށް އެންގިއެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެއިދާރާއިން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާތ ، ސިޓ ން ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލް

( 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައް

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ވަނ  ނިންމާފައެވެ. ކަ

ނަންބަރު   އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  2016ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
FIN-2018-23(D)  (01  ުރިޕޯޓުގައި 2018މާރިޗ ) " ިއޮޑިޓްގައ
ވަނަ  2ސުރުޙ ގެ " ދިންގޮތް ސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާފާހަގަކުރެވުނު މައް

ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކަށ ގެންވާ  ނަންބަރުގައިވާ ކުލ  ބިންތަކުން ލިބެންޖެހޭ
 ބުނާ މައްސަ  މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް
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މައްސަލަައކ  މި  ހަމަޖެއްސިމ ހެއްގެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު  ގެ ވަގުތ  މަސައްކަތު" އަމަލް މިސްކިތް" ހއ. ބާރަށު
 ގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި، އަދި އެ މަްއސަލަ  2018-368ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

 އޭޕްރ ލް ނުވަތަ މެއި ހިސާބުގައި  2018  އަށް " އަމަލް މިސްކިތް" ހއ.ބާރަށު
ސައްކަތު މ ހެއްގެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ނަގާފައި އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ވަގުތ  މަ

63 



 

46 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ލިޔުމެއްވެސް  ނިންމާފައިވަނ  ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައިގެންކަމަށްވުމާއެކު،
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން ތުހުމަތުކުރާފަދަ ކަމެއް މިކަމުގައި ށް ބަލާއިރު،ނެތްކަމަށާއި، އެ ލިޔުންތަކަ

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ. ހިނގައިފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތ  މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން 

ހުށަހެޅުމުން އެކަމާ  ވާކަމަށާއި، މި މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް
ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމުން  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ހއ.ބާރަށު 

 އެ ވެރިޔާ އާ ދެމ ހުން ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައ ސް އާއި ޒިންމާދާރު 
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް  ވަޒ ފާއަކ  އިޢުލާނުކޮށްގެން 

ފޯރުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، މިކަން އެ އިދާރާގެ  ދެއްކުމަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތުތަކެއް
ކަމަށާއި، އަދިވެސް މި މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު  ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭ

ދެފިނަމަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދޭނެ ކަމަށް ބުނާ އެ  ހޯދުމަށް އެ އިދާރާގައި
 މައްސަލަ.

ގައި މައްސަލައިގައި  2012އޮކްޓޯބަރ  15މިމައްސަލާގައި ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު 
ރިޒޯޓުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ

ތަރައްޤ ކުރާނެ ފަރާތެއް  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި، ތަރައްޤ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ކ.ދިއްފުށި ފަޅު ގޮތުގައި
އޮތްނަމަވެސް އެ ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަލުން  ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން

ބާތިލްކޮށްފައިވާކަމާއި ެއ  ޓޫރިޒަމްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އިޢުލާންކުރިއިރު އެ ފަރާތާ މިނިސްޓްރ  އޮފް
ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް  ފަރާތަށް އެފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރު އެފަޅު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވުމުގައިއޮތްނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައިވަނ  އެއްބަސް ގެންގޮސްފައިވާކަން އެނގެން
އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ކުލި ދައްކާފައި ނުވާތ ކަން  މުއްދަތުގައި ރިޒޯޓް ތަރައްޤ ކޮށް ނިންމާފައި ނުވާތ އާއި

 އަދި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައިވަނ  އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުންވެސް އެގޮތަށް  އެނގެން އޮންނަކަމާއި
 ލަފާދ ގެން ކަމާއި

އޮފް ޓޫރިޒަމްއަށް މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި އެފަރާތާ  ބަސްވުން ބާތިލްކުރިފަހުން، އެނާގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރ އެއް
އެފަޅުގެ  ޓޫރިޒަމްއާ ދެމެދު އެމެންޑެޑް އެންޑް ރ ސްޓޭޓެޑް އެގްރ މަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށް މިނިސްޓްރ  އޮފް 

 88-PS/88/2018/37(IUL)  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު
ނޑު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  އިޢުލާނުން ކ.ދިއްފުށ  ފަޅުގައި ހިއްކަމުންދާ ފަސްގަ
ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އެއ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ވަކި ފަރާތަކާ  އާންމުކޮށް

އެ ފަރާތަށް  އަހަރުގެ މުއްދަތަށް 50މެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދެ
ނޑެއް ކަމަށާއި،  ކުއްޔަށް ދ ފައިވާ އަދި އެފަރާތުގެ ހަރަދުގައި ހިއްކަމުންދާ ފަސްގަ
ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ  އަދި އެމަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނ  ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ގެން ކަމަށާއި، މިކަމާގުޅޭހޯދައިގެން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށް
މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް  އެމިނިސްޓްރ އަށް ފޮނުވާފައިވާ އެއްވެސް ސިޓ އަކަށް އަދި

 ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެފަދަ އެގްރ މަންޓެއް މިނިސްޓްރ   ށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސްކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕ ރިއަޑްވެސް އިތުރުކޮށްދ ފައިވާކަމަ
މައްސަލަ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ފެންނަން ނެތްކަމާއި އެ

ޅު ކުއްޔަށް އެފަ ހުށަހެޅުމުންވެސް އެފަދަ ލިޔުމެއް ވުޖޫދުގައި އޮތްކަމަށް ނުދައްކާކަމަށާއި އަދި ސަރވިސަސްއަށް
 ތަހްޤ ޤުގައި ސުވާލުކުރުމުން އެފަރާތުން އެފަދަ ލިޔުމެއް  ހިފާފައިވާ ފަރާތާ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ

ފާހަގަކުރެވޭތ  އެމެންޑެޑް  ފޯރުކޮށްދ ފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލސް ސަރވިސަސްއިންވެސް ބުނެފައިވާކަން
އޭނާގެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގައި އެއްވެސް އަސްލެއް  ކުރިކަމަށް އެންޑް ރ ސްޓޭޓެޑް އެގްރިމަންޓެއްގައި ސޮއި

ނަގާފައިވާ  ބެލެވެން ނެތުމުންނާއި އޭނާއަށް އެފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނ  އެފަޅު ކުރިން ކުއްޔަށް އޮތްކަމަށް
ވާ ހުރިހާކަމެއް ފަހުން ހައްޤުތަކަކާ އެފަޅާ ގުޅިގެން ކުރަން މަތިކޮށްފައި ފަރާތަށް އެފަޅާ ގުޅިގެން ދ ފައިވާ ހުރިހާ

ނުދައްކާނަމަ އަދި  ކުއްޔަށް ނެގި ފަރާތަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކަމާއި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ކުލި
ނުނިމިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރެވޭނެކަމަށް  އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް ރިޒޯޓް ތަރައްޤ ކޮށް

ޚިލާފުވުމުގެ  އިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، އެ އެއްބަސްވުމާ ދޫކުރުމަށް ވެފަ ކ.ދިއްފުށިފަޅު ކުއްޔަށް 
އޮތްކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި އެ އެއްބަސްވުން  ސަބަބުން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމަކ  އޭގައި މައްސަލައެއް

 ރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުމަކ  ވަކި ފަ  ބާތިލްކުރިފަހުން ކ.ދިއްފުށި
މިމައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށް  ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިކަމެއްކަމަށް ބެލެވެންނެތްކަމާއި އަދި

 ދޫކުރުމަށް އަލުން ހުޅުވާލާފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ބަލާއިރުވެސް އެ ފަޅު ކުއްޔަށް
-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ ، ޤާނޫނުހޯދާދިނުމުގެ ނިޔަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލައެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ވަނ    ކަ

 ނިންމާފައެވެ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބާ  2018މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ފަރާތަކުން ސ ވ  ހޯދައިގެން، ހިތަދޫ ޕޯޓް  26ދިމާކޮށް ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން އިޢުލާންކުރެމެއްނެތި، 

ލިމިޓެޑްގައި މ ޓިންގއެއް ބޭއްވުމަށްފަހު އެ މ ޓިންގގައި އެފަރާތްތަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އަނގަބަހުން 
 ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ޔުނ ފޯމް އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ސ ވ  ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ އަންގައި، ހިތަދޫ 

އާރް ސިސްޓަމަށް .ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގައި އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެޗް
 އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޮފ ހަށް ފަރާތެއް ފިޔަވައި  07އެންޓަރކޮށްފައިވ ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން 

 ދުވަހުކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި، 01ފަރާތުންވެސް އޮފ ހަށް ޙާޟިރުވެފައިވަނ   07ޙާޟިރުވެފައިނުވާއިރު، އެ 

ފަރާތެއް ހިމެނޭގޮތަށް ލިސްޓެްއ  17ފަރާތުގެ ތެރެއިން  26ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއަށް ސ ވ  ހުށަހަޅާފައިވާ 
 200.00ހެދުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް ދުވަހު މުސާރައަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި ދުވަހު މުސާރައަށްވާ 

ރުފިޔާ އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްއެދި، ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އިސް ( ދުއިސައްތަ)
އާރް މެނޭޖަރއަށް މެމޯ ފޮނުވާފައިވ ނަމަވެސް، ހިތަދޫ ޕޯޓް .ންފުނ ގެ އެސިސްޓެންޓް އެޗްފަރާތަކުން އެ ކު

 ،ލިމިޓެޑްއިން އެ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި
 

ފަރާތުގެ ތެރެއިން  26 ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ސ ވ  ހޯދައިގެން ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިނުވާތ އާއި އަދި އެއިން އެއްވެސް 

 ފަރާތަކުން ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ވަޒ ފާއަށް މިހާރު ނުނިކުންނަކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި،

އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު، ެއ  3އެކުންފުނިން ޒަފުން ހޯދުމަށްޓަކައި ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ވަޒ ފާއަށް މުވައް
ފަރާތަކުން ވަޒ ފާއަށް އެދި ސިޓ  ހުށަހަޅާފައިވ ނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  12އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން 

 ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދ ފައިވާކަން އެނގެންނެތަތ ،

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގެ 2018އައްޑޫ ސިޓ  ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން 
ވ  ހޯދައިގެން ބަޔަކަށް ވަޒ ފާ ސ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި 

ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބަލައި އެފަރާތްތަކުން 
( ގައި  2018ސެޕްޓެންބަރު  20ލަފާކުރެވޭގޮތުން )ޒިރުވި ދުވަހު ކުންފުންޏަށް ހާ

އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
އެފަރާތްތަކާ އެއްވެސް އިންޓަވިއުއެއް ކުރިކަން ކުންފުނ ގެ އެޗްއާރު 

ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އަދި ވަޒ ފާ 
އެފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގައި ސިސްޓަމަށް އެޑްކޮށް ޔުނިފޯމް 
ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތައް 

 .ވަޒ ފާއަށް ނުނިކުންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

65 
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ދުވަސްވަރު އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ސ ވ  ހޯދައިގެން ހިތަދޫ ޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބު 2018

ލިމިޓެޑްގެ ވަޒ ފާއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށްޓަކައި ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އިސް ފަރާތަކުން 
ށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަ

 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008 ހެއްކާއި، ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި  .ންމ އެވެއެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

އަތޮޅު ތައުލ މ  މަރުކަޒުން ވަކި .ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގއމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
ފަރާތަކުން މުދާ ގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި، މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދަށް 

ވ ނަމަވެސް، ކޯޓޭޝަން ހަމަކޮށްފައި  02ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު  03ފެއްތުމަށްޓަކައި 
ފިހާރަތަކަށް ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން އެ ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލައަށް، ފިހާރަތަކުގެ ނަމުގައި 

 ކޯޓޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެން އޮންނާތ އާއި،

ބަހުންނާއި، ތަޙްޤ ޤަށް ހޯދާފައިވާ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ތަޙްޤ ޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތަތްކުގެ
ލިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރި ކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ 

ނޑައެޅިގެން ކޮންފަރާތަކުންކަން ތަޙްޤ ޤަށް ދެނެގަނެވިފައިނުވާތ އާއި،  ލިޔުންތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނ  ކަ

އަތޮޅު ތައުލ މ  މަރުކަޒަށް މުދާ ގަނެފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއެކު ހިމެނޭ .ހަރު ގއވަނަ އަ 2015
ކޯޓޭޝަންތަކުގައި މުދަލުގެ ޑިސްކްރިޕްޝަން ފުރިހަމައަށް ހިމަނާފައިނެތުމުން، ސ ދާ އެ ވައްތަރުގެ މުދާތައް 

 3ވަނަ އަހަރު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒަށް  2015
ތިރ ސްހާސް ދުއިސައްތަ ) 30263.00ޕޭމެންޓް ވައުޗަރަކުން ގަނެފައިވާ ޖުމުލަ 

ރުފިޔާގެ ހަރުމުދާ ގަތުމަށް ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ( ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް
ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނާ ތިން  އަމިއްލަ ފިހާރައަކުންއިވާއިރު މ ގެ ތެރެއިން ހޯދާފަ

ކޯޓޭޝަނަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިގޮތުން 
ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ޖުމުލައަށް ބަދަލު ގެނެސް އަދި ތަފާތު ތިނެއްޗެއް ގަނެފައިވާއިރު 

އި ވަނ  އެއް ނަންބަރެއްކަން ތިން ކޯޓޭޝަނުގައިވެސް ތަކެތ ގެ ކޯޑުކަމުގަ
ފާހަގަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، މި ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ހުރި އައިޓަމް ކޯޑުތަކަކ  އެހެން 

އަދި މ ގެ . މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފިހާރައިން އައިޓަމްތަކެއްގެ ކޯޑުކަމަށް
ކެތި އިތުރުން މި ތަކެތި ގަތުމަށް ހަދާފައިވާ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމާއި ތަ

ބަލައިގަތްކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު އެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް 
  .ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ލިޔުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޢަމަލު  މި މައްސަލައިގައި ސައްަޙނޫން ،ބާޒާރުގައި ހުރި އަގުތައް ބެލެންނެތުމުންނާއި
އަތޮޅު ތައުލ މ  މަރުކަޒުގެ ކޮން މުވައްޒަފެއްކަން .ހިމެނޭކަމަށްވ ނަމަވެސް، އެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނ  ގއ

ތަހްޤ ޤަށް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުންނާއި، ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތަކ  ކޮބައިކަން ނޭނގޭ ހިނދު، އެ 
 ،މުދާ ގަނެފައިވާ ފިހާރަތަކާހުރި ގުޅުމެއް ދެނެގަނެވިފައިނުވާތ އާއިފަރާތަކާއި، 

މި މައްސަލައިގައި ނާޖާއިޒް މަްނފާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދ ފައިވާކަން ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެްއ 
ލެއް މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަ ،ހިންގާފައިވާކަން އެނގޭ މިންވަރަށް ހެކިލިބިފައިނުވާތ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 13/2008ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހުއްޖަތެއް ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ޤާނޫނު

 .ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

 

ހިންނަވަރު .ޅ، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ސ ، .އެސް .މަޤާމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ކުރިމަތިލިއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ އެސް އިންޖ ނުގޭގެ ޓެކްނ ޝަނެއްގެ

އ  އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަކ  ޞައްޙަ ސެޓްފިކެޓްތަކެއް ނޫންކަން .ސ .އ  އަދި ޖ .އެސް.ސ .ޖ .އައި
ވާ އަސްލު ނަތ ޖާތަކަށް ބަލާއިރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަނުން ލިބިފައިވާ، އޭނާއަށް ލިބިފައި

އެނގެން އޮތްހިނދު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެންބަރަކު އެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު 
ޖަހައި ސޮއިކުރިއިރު، ސޮއިކުރި ކޮޕ އަކ  އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހެޅި އަސްލު ސެޓްފިކެޓްތަކާ އެއްގޮތް 

ނޑު ޖެހިއިރު ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ކޮޕ ގައި އެއްވެސް ކޮޕ ތަކެއްކަ މަށާއި، އެގޮތުން އަސްލާ އެއްގޮތް ތައްގަ
ތަފާތެއްހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ބުނެފައިވާއިރު، މި 

ނޑު ޖެހުމަށް ހުށަ ހަޅާފައިވަނ  ފޯޖް ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކެއްކަމަށް މައްސަލާގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަ
ޝައްކު ކުރެވުނުނަމަވެސް، އިންޖ ނުގޭގައި ހުރި ލިޔުންތައް ވަގަށް ނަގާފައިވާތ އާއި، ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނ  

ހިންނަވަރުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ނަރުދަމާ .ފަރާތުން، ޅ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ
ޓެކްނ ޝަން އެސިސްޓެންޓެއްގެ  ވަނަ ދުވަހު  2012ޑިސެމްބަރ  21ނިޒާމަށް 

މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ފަރާތް އެ ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 
އ  ޢިމްތިހާނުގެ .އެސް.ސ .ޖ .ސ  ޢިމްތިހާންގެ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި އައި.އެސް.އެސް

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިޒަލްޓްސް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭތ  އެކަން 
ހިންނަވަރު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒަށް ސިޓ  ފޮނުވައިގެން މިދެންނެވި .ޅބެލުމަށް 

ލިޔުންތަކަކ  ސައްޙަލިޔުންތަކެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެސްކޫލުން ޖަވާބު 
ބަލަން އުޅޭތ  އެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިމައްސަލަ 

ގެ ރެކޯޑްސް ފައިލް އެ އޮފ ސް ހިންނަވަރު އިންޖ ނުގޭގައި ހުރި މި މުވައްޒަފު.ޅ
ފަޅާލައި ވަގަށްނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕ ގައި 

ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެއ  އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށް ނަގާފައިވާ .ޅ
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ވަނަ އަހަރު ކަމުގައިވާތ ، ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ދުވަސްވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މި މައްސަލައިގައި 2010
 ، ޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް މިހާރު ހެކި ލިބިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތ ކޮރަޕް

 .މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ

ސެޓްފިކެޓްތައް ކަމުގައި އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށް ސްޓޭމްޕް 
 އަދި މިސެޓްފިކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ޖަހާފައިވާކަމަށާއި

ފައިދާތަކެއް އިތުރަށް ނަގާފާނެކަމަށް ފެންނާތ އާއެކު މި ސެޓްފިކެޓްތައް އެއ  އޭގެ 
ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސްޓޭމްޕްޖެހި ސަބަބު .އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ޅ

 . އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަބައްލަވާ މިމައްސަލަ ތަޙްޤ ގު ކޮށްދެއްވުމަށް

ނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމަކާއި .މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ތ ކަ
ވަނަ 2011ސްކޫލުގެ ވަށާ ފާރު މަރާމާތުކުރުމަށާއި، އަދި ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ލާންތަކުގެ ތެރެއިން، އެސްކޫލުގެ ވަށާފާރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ އަހަރު ކުރި އިޢު
ނޫންކަން  ގެ ކުންފުންޏަށްމަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، އޭރުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފިރިމ ހާ

ވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުން އެނގެން ތަހުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ތަހުޤ ޤަށް ބަޔާން ނަގާފައި
ޙަވާލުކުރި ( ފާހަނާ މަރާމާތުކުރުމާއި ވަށާފާރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް)މި ދެ މަސައްކަތް   ،އޮތަތ އާއި

ފަރާތާއި އޭނާއި ދެމެދު އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަން ތަޙްޤ ޤަށްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، ކްލާސްރޫމް 
ނޑޫދޫ އިންވެސްޓްމެންޓާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެސްކޫލުގެ ބިޑް އިމާރާތް  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރިއަލް ކަ

އެކުންފުނި  އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ އިން ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތަކ 
ވެރިވެފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ބަޔާންދިން އެކޮމެޓ ގެ ކަމަށްވާތ އާއި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ބައި

ޕްރިންސިޕަލް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ ފިރިމ ހާގެ  ،މެންބަރުގެ ބަހުން އެނގެން ނެތަތ އާއި
ޤ ޤަށް ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓްއަށް މަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ތަޙު

ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން-އެންޓި)، 13/2008ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ  1ގެ ( ހ)

ނޑައަޅާ މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑޫދޫ ސްކޫލުގައި، .ތ ހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ލައިބްރަރ  ވަނަ އަ 2010ކަ
ކްލާސްރޫމްއަކާއި، ސްކޫލުގެ ވަށާފާރު މަރާމާތުކުރުމަށާއި، އަދި ސްކޫލުގެ ފާޚާނާ 
މަރާމާތުކުރުމަށް އެސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެމަސައްކަތް 
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެސްކޫލުގެ އޭރުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފިރިމ ހާގެ 

ށްކަމަށާއި، މިމަސައްކަތް އެފަރާތުން ނިންމާފައިވަނ  އެމަސައްކަތް ކުންފުންޏަ
ދުވަސް ފަހުން ކަމަށާއި، މަސައްކަތުގެ  91ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ 

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިންމައިފިނަމަ،  އެގްރިމެންޓުގައި، ކަ
ނޑޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ފައިވ ނަމަވެސް، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ކެ

ފަހަރެއްގެމަތިން މުއްދަތު  2އެމަސައްކަތުގެ މުއްދަތުން ލަސްވ  ދުވަސްތަކަށް 
ނޑާފައިނުވާ ކަމަށް  އިތުރުކޮށްދ ފައިވާއިރު، އޭނާގެ އަތުން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ކަ

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑައަޅާފައިވާ .ތ އެކުންފުންޏާއި ނޑޫދޫ ސްކޫލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަ ކަ
ރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖޫ ،ދުވަސް ފަހުން މަސައްކަތް ނިންމާފައިވ ނަމަވެސް 80ތާރ ޚަށްވުރެ 

ނޑާފައިނުވާއިރު ކަނޑޫދޫ .ތ)ޤަށް ލިބިފައިވަނ  ކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤ  ، އެއްބަސްވުމުގައިވާފަދައިން ފައިސާ ކަ
މި މަސައްކަތާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް ( ސްކޫލްއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުން މިހާރު ސްކޫލުގައި ފެންނަން ހުރި 

ލިޔުންތައްކަމަށްވެފައި، ތަހުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިންކަން އެނގެން 
ދުވަހަށް އެކަނި ކަމަށްވ އިރު، އޭގެ ފަހުން ވެސް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެފަރާތުން  24އޮތ  

ލިޔުމުން މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަން ތަހުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ދޭހަވި ނަމަވެސް ސ ދާ މުއްދަތު 
އި، މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އިތުރުކޮށްދިންކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ތަހުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ އާ

ފަހު ޕޭމެންޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތެއްގެ ގޮތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނ  އެސްކޫލްގެ އޭރުގެ ޑެޕިއުޓ  
ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އޭރުގެ ޕްރިންސިޕަލް އޭނާ  ނިނުކޮށް އެކުންފުންޏަށްޕްރިންސިޕަލް ކަމަށްވ އިރު، ޖޫރިމަނާ އު

ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާނ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް  އެކުންފުންޏަށް ފައިނުވާކަމަށާއި، ގާތު ބުނެ
ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލް ތަހުޤ ޤަށް ދ ފައިވާ ( ނަމަވެސް އެފަދަ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވޭ )

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރ ޚަށް މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތް ނިންމު، ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާތ  މަށް ކަ
ނޑަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އުނިނުކޮށް  ފައިސާ ދިނުމުގައި އެ ސްކޫލްގެ އޭރުގެ  އެކުންފުންޏަށްނުނިންމުމުން ކަ

ާޤޫނުނ ، ޕްރިންސިޕަލް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ތަހުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ 

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

 .މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ

ކް ސަމިޓް ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސާ ސާކް ސަމިޓް ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ އިމަޖެންސ އެއްގައި ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓުން 
ކުގެ އެކަމަޑޭޝަން އިވެކުއޭޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަރާތްތަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިމަޖެންސ އެއްގައި ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓުން އިވެކުއޭޓްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަރާތްތަކުގެ އެކަމަޑޭޝަން 
ގޭގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ ގެތައް ގަތުމުގެ ހުއްދަ  4ގަމުގައި ބެހެއްޓި .ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ސ
ންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް، އެ ގެތަށް ހޯދުމުގެ ގަވާއިދުން ހޯދައިގެން ނޫ

ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  ސާކްސަމިޓުގެ ސެކިއުރިޓ  ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށްމަސައްކަތް 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން 

ސެކިއުރިޓ އަށް ދ ފައިވާ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 
ވަނަ  17"ހަވާލުކޮށްފައިވަނ   އެކުންފުންޏަށް އެނގެންއޮންނާތ އާއި، އެގޮތުން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް

އް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ސާކް ސަމިޓުގެ ސެކިއުރިޓ  ކަންތަ
އެ މަސައްކަތް ، އަދި ހަމައެހެންމެ. އާ އެއްގޮތަށްކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ" އުޞޫލް 

ނެފައިވުމާއެކު އެއްބަސްވުން ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނުނިމޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބު 26ޙަވާލުކުރިތާ 
ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ) 358,950.15ބާތިލްކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދ ފައިވާ 

ރުފިޔާ އަނބުރާ ލިބިފައިނުވަނ  އެޑްވާންސް ( އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަ ރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި
 ފައިސާ ދިނުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ގެރެންޓ އެއް ނުހޯދައި އެޑްވާންސް

 15އެޑްވާންސް ފައިސާ ދ ފައިވަނ  އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  އެކުންފުންޏަށް، ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް
 މަސައްކަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 8.23އިންސައްތަކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ތަތ އާއި، އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަނުވާގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވިދާނެކަން އެނގެން އޮ 15ޖުމްލަ އަގުގެ 
އެޑްވާންސް ފައިސާދިނުމުގެ ކުރިން އެޑްވާންސް ގެރެންޓ  ހޯދުމަކ  އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކާއި 

އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، ލާޒިމްކުރާކަމެއްނޫންކަން އެނގެން އޮތަތ އާއިގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކުރުން 
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ކްލޯރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް 

އަށް އެކުންފުނިން ސެކިއުރިޓ އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ފައިސާއަކ  އެ މިނިސްޓްރ 

ގަނެފައިވަނ  ( ރާވާގެ )ގެ 4ގަމުގައި ބެހެއްޓުނު .ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ސ
އެގެތައް ގަތުމުގެ ހުއްދަ ގަވާއިދުން ހޯދައިގެން ނޫންކަމަށާއި، އެގެތައް ގަތުމަށް 

ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސްގެ  ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ) 358،959.15ގޮތުގައި 

އެކުންފުންޏާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ( ފަންސާސް ނުވަރުފިޔާ ފަނަރަލާރި 
ދުވަހުގެތެރޭގައި އެމަސައްކަތް  26މިމަސައްކަތް އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރިތާ 

ނުނިމޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވުމާއިއެކު އެއްބަސްވުން 
ބާތިލްކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެޑްވާންސް ގެރެންޓ އެއް ނުހޯދައި އެޑްވާންސް ފައިސާ 

 .ދިނުމުގެ ސަބަބުން އެޑްވާންސް ފައިސާ ނުލިބިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަނބުރާދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން އެނގެން އޮތަތ އާއި، އަދި އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސް 
ން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ ން އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަ

އެޑްވާންސް ގެރެންޓ އެއް ހޯދުމަކާނުލައި އެޑްވާންސް ފައިސާދ ފައިވަނ  ވަކި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުން، 
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަ ނެތުމުން، އެ މަސައްކަތް 

ޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހަވާލުކުރުމުގައާއި އަދި އެ މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާ
ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެން ނެތަތަތ  މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 13/2008ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ސާބިތުނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ޤާނޫނު

 .ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ

ވޭވަށު .މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މ
އިލާ ޓެކްނ ޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް ވަޒ ފާއަށް ހުޅުވަ 01އޮފިސަރު އަދި  01ސުޕަވައިޒަރާއި،  01ބްރާންޗަށް 
ފަރާތަކ ވެސް އެ ވަޒ ފާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  03އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޮށްފައިވާ 

ކަށ ގެންވާ ފަރާތްތައް ނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމުތަކަށް އެންމެ އެ
އެ ފަރާތްތައް އެ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ކޮން ފަރާތަކުން ކޮން އުޞޫލަކުން ކިހިނެއްތޯ ، ފާހަގަކުރެވޭތ 

ލިމިޓެޑަށް ބެލުމަށް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ގޮސްގެން ލިބިފައިނުވާތ އާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރާ ޙަވާލާދ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން -ފޮނުވި އެންޓި 
 އަމުރުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް އެ ކުންފުނިން ފެންނަން ލިމިޓެޑުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ގައި، އެ

 ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި،

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މ.ވޭވަށު އިންޖ ނުގޭގެ ހުސްވެފައިވާ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން 
 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ޓެކްނ ޝަނެއްގެ ވަޒ ފާއަށް 

ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވާފައިވަނ  އެ ވަޒ ފާތަކަށް 
އެންމެ އެކަށ ގެންވާ މ ހުން ނޫން ކަމަށާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މ ހުން 
ނޑުތައް ހޯދުމަށް  ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމުގައި ގެންގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި، މިންގަ

ދ ފައިވަނ  އޭނާ ބޭނުންވި މައުލޫމާތު ނޫން ކަމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ސިޓ  ލުމުން 
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ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު "އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް ހުޅުވައިލާ ކޮށްފައިވާ 
ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝ ޓުތަކުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި " ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ، ސޮއިކޮށްފައި ނުވާތ އާއި، އެ ޝ ޓުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ  ކޮން ފަރާތަކުންކަންކަމާއި
 ލިބިފައިވާ ޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް މ ހުން ނެގ  ކިހިނެއްކަމެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށްއިލިމިޓެޑްގެ 

 މަޢުލޫމާތުން އެނގިފައިނުވާތ އާއި،

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް މ ހުން ހޮވާފައިވަނ  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
އަދި ބުނާ ފަދައިން އެ ވަޒ ފާތަކަށް އެންމެ އެކަށ ގެންވާ މ ހުން ނޫން ކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، 

އެ ވަޒ ފާތައް ހަމަޖައްސާފައި އެވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށް 
ތުހުމަތުކުރެވުނުނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް އިތުރު އެއްވެސް ލިޔުމެއް އަދި ހެއްކެއް 

 މަޢުލޫމާތުންވެސް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ލިބިފައިނުވާތ އާއި، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި
ހޮވާފައިވަނ  ކޮން ފަރާތަކުންކަން ނުވަތަ ކޮން ފަރާތެއްގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެންކަމެއް އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް 

ރެވޭނެ މިންވަރަށް މި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ސާބިތުކު  ،ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ އާއި
-އެންޓި) 13/2008މައްސަލާގައި އިތުރު ހެއްކެއް ލިބޭނެކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން   .ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ 
ދޫކޮށްފައިވަނ  އެންެމ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ސޮއިކޮށް ލައިސަންސް ފޮތް . ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ

ވަނ  ލައިސަންސް ނެގުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ  ފަރާތަކަށް ކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެފަރާތް
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށްވާ ތިއަރ  ޓެސްޓާއި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހަދާފައިކަމާއި އަދި އެ ޓެސްޓުތަކުން 

ނޑަކަށް .ރ ވަނަ އަހަރުގެ  2014އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ގާތްގަ
ނަހަމަގޮތުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދ ފައިވާ  ތެރޭގައި،
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ފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ނުހަދާ ފާސްވެ  އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަރާތް
ފުރާފައި ނުވާނެ " އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް"އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހެދިކަމަށް ޖަހައި 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، އަދި ޓެސްޓް ހެއްދުމަކާއި ނުލާ ލައިސަންސް ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމަށް 
އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޓެސްޓްތައް ދިނުމުގައި  ،ބުނެފައިނުވާކަމަށް

ިމ ، މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް އެނގިފައިވާތ އާއި އެގްޒަމިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބަހުން
މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި)، 13/2008ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންބަރު ގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ވަނަ ނަ 1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ޤާނޫން

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ފަންސާްސ 
ވަނަ ދުވަހު ހަވ ރު ބޭއްވި  2015މާރިޗް  27އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން، 

ނޑާއި، މިނިވަން ފަންސާސް ލޯގޯ އަދި ޤައުމ   1500ރައިވެރިބޭ ޖިހާދުގެ އިވެންޓަށް ބޭނުންވެގެން  ފުމޭ ކަށިގަ
ޓ ޝާޓް ހޯދާފައިވާކަމާއި މިތަކެތި  3000ހ ލިއަމް ބެލޫންއާއި މިނިވަން ފަންސާސް ލޯގޯ ޖެހި  15ދިދަ ޖެހި 

ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމާއި، ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނ  ހޯދާފައިވަނ  ތިން ފަރާތަކުން 
ސިޓ އަކުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ  02މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ 

 ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގޭތ އާއި،

އިން އެތަކެތި ހޯދުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ތިން ރައިވެރިބޭ ޖިހާދަށް ހޯދި އައިޓަމްތަކުގެ ކޯޓޭޝަންގެ ތެރެ
އަދި އެފަރާތަކ  މިފަދަ މަސައްކަތް  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށާއި އައިޓަމަށްވެސް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި

ކ  ކުރާ ފަރާތްތަކެއްކަން ތަޙްޤ ޤު ޓ މުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތ އާއި، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަގަ

ޚަރަދުތައް  މިނިވަން ފަންސާސް، ރައިވެރިބޭގެ ޖިހާދު ފެތުމުގެ އިވެންޓާ ގުޅޭ
 .ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހުވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

72 



 

57 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މާރކެޓްގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭ އެކަށ ގެންވާ އަގުކަން ތަޙްޤ ޤު ޓ މުން ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާތ އާއި،

އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް  އާއިމި މައްސަލަ ތުހުމަތުކުރެވޭ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މ ޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ
ތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާއި އަދި އެ ކުންފުނ ގެ ހޯމްއެފެއާޒްގެ އެހެން މުވައްޒަފަކާވެސް މި މަސައްކަ

 ވެރިފަރާތާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް އަދި ގަރ ނާއެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ އާއި،

ންކް އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނި އަދި އެ ވިޔަފާރ ގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭ
ޒަފުންގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓާއި މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައް 

ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ، ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ތަޙްޤ ޤު ޓ މުން ޗެކްކޮށް ބެލިއިރު
 ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި،

( 2009)ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު  މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ޚިލާފަށް އިޢުލާނު ކުރުމެއްނެތި ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އާ

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ  ،ދަށުންކަމުންއެންޑް ޓްރެޜަރ އިން ދ ފައިވާ ހާއްސަ ހުއްދަތަކެއްގެ 
މުވައްޒަފުންގެ މި ޢަމަލަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން 

ނުމުގެ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދި 
، 13/2008ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން-އެންޓި)
ނ  .ޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ މިނިވަން  50ވަނަ އަހަރު  2015މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ޙަވާލުކޮށްގެން އިންތިޒާމްކުރި މެޖިކްޝޯއަކ   އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި އަށް 29އިން  26ދުވަހާ ގުޅިގެން ޖުލައި 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  8.15ގެ  2009އިދު އެއިރު ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާ
މަސައްކަތަކަށް ވ ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންދާސ ހިސާބު ހޯދާފައިނުވާކަމާއި، އަދި މި މަސައްކަތް 

ޔަވައި އިތުރު ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދާކަމާއި، އަދި އެފަރާތް ފިޙަވާލު ކޮށްފައިވަނ  މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން 
ރުފިޔާ ( ތިރ ސްފަސްހާސް ) 35,000.00މި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން 

އާ ޚިލާފަށްކަން މިނިސްޓްރ   6.07ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ ، ނަގުދު ފައިސާއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ޕެޓ ކޭޝް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެދޭ " 10-M50/10/2015/765(FRM)އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނަންބަރު 

 އިން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،" ފޯމު
 

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް 
 100,000.00ކުރިމަތިވަމުންދާތ  އެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން  03ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނުވާނަމަ، އިޢުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ( ސަތޭކަހާސް)
ދ ފައިވާކަމާއި، ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ 

އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް  27އިން  25އަދި މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި 
ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޕެޓ ކޭޝް ފައިސާއިން ޙަރަދުކުރުމުގެ 

ފައިވާކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފަރާތުން ހުއްދަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ 
 އެނގޭތ އާއި،

 
ނުވަތަ /މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ޝާމިލްވާ އަދި 

" މެޖިކް ޝޯ "އަށް ބޭއްވުނު  29އިން 26މުނާސަބާގައި ޖުލައި  50މިނިވަން 
ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ރުފިޔާ  35000.00އިންތިޒާމް ކުރުމަށް 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް ، ތިންފަރާތަކުން އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  4.01ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 2015 ގެއެފެއާޒް
 .މައްސަލަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަކުން މަށް  ކޮށްފައިވާކަ އެފަރާތުން ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް
 ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި،

 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފ ހުގެ އޮޑިޓް ފައިންޑިންގްސްއަށް ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓްގައި، 
މި މަސައްކަތަށް ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިނުވަނ  ރާއްޖޭގައި މެޖިކް ހަދާ ގިނަ ބަޔަކު ނޫޅޭތ ކަމަށާއި، 

ސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައާ އެއްކޮށްކަމަށް އޮޑިޓް މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމ  މިނި
ފައިންޑިންގްސް ފޯމްގައި އެއިރުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓ  މިނިސްޓަރ ސޮއިކޮށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، ތަޙްޤ ޤު ޓ މުން ބެލިބެލުމުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެޖިކްޝޯ ބާއްވާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްކަމާއި، އެފަރާތުން ޝޯ އެފަރާތަކ  ޅޭކަމާއި، ނޫ
 އިންތިޒާމްކޮށްދ ފައިވާ އަގަކ  އާންމުކޮށް އެފަދަ ޝޯތައް ބާއްވައިދޭ އަގުކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި،

 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފާގައިވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް 

ށް ލިބިދ ފައިނުވިނަމަވެސް، މި މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އަ
އެހެންކަމުން  ހޯމްއެފެއާޒުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަތަކަށް ބިނާކޮށްގެންކަމާއި، 
ހޯދައިދިނުމުގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ

ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށްވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް 
-މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  އެންޓި

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ނޫނުގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާ
ނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ   .ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
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އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓ ޒް ލިމިޓެޑްެގ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާަހގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަްށ ބަލާިއރު، 
ހއ.ތަކަންދޫ ބްރާންަޗށް ސ ިނއަރ އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެްނ ކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނ ެގ ިއޢުލާނާ 

ފަރާތަކުން ވަޒ ފާއަްށ  02ޅިގެން ގުޅިގެން، ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަްށ ލިބިފައިވަނ  އިޢުާލނާއި އިޢުާލނާ ގު
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކާިއ ވަޒ ފާ ދެއްވިކަމުގެ ޗިޓާއި ވަޒ ފާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ވަޒ ފާ ބަޔާެނކެވެ. 

ަވޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު ފަރާތް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަްށ ހަމަޖައްސާފައިވާ 
އެަފރާތަކ  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަްނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން

ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، އިޢުލާނާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި ފެންނަން ނެްތކަމަށް 
ފައިވާ އެ ކުންފުން އަންާގފައިވާތ  އާއި އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓ ްޒ ލިމިޓެޑްއަކ  މިހާރު އުވާލެވި 

ކުންފުންޏަކަށްވެފައި އިޢުލާާނ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް ތަޙްޤ ޤަށް ިލބެން ެނތަތ ، ވަޒ ފާއަްށ 
ކުރިމަތިލާފައިވަނ  ކިތައް ފަާރުތންކަމާއި އެފަރާތްތަކަކ  ކޮބައިަކމާއި، ޝަރުޠު ހަމަާވ ފަރާތްަތކެއް 

އް ހަދާފައިވާކަމެއް އަދި ކުރިމަތިލާފައިވާކަމާއި އެ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން އިވެލުޭއޝަންއެ
)ކޮރަޕްޝަްނ  2000/2އިންޓަވިއުކުރެވުނުކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެންނެތަތ ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަދައިން ވަކި ފަރާތަކަްށ  12ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ކުން ާނޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ އެއްވެސް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަ

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ 

 އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓ ޒްގެ ހއ. ތަކަންދޫ އިންޖ ނުގޭގެ ސ ނިއަރ އޮފިސަރެއްގެ 
މަތިން  ފަހަރެއްގެ 02ވަނައަހަރުތެރޭގައި  2012މަޤާމަށް މ ހަކު ބޭނުންވެގެން 

ކުރިމަތިލާފައިވާ  އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް އެދި 2ކުރި އެ ޔުޓިލިޓ ޒްއިން 
ގައިކަމަށާއި އަދި މިބުރުގައި  2012ކަމަށާއި ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނ  މެއި 

ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒިފާއަށް  ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާއި އިންޓަވިއު ކުރި 
އި ހަމަ މި އިޢުލާން ތާރ ޙް ގަ 2012 ހޮވާފައިނުވާކަމަށާއި އަދި ޖުލައި 
އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު ކުރ ގެ އިޢުލާން  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް 
ގައި  2012އޮކްޓޯބަރ  01ކަމަށާއި އަދި  ބާތިލްކުރިކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ 

ފަރާތަކ  އަންގާފައިވާކަމަށާއި އަދި މިމަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ  ވަޒ ފާއަށް ނޮހޮވޭކަން 
މިކަމުގައި އެ ޔުޓިލިޓ ޒްއިން   ޝަރުތު ހަމަނުވާ މ ހެއްކަމަށާއިވަޒިފާގެ

 .ގޮތައްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ
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ނޑައަޅާ މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ  2018އޮކްޓޫބަރު  15ލިމިޓެޑަށް ކޭބަލްތަކެއް ގަތުމަށް 
އަށް މިލިއަން ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ) 8,393,972.52ޕާޗޭސް އޯޑަރުގެ ޖުމުލަ އަގަކ  

އެ ޕާޗޭސް އޯޑަރުގެ ފައިސާގެ އަދަދު ބޮޑުކަމުން  ،ކަމަށްވ ނަމަވެސް( ހަތްދިހަ ދޭއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ދެލާރި 
އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ ޕާޗޭސް އޯޑަރ ޕްރޮސެސް ކޮށްފައިނުވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ،ބަޖެޓް ތަންނުދޭތ 

ޗްތަކަށް ކޭބަލް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އެކި ބްރާން  ން މިކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި،ލިމިޓެޑު
ޕާޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެ ޕާޗޭސް އޯޑަރުތަކުން  5ގަތުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ 

 ،ޑެލިވަރ ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޭބަލްތައް ޑެލިވަރކުރުމަށް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާއިރު
އެ ހުރިހާ ޕާޗޭސް އޯޑަރެއް ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަން  ،ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިނުވާތ އެ ކޭބަލްތައް ފެނަކަ ކޯ

އަދި ހަވާލާދ ފައިވާ ޕާޗޭސް އޯޑަރަކާ ގުޅިގެން  ން މިކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދ ފައިވާތ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު
މި  ން މިކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދ ފައިނުވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -މައްސަލައަކ  އެންޓި
ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ  .ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ދިހަ ) 10,000,000.00ކޮށްގެން ބ ލަމުގެ އުޞޫލުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ރާއްޖެއިން ހޯދަންޖެހޭނ  އަދި އިޢުލާން 
 26ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ބޮޑުވުމުން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ އަށް ( މިލިއަން
އި ޙިދުމަތް ހޯދަން ބަލާއިރު ގައި އިސްލާހް ގެނެސްފައިވާތ ، އިޢުލާންނުކޮށް މުދަލާ 2018ޖޫން 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ، ރުފިޔާ އަކ  ބޮޑު އަދަދެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ( ދިހަ މިލިއަން) 10,000,000.00
 .ލިމިޓެޑަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ  އިސްލާހްކުރުމަށް އެކުންފުންޏަށް އެންގުމަށް ނިންމ އެވެ

ސްޕެއަރޕާރޓްސްއާ ބައެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 
 4އިކުއިޕްމަންޓްސް އިޢުލާންނުކޮށް ގަތުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ބައިބައިކޮށްގެން 
 15ޕ އޯއެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މި ޕ އޯތަކަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 

އެ ޕ އޯތަކަށް ލިބެންޖެހޭ  ޕަސެންޓް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދިވެސް
މިލިއަން  8މުދާ މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު އަނެއްކާވެސް 

 .ރުފިޔާގެ އިތުރު ޕ އޯއެއް ހަދަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވ ކެންޑް މާރކެޓެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވެގެން 
ކުންފުންޏަކ ވެސް ގުޅިފައިވާ  03މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ 

އިވާ ކުންފުނިތަކެއްކަން ބިޑް ކޮމެޓ ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނިތަކެއްކަމަށްވާއިރު، އެ ފަރާތްތަކަކ  ގުޅިފަ
 ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާތ އާއި،

ވ ކެންޑް މާރކެޓެއް ބޭއްވުމަށް މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑުތަްއ 
ޕްރޮކިޔުމަންޓް މުވައްޒަފުންކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް /އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރ 

 ބަޔާންދ ފައިވާ، ބިޑް ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނާތ އާއި،

ގައި މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  2013ނޮވެމްބަރ  21މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ތަޙްޤ ޤް ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް، 
މާލޭ ސިޓ  ވ ކެންޑް މާރކެޓް އާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން  އުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައިށް މައިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަ

މާލޭ ސިޓ   އެ ކުންފުންޏާއި، ކުރަމުންގެންދާ ތަހުޤ ޤުގައި، އެކަމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހާކޮށްފައިވާތ 
ލުކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ގައި ބާޠި 2013ނޮވެންބަރު  19ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 

އަށް އަންގާފައިވާތ ، ވ ކެންޑް މާރކެޓް   މިދެންނެވި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގ
ވ ކެންޑް : ނޯޓް ) ،ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކަންތައްތައް އެއިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާކަން އެނގޭތ އާއި

ކެޓްގެ އެއްވެސް ޢަމަލ  މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މާރ
 .(ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ

މިމައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވައިދނުމަށް މިކޮމިޝަނުން އެދުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓި 
އޮކްޓޫބަރު  CB/123/2018/14 (31-425ން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި

" ވ ކެންޑް މާކެޓެއް "ހަފްތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް އަގު ހެޔޮކޮށް މުދާ ވިއްކުމަށް 
މާލޭގައި ސިޓ  ކައުންސިލާ އިންވެގެން އޮންނަ ބިއްލޫރި ޖެހިގޭގެ ހުސްބިމުގައި 

 .ލަބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން
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މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން ހޯދަންއެދިފައިވާ ލިޔުންތައް، އެއިދާރާގައި ފެންނަން ނެތްކަމަްށ  ( 2018
 ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތަތ އާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، މިމައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤ ޤަށް 

ވ ކެންޑް މާރކެޓެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވެގެން މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވި 
ފަރާތަކުން ޙާޞިރުވެފައިވާކަން އެބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރ ން އެނގެން  11މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޖުމްލަ 

ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާއިރު، އެ ކުންފުނިތަކަކ   04އޮންނައިރު، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނ  
ރި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ޝާމިލްވާ ކުންފުނިތަކެއްކަމަށްވ ނަމަވެސް، އެ ކުންފުނިތަކަކ  ގުޅުންހު

ޙަވާލުކުރިއިރު، މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ބިޑު އެ ކުންފުންޏާ ބޭއްވުމަށް " ވ ކެންޑް މާރކެޓް "ކުންފުނިތަކެއްކަން، 
 ކޮމެޓ އަށް އެނގޭކަން ދަލާލާތުކޮށްދޭނެ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރ ނާއެއް ލިބިފައިނުވާތ އާއި،

ހެޅި ކުންފުނިތަކަކ  ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ވ ކެންޑް މާރކެޓް ބޭއްވުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަ
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ) 2/2000ޝާމިލުވާ ކުންފުނިތަކެއް ކަމަށްވ ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ( ޤާނޫނު
  ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާތ ، މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރުނުވަތަ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008
ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެގޮތުގެ މަތިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއ އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަ  .ށް ކަ

ނޑު އިތުރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ތ.ވޭމަންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން  ތ.ވޭމަންޑޫގެ އެދިފައިވާކަމަށް  ފުޓްސަލް ދަ
ނޑު ބޮޑުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދު،  ކަށް އޮންނަ ޖަމްޢިއްޔާއަ  ގުޅުން  މަޖިލ ހަށް ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓަކާ ބަޔާންކޮށް، ދަ

ނޑު ބޮޑުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  ދޭގޮތަށް، ނޑު  ފޮނުވި ސިޓ އަކާ އެ ޖަމިއްޔާއިންއެ ދަ ގުޅިގެން، ފުޓްސަލްދަ
 މެދު ޔޫތު މިނިސްޓްރ ގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް އެ ދޫކުރުމާ އެ ޖަމިއްޔާއަށްބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ދާ ޚަރަދު 

ރަށުގެ އާންމުފައިދާއަށް ކޮށްފައިވާ  ޖަވާބުދ ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު މިއ މިނިސްޓްރ އިން އެ ފައުންޑޭޝަންއަށް 

ނޑު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ތަކެތި ފޮނުވާ އަގުދ ފައި  ތ.ވޭމަންޑޫ  ފުޓުބޯޅަ ދަ
ނޑުގެ ވަށައިގެން  ވަނިކޮށް،  ޔޫތު  ކެންޑިޑޭޓަކަށްފޫޓު ބޮޑުކުރުމަށް  07އެދަ

ށްކޮށްފައިވާ ފޯރުވުމަ މިނިސްޓްރ ން ހުއްދަދ ފައިވާކަމަށާއި، އެއ  އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު
 .ވިދާޅުވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކުކަމެއް ކަމަށް 
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ވަނަ  1އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އަށް ގެނެވުނު ) 11/2008ކަމަކަށްވާތ އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އަދި  ކެންޑިޑަކަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ  12ވަނަ މާއްދާގެ  74ޤާނޫނުގެ  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13އެއްވެސްފަރާތެއް ވެފައިނެތަތ  މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ   ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މިމައްސަލަ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 
ވާދަކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  މި ދުވަސްވަރަކ  މަޖިލ ސް އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރަށްވެފައި އިންތިޚާބުގައި

 ދާއިރާތަކުގެ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެފަރާތެއް ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭންކުރަމުންދާ
 ކަންތައްތައްކުރަމުންގެންދާއިރު، އެ މިނިސްޓްރ  މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދާ ތާޢ ދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރާ އެކި އެކި

ނިސްބަތްވާގޮތަށް ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެއް  އެއްވެސްކަމަކާ ގުޅިގެން އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ ވަކިފަރާތަކަށް
 ހަވާގޮތަށް އެ މިނިސްޓްރ  މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސްފަރާތަކަށް އެއްވެސްގޮތުގައި ދޭ މެދުވެރިވެގެން ކޮށްދޭކަމެއްގެ

 ހުއްދައެއް ނުދިނުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރ އަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  1ގެނެވުނު  )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އަށް 11/2008އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ 12 އަދި 11އްދާގެ)ހ(ގެ ވަނަ މާ 74ޤާނޫނުގެ 
ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް  އާންމުރައްޔިތުން އަދި އިންތިހާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އިދާރާތަކާއި

 ލ ގަލް ޔުނިޓަށް އެންގުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ.ތައްޔާރުކުރުމަށް  އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި އާންމު ދެންނެވުމެއް

ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ސާބިތުނުކެރެވޭތ  މިމައްސަލައަކ   މިކަމަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް
ވަނަ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި ) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ފަރުވާއާ ގުޅުވައި އެޗް.އާރު.ސ .އެމް. ޙަވާލާދިން  ކުރ ގެ ނާއިބު ރަޢިސެއްގެ"

 މި ސުރުޚ ގެ ދަށުން، އޮންލައިން " ތަފާތުޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމާއި އަސްލާ 

 ގެ ޞިއްޙ  ހާލަތާ އެބޭފުޅާގައި  (raajje.mv" )ރާއްޖެ.އެމްވ " ނޫހެއްކަމަށްވާ
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ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މިމައްސަލަ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމުމަށެވެ.

ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 
އާއިލާއަށް ފޮނުވި  އެބޭފުޅާގެއިން ބަޔާނެއްގެ ސިފައިގައި  )އެޗް.އާރު.ސ .އެމް.(

 އިންދިރާގާނދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް )އައި.ޖ .އެމް.އެޗް.( އިން  ސިޓ އަށާއި

 2019ޖަނަވަރ   12ޑޮކްޓަރު ޢާއިލާއަށް ދިން ލިޔުމަށާ މި ދެ ލިޔުމަށް ޙަވާލާދ  
އެޗް.އާރު.ސ .އެމް. އިން  ގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު،

އަދި އެޗް.އާރު.ސ .އެމް.  ކަމަށާއިޚިލާފަށްމައްސަލަ ތަޙްޤ ޤުކޮށްފައި ވަނ  އުސޫލާ 
ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއިން މައްސަލަ ނިންމާފައި ވަނ ވެސް 

 .ޚިލާފަށް ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އިރުޝާދުތަކާ

އިތުރަށް ކުރިއަށް ކަމަކަށް ވާތ  މައްސަލަ  މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކ  އިއުލާންކޮށްގެން ކުރާ
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ނުގެންދާގޮތަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު

އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ްހ( ގެ )) މާއްދާގެ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަ  ވަނ  ނިންމާފައެވެ.ލަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހަމަޖެއްސުމުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ އޮފިޝަލުންނަށް ކެއުން
ބިޑްތައް ހޯދާފައިވާ  މަސައްކަތަށް އިޢުލާންނުކޮށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ގުޅައިގެން

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ދިރިއުޅުމައްޓަކައި ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު  މަޢުލޫމާތަށާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ) 1/2002ނަންބަރު 

މ ހުންގެ ހުންނަންވާ އަލަށް ގޯތިނަގާ  އަރބަންޑިވެލޮޕްމެންޓުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައިވާ، ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި
ސެޕްޓެންބަރު  10ރ.ވާދޫ ކައުންސިލުން  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކ ،ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާއިރު، 

 އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ   (IUL)299/299/2018/19ޢާއްމުކުރި އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  ގައި 2018

ގޯއްޗެއް އެހެންފަރާތަކަށްދ  ނުވަތަ  ހާގެ އަނބިންނަށް ލިބިފައިއޮންނަމ ހެއްކަމަށް ބެލެވޭތ އާއި ގޯއްޗަށް އެދޭމ 
 ވަނ7ަގަވާއިދުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވުމާއި އެ ގަވާއިދުގެ  ވިއްކާލުމާބެހޭގޮތުން އިސްވެ ދެންނެވި

 10ދޫކުރުމަށް  ރ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށުން ބަންޑާރަ ގޯތި
ގުޅިގެން  ގައި އިޢުލާނު ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، މި އިޢުލާނާ 2018ސެޕްޓެންބަރ 

ކައުންސިލްގެ  ޓް ލިބޭ އުޞޫލު ހަދާފައިވަނ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިން 
ބަލައިގެން ކަމަށް  މެމްބަރުންނާއި އެމ ހުންގެ އާޢިލާ މ ހުންނަށް ގޯތި ލިބޭނެ ގޮތަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރ ވެފައި  އެމ ހެއްގެ ނަންބަރުގެ )ބ( ގައި ބުނަނ ، ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް
 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް  2އަމިއްލަނަމުގައި އޮވެ، މިތަން ދޫކޮށްލާތާ  ނެތުން، އަދި މިފަދަ ތަނެއް

 ގައި ބުނަނ ، އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް އެމ ހެއްގެ ނަމުގައި އެ ނަންބަރުގެ )ޅ(  ވެފައިވުން، ކަމާއި

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ  2ދޫކޮށްލާތާ  ވަތަ މިފަދަތަނެއް އަމިއްލަނަމުގައި އޮވެ، މިތަންރަޖިސްޓްރ ވެފައި ނެތުން ނު 
އެދިފައިވާ މ ހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  ގޯއްޗަށް". . . .   ކ( ގައި ) ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން، ކަމާއި އެ ނަންބަރުގެ 

 ކުރިން ގޯއްޗެއްލިބި، ނުވަތަ އޮވެ، އެ ގޯއްޗާމެދުގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މ ހާއަށް  މ ހުންގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަމާއި،

އަނބިމ ހާއަށް ލިބިފައިއޮތް ގޯއްޗާމެުދ  އޮތްއިރު،"  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް . . .
ށުގައިވާ ދަ ހިމަނާފައިނެތްނަމަވެސް މި އަކުރުގައިބުނާ، ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މ ހާގެ ބެލުމުގެ ޢަމަލުކުރިގޮތެއް ބެލުމެއް

އޮތްއޮތުމަށް އިޖާބަދ  ވާދޫ ކައުންސިލުން  މ ހުންގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެކަމަށް ބުނެފައި
 ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި އަނބިމ ހާގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ބެލޭނެގޮތް ހާމަކޮށްފައި  ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ

ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައި އޮތް އޮތުމަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ  ފުރިހަމަވާކަމަށް ނިންމާގޯއްޗަށް ޝަރުޠު އޭނާ އޮތަތ ވެ، 
 ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލެއްކަމަށްނުބެލެވޭތ ،

އެކުލެވިގެންނުވާ  ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގ1ެމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ވަނ  ނިންމާފައެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13އަމަލުކޮށްފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަން އަންގާފައިވާގޮތަށް
މައްސަލައަކ   ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަ

ޑިޓް އޮ ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް 2016ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު " ރިޕޯޓުގައި COM-2018-25(D)ނަންބަރު 

ނަންބަރުގައިވާ،  ވަނަ 4ސުރުޚ ގެ " މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
-ޖުމުލަ  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ތެރެއިން ބާކ ވެފައިވާ 2016

 ކަ އެކާވ ސް( ރުފިޔާ )އެއް ސަތޭކަ ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭ  104,421/

 .ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި އެންގި  2018ޑިސެންބަރު  17މިކޮމިޝަނުން  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
 3އެ  މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކަށް ވެފައި،ޕްރޮމޯޝަނާ ގުޅިގެން އެކަން  މުވައްޒަފެއްގެ 3އެންގުމަކ  

-961ނުވާކަމަށް އެ މައްސަލަ ) މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން
ގެ މުވައްޒަފުންނާ މަޤާމުތައް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނު  ގައި ނިންމާފައިވާތ ، އެ  2019ޖަނަވަރ   28( 2018

ނޑައަޅައި މައްސަލަ  ކުށެއް އެކުލެވިގެން  ވަނ  ނިންމާފައެވެ.ނުވާކަމަށް ކަ

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ޚިލާފަށް،  ގައި އެންގި އެންގުމާ 2018ޑިސެންބަރު  17ކޮމިޝަނުން 

 ކުންފުނ ގެ މަޤާމުތައް ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤ ޤު ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނާ 

 .ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވަނ ،  8ޤަވާއިދުގެ  އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖ ނުލ  އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމުގެ
އޭރިއަލް " ވާނ އުޅަނދުގައި ނަންބަރު ޖަހާއިރު ނަންބަރުބޯޑުގެ އަކުރުތައް ހުންނަން  ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައި ހުންނަ

ގައި  03ހުންނަންވާނ  އެ ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ފޮންޓުން ކަމަށާއި، ނަންބަރުބޯޑުގެ އަކުރުތައް" ބޯލްޑް
މާއްދާއާ  އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން އޭރު ފަސްކުރ ، އެ ޤަވާއިދު ނުކުތުމާއެކު އެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.
ޢަމަލުކުރަން ފަސްކުރުމަށް އޭރު ސަރުކާރުން   ފާޅުކުރަން ފެށުމުން، އެ މާއްދާއަށްގުޅިގެން ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން
ނިންމުމެްއ  މ ހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމައިގެންނެވެ. އެއ  ވަކި

 އޭރު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ. ވ މާ، ސަރުކާރުން ނޫނެވެ. އެއ  ޢާންމުކޮށް މުޅި ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް
ނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި އެ މާއްދާއަށް  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް ކަ

ނޑައެޅި ފަހުން މިހާރު  ގިނަ ދުވަސްވެފައިވުމާއެކު، އެ މާއްދާއަށް  އަހަރަށްވުރެ 8ޢަމަލުކުރަން ފަސްކުރަން ކަ
 އެ މާއްދާ އެ ޤަވާއިދުން އުނިކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ އަށް ލުކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ބާއްވާނަމަ ޢަމަ

 ވަނ  އަންގާފައެވެ.

ވަނަ  8ޤަވާޢިދުގެ  އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖ ނުލ  އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމުގެ
ޓްރާންސްޕޯޓް  މާއްދާގެ )ށ( އަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް 

ގައި އިޢުލާނެއް  2010އޮކްޓޯބަރ  04އޮތޯރިޓ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސޮއިކޮށް 
އިޢުލާނު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޤަވާޢިދުގެ  އަހަރު އެ 8ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ފާއިތުވި 

  ބުނާ މައްސަލަ.ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް  އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުން

83 

ބުނެފައިވަނ ، އެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުންމި މައްސަލައާ 
 ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި، އެފަދަ މުހިންމު މަޤާމުތަކަށް  އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދި

ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމަށް  ޏ.ފުވައްމުލަކު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދ ން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓ 
ވަޒ ފާއަށް އެޕްލިކޭޝަން  މ ހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި

އެކަނި ކަމަށާއި، މި ވަޒ ފާގެ އް ސްކޫލުގެ ލ ޑިންގ ޓ ޗަރެހުށަހަޅާފައިވަނ  އެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުރިމަތިލުމުން އެކަމަށް ޤާބިލު މ ހަކު  ތަކުންކުރިމަތިލުމަށް ވ ހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބި އެފަރާތް
 މިނިސްޓްރ ން ދެކޭތ  އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް އަލުން ހޮވަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އެ

ލާފައިވާ ނަމަވެސް، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި އިޢުލާންކުރުމަށް އެ ސްކޫލަށް މިހާރު ވާނ  އަންގާފައި ކަމަށް ކަމަށްވާތ އާއި
އިންޓަވިއުވެސް  ޓ ޗަރެއްގެ ވަޒ ފާގައި މިހާރުވެސް އުޅޭ ފަރާތަކަށް ވާއިރު، އެފަރާތާ ފަރާތަކ  އެ ސްކޫލުގެ ލ ޑިންގ

ނޫންކަން ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތ އާއި އަދި  ނުކޮށް އެފަރާތަކ  އެ މަޤާމަށް ޤާބިލު ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ
ކަމަކަށްވެސް  ތިލުމުން އެމަޤާމަށް ޤާބިލު މ ހަކު ހޮވަން ވަކި ފަސޭހައެއް ވާނެކުރިމަ ގިނަ ބަޔަކު އެމަޤާމަށް

އޭނާގެ އި ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ފުވައްމުލަކު ސިޓ ގެ މޭޔަރާ ނުފެންނާތ އާއި މިކަން މިހެން އޮތްއިރު، މިކަން އެގޮތަށް
މިހާރު ސަރުކާރު  މޭޔަރަކ  ލުކުރެވެނ  ނުފޫޒުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ގަބޫ ސިޔާސ  އަނބިމ ހާގެ

ކަމަށްވެފައި އޭނާއަކ  ފުވައްމުލަކު ސިޓ ގެ މޭޔަރު ކަމަށްވާތ   ހިންގާ ޕާޓ  ކަމުގައިވާ އެމް.ޑ .ޕ ގެ މެންބަރެއް
ކުރިން އެ  ދަނ  އެ މަޤާމު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށާއި، އޭނާއަކ އޭނާގެ އަނބިމ ހާ   ކަމަށާއި، އަދި 

މާލެއަށް ބަދަލުވެ މާލޭގައި ދުވަސްކޮޅަކު އުޅުމަށްފަހު  މަޤާމުގައި އުޅެފައިވާ މ ހެއް ކަމަށާއި، އެ މަޤާމުގައި ހުރެފައި
ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ ، މިކަން  ކާވެނި ކޮށްގެން އޭނާ ވަނ  އަލުން ރަށަށް ބަދަލުވެފައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

ތުހުމަތު ކުރެވޭތ ، މިފަދަ  ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ރާތަކަށްމިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ވަކި ފަ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ެއ  ނުއުފެދޭގޮތަށް ވަޒ ފާތަކުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ކުރިން ކުރެވުނު  ތުހުމަތުތައް

އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  އެފަރާތާ އިންޓަވިއުކޮށްގެން މަޤާމަށް އެދުނު ފަރާތް އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ
 2008/13އެޑިޔުކޭޝަނަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަންގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިނިސްޓްރ  އޮފް 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ިމ  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ވަނ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމާފައެވެ.

ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް މިނިސްޓްރ   އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް
އެންގެވުމުގެ މަތިން އިންޓަވިއު މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށާއި،  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ 

ސިޔާސ  ފަރާތަކުން ނުފޫޒު  މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގާފައިވަނ  މި އިންޓަވިއު
 ބުނާ މައްސަލަ. ފޯރުވައިގެން ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ގައިކަމަށްވާތ އާއި ޝަކުވާ 2019ޖަނަވަރ   22އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ   ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހޯދަން

ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ތަކެތ ގެ  ގައި ކަމަށްވާތ އާއި ހޯދަން ބޭނުންވާ 2019ޖަނަވަރ   26ހުށަހަޅާފައިވަނ  
 ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތ ގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް

ގޮތެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު އޮންނާނ   ޢާންމު ގޮތެއްގައި އިޢުލާންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުހުންނާތ އާއި ޢާންމު
ބިޑް  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ ނުމަށް ބާއްވާމަޢުލޫމާތު ދި

އޮންނާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި  ޑޮކިއުމަންޓުގައި ކަމަށްވާތ އާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން
 30ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ގައިކަމަށްވާތ އާއި ބިޑް  2019ފެބުރުވަރ   10ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  

ހުށަހަޅާފައިވަނ  އޭގެ  އަށްކަމަށްވާތ އާއި މި ޝަކުވާ 2019ފެބުރުވަރ   07އިން ފެށިގެން  2019ޖަނަވަރ  
ގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ބިޑް  2019ފެބުރުވަރ   10 ކުރިންކަމަށްވާތ އާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

ގައިކަމަށްވާތ އާއި ބިޑް  2019ފެބުރުވަރ   24ދުވަސް ފަހުން  14އޭގެ  ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ހުށަހަޅާގޮތަށް
އިލެކްޓްރިކް  ދުވަހަކ  ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ސްޓޭޓް 14ދ ފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް

ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނަނ ،  2.6.1ގެ " ޢިދު އާއި ޤަވާ ކުންފުނ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސްޓްރެޓެޖ " ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުގެ
ނޑައަޅާނ  މަސައްކަތުގެ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ބާވަތަށާއި  އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެ ކަމަށާއި، މުއްދަތު ކަ

 1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާފައި ކަމަށް ކަމަށްވާތ އާއި ދައުލަތުގެ 
ގުޅިގެން ބ ލަން  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގަޔާއި ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނ ،

މުއްދަތު ދޭންވާނެ ކަމަށް ކަމަށްވާތ އާއި އެ އުސޫލުން  )ހަތަރެއް( ހަފުތާގެ 4)އެކެއް( ހަފުތާއާއި  1ހުށަހެޅުމަށް 
ނޑައެޅިދާނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތ ކުރު މުއްދަތެއް ދުވަހަކ  14ބަލާއިރު،  މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު    ކަމަށް ކަ
  ވަނ  ނިންމާފައެވެ.ނޭޅުމަށް

 16ވިލެޖްގައި  ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް
ސަޕްލައިކޮށް  ސަބްސްޓޭޝަނެއް 132KVAމެގަވޮޓްގެ ޕަވަރ ޕްލާންޓަކާއި 

ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުން  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކްއިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ 
ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު  ކުރި އިޢުލާނުގައި، ގަންނަން ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރާ ގުޅޭ

 14ދ ފައިވާ މުއްދަތަކ   ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އިޢުލާނުގައި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް
ކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށް އެ  ދުވަސް ކަމުން އެމުއްދަތަކ  ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް

  ބުނާ މައްސަލަ.

85 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވާތ ،  ގައި ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް 2019ޖަނަވަރ   15އެ އިޢުލާން  މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޏ.ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗުގެ
މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  ، އެމ ހަކު ހުއްޓައި އެ މަޤާމުން އޭނާ ވަކިނުކޮށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި،  ބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާނަން މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މި މައްސަލަ 

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި  އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނު ސަރުކާރުގެ 
ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  ނުވާކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ މަޤާމަށް

ބުނާ ޝަކުވާކުރަމުންދާ ކަމަށް  ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން
  ލަމައްސަ

މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާކަމަށް މި  ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގައި ޕްރައިމަރ  ޓ ޗަރެއްގެ
 ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލަ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަސް، އެ  ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި 

ބުނެފައިނުވާތ އާއި އެ ލިޔުމުގައި  މ ހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރި ވާހަކައެއްފޯމާއެކުގައިވާ ލިޔުމުގައި އެ މަޤާމަށް 
 ޓ ޗަރެއްގެ މަޤާމަކ  ޕްރައިމަރ  ޓ ޗަރެއްގެ މަޤާމު ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ބުނެފައިވަނ ، އެ މަރުކަޒުގައި އޮތް 

ކަމަށްވ ނަމަވެސް، އެ މަރުކަޒުގައި  އެޑިޔުކޭޝަނާ ޙަވާލާދ  އެ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ބުނިކަމަށް
ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނާތ އާއި އެ  ޕްރައިމަރ  ޓ ޗަރެއްގެ މަޤާމު އުފައްދާފައި

އެޑިޔުކޭޝަނާ ޙަވާލާދ   ޓ ޗަރެއްގެ މަޤާމަކ  ޕްރައިމަރ  ޓ ޗަރެއްގެ މަޤާމު ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް މަރުކަޒުގައި އޮތް 
ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޝަކުވާ  ޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ބުނިކަމަށްއެ މަރުކަ

މައްސަލައިގައި  ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތާ ސުވާލުކޮށްގެން އެކަން ސާފުކޮށް، އެ  ހުށަހަޅާފައިވާތ ، އެ މަރުކަޒު 
މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގައި   އެޅުމަށްއެފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅު

 ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.ިމ ަމްއަސަލ 

މަރުކަޒުގައި ޕްރައިމަރ   ހަމައެކަނި ސެކަންޑްރ އަށް ކިޔަވައިދޭ ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ 
  ބުނާ މައްސަލަކޮށްފައިވާކަމަށް  ޓ ޗަރެއްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު

87 

އިންޓަވިއުކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފަރާތާ  3ހދ.ކުރިނބ  ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ވަޒިފާއަށް އެދުނު 
 ގައިކަމަށްވާތ އާއި އޭގެފަހުން 2019ޖަނަވަރ   03ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތ   އެޑިޔުކޭޝަނުން ފޮނުއްވި

ގައި  2018ޑިސެންބަރ  16ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލަކު ހޯދުމަށް  ހދ.ކުރިނބ 
ފަރާތާ މިނިސްޓްރ   3ގެން އެ ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ގުޅި  ކުރެވުނު އިޢުލާނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ  މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  އިންޓަވިއުކުރިކަމެއް އެނގެން ނެތަތ އާއި އިންޓަވިއުއިން މަތިން ޕޮއިންޓް
 އެހެން ފަރާތަކަށް  ތަޢުލ މުގެ ބައިންނާއި ތަޖުރިބާގެ ބައިން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  ވާތ އާއި ނަމަވެސްކަމަށް

ލިބުނު  ހޮވިފައިވަނ ތަޢުލ މުގެ ބައިންނާއި ތަޖުރިބާގެ ބައިން މަތިން ޕޮއިންޓް  ކަމަށްވާތ  އެ ވަޒ ފާއަށް
 މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  އޭނާއަކ  ހުށައެޅި ފަރާތަށްވުރެޝަކުވާ ބައިން  ތަޢުލ މުގެ އެފަރާތަށް ކަމަށްވާތ އާއި 

އެންމެމަތ  ސެޓްފިކެޓަކ  ދެން އިން ފަރާތް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މާސްޓަރސް ޑިގްރ  ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މ ހަކަށްވެފައި، 
  މި ވަޒ ފާއަށް އެދުނުދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތ އާއި ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  ކަމަށްވާތ ، ޕޮއިންޓް

އެއްވެސް މ ހަކު އަިދ  ފަރާތްތަކާ އިތުރު އިންޓަވިއުއެއް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މި ވަޒ ފާއަށް
-)އެންޓި 2008/13ބުނެފައިވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ިމ 1 މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ 25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ނޑައަޅައި، މި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލައަކ  ވަނ  ަމއްސަލަ  ކަ
 ނިންމާފައެވެ.

ގައި އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އޭގެ  2019ޖަނަވަރ   03އެޑިއުކޭޝަނުން  އޮފް
ޑެޕިއުޓ   މިނިސްޓްރ ން ގުޅާފައި  އެއިން ފަރާތަކަށް ފަހުން  ދުވަސް 10

އިންޓަރވިއު  މިނިސްޓަރގެ އެންގެވުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލް ބަދަލުކޮށް އަލުން
އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތ ، އިންޓަރވިއުއަށް ޙާޟިރުވުމަށް

ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި ކުރ   މިއ  އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސަން ކުރާ 
 ބުނާ މައްސަލަބެލެވޭ ކަމަށް  އިންޓަރވިއުގެ މާކްސް ޝ ޓް ނައްތާލަފާނެ ކަމަށް

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ވަނަ އަހަރު ސެކިއުރިޓ  2019ހއ.އަތޮޅު ތައުލ މ  މަރުކަޒުގެ 
ބިޑްގައި  ފަރާތަކުން އެދިފައިވާއިރު، 3އިޢުލާންކުރުމުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް

 އޭގެތެރެއިން އެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ލިޔުންތައް  ހުގައިކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާ
ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން  ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބިޑް 2ނެތުމާއެކު އެ ބިޑް ބާޠިލުކޮށްފައިވާތ އާއި އަނެއް  ބިޑްގައި

 ބުނެފައިވިޔަސް، ގޮތަށް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މ ހުން ލައިގެން އެ މަސައްކަތްކުރާ  3ހުށަހަޅާފައިވަނ  
މ ހުންނަކ  ސެކިއުރިޓ   5މ ހުން ހުށަހަޅާފައިވާތ އާއި އަދި އޭގެތެރެއިން  6އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް  އެފަރާތުން

މ ހުން ލައިގެން އެ  6މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަމްރ ން ލިބިފައިވާ މ ހުންކަމަށްވާތ އާއި
މ ހުން  3ހެޅިކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ހުށަ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް

މ ހުންނަށްކަމަށްވާތ އާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމަްށ  2ކަމަށްވާތ އާއި އޭގެ ތެރެއިން ތަމްރ ން ލިބިފައިވަނ  

ވަނަ އަހަރު ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  2019ތައުލ މ  މަރުކަޒުގެ  ހއ.އަތޮޅު
ގައި އެ މަރުކަޒުން  2018ޑިސެންބަރު  12ނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްދޭ މަސައްކަތް

 ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ދެވަނަ

 އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތ ން މާކްސް ލިބިގެން އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު 

 ހާސް( ރުފިޔާއަށް އެ )ސާދަ 14,000މުވައްޒަފުން ލައިގެން  03ކޮށްފައިވަނ  

މުވައްޒަފުން  06 މަށާއި، ނަމަވެސްކުންފުނިން ކަ ން ހުށަހެޅި މަސައްކަތް ކޮށްދޭ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭން  )ބާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށް އެ 12,900ލައިގެން 

ބަލާއިރު  ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން އެހެން ކުންފުންޏަކުން 
މިހާރުވެސް  ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް

89 
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 ޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ ލިބިފައިވާ މ ހުންނަށްކަމަށްވާތ އާއި ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ތަމްރ ން

ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް އޭނާގެ ފިހާރައިގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އޭނާ ހުށަހެޅި ދިއްދޫ  ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިނުވާ ކަމަށް

އޭނާގެ ފިހާރައިގެ  އިވާ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުން އެކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓަމުންދަނ  ކޯޓުން ދ ފަ މެޖިސްޓްރޭޓް
ކަމަށްވާތ އާއި މ ހާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްިޓ  ނަމުގައިކަމަށް ނުވާތ އާއި އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި

ނިންމާފައިވާތ އާއި އެގޮތުގެމަތިން، ބިޑް  ބިޑްކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަދަ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ނުދިނުމަށް ކަމަށް
 އެތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓިކަމަށް ހުށަހެޅި ކުންފުނިންކާމިޔާބުކުރި 

އި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ފަރާތުންލިޔުންތަކަށްވެސް ޕޮއިންޓް ދ ފައި ނުވާތ އާއި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި 
 މަރުކަޒާއި ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓ  ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  އަހަރުދުވަހު ކޮށްފައިވާއިރު، ޝަކުވާ 6ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޖުމުލަ 
  ހަމަނުވާތ އާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިއްދޫ އަހަރުދުވަސްވެސް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓާތާ

ހުށަހަޅާފައިވާތ ، ބިޑް ކޮމިޓ ން  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ލިޔުން އެގޮތަށް އޮއްވައި އެ ލިޔުން އިޞްލާޙުނުކޮށް
އިވެލުއޭޓް ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތ އާއި ބިޑްތައް  ނިންމާފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު އެ ލިޔުމަށް

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕޮއިންޓް ދެވޭނ  ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށްވާތ އާއި ޝަކުވާ ކުރުމުގައި
 ދޭނަމަ، ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ އެފަދަ ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓް

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބޭ  އިންޓް ދޭންޖެހޭނެތ އާއި އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދ ފިނަމަ، ޝަކުވާލިޔުންތަކަށްވެސް ޕޮ
ޕޮއިންޓް މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑުތަން އިތުރުވާނެތ  ވ މާ، ޤާނޫނު  ޕޮއިންޓަށްވުރެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ލިބޭ

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

ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މި މައްސަލަ 

މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދިއްދޫ ވިޔަފާރ ގެ ނަމުގައިއެ 
ނަން ނުބައިކޮށް  ދިން ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި އިދާރ  ކުށަކުން އެފަރާތަށްކޯޓުން 

  ބުނާ މައްސަލަ.ބާޠިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ލިޔުން  ޖެހިފައި އޮތުމުން
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ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅ ގެ
ހުށަހަޅާފައިވ ނަމަވެސް  ބިޑު 3ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2018ޑިސެންބަރު  20މަރުކަޒުން  ހޯދުމަށް އެ

ސަބްސްޓޭންޝިއަލ  ރެސްޕޮންސިވް ބިޑެއް ނެތްކަން  ބިޑުތަކުގައި އެކަށ ގެންވާވަރަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ނުވަތަ
ބާޠިލްވެފައިވުމާއި،  ދެބ ލަން ނުވަތަ ދެއަގު ހުށަހަޅާފައިވުމުން އެބ ލަން އެއް ފަރާތުންފާހަގަކުރެވޭތ އާއި އަދި 

ކުރުމަށް ހުއްދަދ ފައިވަނ ވެސް ޝަރުޠު ހަމަވާފަރާތަކާ  އެންޑް ޓްރެޜަރ ން މިމަސައްކަތްމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް 
އަންގާފައިވާ  މިލިއަންއަށްވުރެ މަތ  އަގެއްނަމަ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް  2.5ކަމަށްވުމާއި  ހަވާލުކުރުމަށް 

ހާރު މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ބިޑު ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުމާއި، މި އެންގުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
ކުރެވިފައިވާގޮތުން  ބުނާ ގިނަ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތަކާ ކަމަށްވުމާއި މިހާރު އެގްރ މެންޓް ޑޮކިއުމެންޓްގައި
މަށް ފަހު އެފަރާތާއެކު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލު އަގު ކޮންމެ ދުވަހަކު ނެގެމުންދާނެތ ، 2އެއްޚިދުމަތަކަށް 

ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އިޢުލާނުކޮށްގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް އަލުން
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގައި ޤާނޫނު 

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް( 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ވަނ  ނިންމާފައެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހެނދުނުގެ  ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅ ގެ ދަރިވަރުންނަށް
ޑިސެންބަރު  20މަށް އެ މަރުކަޒުން ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު

ބިޑުތައް  ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި 3ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،  2018
ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑު ފިޔަވައި ބާކ  ހުރި  އެއް ބަލައިގަތުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން

ައިދ ، ކަންކަން ހުރި ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ބިޑުތަކުގައި ފުރިހަމަނުވާ ބައެއް

ގާތްވެފައިވާތ  އިތުރަށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެކަން ކުރާނެ  ްސޫކްލަތްއ ުހުޅވުޭދަވސް 
ޙަވާލުކޮށްފާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު  އެފަރާތާފަހަރެއްގައި  ވަގުތުވެސް ނެތުމާއެކު

  މައްސަލަ ކަމަށް ބުނާ  ލިބިފައިވާ
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ޑިސެންބަރު  2018ބައިވެރިންގެ ފ ގެ ގޮތުގައި  ޖިމްގެ ލ.ގަމުގައި ހުންނަ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ހިންގަމުންގެންދާ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކާފައިވާތ އާއި އެ ފައިސާ ލ.ގަމު  ރުފިޔާ ލ.ގަމު 13,000/-މަހު ލިބުނު 
ސްޕޯޓްސް އެންްޑ  އިދާރާއަށް ދައްކާފައިވަނ  އެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް، މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ކައުންސިލްގެ
ޖަމާކުރުމުގެ ގޮތުންކަން މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ  އެމްޕަވަރމަންޓުން އަންގާ އެކައުންޓަކަށް ކޮމިއުނިޓ 

ރުފިޔާ ލ.ގަމު  18,750/-ޖަނަވަރ  މަހުގެ ފ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  2019އެނގޭތ އާއި ނަމަވެސް  ލިޔުންތަކުން
ފައިސާ ބަލައިނުގަތުމުން، އެފައިސާ ޔޫތު  އެކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރަން ދިޔުމުން، އެ އިދާރާއިން 

ޚާއްޞަކޮށްގެން  ލ.ގަމުގައި ދިރިއުޅޭ ލ.މުންޑޫ އަދި ލ.ކަޅައިދޫ މ ހުންނަށް
ޔޫތު ސެންޓަރ  މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުން އެ ރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރި

 ސްޓްރ  އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ  ޢ މާރާތުގައި މިނި

 އެމްޕަވަރމަންޓުން ހިންގަމުންދާ ޖިމަކ  ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ 

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ނުވިނަމަވެސް މި ޖިމްގެ މެންބަރުންގެ ފ ގެ ގޮތުގައި 

)ތޭރަހާސް ރުފިޔާ( ލ.ގަމު  13000/-ޑިސެންބަރ މަހު ލިބިފައިވާ  2018
ޖަނަވަރ  މަހުގެ  2019އިދާރާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި  ންސިލްގެކައު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މުވައްޒަފުގެ ޙަވާލުގައި ހުރި ކަމަށާއި، ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ސެންޓަރު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އިސް

ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ   ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ހަމަޖެހިފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު،
އެފައިސާ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިނުގަތ ، ފައިސާ  ވަރމަންޓުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއިއެމްޕަ

ސްޕޯޓްސް އެންްޑ  އެކައުންޓެއް އަންގައި ދިނުމަށް ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ޖަމާކުރާނެ
އޭރު ލިބިފައިނުވާތ  ކަމަށް ޔޫތު ސެންޓަރުން މަޢުލޫމާތު  ވާބު ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ޖަ

އޮފް ޔޫތު،  މަސްދުވަހު ލިބުނު ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މިނިސްޓްރ  2މިބުނެވުނު  ދ ފައިވާތ އާއި
އެނގޭތ އާއި ެއ ނުވާކަން ލިޔުންތަކުން  ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓުން އަދިވެސް ނިންމާފައި

 ހަމަޖެއްސިފައިނުވަނ  ޔޫތު ސެންޓަރުން ދެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްވެސް ދިނުމަށް  ފައިސާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް

މިނިސްޓްރ ން ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، ޖިމްގެ  ހަމަޖެހިފައިވަނ  ފ އެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ހިލޭ ކަމަށްވާތ  ކަމަށް އެ
ރުފިޔާގެ ފ އެއް ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޔޫތު ސެންޓަރުން  250/- ން ޚިދުމަތަށް ކޮންމެ މ ހެއްގެ އަތު 

އެހެންކަމުން،  ހުށަހަޅާފައިވާތ އާއި ފ  ނަގަން ފަށާފައިވަނ  ހުއްދަ ނުލިބެނ ސް ކަމަށްވާތ އާއި މިނިސްޓްރ އަށް
ފަހުން ވަނ  ޔޫުތ  ނުނެގުމަށް މިނިސްޓްރ ން މިނިސްޓްރ ން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ބައިވެރިންގެ އަތުން ފ 

 އެންގުމާ ގުޅިގެން، ކުރިން ފ ގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާ، ކައުންސިލްގެ  ސެންޓަރަށް އަންގާފައިވާތ އާއި އެ

ޔޫތު ސެންޓަރުން  އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް
ގޮތެއް އަވަހަށް ނިންމައި، އެގޮތުގެމަތިން އެ  އި އެފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެމިނިސްޓްރ ގައި އެދިފައިވާތ އާ

ގަވާއިދުގައި  ޫޔތު ސެންޓަރުގައި ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާގެ ކަންތައް ނިންމުމަށާއި،
ގައި ހަމަޖައްސާފައި ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރ  އެތަނު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

-އެންޓި) 2008/13ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓަށް އަންގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަ ވަނ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ކައުންސިލަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ  ފައިސާ

 ކަމަށާއި، ޖަނަވަރ  މަހުގެ ފައިސާއަށް ވ  ގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް ތަނާ ޙަވާލުވެހުރި 

ރައްކާކޮށްފައި  މާރާތުގައި ފައިސާގާ ޢިސުވާލުކުރުމުން ޖިމް ހިން ފަރާތާ 
ރައްކާކުރެވޭނެ  ހުންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެތަނަކ  ފައިސާ

  ބުނާ މައްސަލަ.ވަސ ލަތެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށް 
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 ނިންމާފައެވެ.

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަްށ ކުއްޔަށް ދ ފައިވާ  އޭނާ އެއްބަސްވުމާ އޭނާ ޚިލާފުވެފައިވ ނަމަވެސް، އެ
އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ  ހުރިހާ ފައިސާއެއް މިހާރު ދައްކާފައިވުމާއެކު، ޝަރ ޢަތް މެދުވެރިނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

 އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ ޝަރ ޢަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި،

-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ންމުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި، ޤާނޫނުނި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ިމ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ވަނ  މަށް ކަ
 ނިންމާފައެވެ.

އިމާރާތުގެ ބައެއްގައި " ވައިޓް ބިލްޑިންގ" ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ހިންގަމުންދާ ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެތަން

 ވުމާ ތަކުރާރުކޮށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވެފައިވާ އެއްބަސް އެކު

 ޚިލާފުވެފައި ވ ނަމަވެސް އެކަމާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ބޭބެއަކ  ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ކަމަށްވަތ  މަޤާމުގެ ގެ އެއ  އޭނާގެ ފިރިމ ހާ
 ބުނާ މައްސަލަ.ނުފޫޒުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް 
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ޝަކުވާ ފޯމު( ގެ ކޮޕ އެއް ހޯދުމަށް  A2ލިބުނުގޮތުގެ ޝ ޓް ) ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 
ލައިން( އެ  ގުޅިގެން، ވަޒ ފާއަށް އެދުނު އަނެއް ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )އެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ އެދުމާ ހުށއެޅި ފަރާތުން

އެއްވަނައަށް އައި ކަމަށް ފުރަތަމަ  ތް ޝަކުވާ ހުށއެޅި ފަރާފޯމުން އުނިކުރުމުން ފޯމިއުލާއަށް އައި ބަދަލުން 
ނަމަވެސް އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ފޯމު ރަނގަޅުކޮށް އަލުން އޭނާއަށް  އޭނާއަށް ދިން ކޮޕ ން ދެއްކ  ކަމަށާއި،

ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އޭނާއަށް ކުރ  ކަމަށް ގެމަނަފުށ  ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތ އާއި  އ މެއިލް
ހޮވިފައިވަނ  އެ ވަޒ ފާއަށް އެދުނު އަނެއް ފަރާތް ކަމަށްވާތ އާއި އެ ވަޒ ފާއަށް  އި ނުވާތ އާއި މި ވަޒ ފާއަށް ގެނެސްފަ

އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތ   މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއިންނާއި އިންޓަވިއުއިން މަތިން އޭނާ ހޮވިފައިވަނ 
ގެމަނަފުށ  ސްކޫލުގެ ލައިބްރޭރިއަންގެ  އިންޓް ލިބިފައިވަނ މަތިން ޕޮ ކަމަށްވާތ އާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއިން

 ތަޖުރިބާގެ ބައިން ޕޮއިންޓްޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތަށް އޭނާ އުޅެފައިވާތ އާއި  އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު 3ވަޒ ފާގައި 

 މަސްދުވަހުގެ 5ލިބިފައިވަނ  ގެމަނަފުށ  ސްކޫލުގެ ރިސޯސް ޓ ޗަރެއްގެ ވަޒ ފާގައި އުޅެފައިވާ 
މ ހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  އެއްވަރަށްކަމަށްވާތ އާއި  2މުއްދަތަށްކަމަށްވާތ އާއި ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނުގެ ބައިން 

އަހަރު ކުރި  ވަނަ 2019ގއ.ގެމަނަފުށ  ސްކޫލަށް ޕްރައިމަރ  ޓ ޗަރެއް ހޯދުމަށް 

ަވިކ ، ހިމެނޭ ފަރާތަކުންގެން ކުރިމަތިލި ދެފަރާތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނާ ގުޅި 

ޕްރިންސިޕަލްއަށް ގުޅުމުން  ކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން ސްކޫލްގެ ަފާރތަ 
ކަމަށް  ފަރާތަށްދެން ކުރިމަތިލި  އޭނާއަށް ވަޒ ފާ ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި، ވަޒ ފާ ލިބޭނ 

ލާސް ނަގައިދިނުމުން އޭނާއަށް ލިބުނު ކް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އިންޓަރވިއުއާއި
ސްކޫލުން ފޮނުވި މަޢުލޫމާތު ޝ ޓަށް  މާކްސް ހޯދުމަށް ސްކޫލުގައި އެދުމުން އެ

ލިބިފައިވަނ  އޭނާއަށް ކަމަށާއި،  ބަލާއިރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މަތިން މާކްސް
އް ކަމަށް އޮޅިގެން ފޮނުވުނު ލިޔުމެ އެ ވާހަކަ ޕްރިންސިޕަލްއާ ޙިއްޞާކުރުމުން އެއ 
މާކްސް  އަނެއް ފަރާތަށް މަތިން  ބުނެ ފަހުން ފޮނުވި ލިޔުމުގައި އޭނާއަށްވުރެ
ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތަށް ވަޒ ފާ  ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، މިއ  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
  މައްސަލަ.ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ
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-އެންޓި) 2008/13އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތ  އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމާފައެވެ.

ބަލާއިރު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތު ކޮށްފައި ވާގޮތަށް  މައްޗަށް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ 
  އަދި ހަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ކުންފުންޏަކާ  ބޭނުންވާ ސައިޑުލޯޑަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޕ އެލް އަށް

 ޔާން ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިން ޝަކުވާގައި ބައިޢުލާނާގުޅިގެން  (2010ސެޕްޓެންބަރު  22) 2010/269ނަންބަރު 
އެހެންފަރާތަކުންވެސް އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމާިއ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިނަމަވެސް އެފަރާތުންނާއި

 2 އެ ކުންފުންޏާއެކު( އިޢުލާނާގުޅިގެން 2011އޮކްޓޫބަރު  13) 2010/281ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު  އޭގެފަހުން 
އެހެން ކުންފުންޏަކަްށ ހަވާލުކުރ  އޭގެތެރެއިން  ށަހެޅިކަމާއި އެފަހަރު މަސައްކަތްފަރާތުން އަންދާސ  ހިސާބު ހު

އިޢުލާންކޮށް ސައިޑްލޯޑަރ ގެނައުމުގެ  އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކުރެވުމުން އަލުންއެ ކުންފުންޏަށްވެސް  ކަމަށާއި،
ތަކުން އެނގެން އޮތުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ލިޔެކިޔުން ކުންފުންޏަކާކަންމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  ސިންގަޕޯރ 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.ވަނ  ނިންމާފަ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  ޔުނިޓް ސައިޑްލޯޑަރ ވެހިކަލް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 1
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،  PRC/I-2010/269-113ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: 

ދޭން ނިންމާފައިވާ  ކުންފުންޏަށްއެމަސައްކަތް އެންމެ މަތ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ 
މިލިއަން  6.4އަގަކ   ގޮތުގައި އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، އަންދާޒާކުރެވޭ 

ރިއުކާމަންޓުތަކަށް ފެތޭ އަދި ޓެކްނިކަލް  ރުފިޔާއަށް ކަމަށްވާއިރު، އެމް.ޕ .އެލްގެ
މިލިއަން  4މިލިއަނާއި  3އުފެއްދުންތައް  ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭ ޔޫރަޕުގެ 

ވޭ ކަމަށާއި، މ ގެކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ  ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއް
ފަރާތުން  ކުންފުންޏެއްގެ ވިއްކުމުގައި ބައިވެރިނުވާ  ބ ލަމުގެ އުސޫލުން ތަކެތި

 އާއި މިހާރު އެމް.ޕ .އެލް ލިމިޓެޑުގެ ޗެއަރމަން މިލިއަން ރުފިޔާއަކ  6.4ހުށަހެޅި 
ދިނުމަށް  ވަކި ފަރާތަކަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް  ސ ދާ ގުޅިގެން

  މައްސަލަ.ބ ލަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ  ށްފައިވާގަސްދުކޮ

94 

މިނިސްޓްރ ގެ ވަސ ލަތްތައް  އ  ، ރެއްމިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ލ ގަލް އޮފިސަ ވަނ  ނިންމާލެވިފައެވެ.މިހާހިސާބުން  ދާރ  ލެވެލްގައި ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާތ  މައްސަލައި
ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޕްރިންޓު  މަސައްކަތްތަކަށްބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ 

މިނިސްޓްރ ގެ ހިއުމަން ރިސޯސް  ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އެ މައްސަލަ
މަތ ން ގެނައުމުން އޭނާއާ  ފަހަރެއްގެ 02މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓ ގެ ސަމާލުކަމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަދިވެސް އަޅާފައިނުވާއިރު، އޭނާ  ވާހަކަދެއްކުން ފިޔަވައި އިތުރު ފިޔަވަޅެއް
  އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ގެއެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގަޔާއި ެއ  ވަނަ އަހަރު ހއ.ބާރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ 2019
 )ވިޔަފާރި  18/2014ކަރުދާހުގައި، އެ ބ ލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  19/2014ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ނަންބަރު 
ކަމަށާއި، އަދި ބ ލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ރަޖިސްޓަރ ޕާޓްނަރޝިޕް / ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ  /  ކުންފުނި /
ވަނަ  16ބ ލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  ކަމަށާއި، އެ ލިޔުން ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެ ކަމަށް

 ން އެފަދަ ފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކު 2ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ބ ލަން ހުށަހެޅި  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެޑިއުކޭޝަނުގެ ދާއިރާގެ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ  ލިޔުމެއް ހުށަހެޅިކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ބިޑް ބަލައިގަތުމަށާއި އިވެލުއޭޝަން  މ ހުންގެ ގެ ކުއްޔަށް ހިފާއިރު އެ

ގައި  2019ޖަނަވަރ   06ކޮލިފައި ނުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ން މަރުޙަލާގައިވެސް އެ ބިޑް ޑިސް 
އަމިއްލަ ގެ އެމ ހަކު އަމިއްލައަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް  ސްކޫލްތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެމ ހެއްގެ

ވިޔަފާރިއެއް ކަމަކަށްވެސް  ހިމެނޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރ ގެ ތެރޭގައި 2ބުނެވުނު  ދިނުމަކ  ކުރިން
އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން  ނުފެންނަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ސްކޫލުގެ

 18/2014ނަންބަރު  އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ތަނެއް ހޯދުމަށާއި، އަލުން އިޢުލާން ކުރާއިރު ޤާނޫނު ބާޠިލުކޮށް
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ) 19/2014ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ނަންބަރު )ވިޔަފާރި 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެކަމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ 
ވަކިކޮށްފައި އެހެން ބަޔަކު ނޫޅޭ ވަކިން ހުންނަ ތަނެއް  ރަންޓް ބައި އުނިކުރުމަށާއި، ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ކަ 

 ވަނ  ދަންނަވާފައެވެ.ހއ.ބާރަށު ސްކޫލުގައި  ކުއްޔަށް ހިފުމަށް 

އިޢުލާނާ  ހއ.ބާރަށު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް ކުރި 
 4ޙާޟިރުވި  ވަނަ ދުވަހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 2019ޖަނަވަރ   31ގުޅިގެން 
ޕްރިންސިޕަލް  ގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަހަރާއި އަދި މިހާރުވެސް ވަގުތ  ގޮތުންފަރާތު 

 2ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނ   ހުންނަ ގޭގެ ވެރިފަތް ކަމަށްވާ ހިމެނޭ ކަމަށާއި،
ކޮޓަރި ހުނަންނަ ކަމަށާއި، އަދި  4ގޭގައި  އޭނާގެކޮޓަރ ގެ ގެއެއް ނަމަވެސް 

ޅެނ  މި ގޭގައި ކަމަށާއި، މި ގޭގެ ފެނާއި އޭނާގެ ޢާއިލާވެސް ދިރިއު އޭނާއާ
ދެފަރާތުން ޝެއަރ ކުރަމުން ދާކަމަށާއި، މިގޮތަށް ބިލްތައް ޝެއަރ  ކަރަންޓު ބިލް
ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެންގި ނަމަވެސް އެގޮތަށް  ނުކުރެވޭނެ

ޢުލާނުގައި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައި ވާކަމަށާއި، މި އި އެކަން
 ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކ  ކުންފުނި އަދި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ   މި

 އޭނާއަކ  ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވ ނަމަވެސް 
މިފަހަރުވެސް  މިފަދަ ހުއްދައެއް އޮތް ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، ނަމަވެސް

 ކަމަށް ބުނާ  މި ގެ ހަމަޖައްސަން އުޅޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށް
 މައްސަލަ.
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ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13އަދި މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  އިން( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި،  ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މިމައްސަލަ   ކަ

އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް  ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ
ގައި  2018ޑިސެންބަރު  13ގައި ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް  2018ޑިސެންބަރު  02ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން 

 ދެވަނައަށް ގޮސްފައިވާ  އިވެލުއޭޝަނުގައި، ތެރެއިން ދެ ކުންފުނ ގެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި  ކުރި
ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ  ކުންފުނިން

ކަމަކަށް އެއިން  އެ ކުންފުނިން  ޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  ބަ  ލިޔުންތަކުގައި
އެ އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ   ލިޔުމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ ލިޔުންތަކުގައިވާ ގޮތުން އެއްވެސް

ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވަނ  އެހެންވެގެން ކަމަށް  އެ  އަމިއްލަ ނަމުގައި ކަމަށާއި، ކުންފުނ ގެ ވެރިފަރާތުގެ 
ބިޑު އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި،  ފެންނަ ކަމަށާއި،

މަންޓެއް އިންވެސްޓް ލޭބަރ ވިޔަފާރ ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުންޏަކ 
ވައްތަރެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ   ބުނިކަމުގައިވިޔަސް، އެއ  ވަކި  ޝަކުވާހުށައެޅި ފަރާތުން ކަމަށް 

މަޢުލޫމާތުގައި  ކަމަކަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައިވާ އެފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓެއް
ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރ ގެ ތެރޭގައި ސެކިއުރިޓ   ، އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުންކަމަށާއި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ 

 ހިމެނެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އިޢުލާނުގައިވެސް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ބެލެހެއްޓުމުގެ ވިޔަފާރި
ޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަ-އެންޓި) 2008/13ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ  މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި،   ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މިމައްސަލަ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސެކިއުރިޓ   ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ
ފަރާތެއް  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓާނެ  1ޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކޮން

މި ބިޑުގައި ދެ ކުންފުންޏަކުން ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ލޭބަރ ވިޔަފާރިއެއްގެ  އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏަކ ކަމަށާއި،  ބައިވެރިވި
ކުންފުންޏަކަށް ވާތ  ސެކިއުރިޓ ގެ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި

 ހުރިހާ  އަނެއް ކުންފުންޏަކ ކުންފުށި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށާއި،  ކުރުމަށް އެ

 ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏަކަށް 

 ޕޮއިންޓެއް ވ ނަމަވެސް މި ބިޑުގައި ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެކުންފުންޏަށް އެއްވެސް 

  މައްސަލަ.ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ
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ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް  ކުގެދި، ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތައަ
ވިޔަފާރ ގެ  އެ  ނަމަކ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ންމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތު  ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

 ކަމަށްވާއިރު، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައާއި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ  ނަން  ރަޖިސްޓްރ ގައިވެސް އޮންނަ 
ލިޔެފައިވާތ ، އެ  އެ ނަމަށް ބަޔެއް އިތުރުކޮށް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައިއިދާރާއިން 

 ވަނ  ދަންނަވާފައެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ލިޔުންތަކުން އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނައިފަރު

ރަޖިސްޓަރ އަށް  ގެއަކަށްއަވަށުގެ  ރަޖިސްޓަރ  ވެފައިވާ ބައެއް މ ހުން ހޯދަޑު ގެތަކެއްގައި ޏ.ފުވައްމުލަކު މާދަޑު
ޖިސްޓަރ  އަވަށެއްގައި އުޅޭ މ ހަކު އެ ރަށުގެ އެހެން އަވަށެއްގައި ރަ ބަދަލުކޮށްފައިވިޔަސް، އެއް ރަށެއްގެ އެއް

އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި  ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ބޭނުންވާ އަވަށުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން އުޅުމުން ކަމަށް  ކުރެވޭނ 
 ރަޖިސްޓަރ  ބަދަލު ކޮށްފައިވާ  ގެއަށް ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު އަވަށުގެ ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއި،

ކަމަށްވުމާއި، މާލޭގައިވެސް އެްއ  ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ އެގޭގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ މ ހުންމ ހުންނަކ  އެމ ހުންގެ 
 އަވަށެއްގައި ހުރި ގެއަކަށް މ ހެއްގެ ރަޖިސްޓަރ  ބަދަލުކުރުމުގައި ރަޖިސްޓަރ   އަވަށެއްގައި ހުރި ގެއަކުން އަނެއް

ދިރިއުޅެންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވުމާއެކު،  މ ހަކުބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ އަވަށުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން އެ
ޤާނޫނު  ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެން އޮތް ކަމަކަށް ނުފެންނާތ ، މިމައްސަލައަކ  މިކަމަކ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

( ވަނަ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި، ންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްނަ ވަނ  މިމައްސަލަ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމާފައެވެ.

ފުވައްމުލަކު އުތުރު  ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބުގައ2019ި
 ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އޭނާއާ ކެންޑިޑޭޓަކު،ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވާ 

ހޯދަޑު އަވަށަށް ބަދަލުކުރުމުގެ  ރަށްވެހިކަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ
ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކާއި  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި

 ރަށްވެހިވެފައިވާ، އޭނާއަށް ވޯޓުދޭނެ ކަމަށް  ގއ.ކޮލަމާފުށްޓާއި ބ.އޭދަފުށ ގައި
ރާއްޖޭގައި އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް  ލަފާކުރެވޭ މ ހުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި،
ބަދަލުވާން އެދޭ ރަށެއްގައި މެދުނުކެނޑި  ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކުރެވޭނ  އެމ ހަކު

ކަމަށްވާއިރު، މިގޮތަށް މިކަން ކުރުމުން އިންތިޚާބަށް  އަހަރުވުމުން 05ދިރިއުޅޭތާ 
ނަތ ޖާ ބަދަލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް ބުނާ  ގޮތަކަށް  ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ވަކި

 .މައްސަލަ
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ސެޕްޓެންބަރު  13-K/13/2018/171 (30(IUL) މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު 
ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނ ، އަންދާސ ހިސާުބ  ކުންފުންޏަކާ  އެ  ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތ2018ް

އެ ފަރާތަކ   ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންއިން ފާސްވެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވާ

ތައްޔާރުކޮށްދޭނޭ  ކ.ގިރިފުށ ގައި ތިއްބަވާ ސިފައިންގެ ބޭފުޅުންނަށް ކައްކައި ކާން
ކޮށްފައިވާ  އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް 

 ގައި ފަރާތަކާ 2018އޮކްޓޫބަރު  25އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުރަމުންދާ ރޭޓަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއް  ކަމުގައިވާތ އާއި، އޭރު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރ ގައި އެ މަސައްކަތް ކުންފުނި 
 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އެގްރ މެންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތ  ނޭޝަނަލް  ހުށަހަޅާފައިވާތ  އާއި ކުރިން މަސައްކަތް

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ޓެންޑަރ ބޯޑުން ނިންމައިގެން ކަމަށްވާތ  މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މިމައްސަލަ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނުކުރުމަށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އިންތިޤާލ  މަރުޙަލާގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް
ތެރޭގައި  އިންތިޚާބ  ރައ ސް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ކުރުމުއްދަތެއްގެ

މިނިސްޓްރ  އޮފް  ރުމަށްފަހު މިމަސައްކަތް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނ އިވެލުއޭޓް ކު
ފަރާތްތަކުގެ  ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓ ން ހޯދަންޖެހޭ ކޭޓަރިން

ބުނާ  ޕަރފޯމަންސްގެ ކޮމެންޓް ލެޓަރ، ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ނުފޮނުވައި ކަމަށް
  މައްސަލަ.

 FIN-2019-01(D) (09  އޮޑިޓް ނަންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  2017ގދ.ފިޔޯރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ވަނަ  1" އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދިންގޮތުގެ  އޮޑިޓަށް ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި" ( ރިޕޯޓުގ2019ެޖަނަވަރ  
އެކައުންޓަށް  ބޭންކްއާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް  ނަންބަރުގައިވާ ދަޢުލަތުގެ

އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ގައި އެ 2018އޮގަސްޓް  07ރުފިޔާ  32,415.00ޖަމާނުކޮށް ހުރި 
 2008/13ލިޔުންތަކުންވެސް އެކަން އެނގޭތ  މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެއިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ އާއި އަދި

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-އެންޓި)
ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމުމަށެވެ. މިމައްސަލަ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަހަރުގެ މާލ   ވަނަ 2017ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ  ފިޔޯރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 ( ރިޕޯޓުގެ 2019ޖަނަވަރ   09) FIN-2019-01(D)  އޮޑިޓް ނަންބަރު

 ވަނަ  1" ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދިންގޮތުގެ  އޮޑިޓަށް "

ތެރެއިން  ނަންބަރުގައިވާ ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ 
ބޭންކް  ޕަބްލިކް ރުފިޔާ( ފަނަރަ  ސަތޭކަ ހަތަރު ހާސް ދެ  ތިރ ސް ) -/32,415

 އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ހުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑާފައިވަނ   ނޑު ހެދުމަށް ކަ ފުނަ، ކާނި، މިދިލި( ގަސް ކަމަށާއި، މ ގެ ) 28ރުކާއި  34ހދ.ނައިވާދޫ ބޯޅަދަ
 އެފަރާތުން ނަގާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު އެތަކެތި  ގަހަށް އެ  14ރުކާއި  34ތެރެއިން 

)ނަވާރަހާސް  19800/-ބަދަލަށް  ކަމަށް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެތަކެތ ގެ
އެކައުންޓަށް އެފަރާތުން  7706-700449-001 އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ނައިވާދޫ އޮފ ހުގެ ނަންބަރު:

ގައި ނ ލަން  2019ފެބުރުވަރ   01ގަސް  14ށާއި، ބާކ ހުރި ކަމަ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭ
 )ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ 2450/-އެތަކެތި ނ ލަން ކިޔައިގެން  ކިޔާފައިވާ ކަމަށާއި،

މަސައްކަތް  ހދ.ނާވައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ
ކުންފުންޏަކާ ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓް މަހުގައި އިޢުލާނުކޮށް  2018ކުރުމަށް 

ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން އެ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ރައްޔިތުންގެ ކާނިގަހާއި ފުނަގަސްތައް ކަނޑައި، އެ  ޞަޙައްދުގައި ހުރި
ޖަނަވަރ   2019ބައްޕަގެ ގޯއްޗަށް  ގެލުގެ ރައ ސްކައުންސި ގަސްތަކުގެ ލަކުޑިތައް

 ގައި އެ ކުންފުނ ގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، މި 
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ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އަމިއްަލ  ލިބިފައިވާކަމަށް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ
ގައި ކުރި  2018ޖުލައި  12ޙިއްޞާކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން  ހުންގެ ރުއްގަހުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާމ ސްމ 

މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު  ފަރާތަކުން އިޖާބަދ ފައިނުވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ އާއި، އިޢުލާނަށް އެއްވެސް
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  (ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަނ  މިމައްސަލަ   ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމާފައެވެ.

 ލަކުޑިތަކަކ  ނ ލަންކިޔާ ތަކެތި ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ކުރިން މަޢުލޫމާތު 

ބަދަލުވެސް  ށްދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މ ގެތެރެއިން ގިނަ ގަސްތަކަށް ރައްޔިތުންނަ 
  މައްސަލަ ދ ފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ

ކަމަށް  ގަނެފައިވާ ކުންފުންޏަކުންމެޝިނަރ ސް  އިންދިރާގާނދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް
 2އެނގެން ނެތުމާއި، އެކަމާގުޅޭ  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު އެއ  ކޮން އެއްޗިއްސެއްކަން ޝަކުވާއިން

ކުރިން މިކޮމިޝަނުން ބަލައި ({ 3628) 2016-803( ، 3970) 2016-326އް }މައްސަލަ ނަންބަރު: މައްސަލައެ
ޝަކުވާގައި  ބޭނުންވާ ގޮތަށް ލެބޯޓަރ އަށް ތަކެތި އޯޑަރ ކުރަމުންދާކަމަށް ވަކި ފަރާތެއް ނިންމާފައިވުމާއި،

ހެޅ  ކޮން ފަރާތަކުންކަން އަދި އެފަރާތާ ހުށަ ބުނެފައިވާއިރު އެކަމާގުޅޭ ތަފުސ ލު ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި، ޝަކުވާ 
 މި މައްސަލަ ބެލޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތ އާއި، އިންދިރާގާނދ  ގުޅޭނެ ގޮތެއް އެނގެން ނެތުމާއެކު

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައަކ  ވަޒ ފާއާބެހޭ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބޯޓަރ ން މ ހުން ވަކިކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ 
 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ނުބަލާގޮތަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައަކަށްވާތ ،

މަޤާމުގެ ގެ ސ .އ .އޯ އިންދިރާގާނދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްޓިންގ ޑެޕިއުޓ  
ނާ މ ހުން ވަކިކުރަމުން ދާކަމަށާއި، އޭ ނުފޫޒުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓަރ ން

އޯޑަރ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ ހޮސްޕިޓަލަށް  ބޭނުންވާ ގޮތަށް ލެބޯޓަރ އަށް ތަކެތި 
ކަމަށާއި،  ދެމުންދާ ވަކި ކުންފުންޏަކަށް މެޝިނަރ ސް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މެޑިކަލް

 ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ  މިކަމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރ ގެ މެނޭޖްމަންޓް 
 މައްސަލަ
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ޙަވާލާދ ފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް މި  އާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވ ،މިމައްސަލަ
ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް  ބެލިބެލުމުގައި، އައްޑޫ ސިޓ  ހިތަދޫގެ ސަހަރާއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ފާރު ކޮމިޝަނުން

 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި ކުރި 2019ޖަނަވަރ   29ހޯދުމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން 
ބިޑް ވަނ   ބ .އޯ.ކިޔުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ރޭޓްތަކާއި އަގުތަކާ ދިމާނުވާތ ، އެ ކުންފުނ ގެ  ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ 

އައިޓަމްތަކުގައިވާ  މި ކޮމިޝަނުން ބެލިއިރުވެސް ބ .އޯ.ކިޔުގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމް ފިޔަވައި އެހެން ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ނެއައްޑޫ ސިޓ ގެ ސަހަރާއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ފާރު ރާނައިދޭ
ކުރި އިޢުލާނާ  ގައި 2019ޖަނަވަރ   29އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

  ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ހަވާލުނުކޮށް ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ
ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނ  އެންމެ ބޮޑު އަގު  އެ އިދާރާއިން އެ މަސައްލަތް

 މައްސަލަ. ފަރާތަށް ކަމަށް ބުނާހުށަހެޅި 
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ވަނައަށް  2ޙަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަނުން  ރޭޓްތަކާ އަގުތަކާ ދިމައެއް ނުވެއެވެ. މި މަސައްކަތް
 10ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުންފުނިންވަނައަށް ހޮވުނު  1އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަނުން  ކުންފުންޏާއެވެ.ހޮވުނު 

ކަމަށް ނުފެންނާތ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް،  މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މުއްދަތެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަކ  އެ 
ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި، މަސައްކަތް  މަޢުލޫމާތު ދިންއިރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެފަދަ ވާހަކައެއް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް

ނޑައެޅުމަކ  ބިޑް ގެ ކަމަކަށްވާތ ، އެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ހުށަހަޅާ ފަރާތު ނިންމޭނެ މުއްދަތެއް ކަ
ނޑައެޅުމަކ  ބިޑްކޮމިޓ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އޭގެ  ނުނިންމޭނެކަމަށް ބަދަލުގައި ބިޑް  ކަ

ތުގެ ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް
ވަނައަށް އަންނަ ފަރާތް ފިޔަވައި  1އިވެލުއޭޝަނުން   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 10.71ގަވާއިދުގެ 

ޚިލާފު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 10.51ޙަވާލުކުރުމަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް 
ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،  ލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބައެއް މައްސަލަ ކަމެކެވެ. މ ގެ އިތުރަށް ބިޑްތައް އިވެ

 ބިޑް )އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ބިޑް( ގައިވާ އަގުގެ ނިސްބަތުންކަން  އަގަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ ، ބާޠިލުކުރި

ރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ތެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް، އަގަށް ޕޮއިންޓް ދޭންވަނ ، ޞައްޙަ ބިޑްތަކުގެ
ނޑައަޅާފައިވަނ  ތަޖުރިބާގެ  ބިޑްގައިވާ އަގުގެ ނިސްބަތުންނެވެ. އަދި  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

 2ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ދ ފައިވަނ  އެއް ކުންފުނިން ޕޮއިންޓް ކަމަށްވާއިރު،  5ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 
ނޑައަޅާފައިވާއިރު، އެއްވެސް 5ތަޖުރިބާގެ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  ންޓެވެ.ޕޮއި ޕޮއިންޓް  2ލިޔުމަކަށް  ޕޮއިންޓް ދޭން ކަ

އިތުރަށް، މާލ  ޤާބިލުކަމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  ދެވޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަދި މ ގެ 
ސްޓޭޓްމަންޓަށް ކަމަްށ  ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ބޭންކްހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ބިޑް

ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ  ބިޑްކޮށްފައިވާ އެއް ކުންފުނިން  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ދ ފައިވަނ ، ޕޮއިންޓް  ޕޮއިންޓްސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅާފައިނެތ ސް މާލ  ޤާބިލުކަމަށް އެ ކުންފުންޏަށް  ނުވަތަ ބޭންކް

ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށްކަން  ނޑައަޅާފައިވާ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދިނުމަށް ކަ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ
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ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން  ކުންފުންޏަށް  ޕޮއިންޓް ދިނުމުން، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ  މިންގަ

ުލޭއަޝުންނ ، ވަނައެވެ. ވ މާ 3ބެނ  އިވެލުއޭޝަނުން ލި ފަރާތް ނޫން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން  ވަނަ ލިބޭ 1ިއވ 
ވަނ    އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މައްސަލަ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް

 ނިންމާފައެވެ.

ޖުލައިމަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ކުރުވާފައިވާ މަރާމާތުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2018ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގައި 
 35000/-މަސައްކަތްތަކަކ   ބެލިއިރު، އެ މަސައްކަތްތަކަކ  ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނ   )ފަންސަތިރ ސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮ
ވަނަ  1ގެ  2ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  20.24ގެ  10މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ދައުލަތުގެ

  ހޯދައިގެންނެވެ. ން ކޯޓޭޝަންފަރާތު 3ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
 ވަކި ފަރާތަކާ  ދަށުން ގައި ވެފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ 2018ސެޕްޓެންބަރު  29ނަމަވެސް، 

ސްޓާފްރޫމް އިމާރާތުގެ ކުކުޅުވަހ ގެ އަސްކަނި މަރާމާތު ކުރުމުގެ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސެންކުލާސް އިމާރާތާއި ޕްރައިމަރ 
-ގޮތުގައި  ވިހިހާސް( ރުފިޔާގެ މަސައްކަތަކަށްވާއިރު އެ މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސްގެ) 20000/- މަސައްކަތަކ 

 10.67ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ދ ފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތ ، އެކަމަކ  5000/
 ން ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވ މާ، މިކަ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ 

ފައިސާ ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ  ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މ ގެފަހުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޑްވާންސް
 2008/13އެ މަރުކަޒަށް އެންގުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް

ފަދައިން ިމ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ޝަންކޮރަޕް -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމާފައެވެ.

ކުރުމަށް އެ  ކަތްތައްގއ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގައި ކުރުވާ މަރާމާތުގެ މަސައް
ހޯދައިގެން އިޢުލާނު  ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން 3މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ބޭނުންވާ 

 ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމަށް ބުނާ  ކުރުމެއްނެތި މަސައްކަތްތައް ބައިބައިކޮށްގެން
 މައްސަލަ.

104 
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މިހާތަނަށް ކުރުވާފައިވާ މަރާމާތުގެ ޖުލައިމަހުން ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުގެ 2018ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގައި 
 35000/-މަސައްކަތްތަކަކ   ބެލިއިރު، އެ މަސައްކަތްތަކަކ  ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނ   )ފަންސަތިރ ސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮ
ވަނަ  1ގެ  2ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  20.24ގެ  10މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ދައުލަތުގެ

  ހޯދައިގެންނެވެ. ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން 3ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
 ތަކާ ވަކި ފަރާ ދަށުން ގައި ވެފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ 2018ސެޕްޓެންބަރު  29ނަމަވެސް، 

ސްޓާފްރޫމް އިމާރާތުގެ ކުކުޅުވަހ ގެ އަސްކަނި މަރާމާތު ކުރުމުގެ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސެންކުލާސް އިމާރާތާއި ޕްރައިމަރ 
-ގޮތުގައި  ވިހިހާސް( ރުފިޔާގެ މަސައްކަތަކަށްވާއިރު އެ މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސްގެ) 20000/- މަސައްކަތަކ 

 10.67ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އެނގެން އޮންނާތ ، އެކަމަކ )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ދ ފައިވާކަން  5000/
 ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވ މާ، މިކަން ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ 

ނުމުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދި ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މ ގެފަހުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޑްވާންސް
 2008/13އެ މަރުކަޒަށް އެންގުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް

ފަދައިން ިމ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އް އެކުލެވިގެންނުވާމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެ ވަނ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމާފައެވެ.

ކުރުމަށް އެ  ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގައި ކުރުވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް
ހޯދައިގެން އިޢުލާނު  ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން 3މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ބޭނުންވާ 

 ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމަށް ބުނާ  މަސައްކަތްތައް ބައިބައިކޮށްގެންކުރުމެއްނެތި 
 މައްސަލަ.
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ގެއެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާ  ވަނަ އަހަރު ހުންނާނެ 2019ދ.ހުޅުދެލ  ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް 
ގުޅިގެން އެ  ގެ ޝަކުވާ ލިބުމާފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމު ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި

ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާތ ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން  މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެ އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި
ބުނެފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ  އެ ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާކަމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިޢުލާންކުރުމަށް

ސްކޫލުން ކުރި  ދ.ހުޅުދެލ  ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް އެ
ބިޑު ވަކިފަރާތަކަށް އެ  ފަރާތުގެ ތެރެއިން 04އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި 

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ  ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މާއްދާގައިވާގޮތުން އެފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވަނަ 10.38ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައް ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް( މާލޭގެ ފިހާރަތަކުން ވިއްކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް  އެސް.ޓ .އޯއިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް )ހަ
ނޑައަޅާފައިވާ  އިކޮނޮމިކް ވިއްކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  އަގުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައިޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަ

ވަނަ ދުވަހު  2019ފެބްރުއަރ   11ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުން  ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެޖެންޓުން ހޯދުމަށް
ޓުގައި ގެޒެ އިޢުލާން ހަމަ އެ ތާރ ޚުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ADM/2019/35-60ނަންބަރު  ކޮށްފައިވާ

ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބ ލަން ކަރުދާސް ސްޓޭޓް
 ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ބ ލަން ކަރުދާހުގައިވެސް ބ ލަން ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމުގެ  ވެބްސައިޓުގައި ހަމަ އެ ތާރ ޚުގައި

 20ގުޅާނެ ސުންގަޑި ) ( އާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 14:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2019ފެބުރުވަރ   17ސުންގަޑި )
( އާއި، ބ ލަން ހުށަހެޅުމުެގ 7962788ނަންބަރު ) ( އާއި، ގުޅާނެ ފޯނ14:30ުވަނަ ދުވަހުގެ  2019ފެބުރުވަރ  
( ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ވ މާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 14:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2019ފެބުރުވަރ   21ސުންގަޑި )

ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ންޓިއެ) 2008/13
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ބާވަތްތައް  އިން ކާޑުގެ އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ
އޯގަނައިޒޭޝަނުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޖެންޓުން ހޯދުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ

 2019ފެބުރުވަރ   17ފެބްރުއަރ  މަހު އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  2019
ވަނަ ދުވަހު  21 އަށް މި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެކަމަށާއި، އަދި ފެބްރުވަރ 

އެސް.ޓ .އޯއިން  ހުށަހަޅަން އިޢުލާނުގައި އޮންނާނެކަމަށް އަންދާސ ހިސާބު
ވަނަ ދުވަހުގެ  19ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރ   4ބުނިނަމަވެސް ފެބުރުވަރ  

ހުރިހާ ރަށެއްގެ  ނިޔަލަށް ވެސް މި އިޢުލާން ގެޒެޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި
ހުންނާނެކަމަށް އެކުންފުނިން  ންއެސް.ޓ .އޯ ބޭސްފިހާރަތަކުގައި މި އިޢުލާން ފެންނަ

އިޢުލާނެއް ފެންނަން  ބުނިނަމަވެސް ނ.ފޮއްދޫ ބޭސްފިހާރައިގައި އެފަދަ
ހަމައެކަނި އެމް.ޑ .ޕ ގެ  ނެތްކަމަށާއި، މި އިޢުލާން ކުރިކަން އެ ރަށުން އެނގުނ 

 ކަމަށާއި، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނ ވެސް މި ދެފަރާތުން ނަށް ދެ އެކްޓިވިސްޓުން

  މައްސަލަ.އެކަނިކަމަށް ބުނާ
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ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އަދި އެފަރާތާ ގުޅޭނެގޮތުގެ  ޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި،
ޤާނޫނު(  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް

މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ގެ 

ކައުންސިލާ  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހއ.މުރައިދޫ 
ޢަދަދު  ލްގެ އާމްދަނ ގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއްގެސުވާލުކުރުމުން ކައުންސި

 ބުނާ މައްސަލަ.ހާމަކޮށްފައިވާކަމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ވަނ  ނިންމާފައެވެ.ކަ

މަޤާމަށް " ކުދިންބަލަހައްޓާ " ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން މި މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް
ފަރާތްތަކަށް ދިން  ނުގެ ތަޙުޤ ޤު ޓ މުން ބައެއްފަރާތްތަކަށް ދ ފައިވާ މާކްސްތަކާއި، މި ކޮމިޝަ  ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތަށް ބަދަލެއް ނައަންނާތ ، ިމ  10ހޮވާފައިވާ  މާކްސްތަކުގައި ކުޑަ ފަރަގެއް އުޅުނުނަމަވެސް، އެ މަޤާމަށް
ންބަރު ނަ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތ ، ޤާނޫނު މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް 

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

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

 ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ދަށުންމިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންޓްރެޓް  2011ހިންގާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި 
 2018 މ ހަކުވަޒ ފާ އަދާ ކުރަމުންދާ  ކުދިން ބަލަހައްޓާ މ ހެއްގެ ވަގުތ  އުޞޫލުން

މަށް މިނިސްޓްރ ން ކުދިން ބަލަހައްޓާ މ ހަކު ހޯދު ވަނަ ދުވަހު އެ 13ޑިސެންބަރ 
ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލުމުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނެ  ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ

ނުވާކަމަށާއި، ޝަރުޠެއްގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އޮތ  ލިޔަންކިޔަން  ވަޒ ފާ ދ ފައި
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށްވުރެ ތަޢުލ މ  ގޮތުން ފެންވަރު ދަށް އަދި  އެނގުން
  ބުނާ މައްސަލަ.ނަށް ވަޒ ފާ ދ ފައިވާ ކަމަށް މަދު މ ހުން  ތަޖުރިބާ
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މަޤާމަށް " ކުދިންބަލަހައްޓާ " ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން މި މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް
ދިން ފަރާތްތަކަށް  ފަރާތްތަކަށް ދ ފައިވާ މާކްސްތަކާއި، މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤު ޓ މުން ބައެއް ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތަށް ބަދަލެއް ނައަންނާތ ، ިމ  10ހޮވާފައިވާ  މާކްސްތަކުގައި ކުޑަ ފަރަގެއް އުޅުނުނަމަވެސް، އެ މަޤާމަށް
ނަންބަރު  ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތ ، ޤާނޫނު މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް 

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

 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ދަށުން  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ،
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންޓްރެޓް  2012ހިންގާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި 

 2018 ފަރާތެއްއުޞޫލުން ކުދިން ބަލަހައްޓާ މ ހެއްގެ ވަގުތ  ވަޒ ފާގައި އުޅޭ 

 ވަނަ ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރ ން ކުދިން ބަލަހައްޓާ މ ހުން ހޯދުމަށް  13ޑިސެންބަރ 

ބުނެ  މަތިލުމުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް ކުރި
 ވަޒ ފާ ދ ފައި ނުވާކަމަށާއި، ޝަރުޠެއްގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އޮތ  ލިޔަންކިޔަން 

 އެނގުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށްވުރެ ތަޢުލ މ  ގޮތުން ފެންވަރު ދަށް އަދި 

 ބުނާ މައްސަލަ ތަޖުރިބާ މަދު މ ހުންނަށް ވަޒ ފާ ދ ފައިވާ ކަމަށް 
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ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ ސާފުކުރުމަށް އެ ފަރާތް މަޤާމަށް  މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން، ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ
ފަރާތެއްކަމަށް އެކޮމިޝަނުން  އެމަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާއެ ފަރާތަކ  ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން،  ސިވިލް ސަރވިސް

ހެލްތުން  ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒ  

ނެތް  އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާވެސް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ނޑައަޅައި،  ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މިމަްއސަލަ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ބައެއް ލިޔުންތަކަކ  ޞައްޙަ ނޫން  ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ އަދި، އަމިއްލަ ތަންތަނުގައި ވަޒ ފާ އަދާކުރިކަމަށް

ހުށަހަޅަމުންދާތ އާއި، އެފަދަ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު  ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް ބުނެ މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ންޏެއް ނުވަތަ ކުންފު ކަންތައްތައް ހުންނާތ ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އަމިއްލަ އުފެދޭފަދަ

ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެތަނުގައި އެމ ހަކު އަދާކުރި  އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ
އިތުރަށް،  އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރުމުގެ ވަޒ ފާއާއި މުއްދަތާއި

ލިޔުމަކާއި، ވަޒ ފާއަށް އެދޭ މ ހާ އެތަނުގައި  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާކަން އެނގޭނޭއެއަދަދަށް އެތަނުގައި 
 ސިވިލް" ހާޒިރ އާއި މުސާރަ ލިބުނުކަން އެނގޭނޭ ލިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާގޮތަށް  މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްތަކުގެ

ގެ  7.4ގެ " 2018އުޞޫލުތައް  ކާއިސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި، ޢައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަ
މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި  ވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙް ކުރުމަށް 3)ށ( ގެ 

 ވަނ  ދަންނަވާފައެވެ.

ކަމަށް ބުނާ އަޑުފެތުރިފައިވާ  ޒ ފާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށްފަރާތަކަށް ވަ
 މައްސަލަ.

ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  އަންދާސ ހިސާބު  ރޭނުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާންކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަށާފާރު  ގއ.އަތޮޅު
ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  10.38މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ހުށަހަޅަން ދ ފައިވާ މުއްދަތު ދައުލަތުގެ 

ކޮށްގެން ެއ އިޢުލާން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރުވާތ  އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ނަންބަރުގައި
އެންގުމާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން

 ކުރި އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، އަންދާސ ހިސާބު ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފަހުން 

ނަމަވެސް، އަންދާސ ހިސާުބ  ހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި،ހުށަހަޅާއިރު ވަކި ލިޔުންތަކެއް ހުށަ
ވިޔަފާރ ގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް  ހުށަހަޅަންވާނ  ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ  ގއ.އަތޮޅު
ރެއިން ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެ ގުޅިގެން 

އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށާއި،  އެސްޓިމޭޓްގެ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާތ  އެ
އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި  މި އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް، ފަހުން ކުރި

ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ ކަމަށް  ބައްދަލުވުމުގައި އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ ލިޔުންތައް
ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްގެ  3ވެސް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ދުވަހު ބުނިނަމަ

މި އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައިގަނެ  ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
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ފަރާތްތަކުން  ވާކުރެވިފައިވާ އަދި މ ރާގައި އެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވިފައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރ 
މ ރާގައި  ފަރާތަކުންހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަންދާސ ހިސާބު

ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ، އެފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާތ   ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް
 ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި އެހެން  އެފަރާތުގެ އަންދާސ ހިސާބު

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާކަމުގެ  ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައާއި މ ރާގައި
 ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ނަމަވެސް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޕޮއިންޓް  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި،

ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެ ލިޔުންތައް  ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމާއި މާލ  ޤާބިލުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ފަދަ ލިޔުންތައް
 ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ އަންދާސ ހިސާބު 

ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެ  ވާތ  އެފަރާތްތަކުގެ އަންދާސ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްބަޔާންކޮށްފައިނު
އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި، އަންދާސ ހިސާބުތައް އަދި  ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅުމުން އެ ބައިތަކަށް

ކަންކަން ގއ.އަތޮޅު  ލާގައި ފާހަގަކުރެވުނުނުކުރާ ކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ  މިމައްސަ އިވެލުއޭޓް
 ވަނ  ދަންނަވާފައެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަދި މިމައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1)ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13
 ވަނ  ނިންމާފައެވެ.މިަމއްސަލަ   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަދައިން

ބުނާ ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ
 މައްސަލަ.

އެޗަށް ބޭނުންވާ ނަރުހުންނާިއ .އެމް.ޖ .ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް
ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓުގައި  2015ޑޮކްޓަރުން އަދި އެހެނިހެން ވަޒ ފާތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރު މ ހުން ހޯދުމަށް 

ބޭނުންވާ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން އެޗަށް .އެމް.ޖ .އިޢުލާނު ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، އައި
އެޗުން އޭރު ބޭނުންކުރި ވެބްސައިޓްގައި ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް .އެމް.ޖ .ހޯދުމަށްޓަކައި އައި

 ިވަރަކަށް ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނާއި، އަދި  30އެޗްއަށް ބޭނުންވާ .އެމް.ޖ .އައ
އެހެނިހެން ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ގެނައުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ގެޒެޓް ކުރެވޭނެ 

އާރު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފަކު ބުނެފައިވަނިކޮށް، .އެޗްގެ އެޗް.އެމް.ޖ .ކަމަށް އައި
އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި އެ ވަޒ ފާތަކަށް ނަރުހުންނާއި، ޑޮކްޓަރުންނާއި، އަދި 
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 އެޗުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތ އާއި،.އެމް.ޖ .އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް އައި

ފުންގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން، އެ ފަރާތްތަކުން އެޗަށް ނަގާފައިވާ މުވައްޒަ.އެމް.ޖ .ވަނަ އަހަރު އައި 2015
މެއިލް މެދުވެރިކޮށްނާއި އެޖެންސ ތައް މެދުވެރިކޮށްވެސް ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާކަން -އަމިއްލައަށާއި އ 

އެނގޭއިރު، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒ ފާތަކުގައި އޭރު އުޅުނު މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި، އ މެއިލް 
އެޗަްށ .އެމް.ޖ .ންނާއި އަދި އެޖެންސ ތައް މެދުވެރިކޮށްގެންވެސް އެކި ފަރާތްތަކުން ވަޒ ފާއަށް އެދި އައިފޮނުވައިގެ

އެޗްގެ ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދ ފައިވާނ  އެ ހުރިހާ ގޮތްގޮތަކަށް .އެމް.ޖ .ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އައި
ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަކަށްވެސް ބަލައި، ވަޒ 

ނޑައަޅައި، އެ ފަރާތެއް ވަޒ ފާއަށް ނެގުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް  ފަރާތްތައް އެކަމަކާގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން ކަ
 އެޗުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި،.އެމް.ޖ .ލިޔުން ދިނުމުންކަމަށް އައި

އޭރުގެ އެޗްގެ .އެމް.ޖ .ގެ ވަޒ ފާތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން މ ހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އައިއެޗު.އެމް.ޖ .އައި
ހަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މައުލޫމާތު  ކާއޯ ރިޝާވާންގެ އެކި އެކި ވިޔަފާރިތަކުގައި އުޅޭމ ހަ.އ .ސ 

އެޗަށް .އެމް.ޖ .ވަނަ އަހަރު އައި 2015ލިބޭކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، 
ން ބޭނުންވި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެ

އެޗުން މި .އެމް.ޖ .ނެތްއިރު، އެފަދައިން އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް އައި
ގައި (ކޮރަޕްޝަންހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2/2000ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަ
 25ގެ ( އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ) 13/2008ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މުގައި ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަ  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 
ނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ  .ކަ

އެހެނިހެން ވަޒ ފާތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން މ ހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 
ޙަވާލުކޮށްގެން ކާ މ ހައެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކުގައި އުޅޭ ގެ ޢޯ.އ .އެޗްގެ ސ .އެމް.ޖ .އައި

 .ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް 
މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ތަޙުޤ ޤު ޓ މުންކުރި މަސައްކަތުން މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާއިރު،

އިދާރާގައި ހުރި ލިޔުންތައް މިހާރު ނެތްކަމަށް މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ ، 
 .މައްސަލައާ ގުޅޭ ކާފ ހެކި ލިބިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތ ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ

 

ކަށް ޓަނަންސް ސްޕަވައިޒަރަވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މެއިން
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި،  ،އައްޔަންކޮށްފައިވާ މ ހާ

ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން ދަނ ވެސް އޭނާ ކަމަށާއި، ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ 
ތަކެތި ގަތުމުގައި އޭނާއަށް ބައެއް އަޅަމުންދާކަމަށާއި، ފްލެޓް މެއިންޓަނަންސް 

ކުރެވިފައި ވާކަމަށާއި، ސެކްޝަނުގައި އޭނާ ހުރިއިރު ހަމަމިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް 
ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން އޭނާއާ ޙަވާލުކުރިފަހުން، އިންވެންޓްރ ގައި ހުރި އަގުބޮޑެތި 
ބައެއްތަކެތި ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި، އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ހުއްދަނެތި 
ނޑުތަށް ހާވާކަމަށާއި، އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަންނަ  އެމުވައްޒަފުންގެ ވަތްގަ

ޔުމާއި، ސިޓ ތަށް ފޮރުވުމާއި، އިތުރުގަޑ ގެ ފައިސާވެސް ދޭނ  އޭނާ ސިޓ ތައް ކި
ބޭނުންމ ހަކަށް ކަމަށް ބުނާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ އަމިއްލަ ލެޕްޓޮޕްގައި އޮފ ހުގެ 

ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ހަދައި  24ޑޭޓާތައް ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި، 
 ކުނިކޮށ ގެ ސްޓޯރޭޖް ޝެޑް އިތުރުގަޑ ގެ މުސާރަ ނަގަމުންދާކަމަށާއި، ދެނަންބަރު 

ބިރުދައްކައިގެން  ނަށްއޭނާގެ އަމިއްލަބޭނުމަށް އޮފ ހުގެ މަސައްކަތު ބޭރުމ ހުން 
 .ބޭނުންކުރަމުން ދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

114 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޣާޒ  ބިލްޑިންގ އަށް ޕެނިޓެންޝަރ   
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރ  އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން 
ސަރވިސަސްއިން ތަކެތި ގަތުމަށްފަހު ޤައިދ ން ލައްވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މި 

ހު ބިލް ހުށަހަޅާ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން އެ މަސައްކަތް ޤައިދ ންލައްވާ ކުރުމަށްފަ  ،ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތ އާއި

ޣާޒ  ބިލްޑިންގއަށް ޕެނިޓެންޝަރ  ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، މާލޭ ޖަލުގެ 
މަސައްކަތް ޤައިދ ން ލައްވާ ކުރުވުމަށްފަހު އެމަސައްކަތަށް ބިލް  ފެންސު ޖެހުމުގެ

 .ހުށަހަޅާ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މާލޭ ޖަލުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ  ،އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙުޤ ޤު ޓ މުން ބެލިބެލުމުން ފެނިފައިނުވާތ އާއި
ވަނަ އަހަރުގެ ލިޔުންތަކަކަށްވެފައި މިހާތަނަށް 2012މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމާ ގުޅޭގޮތުގެ ލިޔުންތަކަކ  

މުން އެ ލިޔުންތައް ފެނިފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މި ކޮމިޝަނަށް ބެލިބެލު
އެ އިދާރާއަށް ގޮސް  ޝަކުވާގައި ބުނާފަދައިން ފައިސާދައްކާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤު ޓ މުން ،އަންގާފައިވާތ އާއި

މައްސަލައާ ގުޅޭ ގިނަ ލިޔުންތަްއ ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން މި  ،ބެލިބެލުމުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި 
އަދި އިތުރަށް ބަޔާންނެގިކަމުގައި  ،ލިބެންނެތުމުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤ ޤުކުރެވޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި

މިހިސާބުން މި މައްސަލަ  ،ވ ނަމަވެސް މިމައްސަލައިގެ ނަތ ޖާއެއް ފެންނާނެކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ނުބެލެވޭތ 
 .ނިންމ އެވެ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އަދި  
އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ  އިމާރާތުގެ ބައެއް ވެއްޓުމާއިގުޅިގެން، އެ ޑިޕާރޓްމަންޓް 

މަތ ބަޔަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެބައި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޣާޒ  ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ އިރު
މަސައްކަތާއި އެއަރ ކޯންތައް ސަރވިސްކުރުމާއި ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނ  

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ހުށަހެޅުނު ކޯޓޭޝަންތައް  ،އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލާ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމާށާއި
ށްފައިވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޓްކޮ

ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ތަޙުޤ ޤަށް 
ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގައި އަގު ހުށަހަޅާފައި ،ލިބިފައިނުވާއިރު ބަޔަކަށްކަން ތަޙުޤ ޤަށް  4ވަނ  މައިގަ
 ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި އެބައިތައް ހިމެނުމަށް އިރުޝާދު ދ ފައިވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވޭތ އާއި ،ފާހަގަކުރެވޭތ 

މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހެޅި 
 2ޕްރައިވެޓް ނަމަވެސް އިތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި  ،ރާތާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތ އާއިފަ

 11)މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އޭރު އަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ކުންފުންޏާއި 
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ތަމަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ވާދަވެރި އެގޮތުން ފުރަ  ،އަކާ ޚިލާފަށްކަށާއ8.33ިގެ (2009ފެބުރުވަރ  
އަށްވުރެ އިތުރަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ %10 މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  ،ބ ލަމަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ނޫންކަމާއި

މުވައްޒަފުންނަށް އަގުބޮޑުކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، އެގޮތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  
ނޑި  ،ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް މެދުނުކެ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަވަހަށް އެމަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވޭތ ، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ގައި 8.32ގެ (2009ފެބުރުވަރ   11)ކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އޭރު އަމަލު 

ނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލުންކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވޭތ އާއި  ،ބުނާފަދައިން މަޝްވަރާކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރާނެފަރާތް ކަ
އާގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ ، މި އެ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނ  މަސައްކަތް ނިމުމުންކަން މައްސަލަ

މައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މި މައްސަލަ 
 .މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ފަންސާްސ 
ނޑުގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ފަރާތްތަކަށް  އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަ

މޭޒާއި  40އްދ ން ސްކޫލްގެ ހޯލް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ޢިމާދު
ނޑިއާއި  350ފްރ ލްއާއި  120ސުފުރާއާއި  40 ނޑ ގެ ކަވަރު ކުއްޔަށްދޭނެ ފާރާތެއް ހޯދުމަށް  350ގޮ ގޮ

ފަރާތުން އަންދާސ  ހިސާބު  03މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި އަދި 
( ތިރ ސްއެއްހާސް އައްސަތޭކަ) 31,800.00 ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުންމެއްނެތި އެތަކެތި ހޯދު

މްއެފެއާޒްއިން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމިނިސްޓްރ  އޮފް   ރުފިޔާއަށް
 އެނގެންއޮތްއިރު،އެއްބަސްވުމުން   10-M50/10/2015/307(AGR) ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނަންބަރު

މިނިސްޓްރ  އޮފް އޯމްއެފެއާޒްއިން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  މިނިވަން ފާންސާސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ  50މިނިވަން 
 އިނާމު ދިނުމަށް ޢިމާދުއްދ ން ސްކޫލްގެ ހޯލު ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓާއި

ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި  31800.00ތައްޔާރު ކުރުމަށް 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  ތިންފަރާތަކުން އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް

 ގެ  2ތާވަލު ވަނަ ނަންބަރުގެ  4.01ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 2015
 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލަ  47
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ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ތިންފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމަށް 
ހޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ދަތިވާތ ވެ، މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅިގެން ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަންޖެ

ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ތިންފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް 
ންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ކަތެއް ޙަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެތަކެއްޗެއް ގަތުމަށް އެއްއޯމްއެފެއާޒްއަށް އެމަސަ 

ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މުދަލާ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ 
 ސިޓ އިން އެމިނިސްޓްރ އަށް ހުއްދަދ ފައި އޮތުމުންކަން އެނގެންއޮންނާތ އާއި، B1/10/2015/168/13ނަންބަރު 

 ،ސިޓ އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު B1/10/2015/168/13ޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެން
މްއެފެއާޒްއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ފަންސާސް އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ހޯމިނިސްޓްރ  އޮފް 

ނޑުގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް  ދަ
ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  އެކުންފުނިން ޢިމާދުއްދ ން ސްކޫލްގެ ހޯލް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

މްއެފެއާޒްއިން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  މިނިވަން ހޯމިނިސްޓްރ  އޮފް  ،އޯމްއެފެއާޒްއަށް ހުރަހެއްނެތްއިރު
ޑިއުލްކޮށްފައިވާގޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުމުގެ ޝެފަންސާސް ފާހަގަކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

 ކަން އެނގެންއޮންނާތ އާއި،ބޭނުމުގައި

ނޑުގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ފަރާތްތަކަށް  ،ގެ ޝަކުވާގައިއިމައްސަލަ ގަލޮޅު ދަ
ކުއްޔަށް އެކުންފުނިން ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ޢިމާދުއްދ ން ސްކޫލް ހޯލް ތައްޔާރުކުރުމަށް 

ރުފިޔާ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ (ތިރ ސްއެއްހާސް އައްސަތޭކަ) 31,800.00އްކަންޖެހޭ ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ދަ
އިސްވެބުނެވުނު  ،އާ ޚިލާފަށް ޕެޓ ކޭޝްގެ ފައިސާއިން ދައްކާފައިވާކަމަށް ތަހުމަތުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް( ހ)ގެ 6.07

ފައިވަނ  މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ކުއްޔަށް ނެގި ތަކެއްޗަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ފައިސާ ދައްކާ
 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެޓ ކޭޝް އުޞޫލްގެ ބޭރުން އެ
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ރުފިޔާގެ ކޭޝް ފުލޯޓްގެ ފައިސާއިންކަން ( ދެ މިލިޔަން) 2,000,000.00މިނިސްޓްރ އަށް ހަމަޖައްސާދ ފައިވާ 
ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެޓ ކޭޝްއިން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެނގެންއޮތުމުން ދައު

 ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލްތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

ޖެހޭ ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ދައްކަން  އެކުންފުންޏަށް އިމާދުއްދ ން ސްކޫލްގެ ހޯލް ތައްޔާރުކުރުމަށް 
ރުފިޔާ، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް (ތިރ ސްއެއްހާސް އައްސަތޭކަ) 31,800.00

ސިޓ ން މިނިސްޓްރ  އޮްފ  (B1/10/2015/163/13މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު 
ރުފިޔާގެ ކޭޝް ފުލޯޓްގެ ތެރެއިން ދެއްކުމަށް ( ދެ މިލިޔަން) 2,000,000.00ހޯމްއެފެއާޒްއަށް ހަމަޖައްސާދ ފައިވާ 
 31,800.00ން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެހޭ އެކުންފުނި ،ހުރައެއްނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި

ސްޓްރ  ރުފިޔާ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ހުއްދައާއެކު މިނި (ތިރ ސްއެއްހާސް އައްސަތޭކަ )
އެފަރާތަށް  ،އޮފް އޯމްއެފެއާޒްގައި ގެންގުޅެމުންއައި ކޭޝް ފްލޯޓްއިން، ނަގުދު ފައިސާއިން ދައްކާފައިވ ނަމަވެސް

ްނޓި )، 13/2008އިތުރު މަންފާއެއް ލިބިފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  -އ 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން، ިމ  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ (ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ޖޫްނ  CUL/IUL/2011/25 (16މަޤާމަކަށް މ ހުން ބޭނުންވެގެން، އެ ކުންފުނ ގެ ނަންބަރ  5ކުންފުނ ގެ އެ 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށާއި ކޮމްޕެނ  ސެކްރެޓަރ ގެ މަޤާމަށް ( 2011

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ތިން 
ފަރާތުންވެސް، ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރ އެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް، މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ތިން 

އިންޓަރވިއު ޝ ޓުން   ތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނ  ކޮންފަރާތަކަށްކަންއިންޓަވިއުއިން އެންމެ މަ  ފަރާތުގެ ތެރެއިން

މަޤާމަކަށް މ ހުން ބޭނުންވެގެން ކުރި  5ތަފާތު  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ 
ސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސި CUL/IUL/2011/25: ނަންބަރު

މެނޭޖަރާއި، ސެކްރެޓަރ ގެ މަޤާމަށް ކުދިން ހޮވުމުގައި އިޢުލާނުގައި 
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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  އެނގޭތ  އާއި،

ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވ ނަމަވެސް، އެ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ   ކޮމްޕެނ  ސެކްރެޓަރ ގެ މަޤާމަށް
މި ޝަރުޠު ، "އ  އޯލެވެލް ނިންމާފައިވުން .ސ .ޖ "ފަރާތަކ  އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގުނު ނަމަވެސް،

މުވައްޒަފުންގެ ސްޓާފް ރެކްރޫޓްމެންޓް ޕޮލިސ އެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން  އެ ކުންފުނ ގެ
އެ ނިންމުމަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ، ތު ދ ފައިވާތ އާއިމިކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން މަޢުލޫމާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް އެކަށ ގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ 
ދަށުން މި  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި)        13/2008

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

ވަނަ އަހަރު ބައިބަލާ  2015މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
( ސަތޭކަފަންސާސް ހާސް) 150,000.00އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން 

ރުފިޔާ ދ ފައިވަނ ، އެ އަހަރު ބައިބަލާ މުބާރާތުގައި މިނިވަން ފަންސާހުގެ ހަރަކާތްތައް ވ ހާވެސް ކުލަގަދަކޮށް 
ށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި ސިޓ އަކުން އެދުމުން، ދެއްކުމަށްޓަކައި އެހ އެއް ހޯދުމަ

އެ މިނިސްޓްރ އިން ރައ ސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހަށް ލިޔެ އެހ  ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން އެނގޭތ އާއި، ިމ 
ނުހަދައިކަމަށްވ ނަމަވެސް،  ފައިސާ ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދ ފައިވަނ ، އެއްބަސްވުމެއް

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް  8ގެ  2009މިއ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު 
ހޯދުމަށް ދ ފައިވާ ފައިސާއެއް ނޫންކަމާއި މި ފައިސާއަކ  ސްޕޮންސަރ ނުވަތަ އެހ ގެ ގޮތުގައި ދ ފައިވާ 

  ްގެ ޙަރަކާތްތައް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި  50ބައިބަލާ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިވަނ
ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ 

އާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސްގެ 8.23ދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް ށް ދޫކޮ( ރުފިޔާ 150000.00)އިސާ ފަ 100%ގޮތުގައި 
 4ވަނަ ނަންބަރުގެ ތާވަލު 5ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 2015އެފެއާޒް 

 (.ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލަ 29ގެ 
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ން ވަކި ކަމެއް ކުރުން ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ފައިސާއެއްކަމުން މި ފައިސާއި
 ލާޒިމްވެގެން ނުވާކަމާއި،

މިނިވަން ފަންސާހާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މިނޫންވެސް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް 
ޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހ ގެ ފައިާސ އެހ ގެގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު، ޖަމްޢިއް

ހަވާލުކުރެވިފައިވަނ  އެހ ގެގޮތޮގައި ފައިސާ ދިނުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަމާއި އަދި މިގޮތަށް 
 ދ ފައިވަނ  އެއްބަސްވުން ނުހަދައިކަން އެނގޭތ އާއި،  ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ފައިސާ

ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ބައިބަލާ މުބާރާތަކ  ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުޑަޢ ދާ 
ގުޅުވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ގިނަ ޓ މުތަކަކަށް ބައިވެރިވޭގޮތަށް ހިންގޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ  10ގެ ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ) 3/2006: މުބާރާތަކަށްވާތ ވެ މިއ  ޤާނޫނު ނަންބަރު
 ގެ ދަށުން އިޖުތިމާޢ  މަސްލަހަތެއް އެކުލެވޭކަމެއްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތުއޮތް ކަމަކަށްވުމުންނާއި،( ށ)

ޓ މަކުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން  45އަހަރުގެ ކުޑައ ދާއި ގުޅުވައިގެން ބޭއްވުނު ބައިބަލާ މުބާރާތުގައި  2015
ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު މި މުބާރާތް ފޯރިއާއިއެކު ބޭއްވިފައިވާކަން އެއްވެސް 

ވަނަ އަހަރު ބައިބަލާ މުބާރާތުގައި މިނިވަން  2015ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ތަޙްޤ ޤަށް ޔަޤ ންކުރެވިފައިވާތ އާއި، 
 150,000.00ރަކާތްތައް ވ ހާވެސް ކުލަގަދަކޮށް ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ފަންސާހުގެ ހަ

ރުފިޔާ ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދ ފައިވަނ  ވަކިފަރާތަކަށް ( ސަތޭކަފަންސާސް ހާސް)
ނާއެއްވެސް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ  ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރ 

ވަނަ  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008: ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
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 .ނިންމ އެވެ

އެސް އިން ދޯންޏެއް .އާރު.ޕ .ވަނަ އަހަރު ޑ  2012 މި މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ތުހުމުތު ކަމަށްވާ  
ކުއްޔަށް ހިފުމަށްކުރި އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މައްސަލާގައި 
މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އިޢުލާނާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް 

ތ އާއި، މި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް މޯލްޑިވްސް ކަލެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލިޔުމެއް ލިބިފައިނުވާ 
ހޯދިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢ  ކުށެއް ސާބިތު ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެކި ލިބޭނެ 

ވަނަ  25ގެ ( ގެ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-އެންޓި ) 13/2008މައްސަލައަކަށް ނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ( 1)މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެ  ކަ

އެސް ގެ ބަޖެޓުން .އާރު.ޕ .ވަނަ އަހަރު ޑ  2012ވަނަ ތުހުމަތު ކަމަށްވާ،  02 އި ހިމެނޭމި މައްސަލައިގަ
ނަންބަރު ގޮޅި އެފަދަ  10ކޮށްގެން މާލޭގެ ޖަލުގައި ސިއްހ  ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ހެދި އެޖަލުގެ ހަރަދު 

އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުވާ ބަންދު މ ހުން ނިދާތަނަކަށް ހަދާފައިވާކަމަށް 
ށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މޯލްޑިވްސް 

އަހަރުވުމުން، ތަޙްޤ ޤަށް މަޢޫލޫމާތު ދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގިކަމުގަިއ  7ހޯދިފައިނުވުމާއި، މި މައްސަލައަށް 
ވ ނަމަވެސް ސަބަބުވެރި ފުރިހަމަ ތަޙްޤ ޤެއް ކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، މި މައްސަލަ މި ހިސާބުން 

  . ނިންމ އެވެ

 

އެސް އިން ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްކުރި .އާރު.ޕ .ވަނަ އަހަރު ޑ  2012 
އެސް .އާރު.ޕ .ވަނަ އަހަރު ޑ  2012އިއުލާނާ ޚިލާފަށް ދޯނި ހިފާފައިވާ ކަމަށާއި، 

ގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން މާލޭގެ ޖަލުގައި ސިއްހ  ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ 
އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކޮށް މަސައްކަތް  ނަންބަރު ގޮޅި އެފަދަ 10ހެދި އެޖަލުގެ 

 .ކުރުވާ ބަންދު މ ހުން ނިދާތަނަކަށް ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

119 

މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން ކްލިއަރ   120 4ޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ މާލޭ ސައިޓުގައި ޑިއުޓ  ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން މޯލް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ނ ލަން ކިޔާކަމާއި،ނުކޮށް ގިނަދުވަސްވާ ތަކެތި މޯލްޑިވްސް 
މުގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިހުރި ކާރުތަކެއްގެ ތެރެއިން ކްލިއަރނުކޮށް ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ކާރުތަކެއް އުފުލައިގެން ކަ

 ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ކާރަށް ކޮންމެވެސް 01އުޅަނދަކަށް ބަދަލުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭގެ ތެރެއިން 
އެއ  ކުރިންވެސް ހަލާކުވެފައި އޮްތ  ،ކަމަށްވާތ " އެކްސިޑެންޓް ކާރެއް "ކުރިމަތިވިކަމާއި، ނަމަވެސް އެ ކާރަކ  

ކާރެއްކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، އެ 
 ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނިން ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރި އެއްވެސް ވެހިކަލްއަކަށް ކާރަށް ލިބުނު ގެއްލުމާ

ގެއްލުމެއް ލިބިގެން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ވެހިކަލްއެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ ކުންފުންޏަށް ޝަކުވާއެއް 
އެއް ހުށަހެޅުމާގުޅޭ އެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢ  ކޯޓަކަށް މައްސަލަ

ލިޔުމެއް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިނުވާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ 
ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނައިރު، މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 13/2008މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުން އެނގެން ނެތަތ ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަ 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 

ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިހުރި ކާރުތަކެއް، ސައިޓް ހުސްކުރުމަށްޓަކައި 
ތިލަފުށ  ސައިޓަށް ގެންދިޔަ ގެންދިއުމުގައި، ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާތ  ކާރު 
އެތެރެކުރި ފަރާތުން ބަދަލު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޯޓަށްދާން އުޅުމުން ކޯޓުން ބޭރުގައި 

ދެފަރާތް ގުޅިގެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ  އްލުކުރުމަށް ބުނެ ހައެކަން 
 .އޯ ނަގަންއުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އ .އެލްގެ ސ .ޕ .އެމް

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ސަލްޓަން ޕާކްގައި ތައްޔާރުކުރި ލެޑްގާޑެންގެ ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުމުގެ 
އަމިއްލަ ރުފިޔާއަށް ( ސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަހާ) 189,250.00ކުރުމަށް   މަސައްކަތް
އާއި ޚިލާފަށް  8.15ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ފަރާތަކާއި

އިޢުލާނުނުކޮށް އަންދާސ  ހިސާބު ހޯދައިގެން ނޫންކަމާއި، މި މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކޮށްފައިވަނ  ދަޢުލަތުގެ 
އާ ޚިލާފަށް އަތްމަތ  ފައިސާއިންކަމާއި، އަދި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  6.07މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވާންސް ފައިސާދ ފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެޑް  8.23

  ްއާ ގުޅިގެން ސަލްޓަންޕާކުގައި ލެޑު ގާޑެންއެއް ހެދުމަށްޓަކައި  50މިނިވަނ
ގެ އެސަރަޙައްދު ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 

 ފައިސާ  50%އާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 8.23 ގަވާއިދުގެ 
ވަނަ 2015މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  ދޫކޮށް( ރުފިޔާ 94625.00)

ވަނަ  35ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގެ ތާވަލު 5އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 
 .ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް 
 100,000.00ކުރިމަތިވަމުންދާތ  އެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން  03ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނުވާނަމަ، އިޢުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ( ސަތޭކަހާސް)
-13ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު 

B1/10/2015/48 (10  ު2015މާރިޗ )ޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާކަމާއި، އަދި ސިޓ ން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހ
އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ  27އިން  25މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި 

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޕެޓ ކޭޝް ފައިސާއިން ޙަރަދުކުރުމާއި އަތްމަތ  
-13  ހުއްދަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު   އްކަތުގެ އަގު ދެއްކުމުގެފައިސާއިން މަސަ

B1/10/2015/168 (02  ި2015ޖުލައ ) ްސިޓ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާކަން އެނގެނ
އް ކަމަށްވެފައި ލެޑްގާޑެން ވަށައިގެން އަށް ތައްޔާރުކުރިތަނެ 26އޮތުމުންނާއި، ލެޑްގާޑެންގެ މަސައްކަތަކ  ޖުލައި 

 ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ  އިސްވެ ދެންނެވި ހުއްދަތަކަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތ އާއި،

މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްކަމަށް އެފަރާތުން ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު  ފަރާތަކ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް އެފަރާތަކ   ވާއިރު، ތަޙްޤ ޤަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުންވެސްދ ފައި

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި، އަދި މި މަސައްކަތް އެފަރާތުން ނިންމިކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން 
 ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ /މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ޝާމިލްވާ އަދި މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން 
ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަކުން  އެފަރާތުގެމުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާކަން 

ށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަ 
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ 



 

100 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސިފާގައިވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އަށް ލިބިދ ފައިނުވިނަމަވެސް، 
ސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަތަކަށް މި މަސައްކަތަށް މިނި

ބިނާކޮށްގެންކަމުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކ  ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ 
މަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށްވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނު

ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، ިމ 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -މައްސަލައަކ  އެންޓި

 .ޝަންގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެކޮރަޕް

ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާއި ގުޅިގެން ސަލްޓަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ރުފިޔާއަށް ( ސާޅ ސް ހާސް) 40,000.00ގާޑެންއެއް ފަރުމާކުރުމަށް  ޕާކްގައި ލެޑް

ލާފަށް އާ ޚި 8.15ގެ ( 2009)ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 
އިޢުލާނުނުކޮށް އަންދާސ  ހިސާބު ހޯދައިގެން ނޫންކަމާއި، މި މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކޮށްފައިވަނ  ދަޢުލަތުގެ 

 އާ ޚިލާފަށް އަތްމަތ  ފައިސާއިންކަމާއި، އަދި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  6.07މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ފައިސާދ ފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް 8.23

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް 
 100,000.00ކުރިމަތިވަމުންދާތ  އެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން  03ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނުވާނަމަ، އިޢުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  (ސަތޭކަހާސް)
-13ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު 

B1/10/2015/48 (10  ު2015މާރިޗ )ްދ ފައިވާކަމާއި، އަދި ސިޓ ން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށ 
އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ  27އިން  25މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި 

  ްއާ ގުޅިގެން ސަލްޓަންޕާކްގައި ލެޑް ގާޑެންއެއް ފަރުމާ ކުރުމުގެ  50މިނިވަނ
އާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސްގެ 8.23މަސައްކަތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ދޫކޮށްމިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް  ރުފިޔާ (20000.00)ފައިސާ  50%ގޮތުގައި 
 4ވަނަ ނަންބަރުގެ ތާވަލު 5ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 2015އެފެއާޒް 

 .ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލަ 47ގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޕެޓ ކޭޝް ފައިސާއިން މަސައްކަތުގެ އަގު 
 ފައިސާ ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ދެއްކުމުގެ ހުއްދައާއި އެޑްވާންސް

ސިޓ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ( 2015ޖުލައި  02)B1/10/2015/168-13  ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު
ގާޑެން  ލެޑްތަނެއްކަމަށްވެފައި  ށް ތައްޔާރުކުރ26ިގާޑެންއަކ  ޖުލައި  ދ ފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން ލެޑް

 ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ  އިސްވެ ދެންނެވި ހުއްދަތަކަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތ އާއި،

މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްކަމަށް އެފަރާތުން ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ފަރާތަކ  މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ  އެފަރާތަކ ކޮށް ތަޙްޤ ޤަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުންވެސް ދ ފައިވާއިރު، އޯޕަން ސޯސް މެދުވެރި

ފަރާތެއްކަމަށް އެނގެން އޮތުމުންނާއި، މި މަސައްކަތް އެފަރާތުން ނިންމާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާާޒ 
 ޙަވާލުކޮށްފައިފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ /ތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ޝާމިލްވާ އަދި މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން މަސައްކަ
ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަކުން އެފަރާތުގެ  މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާކަން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި،

އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
ގައިވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް އިގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފަ

އްދަތަކާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އަށް ލިބިދ ފައިނުވިނަމަވެސް، އެމިނިސްޓްރ ގެ ޚާއްސަ ހު 
އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްެގ 
މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން 

އްކަމުގައިވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެ
-އެންޓި) 13/2008ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަނަ  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން 
 .ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ

އަހަރުފުރުން،  50މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކަށް އައިސްފައިވާ  50ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 

މަގުމަތ  ފާރުގައި ބެހެއްޓުމަށް އިސްލާމިކް ( ވަށައިގެންވާ)ލާމ  މަރުކަޒުގެ ކުރިއެރުން ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައް އިސް
މި މަަސއްކަތް ކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރ ގެ ބަޖެޓުގައި ހަރަދުކުރާނެ  ،މިނިސްޓްރ އިން ނިންމާފައިވ ނަމަވެސް

 ދިފައިފައިވާކަމާއި،ފައިސާ ނެތުމުން މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އެ

މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް އިސްލާމިކް 

ިއްސާލިމްކ ިމިންސްޓީރްނ ޯހަދިއ ފުޮނާވަފިއާވ ޯކޭޓަޝްނގ  ަބަދުލަގިއ ިމ ، މިނިސްޓްރ ން ފޮނުވާފައިވާއިރު

މި އެކުންފުންޏާ  އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކަން ަމަސްއަކްތ ަޙާވުލޮކްށަފިއަވީނ 
ކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، އެފަރާތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އެޑްރެސް

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، މި މަސައްކަތް  ންކޯޓޭޝަނަށް ބިނާކޮށްގެންކަ
-13: ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރްޜަރ ގެ ނަންބަރު 

B/10/2015/168 (02  ި2015ޖުލައ ) ްސިޓ ން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދަތަކަށ
 ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތ އާއި،

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ދ ފައިވާ ހާއްސަ ހުއްދަތަކަކ  ސ ދާ 
އް ކަމަށްވުމުން މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ދ ފައިވާ ހާއްަސ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ ހުއްދަތަކެ

ހުއްދަތަކުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވަނ  ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރ  އޮފް 

  ްރާއްއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުން ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައ
ރުފިޔާ  80000.00އިސްލާމ  މަރުކަޒުގެ ފާރުގައި ހަރުކުރުމަށް 

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައި 
ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 2015ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 .ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލަ 37ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ތާވަލު  4.01
 

123 



 

103 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހޯމްއެފެއާޒަށް  ހޯމްއެފެއާޒަށް ކަމަށްވ ހިނދު، މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހޯދައި މިނިސްޓްރ  އޮފް 
ފޮނުވާފައިވާ ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެންފަރާތަކާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް 
ގެންދެވިދާނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މި މަސައްކަތަކ  ކޮށްނިންމާފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ލިޔުމުން ފެންނަންނެތް 

 ،ދުންތަކުން މި މަސައްކަތް ކުރިކަމާއި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭތ އާއިނަމަވެސް ތަޙްޤ ޤަށް ހޯދުނު ހޯ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް އޮތް ކުންފުންޏަކ  މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
މިނިސްޓްރ  އޮފް  ވެރިފަރާތް އެކުންފުނ ގެވިޔަފާރިއެއްކަން ތަހްޤ ޤަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން އެނގެންނެތްކަމާއި 

ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފަކާ އާއިލ ، ވިޔަފާރި ނުވަތަ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަ 
ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގެ  އެކުންފުނ ގެ ،ކުރެވިފައިނުވުމުގެ އިތުރުން

ޓް ޗެކްކުރިއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ސްޓޭޓްމަން
 ޝާމިލްވާ ނުވަތަ ޝާމިލުވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި

ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިއެކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް 
ދ ފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ 

ވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް ނިޔަތުގައި ކޮށްފައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު   މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ،

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  1ގެ ( ހ)މާއްދާގެ ވަނަ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008
  .ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ
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ޕްރައިވެޓް  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުން 
ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހު ދޫކުރި ގުދަން ދޫކޮށްފައިވަނ  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް  2012 ކުންފުންޏަކަށް

އުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ކަ
ކަމަށްވ ނަމަވެސް، އެ ގުދަން ދޫކޮށްފައިވަނ  އެ ކުންފުނިން އިއްޒުއްދ ނު މަގުގައި އޭރު ބޭނުންކުރި ގުދަނަށް މުދާ 
ތ  އަރުވައި ބޭލުމަށްޓަކައި ފޯކް ލިފްޓް ބޭނުންކުރާތ ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލަށް ލިބެމުން ދާ

އެކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކުންފުނ ގެ ގުދަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންކަން 
ދޫކުރި ގުދަން ހުރި ބިން، މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ  އެކުންފުންޏަށް އެނގެން އޮންނައިރު،  

އިން ( އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރި ތާރިޚް) 2012 މެއި 06ދަށުގައި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރެއިން 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ގުދަނުގެ ކުލ ގެ ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ  2013ފެށިގެން 

ލިޔުންތަކުން ފައިސާ މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކާފައިވާކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ 
 އެ ފައިސާ ނުވަތަ އެ ފައިސާއިން ބައެއް މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އެ ،އެނގޭން އޮންނައިރު

ދުވަސްވަރު ތިބި ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ފަރާތަކުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތ  އާއި، އެ ބިމުގެ 
ކުންފުންޏަކާ ކަމާއި، އޭގެ ފަހުން އެބިން މިނިސްޓްރ  އެރާކޮށްފައިވަނ  ކުންފުނިން ފަހުން މަޝްވަ ކަންތަކުގައި އެ

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށަށް ގެނައުމުން، އެބިމާއި އަދި އެބިމަށް އެކުންފުނިން ކުލ ގެ 
ންފުނިން މަޝްވަރާކުރ  ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އޭރު ނުދައްކާހުރި ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން އެކު 

 2/2000އެމިނިސްޓްރ އާ ކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

މުގެ ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާތ ، މުވައްޒަފުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދު
ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ސަލައެއްކަމަްށ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައް 1ގެ ( ހ)

މާލޭ ހުޅަނގު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ، ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށ ގެ ހުޅަނގުން ހުންނަ 
ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްނެތި ކުއްޔަށް ދ ފައިވާ  ޕްރައިވެޓްގުދަން 

ކަމަށާއި، އަދި، އެތަނުން ކުއްޔަށް ލިބޭ ފައިސާ، މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 
 .ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 3ކުރ ގެ 
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ނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ   .ކަ

 

ޖުލައި  27މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން 
ގެ އައިޓަމަށް "މަރުޙަބާ "ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ  2015

ޕްރޮޕްްސ ( ދުއިސައްތަ ސާޅ ސް ނުވައެއް) 249ހާމެހ ގެ ޖުމްލަ ބޭނުންވާ މޫދުގައި އުޅޭ ތަފާތުވައްތަރުގެ މަސްމަ
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދުވަސްތެރޭ ތައްޔާރުކުރުމަށް  12ރުފިޔާއަށް ( ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް) 650،000.00
ކޯޓޭޝަނުގައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެފަރާތާ ( 2015ޖުލައި  11) ES222/2015 ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 10-M50/10/2015/45 (13(AGR)ދެމެދު ނަންބަރު  އެފަރާތާޙަވާލުކޮށް، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި 
އިންސައްތަ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގަިއ  50އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް، މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ( 2015ޖުލައި 

ދ  އަދި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ބާކ  ފައިސާވެސް އަތްމަތ  ފައިސާ އެފަރާތަށް ދައްކާ  އަތްމަތ  ފައިސާއިން
 ޚަލާސްކޮށްގެންކަން އެނގެންއޮތްއިރު،

 އެފަރާތާއި ކަތް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި މި މަސައް 
އަށް ކޮންމެހެން  2015ޖުލައި  27އިން  2015ޖުލައި  25ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން 

ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މުދަލާއި 
ށް އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ

ދިނުމަށް  50%މުދަލާއި ޚިދުމަތައް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަގުގެ 
( 2015ޖުލައި  02) B/10/2015/168-13   މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރްޜަރ ގެ ނަންބަރު
އިން ޚަރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ސިޓ ން ދ ފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައަށާއި އަތްމަތ  ފައިސާ

  ްޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ހުޅުވުމުގެ  50މިނިވަނ
ގެ އައިޓަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޕްސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް "މަރުޙަބާ "ރަސްމިއްޔާތުގައި 

އިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފަ 650000.00
ވަނަ އަހަރުގެ 2015އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 .ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލ8ަ ގ2ެގެ ތާވަލު  4.01 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސިޓ ން ދ ފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް ( 2015ޖޫން  29) B1/10/2015/163-13ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު 
 ބިނާވެގެންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،

ރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަމަލުކު 
ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފާގައިވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އަށް ލިބިދ ފައިނުވިނަމަވެސް، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

-13ސިޓ ންނާއި ނަންބަރު ( 2015ޖުލައި  02)   B/10/2015/168-13 ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު
B1/10/2015/163 (29  ް2015ޖޫނ)  ްސިޓ ން ދ ފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރ  އޮފ

ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކ  
ތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބި

ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު 
ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ އާއި، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ 

ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ  އެފަރާތުގެ ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް/މުވައްޒަފެއް ޝާމިލްވާ އަދި 
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -ބޭންކު އެކައުންޓަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  އެންޓި 

މެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ހި 1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 
ނޑައަޅައި، މިހިސާބުން މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .ކަ

ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާުމ  20މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ޙަވާކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  އިޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސްރ ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ

ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ  ދެއްވި ލަފައަކަށް ބިނާކޮށް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ
އެ ނިންމުން ތަންފ ޒުކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  ،ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުންކަމަށްވާއިރު

 20ހަވާލުކޮށްގެން  ކަށް  ކުންފުންޏަވަނަ އަހަރުގެ ކުރ ކޮޅު ސްރ ލަންކާގެ  2018
ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް 

އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން  ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް
ނޑިފައި ނޑިވަޅު މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި  މެދުކެ އޮއްވައި ސަރުކާރު ބަދަލުވާ މިދަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގެ ބޯޑުން ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވ ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏަކ  މާލ ގޮތުން މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގުމު
ޤާބިލުކަން ނެތް ކުންފުންޏެއްކަމާއި އެ މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް މާލ ގޮތުން 
ދެމެހެއްޓެނިވި ފައިދާ ނުކުރާނެކަން މި މަޝްރޫޢުއާގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އާިއ 

ލިމިޓެޑްއާ ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުން އެނގެންއޮންނައިރު، ިމ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
މަޝްރޫޢުއަކ  ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް 

ންމި މަޝްރޫޢުއެއްކަމަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށާއި ހޯދައިދިނުމަށް ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނި
ބެލެވެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މަޝްރޫޢުއާ ގުޅިގެން ސޮއިކޮށްފައިވަނ  ޓެކްނިކަލް އެގްރ މެންޓްގައިކަމަށްވެފައި، ެއ 
އެގްރ މެންޓްއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ލާޒިމްކުރާ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވުމުގެ ކުރިން، މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ 

ހު، ދަޢުލަތަށް މި ކަމުން ލިބެންއޮތް ގެއްލުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަ 
ނުގެންދިއުމަށާއި މި މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮސެސް ބާޠިލްކުރުމަށް މި  ކުރިއަށް ގޮތަށްގެންދިއުމަށް އޭރު ނިންމާފައިވާ 

ކުންފުނިން ޢިޖާބަދ ، މި ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް އެންގި އެންގުމަށް އެ
އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ނިންމާފައިވާކަން އެ 

 .ކުންފުނިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތ ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ

މަސައްކަތް އަލުން ހަލުއި ދުވެލ ގައި ކުރިޔަށް އެބަގެންދާ ކަމަށާއި، ސޮއިކުރުމުގެ 
ސޮވެރިންގ ގެރެންޓ  ދ ގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ  މި ޕްރޮޖެކްޓްއަކ  ސަރުކާރުން 

ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށްވެފައި މި ޕްރޮޖެކްޓް މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ 
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޮރޮވިންގސް  ފެނަކަ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިނަމަ

އަށް އަރައި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލޯން ހޯދުމުގައި  75%
ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށާއި، އަދި މިއ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި 

 .ބަޔަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
 

ކުވާގައި ބުނާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޝަ
އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓް ( ޔޫ.އައި.އެފް)ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް 

އާރ އެނެލިސިސް ރިޕޯޓްގައި ޝަކުވާގައި .ޓ .ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެސްޔޫއިން .އައި.އާ ގުޅިގެން އެފް ( އާރ.ޓ .އެސް)
ބުނާ ކުންފުނ ގެ ވިޔަފާރިއާ ނުބައްދަލު ބޮޑެތި މުޢާމަލާތްތައް އެ ކުންފުނ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން 

ންގޭނެވަރުގެ ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަކ  އެފަދަ ޓްރާންސެކްޝަންތައް ހި
އާރ އެނެލިސިސް ރިޕޯޓުގައި ޝައްކުކުރެވޭ ގިނަ .ޓ .ޤާބިލުކަމެއް ނެތް ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި އެ އެސް

ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މަނ  ލޯންޑަރިންގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ މަނ  

ޔޫއަށް ލިބިފައިވާ .އައި.ޝަކުވާގައި ބުނާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏާ ގުޅޭގޮތުން އެފް
ރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމަށް އާރގައި މަނ  ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެ.ޓ .އެސް

އާރ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުން .ޓ .ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން އެސް
އެނގެން އޮންނައިރު، އެ ރިޕޯޓްގެ ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް 
ތަހްޤ ޤުކުރުމަށް ތަޙްޤ ޤ  އިދާރާއަކަށް ފޮނުވާފައި ނުވަނ  ވަކިފަރާތެއްގެ 

ތަނަށް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ ނުފޫޒުންކަމަށް މިހާ
 .މައްސަލަ
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މަށް ޝައްކުކުރެވޭ ވަރުގެ އިންޑިކޭޝަންއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ނިންމައި ލޯންޑަރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށެއް ކަ
އާރަކ  އިތުރަށް ތަޙްޤ ޤު ކުރަން .ޓ .ޔޫއަށް ލިބިފައިވާ އެސް.އައި.ޝަކުވާގައިބުނާ ކުންފުންޏާ ގުޅޭގޮތުން އެފް
ބުނާ ކުންފުންޏަށް ނާޒާއިޒު އާރއެއް ކަމަށް ނިންމާފައި ޝަކުވާގައި.ޓ .ތަޙްޤ ޤ  އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަން ނުޖެހޭ އެސް

ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނެ އޭރުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑް އަދި އޭރުގެ މެނޭޖަރގެ 
 މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތު.

 
މަނ  ލޯންޑަރިންގ އަދި ) 10/2014މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށްބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ފައިނޭންޝަލް ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  29ގެ ( ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް، މަނ  ލޯންޑްރިންގގެ ޙަރަކާތަކާ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް 

އްޗަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތަކާއި ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ އެ
އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރާ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ތަޙްޤ ޤުކުރާ އިދާރާއަށް ފައިނޭންޝަލް 
އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ފޮނުވަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ ގުޅޭގޮތުން 

އަށް ( ޔޫ.އައި.އެފް)ލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ބޭންކް އޮފް މޯ
ޑިސެންބަރު  31ޔޫ އިން .އައި.އެސްޓ އާރު އެނަލައިޒް ކުރުމަށްފަހު އެފް STR/2014/01ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 

އެސްޓ އާރު އެނަލިސިސް ރިޕޯޓްގައި މަނ   FIU-STR/2014/007ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2014
ލޯންޑަރިންގ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންތައްތައް 
ތަހުޤ ޤުކުރަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓް 

ގައި ފައިނަލް ކުރުމުގައި އެ ރިޕޯޓް ތަހުޤ ޤ  އިދާރާއަކަށް ނުފޮނުވަން ނިންމި ނިންމުމުގެ  2015ރ ލް އެޕް 06
ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެދިޔައިރު 

ޅެއް ނޭޅި ޝަކުވާގައިބުނާ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ އެކަން ހުއްޓުވަން ތަހުޤ ޤ  އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ފިޔަވަ

 



 

109 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެސްޓ އާރު އެނަލިސިްސ  FIU-STR/2014/007ލިބިފައިވާކަން ތަހުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ނަންބަރު 
ރިޕޯޓް ތަހުޤ ޤ  އިދާރާއަކަށް ނުފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނ  އޭރުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑް 

ށް އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް ދ ފައިވާ ބަޔާނުގައި އިޢުތިރާފުވެފައި ވާތ އާއި، އަދި އެކަން މި މައްސަލައިގެ ކަމަ
ތަހުޤ ޤަށް ހޯދާފައިވާ ކިތާބ  ހެކިތަކުންނާއި ޝަފަވ  ހެކިތަކުން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް 

 ސާބިތުވާތ އާއި،

ޝަކުވާގައިބުނާ ކުންފުނ ގެ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާ އެ ރިޕޯޓް އެނަލައިޒް ކުރަމުންދިޔައިރުވެސް 
މުޢާމަލާތްތަކަކ  މަނ  ލޯންޑަރިންގކަން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް އޭރުގެ ފައިނޭންޝަލް 
 އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް އެނގޭކަމަށާއި އެ ރިޕޯޓް ތަހުޤ ޤ  އިދާރާއަކަށް 
ނުފޮނުވަން ނިންމައި ފައިލްކުރިއިރުވެސް އެއ  ތަހުޤ ޤު ކުރަން ފޮނުވަން ޖެހޭ ރިޕޯޓެއްކަން އެނގޭކަމަށް އޭރުގެ 
ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުން މި ކޮމިޝަނަށް ދ ފައިވާ ބަޔާނުގަިއ 

ޔަތެއްގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަން ތަހުޤ ޤަށް ފާހަގަ އިއުތިރާފްވެފައިވާތ  އޭނާގެ އެ ޢަމަލަކ  ހެޔޮ ނި
ކުރެވޭތ އާއި، އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނ  އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޝަކުވާގައިބުނާ ކުންފުންޏަށް 

ބިތުކުރެވޭވަރަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން އެކަށ ގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރ އަތުގައި ސާ
 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ ( 2)ގެ  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ  ހިމެނޭ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ) 2/2000ހެޑްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ދާ ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޒާއިޒު ފައި( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ( ޤާނޫނު

ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި މި މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވަން 
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 .ނިންމ އެވެ

އެސްޓ އާރު  FIU-STR/2014/007މި މައްސަލާގައި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ނަންބަރު 
އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އޭރުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ މެނޭޖަރގެ 
މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ތުހުމަތު 

ސްޓ އާރު އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް ތަހުޤ ޤުކުރުމަށް އެ FIU-STR/2014/007 ކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ނަންބަރު 
ތަހުޤ ޤ  އިދާރާއަކަށް ނުފޮނުވަން ނިންމި ނިންމުގައި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ މެނޭޖަރ 

އޯޕ ގައި އެ ޔުނިޓުން ހަދާ އެނަލިސިސް .ބައިވެރިވެފައި ނުވާތ އާއި، ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ އެސް
ޔޫ .އައި.އި ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ދ ފައިވާ ހަމަ އެކަނި ފަރާތަކ  ހެޑް އޮފް އެފްރިޕޯޓްތަކާ

ޔޫގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމުގައި ކަމަށްވާތ  .އައި.ކަމަށްވެފައި، އޭރު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތްހުރި މަޤާމަކ  އެފް
ންމުމުގެ ޤާނޫނ  ބާރު އޭނާގެ ކިބާގައި ނެތަތ އާއި، އެ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނި

ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވަނ  ހަމަ އެކަނި އެސްޓ އާރު އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު ހެދުމުގައި ކަން 
ތަހުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގޭތ އާއި، ދެންނެވުނު އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުގެ ފައިންޑިންގ ގައި 

 STR/2014/01އިވާ ކަންކަމަކ  ބ އެމްއެލް އިން އެފްއައިޔޫއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފަ
ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓް އެނަލައިޒް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކެއްކަން މި ކޮމިޝަނުގެ 

ކަތުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ މަސައްއެފަރާތުން ތަހުޤ ޤަށް ހޯދާފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގޭތ ، 
އެސްޓ އާރު  FIU-STR/2014/007ކުރެވޭފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ނަންބަރު 

އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް ތަހުޤ ޤުކުރުމަށް ތަހުޤ ޤ  އިދާރާއަކަށް ނުފޮނުވަން ނިންމ  އޭރުގެ ފައިނޭންޝަލް 
މުގައި ހުރި ފަރާތް ކަމަށާއި އެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި އެފްއައިޔޫގެ އިތުރު އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑްގެ މަޤާ

މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިވެފައި ނުވާކަމަށް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުން 
ޖެންސް ޔުނިޓުގެ މެނޭޖަރަށް މި ކޮމިޝަނަށް ދ ފައިވާ ބަޔާނުގައި އިޢުތިރާފްވެފައިވާތ  ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލި



 

111 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި ބުނާ ފަދަ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ) 2/2000ތުހުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލާގައި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -އެންޓި) 2008/13ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާތ ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ޤާނޫނު
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ   . އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 
އަށް ފޮނުވާފައިވާ ( ޔޫ.އައި.އެފް)ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ ގުޅޭގޮތުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް 

އާ ގުޅިގެން ( އާރ.ޓ .އެސް)ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓް  STR/2014/01ނަންބަރު 
އާރ އެނެލިސިސް ރިޕޯޓްގައި މަނ  ލޯންޑަރިންގ އަށް ޝައްކުކުރެވޭ .ޓ .ޔޫއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެސް.އައި.އެފް

ނަމަވެސް، މަނ  ލޯންޑަރިންގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ 
މަނ  ލޯންޑަރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ވަރުގެ އިންޑިކޭޝަންއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް 

އިތުރަށް  އާރަކ .ޓ .ޔޫއަށް ލިބިފައިވާ އެސް.އައި.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ގުޅޭގޮތުން އެފް.އޯ.ނިންމައި އެސް
ޔޫއިން ނިންމާފައިވަނ  .އައި.އާރއެއް ކަމަށް އެފް.ޓ .ތަޙްޤ ޤު ކުރަން ތަޙްޤ ޤ  އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަން ނުޖެހޭ އެސް

 އޭރުގެ ޤަވަރުނަރު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުހުމަތު.

ލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ފައިނޭންޝަލް ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބް
އެސްޓ އާރު އެނަލައިޒް  STR/2014/01އަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު ( ޔޫ.އައި.އެފް )އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް 

އެސްޓ އާރު އެނަލިސިސް  FIU-STR/2014/007ޔޫ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު .އައި.ކުރުމަށްފަހު އެފް
ންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ޖ މެއިލް އެކައުންޓުން ރިޕޯޓް، ކުރ ގެ ފައިނޭ

ކުރ ގެ ޤަވަރުނަރުގެ ރަސްމ  އ މެއިލް އެކައުންޓަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ތަހުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓާ 
ންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ގުޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރަން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެ
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އިރުޝާދު ދ ފައިކަމުގެ އެއްވެސް ކިތާބ  ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތ އާއި، އެ ރިޕޯޓްގައި މަނ  ލޯންޑަރިންގ އަށް 
ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓް ތަހުޤ ޤ  އިދާރާއަކަށް 

ފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނ  އޭރުގެ ޤަވަރުނަރު އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބުނެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ނު
ޔުނިޓުގެ އޭރުގެ ހެޑްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް އޭނާ ބުނާ ބުނުން 

ކޮރަޕްޝަން ) 2/2000ވާތ ، މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ފިޔަވައި އިތުރު ހެއްކެއް ތަހުޤ ޤަށް ލިބިފައިނު
ގައި ބުނާފަދަ ކުށެއް ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށ ގެންވާ ހެކި ލިބިފައިނުވާތ  ( ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

ވަނަ  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް 

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 
އޭދަފުށ ގައި .ގެ ޙަރަކާތް ބ" ލައިޓްވަން ނޭޝަން "މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި 

ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު މި ޙަރަކާތާއެކު އިތުރު ޘަގާފ  ކުޅިވަރުތަކެއް ރޭވުމަށާއި ކުޅިވަރުތައް ބެލުމަށް ދާ 
އޭދަފުށ  ކައުންސިލުގެ .ފަރާތްތަކަށް ބިލެތްމ ރުކޮށްލުމެއް އިންތިޒާމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބ

އޭދަފުށ  ކައުންސިލުގެ ކުރ ގެ .ރުފިޔާއާ ޙަވާލުވެފައިވަނ  ބ( ފަންސާސްހާސް) 50,000.00ށް ދިން އިދާރާއަ
ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މިފައިސާއާ ޙަވާލުވެފައިވަނ  ކައުންސިލުގެ އެއިރުގެ ނައިުބ  ރައ ސް

 ރައ ސްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތްއިރު،

ވާލުވުމަށްފަހު މި ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް މިފައިސާއާ ޙަ
އަތުގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ   ރައ ސްއޭރުގެ ނާއިބުއޭދަފުށ  ކައުންސިލުގެ .ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބ

އާ ހަމައަށް އެއ   2015ޖުލައި  31ނު ތާރ ޚުކަމަށްވާ މިފައިސާއާ ޙަވާލުވި ތާރ ޚުން ފެށިގެން މިޙަރަކާތް ބޭއްވު

ޖުލައި  27ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން  50މިނިވަން 
ގެ " ވަން ނޭޝަން ލައިޓް"ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި  2015

ވަގުތު މި ޙަރަކާތާއެކު އިތުރު ޘަގާފ  އޭދަފުށ ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ .ޙަރަކާތް ބ
ކުޅިވަރުތަކެއް ރޭވުމަށާއި ކުޅިވަރުތައް ބެލުމަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކުރި 
ބިލެތްމ ރުކޮށްލުމުގެ އިންތިޒާމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން 

ޔާ ރުފި ( ފަންސާސްހާސް ) 50,000.00އޭދަފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދިން .ބ
ކައުންސިލްގެ ކުރ ގެ ރައ ސް އޭދަފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް 

އެފައިސާ ނަގާފައިވަނ  ކޮންމެވެސް  އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،=ޖަމާނުކޮށް ބޭނުން
ފަރާތެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށާއި، އަދި މިކަން 

ލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް އަދި އޭދަފުށ  ކޮށްފައިވަނ  އޭދަފުށ  ކައުންސި 
 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްވެސް ނޭނގިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ އެ ފައިސާ އޭނާ އަތުގައި ، ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތަކެއްކަމުން 
ން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް ރައ ސްއާއި މިނިވަން ފަންސާހުގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓ ން ލަފާދ ގެންކަ

މި ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ޙަވާލުކުރުމުން މި ފައިސާއަކ  ކައުންސިލަށް ، އިއެނގިފައިވާތ އާ
ބިލުތައް  އަދި މިށާއި ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބަލައިނުގަތްކަމަ  ބިލުތައް ވަދެފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމަށްނުވާތ  މި

 ނާއިބު ރައ ސް ތަނުން ބިލްތައް ބަލައިނުގަތްކަމަށް ބުނެ، އެ ،މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާ ޙަވާލުކުރުމުންވެސް
 އަތުގައި ފެންނަން ހުރި ބިލްތައް މިކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާތ އާއި،

ގެ ޙަރަކާތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ "ވަން ނޭޝަން ލައިޓްސް"ފައިސާއިން އިސްވެ ދެންނެވުނު 
ވަން "ގައި ބޭއްވުނު ޘަޤާފ  ޝޯއަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ އިތުރުން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް  2015ޖުލައި  27

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2015ޑިސެމްބަރު  31ގެ ޙަރަކާތް ރަސްމ ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ނޭޝަން ލައިޓްސް
ފައިވާކަން އެނގެން ކުޅިވަރު ޝޯއެއް ބާއްވައި ޝޯ ބަލަން ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ފެން ފުޅި ފޯރުކޮށްދ    ޘަޤާފ  

ގެ ޙަރަކާތުގެ ބިލްތަކާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ދިރާސާކުރުމުން "ވަން ނޭޝަން ލައިޓްސް"އޮތްއިރު، މިކޮމިޝަނުން 
 ،ދެ ޝޯއަށް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބިލެތްމ ރުކޮށްލުމެއް ދެވޭވަރަށް ފައިސާ ބާކ ވެފައި ނުވާތ އާއި

ގެ "ވަން ނޭޝަން ލައިޓް"ކޮމިޓ ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންކަމަށްވެފައި، ގެ ޙަރަކާތް ހިންގ  "ވަން ނޭޝަން ލައިޓް"
އޭރުގެ ނާއިބުރައ ސްގެ އޭދަފުށ  ކައުންސިލުގެ .ޙަރަކާތްތައް ރާވާ އިންތިޒާމުކޮށް ޚަރަދުކުރެވުނ  ސ ދާ ބ

މަނުވިނަމަވެސް، މިކޮމިޝަނަށް ޙަވާލުކުރި ބިލުތައް ހަ އެފަރާތުންބެލުމުގެދަށުން އޭނާ ނިންމައިގެންކަމަށް ނުވެފައި، 
އޭދަފުށ  ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން މިޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލުން .މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ބ

ވަން "އޭދަފުށ ގައި ބޭއްވުނު .ދެވަނަ ފަރާތަކުން ބ ،އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެންއޮތުމުގެ އިތުރުން
، ޙަރަކާތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ އާއިގެ " ނޭޝަން ލައިޓް 

ގެ ޙަރަކާތް ފިޔަވައި އެހެންކަމަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމުގެ "ވަން ނޭޝަން ލައިޓް "ފައިސާއިން  އިސްވެ ދެންނެވުނު



 

114 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އޭނާގެ އޭރުގެ ނާއިބު ރައ ސް ދަފުށ  ކައުންސިލުގެ އޭ.ބ، ހެއްކެއް އަދި ޤަރ ނާއެއްވެސް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ 
-ރަސްމ  ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، މި މައްސަލައަކ  އެންޓި

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެހިމެ  .ނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު 
 ކޮލެޖްތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދުމާއި އަދި އެކުދިން އައިޓަްމ ގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް "ވަން ނޭޝަން ލައިޓްސް "

ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ފޮނުވުމާއި އަދި މިނޫންވެސް މި އައިޓަމްގައި ކޮލެޖްކުދިން ބައިވެރި ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގަިއ 
ޔޫތް ލ ޑާސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް ( ސަތޭކަހާސް)  100,000.00 ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް

ނެޓްވޯކާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭކަންކަން 
 ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު،

 މަސައްކަތް "ވަން ނޭޝަން ލައިޓްސް "ޔޫތް ލ ޑާސް ނެޓްވޯކާއެކު އެއްބަސްވުން ހަދައި ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  
އެފަރާތުން ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށްކަށް އެނގެން އޮތްކަމާއި މިފައިސާ އެ ނެޓްވޯކަށް ދ ފައިވަނ  

ވަން ނޭޝަން "އެނެޓްވޯކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައ  ކޮލެޖު ޔުނިވާސިޓ ގެ ދަރިވަރުންކަމަށް ވެފައި 
މެމްބަރުން އަތުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ރިއިންބާސްކުރުމުގައި ގެ އިވެންޓްގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި "ލައިޓްސް

ލަސްތަކެއްވެ ދަރިވަރުންނަށް އުދަގޫތަކެއްވާތ  އެކަން މިނިވަން ފަންސާސް ކަންތައްތަކާއި ޙަވާލުވެހުރި އަދި ޔޫތް 
ކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލ ޑާސް ނެޓްވޯކުގެ ކަންތައްތަކާއިވެސް ޙަވާލުވެ ހުރި އެއިރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރުމުން

ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނެގެން އޮތުމުން މިއ  ޔޫތް ލ ޑާސް ނެޓްވޯކަށް މަސައްކަތެއްކުރުމަށް އެޑްވާންސް 
ފައިސާ ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ބެލޭނެ ހަމައެއްނެތަތ އާއި، ިމ ފައިސާ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 

ވައްޒަފަކު އޭނާގެ ރަސްމ  ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެްނ ދ ފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މު

  ްއިވެންޓްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް " ވަން ނޭޝަން ލައިޓްސް"ގެ  50މިނިވަނ
ކޮލެޖުތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދުމާއި އަދި އެކުދިން އައިޓަމްސް ޕްރެކްޓިސްތަކަށް 
ފޮނުވުމާއި އަދި މިއައިޓަމްގައި ކޮލެޖު ކުދިން ބައިވެރި ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި 

އާ 8.23ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ދޫކޮށް  ރުފިޔާ( 100000.00)ފައިސާ  100%ޚިލާފަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 
ވަނަ 5ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 2015މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 (.ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލަ 34ގެ  4ނަންބަރުގެ ތާވަލު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުެގ 

ްނޓި )، 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބުރަދަން ހުރި ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ   -އ 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންެގ  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން

 .ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ

 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2015މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
އަހަރު ފުރުނު ރަންޔޫބިލް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި،  50މިނިވަންކަމަށް 
ޔާ އަށްވުރެ މަތ ގެ ޚަރަދުތައް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ރުފި( އެއްމިލިއަން) 1,000,000.00ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ގެންދިއުމަށާއި އަދި ވަކި ޚާއްސަ ބަޔަކާ ޙަވާލު ކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރ އަށް ލިޔެގެން ހުއްދަ 
-13ހޯދުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު

B1/10/2015/46   (08  ް2015މާރޗ ) ްސިޓ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް އަންގާފައިވާކަނ
 އެނގެން އޮތްއިރު،

އަހަރު ފުރުނު ރަންޔޫބ ލް ފާހަގަކުރުމަށް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި  50މިނިވަންކަމަށް 
 30,000ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މިނިވަން ފަންސާސް ލޯގޯ ޖެހި ޙަރަކާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތައް 

ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ގަތުމަށް ( ތިނެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް ފަހެއް) 3.35ތޮފި، ތޮއްޕެއް ( ތިރ ސްހާސް )
އަށް މެލޭޝިޔާގެ ( އެއްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަސާޅ ސްނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ) 1,549,710.00

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެފަރާތުން ހޯދި ކޯޓޭޝަންއަކަށް ބިނާކޮށް، މިނިވަން ފަންސާހުގެ ކަންތައް  ކުންފުންޏަކާ
ކޯޑިނޭޓް ކުރެއްވި ވަޒ ރުންގެ ކޮމިޓ އިން ހުއްދަ ދ ގެން، އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ތޮފިތައް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ 

( 2017ޖޫން  09) B1/10/2015/141-13ހުއްދަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު 

ށް ގެނައި މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތައް ބޭނުން ކުރުމަ 
ތޮފިތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހުވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ،ސިޓ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ހުއްދަދ ގެންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި

 ސްތޮފި ގަތުމަށް ހުއްދަ ހޯދާފައިވ ނަމަވެސް، އެޑްވާން 30،000 އިސްވެދެންނެވުނު މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުނިން
ތޮފިކަން މިނިސްޓްރ އިން އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމާއި،  13،500ފައިސާ ދެއްކިފަހުން ބޭނުންވާ އަދަދަކ  

ތޮފ ގެ އަގުކަމާއި، އިސްވެ ދެންނެވި  13,500  އެގޮތުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި އަދަދުން ޖެހެނ 
ފުނިން ޚަރަދުކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މި ފައިސާ އެކުން އެ ކުންފުންޏަށްފައިސާގެ އިތުރަށް އެހެން ފައިސާއެއް 

ފައިސާ   ހުށަހަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން އެމްއެމްއޭގެ ޑެބިޓް އެޑްވައިސްއިން އެނގޭތ އާއި،
ތޮފި ލިބުނުކަން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ލިޔުންތަކުން  13،500ދައްކާފައިވާ އަދަދަށްވާ 

ތް ކުރާ ފަރާތެއްކަން އޯޕަން ސޯސް މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ މަސައްކަކުނުފުންޏަކ  އެނގޭތ އާއި އަދި މެލޭޝިޔާގެ 
ބެލިބެލުމުން އެނގޭތ އާއި، މި މަސައްކަތަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ  މިފަދަ މަސައްކަތްތައް އާއްމުކޮށް 

 ކޮށްދޭ އެކަށ ގެންވާ އަގެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި،

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  8.23ގެ  2009މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  މި މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައުލަތުގެ
 2015ޖުލައި  25ދ ފައިވ ނަމަވެސް، މިގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދ ފައިވަނ ، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން 

 އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ  2015ޖުލައި  27އިން 
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެޑްވާންސްއަށް ފައިާސ 

 B/10/2015/168 (02-13   ދިނުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރްޜަރ ގެ ނަންބަރު
 އެނގެން އޮތުމުންނާއި،ސިޓ އިން ދ ފައިވާ ހުއްދައަށް ބިނާކޮށްގެންކަން ( 2015ޖުލައި 

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރ  އޮފް  ގެމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ ގެ ކޯޑިނޭޓަރ
ހޯމްއެފެއާޒްގެ މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ހޯދާ 

ވޭ ފަދަ އެއްވެސް ޓްރާންސެކްޝަނެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ  މި މައްސަލާގައި ޗެކްކުރެވިފައިވ ނަމަވެސް ޝައްކުކުރެ 



 

117 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުކޮރަޕް -އެންޓި) 13/2008ވުޖޫދުވެފައިނުވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ  2017މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވެމްކޯގެ ބޭނުމަށް 
ޑަމްޕްޓްރަކާއި ދެ ޓަނުގެ އައު  08ޖުލައި މަހު ޖަޕާނުގެ  ކުންފުނިން އިސުޒު ބްރޭންޑްގެ ހަތަރު ޓަނުގެ އައު 

މި ޑަމްޕްޓްރަކްތައް ގަތުމަށް ވެމްކޯގެ އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕަރޓްމަންޓުން  ،ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވާކަމާއި 02
 ،ހުރި ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ފޯމުތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއިރިކުއެސްޓްރިކަން މައްސަލާގައި ލިބިފައި

ޑަމްޕްޓްރަކްތައް ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ވެމްކޯއިން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އޭޝިއާ ރ ޖަންގެ ތިން 
 މެދުވެރިކޮށް މިގޮތަށް އ މެއިލް ،މެނުފެކްޗަރާއަކަށް އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރިކުއެސްޓް ފޯ ކޯޓޭޝަން ފޮނުވިކަމާއި

ތިން މެނުފެކްޗަރާއަށް ތިން ފަހަރެއްގެ  ،އިންވިޓޭޝަން ފޮނުވުމަށް ވެމްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ  ހޯދާކަމާއި
 ،މަތިން އ މެއިލް އިންވިޓޭޝަން ފޮނުވައިގެންވެސް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅ  ހަމައެކަނި ޖަޕާނުގެ ކުންފުނިންކަމާއި

މަށް ހުށަހެޅި އަގަކ  އެދުވަސްވަރުގެ މާކެޓު ރޭޓާ އަޅާކިޔާއިރު އެކަށ ގެންވާ އެފަރާތުން ޑަމްޕްޓްރަކްތައް ވިއްކު
ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެކުލަވާލެވުނު ދެ އެއްބަސްވުމުގެ  ޖަޕާނުގެއަގުތައްކަމާއި ޑަމްޕްޓްރަކްތައް ގަތުމަށް ވެމްކޯއާ 

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަަމ  1.5އެއްބަސްވުމުގެ އަގު  ،މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުކަމާއި 1.5އަގުވެސް 
 10ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް ވެމްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ  ލާޒިމުކުރާކަމާއި ޖުމުލަ 

ޑަމްޕްޓްރަކްގެ އަގު ވެމްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނުކަން ވެމްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް 
ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމަށް ވެމްކޯގެ  10ޖުމުލަ  ،ދާސްއިން އެނގެން އޮންނަކަމާއިތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރު

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިކަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

ޑަމްޕްޓްރަކް  10އިން ( ވެމްކޯ )ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
ގަތުމަށް އޯޕަން ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގގެ ދަށުން ޖަޕާންގެ  ގްރޫޕާއެކު 
އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައިވަނ  ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަމިއްލައަށް 
ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރ ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނަގާފައިވާ އަގަށްވުރެ މާ ބޮޑު 
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ހިރާއްޖެއަްށ ކުންފުނިން ވެމްކޯއަށް ފޮނުވާ ޑަމްޕްޓްރަކްތައް ދިވެ ގެ މި ޑަމްޕްޓްރަކްތައް ޖަޕާނު
ޑަމްޕްޓްރަކްތަކާ ވެމްކޯއިން ހަވާލުވިކަމާއި މި ޑަމްޕްޓްރަކްތައް މިހާރުވެސް ވެމްކޯގެ ބޭނުމަށް   ،އެތެރެކުރިކުރިކަމާއި

ޑަމްޕްޓްރަކްތަކުގެ މުޢާމަލާތާ  ،މާލެ، ތިލަފުށި، ފުވައްމުލައް ސިޓ  އަދި އައްޑޫ ސިޓ ގައި ބޭނުންކުރެވެމުންދާކަމާއި
ފައިސާާއ  ،ކުންފުނިން ސޮއިކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކުޔުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރުމަށާއި ޖަޕާނުގެ ގުޅިގެން 

ކުންފުނިން މިގޮތަށް ޢައްޔަންކުރުމާ   ،ކުންފުންޏެއް ޢައްޔަންކުރިކަމާއިޕްރައިވެޓް ހަވާލުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކުންފުނިން ސޮއިކުރަން ޖެހުނު ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއްގައި  ޖަޕާނުގެ ގުޅިގެން ޑަމްޕްޓްރަކްތަކުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިންކަމާއިސޮއިކޮށް އަދި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާއާ ހަވާލުވެފައިވަނ  
 ބޭންކްގައި އިސްލާމިކްއެކުންފުނި  ކުންފުނިން އެދުނުގޮތަށް ޖަޕާނުގެ ފައިސާ ވެމްކޯއިން ދޫކޮށް ޖަމާކޮށްފައިވަނ  

އެ ކުންފުނ ގެ ޑަމްޕްޓްރަކްތަކުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ވެމްކޯއިން   ،އެކައުންޓަކަށްކަމާއި ހުޅުވާފައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާ 
ގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެކުންފުނ  އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއިން ވެމްކޯގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަދި 

ކުންފުނިން ޖަޕާންގެ އެކައުންޓަށް ވެމްކޯއިން ޖަމާކުރި އެކުންފުނ ގެ އިވޭތޯ ބެލިބެލުމުން ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ލިބިފަ
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެކުންފުނ ގެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ފައިސާއިން ވެމްކޯގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށާއި  10ގަތް 

ކް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ލިބުނުކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭފަދަ މުޢާމަލާތެއް ބޭން
މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިހުރި  ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞ ލުތަކުން ނުހިމެނޭކަން މި

އެނގެން  ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް  ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި 
ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ގައި ލިބިފައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލާމި  އާއި،އޮންނާތ 

މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް މި  ،މަޢުލޫމާތުން
ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދިކަމާއި، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 

ހޯދާދިންކަމަށް އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރަށް ހެއްކާ ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، 
( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .ކަ

 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ގަލޮޅު 
ނޑުގައި ޕްލައިވްޑް ޕްލެޓްފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންޓްރޯލް ރޫމުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ފިލްމެއް އަޅައި،  ދަ

ޖުލައި  27 ޕްލައިވްޑް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމްއެއް 9ފްލޯޓްތައް ވެއްދުމަށް ރަސްމ ގޭޓުން ފެށިގެން 
 27މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަނަށް ބިނާކޮށް  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުންގައި  2015
 ގައި އެ ފަރާތާއެކު މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާކަމާއި، 2015ޖުލައި 

ކޯޓޭޝަން ހޯދައި އެފަރާތާ އެކުންފުނ ގެ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތިން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި، ހަމައެކަނި 
ދ  މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އަތްމަތ   %50މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތުގެ އަގުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 

އަށް  2015ޖުލައި  27އިން  2015ޖުލައި  25ން ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެ
ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން 
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް 

އުމަށާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތައް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަގުގެ ގެންދި
ދިނުމަށާއި ޕްޓ ކޭޝް ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރްޜަރ ގެ  %50

 ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން ސިޓ ން ދ ފައިވާ( 2015ޖުލައި  02) B/10/2015/168-13: ނަންބަރު
 އެނގޭތ އާއި،

ނޑު ގަލޮޅު ރަސްމ   2015ޖުލައި  30ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކ  އެކުންފުންޏާއި  ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަ

ނޑުގައި ޕްލައިވުޑް ޕްލެޓްފޯމެއް އާ ގުޅިގެން ގަލޮ 50ނިވަން މި ޅު ދަ
ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންޓްރޯލް ރޫމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންޓް ފިލްމެއް އަޅާ، ފްލޯޓްތައް 

ނޑުގައި  އެމް އެމް ފްލައިވުޑް  9ވެއްދުމަށް ރަސްމ  ގޭޓުން ފަށައިގެން ދަ
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި  44149.00އެޅުމަށް 
  .ތަކުން އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތިންފަރާ 
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ނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑްރެސް ރިހާސަލްއަށާއި  ނޑު ގަލޮޅު  2015ޖުލައި  31ދަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަ
ނޑުގަ އި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަންދުވަހުގެ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ގަލޮޅު ރަސްމ ދަ

ނޑު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކެއްކަން  ގައި އެފަރާތާއި މިނިސްޓްރ   2015ޖުލައި  27ރަސްމ ދަ
ކަމާއި މި ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ގަލޮޅު އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާ ދެމެދު ވެފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުން އެނގޭ

ނޑު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަކ  މި ރަސްމިއްޔާތުތައް އޮންނަ ދުވަހަށް ކޮންމެހެން  ރަސްމ ދަ
 ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއްކަން އެނގޭތ އާއި،

ނޑުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަކ   މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ގަލޮޅު ދަ
އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކެއްކަމާއި، މި ޙަރަކާތްތައް  27އިން  26ވަނަ އަހަރު ޖުލައި  2015
 ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް މިނިވަން އަށް ލަސްވެފައިވ ނަމަވެސް އެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން 31އަދި  30ޖުލައި 

އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް  27އިން  25ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި 
ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް 

ޜަރ ން ދ ފައިވާ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ހާއްޞަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަން އެންޑް ޓްރެ
 ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

ނޑުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަކ  އެ  2015 ވަނަ އަހަރު މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ގަލޮޅު ދަ
 30ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކެއްނަމަވެސް މި ޙަރަކާތްތައް ޖުލައި އަށް ބޭއްވުމަށް  27އިން  26އަހަރު ޖުލައި 

އަށް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  27އިން  26އެހެންކަމުން ޖުލައި . އަށް ލަސްވެފައިވެއެވެ 31އަދި 
ވަން ފަންސާހާ ފަހުގެ ތާރ ޚަކަށް ލަސްވި ނަމަވެސް އެ ޙަރަކާތްތަކާގުޅިގެން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް މިނި 

އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  27އިން  25ގުޅިގެން ޖުލައި 
ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ތަޙްޤ ޤަށްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަން ޓްރެޜަރ ން ދ ފައިވާ ހާއްޞަ ހުއްދައި

މުވައްޒަފަކާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ އެކުންފުނ ގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏަކާއި ސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މި މަ
ތަޙުޤ ޤަށް  މުވައްޒަފަކާ އާއިލ ، ވިޔަފާރި ނުވަތަ ގާތްރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް ގެ ނަމުގައި ވެރިޔާ އެކުންފުނ ގެ ފާހަގަކުރެވިފައިނުވުމުގެ އިތުރުން، 
ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގެ  ކުންފުނ ގެ އެކައުންޓުތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓާއި އެ

ސްޓޭޓްމަންޓް ޗެކްކުރިއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް 
 ޝާމިލްވާ ނުވަތަ ޝާމިލުވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި

ޙަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން އެކުންފުންޏާ އްކަތް މި މަސަ
ދ ފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުްނ 

މަލަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަ
ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް 

ނޫނު ނަންބަރު މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008

ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ 
 .ނިންމ އެވެ

ވަނަ  2015މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ 
ގެ ޖަލްސާއިން، ޤައުމ  ( 2015އޭޕްރ ލް  07( )ވަނަ ޖަލްސާ  44ދެވަނަ ދައުރުގެ )ވަނަ ޖަލްސާ  14އަހަރުގެ 

ވަނަ އަހަރުވެސް  2015އަދި  2014، 2013އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އެހ  ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން 

             އްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި ހިންގާ ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އަ
(rowing association ) ްއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑުން ނުނިންމައި ކަންތައ

ކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަޒާން ދާރަށް ނޭނގި ފައިސާގެ 
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. މަލާތްތައް ހިންގަމުންދާމުޢާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ފައިސާގެ އެހ  ދ ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އޭރު ފައިސާގެ 
އިސާގެ އެހ  ހޯދުމަށް އެދުމުން އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލުން ނިންމައިގެންކަން ޖަމްޢިއްޔާއިން ފަ އެހ  ދ ފައިވަނ  އެ

ފައިާސ  ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ފައިސާގެ އެހ  ދ ފައިވަނ  އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓްގައި އެ
ންވެސް އެ ގައި އެ އުޞޫލު ފާސްކުރި ފަހު 2015އޭޕްރ ލް  07ހިމެނުމަށްފަހުކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  އާއި، 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފައިސާގެ އެހ  ދ ފައިވާއިރު، ފައިސާގެ އެހ  ދ ފައިވަނ  އެ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި 
ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލުން ފައިސާގެ އެހ  ދ ފައިވަނ  ރޯވިންގ 

ކަން އެނގޭތ  އާއި އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދ ފައިވާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކިކަންކަމަށް
ފައިސާގެ އެހ  ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކިކަންކަމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  އަދި އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

ންކުރިކަން އެނގޭނެ އިދާރާއިން ދ ފައިވާ ފައިސާ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނު
އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ  އަދި އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން 
އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ފައިސާގެ އެހ  ދ ފައިވަނ  އެ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ 

 13/2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފައިދާ ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެން ނަޖާއިޒް
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   .ކަ

 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގެ  2018މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ހުޅުވާލައި ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގ އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދިން ދެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑްތައް، އިވެލުއޭޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ  2018 ،ކުރުމުގައި ކޮރްޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވ ނަމަވެސް

ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރުމުގެ ރިކުއަރމަންޓަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭތ ، ރެސްޓްރިކްޓެޑް 
ޓެންޑަރިންގެ އުޞޫލުން ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބުތައް 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގައި  2018ސެޕްޓެންބަރު  23
ބޭނުންކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 

މަސައްކަތް  ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑު ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އެ 02ގުޅިގެން 
 .ނާ މައްސަލަގުނަ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކާ ކަމަށް ބު 5ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފައިވާކަމާއި، އަލުން ދަޢުވަތު ދ ގެން ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކޮށް ޏަށް އަންގާ ންބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން އެ ދެ ކުންފު 
ގައި ( ރ) 10.25ޗެކްކޮށް އަދި އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވާނެ ވަގުތު ނެތުމުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޏަކާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  3އަދި  2ގެ ( ރ) 10.25ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރ  އޮްފ  ޙަވާލުކޮށްގެން އެ

ވަނަ މާއްދާ  10.03ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގައި އެދުމުން މަސައްކަތަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ގެ ( މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމްނުވާ ޙާލަތްތައްދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ )
އެ އާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތަކަށްވާތ ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ( ހ)

 ފައިވާކަމާއި،ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު އެ މިނިސްޓްރ ގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް އަންގާ ކުންފުންޏާ

ސިންގަލް ސޯސް "ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ކަރުދާސް ޗާޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2018
ވާއިރު، އެދިފައި ޙަވާލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް  އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ގެ އުޞޫލުން " ޕްރޮކިއުމަންޓް

އެ ހުއްދަ ކޮންމެހެންވެސް ދޭންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި، މިނިސްޓަރ ވަގުތާއި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އަށް ޚާއްޞަ ބާރުތަކެއް ލިބިދޭ، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

-13ންބަރު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަ
K/38/2018/44 (13  ު2018ސެޕްޓެންބަރ ) ެގެ ( ހ)ގެ  10.03ސިޓ ގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގ

ދަށުން ދ ފައިއެވާ ހުއްދައަކ ވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދ ފައިވާ ހުއްދައެއް ކަމަށް އޭރުގެ 
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާތ ، މި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރ  ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ދ ފައިވާ 

 ޢަމަލަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުންކޮށްފައިވާތ ، އެ
-އެންޓި) 13/2008ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިން ިމ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ދިދަފަތި ދެމުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި .1
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖައިޒް ފައިދާ ހޯދައިދ ވާކަމަށް ބުނެ، 

 .ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މާލޭގައި ދިދަފަތި ދެމުމުގެ މަސައްކަތް، 
އިން ދަށުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަދައި ވަކިވަކިން އެކި ގްރޫޕްތަކާ  ރުފިޔާ  (ސަތޭކަ ހާސް) 100,000.00

ޚަރަދުކުރުމުގެ  ރުފިޔާ (ތިން މިލިއަން) 3,000,000.00ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، އެކަމަށް ޖުމްލަ 
ހުއްދަ، މިނިވަން ފަންސާހުގެ ކަންކަން ކޯޑިނޭޓްކުރާ ކޮމިޓ އިންނާއި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުން 
ދ ފައިވާކަން މިނިވަން ފަންސާހުގެ ކަންކަން ކޯޑިނޭޓްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ހުއްދައިންނާއި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ސިޓ އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިނިވަން ( 2015އެޕްރ ލް  22) FR/10/2015/58-1ހުގެ ނަންބަރު އޮފ 
ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ ޒ ނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން 

( 2015އެޕްރ ލް  15) M50/13/2015/219ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނަންބަރު 
-13ސިޓ ން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގައި އެދުމުން އެ މިނިސްޓްރ ގެ ނަންބަރު 

B1/10/2015/152 (17  ް2015ޖޫނ )ެމަސައްކަތް ކުރުމަށް  ސިޓ އިން ހުއްދަ ދ ފައިވ ނަމަވެސް، އ
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  ވާކަމާއި، އެއެއްވެސް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިނު

 B/123/2018/6 (15-10     ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްގެންކަން، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނަންބަރު
މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  މި ކޮމިޝަނުންސިޓ އިން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، ( 2018ފެބްރުއަރ  
 M50/13/2015/219ގެ ސެޕް ސިސްޓަމް ބެލިބެލުމުގައި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނަންބަރު ޓްރެޜަރ  

ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  14ސިޓ އާ އެކުވާ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 2015އެޕްރ ލް  15)

ގުޅޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ދިދަފަތި ދެމުމާ 
 .ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހުވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލާގައި  ދ ފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ، މިމާލޭގައި ދިދަފަތި ދެމުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ފައިސާ 
ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވުޖޫދުވެފައިނުވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވޭތ ، 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ނުޤާނޫ

 .ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ

ހަވާލުކުރުމުގައި  މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ދިދަފަތި ބެހުމުގެ މަސައްކަތް . 2
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖައިޒް ފައިދާ ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ބުނެ 

   .ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު 
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭެގ 

ތޮޅުތަކުގެ ރަށްތައް ޒ ނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދިދަ ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތަށް އަގެއް އަ
ސިޓ  ކުންފުންޏަށް  3ޕްރައިވެޒޓް   ގައި 2015ޖޫން  25ފޮނުވުން އެދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން 

ތުންވެސް އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅަފައިވާކަމާއި، އެ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އެ ސިޓ ތަކާ ގުޅިގެން އެ ތިން ފަރާ 
މަސައްކަތް  މި   ކުންފުންޏާއިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގަކާއި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ 
ކަމާއި، އެކުގައިއެކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  

ސަތޭކަ ) 150,000.00ދުވަސްކަމާއި، މަސައްކަތުގެ އަގަކ   20އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކ  
ކަމަށްވާ  %50ކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހު މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  ރުފިޔާ  (ފަންސާސްހާސް
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެކަމަށް ، ރުފިޔާ (ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) 75,000.00

އެޑްވާންސް ފައިސާއާއި މަސައްކަތް ނިންމުމުން  %50ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެއްބަސްވުުމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ންާމ އިން ބާކ ވަބައި، ރަ  ރުފިޔާ  (ސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް ) 150,000.00ޖުމްލަ އަގު ކަމުގައިވާ، 

ކޮންސަޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ރާއްޖޭގެ 
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ރުފިޔާގެ  (ސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް) 150,000.00ރަށްތަކަށް ދިދަފަތި ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތަކ  
ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން މަސައްކަތަކަށްވާއިރު، މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމު

ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުރުމާއި، މި މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް  3އިޢުލާނުނުކޮށް 
ޚިލާފަށް ދާ ދިން ދިނުމަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި   %50ފައިސާގެ ގޮތުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 

މެއްކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވ ނަމަވެސް، މިނިވަން ފަންސާހުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ކަ
ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން، މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  3ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރާއިރު 

ޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދިނުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް މިނިސް  50%
ސިޓ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަްށ ( 2015މާރިޗް  25) B1/10/2015/65-13ނަންބަރު 

އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެޭހ  27އިން  25މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި   އަންގާފައިވާތ އާއި، އަދި
މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޕެޓ ކޭޝް ފައިސާއިްނ 
ޙަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދައާއި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ ވ  އެންމެ ކުޑަ އަދަދެއް ދިނުމަށް 

 B1/10/2015/168 (02-13ނުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު ސަމާލްކަން ދި 
ސިޓ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، ިމ ( 2015ޖުލައި 

ގައި 2015ޖޫން  25ވާފައިވަނ  މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ސިޓ  ފޮނު
ގައި އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން 2015ޖޫން  25އަށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް  2015ޖުލައި  26ކަމަށްވާއިރު، 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވޭތ  އާއި، މި ަމސައްކަތް 
ތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވަކަމަށް ތަހުޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ހަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާ

ގައި ބުނާފަދަ (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2/2000މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
-އެންޓި) 13/2008ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިނުވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 50ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން  2015މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިން  އަނގޮޅިތ މުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓ މަށް.ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ރ

އަނގޮޅިތ މުގެ ފުޓްބޯޅަ .ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދިނ  ރަސްމ  ޙައިޞިއްޔަތަކުން ނޫންކަމާއި، އެ ފައިސާ އަކ  ރ
 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއިޓ މުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ދިން އެއްޗެއް ކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް 

އަނގޮޅިތ މުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓ މްގެ އެކި ކަންކަމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދިން އެހ ގެ ފައިސާއަކ  ކައުންސިލަށް .ރ
ފައިސާއަކ  ފުޓްބޯޅަ ޓ މުގެ އެކިއެކި ކަންކަން  ރަސްމ  ޙައިޞިއްޔަތުން ދިން ފައިސާގެ އެހ އަކަށް ނުވެފައި، އެ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވަންނަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ފައިސާއަކ   ކުރުމަށް ދިން ފައިސާއަކަށްވުމުން އެ
ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުންތައް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، އެ  ނުބެލެވޭތ އާއި، އެ

ގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެްއ ލާފައިސާ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތ ، މި މައްސަ
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 13/2008ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން  .ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަނގޮޅިތ މު . ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރ 50ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން  2015
އަނގޮޅިތ މު ކައުންސިލްގެ .ފުޓްބޯޅަ ޓ މަށް އެހ ގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރ

ޙަވާލުކުރި ފައިސާ އަނގޮޅިތ މު ކައުންސިލް އިދާރާއާ ޙަވާލުނުކޮށް  ރައ ސާ
 .ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނުޑ  ފައިސާ އާ ބޭޙޭ މުވައްޒަފުގެމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެއްބަ

ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ޙާޟިރ ގައި . ވ  ސިލް މެމްބަރދަރިއެއްކަމަށްވާ ކައުން  ގެއެއްބަފާ ބޭބެ
ސޮއިކުރުމަށް އެކިއެކި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން އޮފ ހަށް ޙާޟިރުވާ ދުވަސްތަކުގައިވެސް ހާޟިރ ގައި 

މިކަން ލޯކަލް ގަވަރނަމެންޓް އޮތޯރިޓ ގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި ސޮއިނުކުރެވިވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް 
ޙާޟިރ ގައި ސޮއިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެންގުމުންވެސް އެފަރާތަށް ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮތް ޙާޟިރ  ފޮތާއި، . އެނގެންއޮތްހިނދު، ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ވ މަޢުލޫމާތުން

ނިންގ ޕްލޭ، އިފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާއާއިބެހޭ މުވައްޒަފާ.ވ
 ފައިސާ އާ ބޭޙޭ މުވައްޒަފުގެ އޮފިސަރއާ ގުޅިގެން މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް 

ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ފައިދާ  އަށް ދަރިއެއްކަމަށްވާ ކައުންސިލް މެމްބަރގެ އެއްބަ
 .ހޯދައިދިނުމަށް އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިއޮތް ޙާޟިރ  ރިޕޯޓް ބެލިބެލުމުން، ޙާޟިރ  ރިޕޯޓާއި ޙާޟިރ  ފޮތުގައި . ވ
ރުނުވަނ  ކިހާ ދުވަހަކުކަމާއި، އޮފ ހަށް އޮފ ހަށް ޙާޟި އެފަރާތް ފަރަގުތަކެއްހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  

ޙާޟިރުވިކަމުގައިވިޔަސް ޙާޟިރ ގައި ސޮއިނުކުރެވިވަނ  ކިހާ ދުވަހަކުކަން ޔަޤ ންކުރެވިފައިނުވާތ ، މި މަްއސަލައާ 
. ގުޅިގެން ހޯދެންހުރި ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް މިހާރު ހޯދާފައިވާތ އާއި، އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ނެތްކަމަށް ވ

އޮފ ހަށް ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކަށް  އެފަރާތް ލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތ ފު
މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ދ ފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތްހިނދުގައްޔާއި، އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާިއ 

ޙައްޤުނުވާ މުސާރައެއް  އެފަރާތަށްހަގަކުރެވޭހިނދު، އިނާޔަތްތައްވެސް ދ ފައިވަނ  މާ ފަހުގެ ތާރ ޚެއްގައިކަން ފާ 
އޭނާއަށް ދ ފައިވާކަމަށް ޘާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް މިހާތަނަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާއިރު، އިތުރު ފަރާތެއްގެ ބަޔާނެްއ 

 އެކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި އެކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ އިތުރު ، ނެގިކަމަށްވ ނަމަވެސް
 .ހެކިލިބިދާނެކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތ  މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ

ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް .މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވ 
 30ފައިސާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ރައ ސާގެ އަތުގައި ހުރި އެ ކޮމިޓ ގެ 

ގައި ގުނިއިރު ކޮމިޓ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާ މަދުވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން  2014ސެޕްޓެންބަރު 
ކޮމިޓ ގެ ރައ ސާގެ ރަޙްމަތްތެރިއަކާ އެ ތާރ ޚްގައި ، އެނގެން އޮންނަ އިރު، ކޮމިޓ ގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް އެނގެން އޮންނާތ އާއި، ރައ ސާގެ ރަޙްމަތްތެރިއާ އާ އެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ 
ސަބަބުން ކޮމިޓ ގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް މަދުވެފައިވާކަމެއް ތަޙުޤ ޤަށް ޔަޤ ންކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، 

ދެންނެވުނު ކޮމިޓ ގެ ރައ ސާގެ ރަޙްމަތްތެރިއާގެ އަތުގައި ކޮމިޓ ގެ ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވަނ ، ދައުލަތުގެ އިސްވެ
މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ރައ ސާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 

ކުރެވޭތ އާއި، ރައ ސާގެ ރަޙްމަތްތެރިއާ އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަނު
ކޮމިޓ ގެ ފައިސާއިން ރައ ސާގެ ރަޙްމަތްތެރިއާ އަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް ތަޙުޤ ޤަށް 

ކޮމިޓ ގެ ފައިސާ އޮޑިޓް  ހުރި އެފުލިދޫ އަންހެނުން ކޮމިޓ ގެ ރައ ސާ އަތުގައި.ވ
ގައި ގުނިއިރު، އެކޮމިޓ ގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި  2014ސެޕްޓެންބަރު  30ޓ މުން 

 140,827.98ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  173,096.98ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދައްކާ 
 .ރުފިޔާ މަދުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގެ (  ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ) 2/2000ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12 ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިފައިނުވާކަމަށް ކަ

ވަނަ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކު  ށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ

ފުލިދޫ ކައުންސިލް އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ދައުރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޓ ގައި .ކޮމިޓ ގެ ދައުރު ނިމުނުފަހުން ރަމްލާ ވ 
ނުއިރު، ކޮމިޓ ގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ މަދުންކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވު

ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުންނާއި، ކޮމިޓ ގެ ބިލްތައް ފަހުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާ ޙަވާލުކުރުމުގައި 
ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުންނާއި ކޮމިޓ އާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާދެމެދު އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅު ނޫންކަން ތަޙުޤ ޤަށް 

ރެވޭތ ، ދެންނެވުނު ބިލްތަކުގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑ އާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގަ އޮތަތ ، މި ފާހަގަކު
ފައިސާއަކ  ކޮން އިރަކު މަދުވެފައިވާ ފައިސާއެއްކަމެއް، އަދި މި ފައިސާ މަދުވެފައިވަނ  ރަމްލާގެ އަމިއްލަ 

އިވާތ ކަމެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިުޒ ބޭނުމަށް މި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފަ
އެހެންނަމަވެސް، ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ . ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާތ ކަމެއް ތަޙުޤ ޤަށް ޔަޤ ންކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ 

ފައިސާގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފައިސާގެ ކަންކަމާ ރަސްމ ކޮށް ކޮމިޓ ގެ ރައ ސާ ޙަވާލުވެފައިވަނ  
ކޮމިޓ ގެ ރައ ސާ ރަސްމ ކޮށް ޙަވާލުވުމަށް  ،ހިސާބުތައް ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށްފަހުކަމާއި، ކޮމިޓ ގެ ފައިސާގެ ކަންކަމާ

ފަހު ދައުރު ނިމުމާ ހަމައަށް ކޮމިޓ ގެ ފައިސާއާ ޙަވާލުވެހުރ  ކޮމިޓ ގެ ރައ ސާ އެކަނިކަން ތަޙުޤ ޤަށް އެނގެން 
ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓ ގެ ރައިސާގެ މަޤާމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ އޮންނާތ އާއި، ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ 

ފަރާތް ހުރި މުއްދަތުގައި ކޮމިޓ ގެ ފައިސާ މަދުވާނަމަ މަދުވާ ފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ތަޙުޤ ޤުގައި 
މާލުން ކަން ތަޙުޤ ޤަށް އެފަރާތުން އިޢުތިރާފުވެފައިވާތ އާއި، އެ ފައިސާ މަދުވެފައިވަނ  އެފަރާތުގެ އިޙް

ފާހަގަކުރެވޭތ ، ކޮމިޓ ގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން މަދުވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ޔަޤ ންކުރެވޭ އަދަދު ކަމުގައިވާ 
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ފުލިދޫ .އެފަރާތުގެ އަތުން އަނބުރާ ވ( ދިހަހާސް ހަސަތޭކަ ތޭވ ސް ރުފިޔާ ސާދަ ލާރި) 10,623.14
ރާ ކޮމިޓ އަށް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ކޮމިޓ ގެ ބެލެނިވެރި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކު

  .ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް އަންގަން ނިންމ އެވެ.ފަރާތްކަމުގައިވާ ވ

އަދި މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓ ގެ 
ބިލަކަށް ފަހުން ބަދަލުގެނެސް، ކުރިން ހުރި ބިލްތައް ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ނެގުމަށްފަހު،  03ނަމުގައި އޮތް 

ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިލްތަކެއް ކޮމިޓ ގެ ފައިސާގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއަށް ލާފައިވަނ  ކޮމިޓ އިން 
ރެވޭތ އާއި، އެ މައްސަލައަކ  މޯލްޑިވްސް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު އޮޅުވާލުމަށްކަމަށް ތުހުމަތު ކު 

ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙުޤ ޤުކުރަންޖެހޭ ޒާތުގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތ ، އެ މައްސަލަ 
 .ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމ އެވެ 

 

 50ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން  2015ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
އަނގޮޅިތ މުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓ މަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިން .ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ރ

އަނގޮޅިތ މުގެ ފުޓްބޯޅަ .ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދިނ  ރަސްމ  ޙައިޞިއްޔަތަކުން ނޫންކަމާއި، އެ ފައިސާ އަކ  ރ
 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއިޓ މުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ދިން އެއްޗެއް ކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް 

އަނގޮޅިތ މުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓ މްގެ އެކި ކަންކަމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދިން އެހ ގެ ފައިސާއަކ  ކައުންސިލަށް .ރ
ފައިސާއަކ  ފުޓްބޯޅަ ޓ މުގެ އެކިއެކި ކަންކަން  އިސާގެ އެހ އަކަށް ނުވެފައި، އެރަސްމ  ޙައިޞިއްޔަތުން ދިން ފަ

ފައިސާއަކ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވަންނަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް  ކުރުމަށް ދިން ފައިސާއަކަށްވުމުން އެ
ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، އެ  ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުންތައް ތަޙްޤ ޤަށް ނުބެލެވޭތ އާއި، އެ

ގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެްއ ލާފައިސާ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތ ، މި މައްސަ
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 13/2008ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަނގޮޅިތ މު . ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރ 50ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން  2015
އަނގޮޅިތ މު ކައުންސިލްގެ .އެހ ގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރފުޓްބޯޅަ ޓ މަށް 

ޙަވާލުކުރި ފައިސާ އަނގޮޅިތ މު ކައުންސިލް އިދާރާއާ ޙަވާލުނުކޮށް  ރައ ސާ
 .ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

 

މުބާރާތަށް  ފުޓްސަލް  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 2017ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ބ.ކަމަދޫ
ކަމުގައިވ ނަމަވެސް، އެ މުބާރާތަށް ވަކި އަދަދެއް  ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު

 ނިންމާފައިވާކަން ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން  ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން

ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ  )ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް 69,976/53 ރަދުވެފައިވަނ  ނޭނގޭތ އާއި އެ މުބާރާތަށް ޚަ
ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، މުބާރާތަށް އެހ ގެ ގޮތުގައި  ތޭވަންނަ ލާރި( ރުފިޔާކަން އެ އިދާރާއިން ފޮނުވި 

 ރުފިޔާއަކ   )ފަނަރަހާސް( 15,000/-ސޯޅަހާސް( ރުފިޔާ ކަމާއި، އޭގެތެރެއިން ) 16,000/-ލިބިފައިވަނ  

ން ދިން ކުޖަމްޢިއްޔާއަ އޮންނަ  ޓ މަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އެރަށުގައި 2ވަނަ ޓ މާއި  1މުބާރާތުގެ 
ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، މުބާރާތަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދި  ފައިސާކަން ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ 

 1,320/51 އޮންނާތ އާއި، އެ ބިލްގެ ޖުމުލައަކ  ން ހޯދާފައިވާ ތަކެތ ގެ ބިލެއްކުފިހާރައަ އެރަށު ތަކެތ ގެ ތެރޭގައި
 އެކާވަންނަ ލާރި( ރުފިޔާ ކަމަށްވާތ އާއި، އެ ބިލް ނޫން ބިލެއް އެ މުބާރާތަށް  )އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ

 ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  މ ހެއްގެފިހާރައަކ  އެރަށު  އ   ކުރި ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާތ އާއި،

ދެބެންގެ ދެދަރި މ ހެއް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެިޅ އާ ކ  ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައ ސް އޭނާއަތަނަކަށްވާތ އާއި، 
 އޮފ ހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ ދައުލަތުގެ  ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ އާއި،

މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނުގެ 12.05ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ
ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެބެންގެ ދެދަރި މ ހުން  އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ

ނުފޫޒު  ގައި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައ ސްނުހިމެނޭތ އާއި، އެ މުބާރާތަށް ޚަރަދުކުރުމު ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއް
 އޭނާގެ މުބާރާތަށް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރުމުގައި  ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް، އެ

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި  2017ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ބ.ކަމަދޫ
 މުބާރާތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ފުޓްސަލް 

 ނާ މައްސަލަ. ކަމަށް ބު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ލިޔުމަކުން އެނގެން  ރޯލެއް އޮތްކަން ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އެއްވެސް އެއްވެސް
ތެރޭގައި ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް  ނެތުމުންނާއި، ފުޓްސެލް މުބާރާތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ

ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗަށްވާ  ފިހާރައަކުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ އެރަށު ޑިރެކްޓަރ އަދި
ކަންކަމަށް  ފިޔާ ހިމެނިފައިވާތ އާއި، އަދި އެ ބިލްގައި އެހެންތިންސަތޭކަ ބަޔާހި( ރު  )އެއްހާސް -/1,382
ހިމެނިފައިވާތ އާއި، ނަމަވެސް، އެ ފިހާރައިން  )ހަތަރުސަތޭކަ ތޭހައްޓި( ރުފިޔާގެ ތަކެތިވެސް 463/-ހޯދާފައިވާ 

 މިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދާފައި ނުވާތ އާއި، އެތަނުން ތަކެތި ގަންނަނަމަ މި ކޮ ތަކެތި ގަތުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ

މ ގެކުރިން ހުށަހެޅުނު  މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން ތަކެތި ގަތުމަށް ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް
އެންގިކަން އެނގޭކަށް ނެތަތ ،  މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ނިންމިފައިވާތ އާއި، ނަމަވެސް އެކަން އެ އިދާރާއަށް 

 އަކުން ތަކެތި ގަންނަނަމަ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ދައުލަތުގެވިޔަފާރަ އޮފ ހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުންނަ

ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ހޯދައިގެން ނޫނ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި 12.05މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13އިދާރާއަށް އަންގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެކަން ނުކުރުމަށް ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގެ ނިޔަލަށް  2026އޮގަސްޓު  03ފެށިގެން  އިން  2016އޮގަސްޓު  04ޞިނާޢ  މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި 
އެރަށުން ބިމެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާތ އާއި،  އުންސިލްގެ މިހާރުގެ ނާއިބުރައ ސްއަހަރުދުވަހަށް( ބ.ކަމަދޫ ކަ 10)

 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާގެ އިތުރުން ފައިސާ ދައްކާފައިވަނ  އެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ކަމަށްވާތ އާިއ،  އެންމެފަހަރަކު ކަމަށްވާތ އާއި، އެފައިސާ ދެއްކ  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް
 އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެ ބިމުގެ ކުއްޔަށް  2017ފަހުން  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ހޮވުނު 

މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ ، ވިދިވިދިގެން  އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ބިމުކުލ ގެ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާގެ  03ނުދައްކައިފިނަމަ  މަސްދުވަހު ފައިސާ )ދޭއް( 2

ބ.ކަމަދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނައިބުރައ ސް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ބިމުގެ ކުލ ގެ 
ކަމުން ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދައް ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއާއެކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

މަހަށް ކުލ ގެ ގޮތުގައި  17މަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި،  17ނުދާއްކާތާ 
ރުފިޔާ( ދައްކަން  )ބާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް 12,750/-ޖޫރިމަނާއާއެކު 

 ބުނާ މައްސަލަ. ޖެހޭކަމުގައި
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ނޑުމަށްފަހު ބިން ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަނަ މާއްދާގެ  4އެއްބަސްވުމުގެ  ފައިސާ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ތެރެއިން ކެ
މަހަށް ކުލ ގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއާއެކު  21ފަހު ވަކި ކުރުމަށް )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެމަތިން ބިން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވައި  އެންގުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގައި އޭނާއަށްއަދަދު ދެއްކުމަށް  ދައްކަންޖެހޭ 
ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13

ނޑައަޅައި، މި މަްއސަލަ  މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާފަދައިން  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މ އެވެ.ނިން

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ބ.ކަމަދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދަށް ފެނާއި ކަރަންޓުލުމުގެ
 3ހުށަހެޅި  އެ މަސައްކަތް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައެއް ނުވާތ އާއި، އަގު  އަގު ހޯދާފައިވ ނަމަވެސް،

ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގޭކަށް  ފަރާތަކ  އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް 2ފަރާތުގެ ތެރެއިން 
 18/2014 ރަޖިސްޓަރ  ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު: ޔަފާރިނެތ މައާއި، ވި

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ) 19/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: )
 ދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަކ  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެފަ  ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތ ، އެފަދަ

ގުޅޭ އިޢުލާނުތައް ދިވެހި  މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކަށްވާތ އާއި، މ ގެ އިތުރަށް، ޕްރޮކިއުމަންޓާ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  10.38ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް

ކުރި އިޢުލާން ދިވެހި  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނަ 1ގެ 
ނެތްކަމަށްވާތ ، އެ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން 

ގެންދިޔުމަށާއި، އެ  މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށްއަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ  ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ) 18/2014 މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު:

 ސްޓަރ  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖި ) 19/2014ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި  ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވާންވާނެ ކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ބ.ކަމަދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދަށް ފެނާއި ކަރަންޓުލުމަށް ކުރި
ފޮނުވާފައިވަނ   ގެ އިދާރާއަށް މ ހުންމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލް

  މައްސަލަ.ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައ ސަށް މަންފާވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ

142 



 

134 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13އިދާރާއަށް އަންގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަޔާންކުރުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   ( ވަނ1ަ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުރި އިޢުލާންކޮށް އަގު ހޯދާފައިވ ނަމަވެސް، ފިކަޕް  ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރަށު ޕިކަޕެއް ބޭނުންވެގެން
 2ފަރާތުގެ ތެރެއިން  3އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ އާއި، އަގު ހުށަހެޅި  ކައުންސިލްގެ  އަދި ނުގަންނަ ކަމަށް ކަމަދޫ

އެނގޭކަށް ނެތ މައާއި، އަދި ވިޔަފާރި  ފަރާތަކ  އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކެއްކަން
އެހެންކަމުން، މުދާ  އިނޭނގޭތ އާފަރާތަކ  މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްކަން  ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވާ

ވަނަ  10.59ގަތުމަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ފަރާތަކުން އެފަދަ ތަކެތި
ޕްރޮކިއުމަންޓާ  ކަމަކަށްވާތ  މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ފަރާތަކުން ޕިކަޕް ނުގަތުމަށާއި، މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފު

ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައިގުޅޭ އިޢުލާނުތައް 
ބޭނުންވެގެން ކުރި  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ޕިކަޕް ގަންނަން 1މާއްދާގެ )ށ( ގެ  ވަނަ 10.38

ން ނެތުމާއެކު އެ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ އެނގެ  އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން
 އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ޕިކަޕް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 2008/13ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނ1ަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ 25ޤާނޫނު( ގެ 

 މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ބޭނުންވެގެން ކުރި  ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރަށު ޕިކަޕެއް ބޭނުންވެގެން
ނުކުމެ އޭނާއަށް  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައ ސް ރަށުތެރެއަށްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު  ބައިޢަތު ހިފާ މ ހުން ގެނެސްގެން އޭނާއަށް މަންފާވާނެ ގޮތަށް އެ
  މައްސަލަ.ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
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 ރޭގައި ނިންމުމަށްދުވަހުގެ ތެ  100ފުރަތަމަ  ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވާ ބެހެއްޓުމަކ  ސަރުކާރުގެ

ނިންމުމަށްޓަކައި ލަކުޑި ހޯދުމުގެ  ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށްވުމުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތް ރާވާ
ގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސްކޮށް ކުރިޔަށް

މިސްކިތް އަލުން  ރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ކަޅުވަކަރުމިނިސްޓްރ  އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަ 
އަމިއްލަ  ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ ވަކަރު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، އެންމެ ކުޑަ އަގެއް  ން އެކުންފުންޏަކު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފެތޭ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތަށް 10.26ދާގެ )ރ( އާއި ވަނަ މާއް 10.25 ގަވާއިދުގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް، ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް  މަސައްކަތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، ޝަކުވާގައި

ހެރިޓޭޖްއިްނ  ކަލްޗަރ އެންޑްމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ލަކުޑި ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އާޓްސް،  އަލުން ރޭވުމުގެ
ހުށަހެޅުމަށް  ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމުގައި ލަކުޑިތަކުގެ އަގުގެ ތަފްޞ ލް އެނގޭނޭހެން އިޢުލާނާ ކޮށްފައިވާ

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތ  އާއި ޝަކުވާ
ބިޑެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ  އާއި އެ  އްގޮތަށްކަމަށް ނުވުމާއެކު އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކ  ޞައްޙައެ ދ ފައިވާގޮތާ 

ވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތާކަމަށްވާތ ، އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ  02 މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަންއިން
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 2008/13ނު ނަންބަރު ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ނުކުރެވޭތ  ޤާނޫ ޢަމަލެއް

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

 ނެތުމުން ކުންފުނިން ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް ބިޑުގައި ތަކެތ ގެ ތަފްޞ ލް  ހުށަހެޅ  އެ
 ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑު ރިޖެކްޓް ކުރެވިފައި ވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރ ން  އެ

 މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބިޑު ރިޖެކްޓް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް 

  މައްސަލަ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެކަން ނުހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ

އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އެކި ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ވަކި  މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ހޯދާ ބިޑްތައްތަކެތި ހޯދުމަށާއި 
ނޑައެޅުމަކ  އެ މަސައްކަތް  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާތ އާއި، އެކަން އިންސައްތައެއް ކަ

މަށްވާތ އާއި، ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އަވަހަށް ލިބޭނެގޮތް ކަ ކުރުވާ އިދާރާއެއްގެ އިޚުތިޔާރުގައި އޮންނަ ކަމެއް
ބޭނުންވެގެން  ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް ދޭ ޕޮއިންޓް މަތިކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތ އާއި، ހޯދަން ހެދުމަށްޓަކައި

އަރމެންޓްސް ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  އޭގެ މިނިމަމް ރިކް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި
ޢާންމުކޮށް  ފެންވަރު ދަށް ނޫން ތަކެތި ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތ އާއި، ކޮމްޕިއުޓަރަކ  ކަމަށްވުމާއެކު އެއަށްވުރެ

މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ އެއްޗެއް ކަމަށްވާތ ،
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13ކުރާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ކޮމްޕިއުޓަރ  ގައި 2019ފެބްރުއަރ   20މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން 
ދެއްވާފައިވާ  ގައި 2019ފެބްރުއަރ   24ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ގެއްލުންވާނޭހެން  މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ސަރުކާރަށް
އަދި  %40 އިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އަގަށްޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފަ

ދ ފައިވާ  މިއ   ކަމަށާއި، ހަމަޖައްސާފައިވާ ދިނުމަށް  %30ޑެލިވަރ އަށް 
ބޮޑު  ސްޕެސިފިކޭޝަނުގައިވާ ފެންވަރުގެ ތަކެތި އެތެރެކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން

ބުނާ ކަމަށް  އަގުގައި އެތަކެތި ނެގޭނެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ 
 މައްސަލަ.
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

-އެންޓި) 2008/13ވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިމައްސަލައަކ  ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލާފައިވާ މައްސަލައަކަށް
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން ގެންނުވާމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވި   މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދުމަށް  އައްޑޫ ސިޓ ގައި ހަދާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް
ކުންފުނިތަކެއް ހުއްޓައި، ދައުލަތުގެ  އެއް ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ އެތައް ބައިވަރު

އަރިސް ބޭފުޅަކާ ގުޅުން އޮންނަ  އާއ ސްރަ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރ ގެ 
 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  12ކުންފުންޏަކަށް 

 މައްސަލަ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާގެ  2018އިދާރާގެ  އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ
 ބެހޭ މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ އެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފައިސާއާހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރިއިރު، 

 ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރުންނަށް ދިން ބަޔާނުގައި  އޮފިސަރ އެ އިދާރާގެ ފައިސާއަށް

ނާ އަމިއްލައަށް ކޮށްފައިވާ ސޮއި އޭ އެއްބަސްވެފައިވުމާއި، އެކަން ކުރިއިރު ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ
ކުށްތަކެއް  އިޢުތިރާފްވެފައިވުމާއެކު، މި މައްސަލައަކ  ޚިޔާނާތާއި ފޯޖަރ ފަދަ ޖިނާއ  ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  އެކުލެވިގެންވާ މައްސައެއް ކަމަށްވެފައި، މި މައްސަލަ އއ.އަތޮޅު
ގެންދާ ގޮތަށް  ޅާފައިވުމާއެކު، މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރިޔަށް ހުށަހަ ސަރވިސްއަށްވެސް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވައި ސަރވިސްއަށް  ހަމަޖެއްސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނަކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13

ނޑައަޅައި، މި މަްއސަލަ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މ އެވެ.ނިން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އއ.މާޅޮހު
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ފައިސާއާ  ކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަ  2018

  މައްސަލަ.ބުނާ ބެހޭ މައްސަލަތަކެއް ފާގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް
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ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނަކާ  ވަނަ އަހަރު ނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް 2019
 ކުޑައަގު ހުށަހެޅި އަދި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ 3ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު 

ޑިސެމްބަރު  2018ނ.މިލަދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް 
މި ބިޑު  ފަރާތަކުން ބިޑުހުށަހެޅި ކަމަށާއި  03މަހު ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން 
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ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށް{ އޭނާގެ ގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަްށ ) 5000/- ހުށަހެޅި އަގަށް }މަހަކު ފަރާތުންޕޮއިންޓް ލިބުނު 
 4އެގޭގައި  ދިމާވ  އެސްޓިމޭޓް ހެދުމުގައި އެރި އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް  ހުށަހެޅިފައިވަނ 

ކޮޓަރިތައް އޭނާއަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް  ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދިންކަމުގައިވިޔަސް އިތުރު 2ކޮޓަރި ހުންނައިރު 
 ހުންނަންޖެހޭނ  އެހެން ބަޔަކު ނޫޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް  ބެލިފައިވާތ  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން އޭނާ  ކަމަށް ބުނެ އެކަން މިލަދޫ ސްކޫލަށް އޭނާބުނެފައިވާތ  އެ އަގަށް ދެވެން ނެތް
ބިޑް  އެފަރާތުން  ކުރިން ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ

ޕްރިންސިޕަލް  ހުށަހަޅާފައިވާ ތަނަށްފަރާތުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  ދޫކޮށްލުމުން އިވެލުއޭޝަނުން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ
ހަދާފައިވާ ތަނަކަށްވެފައި ގޭގެ ވެރިފަރާތުން  ގޮސް ބެލުމުން އެތަނަކ  ގޯއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ވަކިން ދެބުރިއަށް

ހަނި އަދި  މަތ ބުރި ދިނުމަށް ކަމަށްވާއިރު އެތަނަށް އަރާ ފައިބަން ހުރި ސިޑިއަކ  ވަރަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެތަނުގެ
ބައި ތިރ ގައި ހުރިއިރު ކޮޓަރި ހުރ    ތެދުބޮޑުކޮށް ހަދާފައިހުރި ސިޑިއަކަށްވެފައި އެތަނުގެ ބަދިގެ ވަރަށް 

އަނބިދަރިން ގޮވައިގެން އުޅެން ޖެހިފައިވާ މ ހަކަށްވުމާއި، އެތަނަކ   މަތ ބުރ ގައި ކަމަށްވުމުން ޕްރިންސިޕަލަކ 
ވަރަކަށް ޕްރައިވެސ ވެސް  ވަކިކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށްނުވާތ  އެއްވެސްރާނައި އެގޭގައި މ ހުން އުޅޭ ބަޔާ  ވަކިން ފާރު 

ނުހުރެވޭނެކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ބުނެފައިވާ ކަމަށް މިލަދޫ ހިދާޔާ  ނެތް ތަނަކަށް ވުމުން، އެފަދަ ތަނެއްގައި
ރަހާސް ބާ) 12300/-ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ  މަހަކު  ސްކޫލުން 

 ން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޭގައިތިންވަނަ ފަރާތު ތިންސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި
 ފަށާފައިވާތ  އެތަން ފަހުން ހުރ  ކުއްޔަށް ދެވޭގޮތަށް ނޫންކަމަށް މިލަދޫ ހިދާޔާ  އޭގެފަހުން ބަޔަކު ދިރިއުޅެން

)ފަނަރަހާސް  15500/-މަހަކު  ށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ ގެ ކުއްޔަ އެސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، 
ރަށުގައި ކުއްޔަށް ދޭ އިތުރު އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ނެތުމުން  ، އެހެންކަމުން،ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށާއި

ރުފިޔާއަށް ވަގުތ ގޮތުން  )ބާރަހާސް ތިންސަތޭކަ( 12300/-ދެވަނަ ގޭގައި މަހަކު  ބޭނުންވ  ޕްރިންސިޕަލް
 އެ ހުރުމަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ގައި ބަހައްޓާނަމަ ވަގުތ ގޮތުން އެގޭގައި ފުރަތަމަ ގޭ އަގެއްގައި ކުޑަ މަށްވުރެހުރު

ޙާޟިރުކުރުމުން ހުށަހަޅާފައި  ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް އެގްރ މެންޓުގައި ސޮއި ކުރުމަށް
ސޮއިކކުރުމަށް އިންކާރު  މަށް ބުނެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނ  މާ ކުޑަ އަގެއް ކަ

ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލު  ކުރުމުން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު 
އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި،  ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ 2019ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 

ގަކާ އެކު ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ބޮޑު އަ ކުރިން ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން މިފަހަރު
އޭނާ އަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދ   ވާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެ ސްކޫލުން 

މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް  އޭނާއަށް ބިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް 
  މައްސަލަ.ބުނާ
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އަށް ރުފިޔާ )އަށްހާސް( 8000/-ސިޓިންގރޫމާއި ބަދިގެއާއެކު މުޅި ގެ )ތަކެއްޗާއެކު( މަހަކު  ކޮޓަރިއާއި 4ގެ 
ފަހަރަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ދާއިމ ކޮށް ތަނެްއ  މުން، ދެވަނަ ވަގުތ ގޮތުން ދޭން ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެއްބަސްވު

އެގޭގައި  ހުރުމަށް ޕްރިންސިޕަލް ބޭނުންވުމުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޕްރިންސިޕަލް ހަމަޖެހެންދެން އެގޭގައި
 މަޑުކުރ  ކަމަށްވެސް އެސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ ކަމަށާއި،

އިޢުލާން ކުރުމުން، އެކަމަށް އެދި  ގައި  2019ޖަނަވަރ   14ގެއެއް ހޯދުމަށް އޭގެފަހުން ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ 
ދެވަނަ ފަރާތުން  ލިބުނު ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގު އިވެލުއޭޝަނުގައި މަތިން ޕޮއިންޓް ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2 ހުށަހެޅި
އިވެލުއޭޝަނުގައި ލިބުނު ޕޮއިންޓް  ށްއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަދެވަނަ ގެ އަގަށްވުރެ ބޮޑުނަމަވެސް، ހުށަހެޅި

 ސާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައް މަތިވެފައިވަނ  ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
 ކަމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާތ   ފުރަތަމަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު، އެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދެވަނަ ފަރާތުން

 ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ބިޑްކޮމިޓ ން  7798/- ފަރާތުން މިފަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްޔަކ  މަހަކުއެ
ކަމަށް ނިންމާފައި ކަމަށާއި،  މިފަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްޔަށް އެގޭގައި ޕްރިންސިޕަލް ބަހައްޓަން ފެންނަ އެފަރާތުން

ން އެ ދޫކޮށްލުމު  ފަރާތުން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ބިޑް  އެ ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ބިޑްކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާތ  އެކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  މަޢުލޫމާތު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރ އަށް އެންގުމަށް 

ތ އާއި، ިމ ބުނެފައިވާ ސްކޫލުން ވަނ  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ގައި އެދިފައިކަމަށް އެސްކޫލުން ލަފައަކަށް
ސްކޫލުން ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މި  މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި މިލަދޫ ހިދާޔާ

މިކަމުގައި  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއި، މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ
ބެލެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފައިދާހުރި ގޮތަށް ކަމަށްޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ދައުލަތަށް އެންމެ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  2008/13
 ންމ އެވެ.ނިމިަމއްސަލަ   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަދައިން
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 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ތިރ ގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް 

ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު " އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް " ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ -1
 މަޤާމުގެ ތަޢުލ މ  ޝަރުޠެއް ކަމަށް ހަމައެކަނި އެޗް.އާރު ދާއިރާ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި 

ނޑައަޅާފައިވަނ ، މިވަގުތު ހިއުމަން ރިސޯ ލިބިފައިވާ ވެރިން ފެންވަރުގެ  ސް ޔުނިޓުގައި އެ ދާއިރާގެ ތަޢުލ މުކަ
ދާއިރާގެ ތަޢުލ މާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ވެރިން ފެންވަރުގެ  މުވައްޒަފަކު ނެތުމާއި ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގައި އެ

 މާއެކު އަދި ކޮމިޝަނުގެ މާލ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަކ  ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ކަމަށްވު މުވައްޒަފަކު ހުރުމާއި

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  ފައިނޭންސްއާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް އޯވަރސ  ކުރާނެތ  ކަމަށާއި،
ނޑައަޅާފައި ނޑު  މަޤާމުތަކަށް މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކޮމިޝަނުން ކަ ހުންނަނ  އެ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަ

ޝަނުން ބުނެފައިވާއިރު، އެ މަޤާމުގެ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި  މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން
އެންމެހައި މަސައްކަތެއް  ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މަޤާމުގެ ދާއިރާ  ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ހިމެނޭކަމަށް

ނޑަ ނޑު މަސައްކަތަށްކަ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް  އަޅާފައި ހުންނަނ  އެ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމުގެ ތަޢުލ މ  ޝަރުޠުތަކާ  ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނާ ބުނުމާއި، އިޢުލާނުގައި 

ެއ  ކަތްތަކާ ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވާޖިބުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
 .މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވެއެވެ މަޤާމަށް މ ހަކު އަދި ހަމަނުޖައްސާ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިވިލްސަރވިސް 21ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  -2
ނޑު  ނޑު މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސަށް  އެކުލަވާލާނ  އެ ކޮމިޝަނުންވަޒ ފާގެ އޮނިގަ ކަމަށާއި، އެ އޮނިގަ

 ވަނަ  22ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަން

ނޑައަޅަންޖެހޭނ  ޢިނާޔަތްތައް މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި  ކަ

ޑިވިޜަންގެ " އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް " ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސިވިލް
މަޤާމުގެ ޝަރުޠެއް  ގައިޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު 
ނޑައަޅާފައިވަނ  ހަމަ އެކަނި އެޗް.އާރު ދާއިރާ ކަމަށާއި، އެޗް.އާރު އަދި  ކަމަށް ކަ
ހަމައެކަނި އެޗް.އާރު  ފައިނޭންސްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކަށް

ނޑައެޅުމަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް މި ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު  ކަ
އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  އިގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި،ނިގުޅަ

ނޑަށް މިނިސްޓްރ   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަ
ނޑަށް  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ހުއްދަ  ދ ފައި ނުވިނަމަވެސް މި އޮނިގަ

  މައްސަލަ.ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
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ނޑަށް ޢަމަލުކުރުން މަޑުކުރުމަްށ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ  އޮފް ފިނޭންސުން އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ކޮމިޝަނުގެ މިނިސްޓްރ 

ނޑަށް ޢަމަލުކުރުން މަޑުކޮ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެފަހުން  އެންގިއިން އޮފް ފިނޭންސް ށްލުމަށް މިނިސްޓްރ އޮނިގަ
ނޑަށް   އިންފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އިން 2019ފެބުރުވަރ   01މުސާރައިގެ އޮނގަ

ސިޓ ގެ ކޮޕ  މި  2މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވެއެވެ. އަދި އެ  ހުއްދަ ދ ފައިވާކަމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ގެ މަޤާމަކ  އެ ކޮމިޝަނުގެ " ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް " ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަށް

 މަޤާމު އުވާލުމަށްފަހު އެ މަޤާމުގެ ބަދަލުގައި އުފައްދާފައިވާ އެ ފެންވަރުގެ  ކޯޕަރޭޓް ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ

މ ހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް  އި އެ މަޤާމުގެ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާތ  އެ މަޤާމަށްމަޤާމަކަށް ވުމާއެކު، ބަޖެޓުގަ
 ނުޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދަން 

 
ނޑު މަސައްކަތަށް ކުރަ އެހެންކަމުން، މަޤާމުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަނ  އެ މަޤާމުގައި ންޖެހޭ މައިގަ

ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އެ ކޮމިޝަނުން މ ހަކު އިޢުލާން  ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް ސިވިލްސަރވިސް
ތަޢުލ މ  ޝަރުޠަށް ބަލާއިރު  ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ " އެޗް.އާރު އެންޑް ފައިނޭންސް" ކޮށްފައިވާ

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޤާމުގެ  ރިސޯސްގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލ މްހަމައެކަނި ހިއުމަން 

އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެ މަޤާމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ފުދޭކަމަށް ނުފެންނާތ ،

ައުލްނ ިއުޢާލްނުކާރިއުރ ަމާޤުމގ  ަޝުރުޠގ  ޮގުތަގިއ ، ފެންނަ ކަމަށާއި މ ހަކު ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަން

ކަމަށް، ނުވަތަ  ރިސޯސްއާއި ފައިނޭންސްގެ ރޮނގުން ތަޢުލ މް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ހިމެނުމަށް ފެންނަ ިހުއަމން 
ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަޤާމު ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުގެ

ނޑައަޅާފައި އޮތް ޝަރުޠާއެކު ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގެ) އިޢުލާންކުރުމަށް  މަސައްކަތްކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް( މިހާރު ކަ
 2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވައި،  ފެންނަ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި
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 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ް)ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި

ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޜަން " ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހ ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
ސަރުކާރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި  ގެ ދަށުން އެހ  ދިނުމުގެ"ނެޓްވޯކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 30ޓްރެޜަރ އާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންއާ ދެމެދު  ފަރާތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
 2,792,000,000.00 ސޮއިކޮށްފައިވާތ އާއި އެހ ގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނ  ގައި 2017މެއި 

ނޑައަޅާފައިވަނ  ޕަބްލިކް އިމް ޖަޕަނ ސް ޔެން ކަމަށްވާތ އާއި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްލިމެންޓިންގ އިދާރާއަކަށް ކަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ  ޕ އެސްއެމް( ކަމަށްވާތ އާއި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނެންޓްގެ ގޮތުގައި) ސަރވިސް މ ޑިޔާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  2017މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ(  57)ގާތްގަނޑަކަށް  15އަގުގެ %
އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދެއް ޕ އެސްއެމުން ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިއަށް  ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓަށް

 ކުންސިޓ އަ ދަންނަވާފައިވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން ޕ އެސްއެމަށް ފޮނުވާފައިވާ ގެންދިއުމަށް
 ވަނަ  2020ވަނަ އަހަރާއި  2019ދަލުތަކެއް ގެނެސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނޭންސްއަށް ބަ އަންގާފައިވާތ އާއި މި

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޕ އެސްއެމުްނ  އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފައިސާ
ނޑައަޅާފައިވާ  އެދުމުން، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދައުލަތުން  18.37މިލިއިން ރުފިޔާގެ އިތުރަށް  57ހިނގާނެކަމަށް ކަ

އަހަރު  ވަނަ  2020ވަނައަހަރާއި  2019ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެއ   މިލިއަން
އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ޕ އެސްއެމަށް  ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް

 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް މިހާތަނަށް ޖުމްލަޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޕ އެސްއެމުން  އަންގާފައިވާތ އާއި މި

ރުފިޔާ  4,056,018.85 ރުފިޔާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސުން ދޫކޮށްފައިވާތ އާއި މ ގެތެރެއިން  4,345,328.89
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް  ދޫކޮށްފައިވަނ  ޕ އެސްއެމްގެ ެއކައުންޓަށް ކަމަށްވާތ އާއި

ރުފިޔާގެ ބިލްތައް ފައިސާނުދެއްކި  1,192,443.73ރުފިޔާ ކަމާއި  3,616,356.52 ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނ 

ހިންގުމަށް  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިޔާއިން ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އެހ ގައި 
އައި.ޓ .ޑ .ބ ( ) ލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ސާވިސް ޑިޖިޓަ

އަށްޑިހަ( މިލިއަން  )ތިންސަތޭކަ 380 އަށްވާ %96ޕްރޮޖެކްޓަކ  އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ 
ސޯޅަ( މިލިއަން ) 16 އަށްވާ %4ރުފިޔާ ޖަޕާނު ސަރުކާރުންދޭ ގޮތަށް އަދި ބާކ  

ގެންދިޔުމަށް ކުރިއަށް  ރުފިޔާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ނިންމައިގެން 
މިލިއަން ރުފިޔާ  )ސޯޅަ( 16ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށާއި، އަދި އެ 

ހުރި  ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސ  ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި ހޯދާ ބިންތަކުގައި
ކަންކަން  ރުއްގަހަށް ބަދަލުދ  ބިން ސާފުކުރުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފައިސާގެ 

ލިކް ސަރވިސް މ ޑިޔާގެ އިސްވެރިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕަބް
ޓްރެޜަރ އަށް ފޮނުވި ސިޓ ގައި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރަންޖެހެނ   ފިނޭންސް އެންޑް 

 179ރުފިޔާ ކަމުގައިވ ނަމަވެސް ކުންފުނިން ބޭނުންވަނ   )ސޯޅަ( މިލިއަން 16
އިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ )ސަތޭކަ ހަތްދިހަނުވައެއް(

އަދަދެއްކަމުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން  އެއ  ބޮޑު
ފަންސާސް ހަތެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ) 57ދޫކޮށްފައިވަނ  

އެކެއް( މިލިއަން ރުފިޔާއަކ  ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  )ސާޅިސް 41ބާކ  
މަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެކަން އެނގުނު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ކަ ޖ ބަށްލ  ފައިސާ
ޕްރޮޖެޓް މެނޭޖަރަކަށް   ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތުން

އެހެން  ފަރާތްވަކިކޮށް، ދެން ހަވާލުވި  ވަޒ ފާއިން ފަރާތްއެންމެ ފުރަތަމަ ހުރި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޕްރެޖެކްޓްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރ   ޕ އެސްއެމުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި މި ހުރިކަން 
 ޕ އެސްއެމުން ޚަރަދުތަކުގެ ޕ އެސްއެމްއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނ  އޮފް ފިނޭންސްއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް

ކަމަށްވާތ އާއި މި  ހުށަހެޅުމުން އެ މިންވަރަށެވެ. އަދި ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނ  ޕ އެސްއެމްގެ އެކައުންޓަށް ތަފްޞ ލް
ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސުން  ޕްރޮޖެކްޓަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިތުރުކޮށްދިން ފައިސާއަކ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޝަކުވާގައިއިތުރުކޮށްދ ފައިވ ނަމަވެސް 

މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބޭނުންކުރި ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި، މި ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  މައްސަަލ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.

ޓަށް ޤާނޫނ  ލަފާދިން ލ ގަލް މެނޭޖަރ އަދި މިޕްރޮޖެ ޑިޕާޓްމަންޓްއަކަށް ބަދަލުކޮށް،
 3މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ކޮންޓެސްޓަންޓް މެނޭޖަރަކަށް ހަމަޖައްސައި  ވަނ 

އަދި  މަސްދުވަހަށް އެތަނަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް މާބްލް ހޮޓަލަށް ފޮނުވާލާފައި ކަމަށާއި،
 )ސާޅިސް އެކެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ޖ ބަށްލައި ހުސްކޮށްފައިވާ  41

ފައިނޭންސްގެ  މުވައްޒަފަކާއި 4ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވުނ  ކުންފުނ ގެ 
އަގުބޮޑު ފޯނާއި  ހެޑްގެ އެހ އާއެކުގައި ކަމަށާއި، އަދި އެފަރާތްތަކަށް ގޭގެ ކުއްޔާއި

ދ ފައިވާ ކަމަށް  އިސްވެ ދެންނެވުނު ވެރިންސައިކަލްފަދަ ތަކެތި އެހ ގެ ގޮތުގައި 
 ނާ މައްސަލަ.ބު

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ވަނަ އަހަރު 2019ގއ.އަތޮޅު ތައުލ މ  މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓ  
 ން އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް އަދި ޙަވާލުނުކުރާ ކަމަށް ތެރެއި ފަރާތުގެ 07އިޢުލާންކުރުމުން ކުރިމަތި 

ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތަށް އެދުނު   ދ ފައިވާގައި މަޢުލޫމާތު 2019ފެބުރުވަރ   28އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ން 
ރުފިޔާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް،  22,500/-އެއް ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަކ   ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 ފަރާތަކުން އަގު  4ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް  29,450/- އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ 
އިސްވެ  ފިހާރައަކ  ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެ -/22,500އިވާ ކަމަށާއި، އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނ  ހުށަހަޅާފަ

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އެތަނުގެ  ފަރާތުގެ ތަނެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ދެންނެވުނު ކުންފުނ ގެ ވެރި 
ކަމަށްވެފައި އެފަރާތަކ   ވެރިފަރާތް ކުންފުނ ގެ ބަލަހައްޓާ ވެރިފަރާތަކ  މިހާރު އެ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓ  
ފަހުން  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށް، އަދި ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގައި ވަރަށް ފަރުވާކުޑަކަން

 ޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ އާއި ޖ .އެސް.ޓ ވިޔަފާރިކުރާ ފިހާރައަކަށްވެފައި އެފަރާތުން ވި އަކ ދެންނެވުނު ފިހާރަ

ހަމަނުވާ ބ ލަމެއް ކަމަށް  ޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު، އެފަރާތުގެ ބ ލަމަކ  ޝަރުޠުރަ

ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ  2019ތައުލ މ  މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓ   ގއ.އަތޮޅު
ގައި އެ މަރުކަޒުން ކުރި  2019ޑިސެންބަރ  25ހޯދުމަށް ހ ވާގޮތުން  ފަރާތެއް
ވަނަ އަހަރު  2018 ފަރާތުގެ ތެރޭގައި 07ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި  އިޢުލާނާ

ވަނަ އެހެން ބަޔަކާ އެ  2019މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓި އަދި  އެ
ކުންފުނި ހިމެނޭ ކަމަށާއި،  ޙަވާލު ކުރެވެންދެން އެ މަސައްކަތް ކުރި މަސައްކަތް

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އޭނާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުކޮށް އެ  ނަމަވެސް އެ 
ށަހެޅި އަދި ކުރިން އެފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހު މަސައްކަތް
 ބުނާ މައްސަލަ.ފަރާތަކަށް ކަމަށް  ކޮށްފައިނުވާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، ދެން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑްކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ   މަސައްކަތް  އެތާފަރާ ކަ
 ޕޮއިންޓް ލިބޭނޭ ޑޮކިއުމަންޓެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައެއްބައިތަކަށް  ކަމަށާއި، )އަގު ފިޔަވައި އެހެން
 )ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  3ކުރިން ދެންނެވުނު ދެ ފަރާތުގެ ބިޑްގެ ޖަދުވަލު  ނުވެއެވެ.( އަދި މ ގެ އިތުރުން،

ބިޑަކ ވެސް  2ހިމަނާފައިނުވާތ  އެ  ންތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވަނަ ނަންބަރުގައި އެތަ 2ޕްރޮފައިލް( ގެ 
-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބިޑް ނޫންކަން  2ފުރިހަމަވެފައިވާ 

ފަދައިން މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައް މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމ އެވެ.ސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި  ވަނަ އަހަރު 2019ދ.ހުޅުދެލ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ  
ށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ފަރާތަފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  06އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި 

ކަމަށާއި،  ތަޖުރިބާގެ ބައިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  އޭނާއަށް ކަމަށްވާތ  ލިބިފައިވަނ  މަސައްކަތުގެ
އިން ފެށިގެން ސެކިއުރިޓ   2012ނަވަރ  ޖަ 01މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  

ބަލަހައްޓާފައިވާ  ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، އެ ތާރ ޚުގެ ކުރިން ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ހުށަހަޅާ
ނުވާ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވ ނަމަވެސް އެ

މަސައްކަތް  އަގުހެޔޮކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަށްވުރެ 
ކ  ހުޅުދެލ  ސްކޫލުގެ އޭނާއަކަމަށާއި،  ކުރިން ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ 

ކަމަށާއި،  އިވާ މ ހެއްކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ މަސައްކަތް ކޮށްފަ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ 
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ެއ  މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު ފަރުދުންގެ އޭނާ

 ލް ހޮވުމުން، އޭނާއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަ މަސައްކަތަށް އޭނާ
ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ބިޑްކޮމިޓ ން ނިންމުމުން، މި މަސައްކަތް އެފަރާތާ

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންވާނ  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތާ

ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ  2019މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ   ދެލ ދ.ހުޅު 
 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު  2019ހޯދުމަށް ޖަނަވަރ   ފަރާތެއް

ނޑުމަށްފަހު ލިޔުންތައް މާލެ   އަންދާސ ހިސާބުތައް އެފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި ކެ

 ން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހަފްތާ ފޮނުވުމުން ގޮތެއް ނިންމާނ  އެކޮޅު 

އަންދާސ ހިސާބު  ފެށުނުތަނާ އެ ކޯޓުގެ އިދާރ  މުވައްޒަފެއް އެ މަސައްކަތަށް
ށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަ  މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ ކަމަށްފަރާތަކަށްހުށަހެޅި 
ރ ކުރުމަށްފަހު ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ 07އަދި 

ށްވުރެ ފަރާތައަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި  ހުށަހެޅުމަށް އަނގަބަހުން
ފަރާތްތަކުން އޭނާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ތަޖުރިބާ ހުރި 
  މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާ ހުށަހަޅާފައިވާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޖުޑ ޝަލް  ހެޅުމުން ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފްކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރ ގެ ކޮޕ އެއް ހުށަ ރަޖިސްޓަރ 
މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުޅުދެލ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން،

 2008/13ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުން

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
އިޢުލާންކުރާއިރު، އެކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނ    ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއަދި، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ

 ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް ދާއިރާގެ ތަންތަނަށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ

 ވ އެވެ.ދެންނެ  އަންގައި ދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި

 ، އާއްމު ފަރާތަކަށްނޮވެމްބަރ ގައި 2006، ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ) 169,482.00އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ގެ ބަޖެޓުން ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ ( ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) 75,000.00ރުފިޔާއާއި، ސްޓަޑ  ލޯންގެ ގޮތުގައި ( ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދޭއް
އޭރުގެ ތަޢުލ މ  ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވަނ ، އެދުވަސްވަރު މުޅި އެ އިދާރާއަށް ޙާއްސަކޮށްގެން އެ މިނިސްޓްރ ން 
ހިންގަމުންގެންދިޔަ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރ ގެ ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ޓަރުންނާއި މިނިސްޓްރ ގެ އިސްމުވައްޒަފުން ހިމެނުމަށް، އޭރުގެ ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޒޯން ކޯޑިނޭ 
، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ހުއްދަދ ގެންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި

ނިސްޓްރ ގެ އެހެްނ ފިޔަވައި މިއެފަރާތް އެދުވަސްވަރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 
ތަޢުލ މ  ފަންޑުން އެފަރާތަށް ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ސްޓަޑ  ލޯންގެ ގޮތުގައި 

 57,320.00އަނބުރާ ނުދައްކާ ބާކ އޮތް   ރުފިޔާގެ ތެރެއިން( ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ) 75,000.00  ދޫކޮށްފައިވާ
އެޓަރނ  ޖެނަރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވާފައިވާކަން މިނިސްޓްރ    ރުފިޔާ ހޯދުމަށް( ފަންސާސްހަތްހާސް ތިންސަތޭކަވިހި )

ސިޓ އިން އެނގޭތ އާއި، ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  AC/123/2018/38-22އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަންބަރ 

ސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މިނި
މަގާމް ކުރިން އަދާކުރި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ގޮތުން ހޯދި ކޯހަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

ނޑުން އަނބުރާ  ހޯދުމަށް އެ މުވައްޒަފު މިނިސްޓްރ އަށް ހުށަހެޅުމުން، ތަޢުލ މ  ފަ
ނިސްޓްރ ގެ ބަޖެޓުން ހިލޭ އެހ އެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރި ލޯނާއި، މި

މިނިސްޓްރ ގެ  ވަނަ އަހަރު ދ ފައިވާ ނަގުދު ފައިސާ ދ ފައިވަނ ، އެ 2006
ޚަރަދުގައި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ އު  .ސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަކަ
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 ގޮތުގައި ފިޔަވައި މިނިސްޓްރ ގެ އެހެން ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެހ ގެއެފަރާތް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 
ސްޓަޑ ޒް ލޯންގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، މި 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވުމުންނާއި، ޖިނާއ   12މައްސަލައިގައި ބުނާ ކަން ހިނގާފައިވާތާ މިހާރު 
-އެންޓި) 13/2008ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން، ިމ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ .މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ލމި 
ފަހަރުމަތިން އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅިގެންވެސް އެ މަޤާމަށް އެދި ފޯމް  3މަޤާމަށް މ ހަކު ބޭނުންވެގެން 

ކުނަހަންދޫ .ޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ލހުށަހަޅާފައިވަނ  ހަމައެކަނި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތްކަން ލިޔެކި
ގެ ( 5ޓ ޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ ) MS4ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމަށް އެފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  

ރޭންކްގައި ކަމަށްވާއިރު، އެ ރޭންކްގެ ޝަރުޠުތައް އެފަރާތުގެ ހަމަވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 
 2018މޭ  03ހިތަދޫ ސްކޫލުން .ރެވޭތ އާއި، ލ ޑިންގ ޓ ޗަރު ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ބަޔާންކޮށް ލފާހަގަކު

ވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވ  ނަމަވެސް، އެ މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ  03ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް 
ޝަންގެ ސިޓ އެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، ެއ ލިޔުމަށް ބަލާފައިނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭ

ގެ ރޭންކްގެ ( 5ޓ ޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ ) MS4ލިޔުމަށް ނުބަލާ، އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން 
ޝަރުޠުތައް އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެ ހަމަވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތ ، ޤާނޫނު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް " ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު " 2/2000ނަންބަރު 
އްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނެތަތ ވެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެ

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

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2018ކުނަހަންދޫ ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލެއް ހޯދުމަށް .ލ
މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ތިންފަހަރެއްގެ މަތ ން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 

އަހަރު ވަންދެން  12ގުޅިގެންވެސް އެ ވަޒ ފާއަށް އެދި ހަމައެކަނި ކުރިމަތިލ  
ގެ ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަކ  އެ ޓ ޗަރެއް

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ލ ޑިންގ ޓ ޗަރެއްގެ 
އަހަރު ދުވަހު އުޅެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމުން  02މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 

ޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމަށް އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަ
ފަހަރުވެސް އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން  02ފޮނުވި 

ތިންވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާ ސެޝަން އިންޗާޖެއްގެ ގޮތުގައި 
މަސައްކަތް ކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ސްކޫލުން ހޯދައިގެން އޭނާއަށް ވަޒ ފާ 

 .އިދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަހަމަޖައްސަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 .ނިންމ އެވެ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
އެފުން ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޕްސްތައް .ޑ .އެން.ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ މެއިން އިވެންޓްގައި އެމް

ރުފިޔާއަށް އިންތިފްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ ( ހަ ސަތޭކަ ތިރ ސް ހަ ހާސް) 636,000.00ތައްޔާރުކުރުމަށް 
މަސަްއކަތު  10-M50/10/2015/64(AGR): ފަރާތާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއާޒާއި ދެމެދު ނަންބަރު 

އްކަތް އިންތިފްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިންތިފުން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެއްބަސްވުން ހަދައިގެންކަމާއި، މި މަސަ
 ހޯމްއެފެއާޒަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަނަކަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތ އާއި 

 ގައިމި މަސައްކަތް އިންތިފްއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސ  ހިސާބުތަކައް ބަލައިގެން ނޫންކަމާއި، ިމ 

ޚިލާފަށް އަތްމަތ  ފައިސާއިންކަމާއި، އަދި  ދާމަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކޮށްފައިވަނ  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި
 ންސް ފައިސާދ ފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް،ޚިލާފަށް އެޑްވާ  ދާދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި 

އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ  27އިން  25މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި 
ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް 

ފައިސާ  ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެޑްވާންސްއަށް
ދ ގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ   50%ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަގުގެ 

ސިޓ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ( 2015ޖުލައި  02) B1/10/2015/168-13: ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު
ދުވަހުގެ  27ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކ  ޖުލައި ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އިންތިފްއާ 

ނޑު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ މެއިން އިވެންޓުގެ  ރޭގަ

ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
އެފް އިން ތައްޔާރުކުރާ ޕްރޮޕްސް .ޑ .އެން.ރަސްމިއްޔާތުގެ މެއިން އިވެންޓްގައި އެމް

ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި  636000.00ތައްޔާރު ކުރުމަށް 
 .ތިންފަރާތަކުން އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އާއި،މަސައްކަތަށް ވެފައި މި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ  އިސްވެ ދެންނެވި ހުއްދަތަކަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތ 

މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތާރ ޚަށް އިންތިފުން މި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް 
މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އިންތިފްގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު އިންތިފް ރައޫފާއި  ،އެނގޭތ އާއި

މުވައްޒަފަކާ އާއިލ ، ވިޔަފާރ ގެ ނުވަތަ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެްއ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ 
 ،އޮންނަކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ސައްކަތް ކުރުމަށް އިންތިފްއާ ޙަވާލުކޮށް ިމ ސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން މި މަގަވާއިދާ ޙިލާފަށް މިނި

މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ހުއްދައަށް ބިނާކޮށްގެންކަމުން 
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކ  ވަކި 

ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށްވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް 
މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 .ނިންމ އެވެ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  ވިލިނގިލ  
ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ބޭނުންވާ ސައުންޑު ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  ވިލިނގިލ  

( 2016ނޮވެމްބަރު  15) 407/407/2016/47(IUL)ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
އިޢުލާނު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އިޢުލާނުތައް 

މި   ގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް،(ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް)ޢާންމުކުރާ ވެބްސައިޓް 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 2016ވިލިނގިލ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް .ގއ
ފަހުކޮޅުގައި ހޯދާފައިވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައި 
ނުވާކަމަށާއި، އަދި އިޢުލާނު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ  ކުރ ގެ ތާރ ޚެއް ޖަހައިގެން 

 ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، 3ކަމަށާއި، ކުރިމަތިލާފައިވަނ  ޢާއިލ ގޮތުން ގުޅުންހުރި 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އޮޅުވާލައިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް  އެހެންކަމުން އެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ،އިޒް މަންފާއެއް ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފައި ނުވާތ އާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާ މުޢާމަލާތުގައި
ދަޢުލަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ފައިދާވާންއޮތްކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން 

ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ (ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ނެތުމުން
މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1

ނޑައަޅާ މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .ކަ

 .މަންފާ ހޯދައިދޭން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން 
އޭޕްރިލް  05ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް   ސާމާނު   ބޭނުންވާ ކުޅިވަރުޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް

އިޢުލާނަކ  އެމަސައްކަތް  141-LM/141/2018/104(IUL)  ނަންބަރު: ގައި ކުރި އެމިނިސްޓްރ ގެ 2018
އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ވަނަ އިޢުލާނުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި 2ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި 

މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ އެންެމ   ،ވާ ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނ އާއިބިޑުތަކުގެ ތެރެއިން ސްޕެސިފިކޭޝަނާ ދިމާ 
އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނ  ރާޒުވާ ބޯޑާއި ކުޅިބައި  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޝަނަށް ނުފެތޭތ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ވޮރަންޓ އެއް ސްޕެސިފިކޭ
 ،ދ ފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި މިމައްސަލައާގުޅިގެން ބަޔާންދ ފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ދ ފައިވާ ބަޔާނުގައި

ނ  ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭތ އާއި ވޮރަންޓ  ދ ފައިނުވުމާއި އަދި އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަ އެކުންފުންޏާ 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،އެތަކެއްޗަކ  ޓޯނަމަންޓް އެޕްރޫޕް ތަކެތި ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާތ 

-)އެންޓި 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު، ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 

 ޒުވާނުންގެ  ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ދަށުން  ސްޕޯޓްސްގެ އެންޑް ޔޫތު އޮފް މިނިސްޓްރ 
 30 ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ސާމާނު ކުޅިވަރު ބޭނުންވާ މަރުކަޒުތަކަށް

 އިޢުލާނާ  LM/141/2018/104-(IUL)141: ނަންބަރު  ކުރި  ގައި  2018 މޭ
 އާރު.އެމް އަގު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން ޙަވާލުކުރި  އެމަސައްކަތް  ގުޅިގެން 

 މިމަސައްކަތް  ކަމަށާއި  ބޮޑު  ރުފިޔާ ލައްކަ  2 ބަލާއިރު އަގާ ހުށަހެޅި  ޕްރިންޓުން
 ބުނާ  ކަމަށް ލިބޭގޮތަށް ފައިދާ ނާޖާއިޒު ފަރާތަކަށް  ވަކި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ 

 .މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި 
 އާއްމު ފަރާތަކަށް ހދ.ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އެ ސެންޓަރުގެ ކޭޓަރިންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުން 

ފަރާތުން މާރިޗު  3ފައިވ ނަމަވެސް، ކޭޓަރިންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރަށުގެ ހޮޓާތަކަށްވެސް ނާންގައި ދެނ ކަމަށް ބުނެ
މަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާތ އާއި، ކޭޓަރިންގެ މަސައްކަތަށް ބިލު ހުށަހަޅަން ފަށާފައިވަނ  އެޕްރ ލް 

 ފުރަތަމަ ފަހަރު އެ މަހުގައި ކަމަށްވާތ އާއި، ކޯޓޭޝަންތަކުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އޭގެ އިތުރުން ބިލު ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ފަހަރުތަކުގައި 
ކޯޓޭޝަނެއް ނެތް ނަމަވެސް މާރިޗު މަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އަގުގައި 

ގައި  2009ން ކޭޓަރިންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރު 
ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބެލެވުނުނަމަވެސް، ކޯޓޭޝަންތަކުން 

ތް ހޯދާފައިވާތ ، ވަކި ބޮލަކަށް ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އަގުގައި ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުން ކޭޓަރިންގެ ޚިދުމަ
ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރ ނާ 
ނޑައަޅައި ިމ  ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

 މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. 
 

އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކޭޓަރިންގ  ހދ.ހަނިމާދޫ
 ނުގަވައިދުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ސަރވިސް ހޯދަނ  
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 ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތާ ތަޙްޤ ޤް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް، މިމައްސަލައިގެ
އެމް.ޓ .ޑ ން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ  ގައި 2018ޑިސެންބަރު  09ސުވާލުކުރުމުން، 

ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، ެއ  ވާހަކަތަކަކ  އޭނާއަށް އެ ވާހަކަތަކުގެ ތަފްޞ ލް އެނގޭތ  ދައްކާފައިވާ ދައްކާފައިވާ
 ރެވޭ ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދައްކާފައިވާ ޤަބޫލުކު ވާހަކަތަކަކ  ޕަބްލިކުން އިވޭ ވާހަކަތަކާއި

އެ ސަބަބާހުރެ ކަމަށާއި،  ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި، އެވާހަކަތައް ތަޙުޤ ޤ  އިދާރާއަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައިނުވަނ 
 ނޭނގޭކަމަށް ބުނެފައިވާތ އާއި، މި މައްސަލައިގެ އޭނާއަށް  ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ލިބުނު ވަކި މ ހަކުގެ ނަން

 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި  2018ޑިސެމްބަރ  10ން ސިޔާސ  ޕާޓ އަކު

 މައްސަލަ. ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ ޕާޓ ގެ މެމްބަރަކުނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްަސލައިގައި  މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މި ތަޙުޤ ޤަށް
ނުފެންނާތ އާއި، އަދި އެހެން މައްސަލައެއްގައި  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށަކާ ގުޅިގެން ކުރާނެ ތަޙުޤ ޤެއް އޮތްކަމަށް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު   ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، މިމައްސަލައަކ ،މަޢުލޫމާތެއްވެސް މި މައްސަލައިގެ ބޭނުންހިފޭނެފަދަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި، މި މަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ްއސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އޮތްތަނުގައި  މިމައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ތިރ ގައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ކުރިޔަށް
 އިދާރާގައި ދެންނެވ އެވެ. ޢަމަލުކުރުމަށް ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނ ޝަނެއްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށާިއ  -1
 2019ޖަނަވަރ   06މަށް ފ.ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދު

އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގޭގެ  02މަޤާމަށް ވަކިވަކިން  02ގައި 
މ ހުންނާއި ފ.ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ  2އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނ ޝަނެއްގެ މަޤާމަށް 

 ގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 2019ފެބުރުވަރ   03ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު 

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނ ޝަނުގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  -2
މަޤާމަށް މ ހަކު  1މަޤާމު ހުސްކޮށް އޮތްކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން  2އިޢުލާންކުރިއިރު އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނ ޝަނުގެ 

 01އި އިޢުލާންކުރ  އިންޖ ނުގެއަށް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނ ޝަނަކު ހޯދުމަށް ގަ  2019ޖަނަވަރ   06ހޯދުމަށް 
 06ގައި އިޢުލާންކުރުމުން އެއްވެސް މ ހަކު އެކަމަށް އެދިފައިނުވާތ  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  2018އޮގަސްޓު 
ން އިޢުލާންނުކޮށް ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މ ހުން އެ މަޤާމަށް އެދިފައިވުމާއެކު އަލު 2019ޖަނަވަރ  

ވަނަ  2019ވަނަ ދުވަހު އޮތް ކައުންސިލްގެ  2019ޖަނަވަރ   30މަޤާމަށް މ ހުން ހަމަޖެއްސުމަށް  2އެ 
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ނިންމ  ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާއި އިންޖ ނުގޭގެ  05އަހަރުގެ 

ދު މަދުވުމާއެކު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވެގެން ކަމަށް މަސައްކަތްކުރަން ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަ

މ ހުން ހޯދުމަށް  ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ޑްރައިވަރަކާއި ޓެކްނ ޝަނެއްގެ މަޤާމަށް
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން   އެދިފައިވާކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް 2019ޖަނަވަރ  

ވަޒ ފާއަށް  ގައި 2019ފެބުރުއަރ   03ޑްރައިވަރު  01ޓެކްނ ޝަނާއި  02
ޑްރައިވަރާއި  01ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި، އިޢުލާނު ކުރިއިރު އިޢުލާނުގައި އޮންނަނ  

 ޓެކްނ ޝަން ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، އަދި މި އިޢުލާނު ގެޒެޓްގައިވެސް  01

  ނުވާ ކަމަށްޝާއިޢުކޮށްފައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މ ހުން ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 2އެ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ މަޤާމަށް 

 2ފައިވާ ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނ ޝަންގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާ  -3
މ ހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މ ހަކ  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މ ހެއް ކަމަށް ނުވާތ ، 
އެމ ހުން އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވ  ކ އްވެތޯ ސާފުކުރުމަށް ސުވާލުކުރުމުން، އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަންޖެހުނ  ނިލަންދޫ 

ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށްވެފައި  24ގެ ރައްޔިތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގެއަކ  އެރަށު
އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނ ޝަނެއް ހޯދުމަށް ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މަޤާމަށް 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ކުރިމަތިލާފައިނުވުމާއި، ފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
 2މ ހުން ކަމަށްވެފައި އެ  2މ ހުންނަކ  ރަށުގައި އިންޖ ނުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  2ހަމަޖައްސާފައިވާ 

މ ހުންނަކ  މިވަގުތު އިންޖ ނުގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ އިންޖ ނަށް ދިމާވާ ތަފާތު 
ކަން ޙައްލުކުރަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަ މ ހުން ކަމަށްވެފައި މިވަގުތު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަން

ގަޑިއިރު ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  24އިންޖ ނުގެއަށް މުވައްޒަފުން ނުލިބިއްޖެނަމަ 
ނޑި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮ ށްދިނުމުގެ ގޮތުންކަން ތިޔަ އިދާރާއިން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތ  އެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެ

ނަމަވެސް، އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މ ހަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ  ތ އާއިމަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ
 މ ހުންގެ ތެރެއިން 5މ ހަކު ހަމަޖައްސާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ 

އެއްވެސް މ ހަކު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމައެއް ނުވެއެވެ. އެމަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކަމުގައި 
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ، ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނަންސް، ެމކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ، އިލެކްޓްރިކްސް 

ން ފެށިގެން މަތ ގެ ސެޓްފިކެޓެއް  3ޤައުމ  ސަނަދުގެ ލެވެލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް މިއިން ދާއިރާއަކުން 
ގެ  3ސެޓްފިކެޓް  ފަރާތް  1މ ހުންގެ ތެރެއިން  2ހާސިލުކޮށްފައިވުމެވެ. މި ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ްއ އިލެކްޓްރިކް ކޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެ
 ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. 

ފ.ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކަމުގައި އިޢުލާނުގައި  -4
ގެ ލައިސަންސް އޮތުން"  4، ސ 1ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  "އިންޖ ނުލ  އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ސ 
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ގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  1ކ  ސ އެއް ފަރާތަ  ހަމަޖައްސާފައިވާ މިގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މަޤާމަށް
މ ހެއްކަމަށްނުވާތ ، އޭނާ އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބެލ  ކޮންގޮތަކުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން، އިޢުލާނުގައި 

އިދާރާއިްނ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ގެ ލައިސަންސް ކަމަށް  4ސ  ނުވަތަ 1ޝަރުޠު ކަމުގައި ބަލާފައިވަނ  ސ 
ގެ  1ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އިޢުލާނުގައި "ނުވަތަ" މި ލަފުޒު ބޭނުންކޮށްފައިނުވާތ  ބެލެވޭނ  ސ 

ލައިސަންސްގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަންވެސް  2ގެ ލައިސަންސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެ  4ލައިސަންސާއި ސ 
ނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މަޤާމަށް ވަ  6އިޢުލާނުގައިވާ "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް" މިބައިގެ 

 އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މ ހެކެވެ. ދެން ހުރި ފަރާތަކ ކުރިމަތިލާފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން 

މަތ ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒ ފާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ ގޮތުގައިވެސް  -5
ނަތ ޖާ ، ވަނަ ޞަފުޙާގައިވާގޮތުން 4އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން، ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝ ޓުގެ މައްސަލަތަކެއް 

އިންސައްތަ، އަދި މަސައްކަތުގެ  21ހެދުމަށްޓަކައި ނަގަންޖެހޭނ  ތަޢުލ މުގެ ބަޔަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓުގެ 
ށްވ އިރު، ނަތ ޖާ ހަދާފައިވަނ  އެ އިންސައްތަ ކަމަ 48ހުނަރު )އިންޓަވިއު( ގެ ބަޔަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ 

އެއް އިންސައްތަ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށް އެދިފައިވާ  100ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ 
މަސްދުވަހު އުޅެފައިވާ  7އަހަރާއި  2ކ  ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމުގައި ފަރާތަ 

ގޭނޭ ލިޔުމެއް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ވަޒ ފާއާގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް މ ހެއްކަން އެނ
ށް ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް ފަރާތަކަ ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ  2ދ ފައިނުވާކަމާއި، ތަޢުލ މުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެ 
އިރު، ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެ ސެޓްފިކެޓާއި އެސް.އެސް.ސ  ސެޓްފިކެޓަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ

ސ   4ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލްއާއި އެސް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުން  އޭނާއަށްސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިނުވާކަމާއި، 
ންޓް ޑ  ފާހަށް ޕޮއި 2ސ  ފާހާއި  4ޑ  ފާސް ލިބިފައިވާއިރު އަދި ޑްރައިވަރެއްގެ ވަޒ ފާއަށް އޭނާއަށް  2ފާހާއި 

ޑ  ފާހަށްކަން  1ސ  ފާހާއި  1ދިންއިރު، އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނ ޝަނުގެ ވަޒ ފާއަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 
ކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ  25އަދި މ ގެ އިތުރަށް ތަޢުލ މުގެ ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތ  ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކ   -6

ލިބުނު ޕޮއިންޓް  ފަރާތަކަށްވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު، ތަޢުލ މުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ  2ޝ ޓުގެ 
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ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެކި ބައިތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް  ކަލްކިއުލޭޓް ކޮށްފައިވަނ  އެ ނިސްބަތުން ނޫންކަން 
ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އަންނަ އަދަދަށް ބަލައިގެން  100ކުރަންޖެހެނ  ކޮންމެ ބަޔަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް 

ދުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ބަލައިގެން( ނެވެ. އެ އަދަ 4އިން  100ލިބުނު ކަމަށްވާނަމަ، އެއ   1އިން  25)މިސާލު: 
ނޑައެޅިފައިވާ  4ޖުމުލަ ނަތ ޖާ ހެދުމުގައި ނަގަންޖެހެނ   ވަނަ ޞަފްޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ބަޔަށް ކަ

ކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ  25އިންސައްތައެވެ. ތަޢުލ މުގެ ބަޔަށް ލިބޭނެ އެންމެމަތ  ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކ  
ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ  100 ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު، އެ 2ޝ ޓުގެ 

ނޑައަޅާފައިވަނ  ބައިން ނެގުމަށް  އެވެ. ތަމްރ ނުގެ ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތ  ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކ  އިންސައްތަ 21ކަ
ގެ  100އިންޓް ވަނަ ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު، އެ ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮ 2ކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝ ޓުގެ  30

ނޑައަޅާފައިވަނ   އެވެ. މަސައްކަތުގެ އިންސައްތަ 05ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ބައިން ނެގުމަށް ކަ
ވަނަ  3ކަމަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝ ޓުގެ  30ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ލިބޭނެ އެންމެމަތ  ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކ  

ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ބައިން ނެގުމަށް  100ންޓް ޞަފްޙާގައި އޮންނައިރު، އެ ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއި
ނޑައަޅާފައިވަނ    އިންސައްތައެވެ.  26ކަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ނެގުމަށްޓަކައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް  -7
ވަނ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމުގައި ބަލާއިރު )ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އަސްލެއް ކަމަށް ބަލާފައި 

ނޑުތައް ކަމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވޭ( މި ބައިތަކަށް  ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަ
ގެ ނިސްބަތަށް ބަދަލު  100ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ ނަގަންޖެހޭނ  އެ ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް 

ކަމަށް  100ރުމަށްފަހުގައެވެ. މަސައްކަތުގެ ހުނަރު )އިންޓަވިއު( ގެ ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެމަތ  ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކ  ކު
އެވެ. އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި އިންސައްތަ  48ކަނޑައަޅާފައިވަނ  ވާއިރު، އެ ބައިން ނެގުމަށް 

އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ވަޒ ފާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް "ވަޒ ފާ 2ހިމެނިފައިވާ 
ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  ،ޝ ޓް" ގައި ކަ

 މިސާލުތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު، އެކި ބައިތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ކަލްކިޔުލޭޓްކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ
       ތިރ ގައި މިވަނ އެވެ.



 

154 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

   × 100} × 21% ގެ ބައި:ތަޢުލ މު -
ލިބުނު  ޕޮއިންޓް 

25 (މި ބަޔަށް   ލިބޭ  އެންމެމަތ   އަދަދު ) 
} 

 

    × 100} × 5%  ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ( ގެ ބައި:ތަމްރ ނު )ދާއިރާއާ -
ލިބުނު  ޕޮއިންޓް 

( 30 (މި ބަޔަށް   ލިބޭ   އެންމެމަތ   އަދަދު
} 

 

   × 100} × 26% މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބައި: -
ލިބުނު  ޕޮއިންޓް 

30 (މި ބަޔަށް   ލިބޭ   އެންމެމަތ  އަދަދު )
} 

 

 ލިބުނު ޕޮއިންޓް  × 48މަސައްކަތުގެ ހުނަރު )އިންޓަވިއު( ގެ ބައި:  % -

ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓ ރިޔާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ  -8
އަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެކަމަށް އިޢުލާނުތަކުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު، "ވަޒ ފާއަށް  50ޖުމުލަ އިންސައްތަ %

އަށް  35ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝ ޓް" ގައި އެ އިންސައްތަ ވަނ  %
ފައިވަނ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާ

" އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް ފ.ނިލަންދޫ 2018ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުން 
ރާ މ ހުންނަށް ގެ ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުއިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ފެންވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފަ

އަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް  45ލިބޭ މާކްސް )ޕޮއިންޓް( ގެ ޖުމުލަ %
" މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، 2018މ ހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުން 

ނޑައަޅާފައި ވާ ކްރައިޓ ރިޔާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމަށް ކަ
އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަށް  35އިންސައްތަ %

ގެ  4އެސް އާއި ޖ . 3ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަދި އެ މަޤާމުތަކަކ  ޖ .އެސް 
ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކެއް ކަމަށް "ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝ ޓް" ގައި 
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ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކެއް  4ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  އެ މަޤާމުތަކަކ  އެސް.އެސް.
ލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކެއް ނޫންކަމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު، ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވަޒ ފާތަކަކ  ސިވި

އިޢުލާނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު އެ އިޢުލާން ބާޠިލުނުކޮށް އެގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްވެސް 
ޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުފެނެއެވެ. "ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝ 

ނޑުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުން، މި   އަށްވުރެ 50މަޤާމަށް އެދުނު މ ހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މ ހަކަށް % 2މިންގަ
 މަތިން ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެއެވެ.

ލަތުގެ އެ ވަޒ ފާތަކަކ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކެއް ނޫންނަމަ، އެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޯއްދެވުމަށް ދައު  -9
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ  7.02މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

މާލިއްޔަތުން  ހޯދާފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން، ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގެއަކ  ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ 
ން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ތަނެއް ކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުކޮށްގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމު

ވަނަ މާއްދާގައިވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކުރާ މަޤާމުތަކަށް މިނިސްޓްރ   7.02މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 އޮފް އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެ ކަމުގައި ކަމަށްވާތ ، އެ މަޤާމުތަކަށް މ ހުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ 

ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާނެ ތިޔަ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމަށް މ ހަކު 
އެ މަޤާމަކ  ތިޔަ އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ، ހޯދާފައިވަނ  ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގެއަށް ކަމަށް ނުވެފައި

ންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަޤާމަކަށްވުމާއެކު، ެއ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ދަށުން ހިންގާ ނިލަ 
 މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދަންވާނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް ފެނެއެވެ.

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި  ވަނަ އަހަރު  2019ހދ.ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ  
ޕޮއިންޓް  އެންމެމަތިންމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ތެރެއިން،  ފަރާތުގެ 8އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި 

 ހޯދަން ފަރާތެއް ހދ.ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ
އިޢުލާނާ  (2018 ނޮވެންބަރު  06) B13MC/2018/09ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
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ހަމައެކަނި އޭނާއަށް ކަމަށްވާތ  ކަމަށާއި،  ބައިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  ލިބިފައިވަނ ، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި، އެކަމަށް އެދުނު އެހެން ފަރާތަކުން

އިން ފެށިގެން ސެކިއުރިޓ   2012 ޖަނަވަރ   01މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  
ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ  ބަލަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް  ޕޮއިންޓް ނަމަވެސް، 15ދޭގޮތަށް ކަމަށާއި، އެ ބަޔަށް ކަނޑއަޅާފައިވަނ   ޕޮއިންޓް
މ ހަކު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އޭނާއަށް  ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، އޭނާ ފިޔަވައި އެހެން 10ދ ފައިވަނ  
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް  ޕޮއިންޓް ދިނުމުންވެސް 10ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި  15އެ ބަޔަށް 

ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެންެމ  9,990/-އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވަނ   ލިބިފައިވަނ  އޭނާއަށް ކަމަށާއި، މަސައްކަތުގެ އަގަށް
ޕޮއިންޓް  ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެންމެ ދަށް އަގު ހުށަހެޅި މ ހާއަށް 9,500/-ހުށަހަޅާފައިވަނ   ދަށް އަގު ހުށަހެޅި މ ހާ
ޕޮއިންޓާއެކު  10 ބޭނުންކުރާ މ ހުންގެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓާއި ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގައި 75ލިބިފައިވަނ  އަގަށް 

ޕޮއިންޓާއި  71.32ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  އަގަށް  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، 85ޖުމުލަ 
ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމުލަ  10ޕޮއިންޓާއި ތަޖުރިބާއަށް  10ބެލެހެއްޓުމުގައި ބޭނުންކުރާ މ ހުންގެ އަދަދަށް  ސެކިއުރިޓ  
 96.32ޕޮއިންޓް ހަމައަށް ދިންނަމަ އޭނާއަށް ޖުމުލަ  15ޖުރިބާއަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، ތަ 91.32

މަސައްކަތް  އެހެންކަމުން، ހދ.ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ކަމަށާއި،
 2008/13އަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކުލެވިގެން ނުވާތ ، މިމައްސަލަ އާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއްއޭނާ

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ، ފަރާތަކ  ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާއަދި، މިމައްސަލަ މި

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ) 2014/18 ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ) 2014/19ޤާނޫނު( ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 )ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށް އެ މަސައްކަތް  -/9500 ގުޅިގެން 

މަތ ން މާކްސް  ފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައި އޮއްވައި އެންމެ އަމިއްލަކޮށްދިނުމަށް އެދި 
ރުފިޔާއަށް  )ދިހަހާސް( 10,000ކޮށްފައިވަނ  ލިބިގެން އެ މަސައްކަތް ހަވާލު 

މަސައްކަތް ކުރަން  ކަމަށާއި، ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅި 
ކަމަށާއި، އަދި  ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން ދެފަރާތުންވެސް ހުށަހެޅ  އެއް އަދަދަކަށް

ނެތްނަމަވެސް  އްތަޖުރިބާއެ އަގު ކުޑަކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު 
  ކަމަށް ކާމިޔާބުވާނެ އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާތ  އޭނާއަށް އެ މަސައްކަތް

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ޤާނޫނާ ޚިލާފު  ފަރާތްތަކުން އެހެން މ ހުން ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކ   ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ
ރި ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާ )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 2014/19ކަމަކަށްވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 އަށް އެންގުމަށާއި، އެ މުއްދަތުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ އޭނާދ ފައި(  ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް )ވަކި މުއްދަތެއް

މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ނުކުރާނަމަ އެ މަސައްކަތް އޭނާގެ ކިބައިން ވަކިކުރުމަށާއި، މ ގެ ފަހުން
 ނ  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އިޢުލާނުގައިކުރިމަތިލެވޭ އިޢުލާންކުރާއިރު، އެކަމަށް 

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާ ބ ލަންތަކާ ގުޅޭ  ބަޔާންކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް ދާއިރާގެ ތަންތަނަށް އަންގައި ދިނުމަށާއި، އަދި
 10.38ތުގެ ގަވާއިދުގެ ޝާއިޢުކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި

ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓ   ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހދ.ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް 1ށ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ
އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ

މިފަދަ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް   ފަހުން ކުރާ ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާތ ، މ ގެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި  ދާއިރާގެ ތަންތަނަށް އަންގައި ދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް  ޖުޑ ޝަލް

 ދެންނެވ އެވެ.

ޝަކުވާގައި ފައިސާ ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުނާ ކުންފުނ ގެ ފަރާތުން ރ.މާމިގިލ ގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ 
ކަމަށާއި، އޭނާ ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން  ގައި މ ހަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް 2011 ފެބުރުވަރ  02ރިސޯޓަކ  

 ޤަޟިއްޔާއިން އޭނާގެ Fm-C/2017/513ފެމެލ  ކޯޓުގެ ނަންބަރު:  ހެޑް ލ ސްގެ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް 
 26ޙައްޤުތަކެއް  އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ  ވާރިސުންނަށް ވަނ  ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެ ރިސޯޓުން

ޓޫރިޒަމުން ބުނެފައިވާ  ގައި އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  2017ޑިސެންބަރު 
 ގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ކުންފުނ  ކުންފުންޏަށް  ކަމަށާއި، މި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ 
ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ) 06ން ފެށިގެން  2016ޖަނަވަރ   17ކޮށްފައިވަނ   ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމް

ފަރާތުން ރިސޯޓް  އެކުންފުނ ގެ ފައިސާ ނުދައްކައި، ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ދައްކައި ނިންމުމަށް ކަމަށާއި، އެ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމަށް ސިވިލް 
ވިއްކާލަން ޙުކުމްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ކުންފުނ ގެ ރިސޯޓެއް  ކޯޓުން 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ  އެކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ  އުޅޭކަމުގެ
 ގެނައުމުން ރިސޯޓް ވިއްކޭނ  އެ ކުންފުނިން ދޭންޖެހިފައިވާ ފައިސާ  ސަމާލުކަމަށް 

 ދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ
 ށް އެ ރިސޯޓް ވިއްކާލުމުގެ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ނުދައްކަނ ސް ރިސޯޓް ހިންގާ ފަރާތަ

އެހެން  ދިނުމުގެ ހުއްދަ ނުދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެ ރިސޯޓް މިހާރު
 ފަރާތަކަށް ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޓްރ  އޮފް މިނިސް  ފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކުންފުނ ގެ ބުނެ ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް
ގައި ލިޔެ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ އަކުްނ  2017 ޑިސެންބަރު 26ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާފައިވަނ  

މި  އެކުންފުނިން ގައިކަން 2017ޑިސެންބަރު  28ޓޫރިޒަމަށް ލިބިފައިވަނ   ކަމަށާއި، އެ ސިޓ  މިނިސްޓްރ  އޮފް 
ން އެ މައްސަލަ އެކުންފުނިން އޮންނަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ސިޓ ގެ ކޮޕ ން އެނގެ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އެ

ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރި  ޓޫރިޒަމްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވަނ  އެ ރިސޯޓުގެ ޙައްޤުތައް އެހެން  މިނިސްޓްރ  އޮފް 
އިދާއެއް ޓޫރިޒަމުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފަ ފަހުންކަން އެނގޭތ ، މި މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް

އޮތްކަމަކަށް  ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން  ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ނުވަތަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ނުފެންނާތ 

މައްސަލައެއްކަމަށް  މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ    ނިންމ އެވެ.ކަ

ޝަކުވާ  ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނ ، ށް ދައްކަންޖެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކުންފުންޏައަދި 
ކުންފުނ ގެ ޙިއްޞާ ވިއްކާލުމަށް ނުވަތަ ޙިއްޞާ އެހެން ފަރާތަކަށް  ރު، އެގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރައްދުވާ ކުންފުނ 

ގައި  2019މާރިޗު  09އެދި މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް  ބަދަލުކުރުމަށް 
ދަލެއް ނައިސް އޮތް އަދި ބަ  ކ  ޙިއްޞާދާރުންނަށްއެކުންފުންޏަ  އެ މިނިސްޓްރ ން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތ ،
މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދ ފައިވާ  މިހާރުވެސް ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއްކަން

ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފ ޒު ޝަކުވާ ރައްދުވާ ކުންފުނ  ދެއްކުމަށް އެ ފައިސާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ ،
 ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

 ދެންނެވ އެވެ.ފަރާތުގައި 

ކައުންސިލަރ އާއި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައ ސް ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ )ސްޓޭޓްހައުސް( ގައި ނ.އަތޮޅު
ވަނަ  3ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މ ހުން އެތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދަނ   2ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ކަމަށާއި، އެ 

މިނިސްޓްރ   ޓޭޓްހައުސް( ބޭނުންކުރުމުގައިނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ )ސް
އަތޮޅު  އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒުން އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެއަތޮޅު

163 
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ނިންމައިގެން ކަމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވަނ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން 72ދައުރުގެ 
ރުފިޔާގެ  500/-ންމެ ކައުންސިލަރެއްގެ އަތުން މަހަކު ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ކޮ ނ.އަތޮޅުގޭގައި ތިބޭ 

ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ކުލ ގެ ގޮތުގައި  ކުއްޔެއް ދައްކާގޮތަށް އަތޮޅުގޭގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމު
 މ ހުންކުރެ މ ހަކު ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2މިހާތަނަށް އެ  އެއްވެސް ފައިސާއެއް

ދާއިމ ގޮތުންވެސް އެއްވެސް  އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، މިހެން މިކަން އޮތްއިރު، ވަގުތ ގޮތުންވެސް އަދި
އަތޮޅުގެއާއި މަރިޔާދުގެއާއި އެތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަން( ) ފަރާތެއް ދިރިއުޅުމަށް ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް

ސެޕްޓެންބަރު  17ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން އެކުލަވާލައި ނުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  ބޭނުންކޮށްގެން
އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ " ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 2015

 ކަމަށާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 3ގެ " ވަސ ލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލު ޢިމާރާތްތަކާއި
ގައި  2016މޭ  22ސަރކިއުލަރުން  10AD/CIR/2016/8 އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނަންބަރު

 އިދާރާތަކަށް އަންގައި، އެތަނުގައި ކައުންސިލަރުންވެސް އަދި އެހެން ބަޔަކުވެސް އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ
 ކައުންސިލަރުން ނޫނ  )މިތަނުގައި އެހެންކަމުން އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅުމަކ  އެ އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށާއި،

ދުވަހުގެ ކުރިން  ވަނަ  2016ޖޫން  10އެހެން ބަޔަކު ވެސް ދިރިއުޅޭނަމަ "( ނުވަތަ " ގެ މާނައަކ " ނޫނ  "
، އަންގާފައިވާކަން މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން އެނގޭތ އާއި އަތޮޅުގެއިން ނުކުތުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް 

މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތ ،  ކައުންސިލަރ އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅެނ އާއި ނާއިބުރައ ސް .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެނ
އެންގުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް  މ ހުންނަށް  2އަތޮޅުގެއިން ނުކުތުމަށް އެ 

  ދެންނެވ އެވެ. އޮތޯރިޓ ގައި
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު އަދި، ޤާނޫނު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1)
ނޑައަޅައި، މި  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  ކަ

ކެނދިކުޅުދޫ  ކައުންސިލަށް ވެލިދޫ ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެމްބަރާއި
ން މެދެއްހައި ހިސާބު ވަނައަހަރުގެ 2018ދާއިރާއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެމްބަރު 

އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް  ފެށިގެން އެ ދެމ ހުން އެތަނުގައި ތިބުމާއި ކަރަންޓާއި
 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށް ހޯދުމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އަގެއް ނުދައްކާ
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ނަގާފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަގުތ  މުވައްޒަފެއް  ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެ މުވައްޒަފަކ  އެ އިދާރާއިން ކަމަށާއި، އެ ވަޒ ފާއަކ 

އިދާރ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  ކުރިޔަށްގެންދާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓާއި ސާފު ބޯފެން ޕްރޮޖެކްޓުގެ 
 ވަނަ  7.02ފު ނެގުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މުވައްޒަ ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، އެ 

ކަމުގައި އެ އިދާރާއިން  މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާ
 ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،

ގެ  2018އޮކްޓޫބަރު  01 އިން ފެށިގެން 2018އެޕްރ ލް  02ނަގާފައިވަނ  މ ހަކު  އެ މަޤާމަށް ފުރަތަމަ 
 ވަނަ 3ގައި އޮތް ކައުންސިލްގެ  2018ޖުލައި  25މުއްދަތަށް ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން  މަސްދުވަހުގެ 6ނިޔަލަށް 

 2019އެޕްރ ލް  01އިން  2018އޮކްޓޫބަރު  02މަސްދުވަސް ) 6ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމައިގެން  62ދައުރުގެ 
ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުން އާކޮށްފައިވަނ  ކުރ ގެ އެއްބަސްވުމުގެ   އާކޮށްފައިވާ ގެ ނިޔަލަށް( އިތުރުކޮށް އެއްބަސްވުން

ކައުންސިލަށް  ގައި ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށް 2018ޖުލައި  28ހަމަވުމުގެ މާކުރިން  މުއްދަތު
  ނގޭ ކަމަށާއި،ހުށަހަޅާފައިވަނ  ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައ ސްކަން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެ
ވަގުތ  މުވައްޒަފެްއ  ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް

މަސައްކަތެއްކަން އޭނާގެ ވަޒ ފާގެ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކުން  ނަގާފައިވާއިރު، އެ މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހެނ  ކޮން
އެއްބަސްވުމަށާިއ  މި" ވަނަ މާއްދާގައި، 8ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމުގެ  އޭގެތެރެއިންކަމަށާއި އެނގޭކަށް ނެތް 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް " ގަވާއިދުތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށް  ޕްރ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ
  ވާ ކަމަށާއި،ސާފުނު  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ އިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވަނ  ކ އްވެކަން އެއްބަސްވާ

 ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް، ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައ ސް އެ މުވައްޒަފުގެ މަންމަގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކައުންސިލުން
އަތުން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އެ ބިމުގައި  ގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފުގެ މަންމަގެއޭނާ ގޮތަށް  ހިމެނޭ

އިދާރާއިން  ނަމުގައި ކަމަށް އެގެ  ކޮއްކޮ އޭނާގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވަނ   އެ ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކަމަށާއި،

އިދާރ   ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ 
މުވައްޒަފުގެ  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނަގާފައިވާ ވަގުތ  6މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

 މަސްދުވަސް ހަމަނުވަނ ސް އެ ކައުންސިލުން  6ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުން 

 ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވަނ  އެ މުވައްޒަފުގެ ބައްޕަ އާކޮށްފައިވާ 

 ހިންގަމުންދާ ބްލޮސޮމްކެފޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައ ސް ބޭނުންވާތ  ވަޒ ފާގެ 

 އެއްބަސްވުން އިތުރުކުރުމަށް ނައިބުރައ ސް އަމިއްލައަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް 

  މައްސަލަ.ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ ކަމަށާއި،
މ ހުން ކަމަށްވުމުން، އެ  2މ ހުންނަކ  އެއްބަނޑު އެއްބަފާ  2އާ އޭނާގެ ކޮއްކޮއާއި އ ސްކައުންސިލްގެ ނާއިބުރަ

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ކޮށްދިނުމުގައި، ނާއިބުރައ ސް ގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުވަޒ ފާގެ މުއްދަތު އިތުރު  މުވައްޒަފުގެ
ވަނަ މާއްދާގެ  7.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ބެލެވޭތ އާއި، އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނ 

ގައި  2019އެޕްރ ލް  01 ކަމަށްވާތ ، އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު )ހ( އާ ޚިލާފަށް
އިޢުލާންކޮށްގެން އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު  ހަމަވުމުން، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން އަލުން

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ ވަޒ ފާގެ ބަޔާނުގައި  ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އެ ވަޒ ފާގައި

 ންނަވައި ދަ  ންދިއުމަށް ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެ 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 
ނޑަ  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  އަޅައި، މިކަ

 26އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  ނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހއ.ވަށަފަރު ބްރާންޗަށް ފެ
ހުށަހެޅުމަށް  ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒ ފާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ގައި 2019ފެބްރުއަރ  

ނޑައަޅާފައިވަނ   ކަމަށާއި، ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ސ ވ އާއި،  ނިޔަލަށް ވަނަ ދުވަހުގެ  2019ފެބްރުއަރ   28ކަ
 ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕ އާއި، ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައި  އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލ މ 

މުއްދަތަކ  އެކަށ ގެންވާވަރަށްވުރެ މާކުރު  ދުވަހުގެ  2ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެންމެ 
 އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އްދަތެއް ކަމަށާއި، އަދި އެމު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް އިޢުލާނުތައް
ގެން އެ ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު އަދި ގުޅި  ޝާއިޢުކޮށްފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނާ

ބުނެފައިވާތ ، ވަޒ ފާއަށް  ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހަމަޖައްސާފައިވެސް އަދި ނުވާކަމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ނުކުރާ ކަމަށާއި

 ނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހއ.ވަށަފަރު ބްރާންޗަށް އެސިސްޓެންޓް ފެ

 ގައި ކޮށްފައިވާ  2019ފެބްރުއަރ   26މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް 

 ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒ ފާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ 

ނޑައަޅާފައިވަނ    ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި، މިއ  2019ފެބްރުއަރ   28ކަ

 ވަޒ ފާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކުން މި ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ 

ދިވެހި  އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި މި އިޢުލާނު
 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޢާންމުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އިޢުލާނު ހަމައެކަނި 

 ފެންނަންހުރ  ރަށުގެ ޢާންމު ހިސާބެއްގައި ކަމަށާއި، މިއ  ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ 

 ބުނާ މައްސަލަ. ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގޮތުން ކަމަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ  އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެހާ ކުރު މުއްދަތެއް ދ ފައިވަނ 
އިޢުލާން  ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް ދޭގޮތަށް އަލުން 7އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް،  ތުހުމަތުކުރެވޭތ ، އެ

ޝާއިޢުކުރުމަށާއި، އަދި މ ގެފަހުން ކުންފުނ ގެ ފަރާތުން  ކުރުމަށާއި، އެ އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ލިމިޓެޑުގައި  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ކުރާ އިޢުލާނުތައް ދިވެހި

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

 ވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ނިންމ އެވެ.ކަ

ނޑުބިން   އޭނާގެ ، ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި ހޯދުމަށް ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްހދ.ހަނިމާދޫން ދަ

ބުނެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނަމުގައި ބިމެއް ދޫކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި، މި މަްއސަލަ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.

ނޑުބިން އޭނާ ބޭނުންކުރާނަމަ، އެ ބިންތަކުގެ ވެރިންގެ  ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއެކު އެ  އަދި އެހެން ބައެއްގެ ދަ
އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި   ބަލައިދިނުން އެދި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެމައްސަލަ

 ދެންނެވ އެވެ.

ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ހދ.ހަނިމާދޫގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން
ފޯމު ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް  މެދުތެރޭގައި ހުޅުވާލުމުން އެކަމަށް އެދޭ 2018

ހުށަހެޅިއިރު ހަނިމާދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްވެސް ފޯމު ހުށަހެޅިކަމަށާއި، ގިނަ 
ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެދެވޭނ  އެއް ބިން  މ ހުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން

ނޑައަޅާފައިވ ނަމަވެސް އެކިއެކި މ ހުންގެ ގާތުގައި ބުނެގެން ބިމަށް  އޭނާ ކަމަށް ކަ
 3 ދ ފައިވާކަމަށާއި، މިހާރު އޭނާ އޭނާއަށްބިންތައް  ލިބުނު އެދި، އެފަރާތްތަކަށް 

ނޑުބިން ގެންގުޅޭކަމަށް   ބުނާ މައްސަލަ. ދަ
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މެޑިކަލް ލައިސެންސިންގ އިމްތިޙާނަކ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ދޭ
އިމްތިޙާނެްއ  އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންދާގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް  ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ އާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ކަމަށްވާތ އާއި އަދި މި އިމްތިޙާނަކ  ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭސްޑް އަދި 
ރޑް ޕްރޮސ ޖަރތަކަށް ފެތޭގޮތަށް  ކުރިޔަށްގެންދާ އިމްތިޙާނެއް ކަމަށްވާތ އާއި، އަދި އެ އިމްތިޙާނުގެ  ސްޓޭންޑަ

ފަށަން  .ބ .އެސް ނިންމާ ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އަލަށް ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްއެމް.ބ 
އެންޑް  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް

މެޑިކަލް ލައިސަންސް ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި،   ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ދޭ
ޓ އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސި  މި ޓެސްޓަކ 
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އިމްތިޙާނު ހަދާ ކެންޑިޑޭޓަށް  ދޫކުރަނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ން ކަމަށާއި ނަތ ޖާ ދޫކުރަނ   ނަތ ޖާ
ކަމަށާއި، އަދި އ މެއިލްއިން ނަތ ޖާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓް ސިޓ އަކުން އަންގާ ފަރާތަކަށް 

މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް  ، އިމްތިޙާނުގެ ނަތ ޖާ މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ނަތ ޖާ ފޮނުވާދޭ ކަމަށާއި އ މެއިލް
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޫކުރާ ނަތ ޖާތައް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު  ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ކަމަށާއި، ކައުންސިލަށް ފޮނުވަނ  

ނަތ ޖާ  ޓުންނަށްސޮފްޓް ކޮޕ  ކަމަށާއި، ކައުންސިލަށް ނަތ ޖާތައް އ މެއިލްކުރަނ  ކެންޑިޑޭ އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް
މ ގެއިތުރުން އިމްތިޙާނުގެ ނަތ ާޖ  ދޫކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެ ދުވަހު ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ފަހުން ކަމަށާއި،

  އޮފ ހަކަށް ނުފޮނުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ން މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ން އެހެން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ   ގައި ބުނެފައިވާތ އާއި، މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުންސިޓ   ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް

މެޑިކަލް ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަތ ޖާގެ އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓ ން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަތ ޖާއާއި
  ބޭނުންވާ އަދި  ރެކްޓިސް ކުރަންފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، ރާއްޖޭގައި ޖެނެރަލް މެޑިކަލް ޕް ތަފާތެއްވާކަމަށް

 އިމްތިޙާނަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ، އެ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް، މެޑިކަލް ލައިސެންސިންގ
އެއް ދޫކުރެވޭނެކަމަށް " ލައިސެންސް ރެސްޓްރިކްޓެޑް " އިމްތިޙާނުން ފާސްވަންދެން، އެއް އަހަރުދުވަހުގެ

ގައިޑްލައިންސް އޮން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް " ކައުންސިލްގެ  ންޓަލް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި،  ގައި" އޮފް އެލޮޕެތިކް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރސް  ލައިސެންސިންގ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިސެންސިންގ އިމްތިޙާނު ރެސްޓްރިކްޓެޑް ލައިސެންސް ދޫކުރުމުން އެއް އަހަރު
 ބައިވެރިވެގެންވެސް ފުރިހަމަކުރެވޭނެކަމަށް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގެ  އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް 

 45%-49ލައިސެންސިންގ އިމްތިޙާނުން % އަދި، އެޑްމިންސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި
އެސެސްމެންޓެއް ބާއްވާގޮތަށާއި )ބައެްއ ޑޮކްޓަރުންނަށް ކްލިނިކަލް  މާކްސްއާ ދެމެދުގެ ނަތ ޖާއެއް ހޯދާފައިވާ

އޮންބޯޑުކުރުމަށް( އެ  ނުލިބޭތ  އެ ކުދިން  50ހަތަރު ފަސްފަހަރު އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާއިރު % ޑޮކްޓަރުން
ގެ ނިޔަލަށް  2018އޮކްޓޫބަރ  31ލައިސެންސް  މަހުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި 2ކެޓެގަރ ގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް 

ޓެސްޓެއް ކަމަށާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭސްޑް ޓެސްޓުތަކުގައި ޢާންމު  ބޭސްޑް
ނިމުމުން ދަރިވަރުންނަށް ވަގުތުން ނަތ ޖާ ލިބޭ ކަމަށާއި،  އުޞޫލުން ޓެސްޓް

ވަރަކަށް ދުވަސް ފަހުން ކަމަށާއި،  10ނަތ ޖާ ދޫކުރަނ   ނަމަވެސް މި ޓެސްޓުގެ
ނަތ ޖާތައް މެޑިކަލް ކައުސިލަށް ފޮނުވުމުން އެ  ޔުނިވަރސިޓ ން ޓެސްޓުގެ

ނަތ ޖާތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، އެ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް
އަދި އެމ ހުން ނުރުހުންވާ މ ހުން  މަޞްލަޙަތު އޮންނަ މ ހުން ފާސްކޮށް

 ބުނާ މައްސަލަ. ފެއިލްކުރަމުންދާ ކަމަށް
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ގައި މެޑިކަލް ބޯޑުން ނިންމާފައިވާތ އާއި، މި ގޮތަށް ނިންމ   2018އޯގަސްޓް  28އިތުރުކޮށްދިނުމަށް 
އޮފިސަރ  ޑޮކްޓަރުން މަދުވުމާ ގުޅިގެންކަމަށް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ޤާނޫނު، މަށް ނުބެލެވޭތ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަ މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވުމާއެކު، މި މަްއސަލައިގައި
( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.މި މައްސަލަ 

" ރެކްރޫޓުމެންޓް އެންޑް ސެލެކްޝަން ޕޮލިސ " ޢަމަލުކުރަމުންދާ ރމާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުންގްރޭޓަ 

މުއްދަތަށް އެކުންފުނ ގެ އެކި މަޤާމްތަކަށް  އަހަރު ދުވަހުގެ 01އަށްބަލާއިރު، އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ގިނަވެގެން 
ކުވާގައި ބުނާ ދެފަރާތަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނ ، ިމ މި ޝަ މ ހުން ލެއްވުމުގެ ބާރު ލިބިދ ފައިވާތ އާއި،

ފެށިގެން މައްސަލަ ބެލި  ދަށުންކަން އެނގެން އޮންނާތ އާއި މި ދެފަރާތަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސި ތާރ ޚުން އުސޫލުގެ
އެނގެން އޮންނާތ ، ހާޒިރުނުވަނ ސް މުސާރައާިއ  ދުވަހާ ހަމަޔަށްވެސް ހާޒިރުވެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން

 ނެތްކަމާއި މި ދެމ ހުންނަށް ވަޒ ފާ ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  ޢިނާޔަތްދ ފައިވާކަމަށް ބެލެވެން

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ އެވެ. ނިންމ  ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
" ސެލެކްޝަން ޕޮލިސ  ރެކްރޫޓުމެންޓް އެންޑް" އަދި، ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުގެ

ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ފެންނާތ ،   މަޤާމްތަކަށް ޤާބިލުއެކުލަވާލާފައި އޮތްގޮތުން
އިސްލާހުކުރުމަށާއި، އަދި  ފަރާތްތަކަށް މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެގޮތަކަށް ޕޮލިސ  ޤާބިލު

ނުނެގޭނެ ގޮތަށް އެކުންފުނ ގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް މަޤާމަކަށް މ ހުން  ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އިޢުލާންނުކޮށް އެއްވެސް
 ނެވ އެވެ.ދެން އިޞްލާޙްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ގްރޭޓަރމާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ޕޮލިސ 

ނިސްބަތްވާ  ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ތ.ވިލުފުށްޓަށް
 6ހަމަޖައްސާފައި ވަނ  ފުރަތަމަ  ދެމ ހަކަށް ކުންފުނ ގެ ސ ނިއަރ މަޤާމުތަކެއް
ޢިނާޔަތްތަކާ ލިބޭ ގޮތަށް ރިޔާސ   މަސް ދުވަހު ވަޒ ފާއަށް ނަޔަސް މުސާރައާއި

 ބުނާ މައްސަލަ. އުޅުމަށް ކަމަށް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން މަސައްކަތްތަކުގައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބޭންކެއްގައި  ނަމުގައި ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ މ ހާގެ މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 
ކަމަށްވެފައި، އެ  ބެލިއިރު އެކައުންޓެއް އޮތ  ހަމައެކަނ  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެކައުންޓެއް އޮތްތޯ 

ގެ ނިޔަލަށް ބެލިއިރު  2018އޮކްޓޫބަރު  10އިން ފެށިގެން  2018އޮގަސްޓު  01އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް 
ރިޔާސ  އިންތިޚާބާ ، ވެފައިނުވުމާއެކުފައިސާއެއް އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ވައި އެހެންއޭނާގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ފިޔަ

ޤާނޫނު  ޖަމާކޮށްދ ފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، އެފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާ ޅިގެން ގު
ވަނަ  (1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ނަންބަރު

ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.އްސަލަ މި މަ

ގުޅިގެން ވޯޓު  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސ  އިންތިޚާބާ 2018ސެޕްޓެންބަރު  23
ނިސްބަތްވާ ކެމްޕެއިން ސިޔާސ  ޕާޓ އަކަށް ހޯދުމަށް ގދ.ތިނަދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވި 

)ފަސްދޮޅަސްހާސް(  60,000ށް ގޮސް ވޯޓުދޭމަތ ން ގެއަކަޓ މަކުން އެރަށު 
ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ ދ ފައިވަނ  އޭނާއަކ  ނިކަމެއްޗެއް ކަމަށާއި  ރުފިޔާ
 ވާތ  ފުރާޅު ހަދައިދ ފިނަމަ ވޯޓު ދޭނެކަމަށް މަރިޔަމްމަނިކެ ފުރާޅު ބާވެފައި ގޭގެ 

ބުނުމުން ވަގުތުން ކާޑު މެޝިން ގެނެސް އޭނާގެ އެކައުންޓަށް އެފައިސާ 
 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށް ޖަމާކޮށްދ ގެން
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ން ހުއްދަ އަހަރު ދޫކުރަން މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓ  ވަނަ 2013ގޯއްޗަކ   ޝަކުވާގައި ބުނާ
ގޯތ ގެ ކަންކުތި  ގޯތ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދޫކުރެވުނު ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި، އެ  100އަކަފޫޓުގެ  1600ދިން 

ލިބުނު ފަރާތުން އެދުމާ ގުޅިގެން އެ ގޯތި  ބޮޑުކަމުން އެހެން ތަނަކަށް އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ގޯތި 
އެކަމަށް  ކުރިން ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ބްލޮކަކުން ކަމަށްވާތ އާއި އެއ ބަދަލުކޮށްދިނ   ބަދަލުކޮށްދިނ  ކަމަށާއި، ގޯތި

ނޑައެޅިފައިވާ ބިމަކަށްވެފައި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނުގައި ވަކި ކަމަކަށް ނޑައެޅި ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ތަންތަނުން  ކަ ކަ
 ޓ ން ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހުއްދައެއް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރި އެކަމަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިތުރު

ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ނުފެންނާތ  އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ އޮތޯރިޓ ން ނުހޯދާކަމަށް
ކަމަށްވެފައި ގުރުއަތުން ލިބޭ  ގޯތި ކުރިން އެފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ  ގުރުއަތުން އެ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް،

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައިވެސް އަދި ) 1/2002 ނެ އުސޫލެއް ޤާނޫނު ނަންބަރުގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވޭ
ގޯތި ފުރަތަމަ  އެ ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި، ގައިވެސް" ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު "

ބުރުގައި ދޫކުރަން ހުއްދަ  އެ ގޯތި ދޫކުރި އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ގޯއްޗެއް ކަމަށްވެފައި، 1600ގޯއްޗަކ   ދިންއިރު އެ
ގޯތ ގެ ބަދަލުގައި ފަހުން ދ ފައިވާ ގޯތ ގެ މިންތަކަށް ބަލާއިރު  އަކފޫޓުގެ ގޯތި ކަމަށްވާއިރު، އެ 1600ދ ފައިވަނ  

ބުނެ އެ ގޯތި  ގޯއްޗެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގު ފުޅާކުރުމަށްކަމަށް ނ.ވެލިދޫ
ބަދަލުކުރި  އަކަފޫޓު( ހުސްބިމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި 1411.71)

ދޫކުރާ  އަކަފޫޓު ކަމަށާއި، މިއ  މިހާރު އެރަށުން  3515ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކ  
 މެއް ކަމަށާއި، މިކަން ކުރުމުގައި ނ.ވެލިދޫ ގޯއްޗަކަށްވުރެވެސް ބޮޑު ބި

 ކައުންސިލުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް
 ބުނާ މައްސަލަ. ކޮށްފައިވާކަމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އޮތޯރިޓ ން ހުއްދަ  އަކަފޫޓަށްވުރެވެސް ބޮޑުވާތ ، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ  3500ގޯތި  ފަހުން ދ ފައިވާ
ނުފެންނާތ ، މިއ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ހޯދައި އެގޮތަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށް ނު

ކުޑަކުރުމަށް  ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތ ، އެ ގޯތި ކުރިން ދ ފައިވާ ބޮޑުމިނަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި
 ޤާނޫނު ނަންބަރުދަންނަވައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓ އާއި ނ.ވެލިދޫ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13
އްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

 ނިންމ އެވެ.

 މާލިއްޔަތުގެ ފާހަގަކޮށްފައިހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކަކ  ދައުލަތުގެ  މި މައްސަލާގައި އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން

ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައްކަމާއި އެއްވެސް  ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތ ން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުކޮށް
 ފައިދާއެއް ހޯދައިގަތުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި  ޚަރަދެއް ކޮށްފައިހުރި ގޮތުގައި ނާޖާއިޒު

ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ފާހަގަކޮށް   ކަމެއްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއި އަދި އޮޑިޓަރދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި
އިސްލާހުކުރުމަށް މިޝަންތަކަށް އަންގާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރ   އިސްލާހުކުރަން އެންގި ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތ ން

 2008/13ނަންބަރު  ސަލައަކ ، ޤާނޫނުފޮރިންއެފެއަރޒް އިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތ ، މިމައް އޮފް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

 ންމ އެވެ.ނި އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ވަނައަހަރު  2017ޑިސެންބަރުގައާއި  ވަނައަހަރުގެ 2016މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްއަށް އަދި، 
ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ޖަނަވަރ ގައި ޑެސްކް ކަލަންޑަރު ޗާޕުކުރުމަށް

ނުހޯދައިކަން އެނގޭތ އާއި،  ފަރާތުން އަގު 3ދި ގައިވާގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި އަ 10.31 ގެ 10
އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ވަކިކޮށްގެންކަން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާފަދައިން 10.29އަދި 

ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް  އޮތްތާނގައި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު އެނގޭތ ، ކުރިއަށް

ވަނަ މާއްދާގައި  R 10.58)-(20/2017ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  ދައުލަތުގެ
ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދަންވާނ  ތަކެއްޗާއި  ހޯދަން ބޭނުންވާ

 ތައްޔާރުކޮށް ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު  ޚިދުމަތް

 ލިބިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް، މިނިސްޓްރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި ބައެއް

 ފޮރިން މިޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ވެރިއެއްގެ 

އޮފ ހުގެ  ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން
 )އެއްމިލިއަން  1,930,100.00ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ޖުމްލަ 

 ނުވަސަތޭކަތިރ ސްހާސް އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވާކަމަށް 

 .ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ވ އެވެ.ދެންނެ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިންއެފެއާރޒްގައިޢަމަލު

އަޅާފައިވަނ  ރ.ދުވާފަރުގެ ޕަބްލިކް އަޅާފައިވާ ގައުތައް  ރ.މާކުރަތު ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސައިޓްގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް 
ލިޔުންތަކުން  ރ.އުނގޫފާރު ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސައިޓުން ފޮނުވާފައިވާ ސިމެންތިންކަމަށް ވޯކްސް ސައިޓުން އަދި 

އެރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޕަބްލިކް  ފާހަގަކުރެވޭތ ، އަދި ގައު އެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ވެއްޔަކ  
ިމ   ވެލިކަމަށް ޕަބްލިކް ވޯރކްސް ސަރވިސަސްއިން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި، ރިއިރު ނަގާފައިވާވޯރކްސްއިން ކު

އަދި  ފަރާތް  ތަޙުޤ ޤަށް ރ.މާކުރަތު ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސައިޓުގައި މޭސަނެއްގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރި  ކޮމިޝަނުގެ 
 ޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ބުނެފައިވާތ ،އެތަނުގައި ގައުތައް އެފަރާތް މަސައްކަތު މ ހެއްގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރި 

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

ނޑައަޅައި، މި  ނިންމ އެވެ.ސަލަ މައް ކަ

ކޮށްފައިވަނ   ރ.މާކުރަތު ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސައިޓްގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް 
އިދާރާގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ 

ނޑުދޮށުން ވެލި ނަގައި އެތަންމިތަނުން ސިމެންތިތަކެއް  ހުއްދައެއްނެތި، ރަށުގެ ގޮ
ނެތްއިރު  މަށާއި، އަދި އެސިމެންތިތައް ހޯދި ގޮތެއް އެނގެން ގެނެސްގެން ކަ

 ސިމެންތިގައު އެޅި މ ހުންނަށް މުސާރަ ދ ފައިވަނ  ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން 
 ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލުން އެންގި ކަމަށް 
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ނޑުގެމ.މަޑުއްވަރ ގައި  މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް  ސަރުކާރުން އަޅާ ފުޓްސެލް ދަ
ކުރާ  މ.މަޑުއްވަރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުމެއް

ރާތަށް ފައިސާއެއް ދިނުމަށް އެފަ ފަރާތަށް އެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދ ފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި
 މ.މަޑުއްވަރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ އާއި، މަސައްކަތްކުރާ  ކައުންސިލުން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް

ދަތިތަކެއް ދިމާވެގެންކަމަށް  ފަރާތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފައިސާ ދ ފައިވަނ  އެފަރާތަށް މާލ ގޮތުން
 ކައުންސިލަރުންގެ ގާތުގައި ބުނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެން ކައުންސިލްގެ ރައ ސް އެ

ސޮއިކޮށްފައިވަނ  ކައުންސިލްގެ ނާއިބު  ބުނެފައިވާއިރު، އެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބު ފޮނުވި ސިޓ ގައި
 ފައިވާ ކަމެއްކަމަކަށް ޝަކުވާގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެއ  ހިނގާ ރައ ސް ކަމަށްވާތ އާއި،

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ނުބެލެވޭތ އާއި، މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމުން، މިކަމާގުޅޭ
 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 2008/13ފަރާތުން ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތް ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި  ކުންފުންޏަށް  މ.މަޑުއްވަރ  ފުޓްސަލް ދަ
ސާޅ ސްހާސް ) -/40,000އުންޓުން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލުގެ އެކަ

އަކާނުލައި މަޝްވަރާ ރުފިޔާ( އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލްގެ
ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބެނ ސް  ދ ފައިވާ ކަމަށާއި،ކައުންސިލްގެ ރައ ސް 

ކައުންސިލުން  މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޫނުކުރުމަށް
އަމިއްލައަށް އެ ކުންފުންޏަށް  އޭނާ ނިންމާފައިވަނިކޮށް އެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް 

ކުންފުނިން މަސައްކަތުގެ  ލިޔުން ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިހާރު އެ
ސާޅ ސްހާސް ރުފިޔާ( ) -/40,000 ފުރިހަމަ އަގު ނަގައި ކައުންސިލަށް ދޭންޖެހޭ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
ނޑައަޅައި، މި  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ހުއްދަނެތި
ކޮމިޝަނުން ބަލައި ޝަރ ޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް  އެލަވަންސް ފައިސާ ދިން މައްސަލައެއް މި ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންނަށް

 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތު " ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް 
ފުރުޞަތު ދިނުމުން، އެ  ގެ ދަށުން އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މ ހުންނަށް " ދިނުމުގެ އުސޫލު 

ނޑައެޅުނު މުއްދަތު ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް އިތުރު ފުރުޞަތުގެ  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މ ހުންގެ މައްޗަށް ކަ
 ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން އެ މައްސަލަ އަނބުރާ  2017ޖޫން  08ބުނެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް

 މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި،

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރ ކޮޅު  2017  މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މ ހުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މި
ފިޔަވައި  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްމ ހުންނަށް އެންގުމުން،  ސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އެމިނި

ސާދަހާސް ) 14,950.00 ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ  އޭނާދައްކާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި،  އެހެން މ ހުން ފައިސާ
)ތިންހާސް ފަސްދޮޅަސް(  3,060.00ދައްކާފައިވަނ   ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް

 )އެގާރަހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ( ރުފިޔާ ދެއްކުމުގައި މަހަކު  11,890.00އޮތް  ރުފިޔާ ކަމާއި، ބާކ  ނުދައްކާ
ޑިސެންބަރު  18 އޭނާ ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ މަގުން އެ ފައިސާ ދެއްކޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް) 500/-

 އެޑިޔުކޭޝަނުގައި އެދުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކަމުގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ގައި 2018
 6ލަފައަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މިހިނގާ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން  ލަފައަކަށް އެދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ

އޮފް ފިނޭންސްއަށް  ޖެހޭ އަދަދު މިނިސްޓްރ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެމަހަކަށް  )ހައެއް(
ހަމަޖައްސައިދ ފައިވާކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  ދެއްކުމަށް އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ލަފައާއެކު

ކޮމިޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން-ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިންކަން އެންޓި
ފައިނޭންސް  ތަޙްޤ ޤަށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ

ބައެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް  ރުޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާއި އިތު
ވަނަ  2ފޮނުވުމުން، އެ އޮފ ހުން ދެއްވާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް 

ދަޢުވާނުކޮށް، އިހުމާލުވި ފައިސާ ވަކި  ފުރުޞަތުގެ ދަށުން އެ މައްސަލައިގައި
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު  6ދެއްކުމަށާއި،  މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ
މައްސަލަ ފައިލްކުރިނަމަވެސް އޭނާ އެ ފައިސާ  ކުށެއް ނުކުރުމަށް އަންގައި

ކަމަށާއި، އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުން އޭނާ ބަރ އަނުވާއިރު އެ  ދައްކާފައިނުވާ
ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާކަމާއި ތަޢުލ މ  ފަންޑުގެ  މިނިސްޓްރ ގެ 

ކަން ކުރުމަކ  މަޞްލަޙަތު ފުށުނާރާ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް އިސްވެރިޔާކަމާއި
 ބުނާ މައްސަލަ. ބަލައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ކަމެއްތޯ
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  ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށާއި، ފޮނުވާފައިވާ
ގައި  2019ފެބުރުވަރ   19ޝަނަށް އޮފް އެޑިޔުކޭ އަށާއި މިނިސްޓްރ  އޭނާއަދި އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަނ
 އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން

ފޮނުވާނެކަމަށްވެސް  ޝަރ ޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މައްސަލަ އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ންބަރު އަންގާފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަ 

 ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް އަދި، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނު ކަ
 ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަކ  މި ކަންކަމާ އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ކޮމިޝަނަށް  ސްކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވި
 ގައި ދެންނެވ އެވެ.ހުށަހެޅުމަށްވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ގުޅިގެން އޭނާގެ ތަރިކަ ބެހުމުގެ މައްސަލަ ލ.މުންޑޫ ކޯޓަށް  ނިޔާވުމާ ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތ ގެ ވެރިފަރާތް
އެންމެހައި ތަންތަނާިއ  މިލްކުގައިވާ ގެ އޭނާ ޤަޟިއްޔާއިން  05އޯ/-4-ސ /99ނަންބަރު  ހުށަހެޅި އެ ކޯޓުގެ 

ތަންތަނާއި ތަކެތި ކަމަށް  ދެމ ހުންގެ ހަމަހަމަ ޝަކުވާގައި ބުނާތަކެއްޗަކ  އޭނާގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ތިބި 
ރަޖިސްޓަރ  ލ.އަތޮޅު އޮފ ހުން ހަދައިދިންއިރު ގޯތި  ގައި އެ ގޯތ ގެ 1999ޖޫން  29ނިންމާފައިވާ ކަމާއި، 
ނޑު އެއްބަފާ މ ހާގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރ ގައި އޮތ   ތުގެޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާ  ަކމާއި،  ޝަކުވާގައި ބުނާ އެއްބަ

ކަމާއި، އެދެމ ހުން  ގޯތ ގައި ހުރި ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓަރ ގައި އޮތ  ނަމަވެސް އެ
ނޑު އެއްބަފާ މ ހާއަށްފަޅި މެދުވެރިކޮށްގެން އެ ގޯތި ދެބައިކޮށް ގޯތ ގެ އިރުމަތ  އޭގެފަހުން ޝަރ ޢަތް  އަދި  އެއްބަ

ގޯތ ގެ އިން  މ ހުން އެއްބަސްވ  ގޮތަށް  2ހަމަޖައްސައި އެ  ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ އަންހެނުންނަށްހުޅަނގުފަޅި 

ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ އަންހެނުންގެ މަންމައަށް އެރަށުން ލިބިފައިވާ ލ.މުންޑޫ 
ނޑު އެއްބަފާ މ ހަކާ  ގޯތި ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ އަންހެނުންނާއި އޭނާގެ އެއްބަ

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބިފައިވާ  4000މެދުގައި ބައިކޮށް ކޮންމެ މ ހަކަށް  ދެމ ހުންގެ
ން ލ.ގަމަށް ބަދަލުވިއިރު އިސްވެ ބުނެވުނު ލ.މުންޑޫގެ ބައެއް ރައްޔިތު ކަމަށާއި،

ނޑު އެއްބަފާ މ ހާވެސް ެއރަށަށް ބަދަލުވުމުން ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ  އެއްބަ
އަނބިމ ހާއަށް ގުލްފާމުގެއިން ލިބުނު  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ

ނޑު ކަމަށް ބުނެ އެ ގޯތިން އެއް އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް އިތުރުކުރުމަށް  13ބަޔަށް  ބަ
އަކަފޫޓު ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ އަންހެނުންގެ  4000އެއްބަފާ މ ހާއަށް ލިބުނު 
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ގައި ލ.އަތޮޅު  2005އެޕްރ ލް  18 ވަކި ނަމެއްގައި ވ  ބައި  ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ އަންހެނުންނަށް ޖަހައިދ ، 
އެނގޭ  ހަދައިދ ފައިވާކަން މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ސްޓަރ އޮފ ހުން ރަޖި

ރަޖިސްޓަރ އެއް ހަދައިދ ފައިވާކަން މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  ބަޔަށް ފަހުން ވަކި ގޯތ ގެ އަނެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް،
 ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާއަންހެނުން  ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެނެތްކަމަށާއި، އަދި  އިދާރާއިން އެނގެން

ގެނެސް އަލުން ރަޖިސްޓަރ  ހަދައިދ ފައިވާކަން އެނގެން  ބައިގެ ރަޖިސްޓަރ އަށްވެސް އޭގެފަހުން ބަދަލެއް 
ނޑު އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ސުނާމ  ކާރިސާއާ ގުޅިގެން  ނެތްކަމުގައި އެ ޝަކުވާގައި ބުނާ އެއްބަ
 އެޑްރެހަކ  ލ.ގަމު ހާރު ދިރިއުޅެނ  ލ.ގަމުގައި ކަމަށާއި، އޭނާ މިހާރު ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާމި އެއްބަފާ މ ހާ

ދިރިއުޅެނ   ގެ އަނބިމ ހާ ކަމާއި، އޭނާމުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސް  ކ އަނެއް މ ހާއަ ކަމަށާއި،  އެޑްރެހެއް
ޝަކުވާގައި ބުނާ ކަމަށާއި،  އެޑްރެހެއް ލ.މުންޑޫ މުންޑޫގައި ކަމަށާއި، އޭނާ މިހާރު ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ އެޑްރެހަކ  

މުންޑޫ  ގޯތިންކުރެ އެއްވެސް ގޯއްޗަކާ ބެހޭގޮތުން 2ގޯއްޗާ  ފަހުން ރަޖިސްޓްރ ކުރެވުނު ގޯއްޗާއި ފުރަތަމަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ ،  ކައުންސިލުން އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް މުންޑޫ

ނޑު އެއްބަފާ މ ހާއަށްގޯތިން  ކުވާގައި ބުނާ ފުރަތަމަޝަ ލ.މުންޑޫ  ލިބިފައިވާ ބައި މިހާރު އެއްވެސް  އެއްބަ
ބުނެފައިވާތ އާއި،  ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފަރާތަކަށް

ހާރު ވެފައި އޮތް ގޮތް ބަލައި، އެ ގޯތި އެއްވެސް ގޯތ ގެ ކަންތައް މި އެމިހާރު ލ.ގަމަށް ބަދަލުވެފައިވާތ ،  އޭނާ
ގޯއްޗާމެދު ކޮންމެވެސް  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގެ ލަފާ ހޯދައިގެން އެ  ފަރާތަކަށް 

 އެވެ. ލްގެ އިދާރާ ގައި ދެންނެވ އި މުންޑޫ ކައުންސިއާއިދާރާ ގޮތެއް ނިންމާފައި ބޭއްވުމަށް ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

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

ނޑައަޅައި، މި  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  ކަ

 ބުނާ މައްސަލަ. ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްސަލަ ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  މި މައްސަލައަކ  ޚިޔާނަތުގެ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މި
 ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވާތ ، މި މައްސަލަ ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން

 ނިންމ އެވެ.މިކޮމިޝަނުން 

ގުޅިގެން  ލ.ގަމުގައި ހުންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ރ ޖަނަލް އޮފ ހާ 
ފެށިގެން  ނޮވެންބަރު މަހުން  2018ލ.ހިތަދޫ ފެނަކަ އޮފ ސް އޮޑިޓްކުރިއިރު 

 -/304,649 މައަށް އެ އޮފ ހުގެ ތިޖޫރ ގައި ހުންނަންޖެހޭ ޖަނަވަރ  މަހާ ހަ 2019

 ތިންލައްކަ ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅ ސް ނުވަރުފިޔާ( ގެ ތެރެއިން )

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.( ރުފިޔާ  ފަސްހާސް ) -/5,000ތިޖޫރ ގައިހުރ  
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ނޑުގައި ޓަރފް   13އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އައްޑޫސިޓ  ހިތަދޫ އަވަށު އ ދިގަލި ފުޓްބޯޅަ ދަ
-426(IUL)             ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު ގައި އައްޑޫސިޓ  2019މާރިޗު 

AAA/426/2019/62  ްފަރާތަކުން ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް 11އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ 
 ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އައްޑޫ ސިޓ  ފަރާތްޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، މ ގެ ތެރޭގައި

ލިސްޓް ތައްޔާރުކުރިއިރު  ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން، ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ގަތް ފަރާތްތަކުގެ
ންސް ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ ފައިނޭ  ނަން ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިއެފަރާތުގެ

މެއިލް އެޑްރެހާއި ގުޅޭެނ   ނަމާއިއެފަރާތުގެމުވައްޒަފުންނާ މިކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން،  ސެކްޝަންގެ
ބިޑް ތ އާއި، ގެ މިސްޓޭކަކުންކަމަށް ބުނެފައިވާސެކްޝަނު ނަންބަރު ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިނުވަނ  ފައިނޭންސް

ގައި، އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ  2019މާރިޗު  19ން ފަރާތަކުއެހެން  ފަރާތުގެ ތެރެއިން 11ޑޮކިއުމަންޓް ގަތް 
ތަފްޞ ލްކޮށްދިނުމަްށ  މެއިލްގައި، މި މަސައްކަތުގެ ބ .އޯ.ކިއު ގައިވާ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ

 2019މާރިޗު  21ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކެއް ހިމެނުމަށްފަހު،  އެދުމުން، ބ .އޯ.ކިއު ގައި ކުރ ގައި ހިމަނާފައިނުވާ
ކަމަށާއި، ބިޑް  ފަރާތަށް އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މެއިލްކޮށްފައިވާ  10ގަތް  ގައި، ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް 

 21ނަން ހިމަނާފައިނުވާތ  އެފަރާތަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޑޮކިއުމަންޓް ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި 
 24ށް މެއިލް ފޮނުވާފައިވަނ  އެފަރާތަމެއިލް ފޮނުވާފައިނުވާ ކަމަށާއި،  އިދ ގައި މި ބަދަލު އަންގަ 2019މާރިޗު 
 13:30ގެ  2019ރިޗު މާ  24ގައިކަމަށާއި، ބިޑްތައް ބަލައިގަތ   10:53ވަނަ ދުވަހުގެ ހެދުނު  2019މާރިޗު 

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ" އ ދިގަލި " ސ.ހިތަދޫ 
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 

 13:30ގެ  2019 މާރިޗު 24ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  
ކަމަށާއި ގެނެވުނު  އަށް ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގެ ބ .އޯ.ކިއު. ބަދަލުވެފައިވާ

ވަނަ  2019 މާރިޗު  24ށް އަންގައި ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަ
ކުންފުންޏަކަށް  ހާއިރު ސިޓ  ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 11:00ދުވަހުގެ 

ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވުމުން  އ މެއިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބ .އޯ.ކިއުއަށް ބޮޑެތި
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ސިޓ   އަށް ބިޑު ހުށަނޭޅޭނެތ  މުއްދަތު 13:30
ކަމަށާއި، މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު  ސިލުން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކައުން

އެންގިފައިވާނެކަމަށާއި، އެ ކުންފުންޏަށް  ސާފުކުރި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެކަން
ސެކްޝަނުން ކުންފުނ ގެ މެއިލް އައިޑ   އެންގިފައިނުވަނ  ފައިނޭންސް 

ސިލުގެ އިދާރާއިން ކައުން ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާތ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓ 
 ބުނާ މައްސަލަ. ބުނެފައިވާކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ، މި ވަގުތު ލިބިފައި ށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް އެކަށ ގެންވާ އެފަރާތަ އެހެންކަމުން،  ،ގައިކަމަށާއި
 ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިންފަހުން މަސައްކަތާގުޅޭ ބ .އޯ.ކިޔުއަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ގަތް އެއްފަރާތަކަށް އަންގާފައިވަނ  އެ  ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވުމާއި، އެ ބަދަލުތައް ގެނައިކަން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް
 އެކަށ ގެންވާ ވަގުތު އޮއްވައި ކަމަށްނުވާތ ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން   ބިޑް ތައްޔާރުކުރެވޭނެ ބަދަލުތަކާއެކު 

 ދަންނަވައި،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓ 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 
ނޑައަޅައި، މި  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  ކަ

 ތިރ ގައިމިވަނ އެވެ. މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ނިންމިގޮތް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )އ .އެކްސް  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް، އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން. 1
 10ގައި އިޢުލާންކޮށް، އެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު  2019ޖަނަވަރ   29(ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން 5

 ފަރާތާއި 3ގައި އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލ   2019ފެބުރުވަރ   17ގައި ހަމަވުމުން  2019ފެބުރުވަރ  

ފޯމުވެސް  A2ނަގާފައިނުވާކަމާއި، އެ މަޤާމުގެ  އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެ މަޤާމަށް މ ހަކު
 ރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާކަން.ފު

މ ހަކު ޢައްޔަންކުރާއިރު ޓެސްޓެއް ދޭންވާނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ރޭންކުގެ މަޤާމަކަށް 5އ .އެކްސް .  2
އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން  އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ޓެސްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ކޮމިޝަނުން

އިޢުލާނުގެ ދަށުން އެ ޓެސްޓް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމޭތ   ނުވަތަ މިހާރު ކޮށްފައިވާ ކުރިއަށް ގެންދާނ ތޯ 
ޕާރމަނެންޓް  މަޤާމުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މަޢުލޫމާތަކ  މިހާތަނަށް އެ

މާތު ނޫންކަމަށްވެސް މަޢުލޫ ސެކްރެޓަރ  ދެއްވި މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށާއި، ލިޔުމުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް 

އެގްރިކަލްޗަރއިން މ ގެ  ނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް، އެންޑްމި
ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ  މަސްކުރިން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު 1

މިނިސްޓްރ ގައި މަސައްކަތް  ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ
ސުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހަމަޖެއް އެ މަޤާމަށްފަރާތެއް ކޮށްފައިވާ 

ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު އެ ދެ  މުވައްޒަފަކު މި 2މިނިސްޓްރ ގެ 
ށްވުރެ މަތިން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް

ގެ އޭނާއިންޓަވިއު ނިމުނު ފަހުން  މާކްސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް
ވާޒ ފާ ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތްތައް އެ މިނިސްޓްރ ން  ހޯދައި އޭނާއަށް އެ ލިޔުންތައް
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ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް" ދ ފައިވާކަމާއި މ ހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ
އިމްތިހާނެއްދ ގެން މ ހަކު  ހޮވުމުގައި ގެ މަޤާމުތަކަށް މ ހަކު 5އިން އ .އެކްސް  1އުޞޫލުގައި އ .އެކްސް " 2018

ނޑައަޅާފައިވާއިރު،ހޮވާނެ ގޮތަށް ކްރަ މެއި ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ  2018އަދި އެ އުޞޫލަކ   އިޓ ރިއާ ކަ
 ޖާގައެއްނެތްކަން. ގެ މަޤާމަކަށް އިމްތިހާނެއް ދޭނެތޯއާމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ 5ވ ހިނދު އ .އެކްސް  އުޞޫލެއްކަމަށް

ޕަރމަނެންޓް ސެކްރެޓަރ  މަޢުލޫމާތު  ޗަރގެމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލް . 3
މިހާތަނަށް ދެވިފައިނުވަނ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ދެއްވި ގޮތުގައި އިސްވެދެންނެވި ޓެސްޓް

ތެރޭގައި ދިނުމަށް  ފަރާތެއް މާލޭގައި ނޫޅޭތ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތް މާލެ އައުމުން ޓެސްޓް މި ހަފްތާގެ އެއް
ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭނެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން  ވަޒ ފާއެއްގައި ދޭންޖެހޭ ޓެސްޓެއް، މާއިނިންމާފައިވާކަ
ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު  މިނިސްޓްރ އިން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި އެފަދަ ޓެސްޓެއް ހެދުމަކ  ހުރިހާ ނުވާނެކަމާއި،

އެހެންކަމުން ވަކި ފަރާތެއް  ވޭކަމާއިކަމުގައި ފާހަގަކުރެ  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް
 މަޑުކުރުމަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުންކަން. އަންނަންދެން ޓެސްޓް ނުދ  

އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަކ  މިނިސްޓްރ . 4
އެގްރިކަލްޗަރގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެ މިނިސްޓްރ ގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި މިނިސްޓްރ   ރިސޯސަސް، އެންޑް

ޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތް  އޮފް ފިޝަރ ޒް އެންޑް އެގްލިކަލްޗަރގެ 

ފަރާތްތަކުން ވަޒ ފާއަށް  ެެވެ. އެަޝުކވަާގިއ ުބާނ ަފާރތ، ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ ކޮށްފައިވާކަމަށް
ގެ ފޯމު ފިޔަވައި އަނެއް ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގަިއ އެއްފަރާތު އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކަށް ބަލާއިރު، 

 ޖަހާފައިނުވާކަން. ބަލައިގަތްކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިޔެ، ސޮއިކޮށް އަދި ތާރ ޚް ފޯމު

އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މިމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް. 5
އަދި ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ލޯންޗް ޑްރައިވަރ، އެޗް.އާރ ޑިރެކްޓަރ
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ސިވިލް " އާންމުކޮށްފައިވާ ންވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ފަރާތްތަކެއްގެ 
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި އުޞޫލުގައިވާ " 2018ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ

 ވޭކަމާއިލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ  މިނިސްޓްރ އަށް ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ގަޑި އަދި ތާރ ޚު  ފަދައިން 
އިޢުލާނުގައި  ވަޒ ފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރ ޚު ޔަޤ ން ކުރެވެން ނެތުމުން އަނެއް ދެފަރާތްއެހެންކަމުން 

 ފޯމުތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ޔަޤ ންކުރެވެން ނެތްކަން. މުއްދަތު ހަމަވާނެކަމަށް ބުނާ ދުވަހުގެ ކުރ ގެ ތާރ ޚެއްގައި

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކާއި  ޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިންމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެން. 6
އިންޓަރވިއު ފޯމް( ތަކުގައި އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިވި ޕެނަލް ) ފޯމް A1ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  ގެ ގޮތުގައި ރަތް ގަލަމުން ޖަހާފައިވާއިރު، ޑިރެކްޓަރ 3އަދި  2، 1ޢަދަދު  މެމްބަރުންގެ
ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މިނިސްޓްރ ގެ ޑިރެކްޓަރ  A1 ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކޮށް ފުރާފައިވާ

ގެ އޭނާފޯމުގައި  A1ގެ އިތުރު ފަރާތެއްފޯމް އަދި  A1 ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުގެޖެނެރަލް ފުރާފައިވާ 
މްބަރުގެ ނަންބަރު ނެތްއިރު، އެ ފޯމުގައި ބައެއް މާކްސްތައް ޕެނަލް މެ ނަން ލިޔެފައި ނެތްއިރު، ރަތް ގަލަމުން

ނޑައި ފިޔަވައި ޑިރެކްޓަރ  އޭގެ އިތުރުން އިސްވެދެންނެވި ދެ ފޯމް ކަމާއިސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަ
ދެ ފޯމުތަކުގައިވާ ނޫ ކުލައާއި އެ  A1ފުރާފައިވާ  ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއުގެ ޕެނަލް މެމްބަރުން

 ބެލެވޭކަން. ފާހަގަކުރެވޭތ ، އެ ދެ ފޯމަކ  ފަހުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ދެ ފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ފޯމުގައިވާ ނޫކުލަ ތަފާތުކަން

މިނިސްޓްރ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  އެހެންކަމުން، އިސްވެދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ
 މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން  2މިނިސްޓްރ ގައި މިވަގުތު އިސް މަޤާމުތަކެއްގައި ތިބި  ފަރާތްތަކަކ ، އެކުރިމަތިލާފައިވާ 

މި އަހަރު ކޮށްފައިވާ އެހެން  އިސް މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،
މި މަޤާމަށް  މާއި، ތާރ ޚް އަދި ގަޑި ޖަހާފައިވާއިރު،ފަރާތުގެ ނަ މަޤާމުތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ބަލައިގަތް

ބަލައިގަތްކަމަށް އެއްވެސް ތާރ ޚެްއ  ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގައި އެ ފޯމުތައްހުށަހެޅި ދެފަރާތަކުން 
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މު މަޤާމަށް އިސްވެދެންނެވި ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯ ލިޔެފައި ނެތުމުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ  އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންކަން ޔަޤ ންކުރެވެން ނެތުމުންނާއި، ހުށަހަޅާފައިވަނ 

ފަރާތެއް މާލެ އަންނަންދެން މަޑުކޮށްގެން ތިބިކަމަށް  މަޤާމަށް ދޭންޖެހޭ ޓެސްޓު، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފޯމު  A1 ދެފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ޓްރ ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ޕެނަލް މެމްބަރުދ ފައިވުމުންނާއި، އެ މިނިސް މަޢުލޫމާތު

( 2019ޖަނަވަރ   29) 30-A4/30/2019/18(IUL)ފަހުން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތ ، ނަންބަރު 
 އެވެ.ދެންނެވ  އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރ ގައި

ބަލާއިރުއާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން  ކޮށް، އެ ކަންތައްތަކަށްއަދި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާން
މި  އެގްރިކަލްޗަރގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ދެންވެސް ކުރެވޭ އިޢުލާނަކަށް ރިސޯސަސް އެންޑް

 އެންޑް ފުރުޞަތު އޮތުމުން، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް ކުރިމަތިލުމުގެ ތިންފަރާތްވެސް

ބައިވެރިކުރުވުމަކ  އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  އެގްރިކަލްޗަރގެ ފަރާތުން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި މުވައްޒަފަކު
ޑިރެކްޓަރ  މަޞްލަޙަތު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭތ ، އެ މިނިސްޓްރ އިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ 
ބެލުމުގެ ދަށުން އެ މިނިސްޓްރ ގެ  އިޢުލާނުކުރިނަމަވެސް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 

ނޑައަޅައި އެ މިނިސްޓްރ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  މުވައްޒަފަކު ނުހިމެނޭގޮތުން އިންޓަރވިއު ޕެނަލް ކަ
 ދެންނެވ އެވެ.އި ހޮވުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގަ މ ހަކު

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

ނޑައަޅައި، މި  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  ކަ

ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ  ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ބ.އޭދަފުށ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި
ބ .އޯ.ކިއު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން  އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް

އަދި  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއިނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ބ.އޭދަފުށ  
ޑިޒައިންކޮށް  ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތްތައް
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-23-AP/23/2019/69،            7(IUL)23(IUL)ގައި ނަންބަރު  2019 މާރިޗު 05
AP/23/2019/6 ،(IUL)23-AP/23/2019/68 ،ިއިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއ 

 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް  2019ރިޗު މާ 27ހުށަހެޅުން އޮތ   ބިޑު  އަދި މި ތިން އިޢުލާނުގައި
ގައި  2019މާރިޗު  26ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް 

-23-OAA/23/2019/16،               (OTHR)23(OTHR)ކްލެރިފިކޭޝަންތަކެއް ނަންބަރު 
OAA/23/2019/14 ،(OTHR)23-OAA/23/2019/15  ްކަމަށާއި، އެ  ކޮށްފައިވާމެއިލ

މާރިުޗ  31ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު  ކްލެރިފިކޭޝަންތަކުގައި ޕްލޮޓްސައިޒާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން،
އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 2019

ހާޒިރުވެފައިވާ  މާރިޗުގައި 27ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް  05ނަމަވެސް، މެއިލް ކޮށްފައިވ  ކްލެރިފިކޭޝަންތައް
މަޢުލޫމާތު  ސްޓްރ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރމިނި ކަމަށާއި އަދި މެއިލް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް އެ

އެފަރާތްތަކުން އަލުން  ،ކަމަށާއި، އަދި އެ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހު ބިޑް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި ދ ފައިވާ 
  ތ އާއި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާއިޢުލާނުކުރުމަށް އެދިފައިވާ 

ކަރުދާހުގައިވެސް ނުހިމަނައި، މަޢުލޫމާތު  އެހެންކަމުން، އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު، އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި މަޢުލޫމާތު 
 ގޮތަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްއިން ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭކްލެރިފިކޭޝަންއެއްގެ  ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު،

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  10.44 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވުމާއެކު، މިކަމަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ގުޅޭމަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވާތ ، މި ތިން ކްލެރިފިކޭޝަނާ  )ނ( އާ ޚިލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ  ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއާއި ބ.އޭދަފުށ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއާއި ދ.ކުޑަހުވަދޫ 
 އް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރުހަދައިދޭނެ ފަރާތެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް ބ .އޯ.ކިއު

(IUL)23-AP/23/2019/69،                  (IUL)23-AP/23/2019/67  ،(IUL)23-
AP/23/2019/68 ުއަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ  އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހ

މާރިޗު  05 ބ .އޯ.ކިއު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން
 27 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުން އޮތ  2019
ބިޑުތައް  ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި، އެދުވަހު ބިޑު ހުށަހަޅަން ދިޔުމުން  2019މާރިޗު 

ދުވަހު  ވަނަ 2019މާރިޗު  31ބަލައިގަތުމަށްފަހު ބިޑުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނ  
ޑޮކިއުމަންޓުގައި މިކަން  ތަ ބިޑްކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އިޢުލާނުގައި ނުވަ 

ސާފުކުރަންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް  ލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ  ސުވާލުކުރުމުން މަޢު
ނަމަވެސް ބައެއް ، ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން މެއިލްއަކުން އަންގާފައިވާނޭ ކަމަށް

ނުވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ފަރާތްތަކަށް މި މެއިލް ރައްދުވެފައި
ބުނާ  އް ކަމަށްގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެ އ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެމި

 މައްސަލަ.
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 ހޯދުމަށާއި، ފަރާތްތައް 
 ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކޮށް ޑިޒައިންކޮށް ބ .އޯ.ކިޔު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަދި މ ގެ އިތުރަށް ޅ.ހިންނަވަރު 

ނ.ވެލިދޫގައި  ( އިޢުލާނާއި،2019މާރިޗު  12) 23-AP/23/2019/76(IUL) ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
ކުރެހުންތަކާއި ބ .އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަްށ  ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެ އިމާރާތުގެ

 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ( 2019މާރިޗު  05)  23-AP/23/2019/70(IUL) ނަންބަރު  ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާންވެސް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު  2ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ ވެސް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލުން ކަމަށްވާތ ، އެ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްތައް
 ދެންނެވ އެވެ.

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

ނޑައަޅައި، މި  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  ކަ

ފަރާތަކަށް ކަމާއި، ކުކުޅު ގެންގުޅުމަށް  08 ކުކުޅު ގެންގުޅުމަށް އދ.ދިއްދޫން މިހާރު ބިން ދޫކޮށްފައިވަނ 
 މާރިޗުމަހުން ފެށިގެންކަމާއި، ކުލ ގެ ގޮތުގައި 2015ފަށާފައިވަނ   ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުން ކުލި ނަގަން 

ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން  ލާރިކަން އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 10އަކަފޫޓަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  
ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ކުލި ދައްކާފައިނުވިނަމަވެސް މިހާތަނަށް  އެނގޭ ކަމަށާއި، އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުލި

އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ  އްދޫ ކައުންސިލްގެފައިސާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުދައްކާ ނެތްކަމަށް އދ.ދި  ދައްކަންޖެހޭ
ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގާފައި  ކަމަށާއި، އަދި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ފައިސާ

 ރަސ ދުތަކުން އެނގެން އެބަހުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ ހުރިކަން ފޮނުވާފައިވާ ބައެއް
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރިކޯޑު  ންތައް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ފޮތެއްގައި ނޯޓުކޮށްގެން ބިންއެއްބަސްވު

އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށުގައި ކުކުޅުކޮށިއދ.ދިއްދޫ ކައުންސި
އެއްބައި މ ހުންގެ އަތުން ފ   ބިންތަކުން އެއްބައި މ ހުންގެ އަތުން ފ  ނަގާ އަދި

 އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ކަމަށް  ނުނަގާ ކަމަށާއި، ފ  ނުދައްކާ މ ހުންނާ މެދު 
 ބުނާ މައްސަލަ.
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ އާއި، އދ.ދިއްދޫގައި ކުކުޅުކޮށި އެޅުމަށް ބަލަހައްޓަމުންދާ ކަމަށް އދ.ދިއްދޫ
އަތުން ފ  ނުނަގާ ކަމަށް ޝަކުވާ  ފ  ނަގައި އަނެއްބައިމ ހުންގެ ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން އެއްބައިމ ހުންގެ އަތުން
ބައެއްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެއ  ކޮން

 މަޢުލޫމާތު  އެފަރާތާ ގުޅޭނެ ގޮތުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެނގެން ނެތުމުން އިތުރު  ފަރާތެއް ނުވަތަ
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ސާފުކުރެވެން ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑަ  މ އެވެ.އަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެއްބަސްވުން އެފަރާތްތަކުގައި  އަދި، ކުކުޅު ގެންގުޅުމަށް އދ.ދިއްދޫން ބިން ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކާއެކު ވެވުނު 
ނެތްނަމަ އަލުން އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ  އޮތްތޯ ބަލައި އޮތްނަމަ އޭގެ ކޮޕ  ހޯދުމަށާއި،

  ދެންނެވ އެވެ. އިދާރާގައި

އުޅަނދުފަހަރަށާއި ގދ.އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރާ  ސްޓޭޝަނުގައި ބޭނުންކުރާ ޕޮލިސް އެއްގަމުގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް 
 ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލާއި ޑ ސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރަށް 

 ކުންފުނ ގެ 3 އެދިފައިވާ ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް 2019ޖަނަވަރ   28ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 
މަސައްކަތަށް އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް  އެއް ކުންފުންޏަކ  މި ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

  އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނ  އެފަރާތަށް ކަމަށާއި، ކަމުގައިވިޔަސް، އިވެލުއޭޝަނުން 
މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ   ށް ބަލާއިރު، މާލ  ތަނަވަސްކަމަށްއިވެލުއޭޝަނުގައި މާކްސް ދ ފައިވާ ގޮތަ

 މަދުވެގެން ރޯލްކުރެވޭ ގޮތަށް ބޭންކް ރިފަރެންސް ސިޓ އަކުން އެނގެން  50ދުވަހަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ % 30
ށް ބޭންކް ރޯލްކުރެވޭ ގޮތަ މަދުވެގެން  100ދުވަހަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ % 30މާކްސް އަދި  10އޮވެއްޖެނަމަ 

 ކަމަށާއި، މި ބަޔަށް މާކްސް ދ ފައިވަނ  ހަމައެކަނި މާކްސް  20ރިފަރެންސް ސިޓ އަކުން އެނގެން އޮވެއްޖެނަމަ 

އުޅަނދުފަހަރަށް  ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ވެހިކަލްތަކާއި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ޑ ސަލާއި ޕެޓްރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ސަރވިސްއިން ކުރި އިޢުލާނާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބިޑު އެވޯޑް ކުރުމަށް 
 ބުނާ މައްސަލަ. ސަރވިސްއިން ނިންމާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް
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ށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް ރިފަރެންސް ސިޓ ގައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުންޏަ
 ކަމަށް އެ ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް، އެ އެކައުންޓްތަކަކ   އުންޓްތަކެއްއެކައުންޓްތަކަކ  އެ ނަމުގައި އޮތް އެކަ

ނަމުގައި އޮތް  ވެރިފަރާތުގެ ގެ ނަމުގައި އޮތް އެކައުންޓްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއ  އެތަނުގެއެކުންފުނ  
 ރިފަރެންސް ސިޓ ގައިވާ އެނގޭ ކަމަށާއި، ބޭންކް އެކައުންޓްތަކެއްކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުން

ހުށަހަޅާ  ބ ލަން" ބިޑްގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބިޑްގައި  ވަނަ ނަންބަރުގައި 4.1މި ލިޔުމުގެ " ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

މާކްސް އުނިކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  20ށް ދ ފައިވާ އެކުންފުންޏަ  ށްވާތ ، އެ ބަޔަށްފުންޏަކުން  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނ 
 މާކްސް ލިބޭނެތ ، ބިޑް ހުށަހެޅި  77.89އުނިކުރިނަމަވެސް، އެފަރާތަށް  މާކްސް 20ފެންނަ ކަމަށާއި، އެ 

  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނ  އެފަރާތަށް ކަމަށާއި،

 %50 ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ  ދުވަހަށް 30ތަނަވަސްކަމަށް މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގައި މާލ  
 30މާކްސް އަދި  10ސިޓ އަކުން އެނގެން އޮވެއްޖެނަމަ  މަދުވެގެން ރޯލްކުރެވޭ ގޮތަށް ބޭންކް ރިފަރެންސް

 ރިފަރެންސް ސިޓ އަކުން އެނގެންމަދުވެގެން ރޯލްކުރެވޭ ގޮތަށް ބޭންކް  100% ދުވަހަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ
ޚަރަދު ބަލާނެ ގޮތެއް އެނގެން  ދުވަހަށް ހިނގާނެ 30މާކްސްދޭ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  20އޮވެއްޖެނަމަ 

 ހުށަހަޅަން ބުނެފައިނުވާތ ، އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަސް، އެފަދަ ނެތްކަމަށާއި، އަދި އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް
  ބަޔަށް މާކްސް ދެވިދާނެ ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި،ލިޔުމެއްނެތި އެ
ފަރާތަށްވުރެ އިތުރަށް  2އުނިކުރުމުންވެސް، އަނެއް  މާކްސް 20ދ ފައިވާ  އެކުންފުންޏަށް  މާލ  ތަނަވަސްކަމަށް 

އަނެއް  މާކްސް އެފަރާތަށް ލިބިފައި، 15ކްރެޑިޓް ލިމިޓަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  އެފަރާތަށް މާކްސް ލިބެނ 
ލިމިޓަށް މާކްސް ދިނުމަށް  ފަރާތަށް އެބަޔަށް އެއްވެސް މާކްސްއެއް ނުލިބޭތ  ކަމަށާއި، ކްރެޑިޓް 2

)ދޭއް(  2މާކްސް،  5އެކެއް( މަސްދުވަސް ކަމުގައިވާނަމަ ) 1ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ކްރެޑިޓް ލިމިޓްގެ މުއްދަތު 
 15ދިގުވާނަމަ  ސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ)ތިނެއް( މަ 3މާކްސް، އަދި  10ކަމުގައިވާނަމަ  މަސްދުވަސް
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 ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މާކްސް ކަމަށް ޕޮއިންޓް )މާކްސް( ދޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނެތްކަމަށާއި،  ފަރާތުން ކްރެޑިޓް ލިމިޓްގެ މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން 2އަނެއް  ފިޔަވައި އެކުންފުނި
ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ކްރެޑިޓް ލިމިޓުގެ މުއްދަތު އަގު ހުށަހަޅާ   ލިމިޓުގެ މުއްދަތަށް މާކްސް ދިނުމަށްކްރެޑިޓް 
ދޭން އެއްބަސްވާ  އެ ފޯމުގައި އޮތ  ކްރެޑިޓް ލިމިޓުގެ ގޮތުގައިއި ނުވާތ އާއި ބަޔާންކުރަން ލިޔެފަ ފޯމުގައި

ލިމިޓުގެ ގޮތުގައި ދޭން އެއްބަސްވާ ފައިސާގެ އަދަދަށް  ފައިސާގެ އަދަދު ބަޔާންކުރުމަށް ކަމަށްވާއިރު، ކްރެޑިޓް
ކްރެޑިޓް ލިމިޓުގެ  ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  މާކްސް ދޭގޮތަށް

ޢުލޫމާތު ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އެ މަ މުއްދަތަށް ކަމަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 މާކްސް ނުލިބޭނެކަން ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަ  ހުށަހެޅުމުން ނޫނ  އެ ބަޔަށް 

  ކަމަށާއި،
މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މާކްްސ  އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، މި

 ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއެކު، މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް އިޢުލާންކުރާއިރު ބިޑް  ރާފަދަދިނުމުގެ އުސޫލުގައި އޮޅުން އަ
ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން  ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން ނާރާނެ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި މާކްސް

 ދެންނެވ އެވެ.ސަރވިސް ގައި  ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު

ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކު، ކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތުމާ އެވޯޑް  އެކުންފުންޏަށް  ދި މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބިޑް އަ
ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަ
 ންމ އެވެ.ނި

ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން އޮތްކަން  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި ދައުލަތުގެ 
ފަރާތްތަކުން  ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅިގެން ނޫން ގޮތަކަށް އަމިއްލަ އެނގެން ނެތުމާއެކު،

ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި  ކްޓްތައް އެވޯޑްކުރެވޭ ބޭރުގެސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮޖެ 
މާފުކުރާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައި  ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބޭނުމަށް ޑިއުޓ 
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ގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކ  މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓު  ހިންގާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ 
 މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތްކަމަށާއި، މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް  މައްސަލަތަކެއް ކަމަށްނުވާތ ،

ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޝަކުވާ  ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށާއި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ އަށް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށާއި، އަދި

ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެވެ.ނިންމ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ތަކެތި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް  ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރާއި މެޝިނަރ  ފަދަ
 ދޫކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  މަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެށ.ޅައި
ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ކަމާއި، މި މަޤާމުގެ  އެ މަޤާމަށް އެއް ފަރާތްފަރާތުގެ ތެރެއިން  2އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ، ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ އިޢުލާނުގައި  އެންމެ ދަށް ޝަރުޠެއް ކަމުގައި
ގެ ސަނަދެއް  6 ނުވަތަ 5މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ލެވެލް  ބިޒްނަސް

 އަހަރުދުވަހުގެ 4ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓުގެ
 ށް ލިބިފައިވާ އެންމެމަތ  ސެޓްފިކެޓަކ  ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓަކަށްވާއިރު،އެފަރާތަތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ކަމާއި، 

ތަޖުރިބާ އޭނާއަށް ލިބިފައިނުވާ  ތަޢުލ މ  ސެޓްފިކެޓްގެ އިތުރަށް މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަޒ ފާގެ
 ކަމަށާއި،

މަޤާމުގައި ހުރި  އެދިފައިވާ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެމަޤާމަށް  ގެ އިތުރަށް އެއޭނާ
" ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް" ސެޓްފިކެޓަކ  ށް ލިބިފައިވާފަރާތަ

ތަކުގެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ނުވާތ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޮނގު ސެޓްފިކެޓަކަށްވާއިރު، އެ ސެޓްފިކެޓަކ  އިޢުލާނުގައި ސ ދާ
 ސިވިލް ސަރވިސް ހަމަވޭތޯ ބަލައިދިނުމަށް ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  އެ މަޤާމަށް އޭނާ ޝަރުޠު

ނަންބަރު  ގައި ނެރެފައިވާ 2018މާރިޗު  22އެދުމުން ޖަވާބު ދ ފައިވަނ  އެ ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނުގައި

މަޤާމަށް މ ހަކު  ށ.ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ
ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ  ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެ އިދާރާގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލ މ   ވަނ  އިޢުލާނުގައިހޮވާފައި ފަރާތްމަޤާމުގައި ހުރި 
އެ އިދާރާގެ ވަގުތ   ދާއިރާގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވަނ ސް ކަމަށާއި، އޭނާއަކ 

ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު  ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތަކަށްވުމުން
ޢަބްދުއްރާފިޢުއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ   ހޮވުމުގެ ކަންކަން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކުރިޔަށް

ޕެނަލްގައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އިތުރުން  ފަހިވާނެ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އިންޓަވިއު
  މައްސަލަ.މ ހުން ކަމަށް ބުނާ  ގާތްތިމާގެވަޒ ފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތުގެ ހިމެނެނ  
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ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ  ވާ ތަޢުލ މ  ރޮނގާ ގުޅޭ ން ޢާންމުކޮށްފައިއިސަރކިއުލަރ 2018/5 ސެޓްފިކެޓްތައް ކަ
ނޑުގެ ތެރެއިން އެކަން ބެލުމަށް ދިވެހި ސިވިލް " އެ ސަރކިއުލަރާއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ   ކަމަށްވާތ އާއިމިންގަ

ނޑައެޅުމާއި،" އަދި ތަޢުލ މ  ރޮނގު " މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ" މަޤާމުތަކުގެ ސަރވިސްގެ ރޮނގާ ގުޅޭ ތަޢުލ މ  " ކަ
ނޑައެޅުމުގައި " ސެޓްފިކެޓްތައް ނޑާއި އުޞޫލު  ކަ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނ ، ސެޓްފިކެޓުގެ  3.2ގެ " ބަލާނެ މިންގަ

މޮޑިއުލްތަކަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ  ނަމުން ސުވާލު އުފެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯހުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
 މޮޑިއުލްތަކަކ  މަޤާމަށް 30ރިހަމަކޮށްފައިވާ މޮޑިއުލްތަކުގެ ތެރެއިން %ފު ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ބަލާއިރު

ނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލ މ  ރޮނގާ ސ ދާ ގުޅޭ މޮޑިއުލްތަކަކަށް ވާންވާނެ  ކަމަށާއި، ކަ

އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ  ކޮމިޓ އަށް އެ މައްސަލަ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދިން ޖަވާބާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން
ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ލިޔުމާއި އޭނާނިންމާފައިވަނ   ހުށަހެޅުމުން އެ ކޮމިޓ ން 

 4މަޤާމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭތ އާއި މަޤާމާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި  30ބަލާއިރު އޭނާ ހަދާފައިވާ ކޯހުގެ މޮޑިއުލްތަކުގެ %
ކޮމިޝަނަށް  މި  ކަމަށްވާތ އާއިށް އޭނާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ކަމަށްމަޤާމަ ދުވަހު އޭނާ އުޅެފައިވާތ  އެ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ

ސަރކިއުލަރާއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ  2018/5ފެންނަ ގޮތުގައިވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 
 ފަރާތްތަކާ މި މަޤާމަށް އެދިފައިވާ ވާތ އާއި އިރު އޭނާގެ ޝަރުޠު ހަމަބަލާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް

ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ  އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލައި އިންޓަވިއުކޮށްދިނުމަށް
އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލާފައިވަނ  އެކައުންސިލްގެ  އިދާރާއިން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެދުމުން

ގެ  2014ޕެނެލްގައި ހިމެނިގެން ނުވާނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  އިންޓަވިއުކަމަށްވާތ އާއި އިދާރާއިން
ޢާއިލ ގޮތުން ގުޅުންހުރި މ ހަކު  އިވާ ފަދަ، އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 97

ނޑު،  އަނބިމ ހާ، ފިރިމ ހާ،، )މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރި ނޑު އެއްބަފާ، އެއްބަ އެއްބަފާ މ ހަކު( އެ ޕެނެލްގައި އެއްބަ
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ތ ، ލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާންސިކަމަށް ޅައިމަގު ކައު  ހިމެނިފައިނުވާ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ިމ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް މައްސަލައަކ 

ނޑައަޅާފަ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް" ހިޔާ "  އިވާ ގޮތް ބެލުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުން ކަ

އެ ކޮމިޓ ން މިހާރު ބަލަމުންގެންދާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަ ކޮމިޓ އެއް އުފައްދަވާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައަކ 
ހުރިހާ ލިޔުމެއް މިހާރު ހުންނާނ  އެ ކޮމިޓ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް  މައްސައެއް ކަމަށްވުމާއެކު، އެކަމާ ބެހޭ

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން  ފްލެޓްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެ ކޮމިޓ ންކަމަށާއި،  ފެންނަ
ހުށަހަޅާފައިވާތ އާއި، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް  އެ ކޮމިޓ އަށް މައްސަލަ މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްވެސް

ޓ ން ބަލަމުންގެންދާތ އާއި، އެ ކޮމިޓ ން މައްސަލަ ކޮމި  ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް އެ  ހަމަޖެހިފައިވާ
ޝަކުވާތައް ބަލައި  ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ވެސް ބަލާނެ ކަމަށް ފެންނާތ އާއި، އެ ކޮމިޓ އަށް ހުށަހެޅޭ އޭނާބަލާއިރު 

، ލިސްޓްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ފެންނާތ  ނިމޭއިރު ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު ޢާންމުކޮށްފައިވާ

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި 2008/13ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 
މިމަްއސަލަ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

 އެވެ.ނިންމ 

ފްލެޓްތަކުގެ  ށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރެއްވުމަ 2018ހިޔާ 
ފްލެޓަށް އެދި  ކެޓަގަރ  )ޓ ޗަރުންނަށް ޚާއްޞަކުރި ކެޓަގަރ ( އިން H5ތެރެއިން 

ހުޅުމާލެ ސްކޫލުގައި ދާއިމ  ޓ ޗަރެއްގެ ވަޒ ފާ  އެއް ފަރާތަކ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ 
ވާލަން ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް އޭނާއަށް ފްލެޓް ނުދ  އޮޅު އަދާކުރަމުންދާ މ ހެއް
ކަމަށާއި، އެގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ

ވަނާގައި އޭނާގެ  296އާންމުކުރި ވަގުތ  ލިސްޓުގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
ލިސްޓުން އޭނާގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވާ  ނަން ހިމަނާފައިވ ނަމަވެސް ދާއިމ 

ވާލުތަކަށް އެމިނިސްޓްރ ން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ސު  ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ
ދެކެވުނު ވާހަކައާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފޯމާއެކު  އަދި މިހާތަނަށް ދ ފައިނުވާއިރު

 .ލިޔުންތައް މަދުވާކަމަށް ބުނަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް

184 

ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި  ދަތުރުކުރުމަށްތިލަފުއްޓާ މާލެއާދެމެދު މުވައްޒަފުން 
ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ  ލިޔެކިޔުންތަކުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްއިރު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އޮތްގޮތް

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ނެތުމާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތެރެއިން ކަމެއް ހިނގައިފައިވާކަން އެނގެން
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ

ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފް ފެރ އެއް ސްޓާ  ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ބޮޑު އަގުގައި
އެޗް.އާރު ކޯޑިނޭޓަރގެ  ކުއްޔަށް ނަގާފައި ވާކަމަށާއި، އެކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް

އެސިސްޓެންޓް އެޗް.އާރު މެނޭޖަރަށް ފައިދާވާ  އާއިއޭނާބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް 
  މައްސަލަ.ހިންގާކަމަށް ބުނާ  ގޮތަށް އެކަން

185 

ބަލާއިރު، ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން  ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށްމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް  ހުޅުވައި އެ  ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން )ތިލަފުށ ގައި( ކުލިނިކެއް 186 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

( އިޢުލާނާ 2019ފެބުރުވަރ   04) GMIZL/IUL/PROC/2019/007 ލިމިޓެޑްއިން ކުރި ނަންބަރު
 ތަފާތުތަކެއް އިވެލުއޭޝަން އާއި މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤު ޓ މުގެ އިވެލުއޭޝަންގައި ބޮޑު  ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނ ގެ 

ގޮސްފައިވާ އެކިއެކި ވަނަތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް  ނެތްކަމާއި، ޖުމްލަ ޕޮއިންޓުން ބިޑް ހުށަހެޅި ކުންފުނިތައް
 ކުންފުނ ގެ ފަރާތުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  އައިސްފައި ނުވާތ އާއި، އެ

ގެންގޮސްފައިވާ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން  ރިއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، އެ ކުންފުނިން އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކު
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   ފަދަ ކަމެއްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ ، ޕްރޮސެސް އިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  އަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ އެވެ. ކަ
 އެއްބަޔަކު ހިންގާ ކުންފުނިތަކެއްކަން ކުންފުންޏަކ  3ބިޑު ހުޑަހަޅާފައިވާ އަދި، މިމައްސަލަ ބެލި ބެލުމުން، 

ނަންބަރު  ން ކުރި އެ ކުންފުނ ގެ އެނގޭތ ، ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއި 
GMIZL/IUL/PROC/2019/007  (04   އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2019ފެބުރުވަރ )  ްމިހާރު ބިޑ

 ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބިޑް ކުންފުނިންކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ 

  ދެންނެވ އެވެ. ން ލިމިޓެޑްގައިހޯދުމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯ

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

ނޑައަޅައި، މި  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  ކަ

އިޢުލާނާ  ގައި ކޮށްފައިވާ  2019ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެބުރުވަރ  
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި 

ށް ކިޔާ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނ ގެ ދަށުން ކުރިން ހިންގި ކްލިނިކަ މެނޭކުންފުނި ހި
 ނަން ފަހުން ބަދަލުވެފައިވ ނަމަވެސް ކުންފުނ ގެ ނަމާއި ހިއްސާދާރުން 
 ބަދަލުވެފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތްވެސް މެދުކެނޑިފައިނުވާނެ 

ފުންޏަކަށް ކަމަށާއި، ބިޑު އެހެން ކުން ކަމަށާއި، މި ބިޑު އެވޯޑްކޮށްފައިވަނ 
ނޭއިރު މި އިތުރު އެހެން ކުންފުންޏެއްވެސް ހިމެ  ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި

 ބިޑު ހުށަހަޅަން ޙާޟިރުވ  އެއްފަރާތަކުން ކަމަށާއި، ކުންފުނ ގެ  ދެ ކުންފުނ ގެ 

 ހިއްސާދާރުންނަކ ވެސް އެއްބައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، ބިޑު އިވެލުއޭޝަން 

 ކޮމިޓ ން ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުންފުނ ގެ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  އުންޑަށް ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދިބެކްގްރަ
 ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ   ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ ސަބަބެއްކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑު

 މައްސަލަ.

އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ  އެންމެ ފަހަރަކު ކަމަށްވާތ އާއި،  ށްފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރިންޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮ
ލަސްވުމާއި، އަލުން  ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކުރި ސިޓ ގައި ސޮއިނުކުރެވި އެފަހަރު ބ ލަން

ސާއިން ނިންމާފައިވާތ ، އެ ބިން ކުއްޔަށް ޖަލް ވަނަ  02ވަނަ އަހަރުގެ  2019އިޢުލާންކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 

ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި  އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވިއްކުމުގެ  ވަކި މ ހަކަށް މަންފާ ކުރަނިވި ގޮތަކަށް ލ.ފޮނަދޫން ތެޔޮ
  މައްސަލަ. ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބުނެފައިވާތ އާއި، ކުރިން ކުރި  އިޢުލާންކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދިނުމަށް އަލުން 
 7ގައި ކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2017ސެޕްޓެންބަރު  25ކަމަށް ބުނެފައިވާ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނ  

ކުންފުންޏަކަށް  ލިބިފައިވަނ  އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ފަރާތަކުން
ދަރިން  2އޭނާގެ  ބުނެފައިވާއިރުގެ ދަރިއަކު އެފަހަރު އެކަމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ކަމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު

 މ ހުން  2ވެސް، އަދި އެންމެ ބޮޑު ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާފައިއޮތ  އެ އޮތްނަމަ އެފަހަރު އެކަމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން 

ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައިތަކަށް  ކަމަށްވ ނަމަވެސް، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުން ޕޮއިންޓް
 ދެމ ހުންކުރެ އެއްވެސް  އެކަމަށްވުމާއެކު،  ށް އެކުންފުންޏަލިބިފައިވަނ   ޕޮއިންޓް ދިނުމުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް

ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، އެ ބިން  ށް ބިޑް ކާމިޔާބުނުވާކަން ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާމ ހަކަ
 ގައި ކަމަށްވާތ ، އެފަހަރު ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި  2019ޖަނަވަރ   22ކޮށްފައިވަނ   ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަލުން އިޢުލާން

އިޢުލާންކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ބިމުގެ  ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުންފަރާތުން ޝަކުވާ 
މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް  ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވާނެކަމަށް ފެންނާތ ،

ނޑައަޅައި   އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކަ

ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން އޮތްކަން  ލަތުގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި ދައު 
ފަރާތްތަކުން  ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅިގެން ނޫން ގޮތަކަށް އަމިއްލަ އެނގެން ނެތުމާއެކު،

ންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކ  މި ކޮމިޝަނުގެ މެ ހިންގާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ 
 މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށާއި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް  މައްސަލަތަކެއް ކަމަށްނުވާތ ،

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ސަރަޙައްދުގައި  ހުޅުމާލޭ )ދެވަނަ ފޭސްގެ( ޞިނާޢ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ނަމުގައި  ސަރުކާރުންނާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ އެކި

ގުދަންކޮށް، ވިޔަފާރ ގެ  ގެންނަ މުދާ ޑިއުޓ  ނުދައްކާ ކްލިއަރކޮށް، އެތަނުގައި
އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކަމަށް  ބޭނުމަށް އެ މުދާ ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި، އަދި

 މި ކުއްޔަށްދެމުން ގެންދާކަމަށާއި، އަދި ބުނެ ޑިއުޓ  ނުދައްކާ ގެންނަ ވެހިކަލްތައް
ކުރުމަށް ހުއްދަ އޮންނަ ސަރަޙައްދެއް  ސަރަޙައްދަކ  މުދާގެނެސް ކްލިއަރ

  މައްސަލަ.ނޫންކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފޯނު ނަންބަރު ކަމުގައި ބުނެ  އެކަކުތެރެއިން  މ ހުންގެ 2މި މައްސަލަގައި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 
ކަމަށްވާތ ، އެ ނަންބަރުން  އަކުރުގެ ނަންބަރެއް  6ކ  ރަނަންބަ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯނު  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

ވަނަ  2މައްސަލައިގައި ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  ވ ތ އާއި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ގުޅޭނެ ގޮތެއް ނު
 ދޮރުންދޮރަށް މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރޭގައި މ ހާއާ ގުޅުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނ ، ރައްޔިތުންގެ

ދެއްކ  ކޮން  ގޭގެއަށް ގޮސް ފައިސާ ބަހާކަމަށް ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވޭ ކަމަށާއި، އެވާހަކަ  ގދ.ފިޔޯރ ގެ 
ތެރޭގައި ދޮރުންދޮރަށް ގދ.ފިޔޯރ ގެ ގޭގެއަށް  ބައެއްކަން މިހާރު ހަނދާންނެތް ކަމަށާއި، އޭނާވެސް ކެމްޕެއިނުގެ

 ކަށް ފައިސާ ދިންތަން އޭނާ ނުދެކޭ ކަމަށްވާތ ، މި މައްސަލައިގައި އެއްވެސްމ ހަ ގޮސް އުޅުނު ކަމަށާއި، އެއްވެސް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ  ހެއްކެއް ލިބިފައި ނެތުމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅ  ކާކުކަންވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު
ވަނަ މާއްދާގެ  25( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 2008/13ގޮތެއް ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ 1)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ   އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާއަށް  ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބުގައި
 ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ރިޝްވަތު ބަހަމުންދާކަމަށް ބުނާ  ފަރާތުންތިލާފައިވާ ކުރިމަ

 މައްސަލަ.
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އަށް ނިސްބަތްވާ މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ހއ.ދިއްދޫ  ކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުބާރާތް ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޝަ
މުބާރާތް  މި ކޮމިޝަނުން ލަފާ ދ ފައިވާގޮތުން މިވަގުތު އެލަފައަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން،  މި ކޮމިޝަނުގެކްލަބަކުން 

މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ  ޤާނޫނު  ކްލަބުގެ ފަރާތުން މ ހަކު ކުރިޔަށް ނުގެންދާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި އެ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި،  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ރުގައިވާނަންބަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.މި މައްސަލަ 

ދާއިރާއަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައިވާއިރު ހއ.ދިއްދޫ
މަޖިލިސް މެމްބަރު(  ރާގެއަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ )މިހާރުގެވެސް އެ ދާއި

ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ( ގެ ) -/500,000 އޭނާއަށް ތާއ ދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން  ފަރާތުން 
އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިން މި  އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން
ގައި ނަމަވެސް މިހާރު  2019މާރިޗު  21 މުބާރާތް ބާއްވާގޮތަށް ނިންމާފައިވަނ  

   މައްސަލަ.ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  ގައި ބޭއްވުމަށް 2019ރިޗު މާ 26

190 

ނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދާތ ،  ކުންފުނ ގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަ
އެ މަޤާމަށް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެންކޮމްޕްލެކްސްގެ މެނޭޖަރކަމުގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކުރި  ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް

ފިޝަރ ޒް  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ ކޫއްޑޫ
ލިޔަންކިޔަން  ކޮމްޕްލެކްސްގެ މެނޭޖަރކަމުގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކ  ހަމައެކަނި 
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އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ  މިވަގުތު މ ހަކު ނުނަގާގޮތަށް މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާފައިވާތ  އެ
 އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދ ފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް

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

  މ އެވެ.ނިން

ނޑު ، ސްނަމަވެ ތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މުސާރައާިއ މަޤާމު ހަމަޖައްސައި ނިންމާއިރު ކުންފުނ ގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަ
ނޑައަޅާފައި ނޑައަޅާއިރު އެ މަޤާމަކާ ޢިނާޔަތްތައްވެސް ކަ  ބޭއްވުމަށާއި، ކުންފުނ ގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ކަ

ނޑައެޅުމަށާއި، މަޤާމުތަކަށް މ ހުން ރާއިރު މަޤާމުގެ ހޯދަން އިޢުލާންކު އެކަށ ގެންވާ ފެންވަރުގެ ޝަރުޠުތައް ކަ
ބަޔާންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް  ޝަރުޠުތަކާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އިޢުލާނުގައި

 ވ އެވެ،ދެންނެ ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގައި

ނޑެއް ނެތި މ ހުން ނަގާކަމަށާ އަދި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަޒ ފާއަށް މ ހުން ހޮވުމުގައި ހަރުދަނާ އި އޮނިގަ
ނޑަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން މަޤާމުތަކަށް މ ހުންނެގުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަން  އޮނިގަ

ނޑާއި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާތ  ނޑެއް އެކުލަވާލުމަށާއި، އެ އޮނިގަ އެއްގޮތަށް ނޫނ   ކުންފުނިތަކުން ހަރުދަނާ އޮނިގަ
އަންގައިދިނުމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް  ނިތަކަށްވަޒ ފާއަށް މ ހުން ނުނެގުމަށް ދައުލަތުގެ ކުންފު 

 ވެސް ނިންމ އެވެ. ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް އެންގުމަށް

މުސާރައެއްކަމަށް ލިޔެ  ކަމަށާއި، މުސާރައަކ  ދެފަރާތް އެއްބަސްވާއެނގުން 
 ނެރެފައިވާ އިއުލާނާ ގުޅޭ މައްސަލަ.

މެދެއްހައި ތާނގައި ބ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މަދިރި  ވަނަ އަހަރުގެ 2018ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފައިސާއަކ  
ތްރ ޕިންތަކެއްގެ  ފޯރުކޮށްދ ފައިވާ މަދިރި ނެޓްތަކަކާއި އޭގެއެދުމުގެމަތިން އެ ސްކޫލަށް  ގިނަވެގެން އެ ސްކޫލުގެ

ބުނެފައިވާއިރު، އެ ތަކެއްޗަކ  ސްކޫލުން ގަނެފައިވާ  އަގަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
 އި، އެތަކެތި ްސކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަމިއްލަގޮތުން ހޯދާފައިވާ ތަކެތި ކަމަށާ ތަކެތި ނޫން ކަމަށާއި، އެއ 

އަމިއްލަ ސްކޫލުން  ބ.އަތޮޅު މަދުރަސާއަށް ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން އެ
ލިބިފައިނުވާތ  އެ ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ ނުވަސަތޭކަ ވަރަކަށް ރުފިޔާ ފަރާތަކަށް

ދ ފައިވާކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ފައިސާ  އޭނާއަށްހޯދުމަށް އެ ސްކޫލަށް ދިޔުމުން 
ފައިސާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނުމުން  ފުރަތަމަ ބުނިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މިކޮމިޝަނަށް  ގަނެފައިވަނ  ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި އޭރުހުރި
އޭނާއަށް އޭރު ޖަމާކުރުމުން އެ ފައިސާ ނުލިބޭކަމަށް އޭނާ ބުނުމުން  މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި، އޭގެ ފައިސާ، ފަރާތް

ފޮނުވާފައިވާތ އާއި، އެ ފައިސާ  މަށް ބުނެ ފައިސާ ޖަމާކުރި ސްލިޕްގެ ކޮޕ އެއްފައިސާ ޖަމާކޮށްދ ފައި ކަ އަލުން ވަނ 
ނަމުގައި ބޭންކް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެވަނަ ދުވަހު  2019މާރިޗު  19ރުފިޔާ( ޖަމާކޮށްފައިވަނ   1000/-)

އާއި، އެ އެކައުންޓަކ  މި ސްލިޕުން އެނގެން އޮތ މަ މޯލްޑިވްސްގައި އޮތް އެކައުންޓަށްކަން ފައިސާ ޖަމާކުރި އޮފް
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13އެކައުންޓް ކަމަށް އޭނާ ބުނާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ފަރާތުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އޮޅުމަކުން ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް  ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެވުނ 
ސާފުކުރިއިރު ޕްރިންސިޕަލް އެ ފައިސާ  ބުނިކަމަށާއި، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް

  މައްސަލަ.ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ސްކޫލުން ނަގައި ފައިސާ

ބ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2މި  2019، 2018މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
  ބަލާއިރު،ތުތަކަށް ފޮނުވައި ދިނުމަށް އެ މަދަރުސާގައި އެދުމުން ފޮނުވި މަޢުލޫމާ ގޭގެއާއި ކޮޓަރިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާކަން  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ އެ މަދަރުސާގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި 
 2ފަހަރު  1ދުވަހަށް، އަދި  1ފަހަރު  3ތަނެއްގެ ކޮޓަރިތަކެއް ) އެނގޭކަށް ނެތ މައާއި، ބ.ދަރަވަންދޫ

 1ފަހަރު  1އިތުރު ތަނެއްގެ ކޮޓަރިއެއް ) ދުވަހަށް(، 1ފަހަރު  1) ކޮޓަރި 5 އެހެން ތަނެއްގެ ދުވަހަށް(،
އިތުރު ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއް )ވޮލަންޓިއަރ  ދުވަހަށް(، އަދި 1ފަހަރު  1ކޮޓަރި ) 7އެހެން ތަނެއްގެ  ދުވަހަށް(،

ވޮލަންޓިއަރ  ތ އާއި،ތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދުވަހަށް( ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަން  25މަހާއި  2ޓ ޗަރެއް ބެހެއްޓުމަށް 
ކަމަށްވާތ އާއި، މަދަރުސާއާ ގުޅޭ އެކިއެކި  ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނ  އިޢުލާންކޮށްގެން ޓ ޗަރެއް ބެހެއްޓުމަށް 

 އެރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ބައިތިއްބުމަށް ކޮޓަރި ހޯދާއިރު ކޮޓަރި ނަގަނ   ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުން

ބުނެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަހު އެކަށ ގެންވާ ކޮޓަރިތައް ކަމަށް ބ.އަތޮޅު މަދަރުސާއިންކޮޓަރިތައް ބެލުމަށް 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި، މިކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  މައްސަަލ  އްކަމަށް ކަ

ރަށުން ބޭރުން  ބ.އަތޮޅު މަދުރަސާއަށް ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި
އިޢުލާނުކުރާއިރު  އަންނަ ފަރާތްތައް ބައިތިއްބުމަށް ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް 

ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި، މި  އަބަދުވެސް އެ ސްކޫލުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އެދި
މުވައްޒަފުންގެ  އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ސްކޫލުގެ 

  މައްސަލަ.މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިސްކަންދޭކަމަށް ބުނާ
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 މ އެވެ.ނިން

ކުރެވުނު ގައި  2018ޑިސެންބަރު  02ދިނުމަށް  ގދ.އަތޮޅު އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ކެންޓ ން ކުއްޔަށް
 މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު އައުމުގެ ސަބަބުން އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވުނު 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ގައި އިޢުލާންކުރުމުން 2019ފެބުރުވަރ   10އަންދާސ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް، 
ގައި އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް  2019ފެބުރުވަރ   28 އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތ  އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް 

 2019ކަމަށާއި،  ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، އެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުނިމޭ އެދިފައިވަނ  އެންމެ 
ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާތ އާއި މިއ   ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސ  އަހަރު ފެށުނުއިރު މިމަސައްކަތް ދާއިމ ކޮށް 

 ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށްވާތ  މި މަސައްކަތް ވަގުތ   ކޫލުގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންނަށް ސް
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުން  ފަރާތަކާ އަމިއްލަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

އިޢުލާނުގައި  ން ކުރިން ނަންނޯޓްކުރުމަށްބ ލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކު ބުނެފައިވާތ އާއި، މި
ނޯޓުކުރިކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ ނަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނާ މ ހާ ނަން 

 ބުނިކަމަށް ޝަކުވާގައި އޭނާ ބުނެފައިވާތ އާއި، ނަން ނޯޓުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ނޯޓުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެ މަރުކަޒުން
ހޯދުމަށް އޭނާއާ ގުޅުމުން އޭާނ  އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު، ގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާތ ލިސްޓު 

-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު ، ޝަކުވާއެއް ނޫން ކަމަށްވާތ   ބުނެފައިވަނ ، މި ޝަކުވާއަކ  އޭނާ ހުށަހެޅި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1)ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 މ އެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ގޮތުން، އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު  މި މަސައްކަތް އަވަހަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ އަދި، 
ކަމަށްވާނަމަ، ދައުލަތުގެ  ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލައި އެފަރާތަކ  ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ތަކ ފަރާ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  10.31މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 28ހޯދުމަށް  ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ކެންޓ ނުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް 
 ގެ  2019މާރިޗު  06ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2019ފެބްރުއަރ  

 ނިޔަލަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެ ސްކޫލަށް 
 ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ދެވަނައަށްވ  ދުވަހު ޙާޟިރުވެ 

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ ސްކޫލަށް ޙާޟިރުވެ ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން 
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ސެޝަން އޮތް ދުވަހު ސްކޫލަށް  ނޯޓުކުރި

 އޭނާއަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓުކޮށްފައިނުވާތ  ދިޔުމުން ބިޑުގައި
 3ކަމަށް އެ ސްކޫލުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، މ ގެކުރިންވެސް  ބައިވެރިނުވެވޭނެ 

އިޢުލާނުކޮށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ  ފަހަރެއްގެ މަތިން
ލިބޭ ގޮތުން އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ  ކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު 
ޙަވާލުކުރުމަށް އެ ސްކޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން  އްކަތް ފިރިމ ހާއަށް މި މަސަ

އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާ ނުލައި އޭނާއާ  ގެންދާކަމަށާއި، މިހާރުވެސް
މަސްދުވަސް ވެފައިވާކަމަށް ބުނާ  3ހިންގާތާ  ޙަވާލުކޮށްގެން ވަގުތ ގޮތުން ކެންޓ ނު 

 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ގައި ދެންނެވ އެވެ.މަރުކަޒުކަމަށް ގދ.އަތޮޅު އަތޮޅު ތަޢުލ މ   މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ފެންނަ

އެއަރޕޯޓްގެ  ފަރާތް،ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ ވެރިއަކަށްހުރި  ކޮމާޝަލް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ 
ވެންޑާރސްގެ އަތުން ފައިސާ  ފިހާރަތަކަށް މުދާ ސަޕްލައިކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ވެންޑާރސްއާއި ލޯކަލް ޑިއުޓ 

ބުނެފައިވ ނަމަވެސް އެގޮތަށް ފައިސާ ނަގަނ  ކޮންކޮން  ނަގަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
އެކަންކަން  ބުނެފައިނުވުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަން ހާމަކޮށްފައި ނުވުމާއި ވެންޑާރސްއެއްގެ އަތުންކަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމާިއ  އެނގޭނެ ފަރާތެއްގެ ނަންވެސް ހާމަކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު
 ގާ މައިނަރ ގްރޫޕަށް އައުޓްލެތްތައް ދ ފައިވަނ  ނެޓް އައުލެޓްތައް ހިން އެއަރޕޯޓްގައި ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް

ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު  ޕްރޮފިޓްގެ ކުޑަ ޕަސެންޓެއް އެމް.އޭ.ސ .އެލް އަށް ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް 
އްކަމާއި ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ އަދަދެ 27ޕަސެންޓާ  25ޢާއްމުގޮތެއްގައިހުރ   ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބެލިއިރު،

އެނގެން  ޕަސެންޓްކަން 28.50ޕަސެންޓާ  27.50ގްރޫޕާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނ   މައިނަރ
-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،އޮތުމުން، ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާފަދަކަމެއް ސާބިތުކުރެވެން ނެތުމުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 މ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ކޮމާޝަލް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑް )އެމް.އޭ.ސ .އެލް( ގެ 
ވަޒ ފާގައި ކުރިން  އެ ކުންފުނ ގެ  ފަރާތުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިއަކައަށް ހުރި 

ދަށަށް ގެނެސް،  ހުރިއިރު، އެއަރޕޯޓް ޑިއުޓ ފްރ  ފިހާރަތައް އޭނާގެ ބެލުމުގެ
ލޯކަލް  އެތަންތަނަށް މުދާ ސަޕްލައިކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ވެންޑަރސްއާއި

 ވެންޑަރސްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، ޑިއުޓ ފްރ  
 އަށް އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކުންފުނިތައް ވައްދައި އެފިހާރަތަކުގެ ތެރެ

 ޑިއުޓ ފްރ ގެ ލޯކަލް ، ކުންފުނިތަކުން މާލ  މަންފާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި
 ވެންޑަރސްއަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ޓ ޝާޓާއި މިނޫންވެސް އެތައް އެއްޗެއް ހޯދާފައި 

 ހިންގަން ނިންމި ފުޑް ވާކަމަށާއި، ކޮމާޝަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓުގައި 
 އެންޑް ބެވަރޭޖް އައުޓްލެޓް މައިނަރ ގްރޫޕަށް ދ ފައިވަނ  ނެޓް ޕްރޮފިޓްގެ ކުޑަ 
 ޕަސެންޓެއް އެމް.އޭ.ސ އެލްއަށް އަދި ބޮޑު ޕަސެންޓެއް މައިނަރ ގްރޫޕަށް 

  މައްސަލަ.ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ
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ވަކި ސްކޫލަކާއެކު  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުއްދަ ދިނ ،ށް ކުންފުންޏަކަ  ފަރ ދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގުމަށް
ނަމުގައި ސްކޫލެއް ރަޖިސްޓްރ   ލަންކާގެ ސްކޫލެއްގެ ން އެކުންފުނި އެސްކޫލް ހިންގާ ގޮތަށް ނޫން ކަމުގައިވިޔަސް،

 ކަރިކިޔުލަމް  އެސްކޫލްގެ  ކަރިކިޔުލަމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނ  ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވިއިރު
ދެމެދު  އެކުންފުންޏާ އެޑިޔުކޭޝަނާއި ކަމަށްވާތ އާއި، ފަރ ދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް

ފިޔަވައި އެހެން ކަރިކިޔުލަމެއް ބޭނުންކުރުން  ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެވަގުތަށް ހުއްދަ ދެވުނު ކަރިކިޔުލަމް 
ކަރިކިޔުލަމް ނޫން އެހެން ކަރިކިޔުލަމެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް  އެން އެކުންފުނި  އެކުމަނާކޮށްފައި ނުވުމާ

 ދަށުން  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ 
 ވަނަ އަހަރު  2019އެއް ންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްއި ހިންގަމުންދާ ކުންފުންޏަކުން

ކަމަށާއި،  ނަމުގައި ސްކޫލްގެ ގުޅިގެން އެ ސްކޫލަކާ  ހިންގާނ  ސިންގަޕޫރުގެ 
ގުޅިގެން  ކާ ސްކޫލަ ސްރ ލަންކާގެ  މ ގެކުރިން އެސްކޫލް ހިންގަމުން ދިޔައ 
އެއްބަސްވުން އުވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  ކަމަށާއި، އަދި އެ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ

އެއްބަސްވުން އުވޭނެ ކަމަށް  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއެކު ވެފައިވާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި އެދުމުން، ނޭޝަނަލް އިންސޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން މިނިސްޓްރ 
 ށް އެކުންފުންޏަ އްދަހު ކަރިކިޔުލަމް ބެލުމަށްފަހު، ފަރ ދިއްޔާ ސްކޫލް އެހެން ނަމެއްގައި ހިންގުމުގެ

-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ދެވިފައިވާތ ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފައިވާތ ، ޤާނޫނު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ އެކުލެވިގެންނު މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ނިންމ އެވެ.ވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގުޅިގެން ސްކޫލްގެ  ވާ ކަމަށާއި، މިކަމާއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ބައްދަލުކޮށް އެ ބަދަލު  ގައި ބެލެނިވެރިންނާ 2018ޖުލައި  21މެނޭޖްމަންޓުން 

ބުނެފައިވާއިރު ރަސްމ ކޮށް އެ  ގެނައ  މިނިސްޓްރ ގެ ހުއްދަޔާ އެކުގައި ކަމަށް
ގައި  2018ނޮވެންބަރު  07ހުއްދަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ން ދ ފައިވަނ  

އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރެވެމުންދާ  މަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިއ ކަ
އަހަރުގެ ފަހުން ފަރ ދިއްޔާ  ވަނަ  2016ކަމެއް ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް 

ގެޒެޓުން ފެންނަން ނެތް  ސްކޫލް ބިޑަށް ހުޅުވާލި އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަން 
މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް   ކޮރަޕްޝަނަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކަމުގައި 
 ނާ މައްސަލަ.ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބު 

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ތިރ ގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނ  ފާހަގަ  މި
 .ކުރެވިފައެވެ

ނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ  .1 އިދާރާއިން ފުޓްސަލް ދަ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރުމުން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވ  އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތ ، 

 2ބު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ފަރާތަކުން އަންދާސ ހިސާ 2އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ދެވަނަފަހަރު އިޢުލާންކުރުމުން 
އެވެ. ކުންފުންޏާފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގަކާއި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެ ފަރާތުންނެވެ. އަންދާސ ހިސާބު 
)އަމިއްަލ  2014/19އަނެއް ފަރާތަކ  އަމިއްލަ ފަރުދަކަށްވާއިރު އެފަރާތަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވާ

 .ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްވެސް ނޫނެވެ

ވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ދުވަހެ  35މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކ   .2
އެވެ. ނަމަވެސް، ިމ  2018އޮކްޓޫބަރު  13އެވެ. މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރ ޚަކ   2018ސެޕްޓެމްބަރު  09ތާރ ޚަކ  

މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަމަށާއި، މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުވެސް އިތުރުކޮށްދ ފައިނުވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް 

ނޑުގައި ލައިޓް  ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ފުޓްސަލް ދަ
 ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް އެފަރާތާއެކު ވެވުނު 

 ރުވެސް މަސްދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައި 3އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ 

  މައްސަލަ.ކައުންސިލުން އެފަރާތާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 4 މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ނިންމުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް ނުނިިމ  އުތ މުވަނަ މާއްދާގައި އޮންނާނެ ކަމަށް 

ފަށް ބައެއް ކަންތައްތައް ލަސްވެގެންނާއި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާ
 އެގައި  2019ޖަނަވަރ   24ކުރަމުންގެންދާތ  އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް 

 .ސިޓ އެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ އެކުންފުންޏަށްއިދާރާއިން 

ގޮތް މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ .3
ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ތިޔަ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު، މުއްދަތަށް މަސައްކަތް  4އެއްބަސްވުމުގެ 

ނުނިމެއްޖެނަމަ މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކުރެވޭ އަދަދު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  ދައުލަތުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަިދ ވަނަ  10.71މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޖޫން  14ވަނަ ނަންބަރު ) 4ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ  10.43މ ގެ އިތުރަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 22ނައުމުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ 1ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް  2018

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ބިޑް ސެކިއުރިޓ އާއި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޓެންޝަން ފައިާސ  10.68ނެތުމާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑާނެގޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ބަ ޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއި، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ކަ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  10.38ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 .ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވ މާ، މ ގެ 
މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށާއި، މި މަސައްކަތް ނިންމުން ލަސްވަމުންދާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް 10.71
)އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ  2014/19ތެރެއިން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް، މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް 
 ޤާނޫނު ނަންބަރު މަށް ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވައި މަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި ބަޔާންކުރުހޯދު
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13
 އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެްއ  3000 ވަނަ އަހަރު ބާރަށުން 2010ށް އަފިރިމ ހާ ގެ ގެ ދައްތަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު 
ގައި އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ  2019މާރިޗު  06އިދާރާއިން  ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ   53ށް އަގެ ދައްތަޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު މެސެޖުން އަންގާފައިވުމާއެކު،  އިދާރާއަށް ފޮނުވި
 ޕޮއިންޓް  25ށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުން އޭނާއައުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  އެކަމާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ

ޕޮއިންޓް ލިބޭތ ،  62ލިބޭ ފަރާތަށް  އި، ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުން ޕޮއިންޓްއުނިކުރުމުންކަމާ
-އެންޓި) 2008/13 މެނފައިނުވަނ  ކަމަށް ބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އޭނާ ހިގޯތި ލިބޭ މ ހުންގެ ތެރޭގައި 

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

ނިންމައި ގޯތި ލިބޭ  އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް
އްތަގެ ފިރިމ ހާގެ ގެ ދަޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު ފަރާތްތައް އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު 

ގޯއްޗެއް އޮތްކަމަށް ހއ.ބާރަށު  ނަމުގައި ގޯއްޗެއް ނެތްނަމަވެސް އޭނާގެ ނަމުގައި
  މައްސަލަ.އަށް ގޯތި ދ ފައިނުވާކަމަށް ބުނާދައްތައޮފ ހުން އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

198 

 ތިރ ގައި މިވަނ އެވެ.ކަންތައްތައް  މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް  ފަރާތެއް ކުރާނެ މަސައްކަތް  ވަށާފާރުގެ އަމާނާތުގެ  މަސްޖިދުލް މުންޑޫ.ލ .1

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް  އަންދާސ ހިސާބު ހޯދައި އަންދާސ ހިސާބުތައް
އިދާރާގައި  ގައި ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2018ފެބުރުވަރ   18އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން  މިނިސްޓްރ  އޮފް

އަންދާސ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު  އެދުމުން، އެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށް އަންދާސ ހިސާބު ހޯދައި 
 ފަރާތްތައްއަށް އެ ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައިވާއިރު، އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި  މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ވަނަ މާއްދާގެ  10.44ގަވާއިދުގެ  ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިވާ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  )ށ( އާ ޚިލާފަށެވެ. އެގޮތުން، އެ ލިޔުމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން  ހުށަހެޅި އަގާއި މުއްދަތު އެ ލިޔުމުގައި  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އަންދާސ ހިސާބު
ހިމަނާފައިނެތުމަކ ، އަގާއި މުއްދަތު ބަދަލުކޮށް އަލުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ މަޢުލޫމާތު އެ ލިޔުމުގައި

 .ކަމެކެވެ އޮންނާނެ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ އިދާރާއިން ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އަންދާސ ހިސާބު

މާރިޗު މަހު  2019ލ.މުންޑޫ މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ލ.މުންޑޫ  ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  

 ހުށަހަޅާފައިވަނ  އޭނާ އެސްޓިމޭޓް  ރައްޔިތަކަށް ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތަށް
ނަމުގައި ކަމަށްވ ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން އެކަމަށް އޭނާއަށް  ކުންފުންޏެއްގެ

ނުވާކަމަށާއި، އަދި ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގައި ހިމެނޭ  ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައި 
  މައްސަލަ.ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ބުނާ ޢާއިލ ގޮތުން ގުޅުންއޮތްއޭނާއާ  ދެފަރާތަކ  

199 
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ގެ ފަރާތުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނ  އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   .2
ކުންފުނ ގެ  ވެ. އެޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެ މި ބ ލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވެފައިވަނ  

ހާޒިރުވ  އެކުންފުނ ގެ ފަރާތުންކަން ނުވަތަ އެ  ފައިވާއިރު، އޭނާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޭނާ ހާޒިރުވެ 
 ކޮބައިކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އޭނާއަކ  މުންޑޫ  ކުންފުންޏާ އޭނާއާ ހުރި ގުޅުމަކ  

ނޑުގެ އެއްއޭނާއަކ  ންޑޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައ ސްގެ ދަރިއެކެވެ. އަދި މުކައުންސިލްގެ ރައ ސް  އެއްބަފާ  ބަ
ގެ ފަރާތުން ބިޑް އިސްވެ ބުނެވުނު ކުންފުނ   ބިޑްކޮމިޓ ގެ ރައ ސްވެސްމެއެވެ. މިއިން އެއް ފަރާތަކ  ބޭބެއެވެ. އަދި 

 އެހެން މ ހެކެވެ. މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑަ އަގުހުށަހަޅާފައިވަނ  އެ ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވެފައިވަނ  
ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާއިރު،  ހެޅުނު އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް ބިޑް ކޮމިޓ ންކުންފުނިންނެވެ. މި މަސައްކަތަށް ހުށަ

ކުންފުންޏަށެވެ. ނަމަވެސް، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް  އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ ވެސް އެ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުރިކަން 

ހަމަޖައްސާފައިވަނ  މަސައްކަތުގެ އަގަށް  މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް .3
އެވެ. ޢާންމު އުސޫލެއްގެ  20މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް % ، އަދ10ިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް %، %70

ނޑައެޅިފައިވާ  އަގަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެ ބަޔަށް ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ކަ
ޕޮއިންޓުގެ ބަދަލުގައި  70ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ޓް ދޭންޖެހޭއިރު، މި މަސައްކަތަށް އެންމެއެންމެމަތ  ޕޮއިން

ފަރާތަށް  އަދި އެހެން ފަރާތްފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި އެވެ. 53.8ދ ފައިވަނ  
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ެއ  20 ދ ފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ނިސްބަތުންނެވެ. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް 

ކަރުދާހުގައި  މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނ  
ޓަށް ލިބިފައިވާ ފިނިހިޔާ އިންވެސްޓްމަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ބައިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް 

މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކުރި ފަރާތް ކަމަށް  ޕޮއިންޓެވެ. އެފަރާތަކ   9ދ ފައިވަނ  
ބަލާފައިވަނ  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  ކޮމިޓ ގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. )މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބިޑް
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 ޕޮއިންޓް ނުދިނ  ކ އްވެގެންކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި  20ފަރާތަށް އެ  ޖުމުލަ މުއްދަތެވެ.( ނަމަވެސް
އުސޫލަކަށް ބަލައިގެންކަމެއް އެއްވެސް  މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި ތަޖުރިބާއަށް މިގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  ކޮން
  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިޔުމަކުން އެނގެން ނެތްކަން

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  ތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއިމި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި ފަރާ. 4
ދިނުމުން، އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބެނ  ފިނިހިޔާ  އުސޫލަށް ބަލައިގެން މި ކޮމިޝަނުން ޕޮއިންޓް

  ވަނ އެވެ.މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތް ތިރ ގައި މި އިންވެސްޓްމަންޓަށެވެ. މި

 ވަނަ 
އަންދާސ ހިސާބު  70އަގު % 20ތަޖުިރބާ % 10މުްއދަތު %  ޖުމުލަ

 ހުށަހެޅި ފަރާތް 
# 

  ރުފިޔާ ޕޮއިންޓް  ދުަވސް  ޕޮއިންޓް  ދުަވސް  ޕޮއިންޓް  ޕޮއިންޓް 

5 60.64 10.00 20 4.85 40 45.79 397,594.97 
ގްރ ންނައިޓް  

 އިންވެސްޓްމަންޓް 
1 

 2 ޝެލޮޓް މާރޓް  397,094.97 45.85 0 0.00 30 6.67 52.52 6

1 80.74 8.00 25 20.00 165 52.74 345,198.52 
ފިނިހިޔާ  

  އިންވެސްޓްމަންޓް
3 

 4 ބަނަފްސާ ލިންކް  326,541.46 55.75 45 5.45 27 7.41 68.61 3

2 75.71 5.71 35 0.00 0 70.00 260,070.00 
މޮރކޮން ޕްރައިވެޓް  

 ލިމިޓެޑް 
5 

4 67.03 5.71 35 0.00 0 61.32 296,872.00 
އެމްޒިއާ ޕްރައިވެޓް  

 ލިމިޓެޑް 
6 

 
މުންޑޫ ކައުންިސލުްނ  މި މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ އަދި ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،. 5

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ކޮމިޓ އަްށ  ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރ 
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ކޮމިޓ ން އަދި ވަކި ގޮތެްއ ނިންމާފައިނުވާކަމަްށ މިނިސްޓްރ  އޮފް  ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަެވސް އެ
  އެފެއާޒް އިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އިސްލާމިކް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ވ މާ، މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު އަންދާސ ހިސާބުތައް ބަަލއިގަތުމުގައި
ޢަމަުލކޮށްފައިވުމާއި، އަންދާސ ހިސާުބތަކަްށ  ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ާއ ޚިލާފަށް 10.44ގަވާއިދުގެ 

 މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއެކު، އެ އަންދާސ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައިވެސް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްަކތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުަމށާއި، މުންޑޫ

މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެ  ވެރިކުރައްވައިގެން އަލުން އިޢުލާންކުރާނަމަ މިމެދު
 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލު މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް  އިދާރާއަށް އަންގަވައި،

ންދާސ ހިސާބުތައް މިނިސްޓްރ  އަ އެފެއާޒް އިން ތައްޔާރުކުރައްވާ ފޮނުއްވުމަށާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހޯދާ
މިނިސްޓްރ ެގ ބިޑް ކޮމިޓ ން އަންދާސ ހިާސބުތަްއ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް ގެންނަވައިގެން

އަދި މިމަްއސަލާގައި ގައި ދެންނެވ އެވެ. އެފެއާޒް މިނިސްްޓރ  އޮފް އިސްލާމިކް އިވެލުއޭޓްކުރެއްވުމަށް
ހުށަހެުޅނު އަންދާސ ހިސާބުތައް ބަލައިަގތުމުގައި  މި މަސައްކަތަށްފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަާޔންކޮށް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމާއި، 10.44 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
އަންދާސ ހިސާުބތައް  އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއެކު، އެ

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ކޮްށ، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުަމށާއި،ބާޠިލު
މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެ  މެދުވެރިކުރައްވައިގެން އަލުން އިޢުލާންކުރާނަމަ

 އިސްލާމިކް  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލު މިނިސްޓްރ  އޮފް އިދާރާއަށް އަންގަވައި،
އެ  އެފެއާރސްއިން ތައްޔާރުކުރައްވާ ފޮނުއްވުމަށާއި، އިޢުލާނާ ުގޅިގެން ހޯދާ އަންދާސ ހިސާބުތައް

އަންދާސ ހިސާބުތަްއ  މިނިސްޓްރ  އަށް ގެންނަވައިގެން މިނިސްޓްރ ގެ ބިޑް ކޮމިޓ ން
ފައިވާ ވާހަކަ ލ.މުންޫޑ އެފެއާރސްގައި ދަންނަވާ އިވެލުއޭޓްކުރެއްވުމަށްވެސް މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް

ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނުެގ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ަނންބަރު ގައި ދަންނަވައި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ( ވަނަ ަންނބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1ަވނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މިމައްސލަ މިކޮމިޝަނުްނ  ނޑައަޅައި،ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
  ނިންމ އެވެ.
 ބައްޕަ ނިޔައުވުމާ އޭނާގެހިމެނިފައިނުވަނ   ގެ އަނބިމ ހާ ގޯތި ލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓުގައިހެޅި ފަރާތުޝަކުވާ ހުށަ

 ގެ މަންމައާއި އެ ދެމަފިރިންގެ ހުރިހާ ދަރިންގެ މައްޗަށްއޭނާ ގޯތި  ގެ ބައްޕަގެ ނަމުގައި އޮތްއޭނާ ގުޅިގެން 

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބޭތ އާއި، ގޯއްޗަށް އެދޭ  600 އޭނާއަށްރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފައިވާއިރު އެ ގޯތިން 
މުދަލުން  ނުއުފުލޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަމިއްލަ ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައިވާ މ ހުންގައި ހުންނަންޖެހޭ

 ބައެްއ ނެތުން، ނުވަތަ ލިބިފައިވާ މިފަދަ އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބިފައި 600ލިބިގެން އެފަދަ ގޯއްޗަކުން 
ބައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ބައި ދޫކޮށްލިކަމުގެ ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެ  ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެކަމަށް

 ހިމެނިފައިވަނ  ޝަރުޠު އޭނާހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން،  އޭނާދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވާކަމުގެ ލިޔުމެއް 

ށް ރަށުގައި ދިރިއުޭޅ އިތުރު ފަރާތަކައަދި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާއި މަށްވާތ  ހަމަނުވާ މ ހުންގެ ތެރޭގައިކަ
މ ހަކަށްވާތ އާއި، އެ  ޕޮއިންޓް ދ ފައިނުވަނ  އޭނާއަކ  މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ 10ހަމަޖައްސާފައިވާ  މ ހުންނަށް ދިނުމަށް 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  ލިބޭތ އާއި، ގޯތި ލިބޭ ޕޮއިންޓް 64ޕޮއިންޓް ނުދިން ނަމަވެސް އޭނާއަށް  10
 ޕޮއިންޓް ކަމަށްވާތ ، ގޯތި ލިބޭ މ ހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ 62ފަރާތްތަކަށް ލިބެނ   ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ

އަނބިމ ހާއަށް  ގެދެން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތު އަދި، ގޯތި ލިބޭ މ ހުންގެ ތެރެއިން ތ އާއި ހިމެނިފައިވާ
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން " ހިޔާ " ހިމެނިފައިވަނ  ށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އޭނާމާލެއިން ފްލެޓް ލިބޭކަމަ

ފްލެޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރާ" ހިޔާ " ކެޓަގަރ ގައި ކަމަށްވެފައި، H8ހަމަޖައްސާފައިވާ 
ނޑައެޅުމާބެހޭ ކަންތައްތަކަކ  ސަރުކާރުން އަލުން އެކަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ބަލަމުންދާ،  ކަ

ނުފެންނާތ ، ޤާނޫނު  ކަމަށްވުމާއެކު، އޭނާއަށް އަދި ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަމަށް ބެލޭނެ ކަމަކަށް ނުނިމޭ ކަންތައްތަކެއް
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 
މި މަްއސަލަ  ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިވާނަންބަރުގަ

މ ހަކާ އިނދެގެން އެ ރަށުގައި  އދ.އޮމަދޫން ޏފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް 
އޭނާގެ އަނބިމ ހާއަށް އެ  އަހަރު ވެފައިވ ނަމަވެސް އަދިވެސް 25ދިރިއުޅޭތާ 

ގޯތި ދޫކުރުމަށް އޮމަދޫ  ށުން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އދ.އޮމަދޫން ރަ
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިހާރު އިޢުލާނު ކޮށްގެން ފޯމު
ނަމަވެސް މާލެއާއި  ޕޮއިންޓްދ ، ޕޮއިންޓް ލިސްޓް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ލިބުން ޙައްޤުނޫން  ރާތްތަކާ އަދިވެސް ގޯތިހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ބައެއް ފަ
ނުފޫޒާއި ބާރު  ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ރައ ސް މަޤާމުގެ
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 އެވެ.ނިންމ 

"   3000M3 LPG Spherical Tank" ނިންމާފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޓުކުރަން ގދ.ތިނަދޫގައި
ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް، ކޮށްފައިވާ  ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅާ ކޮންކްރ ޓު

 MGPL-I/PD/2019/04 (19 ވަނަ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، އަލުން އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ ނަންބަރު 02
ބާޠިލްކޮށްފައިވަނ ، އެ އިޢުލާނުގައި ވަކި ފަރާތެއްގެ  ވަނަ އިޢުލާނު 02( އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 2019މާރިޗު 

ކިތައް ބިޑްކަން  ބިޑްތައް ހުށަހަޅަން ބުނެފައި އޮތުމުންކަމަށާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވަނ  މެއިލް އެޑްރެހަށް
ވަނައަށް  03އި، މެނޭޖަރ މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާކަމަށާ ޔަޤ ން ނުކުރެވޭތ ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް

ޕްރޮކިޔުމަންޓް  އިޢުލާނުގައި ބިޑްތައް ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވަނ  މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ ހެޑް އޮފ ހުގެ  ކޮށްފައިވާ
ބިޑްތައް، ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ  ވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 03  ސެކްޝަނަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،

މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާކަމަށާއި،  އޭނާހެދިފައިނުވާކަމަށް،  އަދި އިވެލުއޭޝަންއެއްމެމްބަރުން ހަމަނުވުމާ ގުޅިގެން 
 ( އާއި 2019ޖަނަވަރ   20)  PRO-AD/2019/001ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސް
ހުއްޓުވުމާއި  ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ކޮރަޕްޝަން 2019ފެބުރުވަރ   10) PRO-AD/2019/002ނަންބަރު 

ކުށެއްކަމަށްވާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  23ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މަނާ
ކަންތައްތަކެއް  ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށް ކުރަން އުޅުނުކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު

އިވަނ  ކޮން ފަރާތަކަށްކަން އެނގޭނޭ މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ ހުރިނަމަވެސް، ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދޭން
ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް  ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތ އާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ކުށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް

ބިޑްތަްއ އަދި އިޢުލާނުގައި ވަކި ފަރާތެއްގެ މެއިލް އެޑްރެހަށް  ތަޙްޤ ޤުގެ މި މަރުޙާލާގައި ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތ 
ނުކުރެވޭނެތ ކަމަށްބުނެ  ބުނެފައި އޮތުމުން، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވަނ  ކިތައް ބިޑްކަން ޔަޤ ން  ހުށަހަޅަން 

ބާޠިލްކުރި ކުރުމަކ  ޕްރޮކިޔުމަންޓުގެ ޢާއްމު  ވަނަ އިޢުލާން، 02ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ 
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަށްވާތ ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބަ އުޞޫލުތަކަށް ބަލާއިރު

 20ހޯދުމަށް  ޓެޑުން ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންޓެއްމޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމި
ހުށަހަޅަންދާ މ ހުންގެ  ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބިޑު 2019ޖަނަވަރ  

ނޑާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ކުންފުންޏެއްގެ  ވ ނަމަވެސް ޙާޟިރުގައި ބިޑުތައް ކަ
ނޑާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިޑު ދިއުމުން ބިޑުތައް އެވަގުތު ނުކަ ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހަޅަން
ވާކަމަށާއި، މިއ  ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު  ހުށަހަޅަން އަންގާފައި
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ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެކުލެވިގެންނުވާ    ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދެހާސް( އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި، ެއ ބިން ) 2,000 ށް ތ.މަޑިފުށިންޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަ
 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް( 10ގެ ނިޔަލަށް ) 2016މޭ  24ން ފެށިގެން  2006މޭ  25 ދޫކޮށްފައިވަނ 

 25އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު  ލާރިކަން އެ ކުންފުންޏާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް  15/-ކަމާއި، ކުއްޔަކ  އަކަފޫޓަކަށް 
ން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވަނ  މި އެއްބަސްވު އޮންނާތ އާއި ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކުން އެނގެން 2006މޭ 

ގެ  2016މޭ  24މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތު ކަމަށްވާތ އާއި ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ން  މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ން  ހަމަވެފައިވ ނަމަވެސް، މިހާރުވެސް އެ ބިމުގެ ކުލި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ނިޔަލަށް

 31އަދި ބިމުކުލ ގެ ގޮތުގައި  ތ އާއިލިޔުންތަކުން އެނގޭ އޮތ ރިޓ ން ފޮނުވާފައިވާ  ބަލައިގަންނަމުން ގެންދާކަން އެ
މަހަކަށް ) )ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ 600/-ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދައްކާ އޮތ   ގެ ނިޔަލަށް 2019މާރިޗު 

 31,268/15 ދައްކަންޖެހޭ އެހާތަނަށް  ރުފިޔާ( ކަމާއި، ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 300/-ދައްކަންޖެހެނ  
ގެ  2019މާރިޗު  31ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި( އާއެކު  ރުފިޔާ )އެއްތިރ ސްހާސް ދުއިސައްތަ

އެއްތިރ ސްހާްސ ) ރުފިޔާ 31,868/15ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދަކ   ނިޔަލަށް ކުއްޔާއި
ވާފައިވާ އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ން ފޮނު  ރަ ލާރި( ކަން މޯލްޑިވްސްއަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ފަނަ

 ގެ 2018ޑިސެންބަރު  31ތ.މަޑިފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެދުމުގެމަތިން  އަދި ގޭތ އާއިލިޔުންތަކުން އެނ
އެނގޭނޭ ތަފުސ ލު އަދަދު  ނިޔަލަށް ކުއްޔަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި އެހާތަނަށް ނުދައްކާ އޮތް ފައިސާގެ

އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން މަޑިފުށ  ކައުންސިލްގެ  ހިސާބެއް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ން އެ 
 އަދި އެ އިދާރާއާއެކު އައު އޮންނާތ އާއިފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން  އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް

ގައި  2019ފެބުރުވަރ   24މަޖައްސައިދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލެވޭނެގޮތް ހަ
ޖަވާބުދ ފައިނުވާކަމަށާއި، އެ  ނަމަވެސް އެ ސިޓ އަށް އެ ކުންފުނިން  ތ އާއިފޮނުވާފައިވާ ށް ސިޓ އެއްއެކުންފުންޏަ

ތ.އަތޮޅުއޮފ ސް  ވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޓޯލްސްއާއި 2004
ވަނަ  2011ދޫކޮށްފައިވާ ތެޔޮބިމެއް ކުންފުންޏަކަށް  މެދުވެރިވެގެން ތ.މަޑިފުށިން

ހަމަވެފައިވެފައިވ ނަމަވެސް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި،  އަހަރަށް މުއްދަތު
ވަނަ  2011އެ ބިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި،  އެފަރާތުން މިހާރުވެސް

އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ ބިާމ  ން އެ ބިމަށްއަހަރުން ފެށިގެ
މަޑިފުށ  ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގއާއި  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 
އެދުމުން އެ ބިމާ ބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އެ  ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި
 ނާ މައްސަލަ.ށް ބުއަންގާފައިވާ ކަމަ  އިދާރާތަކުގައި ނެތްކަމަށް 
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، ތ އިވާލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފަ ވިޔަފާރިކުރަމުންދާކަމަށް މަޑިފުށ  ކައުންސި ބިމުގައި މިހާރުވެސް ތެލުގެ

ަފާރުތްނ ަވިކުކުރަމާށިއ، ިބން  ްއަބްސުވްނ ައުއުނުކާރަނަމ އ  ިބްނ އ  ވަކިކުރުމަށްފަހު އެ ބިން  އ 
މެދުވެރިކޮށްގެން އެކަން ނިންމުމަށް ތ.މަޑިފުށ  ކައުންސިލްގެ  އެފަރާތުން ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ ޝަރ ޢަތް

ވަނަ  25ގެ  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ކޮ-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަންގައި އިދާރާއަށް
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި،   ނިންމ އެވެ.މިމައްސލަ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ލިބިފައި ނުވިނަމަވެސް، ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ  މި މައްސަލައާގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވި ހުރިހައި ލިޔުމެއް
 4ވަގުތަށް ބަލާއިރު،  ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ ތަރުޖަމާނު ރަސްމ ގަޑ ގައި ބޭރުގައި ހޭދަކުރި  ތެރެއިން ނ.މާފަރު 

ހަކަށް މިނިޓްކަމާއި، މިއ   30ހޭދަކޮށްފައިވަނ  ދުވާލަކު  ގޮތެއްގައި ބޭރުގައި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖް
ނޑައަޅާފައިއޮތް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަގުތުތަކުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް ހުސްވަގުތު ދިނުމަށް ގަވާއިދުގައި ކަ

ލާއިރު، ހާޒިރ ން ފެންނަގޮތާ ދ ފައިހުރިގޮތަށް ބަ  ޖުމްލަށްވުރެ މަދު ވަގުތުކޮޅަކަށް ވުމާއެކު، އިތުރުގަޑ ގެ ފައިސާ
 ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމާއި، އެ ތަފާތަކ  ހިސާބުހެދުމުގައިހުރި މުސާރަޝ ޓުން ފެންނަގޮތުގައި

އިތުރުގަޑ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓުތައް  ތަފާތަކަށްވުންވެސް އެކަށ ގެންވާކަމާއި، އެތަފާތުތައް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ
 މިއަދާހަމަޔަށްވެސް އެ ރިޕޯޓުތަކެއް ލިބިފައެއްނުވުމާއި، އިތުރުލިޔުންތައް  ނުމަށް އެދުނުނަމަވެސް ފޮނުވައި ދި 

ފާހަގަކުރެވުނުކަންކަން ދެންނެވުމާއެކު،  ހޯދިނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ ،
ޤާނޫނު ، ށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް އަންގައިއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަ އެކަންކަން ބަލައި އިދާރިގޮތުން

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

 ންމ އެވެ.ނިމިމައްސލަ 

އަދާކުރަމުންދާ  ނ.މާފަރު ޞިއްޙ  މަރުކަޒުގައި ރިސެޕްޝަނިސްޓެއްގެ ވަޒ ފާ
ބޭރުގައި ކެފޭތަކުގައި  ރަސްމ ގަޑ ގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުންދަނ  ފަރާތުން

ހަދައި އޮޅުވާލައިގެން  ކަމަށާއި، އަދި އިތުރުގަޑ ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް
ވެދާނެ ކަމަށާއި، މިއ   ވަރަކަށް އަހަރު 04ނަގަމުންދާތާ އިތުރުގަޑ ގެ ފައިސާ 

މަގުފަހިކޮށްދ ގެން  ފަރާތުންނ.މާފަރު ޞިއްޙ  މަރުކަޒު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި 
  މައްސަލަ.ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ

203 
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ކޮމިޝަނުން  އޮތުމާއެކު، ގެސްޓްހައުސްގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުން ހުއްޓުވުމަކ  މި ލިޔުންތަކުން އެނގެން
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް ހުށަހަޅައިގެން  ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ގޯތި ދިނުން ލަސްވާނަމަ އެ މައްސަލަ

އަންގައި،  ދެފަރާތަށްމަސައްކަތްކުރުމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު  އެކަމަށް ޙައްލެއް ލިބޭތޯ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 
ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސލަ  ކަ

ނޑި ހިމެނޭގޮތަށް  އިންތިހާއަށް ގޯތި ބޭނުންވެފައި ތިއްބައި ގޯތި ދޫނުކޮށް އެރަށު ތު
ކައުންސިލުން  ފާރިއަށް ދޫކުރުމަށް ފެންފުށ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަ
އަހަރަށް  50ބިމެއް  3އަކަފޫޓުގެ  5000ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން 

ގެސްޓްހައުސް  ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ ރަށުން
 ލަ.ނާ މައްސަބު ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށް

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ  ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
 އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އެންގުމުގެ މަތިން އެ އެއްބަސްވުން މިހާރު ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން  ޚިލާފުވެފައިވާތ  މިނިސްޓްރ  އޮފް

އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު އޮތުމާއެކު، 

ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮރަޕްޝަން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1ގެ )
ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސލަ  ކަ

ހޯދުމަށް ޖަނަވަރ   ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް
ކުރި ފަރާތުން އެ  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ބިޑު ކާމިޔާބު 2019

އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް  ލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިމަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ  އިޢު 
ނޑައެޅިފައިވާ  އިތުރަށް އެއްމުވައްޒަފަކު  ގަޑިއިރަށްވުރެ 8ކަމަށާއި، އެ ގޮތުން ކަ

އަހަރުން  55ބައިތިއްބަންޖެހޭނ   ޑިއުޓ ގައި ބަހައްޓަމުންދާ ކަމަށާއި، ޑިއުޓ ގައި
 55އި ބައިތިއްބަނ  ޑިއުޓ ގަ ދަށުގެ މ ހުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް

ޑިއުޓ  އަދާ ނުކުރާ  މ ހުން ކަމަށާއި، އެއްވެސް އިރަކު 2އަހަރުން މަތ ގެ 
 ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބުނާ  މުވައްޒަފެއްގެ ނަން އެ ސްކޫލުގެ ޑިއުޓ  ރޯސްޓަރގައި

 މައްސަލަ.

205 

 ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން  ޝަކުވާގައިމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ހުޅުމާލެ ކަސްޓަމްސް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ރައިޑާސް ސިނގިރެޓް ބަހައްޓާފައިވަނ  އޮންނަ 
އުސޫލަތާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިޖުރާޢަތެއް ފުރިހަމަކޮށް ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސް ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް -އިޑާސް ސިނގިރެޓް ކޭސްތައް ރ  ކަމާއި އަދި ރަ
ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ އިޖުރާޢަތެއް  އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިންވެއަރހައުސްއިން ދޫކޮށްފައިވަނ  

ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ 
ގައި ގެ ބޮންޑެޑް ވެޔަރހައުސްއެއްފައިވާ ކޮންސައިނ ރަޖިސްޓަރ  ކޮށް ސަރވިސްގައި

އެތެރެކޮށް ޑިޔުޓ  ނުދައްކައިހުރި  އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ ރާއްޖެ-ރ 
އެކްސްޕޯޓް ކުރިކަމަށް ހަދައި ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި -ރ  ސިނގިރޭޓްތަކެއް،

އެކްސްޕޯޓްނުކޮށް -ޕްރޮސ ޖަރތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެތަކެތި އެތަނުން ނެރެ ރ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ތަޙްޤ ޤަށް މޯލްޑިވްސް ކަންޓަމްސް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލު ،ފުރިހަމަކުރުމުން
 ފާހަގަވެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން ދޫކުރާ މުދާ ހުޅުލޭ އެއަރ ކާގޯއަށް ގެންގޮސް އެއަރ ކާގޯއިން 
އެ މުދަލާ ހަވާލުވުމާ ހަމައަށް، ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން އެ މުދާދޫކުރި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރު ނުވަތަ 

ތަނުގެ ވެރިއެއް އެ މުދަލާއެކު ހުޅުލޭ އެއަރ ކާގޯއަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ އެ
ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރ )އެސް.އޯ.ޕ ( ގަޔާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް 

ދި ކަސްޓަމްސް ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ގަވާއިދެއް އަދި އުސޫލެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ  އާއި އަ 
-މަސައްކަތްކުރާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ވަޒ ފާގެ ބަޔާނުގައިވެސް އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ  ރ 

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ބޮންޑެޑް ވެހަރހައުސްއިން ދޫކުރި ރައިޑާސް ސިނގިރެޓް ކޭސްތައް ހުޅުލޭ އެއަރ ކާގޯއާ 
އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ހުޅުމާލޭ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން ރައިޑާސް ސިނގިރެޓް -ނުވިނަމަވެސް، ރ  ހަވާލުކޮށްފައި

ދޫކުރި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރާއި އަދި ކަސްޓަމްސް ހުޅުމާލެ އޮފ ހުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް އޮފިސަރެއް އަދި 
 މުގެ ޒިންމާ ނަގަންނުޖެހޭކަން ފާހަގަވެއެވެ.ހުޅުލޭ އެއަރ ކާގޯގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް އޮފިސަރެއް އެކަ

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ ކަސްޓަމްސް ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން ނެރުނު ރައިޑާސް ސިނގިރެޓް -ރ 
އެ ސިނގިރެޓް ކޭސްތައް ހުޅުލޭ އެއަރ ކާގޯއާ ފަރާތުން ކޭސްތައް ހުޅުލެ އެއަރ ކާގޯއަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލުވި 

ހުޅުލޭ އެއަރ ކާގޯއަށް ރައިޑާސް ސިނގިރެޓް ކޭސްތައް ހާވާލުކުރުމާއި އަދި ރައިޑާސް  ،ކޮށްފައިނުވާކަމާއިހަވާލު 
ސިނގިރެޓް ކޭސްތައް ހުޅުލޭ އެއަރ ކާގޯއަށް ހަވާލުކުރުމާ ހަމައަށް އެ މުދަލާ ގުޅިގެން ނަގަންޖެހޭ ހުރިހާ 

 މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤުން އެނގެއެވެ.ޒިންމާއެއް ނަގަންޖެހެނ  މުދަލާ ހަވާލުވާ ފަރާތުންކަން މި 
އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ ކަސްޓަމްސް ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް -ރައިޑާސް ސިނގިރެޓް ކޭސްތައް ރ 

އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިނުވާތ  އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ރައިޑާސް ސިނގިރެޓް ރާއްެޖ -ވެއަރހައުސްއިން ނެރެ ރ  
އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނެރެފައިވާ ރައިޑާސް ސިނގިރެޓަށް -ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ރ  ށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏައެތެރެކުރި 

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓ އަށް މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަކެތި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި 
މިލިއަނެއްހާ ( ދިހައެއް) 10އެތަކެއްޗަށްވާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓ އަށް  ،ދައުރުވަމުންދާއިރު

އަދި މި މުޢާމަލާތުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ރުފިޔާ އަރާނެ ކަމަށާއި،
މިލިއަން ރުފިޔާ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ދ ފައިވާ ( ދޭއް) 2 ،އަށްސްކަސްޓަމް

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓ  ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން މިހާރު ކުރަމުންދާކަން 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓްނުކޮށް ކަސްޓަމްސް އިން ނެރެ އިމްޕޯޓް -ރ  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނެރެފައިވާ ރައިޑާސް ސިނގިރެޓް -ރ 
ޑިއުޓ އަށް މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި އެތަކެތި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މި މުޢާމަލާތުން 

)ދޭއް( މިލިއަން ރުފިޔާ  02ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އަށް ޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއޭރުގެ ކޮމި
އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް -ރައިޑާސް ސިނގިރެޓް ރ  ،ފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވ ނަމަވެސްލިބި

ކަމަށްބުނެ ހުޅުމާލޭ ކަސްޓަމްސް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން ނެރެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި 
ދައުރުވަމުންދިޔަނަމަވެސް އެކަމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްވެސް 

އުސޫލުން ބޭރުން އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައިނުވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤުން  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
އެނގޭތ  އަދި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ރިޝްވަތުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤުން 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރު މިނިވަން ފަންސާްސ  2015މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ފަންނުވެރިންގެ ހަވ ރު އިވެންޓް ފުޅަނދު ބުރެއް ސްކޫލްތަކުގެ ބްރާސްބޭންޑާއެކު ހިންގުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރ ން 

ރު ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ، އޭ އަމިއްލަ ފަރާތަކާރުފިޔާއަށް ( އަށް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ހާސް) 895,000.00
މި މަސައްކަތް  އެފަރާތާ ޚިލާފަށްކަމަށްވ ނަމަވެސް  ދާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއި ޢަމަލަކުރަމުން ދިޔަ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، މިނިވަން ފަންސާހާގުޅޭ ކަންތައް ކޯޑިނޭޓްކުރަން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
އިސްވެދެންނެވުނު މި މަސައްކަތް އަދި   ގައި ހުއްދަދ ގެންކަމާއި، 2015އެޕްރ ލް  05ވަޒ ރުންގެ ކޮމިޓ އިން 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  އިން ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ފަރާތާ 

މިނިވަން ފަންސާސް، ފަންނުވެރިންގެ ހަވ ރު އިވެންޓާ ގުޅޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި 
 .މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަނަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހޯމްއެފެއާޒަށް މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކޯޑަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށްދ ފައިވާކަމާއި، އަދި މި މަސައްކަތް 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަްށ  އިންކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އެފަރާތާ ޙަވާލު

  ދ ފައިވާ ހުއްދައަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތ އާއި،
މި މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ އެއިރު ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ވެސް، މި ފައިސާ ދ ފައިވަނ  މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ދ ފައިވ ނަމަ
މިނިސްޓްރ  އޮފް އިން ކުރުމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރ 

ނޑައެޅިފައިވާ ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ ހުއްދައަށް ބިނާކޮށްގެންކަމާއި، މިނިވަން ފަން ސާހާ ގުޅޭ ކަންކަމަކ  ކަ
ތާރ ޚްގައި ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމަށްވާތ ވެ، އެޑްވާންސް ފައިސާގެގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ދ ފައިވަނ  އެ 
މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ނިންމޭނ  އެގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދ ގެންކަމަށްވާތ  މިނިސްޓ ރިއަލް 

 މަޝްވަރާކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުވެސް އެކަމަށް އެއްބަސްވެގެންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ކޮމެޓ ގައި 
މިގޮތަށް މިނިވަން ފަންސާހާގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު

   ،ދ ފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި
ކޮށްނިންމާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް،  ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން މި މަސައްކަތްމި މަސައްކަތް 

މަސައްކަތް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން މި މަސައްކަތް ނިންމިކަން އެނގޭތ އާއި، މަސައްކަތް ނިންމިކަމަށް 
ށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަ  ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ފަރާތުން

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން މަސައްކަތުގެ ފަހު ޕޭމެންޓް ، ޙަވާލުކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމުނުކަމަށާއި
 ، ލިބިފައިވާތ އާއިދ ފައިވާނ  މަސައްކަތް ނިންމިކަން ޔަގ ންކޮށްފައިކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު

މިނިވަން ފަންސާހުގެ ކަމާގުޅޭ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ އާއިލ ، ރަޙްމަތްތެރި  މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާ 
އަދި ވިޔަފާރ ގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ 

ސައްކަތުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ހޯދާ މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅޭ މަ 
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  އްކުކުރެވޭ ފަދަ އެއްވެސް ޓްރާންސެކްޝަނެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި،ޗެކްކުރެވިފައިވ ނަމަވެސް ޝަ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ 
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފާގައިވެސް އެންގުމުގެ 

އަށް ލިބިދ ފައިނުވިނަމަވެސް، އެ މިނިސްޓްރ ގެ ޚާއްަސ އިޚްތިޔާރެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ 
ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، މިނިސްޓްރ  އޮފް 
އި ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގަ

ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް 
 13/2008ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ފަންސާސް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ނޑުގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި  އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަ
ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ޢިމާދުއްދ ން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި 

އެ ރަސްމިއްޔާތު ނިމުމުްނ އެތަކެތި އެތަނުން ނަގައިދޭނެ ފަރާތެއް   ޓަރފް ޕްރޮޓެކްޓަރ އަޅައި ރަސްމިއްޔާތަށް،
ފަރާތުން އަންދާސ   03ހޯދުމަށް އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، 

ރުފިޔާއަށް ( ދިހަ ހާސް ) 10,000.00ތް ހިސާބު ހޯދުމެއްނެތި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން އެ މަސައްކަ
ކުރުވާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރ  އޮފް   ޙަވާލުކޮށްގެން އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފިހާރައަކާ

 އެނގެންއޮތްއިރު، މަކުން ހޯމްއެފެއާޒްގެ އެއްބަސްވު
 ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް އޯމްއެފެއާޒްއިން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  މިނިވަން

ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ތިން ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މިނިވަން ފަންސާސް 

މުނާސަބާގައި ބޭއްވުނު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް  50މިނިވަން 
ކުރުމަށްޓަކައި އިމާދުއްދ ން ސްކޫލުގައި ނދާނާއި ޝަރަފުގެ ލިޔުން ޙަވާލު ހަ

ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނު ތަނުގައި ޓާފް ޕްރޮޓެކްޓަރ އެޅުމާއި އަދި އެތަކެތި 
ނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕެޓ ކޭޝް 

 .ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 10000.00އުޞޫލުން 

208 



 

206 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފާހަގަކުރުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ދަތިވާތ ވެ، މިނިވަން ފަންސާްސ 
ޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ތިންފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ފާހަގަކުރުމާ ގުޅިގެން ހޯދަން

މިނިސްޓްރ  އޮފް އޯމްއެފެއާޒްއަށް އެ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެތަކެއްޗެއް ގަތުމަށް އެންމެ 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މުދަލާ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް 

 ން އެ މިނިސްޓްރ އަށް ހުއްދަދ ފައި އޮތުމުންކަން އެނގެންއޮންނާތ އާއި،ކުސިޓ އައެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ 
މިނިސްޓްރ    ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ފިހާރައާމަސައްކަތް  އެސިޓ އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  އެ

އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއަށް ހުރަހެއްނެތްއިރު މިނިސްޓްރ  އޮފް އޯމްއެފެއާޒްއިން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  މިނިވަން 
ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާގޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުމުގެ 

 ،ބޭނުމުގައިކަން އެނގެންއޮންނާތ އާއި
ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް  ވިމައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި 

ެއ ،  ރަސްމިއްޔާތަށް ޢިމާދުއްދ ން ސްކޫލްގައި ޓަރފް ޕްރޮޓެކްޓަރ އެޅުމާއި ނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް ދިނުމަށް ބޭއްވި
ރުފިޔާ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ (ދިހަ ހާސް) 10,000.00ދައްކަންޖެހޭ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފިހާރައަށް

އިސްވެދެންނެވުނު މަސައްކަތަށް  ،ފައިސާއިން ދައްކާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވ ނަމަވެސް ޚިލާފަށް ޕެޓ ކޭޝްގެ
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ފައިސާ ދައްކާފައިވަނ  މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 

މިނިސްޓްރ   ،އެ މިނިސްޓްރ އަށް ،ކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެޓ ކޭޝް އުޞޫލްގެ ބޭރުން
ރުފިޔާގެ ކޭޝް ( ދެ މިލިޔަން) 2,000,000.00ންޑް ޓްރެޜަރ އިން ހަމަޖައްސާދ ފައިވާ އޮފް ފިނޭންސް އެ

ފުލޯޓްގެ ފައިސާއިންކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެން އޮތުމުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ، ލާޒިމް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއިޕެޓ ކޭޝްއިން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލްތަކަށް ޢަމަލުކުރަން

ޢިމާދުއްދ ން ސްކޫލްގައި ޓަރފް ޕްރޮޓެކްޓަރ އެޅުމާއި ނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން 
ރުފިޔާ، މިނިވަން ފަންސާހާ ( ދިހަ ހާސް) 10,000.00 ދައްކަންޖެހޭ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފިހާރައަށް 



 

207 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މިނިސްޓްރ  އޮފް އިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގުޅިގެން 
ރުފިޔާގެ ކޭޝް ފުލޯޓްގެ ތެރެއިްނ ( ދެ މިލިޔަން ) 2,000,000.00ހޯމްއެފެއާޒްއަށް ހަމަޖައްސާދ ފައިވާ 

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ރައިން އިސްވެދެންނެވުނު ފިހާ  ،ދެއްކުމަށް ހުރަހެއްނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި
ރުފިޔާ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ހުއްދައާއެކު (ދިހަ ހާސް) 10,000.00ދައްކަންޖެހޭ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް އޯމްއެފެއާޒްގައި ގެންގުޅެމުންއައި ކޭޝް ފްލޯޓްއިން، ނަގުދު ފައިސާއިން ދައްކާފައި 
އެފަރާތަށް އިތުރު މަންފާއެއް ލިބިފައި ނުވާތ  އާއި މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،ވ ނަމަވެސް

( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި) 13/2008ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލަ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
މ ގެއިތުރުން، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި އެކި އިދާރާތަކަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ލަވާލަމުންދާތ ، އެ ރިޕޯޓު ފަހުގެ ތާރ ޚެއްގައި އަންގަން ފެންނަ ކަންކަން ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެކު
 .ހުށަހެޅުމަށް ނިންމ އެވެ

މަސ އަށް ބޭނުންވާ އޯ ފާ.ޓ .މުންޑޫ އެސް.އްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ލމި މަ
އ  އޯލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުންކަމާއި، އެ މަޤާމަށް ޝަރުތު .ސ .ފާމަސ  އެސިސްޓަންޓް މަޤާމުގެ ޝަރުތަކ  ޖ 

ަވަނައްށ ޕިޮއްންޓ ، ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުކޮށްފައިވާއިރު ްނމ  ަމިތްނ ދ  ިއްނަޓިވުއިއްނ އ 

ްއ ަފާރތަ  ިއްނ އ  ރ  ަފާރުތގ  ތ  ްނ ަމާޤަމްށ ޭބުންނވާ ދ  ހޮވިފައިވާކަން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ށް ކަިލިބގ 
އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ( 2015ޖަނަވަރ   19)  ADM/2015/31-60އޯގެ ނަންބަރު.ޓ .ސްއެނގެންއޮތަތ ، އެ

ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ފާމަސ  އެސިސްޓަންޓްގެ މަޤާމު ދ ފައިވަނ  އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ، ހޮވާފައިވާވަޒ ފާއަށް 
ކޮރަޕްޝަން ) 2/2000ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭންކަން ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެންނެތަތ ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ( ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

މުންޑޫ ފާމަސ ގެ ފާމަސ  އެސިސްޓަންޓެއްގެ ވަޒ ފާއަށް ފަރާތެއް ހޯދަން .ލ
ރާތްތައް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް ފާމަސ  ކޯސް ހަދާފައި ތިބި ފަ

އެފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއަށްވެސް ނުކިޔާ އެ ވަޒ ފާއަށް  ކުރިމަތިލާފައި އޮއްވާ 
ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ފާމަސ ކޯސް ނުހަދައި ހުރި އަދި ބޭސް ދޫކުރުމުގެ 

ދިޔައ  އެފަރާތުން  ތަކަށްކަމަށާއި، ވަޒ ފާ ދިންއިރުހުއްދައެއްވެސް ނެތް ފަރާ
ސްވެފައިނުވާ އޮންލައިންކޮށް ފާމަސ ކޮށް ހަދަމުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ފާ

 2ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ އަތުގައި ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަވެސް ނެތްއިރު 
 .އަހަރުވުމުން އޭނާ ދާއިމ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008: މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު

ޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙް  3ގެ (ހ)
 .ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ( 2017ޖަނަވަރ   4)  HDC(161)-EM/IU/2017/1ނަންބަރު

ބިމެއް އެއްވެސް /ގޯތި ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ގޯއްޗެއް 32ފިޔަވަހިން ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ވިއްކާފައިވާ 
މި ކޮމިޝަނަށް  ންފަރާތަކަށް ވިއްކާފައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދ ފައިނުވާނެކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނު 

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ، މާގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ބެލިބެލުމުންނާއިމަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ އާއި، މި ކޮމިޝަނުން ކަ
ފިޔަވައްސަށް ގޮސް ބެލިބެލުމުންވެސް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު އެއްވެސް 

އިވާކަން އެނގެން ނެތްހިނދުގައްޔާއި، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިނުވާކަމަށް ބިމެއް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފަ/ފަރާތަކަށް ގޯތި 
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާހިނދު

ސަލައިގައި، ކޮރަޕްޝަން ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައް
ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި  2/2000 ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 13/2008ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ޤާނޫނު

 .ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ

ދާދިފަހުން ހުޅުމާލެއިން އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުން ގޯތި ވިއްކުމަށް ހައުސިންގ 
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންތަކެއް މިނިސްޓްރ ން ހުޅުވާލި ހުޅުވާލުމަކ ، 

ގޯތިތަކެއް ނަގާފައިވާތ  އެކަން ލ ގަލައިޒް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ 
 .މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑުގައި ލެޑް ފުރުމާގުޅިގެން ގަ  ލޮޅު ރަސްމ  ދަނޑުގައި ބޭއްވުނު މިނިވަންދުވަހުގެ މެއިން އިވެންޓަށް ގަލޮޅު ދަ
 826,111.00ސްކްރ ން އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި، ނެގުމަށްފަހު އެހެންތަނެއްގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ  ރުފިޔާއަށް ކުރުމަށް ( އަށް ސަތޭކަ ސައްބ ސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ އެގާރަ )
ހަދައިގެންކަމާއި،  މެއްމަސައްކަތު އެއްބަސްވުދެމެދު  އާޒާ އެފެޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ކުންފުނިން މި މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނ  
 ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތ އާއި،ކޯޓޭޝަނަކަށް 
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި  އެ ކުންފުންޏާމި މަސައްކަތް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސ  ހިސާބުތަކައް ބަލައިގެން ނޫންކަމާއި، ިމ 
އަށްވާ ފައިސާ އަދާކޮށްފައިވަނ  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  50% އަގުގެ ޖުމްލަ  މަސައްކަތުގެ

އަތްމަތ  ފައިސާއިންކަމާއި، އަދި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދ ފައިވާކަން 
 ތަޙުޤ ޤަށް އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް،
އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ  27އިން  25އި މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލަ

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޕެޓ ކޭޝް ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށާއި ތިން 
ލާއި ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މުދަ 

ދ ގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ  50%ދެއްކުމުގައި އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަގުގެ 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާކަން އެނގެން  އިންމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ 

ގަލޮޅު ރަސްމ  ދަނޑުގައި   ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކ   ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ އިސްވެދެންނެވުނުއޮތުމުންނާއި، 
ބޭއްވުނު ރަސްމ  އިޙްތިފާލަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތަކަށްވެފައި މި މަސައްކަތް 

އިން ދ ފައިވާ ހުއްދަތަކަށް ކުރުވާފައިވަނ  އިސްވެ ދެންނެވި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ސިޓ 
 ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތ އާއި،

ގޮތުން ރަސްމ  ދަނޑުގައި ހުރި ސްކޯރ ބޯޑާއި އިޝްތިހާރު ބޯޑާއި އަދި 
ޓްވިވިޝަން ބޯޑު ވަކިކޮށް ނަގާ ޓާރފް ދަނޑަށް ގެންދިޔުމަށާއި މިނިވަން 

ނޑުގައި ލެޑް ސްކްރ ން އި ންސްޓޯލް ދުވަހުގެ މެއިން އިވެންޓަށް ގަލޮޅު ދަ
ކުރުމާއި، ނެގުމަށްފަހު އެހެން ތަނެއްގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން  739211.00
 .އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތާރ ޚަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް އެނގޭތ އާއި މި 
ޒުގެ މުވައްޒަފަކާ ހިއްސާދާރަކާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނ ގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

، އާއިލ ، ވިޔަފާރ ގެ ނުވަތަ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ބޭންކް 
ވިފައިވ ނަމަވެސް ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ އެއްވެސް ޓްރާންސެކްޝަނެއް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ހޯދާ ޗެކްކުރެ 

  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

މި މަސައްކަތް ކުރުމަްށ  ،އްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވ ނަމަވެސްގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވަ
ޙަވާލުކޮށް މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ  ،ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަޜ ގެ ހުއްދައަށް ބިނާކޮށްގެންކަމުން
ޢަމަލަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ 

އިތުރު  ހުރަހަކަށްވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި
ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008ހެއްކެއް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25
ނޑައަޅައި، މި މަ  .އްސަލަ ނިންމ އެވެއެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މ ގެއިތުރުން، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި އެކި އިދާރާތަކަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
އަންގަން ފެންނަ ކަންކަން ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލަމުންދާތ ، އެ ރިޕޯޓު ފަހުގެ ތާރ ޚެއްގައި 

 .ހުށަހެޅުމަށް ނިންމ އެވެ

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ  2019މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
މަޖިލ ސް އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން އެފަދަ ވާހަކައެއް 

ތިނަދޫ .ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ގދ 2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ 
ފެބްރުއަރ   25ފަރާތުން ވާދަކުރާ ފަރާތަކުން  ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްގެ އުތުރުދާއިރާއަށް 
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އި، އަދި އެފަދަ އިބާރާތަކުން ބުނެފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާ
މ ސްމ ޑިޔާގައި ދައުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެފަދަ ޕޯސްޓަރތައް ތައްޔާރުކޮށް، މ ސްމ ޑިޔާގައި 
ޙިއްޞާކުރުމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ދައުރެއް ނުވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1އަށް ( އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) 11/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/2018
 12އަދި   11ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  74ވަނަ މާއްދާއިން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  31ގެ ( ޤާނޫނު

ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލަ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ 
 .ނިންމ އެވެ

 19ތިނަދޫގައި އޮތް ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަމުން .ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ގދ 2019
ވަނަ މަޖިލ ހަށް އޭނާ އިންތިޚާބު ކޮށްދ ފިނަމަ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން 
ޑައިވިންގކޮށްގެން ޙާލަތު ގޯސްވާ މަސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 
 ޑ ކޮމްޕްރެޝަން ޗެމްބަރއެއް ތިނަދޫގައި ޤާއިމްކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް 

 .މައްސަލަ ބުނާ

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓ  .މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރ
 GS57/2013/04ގައި ކުރި އެ ސްކޫލުގެ ނަންބަރު  2013ޖެނުއަރ   20ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ފަރާތަކުން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މި  11ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް،  12އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
 10%މާކުސް، ޚިދުމަތަށް  75%ގައި އަގަށް ' މާކުސް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލް'އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢާންމުކުރި 

މާކުސް ދެވޭނެކަމަށް  05%މާކުސް އަދި ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކަށް  10%މާކުސް، ތަޖްރިބާއަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ 

ގައިވާ ' މާކުސް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލް'އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ން މާކުސް ދ ފައިވަނ  އިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކުރި 
 މާކުސް ދ ފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން މަޝްވަރާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާހިނދު، އެގޮތަށް

ނޑައަޅާ އަދި އެ އަގުތަކަށް ވަކި މާކުސްތަކެއް ދޭގޮތަށް ނިންމައިގެންކަމަށް މި  ކުރުމަށްފަހު ވަކި އަގުތަކެއް ކަ
  މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު، 

ގައި ބަލާފައިވަނ ، ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކ  މަސައްކަތް ކުރެވޭ ވަރުގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ން މާކުސްދިނުމު
އެކަށ ގެންވާ އަގެއްތޯކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެކަށ ގެންވާ އަގަކ  ކޮބައިތޯ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ 

ނޑައެޅުމަށްފަހު މާކުސްދިނ ކަމަ  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ށާއި، ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން އެކަށ ގެންވާ އަގެއްކަ

އިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓަ.ރ
މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނ ، ދ ފައިވާ މައުލޫމާތާއި  އިއުލާނާ ގުޅިގެން، އެ

 .ޚިލާފަށް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މިގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަންކުރ  ކުޑައަގެއްގައި މަސައްކަތް 

ން، އަގުކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެކިއެކި މައްސަލަތައް ދިމާވެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމު
ހުއްޓިދާނެތ ، އެފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވިޔަނުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކަށ ގެންވާ އަގެއް 

ނޑައެޅުމުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ތަންތަނުގެ އަގުތަ  ކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ކަ
އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ މަޝްވަރާތައް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނުހުންނާނެކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް 
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާހިނދު، މި މަސައްކަތް ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން 

ބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލާގައި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ޘާ
ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވެން  2/2000ނަންބަރު 

( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ (  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަން-އެންޓި) 13/2008ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( 1)ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 13/2008: މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3ގެ (ހ)
 .ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤު މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުން، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން މި 
 .ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުޅުލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި 
ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މ ހުންގެ އަތުން ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން ނެގޭ ފައިސާއާއި 

ބޮޑު ތަކެތި އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގައި އިހްމާލުވާ ކަމަށާއި، އަގު
ފުރައިގެން ދާ މ ހުންގެ ފައިސާ ނުލިބި ފުރައިގެންދާން ޖެހޭކަމަށާއި، އަދި 
އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ވިޔަފާރިކޮށް ޑޮލަރު ގަނެ 
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ކުން ތިޖޫރ ން ފައިސާ ގެއްލިފައިވ ނަމަވެސް، ވިއްކާ ހަދާ ކަމަށާއި، ބޮޑެތި ޢަދަދުތަ
ތަޙްޤ ޤު އިދާރާއަކަށް އެންގުމެއްނެތި މައްސަލަ ފޮރުވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަން 
ހިނގާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވ  ނަމަވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތ ، މިކަމުގައި 

 އިވާ މައްސަލަ.އިހްމާލްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް 
ކޯޕަރޭޝަނުންގެ ދަށުން ހިންގި ގއ.ކޮލަމާފުށި ޞިއްޙ  މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ފަރާތަކުން  06ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 2011 އެޕްރ ލް  28އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް 
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ގއ.ކޮލަމާފުށި ޞިއްޙ  މަރުކަޒުންނާއި އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް 

އެ ވަޒ ފާއަށް އެދި ، ކޯޕަރޭޝަންއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ޝ ޓުތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް
ތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލިޔުންތަކާއި އިންޓަރވިއު ޝ ޓްތައް ކުރިމަ

ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ  އަޕަރ ސައުތު ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގއ.ކޮލަމާފުށި 
ރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކުގެ އެވަރޭޖް ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ

މާރކްސް ޝ ޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކަށް މަރކްސް ދ ފައިވާ ގޮތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން 
 ނެތުމުންނާއި،

 އިފަރާތާގއ.ކޮލަމާފުށި ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ނަގާފައިވާ 
އަޕަރ ސައުތު  ގެއޭރު ،އާއި އަޕަރ ސައުތު ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެއޭރު

އާއިލ  ތިމާގެ ކަމުގެ ނުވަތަ ރައްޓެހި އާ ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
ގއ.ކޮލަމާފުށި  ،ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް ނޯންނަކަމަށް މި މައްސަލައިގެ 

ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި 
 2/2000 ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 03ގުޅިގެން އިވެލުއޭޝަނުން 

 2011ފުށ  ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަނަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ބޭނުންވެގެން ކޮލަމާ.ގއ
ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 

ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް އެ މަޤާމު  ލޮމާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްތެރޭގައި ޑިޕް
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފަރާތަކަށް  ދ ފައިވަނ  އޭލެވެލް ހަދާފައިވާ 
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)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވުމުގެ ފުރުސަތު 
އޮތް ނަމަވެސް، އެފަރާތަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދ ފައިވަނ  ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 13/2008 ންބަރުސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮލަމާފުށިން .ވަނަ އަހަރު ގއ 2018މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ވަކ ލުންގެ ހުރުމުގެ އިންތިޒާްމ  18ވިލިނގިއްޔަށް އައި .މ ހުންގެ ވަކ ލުންގެ ގޮތުގައި ގއ 18ހައްޔަރުކުރެވުނު 

އަތޮޅުގޭގައިކަމަށް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް .ހަޖައްސާފައިވަނ  ގއ
އަތޮޅުގެއިން ދޫކޮށްފައިވަނ  އެހެން .ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަރާތްތަކަށް ގއ ސިޓ އެއްގައިފޮނުވާފައިވާ 

 10އި، އެފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކޮޓަރި ކުއްޔަށްދޫކުރާ އުސޫލުން ކުލި ނަގައިގެންކަމާ
ގައި  2018ސެޕްޓެންބަރު  20ރުފިޔާ ( ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ) 5,500.00ކޮޓަރ ގެ ކުއްޔަށްވާ، ޖުމްލަ 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި،
ވިލިނގިއްޔަށް ދިޔަ ވަކ ލުން، .މ ހުންގެ ވަކ ލުންގެ ގޮތުގައި ގއ 18ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރެވުނު .ގއ 

ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު، އެފަރާތްތަކަށް މި  05އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯންޗުން .ގއ
ދަތުރުތައްކޮށްދ ފައިވަނ ، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދަތުރުތައް ކޮށްދިނުމަށް 

ނޑައަ  17,200.00ޅާފައިވާ ރޭޓުންކަމާއި، އެފަރާތްތަކަށް ކޮށްދ ފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ ކަ
ރުފިޔާ، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަން އެ ( ސަތާރަހާސް ދުއިސައްތަ)

 އެނގެންއޮތަތ އާއި،ބިލަކުން ކައުންސިލްގެ 
ވަކ ލުންގެ  18ވިލިނގިއްޔަށް އައި .މ ހުންގެ ވަކ ލުންގެ ގޮތުގައި ގއ 18ޔަރުކުރެވުނު ކޮލަމާފުށިން ހައް.ގއ.3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ .ހުރުމުގެ އިންތިޒާމާއި، އަދި އެފަރާތްތަކުން އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށަށް ކުރި ދަތުރުތައް، ގއ

މ ހުންގެ ވަކ ލުންގެ ގޮތުގައި  18ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރެވުނު .ގއ
އަދި  ވަކ ލުންގެ ހުރުމުގެ އިންތިޒާމާއި، 18ވިލިނގިއްޔަށް އައި .ގއ

އަތޮޅު .އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށަށް ކުރި ދަތުރުތައް، ގއއެފަރާތްތަކުން 
ކައުންސިލްގެ އިދާރައިން އެއްވެސް އަގަކާނުލައި ހަމަޖައްސާދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެއްވެސް ކިތާބ  އަދި ޝަފަހ  ހެއްކެއް އިދާރައިން އެއްވެސް އަގަލާނުލައި ހަމަޖައްސާދ ފައިވާކަން އެނގޭނެ 
މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެން ، ނެތަތ 

( 1)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ  .ކަ

ޖިނާޢ  ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި  ،މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު
އަހަރަށްވުރެ ގިނަ  08ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ އާއި، އަދި މި މައްސަލައިގައި ބުނާ ކުށް ހިންގާފައިވާތާ މިހާރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  61)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު(ގެ  9/2014ދުވަސްވެފައިވުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ގައިވާގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭނެތ (1)

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ 
 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، ނޑައަޅައިމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ކުޅިވަރު 
ކުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރ ގެ 
ގާ އިސްފަރާތަކުން ހިންގާ ޖަމާޢަތަކަށާއި އެފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ހިން

ޖަމާޢަތަކަށް ފައިސާ ދ ފައިވާކަމަށާއި، އެ ދެ ޖަމާޢަތަކ  'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމި 
ޖަމާޢަތެއްކަމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެ ކުޅިވަރު މަޖިލ ހުގައި' ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިނުވާ 

ފައިސާ  ޢަތްތަކަށް ޤައުމ  ކުޅިވަރު މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް މިފަދަ ޖަމާ
ޑައަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނ  އޭރު ހުންނެވި ދޭނެ އުޞޫލެއް ކަނ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއްގެ އެންގެވުމަކަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެއްފަރާތަށް 
 000.00،50)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އަދި އަނެއް ފަރާތަށް  75,000.00

 .)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގދ.ގައްދޫ ޞިއްޙ  މަރުކަޒުގެ އިމާރާތަށް 
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާންކޮށް، އަންދާސ ހިސާުބ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ އިތުރުކުރެވުނު ބައިގެ މަސައްކަތް 

 ހުށަހަޅާފައިވާތ ކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އަދި އިތުރަށް ކުރެވުނު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު
 އެފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ކުރުވާފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތްގެ ހުއްދަ ލިބުމުންކަން މަސައްކަތްތައްވެސް

ންގާ ފިހާރައަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގދ.ގައްދޫ ޞިއްޙ  މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުދާ  އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުން ހި 

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ގައްދޫ 
ސ ނިއަރ  ،ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އިސްވެރިޔާޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ ފައިސާ 

ފިރިކަލުންނަށް ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ މަރާމާތުގެ  ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޙަވާލުކޮށް މާލެއިން  ދޭ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ފިރިމ ހާއާމަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް 

ޞިއްޙ މަރުކަޒަށް ގަނެފައިވާ ބައެއް މުދާ ބޮޑު އަގުގައި ގެނެސް އެ ބިލްތަކަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅުމުން  ،ގަނެފައިވ  ނަމަވެސް، އެ މުދާ ގަނެފައިވަނ  އެހެން ފިހާރަތަކުން އަގުބެލުމަށްފަހު
އަދި އެ ފިހާރައިން ގަތް މުދާ ޞިއްޙ  މަރުކަޒަށް ، ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި

އަހަރަށްވުރެ  08ޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މި މައްސަލާގައި ބުނާ ކަން ހިނގާފައިވާތާ މިހާރު ލިބިފައިވާކަން ތަޙް
ގިނަ ދުވަސްވެފައިވުމުންނާއި، ޖިނާއ  ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، ކަ

 .ޞިއްޙ މަރުކަޒުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޕްރޮވިންސް އޮފ ސްތަކާއި އަތޮޅު
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް  ،އޮފ ސްތަކާއި ރަށު އޮފ ސްތަކުގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

އެފެއާޒްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިންގައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގަކަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް 
ބާޠިލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން ޕްރޮވިންސް އޮފ ސްތަކަށާއި އަތޮޅު އޮފ ސްތަކަށް އަދި އަތޮޅު 

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހދ.ރަށު  ،ދެފަހަރަކު އަންގާފައިވ ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް
އޭރު ހދ.ނޭކުރެންދޫ  ،ގައި ކަމަށްވެފައ2012ިކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް އެކަން އަންގާފައިވަނ  އޮގަސްޓު 

ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ކުޑަ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއެކު އޮފ ހުގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމަށް 
ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވާތ އާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިންގައިވާ އަގަށްވުރެ 
ބޮޑުކޮށް ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކ  އެދުވަސްވަރު އެހެން 

ވެފައިވާ މައްސަލެއްކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފެކްސް މެސެޖުތަކުން އޮފ ސްތަކަށްވެސް ދިމާ 
އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތ  ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢ  ކުށެްއ  08އެނގޭތ އާއި މި މައްސަލައަކ  

 ،ންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތަތ ސާބިތުކުރެވޭނެ މައްސަލައަކަށް ނުވާތ އާއި މަދަނ ގޮތުން ބަލާއިރު ދަޢުލަތަށް ލިބެ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 
ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ،ކަ

މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެނގެނ  ބ.މާޅޮހުގައި ޕްރ  ސްކޫލް އިމާރާތްކުރަން ނިންމާފައިވާ ބިން )ބ.މާޅޮހު އޮފ ސް ކުރިން ހިންގި 

ޔާއަށް ދ ފައިވާ ބައު އިންޖ ނުގޭ ބިން ޕްރ  ސްކޫލް ޢިއްޖަމް ޝަކުވާގައި ބުނާ ،ޢިމާރާތް( ބިމުގެ ބަދަލުގައި
އެ ބިން  އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ،ހުއްދަދ  ،ގެން ބ.މާޅޮސް އަތޮޅު އޮފ ހުގައި އެދުމުންއެޅުމަށް ބޭނުންވެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ކުރ ގެ ބ.މާޅޮހު އޮފ ސް ކުރިން ހިންގި  ،ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި ކުރިން ޕްރ  ސްކޫލް އެޅުމަށް ކަ
އޮފ ސް ހެދުމަށް ދ ފައިވާކަމެވެ. މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްވާކަމަށް  އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށްބިމުން ބައެއް 

 08މި މައްސަލައަކ   ،ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތުން އެނގެންނެތަތ އާއި
 ،ވޭނެ މައްސަލައަކަށް ނުވާތ އާއިއަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތ  ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢ  ކުށެއް ސާބިތުކުރެ 

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގޮތުން ބަލާއިރު ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތަތ  މަދަނ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައިމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެ  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ،ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބ.މާޅޮހު އޮފ ސް ކުރިން ހިންގި ޢިމާރާތް ހުރި ބިމުގައި ޕްރ ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް، އެރަށު  ޖަމްޢިއްޔާއަކާ މާޅޮހު ކައުންސިލަރާ އޮންނަ  ކަ

އެޅުމަށްޓަކައި އެފަރާތަށް އެ ބިން  ގާތްކަމަކުން އެޖަމްޢިއްޔާގެ އޮފ ސް
 .ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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)ތިނެއް( އަދި  03މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ 
ވެސް ބާވަތެއްގެ )ހައެއް( ބުރ ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެއް 06

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓ ރިއަލެއް ގަނެފައިނުވާކަމާއި، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 
ބޭނުންވާ އެންމެހާ ސާމާނު ގަނެ ހޯދާފައިވަނ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ 

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، އެއް
ސައްކަތަށް ހޯދާފައިވާ އެއްވެސް ސާމާނެއް )ހައެއް( ބުރ ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަ 06)ތިނެއް( އަދި  03

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ދޫނުކުރާކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ކަމަކަށް އެދިފައިވެސް ނުވާކަމަށް މި 

ބުރ ގެ އިމާރާތް ހެދުމަށް ގަތް މުދާތައް  6ބުރި އަދި  3ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ 
ހުޅުމާލޭގައި ގެ ރކުންފުނ ގެ ކުރ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ ބޭނުންކޮށްގެން އާސަންދަ 

 .ހުންނަ ގެސްޓްހައުސް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

"ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ގައި ބުނާފަދަ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެ   ވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 11/2008)ޤާނޫނު ނަންބަރު  4/2018މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާއިން  31ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  1)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އަށް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ރިޝްވަތުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  74އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 
ވޭނެ ވަރަށް އެކަށ ގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުންޢަމަލެއް 

 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، ލިބިފައިނުވާތ 

ނޑު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ ފުޓްސަލް  މ.މުލ  ފުޓްބޯޅަދަ
ނޑުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  ދަ

 .ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތުންފަރާދިއްގަރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ 
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 11/2008)ޤާނޫނު ނަންބަރު  4/2018މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާއިން  31ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  1)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އަށް 

 ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ރިޝްވަތުގެ  ވަނަ 12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  74އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 
ކުރެވޭނެ ވަރަށް އެކަށ ގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތު  ޢަމަލެއް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕާޓ ގެ ރައ ސް

 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، ލިބިފައިނުވާތ 

އޭޕްރ ލް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބާ  2019
 އެ ޕާޓ ގެ ބާއްވަމުންދާ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާތަކުގައި ސިޔާސ  ޕާޓ އަކުން ދިމާކޮށް 

ވެރިކަމުގައި ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް  ގެމިހާރުގެ ރައ ސް 
 އެދުނު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ބުނަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ 

 4000ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ނުލިބޭ 
އޮފ ހުން އެ ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި އެ ޕާޓ ގެ މ ހުންގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، 

 .ފްލެޓް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤ ންކަން ދެމުންގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤު ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް  ،ންތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަ
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ.   ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތ 

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ގޯތި، އޭނާ އިންޑިޔާ މ ހަކާ އިނދެގެން އިންޑިޔާގައި 
އެހ ގައި ޢާއިލާ ގޮވައިގެން ވަރަށްގިނަ އަހަރުވަންދެން އުޅެފައި، ދައުލަތުގެ 

ގޯތި އެހެން ފަރާތަކަށް  ވަނަ އަހަރު އެނބުރި ރާއްޖެ އައިއިރު އެ 2006

224 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭނާގެ  ކޮށްދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންރަޖިސްޓަރ 
އެއްވެސް ގޯއްޗެއްނެތި އާއިލާ އުޅޭނެ ތަނެއް ނެތިފައިވާތ  އއ.ތޮއްޑޫ ދަފްތަރުގައި 

ޢާއިލާއަކ  ދައުލަތުން އުޅޭނެތަނެއް ދައްކަންޖެހޭފަދަ  އެ ސާފައިވާ ކަމަށާއި،ޖައް
މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް  ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިވާ ބަޔަކަށްވާތ ، އެ

މައްސަލަ ވަރަށް ސ ރިއަސްކޮށް  ކޮމިޝަނުން އެ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން
ކޮމިޝަނުން އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލަރުންނާ  ބަލަންފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ
ގެ ނިޔަލަށް  2012އޯގަސްޓް  31، ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އެޢާއިލާއަށް ތޮއްޑޫއިން ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އެންގުމާ 
ދަރިންގެ ތެރެއިން  09އިސްވެދެންނެވުނު އަމިއްލަ ފަރާތުގެ   ގުޅިގެން،
ދިނ  ތޮއްޑޫއިން ގޯތި  ގޯތި  ގޯއްޗެއް ވަކިކޮށްދިންނަމަވެސް އެދަރިއަކަށް

ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ކަމަށްވެފައި، އޭރު ރަށުގެ ރައްޔިތުންވެސް  18ދޫނުކުރާތާ 
ރައްޔިތުން ނިކުމެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ، ތިބ  ގޯތި ލިބުމުގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމުން
 ވަމުން ދިޔައ  އޭނާއަކ  އިންޑިޔާއިން ބަންދުކުރި ކަމަށާއި، އަދި އެމ ހުން ގޮ 

އެއަށްފަހު ، އައިސް ހުރި މ ހަކަށްވެފައި އޭނާއަށް ގޯތި ދޭންނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި
ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެފަރާތްތަކުން 

ބައްދަލުވުމެއް ޑިމާންޑްކުރުމާ ގުޅިގެން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްލި 
ބޭއްވުމަށްފަހު، އޭނާއަށް ތޮއްޑޫއިން ދިން ގޯތި ކެންސަލް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 
ގެ ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ދިން ގޯތި ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު، ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް

ފަހަރެއްގެ މަތިން ގޯއްޗަށްއެދި ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާފައި  3އިދާރާއިންވެސް ކުރިން 
އިވެލުއޭޓުކޮށް އަވަހަށް ގޯތި ދޫކުރަން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ  ހުރި ފޯމުތައް
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ކޮރަޕްޝަން -ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި އެންޓި
ކޮމިޝަނުން އެކަން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސްއަށް ހުށަހެޅި 

ބޮޑަށް ބާރުއަޅަނ  އެ  މައްސަލަ އަދިވެސް ނިމިފައިނުވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނުންވެސް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް -މައްސަލަ ހިފައިގެން ކޯޓަށް ނުވަތަ އެންޓި 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަކ ، ރަނގަޅަށް ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ މ ހަކަށްވެފައި 
ރާއްޖޭގެ ޝަރުއ  ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ހިފައިގެން އެގޮތަށް އުޅުމަކ  

 މަކަށްވާތ ، ކުރިޔަށްދާންވ  ގޮތެއްނޭނގި ކަންބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި،ވަރަށް ދަތިކަ
އެހެންކަމުން އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 
ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމަށްފަހު 

އްޤުން މަހުރޫމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ އެގޯތި ކެންސަލްކޮށް އޭނާގެ އެ ޙަ
 މައްސަލަ.

ނޑުގައި ޓަރފް އެޅުމުގެ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދ.މ ދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ
ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބަށް އިޢުލާންކުރި ތާރ ޚުގެ  2019މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  
ޤާނޫނ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި، އަދި އެ  ކ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަކުރިންކަމަށްވެފައި، އޭރު 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ދ.މ ދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރެއްގެ 2018މަސައްކަތްކޮށްދ ފައިވަނ  
)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  11/2008)ޤާނޫނު ނަންބަރު  4/2018ޙައިޞިއްޔަތުންކަމަށްވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއިން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  31ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  1ޤާނޫނު( އަށް 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ރިޝްވަތުގެ  12ވަނަ ނަންބަރު އަދި  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  74ޤާނޫނުގެ 

 މަށް ނުބެލެވޭތ ، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.ޢަމަލެއް މި މައްސަލާގައި ހިންގާފައިވާކަ

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ  ދ.މ ދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ މިހާރުގެވެސް އެ 
ކުރ  ދައުރުވެފައިވާ ވަޢުދެއް ފުއްދުމަށްކަމަށް ބުނެ ދ.މ ދޫ   މެމްބަރު ލ ހުގެމަޖި

ނޑު އެއްވަރު ކުރު މަށް ބޭނުންވާ ވެލި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ކާޕެޓް އެޅުމަށްޓަކައި ދަ
ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދ.މ ދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި 

 އުޅަނދުފަހަރު އެ ސަރަޙައްދުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑ ގައި ބެނާ ހަރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި  އޮކްޓޯބަރު  11މުވައްޒަފުންނާއި ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން މަގުބައްތި ހޮޅިދަ
ގައި އުޞޫލެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އަދި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ  2016

ނޑ ގައި  ބެނާތައް ހަރުކޮށް ދ ފައިވަނ  އެ އުޞޫލާފަރާތުގެ  އެއްގޮތަކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މަގުބައްތި ހޮޅިދަ
ނޑިޑޭޓުންނަށްވެސް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދ ފައިވާކަން  02ބެނާ ހަރުކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ  ކެ

ނޑިޑޭޓްވެސް  02ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މ ގެ އިތުރުން، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ  ކެ
ކާފައިވާކަން އެނގޭތ އާއި، އަދި ކެނޑިޑޭޓުންގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށާއި އަމިއްަލ ދައް

ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ބެނާ ހަރުކޮށް ދ ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް "ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ގައި ބު 2000/2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނެތަތ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.

ޚިލާފަށް އެތަނުގެ އުޅަނދުތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ 
ކެމްޕޭން ފަރާތެއްގެ ންތިޚާބުގައި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޖިލ ހުގެ އި

 .ޕޯސްޓަރ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް މެނޭޖިންގ  ގއ.ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒްމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 ފިހާރައިގެ ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ގއ.ކޫއްޑޫ ބުނާ ޝަކުވާގައި ކަމަށް މަސްލަހަތު އޮންނަ ގެ ޑިރެކްޓަރ

 ،ފިޝަރ ޒް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ކޮއްކޮ ހިމެނޭކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް
މެނޭޖިންގ ސް މުޢާމަލަތެއްގައި ގއ.ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ ކޭ.އެފް.އެމް ފިހާރައަށް މުދާގަންނަން ހިންގާ އެއްވެ

ކޫއްޑޫ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން  ،ހިއްސާއެއްވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތ އާއިގެ ޑިރެކްޓަރ
ފިހާރައަށް ބޭނުންވާ މުދަލަށް ރިކުއެސްޓް ކުރާއިރު މާލޭގެ ވަކި ފިހާރައަކުން ތަކެތި ހޯދުމަށް ރިކުއެސްޓް 

ކަމަށް މަސްލަހަތު އޮންނަގެ މޯލްޑިވްސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގއ.ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް ،އިކޮށްފައިނުވާކަމާ
 އެ  ،ގިނައިން ތަކެތި ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭކަމަށާއި އެހެން ފިހާރަތަކަށްވުރެ  ފިހާރައިން ބުނާ ޝަކުވާގައި 

ޝަރ ޒް މޯލްޑިވްސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އޭނާގެ މަސްލަހަތު ޑޫ ފި ގއ.ކޫއް
ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ ކޭ.އެފް.އެމް ފިހާރައަށް މުދާ ގެންނަކަން ، އޮންނަ ފިހާރައަކުން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މުދާ ގެންނަނ  މާލޭގައި ހުންނަ 
 .ބުނާ މައްސަލަކަމަށް ފިހާރައަކުން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އެ މި މައްސަލާގައި  ،އެގެންއޮތަތ އާއި ފިހާރައިން މުދާ ގަތުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބާރު އަޅާފައިނުވާކަން 
މުދަލަށްވާތ އާއި އެކިއެކި ފިހާރައިން މުދާގަނެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން  ން ގަނެފައިވާ މުދަލަކ  ވިޔަފާރިފިހާރައި

ޢަމަލ  ރޯލެއް މުދާގަތުމުގައި  ރގެގއ.ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ ،އެނގޭތ އާއި
 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނެ ޖާގައެއްނެތަތ އާއި މި މައްސަލައަކ  ފެންނަންނެތަތ 

އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތ  ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢ  ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ މައްސަލައަކަށް  08
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިސާއެއް ނެތަތ މަދަނ  ގޮތުން ބަލާއިރު ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަ ،ނުވާތ އާއި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި  .މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ ،މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގަލޮޅު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ނޑުގައި އިރު އުތުރު  ނޑުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމ  އިޚްތިފާލަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމ  ދަ ރަސްމ  ދަ

ނޑުގައި ހުރި ބިލްބޯޑްތައް ވަކިކޮށްނަގައި ފަހުން އިންސްޓޯލްކުރުމާއި  ފަރާތުން ބައެއް ތަޅާލައި ސާފުކޮށް، ދަ
ނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތު ސިޑިބަރި  ނޑުގެ އިރުމަތ  ފަރާތު  މަތ ގައި ކޮންޓްރޯލްދަ ރޫމެއް ހެދުމާއި، ގަލޮޅު ދަ

)އައްސަތޭކަ ހަތް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ވިހި(  807,720.00ސްޓޭޖެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  ސިޑިބަރި މަތ ގައި
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއާޒާިއ  ކުންފުންޏާއިހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާކުރުމަށް  ޔާއަށްރުފި

 ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ އެ ކުންފުންޏާ ހަދައިގެންކަމާއި، މި މަސައްކަތް  މެއް މަސައްކަތު އެއްބަސްވުދެމެދު 
 ،މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަނަކަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތ އާއި ކުންފުނިން

  
 ގައިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އޭ  އެ ކުންފުންޏާމި މަސައްކަތް 

ސ  ހިސާބުތަކައް ބަލައިގެން ނޫންކަމާއި، ިމ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ލިބިފައިވާ އަންދާ
ޚިލާފަށް އަތްމަތ  ފައިސާއިންކަމާއި، އަދި  ދާމަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކޮށްފައިވަނ  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި 

ނޑުގެ އިރު އުތުރު ފާރުން ބައެއް ތަ ޅާލައި ސާފުކޮށް، ގަލޮޅު ރަސްމ  ދަ
ނޑުގައި ހުރި ބިލް ބޯޑުތައް ވަކިކޮށް ނަގައި، ފަހުން އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި ، ދަ

ގަލޮޅު ސްޓޭޑިއަމް ވަށައިގެން ހުރި ދަނގަޑު ފެންސް ނަގައި އަލުން އިންސްޓޯލް 
ކުރުމާއި، ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތު ސިޑިބަރި މަތ ގައި ކޮންޓްރޯލް ރޫމެއް ހެދުމާއި، 

ނޑުގެ  އިރުމަތ  ފަރާތު ސިޑިބަރި މަތ ގައި ސްޓޭޖެއް ހެދުމުގެ ގަލޮޅު ދަ

)އައްސަތޭކަ ހަތް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ވިހި(  807,720.00މަސައްކަތަށް 
ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސ  ހިސާބު  ރުފިޔާ

 .ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

228 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ، ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާދ ފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް  ދާދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި 
އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ  27އިން  25މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި 

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕެޓ ކޭޝް ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށާއި 
ން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކޯޓޭޝަ

ދ ގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ  50ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަގުގެ %
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާކަން އެނގެން  އިން ހުއްދަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ 

މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކ   އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއޮތުމުންނާއި، 
މުނާސަބަތުގައި ގަލޮޅު ރަސްމ  ދަނޑުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމ  އިޚްތިފާލަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމ  

މަސައްކަތްތަކަށް ވެފައި މި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނ  އިސްވެ ބަޔާން ހުއްދަތަކަށް ނޑުގައި ކުރަންހުރި ދަ
 ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތ އާއި،

މި  މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތާރ ޚަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް އެނގޭތ އާއި
މުވައްޒަފަކާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް  އެ ކުންފުނ ގެނުވަތަ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއިފައިވާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް 

ވިޔަފާރި ނުވަތަ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ތަޙުޤ ޤަށް ، ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފަކާ އާއިލ 
އި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް ނަމުގަ  ގެވެރިޔާ  އެ ކުންފުނ ގެ  ،ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން
ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގެ  އެ ކުންފުނ ގެއެކައުންޓުތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓާއި 

ސްޓޭޓްމަންޓް ޗެކްކުރިއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް 
  ،ވާ ނުވަތަ ޝާމިލުވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއިޝާމިލް 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވ  މުވައްޒަފުން ގަވާއިދާ ޙިލާފަށް މިނިސްޓްރ  އްފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ

ޙަވާލުކޮށް މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް  އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަޜ ގެ ހުއްދައަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގެން އޮތުމުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ 
އްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން މުވަ

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށްވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުވާތ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައި

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

ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި އެކި އިދާރާތަކަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން އަދި މިނިވަން 
ފެންނަ ކަންކަން ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލަމުންދާތ ، އެ ރިޕޯޓު ފަހުގެ ތާރ ޚެއްގައި ހުށަހަޅުމަށް 

 ނިންމ އެވެ.

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށްވާތ ، އެކަމުގައި އޮޅުވާލުމެއް އޮތްކަމަށް އަމިއްލަ  މިކުންފުންޏަކ 
 ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު ތ  ފެންނަން ނެތަ 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ނުވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެނ1ްހ( ގެ ))
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ނިންމ އެވެ.ކަ

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ބޭނުންކުރާ ޕޮލިސް އެއްގަމު  ގދ.ތިނަދޫ
ނޑު އުޅަނދުފަހަރަށް  އުޅަނދުފަހަރަށާއި ގދ.އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރާ ޕޮލިސް ކަ

މޯލްޑިވްސް ޑ ސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލާއި
 G1(b)/PS/IUL/2019/008-171   ނަންބަރު ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ2019ްޖަނަވަރ   28) 
ކުންފުންޏަކަށް  ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް

ބެލެވޭ އިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ހޯދަ ދޫކޮށްފައިވަނ  އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
 މައްސަލަ.
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ހުއްދަ ދައުލަތަށް، ސިވިލް ކޯޓުން  އެތަނުން ނެގުމުގެ" އެމް.ވ .ސ ހޯމް ސަފަޔަރ" ތިލަފުށ  ފަޅުގައި އޮތް
ގިނަދުވަސްތަކެއްވާނަމަ، އޭޑ ބ ގެ އެހ ގެ ދަށުން ހިންގަން ފަންޑު  ދ ފައިވާއިރު، އެ އުޅަނދު ނުނެގި އެތަނުގައި

އެތަނުން ނަގައިދިނުމަށް  ތިމާވެށ ގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފައިސާ ކެންސަލްވުމުގެ ބިރުހ ވާތ ، އެ އުޅަނދު ލިބިފައިވާ 

ސ ހޯމް ސަފަޔަރ ސަލްވޭޖް  ގެ" ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް "
ވަކި ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ކުންފުނ ގެ ޢާންމު އުޞޫލާ  ލޯންޗުގައި ބިޑަށް ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކާ ވަކިން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު  24ގުޅިގެން  ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނާ
ކަމަށްވެފައި، މި މަސައްކަތަކ  ދައުލަތުގެ އެންމެ ފަރާތަކުން  ސާފުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނ 

ދަގަނޑުގެ  ފައިސާއެއް ަޚރަދުކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުވެފައި، އެ އުޅަނދު ބައު ބަޖެޓުން އެއްވެސް
ޤަބޫލުކުރެވުނުނަމަވެސް، އެ އުޅަނދުގެ އަގު  ގޮތުގައި ވިއްކައިގެން ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބިދާނެކަމަށް

 ވަގުތު ތަކަކާއި، ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެކަމަށް ފެންނާތ  އެއ  ދައުލަތަށް  ލާނުކުރުމަށް ގިނަ ވެލިއުކޮށް، އިޢު 
 ކުންފުންޏަކާ މަސައްކަތް  އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަމަށް ބުނެވެން ނެތުމުން އެ އުޅަނދު އެތަނުން ނެގުމުގެ

  ނެތުމުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން  ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ
ބޮޑު ވެދާނެޑުކަމަށް ބެލެވޭތ ،  ގެންދިއުމަށްވުރެ ހުއްޓުވާލައި ނުވަތަ ލަސްވާނަމަ ދައުލަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން

( 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު
ނޑައަޅައި، މި  ދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ 

ދ  މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް  ޚިލާފަށް ސައިޓަށް ގޮސް އެފަރާތަށް އެކަނި މަޢުލޫމާތު 
ބުނާ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނ ގެ އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް

 މައްސަލަ.

ކަރުދާހަށާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ހުށަހެޅުނު  އްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބިޑުތަކުގެ ޚުލާޞާމި މަ
ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާިއ  އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާޚިލާފު ކަމެއް ބިޑުތައް

އެނގެންނެތުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން ބުނާބުނުން ފިޔަވައި  އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން
ނުވުމާއެކު، މިކަމުގައި  ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އެފަރާތަށް ދެއްކިފައި ކޮރަޕްޝަނުގެ

މިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވެން ނެތުމާއެކު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަ އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވ ނަމަވެސްފަރާތުން ކުރިން ޚިދުމަތްދިންއިރު، ކުދިކުދި  ކުންފުނ ގެއަދި ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި 
ސަލާމަތ ގޮތުންވެސް އެފަރާތާ މަސައްކަތް  ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލުނުކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ދިމާވެފައިނުވާކަމަށާއި

ޚިދުމަތް  ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ތިއްބަވާ ފުލުހުންނަށް ކޭޓަރިންގ
ތެރެއިން  ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 

މިހާރު އެ  ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށާއި،
ފަރާތުން  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތަކ  މ ގެކުރިން އެ 

ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން އެއްބަސްވުން
 ބުނާ މައްސަލަ. ފަރާތެއްކަމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނެތްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ބުނެފައިވާތ އާއި  ހަވާލުކުރުމުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް
 ފައިދާލިބެންއޮތ  އެފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުންކަމަށް ފެންނާތ ، އެފަރާތާ  ދައުލަތަށްވެސް

 ޤާނޫނުދަންނަވައި ސާރވިސްގައި  މަސައްކަތްހަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.

 MTCC-PD/IU/2019/0032މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ ގެ ނަންބަރު 
ކްރައިޓ ރިޔާތައްކަމަށް ޖުމުލަ  ގައި އިވެލުއޭޝަން ”Request for Proposal“ ޢާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއެކު 

ނޑަޅާފައިވާއިރު  5 ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި  އެ އިޢުލާނާ ދާއިރާއެއް ކަ
ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އިޢުލާނުގައި  ދ ފައިވަނ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް މާކުސް

ކުރި ފަރާތަކ  އެންމެ މަތިން ކަމަށްވާތ އާއި، އަދި މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓ ރިއާތަކަށް
ޚަރަދުކުޑަ އަދި އެންެމ  ލިބިފައިވާ ފަރާތަށްވާތ އާއި، އެފަރާތަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނ  އެންމެ މާކުސް

އިންޓަލެކްސ  ނެޓްވޯކްސްއަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި  ރަނގަޅު ސޮފްޓްވެއަރ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްކަމަށްވާތ އާއި،
 ޤާނޫނު ނެތަތ   މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރިކަން އެނގެން  ނާޖައިޒު އެފަރާތަށް 
( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.

އ .އާރު.ޕ   މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ އަށް 
އިޢުލާނާ  ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި 

ރަނގަޅު  އެންމެ ގުޅިގެން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އަދި އެކަމާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ
ނަމަވެސް އެ  ބިޑު ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، ކުންފުންޏަކުންއެއް ސޮލިއުޝަންއާއެކު 

އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  ކުންފުންޏަށް ބިޑު ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާކަން އެމް.ޓ .ސ .ސ ން 
ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަކާއި، ބިޑު  ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ބިޑު

ހޯދުމަށް އެދިފައި  ޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދ ފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލް އިވެލުއޭ
ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ވ ނަމަވެސް އެ މަޢުލޫމާތު މިއަދާހަމައަށްވެސް

ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި  މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
 ލަ.ނާ މައްސަވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބު
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 ބިޑްތަކުގައި ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހަމަޔަށް ހުށައަޅާފައި ގެ ފަރާތުން ހުށައެޅިޝަކުވާގައި ބުނާ ދެ ތަނު 
އިވެލުއޭޝަންގައި  އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ބިޑުތައް ބާތިލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު، ބިޑް ކަމަށާއި،ނުވާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ނުފެންނާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް 

މަސައްކަތުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގެ 2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ 
ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ޙަރަކާތްތެރިވާ މ ހުންނަށް ކެއުމާއި ސައިގެ ޚިދުމަތް

އިދާރާއިން ކުރި  ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 2019ޖަނަވަރ   27ހޯދުމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި ނިންމ  އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފަރާތުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ ތެރޭގައި 6އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި 
ހިމެނޭ ކަމަށާއި،  ހޮޓަލެއްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ އި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޏާކުންފުން 

ހޮޓަލުން ކަމަށާއި،  އެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅ  6މި 
ރޑް ކުރުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ވެރިންގެ މަޞްލަޙަތު  ނަމަވެސް މި ބިޑު އެވޯ

ސަރުކާރަށް  ކަންދ  ކޮރަޕްޝަންގެ އުޞޫލުންއޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް އިސް 
  މައްސަލަ.ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

 2019މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާރިޗު  މ.މުލ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނު ބަދަލުކުރުމުގެ
 އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ބިޑު ކުންފުންޏަކާފަރާތުގެ ތެރެއިން  06ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 

އިވެލުއޭޝަންގައި މައްސަލައެއް  އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހުށަހެޅި
އެހެން  ، މިހާރު އެ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުން އެ ކޯޓުން ބާޠިލްކޮށް  އެކު ވެފައިވާއެފަރާތާ އުޅޭކަމަށް ބުނެ 

ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އަންގަވާފައިވާތ ، ޤަވާޢިދާ   ހަވާލުކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފްކުންފުންޏަކާ
ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި މި މައްސަލަ   މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން އުޅޭ އުޅުންއެކުންފުންޏާ  ޚިލާފަށް

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  މ.މުލ   ހުށަހަޅައިފައިވ ނަމަވެސް،
 ކުރިއަށް  އިވެލުއޭޝަން  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނިކޮށް،ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރެވުނު ކުންފުންޏާ

 ލިޔުންތަކަށްނުބަލައި ކަމަށް ން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެދެވަނައަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކުންފުނި  ގެންގޮސްފައިވަނ  
 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން، އެ ން އެކުންފުނި

 ގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ނުބަލައިކަމަށްއެކުންފުނ   ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން އެކަން ބެލިއިރު އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު  ޑިރެކްޓަރ/ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑިޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން އަލުން އިވެލުއޭޓްކުރިއިރު،  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑ ޝަލް  އަދި، ތ އާއިދ ފައިވާ 
ވަނައަށް ފާހަގަކުރެވުނު ދެ   ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތ ން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހެޅި

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  މ.މުލ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނު ބަދަލުކުރުމުގެ
ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 2019ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާރިޗު 

 ވާލުކޮށް ބިޑު ހުށަހެޅި  އެ މަސައްކަތް ޙަކުންފުންޏަކާފަރާތުގެ ތެރެއިން  06
އިވެލުއޭޝަންގައި  އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް

އެއްބަސްވުން އެ ކޯޓުން   އެކު ވެފައިވާއެފަރާތާމައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ބުނެ 
 އެފަރާތުން ގާތުގައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށް 

 ހަވާލުކުރުމަށް އެހެން ކުންފުންޏަކާ މަށާއި، މިހާރު އެ މަސައްކަތްބުނެފައިވާކަ
ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އަންގަވާފައިވާކަމުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް

 ބުނާ މައްސަލަ. ލިބިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު
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ވެފައިވާ  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ވަނ  ކުރ ން ކުންފުންޏަށް ކަމަށްވާތ  
އެންމެ  އަދި، އަލުން، އިކަމަށްވާތ އާއިމަޑުޖައްސާލުމަށް މ.މުލ  ކޯޓަށް އަންގާފަ އެއްބަސްވުން އުވާލައި މަސައްކަތް 

ސޮއިކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްކުރިއަށް  އެކު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިންފުންޏާމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކު 
ފަހުން ބަޔާންކުރެވުނު  އެހެންކަމުން، މ.މުލ  ކޯޓުންމިހާރު ތ އާއިއަންގާފައިވާ  ގެންދިއުމަށް މ.މުލ  ކޯޓަށް

ށާއި، މި މަސައްކަތުގެ އަންދާސ  ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ  ކުންފުންޏާއެކު 
ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އަދި، މ.މުލ  ކޯޓުން  ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އެކުންފުނިން ބަލައިގަތްއިރު، ހިސާބު

 ސްކޭންކުރުމަށްފަހު ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑ ޝަލް  އަންދާސ  ހިސާބުތައް
މ.މުލ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  ނެކަމަށް ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތެއްކަމަށްވާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް ފޮނުވާފައިވާ

 މ ގެ އިތުރުން، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑ ޝަލް ވާތ އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޢުލޫމާތު ދ ފައި
ން، އެފަރާތަށް ބާތިލުކުރަން އެންގުމު އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންފުރަތަމަ ކުންފުންޏާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން 

 ފުރުސަތެއް ދިންކަމަށާއި، އެފަރާތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ތިން ދުވަހުގެ
އެއްވެސް މަސަްއކަތެއް  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި އެފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިނަމަވެސް،

ވާތ އާއި އޮފިސަރ މަޢުލޫމާތު ދ ފައި  ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮށްފައިނުވާކަމަށްވެސް މ.މުލ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެ
ފުރާޅު ޓިނު  މައްސަލައިގެ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މ.މުލ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެހެންކަމުން، މި

ޕޮއިންޓް އެންމެ މަތިން  ފަހަރަށް އިވެލުއޭޓްކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ދެވަނަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ނާތ  މަސައްކަތްހަވާލުކުރުން ހުއްޓުވާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެން  އެ ލިބުނު ކުންފުންޏާ

ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13
 އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމ  ވިގެންނުވާފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެ

)މިއަދު(  2019އެޕްރ ލް  25ފޯމު ހުށަހެޅުން އޮތ ،  ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި" ރަށުމާރުކޭޓު "
 އިޢުލާނުގައި ގޮޅިއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، ކަމަށްވެފައި އެކަމާގުޅޭ

 2019އޭޕްރ ލް  ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ރަށުމާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 
ވިޔަފާރިއާއި  މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކ  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
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ކުންފުނި ފިޔަވައި ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް  ޝަރުޠުހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކާއި ޕަބްލިކް
 އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް  ތު އޮތުމާއެކުއެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަ 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ނުބެލެވޭނެތ އާއި، އެޗް.ޑ .ސ ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މިކަމާގުޅުންހުރި
 ޔާންކޮށްފައި ނުވާތ އާއި ޝަކުވާ ހިންގަންއުޅޭކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ނުވަތަ 

 މަޢުލޫމާތުވެސް ލިބެންނެތުމާއެކު، ަންނާހަމުކަރްނ ޭނޭދ ަފާރަތުކްނ ަކަމްށުވުމްނ ިއުތރު ، ހުށަހަޅާފައިވަނ 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް   މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ވަނަ
ނޑައަޅައި ނިންމ   އެވެ.ކަ

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  މެދުފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް
މި ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި  ރެސްޓޯރަންޓަކުންވެސް ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ

މަޝްހޫރު ބޮޑު ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އަދި މ ގެ  ވާކަމަށާއި، މިއ 
 މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް ފަރާތްތަކުން އައި.ބޭގައި އިތުރުން ބައެއް

 އެޖެންޓުން ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  ނުވަތަ
އިސްތިހާރުކޮށްފައިވަނ   އިސްތިހާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކުން އެ ގޮތަށް

  މައްސަލަ.ލިބިފައިވާތ  ކަމަށް ބުނާ ގޮޅި ލިބޭނެ ކަމުގެ ވަރަށްބޮޑު ޔަޤ ންކަމެއް

ވަނަ އަހަރު  2014އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް )އެފް.އޭ.އެމް( އިން
ގެންދެވުނު އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިސާ، ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  އަށް ކުރިޔަށް 15އިން  09ޑިސެންބަރ 

 ޖަމާކުރެވިފައިވަނ  އޮޅުމަކުން އެކައުންޓް ނަންބަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ  ގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް  ރައ ސް
ދ ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން  ދެވިފައިވާތ ކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤ ޤަށް ބަޔާން

 ގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ވ.އަތޮޅު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތު އެނގޭތ އާއި، 
ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ފައިސާގެ އިނާމް ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން

ފަސްސަތޭކަ(  )ތިންހާސް 3500ދޭންޖެހޭ  ޓ މަކަށްޓ މަށް ހޮވިފައިވާ ވ.ފެލިދޫ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނަރަޕް
ދ ފައިވާކަން ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ގެ އިނާމްރުފިޔާ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ

ފައިސާ   ދޭންޖެހޭ އެޓ މަށްޕޭމަންޓް ވައުޗަރއިން އެނގޭތ އާއި، ވ.ފެލިދޫ  04/2016/27އިދާރާގެ ނަންބަރު 
ސިޓ    ތަކުރާރުކޮށްއެޓ މަށް ފޮނުވުމަށް ވ.ފެލިދޫ  ދ ފައިނުވަނ  އެފައިސާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު

ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤ ޤަށް  ސިޓ ތަކަށް ޖަވާބެއް ދ ފައިނުވާތ ކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ  ފޮނުވުމުންވެސް އެ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ބަޔާން ދ ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

ރަނަރަޕް ޓ މަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ވ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2014
ޖަމާކުރި ފައިސާ  ހޮވުނު ޓ މަށް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން
މަސްލަހަތުހިމެނޭ  ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ޢާއިލ  

އަލުން އެ ފައިސާ  ޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު އޮޅިގެންކަމަށް ބުނެފަރާތެއްގެ އެކައުން
 ބުނާ މައްސަލަ. ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

236 



 

230 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ޙްޤ ޤަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރުމައްސަލައިގެ ތަ ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް މި
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13

ލަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
 ނިންމ އެވެ.

މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި  މި މައްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު،
ލިޔުންތައް އިތުރަށް  ނގޭތ އާއިޑެއް ލިބިފައިނުވާކަން އެގެ އެއްވެސް ބިފަރާތު ޝަކުވާގައިބުނާ  ނުވާކަމާއި

ިހަކްލަގުތަމްށ ުކިރ ަންނަބރ، ދިރާސާކޮށް ބެލިއިރު  އިޢުލާން ދައުލަތުގެ  415/415/2019/7(IUL) ެުވ 
ދިވެހިސަރުކަރުގެ ގެޒެޓްގައި  ގައިވާގޮތުގެ މަތ ން 1ގެ )ށ( ގެ  10.38ގެ  10މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

އަދި ގެޒެޓުންވެސް ފެންނަން ނެތްއިރު، ގެޒެޓްގައި  ޝާއިޢުކުރިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމާއި
ބ( ) ވަނަ މާއްދާގެ  10.36ގެ  10އަންގާފައި ނުވުމާއި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ޝާއިޢުނުކުރި ސަބަބުވެސް

ނޑައެޅުމުގައި، އެކަމެއްގައި، ބ ލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ކަ ބުނެދެވޭނެ ނުވަތަ ތަފްޞ ލުދެވޭނެ އެއްވެސް  ންތައްތައް ކަ
 ދާފަރާތް އުފެއްދުން އުފައް  ވަކި ބްރޭންޑެއް، ޓްރޭޑްމާކެއް ވައްތަރެއް އަސްލު ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގައި މެނުވ ،

 3ވަނަ ނަންބަރުގެ  2ކަރުދާހުގެ  މާތުނުވަތަ ކެޓްލޮގަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މަޢުލޫ
 ންނާތ އާއިކަލްގެ ކުލަ ބުނެދ ފައި އޮވަނަ އައިޓަމްގައި ވެހި  4 ވަނަ އައިޓަމްގައި ވެހިކަލްގެ މޮޑެލަކ  ކޮބައިކަމާއި

އަގެއްކަމަށް  ފަރާތެއްގެ ބިޑު ޝަރުޠު ހަމަވިއިރު، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަކ  އެކަށ ގެންވާ ހަމަ އެހެންމެ އެންމެ
މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނުފެންނަކަމަށާއި  ބެލިކަމެއް އަދި ބެލިގޮތެއް އެނގެން ނެތުމުން، މި މުޢާމަލާތް

ކައުންސިލްގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ތިނަދޫ  ވެހިކަލްގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 އިދާރާގައި ދަންނަވައި ޤާނޫނު ނަންބަރު

އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް (1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ދޫ ކައުންސިލްގެ ފެބުރުވަރ  ނުވަތަ މާރިޗު ހިސާބުގައި ގދ.ތިނަ  2019
 ފަރާތަކުން  09ޕިކަޕް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  02އިދާރާއަށް 

 ފަރާތުން ކަމަށާއި، މި  02މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާއިރު ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނ  
ރޑްކޮށްފައިވާ ކ  އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް  ފަރާތަދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބިޑު އެވޯ

އޭނާއަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރ  ވަރަށް ބޮޑު އަގެއްގައި ކަމަށާއި،  ކަމަށާއި،
ވަނަ ފަހަރުކަމަށް  03ކައުންސިލުން މި ކަމަށް އިޢުލާނުކުރި  މިއ  އެ

  މައްސަލަ.ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ
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ޤ ޤުކޮށް ކޯޓު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ތަހު  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއަކ 
އެމް.އެމް.ޕ .އާރުސ ގެ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއެއް ކަމަށްވާތިއާއި، މަރުހަލާވެސް ނިމިފައިވާ 

އޮފ ހަށް ފޮނުވާފައިވާ  ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ތަހުޤ ޤުކޮށް ނިންމައި ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރުމަށް ޕ ޖ 
ބަލާ ކަންކަން މިހާރު ތަހުޤ ޤުކުރަމުން އަންނަނ    ގުޅިގެން އިތުރަށްމައްސަލައަކަށްވާތ އާއި އެ މައްސަލައާ
ކަމަށް ވާތ  މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން 

ބަޔާންކުރާ އަމިއްަލ ޝަކުވާގައި ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ޝަރުއ  މަރުހަލަ ކުރިއަށްދިޔަގޮތުން  ކުރިއަން
އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ކުރިއަށް   އެއްވެސް ހައްގެއް ގެއްލިފައިވާނަމަ ކަމާ ގުޅުންހުރިކުންފުނ ގެ

-އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރުބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދ   ދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން 
އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާވާންޖެހޭ ޗެކެއް  އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ ( ގެ )

ޖަމާވެފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  ގެ އެކައުންޓަށްކުންފުންޏެއް
ކުންފުނ ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަދި އެކުރިން  އެ ލިޔުންތައް ދެއްކުމުގެ

އި، މި ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާ އިސްވެރިންނަށާއި 
ސުވާލުކުރަން ޖެހޭ އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ  އަދި ބޭންކް އޮފް  ލިޔުންތަކާ ގުޅިގެން

މުވައްޒަފަކާ ސުވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ކުންފުންޏަށް  މޯލްޑިވްސްގެ އެއްވެސް
ޗެކް ކުންފުނ ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް،  އެންގުމަކާ ނުލައި އެ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015ގުޅުވައި  އެކަންއެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ ގެ ޚިޔާނާތާ 
އެސެޓްތައް ދައުލަތަށް ނަގައި،  ކުންފުނި ހިންގުން ހުއްޓުވައި، ކުންފުނ ގެ 

 ދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ބޭއިންސާފުން އަދަބު
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، ބަޔާންކޮށް، އެ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މިމައްސަލައިގެ އިވެލުއޭޝަންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާތ އާއި،  ދިނުމުގައި ކުއްޔަށް ދެވޭ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ްޓަރިއިބުއަނުލްނ ާމރްކސް 
 ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އިސްކަންދޭނެ  އޮފ ސް" މާރކްސް ދިނުމުގެ ކްރައިޓ ރިއާ

ގޮތްވެސް އިވެލުއޭޝަންގައި  މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތެއް އަދި އެ ބަޔަށް މާރކްސް ދ ފައިވާ" ކަންތައްތައް
ކްރައިޓ ރިއާ ސާފުނުވާތ ، ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ ، އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން  ފ ސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ، ޓްރައިބިއުނަލުން އޮ ފުރުޞަތު
ނޑަށް ކްރައިޓ ރިއާ ނޑައަޅައިގެން މައުލޫމާތު ކަރުދާސް  ބާޠިލްކޮށް ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަހަލަ މިންގަ ކަ

އި، ދަންނަވަ ގައިޓެކްސް އެޕ ލް ޓްރައިބިއުނަލް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  ތައްޔާރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން
 (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު

ޢިމާރާތެއް  ލްގެ އޮފ ސް ހިންގުމަށްޓަކައި އޮފ ސްޓެކްސް އެޕ ލް ޓްރައިބިއުނަ
ކުރ ކޮޅުގައި ކުރި  މާރިޗުގެ 2019ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެގެން އެ އޮފ ހުން 
މަޢުލޫމާތުކަރުދާހަށް ގެންނަންޖެހޭ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް،

ފަހަރަށް އެމަސްތެރޭގައި ވަނަ  2ބާޠިލްކޮށް  ބަދަލެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ ބިޑްތައް
އިޢުލާނާގުޅިގެން މިހާރު ބިޑްތައް  ވަނަ  2އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 
އިވެލުއޭޓްކޮށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މި  ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، އެ ބިޑްތައް 

އިޢުލާންކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ފަހަރުވެސް ބިޑްތައް ބާޠިލްކޮށް އަލުން
ބާޠިލްކުރަންއުޅެނ  ޓެކްސް އެޕ ލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އި، ބިޑުލިބިފައި ވާކަމަށާ

 ރައ ސް ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރަންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި، މިހާރު އެ 
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އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

 ގެ ގެއާ ކައިރިވުމާއި، އެ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއި އޭނާއޮފ ސް ހިންގާ ޢިމާރާތާ 
ކުއްޔަށް ނެގުމަށް  ގެއެ އޮފ ސް ހިންގާ  އޭނާއާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނާތ  މިހާރުވެސް

ވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2އޭނާ ބޭނުންވާކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، 
ހޯދަން ފޮނުވި ސިޓ އާ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން )އޭ.ސ .ސ .( ގެ ލަފަޔެއް -އެންޓި

އިވަނިކޮށް، އިން އަންގާފަ  ގުޅިން މި ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދޭން އޭ.ސ .ސ .
އޮފ ހަށް ސިޓ އެއް ފޮނުވައިގެން،  އެ ލިޔުންތައް ނުފޮނުވައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ

ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބިޑްތައް  ވަނަ އިޢުލާނާ 2ޙަޤ ޤަތާޚިލާފު މަޢުލޫމާތުދ ، 
އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެކަމަށް  ކެންސަލްކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، އަދި

ބުނުމުން އޭ.ސ .ސ . އަށް ލިޔުންތައް  ގާތު  އޭނާވައްޒަފުން ކަމާބެހޭ މު
 އޭނާ އޭ.ސ .ސ  އަށް ދ ގެންނުވާނެކަމަށް  ދޭންނުޖެހޭނެކަމަށާއި އަދި އެ ލިޔުންތައް

 ނާ މައްސަލަ.އަންގާފައިވާކަމަށް ބު 

 ( އިޢުލާނާގުޅޭ 2019މާރިޗް  17) IU/PR/2019/03-137 ނަންބަރު 

( އިޢުލާނާ 2019މާރިޗް  17) IU/PR/2019/03-137 ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު އިންދިރާ ގާނދ  މެމޯރިއަލް
 ފަރާތެއްގެ ބ ލަން ޕްރ ކޮލިފިކޭޝަން 02ބ ލަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން  ފަރާތަކުން 05ގުޅިގެން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެގޮތުން ބ ލަމާއެކު ތ އާއިށްލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭސްޓޭޖުން ޑިސްކޮލިފައިކޮ
ދެ  ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ބިޑް ސެކިއުރިޓ އާއި ކުންފުނ ގެ އަޞާސ 

އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ  ށަހަޅާފައިވާ ބ ލަން ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،ފަރާތަކުން ހު
 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށާއި، ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް  ލަންތަކާ އެކު ބިޑް ސެކިއުރ ޓ ބ 

ގުޅިގެން ވިއްކާފައިވާ ބ ލަން ފޮތުގައި  ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ، އެ ބ ލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް އެ އިޢުލާނާ
 އިވާ ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބ ލަމާ އެކު ބިޑް ސެކިއުރިޓ އިސްވެބަޔާންކޮށްފަ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތިރ ގައި ޖޫސްވިއްކުމަށް ކެފޭއެއް  ދަރުމަވަންތަ
ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް  2019ފެބްރުއަރ   12 ހޯދުމަށް
 ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް  ބަޔަކާ

  މައްސަލަ.އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ 
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އެހެންނަމަވެސް ލިމިޓެޑް  ތ އާއިގަބޫލްކުރެވޭ ހުށަހަޅާފައިނުވާތ  އެ ދެ ފަރާތުގެ ބ ލަން ޑިސްކޮލިފައިކުރެވިދާނެކަމަށް 
 ށްފައިވާ ބ ލަމުގައި ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކަށާއި، ސޯލްޓްރޭޑަރތަކަށް އިސްވެބަޔާންކޮ ލައިބިލިޓ  ކުންފުނިތަކަށާއި،

( 2019ބްރުއަރ  ފެ 12) IU/PR/2019/01-137ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި ނަންބަރު އެބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޕްރ ކޮލިފިކޭޝަނުން ފާސްވުމުގެ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބ ލަމުގައި

 އަސާސ  ގަވާއިދު ހުށަހެޅުމަށް އޮތުމުން، މިއ  ކުންފުނ ގެ ހިންގާ ގަވާއިދައި  ޝަރުޠެއްގެގޮތުގައި 
ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލުމުގެ  އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ތަކަށް އެ ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް

  ފުރުސަތު އޮތްކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެ ބ ލަމުގައި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން މާއްދާއެއްގެ ސަބަބުން އެ ފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، ހަމަ އެކަރުދާހުގައި

އިސްވެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންތ އާއި ދުވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭލިބިގެންދާ ފުރުސަތު ބަން 
ސެކިއުރިޓ އާއި ކުންފުނ ގެ އަޞާސ   ހުށަހަޅާފައިވާ ބ ލަން ޑިސްކޮލައިފައިކޮށްފައިވަނ  ބިޑް ދެންނެވުނު ދެފަރާތުން

ބަޔާންކޮށް، އެ ދެ ފަރާތަށް ސިޓ  ފޮނުވަފައިވާއިރު، އެ ދެ  ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް
ކުންފުނިތަކާ ޚިލާފަށް  ފާރިއަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ބ ލަންކަމާއި، އެހެންކަމުންފަރުދުންގެ ވިޔަ  ބ ލަމަކ  އަމިއްލަ

ގަވާއިދައި އަސާސ  ގަވާއިދު ނޯންނާނެކަމާއި އެހެންކަމުން  އަމިއްލަ ފަރުންދުގެ ވިޔަފާރ ގައި ކުންފުނ ގެ ހިންގާ 
ހުށަހަޅަން އޮންނަ  ހިންގާ ގަވާއިދު ގެ އަސާސ  ގަވާއިދާއިޝަރުތުހަމަވުމަށްޓަކައި ކުންފުނ   ޕްރ ކޮލިފިކޭޝަންއަށް

  މި އޮތުމަކ  ހަމަޖެހޭކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި،
ހޮސްޕިޓަލުގެ އިވެލުއޭޝަން ޓ މުން  އެފަރާތުގެ ބ ލަން  03އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބ ލަން ހުށަހަޅާފައިވާ އަނެއް 

  ފަރާތްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް ބިޑްތައް ސްޓޭޖުން ފާސްވެފައިވާތ ، އެ  ްޕީރޮކިލިފޭކަޝން ، އިވެލުއޭޓްކުރިއިރު
 ހުށަހަޅާފައިވާ ބ ލަމާއެކުއެއް ކުންފުނިން ތެރެއިން  ފަރާތުގެ  03ބަލައިގަނެފައިވ ނަމަވެސް، އެ 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ، އެ ފަރާތުގެ ބ ލަން  ޕްރ ކޮލިފިކޭޝަނުން ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް 
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 ގަކުރެވޭއިރު، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިފާހަ  ޑިސްކޮލިފައިކުރަންޖެހޭނެކަން 
އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަށްކޮށް ބ ލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން،

  ބ ލަންކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، 02ންމެ ސްޓޭޖުން ފާސްވެފައިވަނ  އެ  ބ ލަންތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރ ކޮލިފިކޭޝަން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަްއ  ބ ލަން ޑިސްކޮލިފައިވެފައިވަނ  ބ ލަމާއެކު  03އަދިހަމައެހެންމެ އަނެއް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާބ ލަންތައް  ހުށައަޅާފައިނުވާތ ކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ބ ލަމާއެކު
 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، ބަލައިނުގަންނާނެކަމަށް އެ
ގެންނުވާނެކަން ބަލައިގަނެ ފަރާތުގެ ބ ލަންވެސް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  03އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ތ އާއި،ފާހަގަކުރެވޭ
ފަރާތުގެ  03ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ދާގައިވަނަ މައް 10.31އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ދަރުމަވަންތަ ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް އަދި މެޒަރިން ފްލޯގައި  ބ ލަން ހަމަނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،
-137                ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި ނަންބަރު އެހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ކެފެޓ ރިއާއެއް

IU/PR/2019/03 (17  ްއިޢުލާނަކ  އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ދެވަނަ 2019މާރިޗ ) 
ގުޅިގެން ވިއްކާފައިވާ ބ ލަން  އިޢުލާން ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ

 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރިބަދަލުވެފައިވާތ އާއި، އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ފޮތުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބ ލަން ބަލައިގަނެފައިނުވާތ ، ދައުލަތުގެ

 ވޭތ އާއި ފަހަރުކަމަށް ބެލެ  ކަތަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރިަސއްމިއ  މި މަ
 ވަނަ މައްދާގެ 10.31މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ށް ފަހު، ދައުލަތުގެއެހެންކަމުން، މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަށްކުރުމަ

 ( އިޢުލާނ2019ްމާރިޗް  17) IU/PR/2019/03-137ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، ނަންބަރު  ގައި"ށ"
 އިޢުލާންކުރުމަށާއި، މ ގެފަހުން މިފަދަ  ބާޠިލްކުރުމަށް ފަހު، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން

ބ ލަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތުދޭނަމަ، ޕްރ    އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް  ކަމަކަށް ކުރާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން
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 ފާސްވުމަށްޓަކައި ކުންފުނ ގެ އަޞާސ  ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ފަދަ ލިޔުންތައް ކޮލިފިކޭޝަން ސްޓޭޖުން
ޤާނޫނު އި، ދަންނަވައިންދިރާ ގާންދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި  ހުށަހެޅުމަކ  ލާޒިމްކަމެއްކަމަށް ކަނޑަނޭޅުމަށް

ވަނަ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ނަންބަރު
ނޑައަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

 ( އިޢުލާނާގުޅޭ 2019މާރިޗް  18) IU/PR/2019/04-137 ނަންބަރު 

( އިޢުލާނާ 2019މާރިޗް  18) IU/PR/2019/04-137ރު އިންދިރާ ގާނދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަ 
ފާސްވެފައިވާތ ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރ ކޮލިފިކޭޝަން ސްޓޭޖުން  ގެ ބ ލަންފަރާތު  03ގުޅިގެން ބ ލަން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 އެއް ކުންފުނިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން 03ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލައިގަނެފައިވ ނަމަވެސް، އެ އެ ޓެކްނިކަލް ބިޑްތައް
ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ، އެ  ޕްރ ކޮލިފިކޭޝަނުން ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބ ލަމާއެކު

 ތ އާއި ފާހަގަކުރެވޭ  ޑިސްކޮލިފައި ކުރަންޖެހޭނެކަން  ފަރާތުގެ ބ ލަން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަށްކޮށް  އަދި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި

 ރ ކޮލިފިކޭޝަން އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބ ލަންތަކުގެ ތެރެއިން ޕް ބ ލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން،
އަދިހަމައެހެންމެ ބ ލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތ އާއި ބ ލަންކަން ފާހަގަކުރެވާ 02 ސްޓޭޖުން ފާސްވެފައިވަނ  އެންމެ

 ބ ލަންތައް ބަލައިނުގަންނާނެކަމަށް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ
ފަރާތްތަކުގެ ބ ލަންވެސް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ފައިވާތ ، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާމަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށް 

 ވަނަ މައްދާގައި 10.31އަދި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ވޭތ އާއި ފާހަގަކުރެ  ބަލައިގަނެގެންނުވާނެކަން
ވަނަ  04ދަރުމަވަންތަ ބިލްޑިންގގެ  ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،ފަރާތުގެ ބ ލަން ހަމަނުވާކަން  03ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 

މާރިޗް  IU/PR/2019/04 (18-137 ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު  ފަންގިފިލާގައި ޖޫސްބާއެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް
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ކުރި ދެވަނަ އިޢުލާން ނަމަވެސް، އެ  އިޢުލާނަކ  އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ( 2019
 ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވިއްކާފައިވާ ބ ލަން ފޮތުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ނުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށްމަސައްކަތްކޮށްދި

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް  ބަދަލުވެފައިވާތ އާއި، އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި 
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް  އަދި، ދައުލަތުގެ  އި ތ އާފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ބ ލަން ބަލައިގަނެފައިނުވާކަން 

 ތ އާއި،ފަހަރުކަމަށް ބެލެވޭ މިއ  މި މައްސަކަތަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރި

 ވަނަ މައްދާގެ  10.31މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އެހެންކަމުން އެ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަށްކުރުމަށްފަހު، ދައުލަތުގެ
 އިޢުލާނު( 2019މާރިޗް  18) IU/PR/2019/04-137ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، ނަންބަރު  ގައި"ށ"

އިންދިރާ ގާންދ  އިޢުލާނުކުރުމަށް  ބާޠިލްކުރުމަށް ފަހު، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން
ން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ކޮރަޕްޝަ-އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު އި، ދަންނަވަ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 

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

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން " މޯލްޑިވްސް ކްލ ން އެންވަޔަރމަންޓް  – ރާއްޖެ ސާފު"
އޮފް  ޑިޒައިން، މެނުފެކްޗަރ އަދި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، މިނިސްޓްރ   ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް

ގުޅިގެން،  ( އިޢުލާނ2018ާޑިސެންބަރު  30) 13-K/13/2018/196(IUL)ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު 
އާއި ވިޖޭ މެރިން ރަޖިސްޓްރ ވުމަށް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކޮލަމްބޯ ޑޮކްޔާޑް

ސްފިޓް ޓްރާންސްފަރއަކުން ފެޑެރަލް ރިޒަރވް ބޭންކް އޮފް ނިއުޔޯކް  ދ ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރވިސްއިން
ޑޮކިޔުމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާތ އާއިމޯލްޑިވްސް މޮ މެދުވެރިކޮށް 

ބްރޭންޑެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  އާއި ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓުގައި އެއް ފ  ވަކި ގޮތަކަށް ދެއްކުމަށް
ޔަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދު ބަ ބަދަލުގައި ދެ ބްރޭންޑެއްގެ އިންޖ ނު ހިމަނާފައިއޮތުމުން ވަކި 

 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު، އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ އިޢުލާނެއްކޮށްފައިވާތ  އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި،

 މޯލްޑިވްސް ކްލ ން " ބޭންކުގެ އެހ ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވޯލްޑް
ޑިޒައިން، " ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓް" އެންވަޔަރަމަންޓް
ޖަނަވަރ   30ބަނުމަށް " އެންޑް ސަޕްލައި އޮފް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްމެނުފެކްޗަރ 

ކުރި އިޢުލާނާ  ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން  2019
ފަރާތްތަކުން  ގުޅިގެން ބިޑު ރަޖިސްޓަރ ކުރަން އޮތް މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓަރ ނުވާ 

ނާޖާއިޒު ފައިސާ  ވަކި ބަޔަކަށްބިޑުގައި ބައިވެރިވެ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، 
އިންޖ ނުތަކެއް  ހޯދައިދިނުމަށް ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ

 ނާ މައްސަލަ.ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއްމައްސަ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޑިސެންބަރު  22ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ
ފަރާތްތަކާ  އެޑިއުކޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ ސްޓްރ  އޮފްގައި މިނި 2018

ހަމަޖައްސާފައިނުވަނ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް  އިންޓަވިއުކޮށްފައިނުވަނ  އަދި އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު
ކަމަށާއި، ެއ  ގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާތ އެ އިދާރާ ހިންގުން ވަގުތ  އާޖެނެރަލް އެގްޒެމިނޭޝަންސްގެ ޑިރެކްޓަރ

ފެބުރުވަރ   17) 2015/4ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:  މަސްއޫލިއްޔަތު އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ސިވިލް ސަރވިސް 
އަދި  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ންނާއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން" ޢާންމުކޮށްފައިވާ ( ސަރކިއުލަރާއެކ2015ު

ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާގެ ) ވަނަ މާއްދާ 4ގެ " 2015މަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު ޒިންމާދާރު ވެރިން ޢަ
ދާއިރާގެ ދަށުގައިވާ އިދާރާއެއްގެ " ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ވަނަ 1މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް( ގެ )ހ( ގެ 

ދާއިމ ކޮށް ނުވަތަ  ސެކްޝަނަށްއެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގެ އެއް ސެކްޝަނުން އަނެއް  މުވައްޒަފެއް
 ތ އާއި އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފައިވާ މިނިސްޓްރ  އޮފް މި އުސޫލުގެ ދަށުންކަމަށް" ވަގުތ ގޮތުން ބަދަލުކުރުން

ކަމަށްވިޔަސް،  ވަގުތ ގޮތުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނ  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ގެ ދާއިރާގެ ތަނަކަށް އޭނާނަމަވެސް، އ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ) ނ  އޭނާ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔަ އިދާރާ އޭނާ ބަދަލުކޮށްފައިވަ 

ސެކްޝަނަށް ކަމަށްނުވާތ ، އެކަމަކ  އެޑިޔުކޭޝަން  އެގްޒެމިނޭޝަންސް( ގެ އެއް ސެކްޝަނުން އަނެއް
 އެޑިޔުކޭޝަން ނަމަވެސް ނާތ އާއި ނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެންމާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭ މިނިސްޓްރ ން ޙަވާލާ ދ ފައިވާ

 އޭނާނަންބަރުގެ ދަށުން  ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  4މިނިސްޓްރ ން ބޭނުންނަމަ، އެ އެ އުސޫލުގެ 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސިވިލް  ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ

އެްއ  ނަންބަރުގައިވަނ ، މަސްއޫލު އޮފ ހުގެ ދާއިރާގެ  އެ ނާތ އާއިހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ފެން ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
މިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެ ސަރވިސް ކޮ އޮފ ހުން އަނެއް އޮފ ހަށް މުވައްޒަފަކު ދާއިމ ކޮށް ބަދަލުކުރުމަށް ސިވިލް

މަޤާމަށް  ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
އެޑިއުކޭޝަނުން   އޮފްގައި މިނިސްޓްރ  2018ޑިސެންބަރު  22މ ހަކު ހޯދުމަށް 

ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު އެ  ފަރާތަކުން އެ ވަޒ ފާއަށް 5ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
އިންޓަރވިއުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި ވަކި  މަޤާމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ 

 2ތާ އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި އެއްޗެއް އެ ފަރާތްތަކަށް 
މިނިސްޓްރ ން ހަމަޖައްސާފައިވާ  ވަކި ފަރާތެއްއެ މަޤާމަށް  މަސްދުވަސް ވ ފަހުން
މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސިއިރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް  ކަމަށާއި، އޭނާ އެ

 މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  އޭނާ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ  އެގްޒަމިނޭޝަންގެ 
 ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށްބޭނުންކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ 
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އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  ވ މާ، ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް  ކަމަށްވާތ އާއިކަމަށް
ޒިންމާދާރު  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ންނާއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަދި" ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލުކުރަން އޭނާ

ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ) ވަނަ މާއްދާ 4ގެ " 2015ވެރިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު 
 ގޮތަށް ހަމޖެއްސިދާނެކަމަށް ފެންނާތ ، އެކަން ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ވަނަ 2ވާޖިބުތައް( ގެ )ހ( ގެ 

އެޑިޔުކޭޝަނުގައި އޮފް  ގަވާއިދުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ންނަވައިދަ

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއްވަނަ  (1ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

-198ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2019ފެބުރުވަރ   07ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 
F/2019/17  ވަނަ  18ފެބުރުވަރ   2019އިފްތިތާޙު ކުރުމަށްޓަކައި  2019އަހަރު  އިޢުލާނަކ  ޤަޟާއ

ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް  ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަކްރ މް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަހުގެރޭ
ވަނަ  2ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  ހަމަޖައްސާފައިވާ ޝަރަފުގެ މުގުރާއި މެޑެލި

-198ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:  2019ފެބުރުވަރ   05އިޢުލާން ) }ފުރަތަމަ ކަމަށްވާތ އާއި އިޢުލާނު
F/2019/15 ްވަނަ  2ކުރިމަތިލާފައިނުވާތ  ކަމަށް  އިޢުލާން( ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  އެކަށ ގެންވާ އަދަދަކަށް މ ހުނ

 80އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތުން، ތައްޔާރުކުރާ  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.{ އެ
ގެ  16:00 ވަނަ ދުވަހުގެ  16ފެބުރުވަރ   2019މެޑެލި  25މުގުރާއި  25މެޑެލ ގެ ތެރެއިން  80މުގުރާއި 

ގެ  14މާރިޗު  2019ނ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެ މެޑެލި  55މުގުރާއި  55އަނެއް  ތ އާއިކުރިން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ
ފެބުރުވަރ   09މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ   އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާތ އާއިކުރިން 
ފެބުރުވަރ   10ގައި ކަމާއި، އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނ   11:00ދުވަހުގެ  ވަނަ 2019
ފަރާތަކުން އެ  4ގުޅިގެން  އެ އިޢުލާނާ ތ އާއިއި ކަން އެ އިޢުލާނުން އެނގޭގަ 13:30ދުވަހުގެ  2019

             ނަންބަރު  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ 
198-F/2019/17 ްދިނުމުގައި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ބިޑުތަކަށް މާރކްސ

ނޑައަޅާފައިވާއިރު އެ އިޢުލާނާ  %30  ތަޖުރިބާއަށް  އަދި %70  އަގަށް ކަ
  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ   ފަރާތުގެ ތެރެއިން 4ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި 

 ނާ މައްސަލަ.ކަމުގައި ބުކުންފުންޏަށް ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި  53%
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ގެ ކުރިން އެ  16:00ނަ ދުވަހުގެ ވަ 16ފެބުރުވަރ   2019 މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،
 ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިން ކަމަށްވާތ އާއިމުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވަނ  ހަމައެކަނި  ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭވަރަށް

ފަރާތުގެ ތެރެއިން  3ހުށަހެޅި އަނެއް  ބިޑް ދުވަސްކަމަށްވާތ އާއި)ފަހެއް(  05އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  
 45ހުށަހަޅާފައިވަނ   ސްކަމަށްވާތ އާއި ދެވަނަ ފަރާތުންފަނަރަ( ދުވަ) 15ން ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެއްފަރާތު

ބިޑްގައި މުއްދަތު ޖަހަން އޮތް ގޮޅ ގައި  ން ހުށަހެޅިސްކަމަށްވާތ އާއި ތިންވަނަ ފަރާތު ފަންސަޔާޅ ސް( ދުވަ)
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކ  ފުރިހަމަ އެހެންކަމުން، އެފަރާތުން  ތ އާއިސް އަދަދެއް ޖަހާފައެއް ނުވާއެއްވެ
ހުށަހަޅާފައިވާ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުންއެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ   އަދިކަމަށްނުވާތ އާއި ބިޑެއް

 2019 މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނ އެފަރާތާ  ތ އާއިކަން ފާހަގަކުރެވޭއަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް
މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވަނ   ގެ ކުރިން އެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭވަރަށް 16:00ވަނަ ދުވަހުގެ  16ފެބުރުވަރ  

  ޙަވާލުކުރުމުގައިއެފަރާތާމި މަސައްކަތް  އެހެންކަމުން، ކަމަށްވާތ އާއި ކަނި އެފަރާތުން ކަމަށްވާތ  ހަމައެ
 ކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގައި އެ ބ ލަމަކާބެހޭ ނަމަވެސް، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން އާއިލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތ މައްސަ

)ހަތަރެއް( ހަފުތާގެ  4ހަފުތާއާއި  )އެކެއް( 1މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބ ލަން )އަންދާސ ހިސާބު( ހުށަހެޅުމަށް 
ވަނަ  10.43ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  10.38މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ 

ހުށަހެޅުމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތަށް އަންދާސ ހިސާބު 1ގެ  މާއްދާގެ )ބ(
އަދި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ތ އާއި ފާހަގަކުރެވޭ މުއްދަތު ދ ފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން

 މުއްދަތެއް ދ ފައިވާއިރު، އަންދާސ ހިސާބު  2ށް ތައްޔާރުކޮށް ރައްދުކުރުމަ ތަކެތި ދެބަޔަކަށް ބަހާލައި ތަކެތި 
ބަޔާންކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށްނުވާތ ،  ހުށަހަޅާ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ  އެ ދެބައިގެ މުއްދަތު ފޯމުގައި ވަކިން 

 ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އޮޅުން އަރާނެ ކަމެއްކަންވެސް އެކަމަކ  އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި  އެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ތ އާއިފާހަގަކުރެވޭ

 ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށާއި، މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 
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އޮފް ޖުޑ ޝަލް  އްވައި އިޢުލާންކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓްއިޢުލާންކުރާއިރު އެކަށ ގެންވާ ވަގުތު އޮ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ގައި ދަންނަވައިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު 

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.އެކުލެވިގެން   ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގެ ޒޯންތަކުގެ  2018 މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ޕްރޮގްރާމަށް  މުބާރާތާއި ފައިނަލް ރައުންޑުގެ މެޗުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހިންގި ފައިނަލަށް ދިޔަ ޓ މުތަކުގެ

ފަރާތްތަކުން ދިން އެހ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްޞ ލް  ގައި، އެކި" ލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓް
 -/50,000 އެހ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރޭގައި ކުރ ގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ދިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

)ތިރ ސް  -/35,000ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުން ދިން  )ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް
 )ހަތްދިހަ  -/75,000މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން )ތިލަފުށި( އިން ދިން  ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި ގްރޭޓަރ

މެދުވެރިވެގެން ހޯދި ފައިާސ  މި ފައިސާއަކ  ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ތ އާއިސްހާސް( ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާފަ
ބުނެފައިވިޔަސް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުންނާއި ގްރޭޓަރ  ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

މެދުވެރިވެގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން އެ އޭނާ ތިލަފުށި( އިން ދިން ފައިސާއަކ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ) މާލެ
ފ.ނިލަންދޫ  އެ ކުންފުނިތަކުން އެ ފައިސާ ދ ފައިވަނ  ން ނޯންނާތ އާއިލިޔުންތަކުން އެނގެ ކުންފުނިތަކުން ފޮނުވި

ކުރ ގެ ޓޫރިޒަްމ  ކަމަށްވާތ އާއި ޅިގެންޕްރޮޕޯސަލްތަކަކާ ގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ކުންފުނިތަކަށް ހުށަހެޅި
ކުރ ގެ ޓޫރިޒަމް  މެދުވެރިވެގެން ފައިސާ ހޯދައިދިން ކަމަށްވިޔަސް، އެ ފައިސާއަކ  އޭނާ މިނިސްޓަރ އަތުން 

ގޮތް ބެލުމަކ  މި ކޮމިޝަނުގެ  މިނިސްޓަރ އަމިއްލަގޮތުން ދ ފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމަށްވާތ ، އެކަން ހިނގާފައިވާ
މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުން އާއި ކަމަކަށްނުވާތ  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްއިޚުތިޞާޞްގެ 
ފ.ނިލަންދޫ  ވަނައަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި 2018ބެލިބެލުމުން، 

ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން އެ ކުންފުނިން  ދިން ފުޓްބޯޅަޓ މަށް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުން 

އާންމު  ގައި  2019ފެބްރުއަރ   13ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
މިނިވަން  ވަނައަހަރު ބޭއްވި  2018ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި އެފް.އޭ.އެމް. އިން 

ފުޓްބޯޅަޓ މަށް އެކި  ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފ.ނިލަންދޫ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްޞ ލްފަރާތްތަކުން ދިން އެހ އާ

މެދުވެރިވެގެން ޓޫރިޒަމް   އެހ  ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއާއި މޯލްޑިވްސް ) -/50,000 މިނިސްޓަރ އަތުން 

ރ މާލެ ތިރ ސް ހާސް ރުފިޔާ( އަދި ގްރޭޓަ) -/30,000 އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ ން
ހަތްދިހަ ހާސް( ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ) -/70,000އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންއިން 

 ނާ މައްސަލަ.ބު  ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް
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ސ .އެސް.އާރ( ގެ ދަށުން ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ) ބުނެފައިވަނ ، ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓ 
އެ  ކޮމިޓ އެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި، ސ .އެސް.އާރގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކުންފުނ ގައި ސ .އެސް.އާރ
މިންވަރަށްވުރެ ޚަރަދުތައް  ރަކުވެސް ބަޖެޓްކުރެވޭ ކަމަށާއި، ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިން ކޮންމެ އަހަ

)ފަހެއް(  5ކުންފުނިން ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި،  ބޮޑުނުވާނެގޮތަށް ސ .އެސް.އާރގެ ކަންކަމަށް އެ
ޚަރަދުކުރެވޭނެ  އްދައަކާ ނުލައިބޮޑުނޫން އަދަދެއް ކަމަށްވާނަމަ ކުންފުނ ގެ ބޯޑުގެ ވަކި ހު މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  ސ .އެސް.އާރ  އަދި އެ ކުންފުނިން ދިން ކަމަށްކަމަށާއިއުސޫލެއް ހަމަޖެހިފައިވާ 
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުއްދަ ދ ގެންކަން އެ ކުންފުނިން ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓ ގެ ޗެއަރމަންއާއި ކުންފުނ ގެ 

ުޑްނ ިދން ، އެނގޭތ އާއި ލިޔުންތަކުން ީޓަމްށ ްގޭރަޓރ ާމލ  ިއްނަޑްސްޓިރައްލ ޯޒްނ ިލިމޓ  ފައިސާާއ  ައިދ އ 
ނޑައެޅިފައިނުވާ  ގުޅޭގޮތުން އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނ ، އެފަދަ އެހ  ދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލެއް އެކުންފުނ ގައި ކަ

 ނިންމުމެއްވެސް ނެތްކަމަށް ވާ ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައި ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ދިނުމަށް
އެފެއާޒް  ނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް ކުންފުނ ގެ ކޯޕަރޭޓް ކަމަށްވާތ އާއި

ޭމ  23އިންޓަރނަލް މެމޯއަކުން ސޮއިކޮށް  ޑިޕާޓްމަންޓުން ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް
 އެހެންކަމުން، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެކި ކަންކަމުގައި ސްޕޮންސަރ ދިނުމުގައިވާތ އާއި ގައި އަންގާފައި 2018

ކަންތައް ކުރިޔަށް  ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ކަނޑައަލައިގެން އެއުސޫލާ އެއްގޮތަށް ނޫނ  ސްޕޮންސަރ ދިނުމުގެ 
ރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައާއި، ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓް  ނުގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރުދަންނަވައި،  ލިމިޓެޑުގައި
އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް (1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމ އެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގއ.ކޮލަމާފުށ  އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ  ޗެކްކުރިއިރު  ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ
 އަށްސަތޭކަ ސަޔާޅ ސް ރުފިޔާ ބައްތިރ ސްލާރި( ރުފިޔާ މަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މި  )ބާރަހާސް 12,846/32

ކުރ ކޮޅު ކޫއްޑޫ އެކައުންޓްސްގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން  މާރިޗު މަހުގެ  2019
 -/12,000 އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ  ޗެކްކުރިއިރު ވަޑައިގެން ގއ.ކޮލަމާފުށ 
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ފައިސާ މަދުވެފައިވަނ  ގއ.ކޮލަމާފުށ  އައިސްޕްލާންޓުގެ ކޭޝިއަރގެ އިހުމާލުންކަމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާތ  
ކަން   ކޮމްޕްލެކްސްއަށް އަންގާފައިވާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް އެފައިސާ އޭނާގެ އަތުން 

ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ  މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ، ކޫއްޑޫ
 ގެ އަތުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްއޭނާ އިން މަދުވާ ފައިސާ  ގއ.ކޮލަމާފުށ  އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ 

 ދަންނަވައި،ފް ފިނޭންސް ގައި ސްޓްރ  އޮމިނި
 

ގައި ފޮނުވި މެމޯގައި،  2019ފެބުރުވަރ   28އަދި، މިކަމާ ގުޅިގެން ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ އ.ރ ޖަނަލް މެނޭޖަރު 
ހުރި  އިހުމާލުން އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ ން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި އެތަނުގައި ގެއޭނާމ ގެ ކުރިންވެސް 
ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް އިތުރަށް  މަދުވެފައިވުމާއެކު އެފަދަ ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި އޭނާފެންކޭސްތަކެއް 

 އޭނާއާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް އަންގައިދިނުމަށް އެދުމުން، ފައިސާއާ ގުޅުން ނެތް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތ  
ޕްލާންޓުގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ  ، ކޫއްޑޫ ބޮޓަލިންގދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދ 

ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ގެއްލުނު ފައިސާ އޭނާ  )އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ  01ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި 
ގައި މިފްކޯގެ  2019އެޕްރ ލް  16ށް މެމޯއަކުން ގައި ހުންނަ އ.ރ ޖަނަލް މެނޭޖަރަކޫއްޑޫ  އަތުން ހޯދުމަށް

 ގެ އިހުމާލުން ގއ.ކޮލަމާފުށ  އައިސްޕްލާންޓުގެ ތިޖޫރ ން ގިނަ އޭނާއޮފ ހުން އަންގާފައިވ  ނަމަވެސް، ހެޑް
މަދުވެފައިވާއިރު އޭނާ ވަޒ ފާގައި ބެހެއްޓުމަކ   އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި އެތަނުގައި ހުރި ފެންކޭސްތަކެއް ކުރިންވެސް

ނާޖާއިުޒ  ކަށް ދެވޭ އިތުރު ހިތްވަރަކަށްވާތ އާއި، މިއ  އޭނާއަށްއިހުމާލުވާ ފަރާތްތަ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް 
ކަމަށް ބެލެވޭތ  )މިފްކޯގެ މިހާރުގެ ޗ ފް  ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މިފްކޯއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް

ކުރުމަށް މިފްކޯއަށް ވަޒ ފާއިން ވަކި  މ ހުން ކަމަށް ބުނޭ( އޭނާ 2އަކ  ކޮލަމާފުށ  އޭނާއާއި ސަރއެގްޒެކެޓިވް އޮފި
އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރ ން ޢަމަލުކުރާ  ދަންނަވައި، އެންގުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގައި

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރުދަންނަވައި، އަންގައިދިނުމަށް އެމިނިސްޓްރ ގައި  ގޮތެއްވެސް 

މަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަވެފައިވާތ  އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  )ބާރަހާސް( ރުފިޔާ
އައިސްޕްލާންޓުގެ ކޭޝިއަރ މަސައްކަތުން އެކަހެރިކޮށްފައި  ކޮލަމާފުށި

ޅައި އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅުނާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސ .އ .އޯގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން
 މައްސަލަ. މަސައްކަތަށް ނެރެފައިވާކަމަށް ބުނާ
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   (1ގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ " ހިޔާ "އެއްފަރާތް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން 
 ނަމަވެސް، އޮމަދޫން އޭނާ ގޯއްޗަށް އެދިފައެއް  ވާތ އާއިކެޓަގަރ ގައި ހިމެނިފައި   H10މ ހުންގެ  ފްލެޓް ލިބޭ 

ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން" ހިޔާ" ކ ވެސްޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ދެވަނަ ފަރާތަ  ވާތ އާއިނު
އޭނާއަކ  އޮމަދޫން ގޯއްޗަށް  އަދިއްކަމަށްވާތ އާއި ގަރ ގައި ހިމެނިފައިވާ މ ހެކެޓަ   H10ފްލެޓް ލިބޭ މ ހުންގެ 

އަދި އޮމަދޫން ގޯތި ލިބޭ މ ހުންގެ  އްކަމަށްވާތ އާއިމ ހެ ދި، ގޯތި ލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާއެ
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން " ހިޔާ "ގެ އަނބިމ ހާ ޝަކުވާގައި ތިންވަނައަށް ފާހަގަކުރި މ ހާތެރެއިން 

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތައް " ހިޔާ " ،ނަމަވެސް ތ އާއިކެޓަގަރ ގައި ހިމެނިފައިވާ H8ހަމަޖައްސާފައިވާ 
ކަންތައްތައް އަދި  ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ކަންތައްތަކަކ  ސަރުކާރުން އަލުން ބަލަމުންދާ، އެކަމާ ގުޅޭ ލިބޭ ފަރާތްތައް

ކަމަކަށް އެފަރާތްތަކަށް އަދި ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަމަށް ބެލޭނެ  ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިމޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވުމާއެކު،
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ނުފެންނާތ 

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް (1ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

މަޝްރޫޢުގައި  މަދޫން މިހާރު ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޯތި ދިނުމުގެ އދ.އޮ
ފަރާތްތަކަށް އެ  ހުޅުމާލެއިން ފުލެޓް ލިބޭކަމުގެ ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ބައެއް

ފާހަގަކުރެވޭ ތެރޭގައި  ރަށުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުގެ

އަނބިމ ހާއަށް  ގެމ ހެއް .އޮމަދޫ ގ  ިއުތުރްނ އދމީ ، ހިމެނޭ ކަމަށާއިދެ ފަރާތެއް 
 ލިބޭ ކަމަށް ބުނާ   އެ ރަށުން ގޯތިއޭނާއަށްހުޅުމާލެއިން ފުލެޓް ލިބޭއިރު 

 މައްސަލަ.
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 ރ.އިންނަމާދޫއަށް އެންމެފަހުން  އެފަރާތުން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރުކުރ ގެ 
ގައި ކަމަށާއި،  2015ސެޕްޓެންބަރު  01ދަތުރުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދަތުރު ކުރައްވާފައިވަނ   2ކުރައްވާފައިވާ 

ގޮތުން އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ  އެ ދަތުރު އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ 
އިންނަމާދޫއަށް  ނިކުފާނު އެންމެފަހުންކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަ ޚަރަދުތަކުގެ މައްސަލަ މި

ޚަރަދެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އިންނަމާދޫ  ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުން އެއްވެސް 
 01އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ފަދައިން  ތ އާއިބުނެފައިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ގެ ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރ ގެ ރައ ސް
އިސްތިޤުބާލު ކުރުމުގެ  ކެމްޕެއިންގައި ރ.އިންނަމާދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވި ދުވަހު 

ލަމައެއް ނެތި ފައިސާ  ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަމައެއްނަމުގައި 
  މައްސަލަ.ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކޮމިޝަނުން ބަލައި  ގައި ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުގެ ޚަރަދުތަކުގެ މައްސަލަ މި 2015ސެޕްޓެންބަރު 
ހުށަހެޅި ފަރާތާ  މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ  ނިންމާފައިވާތ އާއި ކުށެއް ނެތްކަމަށް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2017ތުރަކ  ދަ  ގުޅުމުން އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނަމަވެސް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ   ށް ކަމަށްވާތ އާއިކުރައްވާފައިވާ ދަތުރެއް ކަމަ

ދަތުރަކ   ތެރޭގައި ކަމަށްވާއިރު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  އެ ވަނަ އަހަރުގެ 2019
ފަރާތުން ދެފަހަރު ބުނެފައިވާ  އެހެންކަމުން، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކަމަށް ކަމަށްވާތ އާއިދާދިފަހުން ކުރެއްވި ދަތުރެއް 

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް ކެމްޕެއިން  ކުރ ގެ ރައ ސްދަތުރަކ   އަދި އެ ތ އާއިން ފާހަގަކުރެވޭވާހަކަ ދިމާނުވާކަ
ދައުރަށް   ދަތުރެއް ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ދެވަނަކުރައްވާފައިވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް  ގައި ކަމަށްވެފައި، 2018ސެޕްޓެންބަރު  23ކުރިމަތިލެއްވި އިންތިޚާބު އޮތ  
ށް ކުރިމަތިލުމަށް ގައި ކަމަށްވުމާއެކު، އިންތިޚާބަ  2018 ޖުލައި 23އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރ  

ކަންކަމާ  އެ އިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުގެ އެކި އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން
ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކެއް ކަމުގައި ބެލޭނެ ކަމަކަށް  ގުޅިގެން ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކަކ  އެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ

 އެންމެފަހުން އިންނަމާދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ރައ ސްކުރ ގެ  ކަމުން،އެހެން  ނާތ އާއިނުފެން
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ އާއި،  އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރާކަމަށް އިންނަމާދޫ 

 މަވެސް އެ ދަތުރަކ  ރިޔާސ  ދެވަނަމަނިކުފާނު އެރަށަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިނަ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ 2017
 2008/13 ނުބެލެވޭނެތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައުރަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވި ދަތުރެއް ކަމަށް

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ޕްޝަނުގެ ކުށެއްމައްސަލައަކ  ކޮރަ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނޭކުރެންދޫ  ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ 
)މިއ  އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކަމަށްވާތ އާއި ފަރާތަކުން  2ހުށަހަޅާފައިވަނ  ބިޑް  ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ 2019
 ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކުރި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފެށެންވާއިރަށް އަވަސް  ހޯދުމަށް ކުރި ފުރަތަމަ އިޢުލާން ކަމަށްވިޔަސް، މިކަމަކ  ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަރާތެއް
ކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ މި މަސައްކަތް  ،މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުމާއެކު

ފަރާތުގެ  2އެ  ދަށުންކަމަށްވާތ ، ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވަނ  ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.( ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ
އަކ ، އިކޮށްފައިވާ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރސޮ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

 އެހެން ފަރާތެއްކަމަށްވާތ އާއި ވެރިފަރާތަކ  އެކުންފުނ ގެ ކަމަށްވާތ އާއިރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ނޭކު
ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސް  ގެ ފަރާތުން އެކުންފުނ އެހެންކަމުން، 
 އިވާ ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފަ ންނިއެކުންފުމި މަސައްކަތަށް  ބެލެވޭތ އާއި

ތަނަކަށް ދ ފައިވާ  ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާމ ހެއް  ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަކ  ހދ.ނޭކުރެންދޫ
ރ  އޮފް މިނިސްޓް  ކަމަށްވާތ އާއިދ ފައިވާ ހުއްދައެއް ނޫން ށް އެކުންފުންޏައެ ހުއްދައަކ   އްކަމަށްވާތ އާއިހުއްދައެ

ސިޓ ގައި  22MB/13/2018/238 ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭޝަނުން މިނިސްޓްރ  އޮފް 
ނޑައަޅާ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި އެދިފައިވަނ  މި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ  ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަ

އުސޫލުން އެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައިގެން އެ  ބިޑްގެއޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދ ގެން، އިންވައިޓް 
 އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު:ކަމަށްވާތ އާއި ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް
13K/22/2019/2   ކެތި އޮތްއިރު، ކާބޯތަ މިކަން މިހެން  ކަމަށްވާތ އާއިފައިވަނ ވެސް އެގޮތަށް ސިޓ ން ހުއްދަ ދ

ނޫންކަމަށާއި، އެތަނަކ  ފާރޮށި ތައްޔާރުކުރާ ތަނެއް ކަމަށާއި، ކާބޯތަކެތި  ގައިހުއްދަ ދ ފައިވާ ތަނު  ތައްޔާރުކުރަނ 
އެހެންކަމުން،  ތ އާއިހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ ގޭގައި ކަމަށް ޝަކުވާ  ތައްޔާރުކުރަނ 

ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކަށްނުވާތ އާއި، ކާބޯތަކެތި  ރާތަކ  ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގެމި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަ 
 އޮތް ތަނެއްގައި ނޫންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތ ، މިކަންކަން ބަޔާންކޮށް، ތައްޔާރުކުރަނ  އެކަމުގެ ހުއްދަ

ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ ފާހަގަ  ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވައި،  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި 

 ތައްޔާރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ 
ބިޑު  ކުރުމަށް ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ބިޑުހުށަހަޅައި އޭނާ އަށް މި

ކާމިޔާބު ވެފައިވާކަމަށާއި، އޭނާ ބިޑު ހުށަހެޅ  އެ ރަށު މ ހަކު އެރަށުގައި ހިންގާ 
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް  ފާރޮށި ހަދާ ތަނެއްގެ ހުއްދަ ހުށަހަޅައިގެން

  މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާ ސިލްގެ ރައ ސްގެ ގޭގައިކުރަމުންދަނ  ކައުން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ ކުށެއް

ސެންޓަރުގެ އިކުއިޕްމެންޓްސްތަކުގެ  ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް، ޑާޓާ 2019
ކޮށްފައިވާ ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ބޮޑުކަމަށް  ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް،

ސިސްކޯ ފަޔަރވޯލް  އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވާއިރު، އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް، ފެންނާތ ،
 16އެކު ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުންޏާ  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް 2ލައިސަންސް 
ށް ދުވަސް އޮތުމާއެކު، އެކަމަށް އެއްވެސް މުއްދަތު ހަމަވުމަ ގައި، ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގ2017ެޑިސެންބަރު 

ޤާނޫނު  ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެތަނެއް ނެތުމުން، އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާއިރު،
ވަނަ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ނަންބަރު

ނޑައަޅައި،  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއްނަންބަރުގައިވާ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

އެންޑް  ވަނަ އަހަރު ނެޓްވޯކް 2018މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން 
 ސެކިއުރިޓ  ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް، މި 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިއިރު   ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިކުންފުންޏަކާ ސައްކަތްމަ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެފަރާތުން  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި ލައިސަންސް 2

އަހަރު ދުވަހަށް ކަމަށާއި،  1އެއްބަސްވިނަމަވެސް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނ  
އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިއ   ފުރިހަމަ އަގު  ނަމަވެސް އެ ފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ 

އި އާސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  އައި.ޓ  ޑިވިޜަންގެ ހެޑް ކަސްޓަމްސް ޑެޕިއުޓ  ޗ ފް
ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ހޯދާފައިވާ ނެޓްވޯރކް  އޭނާގެ ޑެޕިއުޓ  ގުޅިގެން

އަށް އާ ނެޓްވޯރކް މިލިއަން ރުފިޔާ 1.3ދަށުން ބަދަލުނުކޮށް،  ސްވިޗް ވޮރެންޓ ގެ 
 ނާ މައްސަލަ.މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަމުންދާކަމަށް ބު ސްވިޗެއް ހޯދުމުގެ

249 

އެތެރެކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސްއިްނ  ން އެތެރެކޮށްފައިވާ ކެމިކަލްޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނި 
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ،  އެކުންފުންޏާ ނަގައިގެންކަން އެނގޭތ އާއި، މިނިސްޓްރ ގެ ހުއްދަ ސިޓ   ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ

މިނިސްޓްރ ގެ އެ ސިޓ  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ކެމިކަލް ކޮންޓެއިންރ ކްލިއަރކުރުމުގެ ކުރިންކަމަށްވެފައި،
ޤާނޫނު ، ތަށްކަން ބެލެވެން ނެތަތ ހިނގާފައިވަނ  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާގޮ  ސަރވިސްއަށް ފޮނުވާފައިވާތ ، ކަން 

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

 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

    ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ކަސްޓަމްސް ޑިކްލަރޭޝަން
R4428/2018  ްމުދާތައް ދޫކޮށްފައިވަނ  ކުންފުންޏެއްގެ ގެ ދަށުނ 

އެފަރާތުން ފުރިހަމަ ނުކުރަނ ސް ކަމަށާއި،  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 
ޏަށް ކަމަށާއި، މިއ  ހަމައެކަނި މި ކުންފުން  މިގޮތަށް މުދާ ދޫކޮށްފައިވަނ 

 އާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ އާއި އެސް.ޕ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 
 ބުނާ މައްސަލަ. ޢަމަލެއްކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ށް، އަނެްއ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތައިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ  އިޢުލާނާ ގުޅޭ
ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާސްޓާސް ޑިގްރ އެއް ފުރިހަމަ  މާކުސް ލިބިފައިވާނ ން ތަށްވުރެ ގިނައިދެފަރާ 

ގޮތަށްބަލާއިރު  މިމައްސަލާގައި ކަންހިންގާފައިވާ އިތ  ކަމަށްވާތ އާފަރާތަކ  އެފަރާތް ކަމަށްވާ  ހަމައެކަނި ކޮށްފައިވާ
ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގައި ވަޒ ފާ އަދާކުރާ  އަދި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ބުނުމަށްބަލާއިރު، އަލްމަދުރަސަތުލް

އިނުވާކަން ފަދ   ށް އެއްވެސް މާކުހެއް އިތުރަށް އޭނާއަނުރަނގަޅު ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން  މ ހެއްގެ ނުފޫޒެއް ނުވަތަ
އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ނޫންކަން  އަކ  އިންޓަވިއުގައިވެސްއޭނާއަދި ވޭތ އާއި ފާހަގަކުރެ 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަޒ ފާއަށް  ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި  2019ބޭނުންވެގެން 
ސްކޫލުގައި ކުރިން  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒ ފާއަށް ހޮވާފައިވަނ  އެކުރިމަތިލި 

ކަމަށާއި، އެ މަޤާމަށް  ފަރާތެއްކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ވަޒ ފާ އަދާކުރި 
ކުރިމަތިލާފައިވ ނަމަވެސް އޭނާ އެ  އޭނާއަށްވުރެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓ ޗަރެއް

ފާ އަދާކުރާ އޭނާއާ އެްއ ވަޒ  ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އެ ސްކޫލުގައި
ގުޅިގެން  އާޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލް އި އެ ސްކޫލުގެފަރާތަކާރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ 
  ބުނާ މައްސަލަ. ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް

މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރ އެއް އެޅުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ  ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށު ޞިއްޙ 
 ހިސާބުތަކުން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެ ހުށަހެޅި އަންދާސ ގުޅިގެން 

އިވެލުއޭޝަނުގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާތ އާއި، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު
ޗަށް ބިނާކޮށް އެގްރިމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ މައް )އެއް ލައްކަ ސާޅ ސް -/145,000 ކަމުގައިވާ
ފައިސާ  ނިންމި ފަރާތަށް އެ ޢަދަދުން ފައިސާދ ފައިވާތ ، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންޚަރަދު 
 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  (1)ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ރަށު ޞިއްޙ  
ބަޖެޓަށް  މަސައްކަތްކުރުމަށް ފާސްކުރި  މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރ  ޢިމާރާތެއް ހެދުމުގެ

ކަމަށާއި، މިކަމަށް  ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސް އުނިއިތުރު ގެނެސްފައިވާ 
ކޯޓޭޝަން  އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން

 ޚަރަދުގެ  ހޯދުމަކާނުލައި ފިހާރަތަކުން ތަކެތި ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، ޢިމާރާތުގެ 
ބުއިންތަކުގެ ޚަރަދު  ތެރެއަށް އެއްވެސް ބިލަކާ ނުލައި ސިނގިރެޓާއި ރެޑްބުލްފަދަ

  މައްސަލަ.ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބުނާ
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ލަރނިންގ ސެންޓަރާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓ ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަ 
ނިވަރސިޓ ން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އައި.ޔޫ.އެމް ހޯލްޑިންގސް ޔު ހުންނަ ލަރނިންގ ސެންޓަރ ހިންގުން އެ

އިޢުލާންތައް ެއ  ކަމަށާއި، އެ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

އިސްލާމ   އައި.ޔޫ.އެމް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ޔުނިވަރސިޓ ގެ ލ.ފޮނަދޫ ލަރނިންގ ސެންޓަރާއި ޏ.ފުވައްމުލައް ލާރނިންގ
 ސެންޓަރަށް ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޮނަދޫ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކްރިއޭޓް ޔޫޒަރއެއް ހެދިފައިނުވާތ  ކަމަށާއި، ޔޫޒަރއެއް ޔުނިވަރސިޓ ން ގެޒެޓްކުރަމުންގެންދަނ  އެ ކުންފުންޏަށް
ތ އާއި ބުނެފައިވާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓ ން  ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު

ސިޓ ގައި ހުންނަ ލަރނިންގ ސެންޓަރަށް ކެމްޕަސް  ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަ ލަރނިންގ ސެންޓަރަށާއި ފުވައްމުލަކު 
ހުންނަ  ގައި ކުރި އިއުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  ފުވައްމުލަކު ސިޓ ގައި  2019ފެބުރުވަރ   12މެނޭޖަރުން ހޯދުމަށް 

އެކަށ ގެންވާ ވަރަށް ދަރިވަރުން ލިބިފައިނުވާތ   ލަރނިންގ ސެންޓަރގައި ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ގިނަ ކޯސްތަކަށް 
މެނޭޖަރަކު  ވަގުތު ކެމްޕަސްކުޑަކޮށް ޚަރަދުތައް ދެކޮޅުޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އެތަނަށް މި އެ ސެންޓަރުގެ ޚަރަދުތައް

 ން ނިންމުމާ ގުޅިގެންކަންއެކުންފުނި ނުނަގާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަން 
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު  މިކަމަކ  ތ އާއިވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ އެޔުނިވަރސިޓ ން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނު

ލަރނިންގ ސެންޓަރުގެ ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުގެ ވަޒ ފާ ވަކި   ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ 
ސެންޓަރުގެ  ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި، ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަ ލަރނިންގ ފަރާތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް

މަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލަ ވަޒ ފާއަށް ކުރި ކެމްޕަސް މެނޭޖަރެއްގެ ވަޒ ފާއަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފިނަމަ އެ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ލިބިގެންދާނެތ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަ  މަށް ކަ

 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ލަރނިންގ ސެންޓަރގެ ކެމްޕަސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް 
ކަމަށާއި، އޭނާއަކ  އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މ ހެއް ކަމަށާއި،  ކުރިމަތިލި
ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހޮވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުނު ފަހުން ފުވައްމުލަކު  ނަމަވެސް
ގެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހޮވުމުގައި ދިމާވި ސެންޓަރގެ ކެމްޕަސް މެނޭޖަރ ލަރނިންގ

މާރިޗު  20ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ މި ދެ ވަޒ ފާއަށް ކުރި އިޢުލާނު  މައްސަލައަކާ
  މައްސަލަ.ބާޠިލް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ވަނަ ދުވަހު 2019

ޝަކުވާގައި ގޯތި ރޭގައި ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެ  އައްޑޫސިޓ ން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
މ ހަކަށްވެސް  ނަމަވެސް، އޭނާއަކަށްވެސް އަދި ގޯއްޗަށް އެދުނު އެހެން ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ފަރާތް  ހިމެނޭތ އާއި

ހުށަހަޅަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު، ސ.ހިތަދޫން ކުރިން  ގޯތި ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށް ފޯމު  އި ނުވާތ އާއިތި ދޫކޮށްފަގޯ
ފަރާތްތަކާ ގޯތި  އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ވަކިކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް ރެއިންދޫކުރި ގޯތިތަކުގެ ތެ

ޝަކުވާގައި ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  އެގޮތުން، ގޯތި ތ އާއިނގޭޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެ
 ދ ފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ގޯއްޗަކ  އޭނާއަށް އެހެންކަމުން،  ހިމެނޭތ އާއި ގެ މަންމަބުނާ ފަރާތު

އެންޑް  ގޯތި ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ 400އައްޑޫސިޓ ން 
މުއްދަތު  ރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެއިންފްރާސްޓް

މުއްދަތު  މިހާރު އިތުރުކޮށްދ ފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ 
ދ ފައިވާ  ފަރާތަކަށް ގޯތި 06ހަމަނުވަނ ސް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިނި
 ފަރާތެއްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އައްޑޫސިޓ ގެ ބްރާންޗުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގޯއްޗެއް ދ ފައިވޭތޯ ސާފުކުރުމަށް  އަށްއޭނާގެ މަންމައަށް ދ ފައިވާ ގޯތި ކަމަށް ބެލެވޭތ ، މަންމަ އޭނާގެ
 562ނަންބަރު ކޮށ ގެ  369ހިތަދޫގެ މާމެންދޫ ސަރަޙައްދުގެ  އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން،

ހަދައިދ ފައިވާކަން  ގައި 2018އޮގަސްޓު  07އާ ޙަވާލުކޮށް ގޯތ ގެ ވަގުތ  ރަޖިސްޓަރ  އޭނާނަންބަރު ގޯތި 
އަށް އޭނާއަދި އެއ  ގޭތ އާއި ރަޖިސްޓަރ ން އެނ އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އެ ގޯތ ގެ

ވަކިކުރެވުނު  އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަކިކޮށްފައިވާތ  ވަނަ އަހަރު 2011ނަންބަރު ގޯތި  562ކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ 
އާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ހަދައިދ ފައިވާ ވަގުތ  އޭނާގޯތިތައް އަލުން ދޫކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ގޯތި 

 ،މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު ތ އާއިސްޓަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާރަޖި ރަޖިސްޓަރ އެއް ކަމަށް އެ
ޝަކުވާގައި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ޓ ން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުނުއައްޑޫސި

، ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދުނު އެހެން މ ހަކަށްވެސް ގޯއްޗެއް ދ ފައިނުވާތ  ށްވެސް އަދި އެ އިޢުލާނާބަޔާންކުރާ ފަރާތަ 

 (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-އެންޓި) 2008/13 ާޤޫނުނ ަންނަބރު 
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

ނަމްބަރު ގެވަޅު ކަމަށް  630ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ދ ފައިވަނ   އަންހެނުން ހިމެނޭ
 .ބުނާ މައްސަލަ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ ން ބުނެފައިވަނ ، އެ  މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
 ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ގަތުމުގައި ފުރަތަމަ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޕަބްލިކް

ން ނަމަވެސް ލ.އަތޮޅުގައި އެކުންފުނި އިސްކަންދެނ  ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކަމަށާއި،
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް ތެޔޮ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު  ފެރ އަށް ފިއުލް ސަޕްލައި 2އޮޕަރޭޓްކުރާ 
އިތުބާރު ހިފޭ  ނެތުމުން ތެޔޮ ހޯދުމުގައި އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ ޒް ދެވޭ އަދި ހަމަޖެހެން

ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތައް މަދުވެފައި ތެޔޮ  ލ.އަތޮޅުގައި ތެޔޮސަޕްލަޔަރަކަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން 
 ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތަށް ބުރޫއެރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ޕަބްލިކް

ޕްލަޔަރުންނާ ބަދަލު ބަލައި ސަ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިނުވާނޭ ކަމަށާއި، އަދި މާރކެޓުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ

ހަމަޖައްސާފައިވާ މޯލްޑިވްސް  ލ.އަތޮޅު ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
ފެރ ގެ ތެރެއިން  02ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ ގެ 

ނޑ  ބަނދަރާ ހަމަޔަށް ދަތުރުކުރާ  ލ.އިސްދޫން ފުރައިގެން ލ.ގަމު ތު
ހުގެ މަޖިލ  ފެރ އަށްވެސް ތެޔޮ އަޅަމުންދަނ  ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަ، ރައްޔިތުންގެ

ކަމަށާއި، ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ކަހަލަ  ގެ ކުންފުނިންލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ނޮޓިކަލް  08ނޑ  ބަނދަރުން ފުރައިގެން ތު ގޮތަކަށް ތެޔޮ އެޅުމަށްޓަކައި ލ.ގަމު 

ކުރުމަށްފަހު، ފެރ އަށް ތެޔޮ އަޅައިގެން  މޭލުގެ ހުސް ދަތުރެއް ލ.ފޮނަދޫއަށް
ދިޔުމަށް ދަތުރު ފެށުމ ، އެ މަސައްކަތް  އަނބުރާ ގަމަށް ގޮސް، އިސްދޫއަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުރާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ތެލުގެ ރޭޓް ބަދަލު ނުކުރެވޭނަމަ  ވާހަކަދެކެވި ތެލުގެ ރޭޓް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް 
  ކަމަށްވާތ އާއިބަދަލުކުރެވިފައިވާނޭ ކަމަށް  ސަޕްލަޔަރ

ޓެޑަށް ލިޔުމުން އެ ޕްރައިވެޓް ލިމި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް
 ޑ ސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނ ، ޢާންމުންނަށް

ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނ ގެ  ކުންފުނ ގެ ފަރާތުން ލ.އަތޮޅުގައި އެއްވެސް ތަނެއް މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާނެ
އެހެންކަމުން،   ކަމަށްވާތ އާއިޙަރަކާތްތެރިނުވާނެ ކަމަށް   އަތޮޅުގައި މިހާރު ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއްވެސް އެ 
އަޅާފައިހުރިގޮތުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތެޔޮ 2018ލ.އަތޮޅުގައި ދުއްވާ ފެރ ތަކަށް  އެމް.ޓ .ސ .ސ ގެ ފަރާތުން

ފޮނުވައި ދިނުމަށް އެ ގައި ކަމަށްވާތ (  2018ޑިސެންބަރު  20ތަފުސ ލު )މި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ  
ވަނަ  2018ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވާ ގޮތުން، އެ އުޅަނދުފަހަރަށް  ކުންފުނ ގައި އެދުމުން، އެ ކުންފުނިން

 ކުން ތަނަ ހުންނަ ތެރޭގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި ތެޔޮ އަޅާފައިހުރ  ލ.ކަލައިދޫ )އިސްދޫކަލައިދޫ( ގައި އަހަރުގެ
ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި  ލ.ކަޅައިދޫއަކ  ސުނާމ އާ ގުޅިގެން އެރަށުގެ އެންމެން ލ.ގަމަށް ބަދަލުކޮށް، ކަމަށްވާތ އާއި

ކޮށްފައިވޭތޯ  މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރ  އެފަރާތްހަމަޖައްސާފައިވާ ރަށަކަށްވާތ ، 
ސަޕްލަޔަރުގެ ފޯނު ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި ޕަރޗޭސް  މާއެކު،ބެލިއިރު އެ ނަން ކިޔާ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ނުވު

ޕަރޗޭސް ވައުޗަރގައިއޮންނަ ނަމާ  ތެރެއިން ނަންބަރަކާ ގުޅުމުން، އެތަނަށް ކިޔަނ  ނަންބަރުގެ 2އޯޑަރުގައި އޮތް 
 ށާއި،ކަމަށާއި، އެއ  ލ.ކަލައިދޫ )އިސްދޫކަލައިދޫ( ގައި ހުންނަ ތަނެއް ކަމަކުޑަކޮށް ތަފާތެއް ހުރި ނަމެއް 

އެނަން  އެތަނުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން، ލ.އަތޮޅުގައި ދުއްވާ އެމް.ޓ .ސ .ސ ގެ ފެރ ތަކަށް އެތަނުން ތެޔޮއަޅާ ކަމަށް
ބެލިއިރު އެ ނަން ކިޔާ ތަނެއް  ތަނެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވޭތޯ

ވަނަ އަހަރު ލ.ގަމު  2018މ ގެ އިތުރަށް  ތ އާއިކޮށްފައިވާ ޖިސްޓަރ ލ.ކަލައިދޫ )އިސްދޫކަލައިދޫ( ގައި ރަ
ނޑ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ  2018ތަނަކުން  އެހެން ވާތ އާއިތަނަކުން ބައެއްފަހަރު ތެޔޮ އަޅާފައި ތު

އި ން ނެތުމުންނާއެމް.ޓ .ސ .ސ ން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ތެޔޮ އަޅާފައިވާކަން

ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް ކުރެވޭ އިސްރާފެއް  ކޮންމެ އުޞޫލަކުން ޙަވާލުކުރެވުނު 
ނޮޓިކަލް މޭލުގެ ދަތުރެއް ކަމަށާއި،  16 އި، ދެކޮޅަށް ބަލާއިރު އެއ  ޖުމްލަކަމަށާ

އެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެގޮތަށް  އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ތެޔޮ 
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއް  އެކަން ކުރުމަކ  ވަކި މ ހަކަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ދެތަނުންކުރެ އެއްވެސް ތަނަކ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ  މިބުނެވުނު
 އެނގެން ނެތަތ އާއި،ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ރެކޯޑްތަކުން  ތަނެއްކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް

ނޑ  ބަނދަރާ ހައެ ދަތުރުކުރާ ފެރ އަށް ތެޔޮ  މަޔަށްހެންކަމުން، ލ.އިސްދޫން ފުރައިގެން ލ.ގަމު ތު
ގެ ކުންފުނިން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކ  މަޖިލިސް މެމްބަރުއަޅަމުންގެންދަނ  ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަ 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13 ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ފެންނާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙަޤ ޤަތާ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތެޔޮ  ވަނަ 2018އަދި، މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން، ލ.އަތޮޅުގައި ދުއްވާ ފެރ ތަކަށް 
ގައި ކަމަށްވާތ ( ބެލިއިރު،  2018ޑިސެންބަރު  20ހުށަހަޅާފައިވަނ   އަޅާފައިހުރިގޮތުގެ ތަފުސ ލު )މި ޝަކުވާ 

ފޯމުތަކުގައި  ރިކުއެސްޓް ފޯމުތަކުގައި ސަޕްލަޔަރުގެ ނަން ނުބައިކޮށް ލިޔެފައިވާތ އާއި، އެ ޕަރޗޭސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް  ފައިނުވާތ  މިކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަންސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށް

 ދެންނެވ އެވެ. ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ ގައި

 މާރިޗު މަހުގެ ކުރ ކޮޅު އައްޑޫސިޓ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން 2019ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ސ.މަރަދޫ ޕާކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ފަރާތަށް އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަނުގައި އޮތް އަގު  ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތް ފިޔަވައި އަނެއް ދެ ކޯޓޭޝަން
ހުށަހަޅާފައިވާ  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އެދެފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން އެދެފަރާތުން ނޭނގޭކަމަށް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13 ކޯޓޭޝަނުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ބުނެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ނު( ގެ ޤާނޫ
 އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކުށެއް

މަހުގެ ކުރ ކޮޅު އައްޑޫސިޓ އަށް  މާރިޗު 2019ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
-ޕާކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް  ޖެހުމާ ގުޅިގެން ސ.މަރަދޫވަޑައިގަތުމަށް ހަމަ

ޙަވާލުކޮށްގެން އައްޑޫސިޓ   )ތިރ ސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އަށް ބަޔަކާ 35,000/
މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށާއި، މިގޮތުން  ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވަނ  ކޮރަޕްޝަނަށް 

އުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އައްޑޫސިޓ  ކަ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި 3މަރަދޫ އަވަށުއޮފ ހުން 
ކޮށްފައިހުރި ސޮއިތައް އެއްވައްތަރުކަމުން  ފޮނުވުމުން އެ ކޯޓޭޝަންތަކުގައި 
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިތުރު ކޯޓޭޝަންތަކެއް  އެޕްރޫވްނުކޮށް ހުރިކަން އެނގިފައިވާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޙަވާލުކޮށްގެން  ފަރާތަކާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހޯދުމެއްނެތި ކުރިން ހޯދި
ދެ ފަރާތަށް އެ  މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އަނެއް ދެ ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި

 .މައްސަލަ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަނުގައި އޮތް އަގު ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ

އެކަމަކ  ވަގުތ  ގޮތުން ކުށްޔަށް ދޭ ދިނުމެއް ކަމަށް  ހުޅުމާލޭ އިރުމަތ  ފަރާތު ބ ޗު ސަރަހައްދު ދިނުމުގައި،
 މިހާތަނަށް ކަންތައް ވެފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން  ވ ނަމަވެސް، މައްސަލައިގައި

ބޯނުލަނބާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ  އެޗްޑ ސ  އިން އެންމެފަހުން ޢަމަލުކުރަން ނިންމި އުސޫލުތަކަށް އަދިވެސް 
އަދި ވަކި  ނުވާތ އާއިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިޅާތަކެއް އަފިޔަވަޅު ކޯޕަރޭޝަނުން މިކަމަށް އެކަށ ގެންވާފަދަ

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  އެންގުމަށް ބޯނުލެނބުމުން، އެކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަކ  ވަކި މ ހަކަށް ބަޔަކު
  މަށްވާތ ، މިކަން ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިގެންދާ ދޮރެއްކަ ހޯދައިދިނުންކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވިދާނެކަމެއްކަމާއި، މިއ 

ނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެ ފަރާތްތަކާމެދު އެޅުމަށް ހައުސިންގ ސ ރިޔަސް މައްސަލައެއްގޮތުގައި ދެކި،  ކަ
 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރުދަންނަވައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް އެންގިފައިވާނެ ކަމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުގައި

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

ފަރާތްތަކުން  އެއްވެސް އުޞޫލެއް ނެތި ހުޅުމާލޭ ބ ޗް ސައިޑް، އަމިއްލަ އެކި 
އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް   ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދިވިޔަފާރި

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  ގެސްޓްހައުސްތަކުން ކުރިމަތ ގައި އޮތް ހުސްބިން 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ  ކުއްޔަށްދ ގެން ފައިދާނަގަމުން ދާއިރު ހައުސިންގް

ނާޖާއިޒް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް  ތްތަކަށްފަރާތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ، އެފަރާ
 .ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ކުނި ސޯޓެއްގެ މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރި ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ކުނި
ވާތ އާއި، ލ.މާމެންދޫ ކަމަށް  އުކުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނ  އެ ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން

 ވަނަ އަހަރު 2018ޖުލައި  01ކުނި އުކާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މި ދެފަރާތުން  ސޯޓްގެ އެރިކައުންސިލުން 
އުކާލުމަށް ލ.މާމެންދޫއަށް ގެންދާ  އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލުން ކުނި އުކައިދޭ އަގަކ  ކުނި 

ރުފިޔާކަމަށް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، ކުނި  )ފަނަރަހާސް( -/15,000 ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 
ރިސޯޓްގެ ކުނި  އެ ރިސޯޓްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާ ދޯންޏެއްގައި ކަމުން، އެހަމަޖެހިފައިވަނ   އުކާލުމަށް

ނުވާތ އާއި، ލ.މާމެންދޫ ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައެއް އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލުން 

މަސައްކަތުގެ  ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ 
ނުކޮށް ހަމައެކަނި  ތެރެއިން ރިސޯޓެއްގެ ކުނި އުކުމަށް ނިންމާފައިވަނ  އިޢުލާނެއް

މަސައްކަތުގެ އަގެއްގެ  މި ، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމައިގެން ކަމަށާއި
ނޑައަޅާފައިވާ  ތެރެއިން ކޮންމެ  )ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާގެ  -/15,000ގޮތުގައި ކަ

ދޯންޏަށް  )ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކުނިއުފުލާ  -/7,500ދަތުރަކަށް 
-ދަތުރަކަށް  ދިނުމަށާއި އަދި ކުނިކޮށ ގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

މި  ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، )ދުއިސައްތަ 200/
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޕިކަޕަށް  ނިންމާފައިވަނ  ރިސޯޓުގެ ދޯނ ގެ ފަރާތުން އެރަށަށް ކުނި ގެނެސް ދޯނިން ބޭލުމާއި ކައުންސިލުން 
ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ) -/7,500 އެރުވުމުގައި ރިސޯޓް ދޯނ ގެ މުވައްޒަފުން އެހ ތެރިވެދޭތ  އެ ފަރާތަށް

 މުވައްޒިފުންގެ ތެރެއިން ރިސޯޓުން ކުނި ގެންނަ ދުވަހު އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ  ދިނުމަށާއި ކުނިކޮށ ގައި އުޅޭ
ދިނުމަށް ކަމަށްވާތ އާއި، މި  )ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ -/200 މުވައްޒިފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 

ވ ނަމަވެސް މިކަން އެ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓ އެއް އެކުލަވާލާފައި  ވޭސްޓް  މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އެ ރަށުގައި
މެނޭޖްމަންޓް  ގެންގޮސް މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އެ ކޮމެޓ އަކ  ވޭސްޓް ކޮމިޓ އަށް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މިހާރު އެ ކޮމެޓ   ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތަށް އެކުލަވާލި ކޮމެޓ އެއް ކަމަށާއި އެ
-އެންޓި) 2008/13 މާމެންދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރުލ. އުވާލެވިފައިވާކަމަށް

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  އްސަލަ ނިންމ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަސައްކަތް  މަސައްކަތުން ކައުންސިލަށް މާބޮޑު އާމްދަނ އެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، މި
މަސައްކަތް  ކުރަނ  ކުނިކޮށ ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްވާއިރު އެ

ރަށުގައި  ނަ ކަމަށާއި،ޖެހޭނެ ކަމަށް ނުފެންކުރުމަށް އިތުރު ފައިސާއެއް ދޭން 
ކޮމިޓ އަށް  މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓ އެއް އެކުލަވާލާފައިވ ނަމަވެސް މިކަން އެ ވޭސްޓް

  މައްސަލަ.ގެންގޮސް މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ

ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ، އޮޑިޓުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ 2016އއ.މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ފާހަގަކޮށްފައިވާ،  ވަނަ ނަންބަރުގައި 02މައްސަލަތަކާއި އިސްލާޙްކުރަން ލަފާދިން ގޮތުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ  ވަނަ އަހަރު  2016އއ.މަތިވެރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
)ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ  -/397,286 ނިމުނުއިރު ހުރި ޖުމްލަ  ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރު 

ޖަމާނުކޮށް އެއިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި  ރުފިޔާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށްއަށްޑިހަ ހައެއް( 
 2008/13 އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަހައްޓާފައިހުރި ފައިސާ މިހާރު އެ 

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

ސަރކިއުލަރ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ
އއ.މަތިވެރ   ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ2012ްނޮވެންބަރު  08) 2012/08ނަންބަރު 

ގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
 -/397,286 ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ޖުމްލަ 
ރުފިޔާ، ޕަބްލިކް )ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހައެއް( 

އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި  ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް އެއިދާރާގެ ބޭންކް
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕ .އެލް( ގައި ވަޒ ފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު  އިއަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގަވަޒ ފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު  ލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕ .އެލް( ގައިމޯ 260 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވ ނަމަވެސް، އެއ  ކޮން 
 ފަދައިން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަޢުލޫމާތެއް ޝަކުވާގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތ އާއި،

 އެލޮންގސައިޑް ބަރތްގެ ހާލަތުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ  އެމް.ޕ .އެލްގެ
އެމް.ޕ .އެލްގެ އެލޮންގސައިްޑ  ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތ އާއި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ނޯޓަކ  

ގެ ދަށުން " ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ލިޔުމަކ  އެމް.ޕ .އެލުންއެ  ބަރތްގެ އެސެސްމަންޓާ ގުޅޭ ލިޔުމަކަށް ނުވާތ އާއި،
ހަވާލުކޮށްފައިވަނ   ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާޢިމާރާތާ ގުޅޭ ލިޔުމެއްކަމަށްވާއިރު، އެ މަސައްކަތް  އަޅަމުންދާ

ކަށް ނާޖާއިޒު ނޫންކަމާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަ  އެމް.ޕ .އެލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލާ ޚިލާފަށް
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރުހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރެވެން ނެތަތ ،  ފައިދާއެއް

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  ކަމަށް ކަ

ގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ކުންފުންޏަށް ފައިދާވާގޮތަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް
މިހާރުގެ ޙާލަތުގެ  އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އެމް.ޕ .އެލްގެ އެލޮންގސައިޑް ބަރތްގެ

 އެ  ނަމަވެސް ކަމަށާއި، ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް އެ ކުންފުންޏާ
 ޓެކްނިކަލް  ޤާބިލުކަންހުރި ކުރެވޭނެ މައްސައްކަތެއް އެފަދަ ކުންފުންޏަކ 
 .މައްސަލަ ބުނާ ކަމަށް ކުންފުންޏެއް ނެތް މުވައްޒަފަކު

އެމްޕަވަރމަންޓްއިން މާލޭގެ އިރުމަތ  ފަރާތުގައިވާ  އެންޑް ކޮމިއުނިޓ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް 
ނޑު އެހެން  )ނުވަލައްކަ އެއްހާސް( -/901,000 ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ފުޓްސަލްދަ

އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ  ރުފިޔާއަށް ކުޑަހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ މަސައްކަތަކ 
ޚަރަދުކުރުމަށާއި ހޯދާފައިވާ އަގުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  ކަތަކަށްވާތ އާއި، އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާމަސައް
ޓްރެރަރ ން ހުއްދަދ ފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކުޑައަގު

 ފަރާތަކ  އަގު ހުށަހެޅި ތިންފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަކޮށް  މަސައްކަތަކަށްވާތ އާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި
ކަތް ސައްރާތެއްކަމަށްވާތ ، މި މަފަ  އަގުހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ކުރިން ދަނޑު ތަރައްޤ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ

 ބޭގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުންލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ގެއްލުމެއް ލި ހަވާލުކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާއެއް
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު

އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް (1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ފަރާތުގައިވާ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން މާލޭގެ އިރުމަތ 
 ފުޓްސަލް ދަނޑު އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 ނުވަ ލައްކަ އެއް ހާސް( ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ) -/901,000
 އަދި  އިއުލާނުކުރުމަކާ ނުލާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އާންމުކޮށް 

ޙިދުމަތް ހޯދޭނެ  ގެ އުސޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ" ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް "
ނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައި

  މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި ވ  ، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ  .ިމ ަމްއަސަލ ިންނމީއ 

ހިފާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އެންމެފަހުން ގެއެއް ކުއްޔަށް  އަހަރު ގެއެއް ކުއްޔަށްވަނަ  2019ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލުން 
އެފަހަރު ގެ  އަހަރުގައި ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނާތ އާއި، އެފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނ  ވަނަ 2017ހިފ  

ވާތ އާއި، އެފަހަރު ގެ   ގެ ގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތު ފަރާތުގެ 3ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހެޅި 
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު ނުވާތ ، ހުށަހަޅާފައި ޝަކުވާގައި ބުނާ މ ހާދިނުމަށް  ކުއްޔަށް

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.އެކުލެވިގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުރ ކޮޅު  ވަނަ އަހަރުގެ  2019ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ހެޑްމާސްޓަރ ހުރުމަށް 
 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޢިޢުލާން ރަށުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހުއްޓައި 

އެ  ތްތަކުގެ ތެރެއިންފެނިފައިނުވާކަމަށާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާ
ށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި އަސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ބޭބެ

ކޮރަޕްޝަން -މިކަމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންޓި އިޢުލާނަކ  ކުރިން
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް އެންގުމުން  ކޮމިޝަނުން ބެލި 
ކަމަށާއި، މި ފަރާތާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރ  ބާޠިލް  ލާނެއްކޮށްފައިވާ އިޢު

ކަށްވުރެ އަގުބޮޑުކޮށްކަމަށް ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އެސްޓިމޭޓްތަ  ކުރެވުނު އިޢުލާނާ 
  މައްސަލަ.ބުނާ
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 1ހުށަހެޅުމަށް ދިނުމަށްފަހު ބ ލަން )އަންދާސ ހިސާބު(  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު 
 10.38ގަވާއިދުގެ  ހަތަރެއް( ހަފުތާގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ) 4)އެކެއް( ހަފުތާއާއި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި 10.43ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި 
 ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްއިޢުލާނު  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ

ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތ ، ިމ  )ފަހެއް( ދުވަސްކަމަށްވާތ  މިއ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 5ދ ފައިވަނ  
އިޢުލާންކޮށްގެން ެއ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހާރު

 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު މަސައްކަތް
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ކުށެއްފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ހދ.ކުމުންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ކުމުންދޫ 
ވަކި ފަރާތަކަށް މި  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2019އޭޕްރ ލް  17

 ޞަތު ދިނުމަށް އެ ކައުންސިލުން ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރު 
  މައްސަލަ.އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
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 ނިންމ އެވެ.

އިތުރުކޮށްދ ފައިވާ ބިންކޮޅު  ހަދަމުންގެންދާ ޢިމާރާތުގެ ސިޑި ބެހެއްޓުމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުން
ކޮށްދ  ނިންމާނެ މުއްދަތުތަކާއި، ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް  އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި އެފަރާތުން ކޮށްދިނުމަށް 

އެއްބަސްވުމުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައްއެފަރާތުން ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު ކޮށްދިނުމަށް  ސ .އެސް.އާރގެ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިމަނައިގެން އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ކ.ގުރައިދޫ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ޓި އެން) 2008/13
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް

 ނިންމ އެވެ.

އުތުރަށް   ޖެހިގެން ކ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ކައުންސިލުގެ އިދާރާއާ 
އަހަރު  ވަނަ 2018އޮތް ހުސްބިން ވިޔަފާރ ގެ އުޞޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 

ސަބަބެއްނެތި  އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް ބަޔަކު އެދިފައިވަނިކޮށް އެއްވެސް
ކުރިން  އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ލޯންޗުގެ ޚިދުމަތް  ށްވުރެ ކުޑައަގަކަށް ކ.ގުރައިދޫގައި ފެރ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަ 
ށް ދ ގެން އެފަރާތުން އެ ބިމުގައި ދެބުރިއަށް ޢިމާރާތް ކަދެމުންގެންދާ ފަރާތަ 
އެ ޢިމާރާތުގެ ސިޑި ލާފައިވަނ  ކައުންސިލު އިދާރާގެ އިމުގެ  ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި،
 ނާ މައްސަލަ.ކަމަށް ބު ތެރެއަށްވާ ގޮތަށް
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ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހއ.އުތ މު ކައުންސިލުން ކުރި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ-ހއ.އުތ މުގައި ރ  
މި  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ކައުންސިލްގެ ރައ ސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް -ރ  މަވެސް، އެ ރަށުގައިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަ
މާރިްޗ  255/PRIV/2018/17 (15(IUL)އިދާރާގެ ނަންބަރު  ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ  ކުރި ހޯދުމަށް 
 ގުޅިގެން  ކ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާފަރާތަ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ2018ް

ބ ލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެ މަތިން  ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް
ރ ބްރޮޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި، އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްކަން

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް، އެ ޚިދުމަތް  މައްސަލައިގެ  ލައިސަންސް ނެތް ފަރާތަކާކަމަށް މި
އޮންނަފަރާތަކަށްވުން  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސެންންސް -ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކ  ރ   ދިނުމަށްޓަކައި ބ ލަން 

 ހިއްސާކޮށްފައިވާ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކޮންމެހެން ލާޒިމްނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ -ފަރާތަކ  ރ  މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ހޯދުމަށް ހއ.އުތ މު  ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހއ.އުތ މުގައި ކޭބަލްޓ ވ ގެ ޚި 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ކައުންސިލްގެ  އެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް މަސައްކަތް
ލިވިފައިވާ ކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު  ރައ ސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ރިބްރޮޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ  އެގޮތުން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
އެފަރާތަށް މާލ  މަންފާއެއް  ލައިސަންސް ނެތް ފަރާތަކާ ކަމަށާއި،
ޑ ކޯޑަރު ގަތުމަށް ކައުންސިލްގެ  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތުން ގަންނަންޖެހޭ

އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދު  ލައްކަ ރުފިޔާ()އެއް -/100,000ބަޖެޓުން 
އެފަރާތުން ކައުންސިލަށް  ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިފަހުން

އޮތްނަމަވެސް މި  މަސްދުވަސްވ އިރުވެސް ނުދައްކާ 8ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 
 8އަދި  ފައިސާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި، މި  ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން އެ
އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ  އި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެޝަކުވާގަ މައްސަލައިގެ

ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތްއިރުވެސް ޖޫރިމަނާފައިސާއެްއ  ކުލި ގަވާއިދުން ދައްކަމުން ނުދާކަމާއި އެ ފައިސާ
 ގެ ނަންބަރުފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނަގާފައިނުވާކަން

(AGR)255/INDIV/2018/10 (25  ް2018އޭޕްރިލ)  ޭއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހ
ދައްކަންޖެހޭ ކުލި  ށް އެއްގުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށްއޭނާއަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،
ނަމަވެސް،  އެއްބަސްވުމުގައި ކުލި ދެއްކުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރ ޚަށްވުރެ ފަހުން  ބަލައިގަނެފައިވަނ  

 އެއްވެސްކަމެއް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް  ކުލިދައްކަންޖެހޭ ތާރ ޚަށް ކުލި ނުދެއްކުމުން، ދެން ކުރެވޭނެ
ނެތުމުން، ެއ  އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިނުވާތ ، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެ ޤާނޫނ  ހަމައެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13 ޙާލަތުގައި ޖޫރިމާނާ ފައިސާ ނުނެގޭނެކަން އެނގެން އޮތުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އޭޕްރިލް  255/INDIV/2018/10 (25(AGR)  އަދި، ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު
މަސައްކަތް ޙަވާލުވި  އަހަރު ޖަނަވަރ  މަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްއެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން މި  (2018
ދައްކާފައިނުވާތ ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ފަރާތުން
ޙާލަތްތަކުގައި ކުލި  އްޔަށްދޭ އަދި ހަމައެހެންމެ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބިމެއް ކު  އަންގައިއިދާރާއަށް

ފައިސާ ނެގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދައުލަތުން ތައްޔާރުކުރާ  ދައްކަން އޮންނަ ތާރ ޚަށް ކުލި ނުދައްކާ ނަމަ، ޖޫރިމަނާ
ތައްޔާރުކުރާ މި  ތައްޔާރުކުރުމަކ  މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތ ، މ ގެ ފަހުން އެ ކައުންސިލުން  އެއްބަސްވުންތައް

މާއްދާއެއް ހިމެނުމަށާއި، އެ ކައުންސިލުން  ސްވުންތަކުގައި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެ ފަދަފަދަ އެއްބަ

 މަހުގެ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ނެގިއިރު ޖޫރިމަނާ 3ދުވަސް ފަހުން މަސް
  މައްސަލަ.ފައިސާއެއް ނަގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ
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( އެއްބަސްވުމަކ  ދިގު 2019އޭޕްރިލް  25) 255/INDIV/2018/10(AGR) ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
ދައްކަންޖެހޭ ތާރ ޚުތަކަށް  ލި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށްވާއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކު މުއްދަތަކަށް 

 އެއްބަސްވުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ ކުލި ނުދައްކާނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް
 އަދި ހަމައެހެންމެ މ ގެ ފަހުން އެ ކައުންސިލުން ކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  ވެސް އަންގައި،އިޞްލާޙްކުރުމަށް 

ޕޮއިންޓެއް ދޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު  ބ ލަންތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އެއްވެސްމަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ 
ވެސް ހއ. ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރުމަށް  ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ

 އެންގ އެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްއުތ މު 

ނޑައަޅާފައިވަނ   ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ  ދިރިއުޅުމުގެ" ބިންތަކުގެ ކުލި ކަ
ގޮތުގެމަތިން ކުލި  ފެންނާތ ، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް 9ގެ " ގަވާއިދު

ނޑައެޅުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރ  އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ހުށަހަޅައިގެން  ކަ
 އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ބަޔާންކޮށްގެން ބިން ނިންމުމަށްފަހު، މިހާރު ކޮށްފައިވާ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ގައި ދަންނަވައިދޫކުރުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 މިގޮތަށް ޖަވާބުދ  ޤާނޫނު ނަންބަރު

އެކުލެވިގެންނުވާ  އަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލަ (1)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކައުންސިލްގެ  ހއ.ދިއްދޫން ނުއަގުގައި ބިންތަކެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ދިއްދޫ
  މައްސަލަ.ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 2019މޭ  09އިދާރާއިން 
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ނޑުއެ ފައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ހައިމާކް  ސާއަކ  އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން އޭދަފުށ  ކުނިގޮ
 ބިލުގައިވާ ފައިސާ ކަމަށާއި، ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރުމުގެ  2މަސައްކަތަށް ހަދާފައިވާ  ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި

ފައިސާ ދ ފައިވަނ  ހައިމާކުގެ  ދިންއިރު  މަސައްކަތުގެ އަގުގެ އެންމެފަހު ޕޭމަންޓް އެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް 
ނުލިބޭކަމަށް ކުރިން ބުނެވިފައިވަނ  އެ ފައިސާގެ ރަސ ދު  ކުލ ގެ ފައިސާ އުނިކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ

ކައުންސިލްގެ  ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން ކުރެވުނު ބ.އޭދަފުށ 
ވަނަ  2016ންޓާނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ގެ އި 2017އިން  2014އިދާރާގެ 

 )ސޯޅަހާސް  -/16,500އަހަރު ކައުންސިލްގެ ހައިމާކުގެ ކުއްޔަށް ލިބެންޖެހޭ 
 ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، ކުނި 
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ފައިސާގެ  ސަބަބުންނާއި ދުވަހުފޮތަށް އެ ފައިސާ އަރާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ހެދިފައިނުވުމުގެ 
ނޑު  އިސާގެ ކަންތައް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި،ހިސާބުތަކުން އެ ފަ އެގޮތުން އެ ފައިސާއަކ  ކުނިގޮ

 އައިޓަމުގައި ނުނަގާހުރި ފައިސާ ކަމަށްވާތ  )ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ އަދަދުން  ސާފުކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ 
އައިޓަމަށް އެ ފައިސާ  ނ ގެއުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ކަމަށްވާތ ( އެ އައިޓަމުން ހައިމާކަށް ލިބޭ އާމްދަ

ދި އެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ވާތ އާއި އަބުނެފައި  ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭދަފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު އޮތަތ ،އެނގެން  ލިޔުންތަކުންވެސް މިކަންކަން

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ  (1 )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ 25ޤާނޫނު( ގެ 
 އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކުށެއް

 އެކައުންޓަށް ނައްތާލައިގެން ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނަގައި ހައިމާކު 
 ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ފައިސާގެ ތަފްޞ ލް ފޮތުން ބަދަލު ގެނެސް ބިލްތަކުގައި 
ނޑު ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ފައިސާ ދެއްކިކަމަށް ބިލުގައި އަދި ބިލް   ތައްގަ

ނާ ބު ރަޖިސްޓަރ ގައިވެސް ޖަހާފައިވަނ  ރަސްމ  ބަންދު ދުވަހެއްގެ ތާރ ޚުކަމަށް
 މައްސަލަ.

ގައި  2019މާރިޗު  24މ ހަކު ހޯދުމަށް  ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނ ޝަންގެ މަޤާމަށް 
 ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ  ހިމަނާފައިނުވާތ  އެ އިޢުލާން  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަޒ ފާގެ

އަންގާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  ގައި 2019އެޕްރ ލް  28ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ހެލްތުން ބުނެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު

އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް (1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މައް  ސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހޯދުމަށް  ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮމްޕިއޓަރ ޓެކްނ ޝަންގެ މަޤާމަށް މ ހަކު 
 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް ދެ  2019މާރިޗު  24

 ނުވާ ފަރާތާ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން ވަޒ ފާއަށް ޝަރުޠުހަމަ
 އިންޓަވިއުކޮށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް ފޮނުވާފައިވާ 
 ކަމަށާއި، މިއ  ހޮސްޕިޓަލުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 

ކަމެއް  އޭނާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮށްފައިވާ
 އްސަލަ.ނާ މަކަމަށް ބު
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ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާއިރު 
އެދި  މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަސައްކަތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށާއި،

)އަމިއްލަ  19/2014ނަންބަރު  ކަމުގައި ވާނަމަ އެފަރާތަކ  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ  އަމިއްލަ ފަރުދެއް
ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެކަމަށް  ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން

ޕްޝަން ކޮރަ-އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރުއަންގައި ބަޔާންކުރުމަށް ބ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް  އިޢުލާނުގައި

ހެދުމަށް  ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ބ.އަތޮޅު މަދުރަސާގައި ބ ޓެކް ލެބެއް  2018
ކޫލުގެ ކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ސްދެމ ހަ އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި 

އަނެއް  އަންހެނުން ކަމަށާއި، އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެކަކުގެކ  އަޒިންމާދާރުވެރިޔާ
ކަމަށާއި،  އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ފިރިމ ހާ  އެ ސްކޫލުގައި ވަޒ ފާ އަދާކުރާ މ ހާއަކ  

ޙަވާލުކުރ  އެ ދެމ ހުންގެ އަނބިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު   މަސައްކަތްއެފަރާތްތަކަށް އެ
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފަހުން ބުނެވުނު  ލްދި އޭރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕައަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި،
 ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށް  ގެ އަތުންމ ހާ

 ބުނާ މައްސަލަ.

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަސައްކަތް  އިފްތިތާޙުގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަދްރަސަތުލް 
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  އެފަރާތަށް  މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުން ހަދާފައި ފޮނުވި އިވެލުއޭޝަނުން 

 ގޮތަށް ނިންމައި އެފަރާތާ މަސައްކަތް މައްޗަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، އެ ކަމަށްވާތ  އެ އިވެލުއޭޝަނުގެ
 ން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެޑިޔުކޭޝަން ކުންފުންޏަކު ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނިކޮށް، އެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި

ށް އެކުންފުންޏަޕޮއިންޓް ލިބެނ   މިނިސްޓްރ ގެ ބިޑްކޮމިޓ ން ބިޑްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެމަތިން
ލިބުނު ޕޮއިންޓް  އެންމެމަތިން ފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއކު ވެ  ވާތ ކަމަށް

ބުނެފައިވާތ  މި މައްސަލަ   އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން އެންގ ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުންކުންފުންޏާ
ން އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުންވެސް އެންމެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤު ޓ މު މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން، މި

ޝަކުވާ  ވެފައި، މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ފަހުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް ކަމަށް  ލިބެނ  ޕޮއިންޓް
އެމަސައްކަތް  ލިބުނު ކުންފުންޏާޕޮއިންޓް  އެންމެމަތިން އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްހުށަހެޅި ފަރާތާ

ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ވަކި  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އެފަރާތުންމައްސަލަ  ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ
ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން  ގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ދެފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް

ގެންދަނ  މިނިސްޓްރ   ގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓަމުން އެ މަދްރަސާއަމުރުކޮށްފައިވާތ  މިހާރު މިނިސްޓްރ ގެ މައްޗަށް
ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން ވަގުތ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ލަފާ ދ ފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިން

ވުމުން މި  ކަމަށް މަހުންމަހަށް އެއްބަސްވުން އާކުރާ ގޮތަށް، ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެންމެ ކުޑައަގު 
ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރިއިރުވެސް އެންމެމަތިން  މައްސަލައިގައި ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވުމާއި، މި ކޮމިޝަނުން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13 ކަމަށްވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކުންފުންޏަށް ޕޮއިންޓް ލިބެނ 

ސެކިއުރިޓ   ވަނަ އަހަރުގެ 2019ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ 
ޑިސެންބަރުމަހު ކުރި  ނުވަތަނޮވެންބަރު  2018ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 16ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު  އަމިއްލަ ފަރާތަކާއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް 
ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުން 2019ޖަނަވަރ  

އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،  ސަބަބު ބަޔާންކުރުމެއްނެތި އެ ސްކޫލުން އޭނާއަށް
އެހެން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް  ތުގައި އެގްރ މެންޓްމަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮ

މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،  ޙަވާލުކުރުމަށް  ފަރާތަކާ
)ސައުވ ސްހާސް ރުފިޔާ( އަގު ބޮޑުކޮށް އެ  24000/-އަކ   އޭނާނަމަވެސް 

 ސަލަ. މައްހުށަހެޅި ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނާ  މަސައްކަތް ކުރަން
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ  (1)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫނު( ގެ 
 އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކުށެއް

 2019އެޕްރ ލް  01ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
 ފަރާތަކުންކަމަށްވެފައި އޭގެތެރެއިން 4ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނ   ގައި އެ ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާނާ

ކަމަށްވެފައި ކުންފުންޏާ  އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅިއެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  
ކުރިން  ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ ވެސް އެފަރާތަށްކަމަށްވެފައި އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަކ  އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން

 ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ކަމަށްވިޔަސް، މިފަހަރު
ކުރުމަކ  ޙަވާލު ކަމަށްވާތ ، އެ އަގުގައި އެފަރާތާ މަސައްކަތް  ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅ  އެފަރާތުން

ނޑު އެްއބަފާ  ކ  މިލަންދޫ ސްކޫލުގެއެކުންފުންޏަ  ތ އާއިނުފެންނާ  މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ޕްރިންސިޕަލްގެ އެއްބަ
އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ލަފައަކަށް އެ  ޓަރ  ކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވުމާއެކު،ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްބޭބެ

 އެދުމުން އެފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މި ސްކޫލުން މި ކޮމިޝަނުގައި
ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް  އްކަތް)ނަމަވެސް، ކުރިން އެ ފަރާތުން އެ މަސަވާތ އާއި ކޮމިޝަނުން ވަނ  ހުއްދަ ދ ފައި 

ޚިލާފުވެގެން އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް )ނޯޓިސް  އެފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ވަކިކޮށްފައިވަނ  އެއްބަސްވުމާ
 ގައި އެންގުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ މައްސަލައަކ  2019މާރިޗު  24މިނިސްޓްރ ން  ދިނުމަށްފަހު( އެޑިޔުކޭޝަން 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން  4ހުށަހަޅާފައިވާ  ފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.( މި މަސައްކަތަށް ބިޑްކުރިން މި ކޮމިޝަނުން ބަލާ 

ފަރާތަކ  އަމިއްލަ ފަރުދުން ކަމަށްވާއިރު، އެފަރާތްތަކަކ   3އަނެއް  ފިޔަވައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުނި
ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  ށުން ވިޔަފާރި)އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަ 19/2014ނަންބަރު:  ޤާނޫނު

ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މ ގެފަހުން އިޢުލާންކުރާއިރު އެ  ަމަސްއަކތް ، އެންގެން ނެތުމާއެކު ފަރާތްތަކެއްކަން 
ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު(  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 19/2014އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު:  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ވާންވާނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށާ މ ގެފަހުން،  ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ގެ 

އޭޕްރ ލް  ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
 ގައި ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  2019

 އިވާކަމަށް ބުނާ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފަ
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްސަލައެއް މި  ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުން، އެކަމާގުޅޭ  މުވައްޒަފަކާ 
ށް ހުއްދަ ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ފެންނަކަމަ ލުމަށްފަހު،ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދޭތޯ ނުވަތަ ބަލާފައިވޭތޯ ބެ

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލަށް އަންގާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ    މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގައި  20ފެބުރުވަރ   2019ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
 ފަރާތެއްގެ 3ފަރާތަކުން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅިނަމަވެސް، އޭގެ ތެރެއިން  5ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 ދެކުންފުންޏަކުން  އެގޮތުން، ބާޠިލުކޮށްގައިވާތ އާއިމިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑްކޮމިޓ ން  އަންދާސ ހިސާބު
 ގެ )ނ( ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ 1.1ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގެ  ހުށަހެޅި އަންދާސ ހިސާބު

އެ ލިޔުން ހުށަނާޅާނަމަ ވާތ އާއި ކަމަށްނެތުމުން ހުށަހަޅާފައި " ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ތަކެތ ގެ ލިސްޓް "
 އެހެން ފަރާތަކުން މ ގެ އިތުރަށް،  ތ އާއިންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަ އަންދާސ ހިސާބު ބާޠިލުވާނެކަމަށް އެ

ސާފުކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބު ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު 
ފަރާތުން ފޮނުވި  ގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންއޭނާ ކަމަށްވާތ އާއިހުށަހަޅާފައިވާތ  ސ ހިސާބުނަމުގައި އަންދާ

ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރ ގެ އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތު  ސާފުކޮށްފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު
އަންދާސ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް  ފަރާތްތަކުގެމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ  ނަމުގައި ކަމަށްނުވާތ އާއި
 ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަންދާސ ހިސާބު  3އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނ  މިބުނެވުނު ވާތ އާއި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ބިޑްކޮމިޓ ން ށް ގެންދިޔުމަ ފަރާތް ނެތުމުން އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް 3ބާޠިލުކުރުމުން ވާދަކުރާނެ 
ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި  2019 އެޕްރ ލް  08އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް  ކަމަށްވާތ އާއިނިންމުމުން

އިޢުލާނު   ކަމަށްވާތ އާއިގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރ ކަމަށްނެތުމުން ކުރ   ފަރާތް 3ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ވެސް ވާދަކުރާނެ 
ޝަކުވާ  ގައި ބުނެފައިވާކަމަށް 2019އެޕްރ ލް  08ހުށަނާޅާތ ކަމަށް  ފަރާތުން އެސްޓިމޭޓް 3ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  

ވަހަށް ކޮށްދޭނެ ދު  އަހަރު 02ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ހެލްތުން ކުރި އިޢުލާނާ  މާރިޗު މަހުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް 2019ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ބިޑު  ފަރާތަކުން 05އެކު ފަރާތާ ގުޅިގެން މިހާރުވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
 ނުވާކަމަށް  ހުށަހަޅާފައި އެސްޓިމޭޓް ފަރާތުން  03 ނަމަވެސް  ،ކަމަށާއި ހުށަހެޅި
 ބުނާ  ކޮށްފައިވާކަމަށް ބާޠިލް އިޢުލާނު  އެ ދުވަހު ވަނަ 2019 އެޕްރ ލް  08 ބުނެ

 .މައްސަލަ
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އެޕްރ ލް  08އެސްޓިމޭޓް ހުށަނާޅާތ ކަމަށް  ފަރާތުން 3ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް، އިޢުލާން ބާޠިލުކުރ  
ޕްޝަން ކޮރަ-އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު،  ނުވާތ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި ކުރި އިޢުލާނުގައި 2019

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

ބަދަލުކޮށްފައިވަނ  ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއެކު  ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ ގޮތް 
ދިން ހުއްދަ  އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ  ގޯތި ދިނުމަށްޚިލާފަށް ކަމަށްވާތ އާއި، ގޯތި ދިނުމަށް  ޢާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ

އެދުނު މ ހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު  ބާޠިލުކުރިފަހުން ކަމަށްވާތ އާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް 
 އް ގޯއްޗަށް އެދިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށްވެސް ބަދަލުތަކެ އައިސްފައިވާ ފަދައިން އެފަހަރު 

މިހާރު ގޯތި ބޭނުންވުމަކ   އައިސްފައިވާނެތ އާއި، އެފަހަރު ގޯއްޗަށް އެދިފައިނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުންވެސް
ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފ.މަގޫދޫ  އެކަށ ގެންވާ ކަމަކަށްވާތ ، އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ންބަރުއިދާރާއަށް އަންގައި ޤާނޫނު ނަ ކައުންސިލްގެ
 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ވަނަ ދުވަހު ފ.މަގޫދޫ  2016ޖުލައި  14ފ.މަގޫދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް 

 ނަންބަރު ގޯތި  16ގޯތ ގެ ތެރެއިން  35ކުރުމަށްފަހު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
 26ޔުން ލިބުނުކަމުގެ ލި  ށް ލިބިފައިވާކަމަށް އަންގައި ގޯތިޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  ގައި އެ އިދާރާއިން އޭނާއާ 2017ފެބްރުއަރ  
ގުޅިގެން ގޯތި ލިބޭ  ވަނަ ދުވަހު މި އިޢުލާނާ  2019މާރިޗު  07ނަމަވެސް 

ނޑައަޅައި ޢާންމުކުރިއިރު ލިސްޓުން އޭނާގެ ނަން އުނިކުރުމަށްފަހު  ފަރާތްތައް ކަ
ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި،  ރާތްތައް ލިސްޓުގައިކުރިން ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް ފަ

އިދާރާއަށް ދިޔުމުން އޭނާއަށްވުރެ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން އެ
ތިބުމުން އެ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި  ގޯތިލިބުން ޙައްޤުކަންބޮޑު ފަރާތްތައް މިހާރު
ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް މަށާއި، ގޯތި ދޫކަ ދިނ ކަމަށް ބުނެ އަނގަބަހުން ޖަވާބުދ ފައިވާ 
ލިބިފައިވާތ  ދަރިންގެ ބައިން އޭނާއަށް  ނިމުނުފަހުން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޖަކު
ނަމަވެސް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  ޕޮއިންޓް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

އެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލި  ހަމަވާފަހުން ފޯމަށް އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނެކަމަށް 
 .މައްސަލަ ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގައި 
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ތަކުގެ  ފައިސާ ނަގައިގެން ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ނުނަގާ ކުރާ ދަތުރުގެ ޕިކަޕުގައި ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ތަކަށް އަދި، އަމިއްލަ ބޭނުން އަންގައި ތަފްސ ލު އެނގޭނެ ގޮތަށް ލޮގް ބެލެހެއްޓުމަށް ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލަށް 

މިކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތ  އެފަދަ  ބޭނުން ކުރަމުން ދާކަމަށް ޕިކަޕު ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13 ކައުންސިލުގެ ނައިބް ރައ ސަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމެއް ނުކުރުމަށް ލ.މުންޑޫ 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނުވަދިހަފަސްހާސް( ) -/95,000ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 
ޕިކަޕް ދުއްވަނ   ނަމަވެސް މިރުފިޔާއަށް ޕިކަޕެއް ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، 

މަސައްކަތްތަކަށް  ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައ ސް ކަމަށާއި، މި ޕިކަޕް އޭނާގެ އަމިއްލަ 
 .ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ލައިގައި ބާޠިލުކޮށްފައިވާތ އާއި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ
ޙަވާލުނުކުރުމަށް ކޯޓުން  ގޮތެއް ނުނިންމަނ ސް އެ ދެފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ކޯޓުން ވަކި 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 އަމުރެއް ނެރެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
އެކުލެވިގެންނުވާ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  (1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފަރާތެއް  ޅ.ނައިފަރު މަދުރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ސެކިޔުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ 
 އްގެ ފަހަރެ 06ސެޕްޓެންބަރު މަހުން ފެށިގެން އެ ސްކޫލުން  2018ހޯދުމަށް 

 މަތ ން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މާއަގުބޮޑު ކަމަށް ނުވަތަ 
 ލިޔުންތައް ހަމަނުވާތ  ކަމަށް ބުނެ، މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 
 އަންގައިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އިޢުލާން ބާޠިލް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި 

 ގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް
 ވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ގުޅިގެން ބިޑު  5ހޯދުމަށް އެ މަދްރަސާއިން 

 ފަރާތުގެ ތެރޭގައި، ގިނަ އަހަރު ތަކެއް ވަންދެން އެފަދަ  02ހުށަހެޅި 
 މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިހުރި އަދި ފާއިތުވ  އަހަރެއްހައި ދުވަހު އެ 

 ހިމެނޭ  ކުންފުންޏެއްކޫލުގެ ސެކިޔުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ސް
 ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނ  މުޅިން އަލަށް އެ 

ކަމަށްވާއިރު އޭނާއަކ  ސެކިޔުރިޓ  ފަރާތެއް މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި 
ރާތެއްވެސް ނޫން ކަމަށާއި، މިކަމާ ފަ ބެލެހެއްޓުމުގައި އިތުރު މ ހެއް ގެންގުޅޭ

 06މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން  ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އާ ޙަވާލުކުރުމަށް  އެކުންފުންޏާ ން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތް 2018ޑިސެންބަރު 
މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙަށް އަންގާފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  އެ މިނިސްޓްރ ން

އިސްވެ ނަމަވެސް އެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތް  މަށާއި،ދ ފައިވާ ކަ
 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތާ 

ގިނަ ލިޔުންތަކެއް  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި
އެސް.ޓ .އޯ އަދި އައިޖ އެމްއެޗުން މައުލޫމާތު ދ ފައިވާތ  މި މައްސަލައިގެ ޖިނާޢ  ތަހުޤ ޤެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް 

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ  08ހިންގޭނެ މިންވަރަށް މި މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތ އާއި، ހާދިސާ ހިނގިތާ 
 ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާތ އާއި މި މައްސަލާގައި ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއް 

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

ނޑައަޅައި  ، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ އޮތޮޕ ޑިކް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މެޑިކަލް ސާމާނު 
ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެސް.ޓ .އޯއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލު ކުރެވިގެން 

ހިސާބުގައި ގަނެފައިވާ ހަމަސްދުވަހަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް  2011އޭޕްރިލް  25
)ސާދަ މިލިއަން ހަލައްކަ  14،605،592.85ކުރާ ސިންތެސް ބްރޭންޑްގެ ލަފާ

ފަންސާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ އައްޑިހަ ފަސް ލާރި( ގެ އަގުހުރި 
އިމްޕްލާންޓްތަކާއި ގުޅިގެން އެތަކެތި ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 

 .ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހދ.އަތޮޅު އޮފ ހުގައި ވަގުތ  
ސެކްރެޓަރ އެއްގެ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ވަޒ ފާއަށް ނަގާފައިވަނ  އެންމެ މަތިން މާކުސް 

އަތޮޅު އޮފ ހުގައި ވަގުތ  ސެކްރެޓަރ އެއްގެ މަޤާމަްށ ލިބުނު ފަރާތް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، ހދ.
 މަސް ފަހުން ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 03ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ، ހަމަޖައްސާފައިވާ

ގައިކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  މިހާރު އެކަން  2009މާރިޗް  31އެހެންނަމަވެސް، އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނ  
އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  ޖިނާއ  ދައުވާއެއް ކުރެވެން ނެތްކަން  08އިވާތާ ހިންގާފަ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި މަދަނ  ގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތްކަން 
ވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ޖިނާއ  ދައު

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރ  މަހުން ފެށިގެން ހދ. އަތޮޅު އޮފ ހުގެ އިސް  2009
މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން އަދާކުރާ މަޤާމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި 

ގެން އަތޮޅު އޮފ ހުން އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އޭނާ ވަޒ ފާއަށް އެދި
ހުށަހެޅި ފޯމެއް ނުވަތަ ސިޓ އެއްވެސް އޮފ ހުގައި ނެތްކަމަށާއި، ކޮށްފައިވާ 

 އިންޓަރވިއުއެއްގެ ރެކޯޑެއްވެސް ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައިމައްސަލައެއް ކަމަ  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، ށް ކަ

އދ.އޮމަދޫ ކުޑަކަތ ބު އޮފ ހުގެ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، .1
)ސަތޭކަ  150,000.00ބޭނުމަށް ބާޒާރުގައި ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ނުހޯދައި، 

ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުކޮށްގެން އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލެއް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 
ށްފައިވާ ދިރާސާތަކާއި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެ ކޭބަލް ގަނެފައިވަނ  ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ކޮ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާނެއްކޮށްގެން ނޫންކަން ކަމަށްވިޔަސް 
ދާދ ފައިވާކަން ނުވަތަ ނާޖާއިޒް ފައިދާއެްއ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯ 

ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ކޭބަލް ގަނެފައިވަނ  ބޮޑު އަގުގައިކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ 
ހެކިތަކުން ވަޒަން ކުރެވެން ނެތަތ އާއި އަދި މަދަނ  ގޮތުން ބަލާއިރު ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ލާގައި ނެތަތ މައްސަ
ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ގެ 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ
ނޑުމަށް އދ.އޮމަދޫ ކުރ ގެ ރަށު އޮފ ހުގެ  .2 ހުޅަނގުން އެ ރަށު އަމ ނ މަގަށް ނުކުމެވޭގޮތަށް ގޯޅިއެއް ކެ

ކޮމިޓ އާ މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާކަމަށް އޮތް ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ރ.ކ
ކުރާއިރު، ޝަކުވާގައި މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކާއި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތް 

ގޮތަށް ގޯޅިއެއް  ބުނެފައިވާ ފަދައިން އޮމަދޫ ކުރ ގެ ރަށު އޮފ ހުގެ ހުޅަނގުން އެ ރަށު އަމ ނ މަގަށް ނުކުމެވޭ
ނޑާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވެން  ނޑާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނޯންނާތ އާއި، އެތަނުން ގޯޅިއެއް ކަ ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނެތަތ 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ  1 ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އޮފ ހުގެ ބޭނުމަށް ބާޒާރުގައި ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު  އދ.އޮމަދޫ ކުޑަކަތ ބު
)ސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ  150,000.00އަގުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ނުހޯދައި، 

ޚަރަދުކޮށްގެން އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލެއް ގަނެފައިވާކަމަށާއި، އދ.އޮމަދޫ ކުރ ގެ ރަށު 
ނޑުމަށް ގޮތަށް އޮފ ހުގެ ހުޅަނގުން އެ ރަށު އަމ ނ މަގަށް ނުކުމެވޭ   ގޯޅިއެއް ކެ

ކޮމިޓ އާ  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ރ.ކ
ވަނަ  2009މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ރަށުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 

ހޭދަކުރަމުން އައި  އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ކުރިން 
ޚަރަދުކޮށްގެން ކައުންސިލަރގެ   ފައިސާވަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށް ރައްޔިތުންގެ 

އދ.އޮމަދޫ އެކުވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާ  ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިއެއް ހިންގަމުންދާ
ރ.ކ ކޮމިޓ ގެ މަޝްވަރާއެއްނެތިކަމަށާއި،  ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިކަންކުރ  

 ރަށުގެ ކުޅިވަރު ޓ މްތައް ދަތުރުކުރާނެ ދޯނި  ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަދި އެ
އިޢުލާނެއް ނުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން  ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އެއްވެސް 

 މިނިވަންދުވަހުގެ ހުރިހާކަމެއްވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ   ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށާއި،
ނުލައި  އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި، ކޯޓޭޝަން ހޯދުމެއްނެތި އަދި އެއްވެސް ބިލްތަކަކާ

ރަށްވެހިގޭގައި  އްޔާއާކަމަށާއި، ރަށުގެއދ.އޮމަދޫ އެކުވެރިންގެ ޖަމްޢި
އދ.އޮމަދޫ އެކުވެރިންގެ ، ކައުންސިލަރުގެ ރަޙްމަތްތެރިން ބައިތިއްބާކަމަށާއި

ފަރާތްތައްވެސް އެތަނުގައި ބައިތިއްބަނ   ޖަމްޢިއްޔާއިން އެކިކަންކަމުގައި ގެންނަ
އި ރަށު އަދި ރަށުގެ އެކި އެކި ވަޞ ލަތްތަކާ އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލައިކަމަށާއި،
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނިންމ އެވެ.
 ކުރިން، މަސައްކަތްވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ  2009އަތޮޅު ފެންވަރުގައި  .3

ޚަރަދުކޮށްގެން ކައުންސިލަރގެ ބޮޑުދައިތަގެ  ހޭދަކުރަމުން އައި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ
ރ.ކ ކޮމިޓ ގެ  އދ.އޮމަދޫ އެކުވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިކަންކުރ  ދަރިއެއް ހިންގަމުންދާ
ރަށުގެ ކުޅިވަރު ޓ މްތައް ދަތުރުކުރާނެ ދޯނި  އި، އަދި އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްމަޝްވަރާއެއްނެތިކަމަށާ

 އިޢުލާނެއް ނުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށާއި، ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އެއްވެސް
ހޯދުމެއްނެތި އަދި އެއްވެސް  އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި، ކޯޓޭޝަން  މިނިވަންދުވަހުގެ ހުރިހާކަމެއްވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  

ނުލައި އދ.އޮމަދޫ އެކުވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާކަމަށް އޮތް ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ  ބިލްތަކަކާ
ވަނަ  2009އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ، ލިޔުންތަކާއި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކާއި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

ން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ކަންކަން އދ.އޮމަދޫ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން އަހަރުގެ މިނިވަ
މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ކަންކަމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ، އެކުވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވިއިރު

 ،ށްގެން ނުވަތަ އަގުބަލައިގެންކަމަށް ނުވިނަމަވެސްގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދާފައިވަނ  އިޢުލާނެއްކޮ 
ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ކަންކަން އދ.އޮމަދޫ އެކުވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާ  2009

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ ރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ދެ ޖަމްޢިއްޔާއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެކަމާގުޅޭގޮތުން ރ.ކ 
ރަށުގެ ކުޅިވަރު  އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ،  މަޝްވަރާކޮށްގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތ އާއިކޮމިޓ ގައި

ޓ މްތައް ދަތުރުތަކަކ  އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިލޭކޮށްދ ފައިވާ ދަތުރުތަކެއްކަމަށްވާތ އާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެ 
ނާތ އާއި، މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނޯން 

ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް އދ.އޮމަދޫ އޮފ ހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތ  މި ޝަކުވާއާ 
 2008/13ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތަތ ވެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަށުން މި މައްސަލައަކ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ރ.ކ ކޮމިޓ ގެ މަޝްވަރާއެއް ނެތި  ރައްޔިތުންގެ ތަކެތި
 .ގޮތަކަށް ރަށު ކައުންސިލަރ ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ ހިތުހުރި
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ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.   ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
އދ.އޮމަދޫ އެކުވެރިންގެ  އި،ރަށްވެހިގޭގައި ކައުންސިލަރުގެ ރަޙްމަތްތެރިން ބައިތިއްބާކަމަށާ ރަށުގެ .4

ފަރާތްތައްވެސް އެތަނުގައި ބައިތިއްބަނ  އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލައިކަމަށް  ޖަމްޢިއްޔާއިން އެކިކަންކަމުގައި ގެންނަ
ބުނާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކާއި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް 

ވަނަ އަހަރު އދ.އޮމަދޫ ރަށްވެހިގޭގައި ކުއްޔަށް މ ހުން ބައިތިއްބާފައިވާކަން  2008ރު، ރިޢާޔަތްކުރާއި
ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް، ރަށްވެހިގޭގައި ތިބޭ މ ހުންގެ އަތުން ކުލި ނެގުމާގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން 

ކުންނާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އޮމަދޫ އޮފ ހުންވެސް ވަކި އުޞޫލެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ލިޔުންތަ 
 ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންވެސް އެނގެން ނޯންނާތ އާއި،

އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލަރގެ މަޤާމުގައި އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުން ހުރި ދުވަސްވަރު ރަށްވެހިގޭގައި ސަރުކާރުގެ 
ކުން ރކ.ކޮމިޓ އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އެކިއެކި އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި އަންނަ ޓ މުތަކާއި، ރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަ

ކުޅިވަރު މުބާރާތްފަދަ ކަންކަމަށް ގެންނަ ރެފްރ ންނާއި ކޯޗުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އެވެއަރނެސް ވާރކްޝޮޕް 
 ހިންގުމަށްޓަކައި ގެންނަ ފަރާތްތައް ކުއްޔަކާ ނުލައި ރަށްވެހިގޭގައި ބައިތިއްބާކަން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤ ޤަށް 

، ރަށްވެހިގޭގައި ބައިތިއްބާކަން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަމިއްލަ އެއްވެސް ފަރާތެއް ރަށުގެ 

މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކުން އަދި ލިޔެކިޔުމަކުންވެސް އެނގެން ނެތުމުން މި 
ހިންގާފައި ނުވާތ އާއި މަދަނ  ގޮތުން ބަލާއިރު ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ  ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

-)އެންޓި 2008/13ފައިސާއެއް މައްސަލާގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވިގެން ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ރ.ކ ކޮމިޓ ގެ  އދ.އޮމަދޫގެ އެކިއެކި ވަޞ ލަތްތަކާއި ރަށު ރައްޔިތުންގެ ތަކެތި
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ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ގޮތަކަށް ރަށު ކައުންސިލަރ ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދާކަމަށްބުނާ  މަޝްވަރާއެއް ނެތި ހިތުހުރި
ޝަކުވާއާ  ،މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކާއި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް އޮމަދޫ ކައުންސިލަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު އދ.އޮމަދޫ ރައްޔިތުންގެ 
ޕްރ  ސްކޫލާއި އިންޖ ނުގެއާއި ބޭސްފިހާރަފަދަ ތަންތަނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ނަމުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ 

ނޑުގޮތެއްގައި ގަނެފައިވަނ  އިޢުލާނުކޮށްގެންކަން ނުވަތަ ތިންތަނުން  ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އަގުބޮޑު ތަކެތި މައިގަ
ންތަނާ ގުޅިގެން އަގުހެޔޮ ތަކެތި އަގުބަލައިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތް ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ ތަ 

ފިޔަވައި، ކުރުވާފައިވާ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް ޢާންމުގޮތެއްގައި ކުރުވާފައިވަނ  ރ.ކ ކޮމިޓ ގައި 
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އިޢުލާނުކޮށް އަންދާސ ހިސާބު ހޯދައިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތ އާއި 

އިވަނ  ބިލްތައް ހުށަހެޅުމުންކަމަށް ބެލެވޭތ  މިޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ހުރިހާކަމަކަށްވެސް ޚަރަދުކޮށްފަ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، އަދި މި ޝަކުގައިވާ ބަޔާންކުރާ ޙާދިޡާއާ ގުޅިގެން 

، ޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ މަދަނ  ގޮތުން ބަލާއިރު ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްކަމަށް ތަޙް 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ  1)ހ( ގެ  ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.

  ާހއ.ހޯރަފުށްޓަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނ
އަކަފޫޓު( ގެ  1000) 20'×50ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި، އިތުރު ގޯއްޗެއްގެ ދެމެދުގައި އޮތް '
އެ ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮންނަ  ،ހުސްބިން، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި

އަކަފޫޓު ކޮންމެ ގޯއްޗަކަށް އިތުރުކޮށްދ ފައިވަނ  ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިްޒ  500 ގޯއްޗަށް އެއްވަރަށް ބަހައި،
އެކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި  ،މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވުނު ނަމަވެސް

ވެފައިވުމުން ޖިނާއ  އަހަރަށް ވުރެއް ގިނަ ދުވަސް  08ލިބިފައިނުވާތ އާއި މައްސަލާގައި ކަން ހިންގާފައިވާތާ 

އިތުރު  ،ހއ.ހޯރަފުށ  ރައްޔިތަކަށް އެ ރަށު އުތުރުކޮޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި 
ފޫޓްގެ ހުސްބިން ދެ ގޯއްޗަކަށް ބަހާފައިވަނ   1000ގޯއްޗަކާ ދެމެދުގައިވާ 

ޚިލާފަށްކަމަށާއި އަދި އެ ބިންކޮޅު އެ ދެ ގޯއްޗަށް ބަހާފައިވަނ  ދެ ގޯތ ގެ  ގަވާއިދާ
މ ހުން ސިޔާސ  ޕާޓ އަކަށް ވަނުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ޕްރޮވިންސް އޮފ ހުގެ 
ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު 

 ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ދައުވާއެއް ކުރެވެން ނެތުމުންނާއި މަދަނ  ގޮތުން ބަލާއިރު ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް މި 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13މައްސަލާގައި ހިމެނިފައި ނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ  1ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 2006މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވަނ   ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިމި މައްސަލައިގެ 
ވަނަ އަހަރުކަމަށްވުމުން މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

އާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދިފައި އަދި ކުރެވުނު ކަމުގައިވ ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މައްސަލަ
އަހަރުވެފައިވާ  08އެ އިދާރާތަކުން ލިބިފައި ނުވާކަމާއި  މި މައްސަލައަކ  ކުށްކުރިކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭތާ 

 މައްސަލައަކަށް ވުމުން ޖިނާއ  ދައުވާ ކުރެވޭނެ މައްސައަކަށް ނުވާތ އާއި،
 ބައެއްކަންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ މި މައްސަލާގައި އުޞޫލުން ބޭރުން 

ގިނަ ޢުޞޫލުތައް ބަދަލުވެ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތައް ތަފާތުވެފައިވާތ ވެ، އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ 
 ކަންތައްތައް އިޞްލާޙްކުރަން އެންގެން ނެތުމުންނާއި، 

  ްމަދަނ  ގޮތުން ބަލާއިރު ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި އަންގަންޖެހޭ މައްސަލައާއި ގުޅިގެނ 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ތަޙްޤ ޤުގައި  ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ 

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

ދިނުމަށް  ވަނަ އަހަރު ލ.ގަމުގައި ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް 2007އެމް.ޓ .ސ .ސ ން 
ޕްރައިވެޓް ޚިލާފަށް  ބަހަކ  އެމް.ޓ .ސ .ސ އިން ކުރި ބިޑް އިޢުލާނާ 2ގަނެފައިވާ 

ބިޑް ހޯދާފައިވަނ   ބަސްކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން 2ކުންފުންޏަކުން ގަނެފައިވާ 
އިސްކޮށް އުޅުނު އެމް.ޓ .ސ .ސ ގެ  މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށްކަމަށާއި، އެކަމުގައި

ޑިރެކްޓަރއަށް އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނ ގެ ފަރާތުން ކާރެއް 
 ބުނާ މައްސަލަ. ހަދިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް 
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވާދަވެރި ބ ލަމަކަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަ 
އަގެއްގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފިހާރަ ކުއްޔަށްދ ފައި އޮންނަ އޮތުމަކ  އެކަމުގައި ދައުލަތައް އެންމެ ފައިދާވާ 

ނުވާއިރު އަދި އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  މަންފާއެއް ހޯދާދިނުމުގައިކަމަށް ޖިނާއ  ތުޙުމަތުތަކެއް ގޮތްކަމުގައި 
މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދަދޭން އުޅެފައިވާކަން  ،ކުރާއިރު

ކުރ ގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އޭނާގެ ރިޔާސ  ކެމްޕެއިންގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް 
އުޅުނު ފަރާތަކަށް ބިޑް ކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފިހާރައެއް އެންމެ 

 ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށް ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 0025,000.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެފަދަ ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގަިއ  އެނގެންނެތުމުންނާއި އެ ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނ  ކުރިންވެސް 
 ،ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ޢުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަކަށްކަން އެނގޭތ އާއި

ޢަމަލު ކުރެވެމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފު ބައެއް ކަންތައްތައް މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 
ނުގައި އިސްލާޙް ކުރަން އަންގަން ބަލާއިރު، ިމ ފާހަގަކުރެވިފައި ވ ނަމަވެސް، އެކަންކަން ކުރިޔަށް އޮތްތަ

މައްސަލައަކ  ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން އޭރު ޢަމަލު ކުރެވެމުން ދިޔަ ޤާނޫނު ތަކާއި 
މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ބަދަލުވެފައިވާތ ވެ، ޢަމަލު ކުރަމުން  ،ގަވާއިދުތައް ބަދަލުވެ

ދިޔަ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގެން ނެތުމުންނާއި، މަދަނ  ގޮތުން ބަލާއިރު ދަޢުލަތައް 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް މައްސަލާގައި ހިމެނިފައި ނުވާތ 

މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ، ދެ 
އިވަނ  ޓޯޓަލް ގޯއްޗަށް ބިން އިތުރުކޮށްދ ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ ގޯތ ގެ މިނަށް ބަދަލު އައިސްފަ

ސްޓޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މިން އެޅުމުން ކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
މ ގެއިތުރުން، އެ ގޯތިތަކަށް ބިން އިތުރުކޮށްދ ފައިވަނ  ކާކުކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް 

 08. މިހާރު މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކަންތައްތައް ހިންގާފައިވާތާ ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 
އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  ޖިނާއ  ދައުވާއެއް ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ިމ  މި މައްސަލައިގައި މަދަނ  ގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތްކަން
މައްސަލައިގައި ޖިނާއ  ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
ނޑައަޅައި ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަ ިމ ، ލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 ވަނަ ރަޖިސްޓްރ  2ޏ.ފުވައްމުލަކު އޮފ ހުގެ ކަތ ބު ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗަށް ހަދާފައިވާ 
އެ ގޯއްޗަށް  ހަލާކުވެގެން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން،

އެ ރަޖިސްޓްރ ގައި  ވަނަ ރަޖިސްޓްރ އެއް ހައްދައިދ ފައިވާ ކަމަށާއި، 03އަލުން 
އަކަފޫޓް  807އަކަފޫޓަށްވުރެ  ކުރ ގެ ގޯތ ގެ ބޮޑުމިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ

އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކަތ ބުގެ މާމަގެ  ކަންމުޑިވެސް 3އިތުރުވެފައިވާއިރު 
އަކަފޫޓުގެ ބިން އިތުރުކޮށް، އެއްކަންމުޑި އިތުރުކޮށްދ ފައިވަނ  އެ  1779ގޯއްޗަށް 
ރަޖިސްޓްރ  ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކަމަށާއި، ކަތ ބުގެ ރަޙްމަތްތެރިއެއްގެ  ގޯތ ގެ

ހަދާދ ފައިވާ  ކަންމުޑި އިތުރުކޮށް ރަޖިސްޓްރ  8އަކަފޫޓު ބިމާއި،  4298ގޯއްޗަށް 
ސަރަހައްދު، ކަތ ބުގެ އިތުރު  މު އަވަށުގައިވާ ކާނުގެ ކަމަށާއި، ފުވައްމުލަކު މާލެގަ

 .ކުޑަކޮށްދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ރަހްމަތްތެރިއެއްގެ މަސްލަހަތައްޓަކައި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 

ޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އި  3)ހ(ގެ 
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ތަޙްޤ ޤަށް 
ޑެސްފެރޮލް ޕަންޕު ގަނެފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝަކުވާގައި  35ތަކުން ޖުމްލަ ލިބިފައިވާ ލިޔުން 

ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯބެލުމަށް
ދުވާ އިދާރާތަކުގައި ނެތްކަމަށް މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުވެފައިނުވާތ އާއި އެ ލިޔުންތައް މައްސަލަ ރައް

ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  މި މައްސަލާގައި ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއް ކުރާނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، މި 
މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަށުން މި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ޑެސްފެރޮލް ސިރިންޖް ޕަމްޕް 120ނެޝަނަލް ތެލެސ މިއާ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ 
 ވިހިހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ގެ ރޭޓުން އެސް.ޓ .އޯއިން ހޯދަން  (20,500.00

 ސިރިންޖް ޕަމްޕުތަކުގެ  (Graseby) އުޅޭކަމަށާއި، އެގޮތުން ހޯދާ ގްރޭސްބައި
ލިބެންހުންނަ  އަގު އެހާ ބޮޑުވާ ސަބަބަކ  އެސް.ޓ .އޯއިން އެތަކެތި ހަމައެކަނި

ނަމަވެސް ހަމަ އެފެންވަރުގެ  ،އޭ.ޑ .ކޭއިން ގަނެގެން ސަޕްލައިކުރަން އުޅޭތ ކަމަށާއި
ން ދަނ   (Farafan) ފަރަފާން ޕަމްޕުތައް ސަޕްލައިކުރާ (Farafan) ފަރަފާން

ޕަމްޕެއްގެ  Farafanމުޢާމަލާތްކުރާކަމަށާއި،  ސަޕްލައިކުރުމަށް އެސް.ޓ .އޯއާ
)ހަތަރުހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ރުފިޔާ ސާޅ ސް  4,163.40އަގަކ  

އަގުހެޔޮ ޕަމްޕް ލިބެން ހުރި އިރު އެހާ އަގުބޮޑުކޮށް  ކަމަށްވާއިރު،ލާރި( ރުފިޔާ 
މަސައްކަތްކުރުމަކ  ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުންކަމަށް  އެ ޕަމްޕް ހޯދަން

 މައްސަލަ. ބުނާ
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 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެފް.އެސް.އެމް( ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  .1
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮ  ،ޗެއަރމަންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ކާރު މޯގޭޖްކޮށް

މި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެގްރ މަންޓްކޮށް، މިއަދާ ހަމައަށް މި ވިޔަފާރި ހިންގަމުންދަނ   ،ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި
  ނުފޫޒުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އެފް.އެސް.އެމް ގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމުގެ 

 

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެފް.އެސް.އެމް( ގެ 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ކާރު 

 ،ށް ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަ  ،މޯގޭޖްކޮށް
މި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެގްރ މަންޓްކޮށް، މިއަދާ ހަމައަށް މި ވިޔަފާރި 
ހިންގަމުންދަނ  އެފް.އެސް.އެމް ގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން 

284 



 

273 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ އަހަރު  2009މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  1.1
އެފް.އެސް.އެމް އިން ހަމަޖައްސަިއދ ފައިވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ ސް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޝަކުވާގައި ބުނާ 

)ދެލައްކަ  -/220,000ޅާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި، ސެކިއުރިޓ  ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަ
ވިހިހާސް( ރުފިޔާ އަށް އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ ކާރަކ  އެދުވަސްވަރު އެފް.އެސް.އެމް ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 
ޗެއަރމަން ގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ކާރެއްކަމުގައިވ ނަމަވެސް، އެފަދައިން 

ލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލެއް )އެފް.އެސް.އެމް ގެ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވިޔަސް( މޯގޭޖްކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ މި
އެފް.އެސް.އެމް ގެ ގަވާއިދު ހުރަސްނާޅާކަން އެނގެން އޮތްކަމާއި، އެފް.އެސް.އެމް އިން އިސްވެދެންނެވުނު 

ފައި ނުވާކަން އެ ކުންފުނ ގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް އެ ކުންފުނ ގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ ސް ބޮޑުކޮށްދ 
 ،ލިޔެކިޔުމުންނާއި، މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތަތ  އާއި

 
އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް  8މި މުޢާމަލާތް ހިނގިތާ މިހާރު  1.2

މަޢުލޫމާތަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މި މައްސަލާގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ންބަރުގައިވާ ( ވަނަ ނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
 ގޮތުގެ މަތިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

 
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެފް.އެސް.އެމް( ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  .2

ށް ނަހަމަގޮތުގައި އެފް.އެސް.އެމް އިން ފައިސާ ހޯދައިދިނުމުގެ ޗެއަރމަންގެ ޢާއިލާއިން ހިންގަމުންދާ ކުންފުންޏަކަ 
މަޤްޞަދުގައި އެފް.އެސް.އެމް އަށް ކްރޭން ލޮރ  އެއް ގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން އެ ކުންފުނިން 

 ބާ ކްރޭން ލޮރ އެއް އެކަށ ގެންނުވާ ބޮޑު އަގުގައި ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެމް( ކަމަށާއި، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެފް.އެސް.
ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ ޢާއިލާއިން ހިންގަމުންދާ ކުންފުންޏަކަށް 
ނަހަމަގޮތުގައި އެފް.އެސް.އެމް އިން ފައިސާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
އެފް.އެސް.އެމް އަށް ކްރޭން ލޮރ އެއް ގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން 

ލޮރ އެއް އެކަށ ގެންނުވާ ބޮޑު އަގުގައި ގަނެފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބާ ކްރޭން 
 .ބުނާ މައްސަލަ
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ސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކްރޭން މި މައް 2.1

ރޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ  އެންޑް ޕްރޮސ ޖަރ" ގައިވާ އުޞޫލުތަކާ  ލޮރ  ގަތުމަށް އެފް.އެސް.އެމް ގެ "ސްޓޭންޑަ
ރުފިޔާ ސަޕްލިމެންޓްރ  ބަޖެޓަށްލައި، ކްރޭން  މިލިއަން 1.5އެއްގޮތަށް އެފް.އެސް.އެމް ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 

ގައި ނިންމިއިރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  2009ސެޕްޓެމްބަރ  10ލޮރ  ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ޗެއަރމަންގެ މަޤާމުގައި ހުރ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ނޫންކަން ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި 

ނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން ކްރޭންލޮރ  ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ، ތ އާއިމަޢުލޫމާތުން އެނގޭ ބަޖެޓް ކަ
ޝަކުވާގައި ބުނާ ޗެއަރމަން ނުވަތަ އިތުރު ފަރާތަކުން މި މުޢާމަލާތުގައި ނުފޫޒު ، ބޯޑުން ބައިވެރިވެފައިނުވާކަމާއި

 ފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން އޮތަތ  އާއި،
 
އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏަކ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ޗެއަރމަންގެ ބައްޕަ ގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް  2.2

ކަމުގައިވިޔަސް އެ ކުންފުނިން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޗެއަރމަން ބައިވެރިނުވާ ކަމާއި، ެއ 
.އެމް ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ ކުންފުނިން ބިޑް ހުށަހަޅައި، ބިޑް ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެފް.އެސް

 މަޤާމުގައި ހުރ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ނޫންކަން އެނގެން އޮތަތ  އާއި،
 
އެ މުޢާމަލާތުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ބައިވެރިވެފައިނުވާކަމާއި، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ޖޫރިމަނާ  2.3

ންޏަށް ދިންއިރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން ގެ މަޤާމަށް މަޢާފްކޮށްދިނުން ފަދަ ލުއިތައް އެ ކުންފު
އެ ކުންފުންޏަށް ލުއިތައް ދ ފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް  ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ޢައްޔަންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް

ކޮށް ދ ފައިވާ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނޫންކަމާއި، އެއ  ޢާއްމުކޮށް ވިޔަފާރ ގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތް
 ،ލުއިތަކެއްކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތަތ 
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މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކްރޭން ލޮރ ގެ ޓަނޭޖްއާ މެދު ސުވާލު އުފެދުނު ނަމަވެސް، ކްރޭން ލޮރ  ގަތުމުގެ 

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މުޢާމަލާތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވަކި ފަރާތަކަށް 
-)އެންޓި 2008/13ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ތަޙުޤ ޤަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.ކޮރަޕް  ޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ކަ

 ،)ވިހިހާސް(ރުފިޔާއިން  20,000.00ނ.ލަންދޫގައި ހުންނަ ޕްރ ސްކޫލް މަރާމާތުކުރުމަށް ލިބުނު  .1
އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކޮށް އެ ޕްރ ސްކޫލް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުރި ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ޑ.ޕްރިންސިޕަލް އޭނާގެ 

 އަމިއްލަ ގެ ހެދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.
 

 ޕްރ  ސްކޫލް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ
ތަޢުލ މު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުން ލިބުނު ފައިސާ ޕްރ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން  ،މަރާމާތުކުރުމަށް

އެނގޭތ އާއި، އަދި އެ ފައިސާ ޕްރ ސްކޫލްގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާގެ ގެ ހެދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވެން 
"ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ގައި  2000/2 ޤާނޫނު ނަންބަރު ނެތުމުން، މި މައްސަލައިގައި

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ 
ޝަނުގެ ކުށެއް ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
ކޮޓަރ ގެ ގެއަކަށް ވާވަރަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  3ނ.ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށް  .2

ޕްރިންސިޕަލް ބެހެއްޓުމަށް ނ.ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޑ.ޕްރިންސިޕަލްގެ އަމިއްލަ ގޭގެ  ،އެޑިއުކޭޝަނުން ފައިސާ ދޭއިރު

ވަނަ އަހަރުގައި ލާނިންގ ސެންޓަރެއްގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ހިންގި 2009
ވަރކްޝޮޕެއްގައި ނ.ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޓ ޗަރެއްގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ލަންދޫ 
ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލްގެ އަންހެނުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 
ލަންދޫގައި ވަރކްޝޮޕެއް ހިންގުމަށް އެ ސެންޓަރުން ދިން ފައިސާއަށް ލަންދޫ 
ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލް ޙިޔާނަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ނ.ލަންދޫ 

ވަނަ އަހަރު ބެލެނިވެރިންގެ  2009ސްކޫލްގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 
ސިޕަލް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ އަތުން ނެގި ފައިސާއަށް ޑެޕިއުޓ  ޕްރިން

 މައްސަލަ.

285 
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ކޮޓަރ ގެ ގެއަކަށް ވާވަރަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނެ  3 ،ކޮޓަރ ގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު  1
 ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 
ށް ބަލާއިރު، ލަންދޫ ސްކޫލަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަ

އިޢުލާނުކުރެވިގެން މިނިސްޓްރ އަށް ލިޔެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން ކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް 
ނު" ގައި "ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫ  2000/2ފާހަގަކުރެވޭތ ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައިކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް  މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ،ކަމަށް ކަ
 
ވަނަ އަހަރު ލަރނިންގ ސެންޓަރެއްގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ހިންގި  2009މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  .3

ވަރކްޝޮޕެއްގައި ނ.ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޓ ޗަރެއްގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓ  
ނ.ލަންދޫގައި ވަރކްޝޮޕެއް ހިންގުމަށް އެ ސެންޓަރުން  ،ރިކޮށްފައިވާކަމަށާއިޕްރިންސިޕަލްގެ އަންހެނުން ބައިވެ 

 ދިން ފައިސާއަށް ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.
 
އި ބުނާ ލާނިންގ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގަ .1

ސެންޓަރުން ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލްއާ ޙަވާލުކުރިގޮތަށް އެ ތަމްރ ން ޕްރޮގްރާމްތައް 
ހިންގާފައިނުވިނަމަވެސް، ތަމްރ ން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ފައިސާ ޙަވާލުކުރ  އިސްވެދެންނެވުނު ލާނިންގ 

އުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނުވާތ އާއި، އަދި އެ ވަރކްޝޮޕްގައި ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ކަމަށްވެފައި، އެ ސެންޓަރަކ  ދަ
ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލް ބައިވެރިވެފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ކަމަށް 
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 "ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ގައި 2000/2ނުވާތ ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ނޑައަޅައިކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ،ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް  .4
އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތ ،  8ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، މި މައްސަލައަކ  

ޖިނާޢ  މިންގަނޑުން މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާ މިހާރު ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި މައްސަލާގައި ވަކި 
ނޑުންވެސް ، ފަރާތަކުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ފައިސާއެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތ  މި މައްސަލާގައި މަދަނ  މިންގަ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަޢުވާ ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރު  2008ޔިތުންގެ އިންޖ ނުގެއަށް ޕެނަލްބޯޑެއް ގަތުމަށް ލ.މާވަށު ރައް
 )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާ  500,000.00އެނަރޖ  މިނިސްޓްރ އިން 

 ދ ފައިވ ނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ޕެނަލް ބޯޑެއް ގަނެފައިނުވާ ކަމަށާއި މި
 އެނގެން ނެތް ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞ ލެއް އޮފ ހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

 ވަނަ އަހަރު މާވަށަށް ޖަނަރޭޓަރެއް  2008ކަމަށާއި މި ފައިސާގެ ތެރެއިން 
)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ  250,000.00ގެނައުމަށްޓަކައި 

ކަމަށާއި މި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ
 މައްސަލަ.ނޫންކަމަށް ބުނާ  ހުއްދަލިބިގެން
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް 
ގަތުމަށް އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހެދުމުގެ ޒިންމާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ބޯޑުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ 

 ،ންޓް ހެޑްއާކަން އެ ކުންފުނ ގެ މެމޯއަކުން އެނގޭތ އާއިކުންފުނ ގެ އެ ދުވަސްވަރުގެ ޕްރޮކިއުމަ
މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް އެ ދުވަސްވަރު އެމްޕ ެއލްގެ 
އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑްއާއެކު އޭރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް އިންޑޮނ ޝިއާއަށް ދަތުރުކުރިކަން މި 

 ސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ އާއި،މައް
މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް އެ ދުވަސްވަރު އެމްޕ ެއލްގެ 
 އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑްއާއެކު އިންޑޮނ ޝިއާގެ ސަމަރިންޑާއަށް ދަތުރުކުރިއިރުވެސް އިންސްޕެކްޓް

ޖެނުއަރ  މަހުން ފެށިގެން މެއި  2017މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން )
އުމަށްފަހު މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގެނަ  6.8މަހާ ދެމެދު( 

އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގެނެސްފައިވަނ  
 6.8ކުންފުނ ގެ ސ އ އޯ އާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް 
 ދައަކާ ނުލައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ފޮނުވާލާފައިވަނ  ބޯޑުގެ ހުއް 
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ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ވިއްކި ކުންފުނިން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ޕްރޮފޯމާ ، ކުރުމުގައި
އިންވޮއިސްއެއްގައި ބުނެފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އިންސްޕެކްޓް ކުރެވޭ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ 

ންޓުގެ ހެޑްއަށް އަންގާފައިނުވާކަން މި ދިމާވޭތޯ ބަލަން ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް، އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަ 
 މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ އާއި،

ގައި އިންޑޮނ ޝިއާގެ  2017ޖަނަވަރ   18މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް ބައިވެރިވެ 
ގެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ކަމަށްވާތ  ޓަނު  350ސަމަރިންޑާގައި ހެދުނު އިންސްޕެކްޝަންގައި ސަރވޭ ކޮށްފައިވަނ  

އެއ  ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ވިއްކި ކުންފުނިން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސްގައި 
 ބުނެފައިވާ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ނޫންކަން އެނގޭތ އާއި، 

އެމްޕ އެލްއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަތުމަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ވިއްކި ކުންފުންޏާ 
އެދުވަސްވަރު އެމްޕ އެލްއިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ ގައި އެ ކުންފުނިން ހަދާ 
އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ބައެއް މާއްދާތައް ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މި 

ން އަމަލުކުރުމަކ  އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެބަސްވުމެއް އުފެދޭ ހާލަތުގައި ކުންފުނި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ފަދައި
 ހެދިފައި ހުންނަ އުޞޫލުތަކެއްކަމަށް ވާތ އާއި،

ޕާޗޭސް ކޮންޑިޝަން އެންޑް ސަރވޭ ރިޕޯޓުގައި ެއ -އިސްވެ ދެންނެވުނު އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު ތައްޔާރުކުރި ޕްރ 
ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގައި އަޅާފައިވަނ  ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ވިއްކި ކުންފުނިން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ފޮނުވި ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސްގައި ބުނެފައިވާ ކަމިންސް ބްރޭންޑުގެ އިންޖ ނެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮތްވާވެސް އެ 

އެމްޕ އެލްގެ އެއްބަސްވުން ހަދާ އެ އެއްބަސްވުމުގައި  ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަތުމަށް އެ ކުންފުންޏާއެކު އެކު
 ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތ އާއި،
)ތިން މިލިއަން ހަ ލައްކަ ސާޅ ސް ހަހާްސ  3,646,500.00މި މުޢާމަލާތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

ލޯކަލް އެޖެންޓަށް ދައްކާފައިވަނ  ފައިސާ ދެއްކުމަށް  ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ވިއްކި ކުންފުނ ގެ 
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ގައި އެމްޕ އެލްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވި މެމޯއަކާ  2016ޑިސެންބަރު  20އެދި ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް 
ންގ ގުޅިގެން ކަމަށްވާތ އާއި، މި ފައިސާ ދައްކާފައިވަނ  ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓު ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ލޭންޑި

ކްރާފްޓް ވިއްކި ކުންފުނިން ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިންކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެއ  ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް 
 ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ތަޙުޤ ޤަށް އެނގޭތ އާއި،

ދާއެއް އިސްވެ ދެންނެވުނު ޢަމަލުތަކުން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައި .5
މި މުޢާމަލާތުގައި އެމްޕ އެލްގެ ، ހޯދާދިނުމުގެ ގަސްދު ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑްގެ އޮތްކަން ތަޙުޤ ޤަށް އެނގޭތ 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑުގެ ހައިސިއްޔަތުން އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުން އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 
ގްލޯމާސްއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދ ފައިވާކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ތަޙުޤ ޤަށް ސާބިތުކުރެވޭތ ، މި 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު 
ނޑައަޅައި، 2)ހ( ގެ ) ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މާއްދާގެ )ހ( އަދި ވަނަ  12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ކުރ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑްގެ މައްޗަްށ  13

ދައުލަތަށް  ،މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެކުށުގެ ދަޢުވާއާއި
އްކައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް ކަމެ

 އޮފ ހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމ އެވެ.

 47މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުން ތަކެތި އުފައްދާ 
ކް ފަރާތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުގައި ހުރި މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތ ގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމި

 5ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި އުފައްދައި ވިޔަފާރިކުރާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހުށަހަޅާފައިވ  ނަމަވެސް، މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް 
 5ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވަނ  އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތިކަމާއި، އެ  2010ފަރާތަކަށް ބަދަލުދިނުމަށް 

  ،ނގެން ނެތްކަމާއިފަރާތް ހޮވާފައިވަނ  ކޮން އުޞޫލަކުންކަން އެ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ނެރުނު، މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  ރިޕޯޓުގައި މި ކޮމިޝަނުން  2011ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ 

މަޝްވަރާކުރުމާއި، އަދި، މި ރިޕޯުޓގައި ހިމެނޭ  ބަލާބާވަތުގެ ކަމެއް ހިމެނޭތޯ
އި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި އުފައްދަ މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް

ނޑައެޅުމެއްނެތި އަދި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި  ބަދަލުދ  ވަކި  އުސޫލެއް ކަ

288 
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ވަނަ އަހަރު ނިންމުމާގުޅިގެން  2010މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުން ތަކެތި އުފައްދާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދިނުމަށް 
މިޔަރުގެ  ،މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުން ތަކެތި އުފައްދައި ވިޔާފާރިކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ޝަކުވާކުރުމުން

ގައި މިނިސްޓްރ   2011މޭ  17ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 
ބަދަލު ދޭނެކަމަށް އާންމުކޮށް  ،އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިޢުލާންކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް

ފަރާތަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށް  7ލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބަދަ 
ނޑައެޅުމެއް ނެތިކަމާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ފޯމް ، ނިންމާފައިވަނ  ވަކި އުޞޫލެއް ކަ

ހުށަހަޅާފައިވަނ  ކިތައް ފަރާތުންކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ،މަތު ފޯމެއް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ އާއިމަޢުލޫ

ވަނަ  2010މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުން ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ގޮތުން 
ވަނަ  2011ފަރާތަކަށް އަދި މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުން ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  5އަހަރު 

ފަރާތަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ނިންމައި އެ  7ރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަހަ
ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދ ފައިވަނ  އެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުގައި ހުރި މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި 

އެ ފަރާތްތަކުގެ  ،ލިޔުމެއް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާކަމާއިމިނިސްޓްރ އަށް ނެގުމަށްފަހުގައިކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް 
އެ  ،އަތުގައި ހުރި މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި މިނިސްޓްރ އަށް ނުނަގައި ބަދަލުދ ފައިވ ނަމަވެސް

ސާބިތުކުރުވޭނެ  ފަރާތްކުގެ އަތުގައި ހުރި އެފަދަ ތަކެތި  ވިއްކައި އޭގެން ނަފާ ހޯދާފައިވާކަން ދެނެގަނެ އެކަން
  ،މިންވަރަށް ހެއްކާ ގަރ ނާ މިހާރު ހޯދިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި

ވަނަ އަހަރު މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުން ތަކެތި އުފައްދާ ބައެއް ފަރާތަތަކަށް ބަދަލު ދ ފައިވަނ   2011އަދި  2010
މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު

އަހަރު ވެފައިވާތ ،  8މި މައްސަލާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްކުރި ފަހުން  ،މަޤުޞަދުގައިކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވުނުނަމަވެސް
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ،  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާރު ދައުވާކުރެވިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި

 ވަނަ އަހަރު އެފަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް  2011ވަނަ އަހަރާއި،  2010
 ބަދަލުދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހޭ ފައިސާއެއް ނެތުމުންއަނބުރާ ހޯދަންޖެ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނު އަސާސ ގެ މި މައްސަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ކޮންސަލްޓަންޓުން ޢައްޔަންކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލެވޭތ ، އެ ފަރާތްތަކަށް  115

ތުމުން، މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭނެ ފައިސާ ދ ފައިވަނ  ނުކުރާ މަސައްކަތަކަށްކަމަށް ބެލެވެން ނެ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 ވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު 

އުޞޫލުން  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގައި އިޢުލާންކުރުމަކާނުލައި ކޮންޓްރެކްޓް 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްޓަކައި ބަޔަކަށް ވަޒ ފާތަކެއް ހަމަޖައްސައި

 މައްސަލަ. ކަމަށް ބުނާކޮންޓްރެކްޓްކޮށް މުސާރަ ދެމުން ގެންދާ
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ގއ.ވިލިނގިލ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރަން ހުރި އިތުރު މަސައްކަތްތައް 2012މާރިޗް  14) C-407/2012/22ނަންބަރު 

ގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމު
މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނިންމުމާ 

ވުނު މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެ  ،ގުޅިގެންކަމަށްވާތ އާއި
އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ،ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭ ސ ލިންގކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުނުކަމުގައިވ ނަމަވެސް

އަދި ސ ލިންގ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކ   ،ސ ލިންގ ކުރެވިފައިވަނ  ހަމައެކަނި ސައިކޮޓަރ ގައިކަމަށާއި
ލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކާއި އަނގަބަހުން ސައިކޮޓަރިކަން، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢު 

ހިއްސާކުރެވުނުކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި، ގއ.ވިލިނގިލ  ކައުންސިލްގެ 
ނގިލ  އިދާރާގެ ސައިކޮޓަރި އާއި ގުދަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ގއ.ވިލި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމެއް 

 އިދާރާގެ ގުދަނާއި ސައިކޮޓަރި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ގއ.ވިލިނގިލ  ކައުންސިލްގެ
)ހަތްދިހަ ނުވައެއް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ގއ.ވިލިނގިލ  ރައްޔިތަކާ  79,000.00

ހަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހުނު 
ވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ

(ގެ %17.1)ތޭރަހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ )މަސައްކަތުގެ  13,500.00
މަސައްކަތް އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އިތުރަށް ހަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެ 
ތެރޭގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް 

ގުޅުންނެތް މަސައްކަތް ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ އަދި އެ މަސައްކަތާ 
 .ތުހުމަތު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދ ފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް 
ކި ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ކިތާބ  އަދި ޝަފަޙ  ހެ 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެްއ  2/2000
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

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

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

 2015އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މުކޮށްފައިވާ އެ އޮފ ހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ޢާއް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެ ކެމެރާއެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އޮޑިޓަރ 
ޑ  ކެމެރާ އެ އިދާރާގައި އޮތްކަމަށާއި،  3100ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނިކޯން 

އްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަދިޔާކުރި ކެމެރާ އެ އިދާރާއިން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން އަ
ގެއްލިފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަދިޔާ 

އްޑޫސިޓ  ކެމެރާ އެ އިދާރާއިން ގެއްލިފައިވާކަމަށް، އަ PSX 230 HS (RED)ކޮށްފައިވާ ކެނޮން ބްރޭންޑުގެ
ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި  2018ޖުލައި  17ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލ ގަލް ޔުނިޓުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އެ ކެމެރާއާއި މެދު އިޙުމާލުވ  ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 ،އިލ ގަލް ޔުނިޓުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާތ އާ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މައްސަލަ އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެ ކެމެރާ ގެއްލިފައިވ ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ 
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެތަކެތި ގެއްލިފައިވާކަމުގެ 

މާބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރިޕޯޓްކޮށް، އެކަން މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ ކަ
ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

 ބުނާ މައްސަލަ.ޓްރެޜަރ އަށް ފޮނުވާފައި ނުވާކަމަށް 
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އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް )އެޗް.އާރް.އެމް.ޑ ( ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު އެ 
ޅުމަށް ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ނިންމާފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތ ، މި ކޮމިޓ ން މައްސަލަ ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައެ

، މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނެތަތ 

ނު( ގައި ބުނާފަދަ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫ 2/2000މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
އް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެ

 ނިންމ އެވެ.

ތަޙުޤ ޤަށް މިހާތަނަށް މި ކޮމިޝަނުގެ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ވަނަ އަހަރު ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ޝަކުވާގައި ބުނާ  2011، ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މަޢުލޫމާތުން

ދޫކޮށްފައިވަނ  ވަކި   މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އަންހެނުންގެ ބައްޕަގެ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޝ ޓްޕައިލް
މި މައްސަލައަކ  މިހާރު  ، ލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ނަމަވެސްފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް  9/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު ، )އަށެއް( އަހަރު ވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތ  08
ވާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް (ގައިވާގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައިގައި ދަޢ1ުވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 61ޢުޤޫބާތު(ގެ 

 ބެލެވޭތ  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ފުށ  އޮފ ހުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އަންހެނުންގެ ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ތިލަ 
ބައްޕަގެ ކުންފުންޏަށް ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަނުގައި ހުރި ޝ ޓް ޕައިލްތަކެއް 

 ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

292 

ވާގޮތަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައި
މި މައްަސލާގައި ، ބަލާއިރު، މާލެ އެކުވެނި ކެންޓ ނުގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ޔޫތު މިނިސްޓްރ އަށް ލިބިފައިވާތ އާއި

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން 
ވަނަ  2010ކުއްޔަށްދ ފައިވާ މާލޭގެ އެކުވެނި ކެންޓ ނުގެ ކުލ ގެ ގޮތުގައި 
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)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

 ފަދައިން މި ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

)ތިރ ސްހާސް(  30,000.00ގެ މާރިޗް އާއި އޭޕްރ ލް މަހަށް، މަހަކު އަހަރު
 30,000.00ރުފިޔާގެ މަގުން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ 

)ތިރ ސްހާސް( ރުފިޔާގެ ދެ ޗެކު ޖަމާކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ ދެ ޗެކު 
ގޮތުގެ މަތ ން ބައުންސްވެފައިވެފައިވާކަމަށާއި، ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ

އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ އިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، 
ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތ  އެ ތާރ ޙްގެ ނިޔަލަށް އެ  2012އޮގަސްޓް 

 90,500.00ދެމަހު ދައްކަންޖެހޭ ކުލ ގެ އިތުރުން މާރޗްމަހުގެ ޖޫރިމަނާއަށް 
ސަތޭކަ( ރުފިޔާ އާއި، ޭއޕްރ ލް މަހުގެ ކުލ ގެ ޖޫރިމަނާއަށް )ނުވަދިހަ ހާސް ފަސް

ޖުމްލަ  ،)އައްޑިހަ ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާ އާއެކު 86,900.00
)ދެލައްކަ ތިރ ސް ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ      237,400.00

 އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ތ.ވޭމަންޑޫއަށް ގޮސް އެރަށު ގެއެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތަކަށް ގޯތި ނުދިނުމަށް އެދި މާލެއިން  .1
ތ.ވޭމަންޑޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ވޭމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެބުރުގައި ގޯތި ދޫކުރިއިރު 

 ކަށް ގޯތި ދިން ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.އެފަރާތަށް ގޯތިނުދ  އެއަށްވުރެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަ 
މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިހުރި  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

 މާލެއިން ތ.ވޭމަންޑޫއަށް ގޮސް އެރަށު ގެއެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށް ، ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މަޢުލޫމާތުން
ވަނަ އަހަރުގައި ތ.ވޭމަންޑޫއިން ގޯތިދޫކުރިއިރު ގޯއްޗެއް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަ 2 ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަކ 

ފަރާތެއްނަމަވެސް، އެ ބުރުގައި އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ނުދޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2/2000މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު މި، ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤެއް ނުލިބުނުނަމަވެސް

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެން 

ވަނަ އަހަރު މާޗުމަހު ގޯތި ދޫކުރިއިރު ގިނަ ޕޮއިންޓް  2012ތ.ވޭމަންޑޫއިން 
ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި  ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ނުދ  
 .ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ދާގެ )ހ( ވަނަ މާއް 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ނެތުމުން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 1ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ
ވަނަ އަހަރު ތ.ވޭމަންޑޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ތ.ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތަކަށް މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  2012. 2

ނަމަވެސް އޭނާއަށް ގޯތި ނުލިބި އެއަށްވުރެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނެ 
 ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާހުރި  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ވަނަ 2012ޝަކުވާގައި ބުނާ ތ.ވޭމަންޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކ  ، ފައިވާ މަޢުލޫމާތުންލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ލިބި 

އަހަރުގައި ތ.ވޭމަންޑޫއިން ގޯތިދޫކުރިއިރު ގޯއްޗެއް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަ ފަރާތެއްނަމަވެސް، އެ ބުރުގައި 
ރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤެއް އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ނުދޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެފަ

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2/2000މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ނުލިބުނުނަމަވެސް
ޤާނޫނު ، ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ންޓި )އެ 2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ބައި ލިބެން  600ތަރިކައިން ވަނަ އަހަރު ތ.ވޭމަންޑޫ އިން ގޯތި ދޫކުރިއިރު  2012. 3

 ހުރި މ ހުންނަށްވެސް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 
ގޯތިދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ   މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،

( އަކަފޫޓެއްވުރެ ބޮޑުކޮށް ގޯތި ލިބެންއޮތް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، މި )ހަސަތޭކަ 600ފަރާތްތަކަކ  
)ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓެއްވުރެ ބޮޑުކޮށް  600ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ ފަރާތްތަކަކ  
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)ކޮރަޕްޝަން  2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގޯތި ލިބެންއޮތް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި، މިމައްސަލާގައި
ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 

ބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ވަނަ ނަން 3)ހ(ގެ 
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މާލެ ފިޔަވައި އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން 
)ފަނަރަ ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަްށ  1500.00ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް 

ކިއުލަރއަކުންނާއި ޝަރުޢ  ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ނިންމާފައިވާކަން ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަރ
ގަވާއިދުން އެނގެން އޮތްއިރު، މާލެ ފިޔަވައި އަމިއްލަ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް 
 ބަލަނ  އެމ ހަކު ނުވަތަ އެމ ހެއްގެ އަނބިމ ހާގެ އަމިއްލަ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެމ ހަކު ނުވަތަ 
އެމ ހެއްގެ އަނބިމ ހާގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން ކަމަްށ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 
ޑިސެންބަރު  18އިން  2011ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ފެބްރުވަރ  

ވަނަ  51އިރު، އޭނާގެ އަންހެނުންނަކ  ގދ.ރަތަފަންދޫ މ ހަކަށްވުމުން ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ2011ާ
މާއްދާގައި ބުނާ ޝަރުތު އޭނާގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަ ނުވާއިރު، އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައި އޮތ  

ދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ގދ.ރަތަފަން ، ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާކަމަށް ބުނެ 51މާލޭގައި ކަމުން 
މަޤާމުގައި އޭނާ ހުރި ދުވަސްވަރު މާލެ ފިޔަވައި އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ޓަކަށް ހުރި ފަރާތަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސް ގދ. ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭ
 ނަގާފައިވާ މައްސަލަ.  
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)ފަނަރަ ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް އޭނާ ނަގާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް  1500.00މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދޭ 
 ސް، ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތް ނަމަވެ

އެ އެލަވަންސް ނަގާފައިވަނ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫންކަން 
ޝަކުވާގައި ބުނާ ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ދ ފައިވާ އެލަވަންސްއަކ  އޭނާއަށް  ،އެނގެން އޮންނައޮތުމަކ 

ހޭ އެލަވަންސްއެއް އޭނާއަށް ދިނުމަކ  އޭނާއަށް ނާޖާއިްޒ ލިބެންނުޖެހޭ އެލަވަންސެއްކަމާއި އަދި ލިބެން ނުޖެ
 08ފައިދާއެއް ލިބުން ކަމުގައިވ ނަމަވެސް، މި މައްސަލައަކ ، މަްއސަލާގައި ބަޔާންކޮށް ކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރިތާ 

ހެކި ލިބިފައި  އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތ އާއި މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތު ކުރުމަށް މިހާތަނަށް އެކަށ ގެންވާ 
 ،ނުވާތ އާއި މިމައްސަލާގައި ތުޙުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޖިނާއ  ދަޢުވާއެއް ކުރެވެން ނެތަތ 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ  2/2000މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުންކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
ލަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަ

 ނިންމ އެވެ.
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު:  -

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 
 ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާގައި 
އިންޓްރާނެޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފަންނ  ލަފާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި 

ނަން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓާއި  ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނ ގެ 
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވިފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުން އެނގެންނެތްނަމަވެސް، އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ 

ގޭގައި އަދި މަޖިލ ހުގެ އިދާރާގައި އިންޓްރާނެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ 
ކުރި  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ފަންނ  ލަފާދޭނެ

އިޢުލާނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާއަށް ތިންކްލައެންޓް ސިސްޓަމެއް 
އް ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތްތަ

296 



 

288 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނ ގެ ނަން އިތުރު ފަރާތެއްގެ ނަމުގެ ކައިރ ގައި އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފު  ،ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި
އެ ކުންފުނ ގެ 'ބިޒްނަސް ނޭމް"އެއްގެ ގޮތުގައި އިސްވެދެންނެވުނު އިތުރު ފަރާތުގެ ނަން  ،ލިޔެފައިވާތ އާއި

އެފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކ   ،ކޮމްޕެނ  ޕްރޮފައިލްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތ 
ކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކ  އެންމެ ކުޑަ އަގު މަސައް ،އެއްބައެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި

ހުށަހެޅިފަތާތްކަމަށް ވެފައި އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ނިމުމުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން 
 އެނގޭތ އާއި،

ޔަންޓް( ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޗެމްބަރ އޮޓޯމޭޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ނެޓްޓޮޕްސް )ތިން ކްލަ 
ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާނެ 2010ސެޕްޓެންބަރު 

ނޑު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެ ބައިތަކަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލު  މިންގަ
ގެ މަޖިލ ހުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލާ ކޮމެޓ ން އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް މާކްސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ އާއި، ރައްޔިތުން 

ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަން ޝ ޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށްވެފައި އެ ޝ ޓްގައި 
މޭޓް ބަލާ ކޮމެޓ ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔެފައިވަނ  އަންދާސ ހިސާބާ ތަފާތުކޮށްކަމަށްވާތ އާއި މާކްސް ދިނުމުގައި އެސްޓި

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެސްޓިމޭޓް ބަލާ  ،މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެއް ހަމައެއް ބޭނުންކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް
ެއ ، ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށްކަމަށްވެފައި ،ކޮމެޓ ގެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ލިބިފައިވާ

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ނިންމުމުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން އެނގޭތ ކުންފުނިން މަސައްކަތް 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި   މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު 
 .ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޓު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޓޫރިސް
ގެސްޓުހައުސް އެޅުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވަނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަން 

އެ ދެފަރާތާއި ބ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރުންނާ އާއިލ ގުޅުން  ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނައިރު، އަދި
ބ.ގޮއިދޫއިން ޓޫރިސްޓު ގެސްޓުހައުްސ ، އޮންނަކަން ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް 

ށްވެފައި އެ ދެފަރާތަށް އެޅުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާގުޅިގެން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނ  އެ ދެފަރާތުން އެކަނިކަމަ
ބިން ދޫކޮށްފައިވާތ އާއި އިސްވެދެންނެވުނު ދެބިން ދޫކޮށްފައިވަނ  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް މިނިސްޓްރ  
އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެންގުމަށްފަހު ބ.ގޮއިދޫއިން ބިންކުއްޔަށް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ބިން ދޫކޮށްފައިނުވާތ ، 

ނު ދެ ބިން އެފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނ  އެފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް އިސްވެދެންނެވު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގެން ނެތަތ 

ވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ނޑައެޅުނު   100,000ބ.ގޮއިދޫއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަ
ވަނަ އަހަރު ގޮއިދޫ 2011އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް 
އަކަފޫޓުގެ ދެ ބިމަކ   30,000ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް އަދި 
އިދާ ޚިލާފަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދެ ބިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ޤަވާ

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގައި  ބޭއްވި 2002މާރިޗު  09، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
ނަންބަރު ގޯއްޗާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް  969ގޯތި  1688ގުރުއަތުލުމުގައި ސ.ހިތަދޫ ނަންބަރު 
ގޯތ ގެ ވެރިފަރާތުން އެ ގޯތި އެހެން ގޯއްޗަކަށް  1688ނަންބަރު ، ކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި

ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ އާއި، އެފަރާތުގެ ނަމުގައި 
އި އެފަރާތުގެ ނަން އެހެން ނަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ނަންބަރު ގޯތިކަމާ 969ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޯއްޗަކ  

ވަނަ އަހަރު ސ.ހިތަދޫ އޮފ ހުން ސ.މަރަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށް  2007
އި އެ ގޯއްޗާބެހޭ ދ ފައިވާ ގޯތި އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް އެ އޮފ ހުގަ

 އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މިހާރު ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 1688ގޯތ ގެ ދެވަނަ ރަޖިސްޓްރ އެއް ހަދާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، ސ.ހިތަދޫ ބޮޑުކަތ ބު ސޮއިކޮށް 
 ނަންބަރު ގޯތި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް 

 1688ލިބިފައިވ ނަމަވެސް، ހިތަދޫ އަވަށު އޮފ ހުން ހޯދާފައިވާ ގޯތި ދޫކުރި މ ހުންގެ ދަފްތަރުގައި ގޯތި ނަންބަރު 
އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ، އަކ  އެދުވަސްވަރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި

ނަންބަރު  1502އަހަރު ދަޢުލަތުގެ ބޭނުމަށް ނަގާފައިވާތ   ވަނަ  2008ނަންބަރު ގޯތި  1502ދޫކޮށްފައިވާ 
ގައި އެފަރާތަށް ދ ފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން 2018ސެޕްޓެންބަރު  20ނަންބަރު ގޯތި  1688ގޯތ ގެ ބަދަލުގައި 

ޝަކުވާގައި ބުނާ ސ.މަރަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އައްޑޫސިޓ ން ގޯއްޗެއް ނެތްކަމަްށ  ،އެނގޭތ 
އްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތ ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގާފައިވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
ރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ( ވަނަ ނަންބަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން 
ފްރ  ފިހާރަ ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ -ޑިއުޓ  03މިހާރުގެ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ގައި ހިންގި 

އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް އެ ކުންފުނިން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސ 
ނުދެއްކުމުން، އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެމް.އޭ.ސ .އެލްއިން އެ ކުންފުންޏަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ލުއިގޮތްތަކެއް 

އިދ ފއިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްއިން އެ ކުންފުންޏަށް ހަމަޖައްސަ
ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމ  ކާރިސާގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް  2004ލުއިގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަދ ފައިވަނ  

ސަބަބުން އެފިހާރަތަކުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެފައިވާތ  އިންޑަސްޓްރ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އައި ހ ނަރުކަމުގެ 
ސަރުކާރުން އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުއިގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެންކަން ލިޔުންތަކުން 

 03 އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ގައި ހިންގި ، އެނގެންއޮތްއިރު

 ހުޅުލޭގައި  ޓް،ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން 
 އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ގޮތުގައި ކުލ ގެ ފިހާރަތަކުގެ ފްރ  -ޑިއުޓ   ހިންގި 
 ކުންފުނ ގެ އެކަމުގައި  ވަނ   ނުދައްކާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ  ލިމިޓެޑަށް  ކޮމްޕެނ 

 .ބުނާ މައްސަލަ ބައިވެރިވެގެންކަމަށް  އިސްމުވައްޒަފުން

299 
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ފްރ  ފިހާރައިގެ ކުއްޔަށާއި ކޮންސެޝަން ފ ގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން އެމް.އޭސ .އެލްއަށް ދައްކަންޖެޭހ  -ޑިއުޓ 
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުއިދ ، ޑިފަރމަންޓް ތާވަލް ހަދައިގެން އެފަރާތްތަކުން ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ  

ށް ދ ފައިވަނ  އިސްވެބުނެވުނު އޭރު ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަމުންއަިއ ފުރުޞަތު އެމް.އޭ.ސ .އެލްއިން އެ ކުންފުންޏަ
 ،އުޞޫލުންކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި

އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ގައި ހިންގި 
ތުގައި އެ ކުންފުނިން އެމް.އޭސ .އެލްއަށް ދައްކަންޖެޭހ ފްރ  ފިހާރައިގެ ކުއްޔަށާއި ކޮންސެޝަން ފ ގެ ގޮ-ޑިއުޓ  03

ވަނަ  2008ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުއިދ ، ޑިފަރމަންޓް ތާވަލް ހަދައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދ ފައިވަނ  
ންގާ ފްރ  ފިހާރަތަށް ހި-ޑިއުޓ ، އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވި ހ ނަރުކަމުގެ ސަބަބުން

ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.އޭ.ސ .އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 
 ،ނިންމައިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނާތ އާއި

ފުނިން ފައިާސ އެމް.އޭސ .އެލްއިން ދ ފައިވާ ޑިފަރމަންޓް ތާވަލްއާ އެއްގޮތަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުން
ގެ ނިޔަލަށް ބަންދު ކުރުމަްށ  2010ޖުލައި  31، 07ފްރ  ފިހާރަ ނަންބަރު -ދައްކާފައިނުވާތ ވެ ޑިއުޓ  

އެމް.އޭ.ސ އެލްއިން އަންގާ، އެފިހާރައިގެ ބޭންކް ގެރެންޓ އަށްވާ ފައިސާ އެހާތަނަށް ކުލ ގެ ގޮތުގައި ނުދައްކާވާ 
ނޑާ ބާކ  ދައްކާނެގޮތުގެ ތާވަ އެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް  ، ލެއް ހަދައިފައިސާއިން ކަ

އަންގާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، އޭގެ ފަހުންވެސް ނުދައްކާހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޑިފަރމަންޓް 
ބޯޑު ވަނަ  75ތާވަލްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ތާވަލްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ  އެމް.އޭ.ސ .އެލްގެ 
ފްރ  ފިހާރަތަކުގެ -ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެންކަން އެނގޭތ އާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ޑިއުޓ 

އެއްބަސްވުމާއި އަދި އޭގެ ފަހުން ހެދުނު ތާވަލްއާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާތ ، އެ ފައިސާ 
ށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިޓ އާއި އ މެއިލްތައް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި ެއ ދެއްކުމަށްއެދި އެމް.އޭ.ސ އެލްއިން އެ ކުންފުންޏަ 

ކުންފުންޏާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، އެ ކުންފުނިން އެމް.އޭ.ސ .އެލްއަށް 
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ށް ލިޔުންތައް ދައްކަންޖެހި ދައްކާފައިނުވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ތާވަލުތައް ހަދައި، ފައިސާ ހޯދުމަ
ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެންއޮތުމުންނާއި،  އެމް.އޭ.ސ .އެލްއަށް ފައިާސ ދައްކަންޖެހި ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ފައިސާ 

 ދައްކާފައިނުވާ ބައެއް އެހެން ކުންފުނިތަކާމެދުވެސް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  މި އުޞޫލުންކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި، 
-ޑިއުޓ  03ހިންގި  ، ފުނިން މިހާރުގެ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައިޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުން 

ފްރ  ފިހާރައިގެ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑަށް ޑިއުޓ  ފްރ  
އަށްސަތޭކަ )ހަތަރު ލައްކަ ނަވާވ ސް ހާސް   429,831.25ފިހާރަތަކުގެ ކުލ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

އެއްތިރ ސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ފަންސަވ ސް ސެންޓް( އެފައިސާއާއި، އެފައިސާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ފަދައިން ދައްކާފައިނުވާތ  ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން އެމް.އޭ.ސ .އެލްއަށް 

ކާފައިނުވަނ  އެމް.އޭ.ސ .އެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޝާމިލްވުމެއްއޮވެ އެ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ދައް
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމްގެ ނުފޫޒް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އެ މުވައްޒަފުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތ ކަން 

 ގުޅިގެން ބަޔާންދ ފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލައާ
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް  ،ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން ނެތަތ އާއި

ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދަދިނުމަށް ، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ، ތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެކި ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ އާއިމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ސާބި

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ  2/2000ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި ، 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން،

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫނު(ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 
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 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފިއުލް ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ، އެ ކުންފުނ ގެ ނަންބަރު 

AIA-D1/IL/2016/0015 (01  ްއިޢުލާނުގެ ޝަރު 2016އޯގަސްޓ ) ްޠުގައި، ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލ
އަހަރު ފިއުލް ދާއިރާގައި ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާންވާނެ  5ހަދާފައިވުމާއެކު މަދުވެގެން 

މުވައްޒަފުންނާ  ،އަދި މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމުގައި ފިއުލިންގް މަސައްކަތްކުރަން ދަންނަ މ ހުންނަށާއި، ކަމަށާއި
 ތްކުރެވޭ މ ހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ އިރު،ގުޅިގެން މަސައްކަ

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިގެން ވަޒ ފާ 
ޒަރ ލެވެލްގެ ދ ފައިވާ ފަރާތަކ  ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް ހަދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމާއި، އަދި ރިސޯޓްތަކުގެ ސުޕަވައި

މަސްދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  05އަހަރާއި  03މަޤާމުތަކުގައި 
  ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޖްރިބާގެ މުއްދަތަކ  ހަމައެކަނި ފިއުލް ދާއިރާއިން މަދުވެގެން ހުންނަންޖެހޭ 
އަހަރު ދުވަހުގެ ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނަން ޖެހޭ  05އެއްވެސް ގޮތެއްގައި ، ބާ ކަމަށާއިތަޖްރި

ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އިޢުލާނުގައި ސުޕަވައިޒަރުގެ ތަޖްރިބާގެ މުއްދަތު ޖަހާފައި ނުވި ނަމަވެސް، އޭރު ބެލ  
ފަރާތުގައި ހުންނަންވާނެ ކަމަށާއި، އިޢުލާނުގައި  މަސް ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ކުރިމަތިލާ 06އެންމެ މަދުވެގެން 

ނޑު ސަބަބަކ  ޝަރުތުތަކަކ  ކުންފުނިން ބޭނުންވާ ، ސުޕަވައިޒަރުގެ ތަޖްރިބާގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ މައިގަ
ނޑައަޅާ އެއްޗެއްކަމަށްވާތ އާއި، އޭރު އެއ  އެންމެ ރަނގަޅު ޝަރުތުކަމަށް ފެނުމުން ކަމަށާއި، ތަޖް ރިބާގެ ގޮތަށް ކަ

މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައި ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނޫން ކަމަށް މި 
 މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި،

ތެއް ކަމަށްވާއިރު، މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެން އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކ  ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް ހަދާފައިވާ ފަރާ

އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސުޕަވައިޒަރ ފިއުލްގެ 
 AIA-D1/IL/2016/0015 (01ދުމަށް ކުރި ނަންބަރު މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯ 

( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަގާމާށް ޓެކްނިކަލް ތަޖުރިބާ ނެތް އަދި 2016އޯގަސްޓް 
ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއް ނަގާފައިވަނ  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް 

 ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެފަރާތަކ  އޭރުވެސް އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ފިއުލް އޮފިސަރއެއްގެ ގޮތުގައި 
އަހަރުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  19، މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ

، އިންޓަރވިއުއިން އެފަރާތުގެ މާކްސް ދަށްވެފައިވަނ ، މި އިޢުލާން ކުރުމުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގުނު ނަމަވެސް 
ކުރިން އެފަރާތާ އެ ޔުނިޓް ހިންގަން އަނގަބަހުން ހަވާލުކުރުމުން ހިނަގާދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށް މި 

 މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި،
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 ވަޒ ފާ ދ ފައިވަނ  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަމަށް ވާތ އާއި،
މިޓެޑްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މި މަޤާމަށް މ ހަކު ހޮވުމުގައި އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލި

އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ގަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ވަ  3)ހ(ގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަ
ދަށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޙިލާފަށް މިނިސްޓްރ  އްފް 

ކުރުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށް މި މަސައްކަތް  ،ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް
މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ހުއްދައަށް ބިނާކޮށްގެންކަން 

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ  ،އެނގެން އޮތުމުން

އާ ގުޅިގެން ގަލޮޅު ރަސްމ  ދަނޑުގެ އިރު އުތުރު ގޭޓު ހުންނަ  50މިނިވަން 
ފާރުތަޅާލާފައިވާބައި ފުލް ބްލޮކުން ރާނައި ދެ ފަރާތުން ސިމެންތި ޖެހުމަށާއި، 
އެތަނުގައި ކުރިން ހުރި ގޭޓް ހަރުކުރުމަށާއި، އެ ގޭޓްގެ މަތ ގައި ފުރާޅެއް 

ރި ތަޅާ ސާފު ކުރުމަށާއި، އެގޭ ގޯތ ގެ އެޅުމާއި، ގެއެއްގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފާރުބު
ގޭޓް ކުރިމަތ ގައި ހުރި ދަނގަޑު ހޮޅިބުރިތައް ނެގުމަށާއި ޕްލޭގަ ބޭނުންކުރާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށްވެފައި، އެކަން އެކަށ ގެންވާ 
ޤާނޫނު  ،ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ނޑުގެ  ވެހިކަލްތައް ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވެއްދުމަށް ކޮންކްރ ޓް ރޭމްޕެއް ހެދުމަށާއި، ދަ
ކުރުމަށް ފުރާޅުމަތ ގައި ސްޓޭޖެއް ހެދުމާއި އެ ސްޓޭޖަށް މ ހުން އެރުމަށް ބޭނުން

ނޑުގެ އިރުމަތ  ފަރާތުގެ ސިޑިބަރިމަތ ގައި  ދަނގަޑު ސިޑިއެއް ހަރުކުރުމަށާއި، ދަ
ހަދާފައިވާ ސްޓޭޖެއްގެ މަތ ގައި އެސް.އެސް ދަނގަޑުން ރެއިލިންގ އެޅުމާއި އެ 
ސްޓޭޖް މަތ ގައި ކާޕެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ރުފިޔާ(  143792.00ފައިސާ ) %50ވާންސްގެ ގޮތުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑް
 .ދޫކޮށްފައިވާ ބުނާ މައްސަލަ

ދުވަހުގައި  27އަދި  26، 25މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޖުލައި މަހުގެ 
)ފަންސަވ ސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް  25,000.00ޖުމްލަ  ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެ ބަސް )ބަހަކުން ދެ ދަތުރު( ކުރުމަށް

އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިތުރު ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި، މަސައްކަތުގެ އަގުގެ އެޑްވާންސްގެ 
-13ގޮތުގައި އަތްމަތ  ފައިސާއިން ދ ފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު 

B/10/2015/168 (02  ިސިޓ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ ހާއްޞަ 2015ޖުލައ )
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް  ،ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮތުމުން

ގެ ނިޔަތުގައިކަން އެކަށ ގެންވާ ކުރުވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމު 
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެ  ވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް 27އިން 25ޖުލައި  2015މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި 
ދަތުރު ކުރުމަށް  2ބަސް ދުވާލަކަށް ކޮންމެ ބަހަކުން  2ހޯދުމުގެ ގޮތުން 

ށް އަދި ތިންފަރާތަކުން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮ 25000.00
އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 

 ދ ގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަ  ކުގައި، ހޮސްޕިޓަލް، ކްލިނިކް އަދި ބޭސްފިހާރަތަކުން މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ކަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެންސްޕާއާއެކު އެގްރިމަންޓެއް ހަދައި، މަދަނައިގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގައި،  މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ހޮސްޕިޓަލް، ކްލިނިކް އަދި ބޭސްފިހާރަތަކުން މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެންސްޕާއާއެކު އެގްރިމަންޓެއް ހަދައި، މަދަނައިގެ ޚިދުމަތްދޭ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 99ތް ދޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރ ވާން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މަދަނައިގެ ޚިދުމަ
މަރުކަޒެއް ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަނާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރ  މަހަށް ހަމަވެފައިވާކަން އެނގެން  2011ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހަށް އަދި  2010
ދަނައިން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިއިރު އޮތް ނަމަވެސް، މަ

 2011މަދަނައަށް ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިނުވުމުންނާއި، 
 ފަސްދޮޅަސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ )ހަތަރު މިލިއަން ދުއިސައްތަ 4,260,475.00ވަނަ އަހަރު ދައްކާފައިވާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ހޯދާފައިވާ  2011ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ  2011ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާއަކ  

ޚިދުމަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާކަން މިހާރު ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތުމުންނާއި، ބުނެވުނު ކަންކަމަކ   މަދަނައިގެ 
ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އަދި އިދާރ  އިންތިޒާމުތަކުގެ ސަބަބުން  ޚިދުމަތްތަކާ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައްކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ( ވަނަ ނަންބަރ1ުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރ ވާން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، 
ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  2011އަދި  2010

ރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރ ވެފައިނުވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭކަން ޚިދުމަތްދޭ މަ
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދ ފައިނުވާ ކްލިނިކްތަކުން ނުވަތަ ބޭސް ފިހާރައަކުން ބިލް ހުށަހެޅި 

 2011އި، އެގޮތުން ނަމަވެސް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށާ
ވަނަ އަހަރު އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާތަކުގެ ތެރެއިން 

ރުފިޔާ އަކ ، އެންސްޕާއާއެކު އެގްރިމަންޓް ނުހަދާ ނުވަތަ  4,260,475.00
އެގްރިމަންޓް އާނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދ ފައިވާ ފައިސާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް 

 .ލަބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގދ.ތިނަދޫގައި ދެ ވަނައަށް އިމާރާތްކުރެވުނު 
ކުންފުންޏެއްގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ  4ޕްރައިމަރ  ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރ ގެ ޓެންޑާރ ކުންފުންޏަށް ކަމާއި އެ މަސައްކަތް 
އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން ޓެންޑަރކޮށްގެން މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ  ހިސާބުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

މަށް ކުރި މަސައްކަތުން މި މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށްކަމާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިޔެކިއުންތައް ހޯދު
މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ  ހިސާބުތަކާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ތަޙްޤ ޤަށް 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބިޑްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން  ،ލިބިފައިނުވާތ 
ށްކަން ތަޙްޤ ޤަށް ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވާތ އާއި، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހަދާފައިވަނ  ރަނގަޅަ

ގދ.ތިނަދޫގައި ދެވަނައަށް އިމާރާތްކުރެވުނު ޕްރައިމަރ  ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމުގެ 
އެކުވެގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނި 4މަސައްކަތަކ  

ވެންޗަރ ކުންފުންޏަކާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ދެމެދު ވެވުނު 
މަސައްކަތް ނިމުނ  ، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި

ދުވަސް އިތުރަށް ކަމަށާއި، މި  473އާ ޚިލާފަށް  480އެއްބަސްވެވުނު ގޮތަށް 
ދިގުވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން 

ދުވަސް އިތުރުކޮށްދ ފައިވަނ  ދައުލަތުގެ  265ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް 
 މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ލިބުނު ފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނުލިބުމުންނާއި ވިއްސާރަވުމުގެ 
ވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލިޔުމުން ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މާލިއްޔަތު ގަ 

އެދުނުކަމާއި އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިންކަން އެނގެން އޮންނާތ އާއި، 
މަސައްކަތަށް އިތުރުކުރެވުނު މުއްދަތުގެ އިތުރުންވެސް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދުވަސްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމާިއ 

ނޑަންޖެހޭކަމާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މި  ދުވަސްތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަ
ނޑާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތ އާއި ޖޫރިމަނާގެ  ،ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ދެއްކިއިރު ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ ކަ

ނޑާފައިވަނ  ޖޫރިމަނާގެ ގޮ ތުގައި އަރާ އަދަދުކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ގޮތުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަ
ފާހަގަކުރެވުނު ޢަދަދަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއްކަމާއި މިގޮތަށް ކަންހިނގާފައިވަނ  މަސައްކަތް ފެށި ތާރ ޚުގެ ގޮތުގައި 
މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ތާރ ޚަށްވުރެ ކުރ ގެ ތާރ ޚެއް ޖަހާފައިވުމުންކަމާއި 

ވެސް މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ނަމަ
މަސައްކަތް ފެށި ސ ދާ ތާރ ޚު އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ  މަސައްކަތް ފެށި ސ ދާ 

ކްޓަރއާ ހަވާލުކުރުމުގައި އާއި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ތާރ ޚު ތަޙުޤ ޤަށް ޔަޤ ންނުވާތ އާއި، މަސައްކަތް ކޮންޓްރެ
ނޑުމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ  އިތުރުކުރުމުގައި އާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކެ

ނުފޫޒު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމާއި އަދި މަޤާމުގެ 
ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދާދ ފައިވާކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައި ނެތަތ 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކަށް ބަލާއިރު، އައި.ޖ .އެމް.އެޗްއަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯމެޑިކަލް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަ
ގައި ސަޕްލަޔަރުންނަށް  2010ޑިސެންބަރު  29އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށްޓަކައި ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެސް.ޓ .އޯއިން 

އައި.ޖ .އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަޔޯމެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށްޓަކައި 
ސް.ޓ .އޯގައި މެޑިކަލް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ
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ކަށްކަން އ މެއިލްމެދުވެރިކޮށް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވިކަމާއި، ނަމަވެސް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވ  ކޮން ސަޕްލަޔަރުންނަ
އެނގެން ނެތްކަމާއި، މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އެސް.ޓ .އޯއަށް ލިޔެކިޔުމާ ތަކެތި 
ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން އަދި ބަލައިފާސްކުރާ އަމުރު ހިފައިގެން ގޮސްގެންވެސް ލިބިފައިވަނ  

އްކަމާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ މުހިއްމު ގިނަ ލިޔެކިޔުންތައް ތަޙުޤ ޤަށް މައްސަލައާ ގުޅޭ ވަރަށް މަދު ލިޔެކިޔުންތަ
ލިބިފައިނުވާތ  އާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ނެތްކަމަށް އައި.ޖ .އެމް.އެޗް އަދި އެސް.ޓ .އޯއިންވެސް 

 މި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގާފައިވާތ އާއި، 
ކުގެ ތެރޭގައި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަތަރު ކުންފުންޏަކުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބުނު ލިޔެކިޔުންތަ

ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ލިބިފައިވާކަމާއި، މި ހަތަރު ކުންފުނިން އައިޓަމް ލިސްޓުގައިވާ ހުރިހާ 
ޝަނެއް ހެދިކަމާއި އިކުއިޕްމަންޓުތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަނާޅާކަމާއި، މި ކޯޓޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އިވެލުއޭ

މަސައްކަތް ވަކި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނިންމިކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެްއ 
ނުހިމެނޭކަމާއި، މ ގެ އިތުރުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބުނު ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރޭގައި ލިސްޓުގައިވާ 

ގައި  22ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސ އޯޓޫ އިންސަފްލޭޓަރ އާއި އައިޓަމް  17އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން އައިޓަމް 
 62ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އ ސ ޖ  މެޝިންއާ އައިޓަމް  46ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޝަން ޓޭބަލް އާއި އައިޓަމް 

މަސޫޓިކަލް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރ 68ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެމޮގްރަފ  ސިސްޓަމްއާ އަދި އައިޓަމް 
ރެފްރިޖަރޭޓަރ އާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކާ އެ އެއްބަސްވުންތަކާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ މަދު 
ލިޔެކިޔުންތައްކަމާއި، މި ލިޔެކިޔުންތަކުން މި ފަސް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެންމެ 

އި، އަދި މި އައިޓަމްތައް ގަނެފައިވަނ  ކުންފުންޏަކާ ނޫންކަމާއި، ތަފާތު ހަތަރު ކުންފުންޏަކާކަމާ
ފިޔަވާ ދެންހުރި އައިޓަމްތައް  22އެމަރޖެންސ ކޮށްކަމާއި މި އައިޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން  އައިޓަމް ނަންބަރު 

 ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސްގައިވާ އަގަށްކަމާއި،
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިކުއިޕްމަންޓް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  ކޯޓޭޝަންއަށްވުރެ ބޮޑު  22އައިޓަމް ނަންބަރު  ނަމަވެސް

ގައި ފޮނުވުނު ރިކުއެސްޓްގެ ދަށުން  2010ޑިސެންބަރު  29ހުޅުވާލައިގެން 
ބައެއް ތަކެތި ގަނެފައިވަނ  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި 

 މައްސަލަ
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އަގެއްގައި ކޯޓޭޝަންގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނައިގެންކަމާއި، އޮޕަރޭޓިންގ ޓޭބަލް 
ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރު ދެ ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތް

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި  އޮޕަރޭޓިންގ ޓޭބަލް ގަތުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން 
 ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން މިމައްސަލައިގައި

އެމް.އެޗް.އެސް.ސ  އަދި އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ، އެސް.ޓ .އޯ
މިމައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އެސް.ޓ .އޯ އަދި އައި.ޖ .އެމް.ެއޗްގައި  ،އެނގެން ނެތަތ އާއި

އެމް.އެޗް.އެސް.ސ  ،  ލިބިފައިހުރި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެސް.ޓ .އޯމިހާރު ނެތަތ އާއި، މައްސަލައިގައި މިހާރު
އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ ބޭނުމަށް ، އަދި އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން

ދާ ހޯދާދިނުމަށް ގަނެފައިވާ ބަޔޯމެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައި 
އެކަށ ގެންވާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރަށް ހެއްކާ ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު -)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙް
އެލައިޑް އިންޝުރެންސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކްލެއިމްއެއްގެ ފައިާސ ، ޤަރ ނާއަށް ބަލާއިރު

ނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރިޝްވަތުގެ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެލައިޑް އިންޝުރެންސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ ކުރ ގެ މެ
ޤާނޫނު  ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައި ނުވާތ ، 

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

 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނ ގެ ކުރ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ 
ފަހަރެއްގެ މަތިން ޖަމާކޮށްފައިވާ  02މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި  2017އެކައުންޓަށް 
)ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވަނ  ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި  50,000.00

ކަމަށާއި އަދި މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކްލެއިމްތަކަކަށް ފައިސާ 
 ހޯދައިދ ފައިވާތ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި
ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނ ގެ ފަރާތުން ހަމަ އެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ތެޔޮ   ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި

ފިހާރައަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، ޝަކުވާގައި ބުނާ މެނޭޖަރ ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13އަނބުރާ ލިބިފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް 

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

ސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒްއިން ތ.ހިރިލަންދޫ އޮފ ސް އޯޑިޓް ކުރުމުގައި މިނި
ރ ގައި ޕްރައިވެޓް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފ ހުގެ ތިޖޫ

ގައި ފޮނުވި ޗެކެއްގެ މުއްދަތު 2006ޑިސެމްބަރ  5ކުންފުންޏަކުން 
ލިބޭ ފައިސާ ގޮތުގައި ހަމަވ އިރުވެސް ފައިސާ ނުނަގާ ވާކަމަށާއި، އާމްދަނ ގެ 

ބެލެހެއްޓިފައިވަނ  ވަރަށް އޮޅުން އަރާގޮތަށް ޚިޔާނާތަށް މަގުފަހިވެދާނެ 
އާއި 2007އާއި އޯގަސްޓް 2007ގޮތަށްކަމަށާއި، އަންހެނުންގެ ޢިމާރާތަކުން ޖޫން 

ގެ ކުއްޔަށް ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ 2008އާއި ޖެނުއަރ  2007ޑިސެމްބަރ 
ތޭކަ( ރުފިޔާ މެނޭޖަރެއްގެ އަތަށް ލިބި )އަށާރަ ހާސް ފަސް ސަ 18،500.00

ގައި އިންޖ ނުގެއަށް 2008މާޗް  3އޮފ ހަށް ދައްކާފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި 
)ހަސަތޭކަ  645.00ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އޭނާ ޖަމާކޮށްފައި ވަނ  

ގައި އިންޖ ނުގެއަށާއި 2008މާޗް  2ސާޅ ސް ފަހެއް( ރުފިޔާ މަދުންކަމަށާއި، 
ވ އަށް ލިބުނު ރުފިޔާވެސް އޭނާ ވަނ  ޖަމާނުކޮށްކަމަށާއި، އިތުރު ކޭބަލް ޓ  

ގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ އިސްވެދެންނެވުނު 2008ޖެނުއަރ   4، 3ފަރާތަކުން 
ޖެނުއަރ   4، 3 ، މެނޭޖަރާ ޙަވާލުކޮށްފައި ވ ނަމަވެސް އޮފ ހަށް ލިބިފައިވަނ 

 7031.00ސާއަށްވުރެ ގައި ފައިސާ ބަލައިގަތް ފަރާތުން ޙަވާލުކުރި ފައ2008ި
)ހަތްހާސް ތިރ ސް އެކެއް( ރުފިޔާ މަދުންކަމަށާއި، ތ.ވަންދޫ ފަޅު ގޮއްވުމުގެ 
ސަބަބުން ތެޔޮގުދަނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ދެއްވި 

)ތިން ހާސް ހަތާވ ސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ރުފިޔާވެސް އޮފ ހަށް  3027.50
ތެޔޮފިހާރައަކުން އިންޖ ނުގެއަށް އަޅާ ތެލުގެ ބިލް  ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،

އަދާނުކޮށް ވަރަށް ގިނަދުވަސް ވަންދެން ބަހައްޓާ ކަމަށާއި، މެނޭޖަރުގެ އޮފ ހަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބަލައިގެންފައިވާ ބައެއް ފައިސާގެ ރަސ ދު ކެންސަލް ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ އަޞްލު 
ގެ ކޮމިޓ ން ކުރާ ފެންނަން ނުހުންނަ ކަމަށާއި، ރ.ކ ކޮމިޓ އާއި އަންހެނުން 

ޚަރަދުތައް ދެ ކޮމިޓ ން ފާސްނުކޮށް ކުރަމުންދާކަމަށާއި، ހޯދަން ބޭނުންވާ 
ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޮތާއި އަގުބަލާ ފޮތެއް ރަށުއޮފ ހުގައި ނުގެންގުޅޭ ކަމަށާއި، 
ފަހަކަށް އައިސް އިސްވެދެންނެވުނު ތެޔޮފިހާރައިން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން 

ފެށުނު އަންހެނުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ ގެ ގައި  1990ނުދާކަމަށާއި، 
 .ވިޔަފާރ ގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަންނެތް ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގެ  2018މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ރިޔާސ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ސިޔާސ  ޕާޓ ތަ

އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ ވަޞ ލަތްތައް ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
ތަށް ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް ސިޓ  ހަމަހަމަކަމާއެކު އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކ  މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައިވާތ ، އެގޮ

ކައުންސިލްތަކަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިދިނުމަށް، މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ހޯމް އެފެއާޒްއިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގައި އެދިފައިވާތ އާއި، 

އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ އިސްވެދެންނެވު 
 އޮތޯރިޓ އިން ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށާއި ސިޓ  ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައިވާތ އާއި،

ޅު އުތުރުބުރ  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސ  ޕާޓ ތަކުން ހުވަދުއަތޮ 2018
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުގައި، ގއ.އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރިތައް ދުވަހު ކުއްޔަށް ނަގައި، 
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯންޗްގައި ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު، އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރިތަކުގެ 

ކަށްވާ ފައިސާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުވަހު ކުއްޔާއި ލޯންޗް ދަތުރުތަ 
 ލިބިފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި،

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ގއ.ވިލިނގިލ ގައި މޯލްޑިވިއަން  2018ސެޕްޓެންބަރު  02
ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓ ން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުދާ 
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް 

 ގެން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހުއްދަ ހޯދައި
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ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސ  ޕާޓ ތަކުން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   2018
އި، ގއ.ވިލިނގިލ ގައި ބާއްވާފައިވާ ޖަލްސާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުގަ

ގޮޑި،  45ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ 
ނޑު އަދި  5މޭޒުމަތ ގައި އަޅާ  ސްޓޭޖް، ގެންދާ ބޭނުން ނިމުމުން ލަސްނުކޮށް ހަމައަްށ  02ފޮތިގަ

ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްގެ ވިލިނގިލ ގެ ދާއިރާ އޮފ ހާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، މިތަކެތި ދޫކޮށްފައިވަނ  ކޮން  ޙަވާލުކުރާގޮތަށް
އެ ޕާޓ ގެ ރިޔާސ  ކެންޑިޑޭޓް މި ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު  ،އުސޫލަކުންކަން އެނގެންނެތަތ އާއި

އިރު، ކާރު ދޫކޮށްފައިވަނ  ކޮން އުސޫލަކުންކަން އުތުރުބުރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކާރު ދޫކޮށްފައިވާ
އެނގެންނެތްއިރު، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެތަކެތި ދޫކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  

މުގައި ެއ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން އަންގާފައިވާގޮތަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުންކަ
އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު، ދައުލަތުގެ ވަޞ ލަތްތައް ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ސިޔާސ  ޕާޓ ތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން އަންގާފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި،
ޔާސ  ޕާޓ ތަކުން ބޭނުންވާ ތަކެތި ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންނަށް ސި 2018

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ހުރިހާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް  2018ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައިވުމުން، 

 ،މުގައި ކައުންސިލްތަކުން ސިޔާސ  ޕާޓ ތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިކުރިއަށްގެންދިއު
 ،މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދަން ނުޖެހޭނެތ އާއި

އުތުރުބުރ  އަތޮުޅ އިސްވެދެންނެވުނު ސިޔާސ  ޕާޓ  ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ސިޔާސ  ޕާޓ އަކުން ހުވަދުއަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދިފައިނުވާތ އާއި ސިޔާސ  ޕާޓ ތައް ފިޔަވައި އެހެންފަރާތްތަކަށްވެސް ކުލި 

 ،ނަގާގޮތަށް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫކޮށްފައިނުވާތ އާއި
ސ  އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސ  ޕާޓ ތަކުން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާ 2018
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ކުރި ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތަކެތި ދޫކޮށްފައިވަނ  
ތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެފަދައިން އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތިކަމުގައި ވ ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ  އަ 

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން އެނގޭނެ ކިތާބ  އަދި ޝަފަހ  ހެއްކެއް 
 ނެތަތ  މި މައްސަލައަކ  ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢ  ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާ 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.    މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: މ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 
 ނިންމުނެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް 

މިލިއަން  3.5މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފުރަތަމަ ތުހުމަތުގައި ބުނާ 
އެމެރިކާ ޑޮލަރަކ  އައްޑޫ ސިޓ  އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަދަން ޔޫޓިލިޓ ސް 

ޏާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ލިމިޓެޑާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުން 
މިލިއަން ޑޮލަރު ކަން އެނގެން  3.15ކުންފުނިން "ޑިޒައިން އޮފް ފެސިލިޓ ސް" ގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ 

ކ  ކޮރަޕްޝަންގެ އޮތަތ އާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައި އޮތް އަދަދެއް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޚަރަދުކުރުމަ
އަމަލެއް ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތަތ އާއި، ދެވަނަ ތުހުމަތުގައި ބުނާ ސާކް ސަމިޓަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދ ފައިވާ 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ން ސަދަން ޔޫޓިލިޓ ސް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް  5
ވަނ ، އައްޑޫ ސިޓ  އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދ ފައި

ބޭނުމަށް އެ ފައިސާ ސަދަން ޔޫޓިލިޓ ސް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް 
ކަމަށްވާތ އާއި، އެއ  ދައުލަތުގެ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ އަށް އަންގައިގެން 

އައްޑޫ ސިޓ ގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ ޑިޒައިން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި 
މިލިއަން  3.5ސަދަން ޔުޓިލިޓ ސްއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް 

ނޑަކަށް ޑޮލަރު  ލައްކަ ޔޫއެސް  7 ދ ފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތުގެ އަގަކ  ގާތްގަ
ޑޮލަރު ކަމަށާއި، އެ ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ހިންގާފައިވަނ  ރާއްޖޭގައި ހުންނަ 

 ބޭންކެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ވަނަ އަހަރުގެ ސާކް ސަމިޓުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އިންޑިއާ  2011
މިލިއަން ޑޮލަރު، ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި  5ކާރުން ދެއްވި ސަރު

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އައްޑޫ ސިޓ ގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް 
 .ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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(ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ 2009މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު )
ދަށުން އެފަރާތުން ދ ފައިވާ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން އެނގެން އޮތަތ އާއި، މި ފައިސާ އެ 

ތޯ ބެލިބެލުމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ބޭންކްގައި ހުންނަ ސަދަން ޔޫޓިލިޓ ސް ލިމިޓެޑްގެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވޭ
ގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ން މި ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން  2011ޖޫން  2ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް 

އިސާ އައްޑޫސިޓ  އަދި ސަދަން ޔޫޓިލިޓ ސް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުން އެނގެން އޮތަތ އާއި، މި ފަ
ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ސަދަން ޔޫޓިލިޓ ސް ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަކ  ދައުލަތަށް 
ގެއްލުން ވާނެ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި، މި ފައިސާ އައްޑޫސިޓ  އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

މަށް ސަދަން ޔޫޓިލިޓ ސް ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރު
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ 

އްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

)ހަހާސް  6،500.00  ސިންގަޕޯރގެ ޖަމާޢަތަކުން ނ.ކެނދިކުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދ ފައިވާ  .1
 ފަސްސަތޭކަ( ޑޮލަރު ބޭނުން ކުރުމުގައި ބޮޑު ކަތ ބު ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ކުރެވޭ ތުޙުމަތު.
ސިންގަޕޯރގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 

)ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ( ޑޮލަރު ކަތ ބު  500.00،6ންނަށް ދ ފައިވާ ޖަމާޢަތަކުން ނ.ކެނދިކުޅުދޫގެ ރައްޔިތު
އަމިއްލައަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވިނަމަވެސް މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ 

ދޫ އޮފ ހުގެ ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން އެކި ދުވަސް ދުވަހުގެ މަތިން ނ.ކެނދިކުޅުދޫއަށް ދ ފައިވާ ފައިސާ ނ.ކެނދިކުޅު 
ފޮތްތަކަށް ވައްދާ، އެއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި ސިންގަޕޯރ އިނިޝިއޭޓް ޖަމާޢަތުން ދިން 

ޤާނޫނު  ،ފައިސާ ބޮޑުކަތ ބު އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރިކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

އޮޑިޓް އޮފ ހުންނާއި، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގޭގެ ލިޔުންތައް 
ލައްކައެއްހާ  2ނ.އަތޮޅުއޮފ ހުން އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތަކުން ހާމަވާގޮތުގައި 

ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކަތ ބު ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިފައިސާއަށް 
ވެފައިވާ ގޮތެއް އެއްވެސް އޮފ ހަކުން ބަލަން ނޫޅޭކަމަށާއި، ވޭތުވެދިޔަ މަހު 

 އިނިޝިއޭޓް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލަށް ސިންގަޕޫރުގެ 
ޑޮލަރަށް  6500ޒިޔާރަތްކުރި މ ހުންގެ ފަރާތުން އެހ އެއްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 

ހަފްތާ ހޭދަވިއިރު  1ވ ނުވ އެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، މި ޖަމާޢަތުގެ ދަތުރަށް 
ކަމަށް ބުނާ އެދަތުރާބެހޭ އެއްވެސް ތަފްޞ ލެއް އޮފ ހުން ހާމަކޮށްފައިނުވާ

 .މައްސަލަ
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ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކަތ ބު ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ކުރެވޭ  2 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ އިންޖ ނުގޭ  .2
 .ތުޙުމަތު 

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
ބުނެފައިވ ނަމަވެސް މި ކޮމިޝަނުގެ  ވާކަމަށްލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކަތ ބު ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި 2އިންޖ ނުގޭ 

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ އިންޖ ނުގޭ ފައިސާއަށް ބޮޑުކަތ ބު  ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މަޢުލޫމާތުތަކުން،
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ންޓި)އެ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ،އެސް.ޓ .އޯގެ ޗެއަރމަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، .1
ޗެއަރމަންކަމުގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން، އިތުރު މަޤާމެއް ފުރައި އެ މަޤާމަށް އިތުރު މުސާރައެއް ނަގާކަމަށް 
ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެފަރާތުގެ ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒ ފާގެ ބަޔާން އަދި މުސާރަ 

ނު މަސައްކަތުން ފެންނަން ނެތަތ އާއި، މި މައްަސލާގައި ޝ ޓުތައް ފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މިހާތަނަށް ކުރެވު 
ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް އިތުރަށް ހެކި ހޯދަން ބަލާއިރު މި މައްސަލައަކ  ކުށްކުރިތާ އެތައް އަހަރުތަކެއް 

މިހާތަނަށް  ،ވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން އެކަށ ގެންވާ ހެކި މައްސަލާގައި ލިބުމަކ  ފުރުޞަތު ކުޑަކަމެއްކަމަށްވެފައި
ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ވެސް އެފަދަ ހެކިތަކެއް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފެނިފައި ނުވާތ އާއި، އަދި ހެކި ލިބިގެން މި 

އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ  08މައްސަލާގައި ޖިނާއ  ދަޢުވާއެއް ކުރަން ބަލާއިރު މި މައްސަލައަކ  
އް ކުރެވެން ނެތުމުންނާއި މަދަނ  ގޮތުން ބަލާއިރު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މައްސަލައެއްކަމުން ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެ 

އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތުމުން ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނ ގެ ޗެއަރމަން އޭނާގެ 
ކޮރަޕްޝަނުގެ އެތައް ކަންތައްތަކެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މައްސަލާގައި ކަނޑައެޅެން ނެތަތ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
ސްމ  ދަތުރުތަކުގައި އެސް.ޓ .އޯގެ ރަ ،އެސް.ޓ .އޯގެ ނަމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނަ ދަތުރުކުރާކަމަށާއި .2

އަދި އެ  ،ޗެއަރމަން އެސް.ޓ .އޯގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ކްރެޑިޓް ކާޑް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށާއި
އެމެރިކާ ޑޮލަރު  250ދަތުރުތަކުގައި އެސް.ޓ .އޯއިން ދަތުރު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ނަޤުދު ފައިސާއިން ދުވާލަކަށް 

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ކާ ގުޅިގެން ބެލިބެލިމުން އަދި މި މައްސަލައަކ  ދޭކަމަށް އޮތް ޝަކުވާއަ 
ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
ތު އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އޮޑިޓް ކޮމިޓ އިން މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްފަހު ތަފާ .3

ފުލުސް އޮފ ހަށް  ،ފިޔަވަޅުއަޅަން ފޮނުވުމުން އެސް.ޓ .އޯގެ ޗެއާމަން އެކަމާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާކަމަށާއި
ފޮނުވަންޖެހޭ އެތައް މައްސަލައެއް ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށް އެ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންޖެހޭއިރު ޗެއަރމަންއާއި މެނޭޖިންގ 
ޑިރެކްޓަރގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތ  އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުއްޓިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު ޤާނޫނު މިމައްސަލައަކ   ،ބެލިބެލުމުން
ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ
 
އިވާ ފަރާތަކުން އެސް.ޓ .އޯގެ އެސް.ޓ .އޯގެ ސ ނިއަރ މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ   .4
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ކުންފުންޏަށް  ޕްރައިވެޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް މެދުވެރިކޮށް އެސް.ޓ .އޯގެ ނަމުގައި ޕާޗޭސް އޯޑަރއަކާ ނުލައި އޭނާގެ
 ،އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ކޮށްފައިވާ ބިލްތަކަކަށް މުދާ ނުލިބޭކަމާއި ނަމަވެސް ،މުދާ ގެންނަކަމަށާއި

މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތަނުގައި ހުރިކަމަށް ދެއްކުމަށް  40ބޭސް ގުދަން ރޯވި ހާދިސާގައި އެސް.ޓ .އޯގެ 
އެސް.ޓ .އޯގެ ބޭސް ގުދަން ރޯވި ހާދިސާއަކ ވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ  ،ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ންތައްތައް ތަޙްޤ ޤު ކުރަން ބަލާއިރު، ޢަމަލެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލާގައި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ގިނަކަ
އެކަންތައްތަކުގެ ޝަކުވާ ސާފުކޮށް އެނގެން ނޯންނާތ އާއި، މިހާތަނަށް އެ މަސައްލަތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލައާއި 

ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއް ކުރަން ބަލާއިރު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން  ،ގުޅުން ހުރި ލިޔެކުޔިންތައް ލިބިފައިނުވާތ އާއި
 08މި މައްސަލައަކ  މައްސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރިތާ ، ޔެކިޔުމެއް ލިބިފައި ނުވާއިރުއެއްވެސް ލި

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި އިތުރަށް މި މައްސަލާގައި ހެކި ހޯދައިގެން ޖިނާޢ  
އް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ދަޢުވާއެއް ކުރެވެން ނެތުމުންނާއި ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެ

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ލިބިފައި ނުވާތ ވެ އެފަދަ ކަމެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤުން އެނގެން ނެތަތ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މައްސަލައަކ  ކޮ  ރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
ޗ ފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ އަންހެނުން، ވުޖޫދުގައިނުވާ  .5

ލެއް ލިބިފައިނުވާ މައްސަަލ އެ ޕޭމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މުދަ ،ކުންފުނިތަކަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމާއި
ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ސާފުނުވާކަމާއި އެގޮތުން އެ ހާދިޡާ ހިނގާފައިވާ ދުވަސްވަރާއި 
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަކ  ކޮބާކަން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެނގެން ނެތުމުންނާއި މިހާތަނަށް މިމައްސަލައާއި 

ބެލުމުން އެސް.ޓ .އޯއިން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތުމުންނާއި އަދި އިތުރަށް މި ގުޅިގެން ބެލި
އަހަރު ވެފައިވާ  08މައްސަލާގައި ތަޙްޤ ޤު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް  މިމައްސަލައަކ  ކުށްކުރިތާ 
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ހެއްކެއް ލިބިފައި ނުވާތ ވެ، މަދަނ  މައްސަލައަކަށްވުމުންނާއި މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން މައްސަލައާއި ގުޅޭ އެއްވެސް 
ގޮތުން ބަލާއިރު މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައި ނެތުމުން 

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްކަން އަންގާނެ ޖާގައެއް ނެތަތ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
 9 ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ތަކެތި ގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލްތަކަށް .6

މިލިއަން ރުފިޔާއާ ގާތްކުރާ ޢަދައެއްގެ އަގުހުރި ތަކެތި  އެސްޓިއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ޢާއިލ  ގުޅުން އޮތް 
ފަރާތަކުން ގަނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާއިރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ ތަޙްޤ ޤުކުރާއިރު ޝަކުވާ 

ނެފައިވާ ކުށްކޮށްފައިވަނ  ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައިކަން އެނގެން ނޯންނާތ އާއި ސާފުނުވާކަމާއި، ޝަކުވާގައި ބު
މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތުމުންނާއި އިތުރަށް 

 08ލައަކ  ކުށްކުރިތާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް މި މައްސަ
އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވުމުން ހެކި ލިބުނުކަމުގައިވ ނަމަވެސް ޖިނާޢ  ދައުވާއެއް ކުރެވެން ނެތުމުންނާއި މި 
މައްސަލާގައި ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވާ ޝަކުވާ އަކ  ސާފު 

ން މިކަމާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައި ނުވާތ ވެ، ނުވާ ޝަކުވާއެއް ކަމު
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްކަމަށް އަންގާނެ ޖާގައެއްނެތ 

ރުގައިވާ ފަދައިން މި ( ވަނަ ނަންބ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 2އެސް.ޓ .އޯގެ ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނ   .4
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ  4އެސް.ޓ .އޯއިން އެކަމަށް  ،މަވެސްނަ ،މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްކަމަށާއި
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އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ އެއްވެސް 
، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތެއް އަދި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މިހާތަނަށް އެސް.ޓ .އޯއިން ފެނަންނެތުމުންނާއި

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ  08އިތުރަށް ބެލިކަމުގައި ވ ނަމަވެސް މި މައްސަލައަކ  މައްސަލާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށް ކުރިތާ 
ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން ޖިނާޢ  ދައުވާއެއް ކުރެވެން ނެތުމުންނާއި މަދަނ  ގޮތުން ބަލާއިރު، 

 ފައިސާއެއް އޮތްކަން ހާމަވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައި ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ނުވާތ ، ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްކަން އަންގަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތަތ 

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

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި 
އޭރުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  ގޮތުން ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި ކޮމާޝަލް އޭރިޔާތަކާއި ލަގްޒަރ ވިލާތައް އެޅުމާގުޅޭ 500

 2010މޭ  26އިންޑިއާގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު  ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަރމަންޓާއި
ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއ ރު، އެ މަޝްރޫޢަކ  ރާއްޖޭގައި ފައިނޭންސް އުޞޫލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފުރަތަމަ 

ޝްރޫޢާ ގުޅިގެން މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ދ ފައިވާ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢަށްވުމުން މަ 
މާލ  ލުއިތައް މިންކޮށް ވަޒަންކުރެވޭނެ އެފަދަ އެހެން މަޝްރޫޢެއް ނެތްއިރު މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެ 

ނުމުގެ ގޮތުން ދިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ދ ފައިވާ ލުއިތަކަކ  އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދި
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގައި  2000/2ލުއިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުންސުރުތަކަށް ރިޢާޔަށްކުރުމުން ބެލެވެންނެތަތ އާއި
ދ ފައިވާ ލުއިތައް ވިޔަފާރ ގެ އުޞޫލުން އިސްވެދެންނެވުނު މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ލިބި

އަގުމަގުކޮށް އެ ކުންފުނިން މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޙަރަދާއި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެ 
ކުންފުންޏަށް ލިބިދ ފައިވާ ލުއިތަކާއި މަޝްރޫޢިން އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ އިގްތިސާދ  މަންފާތައް 

ހައުސިންގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ގާކޮށި ހުރި ބިމާއި، ކުރ ގެ އަރަބިއްޔާ ހުރި 
ބިމުގައި އަޅަންފެށި ފްލެޓް އިމާރާތް ހުއްޓިފައިވާތާ ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަހަށްވުރެ 
ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމާއި، އެ އެއްބަސްވުމާ 

އްތަކާއި، އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު އެ މަޝްރޫޢުއަކ  ގުޅިގެން ހިނގާފައިވާ ކަންތަ
އަޑިނޭނގޭ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ކޮރަޕްޓް މަޝްރޫޢެއް ކަން އެއްބަސްވުމަށް 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  ބަލައިލުމުންވެސް ސާބިތުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި 
އި އެޅުމަށް ގަ 58ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބްލޮކް ނަންބަރު 

ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
ދައްކަން ޖެހުނު  އިންޑިޔާގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ނުގެންދެވުނ 

ބަދަލުގައި އެހެނިހެން  އެ ފައިސާގެ ފައިސާގެ އަދަދު ގިނަކަމުން ކަމަށާއި، އަދި
 ބުނާ މައްސަލަ.  ފައިވާ ކަމަށްހުސްބިންތަކެއް ދޭން ނިންމާ ސަރަހައްދުތަކުން

312 



 

310 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެޒަމްޕްޝަންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަށްކޮށް، ފައިނޭންޝަލް އުޞޫލުން އަގުމަގުކޮށް ފައިނޭންޝަލް 
މިންކުރިނަމަވެސް މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުން އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާސާ ކުރެވޭ މާލ  

 2000/2ނޫނު ނަންބަރު މަންފާއަކ  އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހޯދައިދ ފައިވާ މަންފާއެއް ކަމުގައި ޤާ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުންސުރުތަކަށް ރިޢާޔަށް ކުރާއިރު 

މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ދ ފައިވާ ލުއިތައް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ  ،ބެލެވެންނެތަތ އާއި
  ،ންޓުން ދ ފައިވަނ  ޤާނޫނ  އިމުގެ ބޭރުންކަން ފާހަގަކުރެވެންނެތަތ އާއިޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަ 

މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި
ންޑަްމ އެޑަ  02އެމަންޓްމަންޓާއި  02ކުންފުންޏާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އިނިޝަލް އެއްބަސްވުމަށް 

ވަނަ އެމަންޓްމަންޓް ގެނެސްފައިވަނ   01ގައި އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސްފައިވާ  2010މޭ  26ގެނެސްފައިވާއިރު، 
އިނިޝަލް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކުންފުނިން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި 

ނޑައަޅާ އެ ކުންފުނ ގެ ސަބްސިޑިއަރ  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ޙައްގު ތައް އެ ކުންފުނިން ކަ
ނޑައެޅި  ކުންފުންޏަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ ކުންފުނިން ކަ

ގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނ ގެ ސަބްސިޑިއަރ  ކުންފުންޏަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން އޮންނާތ  މި އިޞްލާޙު
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އިނ ޝ އަލް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ  ލިބިގެންވާ ހައްޤުތަކާއި އެ ކުންފުނިން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ކަ

ރު މަންފާއެއް ނުވަތަ އިތުރު ލުއިފަސޭހައެއް ލިބިގެންގޮސްފައިވާކަން ނުވަތަ ސަބްސިޑިއަރ  ކުންފުންޏަށް އިތު
 ،ދަޢުލަތަށް އިތުރު ބުރައެއް ނުވަތަ ތަކްލ ފެއް އުފުލަން ޖެހިފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނެތަތ އާއި

ތަމަ ފިޔަވަހ ގެ އިމާރާތުގެ ފުރަ ،ވަނަ އެޑަމްޑަމް އިތުރުކޮށްފައިވަނ  01އެއްބަސްވުމަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ 
ކުރެހުންތައް ފައިނަލްވެ ނިމުނުއިރު އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ގޮތަށް ގްރައުންޑް ފްލޯއިންނާއި މިޒްޒަނިން 

(mezzanine)  ިއެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް( އަކަ  150,000.00ފްލޯއިން ކޮމަރޝަލް އޭރިޔާގެ ގޮތުގައ(
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އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އަދަދަށް ކޮމާރޝަލް އޭރިާޔ  ފޫޓް ލިބެން ނެތުމުން އިނިޝަލް
އިސްވެދެނެންވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް )އެ ކުންފުނ ގެ ސަބްސިޑިއަރ  ކުންފުނި( އަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ 

ޑަމްޑަމް އިތުރުކޮށްފައިވަނ  އެއްބަސްވުމަށް އިތުރުކުރެވުނު ފުރަތަމަ އެ ،ބޭނުމުގައިކަން އެނގެން އޮތުމުން
 ސަބްސިޑިއަރ  ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒް މާންފާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލެވެންނެތަތ އާއި،

ވަނަ އެޑަމްޑަމް އިތުރުކޮށްފައިވަނ ، އެއްބަސްވުމުގައި މަޝްރޫޢު  02އެބަސްވުމަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ 
ނޑައަޅާފައިވާ ކޮމަރޝަލް އޭރިއާތައް ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ  ޙަވާލުކުރެވުނު އިންޑިޔާގެ ޕްރައިވެޓް  ކުންފުނިން ކަ

ގޮތެއްގެ މަތިން ސޭލް އެގްރިމެންޓްތައް ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއި ކޮންޑަމ ނިއަމް ޓައިޓްސްތަކުގެ 
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު އިމާރާތްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތައް 

ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން އެނގެން އޮތުމުްނ 
ވަނަ އެޑަމްޑަމް އިތުރުކޮށްފައިވަނ  މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް  02އެއްބަސްވުމަށް އިތުރުކުރެވުނު 
 ންޏަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލެވެންނެތަތ އާއި،ކުންފުނ ގެ ސަބްސިޑިއަރ  ކުންފު

އެމެންޑްމަންޓަކ  އިނިޝަލް އެއްބަސްވުމުގައި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން، މަޝްރޫޢު  02އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު 
ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ޙަވާލުކުރެވުނު އިންޑިޔާގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ފްލެޓް އިމާރާތްކުރުމަށް ޙަވާލު 

ނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްލޮކް ނަންބަރު  ގެ ބަދަލުގައި ދަޢުލަތުން، މަޝްރޫޢު 58ކަ
ކޮށި އެ ކުންފުނިން ނެގުމަށްފަހު  345ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ހަމަޖައްސަދ ފައިވާ ނަންބަރު 

އޭރު އެ  ،އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށާއި 58ތަށް ބްލޮކް ނަންބަރު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ
ކުންފުނިން ފްލެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މެދުކަނޑާލާފައިވާ އަރަބިއްޔާ އަދި ގާކޮށ ގެ 

އުންސިލްގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޝަރުތުކޮށް އެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ބޭނުމުގައި އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތު ކަ
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި ގެނެސްފައިވާ އެމެންޑްމަންޓެއްކަން 
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ވަނަ އެމެންޑްމަންޓްގައި އިނިޝަލް އެއްބަސްވުމުގައި މަޝްރޫޢު  02އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު  .4
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ލަގްޒަރ  ވިލާ އެޅުމަށްދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ޅ.ޅޮސްފުށި އެ ޙަވާލުކުރެވުނު އިންޑިޔާގެ 

ކުންފުނިން ބޭނުން ކޮމާރޝަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރިސޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ދަޢުލަތުން 
ިމ  ،ފައި ނުވާކަން އެނގެންއޮތަތ އެއްބަސްވެފައިވ ނަމަވެސް ދަޢުލަތުން އެ ކުންފުންޏަށް އެ ރަށް ޙަވާލުކޮށް 

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

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ -)އެންޓި  2008/13
ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ 

 ނިންމ އެވެ.

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  މުދަލެއް )ބިންބިމާއި ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( ކުއްޔަށް ދޭންވާނ  ދައުލަތުގެ  ދައުލަތުގެ
އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގެ  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިމަތިލާން އެދޭ  10ބާބު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 11.07ގެ  11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  މަތިންކަމަށް

ދިނުމަށްފަހު ބ ލަން )ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު
 ފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް)ހަތަރެއް( ހަ  4ހަފުތާއާއި  )އެކެއް( 1އަންދާސ ހިސާބު( ހުށަހެޅުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  10.43 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި 10.38ގެ  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ ގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކ.މާފުށ   1ގެ 

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން " ޢިމާރާތް ޝޮޕް" އާއި" ހޮޓާ ޢިމާރާތް" ބިމުގައި ހަދާފައިވާ" އުފާ ގެ އަންހެނުން "
ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު   އިޢުލާން  އެ  އިޢުލާނާއި WDC/2019/07ނަންބަރު   ކޮށްފައިވާ  ގައި 2019އެޕްރ ލް  30
 2އިޢުލާނާ މި  337-C-AA/337/2019/34(IUL) ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  ގައި 2019މޭ  19

 ބިޑް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދ ފައިވާ މުއްދަތަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  އިޢުލާނުގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި

ޝޮޕް  ބިމުގެ ހޮޓާ ޢިމާރާތާއި" އަންހެނުންގެ އުފާ " އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ ކ.މާފުށ 
ނާޖާއިޒް  ވަކި ފަރާތަކަށް ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް މަސައްކަތް

 .ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގައި ކޮށްފައިވާ  2019މޭ  19 ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު،
ބާޠިލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑް  އިޢުލާނުވެސް  337-C-AA/337/2019/34(IUL) ނަންބަރު

 ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ބާޠިލުކުރަން ނިންމ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެ އިޢުލާން ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި، ކުރ  
ކ.މާފުށ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް   ފަރާތަށްއެފަހަރު ބިޑް ހުށަހެޅި އަގުތައް ކުޑަކަމަށް ފެންނާތ ކަމަށް 

ސަން ހަމަޖައް ޖަވާބުދ ފައިވުމާއެކު، އެތަންތަނުގެ ކުލި ވަކި ވަރަކަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ ން
ހިމެނުމަށް ކ.މާފުށ  ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  ބޭނުންވާނަމަ، ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔެއް އިޢުލާނުގައި

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ިމަމްއަސަލައީކ، ާޤޫނުނ ަންނަބުރ ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ

ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

 1ދިނުމަށްފަހު ބ ލަން )ނުވަތަ އަންދާސ ހިސާބު( ހުށަހެޅުމަށް  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  )ހަތަރެއް( ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް 4އި ހަފުތާއާ )އެކެއް(
ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި 10.38ގެ  10ބާބު 

 ގެ ދަންފަޅ ގެ ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާޙަމަދު ބިން ޚަލ ފާ އާލްޘާނ  ސްކޫލުގެ ހެނދުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ލ.ގަމު

ނަންބަރު  ގައި ކޮށްފައިވާ 2019މޭ  09ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް އެ ސްކޫލުން 
GS52/IUL/2019/20 ާ4ދެމެދު ދ ފައިވާ މުއްދަތަކ   އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމ 

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު  ތުގެ)ހަތަރެއް( ދުވަސް ކަމަށްވާތ ، އެއ  ދައުލަ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތ  ެއ  ކަމަށްވުމާއެކު، އެ އިޢުލާނަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުއްދަތެއް

ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި  އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް، މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު

ދަރިވަރުންނަށް  ލ.ގަމު ޙަމަދު ބިން ޚަލ ފާ އާލްޘާނ  ސްކޫލުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅ ގެ
މޭމަހުގައި  2019 ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ލަފާކުރެވޭގޮތުން

 ބިޑް  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ދިޔަ ފަރާތެއްގެ
  މައްސަލަ.ބަލައިގަނެފައިނުވާކަމަށް ބުނާ
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އެ މަސައްކަތް  މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކޮޕ ކޮށް، ލ.ގަމު  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް

-)އެންޓި 2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އަންގައި އާލްޘާނ  ސްކޫލަށް  ޙަމަދު ބިން ޚަލ ފާ 
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ

ނޑައަޅައި،ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ    ކަ

ބޭނުންކުރާ ޖެޓ  އެލައިން ނުވާކަމަށް ބުނެފައި  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ސ ޕްލޭން އެޅުމަށް
ނޑު ހޮޅި ޕައިލްކޮށްގެން ކަމާއި، ވ ނަމަވެސް ޖެޓ   ހޮޅި ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި ހަ ދަނގަޑު   ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ  ދަގަ
އެލައިން ނުވެގެން އެއްވެސް  ސ ޕްލޭން އެޅުމަށްބޭނުންކުރާ ޖެޓ  އެ ހޮޅިތަކާ ގުޅާލާފައިހުރިއިރު، ޖެޓ  ޖަހާފައިވާއިރު

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް އެއްވެސް އިރަކު ދިމާވެފައި ނުވާކަން  އިރަކު އެލައިން ކޮށްފައިނުވާއިރު އެފަދަ
ނުވުމަކ  ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތްކަމެއް  މަށް ބޭނުންކުރާ ޖެޓ  އެލައިންއިވާއިރު، ސ ޕްލޭން އެޅުމަޢުލޫމާތު ލިބިފަ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ކަމަށްވާތ  މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު
މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވ1ާހ( ގެ )) މާއްދާގެ

ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކަ
 

މައްސަލަ  މޯލްޑިވިއަންގެ ސ ޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމުގެ ޖެޓ  އެލައިންނުވެގެން އެ 
ދައުލަތުގެ އެތައް  ހައްލުކުރުމަށް އެކިފަހަރު އެކި ފަރާތްތައް ގެނައުމުގެ ސަބަބުން

އެ މައްސަލަ  ހަމައަށްބައިވަރު ފައިސާތަކެއް އިސްރާފުވެފައިވާއިރު މިއަދާ
  ބުނާ މައްސަލަ.ހައްލުވެފައި ނުވާކަމަށް
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ސްޓާފުންނަށް އަލުން ވަޒ ފާ ދިނުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ އުސޫލެްއ  މޯލްޑިވް ގޭސް ލިމިޓެޑްގެ ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރކުރާ 
އެއްބަސްވުމެއްގެ  ހުގެއަހަރު ދުވަ 1ކުރުމަށްފަހު، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން  ކުންފުނިން ރިޓަޔަރ ނޯންނަ ކަމާއި، އެ

އަހަރު ދުވަހު  1 ފަރާތަކުން، ކުންފުނ ގެ ވަޒ ފާގައި 02ދަށުން ކުންފުންޏަށް މިހާރު ޚިދުމަތް ކުރަމުން 
ގައި ލިޔުމުން އެދިފައިވ ނަމަވެސް، މި ދެފަރާތުގެ  2019މާރިޗު  13ވަޒ ފާގައި އުޅެން ބޭނުންވާތ ، އެކަމަށް 

ޝަކުވާކޮށް ކުންފުނ ގެ އެޗް.އާރު  ކަތަށް އެންމެ އެކަށ ގެންނުވާ ކަމަށް ބުނެއެ މުވައްޒިފުން މަސައް، ސުޕ ރިއަރ
މުއްދަތު  އެޗް.އާރ ކޮމެޓ ން ނިންމާފައިވަނ  މި ދެފަރާތުގެ ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަށް އެ މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ ،

މުވައްޒަފަކު  ކޮށްފައިވާ ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޚިދުމަތުން ރިޓައަރ މޯލްޑިވް
ކުންފުނ ގެ ބައެއް  އަހަރު ދުވަހަށް ކުންފުނ ގެ ވަޒ ފާއަށް ނެގުމަށް އެ 1އިތުރު 

 ނާ މައްސަލަ.ނިންމާފައިވާކަމަށް ބު އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
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ން އިތުރުނުކުރަން ނިންމި ނިންމުން އެއްބަސްވު އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ވަޒ ފާގެ އެދެފަރާތްއިތުރުނުކުރަން ކަމާއި، 
ތިން  އެޗް.އާރު ކޮމެޓ ން އެ ކޮމެޓ ގައި ބައިވެރިވި ، ޑިރެކްޓަރ އެދިފައިވާތ  މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް މެނޭޖިންގ
 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކ  ވަޒ ފާގައި ބެހެއްޓުމަށް  އެދެފަރާތުންކުރެ އެއްފަރާތްމެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން 

 2008/13މިމަްއސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެކުންފުންޏަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވާތ އާއި،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި

 ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   ނޑައަޅައި،ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ ކޮރަޕްޝަންގެ
 

  FIN-2019-04(D)އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ނަންބަރ  ވަނަ  2017ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

 02އިސްލާޙްކުރަން ލަފާދިން ގޮތުގެ  ( މިރިޕޯޓުގެ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއ2019ިޖަނަވަރ   28)
)ހަތް ލައްކަ ތިރ ސް ހާސް ހަތަރު  738,750ހަގަކޮށްފައިވާ، ޖުމްލަ ފާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިބެންޖެހޭކަމަށް 

ކަމުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓ   ފަންސާސް( ރުފިޔާ ޝަރ ޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަތޭކަ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ 

ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(
ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

ކުލ ގެ ގޮތުގައި  ޏ.ފުވައްމުލަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކުގެ
ހަތް ) 738,450/- ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ހޯދަމުން ނުދާކަމަށާއި، އެގޮތުން

ކުރެވުނު ތާރ ޚު  ލައްކަ ތިރ ސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ އޮޑިޓް
މިފައިސާ ހޯދުމަށް  ( ގެ ނިޔަލަށް ހޯދާފައި ނުވާކަމަށާއި،2018ނޮވެމްބަރ  12)

 .މައްސަލަ ވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާއެކަށ ގެންވާ ފިޔަ 
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ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް  ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅ ގެ
              ގެ ތާރ ޚުގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 2019މޭ  23ބާޠިލްކޮށް  ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން

(IUL)GS-51-Dpt-101/INDIV/2019/15  3އޭގެ  އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނ 
އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި  ގައި ކަމަށްވުމާއި، އެ 14:33ވަނަ ދުވަހުގެ  2019މޭ  26ދުވަސްފަހުން 

ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓުކުރަން ފަށަން އޮތް ގަޑި  ޝާއިޢުކުރެއްވިއިރު ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ

ދަރިވަރުންނަށް  ޅ.ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅ ގެ
 3އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރެވުނު

ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތ  ދެވަނަ
ވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  މަވެސް އެކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިކަމަށާއި، ނަ

  މައްސަލަ.ބުނާ ގަވާއިދާ އަދި ޢާންމު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އިޢުލާންކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބ ލަން )ނުވަތަ  ފާއިތުވެފައިވުމާއި، ޢާންމުކޮށް

ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް  )ހަތަރެއް( ހަފުތާއާ 4)އެކެއް( ހަފުތާއާއި  1އަންދާސ ހިސާބު( ހުށަހެޅުމަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  10.43ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  10.38ގެ  10އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު ދަ
ހުޅުވުމާ ދެމެދު ދ ފައިވާ  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ވަނަ  1ގެ 

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަ )ފަހެއް( ދުވަސް ކަމަށްވާތ ، އެއ  5މުއްދަތަކ  
ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ  މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު، އެ އިޢުލާނަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު

ވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އިޢުލާނަކަށްވާތ  އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް ދައުލަތުގެ
އިޢުލާންކޮށްގެން އެ  އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަލުން ކަމަކަށްވެސް

 ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ކޮޕ ކޮށް، މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް

-)އެންޓި 2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙްގައި ދަންނަވައި، މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޅ.ނައިފަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(

ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ  ނިންމ އެވެ.ލަ މިމައްސަ  ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

 1ދިނުމަށްފަހު ބ ލަން )ނުވަތަ އަންދާސ ހިސާބު( ހުށަހެޅުމަށް  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  )ހަތަރެއް( ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް 4ހަފުތާއާއި  )އެކެއް(
ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި 10.38ގެ  10ބާބު 

 ރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅ ގެ ދަރިވަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ށ.ފ ވަކު 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާިއ  އިޢުލާނުގައި GS-108/MIS/2019/10ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2019މޭ  09ހޯދުމަށް 
ދުވަސް ކަމަށްވާތ ، އެއ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  )ހަތަރެއް( 4ބިޑް ހުޅުވުމާ ދެމެދު ދ ފައިވާ މުއްދަތަކ  

މާލިއްޔަތުގެ  މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު، އެ އިޢުލާނަކ  ދައުލަތުގެ ންކޮށްފައިވާގަވާއިދުގައި ބަޔާ

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ށ.ފ ވަކު ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅ ގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ
މަންފާއެއް  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް
އޮޅުވާލައި،  ހޯދައިދިނުމަށް އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގައި

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތ ، ބ ލަންކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮ 
  މައްސަލަ.ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބާޠިލުކޮށް، މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތ  އެ އިޢުލާނު
ލިބޭގޮތަށް  ށްފައިވާ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

މި މަސައްކަތާގުޅޭ ބ ލަން  އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދުމަށާއި،
 އަގު ހުށަހަޅާ" ވާގައި  10ތަކެތ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަދުވަލު  ފޮތުގައިވާގޮތުން، ބ ލަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ގޮތާ  ފުރިހަމަކުރަން އެ ސްކޫލުން އެންގި ގޮތާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުން" ފޯމް
ސެޓަކަށް އަގު ހުށަހަޅަން އެ ފޯމުގައި އޮތްއިރު، އަދި ކުދިންގެ  މެނޫ  4ތަފާތުކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، 

ސްކޫލުން ނާސްތާ ދޭންޖެހެނ   އިވާއިރު، އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނ  ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން )އެރޭންޖްތަކެއް ދ ފަ އަދަދުގެ
ކަމާއި، ފޯމުގައިވާގޮތުން، އެ ފޯމަކ  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ކިތައް ކުދިންނަށްކަން( އެ ފޯމުން އެނގޭކަށް ނެތް 

ހުޅުވާލާއިރު، އަގު  ސް ބިޑަށްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަމަށް ބެލެވޭތ ، ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެ ސްކޫލްތަކަށް
ކުދިންނަށްކަން( މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  ހުށަހަޅަންޖެހެނ  ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން )ނުވަތަ ކިތައް

 ސްކޫލަށް  ށ.ފ ވަކު ދިނުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން  ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތ ،
 އެންގ އެވެ.

 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބ ލަން ފޮތުގައިވާގޮތުން، ބ ލަން ހުށަހަޅާއިރުމި އަދި 

އެހެން  ފުރިހަމަކުރަން ފ ވަކު ސްކޫލުން އެންގި ގޮތާއި އެ އަތޮޅުގެ" ހުށަހަޅާ ފޯމް އަގު" ގައިވާ 10ޖަދުވަލު 
މެނޫ ސެޓަކަށް އަގު ހުށަހަޅަން  4 ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު،ރަށްރަށުން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ގޮތާ ތަފާތުކަމަށް 
ރޭންޖްތަކެއް ދ ފައިވާއިރު، އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނ  ކޮން  އެ ފޯމުގައި އޮތްއިރު، އަދި ކުދިންގެ އަދަދުގެ

އި، އެ ނެތަތ އާ  ސްކޫލުން ނާސްތާ ދޭންޖެހެނ  ކިތައް ކުދިންނަށްކަން( އެ ފޯމުން އެނގެން  ރޭންޖަކަށްކަން )ފ ވަކު 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަމަށް ބެލެވޭތ ، ކޮންމެ  ފޯމުގައިވާގޮތުން، އެ ފޯމަކ  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް

ކުދިންނަށްކަން(  ހުޅުވާލާއިރު، އަގު ހުށަހަޅަންޖެހެނ  ކޮން ރޭންޖަކަށްކަން )ނުވަތަ ކިތައް ސްކޫލަކުންވެސް ބިޑަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރަ 
އެގޮތަށް  ނަގުދު ފައިސާއިން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފ ވަކު ސްކޫލުން ފައިސާ ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުން

ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނ   ސެކިއުރިޓ ގެ  ފައިސާ ބަލައިގަނެފައިނުވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ބިޑް 
 ބ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓެއްގެ ޗެކެއްކަމަށް  ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކެއްގައި 

ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ   ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ބ ލަން ފޮތް  28.2ބ ލަން ފޮތުގެ 
 ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފައިސާ ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުން ނަގުދު ޝަނުން ކަމަށްވާތ ، ބިޑްއޮފް އެޑިއުކޭ

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އެއް އުސޫލަކުން  ފައިސާއިން ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ ،
 ގައި ދެންނެވ އެވެ.އެޑިއުކޭޝަނު މިނިސްޓްރ  އޮފް  އެކަން ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް

 

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

ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   ކަ

ހިފުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ  ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަން ގެއެއް ކުއްޔަށް
 މާރކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި އުޞޫލުގައި ދިނުމުގައި އުސޫލާ ޚިލާފަށް އަދި  އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް މާރކްސް

ފާހަގަކުރެވޭތ ، އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަދި އެ  ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކަށް މާރކްސްދ ގެން އިވެލުއޭޓު ކޮށްފައިވާކަމަށް
ދ ފައިވާ މާރކްސްތައް އުނިއިތުރުކޮށް ހެދުމުން، މިހާރު އޮތް ނަތ ޖާއަށް  އުސޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް 

ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13އައިސްފައި ނުވާތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލެއްބަދަ
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 ނިންމުމަށެވެ މިމައްސަލަ   ކަނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ނޑައަޅާފަިއ  ނަމަވެސް، އުސޫލާ ޚިލާފަށް މާކްސްދ ފައިވާތ އާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާރކްސް ދިނުމަށް ކަ

 ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ އަންދާސ  ހިސާބުތަކަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ނުވާ ކަންތައްތަކަކަށް މާރސްކްދ ފައިވާތ ،

ހޯދުމަށް ކުރި  ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް
ހުށަހެޅި ގެ އަކ   އެއްފަރާތުން ފަރާތުގެ ތެރެއިން، 03ހުށަހެޅި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

އަހަރުވެސް ޕްރިންސިޕަލް ހުރި ގެ ކަމަށާއި، އިޢުލާނުގައިވާ ހުރިހާ  ފާއިތުވި 
ގޭގައި ފުރިހަމަ ވ ނަމަވެސް އެ ބިޑު ކާމިޔާބު ވެފައިވަނ   ޝަރުތެއް އެ
ފަރާތުން ކަމަށާއި، މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި  އޭނާއަށްވުރެ
އެވޯޑުކޮށްފައިނުވަނ  ފާއިތުވި އަހަރު އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް  ބިޑުފަރާތަށް 

ހުރެފައި ދިޔައިރު ގެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އެއްޗެހި މަދުވެފައިވާތ   އޭނާގެ ގޭގައި 
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރ އަށާއި ގުރައިދޫ ސްކޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވާތ   އެ ޝަކުވާ

  މައްސަލަ.ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ ކަމަށް

320 



 

319 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަކަށް  ލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މާރކްސްދިނުމަށްއުސޫލާއެއްގޮތަށް މާރކްސް ދިނުމަށާއި މަޢު ކަ
 އެވެ.ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލުގައި ދެންނެވ  މާރކްސް ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި

ވަނަ  25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި  2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އަދި 
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ 1ގެ )މާއްދާގެ )ހ( 
ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   ކަ

 

އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް  މަނިޔަފުށ  އެމް.ޔޫ.ޓ  މަޝްރޫޢު ކިޔާ މަޝްރޫޢެއް މިނިސްޓްރ 
ގައި އެ މިނިސްޓްރ ން ފޮނުވި ނަންބަރު:  2019 މޭ 28އެގްރިކަލްޗަރުން ނުހިންގާ ކަމަށް 

30A2/123/2019/5 ިރަޕްޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ބުނެފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައަކ  ޒ ރޯ ޓޮލެރަންސް ޓު ކޮ ސިޓ ގައ 

ކަމަށްވެފައި، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުުރ  ދަށުން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައެއް
 މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއެކު، މި މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތެއް ފޮނުވާފައިނުވާތ ، މި

ނޑައަޅައި މައްސަލަ   އެވެ.ނިންމ ކަ

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒްއިން މަނިޔަފުށ  އެމް.ޔޫ.ޓ  މަޝްރޫޢު 

 ނުވަމިލިއަން( ރުފިޔާ ގެއްލުންވާގޮތަށް އެއަށްވުރެ ދަށް އަގު ) 9,000,000.00

 ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ތިއްބައި އެސް.ޖޭ.ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް މަސައްކަތް 

  މައްސަލަ.ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
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އިމާރާތް  އެ މައްސަލަ ބެލިއިރު، އެ ކުރިން މިކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.މި މައްސަލައަކ  
އެހާތަނަށް  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވ ނަމަވެސް އިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށް  ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 

އޭނާ ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު،  ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއްނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް( ދައްކަން 2018)
އެއްބަސްވުން  އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި، ޝަރ ޢަތް މެދުވެރިނުކޮށް

އިފަރު ގައި ޅ.ނަ 2019މޭ  30 ބާޠިލުކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ ޝަރ ޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށް 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދި ފަހުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނ  އެންގިފައެވެ. އެ

ކައުންސިލްގެ  ޖަނަވަރ ، ފެބުރުވަރ  މަހުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާވެސް 2019މަހާއި  ޑިސެންބަރު 2018
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން  އިގައި ޝަކުވާ އެކައުންޓަށް އޭނާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލަ

ވާޓަރުޕަރ   ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ޢިމާރާތުގެ ކުލި  ރެސްޓޯރެންޓު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް

ކައުންސިލަށް އެއްވެސް  ދައްކަމުންނުދާތ  އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވ ނަމަވެސް
އަދިވެސް ކުރަމުންގެންދާ  ޢިމާރާތުގެ ބޭނުން އެ ފަރާތުން ކުއްޔެއް ނުލިބޭގޮތަށް އެ 

 ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ކައުންސިލުން އެކަށ ގެންވާ
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވެފައިވާކަމަށް ނިންމައި ކުލި  އެނގެން އޮތްއިރު، އެތަން

އެވެ. ލިޔުންތަކުން އެނގެ ހަދަމުންގެންދާކަން އެ ބަލައިގަތުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެކޮޅު
ކުރިންވެސް އެންގި ފަދައިން އެ މައްސަލަ ޝަރ ޢަތަށް  އެހެންކަމުން، އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ

ގެންދިޔުމަށް  ނިންމުމަށާއި، ޝަރ ޢަތުން މައްސަލަ ނިމެންދެން އެތަނުގެ ކުލި ބަލައިގަންނަމުން ހުށަހަޅައިގެން 
 އެވެ.ދެންނެވ ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ) 2/2000 މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ޤާނޫނު ނަންބަރު
މައްސަލައަކ   ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވާއިރު، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި، ޝަކުވާގައި އެ  އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ވަކިފަރާތަކަށް ބުރައެްއ " ވަލާ ދެއްވާފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާހ( އަށް ޙަ) ވަނަ މާއްދާގެ 2ޤާނޫނުގެ 

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ދިނުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މިއިްނ  ޖެއްސުމަށް، ނުވަތަ އުނދަގުލެއް ކުރުމަށް، ނުވަތަ
ކަމެއް " ގޮތުން  ދޭ އިނާމެއްގެޝައުޤުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރުމުން  ކަމެއް ކުރުމަށް

ދިނުމުގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވެފައި،  ކޮށްދިނުމަކ  އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތު
ޤާނޫނުގައި  ވަކި ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުދިނުމަކ  އެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
ނުފެންނާތ ، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން  ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއްކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް

 އެވެ.ނިންމ  ނުބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މައްސަލަ

ކޮށްފައިވާ މ ހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާިއ  )ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން 9/2009އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ މުސާރައާިއ  ދަށުން ކުރ ގެ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ

ގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް  2019މޭ  14ފައިސާ  ޢިނާޔަތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ
ސަބަބުން  ވުމުގެމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން ބުނެފައިވުމާއެކު، ފައިސާ ދިނުން ލަސް  ޖަމާކޮށްދ ފައިވާކަމަށް

މައްސަލަ ޝަރ ޢަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން  ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯއްދެވުމުގެ

މ ހަކަށް  )ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ  9/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކުރ ގެ ދޭންޖެހޭ 

ޑިސެންބަރު  2018މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބެންޖެހޭ 
މިކަން މިގޮތަށް ކުރަނ  ސަރުކާރުގެ  މަހުން ފެށިގެން ދެމުން ނުދާކަމަށާއި،
  މައްސަލަ.ށްގެން ކަމަށް ބުނާބޭނުންކޮ އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ދެންނެވ އެވެ.ފެންނަކަމަށް އެމަނިކުފާނަށް  ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް
 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މ އެވެ.ނިން ކަ
 

ލް މެމްބަރަކަށް ހުރި ކުރުމަށް އެރަށުގެ ކުރ ގެ ކައުންސި އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކިއެކި ކަންތައްތައް
ފަންސަޔާޅ ސް( ރުފިޔާ  )އެއްލައްކަ ތިރ ސްފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ 135,345/-އެކިފަހަރުމަތިން  ، ފަރާތުނ

ބިލްތަކާއި ބާކ  ހުރި ފައިސާ އދ.ދިއްދޫ   ކަމަށާއި، އެ ފައިސާއިން ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ޙަވާލުކޮސްފައިވާ 
ފައިސާއެްއ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ އޭނާ

 އިވެއެވެ.ބުނެފަ  އޮތްކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
 

 37,000/-ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޢަލ އާ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޙަވާލުކުރިކަމަށްهللا ޢަބްދު އެހެންކަމުން،
 ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރި ފައިސާއެއްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން  )ތިރ ސްހަތްހާސް( ރުފިޔާއަކ  ކޮން 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު، ޝަކުވާއާ ގުޅިގެންނެތުމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 
 މިމަްއސަލައަކ ،ނުބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި  ސާފުކުރެވެން ނެތުމުން، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް

( 1 )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި  މ އެވެ.ނިން  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިދާރާގެ ކުރ ގެ  އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކިއެކި ކަންކަމަށް އެ
ނޑަކަށް  ޙަވާލުކޮށްފައި ހަތްހާސް ރުފިޔާ(  )ތިރ ސް 37,000/-މެންބަރު ގާތްގަ

  މައްސަލަ.ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ ވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ފައިސާއަށް ވ ގޮތެއް

324 

ބެލިބެލުމުގައި، ތިރ ގައިވާ ކަންތައްތައް ވަނ   މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މޭ  02ވެހިކަލް ގަތުމަށް  02ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 
 މަޢުލޫމާތު  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ 2019
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ޕިކަޕް ހޯދުމަށް ގދ.ތިނަދޫ 02ސެންޓަރަށް ގދ. ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް . 1
އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ިމ  415/415/2019/07(IULމ ގެކުރިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު )

 C3/415/2019/5-123ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  ކޮމިޝަނުން ގދ.ތިނަދޫ

 .ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން ކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްއިޞްލާޙު
 
( 2019މެއި  02) 415/415/2019/48(IUL) ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު. 2

 ވަނަ މާއްދާގެ  10.36ދުގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

  ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.)
o ެނޑައެޅުމުގައި، އެކަމެއް ބުނެދެވޭނ ނުވަތަ ތަފުސ ލުދެވޭނެ އެއްވެސް  ބ ލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަ

ްއ، ައްސުލ ، ނަމެއް، ޑިޒައިނެއް ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގައި މެނުވ ، ވަކި ބްރޭންޑް ްއ، ަވްއަތރ  ްޓޭރްޑާމކ 

ްއުދްނ ުއަފްއދާ  ކަންތައްތަްއ  ފަރާތް ނުވަތަ ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި ބޭނުންވާ ުއފ 
ނޑައެޅުމުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރަނ ނަމަ، އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އެހެން އުފެއްދުންތައް  ކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 10.36މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ގަބޫލުކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ

އެ މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން މޮޑެލްއެއްގެ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވަކި މޮޑެލްތަކެއް ފާހަގަކޮށް، ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭނ 
  ކަން.ވެހިކަލެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކަކ  ދައުލަތުގެ  ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި. 3
  ފުށުއަރާގޮތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ

 ލަ. މައްސަކަރުދާހުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ
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o   އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ  ތަކެތި ގަތުމުގެ ބ ލަންތަކުގައި، އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނ ، މިނިސްޓްރ
ވަނަ މާއްދާގެ  10.67ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ޓްރެޜަރ އަށް ލިޔެ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ލިބުމުންކަމަށް

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދަ ހުއްދައެއް މިހާތަނަށް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް )ށ( ގައި
 ކަން.އިވާ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދ ފަ

  
o % ެމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  ލިބިދެވޭނެކަމަށް 25ކަސްޓަމްސްއާ ހަމައަށް މުދާ އައުމުން އެސްޓިމޭޓްގ

ބައެއް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.  ބުނެފައިވުމުން، ތަކެތި ނުލިބެނ ސް ތަކެތ ގެ އަގުގެ
 15އަގުގެ % ފައިސާދިނުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލައެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި  އެހެންކަމުން މިއ ވެސް

ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި، މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ  އަށްވުރެ އިތުރަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނ  މިނިސްޓަރަށް
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 10.67ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ލިޔުމަކުން ލިބިގެންކަމަށް 

  ކަން.އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ  އެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދަ ހުއްދައެއް މިހާތަނަށް ހޯދާފައިނުވާކަމަށް 

 
ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތ  ބ ލަންތަކުގައި ބިޑު  250,000.00ދައުލަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބ ލަންތަކުގެ ތެރެއިން . 4

 ވަނަ  10.43ގަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ގެރެންޓ އެއް ނަ ސެކިއުރިޓ އާއި ޕާފޯމެންސް

ނެގުމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ސެކިއުރިޓ ސްތައް 4މާއްދާގެ )އ( ގެ 
 .ހިމަނާފައިނުވާކަން ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް

 
ހިމަނާފައިވުމުން، މުޅިން " ނުވަތަ މުޅިން އާ ރިކަންޑިޝަން/" ކޮންޑިޝަންއަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ވެހިކަލްގެ . 5

 ވެހިކަލްގައި އަގުގެ ގޮތުން ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭއިރު، އާ ވެހިކަލްއާއި ރިކަންޑިޝަން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބިޑު ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި މި ދެބައި ތަފާތުކުރާނެގޮތެއް 
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ބިޑުތަކުގައިވާ  ރިކަންޑިޝަން ވެހިކަލެއްކަމެއް ނުވަތަ މުޅިން އާ ވެހިކަލެއްކަމެއް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނ 
 .މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތްކަން

 
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ލިޔުންތައް  ކަރުދާހުގައިފަރާތުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު  05ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ . 6

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް ބާތިލްކޮށްފައިވެއެވެ. ހުށަހެޅި ބިޑުތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތުން 03ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ޒަޔޯބ އިން ޑިވްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑާއި ފަޔަރޕްރޯ މޯލް  ޞައްޙަކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ އިން ކަ
އަދި މޮޑެލް  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގައިވެސް ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްގެ ބްރޭންޑް ނޭމެއް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން

ބިޑަކ ވެސް ޓެކްނިކަލ  ފާސްވެފައިނުވާ ބިޑުތަކެއްކަން  02ނަންބަރުފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާފައިނުވާތ  މި 
ފާސްވާ އެއްވެސް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނިކަލ އެހެންކަމުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
  .ބިޑެއް ނެތްކަން

  
އަށް  1ކުޑައަގު އެއ  ޕިކަޕް  ބިޑުތައް ބަލައިގަނެ އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅި. 7

 1އަށް ހުށަހެޅި އަގުކަމަށްބަލައި، ޕިކަޕް  2އަގު އެއ  ޕިކަޕް  ހުށަހެޅި ބަލައި އަދި ދެވަނައަށް ހުށަހެޅި އަގުކަމަށް
ވެހިކަލްގެ  2ހުށަހަޅާ  އަށް ހުށަހެޅި އަގުތައް ވަކިންނެވެ. އެއް ސްޕެސިފިކޭޝަންއަކަށް 2ޕިކަޕް  އާއި

 ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. އިވެލުއޭޝަން މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަކަށް 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ޕިކަޕް ހޯދުމަށް ގދ.ތިނަދޫ  02މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް ވ މާ، ތިނަދޫ ވޭސްޓް 
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް 2019މެއި   02)  415/415/2019/48(IULކޮށްފައިވާ ނަންބަރު )
ނޑައެޅުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ގިނަ ކަންތަ  ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް  އްތަކެއްކަ

 415/415/2019/48(IUL) ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ، ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ދައުލަތުގެ  ( އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް، މަތ ގައި 2019މެއި  02)
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ށް އިދާރާއަ ރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކު މާލިއްޔަތުގެ
 އެންގ އެވެ.

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

އްކަމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1)
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކަ

 

ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މައްސަލަ ފޮނުވިއިރު މި  މި މައްސަލައަކ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ން
އެދުމުންވެސް  ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައިނުވުމާއެކު އެ ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް  މައްސަލައާ ގުޅޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށްވެސް  މި މައްސަލަ އެ އޮތޯރިޓ ން ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައިނުވާތ އާއި،
ނުބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެކަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯްޓ  ހުށަހަޅާފައިވާތ ، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން

 ގައި ދެންނެވ އެވެ.އޮތޯރިޓ 
  

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

ނޑައަޅައި، މި  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  ކަ
 

ފުވައްމުލަކު ޔުނިޓްގެ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ގެ ލޭންޑް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 
އަދާކުރުމުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް  ޔާ ޑިރެކްޓަރ ވަޒ ފާ ވެރި

 ބުނާ މައްސަލަ.ކޮށްފައިވާކަމަށް 

326 

ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް  ދަނގެތ  ޕްރ ސްކޫލް ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް
 3 ކަމަށްވާތ  ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅިފަރާތަކުން  2އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނ  

ފަރާތަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެތަން ހިންގުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަނުން 

 ކައުންސިލުން ބަޔަކާ އދ.ދަނގެތ  ޕްރ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދަނގެތ  

 ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެއްވެސް

 އަގަކާނުލައި ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ ފަރާތަށް ޕްރ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދ ފައިވާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބަދަލުގައި އެތަން  އޭގެ  ންކަމަށާއި،ދޫކޮށްފައިވަނ  އެތަނަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނަގާގޮތަކަށް ނޫ އެތަން ކަމަށާއި،
އެތަނުގައި ޕްރ ސްކޫލް ތަޢުލ މްދޭ ސްކޫލެއް  ދޫކޮށްފައިވަނ  އެތަން ހިފާ ފަރާތަކުން އިންވެސްޓްކޮށްގެން

 މަޤްޞަދެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ   ކަމަށާއި، ޚަރަދުގައި ހިންގާ ގޮތަށް ޤާއިމްކޮށްގެން އެ ސްކޫލް އެފަރާތުގެ 

ތަޢުލ މެއްގެ ފުރުޞަތު ދަނގެތ ގެ ތުއްުތ  ވާމ  ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްރ ސްކޫލްބައިނަލްއަޤް
 19ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ފަރާތާ ހިންގުން މި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި  އެތަން ށް ކަމަށާއި،ކުދިންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަ

ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ   އިވެލުއޭޝަނުގައި އެފަރާތަށް  ކަމަށާއި،ގައި  2016ޑިސެންބަރު 
ދަރިވަރުންގެ އަތުން  ކަމަށާއި، އެފަރާތުން ކަމަށްވާތ  ބިޑްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ބިޑެއް ހުށަހަޅާފައިވަނ 

ސްސަތޭކަ( ފަ )އެއްހާސް 1500/-)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި  1000/-ހުށަހަޅާފައިވާ ފ އަކ   ނަގާނެކަމަށް އެފަރާތުން
-ބުނެފައިވާގޮތުން ފ ގެ ގޮތުގައި ނަގަނ  މަހަކު  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އް ކަމަށާއި،ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެ

ނޑަށް ފެތޭ އަދަދެކެވެ. )އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ( 1300/  ރުފިޔާއެވެ. އެއ  އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މިންގަ

ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ ،   ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްއެހެންކަމުން، މިކަމަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެއްކަމަށް މައްސަލަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   މިކޮމިޝަނުން ނިންމ އެވެ.ކަ

 

މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް  އަދި ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަން
  ގައި ދެންނެވ އެވެ.ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު 

 ކަމަށާއި، އެފަރާތުން ބޮޑު އަގުގައި ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް 

 ބުނާ މައްސަލަ. ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު

ޕްރޮސ ޖަރގައި  ޢައްޔަނުކުރުމުގައިމ ހަކު މަޤާމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރަރގެ 

ައިދ ިމޮކިމަޝުންނ ، އާއިނިންމާފައިވާތ  އެއްވެސް ގޯހެއް ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުން

ިލބު  އް ބ  ަކަހަލ ަކމ  ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ުލުމަގިއވ ްސ އ 

ނޑިޔާރު  ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކޯޓުގެ  މަޤާމުގެ ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
ޚިލާފަށް މ ހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާ  އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަށް އުޞޫލާ

  މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްސަލައަކ   ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  އެވެ.ކަ

 ތ އާއި ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާ އަމަލެއް ލާގައި ރިޝްވަތުގެ މި މައްސަ
ކޮރަޕްޝަްނ -)އެންޓި، 2008/13ޤާނޫުނ ނަްނަބރު  ޢަމަލެއް ސާބިތުުކރެވެންނެތުމުން، ރިޝްވަތުގެ

ވަަނ ަނންބަރުގައިވާ ފަދައިްނ މި މައްސަލައަކ   1ަވަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫުނ(ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ރޑް(  އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ގޮތުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ، ކާނަލް )ރިޓަޔަ
އަންހެނުންގެ ތިންމުގޯލި ޓ މަށް އެއަތޮުޅ ރަށެއްގެ އުޅޭއިރު،  ކުރިމަތިލައިގެން
ޙަވާލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މ ޑިއާގައި ފޮޓޯ  ބޯޅައާއި ރެކެޓް

ވަނަ  74މިއ  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ  ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ރިޝްވަތު ދިނުން ނުވަތަ  ވަނަ 12މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

އްސަލައާއި ކުރެވޭފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މަ  ރިޝްވަތު ދޭންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު 
މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ގައި  2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު

ނޑަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެ ކުރިމަތިލައިގެން  ނިވާފަތްގަ
ރައްޔިތުންނަށް އެއްޗެހި ދެމުން ގެންދިޔުމާއި، ދޭނެކަމަށް  ދާއިރާގެ 

 ބުނާ މައްސަލަ. ވަޢުދުވަމުންދާކަމަށް
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 ރިޝްވަތުގެ ތ އާއިސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާ  އަމަލެއް ލާގައި ރިޝްވަތުގެ މައްސަމި
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި ، 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވެންނެތުމުން،

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.   މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 

ޒުވާނުންނަށް  ތިނަދޫ ކުންއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ ފަރާތަގދ.ތިނަދޫ ދާ
 އެއްދުވަހުގެ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓެއް އިންތިޒާމުކުރަން ނިންމާފައިވާ  ޚާއްޞަކޮށްގެން 

 ކަމަށާއި، އޭނާއަކ  އަންނަ އެޕްރ ލްމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ 

 ފަރާތެއް މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބުގައިވެސް އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ 

ކެމްޕެއިން ޓ މުން  އޭނާގެކަމަށާއި، މި މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަނ  
ގޮތުން ބާއްވަން އުޅޭ މުބާރާތެއް  ކެމްޕޭންކުރުމުގެ އޭނާއަށް ކަމަށާއި، މިކަމަކ  
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ރިޝްވަތުގެ ތ އާއިރ ނާ ލިބިފައިނުވާ ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަ އަމަލެއް ލާގައި ރިޝްވަތުގެމި މައްސަ
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި ، 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވެންނެތުމުން،

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއް   ކަމަށް ކަ

ކުރިމަތިލާފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބަށް 2019
 މުބާރާތެއް ބާއްވައި، ސްޓްރ ޓް ސޮކަރ ކަޕް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްފަރާތަކުން 

 ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޮޑެތި ފައިސާގެ އިނާމު ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ރިޝްވަތުގެ ތ އާއިސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާ  އަމަލެއް ލާގައި ރިޝްވަތުގެމި މައްސަ
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި ، 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވެންނެތުމުން،

ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

އާ ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މައްޗަންގޮޅ  ދެކުނު ދާއިރާ
ތެއް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ފުޓްސަލް މުބާރާ މެމްބަރު ވާދަކުރުމަށް ކުރާ 

ކަމަށާއި، މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނ  ވޯޓް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މި  ބާއްވާފައިވާ 
 ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އިންތިޚާބަށް
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 10.38ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43އެ ގަވާއިދުގެ  ބ ލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދިނުމާއި 

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ސްކޫލަކުން 8މުއްދަތު ނުދ  އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ބިޑް އުސޫލުން ޙަވާލުނުކުރާ ސްކޫލްތަކުން މިހާރު މަސައްކަތް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތ ، އެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  10.38ބާޠިލުކޮށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  10.43ގަވާއިދުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބ ލަން ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު އެ
 މުއްދަތު ދ ގެން އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1ގެ 

އިޢުލާންކުރާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން  ސްކޫލްތަކުން މ ގެފަހުން އެކިއެކި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް
 ދެންނެވ އެވެ.ސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި މިނި ދިނުމަށް އެ ސްކޫލްތަކަށް އެންގުމަށް 

 

ފަރާތްތަކަކ  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  /  ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު އަދި ޕ .ޓ .އޭގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮގްރާމް
 ކާބޯތަކެތ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ) R-380/2014ނަންބަރު:  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތް ގެ

ފަރާތެއް  ށ.ފ ވަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ 
މާލިއްޔަތުގެ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ހޯދުމަށް 

އަލުން  ގަވާއިދާ ފުށުއަރާ ގޮތެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް
ފ ވަކު  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ލަފާ ދ ފައިވާކަމަށް-އިޢުލާންކުރުމަށް އެންޓި 

ދަރިވަރުންނަށް  އިރު ސްކޫލްތަކުގެސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ބަލާ
ސްކޫލްތަކުން ކޮށްފައިވާ  ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ގިނަ

ކަމަށާއި، ށ.ފ ވަކު ސްކޫލްގެ  އިޢުލާނުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު 
 ނުލައި އިޢުލާނުކުރުމަކާ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

  މައްސަލަ.ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެ ސްކޫލުގެ ޕ .ޓ .އޭއާ
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ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް  ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދު( އާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް 
މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ޤާނޫނު  ނޫންކަމަށް ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން

 ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ-އެންޓި ) 2008/13ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
 ނިންމ އެވެ.މި މައްސަލަ 

 

ފަހަރަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާތ އާއި،  3ހޯދުމަށް  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ބަންދު ދުވަހެއްކަމަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަހަކ  ސަރުކާރުބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  ފުރަތަމަ އިޢުލާން

ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ ، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ  ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެންކަމަށްވާތ އާއި، ދެވަނަ އިޢުލާން
މަދު ފަރާތަކުން  ހުށަހަޅާފައިވަނ  ތެރެއިން، އެ ކުންފުނިން ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އަގު  ފަރާތްތަކުގެ

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އިޢުލާން  ވަނައަށް )އެންމެފަހުން( ކުރި 3ކަމަށްވާތ  ކަމުގައި 
ޝަކުވާ  މެނޭޖްމަންޓުން ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ދޭންކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  މިފްކޯގެ

އެނގެން ނެތުމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅ  ކޮން   ބުނެފައިވިޔަސް އެއ  ކޮން ފަރާތެއްކަން ޝަކުވާއިންހުށަހެޅި ފަރާތުން 
ކިހިނެއްކަން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާގެ ލިޔުމުން އެނގެން ނެތުމާއެކު  ފަރާތަކުންކަން އަދި އެފަރާތާ ގުޅޭނ  

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،  ފައިވާ ސަބަބުމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމާއި، އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް  އިތުރު
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ނޑައަޅައި، މި  މިކޮމިޝަނުން ނިންމުމަށެވެ.މައްސަލަ  ކަ

ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑަށް 
ގިނަ  ކްލިއަރެންސް އެޖެންޓެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުން ޝަރުޠުހަމަވާ
ފަހަރަށް  ފަރާތްތަކަކުން ކުރިމަތިލާފައި ވަނިކޮށް އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ 

މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވަނ  ކުންފުނ ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަކި ފަރާތަކަށް އެ އިޢުލާނު
  މައްސަލަ.ދޭންކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ 
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ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ 
ފަރާތާ  މަތިލި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތަކ  ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެކުރި އެންމެ ފަރާތަކުން އެކަމަށް

ފަރާތެއް  ނެރ.މާކުރަތު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭ 
 1ހުށަހަޅާފައިވަނ   ހޯދުމަށް ރ.މާކުރަތު ސްކޫލުން ފުރަތަމަ އިޢުލާނުކުރުމުން ބިޑު 
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ފިނޭންސުން މިނިސްޓްރ  އޮފް  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް
ޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި -އެންޓި) 2008/13 އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުއްދަ ދ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ހުށަހެޅުމަށްނަމަވެސް، ބ ލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސ ހިސާބު 
ވަނަ މާއްދާގެ  10.38ގެ  10ދޭންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ މުއްދަތު 10.43

ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގައާއި )ރ( ގައި
)ހަތަރެއް( ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް  4ހަފުތާއާއި  )އެކެއް( 1ޅިގެން ބ ލަން ހުށަހެޅުމަށް ގު

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43
ގައި ކަމާއި  2019މޭ  19ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނ   މުގެ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނު

 ގައި ކަން އެ އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތުމާއެކު، މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބ ލަން  2019 މޭ  23ބ ލަން ހުޅުވުން އޮތ  

އި ވަނަ ނަންބަރުގަ 1ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 10.43ހުށަހެޅުމާ ދެމުދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މ ގެ ފަހުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދ ފައިނުވާކަން އެނގޭތ ،

 ންގ އެވެ.މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ރ.މާކުރަތު ސްކޫލަށް އެ އިޢުލާންކުރާއިރު
 

އިޢުލާނު ކުރުމަށް  ފަރާތުން ކަމަށްވާތ  އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް
ޚިލާފަށް އެފަރާތަށް  މަސައްކަތް ކުރުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ

މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން  ލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްމަސައްކަތް ޙަވާ 
  މައްސަލަ.އެ ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައިކަން ެއ  ޑަމްޕްޓްރަކް އޮތ  އެ 2ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ޑަމްޕްޓްރަކްތައް ގަނެފައިވަނ   ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ

ލިޔުންތަކުން  އިވެލުއޭޓްކުރެވިގެން، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމަ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށްކަން އިޢުލާނެއްކޮށް 
ފަރާތާއި ކައުންސިލްގެ ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވާ  ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި އެ

މުވައްޒަފުންނާ ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވާ  ދެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން އޮތްކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ ދެ އިދާރާގެ 

ރުމަށްޓަކައި ކު ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން އެރަށުގައި ކުނިއުކުމުގެ މަސައްކަތް
ގުޅިގެން  ހަސާބުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 2016ޑަމްޕްޓްރަކެއް ހޯދުމަށް 

  ދެފަރާތެއްގެ ގަނެފައިވާ ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވަނ  އެ އިދާރާގައި ވަޒ ފާއަދާކުރާ 
ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމުން އެ ކުންފުނިން އިތުރު  ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި، އެ

މަސްދުވަހުގެ  06ކަމަށާއި، އެއ  ގަތް ޓްރަކްގައި  ވާފޮނުވާފައި ޑަމްޕްޓަރަކެއް
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ފާހަގަނުކުރެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ގުޅުން އޮތްކަން ކޮމްޕެނ  ޕްރޮފައިލްއިންވެސް ކުންފުނ ގެ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ޝަން ކޮމިޝަނުގެކޮރަޕް-)އެންޓި  2008/13

ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަަލ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ފަދައިން މި 
 އެވެ.ނިންމ 

މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަނެކަތިން ސްޕެއަރ ޕާޓްސް  ތެރޭގައި އެއްވެސް
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެ ހައެއްކަމަސް ފަހުން މި ޓްރަކް  ބޭނުންކުރުމަށް 

ހަކަ ދެކެވެން ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށްއުޅޭ ކަމަގެ ވާއޭގެތެރެއިން އެކައްގެ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި މިހާރު ރަޖިސްޓްރ   ފެށުމުން މި ޓްރަކް
  މައްސަލަ.ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ

ގައި  2019ފެބުރުވަރ   11އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ބޭނުންވެގެން  ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް، ކޯޓް
 2ޝަރުޠުހަމަވާ  ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނ  10އިޢުލާނާގުޅިގެން  މުކުރިންޢާ

އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށް ކުރިމަތިލައިފައިނުވާތ ،  ފަރާތްކަމުން މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޤާބިލު ފަރާތްތަކުން
 2019 މާރިޗު 11ނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމަށް އެޗް.އާރ ކޮމެޓ ން ނިންމި ކަމާއި ދެވަ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން

 4ތެރޭގައި ހިމެނެނ  ޝަރުޠު ހަމަވާ  ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލި އިރު، އޭގެ  6ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން 
 އިޢުލާންގައި ބުނެފައިވަނ  އެޕްރ ލްމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާތެރޭގައި ކަމަށް ފަރާތްކަމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް

 4މި ދެންނެވި  ގައި  2019މާރިޗު  24ގައި އިންޓަރވިއު އޮންނާނެކަން  2019މާރިޗު  25ވ ނަމަވެސް 
ހާޒިރުވެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން  ފަރާތަށް އަންގައިފައިވާކަމާއި އަދި އެފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް

ހަމަނުވާ  މާއި ޝަރުޠުހުށަހަޅާފައިވަނ ، މި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވި ފަރާތަކުންކަ އޮތްނާތ އާއި، މި ޝަކުވާ
އެނގެންނެތްކަމާއި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވި  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިންޓަރވިއުއަށް އަންނަން އަންގާފައިވާކަން

 ކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތަކުން އިންޓަރވިއު ބޭއްވި ދުވާހާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އަދި ޝަރުޠު ހަމަވި އެއްވެސް

މާކްސްދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެްއ  ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށްއެނގެން ނެތުމާއި އަދި މި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހިންގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން

ކުށެއް  ންގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމ އެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަޤާމަށް މ ހަކު  ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

ފަރާތުން އެ  11ނުވަތަ  10ތު ލިބޭގޮތުން ޝަރުޠު ހަމަވާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާ
މ ހުން  މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައި ވަނިކޮށް އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށް ޤާބިލު

 ގައި އެ އިޢުލާނު  2019މާރިޗު  03ކުރިމަތިލާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ 

 އަންގާފައިވާ ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން އެ ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް 

 ކަމަށާއި، އަލުން އެ މަޤާމަށް އިޢުލާނުކޮށް އިންޓަވިއު ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނުގައި 

ވަނަ  2019މާރިޗު  24ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކުއްލި ގޮތަކަށް 
  މައްސަލަ.އެ މަޤާމުގެ އިންޓަވިއު ބާއްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ ދުވަހު
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)ދެ ލައްކަ  2500000ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ނ.މާފަރު ޕްރ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ އެއްގައި،މިކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލަ
ރަސްމ ކޮށް ކެންޑިޑޭޓަކަށް  މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ ފަރާތުންފައްސަތޭކަ( ދ ފައި ވަނ  

ނ.މާފަރު ސްކޫލަށް ، ފަރާތުން އެގައި  2019ޖަނަވަރ   29ކަމުގައިވ ނަމަވެސް، އެ ޚަރަދަކ   ވުމަށްފަހު 
ކޮށްފައިވާ އިތުރު ޚަރަދެއްކަމަށް ބެލެވޭތ އާއި، މި  ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން 

ކޮށްފައިވާ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެކަމަކ  އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން  މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ 
 ނިންމ އެވެ. އިތުރަށް ތަޙުޤ ޤު ނުކޮށް   ކުރެވޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭތ ވެ މި މައްސަލަކަމެއްކަން ސާބިތު 

މުސާރައާއި  ޓ ޗަރުންގެ 2ނ.މާފަރުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރ ސްކޫލްގެ 
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  މަސައްކަތުމ ހާގެ މުސާރަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ 

ގުޅިގެން ގުރުއާން  އޭނާއާމަށާއި، ސްކޫލާއި ކަ  ނިންމާފައިވާ  ދިނުމަށް ފަރާތުން 
ޓ ޗަރުންގެ މުސާރަވެސް  2ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރާ ކަމަށާއި، އެ ކްލާހުގެ  ކްލާހެއް
 ންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އޭނާ ނި  ދިނުމަށް
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 ދަންނަވާފައެވެ.ވާނ  އިދާރާގައި  ތިރ ގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލް
  
ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން  )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( 250ހއ.ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވި . 1

 ދޫކުރެއްވުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު: )އެއްސަތޭކަ ސާޅ ސް( ހައުސިންގ ޔުނިޓް 140

(IUL)251-EDSS/251/2015/28 (19  ްއިޢުލާން ކުރައްވައި، އެ އިޢުލާނ2015ާއެޕްރ ލ )  ްގުޅިގެނ
 ޕްރޮސެސް ނިމިފައިވާކަން. ދޫކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރައްވައި އެ

 
ޖުލަިއ  30)އެއްސަތޭކަ( ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރެއްވުމަށް  100ތެރެއިން  ބާކ ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ.  2

-138(IUL) ސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ނަންބަރުމިނި ގައި 2018
DS2/138/2018/106 ްއެދި އެތައް ބަޔަކު  އިޢުލާން ކުރައްވައި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށ

 ހުށަހަޅާފައިވާކަން.
 

-138(IULއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކުރި ނަންބަރު ) މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް.  3
DS2/138/2018/106 ްވަނަ އަހަރ2015ުބާޠިލުކުރެއްވިކަން އާންމުންނަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިނުވާއިރު،  އިޢުލާނ 

ބާކ ހުރި ހައުސިންގެ ޔުނިޓްތައް  ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް 

ތެރެއިން  ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ  250ހއ.ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްދިން 
ހޯދައިދިނުމަށް  ދޫނުކޮށް ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް

  މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާމަސައްކަތްކުރަމުންދާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނަކަން.ކުރެ  ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަކ  ޤާނޫނ ގޮތުން 
 
ޔުނިޓް  )އެއްސަތޭކަ ދިހައެއް( ހައުސިންގ 110ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ބާކ ހުރި  މަތ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  

ނޑައެޅުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން   ކުރައްވާފައިވާ  ގައި  2019  ޖޫން  09  ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ

 100ބާކ ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  އިޢުލާނާއި 251-EDSS/251/2019/43(IUL)  ނަންބަރު
ދޫކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  )އެއްސަތޭކަ( ހައުސިން ޔުނިޓް

 ލާން އިޢު 138-DS2/138/2018/106(IULގައި ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު ) 2018ޖުލައި  30

ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލެއް އަލުން  ބާޠިލުކުރައްވައި، ބާކ ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރައްވާނެ އުސޫލަކާއި
ނޑައަޅުއްވައި އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، މިހާރު އެކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ  ކަ

ކައުންސިލް އިދާރާގައި  ރައްވައިގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދިއްދޫލިބޭގޮތަށް، އަލުން އިޢުލާންކު ފުރުޞަތު
 ދެންނެވ އެވެ.

 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ 
ފަރާތާ  ކުރިމަތިލި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތަކ  ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ އެންމެ ފަރާތަކުން އެކަމަށް

ފިނޭންސުން މިނިސްޓްރ  އޮފް  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފްއެ 
ނޑައަޅައި  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުއްދަ ދ ފައިވާތ ، މިކަމުގައި ކަމަށް ކަ

 ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ފަހު އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްނަމަވެސް، ބ ލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
ވަނަ މާއްދާގެ  10.38ގެ  10ދޭންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ މުއްދަތު 10.43

 ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ރިކްއެސްޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގައާއި )ރ( ގައި

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ  މަދްރަސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހ މް ގެ ދަރިވަރުންނަށްހއ.ކެލާ 
ކޮށްފައިވާ  މޭމަހު އެ ސްކޫލުން 2019ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެންމެ ފަރާތަކުން
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  ލުކޮށްގެންއިތުރު އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި އެފަރާތާ ޙަވާ 

  މައްސަލަ.ގެންދާ ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

)ހަތަރެއް( ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް  4ހަފުތާއާއި  )އެކެއް( 1ގުޅިގެން ބ ލަން ހުށަހެޅުމަށް 
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43

ގައި ކަމާއި  2019މޭ  19ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނ   ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
 ގައި ކަން އެ އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތުމާއެކު، މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބ ލަން  2019 މޭ  23ބ ލަން ހުޅުވުން އޮތ  

ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 10.43ހުށަހެޅުމާ ދެމުދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މ ގެ ފަހުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދ ފައިނުވާކަން އެނގޭތ ،

 ށް އެންގ އެވެ.ދިނުމަށް ހއ.ކެލާ މަދްރަސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހ މަ މިކަމަށް ސަމާލުކަން އިޢުލާންކުރާއިރު

ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ  މާލެއާއި ތިލަފުށްޓަށެވެ.  ޑްރައިވަރުން 8ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން 
 2އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ   ރ.އަތޮޅުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ ރ.ވަންދޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ހޯދަން  އެ ކުންފުނ ގެ ފަރާތުން 

 2މ ހުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ޑްރައިވަރުންނެވެ. އެ ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވަނ  
ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެ އިޢުލާނާ  އަނެކަކު އޭގެތެރޭގައިނަމަވެސް،  އެކަކު ހިމެނޭ ކަމަށާއި، މ ހުންގެ ތެރެއިން

ކަމަށާއި،  ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުން ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނ  ރ.ވަންދޫގައި ދުނުގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް އެ 
އެއްވެސް ފަރާތަކާ އަދި އިންޓަވިއުނުކުރާ ކަމަށް  ނަމަވެސް އެރަށަށް ދިޔުމަށް އަދި ޝެޑިއުލް ހަމަޖެހިފައިނުވާތ 

 ވާ ހުށަހެޅ  ކޮން ފަރާތަކުންކަން އެނގެން ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ޝަކު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު  ނެތުމާއެކު އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމުން، މި މައްސަލައިގައި މިހާރު 
 2008/13ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ރ.ވަންދޫގެ   މެނޭޖްކުރާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ރ.އަތޮޅުގައި ކުނި 
ހިސާބުގައި  މޭ މަސް 2019ޑްރައިވަރުން ހޯދުމަށް  08ކުނި އުފުލާ ލޮރ ތަކަށް 

އިޢުލާނުގައި  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމުތަކަށް ހޮވާފައިވަނ 
ނޫންކަމަށާއި، އެ ވަޒ ފާއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް

  މައްސަލަ.އިންޓަވިއުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާ އެދި 

341 

ކަންތައްތަކަށް ބެލިއިރު، މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ  މި މައްސަލާގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް  ނަމަވެސް، ސިވިލް ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލާ ފަރާތަކ ،

 21ހޯދުމަށް  ފ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު
މ ހަކު ހޮވުމުގައި  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް 2019އޭޕްރ ލް 
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ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ  މިމަޤާމަށް ހޮވުމަށް މަނާކުރާ  އޭނާބަލާއިރު، އެއ  
ނޑައެޅި  އިންޓަރވިއުކުރުމަށް  ނޑައެޅި އިންޓަރވިއު ޕެނަލަކ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަ ޕެނަލެއްކަމާއި،  ކަ

 5ޑިޕްލޮމާއެއް )ލެވެލް  މިމަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ލިބިފައި  ގެ ސަނަދެއް 6ލެވެލް  އެއްފަރާތަށް މ ގޮތުން ތަޢުލ 
ލިބޭ ދެ  މާކްސް( 35ލިބިފައިވ ނަމަވެސް މި ދެ ސެޓްފިކެޓަކ ވެސް އެއްހަމައެއްގެ މާކްސް ) ގެ ސެޓްފިކެޓެއް(

މާކްސް ލިބިފައިވަނ  އެއްވަރަކަށް ކަމާއި،  ރާތަށްވެސްސެޓްފިކެޓްކަމާއި، އެހެންކަމުން ތަޢުލ މުގެ ބަޔަށް ދެފަ
ތަފާތުވެފައިވަނ   ތަމްރ ނަށްވެސް މާކްސް ލިބިފައިވަނ  ދެފަރާތަށް އެއްވަރަކަށް ކަމާއި، ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ

ޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ދިމާވެފައިވަނ  މި ވަޒ ފާއަކ  ތަ މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބިފައިވާ މާކްސްކަމާއި، މިހެން މިކަން
 11އެ މަރުކަޒުގައި  އަދި މިމަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަކ  މަތިން މާކްސް ލިބުނު  ވަޒ ފާއަކަށް ވެފައި، އެންމެ

ވުމުން އެތަނުގެ  އި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށްގިނަދުވަހު އަދި މިހާރުވެސް އެ މަރުކަޒުގަ އަހަރަށްވުރެ
މާރކްސްގެ ކުރިއެރުމެއް  0.69ވުރެ ދެންއިން ފަރާތަށް ބިފައިވާ ހުނަރުގެ ބައިން ގުޅޭގޮތުން އޭނާއަށް ލި މަސައްކަތާ

ދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރިއިރު، މާކްސް  ލިބިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި މާކްސް
މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ  އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  ދިނުމުގައި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ޤާނޫނު( ގެ 

 ންމ އެވެ.ންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިއެކުލެވިގެ ކުށެއް

ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް  ރާތަކަށް ވަޒ ފާމަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަ
   މައްސަލަ.ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ

ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށ ގެ ބިންތައް ކުންފުނ ގެ ބޯޑަށް  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް 
ދެވޭގޮތަށް  ރ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށްއިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ  ނޭނގި ގްރޭޓަރ މާލެ 

ލިމިޓެޑްއިން ތިލަފުށްޓާއި ގުޅ ފަޅުން ބިން  އޮންނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން 
ނޑައެޅިފައި ނުވާކަމަށާއި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނ  އެއިރެއްގައި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ  އުސޫލެއް ކަ

ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި  ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަމަޖެހިފައިވާކުއްޔަށް 

ޑަށް ކުންފުނ ގެ ބޯ ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށ ގެ ބިންތައް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް  ނޭނގި ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ

  މައްސަލަ.ބުނާ  އޭނާ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ދެވޭގޮތަށް އޮންނަކަމަށް
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ނޑައަޅައިގެން ކަމަށާއި، އަދި، އެ ވަނަ އަހަރު ބިން ކުއްޔަށް  2018ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން  އުސޫލެއް ކަ
 ޤަރާރުގައި  BR-04/2017ށްފައިވާ ނަންބަރ ވަނަ އަހަރު ކުންފުނ ގެ ބޯޑުން ފާސްކޮ 2017ދޫކޮށްފައިވަނ ، 

އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއިްނ  ޕްލޮޓް ކަމަށް ގްރޭޓަރ މާލޭ 11ޕްލޮޓްގެ ތެރެއިން  40ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ޤަރާރުގައި ބ ލަމުގައި  BR-04/2017  ނަންބަރ އަދި، އެ ކުންފުނ ގެމިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވެއެވެ. 

މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް  އަހަރުގެ 25ބިން  40އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ ޖުމްލަ  20,067އަކަފޫޓާއި  1,385
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ފާސްކުރަން ނިންމާފައިވެއެވެ.  ދޫކުރުމަށާއި، ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ    ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށްމާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއިން އެހެންކަމުން، ގްރޭޓަރ
ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އިޢުލާނުކޮށް ބިޑް  ކުންފުނ ގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިފާ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްގައި 

އެންމެ މަތ ން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  އިވެލުއޭޓްކުރެވި، އިވެލުއޭޝަންއިން 
ޑިރެކްޓަރ ބޭނުންވާ  އެހެންކަމުން ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ނިންމައިގެންނެވެ.

-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ބަޔަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދެވެން
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ންމ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ޚާއްޞަ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ނަމަވެސް، ގްރޭޓަރ މާލޭ
ފާހަގަކުރެވޭތ  އެ ކުންފުނިން އެކަމަށް  ން، އެކަމަކ  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށް އުސޫލެއް ނެތުމު

 އެވެ.މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވ  ޚާއްޞަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް ގްރޭޓަރ

މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ނޑު މަތ ގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ދިދަތައް ނަގައި އެތަންތަނަށް ކެމިކަލްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް  މާލޭގެ ތޮށިގަ

ދައުލަތުގެ  ،އިޢުލާންކުރުމާނުލައި، ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށް

ނަގައި  ފައިހުރި ދިދަތައްއަށް މާލޭގެ ތޮށިގަނޑުމަތ ގައި ހަރުކޮށް 50މިނިވަން 
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ   50000.00އެތަންތަނަށް ކެމިކަލް އެޅުމަށް 

އުސޫލުން  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސ ހިސާބު ނުހޯދައި ޕެޓ ކޭޝް 
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ޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތުގެ އަގު އަތްމަތ  ފައިސާއިން ދައްކާފައިވަނ  އެ ފަރާތައް ނާޖާއިުޒ މާލިއް
މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭ  ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގައި،

ނޑު މަތ ގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ދިދަ  އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  ތައް ނަގައި އެ ތަންތަނަށް ކެމިކަލްވަށައިގެންވާ ތޮށިގަ
)ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް އިސްވެދެންނެވުނު އަމިއްލަ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ   50,000.00

ކާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެފަރާތަށް ދައް ، އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައިކަމާއި
ޚަލާސްކޮށްފައިވަނ  ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުމުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން 

 އެފަރާތާމިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ބަޖެޓުންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، 
ފައިވަނ  މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު އަތްމަތ  ފައިސާއިން ދައްކާ 

ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި އަތްމަތ  ފައިސާއިން އަގު ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ދ ފައިވަނިކޮށްކަން އެނގެން އޮތްއިރު، ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން

ނޑު މަތ ގައި  )ފަންސާސް  50,000ހަރުކޮށްފައިހުރި ދިދަތައް ނަގައި ކެމިކަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ތޮށިގަ
ހާސް( ރުފިޔާއަށް އިސްވެދެންވުނު އަމިއްލަ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

މާނުލައިކަމަށް ބެލެވެން ން ހޯދުފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަ  03ޓްރެޜަރ އިން ދ ފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް 
އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި 

މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ލިޔުމުންނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަސައްކަތްކުރި އިދާރ  
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަގު ހޯދުމުގެ  އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރުން  ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން

މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތްކުރ  ކޮން މުވައްޒަފެއްކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
 ، މަޢުލޫމާތުންވެސް ދެނެގަނެވިފައިނުވުމުންނާއި

މިނިވަން ފަންސާހުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރި ވަޒ ރުންގެ 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ޚަރަދުކޮށްގެން
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އެ ކޮމިޓ ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ކޮމިޓ ންނާއި އެ ކޮމިޓ ގެ ޗެއަރމަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމުގައިވ  ނަމަވެސް، 
ބާރުތަކަކ  ކޮބައިކަން އެ ކޮމިޓ  ޢައްޔަންކުރި ސިޓ ގައި ނުވަތަ އެހެން ސިފައެއްގައި ވެސް 

ނޑައަޅާފައިނުވުމުންނާއި ވަނަ އަހަރު މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅި އަހަރު ތެރެއަްށ  2015 ،ކަ
ރާވައި، އެ ޙަރަކާތްތައް އެއްފަހަރާ އިންތިޒާމްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން  ބަހާލައިގެން ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް

އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާ އިޖުރާޢާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމާނުލައި، އެއަށް 
އި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި އޭރުގެ ވުރެ ފަސޭހަ ހަމައަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަޒ ރުންގެ ކޮމިޓ ގަ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންގުމުން މިނިސްޓްރ  އޮފް 
ހޯމްއެފެއާޒަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ލިޔުމުން ހާއްސަ ހުއްދަތަކެއް ދ ފައިވުމުންނާއި، އަދި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 

 ބައެއް ޙަރަކާތްތަކަށާއި މުދާ ހޯދުމަށް ވަޒ ރުންގެ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން ސޮއިކޮށް އަގުގެ ވަކި ލިމިޓެއްނެތި
'މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަގެ ނަމުގައި ހުއްދަތަކެއް ވެސް ދ ފައިވުމުންނާއި، 

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ލިޔުމުން ފެންނަން ހުރި ހާއްސަ ހުއްދަތަކުގެ އިތުރުން ވަޒ ރުންގެ ކޮމިޓ ގެ 
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައާއި އަދި ވަޒ ރުންގެ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން ހިމެނޭ ވައިބަރ ގުރޫޕުގައި 
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ވެސް ބައެއް ކަންކަން ނިންމާފައިވުމުންނާއި އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 

 އޮފ ހުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ދިޔައ  ވަޒ ރުންގެ މިނިވަން ފަންސާސް ، ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުންނާއި
 ކޮމިޓ ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، 

ރުމަށްފަހު މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ  ވަޒ ރުންގެ ކޮމިޓ ން މަޝްވަރާކު
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކާއި ރަސްމ  އަދި ނުރަސްމ  ސިފާގައި ވެސް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް 
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުކަން އެނގެން އޮތުމުން، އެ ކަމަކ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން ވަކި 

ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޭޅ ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި 
ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިންކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް 
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 2008/13ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ބޭންކް ، ތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަން
ގައި  2019ފެބުރުވަރ   25ފޭދޫ ޒުވާނުންނަށް ދިނުމަށް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ށ.

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫްނ  2018ކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް، އެއ  އެފަރާތުން   )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ 5000
ހިސާބުގައި ށ.ފޭދޫ ޒުވާނުންނަށް ދޭން ވަޢުދުވި ފައިސާއެއް ކަމާއި، އެ ފައިސާ ދިނުން ލަސްވެފައިވަނ  ފައިގެ 

 ގޮތުން އަދި އެ ފައިސާ ޖަމާކުރ  ވޯޓު ހޯދުމުގެ، އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހުމުން ކަމާއި
އިން ފެށިގެން މަސައްކަތްކޮށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް  2003ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ނޫން ކަމާއި، 

ތެދުވެވުނ އްސުރެ ފެށިގެންވެސް ށ.ފޭދޫ ޒުވާނުންގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށާއި، އަދި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެހެން 
އިސާގެ އެހ  ވެދ ފައިވާކަމާއި، އެފަރާތަކ  އަބަދުވެސް ދާއިރާގެ އެފަރާތުން ފަ، ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ކަންކަމަށް

ނޑަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެހ ވެވުނު ވަރަކުން އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފަރާތެއް ކަމަށް  ޒުވާނުން އެކަތިގަ
ވާނުންނަށް ދިނުމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ށ.ފޭދޫ ޒު 

ވަނަ  2018ނުވަތަ  2017)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އަކ   5000ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން ޖަމާކޮށްފައިވާ 
އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި އެފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް ށ.ފޭދޫ ޒުވާން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ބޯޅަ ގަތުމަށް 

ވެދެން ނެތުމުން ފަހުން ދޭނެކަމަށް ވަޢުދިވި ފައިސާއެއް ކަމާއި، ފަހުން އެދުމުން، ހާލަތު ހުރިގޮތުން އޭރު އެހ 
އެފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދުމުން ށ.ފޭދޫ ޒުވާނުންގެ ފަންޑް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ 

ކުރުމަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެފައިސާ ޖަމާކުރި 
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އަށް  11/2008)ޤާނޫނު ނަންބަރު  4/2018

ވަނަ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  74ވަނަ މާއްދާއިން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  31ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑިތ މު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ  2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ށ. ކަ
 2019ފެބުރުވަރ   25ފަރާތަކުން އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

ކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ނަމުގައި ބޭން
އެކައުންޓުން ރިމާކްސްގައި " ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޓު ފޭދޫ ޔޫތް ފަންޑް" މިހެން 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ  5000ޖަހައި ފޭދޫ ޒުވާނުންގެ ފަންޑްގެ އެކައުންޓަށް 
 ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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ލެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، މި މަްއސަލަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ރިޝްވަތުގެ ޢަމަ
 ނިންމ އެވެ.

އަހަރަށް  50ބިން އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި ހެކްޓަރުގެ  2.9އދ.މަންދޫ ތުނޑިން  -1
 ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުއްޔަށް ދ ފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ނޑިން  ހެކްޓަރުގެ ބިން  2.9މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އދ.މަންދޫ ތު
އަހަރަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް  50އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި 

އދ.މަންދޫއިން އެ ކުންފުންޏަށް ބިމެްއ  ،ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭގޮތަށް ކުއްޔަށް ދ ފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް
ށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި، މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ދ ފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
އދ.މަންދޫ ރައްޔިތަކަށް އދ.މަންދޫއިން ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނ   -2

 ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށްކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

ށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް އދ.މަންދޫއިން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަ 
ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނ  އެ ދުވަސްވަރު އެ ރަށުން ބިން ދޫކުރަމުން އަިއ 

 ބިމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބިްނ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން ހެދިގެންކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އެ
 ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެފަރާތުން ހަމައަށް ދައްކާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ކަށަވަރުވެފައިވާތ އާއި،

ވަނަ އަހަރުގެ އދ.މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ  2011އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އަނބިމ ހާއަކ ، 
ނޑު އެއްބަ ފާ މ ހެއްކަމާއި އަދި އޭނާގެ އަނބިމ ހާއަކ  ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ ކާފަ އަންހެނުންގެ އެއްބަ

މި ބިން ދޫކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް  ،ދަރިއެއްކަން އެނގެންއޮތް ނަމަވެސް

ނޑިން އދ. ހެކްޓަރުގެ ބިން އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންނާ  2.9މަންދޫ ތު
އަހަރަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް  50މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި 

ދ ފައިވާކަމަށާއި މިއ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށާއި 
އެހާބޮޑު ބިމެއް ކުއްޔަށް ދިނުމުން އެ ބިން ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ރަށުގެ 
ގަބުރުސްތާނާއި ޖެޓ  އަޅައިދޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ގައި ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މި 

ރުމުން، މަތ ގައި މައްސަލައާގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ރައ ސްއާ ބައްދަލުކު 
)ހަހާސް ރުފިޔާ(  6000ބަޔާންކުރެވުނު ދެ ކަންތަކުގެ އިތުރަށް ކޮންމެ މަހަކު 

ބިމުގެ ކުލ ގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި 
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރއާ ސުވާލުކުރުމުން، މިއ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޑިންގ 

 6000ރެއިން ކުރިއަށްދާ ކަމެއްކަމަށާއި ކުލ ގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސެސްއެއްގެތެ
)ހަހާސް ޑޮލަރ( ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މ ގެ އިތުރުން އދ.މަންދޫ 
ކައުންސިލުގެ ރައ ސާއި ނާއިބު ރައ ސާއި ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ މަސްލަހަތު 

ވާ ބިމުން ނާޖާއިޒު އޮންނަ ފަރާތަކަށް ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައި
 ފައިދާ ހޯދަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ. އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ނުފެންނާތ  

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު  ބަލާއިރު  ކަންތައްތަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު  ތަޙްޤ ޤަށް  މައްސަލައިގެ މި .1
ފަހަރެއްގެ މަތިން   6ހަރަކާތްތަކުގެ ބައިވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ )އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް( ރުފިޔާ  805,992.00ޖުމްލަ 
ކޭޝްއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިްނ ޕެޓ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

މި މަސައްކަތް  ،މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮތުމުން
ވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކޮށް ކުރުވުމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތ  

ދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ބައިވެރިންނާއި  50މިނިވަން 
 މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  805,992.00ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕެޓ ކޭޝް އުޞޫލުން 
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ޙަރަކާތްތަކުގެ  ފަންސާހުގެ  މިނިވަން ބަލާއިރު  ކަންތައްތަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު ތަޙްޤ ޤަށް މައްސަލައިގެ މި .2
 ބޯޑު ފްލައި" ހަވ ރު ދުވަހުގެ ވަނަ 2015 ޖުލައި 31 ރެއާއި ދުވަހުގެ ވަނަ 2015 ޖުލައި 30 ތެރެއިން
އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި އަދި އިތުރު ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި، ޝަކުވާގިައ   ބޭއްވުމަށް" ޝޯއެއް

މަސައްކަތުގެ އަގުގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އަތްމަތ  ފައިސާއިން ދ ފައިވާކަމަށް ޙަވާލުކޮށް ބުނާ ފަރާތާ 
ގައި ފާހަގަކޮށްފައި ރިޕޯޓު މާލ  އޮޑިޓު  FIN-2017-70 (D)ނަންބަރު އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް

މިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  އިވެންޓް ނިމުނު ފަހުންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން  ،ވ ނަމަވެސް
ހޯމްއެފެއާޒްގެ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ކުރުވުމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާކަމާއި އަދި 

މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ   މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ  ،ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮތުމުން

 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2015ޖުލައި  30ގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  50މިނިވަން 
ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވ ރު "ފްލައި ބޯޑު ޝޯއެއް" ބޭއްވުމަށް  2015ޖުލައި  31އަދި 

އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ  އަދި ތިންފަރާތަކުންއިޢުލާނުނުކޮށް 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ޕެޓ ކޭޝްއިން އެޑްވާންސްގެ 

 ގޮތުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން އެކަށ ގެންވާ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަ
-)އެންޓި 2008/13ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައަ ކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ 
ނަންބަރު ފިހާރައިގެ ރ ޖަނަލް ސޭލްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސޭލްސް  138އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ )އެސްޓ އޯ( ގެ 

 ADM/2018/21 (30-60ރި ނަންބަރު އަށް މ ހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން ކު  1މެނޭޖަރ ގރ.
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ލިބިފައިނުވާތ ، އަލުން އެ 2018ޖަނަވަރ  

( 2018މާޗް  04) AMD/2018/52-60މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ކުންފުނ ގެ ނަންބަރު 
މި ދެ އިޢުލާނުގައިވެސް މަޤާމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި  ،އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައިވާތ އާއި

މެނޭޖްމަންޓް، ފައިނޭންސް ނުވަތަ ބިޒްނަސް ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ / ޑިގްރ  ލެވެލްގެ ފެންވަރު ހުންނަންވާނެކަމަށް 
ން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ތިން ފަރާތަކު 

 މި ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިޢުލާންގައި ބުނާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވަނ  އެއް ފަރާތުގައިކަން އެނގޭތ އާއި،
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ 2018މާޗް  04) AMD/2018/52-60އެސްޓ އޯގެ ނަންބަރު 

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝ ޓުގައި، ، ށްފަހުމަޤާމަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމަ
އަލުން އިޢުލާންކުރަން ފެންނަކަމަށާއި މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ޑިގްރ  ފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭގޮތަށް ޝަރުޠު 

ޓ އޯ އިން ކޮށްފައިވާ ބަދަލުކުރުމަށް ރިކަމަންޑްކޮށްފައިވާއިރު، އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އެސް
( އިޢުލާނުގައި، މަޤާމުގެ ނަން ސޭލްސް 2018މެއި  08) ADM/2018/133-60އެ ކުންފުނ ގެ ނަންބަރު 

މެނޭޖަރ / އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، މަޤާމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު، ޑިގްރ  ފެންވަރު 

 ނަންބަރު  138ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ 
 ފިހާރައިގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ ޝަރުޠުތަކަށް 

ސަޕްލައި  ފިއުލް ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވަނ  02ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު 
 ދަރިފުޅު އެ  ވަޒ ފާއަށް ހޮވުމަށް މޯލްޑިވްސްގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ

މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ  އެގޮތުން މަގުފަހިކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކަމަށާއި،
ރަނގަޅު ފަރާތްތަކުން  ދަރިފުޅަށްވުރެ ތަޢުލ މާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ފެންވަރު

ކުރިމަތިލާފައި ވ ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެވަޒ ފާ ދ ފައިވާކަމަށާއި، އަދި 
އިންޓަވިއު  ހަމައެކަނި ރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދ ފައިވަނ އިންޓަވިއުކު 

މާކެޓިންގ  ކަމަށްވާއިރު އޭނާއަކ  ޕެނަލްގައި އިން ރ ޖަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް
ރަޙުމަތްތެރިއެއްކަމަށާއި، އަދި ވަޒ ފާއަށް ހުޅުވާލައި  މެނޭޖަރގެ ވަރަށް ގާތް

އެމްޑ އާ، މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ  ފިއުލް ސަޕްލައިގެ ،ކުރިން އިޢުލާން ކުރުމުގެ 
 މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ ދަރިފުޅަށް އެ ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ، ބައްދަލުކޮށް

 .ވާހަކަދެކެވުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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)ގއ.ވިލިނގިލި( ފިހާރައިގެ ރ ޖަނަލް ސޭލްސް  163ރު، އެސްޓ އޯ ހުރުމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއި
ގައި، ެއ  2018މާރިޗު  04ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށްޓަކައި، 

އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކުގެ  AMD/2019/53-60ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
ގައި، މެނޭޖްމަންޓް، ފައިނޭންސް ނުވަތަ ބިޒްނަސް ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމަރ / ޑިގްރ  ފެންވަރު ތެރޭ

ގައި އެސްޓ އޯއިން  2018މެއި  08ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު، 
މަޤާމުގެ ނަން ސޭލްސް މެނޭޖަރ / އިޢުލާނުގައި،  ADM/2018/129-60ކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނ ގެ ނަންބަރު 

އެސިސްޓެންޓް ސޭލްސް މެނޭޖަރއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، މަޤާމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި 
)ގދ.ތިނަދޫ( ފިހާރައިގެ ރ ޖަނަލް  138ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ، ޑިގްރ  ފެންވަރު ހުރުންކަމަށްވާތ ، އެސްޓ އޯ 

ނޭޖަރ / އެސިސްޓެންޓް މަނޭޖަރގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ބަދަލުކުރިކުރުމަކ  ސޭލްސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ސޭލްސް މެ
)ގދ،ތިނަދޫ( ފިހާރައިގެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ނެގުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް  138ހަމައަނި އެސްޓ އޯ 

 ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއް ނޫންކަން އެނގޭތ އާއި،
ސްޢޫލިއްޔަތުތަކަކ  އެއް ކަންތައްތަކެއްކަމަށް މި ސޭލްސް މެނޭޖަރ އަދި އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރގެ މަ

މާޗް  AMD/2018/52 (04-60މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު، އެސްޓ އޯގެ ނަންބަރު 
-60( އިޢުލާނުގައިވާ ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް، އެސްޓ އޯގެ ނަންބަރު 2018

AMD/2018/133 (10  ޭ2018މ) ިއިޢުލާނުގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާތ އާއ، 
ނޑައަޅަނ  އެ ސޭލްސް  އެސްޓ އޯ އިން ސޭލްސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު، މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ކަ
މެނޭޖަރެއް ބޭނުންވާ ޑިޕަރޓްމަންޓް / އައުޓްލެޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞ ލަށް ބަލައި، އެ ޑިޕަރޓްމަންޓް / 

ލެޓް ތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކަންކަމަށް ބަލައިގެންކަމަށާއި އެހެންކަމުން ގދ.ތިނަދޫ ފިހާރައިގެ އައުޓް
ނޑައަޅާފައިވާނ  އިސްވެދެންނެވުނު އުސޫލުގެތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށް،  ސޭލްސް މެނޭޖަރ ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަ

 ( ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި،2019މެއި  02) LA/123/2019/9-60އެ ކުންފުނ ގެ ނަންބަރު 



 

344 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެސްޓ އޯގައި ޢަމަލު ކުރާ އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ރިކުއެސްޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުން 
-60ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަތ އާއި އެސްޓ އޯގެ ނަންބަރު 

AMD/2018/52 (04  ް2018މާޗ)  ުއިޢުލާން ނޫން އެހެން އިޢުލާންތަކުގައިވެސް މަޤާމުގެ ޝަރުޠ
 ،ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި

( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި 2018މޭ  10) AMD/2018/133-60އެސްޓ އޯގެ ނަންބަރު 
ންޓަރވިއުގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވާއިރު، މިވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އި

ޝަކުވާގައި ބުނާ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ ދަރިފުޅާއި އިންޓަރވިއު  ،ލިބުނު ފަރާތަށްކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި
ޕެނަލްގައި ތިބި އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަކަން އެނގެންނެތަތ އާއި، މާކެޓިންގ މެނޭޖަރާއ 

ސް ގުޅުމެއް އޮންނަކަން އެނގެންނެތަތ އާއި، މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ ދަރިފުޅުގެ އެފަރާތްތަކާ އެއްވެ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާކަމަށް މި  ،ވަޒ ފާއާގުޅޭގޮތުން

 މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި،
ދޫ( ފިހާރައިގެ ރ ޖަނަލް ސޭލްސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ މަޤާމަށް )ގދ.ތިނަ  138އެސްޓ އޯ 

މުވައްޒަފަކު ނެގުމުގައި އެސްޓ އޯގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިނެތުމުންހޯދައިދ ފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފަ 

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

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008: ޤާނޫނުނަންބަރު  މ ގެއިތުރުން، .3
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ސަދަން  ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުގެ ރަސ ދުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  350 
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ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު،  2016ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކްގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، 
ދުވަހެއްގައި އެސްޓ އެލް އަށް ރަސ ދުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  17އޭޕްރ ލް އަދި މޭ މަހުގެ 

އެސްޓ އެލްގެ އާމްދަނ  ޖަމާކުރާ ، ސްއަށެއް( ރުފިޔާ)ދެލައްކަ ސާޅ ސްހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާ 246,958.00
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން އެނގޭތ  އަދި އެ ފައިސާ އެސްޓ އެލްގައި 

ސާ ފެންނަންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  އާއި، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ޑެއިލ  އޮޕަރޭޝަންސްތަކުން ލިބޭ ފައި
ދުވަހުން ދުވަހަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ރާވައި ހިންގުމަކ  
މަސްޢުލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ އެސްޓ އެލްގެ މެނޭޖަރ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް އެ ފައިސާއަްށ 

 ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަ ތަޙުޤ ޤުކޮށް، ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން، އެ މައްސަލާގައި ތުޙުމަތު ކުރެވޭ އެސްޓ އެލްގެ މެނޭޖަރ އެޑްމިން އެންޑް 
ފައިނޭންސްގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ދަޢުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާތ ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން 

 .ނިންމ އެވެ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 
 ށް ނިންމުނެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަ

)ދެލައްކަ ސާޅ ސްހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްއަށެއް( ރުފިޔާ،  246,958.00
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވުމާއި، އެ ފައިސާ އެ 

  ނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ތަނުގައި ފެންނަން

 ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އަލަށް ގޯއްޗެއް ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް  .1

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް އޭނާގެ މަންމަގެ 
ގޯތ ގެ ބަދަލުގައި ގޯއްޗެއް ދިނ  ސުނާމ  އެރި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގޯތިތަކުގެ މައްސަލަ އަތޮޅުއޮފ ހަށް ފޮނުވައި، 

އަތޮޅުއޮފ ހުން އަންގައިގެންކަމަށްވާތ  އެ ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އެމ ހުން ބޭނުން ތަނަކުން ގޯތި ދިނުމަށް 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އޭނާގެ މަގާމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒް 
މަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ރަށު ބޭނުންކޮށްގެން، ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަ

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓް ހޯދުމަށް ރަށުގެ އެކިއެކި 
ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގޯތި ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ 
އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބައެއް ގޯތިތައް ކުރިން އޮތް ތަންނޫން އެހެންތަންތަނަށް 

 .ބަދަލުކޮށްދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.ކޮރަޕް  ޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޖެހިޖެހިގެން އޮންނަ  ،ދެ ދަރިންނަށް ކުރިން ދެ ތަނަކުން ދ ފައިވާ ދެ ގޯއްޗެއް ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތެއްގެ  .2
 ވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަދަލުކޮށް ދ ފައި ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު ގޮތަށް އެއް ބްލޮކަކަށް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ދެ ކުދިންގެ 
ގޯތިތައް ބަދަލުކޮށްދ ފައިވަނ  އަތޮޅު އޮފ ހަށް ލިޔެގެން، އަތޮޅު އޮފ ހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ، ިމ 

ޤާނޫނު ، ޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުންމައްސަލާގައި ކޮރަ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. 

ލ.އިސްދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދ ފައިވާ ގޯތި ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން  .3
 ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

 09ކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ އަމިއްލަ ފަރާތަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަ
ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކައުންސިލަރ  ،ގައި ދިން ގޯތ2007ިޑިސެންބަރު 

އޮފ ހުގެ އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފ ހުގެ ލިޔުންތަކުންވެސް އަދި ލ.އަތޮޅު  ހުރިއިރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދ ފައިވާކަމެއް
އިސްވެދެންނެވުނު އަމިއްލަ  ,ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު، އަދި މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބެލިއިރު

ފަރާތުގެ ގޯތ ގެ ރަޖިސްޓަރ  ހަދައިދ ފައި ނުވާތ އާއެކު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13އެކުލެވިގެންވާކަމަކަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް ދ ފައިވާ ގޯތި ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން ތަނަކަށް  .4
 ބަދަލުކޮށްދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ދ ފައިވާ ގޯތި މި 
ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދ ފައިވަނ  ގޯތ ގެ ވެރި ފަރާތުން ގޯތި 

ފ ހުން ލ.އަތޮޅުއޮފ ހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަ ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ އޮ، ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން
އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފ ހަށް ފެންނަނަމަ އެ ގޯތިތައް ބަދަލުކޮށްދިނުން އެންމެރަނގަޅު ކަމަށް 
ބުނެފައިވުމުންކަމަށްވުމާއެކު، ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފ ހުން އެގޯތި ބަދަލުކޮށްދިން ދިނުމަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  އަމަލެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގޯތި ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން ތަނަކަށް ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް ދ ފައިވާ  .5
 ބަދަލުކޮށްދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިސްދޫގެ ދެއަވަށުން ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުން 
 2011މެއި  24 ބަދަލުކޮށްދިނުން އެންމެރަނގަޅުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާގޮތަށް ގޯތި 

ދުވަހު ބޭއްވި އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތ  އާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ 
ފަރާތުގެ ގޯތި ހިމެނޭތ އާއި، އަދި ބިންބިމާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް 
ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެސެޖަކުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާތ  އާއި، އެފަރާތުގެ ގޯތ ގެ 

ގައިކަމަށްވާތ ، މި  2011އޮކްޓޫބަރު  26ރަޖިސްޓަރ  ހަދައިދ ފައިވަނ  ކައުންސިލްތައް އުފެދުނުފަހުން 
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-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފާހަގަނުކުރެވޭތ  މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދޫ ރައްޔިތަކަށް ދ ފައިވާ ގޯތި ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން ތަނަކަށް ލ.އިސް  .6
 ބަދަލުކޮށްދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޑިސެންބަރު  09މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް 
ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކައުންސިލަރ ހުރިއިރު ލ.އިސްދޫ ، ގައި ދ ފައިވާ ގޯތ2007ި

އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދ ފައިވާކަމެއް އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފ ހުގެ ލިޔުންތަކުންވެސް އަދި ލ.އަތޮޅުއޮފ ހުގެ 
ސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެ ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެންނެތުމުންނާއި، އަދި މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބެލިއިރު އި

ގޯތ ގެ ރަޖިސްޓަރ  ހަދައިދ ފައިނުވާތ އާއެކު، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ފާހަގަނުކުރެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް ދ ފައިވާ ގޯތި ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން ތަނަކަށް  .7
 ބަދަލުކޮށްދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޑިސެންބަރު  09ގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް މި މައްސަލައި
ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކައުންސިލަރ ހުރިއިރު  ،ގައި ދިން ގޯތ2007ި

ލިޔުންތަކުންވެސް އަދި ލ.އަތޮޅުއޮފ ހުގެ  އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދ ފައިވާކަމެއް އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފ ހުގެ 
ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެންނެތުމުންނާއި، އަދި މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލިއިރު ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ 
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ގޯތ ގެ ރަޖިސްޓަރ  ހަދައިދ ފައިނުވާތ އާއެކު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13، ޤާނޫނު ނަންބަރު ފާޙަގަނުކުރެވޭތ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދ ފައިވާ ގޯތި ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު އެހެން ތަނަކަށް ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް  .8
 ބަދަލުކޮށްދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިސްދޫގެ ދެއަވަށުން ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުން 
 2011މެއި  24ތަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދިނުން އެންމެރަނގަޅުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާގޮ

ދުވަހު ބޭއްވި އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތ  އާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ 
ޔުމަށް ފަރާތުގެ ގޯތި ހިމެނޭތ އާއި، އަދި ބިންބިމާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުން ގެންދި

ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މެސެޖަކުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާތ ، މި 
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތ  

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

އެ ގޯތި ރަޖިސްޓަރ   ،ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު ގޯއްޗެއް ދ  .9
  ބުނާ މައްސަލަ.ކޮށްދ ފައިވާކަމަށް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް 
ރަޖިސްޓްރ ކޮށްދ ފައިވާ ގޯއްޗަކ  އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގޯތި ސުނާމ ގައި ހަލާކުވުމާގުޅިގެން އަލަށް އާބާދުވި 

މ ގައި ހަލާކުވި ގޯތި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ސަރަޙައްދަށް އެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްފައިވަނިކޮށް، ސުނާ
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ރަޖިސްޓްރ ކުރަން އެދިގެން، އޭރުގެ ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފ ހުން ރަޖިސްޓްރ ކޮށްދ ފައިވާ ގޯއްޗެއްކަން 
އަލަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ ގޯތި ސުނާމ ގައި ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެން އޭގެ ބަދަލުގައި 

އާބާދުވި ސަރަޙައްދުން އޭނާއަށް އެހެން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާތ އާއި، އަދި ސުނާމ ގައި ހަލާކުވި ގޯތ ގެ ރަޖިސްޓްރ  
މިހާރު އަލަށް އާބާދުވި ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތ ، ސުނާމ ގައި ހަލާކުވި ގޯތި އޭނާގެ ކިބައިން ވަކިވާނެކަމަށް 

ބުނާ ފަރާތުގެ ބައްޕައަށް އަންގާފައިވާތ ، އޭނާގެ އަތުން ވަކިކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ލ.އަތޮޅު އޮފ ހުން ޝަކުވާގައި 
އޭނާގެ ދޮށ  ދަރިފުޅަށް )ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް( ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނ  ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް 

އި އެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު(އާ 2002/1ނުބެލެވޭކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވޭނ  ގޯތި 
ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން، އެ ގޯއްޗަކަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅައި، ފޯމްތަކަށް މާކްސްދ ގެންކަމަށްވާއިރު، 

 ފަރާތަށް ލ.ކަލައިދޫއިން ގޯތި ދ ފައިވަނ ، އަދި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވަނ  ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނާ ޝަކުވާގައި ބުނާ
ޚިލާފަށް، އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން 

ޒު ފައިދާ ހޯދައިދިންކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ފާހަގަކުރެވިފައިވ ނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއި
އެކަށ ގެންވާ ހެއްކާ ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢ  ދައުވާއެއް ކުރެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައި ން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

 ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު ގޯއްޗެއް ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. .10

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް 
ދ ފައިވާކަން ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ އޮފ ހާއި ލ.އަތޮޅުއޮފ ހުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ޝަކުވާގައި 
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 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތަކަށް ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރަކު ގޯއްޗެއް ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. .11

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ދ ފައިވާ ގޯތި 
އެމައްސަލަ ރ.ކ ކޮމިޓ އަށް  އިދޫ ކައުންސިލަރުލ.އިސްދޫ ކަލަބަދަލުކޮށްދިނ  އޭރުއޮތް ރ.ކ.ކޮމިޓ ންކަމަށް 

ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، ރ.ކ ކޮމިޓ ން ނިންމ  އޭނާ ދިރިއުޅުމަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ ގޯތ ގެ ބަދަލުގައި ފަހުން އޭނާ 
ކުރިން އޭނާއަށް ދ ފައިވާ ގޯތ ގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް  ،ޖިފުޓި ޖަހައިގެން އުޅުނު ގޯތި

މަށާއި، ރ.ކ ކޮމިޓ ން އެކަން އެގޮތަށް ނިންމ  އޭނާއަކ  މަޔަކުވެސް އަދި ބަފަޔަކުވެސް ނެތް އެކަނި އުޅޭ ކަ
ފިރިހެނަކަށް ވެފައި އަދި އޭނާ އޭރު އުޅުނ  ލޯފަން އަންހެން ކުއްޖެއްވެސް ގޮވައިގެން ކަމަށްވުމާއިއެކު އަދި 

ރ.ކ ކޮމިޓ ން އެކަން ، ފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއިއޭނާއަށް ލިބުނު ގޯއްޗަށް ވަނަނުދ  އާންމު ރައްޔިތަކު ހި 
އެކަން އަތޮޅުއޮފ ހަށް ލިޔުމުން އެންގި ކަމަށާއި، އަދި  ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ކައުންސިލަރުއެގޮތަށް ނިންމުމުން 

އި އަތޮޅުއޮފ ހުން ފޮނުވި ގޯތި ބަދަލުކުރާ މ ހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ ނަން ހިމަނާފަ
އޮތްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ  މި މައްސަލާގައި، ޖިނާޢ  ދައުވާއެއް ކުރުމަށް 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13އެކަށ ގެންވާވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ( ވ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ވަނަ ނަންބަރުގައި  3)ހ(ގެ 
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 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރ ގެ ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 
ގައި ޕްރައިވެޓް  363"ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ހިތްފަސޭހަ ދިރިއުޅުން" ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލޭގެ ކޮށި ނަންބަރު 

ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުން  108ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކުރަމުންގެންދާ 
ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށް  ހައުސިންގ  02އޭގެތެރެއިން  ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބިފައިވަނިކޮށް 10ކަ

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ، ޤ ކޮށްއެޕާރޓްމަންޓު ތަރައް 01ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން މަތ  ފެންވަރުގެ 
ނޑައެޅުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުން  ދިރިއުޅުއްވުމަށް ޙާއްސަކުރެވޭ އެޕާރޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އަންގާފައިވާތ އާއި،

އްވުމަށް އެކެށޭނެ މަތ  ފެންވަރުގެ އެޕާރޓްމަންޓަކަށް އިސްވެދެންނެވުނު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅު
ހައުސިންގ  02އެޕާރޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި، އެ  01ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން  02

އިސައްަތ )ދެމިލިއަން ދު 2,295,753.29ޔުނިޓުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އަދި އިންޓ ރިއަރގެ މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ 
ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ ނަވާވ ސް ލާރި( ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރ  އޮްފ 

 ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާތ އާއި

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް، ކުރ ގެ ރައ  08އޭރު ހިނގަމުންދިޔަ ރިޔާސ  ދައުރު ނިމެން 
ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އިސްވެދެންނެވުނު އެޕާރޓްމަންޓު އެފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
އޮފ ހުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ސިޓ  ފޮނުވާފައިވަނ  ކުރިން ރެހެންދި 

ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ދަ އުލަތަށް ލިބިފައިވާ ފްލެޓު)ހައުސިންގ ޔުނިޓު(ތައް ދައުލަތުން ކަ
ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްމަޤާމުތަކުގައި ތިބި  ،ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުޞޫލްގެ ދަށުން

އެ އުޞޫލަކ  ދަޢުލަތް ޙިމާޔަތްކޮށް  ،ވެރިންނަށް ފްލެޓު ދ ފައިވާ އުޞޫލުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ގެ މުއްދަތުގައިނާއިބު ރައ ސްކަމު، ކުރ ގެ ނާއިބު ރައ ސް
 6އެޕާޓްމަންޓުގެ މަރާމާތަށް  2ދައުލަތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ރެހެންދި ފްލެޓުގެ 

އެޕާޓްމަންޓް  2އެ  ،ޚަރަދުކޮށްފައިވަނިކޮށް މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތުން
ކުޑަ އަގެއްގައި އެފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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ކުރިއަރުވައި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރިއަށް 
މަޤާމުގެ ، މަޤާމު ގެއްލި ،ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް 08ގެންދިޔަ ސިޔާސަތަކަށް ވާއިރު، ރިޔާސ  ދައުރު ނިމެން 

ދުވަސްތެރޭގައި ދުރުވާންޖެހޭ ފަރާތަކަށް އިސްވެދެންނެވުނު އުޞޫލާ ޙަވާލާދ   08އްޔަތު އަދާކުރުމުން މަސްޢޫލި
 ،ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ އެޕާރޓްމަންޓެއް 02ދައުލަތުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއްކޮށްގެން 

 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކ  ދައުލަތް ކުރިއެރުވުމާއި އިސްވެބުނެވުނު އުޞޫލާ ޙަވާލާދ  ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކުމަށް
 ނުވަތަ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުން ފަދަ މަންފާއެއް ދައުލަތަށް އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ބެލެން ނެތަތ އާއި،

ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ކުރ ގެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު  10އިސްވެދެންނެވުނު ، ސަރުކާރަށް ލިބުނު
ހައުސިންގ ޔުނިޓު ފިޔަވައި އެހެން ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ވިއްކާފައިވަނ   02ދިރިއުޅުއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ޢާއްމު ބ ލަމުގެ އުޞޫލުން ކަމަށްވާތ އާއި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅެމުންދިޔައ  އިސްވެދެންނެވުނު 
)ދޭއް( ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ  02ރެހެންދި ފްލެޓުން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ 

ހައުސިންގެ ޔުނިޓު )ފްލެޓު( ލިބުމުގެ  02އެޕާރޓްމަންޓެއްގައި ކަމަށްވުމުން އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް 
ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަކު ދިރިއުޅެވޭނެ ފެންވަރަށް، ދައުލަތުން ބޮޑެތި ، ފުރުޞަތު ލިބިދޭތ އާއި

ޚަރަދުތަކެއްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މަތ  ފެންވަރުގެ އެޕާރޓްމެންޓެއް، ތަނާ އެކަށ ގެންނުވާވަރުގެ ކުޑަ އަގެއްގައި 
ކުރ ގެ ނާއިބު ރައ ސަށް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން އެ ނިންމުމަކ  ކުރ ގެ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަްށ 

 ށްވާތ އާއި،ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް އޮތް ނިންމުމެއް ކަމަ

އެހެންނަމަވެސް، އިސްވެދެންނެވުނު ރެހެންދި ފްލެޓްގެ ދެ ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ 
އެޕާރޓްމަންޓު ކުރ ގެ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އަދި މިހާތަނަށް  ،ންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އަންގާފައިވ ނަމަވެސްއޮފ ހުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެ
މި ކުރ ގެ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ނަމަށް އިސްވެދެންނެވުނު އެޕާރޓްމަންޓު ބަދަލުކޮށްފައިނުވާތ  
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ޖާއިޒު ފައިދާ ނާ، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް  ،މައްސަލަ ބެލުމުގައި
މި މައްސަލައަކ  ޖިނާޢ  ދަޢުވާ  ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެކި ލިބިފައިނުވާތ ،

މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާ މައްސަލައެއްކަމުން
އި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2/2000

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

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕް -)އެންޓި  13/2008: ޤާނޫނުނަންބަރު މ ގެއިތުރުން، .1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގައި ކުރ ގެ  1991މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މިލ ނާ ގޯއްޗަށް 
ނޑާދ ފައިވާ  އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗަށްވުރެ ދެގުނައަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ގދ.އަތޮޅު  2500އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރ ން ކަ

އޮފ ހުން އެ ގޯތ ގެ ރަޖިސްޓްރ  ހަދައިދ ފައިވ ނަމަވެސް، މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެ ގޯތ ގެ މިްނ 
ޖިސްޓްރ ތަކުގެ ގޯތ ގެ މިން އިތުރުކޮށް ހަދައިދ ފައިވާ ރަ ،އިތުރުކޮށްދ ފައިވަނ  ކ އްވެގެންކަން ސާފުނުވާތ އާއި

ކޮޕ ތައް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ އާއި، ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވަނ  ރަޖިސްޓްރ  ނަކަލުކުރާ ފޮތުގެ ކޮޕ ތަކެއްކަމާިއ، 
އޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާތ އާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން މިލ ނާ ގޯތ ގެ މިން އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި 

ވާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވުނުކަމުގައިވ ނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިސްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ -އެންޓި ،ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކި ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭތ އާއި

ރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން އެންގުމުގައިވާ ގޮތަށް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިނިސްޓް

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  1991ކުރ ގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރ ން 
ނޑައިދިން  އަކަފޫޓުގެ ގޯތި، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  2500ރައްޔިތަކަށް ކަ

ސްޓަރ  އަކަފޫޓަށް ބޮޑުކޮށް އެ ގޯތ ގެ ރަޖި 5000ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 .ހަދައިދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ސިޓ  ފޮނުވައި މިލ ނާ ގޯތ ގެ އިމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާތ އާއި، އަދި 
އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތ  ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢ  ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ  08މި މައްސަލައަކ  

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަށް ނުވާތ އާއި، މަދަނ  ގޮތުން ބަލާއިރު ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތަތ މައްސަލައަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 
 ނިންމ އެވެ.

ނޑުގައި ވާށާފާރުރާނާ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މަނިކު ފުޓުބޯޅަ ދަ
ފެންސް ޖެހުމާއި ގޭޓް އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޕްރައިވެޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި  16ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 
)އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅ ސް ހަތް ރުފިޔާ އައްޑިހަ ފަސްލާރި( ރުފިޔާ  194,947.85

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތ އާއި، މި އެއްބަސްވުން އުވާލިއިރު، އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 
)އެއްލައް  154,613.59ފައިވާ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވަނ  ދ 

 40,334.26ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ނުވަ ލާރި( ކަމަށްވާއިރު، ބާކ ވާ 
ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް )ސާޅ ސްހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރ ސް ހަތަރު ރުފިޔާ ސައްބ ސް ލާރި( އަކ  އައްޑޫ

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށްވާތ އާއި، މިފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، އެ އިދާރާގެ 
( ކައުންސިލްގެ ނިންމުމުން ނިންމައިގެން ެއ 2018އޮކްޓޯބަރ  09) AA(3)/2018/173-426ނަންބަރު 

އާއި، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަން އެނގޭތ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ބެލެވެންނެތަތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)ހ( ގެ )

 އައްޑޫ ސިޓ  ހިތަދޫ މަނިކު ބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރާނައި ފެންސް ޖަހައި ގޭޓް 
 ވަނަ އަހަރު ހަވާލު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ  2014ހަރުކުރުމަށްޓަކައި 

 ގައި އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާއިރު، އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓްގެ ގޮތު 
 )ސާޅ ސްހާސް ތިންސަތޭކަ  0040,334.ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އިތުރަށް ދ ފައިވާ 

 ތިރ ސް ހަތަރެއް( ރުފިޔާ އެފަރާތުން ހޯދާފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި މި ފައިސާ
 .އެފަރާތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މަ  އްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ  2015އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް 
 1( ރިޕޯޓުގެ 2016ފެބްރުއަރ   27) COM-2018-1(D)އަހަރުގެ ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު 

އިދާރާގެ ބޭނުންތަކަށްކަން  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނ  ޚަރަދު ކޯޑުތަކަށް ވައްދައިގެން، އެ 
އެނގޭތ އާއި، މިއ  ޤާނޫނ  ގޮތުން ހުރި ފުށުއެރުންތަކެއްގެ ސަބަބުން އުފެދިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއްކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފާހަގަކުރެވޭތ 
ދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަ 1)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ނަމުގައި އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 
 ސާ،ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނ  ފައި 2015އިދާރާއިން 

 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް 
ގެ  2015ޑިސެމްބަރު  31އެކައުންޓްތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން 

 ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް 
 އަން ދެލައްކަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް )ސާދަމިލި 0014,278,514.ޖަމާކުރަންޖެހޭ 

 ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  2016ޑިސެމްބަރު  31ފައްސަތޭކަ ސާދަ( ރުފިޔާ 
)އަށްމިލިއަން  008,736,753.ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ބަހައްޓައި، އޭގެ ތެރެއިން 

ހަތްލައްކަ ތިރ ސް ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިނެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް 
 .މައްސަލަ ނަގައި ޚަރަދު ކޯޑްތަކަށް ވައްދާފައިވާކަމަށް ބުނާ
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ނޑުގެ މަސައްކަތާއި، މަނިކު  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ
ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތަކ  ވަކި ދެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްކަން 

)އަށްޑިހަފަސްހާސް  85,453.80ގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ އެނގޭތ އާއި، މި ދެމަސައްކަތުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ 
ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި( ރުފިޔާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދައިގެން އައްޑޫސިޓ  
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތ އާއި، ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނ  ކޮށްފައިވާ 

އް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހުކަން އެނގޭތ އާއި، މި ދެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދިނުމުގައި މަސައްކަތްތަ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތ 

އިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ( ވަނަ ނަންބަރުގ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެ 
)އަށްޑިހަފަސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ  0085,454.ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން 

 .ފަންސާސް ހަތަރެއް( ރުފިޔާ ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޙަވާލުކުރެވުނު  ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން  ށ.މިލަންދޫ 
އެކަން ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދ ފައިވާ ކަމަށާއި،  ޕެކް( 2މެނޫ ) 2ފަރާތުން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

 ގައި ފޮނުވި  2019ޖަނަވަރ   09އެޑިއުކޭޝަނުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން  ކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް
)އެކާޅ ސް( ގެ ރޭޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް  41/-ދަރިވަރަކަށް  ސިޓ ން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެ ސިޓ ގައި

 ކަމަށްވާތ  ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގުމާ އޭރުޕެކްގެ އަގު  2މެނޫގެ  2އެއ   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 
ގުޅައި ހަމަ އެގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދަންވ ތޯ  ށްރަޙަވާލުވެހުރި އެ މިނިސްޓްރ ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަ 

 ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އޭނާ ބުނުމުން އެގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައ ކަމަށް  ސުވާލުކުރުމުން ސިޓ ގައިވާ ގޮތަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ މެނޫތަކުގެ  ދޫ ސްކޫލުން ބުނާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ދުވާލަކުމިލަން ދެވޭނ  ކަ

 ޕެކްގެ ނާސްތާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރ ން ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވި އެކަމާގުޅޭ ތެރެއިން އެކުއްޖަކު އިޚުތިޔާރުކުރާ އެއް
 ރ ން ބުނެފައިވާތ އާއި،އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނޭ ކަމަށް އެ މިނިސްޓް

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް އެ  ދަރިވަރުންނަށް، މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާގޮތުން
 މިނިސްޓްރ ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ހަތަރެއް( މެނޫސެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެ) 4 މިނިސްޓްރ ން

" ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އުސޫލް  ހެނދުނުގެސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް "
ން ނާސްތާ ދޭނަމަ ކުދިންނަށް ޗޮއިސް އޮންނަގޮތަށް  2  ނުވަތަ 1ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، މެނޫސެޓް  16ގެ 
މަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ. އެ ހަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މެނޫގެ ތަކެތި ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭގޮތަށް )ދޭއް( މެނޫ ނުވަތަ 2

. މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހެިޅ 3މެނޫސެޓްގެ ތެރެއިން  )ހަތަރެއް( 4މިނިސްޓްރ ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ޙަވާލުކުރެވުނު  އަށެވެ. މި މަސައްކަތް 2އާއި މެނޫސެޓް  1ހުށަހަޅާފައިވަނ  މެނޫސެޓް  ދެފަރާތުންވެސް އަގު
)އަށާރަ( ރުފިޔާއެވެ. މެނޫސެޓް  18/-ކުއްޖަކަށް( ) ފައިވާ އަގަކ  މެނޫއަކަށް އަށް ހުށަހަޅާ  1ފަރާތުން މެނޫސެޓް 

ރުފިޔާއެވެ. މިކަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ތޭވ ސް() 23/-  މެނޫއަކަށް )ކުއްޖަކަށް( އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ  2

މަށް ކޮންޓްރެކްޓް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނު ށ.މިލަންދޫ 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން  އުޞޫލުން އެ

ނޑައެޅި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓަށްވުރެ  ކަ
ޚަރަދުކުރަން ޖެހިފައިވާތ ، މި މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  އިތުރަށް
 މަންފާއެއް ލިބޭގޮތަށް ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބަލައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށް  ނާޖާއިޒު

 ނާ މައްސަލަ.ބު
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ކުދިންނާ ސުވާލުކޮށް، ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ހުރިހާ  ގޮތެއްކަމަށް އެ މިނިސްޓްރ ން ބުނަނ ، ކޮންމެ
ކުއްޖަކަށް އެ ކުއްޖަކު  އެކުއްޖަކު ބޭނުންވަނ  ކޮން މެނޫއެއްތޯ ބަލައި، ކުދިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ހަފުތާއަށް

ތައްޔާރުކުރަނ އެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު  )އެކެއް( ޕެކް 1ބޭނުންވާ މެނޫއަކުން 
މި މަސައްކަތް  )އެކެއް( ޕެކް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރ ން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، 1ހަމަޖައްސާފައިވަނ   ދޭގޮތަށް

)އަށާރަ(  18/-ގެ މެނޫއަކަށް ހުށަހެޅި  1ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  މެނޫސެޓް 
)އެކާޅ ސް( ރުފިޔާ  41/-ޔާއާއެކު ޖުމުލަ )ތޭވ ސް( ރުފި  23/-ހުށަހެޅި  ގެ މެނޫއަކަށް 2ރުފިޔާއާއި މެނޫސެޓް 

ދޭއް( ޕެކް ) 2 ހަފުތާ ވަންދެން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 2ކުއްޖަކަށް ދޭގޮތަށް ކަމަށްވާތ ، އެގޮތަށް  ކޮންމެ
  ކުރިން  ދިމާވެފައިވަނ ،  ބުނެއެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ތައްޔާރުކޮށްގެން ކުދިންނަށް ދ ފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރ ން 

-22    ނަންބަރު  ފޮނުވި  ގައި  2019  ޖަނަވަރ  09މިނިސްޓްރ ން   އެ  ފަދައިން  ވާބުނެފައި
PU/GS-60/2019/2  ިއެކާޅ ސް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ) 41/-ސިޓ ގައ

 .އެވެސްޓްރ ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއެ ސިޓ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  އެ މިނި އަންގާފައިވާތ އެވެ.
މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލެއްވޭތޯއާއި މިބިޑްގެ  އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރ ގެ ނުވަތަ މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބަލައި ދިނުމަށް ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި
ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާމެދު މި  2ވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެދިފައިވެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ޙަ

ގެ ރމިކަން ހިނގާފައިވަނ  އެ މިނިސްޓްރ ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަ ކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް އެދިފައިވެއެވެ.
ގެއްލުންތަކަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުން ލިބޭ  އިހުމާލުން ކަމަށް ފެންނާތ އާއި، ދައުލަތުގެ އޮފ ސްތަކުގެ

ށ( ގައި ) ވަނަ މާއްދާގެ 12.10އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފުން ޒިންމާ
އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފައާއެކު ކަނޑައަޅާ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރ  

 ތުން ހޯދުމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކަށް ފައިސާއަ ގެ އޭނާއުސޫލެއްގެ މަތިން 
މަތިން ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް  ދެއްކުމުގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއާއި އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ 
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-)އެންޓި 2008/13 މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވައި  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ

ނޑައަޅައި،   ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބ ލަން )ނުވަތަ އަންދާސ ހިސާބު(  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގައި އެ ބ ލަމަކާބެހޭ
މުއްދަތު  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ 10.43ގެ  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ހުށަހެޅުމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  10.38ގެ  10ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 
 )ހަތަރެއް( 4)އެކެއް( ހަފުތާއާއި  1އިޢުލާންތަކުގައި ބ ލަން ހުށަހެޅުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، ޢާންމުކޮށް ކުރެވޭ

ވަނަ  10.43ގެ  10ގަވާއިދުގެ ބާބު  މެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ހަފުތާއާ ދެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޅ.ނައިފަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައި 1މާއްދާގެ )ބ( ގެ 

ޢުލާނުގައިވާގޮތުން މަޢުލޫމާތު އިކޮށްފައިވާ ގައި  2019ޖޫން  16ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން  ދޫކުރުމަށް
ކަމަށްވުމާއި، ދައުލަތުގެ  ބާއްވާ ތާރ ޚާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ދ ފައިވަނ  އެންމެ ދުވަހެއް ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

ދޭންވާނ  ދޭންވާނ  ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނ  ނުވަތަ ކުއްޔަށް  މުދަލެއް )ބިންބިމާއި ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް(
ގެ  11ގަވާއިދުގެ ބާބު   އެ  ގޮތުގެމަތިންކަމަށް  ވަނަ ބާބުގައިވާ 10މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ
މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަްށ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، ޅ.ނައިފަރު ލޯކަލް   ގައި  ރ()  މާއްދާގެ   ވަނަ 11.07

 އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އިވާކޮށްފަ ގައި 2019ޖޫން  16ދޫކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން 
ޅ.ނައިފަރު ޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުރި  ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން އެކަން

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދަންނަވައި 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ޝަނުގެކޮމި

ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކައުންސިލުން  ޅ.ނައިފަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނައިފަރު
ކުރިއަށް  ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބ ލަމުގެ ކަންކަން ވަނަ  02

  މައްސަލަ.ގެންގޮސްފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ގދ.ވާދޫ ބްރާންޗުގެ ސްޓޭޝަން 
ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނ ގެ އިޢުލާނަކ  އެ ކުންފުނ ގެ  ފަހުއިޢުލާންކުރުމަށް

 ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ނޫން ކަމާއި، އެއ ، އެ ކުންފުނ ގެ ހއ.ބާރަށު ގދ.ވާދޫ ބްރާންޗަށް މުވައްޒަފުން
އިޢުލާނެކެވެ. ފެނަކަ  ން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ޓެކްނ ޝަނު 2ބްރާންޗަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކާއި 

ފަހަރު  2މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ގދ.ވާދޫ ބްރާންޗުގެ ސްޓޭޝަން
އިޢުލާން ކަމާއި،  ގައި ކޮށްފައިވާ 2019އެޕްރ ލް  15ފުރަތަމަ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކ   އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި،

ކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަރުޠު ހަމަވާ  2019އެޕްރ ލް  21އެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރ ޚަކ  
އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ  ގައި އަލުން  2019އެޕްރ ލް  22ކުރިމަތިލާފައިނުވާތ ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް  ފަރާތެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ  އިޢުލާނުގައި 2ޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަމާއި، މި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ  އިޢުލާން  2ކަމާއި، މި 
ނެތްކަމާއި، މި މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ  މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް

ފަރާތުން   ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއިޢުލާނުގައި މުސާރައިގެ ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ފަހުން ކުރި
 އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކ  އެހެން ބުނެފައިވާއިރު، އެގޮތަށް އެފަރާތަށް ފެނިފައިއެވަނ ، ޝަކުވާގައި

މަޤާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާިއ  މަޤާމުތަކަކަށް މ ހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށްވެފައި އެ 
 ކަމުގައި ފެންނާތ އާއި، މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅ  ކޮން ފަރާތަކުންކަން އެނގެން ނެތަތ   އް ކުޑަކަމަށްވާތ އެލަވަންސްތަ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު، މިމައްސަލައަކ 
ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކުށެއް އެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ 1)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކަ

ހޯދުމަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ގދ.ވާދޫ ބްރާންޗަށް ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރެއް 
ވަޒ ފާ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް

  މައްސަލަ.ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް 

359 

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން  ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
ފަންސާސް( ) 50/-އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދަރިވަރަކަށް ދުވާލަކަށް  އެކަމަށް އެދި އެންމެކުޑަ

)ހަތާވ ސް(  27/-ކުއްޖަކަށް ދުވާލަކަށް  ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ރުފިޔާ 

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
ބަޔަކާ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް 

 ބުނާ  ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށްޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ން ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އެންމެ ބޮޑުވެގެން  ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް
ބުނެފައިވާތ ، އެކަމާ ގުޅިގެން  ހެޅި ފަރާތުން)ފަންސަވ ސް( ރުފިޔާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަ 25/-ދުވާލަކަށް  ކުއްޖަކަށް

ސާފުކުރުމުން އެ މިނިސްޓްރ ން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވަނ ، ކުއްޖަކަށް  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު
މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ފަންސަވ ސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް އަގުތައް ހަމަޖެއްސޭތޯ) 25/- ދުވާލަކަށް

ފިކްސްޑް އަގެއް ނޫން ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތަށް ބައެްއ  ސްކޫލްތަކަށް އަންގާފައިވާނޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއ 
ވާހަކަދައްކައިގެން އަގު  މާބޮޑެތި އަގުތައް ހުށަހަޅާފައި ހުންނާތ  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ ރަށްރަށުން އެއަށްވުރެ

 25/-ކުޑަކުރާއިރު ބައެއްފަހަރު ކުއްޖަކަށް ދުވާލަކަށް  ކުޑަކޮށްފައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އަގު
ބޮޑުނުވާގޮތަށް އެ  )ތިރ ސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ 30/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށް،  )ފަންސަވ ސް(

ވާލަކަށް އެގޮތުން ކުނަހަންދޫ ސްކޫލަށް ކުއްޖަކަށް ދު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދ ފައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި،
 ރޭޓުން އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ހުއްދަ ދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތ   )ހަތާވ ސް( ރުފިޔާގެ 27/-

ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި  2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކު  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ 1)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކަ

 މައްސަލަ.

ނޑުގެ ވަށައި ފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް  އި ނައިވާދޫ ފަރާތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ހދ.ނައިވާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ
ވެފައިވާ ހޯދައި ދިނުމަށް  ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކ  ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް

ބުނެފައިފައި ވ ނަމަވެސް، އެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުގައި  އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް  ލިޔެފައިވާއިރު، އޮޅުންތަކެއް ހުރިނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމަކ  ފުރިހަމަ  ތަރުތ ބު ނަންބަރު 

އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ   މުގައި މައްސަލައެއްބެލެވޭތ ، އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލު
ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އަގުހެޔޮ އަދި ކުރުމުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް އަންދާސ ހިސާބު

މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ، ނެތުމުން އިހުށަހެޅިފަ ފަރާތާކަން އެނގެން އޮތުމާއި، އިވެލުއޭޝަނާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް

ނޑުގައި ވަށާފާރު ރާނައި ފެންސްޖެހުމުގެ   ހދ.ނައިވާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި 

މިއ   އިވާ ކަމަށާއި،ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބައިތައް އުނިކޮށްފަ
ލިޔެކިޔުމަށް  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދައުލަތުގެ

  މައްސަލަ.ބުނާ އުނިއިތުރުގެނެސް އޮޅުވާލައިގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި،މައްސަލައެ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މިމައްސަލަ   އްކަމަށް ކަ

 އެވެ.ނިންމ 
މަސައްކަތުގެ އަންދާސ   ހދ.ނައިވާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށައި ފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ އަދި، 

އޮންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން  ހިސާބާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވިއިރު، އިޢުލާނާއެކު
މަޢުލޫމާތު  ހިސާބުތަކަށް މާރކްސް ދ ފައިވަނ ،އެހެންކަމުން ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސ   އެނގެން ނެތްކަމާއި

 3ކޮމެޓ  އެކުލެވިގެންވާނ  ޗެއަރޕާރސަންއާއެކު  ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށްކަމަށް ބުނެވެން ނެތްކަމާއި ބިޑު 
 އަދަދަކަށް ކަމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާއިރު، މި އަންދާސ   މ ހުންނާ ދެމެދުގެ 7މ ހުންނާ 

ފަހަރު  3ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ފަރާތްކަމާއި މި މަސައްކަތް 2ތައް އިވެލުއޭޓުކުރި ކޮމެޓ ގައި ހިމެނެނ  ހިސާބު
އެއ  ކުރ ގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ކުރި އިޢުލާނެއްކަން އެނގެންނެތަތ ،  އިޢުލާން ކުރިއިރު އެންމެ ފަހުގެ އިޢުލާނުން 

 އެވެ.ދެންނެވ  ރުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިއޮތްތަނުގައި މިކަންކަން އިސްލާޙުކު ކުރިއަށް

ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނަ  2016ޖޫން  05މަސްޖިދުލްއ މާނ   ގދ.ފިޔޯރ ގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ
ވޭޖުގެ ދަށުން  ގެންދިޔުމަށާއި އެ މިސްކިތަށް ދާއިމ  އިމާމަކު ހަމަޖެހެންދެން އިޢުލާންކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން 

މަސައްކަތުމ ހުން ނެގުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް  3އިމާމަކު ނެގުމަށާއި، އޭގެ އިތުރަށް ވޭޖުގެ ދަށުން 
އެކަމަށް  ފޮނުވި މެސެޖާ ގުޅިގެން އިމާމަކު ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރުމުން ގައި 2016ޖޫން  13އެފެއާޒުން 

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  ފިޔޯރ  ކައުންސިލްގެ  އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަދ ފައިނުވާތ  އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ
ކަމަށްވާތ ،  ހުށަހެޅ  އެންމެ ފަރާތަކުން  އޭގެފަހުން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި،

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ އަށް " އެއްބަސްވުން  ވަގުތ  މުވައްޒަފުންގެ ވަޒ ފާގެ " އެފަރާތާއެކު 
މިސްކިތަކަށްވެފައި ެއ  ކަމަށާއި، އެ މިސްކިތަކ  އޭރު މ ހުން ނޫޅޭ އެކަހެރި ސަރަޙައްދެއްގައި ހުރި ފޮނުވ 

މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާތ އާއި އެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނ    ނަގާ މުވައްޒަފުންނަކ  ވޭޖުގެ އުސޫލުން ނަގާމިސްކިތަށް

ވަގުތ   ޖުލައި ނުވަތަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި 2018ގދ.ފިޔޯރ  މިސްކިތަށް 
ފެންނަން  މަސައްކަތުމ ހުން ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އާންމުންނަށް  02މުދިމަކާއި 

 ބުނާ  ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށްހުންނާނެހެން އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ކޮ 
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނެތި ކަމަށްވާތ  އެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މ ހުންގެ ވަޒ ފާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ސަލާމެއް ޗުއްޓިއެއް
މ ހަކު  3އެކަމަށް އެއްބަސްވި   އާދޭސްކޮށްގެންބޭނުންނުވުމުން، އެކި މ ސްމ ހުންގެ ގާތަށް ގޮސް ވާހަކަދައްކައި

 މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހެންދެން ވޭޖުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެ ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސައި އެ މިސްކިތަށް ދާއިމ 
މަށް މިނިސްޓްރ އަށް ފޮނުވ ކަ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އިސްލާމިކް" މުވައްޒަފުންގެ ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުން ވަގުތ  "

ރިކަން އެނގެން މަސައްކަތު މ ހުން ހޯދަން އިޢުލާންކުވާތ އާއި ބުނެފައި  ގދ.ފިޔޯރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
އިދާރާއަށް  އިޢުލާންކޮށްގެން އިމާމަކު ހޯދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ ން ފިޔޯރ  ކައުންސިލްގެ  ނެތުމުންނާއި

ކޮންޓްރެކްޓް " ،އަންގާފައިނުވާ ކަމާއި އިޢުލާންކުރަންއަންގާފައިވާއިރު، މަސައްކަތު މ ހުން ހޯދުމަށް 
ސިވިލް  ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޯދުމާއި މ ހުން ހޮވުމާއި ވަޒ ފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ   ގެ ދަށުން" އެމްޕްލޯއިމަންޓް

 ސޫލުންކަމަށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އު ސަރވިސްގެ ދާއިމ  ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޯދުމާއި މ ހުން ހޮވުމާއި ވަޒ ފާ
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވޭޖް  108ގެ " 2014 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު"

އިދާރާގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ  ކޮމިޓ ން  އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ނަގާނެގޮތް ކަނޑައަޅާނ  އެ
 އެހެންކަމުން، މިސްކިތު މަސައްކަތު މ ހުންގެ ވަޒ ފާތަކަށް  އާއިވާތ ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި

އިޢުލާންކޮށްގެން އެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން  އިޢުލާންނުކޮށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން މ ހުން ނަގާފައިވަނ  
 ފާތަކަށް މ ހުންއަންގާފައިނުވުމާއި، ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން ވަޒ  ނެގުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ ން 

ގައި ކަނޑައެޅިގެްނ " 2014 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު" ނަގާއިރު އިޢުލާންކޮށްގެން މ ހުން ނެގުމަށް
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުން ކަމަށް ބެލެވޭތ ،

ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގ1ެ)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ގެ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(
 އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

އިޢުލާންނުކޮށް ނަމަވެސް، އެގޮތަށް  އަދި، ގދ.ފިޔޯރ  މަސްޖިދުލްއ މާނ އަށް މަސައްކަތު މ ހަކު ނަގާފައިވަނ 
ކޮމިޓ ން އެގޮތަށް ނިންމައިގެން ކަމެއް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން  އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ އެކަން ކޮށްފައިވަނ  
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އެޗް.އާރު.އެމް.ޑ   މ ގެފަހުން ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ނަގާއިރު  އެނގެންނެތަތ ،
ށާއި، ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ނަގާއިރު އެކަން ކުރުމަ ކޮމިޓ އަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ކޮމިޓ ން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިން 

 ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތ  އިޢުލާންކޮށްގެންގެން ނޫނ  އެއްވެސް އިޢުލާންނުކޮށް މ ހުން ނެގުމަކ 
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގައި  ވަޒ ފާއަކަށް މ ހުން ނުނެގުމަށް ގދ.ފިޔޯރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި މިނިސްޓްރ 

 ވެސް ދެންނެވ އެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް  އަދި މިކަން ސިވިލް ސަރވިސް އެވެ.ނެވ ދެން

" ކޮންޑިޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް" ށް ދ ފައިވާމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަ ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ  އިން 
ގެރެންޓ އެއް ހުށަހަޅަންވާނެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކް 30ސިޓ ގައި، އިދާރ  މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް 

ފައިނޭންސް ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ  މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ގައި ބޭންކުން އެފަރާތުންކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، 
 ގެރެންޓ އެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއްވެސް ނަމަވެސް ބޭންކްޔަޤ ންކަން ދ ފައިވ 

ސިޓ އަކ  ޕޮލްކޯގެ ބޯޑާއި " އެވޯޑް ކޮންޑިޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓް" އެކުންފުންޏަށް ދ ފައިވާ ވާތ އާއިހިމަނާފައިނު
ނިންމުމެއްވެސް ނެތި ދ ފައިވާ ސިޓ އެއް ކަމާއި، އެކުންފުންޏާއެކު  މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި އަދި އެ ބޯޑުގެ

ގެރެންޓ އެްއ  އަށްވެސް ބޭންކްމުޢާމަލާތްތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމުމާ ހަމަ ކުރެވިފައިވާ 
 މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި، އެކުންފުނިން ދ ފައިނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން 

އެ  ދުވަސްވެފައިވާތ ، 30ސިޓ ގައި، ބޭންކް ގެރެންޓ އެއް ހުށަހެޅުމަށް " އެވޯޑް ކޮންޑިޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓް"
ބާޠިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޕޮލްކޯއަށް ލިބޭނެކަމަށް " ކޮންޑިޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް " އިވާމުއްދަތު ހަމަވުމުން ދ ފަ

 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ބެލެވޭތ ، މި މައްސަލާގައި
( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ދާގެވަނަ މާއް  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މިމައްސަލަ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.

ކުރުމަށް  ގައި ޢިމާރާތް 2ބްލޫސް ހައުސިންގ ސްކ މްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 
 ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ސިޓ  ފްލެޓް މަޝްރޫޢަށް  300ހަމަޖެހިފައިވާ 

ސެޕްޓެންބަރު  13އިން " ޕޮލިސް ކޯޕްރޭޓިވް ސޮސައިޓ  )ޕޮލްކޯ(" ފޮނުވުމަށް
  މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2018

 ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ސިޓ  ފޮނުވުމަށްފަހު ޕޮލްކޯގެ ބޯޑުގައި ޕްރޮޕޯސަލް 
 އިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މި އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރިކަން ހުށަހަޅާފަ

 އެންގުމެއްނެތި، ކުއްލި ގޮތަކަށް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ސިޓ  
 ގައި ޕޮލްކޯއިން އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ  2018ޖަނަވަރ   09ފޮނުވުމަށް 

 ންގެ ބްލޫސް ހައުސިންގކަމަށާއި، އަދި )ޕޮލްކޯ( ގެ އެދުމުގެ މަތިން ފުލުހު
 361ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނުނިމިވާ  1ސްކ މްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 

 އެ  އުޞޫލުން  ފައިނޭންސް ބޭސްޑް  ކޮންޓްރެކްޓަރ %100މަސައްކަތަށް  ފްލެޓްގެ
ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ސަޕްލައިސް ޕްރޮކިއޯކޮށް ރާއްޖެ  ޕްރޮޖެކްޓް

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްއާ  ގެނެސްދިނުމަށް
ގައި ޕޮލްކޯއިން އެކުންފުންޏަށް ކޮންޑިޝަނަލް  2018ޑިސެންބަރު  25ގުޅިގެން 

ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސް ކޮށްދެވޭނެ  އޮފަރ ލެޓަރއެއް
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ގުޅިގެން ބޭންކުން  ކޮންފަރމޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމާ ކަމަށް ބޭންކުގެ
  އެ   ކުރިން  ވަނިކޮށް  އަންގާފައި  ޕޮލްކޯއަށް  ދ ފައިވާކަން  ކޮންފަރމޭޝަން

  ޙަވާލުކުރުމަށް   މަސައްކަތް  އެ  ކުންފުންޏާ  ކުރި  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
  މައްސަލަ.ބުނާ  ކަމަށް  ނިންމާފައިވާ

ހަމައެކަނި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ނޫންކަމާއި، ކުއްޔަށް  ބަލާފައިވަނ ތިލަފުށ ގެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި 
ކުލި  އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކެއްކަމުން، އަހަރުން އަހަރަށް  25 ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަކ 

މެފަހުން ކުންފުނިން އެނގޭތ އާއި، އެން ބޮޑުކުރަމުން ގެންދާގޮތަށް ކުއްޔަށް ދ ފައިވާކަން އެގްރ މަންޓްތަކުން 
 ހުށަހަޅާފައިވ ނަމަވެސް، ކުރިން ދ ފައިވާ ބިންތައް އެ އަގުގައި ދ ފައިނުވުމަކ   ހުޅުވާލި ބިންތަކަށް އަގުބޮޑުކޮށް 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  (1ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން  ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ގްރޭޓަރ މާލެ
 މައްސަލަ. ކަމަށް ބުނާ އް ހިންގާފައިވާލޓޑގައި ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަ

364 

މަސައްކަތަށް އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި  ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލުގެ ކަރަންޓް ވައިރިންގ މަރާމާތު ކުރުމުގެ 
 ދެފަރާތެއް ހިމެނުނު ނަމަވެސް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ވާދަވެރި  ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގުޅުންހުރި

ކްލޯޒް ރިލޭޓިވްއަކަށް ނުބެލެވޭ  ތެރެއިންކަން އެނގެން އޮތުމާއި އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަކ ،ބ ލަމެއްގެ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ފަރާތެއްކަން އެނގޭތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު

  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ 
ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކަރަންޓްވައިރު  ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލާއި ކްލާސްރޫމާއި ކޮމްޕިއުޓަރލެބްގެ
ކާމިޔާބުކުރ  އެ  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން މި މައްސައްކަތް

ކަމަށާއި، މަސައްކަތް  ވައްޒަފަކާ ޢާއިލ ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއްއިދާރާގެ މު 
އެ މުވައްޒަފު ކަމަށް  ތް ކޮށްފައިވަނ  ޙަވާލުކުރި ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެ މަސައްކަ

  މައްސަލަ.ބުނާ
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ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް އިން ގައި އެ އިދާރާ 2019އެޕްރ ލް  21 ދ.ބަ
ޕިކަޕަކ   އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، ބޭނުންވާ  376/376/2019/16(IUL) ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ޕިކަޕަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި މައިލޭޖަކ   ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރ ޚެއްގައި އުފެއްދި  2016

ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަ އިދާރާއިން  ށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް އެ ދ.ބަ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  376/376/2019/16(IUL)  ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

ކަރުދާހުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް  ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކިލޯމ ޓަރކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  ޕިކަޕްގެ ކޮލިޓ  ވަކި )ފަނަރަހާސް( 15000ގިނަވެގެން 
ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ދ.ބަ  ތ އާއިބުނެފައިވާ މިންގަ

 4ގެ " މުގެ ގަވާއިދުއިންޖ ނުލ  އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރ  ކުރު އެއްގަމުގައި ދުއްވާ" ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ
ހަތަރެއް( ޓަނު ) 4)އެކެއް( ޓަނުން ފެށިގެން  1ވަނަ ނަންބަރުގައި، އުފުލޭ ބަރުދަން  4ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(

)ހަތެއް( އަހަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ  7ފެށިގެން  ހަމަނުވާ ޕިކަޕާއި ލޮރ  ރަޖިސްޓްރ ކޮށްދެވޭނ  އުފެއްދި ތާރ ޚުން
ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު  ވިޔަސް، ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ބަޔާންކޮށްފައި ކަމުގައި

ނޑައެޅުމަކ   އުޅަނދުގެ ޢުމުރަކ  އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢުމުރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށް ކަ
ނޑައެޅުމަކ ވެސް  ނުފެންނާތ އާއި، އަދި މައިލޭޖުގެ ގޮތުގައި ވަކި މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނޑެއް ކަ  މިންގަ

ފަރާތަކުން ޕިކަޕް ގަތުމުގެ  މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމާއި، މިގޮތަށް މިކަން ކޮށްފައިވަނ  ވަކި
ކޮށްފައިވާއިރު، އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ގޮތުންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތު

ތުހުމަތަކ  އެއްވެސް  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ދ.ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ ، އެ ބިޑް
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބުރަދަނެއް ހުރި ތުހުމަތެއް ކަމަށްނުވާތ ، މިމައްސަލައަކ ،

 ގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރ1ުމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް  ގައި އެ އިދާރާއިން  2019އެޕްރ ލް  21އަދި، ދ.ބަ
 ޢުލާނާ ގުޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް އި 376/376/2019/16(IUL)ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

މިއ  ވެހިކަލެއް ގަތުމަށް ބިޑްތައް  ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ހަމައެކަނި އަގަށާއި މުއްދަތަށާއި ތަޖުރިބާއަށް ކަމަށާއި
 ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މަދު މިންވަރެއް ކަމަށް ޝަކުވާ  އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ

މައިލޭޖާއި ވޮރެންޓ  ފަދަ ކަންކަމަށް  ބުނެފައިވާތ ، ޕިކަޕް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރާއިރު ޕިކަޕްގެ ޢުމުރާއި
ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެ  ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަން  ވ އެވެ.ފެންނަކަމަށް ދ.ބަ

  މައްސަލަ.ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ ހުރިކަން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

          ނަންބަރު  އިޢުލާން ނުކޮށް ބިން ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނ  ގަވާއިދު ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް 
69-R/2018 (ްގެ  ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިނ )ުވަނަ  8ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދ

ވާނުލައި ކުއްޔަށް ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް ދޭ ބިން ބ ލަމަށް ހުޅު  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 7މާއްދާގެ 
ށް އަލަށް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް އެކުންފުންޏައެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  ކަމަށާއި،  ދެވިދާނެ ކަމަށް

ކައުންސިލުން ނިންމ  ކުރިން ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިސިޕަލް  ކައުންސިލުން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި،
އެފަރާތަށް  އެއްބަސްވުމުން 138-LDS4/PRIV/2016/317(AGR) ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު  ސަރވިސް

އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށާއި، މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ  )ހަތަރުހާސް( އަކަފޫޓުގެ ބިން 4000ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމަށް 
 މިއަލުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ކޮމިޝަނުން  އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙުކޮށް 

ޢަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް  މައްސަލަ ބަލަމުންދާތ  މި ކޮމިޝަނުން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން އެއްބަސްވުމަށް
މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު  އަންގާފައިވާ ކަމުގައި އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތ ، ށްއެކުންފުންޏަ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ޝަނުގެ ޤާނޫނު(ކޮރަޕްޝަން ކޮމި -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ  މިމައްސަލަ   ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ. ނިންމުމ 
 R/2018-69 ނަންބަރުށް ބިން އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނ  ގަވާއިދު ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަ އަދި، 

ވަނަ  7ވަނަ މާއްދާގެ  8ގެ  ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު( ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން)
 ޚިދުމަތްތަކަށް ދޭ ބިން ބ ލަމަށް ހުޅުވާނުލައި ކުއްޔަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންމު

ހައުސިންގ  ވާތ  ކަމަށް އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު،ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 
ވަނަ  2ގެ  1ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް  ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި" މިނިސްޓްރ ން ޢާންމުކޮށްފައިވާ

އެހެންކަމުން،   " ތަނުތަން އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި ޢާއްމު ޚިދުމަތްދޭ " ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި
ޚިދުމަތަކަށްވާތ ، ބ ލަމަށް ހުޅުވާނުލައި އެ ބޭނުމަށް ބިން  މ ޑިއާނެޓުގެ ޚިދުމަތަކ  ވިޔަފާރ ގެ އުސޫލުން ދޭ

ސ.ހިތަދޫ  އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި 
 ޢިމާރާތުގެ ދެކުނަށް އޮތް ހުސްބިން  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ލިންކުރޯޑުގައިހުރި 

 އިތުރުކޮށްދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އިދާރާއިން މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  އެކުންފުންޏަށް
  ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށްވާތ  އެފަރާތަށް ބިންއެކުންފުންޏަކ ސާފުކުރުމުން 

ޚިލާފަށް  އިތުރުކޮށްދިނ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއ  ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ
ކޮށްފައިވާކަމެއް  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިވަކި ސިޔާސ  ފިކުރެއްގެ ބަޔަކަށް ފައިދާއެއް 

  މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ބިން  ދެވިދާނެކަމަކަށް ނުފެންނާތ  މިކަން އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުއްޔަށް
 އެވެ.އިދާރާގައި ދެންނެވ  ށް ބިން ދޫކުރުމަށް އެދޫކުރާނަމަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ

ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވަނ   އދ.އޮމަދޫގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި ފުޓްސަލް

 އ  ަދނުޑގ  ، ކޮންޓްރެކްޓަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި ސ ދާ ޔޫތު މިނިސްޓްރ ން ބަޔަކަށް 
ތަކެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ލައިޓް މަސައްކަތް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލައިޓް ޖެހުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ

ނޑު ބޭނުންކުރުމުގެ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްދަ  ނުނިމުނުނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ލަސްވާތ  ދުވާލު ގަޑ ގައި ދަ
ނޑަށްޔޫތު މިނިސްޓްރ ން ދިނުމާ  ނޑުގައި ކުޅެން ފެށުމުން ދަ އަޅާފައިވާ ހިލަ މަދުކަން  ގުޅިގެން އެ ދަ

ޙައްލުކޮށް ކުޅެވޭވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިލަވެލި  ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަން 
ނޑަށް ހިލަވެލި އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ) ގަނެގެން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން  ވާކަންގޯނި ހިލަވެލި ގަނެފައި  50ދަ

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމައިގެންކަންވެސް  އެނގޭކަމާއި، އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނ  
ނޑުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެތައް  ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމާއި،  ފުޓްސެލް ދަ
ލިޔުންތަކުންވެސް އެކަން އެނގެން  ސްޓްރ އާ ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި )ފޮނުވާފައިވާފަހަރެއްގެ މަތިން ޔޫތު މިނި

ޖަހާފައިވަނ  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  އެބަހުރި( ނަމަވެސް ވަށާފާރުގައި ސިމެންތި
އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ   މައްސަލައިގައިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި އދ.އޮމަދޫ

، ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، މިމައްސަލައަކ  އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

 (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު
 މިމައްސަލަ ކަނޑައަޅައި މައްސަލައެއްކަމަށް އިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާވަނަ ނަންބަރުގަ

 މ އެވެ.ނިން
ނޑުގެ ވަށާފާރުގައި ސިމެންތި ޖެހުމަށް  ބޭނުންކޮށްފައިވަނ  ހިލަވެލ ގެ ބަދަލުގައި  އަދި، އދ.އޮމަދޫ ފުޓްސެލް ދަ

 ބުނެފައިވާތ ، އެކަން ޔޫތު މިނިސްޓްރ ގެ ސަމާލުކަމަށް  ފަރާތުން އާދައިގެ ވެލި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

ނޑުގެ މަސައްކަތް  އދ.އޮމަދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅަމުން ދިޔަ ފުޓްސަލް ދަ
ކައުންސިލްގެ  ނުނިމެނ ސް ހިލަވެއްޔާއި ރަބަރު އެޅުމަށް ކަމަށް ބުނެ އދ.އޮމަދޫ

ނޑުގެއިދާރާއިން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރިނަ ވަށާފާރުގައި  މަވެސް ދަ
 މައްސަލަ. ސިމެންތި ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރ  އާދައިގެ ވެލި ކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ދެންނެވ އެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ) 2/2000 މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ޤާނޫނު ނަންބަރު
މައްސަލައަކ   ކަމަށްވާއިރު، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި، ޝަކުވާގައި ެއ  އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ބުރައެްއ  ށްވަކިފަރާތަކަ" ހ( އަށް ޙަވަލާ ދ ފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ) ވަނަ މާއްދާގެ 2ޤާނޫނުގެ 

ގެއްލުމެއް ދިނުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މިއިން  ޖެއްސުމަށް، ނުވަތަ އުނދަގުލެއް ކުރުމަށް، ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 
ކަމެްއ " ކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރުމުން ދޭ އިނާމެއްގެ ގޮތުން ކަމެއް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރި

ގުޅިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވެފައި،  ކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށާ ކޮށްދިނުމަކ  އެ މާއްދާގައި ބަޔާން 
 ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުދިނުމަކ  އެ ޤާނޫނުގައި  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަކި ފަރާތަކަށް

ސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މިމައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ނުފެންނާތ ،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި  2008/13

 އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ

 ޕާޓ ތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ސިޔާސ   4/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވަނަ އަހަރު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  2018ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓ  އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް 

  މައްސަލަ. ޓާފައިވާކަމަށް ބުނާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނުދ  ހިފަހައް
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އިޢުލާން ކުރުމުން އެ ވަޒ ފާއަްށ މ ހަކު ހޯދުމަށް  ނ.ޅޮހ  ސްކޫލަށް ވަގުތ  ސްޕޯޓްސް ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމަށް 
 2އެވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވަނ  އޭނާއަކ  ބ .ޓެކް ފަރާތް ތެރެއިން އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ  މ ހުންގެ 2އެދިފައިވާ 

 ހާސިލުކޮށްފައިވާ މ ހަކަށްވެފައި އެ ސެޓްފިކެޓަކ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ލެވެލްގެ ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓެއް
ސިވިލް " ޕޮއިންޓް ދެވޭނެކަމަށް  ގެ ސެޓްފިކެޓެއްކަމަށާއި އެ ސެޓްފިކެޓަށް  3ނިގަނޑުގެ ލެވެލް ސަނަދުތަކުގެ އޮ

ވަނަ  7.1ގެ " 2018އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލްތައް  ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި
ބައިން މި ވަޒ ފާއަށް  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނުގެވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު،  6ހ( ގެ ) މާއްދާގެ

ފަރާތަށްވުރެ( މާމަތިން އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތ  ކަމާއި،  އެދުނު އަނެއް ފަރާތަށްވުރެ )މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
 2008/13ނަންބަރު  ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތ  މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު  ޕޮއިންޓް

ހޯދުމަށް  ނ.ޅޮހ  ސްކޫލަށް ވަގުތ  ސްޕޯޓްސް ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު
 ފެބުރުވަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް 2019

ވަނަ އަހަރު އެ  2018  އެއް ފަރާތަކ ހިމެނޭކުރިމަތިލި ދެ ފަރާތުގެ ތެރޭގައި 
ކަމަށާއި،  ފަރާތް ޕަވައިޒަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ސްކޫލުގެ ވަގުތ  ސްޕޯޓްސް ސު

ކަމަށާއި، އެ  ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް ނަމަވެސް މި ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ދެން
ނޫންކަމަށާއި، އަދި  ފަރާތަކ  އެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ހުރި ފަރާތެއް

ތިބ  ހަމައެކަނި  އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި މި އަހަރު 
  މައްސަލަ. ގެ ތިން މުވައްޒަފުން ކަމަށް ބުނާސްކޫލު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މޯލްޑިވްސް ން ނަ އެ ދޯނ ގެންބަރާއި ރ  ކޮށްފައިވާ ދޯނ ގެ ނަ ރަޖިސްޓް ނަމުގައިޝަކުވާގައިވާ ފަރާތުގެ 
 ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކަކުން އެނގޭ ކަމާއި، އެ ދޯންޏަށް ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ން 

ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެދޯނި  ޓް އޮތޯރިޓ ން ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯ
ކަމަށާއި، އެ ދޯނ ގައި ކުރާ ބޭނުމަކ  މަސްވެރިކަން ކަމަށް  ގައި  2018އޮގަސްޓް  01ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނ  

ދޯންޏަކ  މުދާ އުފުލާ  ރަޖިސްޓަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ނަމަވެސް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ދޯނ ގެ
ވެދާނެ ކަމަށާއި، އެ ދޯންޏަކ  ރަޖިސްޓަރ ވެސް ނުކުރާ  އަހަރު 2އް ކަމަށާއި، އެ ދޯނ ގައި މުދާ އުފުލާތާ ދޯންޏެ

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ ، މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ދޯންޏެއްކަމަށް ޝަކުވާ 
 .މެވެންނެވ ދެ އައްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ މެދުވެރިކޮށްގެން ބެލުމަށް މޯލް

ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނުއަދި، 
  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވ1ާ)

 އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ 
 

ފޫޓުގެ( މުދާ އުފުލާ ދޯންޏަކ   ވަރަކަށް 50) ރައްޔިތެއްގެ ހއ.އިހަވަންދޫ
ނުހައްދާ ދުއްވަމުންގެންދާ  ރަޖިސްޓަރ  ނުކޮށް އަދި ސަލާމަތ  ސެޓްފިކެޓްވެސް
 02 މަސައްކަތްކުރާތާ މިހާރު ދޯންޏެއް ކަމަށާއި، އެ ދޯނިން އޭނާ މުދާ އުފުލުމުގެ

  މައްސަލަ. ނާއަހަރުވަރު ވެދާނެކަމަށް ބު
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ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަފަހަރު  ފުށ  ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތ.މަޑި
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިނަމަވެސް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމާއި، ފަރާތުން 3އިޢުލާންކުރުމުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ލިޔުންތަްއ  ޑޮކިއުމަންޓުގައިނަމަވެސް ބިޑްގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ބިޑް 
ނެތުމުން އެ ބިޑަކ  ޞައްޙަ ބިޑަކަށް ނުވާތ  އެ ބިޑް ބާޠިލުކޮށް އަލުން  އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްގައި 

ނާ ހުށަހެޅިއިރު، ކުރ  އިޢުލާ  ފަރާތަކުން ބިޑް  3ކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އަލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އިޢުލާން
ތެރޭގައި ހިމެނާ ކަމާއި، ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން  ފަރާތުގެ  3ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ 

ފަރާތެއް  ނެ ތ.މަޑިފުށ  ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭ 
ކުރި  ހޯދުމަށް ރޯދަމަސް ހިސާބުގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ

ފަރާތެއްގެ  2ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން  3އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
 ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވިނަމަވެސް ދެންއޮތް ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް

 ނިސްޓްރ ން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މި
 ބުނުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންނޯޓު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ވެސް އެފަރާތަށް  ލިބިފައިވަނ  އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ޕޮއިންޓް
ނެތްކަމާއި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކ  ކާބޯތަކެތި  އެއްކަމާއި، އިވެލުއޭޝަނުގައި އެއްވެސް މައްސަލަ

ބުނެފައިވިޔަސް، ކާބޯތަކެތި  ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން  ވިއްކުމުގެ 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާތ ،

ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގ1ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(
ނޑައަޅައި،  .އެވެމިމައްސަލަ ނިންމ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެ  ކުރެވިފައިނުވާތ  ކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް، އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން
ތެއް ފަރާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކ  ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ 

  މައްސަލަ. ނޫންކަމަށް ބުނާ 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2ނަންބަރު  ނޫނު ޤާ، މިމައްސަލައިގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަކަށް ބަލާއިރު
 ފާހަގަނުކުރެވޭއިރު، ބާދަގަނޑު ވިއްކައިގެން ބިލުގައި މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ މަނާކުރުމުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް

ދުވަހުގެ  2ތައްޔާރުކުރާތާ  )ބާރަސަތޭކަ ނުވައެއް( ރުފިޔާ، ބިލް 1209.00މިފްކޯއަށް ލިބެންވާ ސަބަބުން 
އެންގުމަށް ބިލްގައި ލިޔެފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތ ،  ތެރޭގައި ބިލްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަމެއް

އެ ފައިސާ މިފްކޯއަށް  މުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާތ ،ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ބިލުން މަދުވާ ފައިސާ ހޯދު ނ ލަން 
 އަތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި، އަދިއެ ފަރާތުގެ  ސަބަބުން ކަމަށްވާތ ،ފަރާތުގެ  އްލިފައިވަނ  ބިލް ތައްޔާރުކުރިގެ

ޑޫ ފިޝަރ ޒް ދޫކުރުމަށް ލިޔުމަކުން ކޫއް ނ ލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ނުގެންގޮސް ހުރި ބާދަގަނޑުތައް އެފަރާތަށް 
 .އެވެދެންނެވ  ކޮމްޕްލެކްސްއަށް އެންގުމަށް މިފްކޯގައި 

ނުކުރެވޭ ދަނގަޑުގެ ބާވަތްތައް(  މެޓްރިކްޓަނުގެ ޖަންކްސް ކްރެޕް )ބޭނުން 150އަދި، ގއ.ކޫއްޑޫގައި ހުރި 
 ރާތުގައި ވާހަކަދައްކައިގެން ހަމަޖެއްސުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަ އެތަކެތި ގެންދިޔުމުގެ ކަންތައް މިފްކޯއާ

 .އެވެދެންނެވ 
ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13އަދި، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  ވެ.އެމިމައްސަލަ ނިންމ   ކަ

ނުކުރެވޭ  މެޓްރިކްޓަނުގެ ޖަންކްސް ކްރެޕް )ބޭނުން  150ގއ.ކޫއްޑޫގައި ހުރި 
މިފްކޯއިން  ދަނގަޑުގެ ބާވަތްތައް( ނ ލަން ކިޔުމަށް ހ ވާގޮތުން މާރިޗުމަހު ކުރ ކޮޅު

ކާމިޔާބު ކުރާ  ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ނ ލަން
ތަކެއްޗަށް އިތުރު  ފެންނަ ލޯނަރު އަދި ދަނގަޑުފަދަފަރާތުން ތަކެތި ގެންދާއިރު 

އެ  ފަރާތް ކާމިޔާބުކުރި  އަގެއް ދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ނ ލަން
އެކި ތަންތަނުގައި ކަމަށާއި،  ތަކެތި ގެންދަން ބެލިއިރު އެކި އެއްޗެހި ހުރ 
ނޑެއް ކުނިގޮނޑު ކައިރ ހުރި ތަކެތި ކައިރިގައި ބޮޑު ނޑުގަ އޮތުމުން އެ  ދަގަ

ނޑު ގެންދެވޭނ  އޭތި ކިރައި އެއަށްވާ ފައިސާ ދ ފައިކަމަށާއި، އަދި  ދަގަނޑުގަ
އެއަށްވެސް ފައިސާ ދައްކަން  ގެންދާ ތަކެތ ގެ ތެރޭގައި ލޯނަރު ހުރިއްޔާ
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،  މުވައްޒަފަކު  ޖެހޭނެކަމަށް ކޫއްޑޫ އޮފ ހުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ   ތާ ޚިލާފަށްވާ މަޢުލޫމާމިއ  ދ ފައި
 މައްސަލަ. ނާކަމެއްކަމަށް ބު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑުމަގުން ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު  މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނ ން ކަ
މާކުސްދިނުމުގައި  މާކުސްދިނުމުގައި މާލ  ޤާބިލުކަމަށް އަންދާސ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް  އިޢުލާނާ ހުށަހަޅާފައިވާ 

އަދި މާކުސްދިނުމުގައި އެންމެ މަތިން މާކުސް  ބަލާފައިވަނ  ކޮން ކަންކަމަކަށް ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތް ކަމާއި،
އް މާކުސްއާ އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ލިބުނު މާކުސްއާ ދެމެދު ބޮޑު ތަފާތެ ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ 

މާކުސްއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، މާލ  ޤާބިލުކަމަށް މާކުސްދ ފައިވާ ގޮތުން ޖުމުލަ  ހުރިކަން 
ހުރިހާ ކުންފުންޏަކަށްވެްސ  އަދި، މަަސއްކަތް ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ބައިން  އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި،

މަސައްކަތް ރާވާފައިވަނ  ތަފާތު ގޮތްތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ  ކުންފުރިހަމަ މާކުސް ދ ފައިވާއިރު އެކި ކުންފުނިތަ
އަގުވެސް އަގުގެ  ޕޯޓަށާއި ހުޅުމާލެ ޕޯޓަށް ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރ ކުލިއަރކުރުމާއި ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ ކަމާއި، ގުޅ ފަޅު

ހެނ  ހަމައެކަނި ެއ އަގުގެ ބައިގައި ހިމަނަންޖެ ބައިގައި ހިމަނަންޖެހޭއިރު، މާލެއަށް ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރގެ 
 މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، ވުމާއެކު މާލޭ ޕޯޓަށް ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރ ކުލިއަރކުރުމުގެ އަގުކަން

ނުހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި،  ކޮންޓެއިނަރތަކުގެ މުދާ ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ އަގު، ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ ތެރޭގައި
ހުށަހަޅާ އަގުގެ ތެރޭގައި ނުހިމަނައި، މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ  ޑެލިވަރކުރުމުގެ އަގު،މާލެއަށް ގެންނަ މުދާ 

ނަގަމުންދާކަމަށާިއ  ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ބޮޑެތި ބިލްތަކެއް ހުށަހަޅައި ފައިސާ ފަރާތްތަކުން އެ މުދާ 
ކެއް މުދާ ކުލިއަރކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަ އޭގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނިން އަންދާޒާކޮށްފައިނުވާ އަދި

 ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާ ކަމާއި، ހޭދަކުރަންޖެހޭކަމަށް އެ 
ނޑުމަގުން ގެންނަ ކާރގޯ އެމް.ޕ .އެލްއިން ކްލިއަރކޮށްގެން  އެހެންކަމުން އެ ކުންފުނ ގެ ފަރާތުން ކަ

މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ  ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި 
އަގެއް  އެކުލަވާލި އުޞޫލުގައި މާލޭގެ ބަނދަރަށް ގެންނަ މުދާ ޑެލިވަރ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މާކުސްދިނުމަށް

ބިލް ހުށަހަޅައި ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް  ހުށަހަޅަން ނެތުމުން، މާލޭގެ ބަނދަރަށް ގެންނަ މުދާ ޑެލިވަރ ކޮށް ބޮޑެތި
 އަންދާޒާ ނުކުރާ ބޮޑެތި ޚަރަދު ހިގަމުންދާތ އާއި، މާލ  ޤާބިލުކަމަށް  ފައިވާތ އާއި، ކުންފުނިންއުޞޫލު އެކުލަވާލާ

ނޑުމަގުން ގެންނަ މުދާ   މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނ ން ކަ
 ކްލިއަރކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް 

 ތަކާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޙަވާލުކުރުމުގައި އުޞޫލު 
 މައްސަލަ. ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް  މާކުސްދެވޭނެ ސ ދާ އުޞޫލެއް ނެތުމުންނާއި މަސައްކަތް ރާވާފައިވާ ގޮތުގައި
 MWSC-A/7/ADV/2019/33ދ ފައިވާތ އާއި، ނަންބަރު  ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއްވަރަކަށް މާކުސް

އެދިފައިވާތ އާއި،  ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމާމެދު މިކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް (2019މާރިޗު  25އިޢުލާނު )
ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި  ކުންފުންޏަށް އެންމެފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށްވާނ  އިޢުލާނު

 ކަމަށްވާތ ، މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނ ގައި އްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިއުންމަސަ
 އެވެ.ދެންނެވ 

ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13އަދި، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  އިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކަ

ހައުސިންގ ޔުނިޓް( އަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ) ގެ 22ގދ.މަޑަވެލ ގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 
 އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އުސޫލަކ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ  ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ 

އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެއް  އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެއް ކަމާއި، އެއ  ގދ.މަޑަވެލ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ޔުނިޓަށް އެދޭ މ ހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ގޯތި ދަރިންގެ  ނޫންކަމާއި، އެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ހައުސިންގ

ކުޑަވެފައި،  )ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓަށްވުރެ 600ހާލުމުން ދަރިއަކަށް ލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ބަ މެދުގައި ހަމައަށް
 12ބެހެނިވެރިންނަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ  ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މ ހާއަށް ލިބޭ ބައި އެގޯތ ގެ

 ޕަގެ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މ ހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ކަމާއި،
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެބަިއ  )ހަސަތޭކަ( 600ހަމައަށް ބަހާލުމުން ދަރިއަކަށް ލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން 

ނޑައަޅާފައިޕޮއިންޓެއް ލިބޭގޮތަ ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވިޔަސް އެއްވެސް ނުވާކަމާއި، ިމ  ށް އެ އުސޫލުގައި ކަ
ބައްޕަގެ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހައިފިނަމަ )ކޮންމެ ގޯއްޗަކުން(  މަންމަގެ ގޯއްޗާއިގެ ފަރާތު ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ
 2248.11ދަރިއަކަށް  ގޯތިން ކޮންމެ 2އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ލިބޭކަމާއި، އަދި  600

ގުޅިގެން  ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  22ގދ.މަޑަވެލިން 
ޒިންމާދާރު  އުންސިލް އިދާރާގެހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު ކަ

މަންމަގެ  ވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މައިންބަފައިންގެ ދެ ގޯތ ގެ ތެރެއިން 
ހުށަހަޅާފައި ނުވާތ   ޓ ޅު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމުގެ ސިގޯތިން ލިބިފައިވާ ބިންކޮ

 މައްސަލަ. ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތުން އެނގޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާ އަކަފޫޓް ލިބޭކަމަށް ގދ.މަޑަވެލ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 އެއްބަސްވެ ސިޓ  ލިޔަސް އެބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެ ކަމާއި، އޭނާއަށް އެ ބިންތައް ދޫކޮށްލަން

ކަމާއި، އަދި އޭނާގެ ޝަކުވާގައި  ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން   އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސްބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމާއި، އަދި ޝަކުވާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އޭނާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން އޭނާއަށް ޖަވާބު ދ ފައިވާ ގދ.މަޑަވެލ 

-)އެންޓި 2008/13މައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް ޖަވާބުދ ފައިވާތ ، އަދި،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(

 އެވެ.މިަމއްސަލަ ނިންމ   ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ
ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން  ރު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިނިސްޓްރ  އޮފްއަދި، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތު

 އެވެ.ފަރާތުގައި ދެންނެވ  ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ބަޔާންކޮށް، އެ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މިމައްސަލައިގެ އިވެލުއޭޝަންގައި
ގައި  2019ޖޫން  19ހޯއްދެވުމަށް   ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ސެކިއުރިޓ   އިދާރާގެ ނ.ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ

 ކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ދިވެހި ސަރު 295-B/2019/19(IUL)  ނަންބަރު  ކުރައްވާފައިވާ  އެ އިދާރާއިން
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ޕްރޮޕޯސަލްއަށް  ޝާއިޢުކުރައްވާފައިނުވާތ އާއި، އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތުން  03، ފަރާތުގެ ތެރެއިން 04ބަޔާންކުރައްވާފައިނުވުމާއި، ބިޑް ހުށަހެޅި  ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލް 
ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި، އަދި އެ  ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި އެއ  ކޮން ފަރާތްތަކަކުން ހުށަހެޅިހުށަހެޅި 

 ފަރާތް ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް ކަމަށް  03ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކ  އެ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 03
" ހުއްދަ އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ " ން ހުށަހަޅާފައިވަނ ފަރާތު  4ތުހުމަތު ކުރެވޭތ އާއި، ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ނުވަތަ  )ވިޔަފާރި 2018/18ސްޓޯރއަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު:  އެކަމަށްވެފައި، 
 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ )އަމިއްލަ 2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ނ.ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ
ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ  ހޮވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުކުރާނެ ބަޔަކު 
މަންފާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް  ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު

 މައްސަލަ. ބުނާ
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އިގެ ދަށުން " ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އިމްޕޯޓް މުދާ" ފަރާތެއްކަން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު،
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ނ.ހޮޅުދޫ   ކުރެވޭނެކަމަކަށް ނުފެންނާތ ، ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
-IUL)295 ނަންބަރު  ކުރައްވާފައިވާ  ދާރާއިންއި  ހޯއްދެވުމަށް އެ  ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް

B/2019/19) ،ިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން   އިޢުލާން ބާޠިލްކުރައްވައ
  ގެންދެވުމަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް އިޢުލާންކުރައްވައިގެން

( އިޞްލާޙްކުރަން އަންގާ އެންގުން، 2019ޖުލައި  02) C3/295/2019/1-123 މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 
 ންނެވ އެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެ ނ.ހޮޅުދޫ
ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނުއަދި، 

  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ 1)
 އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ 

އެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހަރުމުދާތައް އަދި  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ
 ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ މިނިސްޓްރ އެއްގައި ހުރި ހަރުމުދާތަކަކ   މިނިސްޓްރ  ދެ މިނިސްޓްރ އަކަށް 

އާއި، މަތ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ކޮބައިކަން ފުރިހަމަ އޮޑިޓެއް ކުރެވިގެން މެނުވ  ނޭނގޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތ 
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހަރުމުދަލުގެ  ކަންތައްތައް އިތުރަށް ސާފުކުރެވޭނ  މިނިސްޓްރ  

 އެވެ.ކަމަށްވާތ ، އޮޑިޓްކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވ  އޮޑިޓެއް ކޮށްގެން
ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނުއަދި، 

  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ( ވަނަ ނަންބަރުގ1ަ)
 އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ 

 ކުރ ގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހޯދާފައިވާ ޑްރޯންތަކަކާއި ކެމެރާގެ ލެންސްތަކަކާއި 

ތަކެތި  އި ފަންކާތަކެއް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއްފޮތިފޭލިތަކަކާ
 هللاވަނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސ  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރ ގެ ރައ ސް ޢަބްދު 2008

ތަކެތި  ޔާމ ންގެ ކެމްޕެއިނުގައި ބޭނުންކުރި ކަމަށާއި، ކެމްޕެއިނަށް ގެންދިޔަ ބައެއް
ގުޅިގެން  ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ  ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މ ގެ އިތުރުން

އެންޑް  ޕ .ޕ .އެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުތަކަކަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބަޖެޓުން ޓިކެޓް ނަގައިދ ފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

 މައްސަލަ. ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިޢުލާނަކ  ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ ން  450CA/1/2019/17(IUL) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:
ވާތ ، ެއ ކަމަށް  ފަރާތުން 2އިޢުލާނެކެވެ. އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނ   ކޮށްފައިވާ

ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. މި  ގައި 2019އެޕްރ ލް  15އިޢުލާން ވަނ  މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަހުން 
 އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ  2އިޢުލާނުގެ ކުރިންވެސް  2ހޯދުމަށް މި  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  އެކަމަށް އެދި  ގައެވެ. އެ އިޢުލާން 2019ފެބުރުވަރ   21އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނ  
 ގައެވެ. އެ 2019މާރިޗު  12ކަމަށްވާތ އެވެ. ދެވަނަ އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ   ކުރިމަތިލާފައިވަނ  އެންމެ ފަރާތަކުން 

ބަދަލުވެފައިވާތ ކަމަށް އޭގެފަހުން  އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު
 ޝަކުވާއާއެކު ފޮނުވި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާން( ގައި ) ގައި ކުރި އިޢުލާން 2019އެޕްރ ލް  01

ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ވ މާ، މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް
 ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާތ ، ، ޝަކުވާއާއެކު ފޮނުވި ނުބެލެވޭތ އާއި

ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި  2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ 1)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކަ

އިޢުލާނު  ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތި  3ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު  ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނުވެސްބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ 

ވަކި ފަރާތަކަށް މި  ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން މިނިސްޓްރ ން ބޭނުންވާ
ރޑްކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، އަދި ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި  ބިޑު އެވޯ
ފަރާތާ އެ މިނިސްޓްރ ން  ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި މަޢޫލޫމާތުތައް ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި

  މައްސަލަ. ނާހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް ބު

ސިޔާސ  މަގާމަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ " ހުށަހަޅާފައިވާ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހަށް ޝަކުވާ ލިބޭފަރާތް
" ފޯމު ބޯޑަކަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރާ މ ހާގެ އެސެޓް ޑެކްލަރޭޝަން ކުންފުންޏެއްގެ

ބޭންކް އޮްފ އެ ފަރާތުން  ބަލާއިރު، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ ވެބްސައިޓުން ނަގާފައިވާ( އަށް)
 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ ވަޒ ފާއަށް އެފަރާތުން  ރުފިޔާގެ ލޯނަކ   މިލިއަން 2.4މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާފައިވާ 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތަކ  ކަން އެނގޭތ އާއި، އެޢައްޔަންކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނެއް
 ލޯނު ހޯދާފައިވަނ  ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު،އެފަރާތުން މުވައްޒަފެއް ކަމަށް ނުވާތ ، 

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

ފަރާތް  ހުރި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ ޕޮލިސ  ސެކްރެޓަރ ގެ މަޤާމުގައި 
 2.4ޕލކ އިން  މޯލްޑިވްސްމަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ބޭންކް އޮފް 
 މައްސަލަ. މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ
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ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ 1)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  .މ އެވެމިމައްސަލަ ނިން  ކަ

އެމަސައްކަތް ބިޑުކުރި ގޮތެއް އެނގެން ނެތްއިރު  ރ.މާކުރަތުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭ ކަމަށާއި،
ކުންފުނިން އެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ކަމަށާއި، އެޙަވާލުކުރެވުނ  މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  އެމަސައްކަތް ފުރަތަމަ

ފުރައިގެން ދިޔައ  އެމ ހުން ތިބި ގޭގެ ކުލިވެސް ނުދައްކާ  މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް ކުރި މ ހުން
ލިބިފައިވާ  މައްސަލައާގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ކުރ  ވަރަށް ފެންވަރު ދަށްކޮށް ކަމަށް ބުނާ  ކަމަށާއި، އަދި ފަހުން 

ނޑަކ ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، މާކުރަތުގެ ފުޓްސަލް ދަ
ނޑުގެ މަސައްކަތް މިހާރު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމާއި އަދި ދަ

 ސް ބުނެފައިވާތ ، ދަނޑުގައި ފެންވަރު ދަށްކޮށް ކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެ ނިމިފައިވާކަމަށް، ޝަކުވާ
ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު،  މަސައްކަތަކ  ކޮބައިކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް އޮތްނަމަ

ދިޔައިރު،  އިގެންއެމްަޕވަރމަންޓް ގައި ދެންނެވުމަށާއި މަސައްކަތް ކުރިމ ހުން ފުރަ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ 
ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް  އެމ ހުންތިބި ގޭގެ ކުލި ނުދައްކާ ފުރައިގެން ދިޔަ މައްސަލައަކ  މި

  .މ އެވެނިން ނުބެލެވޭތ ، މިހިސާބުން މައްސަލަ

ނޑުގެ  ރ.މާކުރަތު އިރުމަތ  ސަރަޙައްދުގައި ސަރުކާރުން ހަދަމުންދާ ފުޓްސަލް ދަ
ހުޅުވާލައި   އެމަސައްކަތް އް ދުވަހެއްވ އިރު ނުނިމޭ ކަމަށާއި،މަސައްކަތް އެތަ
ބިޑުކުރި ގޮތެއް އެނގެން ނެތްއިރު އެމަސައްކަތް ފުރަތަމަ  އިޢުލާން އަދި
މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ކަމަށާއި،  ޙަވާލުކުރެވުނ 

އެ މަސައްކަތް ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު  އެހެންނަމަވެސް އެ
ފުރައިގެން ދިޔައ  އެމ ހުން ތިބި ގޭގެ ކުލިވެސް ނުދައްކާ ކަމަށާއި،  ކުރި މ ހުން

އޭގެފަހުން އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  އަދި
ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރެސިވް  އުނގޫފާރު
ސްކޮށް ބަހައްޓައިގެން ވަރަށް ފެންވަރު އި ސްގެ އެކްޓިވިސްޓެއްމޯލްޑިވް ޕާޓ  އޮފް
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އުފުލުމަށް ޕިކަޕެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިނުވާ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ގއ.ގެމަނަފުށ  ބްރާންޗަށް ތެޔޮ
އަހަރުގެ  ވަނަ 2018ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ވެހިކަލަކަށް އެއްގަމު ދަތުރުތައް ކުރުމަށް  ކަމަށާއި، އަދި އެ ބްރާންޗުގެ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބްރާންޗްތަކަށް  ޖަނަވަރ ން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާކަމަށާއި،
 މެދުގަންނަނ  އެ ކުންފުންޏާއި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑާ ދެ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތެޔޮ 2017

ލިމިޓެޑްގެ ބްރާންޗްތައް ހުންނަ  އެގްރިމެންޓެއް ހެދިގެން ކަމަށާއި، އެ އެގްރިމެންޓުގެ ދަށުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑުން ކަމަށާއި، އެ އެގްރިމެންޓުގައިވާ  ރަށްރަށަން ޑ ސަލް ފޯރުކޮށްދެމުންދަނ  ފިއުލް

ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަކ  ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އިންޖ ނުގެއާ ހަމައަށް ޑ ސަލް ގޮތުން

ބަނދަރުން  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ގެންދާ ތެޔޮ ގއ.ގެމަނަފުށި
 2މ ގެ  ރާންޗަށް އުފުލުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ގއ.ގެމަނަފުށި ބް

 އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އިޢުލާނުކުރުމެއްނެތި އެ ބްރާންޗުގެ ސްޓޭޝަން 
އުފުލުމުގެ  ޕިކަޕް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ތެޔޮ ގެ މެނޭޖަރ

ބޭނުންކުރަމުން  މަސައްކަތުގައި އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓެކްނ ޝަނުން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ގއ.ގެމަނަފުށ  ބްރާންޗަށް ތެޔޮ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބުނެއެވެ. ވ މާ،
ސް، އެކަން ކޮށްފައިވަނ  ހިފާފައިވ ނަމަވެ ޕިކަޕެއް ކުއްޔަށް ގެ ބްރާންޗުގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރު އުފުލުމަށް އެ

ނޫންކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  އެ ކުންފުނ ގެ ގއ.ގެމަނަފުށ  ބްރާންޗުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ނުވަތަ
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލިމިޓެޑުން

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑުގެ މަސައްކަތަށް ހޯދި ތަކެއްޗަށް 67 ވ ނުވ ގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށާއި އެތަކެތި އިންވެންޓްރ އަށް  ފުޓްސަލް ދަ
ލިޔުންތަކަށް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، މި މައްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ  ނަގާފައި ނުވާކަމަށް 

ނޑުގެ 67ބަލާއިރު،  ނޑުގެ މަސައްކަތް  54ތެރެއިން  ފުޓްސަލް ދަ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ވާކަމާއި މަސައްކަތް  ދަ
 ދަނޑު  6މަސައްކަތްކަމާއި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުފެށި އަދި ތަކެތިވެސް ނުލިބި  ދަނޑުގެ  7ނިމިފައިވަނ  

ނޑުތަކުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ތަކެތި ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ  ހޯދައި  އޮތްކަން އެނގެއެވެ. އަދި ދަ
ސަރވިސަސް އިންކަމާއި އެގޮތުން ގިނަ ރަށްރަށަށް ތަކެތި  މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  ޕަބްލިކް ވާރކްސް 

ނުދިއުމުގެ  އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ރަށްރަށަށް ފޮނުވި ތަކެތި މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ފޮނުވާފައިވާކަން ވެސް 
މިހެން މިކަން ދިމާވ  ސަރުކާރު  އިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއެވެ.ސަބަބުން ހަލާކުވެ ގެއްލިގެން ގޮސްފަ
މަސައްކަތްތައް ބަދަލުވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ.  ބަދަލުވެގެންދިއުމާއެކު، ބައެއް ވުޒާރާތަކުގެ

މިއިން އެއްވެސް އެއްޗެްއ  ވަކި ބައެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވުމާއި އަދި އެހެންކަމުން
ނުވަތަ މ ހަކަށްދ  ވިއްކައި ހަދައިފައިވާކަން  އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށް 

ކަންކަން  ދަނޑުގެ މަސައްކަތަށްހޯދި ތަކެތ ގެ 67އަދި  އެވެ.މިހިސާބުން ނިންމ  އެނގެންނެތުމުން، މި މައްސަލަ 
އެކަމަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  ޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް އޮތްނަމަހިނގާފައިވާގޮތް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަ 

އޮޑިޓަރ  މިކަމުގެ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް އެދި ، ންނަވައިރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދައިންފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް 

ވޯކްސް  މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިންގުން ޕަބްލިކް
ގަނެފައިވާ   ސަރވިސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރިން އެކުންފުނިން

ނޑެއްގެ 67   ސާމާނުތަކަށް ވ ނުވ އެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އަދި  ފުޓްސެލްދަ
 މައްސަލަ. އެތަކެތި އިންވެންޓްރ އަށް ނަގާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ
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ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  . އަދި، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނުއެވެޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ  މ އެވެ.މިމައްސަލަ ނިން  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

  މިވަނ އެވެ. ތިރ ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  މިމައްސަލާގައި 
އަށް ކަމާއި މި  19 އިން އެޕްރ ލް 18މާރިޗު  2018ބާއްވާފައިވަނ ،  2018ކްލަބްމޯލްޑިވްސް ކަޕް  -1

ކުޅުންތެރިންނާއި  14 މި ޓ މުގައި  ބައިވެރިކޮށްފައިވާކަމާއި މުބާރާތުގައި ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ ފިރިހެން ޓ މެއް
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ޓ މްކަން ލިޔުންތަކުން  އޮފިޝަލުން ހިމެނޭކަމާއި މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކ ، 5

 އެނގެއެވެ.
 
ކުޅުންތެރިންނަކ   13ދެންތިބި  ކުޅުންތެރިޔަކު ފިޔަވައި 1ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން  14އިސްވެ ދެންނެވި  -2

 އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން ކޯޗްފިޔަވައި ދެންތިބި 5މުވައްޒަފުންކަމާއި އަދި  ޑްގެ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ
ކުޅުންތެރިޔަކު  1ކޯޗާއި  އެންމެންނަކ ވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.

 ކުރެވެއެވެ. ގެނެސްފައިވަނ  ކޮންޓްރެކް އުސޫލުންކަން ފާހަގަ 
 
 2018ކުޅުންތެރިންނަކ   8ތެރެއިން  ކުޅުންތެރިންގެ 13މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން ޓ މުގައި ހިމެނޭ ކުންފުނ ގެ  -3

ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި  ގައި ވަޒ ފާ 2ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރ  
މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާ  ޔަވައި އެހެންލިޔުންތައް ހޯދުމާ ހަމަޔަށްވެސް މ ގެ ތެރެއިން އެކަކުފި މިމައްސަލާގެ

މުވައްޒަފުންނާއެކު، އެކުންފުނިން އެހެްނ  8އަދާކުރަމުންދާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. މި 
މުވައްޒަފުންނާއެކު  8ހަދާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މި " އެމްޕްލޯއ  އެގްރ މެންޓް" މުވައްޒަފުންނާއެކުވެސް ހަދަމުންދާ

 އަހަރުދުވަސްކަން ލިޔުންތަކުން 1މުއްދަތަކ   ބަސްވުމެއްކަމާއި އެ އެއްބަސްވުމުގެހަދާފައިވަނ  ވަގުތ  އެއް

ނުލައި ކްލަބް  ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން އިޢުލާނު ކުރުމަކާ
 15ކޯޗަކާއި  ގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް ބޮޑު އަގުގައި 2018މޯލްޑިވްސް ކަޕް 

މުވައްޒަފުންގެ  ކުޅުންތެރިން ގެނެސް އެފަރާތްތަކަށް ވަޒ ފާ ދ ފައި ވާކަމަށާއި، މި
މަސްދުވަހު ވަޒ ފާއަށް  6ޙާޟިރ  ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އަދި ފުރަތަމަ 

 މައްސަލަ. މަވެސް މުސާރަ ދ ފައި ވާކަމަށް ބުނާނުކުމެފައި ނުވި ނަ
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 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 
ނަމަވެސް  ދުވަސްކަމާއި 81ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަކ   ގެޓް އުސޫލުން ގެނައި ކުޅުންތެރިޔާ ކޮންޓްރެކް -4

އުވޭނެކަމަށާއި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގަކ   މުބާރާތުން ޓ މް ވަކިވާން ޖެހިއްޖެނަމަ އެހިސާބުން އެއްބަސްވުން 
މިފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ދެފަހަރުމަތ ންކަމާއި އަދި  )ފަންސާސްއާސް( ރުފިޔާ ކަމާއި 50,000.00

 އެފަރާތަށް ދ ފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. މިހާރު މިފައިސާ
 
ދުވަސް ކަމާއި ނަމަވެސް މުބާރާތުން  100މުއްދަތަކ   ކޮންޓްރެކްޓްގެގެ ންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެނައި ކޯޗުކޮ -5

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  ވަކިވާން ޖެހިއްޖެނަމަ އެހިސާބުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވާނެކަމަށް ޓ މް
ރުފިޔާކަމާއި މިފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ   )ފަސްދޮޅަސްހާސް( 60,000.00ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގަކ  

 މިހާރު މިފައިސާ އެފަރާތަށް ދ ފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ތ ންކަމާއި އަދިދެފަހަރުމަ
 
އެނޫންމ ހަކުވެސް ކޮންޓްރެކްޓް  އިސްވެ ދެންނެވި ދެމ ހުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު އަދި -6

 އެނގޭކަން ނެތެވެ. އުސޫލުން ގެނެސްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން
 
ކުންފުނ ގައި ދާއިމ   ންބޯލް ޓ މުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރި ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފުޓްތިލަފުށި ކޯ -7

ދަނ  ފިންގަރ މެޝ ން ބޭނުންކޮށްގެންކަމާއި ނަމަވެސް  ވަޒ ފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރ  ބަލަހައްޓަމުން
 ޒިރ  ބަލަހައްޓާފައިހުރ  ކޮންމެމުވައްޒަފުންގެ ހާ 8ގައި ވަޒ ފާދ ފައިވާ  02 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރ  2018

މުވައްޒަފުންގެ  8އެގޮތުން މި  މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ މަހަކަށް ވަކ  ޝ ޓެއްގައި ގަޑިލިޔެ ސޮއިކުރާގޮތަށްކަމާއި
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ޝ ޓްތަކުގައި އަބަދުވެސް އެއްގަޑިއެއް ލިޔެ  ހާޒިރ ވެސް ބަލަހައްޓާފައިހުރިކަން
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 ބެލެވެއެވެ. ހުރުމުން އެއ  ފަހުން ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިހުރި ޝ ޓްތަކެއްކަމަށްސޮއިކޮށްފައި
 
ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖްމެންޓުން ވަރަށްބޮޑު  ވަނަ އަހަރުގެ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕަކ  ތިލަފުށ  ކޯޕަރޭޝަން 2018 -8

 އެހެންކަމުން އެ މުބާރާތުގައިއަޒުމުގައި ބައިވެރިވި މުބާރާތެއްކަމަށާއި  އިސްކަމެއް ދ ގެން ތަށި ހޯދުމުގެ 
ދުވަހުގައާއި ފަރިތަކުރުން އޮންަނ  ކުންފުނ ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިކުރި ޓ މްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް މެޗް އޮންނަ

ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޕޮލިސ ގެ އެޓެންޑަންސް  ދުވަސްދުވަހު ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
މާެލ  މާއްދާގެ ދަށުން ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި ދ ފައިވާނެކަމަށް ގްރޭޓަރ 5.5.13ޕޮލިސ ގެ 

  އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 
 ބައެއް ދުވަސްދުވަހު ކްލަބް މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރ  ޝ ޓްގައި 3ކުޅުންތެރިންގެ ހާޒިރ  ޝ ޓްތަކަށް ބެލިއިރު،  -9

 ލިޔެފައިވެއެވެ. ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރ  ޝ ޓުތަކުގައި  މޯލްޑިވްސް ކަޕް އަށް ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށް
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނޭނގޭ ދުވަސްތައް ހުރިކަން އެއްޗެއްނުލިޔެ ހާޒިރުވިކަން އެފަދަ
އި ހިންގާ ގަވާއިދުން ގަވާއިދުގައާ ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވައި ކުލަބުތައް ހިންގުން، ކުންފުނ ގެ އަސާސ  -10

ވަނައަހަރުގެ ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ކޯޕަރޭޝަންގެ  2018ހުއްދަކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، 
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ ޓ މް ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި، ޓ .ސ .އެލް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ފިރިހެން

 18ފަންސަވ ސް( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް  ފަންސާސް ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ )ތިންލައްކަ  359,825.00
 ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުން އެކަމުގެ ގަރާރެއް  ގައި ބޭއްވި  2018ޖަނަވަރ  

 55310ގެ ކޯޑު އަހަރ  ބަޖެޓް  ވަނައަހަރަށް ކުންފުނިން ފާސްކޮށްފައިވާ 2018ފާސްކޮށްފައިވާކަމާއި މި ބަޖެޓަކ ، 
ނޑައެޅި " ސްޓާފް އިވެންޓް " ހަތްލައްކަ ސާޅ ސްއަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ) 748,900އަށް ކަ

ނޑައެޅި   ބަޖެޓެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަ
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ވަތަ ފައިދާއެއް ހޯދައިފައިވާކަން ނު ކުލަބުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞ ލަށް ބެލިއިރު، ނާޖާއިޒު -11

 ހޯދައިދ ފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި ކުލަބު މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ކުންފުނިތަކުން ބައިވެރިވުމަކ ، ޢާއްމުކޮށް  އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި

 ދަކ  މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައާއި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން މަޤްޞަ  ކޮށްއުޅޭ ކަމަކަށްވުމާއި މިކަމުގެ
ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް  ބަދަހިކުރުންކަމަށްވުމުން، މިއ  ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް

  ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. ލިބިގަތުމަށް ކޮށްފައި
ކުޅުންތެރިޔަކާއި ކޯޗް  1ޓ މަށް ކުޅުނު  ތިލަފުށ  ، ށް ޖުމުލަކޮށް ނަޒަރުކުރާއިރުމަތ ގައި ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކަ
ކުލަބުމޯލްޑިވްސް ކަޕް   މުވައްޒަފުންކަމާއި  އޮފިޝަލުންނަކ ، އެ ކުންފުނ ގެ ފިޔަވައި އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއި

މުވައްޒަފުން އޮފ ހަށް  އަށް( އެ 19އިން އެޕްރ ލް  18މާރިޗު  2018)  މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔަ ދުވަސްވަރު 
 އޮންނާތ އާއި މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ކުންފުނިތަކާއި އޮފ ސްތަކުން  ހާޒިރުވެފައިވާކަން ހާޒިރ  ޝ ޓްތަކުން އެނގެން 

ގުޅުންބަދަހިކޮށް  މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބައިވެރިވަނ ، އިޖުތިމާޢ  ރޫޙެއްގައި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައާއި
ބެލެވޭތ އާއި މިއ  ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަްށ  މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤ ކުރުންކަމަށް 

މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު  ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ލިބިގަތުމަށް ކޮށްފައި ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު ނުވަތަ 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ  މިމައްސަލަ   ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މ އެވެ.ނިން

ޝަކުވާގައި ބުާނ އެދިފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން  އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް
ހަންޏާމ ދޫގައި ނ  އިންނަ އަނބިމ ހާއޭނާގެ  ހަންޏާމ ދޫ މ ހެއް ކަމަށާއި،އަނބިމ ހާއަކ  އދ.ފުރަތަމަ ފަރާތުގެ 

އިން  މަންމަގެ ގެ  އޭނާގެ ކައިބޮއިހަދަނ  އދ.އޮމަދޫ އޭނާ ކަމަށާއި،  ދިރިއުޅެނ  އދ.އޮމަދޫގައިއޭނާ  ކަމަށްވިޔަސް 

އިޢުލާނާ ކުރި  ގޯތި ދޫކުރުމަށް 103އދ.އޮމަދޫން މ ގެ ދެމަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން 
ފަރާތްތަކުގެ  ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ 

ރަށުގައި ދިރިނޫޅޭ  ލިސްޓް އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު

384 
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 އާމްދަނ  ހޯދުމަށް ކުރާ އޭނާހުންނަ އޭނާގެ ކޮޓަރ ގައި ކަމަށާއި،  ނިދައިހަދަނ  އެ ގޭގައިއޭނާ ކަމަށާއި، 
ދޯންޏަކ  އދ.އޮމަދޫގައި ދުއްވާ އެ  ނެލިދޯނ ގައި މަހަށްދިޔުން ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތަކ  އޭނާގެ ބައްޕަގެ ކަން 

އޮންނަނ  އދ.އޮމަދޫގައި މަސްކިރުމަށްފަހު މަހަށް ނުދާ ދުވަސްތަކުގައި  ރަށުގެ ދޯންޏެއް ކަމަށާއި، އެ ދޯނި
މ ހާއަކ  މާލޭ މ ހެއް އަނބި ޝަކުވާގައި ބުނާ ދެވަނަ ފަރާތުގެ ށް އެދިފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިންގޯއްޗަ ށެވެ.ކަމަ

އުޅެނ  ދިރި އޭނާ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށްވިޔަސް  އަނބިމ ހާ އިންނަނ  އޭނާގެ  ކަމަށާއި،
ނިދައިހަދަނ   އޭނާއިން ކަމަށާއި،  ބައްޕަގެ ގެއޭނާގެ  ކައިބޮއިހަދަނ  އދ.އޮމަދޫ އޭނާ އދ.އޮމަދޫގައި ކަމަށާއި،

އާމްދަނ  ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކ  އޭނާގެ ބައްޕަގެ  އޭނާ އޭނާގެ ކޮޓަރ ގައި ކަމަށާއި،ނަ އެ ގޭގައި ހުން
ެއ ، ކަމަށާއި މަހަށްދިޔުން ކަމަށާއި، އެ ދޯންޏަކ  އދ.އޮމަދޫގައި ދުއްވާ އެ ރަށުގެ ދޯންޏެއް ކަންނެލިދޯނ ގައި

އދ.އޮމަދޫގައި ކަމަށާއި، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  ދޯނި މަސްކިރުމަށްފަހު މަހަށް ނުދާ ދުވަސްތަކުގައި އޮންނަނ 
ރަށުގައި  ޕޮއިންޓް އެ ދެމ ހުންނަށް ދ ފައިވަނ  އެ ދެމ ހުންނަކ  10ހަމަޖައްސާފައިވާ  މ ހުންނަށް ދިނުމަށް

ބުނެފައިވާތ ، ރަށުގައި ދިރިއުޭޅ  ދިރިއުޅޭ ދެމ ހުން ކަމަށްވާތ ކަމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
މ ހުންނަށް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް  2ޕޮއިންޓް އެ  10ނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މ ހުންނަށް ދި

އޮންަނ  ގައި ނަމުގައި އދ.އޮމަދޫގެ ބައްޕަ ފުރަތަމަ ފަރާތުގެ މ ހުންގެ ތެރެއިން  2ިމ ، ނަމަވެސް ނުފެނެއެވެ.
ގައި ނިޔައުވެފައިވާކަމަށް  2014 މޭ 11ބައްޕަ  އޭނާގެއަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް ކަމަށްވެފައި،  4962ގޯއްޗަކ  

ދ ފައިވުމާއި، އޭނާ ނިޔައުވިއިރު އޭނާގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި  އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 
މ ހުންކުރެ  8އެ  ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތުމާއެކު،އޭނާ ދަރިންނާއި އަނބިމ ހާކަން  7ދުނިޔޭގައި ތިބ  
 ބައްޕަ މިހާރު  އޭނާގެލިބޭނެކަމަށް ފެންނާތ އާއި،  އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް 600 ގޯތިން ކޮންމެ މ ހަކަށް އެ
ގޯތ ގެ ވާރިސުންގެ ނަމުގައިވާ ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް  ގޯތި މިހާރު ބެލެވޭނ  އެ އެ  ނިޔައުވެފައިވުމާއެކު
ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ 4ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އެދޭ މ ހުންގައި ހުންނަންވާނެ ކަމަށް  ފެންނާތ ، ގޯއްޗަށް 

 ގޯތިން އޭނާއަށް ލިބޭ ބައި ދޫކޮށްލުމުން ކަމަށް ފެންނަކަމަށް އދ.އޮމަދޫ ބައްޕަގެ ގޯތި ދޫކުރެވޭނ އޭނާއަށް ގޮތުން 

މި  ކަމަށާއި، މިގޮތުން ދެ ފަރާތަކަށް ގޯތި ލިބޭނެކަމަށް ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ
ކަމަށްވ ނަމަވެސް އެ  އެކު ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދެމ ހުންދެމ ހުންނަކ  ޢާއިލާއާ

ދިގެން ގޯތި  ދެމ ހުންނަކ ވެސް އޮމަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ދެމ ހުންނަށް ހަދައި ޕޮއިންޓް
 މައްސަލަ. ލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބުނާ
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  .އެވެސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވ ކައުން
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  އަދި، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު  

މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވ1ާހ( ގެ )) މާއްދާގެ
ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކަ

ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއްކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ ރޯޕް ވ ނުވ އެްއ  ޝަކުވާގައި މޯލްޑިވިއަންގައި ޑައިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް
ޢަދަދެއްވެސް ލިޔުމުން އެނގެން  ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި، އެތަކެތި ޚަރަދު ކުރެވުނުގޮތެއް އަދި ބާކ  ހުރި ނޭނގި 

ޕަކ  ސާރޗް ޑައިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ހަމައެކަނި ރޯ ނެތްކަމަށް ބުނެފައި ވ ނަމަވެސް، މޯލިޑިވިއަންގެ
ހޯދާފައިވަނ  ދެފަހަރު ކަމަށާއި،  ރެސްކިއުގައި ބޭނުން ކުރާ ރޯޕް އެކަނި ކަމަށާއި އެ ރޯޕް ކުންފުންޏަށް  އެންޑް

ނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި ރޯޕް ގެއްލުމުގެ އެއްވެސް  އޭގެ ފަހުން ކުންފުންޏަށް ރޯޕް ހޯދާފައި
މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ ،  ވިއަންގެ ޑައިވަރުން ތަޙްޤ ޤްޓ މަށް ހިއްސާކުރިހިނގާފައި ނުވާކަމަށް މޯލްޑި ހާދިސާއެއް

-)އެންޓި 2008/13ނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމަކ  ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަށް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، ރަޕްޝަންގެ ކުށެއްކޮ  .އެވެމިމައްސަލަ ނިންމ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޚަރަދުތަކެއްކޮށްގެން  މޯލްޑިވިއަންގައި ޑައިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ބޮޑެތި
އެތަކެތި ޚަރަދު  ގެނެސްފައިވާ ރޯޕް ވ ނުވ އެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި،

 ނެތްކަމަށް ބުނާ ބާކ  ހުރި ޢަދަދެއްވެސް ލިޔުމުން އެނގެންކުރެވުނުގޮތެއް އަދި 
 މައްސަލަ.
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  މިވަނ އެވެ. މިމައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރ ގައި
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި، 30( ގެ 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ). 1.1

ނޑައަޅާފައިވާލައިސަންސެއްގައި  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޚިދުމަތެއް  12ތާރ ޚުން ފެށިގެން  ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަ
 ލައިސަންސް ބާތިލުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އަދި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު  ފަށާފައި ނުވާނަމަ އެ

(2012/R-11)  ެޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގައި ބްރޯ ވަނަ މާއްދާގައި، އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ 19ގ
ނޑައަޅާފައިވާ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން 12ތާރ ޚުން ފެށިގެން  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމަށް ކަ

ލައިސަންސްތަކުގައި، ވަކި ތާރ ޚަކުން  ފަށަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވ ނަމަވެސް، އެ ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް  2015
ސެޕްޓެންބަރގައި  2017ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވި އަދި ލަސްވެގެން 

ހަމައަށްވެސް އެ  ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ފަށަންޖެހޭ ބައެއް ޗެނަލްތަކުން މިއަދާ
މެދުކަނޑާލިކަން  ޗެނަލްތައް ފެށިކަމެއް ނުވަތަ ފެށިނަމަ ވަގުތ ގޮތުން ޚިދުމަތް 
ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށާއި، މިއ  ބްރޯޑްކާސްޓް

ކަމަށާއި، މި ޗެނަލްތަކުގެ  ދަށުން އެ ޗެނަލްތަކުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލްވާނެ ކަމެއް
ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މިހާރު ދަނ   އެއްގެ ޗެނަލް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ ތެރެއިން
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  ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްފެށިގެން 
މަްސ  12ތާރ ޚުން ފެށިގެން  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށަންވާނެ ތާރ ޚަކ  ލައިސަންސް ދޫކުރި . 1.2

ގައި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ 12ފަހުން އިތުރަށް ހިނގާ  ހަމަވާ ތާރ ޚުކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އަދި އެ ތާރ ޚުގެ
ކޮމިޝަނުގެ  ފަށާފައިނުވާނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލުވާނޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

އާންމުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި، މޯލްޑިވްސް  އިޢުލާނުން 427-LCM/PRIV/2013/6(IULނަންބަރު )
( ސަރކިއުލަރގައި، 2014 ފެބްރުއަރ  10) LCM/CIR/2014/1-427 ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން  އެ އިޢުލާނާ ހަވާލާދ ،  މަސްދުވަހުގެ  12ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމަށް ކަ
ބާތިލުވާނެކަން އާންމުކޮށް  ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން އަންގައި 
 
ކޮމިޝަނުން ލިބިފައިވާ  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ. 1.4

ފޮނުވާފައިވާ ދެ ސިޓ އަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، އެ ކޮމިޝަނުން މި ކޮމިޝަނަށް 
 ކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ބްރޯޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން  ޝަކުވާއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ޗެނަލްތަކަކ  އެ ލައިސަންސް ފުރަތަމަ
 ހުން ޗެނަލްތަކެއްކަމާއި، އަދި ބައެއް ޗެނަލްތަކުގެ ނަންވެސް ފަ ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ

ގެނެސްފައިވަނ ، ބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ ޤާނޫނު  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ބަދަލުތައް
އާ އެއްގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 30( ގެ 16/2010)

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އާއެކުކަން 
ޓ ވ  ޗެނެލެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ހިންގުމަްށ  ސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،އަދި މި މައް. 1.5

ދޫކޮށްފައި  ފަރާތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ލައިސަންސެއް އެއްވެސް

ސެޕްޓެންބަރ މަހު  2017ޗެނަލަކ   ނަމަވެސް މިރާވަމުން ކަމަށާއި، 
ނުފަށައިފިނަމަ ލައިސަންސް ބާޠިލްވާނެ  ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ފަށަންޖެހޭ އަދި

 މައްސަލަ. ޗެނަލެއް ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

  ނުވާނެކަމަށްވެސް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް  ޗެނަލްގެ ތެރެއިން 13 މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި. 1.6

 ޗެނަލްގެ ތެރެއިން 12ފިޔަވައި، އަނެއް  ޓ ވ  ޗެނަލް  އަންގާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
މުއްދަތުގައި ފެށުމަށް ނިންމައި އެކަން ެއ  ޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާގުޅޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަ

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޗެނަލްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަން އެ  ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، އަދި
  އަންގާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް

ފަށާނެކަން އަންގާފައިވާ ޗެނަލްތަކުން  ބަލާއިރު، ބްރޮޑްކާސްޓުކުރަންތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް . 1.7
ބްރޮޑްކާސްޓްކުރުން މެދުކެނޑިފައިވޭތޯ މޯލްޑިވްސް ބްރޮޑްކާސްޓިންގ  އެކަން ފަށާފައިވޭތޯއާއި، އެ ޗެނަލްތައް

 އެވެ.ފާހަގަކުރެވެ ބަލަހައްޓާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ކޮމިޝަނުން
ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް  ވ މާ، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް

ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  ޗެނަލްތަކުން ޚިދުމަތް ފަށަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ފަށާފައި
ކޮމިޝަނަށް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ނިންމައި އެކަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓްޗެނަލްތަކަކުން  ހިމެނިފައިވާ ގިނަ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާފައިވާކަންވެސް މޯލްޑިވްސް  އަންގާފައިވާއިރު، ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޗެނަލްތަކުން
 ރުމުގެ ޤާނޫނާއިއަންގާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތ ، ބްރޯޑްކާސްޓް ކު ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނަށް

އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނެވެން ނެތުމުން،  ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޗެނަލަކާ މެދު ފިޔަވަޅު 
 ދޫކުރުމާއި ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް
ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ވެން ނެތަތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރެ

ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   އެވެ.ނިންމ  މިމައްސަލަ  ކަ

ގޮސް ބެލިބެލުމުން އިމާރާތްކުރަމުންގެންދާ  ތަޙްޤ ޤުޓ މުން ސިފައިންގެ ފްލެޓް އިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދަށް  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ރެއްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަ  387 
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 އެއްވެސް މުދަލެއް ބަހައްޓައި ވިޔަފާރި ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ އާއި ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރިއެއްގެ 

ޤާނޫނު ، ސަރަހައްދުގައި ނެތުމުން ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ އެއްވެސް މުދަލެއް އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި އަދި އިމާރާތްކުރާ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ގެޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ 

ބިމުގައި އޭނާގެ ވިޔަފާރި  ހުޅުމާލޭގައި ސިފައިންގެ ފްލެޓް ހަދާބޭނުންކޮށްގެން 
  މައްސަލަ.ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މުދާ ކުއްޔަކާ ނުލައި ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި

ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ 
އަގު  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާކުޑަ އަގު އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

އަގުގެ ބަދަލުގައި ބ ލަން ފޯމުގައި ޖަހާފައިވަނ  އެންެމ  ކުޑަނަމަވެސް، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި މެނޫސެޓުގެ ޖުމުލަ
ތ  އެފަރާތުން ދިމާނުވާ ޖުމުލަ އަގާއި ބ ލަންފޯމުގައިވާ އަގާ  އަގުކަމަށްވުމާއެކު އެފަރާތުން ހުށަހެޅި މެނޫއެއްގެ

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ބާޠިލުކޮށްފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހެޅި ބިޑް 
 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި،މައް  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ސަލައެއްކަމަށް ކަ

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ތަފާތު ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި  ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ 
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ޖޫންމަހުގެ ފަހުން ފުވައްމުލަކު ސިޓ   2018މަސައްކަތް  ފުވައްމުލަކު އެއްވެސް ސްކޫލެއްގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ 
ފުވައްމުލަކު ސިޓ   ށް އް ފޮނުވައި ދިނުމަފައިވާނަމަ އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތަމެދުވެރިވެގެން ކުރުވާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދ ފައެއް ނުވެއެވެ. މި  ން އަމުރު ފޮނުވުމުންވެސްކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދެފަހަރުމަތި
 ބެހެއްޓުމާއި އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަކ  މިނިސްޓްރ ން އޮފް ޝަކުވާއާމެދު ވިސްނާއިރު، ސްކޫލުތައް

ކޮން ސްކޫލެއްކަން   ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، މި ޝަކުވާގައި އެއ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ

ޤާނޫުނ ބެލޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވ މާ، މައްސަލަ
( 1ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 25ޤާނޫނު( ގެ  ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފުވައްމުލަކު ސިޓ   ޏ.ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލެއްގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް
އަހަރުގެ  ވަނަ  2018ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ  2019ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ކަމަށާއި،  މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަގަކަށް  1ފަހުކޮޅު ކުރުވާފައިވަނ  

މަސައްކަތް  މަސައްކަތުގެ ބިޑިންގް ޕްރޮސެސްއާއި ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި އަދި 
ހިމެނޭގޮތަށް  ހަވާލުކުރުމުގައި ސިޓ  ކައުންސިލުން އަމަލުކޮށްފައިވަނ  ކޮރަޕްޝަން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ 

އަކަފޫޓުގެ ބިން ވިއްކާލުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެ  260މިލްކުވެފައިވާ  ދިވެހި ދައުލަތަށް މާލޭސިޓ ގެ ގޯއްޗަކުން
ކަމަށާއި، ބިން ވިއްކުމަށް  ބިމާއި އިންވެގެން ހުރި ގޭގެ ދެ ފަރާތެއް މަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެގަތު ބިން

މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް  ވެށިފަހި" އިޢުލާންކުރިއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ 
ވިއްކަން އިޢުލާންކުރި ބިމާ  އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ބިން ވިއްކާފައިވަނ  ދައުލަތުން " އުސޫލު ވިއްކުމާބެހޭ 

ބިން ގަތުމަށް  އެ ބިން ވިއްކުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ އެފަރާތައް، ކަމަށާއި ށް ންވެގެން އޮތް ބިމުގެ ވެރިފަރާތަ އި
ރިއުޅެނ  މިނިސްޓްރ އަށް ހުށަހެޅި ސިޓ އެއްގައި އޭނާ ދި އޭނާގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް ހައުސިންގ ފަރާތްހުށަހެޅި 
 ތްކޮށްގެން ފަންގިފިލާތައްދެމ ހުންނަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި އެއްކޮށް ޢިމާރާ ބިން ވިއްކާ ފަރާތާ  އޭނާއާއި 

ން ގޭގައި ކަމަށް ބުނެ ޖެހިގެ ދިރިއުޅެމުންގެންދަނ  އޭނާގެ ފިރިމ ހާގެ ބިން ވިއްކާ ފަރާތްބަހާލައިގެން ކަމަށާއި 
 ވިއްކުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ސިޓ އާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ބަދަލުގައި  ވިއްކާލުމުގެ އެ ފަރާތައް އޮތް ބިންކޮޅު 
ވިއްކުމަށް  އެ ބިންކޮޅު މިހާރު ބިން ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތައްވިއްކާލުން މަޑުޖައްސައިލައި  އެ ބިންކޮޅު

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ " ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު  އަންގާފައިވާ އެފަރާތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރިކަން 
ކަމަށާއި، އެގޮތުން  އަށް އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވާ" މާބެހޭ އުސޫލުމިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކު ދަށުން ދައުލަތަށް

ހ( ދަށުން ބިން ވިއްކުމުގައި އެއްފަރާތަށްވުރެ ) ވަނަ ނަންބަރުގެ 8އެ އުސޫލަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުގެ 
 ބިން ހިމެނޭ ގޯތ ގެއެންމެ އިސްކަންދޭންޖެހެނ  ވިއްކުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ގިނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ގަންނަން ހުށަހަޅާ  ބެހެނިވެރިންނާއި ގޯތ ގެ އެންމެހައި ވާރިސުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު 
 އެ ބިމާ އިންވެގެން ހުރި ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަށް ފަރާތަށް ކަމަށްވާތ   ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޙައްޤުވެރި

ވަނަ ދުވަހު އަންގާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރ   2018އޮކްޓޫބަރު  02އޭނާއަށް  އެކަން އެ ބިން ވިއްކަން ނިންމައި
މިނިސްޓްރ ން ފޮނުވި  ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަންކަން އެ  އޮފް

ފް ހައުސިންގ އެންޑް ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އެބަހުއްޓެވެ. ވ މާ، މި މައްސަލައާ

ގެއާ އިންވެގެން  ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބިން ވިއްކުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން
އެ  ފަރާތެއް ހޮވިފައިވާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޮތް ހުސްބިންކޮޅު ގަތުމަށް 
ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ބިމުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ

ގުޅިގެން އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭންކް އޮފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެންގުމާ
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދެ ދުވަހަށް  މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން ލޯނެއް ނަގައި 

ން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ސިޓ އަކު ވެފައިވަނިކޮށް އެކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް
އެދުމުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި،  ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

އެހެން ފަރާތަކަށް މިހާރު ވިއްކާފައިވާކަމުގެ މަޢުލުމާތު  އަދި އެ ބިން ނުޙައްޤުން
 މައްސަލަ.ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފަރާތަކ  ފުރަތަމަ ބިން ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ބިން ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ  އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ފޮނުވި
މިހާރު ވިއްކަން  ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ދަތިކަންބޮޑު މ ހެއްކަމަށް ބެލެވޭތ އާއި، ވިއްކަން ނިންމި ފަރާތައްވުރެ

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް  ވެށިފަހި މާލެ" ބިން ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވަނ  އެ ނިންމާފައިވާ ފަރާތަށް
 އަށް ފަހުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ފެންނާތ ، ޤާނޫނު " އުސޫލު މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާބެހޭ

( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ދާގެވަނަ މާއް  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މިމައްސަލަ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .މ އެވެނިން
ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން  އަދި، މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އަލުން މިނިސްޓްރ  އޮފް

 އެވެ.އެންގ  ފަރާތައްކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ތަ ޝަރ ޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ނުވަ

އެ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކާ  އޮފ ސް މޭޒު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެއް 05ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލަށް 
-)އެންޓި 2008/13ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުން ބުނާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުންނުދާކަމަށް 

ފަދައިން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން
 އެވެ.ނިންމ  މިަމއްސަލަ  ކަނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް

އޮތްނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ  އަދި މިކަމާގުޅޭ އިތުރު ޝަކުވާއެއް 
  އެވެ.ފަރާތަށް އެންގ  ހުށަހެޅި

ބިޑަކާނުލައި ބަޔަކާ  އޮފ ސް މޭޒު ޖެހުމަށް ވާދަވެރި 05 ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލަށް
  މައްސަލަ.ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ބުނާ
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ޔާމ ން ހޮވާނ  ދައުލަތުގެ ވަސ ލަތްތަކާއި هللا ޢަބްދު ރިޔާސ  އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައ ސް
ބުނިކަމަށް  ނައިބުރައ ސްނިސްބަތްވާ ޕާޓ ގެ  ޔާމ ން  هللاއ ސް ޢަބްދުރަބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް  މުވައްޒަފުންވެސް

ދައުލަތުގެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރިކަން  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމުގައި
ދައުލަތުގެ  ނައިބުރައ ސް އަކ   އެ ޕާޓ ގެ ނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއި،  އެނގިފައި

ނުވާތ ، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ތަކެއްޗާ ޙަވާލުވެހުރި މ ހަކަށް 

ޔާމ ން  هللاރިޔާސ  އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައ ސް ޢަބްދު 
ރައ ސް  ހޮވާނ  ދައުލަތުގެ ވަސ ލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންވެސް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް

  މައްސަލަ.ނައިބުރައ ސް ބުނިކަމަށް ބުނާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓ ގެ ޔާމ ން  هللاޢަބްދު

392 



 

390 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 2/2000
  އެވެ.ނިންމ ނޑައަޅައި މައްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާކަމަށް ކަ

ނޑައެޅުމަށް މާކްސް ދޭން މަސައްކަތް ހަވާލު  އަށް ބަލާއިރު ރިއާހަމަޖައްސާފައިވާ ކްރައިޓ  ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
 ދަތަށް މާކުސް ދިނުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައިހުށަހަޅާ މުއްނިންމުމަށް  ކަތުގައި މަސައްކަތްއްމިބާވަތުގެ މަސަ

އިއުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވް  އަލުންގަކުރެވޭތ  މާކުސް ދޭ ކްރައިޓ ރިއާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ފާހަ
  .އެވެދެންނެވ  ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 2/2000 މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު، އަދި
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެކުލެވިގެންނުވާކަމަށް ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  އެވެ. ކަ

މަސައްކަތްކުރާނެ  އިންޓ ރިއަރ ގެ މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އޮފ ސް
ޙަވާލުކުރުމުގައި  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް

މަންފާއެއް  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 

  މައްސަލަ.ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ
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 10.43ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސ ހިސާބުބ 
ރ( ގައި ) ވަނަ މާއްދާގެ 10.38ގެ  10ވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ ބާބު ގައިވާ މުއްދަތު ދޭން  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(

ބ ލަންތަކުގައާއި ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ގުޅިގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ
 10.43 ދޭންވާނެކަމަށް )ހަތަރެއް( ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް  4އެކެއް( ހަފުތާއާއި ) 1ބ ލަން ހުށަހެޅުމަށް 

ގައި  2019 ޖޫން 20ތަކެތި ހޯދުމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ 
ކަމާއި ބ ލަން  ގައި 2019ޖުލައި  02ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނ   އިޢުލާނާ ކޮށްފައިވާ

އޮތުމާއެކު، މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބ ލަން  ގައި ކަން އެ އިޢުލާނުން އެނގެން  2019ޖުލައި  04ހުޅުވުން އޮތ  
 ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ހުށަހެޅުމާ ދެމުދު ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ދައުލަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދ ފައިނުވާކަން އެނގޭތ ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް
  .އެވެސްކޫލަށް އެންގ  އެ  ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހޯދުމުގެ  އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެތަކެތި

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 2/2000އަދި، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިން ނުގެ ކުށެއްބަޔާންވެގެންވާފަދަ ކޮރަޕްޝަ  މ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާކަމަށް ކަ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ފޯލްޑިންގ ޗެއަރ ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ 400 މާލޭގެ ސުކޫލަކަށް
މުއްދަތެއް ދ ފައިނުވާކަމަށް  މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އެކަށ ގެންވާ 

  މައްސަލަ.ބުނާ
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ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށުގެ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމަކ  
 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް އެރަށުގެ އުތުރުކޮޅުންނާއި އެ ރަށުގެ ދެ ފައިދާއެއް ނެތްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް

ބިންތައް ކުއްޔަށް ދ ގެން  އެ ދެފަރާތުން އެދެކުނުކޮޅުން ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ހިލޭސާބަހަށް ދ ފައިވާއިރު 
ނިންމިގޮތް  އާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަހުށަހެޅުނު މައްސަލަ  އެތަންތަނުން ފައިދާ ނަގަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނެ 

އެ ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނ  އާމްދަނ   އަންގާފައިވާ އެންގުމެވެ. އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނިންމުމަށްފަހު،
ކުރެވޭގޮތަށް ކަމަށްވާތ  އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލައި އެ ބިންތައް ދޫކުރުމަކ   ސައްކަތްތަކެއް އެތަންތަނުގައިލިބޭނެ މަ

އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި  ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި" ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ އޭރު
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް  3ގެ " 2018މާރޗް  01 -ޤަވާޢިދު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދުކުރުމުގެ

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ އަށް މި  ކަމަށްވުމާއެކު، އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށާއި
 ގުޅިގެން އެ ބިންތައް އެފަރާތްތަކުން ވަކިކުރުމަށް ހައުސިންގ ކޮމިޝަނުން އެންގިފައިވެއެވެ. އެ އެންގުމާ

މަސައްކަތްތަކެއް  ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ އާއި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ އާއި
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ  އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން

 އްސަލަ ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ކޯޓުން ބިންތަކުގެ މަ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޖަމްޢިއްޔާ
ދެވަނަ އަށް ) ޝަކުވާގައި ދެވަނައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ އަށާއި އެ ޖަމްޢިއްޔާ ވަކިގޮތަކަށް އަންގަންދެން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ނައިފަރު  މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްޚުލް ވެފައިވާތ (ޖަމްޢިއްޔާ 
ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުން ފަސްކުރުމަށް ނައިފަރު ޙަވާލުކުރުމަށް ނައިފަރު

ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ އަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  އިދާރާގެ މައްޗަށް ވަނ  އަމުރެއް ނެރެފައެވެ. އެ އަމުރު ލޯކަލް
ވ މާ، އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ބިންތަކާ  ވެއެވެ.ސަރވިސްއަށް ކޮޕ ކޮށްފައި

  އެވެ.އްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ  ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެކަމަށްނުވާތ ، މި މަ ގުޅިގެން 

އެންގުމާ ގުޅިގެން ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -އެންޓި
   މައްސަލަ.ދާކަމަށް ބުނާނު  ނިންމުން ތަންފ ޛް ކުރަމުން

395 

ނިންމާފައިވާ  މައްސަލައަކ  މި ކޮމިޝަނުން ބަލައި ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކައްއަ ޖަމްޢިއްޔާ ދެ ޅ.ނައިފަރުން ކައުންސިލުން އެ  އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ނައިފަރުން  14000ޅ.ނައިފަރުން  396 
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ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނ  އާމްދަނ  ލިބޭނެ  މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނިންމުމަށްފަހު، އެ
 ކުރެވޭގޮތަށް ކަމަށްވާތ  އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލައި އެ ބިންތައް ދޫކުރުމަކ  އޭރު އެތަންތަނުގައިމަސައްކަތްތަކެއް 
އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ  ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި" ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް  3ގެ " 2018މާރޗް  01 -ޤަވާޢިދު  ފަރާތްތަކަށް ބިން ދުކުރުމުގެ
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ އަށް މި  ކަމަށްވުމާއެކު، އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށާއި

ގުޅިގެން އެ ބިންތައް އެފަރާތްތަކުން ވަކިކުރުމަށް ހައުސިންގ  ކޮމިޝަނުން އެންގިފައިވެއެވެ. އެ އެންގުމާ
މަސައްކަތްތަކެއް  ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ އާއި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ އާއި

ޝަކުވާގައި ފުރަތަމަ   އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ބިންތަކުގެ މައްސަލަ  އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަޔާންކޮއްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ

އަށް  ޝަކުވާގައި ދެވަނައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ  އަށާއި  އެ ޖަމްޢިއްޔާ ވަކިގޮތަކަށް އަންގަންދެން  ކޯޓުން 
ލްގެ ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ނައިފަރު ކައުންސި  މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްޚުލް ވެފައިވާތ (ދެވަނަ ޖަމްޢިއްޔާ )

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުން ފަސްކުރުމަށް ނައިފަރު އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނައިފަރު 
ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ އަށާއި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައްޗަށް ވަނ  އަމުރެއް ނެރެފައެވެ. އެ އަމުރު ލޯކަލް

ވ މާ، އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ކޮޕ ކޮށްފައިވެއެވެ.
 އެވެ.ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެކަމަށްނުވާތ ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ  އެ ބިންތަކާ ގުޅިގެން

އެރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާ   ގޮތަށް ހިލޭ ސާބަހަށް އިދާރާއަށް އެއްވެސް އާމްދަނ އެއް ނުލިބޭ
ނާ އާމްދަނ  ހޯދަމުންދާކަމަށް ބު ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތުން އެ ތަނުންއަކައް 

 މައްސަލަ.

  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިމައްސަލާގައި ތިރ ގައި މިވާ ކަންތައްތައްވަނ 
އެފް.އެސް.އެމްއަށް ދިޔުމުން މިމަސައްކަތަކ   ގައި 2017ޖުލައި  03މިމައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް . 1

ނޑަކަށް މަހަކު / އަހަރަކު  އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި  3ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ގާތްގަ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  މިލިއަން ތެޔޮ ސަޕްލައި އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ކުރުމަށް ޚަރަދުވާކަމަށް އެކްޓިންގ

 މަސް އޮތުމުންނާއި ޖަނަވަރ މަހަކ  މިޞްރުގެ  6އަދި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި  ލޫމާތު ދ ފައިވެއެވެ.މަޢު

ޑިޒައިންކޮށް ބަނދެ  އޮއިލް ޓޭންކަރ 4ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ބޭނުންވާ 
އެ ކުންފުނިން  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑާ ގުޅިގެން 
 މައްސަލަ. ބުނާ  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް
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ނިންމަންބޭނުންވުމާއެކު މިމައްސަލައާމެދު އަވަހަށް  ވިއްސާރަމޫސުމަށްވާތ  ވިއްސާރަމޫސުމުގެ ކުރިން މިޕްރޮޖެކްޓް 
  އެދިފައިވެއެވެ.މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 148 ގައި ބާއްވާފައިވާ އެފް.އެސް.އެމްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 2018ޑިސެންބަރު  20. 2
ބާޖު ގަތުމަށް ބަޖެޓުގައި  4ހިމެނުމަށް މަޝްވަރާކުރެވި  ބާޖު 4ތެޔޮ ޓޭކަރާއި  1ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 2019

 ވެ. އަދި އެސްޓ އޯގެ އެހ ތެރިކަމާއެކު މިބާޖުތަކަށް ފައިނޭންސިންގނިންމާފައިވެއެ ހިމެނުމަށް ބޯޑުން 
ޑިޕާޓްމަންޓާއި އެފް.އެސް.އެމްގެ  )އެސް.ޓ .އޯގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ޓ މެއް، ހަމަޖެއްސުމަށާއި

 ބޯޑުން ނިންމާފައިވެއެވެ. ޓެކްނިކަލް ޓ މު ހިމެނޭގޮތަށް( އެކުލަވާލުމަށް 
ނުވަތަ ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ކުރުމަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓަށް )އ .އޯ.އައި( މިމަސައްކަތް. 3
ފަރާތަކުން  12މިދެންނެވި އ .އޯ.އައި އާ ގުޅިގެން  ގައި ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ.2018ޑިސެންބަރު  26

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާތަްއ  އެފަރާތެއްގެ ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ އ .އޯ.އައި.ތަކުގައި  ޝައުޤުވެރިކަން
އ .އޯ.އައި. ގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތުން ހިމަނާފައިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން

މަޢުލޫމާތާއި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  އެފަރާތުން އޭގެކުރިން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ
  ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު 

އާރު.އެފް.ޕ ( ފޮނުވާފައިވެއެވެ. ) ފަރާތަށް ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް 12އ .އޯ.އައި ހުށަހަޅާފައިވާ . 4
ފަރާތްތަކަށް އެންގިފައިވާކަން  ހުރިހާ  ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް ނަމަވެސް އާރުއެފްޕ  ޑޮކިއުމެންޓަށް

ފަރާތަކުން އިޖާބަދ  ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ކޮލިފިކޭޝަން  4ވެ. އާރު.އެފް.ޕ އަށް ޔަޤ ންކުރެވޭކަށް ނެތެ 
އެއްވެސް ފަރާތެއް  ހަމަނުވާ އަދި ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ޑޮކިއުމެންޓެއް ހުށަނާޅާ ކްރައިޓ ރިޔާ

ސެޓް  3ޑްކޮޕ ކަމާއި ހާޑްކޮޕ ގެ ހުށަހަޅާފައިވަނ  ހާ ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް
 4ޕްރޮޕޯސަލަކ ވެސް ކޮލިފައިވާ  4ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން 

ފިއުލް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސްގެ  ޕްރޮޕޯސަލްގެ އިވެލުއޭޝަން 4ޕްރޮޕޯސަލްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 
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  .ފަރާތުން ހަދާފައިވެއެވެ
ގައި 4.1ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ރިކުއެސްޓް ފޯ. 5

އަހަރުގެ  5މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ  އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ސެލެކްޝަން ކްރައިޓ ރިޔާގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ޓް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށްބާޖް ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސްޓްރަކް ފިޔުލް 3ތެރޭގައި 

ބިޑެއްކަމަށާއި އެފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް  ރެސްޕޮންސިވް-މި ކްރައިޓ ރިޔާ ހަމަނުވާ ބިޑަކ  ނޮން 
   ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެވޯޑްނުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް 

ސެލެކްޝަން ކްރައިޓ ރިޔާގެ މިނިމަްމ  އޭޝަން އެންޑްގައި އިވެލ4.1ުރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު . 6
ފިޔުލް ބާޖް ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރުމުގެ  3އަހަރުގެ ތެރޭގައި  5ރިކުއަރމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 

އި ހިމަނާފައިވާ އ .އޯ.އައި.ގަ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ ، އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ
 ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމުގެގޮތުންކަމަށް ބެލެވުމުގެ  މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި، ވަކި ފަރާތްތަކަށް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި އަދި  ފުރުޞަތު އޮތްނަމަވެސް، މިފަދަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރާއިރު ކަމާގުޅުންހުރި 
 އެފަދަ ކްރައިޓ އެއް ހިމެނިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ލް ފަރާތެއް ހޯދުމުގެގޮތުންމަސައްކަތަށް ޤާބި

ބިޑާ ގުޅިގެން  04ހުށަހަޅާފައިވާ  ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން ހަދާފައިވާ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައި،. 7
 ތުން މޯލްޑިވްސް ޝިޕްޔާޑު އެންޑު ޖެނެރަލް ހިމަނާފައިވެއެވެ. މިގޮ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލް ކޮމެންޓްސްތައް

ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު  އިންޖިނިއަރިންގ އާއި ޓ އެސް މެރިޓައިމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު، ރިކުއެސްޓް ފޯ
ނުފެތޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ދެފަރާތުގެ ބިޑުތައް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓަށ4.1ް

  ދެފަރާތް މި ކްރައިޓ ރިޔާއަށް ނުފެތޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޗެކްކުރުމުން މި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށްކަން  ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  އާރުއެފްޕ ގައި. 8

 ހަޅާފައިވާ ނިސްބަތުންކަން މުއްދަތުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  ހުށަ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަގުގެ ބަޔަށާއި 
ގައި 4.1ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ރިކުއެސްޓް ފޯ
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މޯލްޑިވްސް ޝިޕްޔާޑު އެންޑު ޖެނެރަލް އިންޖިނިއަރިންގއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭތ 
މާކުސްއެއް ދ ފައެއް  ޓ އެސް މެރިޓައިމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަށް މިބައިން އެއްވެސް ބިޑަށާއި ހުށަހަޅާފައިވާ

 ނުވެއެވެ.
ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ  ފިޔުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ ގައިވެސް އަދި . 9

 ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުވާލުމުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮސ ޖަރގައިވެސް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓަށް
މިހާރު  ވަކި ޢަދަދެއްގެ ބިޑު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އަދި މިނިމަމް ކްރައިޓ އަށް ފެތޭ

ރަސްމ ކޮށް އެންޑޯސްކޮށްފައިވާ  އެފް.އެސް.އެމްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ޕްރޮސ ޖަރ
ޕާޓ އަކުން  2ޢަމަލުކުރާނ  ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށްކަމަށް އަދި  ކަމަށާއި މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގެޕްރޮސ ޖަރއެއް ނޫން 
ނޑައެޅުމުގެ -ލިބިއްޖެނަމަ ރ  ރެސްޕޮންސިވް ބިޑު އިޚްތިޔާރު  ޓެންޑަރ ކުރުމާމެދު އެފް.އެސް.އެމްއިން ގޮތެއް ކަ

ޓެންޑަރ ކުރުމަށް( -ންދިއުމަށް ނުވަތަ ރ ގެ  އޮންނާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޓެންޑަރއާމެދު ވަކި ގޮތެއް )ކުރިއަށް
ނޑައަޅާފައިވަނ  ކޮން ސަބަބަކާ   ގައި އެސް.ޓ .އޯއިން 2019ޖޫން  24ހުރެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެ ކަމަށް  ކަ

ގައި ލެކްޒަވ  ޗެމްބަރސްއިން 2019 ޖޫން 19އެފް.އެސް.އެމްއަށް ޤާނޫނ  ލަފާ ދ ފައިވާ އ މެއިލްގައިވެއެވެ. އަދި 
އަށް ޙަވާލާދ ، ހުށަހެޅޭ  6.1ކޮޕްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ޕްރޮސ ޖަރގެ   ލަފާގައި، އެފް.އެސް.އެމްގެދ ފައިވާ ޤާނޫނ 

ކުރިއަށް  ބިޑުގައި އަސާސ  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަމުގައިވާނަމަ، އިވެލުއޭޝަން  2ތެރެއިން  ބިޑްތަކުގެ
ރޮސ ޖަރ އެންޑޯސްކުރި ކަމެއް އެނގެން ޕް ގެންދެވިދާނެ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިދެންނެވި ކޮޕްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ

ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް  1އިތުރުން އަސާސ  ޝަރުޠުހަމަވާ  ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މ ގެ 
އިޚްތިޔާރު ކޮމްޕެޓިޓިވް  އިވެލުއޭޝަނަށް ބެލުމަށްފަހު ޕަރޗައިސިންގ ކޮމިޓ އަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޕްރިލިމިނަރ 

 ކުރެވެއެވެ. އި ދ ފައިވާކަން ފާހަގަ ބިޑިންގ ޕްރޮސ ޖަރގަ 
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓ ގެ  އަގުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން. 10

 ޖެހޭ ޢަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. މި ޢަދަދު ހިމެނުމުން މިމަސައްކަތަށް 25ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ %
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އެހެންކަމުން އަގުގެ ބައިްނ  ންނެވެ.ފަރާތު ވް އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކޮމްޕެރެޓި
  ލިބިފައިވަނ  އެފަރާތަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް

ކުރު މުއްދަތެއް  އެންމެ މުއްދަތުގެ ބައިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ ، މި މަސައްކަތަށް. 11
  ފަރާތަށެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ

ޝަކުވާ ބެލިކަމުގައިވ ނަމަވެސް  ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައި އަގާއި މުއްދަތަށް އެކަނި . 12
ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު  މިބިޑު ކާމިޔާބު ނުވާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި  ހުށައެޅި ފަޜާތައް

 5ކްރައިޓ ރިޔާގެ މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ  ގައި އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ސެލެކްޝަނ4.1ް
ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް  ފިޔުލް ބާޖް ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ 3ތެރޭގައި  އަހަރުގެ

ތެޔޮޓޭންކަރު  3އަހަރުގެ ތެރޭގައި  10އެދިފައިވާގޮތަށް  ޝަކުވާ ހުށައްޅި ފާރާތުގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓ ރިޔާ 
  ނުފެނެއެވެ. ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަކަށް އެފަރާތައްނި ނަމަވެސް މިބިޑު ސަޕްލައިކުރުން ހިމެ

ބައިވެރިވާކަމަށް  ރަސްމ  ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.ޓ .ސ .ސ އިން ޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތުގެ މިބިޑުގައި . 13
އެގްރިމެންޓެއް ބިޑާއެކު ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް އެފަދަ ޖޮއިންޓްވެންޗަރޝަކުވާގައި 

  ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމޭނެކަމުގެ ގެރެންޓ އެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިކަމަކ  ޕްރޮޖެކްޓް
 Salahލިބިފައިވަނ  މިޞްރުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް. 14

Elsamboskany Shipyard ްބިޑު އެވޯޑުކުރުމުގެ ކުރިން، އެފަރާތުގެ ބޯޓުޔާޑާއި  އަށްކަމަށާއި އެފަރާތަށ
 ހަދަން ފެންނަކަށް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ސައިޓްގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް

ބޯޓުޔާޑާއި  ކުންފުނ ގެ Salah Elsamboskany Shipyardއަށް މިޞްރުގެ 15އިން 14ޖޫން  2019. 15
އިވަނ  އެފް.އެސް.އެމްގެ އެދަތުރުގައި ބައިވެރިވެފަ ސައިޓްގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް ދަތުރެއްކޮށްފައިވެއެވެ.

 ރިޕޯޓެއްމިދަތުރަށްފަހު އިންސްޕެކްޝަން ައދި އެސް.ޓ .އޯ ގެ ދެ މުވައްޒަފެކެވެ. ،  އާއި އިތުރު މުވައްޒަފެއްއެމް.ޑ 
އިންސްޕެކްޝަނެއްގައި ބަލަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަްއ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި މިފަދަ
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ކޮންސަލްޓަންޓަކު  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މިޞްރުން އިންޑިޕެންޑެންޓް ހިމަނާފައިވާކަން
ނޑައަޅާފައިވާ  ޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިހޯދުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މިރިޕޯ ދަތުރަކ  މި ބިޑު އެވޯޑުކުރަން ކަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހެދުމަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރެއްކަން" ޑިއުޑެލިޖެންސް" ފަރާތުގެ
ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، 155 ގައި ބާއްވާފައިވާ އެފް.އެސް.އެމްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގ2019ެޖޫން  25. 16
ގެ ސައިޓް Elsamboskany Shipyardއޮޕ ނިއަން އަދި  ވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް، ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓް، ލ ގަލްއި

 ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޕަރޗައިސިންގ ކޮމިޓ އާއި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓ އިން  އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް
އަށް އެވޯޑު Elsamboskany Shipyardފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިބ ލަން 

މަސްދުވަހެވެ. އަދި  6ޑެލިވަރ ކުރުމަށް ދ ފައިވަނ   ކުރުމަށްނިންމާފައިވެއެވެ. މިބާޖުތައް ނިންމައި ރާއްޖެއަށް
 ކުރުމަށް އެފް.އެސް.އެމްގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފެއް މިޞްރަށް ރ ލޮކޭޓް ކުރުމަށްވެސް  މިމަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް

 ނިންމާފައިވެއެވެ.
ގައި 4.1ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު  އްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ރިކުއެސްޓް ފޯ ވ މާ، މިމަ

އަހަރުގެ  5މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ  އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ސެލެކްޝަން ކްރައިޓ ރިޔާގެ 
ބަޔާންކޮށްފައި  ރިބާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށްބާޖް ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރުމުގެ ތަޖު  ފިޔުލް 3ތެރޭގައި 

ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި، ވަކި ފަރާތްތަކަށް  އެވަނ ، އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އ .އޯ.އައި.ގައި
ބޮޑު އޮތްނަމަވެސް، މިފަދަ  ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމުގެގޮތުންކަމަށް ބެލެވުމުގެ ފުރުޞަތު  ބ ލަމުގައި

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި އަދި މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ފަރާތެއް  މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރާއިރު ކަމާގުޅުންހުރި
ޕްރޮޕޯސަލަކ ވެސް  4އެފަދަ ކްރައިޓ އެއް ހިމެނިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތ އާއި ހުށަހަޅާފައިވާ  ހޯދުމުގެގޮތުން
ޕްރޮޕޯސަލްވެސް ހިމަނައިގެން  4ކޮށްފައިވަނ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވެލުއޭޓްޕްރޮޕޯސަލްކަމަށްވުމުން ބިޑު އި 4ކޮލިފައިވާ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އިމްޕޯޓް  އަގުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ ،  ކަމަށްވާތ އާއި
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް  ތ އާއިޖެހޭ ޢަދަދު ހިމަނައިގެންކަމަށްވާ  25ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ % ޑިއުޓ ގެ 
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ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަށް މިބައިން އެއްވެސް  ބިޑަށާއި ޓ އެސް މެރިޓައިމްއިންޝަކުވާ ހުށައަޅާފައިވާ ދިނުމުގައި 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިމަމް 4.1ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަންބަރު  މާކުސްއެއް ދ ފައި ނުވަނ  ރިކުއެސްޓް

ދ ފައިވަނ   ކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓްނުފެތޭތ  ރިކުއަރމެންޓަށް
ނޑާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އާރުއެފްޕ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ

 ދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންވެގެންވާފަ  )ކޮރަޕްޝަން 2/2000
 އެވެ.ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެކުލެވިގެންނުވާކަމަށް ކަ

ބޯޑުްނ  އަދި، އެފް.އެސް.އެމްގެ ކޮންޕެޓިޓިވް ބިޑިން ޕްރޮސ ޖަރ މިހާތަނަށް ކުންފުނ ގެ
ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށް ފިއުްލ  ފާސްކޮށްފައިނުވުމާއެކު، ކޮންޕެިޓޓިވް ބިޑިން ޕްރޮސ ޖަރ ކުންފުނ ގެ

 .އެވެއި މޯލްޑިވްސްއަށް ދެންނެވ ޕްލަސަ

ޢާމިރުގެ އަނބިމ ހާ )މަރްޔަްމ هللا ފިނިވާގޭ ޢަބްދު ކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން އދ.އޮމަދޫޝަ
 މާލޭގެ) H8މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ " ހިޔާ" ރިޝްމާ / ހ.ދުނިފަރު، މާލެ(

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތައް " ހިޔާ " ،ހިމެނިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސްރަށްވެހ ންނަށް ޚާއްޞަ( ކެޓަގަރ ގައި 
ކަންތައްތައް އަދި  ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ކަންތައްތަކަކ  ސަރުކާރުން އަލުން ބަލަމުންދާ، އެކަމާ ގުޅޭ ލިބޭ ފަރާތްތައް

ލިބިފައިވާކަމަށް ބެލޭނެ ކަމަކަށް  އެފަރާތްތަކަށް އަދި ފްލެޓް ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިމޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވުމާއެކު،
 ނުފެނެއެވެ.

ނޑު އެއްބަފާ  ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ  ރައ ސްގެ މަންމަގެ އެއްބަ
 10 ދިރިއުޅޭ މ ހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  އަކ  މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މ ހަކަށްވާތ ، ރަށުގައިމ ހެއްގެ ދަރި

ލިބިފައިވާތ އާއި،  ޕޮއިންޓް 64ޕޮއިންޓް ނުދިންނަމަވެސް އޭނާއަށް  10ނުވެއެވެ. އެ  ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް ދ ފައެއް
މ ހުންގެ ތެރެއިން  25ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ  62) ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެންމެންނަށް 62

 ން ނަގާފައިވަނ  ގުރުއަތުލައިގެން( ގޯތި ލިބޭތ ، ގޯތި ލިބޭމ ހު 5ކަމަށްވާތ ، އެ  މ ހުން 5ނަގަންޖެހެނ  

އެދި ފޯމު  އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ގޯއްޗަށް
ކައުންސިލްގެ  ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓުދ  ގޯތި ލިބޭ 

ބައެއް  އިދާރާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް
ގޯތި  ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ރަށުން ކުރިންވެސް

އަދި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި،  އަށްވެސް ގޯތި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ފަރާތަކާއި ލިބިފައިވާ 
ފްލެޓެއް ލިބިފައިވ ނަމަވެސް  އަނބިމ ހާއަށް އެރަށު އެހެން ފަރާތެއްގެ

އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން  އޭނާއަށްވެސް ގޯތި ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މާލޭގައި
ނޑު އެއްބަފާ މ  ދިރިއުޅެމުންދާ ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ މަންމަގެ  ހެއްގެ އެއްބަ

 މައްސަލަ. ނާދ ފައިވާކަމަށް ބު ށްވެސް ގޯތި ކަ ދަރިއަ
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  މ ހުންގެ ލިސްޓުގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވަނ އެވެ.
އޮމަދޫން  އަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ  ފުރަތަމަ ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތާއިޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން 
ޕޮއިންޓް  25ގޯއްޗެއް އޮތް ފަރާތަކަށް  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޯތި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ނަމުގައި

 ބުނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ " ފޯމުގައި" އުނިކުރެވޭނެކަމަށް
އުނިކުރެވޭނެކަމަްށ  ޕޮއިންޓް 25ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުގެ ބައިގައި  6އުސޫލުގެ 

ފިރިމ ހާއަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. ނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  ގޯއްޗަށް އެދޭ މ ހާގެ އަނބިމ ހާ ނުވަތަ
ގޯތި ވާރިސުންގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް،  ގެ ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ބައްޕަގެ ނަމުގައި އޮތްއެ ފަރާތާއި އެފަރާތުގެ ކޮއްކޮ

ހުށަހެޅުމުން، އެ ކޯޓުގެ  ންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް އދ.އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށްބެހެނިވެރި އެ ގޯތ ގެ 
 581 އެފަރާތަށް ގޯތި ބައިކުރިއިރު އެ ގޯތިން ޝަރ ޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާއެކުގައިވާ ޗާޓުގައިވާގޮތުން، އެ

ވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރ  ކުރެ ރަޖިސްޓަ ގޯތި އެ  އަކަފޫޓް ލިބިފައިވެއެވެ. 597ށް ކޮއްކޮ އައަކަފޫޓް، އަދި 
ބަންޑާރަ " ހިމެނެއެވެ. ގޯތި ލިބޭ މ ހުންގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ 

 އެ  ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން،" ރަޖިސްޓަރ ވެފައި ނެތުން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އެމ ހެއްގެ ނަމުގައި
ކުޑަނަމަވެސް އެ ގޯތި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ މ ހުންގެ  އަކަފޫޓަށްވުރެ 600ތިން އެމ ހުންނަށް ލިބޭ ބައި ގޯ

އެއްވެސް  ހިމެނިފައިވުމާއި، އެ ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޝަރ ޢާތުން ނިމިފައިވުމާއި، މ ހުން  2ތެރޭގައި އެ 
ގިނަ ގޯތި ދުލެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނު  އް ގޯއްޗަށްވުރެ މ ހަކަށް، އެއްވެސް ރަށަކުން، ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، 11ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2002/1ނަންބަރު 
ކަމާ ބައެއްކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތ ، މި ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ އޭނާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ އަކ  
 ޖެނެރަލްއާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގެ ލަފާ ހޯދައިގެން އެކަން ނިންމުމަށް ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އެޓަރނ 

  އެވެ.ސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގ އދ.އޮމަދޫ ކައުން
ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13އަދި، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1)ހ( ގެ ) މާއްދާގެ
ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކަ

ޕޮއިންޓް ނުދ   10ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މ ހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ 
  ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންކަމަށް ފެނެއެވެ. އޭނާދިރިއުޅެނ  މާލޭގައިކަން އޭނާ ވަނ ، 

ދިރިއުޅެނ  އދ.އޮމަދޫގައި ކަމަށް އޭނާ ހުށަހެޅި  ފުރަތަމަ ފަރާތް ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން 
ދިރިއުޅެމުންދާ މ ހެއްކަމަށް  އެރަށު ގެއެއްގައިއޭނާގެ އަނބިމ ހާއާއެކު  އޭނާ އަކ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ފޯމުގައި

 އެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެރަށު 
ދެވަނަ ފަރާތާއި ތިންވަނަ ފަރާތަކ  އެއްގެއެއްގެ ދެބެންކަމާއި، ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 2ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް އެ  ގޯތި ލިބިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ވެސްދެބެންނަށް 
 އަށް ގިނައިން ޕޮއިންޓް  އޭނާގެ ފިރިމ ހާ ދެވަނަ ފަރާތައްވުރެޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް،  މ ހުންނަށް

ގިނައިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމާއެކު، ދެމަފިރިންނަށް ނަށް ށްވުރެ އޭނާގެ އަންހެނުންތިނަވަނަ ފަރާތަލިބިފައިވުމާއި، 
ވެއެވެ. ގޯތި ދ ފައެއް ނު  ގޯތި ދެވަނަ ފަރާތާއި ތިންވަނަ ފަރާތަށްނުދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތ ،  ގޯތި

 އަނބިމ ހާއަށެވެ.ތިންވަނަ ފަރާތުގެ  ފިރިމ ހާއަށާއި ދެވަނަ ފަރާތުގެލިބިފައިވަނ  
މެންބަރުން  5ފިޔަވައި އަނެއް  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސް 6ގޯތިކޮމިޓ ގައި ތިބި 
އި، އދ.އޮމަދޫ ކާދ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރާ އމެންބަރުންނަކ ،  5ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ  ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު

 އި،އޮފިސަރާ އދ.އޮމަދޫ ޞިއްޙ  މަރުކަޒުގެ ކޮމިއުނިޓ  ހެލްތު  ،ނާއިމުވައްޒަފުން 2ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 އޮފިސަރ ޞިއްޙ  މަރުކަޒުގެ ކޮމިއުނިޓ  ހެލްތު ރެއިންވެ. މ ގެ ތެ ރެކެ ލ ޑިންގ ޓ ޗަ .އޮމަދޫ ސްކޫލުގެއދ

  ގެ އަނބިމ ހާއޭނާ ގޯތި ނުލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް އޭނާއަށް  މެންބަރުންނަށް ގޯތި ލިބިފައިވެއެވެ. 4އަނެއް  ފިޔަވައި
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަށް ގޯތި ލިބިފައިވެއެވެ. މި

އޮތޯރިޓ ން އެކުލަވާލައި  ޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލާފައިވަނ  މޯލް

އެދި ފޯމު  އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ގޯއްޗަށް
ޚިލާފުވެފައިވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާ
ފަރާތްތަކަށް  ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭކަމަށް ނިންމައި ބައެއް

 އުނިނުކުރާ ކަމަށާއި، ށްފައިވާއިރު އަނެއްބައި ފަރާތްތަކަށް މާކްސްމާކްސް އުނިކޮ
ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ  ގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ގޯތި" ގޯތި ކޮމިޓ  "

ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މިއ  ސިޔާސ   ކޮމިޓ ގައި ދެބެއިން ތިބިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
އި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް އްގަމަޤުޞަދެ ދުވަސްވަރަކަށްވާއިރު މިކަމަކ  ސިޔާސ 

  ނާ މައްސަލަ.ބު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެ އުސޫލާ ެއއްގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް، ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ  ފޮނުވާފައިވާ ނަމޫނާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް،
ފަހުން މިފަދަ ވ މާ، މ ގެ  ގޯތިކޮމިޓ ގައި ތިބުމަކ  މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތްތަކެއް

އުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުކުރުމަށް އދ.އޮމަދޫ ކަ ކަންކަމުގައި މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަރާތްތައް ބައިވެރި
  އެވެ.އެންގ 

ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ  އަދި، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާ 
   ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށެވެ.ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ  އޮތޯރިޓ އަށް

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

ނޑައަޅައި،   އެވެ.ލަ ނިންމ މިމައްސަ  ކަ

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  )ސަތޭކަ( އެއަރކޮންޑިޝަން 100މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް 
 އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްކޮށްފައިވާ ތިން ފަރާތްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި 

އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެކަމަށް ބިޑްކޮމިޓ އަށް  ފެއިލްކޮށްފައިވަނ  އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި
 ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ޝ ޓުގައި 1ގެ ) 10.46ގަވާއިދުގެ  ނުފެންނާތ  މާލިއްޔަތުގެ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަނުކޮށް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  ބިޑްގައިބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ  ކަމަށްވުމާއި، މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ދިގުކުރުމިނަކ  އެމާއްދާގައި ހުރުމުގެ ވާހަކަ

ކާ ފަރާތަކުން އެ އަދަދަށް ތަކެތި ޢާންމުކޮށް ވިއް  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއި، އެއަރކޮންޑިޝަން 
ދަތިކަމަކަށްވާނެކަމަށް  އެކެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަކ ) 1ގެނެސްފައި ހުރެއްޖެނަމަ 

 ފެއިލްކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ ، އެފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ހިމަނައިގެން ނުފެންނާތ ، މުއްދަތު ކުރުކަމަށް ބުނެ ބިޑް
އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޔަކަށް ލުއޭޝަން ހެދުމުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  އިވެ

ފަރާތެއް ކަމަށްވުމާއެކު، މި ބ ލަމާ ގުޅިގެން ެއ  ފައި، އެ ކުންފުންޏަކ  އެއަރކޮންޑިޝަން ގެނެސް ވިއްކާކަމަށްވެ 

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  )ސަތޭކަ( އެއަރކޮންޑިޝަން 100މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް 
ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު

   މައްސަލަ. މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާކުރުމުގައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެ  ންނަ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައިކުންފުންޏާ ކަމަށް ފެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނ  އެ
ރު، އެ މުއްދަތުގައި އެތަކެތި ޙަވާލުކުރާއި މަސައްކަތް ނުކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެ ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް 

 ކަމަށް ފެންނަކަމުގައި ބާޠިލުވާނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިދާނެ  ޕްލައިކޮށް ނުދ ފިނަމަ އެއްބަސްވުންސަ
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ފައިވާތ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް އިޞްލާޙްކުރަން އަންގާ އެންގުމުން އެންގި 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި
ނޑައަޅައި،ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ   އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ށް އަފިރިމ ހާ އޭނާގެ އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ލިބޭ މ ހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވަނ ، ފަރާތް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ 
އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ހއ.ބާރަށު  )ތިންހާސް( 3000ވަނަ އަހަރު ބާރަށުން  2010

މެސެޖުން  އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްގައި އދ. 2019މާރިޗު  06ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ލިބުނު  ޝަކުވާހުށައެޅި ފަރާތަށް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  އަންގާފައިވުމާއެކު، އެކަމާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް

 ކަމަށްވެފައި، ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް 53ލިބިފައިވަނ   އޭނާއަށްޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން  25ޕޮއިންޓުން 
  ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށްވާތ އެވެ. ޕޮއިންޓުން 62ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވަނ  

ގޯތި ލިބޭ މ ހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވަނ  ހަތަރުފަރާތެއް އަދި، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން 
ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ ގޮތުގައި އެއްވެްސ  ލިބިފައިވާތ އެވެ. އެ މ ހުންނަށް ލިބޭ މިންވަރަށް އެމ ހުންނަށް ޕޮއިންޓް ގޯތި

އުސޫލު އެކުލަވާލާފައިވަނ  މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓ ން  މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ތަށްކަންފޮނުވާފައިވާ ނަމޫނާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، އެ އުސޫލާ އެއްގޮ އެކުލަވާލައި

އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ  އެ އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް 
  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށެވެ.

 މ ހެއްގެ  4 އާއި އިތުރު  އަނބިމ ހާ  އިތުރުފަރާތެއްގެއަދި، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން 
ނޑިތ މުގައި އޮންނަ ކަމާއި، ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް  4000އެ ގޯތ ގެ ބޮޑުމިނަކ   ށ.ކަ

ހއ.ބާރަށުގައި  ގޯއްޗެއް އދ.އޮމަދޫން ގޯތި ދޫކުރިއިރު ޙަސަން ނޫރައްދ ނުގެ
ލިބުމަށް ޝަރުޠު  އޮތްކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އަންހެނުން ލަޠ ފާ އިސްމާޢ ލް ގޯތި
ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބާރަށުން އޭނާއަށް  ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ކަ

ނޑާފައިވާ ގޯއްޗަކ  ރަޖިސްޓްރ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ގޯއްޗެއްކަމަށާއި، އަދި  ކަ
އޭނާގެ މަންމަގެ  ގެ ރައ ސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންކައުންސިލް 

 ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ ކުދިންނަށާއި އޭނާގެ މައިދައިގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ގޯތި
 މައްސަލަ.
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ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން  ހަތަރުހާސް( އަކަފޫޓުކަން ށ.ކަނޑިތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް )
)ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެްއ  600މ ހަކަށް  މ ހުންނަށް ބެހުމުން 5އެނގެން އޮވެއެވެ. އެ ގޯތި 

ނޯންނަ ކަމަށެވެ.  ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  އޭނާގެ އަނބިމ ހާގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޭނާލިބޭއިރު، 
ހޭނެ ކަމަށް ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އޭނާގެ ފޯމު ބާޠިލުކުރަންޖެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ ،އޭނާ އެހެންކަމުން،

ވަނަ ނަންބަރުގެ  6އުސޫލުގެ  ޕޮއިންޓުގެ ތެރެއިން، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ  67ލިބިފައިވާ  އޭނާއަށްނުވަތަ  ފެނެއެވެ.
ލިބޭނ  އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން  25ފެނެއެވެ. އެ  ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް 25)ހ( ގެ ދަށުން 

އުނިކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތ ، ގޯތި ލިބޭ އޭނާ އެހެންކަމުން، ގޯތި ލިބޭ މ ހުންގެ ލިސްޓުން  ޕޮއިންޓެވެ. 42
  .އެވެންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގ އުނިކުރުމަށް އދ.އޮމަދޫ ކައު މ ހުންގެ ލިސްޓުން އޭނާ 

ގޯތި  އަށް އޮމަދޫން  އޭނާގެ ކޮއްކޮ އިތުރު ފަރާތަކާއިއަދި، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން 
ޕޮއިންޓް  25އޮތް ފަރާތަކަށް  ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް

 ބުނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ " ފޯމުގައި" އުނިކުރެވޭނެކަމަށް
އުނިކުރެވޭނެކަމަްށ  ޕޮއިންޓް 25އިންޓް އުނިކުރުމުގެ ބައިގައި ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޕޮ 6އުސޫލުގެ 

ފިރިމ ހާއަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. ނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  ގޯއްޗަށް އެދޭ މ ހާގެ އަނބިމ ހާ ނުވަތަ
 ، އެ ގޯތ ގެ ގޯތި ވާރިސުންގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ބައްޕަގެ ނަމުގައި އޮތް އެ ދެމ ހުންގެ

ޝަރ ޢަތް  ހުށަހެޅުމުން، އެ ކޯޓުގެ ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް އދ.އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް
ޝަކުވާގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޯތި ބައިކުރިއިރު އެ ގޯތިން  ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާއެކުގައިވާ ޗާޓުގައިވާގޮތުން، އެ 

ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފައިވާ  ގޯތި. އެ އަކަފޫޓް ލިބިފައިވެއެވެ 597އަށް ކޮއޭނާގެ ކޮއްއަކަފޫޓް، އަދި  581 ފަރާތަށް 
ހިމެނެއެވެ. ގޯތި ލިބޭ މ ހުންގައި ޝަކުވާގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

 ހެއްގެ ނަމުގައިބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އެމ " ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި
 އަކަފޫޓަށްވުރެ  600ގޯތިން އެމ ހުންނަށް ލިބޭ ބައި އެ  ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން،" ރަޖިސްޓަރ ވެފައި ނެތުން
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އެ ގޯތި ، ހިމެނިފައިވުމާއި މ ހުން 2ކުޑަނަމަވެސް އެ ގޯތި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ މ ހުންގެ ތެރޭގައި އެ 
އެއްވެސް މ ހަކަށް، އެއްވެސް ރަށަކުން، ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ނިމިފައިވުމާއި،ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޝަރ ޢާތުން 

ބިމާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2002/1ގިނަ ގޯތި ދުލެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެއް ގޯއްޗަށްވުރެ
ކ  ގޯތި ލިބުމުގެ އަ އޭނާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު 11ޤާނޫނު( ގެ 

ޖެނެރަލްއާިއ  ބައެއްކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތ ، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އެޓަރނ  ޝަރުޠު ހަމަވާ
  އެވެ.ސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގ އދ.އޮމަދޫ ކައުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގެ ލަފާ ހޯދައިގެން އެކަން ނިންމުމަށް

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

ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކަ

ގައި އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާތ ، ޤާނޫނު  2019 ޖޫން 30ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، 
 ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ނަންބަރު 

ނޑަ  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ އަޅައި، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .އެވެންމ މި މައްސަލަ ނި

މަރާމާތުތަކެއް  ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެން.އައި.ސ .ޔޫ ނުވަތަ އައި.ސ .ޔޫގެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގައި ކޮށްފައިވާ 2019ޖޫން  11ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ންވާ މުއްދަތެއް އެކަށ ގެ ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވާ މުއްދަތަކ  ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް 
  އްސަލަ. މަނޫންކަމަށް ބުނާ 
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ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތަށް ޤާނޫނު  14ލަފާދިންގޮތުގެ  އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން
ފިނޭންްސ  ވަނަ މާއްދާ އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް 34ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު(ގެ ) 3/2006ނަންބަރު 

 ވާގޮތުގެ މަތ ން ވަކި މާލ  އަހަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކުން، އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ސާރކިއުލަރ ގައި
 8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ދައުލަތުގެ ފައިސާއެއް، އެ މާލ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،

ށްފަހު އެ ފައިސާ ޚަރަދު މަތ ން މެނުވ  އެ މާލ  އަހަރު ނިމުމަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
އިދާރ   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 7/2010މިގޮތަށް ހުންނަ ބަޖެޓު ބާކ  ފައިސާއިން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނުކުރުމަށާއި

% 5މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ބަހައްޓަންޖެހޭ  ވަނަ 94ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

މާލ   ވަނަ އަހަރުގެ 2016ތިލަދުންމަތ  އުތުރުބުރ  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ 2016އިދާރާއަށް  އާ ގުޅިގެން އަދ.މާރަންދޫ ކައުންސިލް  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

ތެރެއިން އަހަރު  އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެއަހަރު ބަޖެޓް 
ހުރިނަމަ އެ  ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކ ގެގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް

އަނބުރާ  ބާކ   ޖަމާކުރުމަށްފަހު ރިޒާރވްއަށް ކައުންސިލުގެ %5ފައިސާއެއްގެ 
ކުރާ  ގަވާއިދު ލާޒިމު ޕަބްލިކް ބެންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން މާލ އްޔަތު

ނުވާ  ނަމަވެސް ރ.އަލިފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ރިޒާވް އުނިކުރުމަށްފަހު، ބާކ  
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ންނަވައި، ތިލަދުންމަތ  އުތުރުބުރ  މާރަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ދަ

 އިން( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

  ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 ކ  ސްކޫލުގެ ޓ ޗަރެއް ކަމަށްވުމާއެކު، އެ އޮފ ހެއްގެ މުވައްޒަފަކު ފަރާތަކަތާ ގުޅޭ ބ ލަން ކާމިޔާބުކުރި އެ މަސައް
ލައްވައި އަގުދޭގޮތަށް ކުރުވި  އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުވިކަމުގައިވިޔަސް ބޭރު މ ހަކުލައްވައި އެ އޮފ ހުގެ 

ވަނަ  12.17ނުވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބަލައި އަގެއް ދ ގެން
މި ކޮމިޝަނުން ގއ.ގެމަނަފުށ   މަށްޙަވާލުނުކުރެވޭނެކަ އެ ފަރާތާއިބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، އެ މަސައްކަތް  މާއްދާގައި

ސްކޫލުން  ކ ވެސް އެ ސްކޫލުގެ ޓ ޗަރެއްކަން އެފަރާތަ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާތ އާއި،
އޭނާއަށް  ވާލެއް ނުކުރެވޭނެކަން އަންގައިމަސައްކަތް ޙަ އެއޭނާ އަށްވެސް  ، ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ 

މާއްދާގެ )ހ(  ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު ޤާނޫނު  ޖަވާބުދ ،
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގ1ެގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެވެ.ނިންމ  ކަ

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާގއ.ގެމަނަފުށ  ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން
ބާޠިލްކޮށް، އެހެން  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑު

   މައްސަލަ.ތް ޙަވާލުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާފަރާތަކަށް މަސައްކަ
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ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ފޯރުކޮށްދޭނެ  ގދ.ފިޔޯރ  ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ ވެސް ެއ  ނަންނޯޓުކުރުމަށް ދެފަރާތަކުން ހާޒިރުވި ކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގުޅިގެން 

 ބިޑް، ކަމަށާއިފަރާތް ފަރާތުން ހާޒިރުވ  މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި އެއްބައެއްގެ  ދެފަރާތުން ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން
 ކ އޭނާއަފޮނުވިކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ސްކޫލަށް ސިޓ އެއް އޭނާހުށަހަޅަން އޮތް ގަޑ ގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން 

 ނޫންކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް  ވެރިފަރާތް ބަދަލުގައި އޭނާ ޙާޒިރުވި ތަނުގެ
ފޮނުވިކަމަށް ބުނާ ސިޓ ގެ  ޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ގދ.ފިޔޯރ  ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތ އާއި، 

ސިޓ ގައި އޭނާ ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ، އެ ބ ލަން ދައުލަތުގެ  ކޮޕ އެއް މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާތ އާއި، އެ

ފަރާތެއް  ގދ.ފިޔޯރ  ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ 
އެންމެ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލ  ހޯދުމަށް މޭމަސް ހިސާބުގައި

 ފަރާތަކުން ކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް 
 އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން 

ބާޠިލުކޮށް  ނުވެސްހާޒިރުވި ފަރާތްތައް ލައްވައި ސޮއިނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާ
ގުޅިގެން ސްކޫލުން  ތިންވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ތިންވަނަ އިޢުލާނާ

ކަމަށާއި،  އެކަމުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފެއްގެ ޅިޔަނާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

405 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކޮމިޓ ގެ ދަށުން  ފާހަގަކުރެވޭތ ، ބ ލަމާބެހޭ ކޮމިޓ އެއް އެކުލަވާލައި  ޚިލާފަށް ކުރިޔަށްދާކަމަށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 
ހުރިގޮތް ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ވާތ އާއި، އެ އިއުލާނާ  ބ ލަމާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަކ  މަޞްލަޙަތު 

އެ  ނެފައިވ  ކަމުގައިވިޔަސް،ޅި ޝަކުވާގައި ބުއެހުށަ ޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތް އޭނާ ހުށަހެޅިކަމަށް  ގުޅިގެން ބިޑް 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާ ބިޑް  ސިޓ ގައިވާ ތާރ ޚަކ  ބިޑް ހުށަހަޅަން އޮތް ދުވަހުގެ ތާރ ޚުކަމަށްވާތ ، އެ

 ވާހަކަތަކުން ދަލ ލުކޮށްދޭކަމަށެވެ. ހުށަނާޅާކަން އެ ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގުޅިގެންވެސް ދެފަރާތަކުން  އަށް ކުރި އިޢުލާނާއަދި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ

ޝަކުވާ ހުށައެިޅ ހާޒިރުވ   މަތ ގައި ބުނެވުނު ތަނުގެ ފަރާތުން ނަންނޯޓްކުރުމަށް ހާޒިރުވި ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން
 ފޮނުވާނެކަމަށް  އަކުން  SMSނަންނޯޓުކުރުމަށްފަހު އ މެއިލް އައިޑ އާއި ރަޖިސްޓްރ  ނަންބަރު  ކަމަށާއި،ފަރާތް 
ޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތް ބަދަލުގައި  ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާއިރު ބުނިކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށާއި ބިޑް އޭނާ

 SMSގެނައުމަށް އޭނާ ގާތުގައި ބުނިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފޮނުވަން ބުނި  ވެރިފަރާތުގެ ސިޓ އެއް ޙާޒިރުވިތަނުގެ 
ހާޒިރުނުވާ ކަމަށާއި،  އަދި ބިޑް ހުށަހަޅަންވެސް އޭނާ ނުފޮނުވާ ކަމަށާއި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށްވެސް ވެސް

މި މަސައްކަތް  އިޑް ހުށަހެޅި ހަމައެކަނި ފަރާތާމަތިން ބި އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ލަފާގެ 
އެހެންކަމުން، ބިޑް އެވޯޑްކުރުމުގައި  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ގދ.ފިޔޯރ  ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތ އާއި،

   ތަނުގެ  ނުބެލެވޭތ އާއި، ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަކަށް
މުވައްޒަފުންކަން އެ ސްކޫލުން ފޮނުއްވި ލިޔުންތަކުން  އެ ސްކޫލުގެ  ކ އި ޅިޔަނަ ފަހަރި އާ އާއިގެ ބޭބެ ވެރިފަރާތު 

 ވަނަ  12.05ކޮށްފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު  އެނގެން އޮތްއިރު، އެފަރާތާ 
ހޯދައިގެން ކަމަށްނުވާތ ، އެ ފަރާތާ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ

 ން ފިޔޯރ  ސްކޫލާއިމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމާއެކު، މިކަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މ ގެފަހުން ދައުލަތުގެ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު، އަންގައި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށް ގދ.ފިޔޯރ  ސްކޫލަށް

 ހިންގާފައިވާކަމަށް  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް
  މައްސަލަ.ބުނާ
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 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1އްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ބިން ދޫކުރާނެ  މި މައްސަލާގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަޙުޤ ޤު ރިޕޯޓަށާއި
ބައިނަލްއަޤުވާމ  ހަޔަރ  ސަރަޙައްދ  ނުވަތަ" މާކްސްދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގައި ފަރާތެއް ހޮވުމަށް

މާކްސް  05މިބަޔަށް " މެމްބަރަކަށް ނުވަތަ ޕާޓުނަރަކަށްވުން  އެޝުއަރެންސް އޭޖެންސ އެއްގެއެޑިއުކޭޝަން ކޮލިޓ  
ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް ދޭގޮތަށް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1 )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ 25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި  2008/13

މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 
 މ އެވެ.ނިން

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  އައްޑޫ ސިޓ ގައި މަތ ތަޢުލ މު ދޭނެ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް
ކައުންސިލުން ބ ލަމަށް  އި އައްޑޫ ސިޓ ގަ 2019ޖޫން  23ބިން ދޫކުރުމަށް 

އެކުލަވާލާފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް މި  ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މި ބ ލަމުގެ މާއްދާތައް
  މައްސަލަ.ބިން ދިނުމަށް އަމާޒުކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ

406 

މަސައްކަތަކ  މިނިސްޓްރ  ސ ލިންގ މަރާމާތުކުރުމުގެ  ބ.އޭދަފުށި މަސްޖިދުއްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު މުޢ ނުއްދ ންގެ
 ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަކަށްވާތ  އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެފައިވާ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން

އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށާއި، ެއ  އެއްބަސްވުމަކ  އެ މިނިސްޓްރ އާއި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ 
 މިނިސްޓްރ ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އިވަނ  އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފަ

މަރާމާތުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،  ގެންދިޔުމުގައި މިސްކިތުގެ ވަށައިގެންވާ އަސްކަނިތަކުގެ ސ ލިންގ
ފަރާތްތަކަށްވެސް  ކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފު އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ

ކަމަށާއި، މިސްކިތުގެ ސ ލިންގުން މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ  އަސްކަނިތައް ސ ލިންގކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް އެންގިފައިވާނެ
 މަޢުލާމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވުނު ކުރެހުމުގައިވެސް ބައިތަކުގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށް

ސިމެންތިފިލާ ބޭނުންކޮށްގެން  ނިތައް ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިސްކިތުގެ ވަށައިގެންވާ އަސްކަނިތަކަކ އަސްކަ
 އަސްކަނިތަކުގެ ސ ލިންގަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާތ  ކުރިން ސ ލިންގކުރެވިފައިވާ ބައިތަކަކަށްވެފައި

ބ.އޭދަފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ހިމެނިފައިނުވާކަމަށް މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އެބައިތައް

ސ ލިންގ  ބ.އޭދަފުށި މަސްޖިދުއްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު މުޢ ނުއްދ ން މިސްކިތުގެ 
ބިޑަށް  ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާތ  ސ ލިންގ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 ގައި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  2017މާރިޗު  27ހުޅުވާލައިގެން 
 ކުންފުނިން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކުރަނ ސް އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އެ

  މައްސަލަ.ކުންފުންޏަށް ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިތުރު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް  ބުނެފައިވާތ ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ނުގެ ކޮމިޝަ ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހެޅުމަށް

ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންުމމަށެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު މަސަ އި ނަމަވެސް، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަކ  މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާ
އި އްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާމަސަ " އެއްބަސްވުމަކަށްވާއިރު، މި އެއްބަސްވުމަކ   އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތާ

މިހެން އެއްބަސްވުމުގެ " އެއްބަސްވުމެކެވެ. ދެކުނުބުރ  އޭދަފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދެމެދުވެވޭ މާޅޮސްމަޑުލު
ކައުންސިލްގެ  ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަކ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ  އޭދަފުށ  މާއްދާގައި އޮތުމާއި،ވަނަ  1

މިކަން މިގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ވަނަ މާއްދާގައި އޮތުމާއެކު، 2.1ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ " އިދާރާ
ންސިލްގެ ކައު މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ބ.އޭދަފުށ  ކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް އޮތުމަކ  ހަމަޖެހޭ ކަމެއް

 .ންގ އެވެއިދާރާއަށް އެ

އެ ވަޒ ފާއަށް  ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގައި 2019މޭ  02އއ.މަތިވެރ  ސްކޫލަށް ސެން ޓ ޗަރަކު ހޯދުމަށް 
 ވަޒ ފާއަށް އެދުނު މ ހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ އެއްވެސް މ ހަކާ  މ ހުން ކަމަށާއި، އެ 2އެދިފައިވަނ  

ނުހޮވޭކަންވެސް އެއްވެސް މ ހަކަށް  އިންޓަވިއުކުރެވިފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނުކަންވެސް ނުވަތަ 
ބުނެފައިވާތ އާއި، އެ ވަޒ ފާއަށް އެދުނު މ ހުންގެ ތެރެއިން  ވެރ  ސްކޫލުންއަންގާފައިނުވާނެ ކަމަށް އއ.މަތި

 06، ބުނެފައިވިޔަސް  އެއްވެސް މ ހަކާ އިންޓަވިއުކުރެވިފައިނުވާނެ ކަމަށް އއ.މަތިވެރ  ސްކޫލުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ
ޗަރުންގެ ވަޒ ފާގެ ސްކޫލް ޓ " ޢާންމުކޮށްފައިވާ ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 2017 ނޮވެންބަރު
ނޑު ނަންބަރުގައި  ވަނަ  2ގެ " ސްކޫލް ޓ ޗަރުންގެ ވަޒ ފާތަކުގެ އަސާސ  ޝަރުޠު " ގައިވާ" އޮނިގަ

ތެރެއިން އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ހަމަވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ެއ  ގެ ޝަރުޠުތަކުގެ" ސެން ޓ ޗަރުން " ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ސްކޫލުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ލިޔުންތަކުން  އއ.މަތިވެރ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފަރާތެއް  ވަޒ ފާއަށް އެދުނު

ގުޅިގެން  އއ.މަތިވެރ  ސްކޫލަށް ސެން ޓ ޗަރަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ 
ހަމަނުވާ  އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު 

   މައްސަލަ.ންޓަރވިއު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާފަރާތަކާ އި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އިންޓަވިއު ކޮށްފައި ވާތ އާއި، އޭނާއާ އިންޓަވިއުކުރިނަމަވެސް، އެ ވަޒ ފާއަށް  އާއިއެނގެން ނެތް ނަމަވެސް އޭނާ
ފައިވާ އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވި އޭނާ ހޮވިފައި ނުވާތ ، މިކަން އއ.މަތިވެރ  ސްކޫލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މިހާރު

-)އެންޓި 2008/13ނެތްކަމަށް އަންގައި، އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި މައްސަލައެއް
ފަދައިން މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން

ނޑަމަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  .އެވެއަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފޯރުކޮށްދެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްރ ސްކޫލް ތަޢުލ މެއްގެ  އެ ޢިމާރާތް ދޫކޮށްފައިވަނ  ބައިނަލްއަޤުވާމ  ފެންވަރުގައި
 ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެފަދަ ތަޢުލ މްދޭ ސްކޫލެއް ޤާއިމްކޮށް ފުރުޞަތު ނައިފަރުގެ ތުއްތު

ކޮށްފައިވަނ  އެކަމާބެހޭ އެކި   ކަމަށްވާތ އާއި، އެކަން އެގޮތަށްހިންގުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން
 މަޝްވަރާކުރެވިގެންކަން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން  މަރުޙަލާތަކުގައި ކައުންސިލްގައި

މެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ކޮށްފައިވާ ކަ އެނގެން ހުރުމާއެކު، އެކަމަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ
ނޑައަޅަ  .އެވެއި، މި މައްސަލަތައް ނިންމ ކަ

ނައިފަރު  ޅ.ނައިފަރު ރައްޔިތުންގެ ރޯޝަނ  ޕްރ ސްކޫލުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތި 
ދ ފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތުން އެ ކަށް ސާބަހަށް އަމިއްލަ ފަރާތަ ކައުންސިލުން ހިލޭ

  މައްސަލަ.ނަފާ ހޯދަމުންދާކަމަށް ބުނާ ޢިމާރާތާއި ގޯތި ބޭނުންކޮށްގެން

409 

ކަމަށް ވާތ އާއި، ނަމަވެސް،  ފަރާތްހުށަހެޅި  ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނ  މި ޝަކުވާއެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބ ލަން 
އެހެން މަސައްކަތެއް  ޓ ޗަރެއް ކަމަށްވުމާއެކު، އެ އޮފ ހެއްގެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އެ އޮފ ހުގެ އޭނާއަކ  ސްކޫލުގެ 

މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބަލައި އަގެއް ދ ގެން ކުރުވި  ކުރުވިކަމުގައިވިޔަސް ބޭރު މ ހަކު ލައްވައި އަގުދޭގޮތަށް

މަސައްކަތް  އ  ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  12.17މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ނުވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ 
ގއ.ގެމަނަފުށ   ސިޓ ން ފުށ  ސްކޫލަށް ފޮނުވިކޮމިޝަނުން ގެމަނަ  މި ޙަވާލުނުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ އާއިއިބްރާހ މް 

 އެކަން އެ ކޮމިޝަނުން ގެމަނަފުށ  ސްކޫލަށް ފޮނުވި ސިޓ ންވެސް  ށް އަންގާފައިވާތ އާއި، އޭގެކުރިން މިސްކޫލަ
އެ ފަރާތަކ ވެސް  ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅިޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތް ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާތ އާއި، 

ފޯރުކޮށްދޭނެ  ގއ.ގެމަނަފުށ  ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ 
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު މަރުޙަލާގައި

 ބިޑުގައި  މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ފަރާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް
   މައްސަލަ.ބައިވެރިކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވެސް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލެއް އޭނާއާ އެނގޭތ ،  ކުންސްކޫލުގެ ޓ ޗަރެއްކަން އެ ސްކޫލުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަ 
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ސްކޫލަށް އަންގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ސުކޫލްގެ ޓ ޗަރަށާއި، ނުކުރެވޭނެކަން 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑަ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާކޮރަޕްޝަންގެ   .އެވެއަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހުކުރުމިސްކިތަށް މަސައްކަތު މ ހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ  ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު
ފާހަގަކުރެވިފައެއް   މައްސަލައެއްމަޤާމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އެއްވެސް ގުޅިގެން އެ

އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ މެންބަރުން  ނުވާތ އާއި، އަދި އިންޓަވިއުއަށް މާކްސް ދ ފައިވާ ފޯމުތަކުގައި
މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވޭތ އާއި، އެހެންކަމުން، ވަކި  ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފޯމުތަކުގައިވެސް

ނުބެލެވޭތ އާއި، މި  ހަމަޖެއްސުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަކަށްވަޒ ފާއަށް  ފަރާތްތަކެއް އެ
ވަނައަށް މާކްސް ލިބުނު  2އިންޓަވިއުން އެންމެމަތިން ކ  ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި އެއްފަރާތަ މައްސަލައާ 

ށްވާތ އާއި، މި މައްސަލަާއ ގުޅޭ ވަނަ ކަމަ 4ލިބިފައިވަނ   ފަރާތްކަމަށް ވ ނަމަވެސް، ޖުމުލަ މާކްސްގައި މ ނާއަށް
މ ހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މ ހެއްކަމަށް ވާތ އާއި،  3ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ  ކ  މިފަރާތަ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި އަނެއް

އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ) 1ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި  އޭނާ
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3ސޮއިކުރަން ދިން އެއްބަސްވުމުގައި  ދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮއްވައި ކޮންޓްރެކްޓެއް

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ވަކި  އޮވެގެންކަމަށް ވ ނަމަވެސް، އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  މި ކޮމިޝަނަށް މުއްދަތު
ން ބުނެފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނާތ ، އެކަމުގައި އިދާރާއި ގޮތަކަށް ނުނިމޭތ ކަމަށް ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ

 ނުފެންނަކަމަށެވެ. މައްސަލައެްއ އޮތްކަމަކަށް 
މަސައްކަތު މ ހުންގެ ތެރޭގައިވެސް  އަދި މ ގެ އިތުރަށް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކ  އޭނާއަކ  ކުރިންތިބި

 ހަމައަށް އޭނާއަށް މުސާރަ އާ 2019މޭ  10ފެށިގެން  އިން 2019އެޕްރ ލް  11ހިމެނޭ މ ހަކަށްވާއިރު 
ކަމެއް  ކަމަށް ވ ނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ބެލުމަކ  މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ  ނުދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

މަސައްކަތު  ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ހުކުރުމިސްކިތަށް
ހޮވުމުގައި ވަކި  މ ހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މ ހުން
ބޭނުންކޮށްގެން  ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަޤާމުގެ ބާރު ނަހަމަގޮތުގައި

   މައްސަލަ.ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްއަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނަންބަރު  އޭނާއަށް އަންގައި، ޤާނޫނު ނޫންކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ވަޒ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެކޮރަ-)އެންޓި  2008/13

ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ފަދައިން މި
 އެވެ.ނިންމ 

ބިލަކަށް  އަށް ކިރި މަހުގެ ކްރެޑިޓް 29ރަންދި މަސްދޯންޏަކުން ތުން ބެލިއިރު، މި މައްސަލަ މިފްކޯގެ ފަރާ
ކްރެޑިޓަށް ދޫކުރި ތެލުގެ ބިލަކަށް  އިން ފައިސާ ދޫކުރިއިރު އެދޯންޏަށް މަހާކަލަމިންޖާއިން 30ރަންދި 

ނޑައި އެފައިސާ މަހާ ) 22,020/-މަހާކަލަމިންޖާއަށް ލިބެންވާ  ކަލަމިންޖާގެ ބާވ ސްހާސް ވިހި( ރުފިޔާ ކަ
ބޯޓާ ޙަވާލުވެހުރި  30ޖަމާނުކޮށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރަންދި  އެކައުންޓަށް

 ގައި އެ ބޯޓު ހަވާލުކުރިއިރު 2019މާރިޗު  01ސ ނިއަރ ސްކިޕަރ  ޖޫނިއަރ ސްކިޕަރ އެއްގަމަށް ބަދަލުކޮށް 
އަށްސަތޭކަ ތެއްތިރ ސް(  )އެއްތިރ ސްހާސް 31,833/-އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ބޯޓުގެ ތިޖޫރ ގައި ހުންނަންވާ 

ކްރެޑިޓަށް މަސްކިރުމަށްފަހު ނުގެންގޮސްހުރި  ރުފިޔާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި، އެ ފައިސާއަކ 
ކުރިކަން ނަމަވެސް ފައިސާ ނުގެންގޮސް ހުރިކަމަށް ބެލެވުނު )ފައިސާ ދޫ ފައިސާކަމަށް ބެލެވުނު ކަމަށާއި،

އެއްވެސް ބިލެއް  ބިލްގެ( ދޯނިފަހަރުގެ ވެރިންނާ ގުޅުމުން އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ނުލިބޭ 3ނެތް  އެނގެން
ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސް  ފައިސާގެ ތެރޭގައި ނެތްކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ

)ބާވ ސްހާސް ވިހި( ރުފިޔާ ހިމެނޭކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި،  22,020/-ލިބުނު ދޯންޏަށް ތެޔޮ ވިއްކައިގެންކިރި 
މިފްކޯއިން ބުނާތ އާއި، އަދި  ބަލައި ކޫއްޑޫގެ ހިސާބުތަކުން އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމުގައި އެގޮތަށް 

 ނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން މިފްކޯއިން ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ފޮ  އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އަންގާފައިވާކަން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތަކުންވެސް އެނގޭތ ،  އެނގޭތ އާއި، މިކަން ހިނގާފައިވަނ  އެގޮތަށްކަން އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން

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

ފިޝަރ ޒް  ފެބުރުވަރ  މަހުގެ ފަހުކޮޅު މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް  2019
ގެ ޓްރެއިނިންގ ކެޕްޓަން މަސްދޯންޏަކަށް ތެޔޮވިއްކައިގެން  29ކޮމްޕެނ ގެ ރަންދި 

 ބޭނުމަކަށް  އަމިއްލަ ރުފިޔާ( ސޯޅަހާސް) -/16,000ފައިސާގެ ތެރެއިން  ލިބުނު
 ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ގެނަސްފައިވާ ބައެްއ  ހއ.އުލިގަމުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް
 ކޮންފަރާތަކުންކަން ކްރޭން ލޮރ  ބާދަނގަޑުގެ ގޮތުގައި ނ ލަމުން ނަގާފައިވަނ   ސާމަނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ކޯޕަރޭޝަނުން މިކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރި ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ެއ  މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
އޭނާގެ ލޫމާތު ހޯދިއިރު، މަޢު ނަމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ގައި ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ތަކުގެ ފަރާތުގެ

 ކޮށްފައި އޮތްއިރު އެތިން އުޅަނދަކ  ދެފުރޮޅުލ  އުޅަނދުކަން އެނގޭކަމާއި، އުޅަނދެއްރަޖިސްޓްރ  3ނަމުގައި 
ނަންބަރު ހޯދުމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތާ ގުޅައިގެން ޝަކުވާގައިބުނެފައިވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި  ބުވެފައި ނުވާތ އާއި،ކުރެވުނުމަސައްކަތުން އެކަން ކާމިޔާ
 މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން ނުދާކަމަށް ޝަކުވާކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ ، ޤާނޫނު  ޝަކުވާގައި ބުނާ އުޅަނދު

ނަ ( ވ1ަހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހއ.އުލިގަމުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް
ބައެއް ތަކެތި  އަދިވެސްކޯޕަރޭޝަނުން ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ބާ ވެހިކަލްތަކާއި 

ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނ ލަންކިޔާފައިވާ ކަމަށާއި، މ ގެ  2018
ލޮރ   ބާދަނގަޑުގެ ގޮތުގައި ކްރޭން ލޮރ އެއް ނ ލަން ކިޔާފައިވާ ކަމަށާއި، މި

އެމް.ޓ .ޑ .ސ  އިން  ނ ލަމުގައި ނެގިނަމަވެސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ނުދުއްވޭނެކަމަށް
ނެގި ފަރާތުން ލޮރ   ފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ލޮރ  ނ ލަމުގައިމަޢުލޫމާތު ދ  

ން އުޞޫލު ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްގެން އޭނާގެ މަސައްކަތްތަކުގައާއި ވިޔަފާރި
   މައްސަލަ.ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ 
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ކޮލެޖްތަކުގައި ކިޔަވާ  ދަރިވަރުންނަކ  ރާއްޖޭގެ އެހެން  ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖުގެ ނަރުސްކަން ކިޔަވާ 
ހޮސްޕިޓަލުގައި  ދަރިވަރުންގެ ޢަމަލ  ތަޖުރިބާ ހޯދާފަދައިން ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެ އެފަދަ ކޯސްތަކުގެ

ބަލިމ ހުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުންތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ  މަސައްކަތްކުރި ދަރިވަރުން ކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލުން
ބޭނުންކުރަނ  ބަލި  ށް އެ ދަރިވަރުން ކޮންސިއުމަބްލްސް ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެތަކެތިގޮތަކަ  ތެރޭގައި ނޫން 

ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ   މ ހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން
 ވަނަ އަހަރުގެ  2018ޖެއްސ  ލިބިގެން ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ހަމަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ހުއްދަ 

ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރާތް  ފެބުރުވަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި 
އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޒިކުރާ އެފަރާތާއި  ނުވި ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއިއެ ހޮސްޕިޓަލުން ފޮ ބުނެފައިވާތ އާއި، އެކަން

އަތުން  ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖުގެ ނަރުސްކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ 
ބޭނުންކުރުމުގެ  އެއްވެސް ފ އެއް ނެގުމަކާނުލައި ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަކެތި 

  ސަލަ. މައްރިވަރުންނަށް ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާހުއްދަ އެ ދަ

414 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢާއިލ  ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ފުވައްމުލަކު ދެމެދު ހިންގާ ފަރާތާ ކޮލެޖް 
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  2008/13

އަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑަ ންނުވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެ
 .އެވެނިންމ 

ލ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒާ ދެމެދު އެއްވެްސ  ހެލްމެޓްތައް ބެހުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ އާއި
ލިސްޓެއް  ކަމަށާއި، އެ ސްކޫލުގެ ބައެއް ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއް ކުރެވިފައިނުވާ
އެދުމުން އެ ލިސްޓް ފޮނުވައިދިން ކަމަށާއި،  ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ފޯނުން ގުޅާފައި ފޮނުވައިދިނުމަށް ލ.އަތޮޅު 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި  ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެވެއަރނެސް
ޒިރުވާން އެންގި ކަމަށާއި، މ ގެ ހާ ލިސްޓްގައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްކޫލަށް

ނުކުރާކަމުގައި ލ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުން ބުނާތ އާއި، މިކަާމ  އިތުރަށް އެއްވެސް ކަމެއް އެ މަރުކަޒުން
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޓ މެއް  ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނ  ހެލްމެޓް ބަހާފައިވަނ   ގުޅިގެން 

 މަސައްކަތުގައި އެ ޓ މުން އެދޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހ ތެރިވެދ ފައިވާނެ  ގެން ކަމަށާއި، އެ ޓ މުގެއެ އަތޮޅަށް ގޮސް
ބުނެފައިވަނ  ލ.އަތޮޅަށް ބެހި ހެލްމެޓްތަކުގެ  ކަމަށްވާތ އާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ން

 މެޓް ކަމަށާއި، ހެލްމެޓްތައް ބަހާފައިވަނ  ލ.އަތޮޅުހެލް 388ބަހާފައިވަނ  ޖުމުލަ  ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނަށް
ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި  މަޢުލޫމާތު، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިސްޓާ އެއްގޮތަށް

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ކުދިންނަށް ކަމަށްވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް (1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 އެވެ.ނިންމ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ިމ މައްސަލަ
 

 ގެ ދަރިވަރުންނަށް  06ން  03ލ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 
 ހެލްމެޓް އެ ގްރޭޑްތަކުގެ  128މިނިސްޓްރ ން ފޮނުވި ބެހުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯޓް 

 ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ނުދ  ސްކޫލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ދަރިންނަށް 
ބަދަލުވި  ބަހާފައިވާކަމަށާއި، ޢާންމުކޮށް ހެލްމެޓް ނުލިބިވަނ  ގާދޫއިން ފޮނަދޫއަށް 

 އްސަލަ. މަޢާއިލާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ 

415 

މިލިޔަން  1.7މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުން ޑިއުޓ ފްރ ކޮށް  1,792,886.19ލިމިޓެޑުގެ ޑިއުޓ ފްރ އަށް  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  416 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ ނަވާރަ ލާރި( ރުފިޔާގެ 'ރ ޓެއިލް ޕްރޯ' )އެއްމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ 
ކެންސަލްކުރުމަށްފަހުވެސް ރުފިޔާ  ކުންފުނ ގެ ބޯޑުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ސޮފްޓްވެއަރ ލިބުނުކަމަށް ހަދައި، އެ

އެމް.އޭ.ސ .އެލުން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ  ދައްކާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވ ނަމަވެސް،
ބުނު ލި ޕްރޮޕޯސަލްގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް 3ހުށަހަޅާފައިވާ  މަސައްކަތަށް

  ފަރާތާކަމަށާއި،
ކުރުމަށްފަހުވެސް ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަމަށް  މި ޝަކުވާގައި، އެމް.ސ .އެލްގެ ބޯޑުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ކެންސަލް

އެމް.އޭ.ސ .އެލުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެ
ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ ނަވާރަ ލާރި(  ތޭކަ ނުވަދިހަ )އެއްމިލިއަން ހަތްސަ 1,792,886.19

އާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސޮފްޓްވެއަރގެ ލައިސަންސް ކޯޑު އެމް.އޭ.ސ .އެލް ރުފިޔާއަކ  އެއްބަސްވުމުގައި
ތާގުޅޭގޮތުން އެ މަސައްކަ % އަށްވާ ފައިސާކަމާއ45ިހަވާލުކުރުމުން ދޫކޮށްފައިވާ އެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 
 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ އާއި އެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމާ އެމް.އޭ.ސ .އެލުން ފައިސާދޫކޮށްފައިވަނ  އެ ކުންފުނ ގެ

 އެއްގޮތަށްކަމަށާއި،
 އެފަރާތައްއެމް.އޭ.ސ .އެލުން  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމަރޭޖަރސްގެ ގޮތުގައި  އިވާ ފައިސާއާއި އެގްރިމެންޓްގައިދޫކޮށްފަ
ސިވިލްކޯޓަށް  % އަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެމް.އޭ.ސ .އެލުން އެ މައްސަލަ މިހާރ10ުއަގުގެ  އެއްބަސްވުމުގެ

 ނުފެނެއެވެ.ތަޙްޤ ޤުކުރަން  ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ، މި މައްސަލަ އިތުރަށް
ނިމިފައިނުވާތ  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މަސައްކަތް 

 ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އިން  ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑް )އެމް.އޭ.ސ .އެލް(
% 10ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމަރޭޖަރސްގެ އެގްރިމެންޓްގައި 

 އެމް.އޭ.ސ .އެލުން އެ މައްސަލަ މިހާރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ސިވިލް  އަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި

ބޯޑުން މި  ރުފިޔާގެ 'ރ ޓެއިލް ޕްރޯ' ސޮފްޓްވެއަރ ލިބުނުކަމަށް ހަދައި، ކުންފުނ ގެ
އެ ކަމުގައި  ޕްރޮޖެކްޓް ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހުވެސް ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަމަށާއި،

ނަގާފައިވާކަމަށް  ތަކުން އެ ރުފިޔާއިން އަމިއްލަ މަންފާއަށް ބައެއްހިމެނޭ ފަރާތް 
 ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ.
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ޤާނޫނު ންގައި، އެމް.އޭ.ސ .އެލަށް އަ ސާކުރުމަށްކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިންމާގޮތެއްގެ މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޝަނާ ހިއް
 ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.ލަ ނިންމ މައްސަ މި

އެންވަޔަރަމަންޓުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ މެރިން ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް
އުޞޫލު ބަދަލުކޮށް  މަންފާވާގޮތަށް ބިޑުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މާކްސްދޭބިޑު ބާޠިލްކޮށް، ވަކި ފަރާތަކަށް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، މެރިން  އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، މި
އިޢުލާނާ  ވަނ ، އެޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައި  ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން

ކަމަށްވާތ އާއި، އަދި ދެވަނަ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވަނ   ގުޅިގެން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދެފަރާތަކުން
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުމާއި އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ކަމަށްވާތ އާއި، މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް އަންދާސ ހިސާބުތައް  ވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވުމުންބަޖެޓް ކުރެވިފައި
އަލުން  ވަކި ފަރާތަކަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާތ އާއި، އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އިވެލުއޭޓްކޮށް

އިޢުލާނުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާތ ،  އިޢުލާނުކުރާއިރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މަރުޙަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް  މިމަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ

-އެންޓި) 2008/13ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަނުގެ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅައި، މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ   މި  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ މެރިން
ބިޑުގެ ޝަރުޠުތަކާއި  ޕްރޮޖެޓުގެ ބިޑު ބާޠިލްކޮށް، ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާވާގޮތަށް

  މައްސަލަ.އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މާކްސްދޭ އުޞޫލު ބަދަލުކޮށް އަލުން 
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ވަނަ ދުވަހު  2019ޖޫން  25ރަސްމ  ޖަލްސާ ) ވަނަ  24ވަނަ އަހަރުގެ  2019އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ 
 ފޮނުވި ސިޓ އަކާ ގުޅިގެން އެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއިން  ގެ ޔައުމިއްޔާގައިވާ ގޮތުން، އޮތް(

 6ތިންހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ) 3000/-ކޯޗުންގެ މުސާރައަށް ކޮންމެ ކޯޗަކަށް  2ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާ

ކޮމިޓ ގެ  އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އެހ  ދެވޭނ  އެ އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ހިންގާ ގައުމ  
ކައުންސިލުން  ގައި އައްޑޫ ސިޓ   2015އޭޕްރ ލް  07ނިންމުމެއް އޮވެގެންކަމަށް 

 ތިރ ސް ) -/36,000އަށް  އްޔާއަކަށްޖަމްޢި ފާސްކޮށްފައިވާ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް 
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ރުފިޔާ( ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތިރ ސްހަހާސް( ) 36000/-މަސްދުވަހަށްވާ ފައިސާ )ޖުމުލަ 
ކޮން  ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ނިންމުމުގައި އެ ބުނާ ގަވާއިދަކ   ޚަރަދުކުރުމަށް އެ

ގަވާއިދެއްކަމެއް( އެ ނިންމުމުން އެނގޭކަށް  ގަވާއިދެއްކަމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުކަމެއް ނުވަތަ އެހެން 
މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު  ގެ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ޖަމްޢިއްޔާ އެނިންމާފައިވާއިރު،  ތްކަމަށާއި މިގޮތަށް ނެ

އިދާރާއިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެހ ގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ  މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު، އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ
ޭބނުންވާ  ހ  ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށްއެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފައިސާގެ އެ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށާއި،

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ތަކެތި އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އެދުމުން ދައުލަތުގެ
 ރާއަށްއިން އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާ " އެންގުން  އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ" ހޯދައިދިނުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ

 އަންގާފައިވާކަމަށާއި،
 
ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ދޭނަމަ، އައްޑޫސިޓ   ވ މާ، ކޯޗުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 

އުސޫލުގައި  ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤައުމ  އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އެހ  ދިނުމުގެ 2015އެޕްރ ލް  07ކައުންސިލުން 
ނިންމުމަކާއެކު ހުށަހެޅުމުން، ކޮންމެ މަހަކު އެ  އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓ ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، 
 ކޯޗުންނާ )އެ ކޯޗެއްގެ މުސާރަ އެ ކޯޗަކާ( އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަހެއްގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާ

 އެވެ.ސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގ ޙަވާލުކުރުމަށް އައްޑޫސިޓ  ކައުން
 

ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު، ސަލައަކ އަދި، މިމައް
މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  މައްސަލައެއްކަމަށް  އެވެ.ކަ

ރާއިން ނިންމާފައިވާ ގައި އެ އިދާ 2016 ޖޫން 25 ދިނުމަށް( ރުފިޔާ ހަހާސް
  ނާ މައްސަލަ.ކަމަށް ބު

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ  2019އެސް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނާއި އެޗް.އެސް.ސ . އިމްތިޙާނުގެ  އެތައް ކަމެއް  .އެސް.ސ . އިމްތިޙާނުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ސް.އެސް.ސ  އާއި އެޗްއެ 419 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އޮފްމަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ އަދި ޙަވާލުނުކުރާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް  އިމްތިޙާނުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ 
އެސް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނާއި  ވަނަ އަހަރުގެ 2018ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސްއިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

 ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާއިތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އެޗް.އެސް.ސ . އިމްތިޙާނުގެ އިމްތިޙާނުކަރުދާސް 
މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެ  ތް ކޮށްފައިވަނ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާކަމަށާއި، އެ މަސައްކަ

 އެމް.އ .އެސްގެ ލައިބްރަރ ގައި ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގެ ހާޒިރ  މިނިސްޓްރ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކުރ ގެ
އިނގިލި ޖައްސަލައިގެން ކަމަށް  ބަލަހައްޓާފައިވަނ  ފިންގަރ ޕްރިންޓް މެޝިނުގައި ފެށި ގަޑިއާއި ނިމުނު ގަޑ ގައި

ބުނެފައިވާކަމަށާއި އަދި މެޝިނުން ހާޒިރ  ބަލަހައްޓާފައިވާކަން  ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސްއިން ޑި
 ލިޔުންތައް ފޮނުވާފައިވާތ އާިއ، އެނގޭނޭ 

 
 ދ ފައިވަނ  އެ ލިޔުންތަކުގައިވާ ގަޑިތަކަށް، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މަސައްކަތަށް އޭނާއަށް ފައިސާ 

 261.57މަސައްކަތުގައި ހޭދަވި ޖުމުލަ  ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އިމްތިޙާންކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ 250/-ގަޑިއަކަށް 
 557.92އިމްތިޙާންކަރުދާސް މާކްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހޭދަވި ޖުމުލަ  އާއިރ. ލާރި 65,392/50 ށްގަޑިއިރަ

ދޫކޮށްފައިވާކަން  އަށްރ. އޭނާ 204872/50ށް ރަގަޑިއި 819.49ރ.އާއެކު ޖުމުލަ  139,480/-ގަޑިއިރަށް 
ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސްއިން ފޮނުވި

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

 ޒ ރޯ ޓޮލަރެންސް ޓު ކޮރަޕްޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ )މި މައްސަލައަކ  އެވެ.ނިންމ 
 އޮފ ހުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.(

އިމްތިޙާނުކަރުދާސް ހެދުމުގައި  އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ  2019ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި، 
އޭނާގެ ގޭގައި ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ފަރާތް އިމްތިޙާނުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރި 

ބިލެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ރ. ގެ 50,000.00 ގަޑިއިރު ހިނގާފައިވާކަމަށް 200
 ބުނާ މައްސަލަ

ލ ގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒ ފާގެ " ޢާންމުކޮށްފައިވާ ގައި 2017ޑިސެންބަރު  03ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
ނޑަށް މުވައްޒަފުން ނޑު )ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު( އޮނިގަ ވަނަ  1.4ގެ " ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަ

 08ހޮވުމަށް  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން ލ ގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު
ކޮމިޝަނުގެ  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ސިވިލް ސަރވިސް 2019ޖުލައި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑުގެ މަގާމުތަކަށް އިޢުލާނު ކުރާނ ،" ނަންބަރުގައި، އިޢުލާނުކުރާ ރޭންކެއްގެ ހުރިހާ ގްރޭޑްތައް ހިމެނޭ  މި އޮނިގަ
ނޑުގައި މިގޮތަށް" ގޮތަށެވެ. " އެސިސްޓެންޓް  ލ ގަލް" ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ލ ގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒ ފާގެ އޮނިގަ

ޝަރުޠުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިނަމަވެސް، މިނިސްޓްރ   ރޭންކުގެ 5ރޭންކެއް ހިމެނިފައިވާތ އާއި އަދި އެ  5ގެ 
 އެސިސްޓެންޓުގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަގާމުގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި  ހެލްތުގެ ލ ގަލް 

ލް އޮފް ހެލްތާއި ސިވި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  އެ މަގާމުގެ އެންމެ ދަށް ޝަރުތުކަމަށްވާތ  މިކަން މިނިސްޓްރ 
އިޞްލާޙުކޮށްގެން އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް މިނިސްޓްރ   ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މިކަން
 .އެވެއެންގ  އޮފް ހެލްތަށް 

ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13އަދި، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް( ވަނަ ނަންބަރ1ުމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ   އެވެ.ކަ

މ ހަކު  އޮނިގަނޑާ ޚިލާފަށް ޝަރުޠުތައް ހިމަނައި، މި ވަޒ ފާއަށްވަޒ ފާގެ 
 ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

ވަނަ އަހަރުގެ މަޖިލިސް  2019އިންތިޚާބާއި  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  2018އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 
 ޓެކްސ ގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ދަށުން ބިޑް ހުށަހެޅި  ބޭނުންކުރުމަށްއިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި 

އިވެލުއޭޓްކުރުމުން ލިބުނު ޕޮއިންޓުގައި  ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ދ ފައިވާ ޕޮއިންޓާއި ތަޙުޤ ޤު ޓ މުން
 ނަންބަރު ޤާނޫނު ، ކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން މަސައް ތަފާތެއް ނޫޅޭތ  ވަކި ފަރާތަކަށް 

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

 އެވެ.ންމ ނި

ބާއްވަން  ވަނަ އަހަރު  2019ވަނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސ  އިންތިޚާބާއި  2018
އިލެކްޝަންސް  ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހު
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ އެއްގަމު ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ 

މެންބަރުންނާ ގާތް  ބިޑަށް ހުޅުވާލި ދެފަހަރުވެސް އެ ކޮމިޝަނުގެއިޢުލާނުކޮށްގެން 
ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް އެ އިދާރާއިން

ކާމިޔާބުކުރ   ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  އިންތިޚާބުގައި ބިޑު 2018ކަމަށާއި، 
މަސައްކަތް  ކި ފަރާތަކަށްއެފަރާތުން ކަމަށާއި، މި ފަހަރުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަ

ފަރާތުން  ޙަވާލުނުކުރަނ ސް އެ ފަރާތަށް ބިޑު ކާމިޔާބު ވެފައިވާކަމަށް އެ 
މަދު  ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތަކ  އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް އަދި އެންމެ

ފަރާތެއް ކަމަށް  ތަޖުރިބާއާއެކު، ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ފުރިހަމަނުކޮށް ބިޑަށް ހުށަހެޅި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ސަލަ. މައްބުނާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އެދުނު  މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް
ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނ ، މަސައްކަތުގެ  އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފަރާތް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  މ ހުންގެ ތެރެއިން 

ގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އްޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއޭނާ ހުށަހަ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ އާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް މަޤާމުގެ މުއްދަތު

ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް  ގެ މުއްދަތުއެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި މަޤާމު ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ ކަމަށް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ " ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން މި
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  އައްޔަންކުރުމުގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ވަނަ ނަންބަރުގެ  7.4ގެ " 2018މިންގަ

ދައުލަތުގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތައް ފިޔަވައި  2ނަންބަރާއި  ވަނަ  1)ށ( ގެ 
ވާމ  ޖަމްޢިއްޔާ / ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤު  މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި 

ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ކޮށްފައިވާނަމަ، ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނ  ތަޖުރިބާ ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތް
 މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތަކުގެ ޚުލާޞާއާއި ވަޒ ފާގެ މުއްދަތު  ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި އަދާކުރި މަޤާމާއި މަޤާމުގެ

ވަޒ ފާއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނ   އަނެއް ވަޒ ފާއިން ޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތް އެއް އިވާނަމަކަމަށްވާތ އާބަޔާންކޮށްފައި
މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ  އުސޫލުން ކަމަށާއި، އޭނާއަކ  ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް

ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންްޑ ނޫން މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، އޭނާއަކ  ސިވިލް ސަރވަންޓެއް
ދ ފައިވާތ އާއި ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ  ސިޓ ން މަޢުލޫމާތު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ

މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ" ލިޔުންތަކުގައި
ނަންބަރުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ، މަޤާމުގެ ޝަރުޠު  ވަނަ 2ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ(  7.4ގެ " 2018

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި އެ ލިޔުމެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ސިވިލް ހަމަކުރުމަށް

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
 ގައި  2019އޭޕްރ ލް  08ކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ޑިރެ

 ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް އެކަށ ގެންވާ ތަރުހ ބެއް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާނު 
ވަކި  ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހޮވުމުގައި

 ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް 
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނިންމާފައިވާ  އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް އޭނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާތ   މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓ ގައި
 އެވެ.ނުފެނެ   އޮތްކަމަކަށްނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް

އެކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ، ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އަދި، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު    
 ގ އެވެ.އެން ޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތައް

ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13އަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އަދި، މިމައްސަލަ
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށ1ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ   އެވެ.ކަ

ހިންގަމުން އައި ކެފޭ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މާލޭ ނޯތު ޕޯޓުގައި
ފަރާތާއެކު  އިން އެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާފަރާތުގެ ތެރެ 6ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ތެރޭގައި  )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ 1އަދި ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވާކަމަށާއި ބިޑް އެވޯޑްކުރާތާ  އެއްބަސްވުމުގައި

އާރ.އެފް.ޕ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި  މަސައްކަތް ފަށަންވާނެކަމަށް އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
 އައިއިރުވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ބޭއްވުމަށްފަހު މިހާރު ދަނ  މުއްދަތު  ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް 

)އެކެއް(  1އެވޯޑްކުރާތާ  އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ބިޑް
ވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ މޯލްޑި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފަށަންވާނެކަމަށް

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން، ޝަކުވާ  އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ
ފައިވަނ  އެފަރާތުގައި އެދުމުން، އެފަރާތުންވެސް ފޮނުވާ ލިބިފައިވާ އާރ.އެފް.ޕ ގެ ކޮޕ އެއް ފޮނުވައި ދިނުމަށް 

 ލިމިޓެޑުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
މިކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި އަދި  ކޮޕ އެއްކަމަށާއި އެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތްކަމަށާއި

 2008/13ން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާކަމަށާއި ވ މާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ލިމިޓެޑު  ސޮއިނުކުރާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)

ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ  ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ނޯތު ހާބަރ ފުޑްކޯޓު ކުއްޔަށް  މޯލްޑިވްސް
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ކަ
އެފަރާތަށް ދ ފައިވާ މުއްދަތު  ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިނުވާކަމަށާއި، މިހާރު
ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  އިތުރުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް 

  މައްސަލަ.ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ 

423 



 

421 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އެވެ.ނިންމ ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މަޢުލޫމާތު ހުށަނޭޅުމަށާއި، މ ގެފަހުން  އަދި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާއިރު ޙަޤ ޤަތާ ޚިލާފު

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ޤާނޫނ  ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ޙަޤ ޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް މި
 އެވެ.ފަރާތަށް އެންގ 

ނޑައެޅިގެން ވަކި އެގްޒަމިނަރުންތަކެއްޖެނެރަލް  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރ  ކަ
އެގޮތަށް ބާއްވާފައިވަނ   ހުށަހަޅާފައިވާތ ، ޢައްޔަންކޮށް ވަކި ބައެއްގެ ޓެސްޓްތައް ބާއްވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ 

 އެގްޒަމިނަރުންތަކެއް މެދުވެރިވެގެންތޯ ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮން ބައެއްގެ ޓެސްޓުތަކެއް ކޮން
 3ކެޓަގަރ ތައް އެއްކޮށްފައި  ގުޅުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ކުރާ ގޮތަކ  ހުރިހާ 

ހުންނަނ  ޓެސްޓް ހަދާ މ ހުންގެ ނަންތައްކަމަށް ބުނޭ( މިވެނި   )އެ ފައިލްތަކުގައިފައިލް ހަދައި 4ނުވަތަ 
ލިޔުއްވަނ  ކަމަށާއި،  މިވެނި އެގްޒަމިނަރެއް ކަމަށް މުވައްޒަފުން ލައްވައި ފައިލަތަކުގެ ބޭރުގައި ޓެސްޓެއް ހަދާނ 

ތަނުގައި ހަދާ ޓެސްޓް ކުރާނ  މިވެނި ކަންތައް ކުރާ  އެޅުން ފަދަ 8އެގޮތުން ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓު ހަދާއިރު 
 މަގުތަކުގައި ދުއްވައިގެން ހަދާ ޓެސްޓް ކުރާނ  މިވެނި އެގްޒަމިނަރެއް ކަމަށް  އެގްޒަމިނަރެއް ކަމަށް އަދި

ނޑައެޅިގެން ވަކި  މުވައްޒަފުން ލައްވައި އެ ފައިލްތަކުގައި ލިޔުއްވަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ކަ
ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  ޢައްޔަންކޮށް ވަކި ބައެއްގެ ޓެސްޓްތައް ބާއްވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ރުންތަކެއްއެގްޒަމިނަ

އެގްޒަމިނަރުންތަކެއް މެދުވެރިވެގެންކަން ނޭނގޭ ކަމަށް  އެގޮތަށް ބާއްވާފައިވަނ  ކޮން ބައެއްގެ ޓެސްޓުތަކެއް ކޮން
ޝަކުވާ މާ ގުޅިގެން ވަކި މ ހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ އަތުން ބުނެފައިވުމާއި، އެކަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

އެކަން އެގޮތަށް އެކުރަނ  އިދާރ ގޮތުން  މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު، ރައްދުވާފަރާތް 
  ވަކި ބައެއްގެމަސައްކަތްތައް ބަހާލުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލެވޭތ އާއި، އެއ  އެކި އެގްޒަމިނަރުންނަށް ޓެސްޓުގެ

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަންތައް ވަކި ގޮތަކަށް ގެންދިޔުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ ،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، 
ނޑައެޅިގެން ވަކި އެގްޒަމިނަރުންތަކެއް ޢައްޔަންކޮށް، ވަކި ޓްތައް ބައެއްގެ ޓެސް ކަ

  ނާ މައްސަލަ.ބާއްވަމުންދާ ކަމަށް ބު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި،އެކުލެވިގެންނުވާ މައް ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ވަޒ ފާއަށް  އިސްލާމް ޓ ޗަރުން ހޯދުމަށް  02ސްކޫލަށް ހުޅުމާލޭ ހުރަވ  
 ވަޒ ފާގެ ދާއިރާއާގުޅޭ" ފަހުން މާކްސްތައް ޗެކުކުރިއިރު ތެރެއިން އެއްފަރާތަކަށް ދެފަރާތުގެ  ހޮވުނުކަމަށް އެންގުނު 

ނޑައެޅިފައިވާ ތަމްރ ން )" ގެ ބަޔަށް ލިބުނު މާކްސްގެ ޖުމުލަ" ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރ ނު   އާއި " ގަޑިއިރު ކަ
ނެގުމުގައި ތިން  އާ މި ދެ ބަޔަށް ލިބުނު ޖުމުލަ( މާކްސް ޝ ޓަށް" ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަމްރ ން  ދުވަސް"

އެފަރާތައް ނެގިފައިވާތ ، އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމުން  ފަރާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ މާކްސްގެ ޖުމުލަ ނުބައިކޮށް ޝ ޓަށް
ބަޔަށް ލިބުނު މާކްސްގެ  ގެ" ވަޒ ފާގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރ ނު" ވަނައެވެ. 4 ލިބިފައިވަނ  

ގެ ބައިގައި މާކްސް " ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރ ނު ވަޒ ފާގެ" ޖުމުލައަށް ބަދަލު އައިސްފައިވ ނަމަވެސް،
ނޑައަޅާފައިވާ ދެބައި ކަމުގައިވާ ދިނުމަށް ނޑައެ" ކަ ދުވަސް ކަނޑައެޅިފައިވާ " އާއި" ތަމްރ ން ޅިފައިވާގަޑިއިރު ކަ
ސެޓްފިކެޓެއް  ކުރިން ލިބިފައިވާ މާކްސްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާތ ، ފަހުން ގެ ބަޔަށް" ތަމްރ ން

ގެނެސްފައިވާކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އަދި މާކްސް  ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިގެން މާކްސްއަށް ބަދަލު 
-)އެންޓި 2008/13އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިވެސް މައްސަލައެއްދިނުމުގަ

ފަދައިން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން
ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ މި  ކަ

މޭމަހުގައި  2019އިސްލާމް ޓ ޗަރުން ހޯދުމަށް  02ހުޅުމާލެ ހުރަވ  ސްކޫލަށް 
ވަޒ ފާއަށް  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނުކަން އެންގުމަށްފަހު،

އެ  ނުހޮވޭ ފަރާތަކުން ކުރިން ހުށަނާޅާ ސެޓްފިކެޓެއް ފަހުން ހުށަހެޅުމުން
 ބުނާ  މާކްސް ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތަށް ވަޒ ފާ ދ ފައިވާކަމަށްސެޓްފިކެޓަށް 

  މައްސަލަ.
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އައްޑޫގައި ޤާއިމްކުރާ މަސްފެކްޓްރ އެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ  މިފްކޯއިން ކުންފުންޏަކ  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ 
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް  ނިންމުމަށްއެޖެންޓް ކަމާއި އެމަސައްކަތަކ  ލޯކަލް  އިންޓަނޭޝަނަލް ކުންފުންޏެއްގެ

ފާއިތުވެފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން މިފްކޯއަށް  ނުނިމި ދިގުލައިގެންގޮސް އެތަކެއް ދުވަސްތަކެއް
މައްސަލައިން އެނގެން އޮތުމާއި، އެމަސައްކަތް  ވެފައިވާކަން މިކޮމިޝަނުން ބެލި ގެންލުންތަކެއް އެތައް

 އެއް ޝެއަރހޯލްޑަރ އަދި މިފްކޯގެ ކުރ ގެ ފައިނޭންސް ހެޑްޝަކުވާހުށައެޅި ކުންފުނ ގެ  ހަވާލުކުރުމުގައި މިހާރު
ކުންފުނިތަކަށާއި  ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާއިރު، މިފަދަ ކަންކަމުން ސަރުކާރުގެ ގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ

ޖަނަރޭޓަރެއް  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑަށް
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 
 ލަ.ބުނާ މައްސަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުންފުނ ގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ  އި މުޅި މުޖްތަމަޢުއަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކަ
 މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށް އެމަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކަށް ނުވުމާއި ފަރާތްތަކަކ  ކުންފުނ ގެ އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް ނުވުމަކ  ކުންފުންޏަށް  އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ސަބްކޮންޓްރެކްޓައެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
މިކަމަކ  ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖައިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަްށ  ންމެރަނގަޅު އެއް ނިންމުންކަމަށް ފެންނާތ ،އެ

-އެންޓި) 2008/13ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހިންގާފައިވާ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަ)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  .އެވެމިމައްސަލަ ނިންމ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅ ގެ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ  ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ  ތ.ކަ
ޑް ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެންމެ ފަރާތަކުންނެވެ. އެ ބިޑް ބި ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ބިޑްކޮމިޓ ންނެވެ. އެފަރާތާ މި މަސައްކަތް  އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ 
ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ  )ހަލައްކަ ނަވާރަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް( 619,650/-ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  

އެއްލައްކަ އަށްޑިހަހާސް( ރުފިޔާ ކަމަށް ޝަކުވާ ) 180,000/- ށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ މަސައްކަތަ
 619,650/-އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ   ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް،

-ބ ލަން ޝ ޓުގައި  ތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހަލައްކަ ނަވާރަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއެވެ. އެފަރާ)
އެފަރާތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނ ގެ  )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަހާސް( ރުފިޔާ ޖަހާފައިވަނ  180,000/

އެންެމ  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސްކޫލްތަކުން ކުރާ ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޮތުގައެވެ. މި މަސައްކަތް
ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އަދި އެފަރާތުން  ބިޑް ހުށަހެޅި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތަކ  ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކުން 

 އަގުތަކެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް  ހުށަހަޅާ އަގުތަކަކ  އެކަށ ގެންވާ 
ނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުއްދަ ދ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު މި ސިޓ ން ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ

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

ނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް  ތ.ކަ
ކޮރަޕްޝަނަށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ވާދަވެރި ބ ލަމަކާ ނުލައި ންއެރަށު

  މައްސަލަ.މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މިމައްސަލަ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .އެވެނިންމ 

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކޫލުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅ ގެ ދަރިވަރުންނަށް ސު ޝަކުވާގައި ބުނާ 
ގައި ހަމަވިއިުރ  2019މޭ  29ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު  2019މޭ  27ކޫލުން ހޯދުމަށް އެ ސު

ކުރިމަތިލާފައިވަނ ވެސް އެންމެ  ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން އެނގެނ  އެންމެ ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި، އަދި ބިޑަށް ބިޑަށް
 ކޫލުން ކޮށްފައިވާސުއެތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަ ށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެފަރާތެއް ކަމަ

ގައި ދިވެހި  14:25ހަމަ އެ ދުވަހުގެ  ގައި ކަމާއި، އެ އިޢުލާން 2019މޭ  23އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނ  
މި މަަސއްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ގެޒެޓުން އެނގެން އޮތުމާއި، ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން

ކަމުގައިވިޔަސް  ސްކޫލްތަކުން ކުރާ ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅި ހޯދުމަށް
އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަކ  އެކަށ ގެންވާ  އެފަރާތަކ  ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އަދި 

 ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ނަމަ އެއަގުތަކެއް ކަމުގައިވާ
-)އެންޓި 2008/13ހުއްދަ ދ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސިޓ ން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފިނޭންސްގެ

 ރުގައިވާ ފަދައިން( ވަނަ ނަންބ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ނޑައަޅައި،  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ  ގެ ހެނދުނު ދަންފަޅ ގެ ދަރިވަރުންނަށްއް ކޫލެސު  ލ.ގަމު
ގައި ކޮށްފައިވާ  2019މޭ  27ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން 

ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން  ގައި ހަމަވިއިރު ބިޑަށް 2019މޭ  29އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 
ކުރިމަތިލާފައިވަނ ވެސް އެންމެ  އެނގެނ  އެންމެ ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި، އަދި ބިޑަށް
ކުރިމަތިލި ކަމުގައިވިޔަސް އެ  ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އެންމެ ފަރާތަކުން ބިޑަށް

ން ސްކޫލަށް މިނިސްޓްރ  ޑިޔުކޭޝަންފަރާތަކާ ބިޑް ހަވާލުކުރުމަށް އެ
  މައްސަލަ.ބުނާ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެ އަންގާފައިވާކަމަށް
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 15ޖޫން  2019ޖަނަވަރ ން ފެށިގެން  2018 ގއ.ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
އިމާމާއަށް ހާޒިރު ނުވެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި  ނުވެއެވެ. ނަމަވެސްއާ ހަމައަށް އިމާމުވެ ހުކުރުކުރުމާ ޙަވާލުވެފައެއް 

އެބަުހއްޓެވެ.  ހަމަޖައްސާފައިއޭނާ ހުކުރުކުރާ މ ހެއްގެ ގޮތުގައި އެކި ފަހަރުމަތިން  އިމާމާގެ ބަދަލުގައި އިމާމުވެ
ހުކުރުއެލަވަންސް ލިބޭގޮތަށް ވަނ  މ ހާއަށްވެސް  އިމާމުވެ ހުކުރުކުރާ މ ހާއާއި އިމާމާގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ

ހުކުރު  ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އިމާމުވެ ހަމަޖެހިފައިކަމަށް ރަށްރަށުގެ
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނުކުރިޔަސް، ބަދަލުގައި ހާޒިރުވުމުން ހުކުރުއެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ. ވ މާ،

ހުކުރު ނުކޮށް،  އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގއ.ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލްގެ 
  މައްސަލަ.ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ ރިކަމަށް ފޮތުގައި ނޯޓުކޮށް ފައިސާހުކުރު ކު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25 ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން
ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް ވާތ އާއި، އޯޑިޯއގައި ވާ  އިންތިޚާބާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ކުރިން
ނެތުމުްނ  މުއާމަލާތެއްކަން އެނގެންފައިސާއިން ސިޔާސ  މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  މުޢާމަލާތަކ  ދައުލަތުގެ

 ލ އެވެ.މައްސަލަ ނިންމާ

ނިސްބަތްވާ  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސ  ޕާޓ އަކަށްއެމް.އެމް.ޕ .އާރުސ ގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ 
ކެންޕެއިނަށް ކުރ ގެ ނައިބުރައ ސް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ 

މަޖިލ ހުގެ މެންބަރެއް ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް،  ކުރ ގެ ރައ ސެއްހޭދަކުރިކަމަށް 
އެދުނު  އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ނިސްބަތްކުރެވޭގޮތައް އަރިހުންކުރ ގެ ނައިބުރައ ސްގެ 

ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި  ކަމަށް ބެލެވޭ އޯޑިއޯ ކްލިޕެއް ޢާންމުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއ 
ބެލުމަށް  އްތޯ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ސިޔާސ  މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ޢަމަލެ

 .އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

430 

ބަލާއިރު، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 
-IL އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި، ފުރަތަމަ ކުރ  އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  2ސެންޓަރަށް ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް 

P/423/2019/38 (15  ޭއިޢުލާނުކަމާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނ2019ާމ )  ުއެ އިދާރާގެ ނަންބަރ
IL-P/423/2019/39 (30  ޭއިޢުލާނަކ  އެކަމަށް ކުރި 2019މ )ވަނަ އިޢުލާނުކަމާއި، ފުރަތަމަ ކުރި އެ  2

ކޮށްފައިވަނ  އެ އިޢުލާނުގައި ( އިޢުލާނު ބާޠިލު 2019މޭ  15) IL-P/423/2019/38އިދާރާގެ ނަންބަރު 
 IL-P/423/2019/39ދެވަނައަށް ކުރި އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  އެކަށ ގެންވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާތ ކަމަށް

 އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، (2019މޭ  30)
މި  ހުޅުވާލެވޭ، ޕްރޮޖެކްޓްތައްއާންމުކޮށް ބ ލަމަށް " ގެ )ށ( ގައި،10.31  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ފަރާތަކުން އަންދާސ ހިސާބު  )ތިނެއް( 3މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝާއިޢުކުރުމުން، މަދުވެގެން 
ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ދެވަނަ  ހުށަނާޅާނަމަ، ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބު

މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. " ޢުކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ތިރ ގައި މިވަނ އެވެ.އިޢުލާނުކޮށް ޝާއި ފަހަރަށް

މޭ  31ހޯދުމަށް  ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް 1.5ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
ކަންތައްތަކެއް  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ 2019

 .ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމުން ބ ލަން " ނަންބަރުގައި، ވަނަ  1ގެ )ށ( ގެ  10.31އަދި އެ ގަވާއިދުގެ 
އަދި  ޠުތައް ފުރިހަމަވާ،އެއްފަރާތަކުން ކަމުގައިވ ނަމަވެސް، އެފަރާތަކ  ބ ލަމުގެ ޝަރު  ހުށަހަޅާފައިވަނ 

މިހެން " މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ  އެކަށ ގެންވާ އަގެއްކަމުގައި ވަނ ނަމަ، އެފަރާތަށް 
 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ތަމަ ކުރި އެވަނ  އެ އިދާރާއިން ފުރަ  ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފައި
ހިމަނާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް އެ އިދާރާއިން ދެވަނައަށް ކުރި  އިޢުލާނުގައި އެކަށ ގެންވާ މަޢުލޫމާތު

ހުށަނާޅާތ   ފަރާތުން އަންދާސ ހިސާބު 3ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އިޢުލާނުގައި
 IL-P/423/2019/39   ނަންބަރު ނަންބަރު  ންސިލްގެ އިދާރާގެނޫންކަމަށް ބެލެވޭތ ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައު

ފަރާތުގެ  2ތެރެއިން  ފަރާތުގެ 3( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ 2019މޭ  30)
ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، އެ އިޢުލާނަކ   އަންދާސ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ

ގެންގޮސްފައި އެވަނ   އިޢުލާނަށްވާތ ، އެއް ފަރާތުގެ އަންދާސ ހިސާބަށް މާކްސް ދ ގެން ކުރިއަށް އަށް ކުރިދެވަނަ
 ބަޔާންކުރާ ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެން ނޫންކަމުގައިވާތ އާއި، ގެ )ށ( ގައި 10.31ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް  ފުރަތަމަކުރި އިޢުލާނުގައިގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 އަދި އެ އިދާރާއިން ކުރި ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙިއްޞާކުރި މަޢުލޫމާތު  އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި،

ފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން ހިމަނާ ކަރުދާހުގައި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދައިން ބޭނުންވާ ބްރޭންޑްތައް
( 2017ހިމަނާފައިވާކަމާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ފެބުރުވަރ   ޓޮޔޯޓާ، ނިޝާން އަދި މަޒްޑާ ބްރޭންޑް

އެކަމެއް ބުނެދެވޭނެ ނުވަތަ  ބ ލަމެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި،" ގެ )ބ( ގައި، 10.36 ގެ

ްއ، ، މެނުވ ، ވަކި ބްރޭންޑް ނަމެއް، ޑިޒައިނެއް ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގައި ތަފުސ ލުދެވޭނެ އެއްވެސް ްޓޭރްޑާމކ 

ްއ، ައްސލު  ބޭނުންވާ  އުފެއްދުން އުފައްދާ ފަރާތް ނުވަތަ ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ަވްއަތރ 
ނޑައެޅުމުގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ނަމަ، އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އެހެން ރިޢާޔަތްކުރަނ   ކަންތައްތައް ކަ
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ބުނެވުނުފަދަ ވަކި  ގަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅޭ ބ ލަންތައް ދިރާސާކުރުމުގައި ކުރިން އުފެއްދުންތައް
 މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،" އާންމު މިންގަނޑަކަށެވެ. ވައްތަރެއް ބަލަންވާނ  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެވޭ

ގުޅިގެން ޙިއްޞާކުރި މަޢުލޫމާތު  ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވަކި ބްރޭޑްތަކެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެ އިޢުލާނާއިސްވެބަޔާން
 ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ކަރުދާހުގައި އޮތުމަކ  އެ ގަވާއިދާ 

އިޢުލާނާ  IL-P/423/2019/39އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓ ގައި،
 ޖުލައި  22މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އަދި  ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ

މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވަނ  އެ  ވަނަ ދުވަހު ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ރައ ސްއާ ފޯނުން ގުޅުމުން 2019
ރާކަމަށާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ނުކު މަސައްކަތް އަދިވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލު 

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް  ގޮތެއް އެންގުމަށްކަމަށްވާތ ، ކައުންސިލަށް 
( 2019މެއި  20) IL-P/423/2019/39   ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ
ޚިލާފު ނުވާނެހެން އެކަމަށް  ( އާ 2017ބާޠުލްކުރުމަށްފަހު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ފެބުރުވަރ   އިޢުލާނު

 ގޮތުގެމަތިން ޕިކަޕެއް ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ ގަވާއިދުގައިވާ 
-އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު އަންގައި، ންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތޮޑާ ކައުގެންދިޔުމަށް ގދ.ފަރެސްމާ

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.ލަ ނިންމ  މައްސަ މި  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް  ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓެންޓްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނ.ކުޑަފަރ  
ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރުތު  ޝަރުތު ހަމަނުވާއިރު، އިޢުލާނުގައިއެމަޤާމަށް 

 އެންމެ، އިއިންޓަރވިއުއާއި، ތަޢުލ މ  ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބަލަ ހަމަވާފަރާތެއް ނެތްނަމަ

އިފައިވަނ  ހަމަޖައްސާ އޭނާމަޤާމަށް  އ  ، އެކަށ ގެންވާ ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާ ދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ދަޢުވާއެއްކޮށް ކުށް ސާބިުތ  މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވުނުނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ޖިނާއ  ކޮރަޕްޝަނަށް 

މެނޭޖަރެއް  ނ.ކުޑަފަރ  ބްރާންޗަށް އެސިސްޓެންޓްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 
އެއްވެސް  ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލި

ހަކު މަޤާމަށް މ  ފަރާތަކާ އިންޓަރވިއު ނުކޮށް، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ 
  ނާ މައްސަލަ.ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، 
 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 .އެވެއަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑަ
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މިޓެޑުން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި، ވަޒ ފާއަށް އެދިފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލި، އަދި

ނޑުގެ ތެރެއިން ތަޢުލ މ  ފެންވަރަށާއި  ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނެތްނަމަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބަލާ މިންގަ
ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަކ   ސައިދެވޭނެތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ފަރާތަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައް މަސައްކަތު

ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތ ، އަދި، ކޮރަޕްޝަނަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކާ 
 އެވެ.ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އެންގ  މަގުފަހިވާކަމަކަށްވާތ ، އެފަދައިން

ނޑޫދޫ ކުރި އިޢުލާނާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ތ.ކަ
ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް  3ވާތ އާއި، އެ  ފަރާތަކުންކަމަށް 3ގުޅިގެން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނ  

އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް  އާއި،ކަމަށް ވާތ ފަރާތާ  ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެންމެ
މަސައްކަތް  ކަމަށްވާތ އާއި، އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ވާތ އާއި މި  ލިބިފައިވަނ ވެސް އޭނާއަށް 

ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާކަމަށް ވާތ އާއި، ) 9600/-ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ  ޖުމުލަ އޭނާ ކޮށްދިނުމަށް 
އެ މަސައްކަތުގެ ބިލް އޭނާ ، ވަނ  އެ އަގުކަމަށް ވާތ އާއި، ނަމަވެސް ތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވެސް މަސައްކަ

ހަތްސަތޭކަ ތިރ ސް(  )ދެހާސް 2730/-)އެކެއް( މަދަބޯޑު ގަތުމުގެ ނަމުގައި  1އެ އަގުގެ ތެރެއަށް  ހުށަހެޅިއިރު
ރުފިޔާގެ ބިލެއް ހުށަހަޅާފައިވާތ އާއި، ެއ  ތިރ ސް( )ބާރަހާސް ތިންސަތޭކަ  12330/-ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް ޖުމުލަ 

 )ހަސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( 616/50އަށްވާ  5ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި % ފައިސާގެ ތެރެއިން
ނޑުމަށްފަހު  ގައި  2019ޖޫން  17)އެގާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި(  11713/50ކެ

ދިމާވާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ދެފަރާތުން  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައި ވާތ އާއި،
 މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަކެތ ގައި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން

ނޑޫދޫ  މަރާމާތުކޮށްދޭނެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައްތ.ކަ
ބަލައިގަތުމާއި މަސައްކަތް  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން  ޙަވާލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
  މައްސަލަ.ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ  މަންފާއެއްޢާއިލާގެ މެންބަރަކަށް ނާޖާއިޒު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރވި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އެއަރކޮންޑިޝަންތައް 3އެއްބަސްވުމުގެ 
-މަދަބޯޑު ހަލާކުވެފައިވާތ  މަދަބޯޑެއް ގަތުމުގެ އަގަށްވާ  )އެކެއް( އެއަރކޮންޑިޝަނުގެ 1ކުރަމުން ދިޔައިރު 

ހުށަހަޅާފައިވާތ  އޭނާ ހަތްސަތޭކަ ތިރ ސް( ރުފިޔާ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރުމަށް  )ދެހާސް 2730/
ގައި ބޭއްވި(  2019އެޕްރ ލް  15ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ) ވަނަ 52ވަނަ ދައުރުގެ  3އެކަމާމެދު ކައުންސިލްގެ 

 އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތ އާއި، މި އަދަދު  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ހެޔޮކަމަށް ވާތ އާއި، އޭނާގެ އަގު  އިތުރުކުރުމުންވެސް މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ 

)ސާދަހާސް ނުވަސަތޭކަ(  14900/-ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ   ދެން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ
އަންދާސ ހިސާބުތަްއ  ހުށަހެޅި އަގުގެ ނިސްބަތުންއޭނާ ވާތ އާއި، މަދަބޯޑުގެ އަގާއެކު  ރުފިޔާކަމަށް

 2008/13އޭނާއަށް ކަމަށް ވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ންޓް ލިބެނ އިވެލުއޭޓްކުރުމުންވެސް އެންމެމަތިން ޕޮއި
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި

ނޑައަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   އެވެ.މ ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންކަ
މައްސަލައާއި ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް  އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މި

 އެއްބަސްވުން އައުކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލަ ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލަތަކަކ   ދިނުމަށްޓަކައި މ ޑިއާނެޓާއެކު ވެފައިވާ
ކަމަށްވުމާއެކު، އެ މައްސަލަތައް  މިޓ ގެ އިދާރ  ހިންގުމާގުޅޭ މައްސަލަތަކެއްކައުންސިލްއާއި އަންހެނުންގެ ކޮ

ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށްނުވާތ ، އެ މައްސަލަތައް ދައުލަތުގެ  ބެލުމަކ  މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި
 .އެވެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގ ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް

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

ނޑައަ  އެވެ.ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ ކަ
 މަޤާމަށް މ ހަކު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އިސްލާމިކް ނަމަވެސް، ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރުގެ  

މުވައްޒަފަކު ހޮވުމުގައި  ކ ރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ މަޤާމަށް
ފާއެއް ނާޖާއިޒު މަން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް

   މައްސަލަ.ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މެމޯ އިން ކ ރިތިޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމ  މަރުކަޒަށް  ގެ މިނިސްޓަރސް ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގެ މިނިސްޓްރ 
މ ހުންނަށް  ޒަކާތު ފަންޑުން މުސާރަ ދ ގެން ވަޒ ފާއަށް ވަގުތ ގޮތުން ނަގާމިމަޤާމަކ   އަންގާފައިވާއިރު،

ނޑެއް އެކުލަވާލައި  ފާސްކޮށްގެން ނެގި ވަޒ ފާ އަކަށް  ގައި އެ އޮނިގަނޑު 2019ފެބުރުވަރ   14އޮނިގަ
ކުރިން މިކަމުގެ ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ  އިން  ވ ނަމަވެސް މި ވަޒ ފާއަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ 

ކުރަންޖެހޭ  ކުރެވިފައިވުމާއި، ދައުލަތުގެ އޮފ ހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފ ޒުކުރުމުގައި  ދާފައިނުވާކަން ފާހަގަހޯ
ނުވަތަ މުވައްޒަފުން މަދުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި  މަސައްކަތެއް އިތުރުވުމުން ނުވަތަ މަސައްކަތެއް އަވަސްކުރަންޖެހުން

 ކުރުމަށް ފަންނ  ނުވަތަ ފަންނ  ނޫން މ ހުން އެ މަސައްކަތަކަށް  މަސައްކަތްތަކެއް ވަކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ 
ނޑައެޅޭ ވަކި އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް ގެންގުޅެވިދާނެކަމަށާއި، މިގޮތުން އުޖޫރައަށް މ ހުން ގެންގުޅޭވޭނ  އޮފ ހެއްގެ  ކަ

 ހާލަތްތަކުގައި،މަޤާމެއް ހަމަޖެހިފައިނެތް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަތިވާ  ވަޒ ފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަކި 
 R-20/2017ޤަވާއިދު ނަންބަރު  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންކަމަށް

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، އިސްލާމިކް  ވަނަ 7.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ )
މިނިސްޓްރ    ޤައުމ  މަރުކަޒުން މިމަޤާމަށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިންކ ރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މިނިސްޓްރ  އިން ނުވަތަ

ހޯދައިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ  އިން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭއިރު އެހުއްދަ 
 ސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކްމާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މިނި ކުރިއަށްއޮތް ތާގައި ދައުލަތުގެ

 ށް ދެންނެވ އެވެ.ދެންނެވުމަ އެފެއާޒްއަށް ކޮޕ ކޮށް، ކ ރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމ  މަރުކަޒުގައި

ކޮށްދިނުމަށް ރ.މާކުރަތަށް ވަޑައިގަންނަވާ  ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވ ޙް ނަމާދު 1440
 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތިންފަހަރަށް  ޙާފިޡުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްދޭނެ

އަންދާސ ހިސާބު  ކޮށްފައިވާތ އާއި، ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުންއިޢުލާން
ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާތ އާއި، ނަމަވެސް ދެވަނަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު

އިޢުލާން  ދުވަހަކ  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހަކަށްވާތ ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް

ކޮށްދިނުމަށް  ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވ ޙް ނަމާދު 1440
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ވަޑައިގެންނެވި ޙާފިޡުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރާނެރ.މާކުރަތަށް 

ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް  މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
   މައްސަލަ.ބުނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ކަމަށް
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ގުޅިގެން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެންެމ  ބާޠިލުކޮށް ތިންވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާތ އާއި، އެ އިޢުލާނާ
ވާތ އާއި،  ކަމަށް ރުފިޔާ 350/-ފަރާތަކުންކަމަށް ވާތ އާއި، އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ  ހުރުމާއި ކެއުމަށް ދުވާލަކަށް 

އެރަށު ހުކުރުމިސްކިތުގެ މުދިމު  އޭނާއަކ ފެންނާތ އާއި،  މިއ  މިހާރުގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށްކުޑަ އަގެއްކަމަށް
އެހެންކަމުން  ހުކުރުމިސްކިތް ބަލަހައްޓަނ  ސ ދާ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމަށާއި، ކަމަށާއި،

މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ވާނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެހުކުރުމިސްކިތުގެ މުދިމަކ  މާ
 ނަމަވެސް، މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ އާއި،

ވައްޒަފުންގެ މިސްކިތު މު  އިން ފެށިގެން 2019އެޕްރ ލް  01ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުން އެންގުމުން 
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތުމ ހުން ކަމަށާއި، މިސްކިތްތަކުގައި ހިންގާ  ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނ  

ކަމަށްވާތ  މިސްކިތްތަކުގެ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ޙަރަކާތްތަކުގެ ބައިތައް ބަލަހައްޓަނ  މިނިސްޓްރ  ދ ނ 
ކަމަށާއި، މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށް   އެ ިމނިސްޓްރ ގެ ދަށުގައިއިމާމުންނާއި މުދިމުން ތިބ 

އެފެއާޒްއިން ބުނާތ ،  ދެމުންގެންދަނ  އެ މިނިސްޓްރ ން ކަމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް މުސާރައާއި އުޖޫރަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ   އެވެ.ކަ

ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ކައުންސިލަށް ނަގައި ެއ  ޕްރައިވެޓް ބ.ފެހެންދޫން ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަރޓ  މެނޭޖަރ
ނިންމާފައިވަނ  ކައުންސިލަށް  ބަދަލުގައި ރަށުގެ އެހެން ސަރަޙައްދަކުން އެ ފަރާތަށް ބިމެއް ދިނުމަށް ބިމުގެ

ބިން އޮްތ އެ އުންސިލުން ގެންގުޅުމާއެކު ވިސްނުން ކަ އާމްދަނ  ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކޮޓަރިބަރިއެއް އެޅުމުގެ
މުސްތަޤުބަލުގައި  އެކަމަށް އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ސަރަޙައްދުކަމަށް ފެންނާތ އާއި އެ ސަރަޙައްދަކ  ސަރަޙައްދަކ  

ބިމެއް އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮތުމަކ  ބޭނުންކަމެއްކަމަށް  ރަށުގެ މޫނުމަތި ސަރަޙައްދު ކަމަށްވާނެތ އާއި ކައުންސިލްގެ
ކައުންސިލަށް  ރަށުގެ އެހެން ސަރަޙައްދަކުން އެފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު އެ ބިންބިމެއް  ފެންނާތ ، ހަމަ އެވަރުގެ

ދޫކޮށްފައިވާ  ބ.ފެހެންދޫން ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަރޓ  މެނޭޖަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
ރަށުގެ އެހެން ސަރަޙައްދަކުން އެ  ބިން ކައުންސިލަށް ނަގައި އެ ބިމުގެ ބަދަލުގައި

ޒު ބޭނުންކޮށްގެން ރައ ސް މަޤާމުގެ ނުފޫ ފަރާތަށް ބިމެއް ދިނުމުގައި ކައުންސިލްގެ
   މައްސަލަ.ހޯދައިދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން  25ބައްދަލުވުމުންނާއި  ވަނަ ޢާންމު  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ނެގުމަށް ކައުންސިލްގެ 
  ވެރިފަރާތުގެއެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓ ގެ ހުއްދަ ލިބިގެން އަދި އެ ގޯތ ގެ ނިންމައި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ރުހުމާއެކުގައިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމައްސަލައެއްކަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މ އެވެ.މަށް ކަ

ޖުލައި  02މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަހުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13އިޢުލާންކޮށްފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގައި އަލުން 2019

މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  .އެވެ ނިންމ ކަ

 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި އަމުރާ  މި ކޮމިޝަނުން ލ.މުންޑޫ ނަމަވެސް، މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

 މި އަމުރަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނު " ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ  8.1ގުޅިގެން އެ އަމުރުގެ 
ފިޔަވަޅު އެފަރާތަކާމެދު  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 533)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ނަންބަރު 

އިދާރާއަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ޢިބާރާތެއް ކަމަށް  މި ޢިބާރާތަކ  އެ" އަޅާނޭކަމުގެ އިންޒާރުދެމެވެ.
އަމުރުތަކުގައި ލިޔާ ޢިބާރާތެއް  ފާޅުކޮށްފައިވާތ ، އެ ޢިބާރާތަކ  ހަމައެކަނި އެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ ބުނެ ނުރުހުން

އިދާރާއަކަށް މި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ އަމުރުތަކުގައިވެސް އޮންނާނެ  ލަތުގެ ހުރިހާނޫންކަމަށާއި، އެ ޢިބާރާތް ދައު
އެ ޢިބާރާތް އެގޮތަށް  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ލިޔާ ޢިބާރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، ކަމަށާއި، އެއ 

ވެފައި ލިޔުންތައް ނުލިބިގެން މައްސަލައެއް އިދާރާއެއް ކަމަށް  ލިޔަމުންގެންދަނ  މި ކޮމިޝަނަކ  ޖިނާއ  ތަޙުޤ ޤުކުރާ
އޮންނަންޖެހޭތ  އެ އިޖުރާއަތު  ހާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ކުރިން އަންގާފައި ދިމާވެއްޖެ

ހުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ގައި އެކަމާމެދު ނުރު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި، މުންޑޫ

އިޢުލާނު ކުރުމަކާ  ނާތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލް އަމާ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި  ކޮރަޕްޝަން-ނުލައި ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާތ  އެންޓި
އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް  ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު 
މަސައްކަތް ކުރިން ކުރި ފަރާތަށް  ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވ ނަމަވެސް އެ
  މައްސަލަ.ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އޮތޯރިޓ ގެ ސަމާލުކަމަށް  ބޭއަދަބ  ޢިބާރާތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާތ  އެކަން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް  ފާޅުކޮށް 
އަންގައި، އެ ސިޓ ގެ ކޮޕ އެއް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް  ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައި މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

 .އެވެފޮނުވ  އޮތޯރިޓ އަށް

ކުރަމުންދާ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ   ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑައަލެސިސް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
ބ .އޯ.ކިޔުގައި  ތަން ރޭނުމަށް އެ މަސައްކަތުގެކަމަށާއި، އެގޮތުން ފުލްބްލޮކް ގަލުން އެ  ބ .އޯ.ކިޔުއާ ޚިލާފަށް 

ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އެތަން  އޮތްއިރު އެތަން ރާނަމުންގެންދަނ  ހޮލޯބްލޮކް ގައު
އެ  ފުލްބްލޮކް ގަލުންކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރ ން ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމުގައި ރާނަމުން ގެންދަނ  

ބޭނުންކޮށްގެންކަން ދަންނާނެ ހެކިން  ޓްރ ން ބުނެފައިވާތ ، އެތަން ރާނަމުންގެންދަނ  ހޮލޯބްލޮކް ގައުމިނިސް
 އެ މެއިލަށް، އަންގައިދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލް ފޮނުވުމުން ތިބިނަމަ އެމ ހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް  މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުންއެއްވެސް ޖަވާބެއް ދ ފައެއް ނުވާތ ، މި މައްސަލަ 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވެން އޮތްކަމަށް ނުވާތ ،

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައިކުށެއް އެ  ކޮރަޕްޝަންގެ  އެވެ.ނިންމ  ިމ ަމްއަސލަ ، ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުރަމުންދާ ފަރާތުން  ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑައަލެސިސް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 
އެގޮތަށް  އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ  ބ އޯކިއުއާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި،

ކަމަށާއި،  ރިންގެ ރުހުމާއެކުގައިމަސައްކަތްކުރަމުން ދަނ  ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެ
 ނާ މައްސަލަ.މިއ  ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވުން ކަމަށް ބު

438 

 އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާގައި  ފިރިމ ހާ ކޮއްކޮއެއްގެ ފަރާތުގެވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި  ޢާއިލ ގޮތުން ގުޅުންހުރިބުނެފައިވާއިރު، އިންޓަވިއުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނ ، މަންމައާިއ،  97ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  ހިމެނިގެން ނުވާނެކަމަށް ސިވިލް
ނޑު އެްއބަފާ މ ހުންނާއި، ބައްޕައާއި، ނޑު އަނބިމ ހާއާއި، ފިރމ ހާއާއި، ދަރިންނާއި، އެއްބަ މ ހުންނާއި،  އެއްބަ

ޢާއިލ ގޮތުން  ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތާއިބަލާއިރު،  އެއްބަފާ މ ހުންނެވެ. ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް
ނުހިމެނެއެވެ. މި ޝަކުވާގައި އެހެންކަމެއް ކޮއްކޮއެއްގެ ފިރިމ ހާ  ގުޅިފައިވާ އެފަދަ މ ހުންގެ ތެރޭގައި 

-އެންޓި) 2008/13 ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތ އާއި،

ގައި  2019ލ.ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލަށް މަސައްކަތު މ ހެއް ހޯދުމަށް ޖުލައި 
ފުރިހަމަ ) ފަރާތް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

ހިމެނޭކަމަށް  ނަން ނޭނގޭ( ގެ ޢާއިލ ގޮތުން ގާތް މ ހަކު އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި
  މައްސަލަ.ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފްރިޖް )އައިސްއަލަމާރި(  40ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވަނ ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން 
މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ތިރ ގައި އިތުރު  އި ނަމަވެސްފްރިޖް )އައިސްއަލަމާރި( ކަމަށާ 40ކަރުދާހުގައިވެސް ވަނ  
ވަރަށްބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް  މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  މިއ " ފާމަސޫޓިކަލް ރެފްރިޖެރޭޝަން" މަޢުލޫމާތެއްގެ ގޮތުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ދެ ލިޔުމުގައި  ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހެނ  އިޢުލާނާއި
އެގޮތަށް  ބަލައިގެން ކަމަށްވާތ ، ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވުމަކ  އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެތ ، ޤާނޫނު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ހ( ގެ )) ދާގެ ވަނަ މާއް 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

 ގައި  2019ޖުލައި  15ފްރިޖް ހޯދުމަށް  40ރ  އޮފް ހެލްތަށް މިނިސްޓް
 ބުނާ  ހުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރިކަމަށްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާ

  މައްސަލަ.

440 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތަށް  10ލަފާދިންގޮތުގެ  އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން 
އެޑްވާންސްގެ އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން ބަޖެޓް  ޓްރެޜަރ ގެ ސަރކިއުލަރ އާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

 ތެރެއިން އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކ ގެގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ 
އަނބުރާ ޕަބްލިކް ބެންކު  % ކައުންސިލުގެ ރިޒާރވްއަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު ބާކ 5ހުރިނަމަ އެ ފައިސާއެއްގެ 

ކައުންސިލް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުގެ  ނަށް އެންގުމަށް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު މިކޮމިޝަ
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ންނަވައި، އިދާރާގައި ދަ

 ނުވާ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ( ވަނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  މި  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް 2016ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  ތޮޅުގެ ރަށެއްގެރ.އަ
 އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު 

 %5ނުކުރެވި ބާކ ގެގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެ ފައިސާއެއްގެ 
 ކައުންސިލުގެ ރިޒާރވްއަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު ބާކ  އަނބުރާ ޕަބްލިކް ބެންކު 

 އެރަށުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން މާލ އްޔަތު ގަވާއިދު ލާޒިމު ކުރާ ނަމަވެސް 
 ށް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އިދާރާއިން އެކަން އެގޮތަ ގެންސިލް ކައު

441 

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރ  އޮފް  2017މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތްގެ ދަށުން ރާއްޖެތެރޭގައި ހިންގާ ޞިއްޙ  މަރުކަޒުތަކަކަށް  442 



 

435 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މެޝިން ހަދިޔާ ކުރުމަށް  NX500ހެލްތަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ފުޖ  ޑްރައި ކެމިސްޓްރ  އެނެލައިޒަރ 
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި އެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް ބަލައިގަނެ މެޝިންތައް ހަދިޔާކުރި 
ކުންފުންޏާއެކު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ 

ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު މެޝިންތަކުގެ މިލްކުވެރިފަރާތަކ  މިނިސްޓްރ  އޮފް  އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން މެޝިންތައް
ހެލްތުކަމަށްވާތ އާއި، މ ގެ އިތުރަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން އެ މެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ ރ އެޖެންޓްސް 

ބިފައިވާ ގަންނަނ  އެސް.ޓ .އޯ އިންކަން އެ މިނިސްޓްރ ގެ ލިޔުންތަކުންނާއި މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލި
މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ އާއި އަދި މެޝިންތައް ހަދިޔާކުރި ކުންފުންޏަކ  އެ ކުންފުނިން ހަދިޔާކުރި މެޝިންގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯކަލް އެޖެންޓް ކަމަށްވާތ  އެސް.ޓ .އޯ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް ފޯރުކޮށްދޭ ރ އެޖެންޓްސް 

އްސަލާގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ ގަންނަނ  އެ ކުންފުނިން ކަމަށްވާތ ، މި މަ
ހޯދައިދިނުމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން 
ގެ އެނގެންނެތުމުންނާއި، މި މައްަސލައިގެ ޝަކުވާގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް ކެމިކަލް ސަޕްލައިކުރުމު

)ވިހި މިލިއަން( ރުފިޔާ ކޮރަޕްޝަނަށް  20,000,000.00ޕްރޮޖެކްޓަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ދެ މެންބަރަކު 
މަގުފަހިވާގޮތަށް ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން މިނިސްޓްރ  އޮފް 

 2ރ އެޖެންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  ހެލްތަށް ހަދިޔާކުރި މެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ
)ވިހި މިލިއަން( ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާކަން މިމައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤ ޤަށް  20,000,000.00މެންބަރަކު 

 ހެކިނެތަތ ، ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތުމުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާކަންތައްތައް ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008، ޤާނޫނުނަންބަރު: މ ގެއިތުރުން

ކެމިކަލް އެނަލައިޒްކުރާ މެޝިންތަކަކާއި ކެމިކަލް ސަޕްލައިކުރުކުމުގެ 
މިލިއަން ރުފިޔާ  20މެންބަރަކު  2ޕްރޮޖެކްޓަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ 
 ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހޯދާފައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 
 .ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ

 ކުނިކޮށ ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ބެހޭ  ގާއިމުކުރާ  އްމުލަކުގައި ފުވަ 

ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި އަލަށް ޤާއިމުކުރާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 A-R1/2010/43ކުނިކޮށ ގެ ވަށާފާރު ރާނާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުވައްމުލަކު އޮފ ހުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

މާލިއްޔަތުގެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން ދަޢުލަތުގެ  06( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި 2010މާރޗް  10)
ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިންގ ، ރި ބ ލަމެއްކަމަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުންގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ވާދަވެ

ދެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާއި، އެފަރާތުގެ ޙިއްސާ އޮންނަ ، ޑިރެކްޓަރ
ވަނަ  2010އެޕްރ ލް  07ކޮމެޓ ން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ ބިޑްތައް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން 

ދުވަހު އިވެލުއޭޓް ކުރި އިރު އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނ  އިސްވެދެންނެވުނު ދެ ކުންފުނ ގެ ތެރެއިން އެއް 
 ، ކުންފުންޏަށް ކަމަށްވ  ނަމަވެސް

ފުވައްމުލަކު ފުނިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބ ލަން ކެންސަލް ކޮށްފައިވާކަން އެ ކުން
ވަނަ ދުވަހު އަންގާފައިވާތ ، ދެ ވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު  2010އެޕްރ ލް  08އޮފ ހަށް 

މިއ  އެންމެ މަތިން މާކްސް ވަނަ ދުވަހު އެގްރިމެންޓް ކޮށްފައިވާއިރު،  2010އެޕްރ ލް  29ކުންފުންޏާ ދެމެދު 
)ތިރ ސް ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ އެއްލާރި(  33,511.01އަގަށްވުރެ ލިބުނު ކުންފުނިން ހުށަހެޅި 

އޭރުގެ ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލަރ މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނ  ، ރުފިޔާ ބޮޑު އަގެއްކަން އެނގޭތ އާއި 
 ،ކަމަށްވާތ އާއި

އްކެއްގެ ގޮތުގައި އެދުވަސްވަރު ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ހެދެ ވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ކުންފުނ ގެ 
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލަރއަކަށް ހުރި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގޭއިރު، އެ ކުންފުނިތަކަކ  އެކެއްގެ 
ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކެއްކަން އެފަރާތަށް އެނގޭކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި، މިއ  

ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި އަލަށް ޤާއިމްކުރާ ކުނިކޮށ ގެ މަސައްކަތާއި، ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  
މަސައްކަތާއި، ފުވައްމުލަކު ކާނު މަރާމާތުކުރުމުގެ  މަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން، ދެވަނައަށް 
ފޮއިންޓް ލިބިގެން ބިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަކ  

އިން އެންމެ މަތިން މާކްސް މި މަސައްކަތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ
ލިބުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނ ގެވެސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށްވެފައި، ދަޢުލަތުގެ 

މަސައްކަތަށްވެސް  3މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް، މި 
އިސްވެދެންނެވުނު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެކިއެކި ނަންނަމުގައި ބިޑް 

 ކުކުރެވޭ މައްސަލަ.ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ޝައް 
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ހުރެ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކޮށްފައިވާ އަމަލެއްކަމަށް  އެނގި
މިއ  އެކަށ ގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންގަޑުން އެދުވަސްވަރު ފުވައްމުލަކު އަތޮުޅ  ،އެނގޭތ އާއި

މިއ  ންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ އަމަލެއްކަން އެނގޭތ ، ކައުންސިލަރއަކަށް ހުރި ފަރާތުން އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނު
 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއް ނަމަވެސް، 

މައްސަލައަކަށްވާތ  މިމައްސަލަ ފައިވާ އަހަރުވެ 08ރ ޚުން ފެށިގެން މިމައްސަލައަކ  ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތާ
 މިހާހިސާބުން ނިންމ އެވެ.

 މަރާމާތުކުރުން  ސަރަހައްދު  ކާނު  އަވަށު  ހޯދަޑު  ސަރަހައްދާއި  ކާނު  އަވަށު  ލެގަމު ފުވައްމުލަކު މާ 

ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު އަވަށު ކާނު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
އްމުލަކު އަތޮޅު އޮފ ހުން ސަރަހައްދާއި މާލެގަމު އަވަށު ކާނު ސަރަހައްދު މަރާމާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުވަ

ފަރާތުގެ  08( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބ ލަން ހުށަހެޅި 2010އެޕްރ ލް  08) E-2010/20(A)ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ވާދަވެރި ބ ލަމެއްކަމަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ތެރެއިން ދަޢުލަތުގެ 
ދެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ގ ޑިރެކްޓަރގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާއި، އެފަރާތުގެ ޙިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިން 

 ނަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވ  ނަމަވެސް، 

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ބިޑް ތަކުގެ ތެރެއިން މާލެގަމު ކާނު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
އިވެލުއޭޝަނުންނާއި މިކޮމިޝަނުގެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏާ ގެ ކޮމެޓ 

ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުން  ،އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި
 38,745.60އަގަށްވުރެ ހުށަހެޅި  މިއ  އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ކުންފުނިން ،ހަދާފައިވާތ އާއި

 ،)ތިރ ސްއަށްހާށް ހަތްސަތޭކަ ސާޅ ސް ފަސް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( ރުފިޔާ ބޮޑު އަގެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި
މި އެއްބަސްވުމުގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު އޮފ ހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނ  އޭރު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު 
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އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  މި މައްސަލާގައި ،އެނގޭތ އާއިކައުންސިލަރކަން 
ހޯދައިދ ފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރ ނާ  ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ކުންފުންޏަށް 

ވަނަ  25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ -)އެންޓި  2008/13ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނެތަތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ލ މ  މަރުކަޒުގެ އިންފާރުން ތަޅާލަންޖެހޭ ބައި ތަޅައި ފ ދިފަންނު މަގާއި ދުވައްފާޑު މަގު ފުޅާކުރުން )ޏ.އަތޮޅު ތަޢު 
 އަލުން ރޭނުން(

ޏ.ފުވައްމުލަކު ފ ދިފަންނު މަގާއި ދުވައްފާޑު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
މަގު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ އިންފާރުން ތަޅާލަންޖެހޭ ބައި ތަޅައި އަލުން ރާނާދޭ 

( 2010އެޕްރ ލް  20) E-2010/22(A)ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު އޮފ ހުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ވާދަވެރި ފަރާތުގެ ތެރެއިން ދަޢުލަތުގެ  11ގުޅިގެން ބ ލަން ހުށަހެޅި އިޢުލާނާ 

ބ ލަމެއްކަމަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާއި، 
ގެ ނަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވ  ދެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް އެފަރާތުގެ ޙިއްސާ އޮންނަ 

 ނަމަވެސް، 

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ން ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް ޚަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ނިންމުމުގައި ލަފާކޮށްފައިވާ 
ތްތަކުގެ ތަޖުރިބާއާިއ ހުށަހަޅާފައިވާ ވަކިވަކި ފަރާ  ،ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ވިސްނާފައިވާތ އާއި

އަދި މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ކުޑަ ކުރުމާއިމެދު ވާހަކަ ދެކެވި  ،އިތުބާރަށްވެސް ބަލާފައިވާތ އާއި
)ތިރ ސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އުނިކުރުމަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ކުންފުނިން  35,000.00ޖުމްލަ އަގުން 

އޮގަސްޓް  02އެގޮތަށް އެ ކުންފުންޏާ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު އޮފ ހާއި ދެމެދު  ،ތ އާއިއެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގޭ 
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  ،ގައި އެގްރ މަންޓް ކުރެވިގެން މަސައްކަތްކޮށް ނިމިފައިވާކަން އެނގޭތ އާއި 2010

މި މަސައްކަތް އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް 
މިއ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިްޒ  ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން އަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތ އާއި

މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކޮށްފއިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތ ، މި މައްސަލާގައި އިވެލުއޭޝަން 
ނާޖާއިުޒ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް ފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މަޤާމުގެ ނު ކޮމެޓ ގެ މެމްބަރުން އެފަރާތުގެ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނެތަތ 
 ނަންބަރުގައިވާ ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ 
 ނިންމ އެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008ޤާނޫނުނަންބަރު: ، މ ގެއިތުރުން
ވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ވަނަ ނަންބަރުގައި  3)ހ(ގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ޝަކުވާގައި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން
)އެއްމިލިއަން  1,967,572.00އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ  ދެވަނައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނ ގެ

ދެ( ރުފިޔާއަކ  އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން މ.މުލަކަށް  ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަސަތޭކަ
ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރަށް އެ ކުންފުންނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ  360ގެނެސްފައިވާ 

ޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއިންނާއި ތަޙް
 ،އެނގެންއޮންނާތ އާއި

އިސްވެދެންނެވުނު ޖަނަރޭޓަރ އެ ކުންފުނިން ގަންނަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ނިންމާފައިވަނ  ޖަނަރޭޓަރ 

ލޭންޑިންގ ކުރާފްޓެއް ގަތުމަށްޓަކައި ވެމްކޯއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް 
ފައިސާ ނަގައި އެކި  އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ތެރެއިން އެކިފަހަރުމަތިންދ ފައިވާ 

)ތިންލައްކަ  374,507.82 ފައިސާގެ އަދަދު ފަރާތްފަރާތަށް ދެމުންގޮސް އެ
ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްރުފިޔާ އަށްޑިހަ ދެ ލާރި(އަށް 

އިވެޓް މަދުވެފައިވަނިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އިތުރު ޕްރަ
ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ  1,967,572.00ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަށް 

ދެ ރުފިޔާ( ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

-FNKވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 
K(T)FNK/IUL/2017/014  ިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައ

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  އެ ކުންފުންޏަށްކަން ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝ ޓުންނާއި 
 ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނާތ އާއި،

  
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް ބިޑް ފެނަ ކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތ އާއި 
ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ފެނަކަ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގ ތެރެއިން އިސްވެދެންނެވުނު 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުން ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ 
 މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތަތ އާއި، 

ގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ މަތިން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކު 
ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ގަންނަން  360އެކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން  ،ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުނި ކަނޑައަޅައި

ޓެންޑަރ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ ފެނަކަ 
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެކުންފުނ ގެ ކުރ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް 

ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވެން ނެތަތ އާއި މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަން 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  2/2000

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ  3)ހ(ގެ މާއްދާގެ 

 ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ  ވަނަ އަހަރު  1440 މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރ  އޮފް   ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޙައްޖަށް މ ހުން ގެންދިއުމަށް

 ،ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި  18އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިޢުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން މިކަމަށް 
އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހައި ޕްރޮޕޯސަލްއެއް މިނިސްޓްރ އަށް ބަލައިގަނެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއެކު 

ވަނަ މާއްދާގައި  6"ގެ 1440ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް "ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މ ހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލުގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  7ށްފަހު އެ އުސޫލުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެންމެހައި ލިޔުންތައް ހަމަތޯ ޗެކްކުރުމަ

"ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތް"ކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް އެ ލިޔުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދިނ  މިނިސްޓްރ  
ލުގެ މި ލިޔުން ދިންއިރު ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަން އުސޫ ،އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އިދާރ  މުވައްޒަފުންކަމާއި

ވަނަ މާއްދާގައި ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ލާޒިމްކުރާ ލިޔުމެއް ނެތްނަމަވެސް ޕްރޮޕޯސަްލ  6
ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމުގައި އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަން  ،ބަލައިގެންފައިވާކަމާއި

  ،އެނގޭތ އާއި
ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް  18ލައިގަތް މިނިސްޓްރ ގެ އިދާރ  މުވައްޒަފުން ބަ

ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއެކު  ،އެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއެކު "ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން" އޮތް ނަމަވެސް ،ހުށަހެޅުނުއިރު
ންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމައި ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރާ ލިޔުންތައް ހަމަތޯ ރ ޗެކްކުރަން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ގެ މެ

އެ މަސައްކަތް އިދާރ  މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން  އިދާރ  މުވައްޒަފުން އަލުން ރ ޗެކް ކުރިކަން ިމ 
 ،މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ އާއި

ޓ އަށް ހުށަހެޅުމުން ލިޔުންތައް ހަމަނޫން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެ ،އިދާރ  މުވައްޒަފުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ރ ޗެކްކޮށް

 ވަނަ 1440) ވަނަ އަހަރު 2019އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން މިނިސްޓްރ  
ކުރެވުނު  އަހަރު( މ ހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް

ކުރެވިފައިވަނ  ދައުލަތުގެ  އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް 
ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ  ލޫމާތުމާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަދި މަޢު

 .މައްސަލަ ޚިލާފަށް ޕޮއިންޓް ދ ގެން ކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ ކުރިން، ލިޔުމެއް ހަމަނޫންކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި ހަމަނުވާ 
ލިޔުން ނެތްކަން ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގެން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ އިން ޔަޤ ންކުރިކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް 

މާތު ލިބިފައިވާއިރު، އިދާރ  މުވައްޒަފުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ރ ޗެކްކޮށް ލިޔުންތައް ހަމަކަމަށް ޗެކްލިސްޓްގައި މަޢުލޫ
ބުނެފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި ލިޔުންތައް ހަމަތޯ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ގެ މެންބަރުން އިތުރަށް ޗެކްނުކުރާކަމަށް 

 ތ ، މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ 
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ އިން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގައި ބައިވެރިވި މެންބަރަކާއި ޙައްޖު ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ 

އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް މި ކޮމިޝަނުން ޗެކްކުރިއިރު، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ހާޟިރުގައި
ވަނަ  6" ގެ  1440 ޙައްޖަށް މ ހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްވެރިޔާގެ ނައިބުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު
ރިޔާ އާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި އިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންނަކުން ހަމަ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްވެ

އިސްވެރިޔާގެ ނައިބުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، މި ދެ ޕްރޮޕޯސަލްއަކ   
މި ދެ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޝަން  ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ އިން ބާޠިލް ކުރަންޖެހޭ ދެ ޕްރޮޕޯސަލްއަށްވ ނަމަވެސް

އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ޕްރޮޕޯސަލްއާ ،ކޮމެޓ އިން ބާޠިލްކޮށްފައިނުވަނ 
އިދާރ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ޗެކްކޮށް އިދާރ  މުވައްޒަފުން ޔަޤ ންކޮށްފައިވާތ  އެއްވެސް ޕްރޮޕޯސަލްއެއްގައި 

ޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިޔުންތައް ހަމަތޯ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުން އިތުރަށް ޗެކްކޮށްފައިނުވާތ ކަމަށް މި ކޮމި 
 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުން،

އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ރ ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުންނަކ  ކޮން މުވައްޒަފުންނެއްކަން 
 ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ރ ޗެކްކުރި މަރުޙަލާގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ ގެ ވަކި

 މުވައްޒަފަކު ޒިންމާކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި،
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެމަތިން  8ވަނަ އަދި  7ޕްރޮޕޯސަލް ބާތިލްކޮށްފައިނުވަނ  އުސޫލުގެ  2ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގެ ބަލަންޖެހޭ މިންވަރަށް ނުބެލުމުންކަން ތަހްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވ ނަމަވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ 
ނޑުތަކުން ވަކި  ،މުވައްޒަފުންނާއި އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ގެ މެންބަރުންގެ އެ ޢަމަލަކ  ޖިނާއ  ދައުވާ އުފުލާ މިންގަ

ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް 
 ،އަދި ޤަރ ނާއެއްވެސް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ އާއި މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެ ހެއްކެއް

އެވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ އިން ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް  ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގައި
 އަގުގެ ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅާ  ،ޕޮއިންޓްދ ފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު ޝ ޓާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެފައިވ  ނަމަވެސް

ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ބޮލަކަށް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް ދ ގެން އަގު ބޮޑުވާވަރަކަށް ނިސްބަތުން ޕޮއިންޓް  ދަށް އަގަށް އެބަޔަށް ކަ

 ،އާއިއުނިވަމުންދާ ގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ 
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނ  ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އެނގޭނެ 
ލިޔުންތަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަހަރުގެ އަދަދަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއި ންޓް ފުރިހަމައަށް ލިބޭގޮތަށް އަދި ތަޖުރިބާގެ އަހަރު މަދުވާވަރަކަށް އެ ދާއިރާއަކަށް ކަ
 ،ނިސްބަތުން ޕޮއިންޓް އުނިވަމުންދާ ގޮތަށްކަމާއި

ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ސަބްޖެކްޓިވްކޮށް ޕޮއިންޓްތައް ދޭންހުރި ބައިތަކަށް 
އެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ގައި މަޝްވަރާކޮށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާނ  ޕްރޮޕޯސަލްއާ

މެންބަރުންނަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ޕޮއިންޓްކަމާއި، ވަކި ޕްރޮޕޯސަލްއަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ވަކިގޮތަކަށް 
ވާތ ، ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް މި  ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި 

ޕޮއިންޓްދ ފައިވާ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ސަބްކެޓަގަރ ތަކަށް ދ ފައިވާ ޕޮއިންޓަކ   ،ޕޮއިންޓްދ ފައިވާގޮތް ބެލިބެލުމުން
ރަނގަޅަށް ދ ފައިވާ ޕޮއިންޓްކަން ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ކަށަވަރުނުކުރެވުނު ނަމަވެސް 

ޕޮއިންޓްތަކުގެ ސަބަބުން އިވެލުއޭޝަންއިން ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް )ބާޠިލް ކުރަންޖެހޭކަމަށް  މިގޮތަށް ދ ފައިވާ
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އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ގެ މެންބަރުން  ،ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތް ފިޔަވައި( ބަދަލުއައިސްފައި ނުވާކަމާއި
ތ އާއި އަދި މި ކޮމިޝަނުން ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާގޮތް ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވެ ޕޮއިންޓްދ ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ

ބެލިބެލުމުން، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ގަސްތުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ޕޮއިންޓްދ  ގަސްތުގައި 
  ،ވާތ ވަކިފަރާތަކަށް ލިބެން ނުޖެހޭ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނު

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގައި ބުނާފަދަ  2/2000މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތ ، ިމ 

މާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވު 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންނުވާތ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008ބަރު: މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަން
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއާިއ 
މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމަކާއި އަދި ތިން ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ރަސްމ  ޖާފަތާއި ގުޅޭ އިވެންޓް ސެޓްއަޕް ހެދުމުގެ 

 50އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް  ،ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށް 13ހޯދުމާ ނުލައި ވަކިވަކި 
ކުގެ އިންސައްތަ ދ ފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން ދ ފައިވާ ހާއްޞަ ހުއްދަތަ 

ރައ ސް އޮފ ހުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް  ،ދަށުންކަން އެނގެން އޮތުމުން
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޖިނާޢ  ދަޢުވާތައް އުފުލާ 

ނޑުތަކުން  ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުފެންނާތ  މިންގަ

 މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ދަރުބާރުގައި ބޭއްވި ރަސްމ  50މިނިވަން 
 ޖާފަތާ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގެ އިވެންޓް ސެޓްއަޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 
 ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ

 ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ފެނަކަމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި،  މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މި 
 ބިޑް ،މަސައްކަތަށް ކޭބަލްގަތުމުގެ  ބޭނުންވާ  އިންޖ ނުގެއަށް ކުޑަހުވަދޫ .ދ ހިންގާ ދަށުން  ލިމިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޝަން
 ދ ފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ކުންފުންޏަކަށްފުރުޞަތު ވަކި  ބަދަލުކުރުމުގެ ބިޑް ހުށަހެޅިފަހުން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި  ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އެ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެގެން
ްޑ ބި، ފަރާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  6ރިކުއެސްޓް ފޯރ ކޯޓޭޝަން )އާރު.އެފް.ކިއު(އާ ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި 

ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން ފުރަތަމަ ފޮނުވި ކޯޓޭޝަން ފިޔަވާ އިތުރު 
 ކޯޓޭޝަނެއް މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެންނެތަތ އާއި، 

 130މެދުވެރިކޮށް އެލް ސ  އެ ކުންފުނިން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅިއިރު ކްރެޑިޓް ޕ ރިއަޑުގެ ގޮތުގައި ކޯޓޭޝަންގައި 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، ކްރެޑިޓް ޕ ރިއަޑުގެ ބަދަލުގައި އިންސްޓޯލްމެންޓްތަކަކަށް 
ޕޭމެންޓްތައް ބަހާލައިގެން ދައްކާގޮތަށް ޕޭމެންޓް ޝެޑިއުލްއެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެފ ކުންފުންޏަށް 

ފައިވާކަން އެނެގެންއޮތްނަމަވެސް، މިގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެ ކުންފުންޏަށް އ މެއިލްކޮށް
އ މެއިލްކޮށްފައިވަނ  މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް 

 ށް ލިބިފައިވަނިކޮށްކަމަށާއި،އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތ  މާރކްސް އެ ކުންފުންޏަ
މިގޮތަށް އެ ކުންފުނ ގެ ޕޭމެންޓް ޓާރމްއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅަން ނިންމ ، 
ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިންޖ ނުގެއަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރަކ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ދުވަސް ފަހުން އެއްފަހަރާ ބޮޑު އަދަދެއްގެ  130ރެއްކަމުން، ލިމިޓެޑްގެ މާލ  ހާލަތު ދަށްވެފައިވާ ދުވަސްވަ
ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އިންސްޓޯލްމެންޓްތަކަކަށް ޕޭމެންޓް ބަހާލައިގެން ދެއްކުމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިންޖ ނުގެއަށް ބޭނުންވާ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގާ
ކޭބަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅިފަހުން ބިޑް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 .ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ދ ފައިވާ މައްސަލަ
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 ލިމިޓެޑްގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރަން ފަސޭހަވާނެތ ކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވެންއޮތަތ އާއި،

އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް  %15ފުނިން ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަންގައި އެ ކުން 
 %20ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެފަރާތަށް ހުށަހެޅި ޕޭމެންޓެ ޝެޑިއުލްގައި، 

ވަރަށް ބޮޑު ކުންފުންޏެއްކަމުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެ ކުންފުންޏަކ  
އެފަރާތަށް އެއްފަހަރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިންސްޓޯލްމަންޓް އުޞޫލުން ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ދައްކާގޮތަށް 
ނިންމުމަށް އެފަރާތް އެއްބަސްކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން 

 އެނގޭތ އާއި، 

 މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންނާއި، މި
ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެގްރިމެންޓްގައި 

ދި މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެކުންފުނ ގެ ކުރ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަ
ލިމިޓެޑްގެ ވެރ ންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފައިލްތަކާއި، ވަނަވަރުތައް ބެލުމުން، އޭގެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 
ކޭބަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނި އަދި އެ ކުންފުނ ގެ އެދުމުގެ މަތ ން އެ ކުންފުންޏަށް 

އްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނ ގެ އެއްވެސް ޙިއްސާ ދާރަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަން ދަ
 ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، 

މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގެ ސްޓޭޓްމެންޓްތައް ބެލިއިރު އޭގެން އެއްވެސް ބޭންކް 
އުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސްފަރާތަކާ ދެމެދު އެއްވެސް ޓްރާންސެކްޝަންއެއް އެކަ

ހިންގާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ން ކޭބަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް ލިމިޓެޑްގެ އިސްވެރިން މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެ

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް  އެފަދަ ނާޖާއިްޒ 
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ތަޙްޤ ޤަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އިސްވެރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން 
މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޤާނޫނު  ލިބިފައިވާ ޝަފަހ  އަދި ކިތާބ  ހެކިތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު  އެނގެންނެތަތ އާއި،

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2/2000ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް 

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

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

 ނިންމުނެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް 

ވަނަ އަހަރު މިނިވަން ފަންސާހުގެ  2015މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 300ކޮރިއޯގްރާފަރުންނާއި،  13ހެވިކަމާއި، ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ޕްލޭއަށް މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި 

ދި އިތުރު ފަރާތަކުން އަގު ނުހޯދައި، އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށް ޕާފޯމާރސް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އަ
މަސައްކަތުގެ އަގު އަތްމަތ  ފައިސާއިން ، އަށްވާ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް 50އެޑްވާންސްއަށް މަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

ފައިވާ ހާއްޞަ ދ ފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ  
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް  ،ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮތުމުން

ކުރުވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން އެކަށ ގެންވާ 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  ންމ އެވެ.މި މައްސަލަ ނި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ 
ޕާފޯމާސް އަށް  300ކޮރިއޯގްރާފަރުންނާއި  13ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ޕްލޭއަށް 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން  365000.00
 ބުނާ މައްސަލަ.އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ، 
މުޙްޔިއްދ ން ސްކޫލްގެ ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ވަޒ ފާ ދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް 

ޑިއުކޭޝަންގެ ސިޓ އަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޑެޕިއުޓ  ހުރިކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެ
ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ދ ފައިވާ މުސާރައަކ  އޭނާ އެ ސްކޫލުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 

އޭނާގެ އަތުން އަނބުރާ އެ ފައިސާއަކ  ، ދުވަސްތަކަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމަށް އެ ސިޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  
ހޯދޭނެ ފައިސާއެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން 

 އަހަރު ވެފައިވާތ  މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތަތ އާއި، 08ހިނގިފަހުން މިހާރު 

ޔުޓ  ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ އަމުރަށް މުޙްޔިއްދ ން ސްކޫލުގައި ހުރި އިސްވެދެންނެވުނު، ޑެޕި
 1ދޮންނަމެޝިނާއި،  1ޕްރިންޓަރާއި،  2ގެ  A3އެއަރކޯންއާއި، އެޗް.ޕ  2ނ ލަމަށް ފޮނުވޭ ފެންވަރުގެ 

ތަކެތި ވަނ  އުކާލާފައި  އައިސްއަލަމާރިއާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރތަކާއި މިނޫންވެސް ބައެއް 1ޗާޕްމެޝިނާއި، 
ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސ  އަހަރު ފެށުނުއިރު ސްކޫލުގެ ޢިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް  2011ކަމަށާއި، 

ޙަވާލުކުރިއިރު، މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނ ، މަސައްކަތް ލިބޭ ފަރާތުގެ އަމިއްަލ 
ތަށް ކުލަ ގަނެދ ފައިވަނ  ސްކޫލުން ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތަށް ތަކެތ ގައިކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެފަރާ

އަގުދ ފައިވާއިރު، އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
ޝަނުގެ ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، މި ކަންކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް މުޙްޔިއްދ ން ސްކޫލަށް ފޮނުވި މި ކޮމި

ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރާ ޙަވާލާދ ، އެ ސްކޫލުން ފޮނުވި ސިޓ ގައި، އެ އަމުރުގައި ހޯދަން 
އެދިފައިވާ ލިޔުންތަކަކ  ވަރަށް ކުރ ގެ ލިޔުންތަކެއް ކަމުގައިވާތ ، އެ ލިޔުންތައް ސްކޫލުން ފެނިފައި ނުވާކަމަށް 

ތުރު އެއްވެސް ލިޔުމެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އެކަމާ ގުޅޭ އި
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ  2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު ނުވާތ ، 

 2008/13ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ސާބިތުކުރެވެން ނެތަތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލުން، އެ  2މުޙްޔިއްދ ން ސްކޫލުގައި ޕްރިންސިޕަލަކާއި 
މަގާމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި، 

އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަގާމެއް ނެތި ، ދާ ޚިލާފަށްގަވާއި 
މަސްދުވަހު ބޮޑުމުސާރައާއި، އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް  9ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 

ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން، އޭނާގެ ރައްޓެހިން ޓ ޗަރުންގެ ގޮތުގައި 
ަމއްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި،  ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށާއި، މި

އެޑިއުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިކަން 
ކޮށްފައިވަނ  އެޑިއުކޭޝަނުގެ ޕ .އެސްއާއި އެ މިނިސްޓްރ ގެ ޑިރެކްޓަރއާ ގުޅިގެން 

ޙަވާލުކުރެވުނު  ކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ޑެޕިޔުޓ  ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމު
 2ފަރާތުގެ އަމުރަށް މުޙްޔިއްދ ން ސްކޫލުގައި ހުރި ނ ލަމަށް ފޮނުވޭ ފެންވަރުގެ 

 1ދޮންނަމެޝިނާއި،  1ޕްރިންޓަރާއި،  2ގެ  A3އެއަރކޯންއާއި، އެޗް.ޕ 
އައިސްއަލަމާރިއާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރތަކާއި މިނޫންވެސް  1ޗާޕްމެޝިނާއި، 

ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސ  އަހަރު  2011އި ކަމަށާއި، ބައެއް ތަކެތި ވަނ  އުކާލާފަ
ފެށުނުއިރު ސްކޫލުގެ ޢިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިއިރު، މަޢުލޫމާތު 
ޝ ޓުގައި އެމަސައްކަތް ކުރަންވާނ ، މަސައްކަތް ލިބޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ 

ނ  ސްކޫލުން ތަކެތ ގައިކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެފަރާތަށް ކުލަ ގަނެދ ފައިވަ
ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތަށް އަގުދ ފައިވާއިރު، އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތް 
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ވަޒ ފާގައި 
 ،ހުރި ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި، އޭނާ އެހެން ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކޮށް އެމަގާމަށް

ުވުނ ަފާރްތ ، އިސްވެދެންނެވުނު ްކްޓ ުއޫސުލްނ އ  ަމާޤުމ ަހާވުލުކރ  ޮކްންޓރ 

449 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ިޑުއޭކަޝްނ ިމިންސްޓީރްނ ުހަށަހާޅަފިއާވ ަކަމްށ ުބާނ ަމްއަސލަ   . ުލަމްށ އ 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ފިއުލް 
ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ހިންގަން ތިއްބެވި އިސްވެރިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ 

ވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކުންފުނ ގެ ވަޒ ފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ވައްދާފައި
ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން، އެ ކުންފުނ ގެ އެޗް.އާރް ޕޮލިސ ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް މުވައްޒަފުން 

 އެޗް.އާރ ސެކްޝަނަށް ނަގާކަމުގައިވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ރިކުއަޔަރމަންޓްއަކާއެކު
ފޮނުވަންޖެހޭކަމާއި، އެޗް.އާރ ސެކްޝަނުން އެ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން އިޢުލާނު 
ކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެއާ ޚިލާފަށް އިޢުލާނުކުރުމަކައި ނުލައި އެކިއެކި ފަރާތްތައް 

 ވަޒ ފާތަކަށް ނަގާފައިވާކަމާއި، 

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެ ކުންފުނ ގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް މ ހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ބައެްއ 
މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ސ .ވ  ފޮނުވި -އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނ ގެ އެމް.ޑ އަކަށް އޭރު ހުރި ފަރާތަށް އ 

މެއިލް އިން އެފަރާތަށް ސ .ވ  -އިޢުލާނުކުރުމުގެ މާ ކުރިން އ  ފަރާތްތަކަށާއި، އެގޮތުން ބައެއް ވަޒ ފާތަކަށް
ފޮނުވާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި، ބައެއް އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް އެދި 

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަ  ކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ހުށަހެޅުމަށް ކަ
ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރިކަމެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން 

 އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، 

ހުގެ އެޕްރައިސަލްއަށް އަދި، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ދޭކަމުގައިވާނަމަ އެއް އަހަރު ދުވަ 
ބެލުމަށްފަހު ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އެޗް.އާރ ޕޮލިސ ގައި ހިމަނާފައިވ ނަމަވެސް، 

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ހިންގަން ތިއްބެވި 
އިސްވެރިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ ކުންފުނ ގެ ވަޒ ފާތަކަށް މުވައްޒަފުން 

 .ވައްދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެ ކުންފުންޏަށް އެ ދުވަސްވަރު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮބޭޝަން ނިމުނުތަނުން ޕްރޮމޯޝަން ދ ފައިވާކަންވެސް 
ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ނެގުމަށްފަހު، އަދި ޕްރޮމޯޝަން ދިން ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮމޯޝަން  ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، އެ 

 ،އަހަރު ވެފައިވާތ  މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތަތ އާއި 08ދިނުމަށްފަހު މިހާރު 

ރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް އެސް.ޓ .އޯއިން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މުސާ
ރ )ސާޅ ސް ފަސް ހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ މަތިނުވާނެހެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާފައިވ ނަމަވެސް، 45,000.00

ވަނަ  4ގައި ބޭއްވި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓ ގެ  2009ޑިސެންބަރު  29
ގެ މުސާރަ ކުރިޔެކޭ އެއްވަރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ފާސްވެފައިވާކަމަށް ބޯޑުގެ ޖަލްސާއިން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު 

އިޤްތިޞާދަށް ހ ނަރުކަން ލިބުމާ  ،ޗެއަރމަން ބުނިކަމަށާއި، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރެވިފައިވަނ 
ތުންކަމަށް ފިއުލް ގުޅިގެން ސަރުކާރު އިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި އިރު، އެކަމަށް ތަބާވުމުގެ ގޮ

 ، ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި 59ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މުސާރައާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައި އެވަނ  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓްރުންގެ 
ނޑައެޅުމުގެ ބާރަކ  އެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަކު ންކަމަށްވެފައި، އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް މުސާރަ ކަ

)ކޮރަޕްޝަން  2/2000ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަމުގައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެ 

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

ނޑައަޅައި،   މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.ކަ

 03މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އއ.އުކުޅަސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  
ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ އަކުން ޙިއްޞާ ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި 

ލިބިފައިހުރި  އއ.އުކުޅަހު ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގެ، ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކާލައިގެން
ކަންތައް ކުރުމަށް  ލައްކަ ރުފިޔާއާއި، ރަށުގެ އެކިއެކި 3ފައިސާގެ ތެރެއިން 

451 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

)އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ހާސް  192,052.75ތުމަށް ދ ފައިވާ ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާ ގަ 2011ކޯޕަރޭޓިވްސްއިން 
)އެއްލައްކަ އެކާވ ސް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ  121,947.25ފަންސާސް ދެރުފިޔާ ހަތްދިހަ ފަހެއް( ލާރި އާއި 

ސާޅ ސް ހަތް ރުފިޔާ ފަންސަވ ސް( ލާރިއަކ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އުކުޅަހުގައި 
އައިސްޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ޚަރަދުތައްކުރުމަށް އއ.އުކުޅަސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

  ފައިސާއެއްކަން އެ މިނިސްޓްރ ގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއަކުން އެނގެން އޮންނާތ އާއި،ދޫކޮށްފައިވާ 

ވަނަ އަހަރު އއ.އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްވެދެންނެވުނު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ އިްނ  2012
ކޮށްފައިވަނ ، އެ )ތިންސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދު  300,000.00ޙިއްޞާގަތުމަށް އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ފައިސާ ބަލަހައްޓާ މާލިއްޔަތު އެކައުންޓުން ކަމުގައި އެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ،ކައުންސިލަށް ސ ދާ ނިސްބަތްވާ
ސިޓ އަކުން އެނގެން އޮންނާތ އާއި އެ އެކައުންޓަކ  ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނ  ފައިސާ ޖަމާކުރާ 

ސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އެކައުންޓުކަމަށްވެފައި ޙިއްޞާގަނެފައިވާ ފައި
 އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

ވަނަ އަހަރު އެކިފަހަރު މަތިން އއ.އުކުޅަްސ  2012އަދި  2011ފައިސާގެ އެހ  ހޯދުމަށް އެ ސޮސައިޓ އިން 
ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނ  އައިސްޕްލާންޓަށް ބޭނުންވާ އެކި ، ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ތަކުންކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

މެޝިނަރ ސް ގަތުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އޭރުވެސް އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިނުވާކަމާއި 
ވިޔަފާރ ގެ އުޞޫލުން  އައިސްޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިގެން އައިސް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތަކ  އެ ސޮސައިޓ އިން

ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތަކަށްވެފައި، މުސްތަޤުބަލުގައި ވިޔަފާރިއެއްގައި ވާނ  ފައިދާތޯ ނުވަތަ ގެއްލުންތޯ ސ ދާ 
ނޑައެޅޭނެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެތ އާއި އއ.އުކުޅަސް ކައުންސިލުން އެ ސޮސައިޓ އިން ޙިއްޞާގަންނަށް  ކަ

މި ، ލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކ  އެ ކައުންސި
ވަނަ މާއްދާގެ  12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2000/2މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަހަރުގެ ވަނަ  2012)ހ( ގައި ބުނާ ފަދައިން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް 

ރ ން ދިން މިނިސްޓް  ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހު ފިޝަރ ޒް  2010
ލައްކަ ރުފިޔާ  6ލައްކަ ރުފިޔާއާއެކު ޖުމުލަ  3ފައިސާގެތެރެއިން 

އޮންނަ ކުންފުންޏެއް  ބޭނުންކުރަމުންދަނ  އުކުޅަހު ކައުންސިލަރުންގެ ޙިއްޞާ
މިފްކޯއާއެކު ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓް  ހިންގުމުގެ ކަންތަކުގައި ކަމަށާއި، އެ ކުންފުންޏަކ 

ކުންފުންޏަކ  އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުލިބި  އ  ، ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި
ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެކުންފުނިން ކުރާ މަސައްކަތަކ   މުޅިން ގެއްލުންވަމުންދާ

ބަހައްޓައިގެން އައިސް ވިއްކަމުން ދިއުން ކަމަށް ބުނާ  އައިސް ޕްލާންޓެއް
 .މައްސަލަ
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-)އެންޓި 2008/13އއ.އުކުޅަސް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައިމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލަ  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، އެއްކަމަށް ކަ

މިނިވަން ފަންސާހުގައި ހިމެނޭ "ވަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ނޭޝަން ލައިޓިންގ އިވެންޓްގެ ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އެލޮކޭޝަން އެންޑް އައިޓިނަރ " ގެ ހިމެނޭ އާޓް އެންޑް 

ޖުމްލަ ތިންފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާނުލައި އިޢުލާން ކުރުމަކާއި އަދި ކުރުމަށް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް 
 ،)ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ހާސް ފައްސަތޭކަ ސާޅ ސް( ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށް 653،540

އިންސައްތަ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އަތްމަތ  ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށް، މަސައްކަތުގައި  50މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 
 ވެސް އަތްމަތ  ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން ބާކ  ފައިސާ

މި މަސައްކަތް  ،މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ ހާއްޞަ ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮތުމުން
ން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ޙަވާލުކޮށް ކުރުވުމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފު

 ،ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތ 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

މިނިވަން ފަންސާސް، ވަން ނޭޝަން ލައިޓްސް އަދި ކުޅިވަރު އިވެންޓާ ގުޅޭ 
ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 

 މައްސަލަ.

452 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާ )ޕ އެސްއެްމ( އިން ކ.ތިލަފުށ ގައި މ ޑިއަމް ވޭވް 

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ދެފަހަރު ޓްރާންސްމިޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމާއި، ފުރަތަމަ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ބިޑު އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާއިން ކ.ތިލަފުށ ގައި ޤާއިމްކުރަމުންދާ މ ޑިއަމްވޭވް 
ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި، ބިޑު އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި، 

ޑް ކުރުމާއި އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކުންފުނ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ބިޑް އެވޯ
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދ  ކޮރަޕްޝަނަށް 

453 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ކެންސަލްކޮށްފައިވަނ  އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދިން ލަފައެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ
ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓް 
ޕްރޮސެސްއަކ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާގެ ބޭނުންތަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮސެސްއެއްކަމަށާއި، ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢަތްތަކަށް އަމަލު 
އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހަ ފަރާތަކަށް އިންވިޓޭޝަން ފޮނުވިކަމަށާއި، އިންވައިޓް 

ށްފައިވަނ  ބިުޑ ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑު ހުށަހެޅ  ހަތަރު ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް އެވޯޑު ކޮ
ހުށަހެޅި ހަތަރު ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ކަމަށާއި، އެއ  މި 
މަސައްކަތް އެންމެ ހެޔޮ އަގެއްގައި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކޮށްދޭން ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށާއި، އަދި އެ 

މެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުން ކަމަށް ބިޑުތައް ޓެކްނިކަލ  އިވެލުއޭޓް ކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމަކ  އެން
އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން  ،ކަމަށާއި، ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރުމުގެ ކުރިން

 ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން ޕ އެސްއެމްގެ މާކްސް ލިބުނު ފަރާތާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި އެ ފަރާތަށް
 2008/13އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަހުޤ ޤަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާސް ދަރިވަރުންގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަ 
 100,000ގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ  2015މޭއި  30ބައިވެރިވުން ނަމުގައި 
ދަރިވަރުންގެ ކެންވަސް ބެނަރ ހެދުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރުމާއި،  100ފްލަޔަރ ހެދުމަށާއި 
ހަދާފައިވާ ސްޓޭޖް އަދި ޕިކަޕުގެ ސައުންޑް  ނގާލުމާ ގުޅިގެން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައިބައިވެރިވުން  ހި 

އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބިލް ފާހަގަކުރުމަށް  50މިނިވަންކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އިތުރު ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  
)ސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާ  100,000.00ހިންގި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަތުގެ އަގު 

މިނިވަން ފަންސާސް، "ސްކޫލް ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން" މި ނަމުގައި ބޭއްވި 
މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް  ގުޅޭ ޚަރަދުތައް އިވެންޓާ 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އުމަށް ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކުރިއަށް ގެންދި  3އަށްވުރެ މަތިނުވާނަމަ ޢިއުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން ހުއްދަ ދ ފައިވާތ  މި ހުއްދައަށް ބިނާކޮށްގެންކަމާއި އެގޮތުން 
ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން 

 އެނގޭތ އާއި، 
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު " ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން" މި  2015މެއި  30ގޮތުން ފާހަގަކުރުމުގެ  50މިނިވަން 

އިވެންޓްގައި ހުޅުމާލެއާއި ވިލިގިނލިން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން މާލެ ގެނެސް އަދި އަނބުރާ މާލެ ގެންދިޔުމަށް 
ކުން ކޯޓޭޝަން ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނ  ތިން ފަރާތަ  5000ދޯނި، ދޯންޏެއް  24ޖުމްލަ 

ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަމާއި، އަދި މި ދޯނިތައް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރ  
 އިން ދ ފައިވާކަން އެނގޭތ އާއި،   އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން 

 ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް މި ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނުފެންނާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ( ވަނަ ނަ 1ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

"މިނިވަން ފަންސާސް މޫދު ކުޅިވަރުގެ ޢ ދު" މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިވެންޓް ބޭއްވުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  

މިނިސްޓްރި އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގޭތ އާއި، މި މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް 
އެ ފައިސާ  ،ފައިސާ އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދ ފައިވ ނަމަވެސް

ސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ ޚާއްަސ ނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭން ދ ފައިވަނ  މި
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށް ބޭއްވި މޫދު ކުޅިވަރު އ ދާ ގުޅިގެން ހުއްދައެއްގެ ދަށުންކަން އެނގޭތ އާއި، 

ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި މިނިވަން ފަންސާސް، މޫދު ކުޅިވަރުގެ ޢ ދު އިވެންޓާ ގުޅޭ 
 ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކާތް ހިނގަމުންދާއިރު މިނިވަން ފަންސާސް، މޫދު ކުޅިވަރުގެ އ ދު ޙަރަ ތްރ ޑ  ޕްރޮޖެކްޝަން ޝޯވްއާއި އަދި 
ސިޑިބަރ ގެ މަސައްކަތަކ   20ކުޅިބަލާ މ ހުން ތިބުމަށްޓަކައި އިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ހެދި 

ހުށަހެޅި  "މިނިވަން ފަންސާސް މޫދު ކުޅިވަރުގެ ޢ ދު" އިވެންޓްގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން
ކަތްތަކެއް ނޫންކަން އެނގޭތ އާއި މި މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނޭ މަސައް

ގަވާއިދާ ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން މި 
ދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައި
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތ 

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

ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ސަލްޓަން މި މައްސަލައިގެ 
އަށް ކުރި  27އިން  25ޕާކުގައި ތައްޔާރުކުރި ލެޑްގާޑެންގެ ގަސްތަކުގެ ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކ  ޖުލައި 

ތަކުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި، އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްކަން އެނގެން އޮތްއިރު، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިތުރު ފަރާ
މަސައްކަތުގެ އަގު ، އަށްވާ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް 50ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށް އެޑްވާންސްއަށް މަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

އަތްމަތ  ފައިސާއިން ދ ފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ  ،އްޞަ ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮތުމުންހޯމްއެފެއާޒަށް ދ ފައިވާ ހާ

މުވައްޒަފުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ކުރުވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ 
 ދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި،ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށް 

މިނިވަން ފަންސާހަށް ސަލްޓަން ޕާކުގައި ތައްޔާރުކުރި ލެޑްގާޑެންގެ ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުން 
ލެޑްގަސްތައް އެތަނުގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި އެތަން ސާފުކޮށް  ވެލިލުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްްސ 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވުނު ޚަރަދެއް ނޫންކަމާއި، މި ސަރވިސްއާ ޙަވާލު ކުރި މަސައްކަތަކ 

ގާޑަންގެ  ގެ މުނާސަބާގައި ސަލްޓަން ޕާކްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ލެޑް  50މިނިވަން 
ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ   ރުފިޔާ 169,050 ގަހުގެ ބުޑުގައި ކޮންކްރ ޓް އެޅުމަށް  69

ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސ  ހިސާބު
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަށް ލެޑްގާޑެން  ނިންމުމަްށ  26މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވަނ  ޖުލައި 
ސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުންކަމާއި، އެގޮތުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވް

މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމާއި ބުއިމުގެ ޚަރަދު އަދި ލެޑްގާޑެންއަށް ވެލި 
ލުމަށް ވެލި ގަތުމަށް ދިޔަ ޚަރަދުތަކާއި، ލެޑްގާޑެން ދިއްލުމަށް ބޭނުންވި ކަރަންޓް ސާމާނު ހޯދުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު 

ކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ ، މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް ނުބެލެވޭތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 .ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މާލޭ ބައު އިންޖ ނުގެ ކުރިން ހުރި ތަނުގައިވާ 
ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހުށަހަޅައިގެން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ޕާކު )މާލޭ ސިޓ  ޕާކް( 

މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށްކަމަށް ވާތ އާއި، އެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  މާލޭ ސިޓ  
 ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޭރުގެ މެމްބަރާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް

ނުބެލެވޭތ އާއި، އެ ފަރާތުން އެ ޕާކް ތަރައްޤ ކުރުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ 
އެއްބަސްވުމުން ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެ ޕާކް އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމުގަިއ 

ދެންނެވުނު ކައުންސިލް މެމްބަރުގެ ދައުރެއް އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވޭތ އާއި، އަދި އެއްވެސް އިރެއްގައި އެ ޕާކް އިސްވެ
ޢަމަލ ގޮތުން ހިންގުމުގައި އޭރުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، އެ ޕާކް 

ސް، ފަހުން މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ނަ އަހަރު ނިމުމަކަށް ގެނެވަ 2014ތަރައްޤ ކުރަން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 
ދަށުން ވަކިކޮށް، އޭރުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

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

ނޑައަޅާފައިވާ  ބާ އިންޖ ނުގެ ޕާކު ތަރައްޤ ކުރުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅުނުއިރު ކަ
އެތަން  ،ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަމާއިއުޞޫލާއި ޕްލޭންތަކާ ޚިލާފަށް ބޮޑެތި 

ހިންގާ މ ހުންނަށް ފައިދާވާގޮތަށް އެތަން ބަދަލުކުރުމަށް ސިޓ  ކައުންސިލުން 
އަދި މިހާރު އެތަން އަމަލ  ގޮތުން ހިންގަމުންދަނ  ސިޓ   ،ހުއްދަ ދ ފައިވާކަމަށާއި

މެމްބަރާ މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ،ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްކަމަށާއި
ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ސިޓ  ޕާކުގައި ކެފޭއެއް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި 

 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނ.މާފަރު އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤ ކުރުމަށް 
ނޑައެޅި ސަރަހައްދުގެ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު އެ ސަރަހައްދުން ސާފުކުރެވުނު ރުއްތަކުގެ  ކަ

)ހަތްހާސް( ރުއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުން  7000ތެރެއިން 
ރ ޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު 

، އެފަރާތުން ރިޝްވަތަކަށް އެދުނުކަން ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރިކަން ނުވަތަ އެފަރާތަށް ރިޝްވަތެއް މައްސަލާގައި
 ،ހުށަހެޅުނުކަމަށް ބާރުދޭ މާއްދ ، ޝަފަވ  އަދި ކިތާބ  ހެއްކެއްވެސް މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވެއެވެ. އެގޮތުން

ނުވާ ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ރ ޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރިޝްވަތަށް އެދިފައި
ކޮމަރޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރެކޯޑްތަކުން ވެސް ދެމިލިއަން ރުފިޔާގެ ޗެކެއް  ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި

އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތަތ އާއި، ރިޝްވަތުގެ މުޤާބަލާގެ ގޮތުގައި 
ދެވުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ރުއްތައް އެ ކުންފުންޏަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާތ އާއި، އެކަން ނ.މާފަރު 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނާއި ރ ޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއާއި އިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންނަކުން 

އާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ހެކިތަކުގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަ-އެންޓި  ،ކަށަވަރުކޮށްދ ފައިވާތ އާއި
ފޮރެންސިކް ތަޙްލ ލްތަކުންވެސް މި މައްސަލައިގައި ބުނާފަދަ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބާރުދޭނެ ހެއްކެއް 

 ލިބިފައިނުވާތ  ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގާފައިނުވާކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެއެވެ.
އްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ކުރިން ބުނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ނ.މާފަރު މަތ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަ

)ހަތްހާސް( ރުއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި ރ ޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ޑިރެކްޓަރ  7000ސަރަހައްދުން 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/09ޖެނެރަލް ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމަށް ކުރެވޭ ތުޙުމަތުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ރިޝްވަތުގެ ކުށުގެ ނިޔަތާއި ޢަމަލު  510ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ފުރިހަމަވެފައިނުވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މައްސަލައެއްގައި  ބައުންސް ޗެކް  ހުށަހަޅާފައިވާމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 
 އެއަރޕޯޓު މާފަރު.ނ އެއ  ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރުމުން ކުރެވުނު ތުހުމަތު

ތްހާސް( ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ހަ) 7000 ސަރަހައްދުން 
 ރ ޖަނަލް  އެޗެކުގައި  އަދި  ކަމަށާއި، ޗެކެއް ދޫކޮށްފައިވާ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި
 ކަމަށާއި، ހިމަނާފައިވާނެ  ދޭންޖެހޭފައިސާ އަށް  ޑިރެކްޓަރ އެއަރޕޯޓްސްގެ

އައްސަސާއެއްގެ މު ގެސަރުކާރު  އެފަރާތަކ  ހިމެނ   އެޗެކުގައި އެފައިސާ
 މިކަމުގައި  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި، ބުނުމުން ވެރިއަކަށްވާތ  އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް

 ކުރެވޭ  ޑިރެކްޓަރގެ މައްޗަށް އެއަރޕޯޓްސްގެ ރ ޖަނަލް ތުހުމަތެއް  ކޮރަޕްޝަންގެ 
 .މައްސަލަ ބުނާ ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،  ޤާނޫނ  އަދި ޝަރުޢ  މައްޗަށް ކަންތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ތަޙްޤ ގުގައި މައްސަލައިގެ މި
ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ވެމްކޯގެ ބޭނުމަށް 

ޕްރޮކިއުމަންޓް )އެކެއް( ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވާކަމާއި އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ގަނެފައިވަނ  ވެމްކޯ  1އެމަރޖެންސ ކޮށް 
ޕޮލިސ  އާއި މެނުއަލް ލާޒިމްކުރާގޮތަށް އެމަރޖެންސ  ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ރިކުއެސްޓް ފޯމު 
 1ފުރައިގެންކަމާއި، އެ އެމަރޖެންސ  ފޯމުން ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވަނ  ކެޕްސް ލައިޓް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކުރުމަށް 

ްނީސ ، )އެކެއް( ޓަނުގެ ޑަމްޕް ޓްރަކެއް ހޯދުމަށްކަމާއި ަމރޖ  ޭނ ަޑްމްޕްޓަރްކ ާއ ުގޅޭ އ  ިމ ަމްއަސަލިއަގިއ ިހމ 

ްސްޓޮކްށަފިއަވީނ  ްސްޓ ފުޯމްނ ިރުކއ  )އެކެއް( ޓަނުގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއް ހޯދުމަށްކަމުގައި ވ ނަމަވެސް ެއ  1ިރުކއ 
ކިލޯގެ )ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް(  350)އެކެއް( ޓަނުގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއް ލިބެން ނެތުމުން  1ފޯމުގެ ތިރ ގައި 

ޑަމްޕްޓްރަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަތުލިޔުމުން ލިޔެފައިވާކަމާއި އެ އަތުލިޔުމުގެ 
 ގެ ތިރ ގައިކޮށްފައިވާ ސޮޔަކ  އެ އެމަރޖެންސ  ފޯމު އޮތޮރައިޒްކޮށްފައިވާ ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ސިކް ތަޙުލ ލުން ތަޙުޤ ޤަށް ޔަޤ ންކުރެވިފައިވާކަމާއި އެ އަތުލިޔުމަކ  ސޮއިކަން އެފަރާތުގެ އިޢުތިރާފުންނާއި ފޮރެން
އަތުލިޔުންކަމާއި އެގޮތަށް އަތުލިޔުމުން ލިޔެ އެމަރޖެންސ  ފޯމަށް ބަދަލު  ގެވެމްކޯގެ ލޮޖިސްޓިކް އޮފިސަރ

ޑަމްޕްޓްރަކް )ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް( ކިލޯގެ  350 އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިންގެނެސްފައިވަނ  
ވެމްކޯއަށް ގަނެ އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކޯއަށް ލިބުމުން ކިއުބެކް އިންވެސްޓްމެންޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ 

 އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންމަރުޙަލާގައިކަން 

)އެކެއް( ޓަނުގެ  1 ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރ ޚުގައި ފޯމު އެމަރޖެންސ  އެ
ޑަމްޕްޓްރަކަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުގެ ތާރ ޚެއްގައި ފުރަތަމަ ކޯޓޭޝަން އާ 

)ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް( ކިލޯގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއްގެ ރިވައިޒްޑް ކޯޓޭޝަނެއް  350އެއްއަގެއްގައި 

 1ރޭޝަން ލިމިޓެޑް )ވެމްކޯ( އިން އެމަރޖެންސ ކޮށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަ
އެއްބަސްވުމެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކު ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާ  އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، އެކުންފުންޏަކ  

 .މައްސަލަ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

)ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް( ޑަމްޕްޓްރަކްއަކަށް  350އިވާކަމާއި، ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ހުށަހަޅާފަ
ވެމްކޯއަށް ވިއްކި ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ބަރުދަނަކ  )އެކެއް(  އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިންކަމުގައިވ ނަމަވެސް 

ކިލޯގެ  750އަދި އެ ޑަމްޕްޓްރަކަކ   ވެސް،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވ ނަމަ ޓަންކަމަށް 
އެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ޖަޕާނުގެ  އިތުރު ފަރާތްތަކަކުން ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވ ނަމަވެސް،ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަމަށް 

އެކްސްޕޯޓަރ އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ގެ 
އި އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަހުންނާއި އަިދ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާ

ކިލޯގެ ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަން އެނގެން  350ޚަބ ރުގެ ރަޢުޔުންވެސް އެ ޑަމްޕްޓްރަކަކ  ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް 
ކަށްވާއިރު ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކޯއަށް ގަނެފައިވަނ  އޮންނަކަމާއި އެ ޑަމްޕްޓްރަކަކ  ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ޑަމްޕްޓްރަކްއަ

 ،އަގަށްވުރެ ހެޔޮކޮށްކަމާއި އޭރު މާކެޓުގައި އެ މޮޑެލްގެ އެ ބަރުދަނުގެ އައު ޑަމްޕްޓްރަކް ލިބެންހުރި މާކެޓު

ގޮތަށް ގަނެފައިވަނ  އައު ޑަމްޕްޓްރަކެއް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިންޑަމްޕްޓްރަކް  އެ ބޭނުމަށް ވެމްކޯގެ
ގުޅޭ ޖަޕާނުގެ އެކްސްޕޯޓަރ އާއި މޯލްޑިވްސް  ކަމާއި، ނަމަވެސް ޑަމްޕްޓްރަކާއެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައިގެން 

ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އެ ޑަމްޕްޓްރަކް 
ންނާއި ބަހުން އެ ޑަމްޕްޓްރަކަކ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކު

އެތެރެކުރިއިރުވެސް ބޭނުންކޮށްފައި އަދި ހަލާކުވެފައި އޮތް ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ެއ 
ޑަމްޕްޓްރަކް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އެ ފަރާތުގެ ބަހުން ޑަމްޕްޓްރަކް 

ކް ހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުގެ ގަރާޖުގައި ބާއްވައިގެން މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އެ ޑަމްޕްޓްރަދިވެ 
އެހެން ކުންފުންޏަކަށްކަމާއި، ފަހުން މިދެންނެވި  ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނި ނޫން، ވިއްކާލ 

)އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ  1ޕްޓްރަކް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރިތާ ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކާލާފައިވަނ  ޑަމް ކުންފުންޏަށް
ކޮމްޕެނ  ސެކްރެޓަރ އަކ  ވެމްކޯއަށް އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި އެ ކުންފުނ ގެ ގިނަ ދުވަސްވ ފަހުންކަމާއި، އަދި 

އެ ކުންފުނ ގެ  ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަކ   ކަމާއި، ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ކުންފުނ ގެ 



 

460 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ  ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަދުރުންގެ  ގެއެއްބަ
އެ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނ   ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނި ވިޔަފާރިއެއްކަމާއި 

 މާއި،ކަރިމ ހާ ފި  ކުންފުނ ގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ކޮއްކޮގެ

ގަތްއިރުވެސް އެ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިންމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޑަމްޕްޓްރަކް  ބޭނުމަށް  ވެމްކޯގެ
 ކުންފުނިކަމަށްވާ، ހިއްސާއޮތް ގެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ރަޖިސްޓްރ  އޮތ  ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

މިދެންނެވި  ،ނަމުގައިކަމާއި ހު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއްކާލެވުނު ކުންފުނ ގެޑަމްޕްޓްރަކް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށްފަ 

ްމޯކައްށ އ  ، ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ކުރ ކޮޅު 2017އެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ އޯނަރޝިޕް  ކުންފުނިން ވ 

ޕްޓްރަކް އެ ޑަމް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވ ނަމަވެސް،ބަދަލުކުރެވުނުކަމަށް  ަޑްމްޕްޓަރްކ ިވްއިކ ުކްނުފްނަޏށް 
ވެމްކޯއާ ދެމެދު އެކުލަވާލެވުނު އެއްބަސްވުމާއެކު ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏާ  ،ވެމްކޯއަށް ވިއްކުމަށް

އެ  ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާ އޮތް ކަމަށް ބުނާ ކުންފުނިން އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ 
ބަދަލުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ކަމަށް ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ޑަމްޕްޓްރަކްގެ އޯނަރޝިޕް 

އެއްވެސް  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާ އޮތްކަމަށް ބުނާ ކުންފުނ ގައި ވެމްކޯގެ އޭރުގެބުނާ ސިޓ އަކ  
ޙަނޫން ސިޓ އެއްކަން ތަޙުޤ ޤަށް އިރެއްގައި މަސައްކަތްނުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ސޮއި ފޯޖުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ސައް

 ޔަޤ ންކުރެވިފައިވާކަމާއި،

 ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނިން  އެކުލަވާލައިގެން  އެއްބަސްވުން ޑަމްޕްޓްރަކެއްގޮތަށް އައު އެހެންކަމުން
މެނޭޖިންގ ވެމްކޯގެ އޭރުގެ ޓްރަކްގެ އޯނަރޝިޕް އޮތ  ޑަމްޕް ގަތްއިރުވެސް ވެމްކޯއަށް ޑަމްޕްޓްރަކް އެ

ވެމްކޯގެ އޭރުގެ  މި ދެންނެވި ކުންފުންޏަކ ، އިނަމުގައިކަމާ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާ އޮތް ކަމަށް ބުނާ ކުންފުނ ގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ހިއްސާއޮންނަ ކުންފުނިތަކުން  ،ހިއްސާއޮތް ކުންފުންޏަކަށްވާތ  ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ވެމްކޯއަށް މުދާގަތުން ވެމްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ  އާއި މެނުއަލް ހުއްދަނުކުރާތ  އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކޯއަށް 
ޤ ޤަށް ކުޅެފައިވަނ  ބްރޯކަރެއްގެ ރޯލުކަން ތަޙު  ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނިން، ވިއްކުމުގައި



 

461 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބެލެވޭކަމާއި، އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވަނ  އައު ޑަމްޕްޓްރަކެއް ގަތުމަށް ކަމުގައިވ ނަމަވެސް ގަނެފައިވަނ  އައު 
އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކޯއަށް ގަނެފައިވަނ  އެއ   ،ޑަމްޕްޓްރަކެއް ނޫންކަމާއި ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަމާއި

އެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ފުލް  ،ޕްޓްރަކަކަށް ވާއިރުވެސް އައު ޑަމްޕްޓްރަކެއްގެ އަގުގައިކަމާއިބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ޑަމް
ވެމްކޯ އެ ފައިސާ  ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށް ކަމާއި،ޕޭމަންޓަށްވާ ފައިސާ ވެމްކޯއިން ދޫކުރ  
)ނުވަދިހަ ހަތަރު އިންސައްތައް(  %94ރެއިން ޖަމާވުމުން އެ ފައިސާގެ ތެ  އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށް

ފައިސާ ، ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާކަމާއި އެ ކުންފުނިން، އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށްއަށްވާ ފައިސާ 
ކޮމްޕެނ   ގެހިއްސާއޮންނަ ކުންފުނ   ގެ ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓްރާންސްފަރކުރެވުނު ކުންފުންޏަކ ،

 ،އޮތް ކުންފުންޏެއްކަމާއި ހިއްސާ ގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނ ގެއަދި ސެކްރެޓަރ  
ވެމްކޯގެ އޭރުގެ  ،އޭރުވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނ ގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް އަކ  މ ގެ އިތުރުންވެސް 
  ،ރިކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމާއިކުންފުންޏެއްގެ ވިޔަފާ އިތުރު ޕްރައިވެޓް އެކ   އާމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ތުހުމަތު ކުރެވެނ   ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށް މައްސަލާގައި މި
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ  12މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވައްޒަފަކު، އޭނާ ވަޒ ފާ އަދާކުރާ އޮފ ހަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން ކުރާކަމަކުން ނުވަތަ ކުރާކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މު
މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިުޒ  އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒ ފާ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެ

ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ މަށް ބުނާ މާއްދާގެ ދަށުންކަމާއި، މިގޮތުން ފައިދާއެއް ހޯދުމާއި، ހޯދައިދިނުމަކ  ކުށެއްކަ
މައްޗަށް ކުރެވޭ ކުށުގެ އަމަލަކ ، ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރެމެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑިރެކްޓަރގެ 

ޓްރަކަކ  އެތެރެކުރިއިރު ކިލޯގެ ޑަމްޕް 350އިމްޕޯޓަރއެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ 
ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަން އެނގިހުރެ، ސައްޙަ ނޫން ސިޓ އެއް މެދުވެރިކޮށް ޑަމްޕްޓްރަކްގެ 

، މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެވިޔަފާރ ގެ ގުޅުން އޮންނަ  ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާއޯނަރޝިޕް 

މި ދެންނެވި ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ރަޖިސްޓްރ   ،ބަދަލުކުރުމަށް ހުއްދަދ ކި ކުންފުންޏަށް ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއް
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އައު ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނިން  ،ނަންމަތ  އޮތްވާ، ވެމްކޯގެ ބޭނުމަށް މި ޑަމްޕްޓްރަކް ކުންފުނ ގެ
ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ޑަމްޕްޓްރަކް ގަތުމަށް ވެމްކޯ އާއި  ،ޑަމްޕްޓްރަކެއް ގޮތަށް ގަތުމަށް ނިންމާ

ދެމެދު އެކުލަވާލާފައިވާ ވެމްކޯގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އަދި ޑަމްޕްޓްރަކަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް  ކުންފުންޏާ 
ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ފައިސާގެ ފުލް  އިންވޮއިސްގައި އެ ކުންފުނ ގެ، ހުށަހެޅި ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނިން

 އި، ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށް ދޫކުރުމަށް އަންގަ ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށްޕޭމަންޓް 
އޭރު ހުރި ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،  ނޫންކަން އެނގިހުރެ ގަސްދުގައިއެއ  އައު ޑަމްޕްޓްރަކެއް

ދޫކޮށް އެ ފައިސާއިން  ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށްބޭނުންކޮށްގެން ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ފައިސާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
ކުންފުނިކަމަށްވާ  މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެވިޔަފާރި ގުޅުން އޮންނަ  ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ

 %94ގެ ތެރެއިން ގެ ފުލް ޕޭމަންޓަށްވާ ފައިސާރަކް ޑަމްޕްޓް ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏާއި،
 ދިނުންކަމާއި،އިނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދަ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް

 އޮތް ރަޖިސްޓްރ   ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާއޮތް އަމިއްލަ ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ
ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސ  އާއި މެނުއަލް ހުއްދަނުކުރާއިރު އާއި އަދި އެއ   ވެމްކޯގެ  ގަތުން  ވެމްކޯއަށް  ޑަމްޕްޓްރަކެއް

ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ޑަމްޕްޓްރަކެއްކަން އެނގިހުރެ ކިއުބެކް އިންވެސްޓްމެންޓުން އެ ޑަމްޕްޓްރަކް ވެމްކޯއަށް އައު 
ވެމްކޯ އަށް އެއްބަސްވުމުގައި އާއި އެ ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ފައިސާ  ޑަމްޕްޓްރަކެއް ގޮތަށް ގަތުމަށް ވެމްކޯއިން އެކުލަވާލި

ވެމްކޯގެ  އިންވޮއިސްގައި ވެމްކޯ އަށް ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުނ ގެ ދޫކުރުމަށް  ޑަމްޕްޓްރަކް ވިއްކި ކުންފުންޏަށް 
ޖިނާޢ   ރގެވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަމިކަމުގައި  އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކުރުމުން،

މި ކުށުގެ  ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އެހެންކަމުން  ،ޤަސްދެއް އޮތްކަން ސާބިތުވާކަމާއި
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ނުހައްޤުން މަންފާ ލިބެންނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދާދިނުމަށްކަން ފެންނަން އޮތުމުން މިކަމަކ  

ރި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހު ވެމްކޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 
ކުރިކަމެއްކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ޝަފަޢ  އަދި ކިތާބ  ހެކިން އެފަރާތުން ހޯދާދިނުމަށް 
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ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) ،2008/13އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކ   2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ 

 2000/2ޤާނޫން ނަންބަރު ، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ ޒާތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ވެމްކޯގެ އޭރުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  12 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ

މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ
 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވަން ނިންމ އެވެ.

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހައްދުންމަތ  މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  2

ށް އެއް މިންގަނޑަކުން މާކްސްދ ފައިވާތ އާއި، ހައްދުންމަތ  މާވަށު ދ ފައިވާ މާކްސްދިނުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދ ފައިވާ މާކްސްއާއި މި ކޮމިޝަނުން ދ ފައިވާ މާކްސްގައި ތަފާތެއް އުޅޭކަން 

ބެނ  މި ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކުގެ މާކްސްތައް އިޞްލާޙުކުރުމުންވެސް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލި
ވަޒ ފާ ލިބިފައިވާ ދެ ފަރާތަށްކަމަށްވާތ ، މި މައްސަލާގައި ހައްދުންމަތ  މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަކި 

 2008/13ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-)އެންޓި

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ލ.މާވަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
މަޤާމަށް ދެމ ހަކު ހޮވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އޮފިސަރގެ 

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

460 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެސް.ޓ .އޯއަށް ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުންދޭ 
ކޮށްދ ފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެތަކެތ ގެ ހިސާބު މުދަލާއި އެހެނިހެންތަކެތި އާންމުންނާ ހިސާބަށް ފޯރު

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން )އެސް.ޓ .އޯ( އަށް ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ދޭ 
އެތައްހާސް ޑޮލަރެއްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އާންމު 

461 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ދުވަސްވަރު އެނގެން ނެތުމުން އޭރު 
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަގޮތް އެނގެން ނެތުމުންނާއި މިހާރު އެފަދަ މުދަލާއި ތަކެތި ބޭނުންކުރަނ  ޕްރޮމޯޝަނަލް 

ޕޮންސަރ އިވެންޓްތަކުގައާއި އެސް.ޓ .އޯގެ އެތެރޭގެ ބޭނުންތަކަށްކަމަށާއި އެތަކެތ ގެ ހިސާބު ހަރަކާތްތަކަށާއި ސް
ބަލަހައްޓަނ  ސެޕް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށްކަމާއި އެތަކެތި އިވެންޓްތަކަށް ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް އެސް.ޓ .އޯ 

 ށްފައިވާތ އާއި ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓްގެ އޮޕަރޭޝަން މެނުއަލްގައި ބަޔާންކޮ

އެސް.ޓ .އޯއިން ބައެއް ކުލަބުތަކަށް އެއްވެސް އުޞޫލެއް ނެތި ސްޕޮންސަރ ދެމުންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޝަކުވާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ދުވަސްވަރު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ އާއި އޭރު އެސް.ޓ .އޯއިްނ 

އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެކަމަކަށް ނުވާތ އާއި މިހާރު އެސް.ޓ .އޯގައި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަގޮތް ބެލިނަމަވެސް 
ސްޕޮންސަރ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދަނ  އެ ކޮމްޕެނ ގެ ސްޕޮންސަރ ޕޮލިސ  އަދި ސްޕޮންސަރ ޕްރޮސ ޖަރ 

ދިނުމުގައި  އެ އުޞޫލުތަކުގައި ސްޕޮންސަރޝިޕްއަށް އެދޭނެގޮތާއި ސްޕޮންސަރ، ކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި
  ބަލާނެ ކަންތައްތަކާއި ސްޕޮންސަރ ދެވޭނެ އަދަދާއި މިންވަރު ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

އޮތް ނޫހަކަށް އިޝްތިހާރު ކުރަންދޭކަމަށް  އެސް.ޓ .އޯގެ މާރކެޓިންގގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަސްލަހަތު 
 އެ އެ ދުވަސްވަރު ކުންފުނ ގެ މާކެޓިންގގެ އިސްވެރިއަކ  ބުނެފައިވާއިރު އިޝްތިހާރުކުރަން ދ ފައިވާ ދުވަސްވަރާއި

ކާކުކަމެއް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ އާއި ޝަކުވާއާގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލިބިފައިނުވާތ އާއި 
 އިތުރަށް މައްސަލަ ބެލިނަމަވެސް ނުކުންނާނެ ނަތ ޖާއެއް ނެތުމުންނާއި،

ފުން ޓްރައިނިންގ ތަކަށާއި ކޯސްތަކަށް އަދި ފެއަރތަކަށް ފޮނުވުމުގައި ވަކި ގަވާއިދެއް އެސް.ޓ .އޯއިން މުވައްޒަ
ހަދާފައިނުވާކަމަށާއި އެމް.ކިއު.އޭއިން ގަބޫލުނުކުރާ ކޯސްތަކަށް އެސް.ޓ .އޯއިން މުވައްޒަފުން ފޮނުވާކަމަށް ބުނެ 

ކޯސްތަކާއި ޓްރައިނިންގ ތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައިވެސް އެކަން ހިނގާފައިވާ ދުވަސްވަރު އަދި
ފޮނުވާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ނެތުމުންނާއި މިހާރު އެސް.ޓ .އޯއިން މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ކޯސްތަކަށް 

ބު ކަސްޓަމަރުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދ ފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި އެތަކެތ ގެ ހިސާ
ބޮޑެތި ފުޓުބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ވަކި އުޞޫލެއް ނެތި ، ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަމަށާއި

ިޓްނގ ގ  ، އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކުރާ ކަމަށާއި ުކްނުފީނގ  ާމރކ 

ިތ ަޢަދުދަތުކްނ  ިރާޔގ  ަމްސަލަހުތ ޮއްނަނ ޫނަހަކްށ ޮބޑ  ްނމ  ިއްސވ  އ 

ސް  އޯ އަށް ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ދޭ .ޓ .ިއްޝިތާހުރުކަރްނ ޭދަކަމާށިއ، އ 
ޓްރެއިނިންގ ދަތުރުތަކާއި ކުރުކޯސްތަކާއި، ފެއަރތަކަށް ވަކި ގަވާއިދެއް ހެދިފައި 

ްއަބަޔުކ ، ނެތުމުން ްސ އ  ަފަދ ޯކްސަތަކްށ ައަބުދވ  އ 

ސް  .ޓ .އޯގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތ  ފޮތުގައިވާ ޭބުންނުކަރުމްނާދަކަމާށިއ، އ 
ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދ ފައިވާކަމަށާއި،  ކަންތައްތަކާ ޚިލާފަށް 

އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުގެ ހުއްދަ ނެތް ކޮލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓ ތަކަށް 
އެސް.ޓ .އޯއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ސްޓާފުން ފޮނުވާކަމަށާއި، ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން 

ކޯހެއް  ނުކޮށް ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ސެކްރެޓަރ އަކަށް ޑިގްރ 
ގައި ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތ  ފޮތުގައިވާ ލޯނު ލިބެނ  ވަޒ ފާ 

އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށްވާއިރު ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  3އުޅޭތާ 
މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނު ދޭކަމަށާއި، އެސް.ޓ .އޯގެ ހެޑް އޮފ ހުގެ ކާރު އަދި 

ށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ތަނާއި، ސެކިއުރިޓ  އަދި އެހެނިހެން ވެހިކަލް ޕާކްކުރުމަ
އެހެނިހެން ރިސޯސަސްތައް ބައެއް ސްޓާފުންގެ އަމިއްލަ މިލްކެއްގެ ގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މުވައްޒަފުން ނަގަނ  އިޢުލާނުކޮށްގެންކަމަށާއި ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހުކަން އެސް.ޓ .އޯގެ 
އިން އެނގެން އޮންނާތ އާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ އިން ދޫކުރާ 2014ޒަފުންގެ އަތްމަތ ފޮތް މުވައް

 ކޯސް ރިކޮގްނިޝަން ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި،

ންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދ ފައިވާކަމަށް އެސް.ޓ .އޯގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތ  ފޮތުގައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފު
ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ޕްރޮމޯޝަން ދ ފައިވަނ  ކޮން މުވައްޒަފުންނަށްކަން އަދި ކޮން 
ދުވަސްވަރެއްގައިކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި މިހާރު އެސް.ޓ .އޯގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކ  އެސް.ޓ .އޯގެ 

ތާ އެއް އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާގައި އުޅޭ
އިވެލުއޭޝަންތައްޔާރުކޮށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ން ބަލުންކަމަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގައި 

 ންކޮށްފައިވާތ އާއި،ބަލާ ކަންތައްތައް އެސް.ޓ އޯގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތ ފޮތް ފޮތުގައި ތަފްޞ ލުކޮށް ބަޔާ 

އެސް.ޓ .އޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނު ދިނުމުގައި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނުދ ފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ލޯނު ދ ފައިވަނ  ކޮން މުވައްޒަފުންނަކަށްކަން އަދި ލޯނުދ ފައިވާ ދުވަސްވަރު އެނެގެން 

ކުވާ ބެލެން ނެތުމުންނާއި އެސް.ޓ .އޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނު ދިނުމުގައި މިހާރު ނެތުމުން އިތުރަށް އެ ޝަ 
ޢަމަލުކުރަމުންދަނ  އެ ކުންފުނ ގެ ލޯނުދިނުމުގެ އުޞޫލަށްކަން ތަޙުޤ ޤަށް އެނގޭތ އާއި އެ އުޞޫލުގައި ލޯނު 

  ންކޮށްފައިވާތ އާއި،ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކާއި ލޯނު ދިނުމުގައި އިސްކަންދެވޭނެގޮތްތައް ބަޔާ

އެސް.ޓ .އޯގެ ހެޑް އޮފ ހުގެ ގޯތިތެރޭގައި ޕާކުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ އުޞޫލެއް އެއްވެސް 
ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޕާކްކުރާތަނަކ  ކޮން އިމާރާތެއްކަން ސާފުވާން  ދުވަސްވަރެއްގައި ހެދިފައިނުވާތ އާއި 

ނެތުމުންނާއި އެސް.ޓ .އޯގެ ހެޑް އޮފ ހުގެ ގޯތިތެރޭގައި ޕާކު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 
އި، މައްސަލައިގެ ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް އެސް.ޓ .އޯއިން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާ

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގާފައިވާ ދުވަސްވަރު އަދި ތަޙުޤ ޤު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެްއ 
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އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތ އާއި،  08މަޢުލޫމާތު ސާފުނުވާތ އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ފަހުން 
ވ ނަމަވެސް ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢ  ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ މައްސަލައަކަށް އިތުރަށް މި މައްސަލަ ބެލިކަމުގައި 

ނުވާތ އާއި މަދަނ ގޮތުން ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ދާގެ )ވަނަ މާއް  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 

 ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ޑިގްރ  ކޯހަށް އިޢުލާނުކުރުމުގައި ޝަރުތު ކުޑަކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ކޯސް ދިނުމަށްކަމަށް 
ވ ނަމަވެސް، ކޯސްތަކުގެ ޝަރުތުތަކަކ  ކޯސް ހިންގާ ކޮލެޖު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓ ތަކުން ށްފައިޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮ

ނޑައަޅާއެއްޗެއްކަމުން އެކަމަކ  ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ނުކޮށް ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ، ކަ
ލެވޭތ އާއި އެ މައްސަލަ ތަހްގ ގުކުރި ސެކްރެޓަރ އަކަށް ޑިގްރ  ކޯހެއް ދިނުން ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ނުބެ

އަހަރުވެފައިވާ  08ނަމަވެސް މިހާރު ނުކުންނާނެ ނަތ ޖާއެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި މި މައްސަލައަކ  
މައްސަލައެއްކަމުން ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢ  ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ މައްސަލައަކަށް ނުވާތ އާއި މަދަނ ގޮތުން 

 2008/13ލަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަލާއިރު ދަޢު 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މި މައް   ސަލަ ނިންމ އެވެ.ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

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

 ރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކު

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ތ.ތިމަރަފުށ ގައި އެއަރޕޯޓު އެޅުމުގެ 
މަޝްރޫޢު އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް )އެއިމް( އިން އެވަގުތު ކުރިއަށް ނުގެންދާތ ، ސަރުކާރުގެ 

ތ.ތިމަރަފުށ ގައި އެއަރޕޯޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ 
 ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވަނ  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
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ގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް، ނިންމެވުމަކަށް އެ މަޝްރޫޢު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިން
އެއިމް އާއި އިތުރު ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގެ ދަށަށް 

އެއިމް އިން އެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލި ، ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނާތ އާއި
ޖޭގައި އެއިމް އިން އެ އެހެން ކުންފުންޏަކުން  ދިވެހިރާއް، ފުންޏަކ  ޞައްޙަ ކުންފުންޏެއްކަމާއިކުން

އެކު އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލި ކުންފުނި ތަމްސ ލުކޮށްފައިވަނ ، އެ ކުންފުނިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް ކުންފުންޏަކާ
ސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ އެޓާނ ގެ ދަށުންކަމާއި އެ ކުންފުނ ގެ ހިއްސާދާރުންނާ މިނި

މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި ފަރާތާ ދެމެދު ސ ދާ ވިޔަފާރ ގެ ނުވަތަ އާއިލ  ގުޅުމެއް އޮތްކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެން 
 ނެތުމުންނާއި، 

ގެ ބިމަކާއި ހެކްޓަރު  31ތ.ތިމަރަފުށި ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހ ގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓު ހެދުމަށް 
މ ޓަރަށް ރިވެޓްމަންޓް ޖަހައި އަދި ދެވަނަ  732ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައި  10މ ހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުން 

ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައި އެމަސައްކަތް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ  24ފިޔަވަހ ގެ ދަށުން މ ހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުން 
ސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މިންވަރަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން މިނި

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮމްޕްލ ޝަން ސެޓްފިކެޓުން އެނގެން އޮންނާތ އާއި، 
އެއިމް އިން އެ  ،މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ތ.ތިމަރަފުށ  ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުން

އެގްރ މެންޓް ކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ  ،އެކުލަވާލި ކުންފުންޏަށް ކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުން
ދައްކާފައިވާކަން އެނގެންނެތަތ އާއި، ތ.ތިމަރަފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  

ގެ ހެކި ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، އެކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރު 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް 



 

468 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި  ނިންމ އެވެ.މި މައްސަލަ ، ކަ

 ވެ.މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރ ގައި މިވަނ އެ
ބަދަލުކުރުމުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ ލެބޯރޓްރ  ޓޯޓަލް އޮޓޮމޭޝަންއަށް 2017 .1

ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓް ވިޔަފާރިކުރަމުްނ  ކުރިން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ލެބް ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން އައ 
ބަހައްޓާފައިވާ މެޝިންތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މި ކުންފުނިތަކުން  ކުންފުނިތަކުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިލޭ އައި

ގަތުމަށް  ބަހައްޓަމުން އައިސްފައިވަނ  އެ މެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ ރ އެޖެންޓްސް އެ ކުންފުނިތަކުން  ހިލޭ މެޝިން
  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ޝަރުތުކޮށް ކުންފުންޏާއި އައި.ޖ .އެމް.އެޗް އާ ދެމެދު ވެވޭ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010 މި ކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤ ޤަށް މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު .2
ރ އެޖެންޓްސްއާއި އެހެނިހެން ކޮންޒިއުމަބަލްސް ގަންނަމުން އައ   އައި.ޖ .އެމް.އެޗް ގެ ލެބޯރޓްރ އަށް ބޭނުންވާ

ކޮންމެ  ފަހަރު، 2ވެރިކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ )އެސް.ޓ .އޯ( މެދު  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ
 މަސްދުވަހުގެ ސަޕްލައިސްއެވެ. 6ފަހަރަކު 
ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އޭރު ލެބޯރޓްރ ގައި  އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ ލެބޯރޓްރ  ފުލ  އޮޓޮމޭޓެޑް ސިސްޓަމަކަށް  .3

ގެ ދަށުން ގަނެފައިވާ އޯޑަރ އެއް 2ވަނަ އަހަރު  2017މެޝިންތަކަށް  ބޭނުންކުރާ ވިޓްރޯސް ބްރޭންޑްގެ
 ބޮޑު ސްޓޮކެއް އެސް.ޓ .އޯގެ މެޑިކަލް ސްޓޮކްގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކޮންސިއުމަބްލްސް ގޮތުގައި

ކޮންޒިއުމަބަލްސްގެ ތެރެއިން ބޭނުން  އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ އޯޑަރުން ގަނެ އެކްސްޕަޔަރ  ކޮންފަރމްކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް
ހުރިކަން އެސް.ޓ .އޯއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެތަކެތ ގެ ޖުމުލަ  އައިޓަމް 1607 ބާވަތެއްގެ 172ނުކުރެވި 

 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށް އަރާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 9.8އަގު 
އޮޓޮމޭޝަންއަށް ބަދަލުކުރިފަހުން އެ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓޯޓަލް ލެބޯރޓްރ   2017މ ގެ އިތުރުން،  .4

 2018ނޮވެންބަރު  07ރ އެޖެންޓްތައް އެކްސްޕަޔަރވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެލެބަށް ގަނެ
ލެބޯޓަރ  އޮޓޮމޭޝަންއަދި އެބޮޓް  އެސް.ޓ .އޯއިން އައި.ޖ .އެމް.ެއޗްއަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓޯޓަލް ގައި

މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރ އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް  އިންދިރާގާނދ 
ހޮސްޕިޓަލުން  އެކު އެއަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މެޝިނަރ ސްތައް

ނުފޫޒު  ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ، ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިން މަޤާމުގެ 
ބުނާ  ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް

 މައްސަލަ.
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 އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެކްސްޕަޔަރ  ކޮންފަރމް ރ އެޖެންޓްތަކަކ  މެޝިންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ގަނެފައިވާ
ކަމަށާއި އޭގެ  އެ ރ އެޖެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި އެކްސްޕަޔަރވެފައިވާ ކޮށްފައިވާތަކެތިކަމާއި

އެކްސްޕަޔަރވެފައިވާކަންވެސް  ތެރެއިން ބައެއް ރ އެޖެންޓްތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންނުކޮށް 
  އެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވެ

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގައި ޓޯޓަލް ލެބޯރޓްރ  އޮޓޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް  .5
މިނިސްޓްރ އާއި ރައ ސް އޮފ ހުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ  ޙަވާލުކޮށްގެން ޤާއިމްކޮށްފައިވަނ  ފިނޭންސް ކުންފުންޏާ
އަްށ  އަށާރަހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ(ތިރ ސްއެއް މިލިއަން ތިންސަތޭކަ ) 31,318,186.00ދަށުން 

ޕްރޮޕޯސަލަކަށް ދ ފައިވާ  ކަމުގައިވާއިރު، އެ ހުއްދައަކ  ސަޕްލައި އެންޑް އިންްސޓޯލޭޝަން
 ދެމެދު ވެފައިވާ  އެކުންފުންޏާއައި.ޖ .އެމް.އެޗާއި  ހުއްދައެއްކަމަށްވ ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ސަޕްލައި އެންޑް  މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ ާމއްދާގެ އިބާރާތުންވަނަ  4.1އެގްރ މަންޓްގެ 
ގެ މަޤްޞަދަކ  މި މެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ  އިންސްޓޯލޭޝަން އެގްރ މަންޓެއް ހެދިއިރުވެސް އައި.ޖ .އެމް.އެޗް

 ހަމައެހެންމެ މިފަދަދާއިމ ގޮތެއްގައި ހޯދުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ.  އެކުންފުނިން ރ އޭޖެންޓް އަދި ކޮންސިއުމަބްލްސް 
އެހެނިހެން ކޮންސިއުމަބްލްސްގެ  މެޝިނަރ ތަކަކ  ވަކި ބަޔަކަށް އެފަދަ މެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ ރ އޭޖެންޓް އަދި

 މެޝިންތަކެއްކަމަށްވާއިރު، މިފަދަ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރުމަށް ފަރާތެއް އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓް ދ ފައި ހުންނަ
ނޑައަޅާއިރު ހަމައެކަނި ސަ ގޮތެއް ނިންމުމަކ   ޕްލައި އެންޑް އިންސްޓޯލޭޝަން އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަ

 ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ކޮންސިއުމަބްލްސް ގަތުމަށް އެސް.ޓ .އޯއަށް  އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ ލެބޯރޓްރ އަށް ބޭނުންވާ ރ އޭޖެންޓް އަދި .6
ދައުލަތުގެ ) R-20/2017ޓްތަކަކ  ގަވާއިދު ނަންބަރު ރިކުއެސް މަހަކުން އެއްފަހަރު ފޮނުވާ  06ކޮންމެ 

ދަށުން ފޮނުވާ  ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން އުޞޫލެއްގެ މާލިއްޔަތުގެ
މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށްބަލާއިރު މިގޮތުގެ  ރިކުއެސްޓްތަކެއްކަމެއް ލިޔުމަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި
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އަދި  މެދުވެރިކޮށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެކި ސަޕްލަޔަރުން އަތުން ގަންނަ ރ އޭޖެންޓް  ތިން އެސް.ޓ .އޯމަ
ދިވެހިރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނެކަމަށް  )އެއްސަތޭކަ މިލިއަން( 100,000,000.00ކޮންސިއުމަބްލްސްގެ އަގު 

ގަންނަ ތަކެއްޗަށް ބަލާއިރު،  އެކުންފުނިން ނި މެދުވެރިކޮށް ހަމައެކަ ލަފާކުރެވެއެވެ. މ ގެ ތެރެއިން އެސް.ޓ .އޯ
 45.8ކޮންސިއުމަބްލްސްގެ އަގު  ގަނެފައިވާ ރ އޭޖެންޓާއި އެކުންފުނިން މަހުގައި  06އަހަރުގެ ފަހު  ވަނަ 2019

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ އަށް އަރާކަން
ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރ  ޑިޕާޓްމަންޓުންމި ތަކެތި ގަތުމަށް އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް  .7

ސްޓޯރއަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހުކަމަށް އައި.ޖ .އެމް.ެއޗްގެ  ފޯމް ތައްޔާރުކުރަނ  މި ތަކެތި އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ
ކުރިންވެސް  މަޢުލޫމާތުދ ފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުން

އަދި މިފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް ޕަރޗޭސް އޯޑަރ  އައި.ޖ .އެމް.އެޗަށް މުދާ ލިބިފައި ހުންނާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އައި.ޖ .އެމް.އެޗުން  ޕްރޮކިއުމަންޓުން އެޕްރޫވްކުރާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ވެ. އެގޮތުންޢަމަލުކުރަމުންނުދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެ
ނޑުގައިވާ ގޮތަށް، 1ޖަދުވަލު  ގެ 10ގަވާއިދުގެ( ބާބު   35,000 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ދިނުމުގެ މިންގަ

ދަ ހޯދާފައިނުވާކަން ބިޑް ކޮމިޓ ގެ ހުއް  ތިރ ސްފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑު ތަކެތި ގަތުމުގައި އިދާރާގެ )
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކޮންސިއުމަބްލްސް އެސް.ޓ .އޯ މެދުވެރިކޮށް  އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ ލެބޯރޓްރ އަށް ބޭނުންވާ ރ އޭޖެންޓް އަދި  .8
 މަހަކުން  06މަހުން ކަމުގައިވާއިރު، މި ތަކެތި ގަތުމަށް ކޮންމެ  06 މަހުން 06އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގަންނަނ  

ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެތަކެތި  ބޭނުންވާ ތަކެތ ގެ ލިސްޓެއް އެސް.ޓ .އޯ އަށް ފޮނުވާކަން އައި.ޖ .އެމް.އެޗަށް
 މަހުގެ( ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި  06ބަޔާންކޮށް ކޮންމެ އޯޑަރއަކާ ) އެސް.ޓ .އޯއިން ސަޕްލައިކުރާނެ އަގުތައް

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ރިކަރަންޓް  މިކަމަކ  ކޯސްޓްއެގްރ މަންޓެއް ހަދަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 
އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ ލެބޯރޓްރ ން ރެއިސްކުރާ އިންޑެންޓްތަކުގެ(  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 06މުޢާމަލާތްތަކުގެ )
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ވަކި ބަޔަކު  ދެމެހެއްޓުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ޕްރައިސް އިންފްލޭޓްކޮށް ކޮންސިސްޓެންސ 
މަސްދުވަހުގެ  06ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން،  މުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމެއްކަންމިކަ

އެރޭންޖްމަންޓް  އައި.ޖ .އެމް.އެޗް އާއި އެސް.ޓ .އޯ އާ ދެމެދު ޑ ޓެއިލްޑް ޕްރައިސިންގ އޯޑަރުތަކާ ގުޅިގެން
 އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.

ލެބޯރޓްރ  ޓޯޓަލް ޮއޓޮމޭޝަަނކަްށ  މަތ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކައް ބަލާއިރު، އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ
މެޝިްނތައް ބަހަްއޓައިގެން ވަކި އެގްރ މެންޓެއްގެ ަދށުްނ  ދިއުމުގެ ކުރިން ކުންފުނިތަުކްނ ހިލޭ

ސަޕްލައިކުރަމުން ދިޔައިރު  ސިއުމަބްލްސްމެދުވެރިކޮށް އައި.ޖ .އެމް.އެޗަށް ރ އެޖެންޓާއި ކޮން އެސް.ޓ .އޯ
މުއްދަތަކަށް އަުގ ފިކްސް ކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ޓޯަޓްލ  އަަހރު ދުވަހުގެ 5އެ އެގްރ މެންޓްތަކުގައި 
 ިސސްޓަމަށް ބަދަލުވިފަުހން އެފަދަ އެގްރިމެންޓެއް ހަދާފައިުނވާތ އާއި ލެބޯރޓަރ  އޮޓޮމޭޝަން

ނޑަކަށް އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގައި މިހާރު  ޓެސްޓްތައް ހަދަނ  އެބޮްޓ  %70ހަދަމުންދާ ޓެސްޓުތަކުގެ ގާތްގަ
މެޝިންތަކަށް ބޭުނންވާ ރ އެޖެންޓް ކޮންމެ އަހަރަުކވެސް  މެޝިންތައް ޭބނުންކޮށްގެން ކަަމށްވާއިރު އެ

 ުނވާތ   ގަންނަންެޖހޭއިރު، ސަޕްލަޔަރާ އެކު ޕްރައިސިންގ އެރޭންޖްމެންޓެއް ހަދާފައި ގިނަ އަދަދަކަށް
އެތަކެތި އެސް.ޓ .އޯ އަށް ވިއްކުމުގެ  އެފަދަ ރ އެޖެންޓްތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ކުންފުނިން ޭބނުން އަގަކަށް 

ދިވެހި ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތަތ ،  ފުރުސަތު އޮންނާނެތ ، މިކަމުގެ ސަބަބުން
އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ މުމަށާއި އް ނިންހައްލެއް ހޯދުމަށް ޕޮލިސ  ލެވެލްގެ ނިންމުންތަކެ  މިކަމަށް

ކެމިކަލް، ރ އޭޖެންޓް އަދި ކޮންސިއުމަބްްލސްގެ  ލެބޯރޓްރ އަށް އެސް.ޓ .އޯ.އިން ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ
މަސްދުވަހަށް ދޭ އޯޑަރގައި  06ޑޭޓެއް ހުންނަންވާނެކަމަްށ  އެއް އަހަރުދުވަހުގެ އެކްސްޕަޔަރ 

 .ޓ .އޯ އިން އާންމުގޮތެއްގައިވެސް އައި.ޖ .އެމް.އެޗަށް ނަމަވެްސ، އެސް ބަޔާންކޮށްފައިއޮންނަ
ނުހުންނަކަން ފާހަގަުކރެވޭތ   އަހަރުދުވަހުގެ އެކްސްޕަޔަރ  ޑޭޓެއް  01ސަޕްލައިކުރަން ހުށަހަޅާ ތަކެތ ގެ 
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ސަބަބުންވެސް އެކްސްޕަޔަރވެގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ  އަދި އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭުނންނުކުރުމުގެ
 އުކާލަންޖެހޭކަން ލިޔުންތަކުން ާފހަގަކުރެވޭތ ، އެސް.ޓ .އޯ އާ ވާހަކަ ސިއުމަބްލްސްރ އޭޖެންޓާއި ކޮން

މިކަމުން ދައުލަތަށްވާ ގެއްލުްނ   ދައްކައިގެން ސަޕްލައި މެނޭޖްމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުަމށާއި،
 އި ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށާ ކުޑަކުރެވޭނެގޮތަށް މިކަންކަން ޕްލޭންކުރުމާއި މެނޭޖްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ވ ހާވެސް

ކޮންިސއުމަބްލްސް ގަތުމުގައާއި، ތައްޔާރުކުރާ  އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ ލެބޯރޓްރ އަށް ބޭނުންވާ ރ އޭޖެންޓާއި
ގަވާއިދަށް  ތައްޔާރުކުރުމުގައާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމުގަިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޕަރޗޭސް އޯޑަރ

 މ ގެ އިތުރުްނ އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ އޯޑަރަށް ގަނެ އެކްސްޕަޔަރ  އިޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިުނމަށާ
ބޭުނން ނުކުެރވި ގިަނ  ކޮންފާމްކޮށްފައިވާ ރ އޭޖެންޓްްސ އަދި މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބަްލސްގެ ތެރެއިން

 ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ބައެއް ފަހަރު ގަންނަ ރ އެޖެންޓާއި  އަދަދެއްގެ އައިޓަމް ހުރިކަން އެސް.ޓ .އޯއިން
 ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި އެކްސްޕަޔަރވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ކޮންސިއުމަބްލްސްގެ

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،  ބައެއް ރ އެޖެންޓްތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންނުކޮށް އެކްސްޕަޔަރވެފައިވާކަން
އި މިކަން ވ ހާވެސް ައވަހަކަްށ ވަމުްނދާތ އާ މިކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަްއ ބޮޑެތި ގެއްުލންތަކެއް

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަްނަބރު  ގައި ދަންނަވައިއައި.ޖ .އެމް.އެޗް ޙައްލުކުރުމަށް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަިއން ކޮރަޕްޝަންެގ 1ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 

ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކުށެއް  ންމ އެވެ.މިމައްސަލަ ނި  ކަ

އޭވިއޭޝަނުން އެއްވެސް  ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ ސ ޕްލޭންއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ޓޭންކެއް އައިލެންޑް
ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ ސ ޕްލޭން އޭވިއޭޝަން  އައިލެންޑް ކޮމިޝަނުންއިރެއްގައި ހަދާފައި ނެތްކަން 
 އެނގޭތ އާއި އެފަދަ ޓޭންކެއް އެއްވެސް އިރަކު ފެން އަދި ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށް ޓާރމިނަލްއަށް ގޮސް ބެލިބެލުމުން

މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތ  މި  ބެހެއްޓިފައި ނުވާކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުން

ރައްކާކުރާ  ވިއަންގެ ސ ޕްލޭންތަކަށް އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެލާއި ފެންމޯލްޑި
މަތިން މުޅިން އާ  ޓޭންކުތަކުގެ ލ ކުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ތަފާތު އެކިފަހަރު
ކަމަށާއި، މިކަމަށް  ކުންފުނިތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ގިނަ މަރާމާތުތަކެއް ކޮށްފައިވާ 

މައްސަލައަށް ކުޑަވެސް  ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރު މިބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން ފައިސާ 

464 
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ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޝަކުވާއެއްކަމަށްވާތ  ޤ ޤަތެއްނެތް ޝަކުވާއަކ  އެއްވެސް ހަ 
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

   މައްސަލަ.ނުވާކަމަށް ބުނާ ހައްލެއްލިބިފައި

ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަނުންސްއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  ލޯންޗު ދަތުރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް  ހުށަހެޅިއިރު،ބިޑް ފަރާތުން ހުށަހެޅި  ގުޅިގެން މި ޝަކުވާ
ބ ލަމާގުޅޭ ޖަދުވަލު  އޮތޯރިޓ ން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާތ އާއި، އިންލެންޑް ރެވެނިއު

 އަދަދު ވަކިން ހުށަހެޅިއިރު ޖ .އެސް.ޓ އަށް ދައްކާ ގައިވާ ބ ލަން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މަސައްކަތުގެ އަގު 2
 ވަނަ ނަންބަރުގައި 16.1ބިޑް ވަނ  ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައެވެ. ބ ލަން ފޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ ، އެ

އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބ ލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި މޯލްޑިވްސް
ލިޔުންތަކެއްގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ޑިސްކޮލިފައި  އެ ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓަކ 

އެހެންކަމުން، އެއިން  ލިޔުމެވެ. 2އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ކުރެވޭނެކަމަށް
ށަހަޅާއިރު، ޖ .އެސް.ޓ އަށް ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. އަގު ހު  އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެ ބިޑެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ވަނަ ނަންބަރުގައި  13.2ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެކަމަށް ބ ލަން ފޮތުގެ  ދައްކާ އަދަދު
ދައްކާ އަދަދު ވަކިން ބަޔާންކުރަން އޮއްވައި އެ އަދަދު  އެހެންކަމުން، ބ ލަން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޖ .އެސް.ޓ އަށް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފޯމަކ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭތ ، ކޮށްވަކިން ބަޔާންނު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

 ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   ކަނޑައަޅައި،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ޕަބްލިކް  ލޯންޗު ދަތުރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
 އެގްޒަމިނޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ 

ބެލޭކަމަށް  ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް 
 މައްސަލަ. ބުނާ

465 

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން  ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅ ގެ ދަރިވަރުންނަށް 
އިޢުލާން  ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ 
ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް  ހެންދެން ސްކޫލުގެ ޕ ޓ އޭއާކޮށްގެން ވަކި ފަރާތެއް ހަމަޖެ

ވަގުތ ގޮތުން   ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލުގެ
ކަމަށާއި، ބެލެނިވެރިން  އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުންގެންދާ
ތަކެތި ނުހިމަނާ ކަމަށް  ނާސްތާ ގެންނައިރު ނާސްތާގައި ހިމެނުމަށް ބުނެފައިވާ 
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އެ އުސޫލުން  ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މަޢުލުމާތު ދ ފައިވާތ ، ސަރުކާރުން 
ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައެއްކަމަކަށް ނު  ބެލެނިވެރިންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމަކ 

 ނާސްތާގައި ހިމެނުމަށް ބުނެފައިވާ ތަކެތި ނުހިމަނާ ކަމަށާއި، އެތަކެއްޗަށް ބެލެނިވެރިން ނާސްތާ ގެންނައިރު
ބުނެފައިވާތ ، މި މައްސަލަ  ނާސްތާގައި ހިމަނާފައިވާ އަގު ސްކޫލުން ދައްކަމުންގެންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް،މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މިމައްސަލަ ނިންމ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

  މައްސަލަ.ބުނާ

ނޑައަޅާފައިވާ ނަމުގައި ބައެއް މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑ ގައި ކޮށްފައިވާ  ބަޖެޓަށް ލިމިޓް ކުރުމުގެ ސަރުކާރުން ކަ
ނަމަވެސް  އުޖޫރައިން އެއްވެސް އުޞޫލެއް ނެތި އުނިކުރާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ  މަސައްކަތުގެ

ގޮސްފައިވަނ  އަސާސ  ހުއްދަދެމުން ގެން  އިތުރުގަޑ ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ން
ޝ ޓުތަކުންނާއި  ބޮޑުނުވާނެގޮތުގެމަތިންކަން އެޔުނިވަރސިޓ ގެ އިތުރުގަޑ ގެ ހުއްދަދ ފައިވާ މުސާރައަށްވުރެ

ޢަމަލުކުރުމުގައި ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ތަފާތުކޮށްފައިވާކަން  މުސާރަޝ ޓުތައް ބެލުމުން އެނގެން އޮތުމާއި މިގޮތަށް
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  އިތުރުގަޑިއަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ކުރެވިފައިނުވުމާއި  ފާހަގަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި،މައްސަލަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނ1ަގެ )   އެއްކަމަށް ކަ

 މ އެވެ.މިމައްސަލަ ނިން
އެފަރާތުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް  އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރުގަޑ ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގައި

ވަޒ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް  އައިސްފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެމައްސަލަ
 އެވެ.ފަރާތަށް ދެންނެވ   ށަހެޅިހުމައްސަލަ 

އިތުރުގަޑ ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން
 އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ އެއްވެސް އުޞޫލެއްނެތި

 ލަ.މައްސަ

467 
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13K/13/2019/135(IUL  ެ2019ޖޫން  19އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް  އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްކަމާއި އ 
ކޮށްފައިވާއިރު އެ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އަސާސ   އިޢުލާން 13K/2019/175ގައި ނަންބަރު 
ތަކަކ  ބްރޭންޑް ނިއު  އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުގެގޮތުގައި ހަތަރު ކަމެއް ހިމަނާފައިވާއިރު ވެހިކަލް ޝަރުތުގެ ބައިގައި

ށަހަޅާފައިވާ، ބާ އޮތްއޮތުމަކ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހު ވެހިކަލް ތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައި
ވުޖޫދުގައި މިހާރު  ގަންނަން އުޅޭ އުޅުން ނަފ ކުރާކަމަކަށްވާތ އާއި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ބުނުން ވެހިކަލްކަތެއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ނެތުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަ)

 މ އެވެ.މިމައްސަލަ ނިން

  މައްސަލަ.ފިނޭންސުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ

 އަކަފޫޓުގެ ބިމުން 20,000ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އިދާރާއިން ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ލާރ ގެ ރޭޓުން ކުލި 0.15ގަވާއިދާއި، އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 

އިދާރާއަށް ކުލ ގެ ގޮތުގައި ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ  2016ޑިސެންބަރު  31އޮތޯރިޓ ގެ ލަފައާ އެއްގޮތަށް 
 ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ  36,000ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ  2017ޑިސެންބަރު  31އަދި  ރުފިޔާ 3,000ލިބެންޖެހޭ 

އިން ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކަމަށްމަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދާ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ތ ، މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ

 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި،  މ އެވެ.މިމައްސަލަ ނިން  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދޫކޮށްފައިވާ  ކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށްހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފެނަ
އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު  އަކަފޫޓުގެ ބިމުން ގަވާއިދާއި، އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް  20,000
އޮތޯރިޓ ގެ ލަފައާ  ލާރ ގެ ރޭޓުން ކުލި ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 0.15

 31ކަމަށާއި، އެގޮތުން  އެއްގޮތަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާ
ލިބެންޖެހޭ ކުލ ގެ  ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 2016ޑިސެންބަރު 
ނިޔަލަށް  ގެ  2017ޑިސެންބަރު  31ރުފިޔާ އަދި  3,000.00ގޮތުގައި 
 ލަ.މައްސަ ރުފިޔާ ހޯދާފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ 36,000.00ލިބެންޖެހޭ 
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ވަޒ ފާގައި  އެ ފަރާތުންވަޒ ފާގައި ކުރިން ހުރި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެގދ.ވާދޫ ޞިއްޙ  މަރުކަޒުގެ 
އޭނާއަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ސްލިޕްތަކުގެ )ގދ.ވާދޫ  ހުރިއިރު މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ލޯނު ނެގުމަށްޓަކައި

ހުށަހަޅައިގެން ލޯނު  ންކަށްދޫކޮށްފައިވާ( އަޞްލަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން އެ ލިޔުންތައް ބޭ ޞިއްޙ  މަރުކަޒުން 
ވަނަ  273ގެ  2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ އިޢުތިރާފްވުމާ ގުޅިގެން، ދިވެހި

 ޙ  މަރުކަޒުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެގެން ގދ.ވާދޫ ޞިއް
 ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް 
 ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ޔޫތު އެސޯސިއޭޓްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ 

 ނާ މައްސަލަ.ކަމަށް ބު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  47ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  މާއްދާގެ )ޅ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭާނ  އި އޭނާ ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތ އާއި، އެގަ 2018މާރިޗު  18ދަށުން  ނަންބަރުގެ

ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަނާޅާކަމަށް ހެލްތް  ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތ ، އެ މައްސަލަ
ފޯޖުކޮށްގެން ބޭންކަށް  ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކ  ލޯނު ހޯދުމަށްޓަކައި ލިޔުންތަކެއް އޭނާމިނިސްޓްރ ން ބުނެފައިވާތ އާއ

ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަކަށް  ހުށަހެޅުން ކަމަށްވާތ ، މި މައްސަލަ ބެލުމަކ  މި 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  ފޮނުވުމަށާއި،މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  ނުފެންނާތ ، މި

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގައި 2019މާރިޗު  25އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ޔޫތު އެސޯސިއޭޓްގެ މަޤާމަށް ކޮމިއުނިޓ   އެންޑް
މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް  އާއިރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިމައްސަލަ، ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މ ހަކަށްވާތ ، 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ންބަރު ޤާނޫނު ނަ ގެނެސް  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ސަމާލުކަމަށް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ  މ އެވެ.މިމައްސަލަ ނިން  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 5އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް އެދުނު  ހދ.ނޭކުރެންދޫ ޞިއްޙ  މަރުކަޒަށް ޑްރައިވަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި
 ހޮވިފައިވަނ  އިންޓަވިއުއިން އެހެން މ ހުންނަށްވުރެ މަތިން މާކްސް  ހޮވުނު ފަރާތް މ ހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒ ފާއަށް

ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ހިމެނޭކަމަށް ބެގެ އޭނާގެ ބޭލިބިގެންކަމަށާއި، އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި   އަންހެނުންގެ އެއްބަ
ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް،  ކިޔާ މުވައްޒަފަކު އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައިއެނަން ބުނެފައިވާއިރު  ޝަކުވާގައި

 ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނިގެން އިންޓަވިއުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ޢާއިލ ގޮތުން
މަންމައާއި، ބައްޕައާއި،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނ ، 97ނުވާނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑު ނޑު މ ހުންނާއި، އެއްބަފާ  އަނބިމ ހާއާއި، ފިރމ ހާއާއި، ދަރިންނާއި، އެއްބަ އެއްބަފާ މ ުހންނާއި، އެއްބަ
އު އިންޓަރވިޢާއިލ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ އެފަދަ މ ހުންގެ ތެރޭގައި ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތާ  މ ހުން ކަމަށާއި،

ދ ފައިވަނ   މެންބަރުންވެސް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް 3ނުހިމެނެއެވެ. އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ ޕެނެލްގައި އިން ފަރާތް 

ގައި  2019މޭ  25ހދ.ނޭކުރެންދޫ ޞިއްޙ  މަރުކަޒަށް ޑްރައިވަރެއް ހޯދުމަށް 
ފަރާތަކަށް  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި 

 .ށް ބުނާ މައްސަލަވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ފާހަގައެއް  ކަމަށާއި، އެހެން ބައިތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައިވަޒ ފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް
 މ ހުންގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތް ވަޒ ފާއަށް  ނުކުރެވެއެވެ. މި ވަޒ ފާއަށް އެދުނު

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ  ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް
ޅިގެން އިތުރު މި މައްސަލައާ ގު، މިނިސްޓްރ ން ބުނެފައިވާތ  ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ހެލްތު

ޤާނޫނު  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި، ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
( ވަނަ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި،  ގެ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަން ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މ އެވެ.ނިން މި މައްސަލަ

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ  ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ 
ކެފޭގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ  ގުޅިގެން އަންދާސ ހިސާބު 
ނޑުއް ޓ ޗަރެވެރިފަރާތަކ  ސްކޫލުގެ  އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ކަމަށްވާއިރު، އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާމެދު  ގެ އެއްބަ

ފަރާތުން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅިއިުރ  ކެފޭގެއެކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް އެދި ކުމުންދޫ ސްކޫލުން ހުށަހެޅުމުން،  މި
ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ  ށްފައިނުވުމާއެކު،ގެ ކޮއްކޮ ކަމަށް ބަޔާންކޮ ރއެތަނުގެ ވެރިފަރާތަކ  ސްކޫލުގެ ޓ ޗަ

 6.1އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބ ލަން ފޮތުގެ  ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ 
ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެތ ، ެއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބު ވަނަ ނަންބަރުގައި

ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނެއް  އަންދާސ ހިސާބު ބާޠިލުކުރުމަށާއި، އަންދާސ ހިސާބު
ކަމަށް  މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ހެދުމަށްފަހު އެންމެމަތިން 

 2008/13ލަށް އަންގާފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގައި ކުމުންދޫ ސްކޫ 2019އޮގަސްޓު  05މި ކޮމިޝަނުން 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)

ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މ އެވެ.މިމައްސަލަ ނިން  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލުގެ 
ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި  ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ޞައްޙަނޫންކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔުންތަކެއް

 ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ  ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 10.43 ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ންދާސ ހިސާބުބ ލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  10.38ދޭންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ މުއްދަތު

ގުޅިގެން  އަދި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބ ލަންތަކުގައާއި ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
 10.43ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް  )ހަތަރެއް( ހަފުތާއާ 4)އެކެއް( ހަފުތާއާއި  1ބ ލަން ހުށަހެޅުމަށް 

 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ 
ބައެއް އެޕާޓްމަންޓްތައް  ކޮށްފައިވާ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކުގެފެކަލްޓ  އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގައި ޤާއިމް
ގައި ކޮށްފައިވާ  2019އޮގަސްޓު  05ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ން  މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސާފުކޮށްދިނުން ބޭއްވުމަށް  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ކަމަށްވުމާއި، އަންދާސ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ   ގައި 2019އޮގަސްޓު  07ހަމަޖައްސާފައިވަނ  

ކޮށްފައިވާ  ގައި ކަމަށްވާތ ، އެ އިޢުލާނަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  2019 އޮގަސްޓު 08
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ތުގެއިޢުލާނަކަށްވުމާއެކު، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، ދައުލަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  10.38ގަވާއިދުގެ  ވަނަ ނަންބަރާއި އެ  1
 ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު ދ ގެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގައި ދަންނަވައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

ސައިންސަސްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ފެކަލްޓ  އޮފް ހެލްތް
 ގައި އެ  2019މަރާމާތުތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އޮގަސްޓް 

 ޔުނިވަރސިޓ ން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އެކަށ ގެންވާ 
  މައްސަލަ.ދ ފައިނުވާކަމަށް ބުނާމުއްދަތެއް 

473 

ކޯޓެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވ.ތިނަދޫ  ވ.ތިނަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމަކާއި ބ ޗްވޮލ 
 3 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  ގައި ކުރި 2019ޖުލައި  07ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާތ އާއި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން  ފަރާތުންކުރެ އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެމަސައްކަތް
އޮތްކަމަށް  އެފަރާތަށްކަމަށްވާތ އާއި އިވެލުއޭޝަނުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ ވެސް

ތަރައްޤ ގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ރިތަކަށް އެކަނި ރަށްރަށުގެކުދި އަދި މެދުފަންތ ގެ ވިޔަފާ 
ފިނޭންސުން  ޙަވާލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައި، މިނިސްޓްރ  އޮފް 

ބ ޗްވޮލ   ސަރކިއުލަރއެއް ނެރެފައިވަނިކޮށް، ވ.ތިނަދޫގައި އައުޓްޑޯ ޖިމަކާއި
 ގައި  2019ޖުލައި  15ކޯޓެއް އެޅުމަށް ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
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ފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކ  ޤާނޫުނ  3އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  ށްއަދި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަނުފެނެއެވެ. 
 )އަމިއްލަ 2014/19ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2014/18ނަންބަރު 

ތެއްކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރ 
ގައި ދައުލަތުގެ އޮފ ސްތަކަށް  2019ޖުލައި  04 އެނގޭކަށް ނެތްކަމަށާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން

 މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ  K/CIR/2019/27-13 ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު:
އަގަށްވުރެ އެ މަސައްކަތެއްގެ އަގު  ބަރުގައިވާވަނަ ނަން 4ގެ  1ގެ ޖަދުވަލު  10މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ދަށްނަމަ( އެ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރެވޭނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް  ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު  -/2,500,000ދަށްނަމަ )
 ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި އިކޮނޮމިކް

މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ވާ ފަރާތަކާކަމަށްވިޔަސް، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައި
ކަމަށްވެފައި، އެ އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން

އިވެލުއޭޝަނުން  ޑަ އަގު ހުށަހެޅި އަދިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  މަސައްކަތަށް އެންމެކު ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއި،
މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެްއ  އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާ ކަމަށްވުމާއެކު،

ނަމަވެސް، މި މައްސަލަ މި  އެވެ.މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެ ހޯދައިދިނުމަށް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ގެންދާތ ، މަސައްކަތް ފެށުން މަޑުޖައްސާލާފައިވާކަމަށް ވ.ތިނަދޫބަލަމުން ކޮމިޝަނުން

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ރަޖިސްޓަރ  ހުށަހެޅުމަށް  ބުނެފައިވާތ  މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ގަވާއިދުން
 ށް ރަޖިސްޓަރ  ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިންފަރާތަށް އެންގުމަށާއި، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު

ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށާއި، މ ގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް
ކުރިން ބުނެވުނު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރިއެއް  އިޢުލާންކުރާއިރު އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކ 

ހޯދުމާއި  ފަރާތްތަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ހިމެނުމަށާއި، ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ 
އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މައްޗަށް  މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 

އެހެން  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތް
  މައްސަލަ.ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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-އެންޓި) 2008/13ނު ނަންބަރު ޤާނޫ އަންގައި،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވ.ތިނަދޫ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އަކ " ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ނޭޝަނަލް އާކައިވްސް"ޑި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 16/2011މަޤާމަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސިޔާސ  މަޤާމެއްވެސް ނޫންކަމަށާއި، އެ މަޤާމެއް ވެސް ނުވަތަ 

ނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމެއްކަމަށާއި، އެ ޤާނޫނުގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  އަރުޝ ފުގެ ޤާނޫނު( ވަނަ  7ގައި ކަ
ވަނަ  7ނުގެ އެ މަޤާމަށް މ ހަކު ޢައްޔަންކުރާނ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އެ ޤާނޫ މާއްދާގެ )ހ( ގައި

އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ޑެޕިއުޓ   މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އެ މަޤާމުގެ މުސާރައާއި
 01ގެ ހާޒިރ އަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތު ކަމަށްވެފައި،  މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގައި

އެނގެން  ގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އޮފ ހަށް ހާޒިރުވެފައިވާކަން  2019ޖޫން  16އިން ފެށިގެން  2018ޑިސެންބަރު 
ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އޭނާއަށް ދެމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން  ނެތަސް އެ މަޤާމަށް ކަ

ޤާނޫނު ނަންބަުރ ސް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެ މުސާރަޝ ޓްތަކުން އެނގެން އޮންނާތ  މިކަން
ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ންޓި އެ) 2008/13

 މ އެވެ.މިމައްސަލަ ނިން  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 

ޙާޟިރުނުވެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  އަރުޝ ފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފ ހަށް
 ބުނާ  މަސްދުވަސް ވެފައިވާކަމަށް 06މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގަމުންދާތާ 

 މައްސަލަ.

475 

ކައުންސިލުން ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން  ށ.ފޯކައިދޫގައި އިންޖ ނުގެއެއް އެޅުމަށް ފޯކައިދޫ 
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެ ހަމަޖައްސާފައިވާތ ، ޝަކުވާގައި  ބިމެއް ދޭގޮތަށް

ގައި އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވުމާއެކު،  2019ޖުލައި  29ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ނިންމައި، 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ
 މ އެވެ.މިމައްސަލަ ނިން

މޭ  7އެޅުމަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ށ.ފޯކައިދޫގައި އިންޖ ނުގެއެއް
އްދަތު މު ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ  2019

  މައްސަލަ.ބުނާ  ހަމަވިއިރުވެސް ބިޑާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދ ފައި ނުވާކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  04ވަނަ އަހަރުގެ  2019އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ " ގައި ބޭއްވުނު އައިޔޫއެމްގެ 2019ފެބުރުވަރ   14
އޮފް  ހުށަހެޅުމުގައިވާގޮތުން، ކުއްލިޔާ ވަނަ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ޔައުމިއްޔާގެ

އެ ފެކަލްޓ ގެ ޑ ން " ނަތ ޖާ ފާސްކުރުމަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދެވިފައިހުރި އިމްތިޙާނުތަކުގެ" އެޑިއުކޭޝަންގެ
ދަރިވަރަކު އެ ދަރިވަރުން ނުނިންމައިވާ  2ހުށަހަޅާފައިވާވުމުގައި، ޑިގްރ  ކޯހެއްގެ ހުރިހާ މާއްދާތައް ނިމިފައިވާ 

 ދަރިވަރުންގެ ފަހު ސެމިސްޓަރގައި ރަޖިސްޓްރ  ވެފައިވާކަމަށާއި މިގޮތުން މި އްދާ )ހިފްޡް( ކިޔެވުމަށް އެމާ
މާއްދާއަކަށް ނުވެފައި )ކޮންޓެކްޓް  ކުދިން އެންރޯލްވެފައިވާ މޮޑިއުލްއަކ  ކުލާހަށް ހާޒިރުވެގެން ކިޔަވަންޖެހޭ

ޔަންޖެހޭ ބައި ދަސްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނުމުން އެ ހިތުންކި  އަވަރސް ހަމަކުރަންނުޖެހޭ(، އެ ދަރިވަރުން
ބޯޑުންކަމަށް އެ  އިމްތިޙާނުދ ފައިވާކަމަށާއި އިމްތިޙާނާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނ  އެކަޑެމިކް ދަރިވަރުންނަށް

 އިމްތިޙާނުގެ ނަތ ޖާ ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވިޔަސް ދަރިވަރުންނަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް ބުނެ މި ދަރިވަރުންގެ
އިމްތިޙާނު  ދިނުމަށް ވަކި ދުވަސްވަރެއް ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް އެދުވަސްވަރުގެ ކުރިން ޔުނިވަރސިޓ ގައި ޓެސްޓް 

މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން އެ  13މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  18ދ ފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށް، އެ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެފައިވާ 
 ގައި  2019މާރިޗު  21މާފައިވާތ  މި ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ނުގަތުމަށް ނިން ދަރިވަރުންގެ ނަތ ޖާ ބަލައި

ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެޖަލްސާގައި  ވަނަ 08ވަނަ އަހަރުގެ  2019އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ " ބޭއްވުނު އައިޔޫއެމްގެ
 ނުގަތުމަށް މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން އެ ދަރިވަރުންގެ ނަތ ޖާ ބަލައި  13މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  15ބައިވެރިވި 

ވަނަ  30ގެ "ވަޒަންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނުކުރުމާއި ފެންވަރު" ނިންމާފައިވާތ އާއި، އައިޔޫއެމްގެ
ނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ މާއްދާގައި ޚާއްޞަ އިމްތިޙާނެއް  ދެވިދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް އިމްތިޙާނު ދޭންވާނ  އެކަމަށް ކަ
ދ ގެން ނުވާނެކަމަށް  އްގައި މި މުއްދަތުން ބޭރުގައި ޚާއްޞަ އިމްތިޙާނު ތެރޭގައިކަމަށާއި އެއްވެސް ޙާލެ

އިމްތިޙާނަކ  އެ ދަރިވަރުންގެ މޮޑިއުލް އެސެސްކުރަން ނަގާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ދ ފައިވާ
އިރު ބައެއް ޓެސްޓްތަކާއި އެސެސްކުރެވޭ އިމްތިޙާނެއްކަމާއި، އައިޔޫއެމްގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ދަރިވަރުން  އާންމު

 ދަރިވަރުން" ދުވަސްވަރު ނެގިދާނެ އެސެސްމެންޓްތަކެއްކަމަށް  އެސެސްމެންޓްތަކަކ  ސެމިސްޓަރގެ އެކި

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހު އޮތް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓ ގެ  2018
އިމްތިޙާނުދ ފައިވާ  ދަރިވަރަކަށް 2އިމްތިޙާނު ނިމުނުފަހުން އިމްތިޙާނު ޙައްޤުނުވާ 

  މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެނގެން އޮތްއިރު، މި ދަރިވަރުންގެ  ވަނަ މާއްދާއިން 7ގެ "އިމްތިޙާނުކުރުމާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު 
އެކަޑެމިކް ބޯޑުންކަމަށް އެ ދަރިވަރުންނަށް އަންގާފައިވާތ އާއި، އެ  ންމާނ އިމްތިޙާނާގުޅޭ ފަހު ނިންމުން ނި 

މައްސަލާގައި މަޤާމުގެ  އިމްތިޙާނުގެ ނަތ ޖާ ބަލައިނުގަތުމަށް އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ނިންމާފައިވާތ  މި ދަރިވަރުންގެ
 ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތް ލިބެން ނުޖެހޭ މަންފާއެއް ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް

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

 އެވެ.ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ އެކުލެވިގެންނުވާ

މާރޗް  26އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި  މުވައްޒަފެއް ލިމިޓެޑްގެމޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ  
ކުންފުނ ގައި ވަޒ ފާ އަދާކުރަމުން  ގައި ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދ ފައިވަނ ، އެ ފަރާތުން އޭގެކުރިން އެ 2019

 އެފަރާތާއެކު ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ގޮސްފައިވާތ ، ކިޔަވަން ދިޔުމުގެ ކުރިން  ދިޔައިރު އެ ކުންފުނިން ލިބިފައިވާ 
 6އަހަރާއި  6ހަމަޖައްސައިދ ފައިވާތ   ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކިޔެވުމަށާއި ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ޕޭލ ވް

އެފަރާތާއެކު  ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކޮށްފައިވާތ ކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، މަސްދުވަހު އެ ކުންފުންޏަށް
 31އިން  2011އޮކްޓޯބަރު  01އެއްބަސްވެފައިވ ނަމަވެސް،  ދަށުން ޕޭލ ވް ދިނުމަށްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

)އަށްޑިހައަށްހާސް ދުއިސައްތަ(  88,200.00އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައަށްވާ  އާ ހަމައަށް 2013މާރޗް 
ޒ ފާއަށް ނިކުތުމަށް ވަ މަސްދުވަސް( ދ ފައިނުވާތ  ފަހުން ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުން 18×4,900.00) ރުފިޔާ

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމުންކަމާއި ެއ  އެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވަނ  އެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ
މިފްކޯގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނިކަމަށްވާ  އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްއޭނާދޫކޮށްފައިވަނ   ފައިސާ

ފައިސާދޫކުރުމަށް ނިންމައި އެކަން މިފްކޯއަށް އެންގުމުންކަން  ޓުގެ ފަރާތުން އެއެސް.ޓ .އޯގެ މެނޭޖްމަން
ނިމިގެން ރާއްޖެ އައިސް މިފްކޯގެ  ކިޔަވައި އޭނާއެނގޭތ އާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި،  ލިޔުންތަކުން

ސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެ މުއްދަތުވެސް ވަޒ ފާ އަދާކުރި ދުވަ އަހަރުދުވަހު ހުރިއިރު، 04ބޮންޑް އަދާނުކޮށް 

އިޢުލާނުކުރުމަކާ  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުން
ގާތް ގުޅުމެއް  ބޭނުންކޮށްގެން ކުންފުނ ގެ ސ .އ .އޯއާނުލައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

 ނާ މައްސަލަ.އޮންނަ ފަރާތަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޒ ފާ ދ ފައިވާކަމަށް ބު
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ހިނގާފައިވާކަން  އެދުވަސްތަކަށްވާ މުސާރަ ހަމަޖައްސައިދިންކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެފަދަކަމެއް ހިމަނައިދ 
ކިޔަވަން  އޭނާވަނަ އަހަރު  2012މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި،  ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއި،

ބުނެފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަ މ ގެކުރިން  މަޖައްސައިދ ގެން ކަމަށް ގޮސްފައިވަނ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސްޕޮންސަރ ހަ
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، އެ މައްސަލަ ނިންމާފަވާތ ،  ބެލުމަށްފަހު އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ން މިކޮމިޝަނު

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެވެ.ނިންމ  ކަ

މަރާމާތުކުރުމަށް އެ ލޯންޗް އެހެލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އޭނާ  އްޒިންމާވާގޮތަށް ލޯންޗެ ފަރާތެއްވ.ފުލިދޫ 
ހުއްދަ ދިން  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ 3ގައި  2017މޭ  23ހުށަހެޅުމުން، 

ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވިޔަސް އެރަށުގައި ދޯނި އެހެލާ  ލިޔުމުގައި ލޯންޗް އެހެލާ ބިމަށް ކުލި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް
 ން ކަމަށް ބުނެ އެ އުޅަނދު އެޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރުމުގައި

ގެ ނިޔަލަށް(  2019 ޖޫން 30އިން ފެށިގެން  2017މޭ  24ދުވަހަށް ) 674ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ 
ގެ  2019ޖުލައި  31ހަތްސަތޭކަ( ރުފިޔާ  )ތެއްތިރ ސްހާސް 33700/-ރުފިޔާގެ މަގުން  50/-ދުވާލަކަށް 

ގައި އެ އިދާރާއިން އޭނާއަށް ފޮނުވި  2019ޖުލައި  02އްކުމަށް ދެ ކުރިން ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި  އަންގާފައިވާތ  އެ ސިޓ އާ ގުޅިގެން، އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތެއް  ސިޓ އަކުން

ރުމަށްފަހު، ކައުންސިލްގައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކު ގައި އޭނާ ސިޓ އަކުން އެދުމުން، 2019ޖުލައި  08
ގައި  2019ޖުލައި  17ނިޔަލަށް އޭނާއަށް މުއްދަތު ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައި،  ނޮވެންބަރުގެ  2019

ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދޭއިރު ފައިސާ  އޭނާއަށް ވަނ  އެކަން އަންގާފައިވާތ ، މ ގެފަހުން ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު
ންގުމަށާއި، މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ ހުއްދަ ދޭނަމަ އެ ދައްކަންޖެހޭގޮތް އެފަރާތަށް ލިޔުމަކުން

ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް އެންގުމަށް  މަހަކު އެއްފަހަރު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަން ހުއްދަ  މަދުވެގެން 

އެހެލާފައިވާ  ލޯންޗެއް ވ.ފުލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދަށް އެހެލާފައިވާ
ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން  ދުވަސްތަކަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

  މައްސަލަ.މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ 
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ޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕް -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު އަންގައި، ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި

މ ހުން  2އިޢުލާންކުރުމުން އެ ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވަނ   ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް
ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަމަށާއި، އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވި  އިންޓަވިއުއަށް ފަރާތެއް ގއ.މާމެންދޫ  އޭގެތެރެއިން ކަމަށާއި،

އަދާކުރެވޭނެކަމަށް އިންޓަވިއުގައި  އިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު އޭނާއަށް ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފަރާތަކާގއ.ކޮލަމާފުށ  
ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް  ސާބިތުކޮށްދ ފައިވާތ  އެ ވަޒ ފާއަށް އޭނާ

އެ ވަޒ ފާގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނ ، މަޤާމުގެ  ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވާތ އާއި، ކޮމްޕެނ 
ކަތުގެ މަސައް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ކޯހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ  މަސައްކަތާ

ލިބިފައިވުން ކަމަށާއި، ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  10ދާއިރާއެއްގައި 
މުދާ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ، ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ވެއަރހައުސްއަށް ބޭނުންވާ ކަމުގައި އިޢުލާނުގައި

ައރަހުއްސގ  ، ޅިގެން ކުރުމާއިހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހެޑްއޮފ ހާ ގު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި  ވ 
 ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، އިންވެންޓްރ  ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، އިންވެންޓްރ  ލެވެލް

މާއި، ނުބައިކޮށް ޑެލިވަރ  ހެދޭ ބެލެހެއްޓު ހިންގުމާއި، ފިޒިކަލް މުދަލާއި ސިސްޓަމުގެ ރެކޯޑްތަކާ ދިމާވޭތޯ ޗެކުކޮށް
 ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އެފަދަ މުދާތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް  މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފެކަލްޓ  އޮފް  އޭނާއަކ  ކަމަށާއި،
ތަމްރ ނުކުރާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވާ  އިވާ ރަށްރަށުގެ ވެރިންކޮމްޕިއުޓިންގުން ހިންގާފަ

މޯލްޑިވްސް  ( ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށ4ްވާތ އާއި އެ ސެޓްފިކެޓަކ  އެޑްވާންސް ލެވެލް )ލެވެލް  މ ހަކަށް
ފައިސާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް " އިވާ ހިންގާފަ އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ވާތ އާއި، އޭނާއަކ  އޯޑިޓް އޮފ ހުގެ ފަރާތުން 

ދ ފައިވާ  ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މ ހެއްކަން އޯޑިޓްއޮފ ހުން އޭނާއަށް" 4 -މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުން 

 ރިއަލް ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ ގެ ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓް
މޭ  2019ކޮމްޕްލެކްސްގެ ސްޓޯރ މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ  ހިސާބުގައި
 ނާ މައްސަލަ.ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބު ފަރާތަކަށް

480 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 8ގެ މަޤާމުގައި "އެހ ތެރިޔާ" ގއ.ކޮލަމާފުށ  އޮފ ހުގެ ލިޔުމަކުން އެނގެން އޮންނާތ އާއި، މ ގެ އިތުރުން އޭނާއަކ 
 2މަސްދުވަހު ) 2އަހަރާއި  6ކޮލަމާފުށ  ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ މަޤާމުގައި  މަސްދުވަހު، އަދި 3އަހަރާއި 

ށަހަޅާފައިވާ އޭނާ ހުއޮތުމުން  ދައުރު( އުޅެފައިވާ މ ހެއްކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން
-)އެންޓި 2008/13ނާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު އޭނާ ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ފެން ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ވަޒ ފާއަށް 

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

ނޑު ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަ
 ގިންތި ހިމަނައިގެން ކަމަށާއި، އެ ގިންތިތަކަށް  2ނުވަތަ  3މަޤާމެއްގައިވެސް  ފާސްކޮށްފައިވަނ  ކޮންމެ

ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވެސް  ތަޖުރިބާއާއި ތަޢުލ މ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނ  މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު 
ކުންފުނ ގެ މަޤާމުތަކަށް މ ހުން ހޯދުމަށް ގެޒެޓުގައި  ވަނ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައި ކަމަށާއި،

ގެމަތިން އެގޮތު  މަޤާމެއްގެ ގިންތިތަކުގެ މުސާރައިގެ ރޭންޖް ހިމަނައިގެން ކަމަށާއި، އިޢުލާންކޮށްފައިވާނ  އެ 
އާ ހަމައަްށ  2017ޖޫން  13ހަމަޖައްސާއިރު  މަޤާމުތަކަށް މ ހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް މަޤާމަށް މ ހުން

ތަޢުލ މާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އެ މަޤާމެއްގެ ކެޓަގަރ ގައި ހިމެނޭ  ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔައ  އެ މ ހެއްގެ
ހަމަޖައްސައިދެމުން ކަމަށާއި،   އޮތް އެންމެމަތ  ގިންތިއެއްތެރެއިން އެ މ ހަކަށް ހަމަޖެއްސެން ގިންތިތަކުގެ
 ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރަތަމަ ވަޒ ފާ ދެވިފައިވާނ  ކޮންމެ ގެ ފަހުން ވަޒ ފާ 2017ޖޫން  13ނަމަވެސް 

ޒ ފާ މަސްދުވަސް ނިންމައި ވަ 3މަޤާމެއްގެވެސް އެންމެ ދަށް ގިންގ ގައި ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން ޕްރޮބޭޝަންގެ 
ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އެންމެމަތ  ގިންތިއަކަށް އެ  ދާއިމ ވުމުން ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގިންތިތަކުގެ

 މުވައްޒަފުންނަކ ވެސް ޕްރޮބޭޝަންގެ 3ކަމަށާއި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފަކު ވާނ  ބަދަލުކުރެވިފައި 
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް ކޯޕަރޭޝަން  މުވައްޒަފުން ކަމަށް 3ލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން އެގޮތަށް ބަދަ 

ކުންފުނިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެން ހުރުމުން ޤާނޫނު  ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވާތ އާއި، މިކަންކަން އެ 

ކޯޕަރޭޓިވް  މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އިސްވެރިޔާ އަދި 
ޚިލާފަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން  ޤަވާޢިދާމެނޭޖަރ އެތަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް 

އަހަރުނުވާ ބައެއް  1ދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވަޒ ފާގައި 
ކޯޕަރޭޝަންގެ  މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ

  މައްސަލަ.އެޕްރައިސަލްގެ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

 އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމ 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައެއް ބައިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުރުމާއެކު އެ  ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ފޯމުތަކުގައިގޯއްޗަށް އެދުނު 
ކަމަށާއި، އިތުރު އެއްވެސް  ފުރުޞަތު ދިނ  ފޯމުގައި ފުރިހަމަނުކޮށް ހުރި ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަރާތްތަކަށް

މަށް ފުރުޞަތު ދ ފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، ފޯމު ފުރިހަމަކުރަން ބަދަލުކުރު ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައި އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް
ބަދަލުނުގެނެވޭނެކަމަށް އެފަރާތްތަކަށް  ދިންއިރު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ފުރުޞަތު

 އޭނާއަށް ދަރިއަކު ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުންއަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި، 
ލިބިފައިވަނ  ފޯމު  ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވުމާއި، އޭނާއަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިނުވާކަމަށް

އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުން  މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވ ފަހުންކަން 8ހުށަހެޅިތާ 
 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ މ ހުންގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އައިސްފައިވާ އުނިއިތުރު ބަލާނ  ދި އެނގެން އޮތުމާއި، ގޯއްޗަށް އެ

 ގެ" މ ހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލް  ގޯއްޗަށް އެދޭ " އެމ ހަކު ފޯމު ހުށަހަޅާ މ ލާދ  ތާރ ޚާ ހަމައަށް ކަމަށް
ޕޮއިންޓެއް  އިން އެއްވެސްދަރިންގެ ބަ އޭނާއަށް، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު" އިތުރު މަޢުލޫމާތު"

ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް  5ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި، އެ ބަޔަށް ކުރިން ދ ފައިވާ 
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނުލިބޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ ( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އެރަށު ރައްޔިތެއް  ށ.މިލަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން
 މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލު ފޯމުގައިވާ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަހުން 

މަތިން އެ މަޢުލޫމާތުތައް  އައިސްފައިވާތ  ރަށު ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ
ހުރިކަމަށް ބުނެ ފޯމު ބާޠިލް  އިޞްލާޙުކުރުމުން ފޯމުގައި ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު

  މައްސަލަ.ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
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ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް  މި ޝަކުވާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މައްސަލައިގައި 
ބަންޑާރަނާއިބު  ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ބަންޑާރަނާއިބުގެ ލަފައަކަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތ ، އެ

ށް ހައުސިންގ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަ ދެއްވާ ލަފައަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ

ގޭގެ  ލިބިފައިވާ ބަޔާ އިންވެގެން އެމައްޗަންގޮޅ  ގެއަކުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް 
 ވިއްކުމަށް އަކަފޫޓުގެ ބިން  249.75އިރު ދެކުނު ކަންމައްޗަށް ވާގޮތަށް އޮތް 
 2018ބަރު އޮކްޓޫ 18ނާ ކުރުމާގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގއިން އިޢުލާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިންސާފުވެރި ފަރާތަކ   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދ ފައިވާތ އާއި، އެ ބިން ވިއްކުމަށް އެންމެ މިނިސްޓްރ  މި
ނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި، އެކަމަކ  އުނދަގޫ ކަމެއްކަމަށް ފެންނަނަމަ އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް  ކޮބައިކަން ކަ

 އެދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ން އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށްގެންގޮސްދިނުން  ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް
 2008/13ކަމަކަށްނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިކަމަށް ވަތ ، މިކަމަކ  ވަކިގޮތަކަށް އަދި ނިމިފައިވާ

މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލައަކ   އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އެކަމަށް އެދި އެ މިނިސްޓްރ އަށް ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާނެ  ގައި
އަކ  އޭނާކަމަށާއި، މިނިސްޓްރ ން ކުރި އިޢުލާނުގައިވާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު 

މި  އިސްކަންލިބޭ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ
އެ ބިންކޮޅު  ށްއައުޞޫލާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރ ން އޭނާގެ އެއްބަފާ ބޭބެ 

  މައްސަލަ.ވިއްކާލާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ 

ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ވަޒ ފާއަށް  ލ.މާވަށު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އޮފ ހުގެ ސ ނިއަރ އޮފިސަރެއްގެ 
ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ  2017އޮކްޓޫބަރު  10ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން  ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ފެނަކަ

 އޭނާ ކަމަށްވާތ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވާތ އާއި، އެ ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވަނ  ހަމައެކަނި
މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާއިރު، އޭނާއަކ  އެއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ވަޒ ފާއަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ލ.މާވަށު ބްރާންޗުގެ ސ ނިއަރ އޮފިސަރެއްގެ
 ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށާއި، ކުރިން އެރަށު މ ހަކު 

  ހޮވިފައިނުވާތ  ފެނަކަ ކައުންސިލަރަކަށް އުޅުމަށްފަހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް
 ކޯޕަރޭޝަން އޮފ ހުގެ ވަޒ ފާއަށް އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އިޢުލާނުކުރުމެއް އަދި
 އިންޓަރވިއުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމަށާއި، އޭނާއަކ  އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ 

 އަކ  ކުރ  ސަރުކާރުގައި ޕ .ޕ .އެމްގައި އިސްރޯލެއްއޭނާމ ހެއް ނޫންކަމަށާއި، 
 އަދާކުރި ފަރާތަކަށްވާތ  ކައުންސިލަރަކަށް ނުހޮވުމުން ސިޔާސ  ނުފޫޒުން އޭނާ އެ

   މައްސަލަ. ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ކަމަށް ބުނާވަޒ ފާއަށް
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އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ނ.މިލަދޫ ބްރާންޗަށް އެޑްމިން
އެކަނި ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ފަރާތްޖައްސާފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެ ވަޒ ފާއަށް ހަމަ ވަޒ ފާއަށް އެދި

ބުނެފައިވިޔަސް،  ވަޒ ފާއަށް އިތުރު މ ހަކު އެދުނުކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ އާއި އެ ލިމިޓެޑުން
ކުރުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދ ފައިވާ ސާފު  އެއ  ކާކުކަމެއް ޝަކުވާގައި ބުނެފައެއް ނުވާތ އާއި އެކަން

ނޑާލާފައިވާކަމަށް ދިރާގުން މަޢުލޫމާތު  ފޯނު ނަންބަރާ ގުޅުމުން، ދޭތ ، އެ  އެ ނަންބަރުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތ ގޮތުން ކަ
ހެކިންނާއެކު ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅިކަން ދަންނާނެ  ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ދެވަނަ މ ހާގެ މަޢުލޫމާތާއި އެމ ހާ

މަޖިލިސްގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނ.މިލަދޫ ބުރާންޗުން ފާއިތުވި ރައްޔިތުންގެ
އޮފިސަރެއް  އިންތިޚާބުގެ ކުރިން )ވަކި ތާރ ޚެއް ނޭނގޭ( އެ ބްރާންޗަށް އެޑްމިން

ވަކި  ނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޮވުމުގައިބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާ
  މައްސަލަ.ބުނާ ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޤާނޫނު ، ހުށަހަޅައިފިނަމަ މައްސަލަ ބަލައިދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދ  އަލުން މައްސަލަ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަން ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  މި

ބޭނުންވެގެން ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނުގައި އެ މަޤާމުގެ  ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރަކު 
ހުށަހަޅާފައިވާ  މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބުނެ ފަރާތް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ޝަރުޠު 

ނޫންކަމަށް އިންޓަވިއު ޕެނެލުން ނިންމާފައިވާކަން  ސެޓްފިކެޓަކ ، އިޢުލާނުގައި ބުނާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ސެޓްފިކެޓެއް
މެންބަރުން  3އެ ޔައުމިއްޔާގައި އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ  ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮތުމާއި، އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ 

މ ހުންގެ  3ފެންނަކަމަށާއި، މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  ސޮއިކޮށްފައިވާތ  އެ ނިންމުމަކ  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް
ން ހަމަޖައްސަ ހަމަޖައްސާފައިވަނ  މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވި ފަރާތްކަމަށާއި މަޤާމަށް ތެރެއިން މި މަޤާމަށް

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް އެފަރާތަށް މާކްސް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، މާކްސް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް  ކަ
 ފަރާތުން މި މައްސަލަ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، މިކަން ނުފެންނަކަމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

މައްސަލަ ސިވިލް ސާރވިސް  ވާބުދ ފައިވާކަމަށާއި އަދި އޭނާ މިހިނގާފައިވާގޮތް ސާފުކޮށްދ  އޭނާއަށް ޖަ
އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ނެތްކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުންވެސް  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން މިކަމުގައި ފިޔަވަޅު

 ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތ ، އިތުރު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް ސިވިލް  ޖަވާބުދ ފައިކަމަށް އޭނާ
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު އަންގައި،  ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މިކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް މައްސަލައަކ   މ އެވެ.މައްސަލަ ނިން ކަމަށް ކަ

މ ހަކު ހޯދުމަށް  ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ  ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި
ފައިވާ ފަރާތް ނޫން ނިންމާ މަޤާމަށް އެންމެ އެކަށޭނަކަމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލުން
ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް  އެހެން ފަރާތަކަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 

  މައްސަލަ.ބުނާ
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ގެ  27ލ.ފޮނަދޫގައި ކުއްޔަށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
ކުރިން  ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ފޮނަދޫގެ ރައްޔިތަކަށް ގެ ލިބި މިލްކުވެއްޖެނަމަ އެ މ ހަކަށް )ހައުސިންގ ޔުނިޓް(

 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 2018
 ގެ  27އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ލ.ފޮނަދޫގައި ކުއްޔަށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރަށެއްގެ މ ހަކަށް ގެއެއް ލިބި މިލްކުވިޔަސް  ލިބިފައިވާ ބިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ އަތޮޅުގެ އެހެން
އެދޭ  ށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް، އެކަމަށް ލިބިފައިވާ ބިން ދޫކުރަން ނުޖެހޭކަމަ އެ މ ހެއްގެ އުފަން ރަށުން 

ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ،  ކޮންމެ މ ހަކުވެސް، އެމ ހަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ
 އެއްބަސްވާންޖެހޭނެކަމަށް، އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހައްދުންމަތ  އަތޮޅު  އެތަނެއް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލަން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައިކަ
 ޝަރުޠުތަކުގައިވާގޮތުން، އެކަމަށް އެދޭ މ ހާގެ އަނބިމ ހާ ނުވަތަ ފިރިމ ހާގެ ނަމަވެސް، އެ އިޢުލާނުގައިވާ

އެއްބަސްވާންޖެހެނ  އެތަނަކ  ލ.ފޮނަދޫގައި އޮތް  ލަންނަމުގައި ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އޮތްނަމަ، ދޫކޮށް 
ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް  ބޯހިޔާވަހިކަމަކަށް ވާނަމަކަމަށާއި، މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ، ގޯއްޗަކަށް ނުވަތަ

އްގެ ރަށެއްގައި އޮންނަނ  އެފަރާތަކ  އެހެން ރަށެ އެދޭ މ ހާގެ އަނބިމ ހާ ނުވަތަ ފިރިމ ހާގެ ގޯއްޗެއް އެހެން 
ލިބިދިނުމަށްޓަކައި  ކަމަށްވެފައި، އެފަރާތުގެ ފިރިމ ހާ ނުވަތަ އަނބިމ ހާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ރަށްވެއްސަކަށްވާތ 

މައިންބަފައިންގެ ރަށުގައި އެފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތް ގޯތި  އެފަރާތުގެ ރަށްވެހިކަން އޮތް ރަށުގައި ނުވަތަ އެފަރާތުގެ
ދާންޖެހުމުން، އަމިއްލަ  އްގެ ފަހުން ޢާއިލާ ރޫޅިގެން އެނބުރި ކުރިން އުޅުނު ރަށަށް އަހަރުތަކެ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު،

ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން އެނގިފައިވާތ އާއި މި  ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތި ބިކަވާންޖެހޭ ޙާލަތްތައް އެފަދަ 
ބުރައަކަށްވާނެތ  ކަމަށާއި، އަދި  ނަމަ އިތުރުއަންހެނަކަށްވެ ކުދިން ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި އެއ 

މ ހާގެ ފިރިމ ހާ ނުވަތަ އަނބިމ ހާގެ އެރަށުގައި އެހެން  ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ
ނޑަކަށް ނުވަތަ އެހެން  ބަފަޔަކަށް ދަރިން ތިބެ، މިހާރު އިނދެގެން އުޅޭ ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ނުވަތަ  ބަ

ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ރަށުގައި އޮތް ގޯތި  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތުގެ އުފަން ރަށުގައި ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް 
 ޝަރުޠުކުރުމުން އެފަރާތުގެ ދަރިންނާއި ޢާއިލާއަށް ނިކަމެތިކަން ދިމާވެ، ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޫކޮށްލުމަށް 

 ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ގ މިނިސްޓްރ ންއިޖްތިމާޢ  އިތުރު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާތ  ކަމަށް ހައުސިން
ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރެވޭ ރަށުގައި  ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މ ހާގެ އަނބިމ ހާ ނުވަތަ ފިރިމ ހާއަށް، ނަމަވެސް

 ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ފޮނަދޫގެ ރައްޔިތަކަށް ގެ ލިބި މިލްކުވެއްޖެނަމަ އެ މ ހަކަށް 
 ން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ކުރިން ލިބިފައިވާ ބި

ލިބިފައިވާ  ރަށެއްގެ މ ހަކަށް ގެއެއް ލިބި މިލްކުވިޔަސް އެ މ ހެއްގެ އުފަން ރަށުން
  މައްސަލަ.ބިން ދޫކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ބުނާ



 

490 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނުވަތަ އޮތްނަމަ ދޫކޮށްލުމަށް ޝަރުޠު ކުރެވިފައިވަނ  އެރަށުން ދޫކުރެވޭ  ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތުން
މަދުވުމާއި، ޢާއިލާގެ  ންގ ޔުނިޓްގެ އަދަދު އެކަމަށް ބޭނުންވާ މ ހުންގެ އަދަދަށްވުރެ ނިސްބަތުންހައުސި

ނޑައެޅުމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ތަނަވަސްކަމަށް ބެލިގެން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ ފަރާތް ކަ
، މިގޮތަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ން ބުނެފައިވާކަމަށާއި ބޭނުމުގައި ކަމަށްވެސް،

ޔުނިޓް  ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މ ހާގެ އަނބިމ ހާ ނުވަތަ ފިރިމ ހާގެ ނަމުގައި ހައުސިންގ ބުނެފައިވާއިރު،
ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ޢާއިލާ ރޫޅުމުން ހައުސިންގ ޔުނިޓް  ދޫކުރެވޭ ރަށުގައި އޮންނަ ގޯތި ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަން

 މ ހުންނަށްވެސް، ހަމަ އެގޮތްތައް ދިމާވެ، ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބުނު މ ހާގެ ކުރ ގެ  ށުގެދޫކުރެވޭ ރަށްރަ
ޙާލުގައި އުޅެންޖެހުމަކ   އަނބިމ ހާ ނުވަތަ ކުރ ގެ ފިރިމ ހާ ދަރިން ގޮވައިގެން ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތި ބިކަ 

 އެކަށ ގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ފެންކަމަށާއި،
ނަމުގައި އެހެން ރަށްރަށުގައި   އެދޭ މ ހާގެ އަނބިމ ހާ ނުވަތަ ފިރިމ ހާގެ އެހެންކަމުން، ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް 

ޝަރުޠުނުކޮށް، ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ މ ހާގެ އަނބިމ ހާ  އޮންނަ ގޯތި ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޫކޮށްލަން
ދޫކޮށްލުމަށް  ޔާވަހިކަންނަމުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރެވޭ ރަށުގައި އޮންނަ ގޯތި ނުވަތަ ބޯހި ނުވަތަ ފިރިމ ހާގެ

މިކަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގެ ސަމާލުކަމަށް  ޝަރުޠުކުރުމަކ  ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށާއި،
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެ މައްސަލަ ގެނެސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ން   ޝަރުޠުތައް ކަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަންގައި،ފަރާތަށް   ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިޝަރ ޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި، މިކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 

 މ އެވެ.ނިން

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ވިއްކައިދޭނެ  ތައްޔާރުކޮށް ޔުނިފޯމު އެކްޓިވިޓ   ސްކޫލުގެ އިސްކަންދަރު  .1
 960/-ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ   އެއް ފަރާތުން ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ

ވިއްކުމަށް  އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެކްޓިވިޓ  ޔުނިފޯމު ތައްޔާރުކޮށް،
 ބުނާ  ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް

488 



 

491 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅަން އޮތ   ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް، މި ބ ލަމާ)
)ސާދަ(  14)ހަތެއް( ސައިޒަށް }ޖުމުލަ  7އަތްދިގު ޔުނ ފޯމުގެ  )ހަތެއް( ސައިޒާއި 7ގެ އަތްކުރު ޔުނ ފޯމު 
ހުށަހަޅާފައިވަނ   ން އަގުއިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތު ސައިޒަކުން އެކަތ ގެ އަގުކަމަށްވެފައި، ސައިޒަށް{ ކޮންމެ

XXXL  ެއެފަރާތުން ށްވާއިރު،އަގެއްކަމަށް ކަމަ ސައިޒަކަށް އެއްކޮށް އެއް  2ސައިޒް ފިޔަވައި ކޮންމ 
ބަދަލުގައި  އެތ ގެ އަގުގެ 2ސައިޒަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2އަގުގެ ޖުމުލަ ހެދުމުގައި ކޮންމެ  ހުށަހަޅާފައިވާ

އައިޓަމުގެ  14ހެދުމުން އެފަރާތުގެ ޖުމުލައަގުގައި  ހިމަނާފައިވަނ  އެކަތ ގެ އަގެވެ. އެގޮތަށް އެފަރާތުގެ ޖުމުލައަގު
ހުރިހާ ސައިޒަކަށް )ކޮންމެ  އެފަރާތުން އައިޓަމުގެ އަގެވެ. އެހެންކަމުން، 8މެނިފައިވަނ  ހި އަގުގެ ބަދަލުގައި 

 1,665/-އަގުތަކަށް ބަލައިގެން ހިސާބުކުރުމުން ޖުމުލަ އަގަކަށް ވަނ   ސައިޒަކުން އެއްޗަކަށް( ހުށަހަޅާފައިވާ
 ބުނެފައިވަނ ، ންދަރު ސްކޫލުން ހަސަތޭކަ ފަންސަހައްޓި( ރުފިޔާއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އިސްކަ )އެއްހާސް
ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ކަމަށް ބެލިފައިވަނ  ) 960/-ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ   އެފަރާތުން

 އޮޅުމަކުންކަމަށާއި،
)އެއްސަތޭކަ(  100/-އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނ   ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު،އެފަރާތުން  .2

 އެއްސަތޭކަ ސާޅ ސް( ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ހުރި ރޭޓްތަކެކެވެ. އެފަރާތުން) 140/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 
އެފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވ ނަމަވެސް  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ ހެޔޮކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް

 ކުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،ފަރާތަ  4ރޭޓްތަކަށްވުރެ އަގުހެޔޮ ރޭޓްތަކެއް  އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
 95/-އަށްޑިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ) 85/-ހުށަހަޅާފައިވަނ  ޖ .އެސް.ޓ  ހިމަނައިގެން ދެފަރާތަކުން 

އައިޓަމަށް  14  އެއް ފަރާތުން ހުރި ރޭޓްތަކެކެވެ. މި ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން )ނުވަދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާއާ ހަމައަށް 
)އެއްހާސް  1,260/-ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގަކ  )ޖ .އެސް.ޓ އާއެކު(  މަކުން އެއްޗަކަށް()ކޮންމެ އައިޓަ

ކޮންމެ އައިޓަމަކުން އެއްޗަކަށް( ) އައިޓަމަށް 14 އަނެއް ފަރާތުން ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާއެވެ. ދުއިސައްތަ
 އްތަ ފަންސަތިރ ސް( ރުފިޔާއެވެ. މި )އެއްހާސް ދުއިސަ 1,235/-ޖ .އެސް.ޓ އާއެކު( ) ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގަކ 

 މައްސަލަ.
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)އަށްޑިހަފަސްރުފިޔާ  01/85ހިމަނައިގެން  ހުށަހަޅާފައިވަނ  ޖ .އެސް.ޓ އެހެން ފަރާތަކުން  ދެފަރާތުގެ އިތުރުން،
އެއްސަތޭކަރުފިޔާ ހަލާރި( އާ ހަމައަށް ހުރި ރޭޓްތަކެކެވެ. އެފަރާތުން ހުރިހާ ) 06/100އެއްލާރި( އިން ފެށިގެން 

 53/1,295ޖ .އެސް.ޓ އާއެކު( ) ށް )ކޮންމެ އައިޓަމަކުން އެއްޗަކަށް( ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގަކ  އައިޓަމަ 14
އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނ   ވަނަ ފަރާތުން 4 ލާރި( އެވެ. )އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަފަސް ރުފިޔާ ތޭވަންނަ

ރުފިޔާއާ  )އެއްސަތޭކަ ވިހި( 120/-ން )އަށްޑިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާއިން ފެށިގެ  85/-ނުހިމަނައި  ޖ .އެސް.ޓ 
ނުވަދިހަރުފިޔާ ދިހަލާރި( އިން ފެށިގެން ) 10/90ހަމައަށް ހުރި ރޭޓްތަކެކެވެ. އެއ ، ޖ .އެސް.ޓ  ހިމަނައިގެން 

 14ވިހިލާރި( އާ ހަމައަށް ހުރި ރޭޓްތަކެކެވެ. އެފަރާތުން ހުރިހާ  )އެއްސަތޭކަ ހަތާވ ސް ރުފިޔާ 20/127
 10/1,521ޖ .އެސް.ޓ އާއެކު( ) އައިޓަމަކުން އެއްޗަކަށް( ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގަކ ކޮންމެ ) އައިޓަމަށް

 ހުށަހެޅި އަގުގެ ޖުމުލަ ކަމުގައި ވަނަ ފަރާތުން 4 އެވެ. )އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ އެކާވ ސް ރުފިޔާ ދިހަލާރި(
ހަތްދިހަހަތްރުފިޔާ ތިރ ސްލާރި(  )އެއްހާސް ދުއިސައްތަ 1,277/30 އެފަރާތުން ޖަހާފައިވަނ  )ޖ .އެސް.ޓ އާއެކު(
 XXXLހުށަހެޅި އަގުގެ ޖުމުލަ ހެދުމުގައި އަތްކުރު ޔުނ ފޯމުގެ  އެވެ. އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނ  އެފަރާތުން

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސައިޒްގެ އަގު ނުހިމަނައި އަގު ހަދާފައިވާތ ކަން XXLއަތްދިގު ޔުނ ފޯމުގެ  ސައިޒްގެ އަގާއި
ބަލައިގެން، ހުރިހާ ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގުތަކަށް މި މަސައްކަތަށް އަގު .3

ށްވުރެ އެފަރާތަ ވަނައެވެ. 5އިވެލުއޭޝަނުން ލިބެނ   ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ހިމަނައިގެން އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުން
  ފަރާތެވެ. 4ރެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި އެފަރާތަށްވު ފަރާތަކ  4މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ 

 ގައާއި" ބ ލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް" ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނ   އެހެން ފަރާތަކުން އިއެފަރާތާ .4
އަގު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންވާނ   ބ ލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން،

ގޮތަށް )ޖ .އެސް.ޓ  ހިމަނައިގެން( ކަމަށާއި، އަދި ހުރިހާ ވަކިން އެނގޭ  ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިއްކާނެ އަގު ސައިޒްތައް
ވަނަ ނަންބަރުގައި  8ގެ " ބ ލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް " ޖުމުލައަގު އެނގެން އޮންނަންވާނެކަމަށް ސައިޒެއްގެ

ނެތުމާއި، ދެފަރާތުން އަގު ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ޖުމުލައަގު އެ
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ބަޔާންކުރަން  ވަނަ ނަންބަރުގައި އަގުތައް  3ގެ " ބ ލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް " ގައިވާ 2 ބ ލަންފޮތުގެ ޖަދުވަލު
ބައެއް ބައިތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުމާ މި ކަންކަން  އޮތްގޮތަށް އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއި، އެ ނަންބަރުގެ

" ފޯމް ބ ލަން ހުށަހަޅާ " ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން، 16.1.1އާއި  16.1ފޮތުގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބ ލަން
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަކ   މިދެފަރާތުން ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ، އެ ބިޑެއް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން،

 އަގު ހުށަހެޅިއިރު، ފަރާތުން  2ން އެހެން މި ދެފަރާތުގެ އިތުރު  ޑިސްކޮލިފައިކުރަންޖެހޭ ބިޑްތަކެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ.
ޖ .އެސް.ޓ  ހިމަނައިގެން ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް 8ގެ " މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް  ބ ލަމާގުޅޭ"

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ ( އެ ދެފަރާތުގެ ބިޑްވެސް  ކޮންމެ އައިޓަމެއް ވިއްކާނެ އަގު ވަކިން
 އެވެ.ފެނެ  ޑިސްކޮލިފައިކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

" އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް" މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގުތައް .5
ޗެކްނުކޮށްކަން  ލިސްޓުގައާއި އިވެލުއޭޝަން ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވަނ  އެ އަގުތައް ރަނގަޅުތޯ ލައްވައި ސޮއިކުރުވި

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް އެ ލިޔުންތަކުގައި  ން ފަރާތު 4 އިސްވެ ދެންނެވުނު  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން،
އަގުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ކުރިން  ފުރަތަމަ ދެފަރާތުގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޖަހާފައިހުރ  ރަނގަޅަށް ނޫންކަން

ވަނ  ޖ .އެސް.ޓ  ނަގާފައި  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް އެ ލިޔުންތަކަށް  އަނެއް ދެފަރާތުން  އެވަނ  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 ނުހިމަނައެވެ.

ލިިބފައިވާ ފަރާތަްށ މަސައްކަތް  މި ބ ލަމުގެ އިވެލުއޭަޝން ރިޕޯުޓގައި ދެވަނައަށް އެންމެަމތިން ޮޕއިންޓް
ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ބ ލަްނތައް އިެވލުއޭްޓ  ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް

އިޢުލާނުގަިއ އެ  ބ ލަްނފޮުތގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިން ކަރުދާހުގައި ނުވަތަބަލަންވާނ   ކުރުމުގައި
އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެނޫން ޮގތެއް ނުވަތަ  ބ ލަމެއް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ުބނެަފއިވާ ގޮތާއި ކްރައިޓ ރިއާއާ

 އުަލތުގެ މާލިްއޔަތުގެއިެވލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންޮކށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ދަ ކްރައިޓ ރިއާއެއް ބ ލަންތައް
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ދ ގެްނ ބ ލަމެްއ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު، ޕޮއިންޓް 10.45ގަވާއިދުގެ 
އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް  އިވެލުއޭޓްކުރާނަމަ އެންމެމަތިްނ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތް ފިޔަވައި

  ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮަތށް ިބޑްތަްއ  ލުކުރަންެޖހޭ ިބޑް ބާޠިލުކޮްށ، ބ ލަންފޮތުގައި އެހެންކަމުން، ބާޠި

 ެއންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ިލބޭ ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި، އަލުން އިވެލުއޭޓް ކޮށްގެން
ކްކޮށްގެން އެަކންކަން ޗެ ބ ލަމާގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުރާިއރު ޗެކްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅަށް

ޤާނޫނު ނަންަބުރ ދަންނަވައި، އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި  ނިންމުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުްނނަށް އެންގުމަށް
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކަ

ފިޠުރުޒަކާތާއި މުދަލުޒަކާތް  ވަނަ އަހަރުގެ  1440އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މިނިސްޓްރ  އޮފް  .1
އަލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ފަޤ ރުންގެ  ބެހުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަޤ ރުންގެ ދަފުތަރު 

ފޯމުގައިވާ  ފަރާތެއްގެ ހަޅާފައިވާހިމަނައިދިނުން އެދި ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޯމު ހުށަ ދަފުތަރުގައި
ފައިސާ ވ.ފުލިދޫ  ބެލުމެއްނެތި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމެއް ނެތި އޭނާއަށް ފިޠުރުޒަކާތުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް

އޭނާއަކ  މިދުވަސްވަރު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދައިދ ފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
 )އަށްހާސް( ރުފިޔާއަށް ފުލިދޫގެ  8,000/-އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަހަކު  އޭނާއާ ދެމެދު ވެފައިވާއިދާރާއާއި 

ފިރިމ ހާއަކ  ފުލިދޫގައި އަލަށް  ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ މ ހެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ 
ކަތް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ އަދި ކުނިކޮށ ގެ މަސައް ޢިމާރާތްކޮށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ

ކަމަށާއި، މ ގެ އިތުރަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތު ގްރޫޕެއް ހަދައިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މ ހެއް ރަށުގައި

ދޫކުރުމުގައި  ވަނަ އަހަރު ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ފިޠުރު ޒަކާތް 1440
ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި  ކައުންސިލްގެ ރައ ސާއި ނައިބުރައ ސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު

 ނާ މައްސަލަ.ބު  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާ ކަމަށް
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ންމެ މަހަކު ބަލަމުންގެންދާތ  ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮ ގެ އެހެން ބަފައެއްގެ ދަރިއަކު އޭނާއޭނާ
ގުޅިގެން ފުލިދޫ  ފައިސާ ލިބެމުންދާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް މިކަމާ އޭނާއަށް

ހޯދުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ފޯމުތަްއ  ކައުންސިލްގް އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނ ، ޒަކާތުގެ ފައިސާ
 ށް ފޮނުވާލާފައި ކަމަށާއި، ފިޠުރުޒަކާތް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތައްއިސްލާމިކް އެފެއާޒަ ވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް

ނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އޭނާނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން ކު ކަ
އި ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގެ އަގެއް ކަމުގަ ގެ ނިޔަލަށް 2019ޖުލައި  31އިން  2019އެޕްރ ލް  12

 އަށްހާސް( ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެއ  މަހަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގުކަމެއް ނުވަތަ ) 8,000/-އެއްބަސްވުމުގައިވަނ  
ނެތްކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް އޭނާާއ  މުޅި މުއްދަތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގުކަމެއް އެއްބަސްވުމުން އެނގޭކަށް

ނޑު ތަކެތި މުވައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އޭނާ އަމިއްލައަށް  ޒަފުން ހޯދައިގެން ނާއި، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މައިގަ
މާއްދާ( އެއްބަސްވުމުން  ވަނަ 10އަމިއްލައަށް ހޯދައިގެން އެ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށްކަން )އެއްބަސްވުމުގެ  އޭނާ

( ރުފިޔާއިން )އަށްހާސް  8,000/-ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު މަހަކު  އެނގެން އޮތުމާއި، އެ ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ
ނޑައި  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ  މާބޮޑު އެއްޗެއް އޮންނާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭތ  ފިޠުރުޒަކާތުގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކަ

އޭނާ މ ހެއްގެ ފައިސާއާ ޙަވާލުވެފައިވަނ   4ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން  މ ހަކަށް 5ގޮތުން އެ ފައިސާ ދ ފައިވަނ  
ފިޔާ )ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ އަށުވަންނަ ރުފިޔާ ސަޔާނަވައި ރު  7158/78  ފައިވަނ  ކަމަށާއި ކޮންމެ މ ހަކަށް ދ  

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް  ކަމަށްވާތ  މި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްތޯ ބަލައި، ލާރި(
ޤާނޫނު ނަންބަރު ފޮނުވައި އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް މި މައްސަލަ  އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް

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

 އެވެ.ނިންމ 
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ގައި ކުރި  2019މާރިޗު  14ދިނުމަށް  ކުއްޔަށްމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ  .2
އަމިއްލަ  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެންމެބޮޑު ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާފައިވަނ   ފަރާތަކުން ބިޑް 6އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ކުލ ގެ އިތުރަށް ން ކަމަށް ވިޔަސް ބިޑްކުންފުންޏަކު
" އެމް.ޕ .އެލް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޑިސްކައުންޓް" އާއި،" ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓ " އާއި" އެކްސްޕ ރިއަންސް"

 2ށް އިވެލުއޭޝަނުގައި ލިބިފައިވަނ  އެކުންފުންޏަ ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތ ، މި ބައިތަކަށް 
 ވަނަ ލިބިފައިވަނ   1ތަށް އެފަރާ ކަމަށާއިއެހެން ކުންފުންޏަކަށް ވަނަ ލިބިފައިވަނ  1 ވަނަކަމަށާއި،

ށްވުރެ މަތިން އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުންޏަ ގެ ބައިން" ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓ  " އާއި" އެކްސްޕ ރިއަންސް"
ވަނަ  1" ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ޕޮއިންޓް ލިބިގެންކަމަށާއި، ބިޑް

 ޤާނޫނު ނަންބަރު ތ ، ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެކަމަކަށް ނުފެންނާ  ރެ މަތިން އެހެންށްވުލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13

ށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައެއްކަމަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 
  ންމ އެވެ.ނި

ހޯދުމަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތެއް 
މަތިން އަގު  ހުޅުވާލި ބިޑާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެންމެ 

  މައްސަލަ.ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޫންކަމަށް ބުނާ
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ވަނަ  2019ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ދަށުން  ޓ ބ  ނައްތާލުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާދިވެހިރާއްޖެއިން  .3
 ހަމަޖެހިފައިވާ ޓ ބ  ސްކްރ ނިންގތަކަކ ، ކުޅުގައި ޖަރާސ މް ހުރި މ ހަކު ފެނުމުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް 

ންގެ ސްކްރ ނިންގއާއި، އޮފިސަރު ކުރާ މާސް ސްކްރ ނިންގއާއި، ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދ ންނާއި ޕްރިޒަން
ހަމަޖައްސާފައިވާ ޓ ބ  ސްކްރ ނިންގ ކަމަށާއި، މ ގެ ތެރެއިން ކުޅުގައި  ހދ.އަތޮޅާއި ގދ.އަތޮޅުގައި ކުރުމަށް

ކުރެވިފައިވާ  ތަނެއްގައި 2ހުރި މ ހަކު ފެނުމުން ކުރާ މާސް ސްކްރ ނިންގ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް  ޖަރާސ މް
ސްކުރ ން ކުރެވެނ  މާލޭގައިނަމަ  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިތަނެއްގެ ސްކްރ ނިންގ  3ކަމަށާއި 

ކްލިނިކުން އަދި އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ އެރަށެއްގެ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ  އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ ރެސްޕިރޭޓަރ  މެޑިސިން
ގެންދާނ  ސ ދާ ހެލްތް  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު މާގިނަކަމަށްވާނަމަ އެކަން ކުރިޔަށް މަރުކަޒުން

ޓިއުބަކްލޯސިސް )ޓ ބ (  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ 2019ސަރުކާރުން 
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ  އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެ

 މަށް ބުނާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަ  ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޖަލުގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަމަށާއި، ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ ގެ ނޭޝަނަލް ޓ ބ  ޕްރޮގްރާމުން
ޕްރޮގްރާމުން ނިންމާފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އިގްރާގެ  ސްކްރ ނިންގގައި އިގްރާ ބޭނުންކުރުމަށް ޓ ބ 

ކަމަށްވާތ  އެފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދިފައިވާ  އެންމެ ހޮސްޕިޓަލަކުން އިވަނ  ހދެމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފަ ޚިދުމަތް
ކޯޓޭޝަންތަކަށް ވަކި ގޮތެއް  މިއައި.ޖ .އެމް.އެޗްގައި މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތ   ކަމަށާއި، ނަމަވެސް

 ރުމަށް ޓ ބ  ޕްރޮގްރާމުން ކަމަށާއި، އިގްރާގެ ވަކި މެތޮޑެއް ބޭނުންކު ނުނިންމައި މަޑުޖައްސާލެވިފައިވާ
ނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، މި ވަގުތަށް ނިންމާފައިވަނ  އައި.ޖ .އެމް.އެޗުން ދޭން ފަށާ ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކުރާ  ކަ

 100މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ  ގޮތަށް ކަމަށާއި، މި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް
ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނ  ފަށާފައި  ތެރެއިން ހދ.އަތޮޅާއި ގދ.އަތޮޅުގައި ޓ ބ  ސްކްރ ންކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދުވަހުގެ

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯގެ އެހ ގައި ެއ  ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޓ ބ  ދެނެގަތުމުގެ ޚިދުމަތް

އިންފެކްޝަން  ައިދ ލޭަޓްންޓ ީޓބީ ، ޖ ން އެކްސްޕާޓް މެޝިން ވަނ  ބެހެއްޓިފައި ކަމަށާއި ދެއަތޮޅުގައި
ބޮޑު ގްރޫޕްތައް ވަނ  ސްކްރ ންކުރަން ފެށިފައި  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެ ދެއަތޮޅުގައި ޓ ބ  ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު

ބޭނުންވާ ކޮންސިއުމަބަލްސް )މާންޓޮކްސް އާއި ސިރިންޖް( ގަންނަނ  މިނިސްޓްރ   ކަމަށާއި، މި ސްކްރ ނިންގއަށް
ކަމަށާއި، މި ސްކްރ ން   އެސް.ޓ .އޯއާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން އެސް.ޓ .އޯއިންހެލްތާއި އޮފް

ހުރިހާ ތަންތަނުގެ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްތެރިން ކަމަށާއި، ިމ  ކުރުމުގައި ބައިވެރިވަނ  އެ ދެއަތޮޅުގެ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ
ކުރިޔަށް  ގެން ހުރިހާ އަތޮޅުތަކުގައިވެސް ސްކްރ ނިންގދަށުން އެކި އަހަރުތަކަށް ބަހާލައި ފެށިފައިވާ ސްކްރ ނިންގެ

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ ން މަޢުލޫމާތު  ގެންދިޔުމަށް ނޭޝަނަލް ޓ ބ  ޕްރޮގްރާމުން ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން  ޙަވާލުކޮށްގެން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިހާތަނަށް ރާވާފައިވާކަން ހެލްތް ދ ފައިވާތ ، އަމިއްލަ ފަރާތަކާ 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  އޭޖެންސ ން ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލައެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ނިންމ އެވެ. ށް ކަ
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ކަލައިދޫ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕ .އެލް( އިން ލ.އިސްދޫ / .4
ގައި  2019ޖަނަވަރ   28ބަސް އެޓެންޑެންޓުން ހޯދުމަށް  02ބަސް ޑްރައިވަރުންނާއި  2މަސައްކަތްތަކަށް 

 ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕ .އެލް( އިން ފޮނުވާފައިވާ މާކްސްގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
އޭގެތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް  މ ހުންކަމަށާއި، 4ޝ ޓުގައިވާގޮތުން ބަސް ޑްރައިވަރުގެ ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވަނ  

އި، ހިމެނޭކަމަށާ ފަރާތް ތެރޭގައި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  މ ހުންގެ 3މ ހުންކަމަށާއި، އެ  3ހާޒިރުވެފައިވަނ  
އިންޓަވިއުއަށްކަމަށާއި، ިމ  މ ހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ތަޖުރިބާއަށާއި ވަޒ ފާއަށް އެދުނު 

އާ ފަރާތާއި އޭނާވަނަ ލިބިފައިވާ  1ވަނަ ކަމަށާއި،  2ލިބިފައިވަނ  އެނާއަށް ދެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުން 
ވަނައަށް  1 ވަނަ ލިބުނު ފަރާތް 1އެއްވަރަކަށް ކަމަށާއި،  ނ ދެމ ހުންނަށް ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަ

ވަނަ ލިބުނު  1ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެންކަމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ހޮވިފައިވަނ  އިންޓަވިއުއިން
 ލިބުނު ފަރާތް ވަނަ  1ބުނެފައިވިޔަސް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތަޖުރިބާ މަދު މ ހެއްކަމަށް އޭނާއަށް  ފަރާތަކ 

ޑްރައިވަރަކަށް އުޅުނުކަމުގެ ލިޔުމެއް އޭނާ  މަސްދުވަހު  9އަހަރާއި  6ގައި އެއްޓެކްސ  ސަރވިސް
 5މަހާއި  4 ތަނެއްގައި 2 ޑްރައިވަރެއްގެ ވަޒ ފާގައި އުޅެފައިވަނ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، 
ވަޒ ފާއަށް އެދި  ވަޒ ފާގައި އުޅެފައިވާކަން  އޭނާ ން ތަނެއްގައި މަސްދުވަހު( ކަމާއި، އެހެ 9 މަސްދުވަހު )ޖުމުލަ 

ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން،  ހުށަހެޅި ފޯމުންވެސް އަދި ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގެން 
 ބަލާއިރު، އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވ ނަމަވެސް، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް މ ހުންނަށް  2ތަޖުރިބާއަށް 

 އޭނާމާމަދުންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި،  ވުރެ ވަނަ ފަރާތަށް 1އަށް ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭނ  އޭނާތަޖުރިބާގެ ބައިން 
، އެނގެން އޮތްއިރު ކަން އެ ފޯމުން 24.12.2018ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ބަލައިގެންފައިވާ ތާރ ޚަކ   ވަޒ ފާއަށް އެދި

 28އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމެއް ކަމާއި،  ން ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރިއެ ފޯމަކ  އެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހު
އިޢުލާނެއްކަން އެ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކ  އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ކޮށްފައިވާ  ގައި  2019ޖަނަވަރ  

ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން  އޭނާވަޒ ފާއަށް އެދި  އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތްއިރު، ފަހުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ

ހުންނަ އެ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕ .އެލް( އިން ލ. އިސްދޫގައި
 02ޑްރައިވަރުންނާއި  ބަސް 2ކުންފުނ ގެ ރ ޖަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  ގައި 2019ޖަނަވަރ   28އެޓެންޑެންޓުން ހޯދުމަށް ބަސް 
ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު  ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާދިނުމަށް މަސައްކަތް 

  މައްސަލަ.ކުރެވޭކަމަށް ބުނާ
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ފަހުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ފާހަގަކުރެވޭތ އާ ކުރ ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާއިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ނެތްކަންވެސް
 އަކ  ފަހުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ އޭނާބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާތ ،  ގަބޫލުކުރެވޭނެކަމަކަށް ފަހުގެ އިޢުލާނުގައި

  ދިފައިވާ މ ހެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށާއި،ވަޒ ފާއަށް އެ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕ .އެލް( އިން ލ.އިސްދޫ / ކަލައިދޫ ބަހުގެ

އެޓެންޑެންޓުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވިޔަސް،  ބަސް 02ބަސް ޑްރައިވަރުންނާއި  2މަސައްކަތްތަކަށް 
 ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްގޮތުގައި ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ   ސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުންމޯލްޑިވް

ކ އްވެގެންކަމެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  ކޮންމެ ވަޒ ފާއަކަށް އެންމެ މ ހެއް ކަމަށާއި އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ 
ން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަބަބު ވަޒ ފާއަށް އެދުނު އެނގޭކަށް ނެތުމު ލިމިޓެޑުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ގައި ދަންނަވައި، ސާފުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑު ފަރާތްތަކަށް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި ސަލައަކ މައް   މ އެވެ.މައްސަލަ ނިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 110ދޫނުކޮށްހުރި ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން  ހައުސިންގ 250ހއ.ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްދިން  .5
ނޑައަޅައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ  ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަ

ކޮށްފައިވަނ  ކުރިން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު، އެކަން ބެހޭގޮތުން މި
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަ ޖޫން  09ގުޅިގެން ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  މަށްވާތ ، އެކަމާ ކަ

ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ  އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އެކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ ގައި ކޮށްފައިވާ  2019
 2019ޖޫން  24ން އިޢުލާންކޮށްގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މި ކޮމިޝަނު  ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް އަލުން

އެންގުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިްނ  ގައި ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ޢާންމުކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ މ ހުންގެ ވަގުތ  ލިސްޓު  ޢުލާނާއި އެ އިޢުލާނާއެކުއި ކޮށްފައިވާ
ގައި ހއ.ދިއްދޫ  2019ޖުލައި  01ގެ ރައ ސް ސޮއިކޮށް އެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް  ބާޠިލުކޮށް

ބާޠިލްކޮށް އަލުން  ހއ.ދިއްދޫން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެންގިއިޢުލާނުކުރުމަށް އެންޓި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ކުރިން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލުކުރިކަމަށް ހއ.ދިއްދޫ
އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނިކޮށް ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ސޮއިކޮށް ޢާންމުކޮށް

އިޢުލާނު ފޮހެލައި،  އިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން އެ މެންބަރު ގެޒެޓުންނާއި އެ
މުރާޖަޢާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވަނ  ކައުންސިލްގައި  ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން 

  މައްސަލަ.ބުނާ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަޕްލޯޑްކޮށްފައި ވަނިކޮށް،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާން ގެޒެޓްކޮށް ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް 
 ރިމޫވްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އެ އިޢުލާން ގެޒެޓުން ނަގައި ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން

ކޮޕ އެއް )ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ބުނެ، އެ އިޢުލާނުގެ
ޔުނިޓްތައް  ގައި( ހައުސިންގ 2019ޖުލައި  01ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، ހަމަ އެ ތާރ ޚުގައި ) ޖަހާފައިވާ(

އަލުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން އެދި ހއ.ދިއްދޫ  ންދޫކުރުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމު
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، އެ ސިޓ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ ވެސް  ސިޓ އަކުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
މަޝްވަރާނުކޮށްކަމަށް ޝަކުވާގައި  ކަމަށާއި މި ސިޓ  ފޮނުވާފައިވަނ  ކައުންސިލްގައިކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ގެނެސްގެން ބެލިއިރު، މި  އެދުވަސްވަރު ބޭއްވި  ބުނެފައިވާތ ،
ޖުލައި  01 އާއި 2019ޖޫން  24ސިޓ  ފޮނުވި ތާރ ޚު ކަމުގައިވާ  އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފޮނުވި ކޮމިޝަނުން

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްިވ  2019ޖޫން  27އާ ދެމެދު ބާއްވާފައިވަނ  ކައުންސިލްގެ އެންމެ ޖަލްސާއެއް ) 2019
ކަމަށްވާއިރު، އެ ޖަލްސާގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ވަނަ ޖަލްސާ( 66ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަކުރެވޭތ އާއި، އަދި މި މައްސަލައާ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން އެ
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ގައިގުޅިގެން ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ

އެގޮތަށް  އޭނާއޮފ ހަށް ނުކުމެއުޅެނިކޮށް ކަމަށާއި،  ސޮއިކޮށްގެން ފޮނުވާފައިވަނ  ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ގަވާއިދުން 
ހުށަހެޅި  ކަމަށްވެސް ޝަކުވާ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ދެކޮޅުހެދުމުން  އެ ކަންތައް ކުރ 

ކަމެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލޯކަލް  ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާތ  މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު އި ފޮނުވަ ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ އަށް މި މައްސަލަ

ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއް 25ޤާނޫނު( ގެ 
   މ އެވެ.މައްސަލަ ނިން ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ނ.މާފަރު ސްކޫލުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅ ގެ ދަރިވަރުންނަށް  .6
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޝަކުވާ  ޅިގެންފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގު

ޕޮއިންޓަކ   10ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެފައި، އެ  ޕޮއިންޓް  10ބ ލަން ކާމިޔާބުވެފައިވަނ  މާލ  ޤާބިލުކަމަށް 
ސްކޫލަށް  ފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މާފަރު ކަމަށްވާތ  އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮ ޕޮއިންޓް 10ދޭންނުޖެހޭ 

ފަރާތަކުން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ  އެންގުމުން، ބ ލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
މިނިސްޓްރ   ކޯޓޭޝަން( އާއި ބޭންކް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމުގައި މާފަރު ސްކޫލުން) ކޮޕ އާއި އެސްޓިމޭޓް

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ޖެހޭނ  އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް  ޑިޔުކޭޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން، އެ ލިޔުންތައްއޮފް އެ
ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތ އާއި،  އިޢުލާންކުރުމަށްކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެންގިކަމަށް މާފަރު  އަލުން

 ވެސް އެ ލިޔުންތައް ޝަކުވަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް ލިޔުންތަކަކަށްވާއިރު،  އެ ލިޔުންތަކަކ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
ލިޔުމެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބ ލަން  ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތްކަމަށާއި މި ބުނެވުނު ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން

 އަދި އިވެލުއޭޝަނުގައި ޕޮއިންޓް މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި ވަނަ  16.1ލުކުރެވޭނެކަމަށް ބ ލަން ފޮތުގެ ބާޠި
އުނިކޮށްފިނަމަ، އެ ބ ލަން  ޕޮއިންޓް  10ށް މާލ  ޤާބިލުކަމަށް ދ ފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ދިނުމުގައި 

އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްވެސް  ކާމިޔާބު ވާނ  އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި، ވ މާ އެ
 2008/13 ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތ  ކަމަށްވުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޖެހޭފަރާތަކުން، ހުށަހަޅަން

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
 އެވެ.ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ނ.މާފަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް  ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އުޞޫލުތަކާ 

  މައްސަލަ.ބުނާ މަންފާވާގޮތަށް އެ ސްކޫލުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް

494 

ފަހަރެއްގައި  3ގެ ޕްރޮފައިލް ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  .7
އި އަދި ތ އާދ ފައިވާ ޑޭޓާބޭސްއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުންކަމަށް އެމިނިސްޓްރ ން މަޢުލޫމާތު  ގޮތަށް ދެވިފައިވަނ  3
ޕްރޮފައިލް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށާއި، ރަނގަޅު  ވިފައިވާގައި ދޫކުރެ  2019ޖުލައި  18އަދި  2019ޖުލައި  16

 ދުވަހުގެ ތާރ ޚުގައިވާ ޕްރޮފައިލް ކަމަށްވެސް އެމިނިސްޓްރ ން މަޢުލޫމާތު ވަނަ 2019ޖުލައި  25ޕްރޮފައިލްއަކ  

 ކުރެވިފައިވާ  މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރ 
މިނިސްޓްރ ގެ ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނ ޒް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  މެދު އެކާކުންފުންޏަ 

  ބުނާ ފަހަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކަމާއި ގެ ނަންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮފައިލްގައި ވަނ  2019ޖުލައި  25އި ތ އާދ ފައިވާ 
 2ކަމާއި ބޯޑުގެ ކޯރަމްއަކ  ފަރާތް  1ބޯޑުގައި ހިމެނެނ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އިތުރުން  އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ

ޖުލަިއ  20އަދި  2015ޖުލައި  07ފަރާތް ހިމެނޭ ކަމާއި އަދި  11 ކަމާއި ޝެއަރ ހޯލްޑަރުންގެ ގޮތުގައި
ގެ އެކުންފުނ  ރިޒޮލިއުޝަނާ އެއްގޮތަށް ރިޒޮލިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބޯޑު ގެ ބޯޑު  2015

ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބަދަލު ގެނެސްފައިނުވަނ  މިބައްދަލުވުންތަކަކ   ޙިއްޞާތަކަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް
މެމްބަރުންގެ ކޯރަމަކުން ފާސްކޮށްފައިވާ  2ގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެކުންފުނ  

ގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނާ  2015ޖުލައި  20އަދި  2015ޖުލައި  07އަދި  ކަކަށް ނުވާތ ކަމާއިރިޒޮލިއުޝަންތަ
އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ  ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  ގުޅިގެން ޙިއްޞާ 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން  ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިގޮތަކަށްމިމައްސަލައިގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ،ތ ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13އެނގެން ނެތުމާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ މައްސަލައެއްކަ  އެވެ.މަށް ކަ

އިން ފެށިގެން  2012ރުއަރ  ފެބު  06ހޮސްޕިޓަލުގައި  ކ  ޏ.އަތޮޅުޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަ .8
ސާރވިސް  ގައި ސިވިލް  2014ބަރު އޮކްޓޫ 30އެޓެންޑެންޓެއްގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  އެމްބިއުލަންސް

މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެ  ގުޅިގެން ޑްރައިވަރެއްގެމުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލާ 
 ގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އެފަރާތުން  2015 ބަރު ންނޮވެ 23ބަދަލާ ގުޅިގެން 

ވާ ފަރާތަކަށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ފުރޮޅުލ  އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ  04ހޯދާފައިވ ނަމަވެސް، އެފަރާތަކ  ކުރިން 
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށާއި އަދި އެގޮތަށް  02ނުވާތ  ވެހިކަލް ދުއްވަން ފަރިތަކުރުމަށް 

ނޑުގެ ތެރެއިން ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމާއި އެއްވަރުގެ އެހެން ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްނަމަ،  ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮނިގަ
އެކަން ހެލްތް މިނިސްޓްރ އަށް  ގައި އެފަރާތުން އެދުމުން 2016ރ  ނަވަޖަ 25މަޤާމަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް 

ވަޒ ފާއަށް  ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑްރައިވަރުގެގައި ޏ.އަތޮޅު  2012ރުއަރ  ފެބު 06
ނަމަވެސް  މ ހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތަކ  ލައިސަންސް އޮތް 

ވަކިކުރުމަށްފަހު އަލުން  ވެހިކަލް ދުއްވަން ނުދަންނަ ފަރާތަކަށްވާތ  ވަޒ ފާއިން
ގެން ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކޮށް  އޭނާއަށް ވަޒ ފާ ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލުގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ  އޭނާއަށް ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް އެހެން
  މައްސަލަ.މެނޭޖަރު މަޖުބޫރުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 09މިނިސްޓްރ ން އެއްވެސް ގޮތެއް އަންގާފައެއް ނުވާކަމަށާއި، އޭގެ  އަންގާފައިވ ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން
ނޭންގޭކަން ލިޔުމުން  އަށް ވެހިކަލް ދުއްވަން އެނގޭކަން ނުވަތަ އޭނާގައި،  2016ބަރު ންނޮވެ 07 މަސްފަހުން،

ވެހިކަލަކ  މެނުއަލް ވެހިކަލަކަށްވާތ  އެ ވެހިކަލް  ހޮސްޕިޓަލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން، ހޮސްޕިޓަލުގެ
 ގައި ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ގައި ބުނެފައިވާތ ، 2016 ބަރުޓޫއޮކް  04ނުދުއްވޭކަމަށް 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އެމްބިއުލަންސް ފަރިތަކޮށް  ފަރިތަކުރަން ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި އެންބިއުލަންސް ދުއްވަން 
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކ  ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން މުވައްޒަފު  9ދިޔަ  ދުއްވޭނެކަމާއި، ވޭތުވެ

ދާގެ )ރ( ގެ ވަނަ މާއް 103ގަވާއިދުގެ  ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް އެކަށޭނަ މުއްދަތެއްކަމަށްވާތ ، ސިވިލް ސާރވިސް 
 ވަކިކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރ ގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑ  ކޮމިޓ ން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއިން އޭނާގެ ދަށުން  1

ޓްރައިބިއުނަލަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ  އެފަރާތް ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި، ވަޒ ފާއާ ބެހޭ 
 އެއްކޮޅަށް އެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވިޔަސް އެ އޭނާއާގައި  2017 ޖުލައި 06މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު 

ސިޔާސ  " ބަދަލުވުމަށްފަހު ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު 2018މައްސަލައިގެ ހުކުމް ތަންފ ޒުނުކޮށް އޮއްވައި 
ްށ މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަ" ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ސަބަބަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުން

ޕްރެޒިޑެންޓް އެކްޝަން ކޮމިޓ ން  ސް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި އަދި އެ މައްސަލައޭނާވެ ހުޅުވާލުމުން
މަރުހަލާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި އެ މައްސަލަ  ބެލުމަށްފަހު އެފަރާތުގެ ވަޒ ފާއާމެދު ޝަރުޢ 

މިނިސްޓްރ އަށް  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުން ހެލްތްނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތ ، އެކަން ރައ  އިސްތިއުނާފް
 ހަމަޖައްސައިދ ފައިވަނ  ޝަރިޢާތުން  އޭނާޑްރައިވަރުގެ މަޤާމަށް  އެންގުމުން، އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި،

ތ  އެ މަޤާމަށް އެޕ ލްކޮށްފައިނުވާ އޭނާގެ ވަޒ ފާ އިޔާދަކޮށްދިނުމަށް ނިންމައި އަދި ދައުލަތުން އެނިންމުމާ ދެކޮޅަށް 
ފަރާތަކ  މެނުއަލް ވެހިކަލް ދުއްވަން ނޭނގޭ ފަރާތެއްކަން އެނގޭތ ،  ފަހުން ހަމަޖެއްސިއިރުވެސް އެ އޭނާ

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތަށް މެނުއަލް ވެހިކަލް ދުއްވަން ހޮސްޕިޓަލުގެ
ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކޮންމެހެން  ހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނ  އެފަރާތް އެ މަޤާމުގައި ބެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މިކަމަކ  އިންޓަރނަލް ޓްރޭނިންގއަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން މި މައްސަލަ  ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކަމަށްބެލެވޭތ ،
ރު ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަ ބެލިކަމުގައިވ ނަމަވެސް މި މައްސަލާގައި ޖިނާއ  ދަޢުވާއެއް އުފުލިދާނެކަމަށް 

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

 އެވެ.ނިންމ 

އޮފް ފިނޭންސުން ހުޅުވާލުމުން  ރ.ވަންދޫ ވެހިކަލް ޝެޑް އެކްސްޓެންޑް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރ   .9
 އިޢުލާނެއްކޮށް ދެފަރާތުން އަންދާސ  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން ދެވަނައެކަށ ގެންވާ ތަރުހ ބު ލިބިފައިނުވާތ ، 

ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާވެސް  ކުޑައަގުހުށަހާޅާފައިވާ ފަރާތަކ  މާލ  ޤާބިލުކަމެއް ނެތް އަދި މިފަދަ މަސައްކަތް 
 ޑައަގެއްކަން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ  އެކަށ ގެންނުވާ ކު ލިބިފައިނުވާފަރާތެއްގެ އިތުރުން އެފަރާތުން

 ހުށަހަޅާފައިވާ  ންއެއް ކުންފުނިއެންވާރްމަންޓުން އަންގާފައިވާތ އާއި އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހެޅި 
ފިނޭންސްގެ  އަގަކ  ލަފާކުރާ އަގާ ކައިރިއަގަކަށްވާތ އާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް 12,233,715.14

ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކ  އެފަރާތްއެކަނިކަން  ރިހާ ޝަރުތެއް އިވެލުއޭޝަނުންވެސް މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ އަދި ހު 
 ގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަން ޓް މަންހަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވާރަ އެގޭތ އާއި އެފަރާތާމަސައްކަތް 

ހަވާލުކުރުމަށް  ކުންފުންޏާފިނޭންސްއަށް އަންގާފައިވާތ އާއި މަސައްކަތް އެ ން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެމިނިސްޓްރ 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިނުވާތ ،

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 އެވެ.ނިންމ  ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ ކޮރަޕްޝަންގެ

ފިނޭންސުން  ރ.ވަންދޫ ވެހިކަލް ޝެޑް އެކްސްޓެންޑް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް 
ހުށަހެޅި  ބިޑަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތުން 

ލިބޭގޮތަށް ގެއްލުމެއް  ލިޔުންތަކުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ދައުލަތަށް ބޮޑު
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް  އޭގެތެރެއިން ދެގުނަ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

  މައްސަލަ.ބުނާ

497 

ފުރަތަމަ ޢިއުލާނު ބާތިލުކުރ  އެ ޢިއުލާނާ  މިކަމަށް ތިން ފަހަރު ޢިއުލާނު ކުރެވުނު ކަމަށް ވާތ އާއި، .10
ސަލަތައް ހުރުމުން ކަމަށް ވާތ އާއި، ދެވަނަ ޢިއުލާނު ބާތިލުކުރ  ބޮޑެތި މައް ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ބ ލަން ފޮތުގައި

މިނިސްޓްރ  އޮފް  ހުޅުމާލޭގައި ޕްރ ސްކޫލެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ބިޑުތައް  އެޑިއުކޭޝަނުން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާނުކޮށް، ހުށަހެޅުނު 

498 
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ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހަދާ  ހުށަހެޅ  އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށް ވާތ އާއި، ތިންވަނަ ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް
އިވެލުއޭޝަން އިވެލުއޭޝަން ޝ ޓުން އެނގެން އޮތްއިރު، އަދި އެ  ދެފަރާތެއް ފާސްވެފައިވާކަން ބިޑް ކޮމިޓ ގެ 

 ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ގެ މެމްބަރެއް އިވެލުއޭޝަން ހެދިކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓްގައި  ހެދުމުގައި
އިވެލުއޭޝަން ޝ ޓުގައި ފަހުން  އޭނާ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ، ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު

ބިޑްތަކެއް ކަމަށް  ވާތ އާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެ ބިޑްތަކަކ  ރަނގަޅު ސައްޙަފާހަގަކުރެވިފައި  ލިޔެފައިވާކަން
މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ އާއި، އަދި މި  ވާތ އާއި، އެ ބިޑްތައް ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް

ކޮށްފައިވާތ އާއި،  ކަމަށް ތުހުމަތު ޝަކުވާގައިވެސް މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ހުޅުވާލަން އުޅޭ މައްސަލައިގެ
ގޮތަކަށް ކަންކަން ހިނގާފައިވާކަން  މިކަމުގައި ރަނގަޅު ނޫން އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ 

އެކަމަށް ކުރެވުނު ތިންވަނަ އިޢުލާން ކަމަށްވެފައި، އެ އިޢުލާން އާ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި، މި އިޢުލާންއަކ 
އިޢުލާން ކުރުމުގެ  ބިޑްތަކަކ  ރަނގަޅު ސައްޙަ ބިޑްތަކަކަށް ވެފައި، މިކަމަށް އަލުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން 

އިވެލުއޭޝަނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން،  އިޢުލާން އާ ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ޓެކްނިކަލް  ބަދަލުގައި މިހާރު ކުރެވިފައިވާ
 ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްހަދައިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް  އަދި ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަންވެސް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު އަންގައި  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް 
ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  އްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މަ

ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި  އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ދެފަހަރުވެސް އިޢުލާނު ބާޠިލު 
ޙަވާލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަށް  ދެއިޢުލާނުވެސް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނ  އެ މަސައްކަތް
އެ ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް  އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތ  ކަމަށާއި،
ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ  ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނު

 މައްސަލަ.

 އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރަކ  20 އިން  16ޖުލައި  2019ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  .11
ޖުލައި  2019އިންތިޒާމުކޮށްގެން  ގެ ފަރާތުން" ލަންޑަން ގްރޭޖުއޭޓް ސްކޫލް" އާއި" ޔުނިވަރސިޓ   ކޮމަންވެލްތް"

 Growth and Sustainability Strategies for Top" އަށް ދުބާއ ގައި ބޭއްވުނު 19އިން  17
Leaders, professionals  &Entrepreneurs  " ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ށް ލިބުނު އޭނާއަދަޢުވަތަކާ ގުޅިގެން ކުރި ދަތުރެއްކަމަށްވާތ އާއި އެ ދަތުރުގައި  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ލިބުނު 

އޮފ ހުގެ ޑިގްރ  ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމަށްޓަކައި  އޮނަރަރ  ލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ 
  މައްސަލަ.ބުނާ  ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ފަރާތްތަކަކަށް  ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވި އޮނަރަރ  ޑޮކްރަޓޭޓް ޑިގްރ އަކ  އެ 
އަދާކުރި  އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގައި ވަޒ ފާ  އޭނާލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި  ދެވުނު ޑިގްރ އެއްކަން 

ހަމަކޮށްފައިނުވާތ  ސްކޮލަރޝިޕް ފުރި  ދުވަސްވަރު މާސްޓަރސް ޑިގްރ އަށް ކިޔެވުމަށް އެ އޮފ ހަށް އޭނާއަށް ދިން
ގުޅޭގޮތުން އެތައް ފަހަރެއްގެމަތިން ދެފަރާތުން  އޭނާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމާ 

 ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް ނިމިފައިނުވާ ކަމަށް އެޓަރނ  މަޝްވަރާކުރެވުނުނަމަވެސް އެ
ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ތާވަލެއް   ދެއްކުމަށް އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އެ ފައިސާ

އޮގަސްޓު  19އެއްބަސްވުމުގައި އޭނާ ލައްވައި ސޮއިކުރުވުމަށްޓަކައި  އެކުލަވާލައި، އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށް،
އެއްބަސްވުމުގައި  އޭނާއަށް އެ އެއްބަސްވުން ފޮނުވާފައިވާތ އާއި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް  ގައި 2019
ނޑައަ ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަހަކު ) 3އިން ފެށިގެން  2019ސެޕްޓެންބަރު  21ޅާފައިވަނ  ކަ

ނުވަސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ އެއްތިރ ސް ލާރި( ދައްކަމުން ގޮސް އެ ފައިާސ  ރުފިޔާ )އެގާރަހާސް  11,918/31
 25ޤާނޫނު( ގެ   ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  2008/13ނިންމުމަށްކަމަށްވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދައްކައި

މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   މ އެވެ.ކަ

ހޯދުމަށް ދެފަހަރަށް  ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވޭނަކާއި ޑަބަލްކެބް ޕިކަޕެއް އުލްފި .12
ފުރަތަމަ ކުރި ބާޠިލުކޮށް، ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވަނ   އިޢުލާންކޮށްފައިވާތ އާއި ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނު

ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާިއ  އެކަށ ގެންވާވަރުގެ ތަރުޙ ބެއް ލިބިފައިނުވާތ ކަމަށް ފަހުގެ އިޢުލާނުގައި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
 NISSAN / TOYOTAހިމަނާފައިވާތ އާއި އެއ   ބްރޭންޑެއް 2އިޢުލާނުގައިވެސް  2ވޭނުގެ ބްރޭންޑަކަށް 

 TOYOTAބްރޭންޑް / މޮޑެލްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ އިޢުލާނުގައި ވަނ   ކަމަށްވާތ އާއި ޑަބަލްކެބް ޕިކަޕްގެ
Hilux SR5   ކަމަށްވާތ އާއި ދެވަނަ އިޢުލާނުގައި ވަނTOYOTA Hilux SR5 Workmate 2.4L 

Diesel SP MAN ްލިމިޓެޑުން  ކަމަށްވާތ އާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓ

 ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވެހިކަލްތަކެއް ހޯދުމަށް  ފިއުލް
ހުރިކަމަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

  މައްސަލަ.ބުނާ
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އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ  ޢާންމުކޮށް މާލޭގައި  ބްރޭންޑްތަކުގެ ޑަބަލްކެބް ޕިކަޕަކާއި ވޭނަކަށްބުނެފައިވަނ  އެ 
 ޕިކަޕްތަކާއި ވޭންތަކަކ  އެ ބްރޭންޑްތަކުގެ ތަކެއްޗަށްވުމުން ވ ހާވެސް ޢާންމު ބޭނުންކުރަމުންދާ ޑަބަލްކެބް

ކުރުމާއި ސްޕެއަރ ހޯދުމުގައިވެސް  ރވިސްބްރޭންޑެއް ޚިޔާރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ސަ
އިތުރަށް ޑަބަލްކެބް ޕިކަޕް ބޭނުންކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނ  ެއ  ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެތ  ކަމަށާއި، މ ގެ

 މޮޑެލްއަކ   TOYOTA Hilux SR5 Workmateތިލަފުށ ގެ ސައިޓުގައި ކަމަށްވ ހިނދު  ކުންފުނ ގެ
ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ތައް ގިނަ، އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްތައްތިލަފުށި ފަދަ އަޑިގުޑަން މަގު 

ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ   މޮޑެލް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބެލި ބޭނުންކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ބްރޭންޑާއި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ) ކަމަށްވާތ އާއި މިކަމަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް( ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި 10.36
ނުޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި މިގޮތަށް  ބުނެފައިވާއިރު، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

ނޑައަޅައިވަކި ބްރޭންޑެއް   ބަޔާންކޮށްފައި  އިޢުލާންނުކުރެވޭނެކަމަކަށް އެ ކުންފުނ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ ގައި ކަ
ވެހިކަލް ހޯދުމަށާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ  ނުވާތ އާއި މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތެއްގެ

ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ  ތުން ބުނެފައިވިޔަސް، މި ތަކެތިމަޤުޞަދުގައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާ ހޯދައިދިނުމުގެ
ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާތ ، ވަކި ބްރޭންޑް /  ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށ ގެންވާ ތަރުޙ ބު ނުލިބިގެން

 އެކަން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ  އެ މަޤުޞަދުގައި ކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި އެ މަޤުޞަދުގައި  މޮޑެލްތަކެއް ހޯދުމަށް
ކުރިމަތިލައި، އަދި އެފަރާތަކުން އެތަކެތި  ކޮށްފައިވާނަމަ، ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް އެފަރާތަކުން އެކަމަށް 

-)އެންޓި 2008/13ހަމަޖެއްސ ސް ކަމަށް ފެންނާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެ ކުންފުންޏަށް ގަންނަ ގޮތަށް
ފަދައިން މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން

ނޑަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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 ކޮރަޕްޝަން ) 2/2000ނަންބަރު  މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤ ޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވަނ  ޤާނޫނު .13
 13/2008ކޮށްފައިވާ ކުށްތައް އެކަނިކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު ން ބަޔާ ގައި ( ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ ހުއްޓުވުމާއި

ވަނަ މާއްދާއަށް  23މާއްދާއަށާއި  ވަނަ 22ވަނަ މާއްދާއަށާއި  21ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
 ލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނ  މިމައްސަ ނަޒަރުކުރުމުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި

ތަޙުޤ ޤުކުރުމުގެ އިޙްތިޞާޞް  ޚެއްގައިކަމުން މިމައްސަލައިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރ ގެ ތާރ 
 ނިންމުމަށެވެ. މިކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާތ  މިމައްސަލަ

ބަންޑާރަ  ގެ ގދ.މަޑަވެލ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއިން އެ ރަށު
  ވާގޮތަށް ހިބައިންދ ފައި ވާކަމަށް ބުނާ  ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާ  ގޯއްޗެއް
 .މައްސަލަ

501 

ގެ މަޤާމަށް " މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް  ސ ނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް" ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ .14
، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަްށ 20ހަމަޖައްސާފައިވަނ ، ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނަށް % މ ހަކު ހޮވުމުގައި މާކްސް ދިނުމަށް

 65މި ބަޔަށް % ޤާބިލުކަމާއި ސިފަ )އިންޓަވިއުއާއި ޓެސްޓުތައް(ލިބިފައިވާ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި  ،%15
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ " ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ 2017މޭ  01ކަމަށްވާތ އާއި މިއ  

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޯދުމާއި  ކަށް ގައި އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަ " އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ
ނޑުކަމަށްވާތ އާއި އެއ  މި ވަޒ ފާއަށް ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ޚާއްޞަކޮށްގެން ހަދާފައިވާ  މާކްސް ދިނުމަށް ކަ

ނޑުގައި ނޑެއް ނޫންކަމަށްވާތ އާއި އެ މިންގަ ނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކަށް ބަލާއިރު،  މިންގަ ޝަކުވާހުށަހެޅި ކަ
 މިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމަށާއި ކުރު އޮފް ބިޒްނަސް އެޑް ހުށަހަޅާފައިވާ މާސްޓަރ ފަރާތުން

ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ންގެ ބަޔަށާއި  މުއްދަތުގެ ތަމްރ ންތަކަށާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން 
މަސައްކަތުގެ ، 20އެންމެމަތ  މާކްސް )ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނަށް % މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ށް ދިން ކަމުގައިވ ނަމަވެސް، މި ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަށްވުރެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ (15ތަޖުރިބާއަށް %
 59.47ށް މިހާރު ލިބިފައިވަނ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ލިބޭ މާކްސް ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި  އެފަރާތައް

ނ ގެ ބަޔަށާއިމާކްސްކަމަށްވާތ އާއި ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ން ޑައަޅާފައިވާ އެންމެމަތ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ކަ
ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ  މާކްސްކަމަށްވާތ އާއި މި 71.47ދ ގެން ނަތ ޖާ ހެދުމުން އޭނާއަށް ލިބޭނ  މާކްސް އޭނާއަށް

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސ ނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 
 ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ އެގްޒެކްޓިވްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 
  ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޓެސްޓުތަކުން ވަޒ ފާއަށް ދިމާވަނ  އިންޓަވިއުއާއި  މާކްސް ލިބިފައިވާތ އާއި އެގޮތަށް އެކަން 77.98ފަރާތަށް 
   މާބޮޑަށް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާިއ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހޮވުނު ފަރާތަށްވުރެ 

-188 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 2018މި މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް 
SHRD/IUL/2018/19 (10  ޭއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤ2018ާމ )ުނަގާފައިވާ ގޮތާ  މަށް މ ހަކ

އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ ސިވިލް ސަރވިސް  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތ އާއި މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބެހޭގޮތުންވެސް 
މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓ އަކުން ެއ  3ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެ

އޭނާ ބުނެފައިވާތ އާިއ  އެކަމުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް އޭނާއަށް ޖަވާބުދ ފައިވާ ކަމުގައިބަލައި،  މައްސަލަ
ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން، އެފަހަރުވެސް އެ މަޤާމަށް އޭާނ  އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރިން ބުނެވުނު ކޮމިޓ ން އެކުލަވާލި

ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ މާބޮޑަށް  އުއިން އަނެއްކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވުނު އިމްތިޙާނުންނާއި އިންޓަވި  ހޮވިފައިނުވަނ  
މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް، ފަހުން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ  އެ  ދަށްކޮށް މާކްސް ލިބުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްވާތ އާއި އެ

 ޝަކުވާއިން އެނގޭތ އާއި އަދި ހުށަހަޅާފައިވާއޭނާ ހޮވުނު މުވައްޒަފު ވަޒ ފާއިން ވަކިވުމުންކަން  މަޤާމަށް އެފަހަރު
ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް  އެ މުވައްޒަފު ވަޒ ފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު، އެ

މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވުމުން  ބޭއްވުމަށްފަހު އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ  އެ ވަޒ ފާ ދޭން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފު އެ ވަންދެން
ކޮށްފައިވާއިރު، ފަހުން އިޢުލާންކުރެވުނު މަޤާމަކ   ތުހުމަތު  ޅި ފަރާތް ޝަކުވާހުށަހެއިޢުލާންކުރަންވެގެން ކަމަށް 

ނަންބަރަކ   މަޤާމުގެ ބަދަލުގައި އަލުން އުފެއްދި މަޤާމެއް ކަމާއި، ކުރ ގެ މަޤާމުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރެވުނު 
CSC-J-289376   ކަމާއި، ފަހުން އުފެއްދި މަޤާމުގެ ނަންބަރަކ CSC-J-309555 ާމު ކަމާއި، އެ މަޤ

ނޑަށްއުފައްދާފައިވަނ  ކޮމިޝަނުގެ އޮނި   ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ގަ
ސ ނިއަރ " އެނގޭތ އާއި އަދި ތަފާތުވެފައިވާތ ކަން ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަނުން ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން

ހުރި  މަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ގެ މަޤާ" އެގްޒެކެޓިވް ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް
މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ތަފާތުކަން  މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކާއި، ފަހުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ހުރި 



 

510 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޮވެންބަރު  27މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް  ކޯހުގައި ފޮނުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އެ ކޯހަށް ފޮނުވުމަށް  .15
އެދި ހުށަހެޅި ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް ގައި ހުޅުވާލި 2018

ނުހަދާތިބި މުވައްޒަފުންނަށް  ވަދެފައިވާ ތަރުތ ބުން އެންމެ ސ ނިއަރ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯސް ވަޒ ފާއަށް 
ހަދަންޖެހޭ ކޯހެއް ކަމަށްވާތ  އެ ކޯހަށް ނަންތައް މުވައްޒަފުން  އިސްކަންދ ގެން ކަމަށްވާތ އާއި އެ ކޯހަކ  ސ ނިއަރ

އެންމެ ގިނަ  އެތަނުގެ ސ ނިއަރ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯސް ނުހަދާތިބި ޚިދުމަތުގައި ފޮނުވިފައިވަނ  
 2019ސެޕްޓެންބަރު  08ސެކިއުރިޓ  ކޮމާންޑުން  ދުވަސްވ  މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަންދ ގެން ކަމަށް އޭވިއޭޝަން 

 ޢާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  މިކަމުގައި ވަކި  ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށްގައި އެ
ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1 މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ 25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި  2008/13
ނޑައަޅައި، ފަދައިން، މިމައްސަލައަކ  މިމައްސަލަ   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

  އެވެ.ނިންމ 

އެއަރކާގޯ  އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓ  ކޮމާންޑުން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި
 17ބައިވެރިވުމަށް  ސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގައިސެކިއުރިޓ  ކޯސް އަދި ކްރައިސި

އުޅޭކަމަށް ބުނާ  މުވައްޒަފަކު ހޮވައި، އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލ އަށް ފޮނުވަން 
  މައްސަލަ.

503 

އެއްފަރާތެއްގެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން،  މ.މުލަކުން މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރި  .16
ކުލި  އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނ ، އެބިމުގެ ކުލިދެއްކުމަށް ދެފަރާތުން ކިބައިން  ބިން، އޭނާގެ 

ކައުންސިލްގެ  މުލަކުއޭނާ އާއި ގޮތުގެމަތިންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި އަދި  ނުދެއްކުމުން، އެއްބަސްވުމުގައިވާ
އްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ކުލި ނުދައްކާ އެކަން އެ އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ ،

 އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް މުލަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެކޯޓުގެ  ތަކުރާރު ކުރަމުންދާތ ،

މަސްކައްކާ  އޮގަސްޓް ހިސާބުގައި 2018މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ކުލި ދައްކަމުން  ހިއްކުމަށް އެރަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ދެ ބިމުގެ ތެރެއިން އެއް ބިމަށް

ނުދޭކަމަށް ބުނެ އެ ބިން  ދަނިކޮށް ރަށުގެ އިޖުތިމާޢ  ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ
ބިމުގެ ކުއްޔާއި އިޖުތިމާޢ   ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދެން ދޫކޮށްފައިވާއަތުލާފައިވާ 

މަޤާމުގެ ނުފުޒު ބޭނުންކޮށްގެން  ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެމުން ނުދާއިރުވެސް

504 



 

511 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޝަކުވާގައި ކަނޑައެޅުމުންކަންވެސް އެނގެން އޮންނާތ އާއި  ޤަޟިއްޔާއިން އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވެއްޖެކަމަށް
ޝަކުވާ  ދޫކުރި ބިމަށް އޭނާ ކުލި ނުދައްކާއިރު، އެބިން އޭނާއަތުން ވަކިނުކުރާކަމަށް އަތުނުލާ ފަރާތަށް ބުނާ ބިން 

ބިމުގެ ކުއްޔަށް މިހައިތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި  ދޫކުރިއެފަރާތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، 
އެފަރާތާއި ޢ  ކަމެއްގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްހެދުމަށްއެނގޭތ އާއި އަދި އިޖުތިމާ ދައްކާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން

ބިންއަތުނުލާ ބުނެފައިވާއިރު،  ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތްނުކުރާކަމަސް  ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ އެކަން
ބޭނުންވާ ތަކެތި  ޕާކްގައިއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ  2ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބުނެފައިވަނ   އޭނާގެ ފަރާތް

އަހަރު ހަމަނުވާތ އާއެކު، އެކަން ނުވެ  2ނެގިތާ އަދި  ހަރުކޮށްދިނުމަށްކަމަށްވާތ އާއި އެހެންކަމުން، ބިން ކުއްޔަށް
 3ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތ އާއި ހަމައެހެންމެ ކުއްޔަށް ހިފާ ބިމުގައި  އޮތުމަކުން އެއްބަސްވުން 
އޮތްނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުގައި   މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެއްބަސްވެފައިމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ބާޠިލުކުރެވޭފަދަ މާއްދާއެއް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިނުވާތ އާއި އަދި  މަސައްކަތް ނުފެށިނަމަވެސް އެއްބަސްވުން
 ށާއި ރައ ސަށާއި ކުރ ގެ އަޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ގެވަކިމ ހަކަށް ވަކި އުސޫލަކުން ކަންތައް ކޮށްދެމުންދަނ ، ކައުންސިލް 

ތުހުމަތުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް  ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޝްވަތު ދ ގެންކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް
 ހުށަހަޅާފައިނުވާތ އާއި އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި އަދި މިހައިތަނަށް އެކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ ހެއްކެއް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 2008/13ރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން، މިމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 ނިންމ އެވެ. ލަމިމައްސަ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ބުނާ  ބިން އަތުލާފައި ނުވާކަމަށް ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެ
 މައްސަލަ.

 2019ޖަނަވަރ   06އެގްރިކަލްޗަރއިން  ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ  .17
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރ ޒް  30-PMU1/1/2018/1(IUL) ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

  މޮނިޓަރިން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް  ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މެރިން
 އެ މަޤާމް ދ ފައިވަނ  ތަޢުލ މ އެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް ކުރިމަތިލި ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން، 

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ 
 މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން އޮފިސަރގެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކުރި 

ވަކިފަރާތެއް  އެ ވަޒ ފާއަށް  ކުރިން  އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 
  ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާތ ކަމަށާއި މަސައްކަތުގެ  ސެޓިފިކެޓުތަކަށާއި
ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށްބުނެފައި ވ ނަމަވެސް އެފަރާތަށް  އަށް ވަޒ ފާއޭނާޝަކުވާގައި ވަޒ ފާއަށް އިޢުލާނު ކުރުމުގެ 

 އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، ވަޒ ފާ ދިނުމުގައި އެފަދަ
ދާއެއް ދ ފައިވަނ ، ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައި ވަޒ ފާ އެފަރާތަށް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން 

 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ނުބެލެވޭތ ، ހޯފައިދިނުމަށް ކަމަށް 

ފުރިހަމަކުރުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް  މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކޯސް 3ޝަކުވާގައި ބުނާ  .18
 މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދ ފައިވަނ ، ކުންފުނ ގެ  3ދ ފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމަށާއި މި 

ގޮތުގެމަތ ންކަމަށާއި  ތަކާ އެއްގޮތްވާ" ސްޕޮންސަރ އަދި ބޮންޑުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އަސާސް  ތަމްރ ނުތަކަށް"
 ކެޓަގަރ ގެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއްކަމާއި، އެއ  ވަޒ ފާއަށް" އ " މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ދ ފައިވަނ  3އެގޮތުން މި 

މުވައްޒަފުންނަށް ދިން  3ގޭކަމަށާއި މި ނުކުންނަގޮތަށް ދެވޭ ޕާޓްޓައިމް ސްކޮލަރޝިޕެއްކަންވެސް އެނ
އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި  ސްކޮލަރޝިޕަކ ، އެ މުވައްޒަފުން ކުންފުނ ގައި

 2މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  3އެނގޭކަމަށާއި މި ސްކޮލަރޝިޕް ދ ފައިވާ  ސްކޮލަރޝިޕެއްކަން ލިޔުންތަކުން
މ ހާގެ ކޯސް ނިމިފައިނުވާކަން  ވަނަ 3މާފައިކަމާއި، މި ލިޔުންތައް ހޯދިއިރު މުވައްޒަފުން މިހާރުވަނ  ކޯސްނިން

ދ ފައިވަނ ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ  ފަރާތަށް ސްޕޮންސަރޝިޕް 3ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި މި 
 މުއްދަތާއި ކޯސްއެއްބަސްވުމުގައި ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންކަމާއި، އެ

ވަނަ އަހަރުން  2016ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި އަދި  ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 
 ސްޕޮންސަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާކަމާއި، ފެށިގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު

 2017 ފުރުޞަތު، 8ގައި  2016ޑިސެންބަރ  19ފުރުޞަތު،  7ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހު  2016އެގޮތުން 
ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމަށާއި އެގޮތުން މި  ފުރުޞަތު އެކިފެންވަރަށް ހުޅުވާފައިވާކަން  20ގައި  5ނޮވެންބަރު 

 މުވައްޒަފުންގެ އިތުރަށް އެތައް މުވައްޒަފުންނަކަށް ރާއްޖެއިންނާއި 3މައްސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މުވައްޒަފުންނަށް  ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ ބައެއް
ކުރެވޭނެގޮތް އެ  ރާއްޖެއިން ހެދެން ހުރި ކޯސްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރިހަމަ
މެނޭޖަރ އާއި  ކުންފުނިން ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމަށާއި، އެ ގޮތުން އެޗް.އާރު

މަހަކު އެއްފަހަރު  ރ މާސްޓަރސް ހެދުމަށް ކޮންމެޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަ
ހުރިހާ ޚަރަދަކާއެކު  އަހަރު ދުވަހުގެ ކޯހެއް 2ލަންކާއަށް ދާގޮތަށް ލަންކާއިން 

  މައްސަލަ.ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މިހެންކަމުން، މިކަމަކ   އިންބޭރުން ތަޢުލ މު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދ ފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަކަށް  ކުންފުނ ގެ ޕޮލިސ ގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން

ޤާނޫނު  ނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ ،ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދި ވުމާއެކު، މިއ 
( ވަނަ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ. އްސަލަމި މަ

 5އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް  ގއ.ގެމަނަފުށ  ސްކޫލަށް ޕްރައިމަރ  ޓ ޗަރަކު ހޯދުމަށް ކުރި .19
 މ ހުންގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާކްސް 3މ ހުންކަމަށާއި އެ  3ހަމަވެފައިވަނ   މ ހުން އެދިފައިވާއިރު، ޝަރުޠު

ވަނަކަމަށާިއ  3ލިބިފައިވަނ  ފަރާތަށް މަށާއި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފައިވަނ  މިވަޒ ފާއަށް ހޮވުނުފަރާތަށް ކަލިބި
ލިބިފައިވަނ   ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނުގެ ބައިން މާކްސް  ފަރާތަށްވަޒ ފާއަށް ހޮވުނުފަރާތާއި ޝަކުވާހުށަހެޅުނު 
ށް ލިބުނު ހޮވުނުފަރާތަށްވުރެ ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަ  ވަޒ ފާއަށް އެއްވަރަކަށްކަމަށާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް 

ޒ ފާ )ރިސޯްސ އެހާތަނަށް ޓ ޗަރެއްގެ ވަވަޒ ފާއަށް ހޮވުނުފަރާތް އެއ   މާކްސް ކުޑަތަންކޮޅެއް އިތުރުކަމަށާއި
އެހާތަނަށް ޓ ޗަރެއްގެ  ޝަކުވާހުށަހެޅިފަރާތްމަސްދުވަހު ކަމަށްވާއިރު،  3ވަޒ ފާ( އަދާކޮށްފައިވަނ   ޓ ޗަރެއްގެ

މަސްދުވަސް ވެފައިވާތ ކަމަށާއި މި ވަޒ ފާއަށް އެދުނުއިރުވެސް  5ވަޒ ފާ )ރިސޯސް ޓ ޗަރެއްގެ ވަޒ ފާ( އަދާކުރާތާ 
މަސައްކަތުގެ  ރިސޯސް ޓ ޗަރުގެ ވަޒ ފާގައިކަމަށާއި ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނާއިއެ ސްކޫލުގެ  މ ހުން ތިބ  2މި 

އެ ވަޒ ފާއަށް  ވަޒ ފާއަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތްނެތްކަމަށާއި  ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް
 އުއިން އޭނާއަށް މާކްސް މ ހުންނަށްވުރެ މަތިން އިންޓަވި 2ޝަރުޠު ހަމަވި އަނެއް  ހޮވިފައިވަނ  ވަޒ ފާއަށް

މަތިން މާކްސް ދ ފައިވަނ   މެންބަރުންވެސް އިންޓަވިއުގައި އެންމެ  3ލިބިގެންކަމަށާއި އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ 
މި ވަޒ ފާއަްށ ސްކޫލުގެ ލ ޑިންގ ޓ ޗަރެއްގެ ވަޒ ފާގައި  ކަމަށާއި ގެމަނަފުށ ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް

ނޑު އެއްބަފާ އެ ބައްޕައާހޮވިފައިވާފަރާތުގެ  ގެމަނަފުށ  ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު  އުޅޭކަމަށް ފަރާތެއްއްބަ

ގައި  2018 ގއ.ގެމަނަފުށ  ސްކޫލަށް ޕްރައިމަރ  ޓ ޗަރަކު ހޯދުމަށް ނޮވެންބަރ
 ކުރިމަތިލި  މި ޝަކުވަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް 

 ކަމަށާއި، އެހެން ފަރާތެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މަޤާމަށް ނަގާފައިވަނ  
 އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމާއެކު ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ފޯމު  އެފަރާތުން 

 ންޓަރވިއު ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ސްކޫލުގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އި 
ފުރިހަމަ ނަން ނޭނގެ( އޭނާ އެ )ގެ ދެބެއިންގެ ދެދަރި ބޭބެ އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ 

ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި،  ސްކޫލަށް ގެންގޮސްގެން އިންޓަރވިއު ޕްރެކްޓިސް
ބައިވެރިވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި  ވެސްކަމުގައި ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އެ

އެންމެ ބޮޑަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ވަނ   ފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންވަޒ 
 ނާ މައްސަލަ.ބު ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ސްކޫލުގެ އޭނާ އާއިއިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް  އޭނާދ ފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް 
ޓަވިއުއަށް ޕްރެކްޓިސް ގެންގޮސް އިން ސްކޫލަށް ވަޒ ފާއަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތްބައިވެރިވެގެން  ޕްރިންސިޕަލް

ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތް ބުނެފައިވާކަމަށް  ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނުފަރާތް ތުގައި ފަރާ ކުރުވާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 
ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލުމާއެކު ކުށުގެ ރެކޯޑް  އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތް ބުނެފައިވާކަމަށާއި އަދި މ ގެ އިތުރުން، 

 ވަޒ ފާ ލިބުނުފަރާތް ގާތުގައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް  އޭނާއާ ފޯމު ސާފުކުރުމަށް
އެ  ވަޒ ފާލިބުނު ފަރާތަށްބުނެފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް،  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންބުނެފައިވާކަމަށްވެސް 

ޯކްޑ ާސުފޮކްށަފިއަވީނ ، ކަމަށްވާއިރު ގައި 2018ޑިސެންބަރު  18ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ   ުކުށގ  ރ 

 ތެރޭގައިކަން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރާ ފޯމުން އެނގޭކަމަށާއި އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑް  ފެބުރުވަރ  މަހުގެ  2019
މުވައްޒަފު ވަޒ ފާއަށް ދާއިމ ކުރަނ   ސާފުކުރާ ފޯމު ޙަވާލުކުރަނ  މުވައްޒަފު ވަޒ ފާއަށް ނުކުތުމުން ކަމަށާއި، އެ

 އިދާރާއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުންކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ސާފުކޮށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެހުނުކުށުގެ ރެކޯޑް 
 3ސާފުކޮށްފައިވަނ  ވަޒ ފާ ހަމަޖެހުނުތާ  ކުށުގެ ރެކޯޑް ވަޒ ފާ ލިބުނުފަރާތުގެ ބުނެފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން، 

ގެންގޮސް  ސްކޫލަށް އޭނާ ގޭކަމަށާއި އަދި ވަނިކޮށްކަން އެ ފޯމުން އެނ މަސްދުވަސް ހަމަވާން ކައިރިވެފައި 
އިންޓަވިއުއަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުވާފައިވާކަމަށާއި އެ ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލުމާއެކު ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އޭނާާއ 

 ޝަކުވާބުނެފައިވާކަމަށް  ވަޒ ފާ ލިބުނުފަރާތުންގާތުގައި  ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ފޯމު
ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  އެކަން ދަންނާނެ  ބުނިނަމަވެސް، އެކަން ދަންނާނެ ހެކިން  ހުށަހެޅި ފަރާތުން

 އަންގައި، ޤާނޫނު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްމައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބަލައިދޭނެކަން  ހެކިންނާއެކު ހުށަހެޅުމުން 
( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑަ  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އަޅައި، އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .އެވެމި މައްސަލަ ނިންމ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް  މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޝ ޓުންނާއި ލިބިފައިވާ  ކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންބިޑްކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށްލިބިފައިވަނ  
              ޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތ އާއިލި އެހެނިހެން

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލްތަކާލިމިޓެޑުން ބިޑިންގ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ޚިލާފަށް ބިޑް  ޕްރޮސެސްގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
ބިޑްކާމިޔާބުކުރި ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތ އާއި، ބިޑިންގ

ކޮމިޓ ގެ  ވެލުއޭޝަންފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޓެންޑަރ އި ނާޖާއިޒް ފަރާތަށް
ކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް  މެމްބަރުން ނުވަތަ އެކުންފުނ ގެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް 

  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި،
އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި .20
އިންޖ ނުގޭގައި ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރޯލް  ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ނ.މިލަދޫނޑައަޅައި، އެ ކަކުންފުނި 

ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އެކުންފުންޏާއި އަމިއްލަ ތަކެތ ގައި ކޮށްދިނުމަށް  ރޫމް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 މެންބަރުން، އެ މެންބަރުންގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ ނިންމުމަކ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޓެންޑަރ

ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް  ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ނުވާތ ،

ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގ1ެ )ހ( ގެ )މާއްދާގެ  ވަނަ 25ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމ އެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހޯދުމަށް ފެނަކަ  ނ.މިލަދޫ އިންޖ ނުގެ ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ރ ލްމަހު ފަހުކޮޅު ކުރިކޯޕަރޭޝަނުން މާރިޗު ނުވަތަ އޭޕް

ކަތް ފަރާތަކަށް މަސައް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެކުލަވާލި ކްރައިޓ ރިއާއާ ޚިލާފަށް ވަކި
  ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

508 

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކާބޯތަކެތ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނ  ސްކޫލް ހުންނަ ރަށުގައި
ފަރާތުގެ ތެރެއިން  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ބިޑް ހުށަހެޅި  2.2ބ ލަންފޮތުގެ  ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް

ދޫކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތ ގެ  ގެމަނަފުށ  ޞިއްޙ  މަރުކަޒުން އެހެން ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ   އެއްފަރަތަކުން 
 ސްކޫލުގެ ޓ ޗަރަކަށް  ދ ފައިވާ ހުއްދައަކ  ގެމަނަފުށ  އެފަރާތަށް ކަމަށްވާތ އާއި، އެއްޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ

ހޯދުމަށް  ގއ.ގެމަނަފުށ  ސްކޫލުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި

މަގުފަހިވާގޮތަށް  ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާވާނެހެން ކޮރަޕްޝަނަށް
 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހުށަހެޅުމުން އެ މަސައްކަތް  ހުއްދައެއްކަމަށްވެފައި އެފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ކުރިން ދ ފައިވާ 
ދ ފައިވާ ކާބޯތަކެތ ގެ ޚިދުމަތް  އެފަރާތަށްދ ފައިނުވާތ އާއި،  އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ

ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ލިޔުން  ބިޑުހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ބަދިގެ ބޭނުންކުރަން އެތަނުގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ދިނުމުގެ 
 ގެމަނަފުށ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަކ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައި ވަނަ 6.1ދ ފައިވާއިރު ބ ލަން ފޮތުގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ވަނ  ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ސްކޫލުގެ ޓ ޗަރެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު
ސެކިއުރިޓ  ހުށަހަޅާފައިވަނ   ބިޑް  އިތުރުފަރާތަކުންފަރާތުގެ ތެރެއިން  4 ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. އަދި ބިޑް ހުށަހެޅި
ކަމަށްވާތ ، އެފަރާތުގެ ބިޑްވެސް ވަނ  ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅި  ގައިބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު 

ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ރެއިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނ  އެ ދެފަރާތުގެ ތެ 2 އަނެއް
 އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.ފަރާތުންނެވެ. 

ިކުއިރީޓގ  ، ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް އޮތްއިރު މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ސެކިއުރިޓ މި  ިބްޑ ސ 

ޭހނީ  ހުޅުވާފައިވާ  ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކެއްގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ޮގުތަގިއ ުހަށަހަޅްނޖ 
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ބިޑް ހުށަހެޅި  ވަނަ މާއްދާގައި 28.2އެކައުންޓެއްގެ ޗެކެއްކަމަށް ބ ލަން ފޮތުގެ 

ހުށަހަޅާފައިވަނ   އިވެލުއޭޝަނުގައި ބައިވެރިކުރި ދެފަރާތުން ބިޑް ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މަޖައްސާފައިވާކަން ދައްކާގޮތަށް ކުރިން ހަ ނަގުދު ފައިސާއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި ނަގުދު ފައިސާ

 ނެތެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ، ބިޑް ސެކިއުރިޓ  ބޭންކް ޗެކަކުން  އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އެނގޭކަށް
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދިވެހި  ހުށަހެޅުމަށް ބ ލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ

)ފަސްހާސް( ދިވެހިރުފިޔާ  5,000/-ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި  ވާ އިޢުލާނުގައި ބިޑްސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ކޮށްފައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ ފައިސާ ވަކިގޮތަކަށް ހުށަހަޅަން އިޢުލާނުގައި  ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް

ބ ލަންފޮތް  އެކުމިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އިޢުލާނާ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ ކަމަށް
ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް އެ  އެޓޭޗްކޮށްފައިވާކަން އެ އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތުމާއި، ބ ލަންފޮތް
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 ގޮތުގެ ތަފުސ ލު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވާތ ، އިޢުލާނުގައި ކަމެއް މަޢުލޫމާތު ދެނ  ބ ލަން ހުށަހަޅާނެ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެކަން  ފައިނެތަސް، ބ ލަންފޮތުގައި ނުވަތަކުރަންވ ގޮތުގެ ތަފުސ ލު ބަޔާންކޮށް
 އޮތްނަމަ އެކަމެއް ކުރަންޖެހޭނ  އެގޮތަށްކަމަށް ފެނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ  ކުރަންވ ގޮތުގެ ތަފުސ ލު ބަޔާންކޮށްފައި

 ގޮތާ ޚިލާފަށް ބިޑް ބ ލަންފޮތުގައިވާ ތަންތަނުން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަނ ވެސް އެގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން،
 ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެކަން ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޢާންމުކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދޭނަމަ ބިޑް

އިޞްލާޙުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ފެނެއެވެ.  ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. ނުވަތަ ބ ލަންފޮތުގެ އެ މާއްދާ
ބިޑް ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި ނަގުދު ފައިސާ ދައްކާފައިވާތ ، ބިޑް  ފަރާތަކުން 3ޅި ނަމަވެސް، ބިޑް ހުށަހެ

ނާޖާިއުޒ  ގޮތުގައި ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ސެކިއުރިޓ ގެ
ނޑައެޅިދާނެކަމަކަށް    ނުފެނެއެވެ. ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ކަ

ބޭންކެއްގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ޑް ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނ  ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭބި
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  28.2ޗެކެއްކަމަށް ބ ލަން ފޮތުގެ  ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓެއްގެ 

 4މާއްދާގެ )އ( ގެ  ވަނަ 10.43ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ވެސް ދައުލަތު އެކަން
ދައުލަތުގެ ) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު ) R57/2018ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށެވެ. )ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

 ސެކިއުރިޓ އާއި އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( އެ ނަންބަރުގައިވަނ ، ބިޑް  ވަނަ  1މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އަށް 
ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ  ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ވާންޖެހޭނ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ،

   އެކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓ  ނުވަތަ ގެރެންޓ އަކަށް ކަމަށެވެ. ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން 
ދ ފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް  ގެ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު ވ މާ، ބިޑް ސެކިއުރިޓ  ބަލައިގަތުމު

ބ ލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ކަމަށްނުވާތ އާއި، ބިޑް ސެކިއުރިޓ  ހުށަހެޅުމަށް
ތަނުގައި  ތް ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްނުވާތ ، ކުރިޔަށް އޮ 4ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ  10.43ގަވާއިދުގެ 

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ބިޑް ސެކިއުރިޓ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ
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މައްސަލައިގައި ވަކި  . އަދި މިއޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގ އެވެހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރ   އެކަން ކުރާގޮތަށް 
ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ ،  އް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެ

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

ނޑަ  .އަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެކަ

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
 5ހާޒިރުވެފައިވާތ އާއި، އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނ ވެސް އެ  ފަރާތަކުން  5މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 

ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  )ވިޔަފާރި 18/2014ފަރާތުންކަމަށްވާތ އާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި  )އަމިއްލަ 19/2014ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މަޢުލޫމާތު  ވާތ އާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހިމެނޭތ  އެފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކޮށްފައި  ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ ފަރާތެއް

ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދ ފައިވަނ  އެ އިޢުލާން  ސާފުކުރުމަށާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކުރިނަމަވެސް އެފަރާތް ކެންސަލްވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް  ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާތ ، އެ 4މަނައި ނުހި
 ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކ  އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް  ސަބަބެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތ އާއި،

ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމަކ   ށާއި އެހެންކަމުން މަސައްކަތުގެއެކްސްޕަޓ ސްއެއް ބޭނުންނުވާ މަސައްކަތެއް ކަމަ
ހަމަހަމަކަމާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ

ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކ   ގެއްލުވާލުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ފޮޅާ  ވާދަވެރިކަން 
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އެމ ހުން ލައްވައި މަސައްކަތް  ވެސް އެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ  ރޭވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށްވާއިރު، އަދި ޢާންމުކޮށް  ކުރުވާނެ ގޮތްތައް
ނޑައެޅުމަށް މާކްސް ދިނުމުގައި   ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެއިދާރާއަކުންވެސް ބަޔަކު ކަ

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
ގެންގޮސްފައިވަނ   ގައި އިޢުލާނުކޮށް، އެކަން ކުރިއަށް  25ޖުލައި  2019

  މައްސަލަ.ބުނާ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ދިނުމަކ  ކުރަމުން އަންނަ ކަމަކަށްވާތ ، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް 
 ކަމެއްކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.ކޮށްފައިވާ  ޓަކައިދޭގޮތަށް އޮތުމަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް

އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ ، ޤާނޫނު  ވ މާ، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ފަދައިން މި ނަންބަރުގައިވާ  ޅައި، ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަަމ  އަދި މާކްސް ދިނުމަށް ކަ

 ފަރާތަށް އެންގ އެވެ. ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއަށް

ފަރާތަށް މަހިބަދޫ އަމިއްލަ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ 
 29ޗެއް ދެއްވާފައިވަނ ، ގޯއް އެފަރާތަށް ވަނައަހަރު ގޯއްޗެއް ދެއްވިކަން އެނގެންނެތްކަމާއި،  1987ގޮއިބިމުން 
ސެޕްޓެމްބަރ  9ހަވާލުވެފައިވަނ ، އެފަރާތުން ގައިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި، މި ގޯއްޗާ  1990އޯގަސްޓް 

ގައިކަމާއި، ގޯތި ހަވާލުކުރިއިރު ގޯތ ގައި ހުރި މިންތައް ގޯތި ޙަވާލުކުރި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  1990
 ހަވާލުކުރިއިރު ގޯތ ގައި ހުރި މިނެއް ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އެކިއެކި ނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން ގޯތި

ގޯއްޗަށްވެސް ބިން އިތުރުކޮށްދ ފައިވާކަމަށް ހެކިބަްސ  އެފަރާތުގެގޯތިތަކަށް ބިން އިތުރުކޮށްދޭ އުސޫލުން 
އި، ގޯތިގޯއްޗަށް ވަނައަހަރު ހިސާބުގައިކަމާ 1992އާއި  1991ލިބޭކަމާއި، އެ ކަން ކޮށްފައިވަނ ، 

 މިހާރު ރާނައިފައި  އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެ ގޯތ ގައިބިންއިތުރުކޮށްދިންކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުންވެސް ހުރިކަމާއި، 
ހުރި އިންފާރުތަކަކ ، އެ ގޯއްޗަށް ބިން އިތުރުކުރިފަހުން އޭރުގެ ރަށުއޮފ ހުން އިންޖަހައިގެން ރާނައިފައިހުރި 

މިހިސާބުން ، ތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތ ފާރުތަކެއްކަމާއި، އެ ފާރު
 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ވަނައަހަުރ ހަދައިދެވުނު ފުރަތަަމ ރަޖިސްޓްރ ގައި  1995ގޯއްޗަށް  ޝަކުވާގައި ބުނާ އަމިއްަލ ފަރާުތގެ
ަގއި ހަދައިދެވުނު ރަޖިސްޓްރ ގައިވާ  2011ސެޕްޓެމްބަރ  24ލިޔެފައިވާ މިންތަކާއި، 

ވަނަ އަހަރުގައި އިން 1987މަހިބަދޫ ގޮއިބިމުން އދ.  އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް
ފޫޓުގެ ހުސްބިމުން އެ  70ޖަހާދ ފައިވާ ގޯތި ބޮޑުކޮށް އެގޯތ ގެ އިރުން އޮތް 

ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށް ފާރު ރާނާފައިވަނިކޮށް އެގޮތަށް އެ ގޯތ ގެ ރަޖިސްޓްރ  
ގައި ހަދާދ ފައިވާކަމަށާއި، 2011އޯގަސްޓް  24އދ.މަހިބަދޫ ރަށު ކައުންސިލުން 

މި ގޯއްޗަކ  ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައ ސްގެ ބައްޕައާއި މަންމަގެ ގޯތިކަމަށާއި، 
އޭގެ ކުރިންވެސް ރަށު ކައުންސިލެއްގެ ބައްޕަގެ ދެ ގޯއްޗަށްވެސް ގަވާއިދާ 

 ޚިލާފަށް ރަޖިސްޓްރ  ހަދާދ ފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި ހަދައިދެވުނު ރަޖިސްޓްރ ގައިވާ މިންތަކަށްވުރެ، ެއ  2011ސެޕްޓެމްބަރ  24މިންތަކަށްަބލާއިރު، 
ފޫޓްގެ  8އިންޗި އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ދައްކާކަމާއި، އުތުރުފަރާތުގެ މިނުގައި  2 ގޯތ ގެ ހުޅަނގުފަރާތުން

އިންޗި  11ދެކުނުފަރާތުްނ  ،އިންޗި 4ތަފާތެއްހުރިކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި، އިރުމަތިފަރާތުގެ މިުނން 
ންކަމަށް ބެެލވޭތ ، އަޅާއިރު ފ ތާ ބޭުނންކުރެވޭގޮތު ދިމާވެފައިވަނ ، މިން  މަދުވާކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި، ިމހެން 

ގައި ހަދައިދެވުނު ރަޖިސްޓްރ ހެދުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެްނ  2011ސެޕްޓެމްބަރ  24
ނޑައަޅައި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރ  ،ނުވާ ކަމަށް ކަ

 ްނމ އެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލަ ނި 25

މާލެ އާއި ކ.ތިލަފުށްޓާއި ދެމެދު  ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް ގެ މުވައްޒަފުން
ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެކަށ ގެންވާ  ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފެރ ގެ ޚިދުމަރް

ހުށައެޅުމުން ބިޑަށް  ލިބިފައި ނުވާތ  އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެ މަސައްކަތަށް ބ ލަމަށް  ޕްރޮޕޯސަލެއް
ގައި ބުނެފައިވާތ ، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް

ޙާޟިރުވުމަށް  ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް  ބިޑަށް ހުށައެޅި
މަތިން ފުރުޞަތު ދިނުމުންވެސް، މަޢުލޫމާތު  އަންގާފައިވާތ އާއި، މި ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވުމަށް ތިން ފަހަރު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިނުމަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާތ އާއި 
ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13

ޅައި، މި މައްސަލަ އަމައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 
 .ނިންމ އެވެ

ބިޑަށް އެދި ހުށަހެޅި  ގެ ފެރ " ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް "
ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނ ގެ  އަތުން ފަރާތެއްގެ

ބުނާ  ޕްރޮޖެކްޓްސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ފަރާތުން އެޖްޒެކެޓިވް މެނޭޖަރ
 ސަލަ.މައް

512 

ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ގެ ޓޯނަރ 3020މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއިން ޒެރޮކްސް ފޭޒަރ 
 ދުވަސް  13ކޯޓޭޝާން ހޯދާފައިވާތ އާއި، ެއ ކޯޓޭޝަންގައި މުއްދަތަކަށް ވަކިފަރާތަކުން އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން 

ދުވަސް ތެރޭ  ހުށަހެޅި ބިޑްގައި އެއްކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށް، ފަހުން އިއުލާން ކުރުމުން 

ޓޯނަރ  ގެ 3020)ސަތޭކަ( ޒެރޮކްސް ފޭޒަރ  100އިމިގްރޭޝަނަށް މޯލްޑިވްސް 
 ގައި  2019ޖުލައި  31ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން 

އަމާޒުކޮށްގެން  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހޯދަން އުޅޭކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތަތ ،  އެ ފަރާތުންކަމަށް އޮތުމުން މި މަސައްކަތް ޑެލިވަރ ކޮށް ދެވޭނެ 
 އެވެ.އެންގ  އިއުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް އަލުން
 ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގެ( ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި) 2008/13 ނަންބަރު ، ޤާނޫނުއަދި
 މައްސަލައެއްކަމަށް އެކުލެވިގެންނުވާ ކުށެއް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަކ  މި ފަދައިން  ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ( 1)

ނޑައަޅައި  ނިންމ އެވެ. މައްސަލަ މި ،ކަ

  ބުނާ މައްސަލަ.ނެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާ

ފަރާތުން އަގު  3ޕިކަޕެއް ފުރަތަމަ ހޯދާފައިވަނ   ގދ.ތިނަދޫގެ ގޭގެއިން ވަގުތ ގޮތުން ކުނި ނެގުމަށްޓަކައި
އެއ   )އަށާވ ސްހާސް ފަންސާސް( ރުފިޔާއަށްކަމަށާއި، 28,050/-މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  )އެކެއް( 1ބަލައިގެން 

ފަރާތްކަމަށާއި، އޭގެފަހުން ޕިކަޕް ކުއްޔަށް  ތެރެއިން އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތުގެ  3އަގު ހުށަހެޅި 
 ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަމަށާއި އެ އިޢުލާން  ރުފިޔާ  -/34,650 އެންމެކުޑަ އަގު  ހިފާފައިވަނ  އިޢުލާންކޮށްގެން

ޕިކަޕް ފުރަތަމަ ކުއްޔަށް  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޕިކަޕް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްކަމަށާއި، އެ 3ކޮށްފައިވަނ  
ގެ ނިޔަލަށްކަމަށާއި، އޭގެފަހުން އެކިފަހަރުމަތިން  2018މޭ  31އިން ފެށިގެން  2018މާރިޗު  01ހިފާފައިވަނ  

 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތަށް މިކަން 2019ޖުލައި  31 މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުންގޮސް
ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން މި  ޕިކަޕް ގަތުމަށް އެ އިދާރާއިން 2އްކަތަށް ދިމާވެފައިވަނ ، އެ މަސަ

 ހުށަހަޅަމުން ގެންދިޔުމާއެކު، އެ މަްއސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަތަކެއް
ންކަމުން، ޕިކަޕް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެހެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އަންގަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ކަމަށް  ގެންގޮސްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުން
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ބެލެން އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ރަށުން  ވަނަ އަހަރު ކުރ ކޮޅު ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ 2018
ތަށް ވާގޮ އި ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާ ކުނި ނެގުމަށް ޕިކަޕް ކުއްޔަށް ނެގުމުގަ

   މައްސަލަ.ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަސިޓ  )އައި.އެމް.ޔޫ( ގެ  މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ކްރިސްމަސް ޗުއްޓ ގައި އެމްބަސ ތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރު  2018 515 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 23، ރިލޭޝަންސް ސެކްރެޓަރ  ރނޭޝަނަލް އާއި ޑެޕިއުޓ  ވައިސް ޗާންސެލަރ އާއި އިންޓަ ރވައިސް ޗާންސެލަ
ސްރ ލަންކާއަށް  އަށް އައި.އެމް.ޔޫގެ ރަސްމ  ދަތުރެއް 2018ޑިސެންބަރު  27އިން  2018ޑިސެންބަރު 

ޤާއިމްވެތިބޭ ޢަރަބި އިސްލާމ  ޤައުމުތަކުގެ  ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އެ ދަތުރަކ  ސްރ ލަންކާގައި
 ރޭޓްސް، ކުވައިތު، މިޞްރު މި ޤައުމުތަކުގެ އެމްބަސ ތަކުގެ ވެރިންނާއެމި ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޔުނައިޓެޑް އެރެބް 

ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ  ބައްދަލުކޮށް ޔުނިވަރސިޓ އަށް އެހ ތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން އެހ ތެރިކަން
ވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖ  ޤައުމުތަކުގެ އެމްބަސ ތަކުގެ ވެރިންނާ ދި  ދަތުރެއްކަން އެނގެން އޮތަތ އާއި، އިސްވެ ބުނެވުނު

ދެއްވުމަށްޓަކައި  ބައްދަލުކޮށް، ޔުނިވަރސިޓ ގައި ޢަރަބިބަހުން ކިޔަވައިދޭ މައްދާތައް ކިޔަވައި ވުޒާރާ މެދުވެރިވެ 
ހޯދުމަށާއި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށާއި  އުސްތާޛުން ހޯދުމަށާއި ލައިބްރަރ އަށް ބޭނުންވާ ފޮތް

 އެޅުމަށްޓަކައި އެހ ތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ޔުނިވަރސިޓ ގައި ވަޤުފް ބިންގާ
  އެނގޭތ އާއި، ލިޔުންތަކުން

އ މެއިލްގައި މައްސަަލ  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނ  އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައި ނުވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގުޅޭނެހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގޭނެފަދަ ނުވަތަ އެފަރާތާ 

ދަތުރަކ   ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވާފައިވާ އ މެއިލަށް މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް މައްސަލަ
 ކޮށްފައިވަނ  ކޮން އެ ތުހުމަތުތައް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،އެފަރާތްތަކުން 

 އޮޅުންފިލުވުމަށް އ މެއިލް ފޮނުވުމުން އޭގެ ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތ އާއި، ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށްތޯ
ޗާންސެލަރ އާއި ޑެޕިއުޓ  ވައިްސ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި އައި.އެމް.ޔޫގެ ވައިސް

ޑިސެންބަރު  27އިން  2018ޑިސެންބަރު  23ލޭޝަންސް ސެކްރެޓަރ ، އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރި ޗާންސެލަރ
ސްރ ލަންކާއަށް  ޤައުމުތަކުގެ އެންބަސ ތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ  އަށް ޢަރަބި އިސްލާމ   2018

 މަޤްޞަދު ބުނެފައިވ ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުން ދަތުރުގެ ކޮށްފައިވަނ  ވިޔަފާރި ދަތުރެއްކަމަށް ތުހުމަތުގައި
 2008/13ނަންބަރު  ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ޝާމިލްވެ އުޅެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ގެއްލޭގޮތަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ޑެޕިއުޓ  ވައިސް  ކަމަށް ބުނެ 
ދަތުރެއްކޮށްފައި  ޗާންސެލަރ ސްރ ލަންކާއަށް ވިޔަފާރި  ޗާންސެލަރއާއި ވައިސް

   މައްސަލަ.ވާކަމަށް ބުނާ
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލައެކުލެވި  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  .މ އެވެނިން ގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގި ޑިޕްލޮމާ އިން ޓ ޗިން  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކ  ކުއްލިއްޔާ އޮފް
 ކޯހުގެ ކުރ  ސްޓްރަކްޗަރގައި ހިމެނޭ މާއްދާއެއްކަމަށްވާ މެތަމެޓިކްސް މޮޑިއުލް އަހަރު އޮންލައިން( 2ޤުރުއާން )

ސްޓްރަކްޗަރ މުރާޖަޢާކޮށް  ފަރ ނުކުރެވި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ކުރުން ކަމަށާއި، އެހެން ދިމާވ  އެކޯހުގެއޮ
ދަރިވަރުންނާއެކު ކުރ  ކޯހުގެ ދަރިވަރުން ހާޒިރުވެ ކިޔަވަމުން ދިޔުމުގެ  ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ފަހުން ހިންގި ކޯހުގެ

މޮޑިއުލް އެ ސެމިސްޓަރގައި  ކްޗަރގައި ހިމެނޭ މެތަމެޓިކްސްކުރ  ކޯހުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރ ގެ ސްޓްރަ ސަބަބުން
ދަރިވަރުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާތ  ކަމަށާއި، މިހެން  އޮފަރނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އެ މޮޑިއުލް ކުރ  ކޯހުގެ 

ޝަން ކޮލިފިކޭ  ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް 361ކޯހުގެ މުޅި ޖުމުލަ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓްއަކ   މިކަން ދިމާވިނަމަވެސް
ނޑަށްބަލާއިރު މި ކޯހުގެ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓްގެ ކަމަށާއި، މި ކޯހުން އެ މާއްދާ  240ޖުމުލައަކ   އޮތޯރިޓ ގެ މިންގަ

ކްރެޑިޓް  މުހިއްމު މާއްދާއެއްކަމަށް ނުވާތ ކަމަށާއި، އެމާއްދާ އުނިކުރިނަމަވެސް ކޯހުގެ އުނިކުރެވިފައިވަނ  އެ ކޯހުގެ
ޔުނިވަރސިޓ ން އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި  ދަށްނުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  އަވާރސް މިންގަނޑަށްވުރެ 

ފާސްވި ހުރިހައި ދަރިވަރުންނަށް ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން  މެތަމެޓިކްސް މާއްދާ ނުހިމަނައި ކޯހުން
ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން  މާއްދާ ކިޔަވައިނުދ  ކޯސް 1ކަމަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ  ދޫކޮށްފައިވާ

 އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ އެއް ދޫކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށްވެސް އަންގާފައި ވެއެވެ.
 2008/13އެނގެންނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހޯދައިދ ފައިވާކަން ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ   ކޮމިޝަނުގެކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި
ނޑަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   .އެވެއަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ ކަ

އިވާ ޙަވާލުކުރެވިފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ލެކްޗަރަރއަކާ 
ކިޔަވައިނުދ  ކޯސް  މާއްދާ  1ކޯހެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ 

ލެކްޗަރަރއާ މެދު  ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން މި
 އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންގުމުން އޭނާއާ މެދު ފިޔަވަޅު

  މައްސަލަ.

516 

އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅިއިރު، މި މަސައްކަތަށް  ފަރާތުންކުންފުނ ގެ މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކޭޓަރިންގ 
 އެއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އަންދާސ   އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު،

ވަނަ  2019މޭ  02މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 
އަށް  "ޖަލްސާ ނިޝާން ޢިއްޒުއްދ ން އެވޯޑް" ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
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އެޖެންސ ން އެތަނަކަށް  ޕްރޮޓެކްޝަންވަނަ ނަންބަރުގެ )ވ( ގައި ބުނާ ހެލްތް  1ހިސާބުހުށަހަޅަންވ  ގޮތުގެ 
ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. " އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ކާބޯތަކެތި"  ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ

ށް ދ ފައި ކަ ގައި ހިންގާ ހޮޓަލައްނަމެ އިތުރު ހުށަހަޅާފައިވަނ  އައި.ޖ .އެމް. އެޗްގައި އެފަރާތުން ބަދަލުގައި  އޭގެ
ވ ނަމަވެސް މިއ  ދެ އެއްފަރާތަކަށް  މަސްއޫލު ފަރާތަކ ކުންފުނ ގެ  ކޭޓަރިންގ އެ ހޮޓަލާއި ވެ. ކެހުއްދައެ  ތްއޮ

އަންދާސ ހިސާބަކ  ފުރިހަމަ  ހުށަހެޅިއެ ފަރާތުން ދެތަންކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން  ނަމެއްގައި ހިންގާ
ނުހިމަނައި ހުށަހެޅުނު އެހެން އަންދާސ  ހިސާބުތަްއ  ހިސާބު އަންދާސ ހިސާބެއްކަމަށް ނުވުމާއެކު، އެ އަންދާސ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަ ކުރެވެން ނެތުމާއެކު، އިވެލުއޭޓުކޮށް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ
 .އެވެނިންމ 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ  ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރ ން ކުރި 
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ހެޔޮ އަގަކާއެކު ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވ ނަމަވެސް އެފަދަ 
ދޫކޮށްފައިވާ ސ ޓ އެއް  ފަރާތެއްކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ން

ފަރާތަށް އެވޯޑް ކޮށްފައިނުވާ  މަސައްކަތް އެ ހުށަހަޅާފައިނުވާތ  ކަމަށް ބުނެ އެ
މަސައްކަތްތަކަށް އެ ލިޔުން  ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އިޢުލާނުކުރާ މިފަދަ އެހެން
ހުށަހަޅަން މިނިސްޓްރ ން  ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ ލިޔުމެއް

   މައްސަލަ.ނާއަންގާފައިނުވާކަމަށް ބު

 މެލޭޝިއާގެ އެއް ޝަރ ޢާ އެންޑް ލޯގެ ލެކްޗަރަރ ޔުނިވަރސިޓ ގެ ކުއްލިއްޔާ އޮފްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  
ހެދުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓ ން  އިން ޕ .އެޗް.ޑ " އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓ  މެލޭޝިއާ "

ކްގައި ސްކޮލަރޝިޕެއް ދ ފައިވ ނަމަވެސް، ސެމިސްޓަރ ބްރޭ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ލިބޭގޮތަށް
ގަޑިތަކަށް  ޔުނިވަރސިޓ ގައި ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދ ފައިވާ ރާއްޖެއައިސް، އިސްލާމިކް

ޔުނިވަރސިޓ ގެ އެޗް.އާރު ކޮމެޓ ން ނިންމާފައިވާތ އާއި،  އުޖޫރަ ހަމަޖައްސައިދިނުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް އެ
މޭ  12ބޭފުޅުންގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން  ، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓ ގެށް އުޖޫރަ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުންއެފަރާތަ
ބައްދަލުވުމަށްފަހު، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓ ގެ ގަވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ  ގައި މި ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު  2019

ންދިއުމަށް ފެންނަ ގެ ގޮތުގެ މަތ ން އެ ޔުނިވަރސިޓ ގެ ބޯޑުން ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް އެއްގޮތްވާ
އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒިފުންގެ  ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާތ  އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް -ޓ ޗިން   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން  7ސިޔާސަތުގެ  މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ 

ގުޅުން  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސްފަރާތަކާ ޢާއިލ ގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ 
އެއްވަރުގެ  އޮންނަ ފަރާތަކަށް ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން ކޮންމެ މަހަކު މުސާރައާ 
މުސާރަދޭ  އެލަވަންސެއް ދެމުންދާނަމަވެސް ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިންނަށް 

 މައްސަލަ. ބުނާ  އުޞޫލުން އޭނާއަށް މުސާރަ ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޢާންމު އުޞޫލަކ  އެ  )ފަނަރަ( 15ޒަފެއްގެ ރަސްމ  މަސައްކަތުގަޑ ގެ ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު މުވައް ކަ
ގަޑިތަކެއް ހަވާލުކުރަން ޖެހިއްެޖ  ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުންކަމާއި އަދި ރަސްމ  މަސައްކަތުގަޑ ގެ ތެރޭގައި އިތުރު

 ގަޑިކަމަށާއި، މިގޮތަށް އިތުރަށް )ތިނެއް( ކޮންޓެކްޓް  3ގިނަވެގެން އިތުރު  ޙާލަތެއްގައި ހަވާލުކުރެވޭނ  އެންމެ
އުޖޫރަދޭންވާނެ ކަމަށް  ޓައިމް ލެކްޗަރަރުންނަށް އުޖޫރަދޭ އުޞޫލުން-ހަވާލުކުރެވޭ ގަޑިތަކަށް ޕާޓް 

ޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ގަޑި ނަގައިދޭނެ ވަކި އަދަދެއް -ޕާޓް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓ ގެ 
ނޑައަޅާފައި ނުވާތ ،  އްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރ ޢާ އެންޑް ލޯގެ ދިވެހިރާ ކަ

މިހާތަނަށްވެސް  ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށްޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ގަޑިތަކަށްވާ ފައިސާ 
، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިނުމަކ ވެސް މައްސަލައެއްކަމަކަށް ނުފެންނާތ  ދ ފައިނުވާތ އާއި، އަދި އެ ފައިސާ އެފަރާތަށް

ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 

 އެވެ ނިންމ 

 ތަފްޞ ލު ތިރ ގައި މިވަނ އެވެ. މި މައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވި ގޮތުގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ދެވަނަ  ފުރަތަމަ އިޢުލާނުގައި ޕެޓްރޯލް ފިއުލްޑްއަށް އިސްކަންދެވޭނެކަމަށް. 1

 އިސްކަންދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޕެޓްރޯލް ފިއުލްޑް ވެހިކަލްސް އިޢުލާނުގައި އެލް.ޕ .ޖ  ފިއުލްޑްއަށް
 136/2019ކުންފުނ ގެ ނަންބަރު  ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެލް.ޕ .ޖ  ފިއުލްޑް ވެހިކަލްސް ގަތުމަށް ނިންމާފައިވަނ  އެ

( 2019މޭ  21) 137/2019ކުންފުނ ގެ ނަންބަރު  ( މެނޭޖްމެންޓް ބައްދަލުވުމުންނާއި، އ2019ެމޭ  14)
  ނިންމައިގެންކަން ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. މެނޭޖްމެންޓް ބައްދަލުވުމުން

ޭމ  21ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤ ޤަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ގޭސް. 2
ފިއުލްޑްކަމުގައި ބަޔާންކުރެވި އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ  އޮޅުމަކުންކަމާއި،  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ޕެޓްރޯލ2019ް
ގައި 2019މޭ  22 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވ ރުގެ ވަގުތެއްގައިކަމުން، 2019މޭ  21އެ ކުންފުންޏަށް އެނގުނ   އެކަން

ވަނަ  2019 މޭ 22މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޕިކަޕްތަކެއް ގަތުމަށް 
ކަންތައްތަކެއް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާދުވަހު ކޮށްފައިވާ 

   މައްސަލަ.ހުރިކަމަށް ބުނާ
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 އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އެދުވަހު އަލުން އެ
އެކުންފުނިން ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކަކ   ކި ބްރޭންޑްތަކެއްގެ ޕިކަޕްގަތުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ،އިޢުލާނުގައި ވަ . 3

 ވަގުތު ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކަކަށްވުމާއެކު، އެ ކުންފުނ ގެ އޮޕެރޭޝަން  ވަރަށް ބަރުކޮށް އަދި ވަރަށް ގިނަ
އެކަށ ގެންވާކަމަށް ބެލެވޭ އަދި މިހާރު އެ  ންމެޑިޕާރޓްމެންޓުގެ ލަފާގެ މަތިން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުއްވުމަށް އެ

 ހާލަތަށް ބަލައި ޑްރައިވަރުން ލަފާދ ފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑްތަކުގެ ވެހިކަލްތައް ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ ވެހިކަލްތަކުގެ 
 ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާތ ކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް ދޫކުރުމަކާ ނުލައި  އްދަލުވުމެއް ނުބާއްވާ އަދި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބަ. 4
ހުރިހާ  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ، އިޢުލާނުގައި ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ  އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް 

ޓެކްނިކަލްކަމަކަށް ނުވާތ ކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް އެ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އަދި ޕިކަޕެއް ގަތުމަކ  އެހާ
 ދ ފައިވެއެވެ. ކުންފުނިން މައުލޫމާތު

، ކަރުދާހެއް ދޫކޮށްފައިނެތްނަމަވެސް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވާ އަދި މަޢުލޫމާތު. 5

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުގައި ކޯޓޭޝަން ބާޠިލް ކުރެވޭނެކަމަށް  ިއުޢާލުނަގިއ ަމުޢޫލާމުތ ުފިރަހަމ ޫނން 
ތާރ ޚް ޖަހާފައިނެތުން(  ބައިތަކުން ބައެއް މަދުވެއްޖެނަމަ )މައިލޭޖް ޖަހާފައިނެތުން، ވެހިކަލް އުފެއްދި  ހިމަނާފައިވާ 

  ބަލާފައިކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް އެނގުނެވެ. އެހާލަތުގައި ކޯޓޭޝަން ބާޠިލްކުރެވޭނެކަމަށް 
ޕޮލިސ ގައިވާ ގޮތުން، އިޢުލާނު  ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް މ ގެ އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް. 6

އުސޫލުންވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ޕިކަޕް ގަނެވެން އޮތްއިރުވެސް،  ކުރުމަކާ ނުލައި ސިންގަލްސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް
ފައިދާވާނެހެން  ޏަށްއެ ކުންފުނިން ޕިކަޕް ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކ  ކުންފުން  އިޢުލާނު ކޮށްގެން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ޢަމަލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ތަޙުޤ ޤަށް 
މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މި-ގައި އެންޓި  2019މެއި  26މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން . 7

ގައި  2019މެއި  22ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މޯލްޑިވްސް ގޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ފޮނުވި އަމުރާއި ގުޅިގެން
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-MGPL ގައި އެ ކުންފުނ ގެ ނަންބަރު  2019މެއި  28ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް،  ޕިކަޕް ގަތުމަށް
I/PD/2019/09 ެފަހުގެ އިޢުލާނުގައި އެ  އިޢުލާނު އަލުން ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އެންމ

އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ގަންނަން ބޭނުންވާކަމަށާއި،ޕިކަޕް  02ކުންފުންޏަށް 
ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ދެ  ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނަކަމަށް އަންދާސ ހިސާބު

 ފާހަގަކުރަމެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް އެންމެ ފަހުގެ އިޢުލާނުގައި
ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް  މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ވަކިފަރާތަކަށް. 8

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް 
މައްސަލައަކ   ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާ 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަ

 01ވަނަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން  2017 މި މައްސަލައިގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓ ން
ށް އެ އަހަރު ބެސްޓް ދަރިވަރަ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ  ކުއްލިއްޔާ ވަނައަށް ގޮސް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބެންޖެހޭ

އެވޯޑު ދ ފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެ ކަން  ސްޓޫޑެންޓް އެންޑް އެކްސެލެންސ  
ބަލަހައްޓަމުންގެންދިޔަ އެކްސެލް  ހިނގާފައިވަނ  ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ ރިކޯޑުތައް އެގޮތަށް

އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އެ މައްސަލަ ދިމާވި ދަރިވަރުގެ ކިބައިން  މިއުލާގެ ކުށަކުންކަންޝ ޓަކަށް ދިމާވި ފޯ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި،  އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓ ން މަޢާފަށް އެދި ދަރިވަރުގެ ކާމިޔާބ  ފާހަގަކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ންސް އެވޯޑު ދ ފައިވާތ އާއި، އެ ދަރިވަރަށް އެވޯޑާއި އެކްސެލެ އެ ދަރިވަރަށް އައި.ޔޫ.އެމްގެ ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް
ދަށުން އެ ދަރިވަރު  ސްކޮލަރޝިޕް ދ ފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުންނާއި، އެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ހައްގުވާ 

އިތުރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓ ގެ  މިހާރު ކިޔަވަމުންދާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުގެ
 ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ސް މުވައްޒަފަކު ވަކިއެއްވެ

ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތަތ ،  އެނގެންނެތުމުންނާއި، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

 1ގޮތަކުން  ވަނަ އަހަރު ހުރިހާ  2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ން 
ބޯޑަށް  ގޮސް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބެންޖެހޭ ދަރިވަރުގެ ނުބައި ނަތ ޖާއެއްވަނައަށް 

އެދަރިވަރަށް  ވަނަ އަހަރު އޮތް ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާގައި 2018ހުށަހަޅައި، 
   މައްސަލަ.އެކު ވަނަ ދ ފައިނުވާކަމަށް ބުނާޝަރަފްވެރިކަމާ

520 



 

528 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ   އެވެ.ކަ

ކޮށްފައިވާ  ޔަށް ދޫކުރުމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިންގައި ހުޅުމާލެ ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއް 2019އެޕްރ ލް  14 
ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށްނެގުމަށް އެދި ފޯމް

އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ހުޅުމާލެ ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް  ގައި 2019އެޕްރ ލް  21އަންގައި 
ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅި  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަލާއިރު ދޫކުރުމަށް

"  އާއި" އަމިއްލަ ފަރުދުން " ދަށުންކަމާއި، އެ ދެ ކެޓަގަރ އަކ   ކެޓަގަރ އެއްގެ  2ކުއްޔަށްހިފުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނ  
ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބަޔަށް އަމިއްލަ ފަރުދުން  މަްއސަލައިގެ ޝަކުވާގައިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، މި " ވިޔަފާރިތައް

އެ  ފަރާތްތަކުން ފޯމްލާފައިވަނ  ރައްޓެހިންގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ފޯމުލާފައިވާކަމަށާއި އެ
 ކެޓަގަރ އިން ޕްރައިވެޓް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ އާއެކު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،

 މަސް ވެފައިވާ ކޮންމެ 6ފިޔަވައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން  ނުވަތަ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތައް
ވިޔަފާރިތަކުން ރަށު މާރުކޭޓު ގޮޅި ހިފުމަށް  ވިޔަފާރިއަކަށް ވެސް ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހެޅި ދާނެކަމަށާއި

ރައްޔިތެއްކަން  ހުށަހަޅަންޖެހެނ  ވިޔަފާރ ގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތްކުރާނެ ފަރާތުގެ ދިވެހި އެކު އެދި ހުށައަޅާ ފޯމާ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ އާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ ކަމަށް 

 ފަރުދަކަށްވެސް ފޯމް ލެވިދާނެކަން ވިޔަފާރި ތަމްސ ލްކުރުމަށް އަމިއްލަ  ވިޔަފާރިއެއްގެ ފަރާތުން އެ
އަކ   2019އެޕްރ ލް  28ވެފައި  އަކ  ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރ ޚުކަމުގައި 2019އެޕްރ ލް  25ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، 

ދުވަސްކަމަށްވ އިރު، މި މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތަކުގެ  ގޮޅިތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮޅި ޙަވާލުކުރެވުނު
ޝަކުވާގައި  ބެލުމަށްޓަކައި ޗެކްކުރާނެ ވަގުތެއް ނެތްކަމަށް ގަބޫލުކުރާކަމަށް މައްސަލައިގެ  ޞައްހަކަން

ގުރުއަތުން ގޮޅި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އްޔަށް ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލޭ ރަށުމާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކު
 2019އޭޕްރ ލް  28ގައި ކަމަށާއި،  2019އޭޕްރ ލް  25ފޯމު ހުށަހެޅުން އޮތ  

ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު މި މުއްދަތަކ   ވަނަ ދުވަހު ގޮޅިތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޮޅި 
ކަށަވަރުކުރަން  މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން  ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޞައްހަނޫން  އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށާއި،
   މައްސަލަ.ބުނާ މަޢުލޫމާތާއެކު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ރިތަކަކ  ޝަރުތު ހަމަވާ އިވެލުއޭޝަން ޓ މުން ބެލިއިރު މި ވިޔަފާ ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ޕްރޮފައިލް 
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނ   ވިޔަފާރިތަކެއްކަންވަނ  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅި

ނަގައިގެންނެވެ.  މެދުގައި ދެފުށްފެންނަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހާމަކަންބޮޑު ގުރުއަތެއް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
ވިޔަފަރިއަކާއެކު ކޮށްފައިވާ  23ތެރެއިން  ވިޔަފާރ ގެ 25ރިވެރިންގެ ކެޓަގަރ އިން ގުރުއަތުން ހޮވުނު ވިޔަފާ 

 ވިޔަފާރިއެއްގެ  2ސޮއިކޮށްފައިވަނ  އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އޯނަރުން ނަމަވެސް،  އެއްބަސްވުމުގައި ވިޔަފާރ ގެ ފަރާތުން 
ސޮއިކޮށްފައިވަނ  ވިޔަފާރ ގެ އޯނަރގެ  ށާއި، އެ ގޮތަށްފަރާތުން އޯނަރނޫން ފަރާތަކުންވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަ

 ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެޗް.ޑ .ސ އިން ވިޔަފާރިތަކާއެކު ހަދާފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ  ލިބިގެންކަންވެސް
ތުން ސޮއިކުރުމަށް ވިޔަފާރ ގެ ފަރާ  އެއްބަސްވުންތައް ބެލިއިރު އެ އެއްބަސްވުންތައް ހަދާފައިވަނ  އެއްބަސްވުމުގައި

ފަހުން އެނަން ގަލަމުން ކަނޑައި ކައިރ ގައި ވިޔަފާރ ގެ ނަންޖަހާފައި  ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިކަމާއި
ނޑައި ކައިރ ގައި އަލުން ލިޔެފައި ހުރި ބައެއް ހުރިކަން ތަންތަނުގައި އެއްވެސް  ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި މިގޮތަށް ކަ

ތަންތަނުގައި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްފަރާތަކުން  ނެއްބައިފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އަ
އެއްބަސްވުންތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް އިޞްލާޙުނުކޮށް ސޮއިކޮށްފައި  ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި ބައެއް

 އެއްބަސްވުންތައް  ފާހަގަކުރެވޭތ  އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލާއިރު ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ހުރިކަންވެސް
ނޑުން ބައެއް  އެކުލަވާލުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށާއި، އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގެ ދެލިގަ

ނޑައި އިޞްލާޙުކުރާނަމަ  އެ ތަނެއްގެ ކައިރ ގައި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ ފަރާތުގެ ސޮއި ކުރުވައިގެން ކުރިއަށް ކަ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި) 2008/13ނަންބަރު ގެންދިޔުމަށް އެޗް.ޑ .ސ އަށް އަންގައި، ޤާނޫނު 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
ނޑަ އެކުލެވިގެންނުވާ  .އެވެއަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ވާރކްޝޮޕްތަކަށް ލިބޭ   ސެމިނަރ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ނޑައަޅާނެ ވަކި އުސޫލެއް އެ ޔުނިވަރސިޓ ގައި އެކުލަވާލާފައެއް  ފުރުޞަތުތަކުގައި ފޮނުވާނެ މުވައްޒިފުން ކަ

 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ އަށް ލިބުނު  2017
ފުރުޞަތެއްގައި، އެ ފުރުޞަތު ލިބުނުކަން ޔުނިވަރސިޓ ގެ އެއްވެސް 
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ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިއާގައި އޮތް  2017ޝަކުވާގައި  ނުވާކަމަށާއި، އަދި މި މައްސަލައިގެ
ވަރސިޓ ގެ ރިސަރޗް ފެކަލްޓ ގެ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓާ ބެހޭ ވާރކްޝޮޕްގައި ޔުނި  އައި.އައި.އާރ.އެމް.އޭ.ސ .އެސްގެ
 ފުރުޞަތު ލިބުނުކަން ޔުނިވަރސިޓ ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނާންގައި، އެ ޑ ން ބައިވެރިވެފައިވަނ ، އެ 

ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އެ ދަތުރު ހަމަޖެއްސުމަށް  ދަތުރަކ  އޭނާއަށް ލިބުނު ފުރުޞަތެއްކަމަށް ހަދައިގެންކަމަށް
ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ  ކަމާއި މި ދަތުރަށްއެހެންފަރާތަކުން  އައިޓިނަރ  ފޮނުވާފައިވަނ  ށްއެޗް.އާރު ޑިޕާރޓްމަންޓަ

 އެނގެން އޮންނާތ ، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ރކަންއިސްލާމ  ޔުނވަރސިޓ ގެ ޗާންސެލަދ ފައިވަނ  
  އަށް ރިސަރޗް ފެކަލްޓ ގެ ޑ ން  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނާންގައި، އެ ދަތުރަކ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ 

ނުބެލެވޭކަމަށެވެ. އަދި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލިބުނު ފުރުޞަތެއްކަމަށް ހަދައިގެން، އެ ދަތުރު ގޮސްފައިވާކަމަކަށް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13

ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށްމައްސަލައަކ  ފަދައިން މި
 އެވެ.ނިންމ 

ޔުނިވަރސިޓ ގެ ރިސަރޗް ފެކަލްޓ ގެ ޑ ން އެ ދަތުރަކ  ނާންގައި  މުވައްޒަފަކަށް 
އެއްޗެއްކަމަށް ހަދައި މެލޭޝިއާއަށް ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި  އޭނާއަށް ލިބުނު 
   މައްސަލަ.ބުނާ  ގޮސްފައިވާކަމަށް

ތުހުމަތުގައި ރ. މަޑުއްވަރ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ  ރ. މަޑުއްވަރ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުންނާއި ކުށުގެ
 ވަނަދުވަހު 2019މެއި  14ފަރާތްތަކަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ 

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ  IUL/2019/058/(b)12-171ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
ބާއްވައި، ހުށަހެޅިފައިވާ  ބައްދަލުވުންގެ ޓ  ވަނަ ދުވަހު، ބިޑް ކޮމެ 2019ން ޖޫ 3ބެލިއިރު،  ކަންތައްތައް

ހުށަހެޅުމުގަިއ  ބިޑް،  ފަރާތްބިޑް ހުށަހެޅި އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތ  އަދި އެންމެ އަގު ކުޑަކޮށް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތ  -އެންޓި  ބައިވެރިކޮށްފައިވަނ  ގަޑިޖެހުނު ފަހުންކަމަށް ބުނެ 

 ބާޠިލުކޮށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އަލުން ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް  ން މިބުނެވުނު އިޢޫލާ
  ނަންބަރު  ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ   ވަނަދުވަހު  2019ޖޫން  11 ކުރުމަށް   ނިންމާފައިވާތ އާއި މިމަސައްކަތް 
171-12(b)/IUL/2019/073   ާއިރުވެސް މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަވ  2އިޢުލާނު ކުރިތ

ކައްކާ  ރ.މަޑުއްވަރ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުށްވެރިންނަށް
ހުށަހެޅުން އޮތް  ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު 

ކޮށްގެން ވަކި ބޭނުން  ދުވަހު އެ ސްޓޭޝަނުގެ އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
 ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް 

  މައްސަލަ.
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-)އެންޓި 2008/13ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިކޮމިޝަނަށް މިކަމާއި ގުޅިގެން
ފަދައިން މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ން އެދުމުން އެފަރާތު " ހޯދުމަށް މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބިޑް ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަޢުލޫމާތަކ  އާންމު ފަރާތަކަށް ދެވޭނެ 

 އެފަރާތަށް ފޮނުވި  އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
ވަނަ މާއްދާ )ހޮވުނު  10.53ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ހިއްސާކޮށްފައިވާތ އާއި ސިޓ ، މި ކޮމިޝަނާ

ދިނުން( ގެ )ހ( ގައި،  ޔުމެންޓުގައި ބައިވެރިވި ބ ލަންވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމާއި، ޕްރޮކި  ފަރާތް
ޝާއިޢުކުރަންވާނެކަމަށާއި، އަދި އެ މާއްދާގެ )ށ(  ދައުލަތުގެ އޮފ ސްތަކުން ހަވާލުކުރާ ބ ލަންތައް އާންމުކޮށް

 ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބުފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތެއްގެ ބ ލަން  ގައި، ބ ލަން ކާމިޔާބުނުވި
އިސްވެބުނެވުނު ސިޓ ން އެފަރާތަށް  އަންގައިދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ

ވަނަ މާއްދާގެ  10.53ނެތުމުންނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ބ ލަން ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އެނގެން
ލިޔުމެއް މިކޮމިޝަނަށް  ގޮތުގެމަތިން ބ ލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަމުގެބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( ގައި

ވެބްސައިޓުންވެސް މި މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތުމުން،  ލިބިފައިނުވުމާއި، އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 
 ވަނަ  10.53ގެ ގަވާއިދުގެ ސަރވިސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  މިކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ޝާއިޢުކުރުމަކ  ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވި  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބ ލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 ތަފުސ ލު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް ޝާއިޢުކުރުންކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތ   ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސްގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  10.53 ލުކުރުމަށާއި، އަދި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަ 
ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ ލަން ކާމިޔާބު ނުވި ފަރާތްތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ބ ލަމުގައި

މާކްސް އެނގިގެން  ހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނުކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އެނގޭނ  ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރި ބ ލަން

ނޑުގައި  ނ.އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެއްގަމާއި ކަ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ކާމިޔާބު ވެފައިވަނ  އެންމެ  ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑު
  މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް 
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ހިނދެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ކަމަށްވާތ ، ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފެންނަކަމަށް 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ޤާނޫނު( ގެ ކޮމިޝަނުގެ 

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

ބިން  އެރަށުން އިތުރު ފަރާތްތަކަކަށްވެސް  ފަރާތަށާއި އަދި 5ރާތުގެ ތެރެއިން ފަ 6މި ޝަކުވާގައި ބުނާ 
ނަމަވެސް  ދޫކޮށްފައިވަނ ، އެކަމަށް އުސޫލެއްހަދައި އިޢުލާންކޮށްގެންކަމަށް ބުނެފައިވ  ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި، ބިން

ގައި  1މާރޗް  2008 ދަށުން، ގެ 1/2002 ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު
އާ ޚިލާފަށްކަން އެނގޭކަމަށާއި، އެގޮތުން މި  2018އާރ/-69ނަންބަރު  އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދާއި އަދި ގަވާއިދު

ދަށުން ބިން ދޫކުރެވޭނ   ގެ ގަވާއިދުގައި، އެ ގަވާއިދުގެ 1މާރިޗު  2008ދޫކުރިއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  ބިންތައް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަމަށް އޮތްއިރު، އެފަދަ  ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން މިނިސްޓްރ  އޮފް 

ކަނޑައެޅުމުގައިވެސް ެއ  ހޯދައިފައި ނުވާކަމާއި، ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި ބިން ދޫކޮށްފައިވުމާއި ކުލި މަޝްވަރާއެއް
އޮތްނަމަވެސް އެ ބިންތައް ދޫކުރ   މިހެން މިކަން މިނިސްޓްރ ގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިފައި ނުވާކަން އެނގޭތ އާއި

އެހެނިހެން  ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން" ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތުމުން  ވަކިބަޔަކަށް މަންފާއެއް
( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރ  2018އާރ/-69 ގަވާއިދު ނަންބަރު" )ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށާއި އަދި އެ މިނިސްޓްރ ން ކަނޑައަޅާ  ންޑް އާރބަން އޮފް ހައުސިންގ އެ
އެއްބަސްވުންތައް  ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތު ހިމަނައިގެން އެ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ކުއްޔަކާއި

 އެވެ.ކައުންސިލަށް އެންގ ރަށު އައުކުރުމަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ންޓި )އެ 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަދި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 1)

ނޑައަޅައި  މިކޮމިޝަނުން ނިންމ އެވެ.މި މައްސަލަ  ،ކަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި އެ  އަތޮޅުގެ ރަށެއްގެކ.
  މައްސަލަ.ރަށުން ބިން ކުއްޔަށް ދެމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނާ
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ބަދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް  މާލޭގައި މިހާރު ހުރި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ތިލަފުށްޓަށް
ހޯދުމުގަިއ  ގައި ގުދަންތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ފަރާތުން ތިލަފުށ  ޒޯން ލިމިޓެޑުގެ 

ޕްރޮކިއުމެންޓް " ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ  ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާގޮތާ ބެހޭގޮތުން ބެލިބެލުމުގައި، އެ ކުންފުނިން 
 މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ގައި ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މެޑަޓްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،" ޕޮލިސ ސް އެންޑް ޕްރޮސ ޖަރސް

ކަމަށްވާތ އާއި، ެއ " ބިޑިންގ ކޮމްޕެޓިޓިވް " އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮކިއުމެންޓް މެތަޑެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނ  
 ސެލެކްޓިވް" ގައި،" ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސ ސް އެންޑް ޕްރޮސ ޖަރސް" ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ 

ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގގެ ތެރެއިން  ކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޙާލަތްތަ " ބިޑިންގ
ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގއަށް ޕްރެކްޓިކަލް ނުވަތަ ފ ސިބަލް ކަމެއްކަމުގައި  އެކަށ ގެންވާ ޓެންޑަރއެއް ނުލިބުން ނުވަތަ

ޤަބޫލުނުކުރެވޭތ އާއި، ިމ  ންކަމަށްވާއިރު މި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަ ނުވުން
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމްޕެޓިޓިވް  90ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ޓާގެޓެއްގެ ގޮތުގައި

 މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތ އާއި، މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބިޑަކަށް ގޮސްގެންވެސް މި
ނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓަށް ވާޞިލްވެވޭތޯ  ދުވަހަކ  ހަމައެކަނި ޓާގެޓެއް ކަމަށްވާއިރު، އެ 90 ސަރުކާރުން ކަ

ކަމެއްކަމަށް ބެލެވުނުނަމަވެސް، ހަމައެކަނި އެ ޓާގެޓަށް  މަސައްކަތްކުރުމަކ  އެ ކުންފުނިން ކުރަންޖެހޭނެ 
 ސައްކަތް ކުރުމުގެއެ ކުންފުނ ގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް އުޞޫލާއި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަ ވާޞިލްވުމުގެ ބޭނުމުގައި

ޤަބޫލުނުކުރެވޭތ އާއި، މި މަސައްކަތް އެ  ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކ  ރަނގަޅުގޮތެއްގައިކަމުގައި 
ޢާންމު އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ފެންނާތ އާއި، އަދި މިފަދަ  ކުންފުނިން ކުރަންވާނ  އެ ކުންފުނ ގެ 

ތަކަށް ރިޢާޔަތް " ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް" ޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުރުމުގައި ކޮރަޕް  މަސައްކަތްތައް
ޒޯން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ތިލަފުށ ގައި އަޅަން  ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތ ، ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް

 ކުންފުނ ގެ  ކޮށްގެން އެހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު  ނިންމާފައިވާ ގުދަންތައް
އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް އެ ކުންފުނ ގައި  އާ" ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސ ސް އެންޑް ޕްރޮސ ޖަރސް"

 ކެމިކަލް ފަދަ ތަކެތި ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް ތިލަފުށ ގައި ހެދުމަށް 
 ސްޓްރިލް ޒޯން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަ

ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެ  ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނާޖާއިޒު
ބިޑުކުރުމަކާނުލައި ތިލަފުށ ގައި ރާވާ  ކުންފުނ ގެ ބޯޑަށް އެންގުމެއްނެތި އަދި

 . މައްސަލަޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ގުދަންތަކެއް ހެދުމަށް ކުންފުންޏަކާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1)
ނޑައަޅައި  މިކޮމިޝަނުން ނިންމ އެވެ.މި މައްސަލަ  ،ކަ

ޅ.ނައިފަރު  ،ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، އިޖްތިމާޢ  މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައިމި މައްސަލައިގައި 
އަހަރަށް ދޫކުރި ބިމުގައި  10ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  ،އަމިއްލަ ފަރާތަކަށްކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 އެފަރާތާއެކުއި، އަދި އެ ހުއްދަ ދ ފައިވަނ  ފިހާރައެއް ހިންގަމުންދަނ  އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިގެންކަމާ
މަސްކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރު ފަރާތަކަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އަދި 

 ކުރުމަށް ދޫކުރި ބިމުގެ އިމުން ބޭރުގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދުގައި އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބަހައްޓާތ  
އެކަމާ ގުޅިގެން ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލުން އެފަރާތާމެދު އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން 

ނެގި ބިމުގައި އެމަސައްކަތް  އިތުރު ފަރާތަކުންލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމަށް 
ށަން އޭނާއަށް ހުއްދަ ދ ފައިނުވަނ  އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ކުރުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެހެން މަސައްކަތެއް ފަ

އަހަރަށް ބިން ދޫކުރެވުނު  10ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުން ތަން ނުދޭތ ކަން 
ވާރާއި ޖަނަ، ފަރާތަށް ބިން ދޫކުރި ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދ ފައި

ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމަށް ބިން ދޫކުރެވުނު ފަރާތަށް އެ ހުއްދަ ނުދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅެފައި 
ނުވާކަމާއި، ދެ ހާލަތުގައިވެސް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްކަމާއި، ހަމައެކަނި ތަފާތަކ  

ލުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުކަމާއި، އެ ދެ އެއްބަސްވުަމކ  ދެ އެއްބަސްވުން އިބާރާތްކުރުމުގައާއި އެކުލަވާ 
ދުވަސްވަރެއްގައި، ކައުންސިލްގެ ދެ ދައުރެއްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމުން އެއްބަސްވުން 

ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދުމަށް އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13އްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ،  ޤާނޫނު ނަންބަރު މަސަ

ރުމަށްޓަކައި ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މ ގެ އިޖްތިމާޢ  މަސައްކަތް ކު
ބިމެއްގައި، އެ ދެ ބިން  ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އެ ރަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ދެ 7

ކުއްޔަށް ނެގި ދެ ފަރާތުން އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާކަން 
ފައިބަރު މަސައްކަތް ރާތަކަށް އެއްފަފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން 

އަހަރަށް ދޫކުރި ބިމުގައި އާދައިގެ ފިހާރާއެއް ހިންގާތާ މިހާރު  10ކުރުމަށްޓަކައި 
މަސްކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް  ފަރާތަށްއަހަރު ވެދާނެ ކަމަށާއި، އަދި ދެވަނަ  6

 ކުރުމަށް ދޫކުރި ބިމުގައި އެބިން ނެގ އްސުރެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ  އެބިމުގެ 
އިމުން ބޭރުގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކަމަށާއި، އަދި އެކަން ހިނގަމުންދާތާ 

އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިނޫނަސް ޞިނާޢ  މަސައްކަތްތަކަށް  8މިހާރު 
ބިން ނެގުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެހެން ފަރާތްތައްވާ 

ނ  ނައިފަރު ކައުންސިލުން ހުއްދަދ ގެން ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މިކަން ހިނގަ
ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ހުއްދައެއް ދެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ 

އަމިއްލަ އަހަރުކުރިން ބަކަރި ގެންގުޅުމަށްޓަކައި  2ކަމަށާއި، އަދި މ ގެ 
މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެހެން  ނެގި ބިމުގައި އެ ފަރާތަކުން

އްކަތެއް ފަށަން އޭނާއަށް ހުއްދަ ދ ފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކަމުގައި މަސަ
 ކައުންސިލުން ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 25ޤާނޫނު(ގެ 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ   އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ރުއްތަކަކ ، މިނިސްޓްރ  އޮފް 
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ ގެ ބޭނުމަށް ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޤަރާރަކުން އެ މިނިސްޓްރ އަށް 

ގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދ ފައިވަނ ވެސް މިނިސްޓްރ ގެ ދ ފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްތަކެއްކަމުންނާއި، އެ ރުއްތަކު
ފަރާތުންކަމަށްވެފައި، އެ ރުއްތަކަކ  މިނިސްޓްރ ގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރުއްތަކެއްކަމަށްވާތ  އެ ރުއްތައް 

ނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ނުވާތ އާއި، އަދި އެ ރުއް ނޑައި ބިްނ ނ ލަން ކިޔުމަކ  ތ.ކަ ތައް ކަ
ނޑައަޅާފައި ކޮންޓްރެކްޓަރުކަމާއި، އަދި  ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  މިނިސްޓްރ ން އެ މަސައްކަތައް ކަ
އެ ރުއްތަކަކ  ކުނ ގެ ގޮތުގައި އުކާލަން ނިންމާފައިވާ ރުއްތަކެއްކަން އެނގޭތ އާއި، މި މައްސަލައިގައި ތ.ކަނޑޫދޫ 

އްވެސް މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކ1ުގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމިއެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ހުރި އަމިއްލަ  ނޑޫދޫ ގައި ފެންޕްލާންޓެއް ހެދުމަށް ކަ ތ.ކަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން  ފަރާތްތަކުގެ ރުއްތަކަށް ތ.ކަ

ކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި ބަދަލުދ ފައި ވަނިކޮށް، ސަރު 
ދެމ ހުން ގުޅިގެން މި  އާ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އާއިކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

ނޑައި އޭގެ ވަކަރު ކ ހައިގެން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް   ބުނާ މައްސަލަ.ރުއްތައް ކަ
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ގޮތުގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ ރަޖިސްޓަރ ގައިވާ ކޮންމެ ޢިނާޔަތެއްގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ  1438
މޭ  09 ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދިނުމަށް ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނ ) 500/- ރައްޔިތަކަށް 

ކައުންސިލްގެ ވަގުތ  ނަތ ޖާ  ގައެވެ. އެ އަހަރު އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ދ.ކުޑަހުވަދޫ  2017
 11ގައެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ ން  2017 މޭ 12ދުވަސް ފަހުން  3ފައިވަނ  އޭގެ އިޢުލާން ކޮށް 
ވަނަ  2ގެ " އުޞޫލު  ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ" ޢާންމުކޮށްފައިވާ ގައި 2017ޖަނަވަރ  

ގެ މުއްދަތަކ  އިންތިޚާބުވި އިންތިޤާލ  މަރުހަލާ  މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ކައުންސިލެއްގެ ވަގުތ  ނަތ ޖާ އިޢުލާންކުރާ ދުވަހުން  ކައުންސިލަރުންގެ ނަންތައް

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނ ، 5 ފެށިގެން ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. އެ އުސޫލުގެ
ބައްދަލުވުންތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން  ން މަޤާމާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން ބާއްވާއިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރު

 ޚަރަދުގެ އިތުރުން އެހެން ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ފައިސާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޢާންމުކޮށް ހިނގާ އިދާރ 
ވަނަ  2017މޭ  22ށްފައިވަނ  ދޫކޮ  ގައި ކަމަށްވިޔަސް، އެ ފައިސާ 2017މޭ  09ދިނުމަށް ފާސްކޮސްފައިވަނ  

ގައި ލޯކަލް  2017މޭ  16، ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ވަނަ ދުވަހުގެ  2017ޖޫން  01ދުވަހުން ފެށިގެން 
 ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނ ، ME/2017/94-221ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވި ނަންބަރު:  ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓ ން

ކައުންސިލަށް ތަންފ ޒުކުރެވުނު  ގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައްކައުންސިލުން ކުރުމަށް އިންތިޤާލ  މަރުޙަލާ
ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަންކަން  ނަމަވެސް، ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލުގައި

މަރުޙަލާގެ  އިންތިޤާލ  މަރުޙަލާގައި އަލަށް ނުނިންމުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން،  ކުރުމަށް އިންތިޤާލ 
ނެތްކަމަށް އެ ލިޔުމުން ދޭހަވެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާ  ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހުރަހެއް

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ހުއްދަ ދ ފައިވާތ ، އެ ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް
  ،ފެންނަ ކަމަށާއި

ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމި  ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ 1438

 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުންގެ  2017
ހުރި ފައިސާ، ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރު ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި  މާލިއްޔަތުގައި
ރައްޔިތުންނަށް މި ފައިސާ ނެގުމަށް އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް ނުދ ،  ބޭނުންކޮށްގެން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުނެގުނު ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުލިބޭގޮތަށް  ވަރަކަށް 11
ނޑައަޅައި، އުޞޫލެއް މ ހުން މަޙްރޫމުވާގޮތަށް  305ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  1.3މާލިޔަތުން  ރައްޔިތުންގެ
 މައްސަލަ.
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 މާލިއްޔާއިން ޢާންމުކޮށް މުޅި ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ފައިސާއަކ  ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ
ނިންމި ޢިނާޔަތެއް ކަމުގައި ނުވާތ ،   ބަޔަކަށް ދިނުމަށްނިންމާފައިވާ ޢިނާޔަތެއް ކަމުގައިވުމާއި، އެއ  ރަށުގެ ވަކި

ކަމުގައިވިޔަސް، ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން އެ ފައިސާ ދިނުމަކ   އެ ކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ހިނގި
ގެ ކޮރަޕްޝަނު  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ) 2000/2 ޤާނޫނު ނަންބަރު

އެހެންކަމުން، އެކަން ކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް  ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
 )ކޮރަޕްޝަން  2000/2މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ޤާނޫނު ނަންބަރު ) ހިނގި ކަމުގައިވިޔަސް

މައްސަލަތައް ކަމަށްވުމާއެކު( އެ  ވެގެންވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާން 
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި  މައްސަލަ ބެލުމަކ  މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ

ނުހިމެނޭ  އްގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން
 ކަމަށްވާތ އާއި، މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސަށް 

ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ 1438
ނެފައިވާއިރު، އެ ފައިސާ ޝަކުވާ ހުށަހެިޅ ފަރާތުން ބު ނިންމި ފައިސާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭކަމަށް

އިޢުާލންކޮށްގެން ކަމަށްވުމާއެކު، ފަިއސާ ނުލިބުނުކަމަށް ުބނާ މ ުހންނަްށ  ދޫކޮށްފައިވަނ  ޢާންމުކޮށް
އެހެން ފަރާތެއްގެ  ހޯދުމަށް ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުދިޔުމަކ  ނުވަތަ އެ ފައިސާ ފައިސާ

އެކަމާ ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް  މަކ  އެ އިދާރާއިންޙަވާލުގައި ދޫކޮށްދިނުން އެދި ހުށަނޭޅު
 ފައިސާ ނަގަން އެހެްނ މ ހަުކ ފޮނުވުމުންވެސް ފައިސާ ދޫކުާރގޮތަށް ނުފެނެއެވެ. އެމ ހެއްގެ ބަދަލުގައި 

އޮވެއެވެ. ފައިސާ ޫދކުރި  ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފައިސާ ދޫކުުރމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުްނ އެނގެން
ދުވަސްތަކުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ގޮސްފައިވަނ  ނިސްބަތުްނ  ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު އޭގެ ފަހު 4ފުރަތަމަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ފައިސާ ދޫކުރި އެންމެ ފަހުދުވަހު ފައިސާ ބަލާ  ވަރަށްމަދު ބަޔަކުކަން
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ނުލިބުނު މ ުހންނަްށ  މ ހުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ފައިސާ 11ގޮސްފައިވަނ  އެންމެ 

ުނަވަތ ުކަޑުހަވޫދ ، ކުރުކަމުން ކަމަށް ފައިސާ ނުލިބުނ  ފައިސާ ދޫުކރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ މުއްދަތު 

އުސޫލުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލެެވން އޮތްކަަމކަްށ  ަކުއްނިސްލގ  ިއާދާރިއްނ ަހަމަޖްއާސަފިއވާ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ާޤނޫނު( -)ެއންޓި 2008/13ާޤނޫނު ނަްނބަރު  ނުފެންނާތ ، މިމައްސަލައަކ ،

 ( ވަނަ ަނންބަރުގަިއވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ގެ 
ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

)ތިރ ސް ފަސްހާސް( ގައު  35,000މަސައްކަތަށް  މިފްކޯއިން އައްޑޫ ސިޓ  ހުޅުމ ދޫގައި ހަދާފައިވާ ފެކްޓްރ ގެ 
މަސައްކަތް  ކުރުމަކާނުލައި މިފްކޯގެ މަސްބޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މ ހަކާ މި ހަދައި އިޢުލާނުބޭނުންވާކަމަށް 
ނަގާފައިވާއިރު އެތަނަށް  ގެ ގަލަށްވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ފައިސާ 35,000ޙަވާކޮށް، 

 ނުލިބޭކަމަށް ޝަކުވާގައި ނިމުނުއިރުވެސް ބާކ  ގައު ގައު ކަމަށާއި، މަސައްކަތް 17,000ފޯރުކޮށްދ ފައިވަނ  
މި މައްސަލައިގެ  މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ އަތުން ގައު ގަނެފައިވާކަން ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، މި

ވިޔަފާރިތަކުގައި އޭނާގެ ޙިއްޞާއެއް އޮތްކަން  ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، އަދި، ގައު ގަނެފައިވާ
މަސައްކަތަށް ހޯދާފައިވާ  މިފްކޯއިން އައްޑޫ ސިޓ  ހުޅުމ ދޫގައި ހަދާފައިވާ ފެކްޓްރ ގެ  ނެތުމުންނާއި، އެނގެން

ތިންސަތޭކަ( ގައުކަމަށްވެފައި އަދި، ގައު ހޯދުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު  )ވިހިހާސް 20,300.00ގަލުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކ  
ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ އާއި،   ލިޔުންތަކުންފަރާތަކަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދ ފައިވާކަން މައްސަލައިގެ  އެއްވެސް

ލިބުމުންކަމާއި، ފައިސާ ދައްކާފައިވަނ  އޯޑަރކުރި ގަލުގެ  ގައުތަކަށްވާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނ  އެ ގައުތައް
މިމައްސަލައަކ ،  ޑެލިވަރ  ނޯޓުތަކުންނާއި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކުން އެނގެން އޮތުމުން، އަދަދަށްވާ ފައިސާކަން

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

މަސައްކަތަށް  ކްޓްރ ގެމިފްކޯއިން އައްޑޫ ސިޓ  ހުޅުމ ދޫގައި ހަދާފައިވާ ފެ 
 )ތިރ ސް ފަސްހާސް( ގައު ބޭނުންވާކަމަށް ހަދައި އިޢުލާނު  35,000

މި މަސައްކަތް  ކުރުމަކާނުލައި މިފްކޯގެ މަސްބޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މ ހަކާ
 ގެ ގަލަށްވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 35,000ޙަވާކޮށް، 

 ގައު ކަމަށާއި، 17,000ފޯރުކޮށްދ ފައިވަނ  ފައިސާނަގާފައިވާއިރު އެތަނަށް 
 މަސައްކަތް ނިމުނު އިރުވެސް ބާކ  ގައު ނުލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ކުއްޔަށް " ހޮޓާ ޢިމާރާތް " އަދި " ޝޮޕް ޢިމާރާތް " ކ.މާފުށ  އަންހެނުންގެ ކޮމެޓ ގެ އަންހެނުންގެ ބިމުގައި ހުންނަ
ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް  ވަނަ އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން  03ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  ހިފާނެ 

އޮތުމުންނާއި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތައް  ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ކަމަށް މާފުށ  ބިޑް ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ނުލިބިދާނެ   އެފަދަ ލިސްޓެއް އޮތުމުންކަމަށްވެފައި  ޔަޤ ންކުރެވޭނެގޮތަކ  

ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ  އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ކައުންސިލްގެ
ފުރުޞަތު އޮވެދާނެތ  އާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ  ފުރުޞަތު ދ ފިނަމަ، ފަހުން އެއާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ

އިދާރާގެ  ސުވާލުތަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޖަވާބުދ ފައިވާކަން އެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިކުރުވާފައިވާ 
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް  ސިޓ އިން އެނގެންއޮންނާތ އާއި އެއ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާ-އެންޓި) 2008/13 ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް (1ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

ބިމުގައި ހުރި  ކ.މާފުށ  އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ '' އަންހެނުންގެ އުފާ'' ކިޔާ
ހޯދުމަށްޓަކައި  މަސްދުވަހަށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ބަޔަކު 06 ގެސްޓް ޝޮޕް ހޮޓަލާއި

 2019 ޖޫން  17ހިސާބުގައި އިޢުލާނުކޮށް  2019ޖޫން  16ޖޫން ނުވަތަ  15
ގުޅޭގޮތުން  ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާއިރު، އެކަމާ

މ ހަކު  ގައި ބައިވެރިވިއިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެ ބައްދަލުވުމު
ގުޅިގެން  ސުވާލުކުރުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދ ފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވި މ ހުން ސޮއިކުރާ ލިސްޓްގައި އެފަރާތުން 
 ސޮއިނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އެލިސްޓްގައި ސޮއިނުކުރުމުން، އެ ލިސްޓުގައި

ބުނެފައިވާކަމަށް  ރާތަކަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ސޮއިނުކުރާ އެއްވެސް ފަ
 ބުނާ މައްސަލަ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޓްރާ  2019މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުގެ ސްޓޭޓް މެނޭޖަރަށް 
ހަމައެކަނި  ހަމަޖެހިފައިވަނ ދ ފައިނުވާ ކަމަށާއި އެކްސްޓްރާ ޑިއުޓ  އެލަވަންސް ދިނުމަށް  ޑިއުޓ  އެލަވަންސް

ޝިފްޓް ޑިއުޓ  އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށާއި އޭނާއަކ  ކުންފުނ ގެ އެސްޓޭޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ މެނޭޖަރުގެ 
ރަސްމ ގަޑި  މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާތ  ވަޒ ފާއަށް ނުކުތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ކުންފުނ ގެ މަޤާމު އަދާކުރަމުންދާ

ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވުމާއި، މި  އަށް ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ   16:00ން އި 08:00ކަމަށްވާ 
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން ނެތުމުން، މި މައްސަލައަކ   ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް އެނގެން ނެތުމާއެކު،

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

ވަނަ  2019ސްޓޭޓް މެނޭޖަރަށް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުގެ 
ޚިލާފަށް އެކްސްޓްރާ ޑިއުޓ  އެލަވަންސް ދ ފައިވާކަމަށް  އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުޞޫލާ

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ތިލަފުއްޓަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުލިދޫ  ވ.ފުލިދޫ ކުނިކޮށ ގައި ހުރި ކުނި އަމިއްލަ އުޅަނދެއްގައި
 ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިނުވާތ  އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

 ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެންކަމަށް ފުލިދޫ ފަރާތުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި 3މަސައްކަތް ކުރުވ  
 12,400/-މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑައަގަކ   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވުމާއި، އެ

ފަނަރަހާސް( ) 15,000/-ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށްވެފައި، ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެބޮޑު އަގަކ   )ބާރަހާސް
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  10.24ގަވާއިދުގެ  ރުފިޔާކަމަށްވާތ ، އެ މަސައްކަތަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

 2008/13އަގު ހޯދައިގެން ކުރުވިދާނެ މަސައްކަތަކަށްވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތުން 3އިޢުލާންނުކޮށް 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. އަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާމައްސަލަ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ތިލަފުއްޓަށް  ވ.ފުލިދޫ ކުނިކޮށ ގައި ހުރި ކުނި އަމިއްލަ އުޅަނދެއްގައި
އިޢުލާނާ  ގައި ކޮށްފައިވާ  2019ޖޫން  20ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

އިތުރު  ރާތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު،ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަ 
ފަރާތަކާ  އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާނުލައި ކައުންސިލްގެ ރައ ސްއާ ޢާއިލ ގޮތުން ތިމާގެ 

 އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޝަކުވާގައިބުނާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ބިމެއް ނުވަތަ ގަރާޖެއް 
ގަރާޖެއްކަން  އޮގަނައިޒޭޝަނުން ބުނެފައިވާތ އާއި، އަދި އެއ  ކޮންތާކު އޮތް ބިމެއް ނުވަތަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ

ހުސްކޮށް ހުންނަ ބިންތަކުގައި ވަކި ފަރާތަކުން  ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މާލޭގައި
ފެނިއްޖެނަަމ  ޕާކްކުރަމުން ގެންދިޔުމަކ  ޢާންމު ކަމަކަށްވާތ ، ހުސްކޮށް އޮތް ބިމެއް ހުއްދަ ނުދިނަސް ވެހިކަލްތައް

ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި ވެހިކަލް ޕާކްކުރޭތޯ މޯލްޑިވްސް  ޕާކްކުރުމަކ  އެކަށ ގެންވާ ކަމެއްކަމަށްވާތ  އެސް.ޓ .އޯއަށް
އަންގައި، ޤާނޫނު  ބަލައި، ޕާކްކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެސް.ޓ .އޯއަށްމެދުވެރިކޮށްގެން  ޕޮލިސް ސަރިވިސް 

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

 މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. މި

ގަރާޖެއް ބޭނުން  އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ
 ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައާއި އަދި އެ ސްކޫލުން  ހއ.ފިއްލަދޫ މަދްރަސަތުއްޞަބާޙުގެ ޕްރިންޓަރގެ މަޤާމަށް އެ ސްކޫލުން  ހއ.ފިއްލަދޫ ސްކޫލަށް ޕްރިންޓަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  535 



 

541 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 2008/13ފަރާތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މާކްސްދިނުމުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަޒ ފާތަކަށް  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހޮވާފައިވަނ 
ކަމަށް ބުނާ  ލާފަށްމ ހުން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާ ޚި

 މައްސަލަ.

ގައިވާ ގޮތުން، ސަލްވޭޖް ކުރުމަކ  ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ " ސަލްވޭޖް އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު "
ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްކަމަށާއި، ޝަކުވާ ތެރޭގައި ހިނގާ

މަސައްކަތަކ  އެ އުޅަނދު ތިލަފުށ  ފަޅުތެރޭގައި ބ ހިފައި  ދ ފައިވާގޮތުން، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމަޢުލޫމާތު 
 އަކަށް ފޫޓް ދުރަށް ޖައްސާލުމުގެ 150ބޭނުންކޮށްގެން އެ އުޅަނދު އޮތް ތަނުން  އޮއްވައި ޓަގު 

ނޑުގައި ދުއްވާ ގައިވާ" ޓޯވޭޖް އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު " މަސައްކަތްކަމަށާއި،  ގޮތުން، ކަ
 ސަރަޙައްދުން އަނެއް ސަރަޙައްދަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެނ  އުޅަނދުފަހަރު ޓަގު ބޭނުންކޮށްގެން އެއް

ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ޓޯވޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައިކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަކ  ސަލްވޭޖް
ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުން ފައިސާ  ބެލެވޭކަމަށާއި، އެމަސައްކަތެއް ކަމަކަށް ނު މަސައްކަތަށް ހޭދަވި ވަގުތަށް ކަ

މާއްދާގެ  ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނަގާފައިވާތ ،
ވިގެންނުވާ ކުށެއް އެކުލެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގ1ެ)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމ އެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބަދަލުގެނެސް ބޯޓެއްގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން އޮފ ހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް 
އޮޕަރޭޝަނަކަށް ބަދަލުކޮށް މަސައްކަތް  އުޅަނދުގެ ސަލްވޭޖް އޮޕަރޭޝަން، ޓޯވޭޖް

 ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ދެފަރާތަކ  އެއް ތަނެއްކަމަށް  ހުށަހެޅިކަމަށާއި ބިޑް ހުށަހެޅި ޕްރ ބިޑް މ ޓިންގ އަށް ނުދާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް
އެދެފަރާތަކ  ދެމ ހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ދެ  ބުނެފައި ވ ނަމަވެސް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު،  ފަރާތުން 7ފަރާތުގެ ތެރެއިން  8އަށް ހާޒިރުވި ކަމަށްވުމާއި، ޕްރ ބިޑް މ ޓިންގ ވިޔަފާރިއެއް
އެވިޔަފާރިއާ ނަން  އެއް ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނ ، އޭގެތެރޭގައި ޕްރ ބިޑް މ ޓިންގއަށް ހާޒިރުވި 

އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިްޑ  ތ ވައްތަރު )ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއް ކުންފުނި( އެހެން ވިޔަފާރިއަކުން ކަމަށްވާ

ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ  ބަންޑާރަކިޅ ގެ ހަޓް އަދި އެހެނިހެން ޏ.ފުވައްމުލަކު 
ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓ  

 ޢަމަލު ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް

537 



 

542 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ އަނެއް ފަރާތުން ހުށަހެޅި  ބިޑްކޮމެޓ ން ބާޠިލު ކޮށްފައިވާކަމާއި، ބިޑްތައް
ދުވަސްކަމަށް ލިޔެފައި އޮތް އޮތުމާއި އެފަރާތުން ހުށަހެޅި  360އަހަރުކަމަށް އޮތުމުން އެއ   1 ބިޑްގައި މުއްދަތު

(T)  ްއޮތްއިރު،  ކަމަށް  1,495,172.45ބިޑްގެ އަދަދު  އޮޕްޝަނ(T)   އޮޕްޝަން ބިޑްގެ އަދަދަކ
އޮތުން ފިޔަވައި އިވެލުއޭޝަނުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެްއ  ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތް 1,547,618.22
ބަދަލެއް  ނުވުމާއި، މިދެންނެވި ދެ ކުށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ނަތ ޖާއަށް ފާހަގަކުރެވިފައި

ކާމިޔާބުވެފައިވަނ ވެސް އެ ދެފަރާތުންކުރެ  އަންނަވަރުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ އާއި، ބިޑް
ކާމިޔާބު ވެފައިވަނ  މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު އަދި އެންމެ ކުރު  ފަރާތަކަށްކަމުގައި ނުވުމާއި، ބިޑް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13ން، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ކަމު ހުށަހެޅި މުއްދަތު
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކާ އިތުރުވާ  އިވާ ބިންތަކުގެ ކުލިޓ ސ އެލް އާއި ޖ އައިއެލް އިން ދޫކޮށްފަ
 އެއް ޕަސެންޓް( ގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށާއި، ޓ ސ އެލް) 1ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކުލ ގެ %

 ރަށުން ބިން ބަދަލުކުރެވިފައިވާތ ، ދެ  އާއި ޖ އައިއެލްގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކުންފުންޏެއްގެ ދަށަށް
އުސޫލެއް ހަމަޖެއްސުމުެގ ގޮތުން، ޓ ސ އެލްގެ ފަރާތުން ކުރިން  ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ

އާ އެއްގޮތަށް ދެ " ޕޮލިސ  ޕާޝިއަލް ކަލެކްޝަން އެންޑް ފައިން ވެއިވް" ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ  އެކުލަވާލައި
ޢަމަލުކުރުމަށާއި، އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެހާތަނަށް  ފަރާތްތަކާމެދުރަށުން ބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 

އިން  2019މާރޗް  01ޖޫރިމަނާތަކަށް އެ ޕޮލިސ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ޢަމަލު ކުރުމަށާއި، އެގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ
 05ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް

 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދުގެ  2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2016ފާސްކޮށްފައިވާތ  އާއި،  ގައި 2019ފެބްރުއަރ  
ކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ އަދަދަކ   ޖޫރިމަނާ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިތައް ޖޫރިމަނާ

ވަނަ  2016ފަހުން،  ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޑެޓް އުފެދުނު
ހަރުކަށި  ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހަދާފައިހުރި  2018އަހަރުން ފެށިގެން 

މިލިއަނަށްވުރެ  85އެއްބަސްވުންތަކެއްގެ ސަބަބުން މެދުފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތައް 
 ގިނަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އަށްސަތޭކަސާޅ ސްފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަހަތް ރުފިޔާ ނުވަދިހަހަތް ލާރި( )އަށްމިލިއަން 8,845,387.97
ކުންފުނިތަކާއި ގްރޭޓަރ މާލޭ  ކަމާއި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަކ 

ހިނގާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ  އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާތ  އިންޑަސްޓްރިއަލްޒޯންއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ
މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން  ކަމަށްވާތ އާއި، އަދި، ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލ ގަލް ނޯޓިސް ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ  މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ފައިސާ
ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި، އެގޮތުން މިހާރު ބައެއް ފައިސާ އެކުންފުނިން  ކަމަށް އެ

)ހަމިލިއަން ދެހާސް  6,002,654.67ޖުމްލަ އަދަދަކ   ކަމާއި، އަދި މިހާރު ނުލިބި ހުރި ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ
 ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްހަތް ލާރި( ކަމަށް އެ ކުންފުނ ގެ  ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި) 2008/13ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުން ދައްކާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ކަމަށް ކަ

 ރައްޔިތެއްގެ ލަގެޖް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ  ގައި ދުބާއ އިން ރާއްޖެ އައި ސްރ ލަންކާގެ  2018ނޮވެމްބަރު  01
ށް އެތަކެތި ޑިކްލެއަރނުކޮ ރަންފަށް ފެނިފައިވާތ ، 02ގޯލްޑް ބިސްކިޓް އަދި  02ތެރޭގައި އޭނާގެ ލަގެޖުން 

މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަނުން  އެތެރެކުރަން އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތ  މި 
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކ  ޑިކްލެއަރނުކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން ތަޙްޤ ޤުކޮށް މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ) 2011/8ތަކެތި ކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވޭތ  މިތަކެތި 
 އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަނުން ލަފާދ ފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ދައުލަތަށް ނަގަން ފެންނަކަމަށް

ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށާއި މުދަލުގެ  އޮތްނަމަވެސް، ކަސްޓަމްސްގެ ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމެޓ އިން މި މައްސަލައިގެ
ނެގުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް ލަފާ އެރުވުމަށް  ލުމަށްފަހު މި ތަކެތި ދައުލަތަށް އަގަށް ބެ 
ޑިކްލެއަރނުކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާކަމާއި، އަދި މި މުދަލަކ  ހާޒިރުވި

ރައްޔިތަކުގެ ވައިގެމަގުން ދުބާއ ން އައިއިރު  ވަނަ އަހަރު ލަންކާގެ 2018
މޯލްޑިވްސް ގޯލްޑްބަރ )ރަން( ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް  2ފޮށ ގައި ފޮރުވައިގެން ގެނައި 
 ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އިން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިނުވާތ ، މި މުދާ އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް ހެކި ލިބިފަ އުޅުނު މުދަލެއްކަމަށް ބެލެވޭވަރަށް ސާބިތު
ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުރަހެއް ނުވާނަމަ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޤާނޫނާއި

ހާޒިރުވި ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމެޓ އަށް  ލަފާ ދ ފައިވާތ  އެގޮތުގެ މަތިން މި މުދާ އަނބުރާ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ  އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާކަމާއި، މި މުދާ އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް މެންބަރުންގެ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ލަފާ ދިނުމުން،  ދަށުން ހުރަހެއް ނުވާނަމަ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
 އިރު، ރަން ފޮރުވަން ފޮށ ގައި ކޮންސ ލްމެންޓެއް ހަދާފައިއިތުރަށް ދިރާސާކުރި މިމައްސަލައިގެ ހެކިތައް

ދައްކާފައިވާކަމާއި، އަދި ދައުލަތަށް މިތަކެތި  ނެތްކަމާއި، ރަން ހުރިތޯ ސުވާލުކުރުމުން ދެ ރަންފަށް ފޮށިން ނަގާ
އެތެރެކުރަން  މަރުޙަލާ ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭކަމާއި، ނަމަވެސް ޑިކްލެއަރ ނުކޮށް ރަން  ނަގާކަމުގައިވާނަމަ، ކޯޓު

 ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމެޓ އިން މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމުގައި  އުޅުނުކަމަށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެކިލިބިފައިނުވާކަމަށް
ނިންމި ނިންމުމުގައި މި މުދަލަކ   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން މި މުދާ އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް 

 އުޅުނުކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ މުދަލެއްކަން ކަސްޓަމްސްއިން އެތެރެކުރަން ޑިކްލެއަރ ނުކޮށް ރަން 
ނޑައަޅާފައިނުވުމާއެކު، މި މުދާ ދޫކޮށްލުމަށް ޤާނޫނުން ހުރަހެއް ނާޅާތ ،  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަ

ދައިން މި ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ނިންމ އެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

( އިޢުލާނާ 2019ޖުލައި  03) 10-F/10/2019/72(IUL) މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ނަންބަރު 
އަގަށް  )މަސައްކަތުގެ ފަރާތުގެ ބިޑް، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  06ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި 

ނޑު ޖަހާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ  އަދި އެފަދަ މަސައްކަތްކުރުވާފައިވާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި އެ 60% ފަރާތުގެ ތައްގަ
ގައި އިވެލުއޭޓްކޮށް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު  2019ޖުލައި  16( 40ލިޔުންތަކަށް %

ހުށަހެޅި ފއެހެން ކުންފުންޏަކުން  ގައި ބިޑް 2019ޖުލައި  15އިވާއިރު، ކުނފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފަ 
އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  އެފަރާތުގެ  ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގުނުނަމަވެސް އެފަރާތުގެ ބިޑް 

ސައުންޑް އަދި  ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ 2019
އެފެއާޒުން ހޯމް  ލައިޓިންގ ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް

މަސައްކަތް ބަޔަކާ  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ 2019ޖުލައި  03
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް

 ޝައްކުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވެލުއޭޓްކުރުމުންވެސް އެންެމ އި  މިކޮމިޝަނުން އެކުންފުނ ގެ ބިޑް ނުހިމަނައި، ބިޑް ހިމަނައިގެން ކަމަށްވާތ 
ކުންފުންޏަށް  ލިބެނ  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ން އިވެލުއޭޓްކުރުމުންވެސް އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވާ މަތިން މާކްސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ކަމަށްވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނ1ަގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

ށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ެއ ހޯދުމަ ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ލެބޯރޓަރ  އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު
މާކްސް  35ފަރާތުގެ ތެރެއިން ތަޢުލ މ  ގޮތުން ފެންވަރު ރނގަޅު ފަރާތަށް  2ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނޑައެޅިފައިވާ އެންމެމަތ  މާކްސްއެވެ.  07މާކްސް( ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ   )އެބަޔަށް ކަ
ލިބިފައިވަނ   މާކްސް ލިބިފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ފަރާތަށް 95.33ންޓަވިއުގައި ދެވަނަ ފަރާތަށް އި ނަމަވެސް،
ކަމަށްވުމާއެކު، އެބައިން ދެވަނަ  45މާކްސްއެވެ. އިންޓަވިއުއަށް ލިބުނު މާކްސްއިން ނަގާފައިވަނ  % 29.67

އެވެ. މި ނަތ ޖާތަކަށް ބަލައިގެން  13.35އެވެ. ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ   42.90ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނ  
ލިބިފައިވަނ   މާކްސް ލިބިފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ފަރާތަށް 49.90ހެދުމުން ދެވަނަ ފަރާތަށް  މާކްސްގެ ޖުމުލަ

އެވެ. އެހެންކަމުން،  01.55މާކްސްގެ ފަރަގަކ   މާކްސްއެވެ. ޖުމުލަ ނަތ ޖާގައި ދެމ ހުންނަށް ލިބިފައިވާ 48.35
މާކްސް  ދ ފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ދެމ ހުންނަށް އެހާ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް އިންޓަވިއުގައި ށް މާކްސްއިންޓަވިއުއަ

ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ. ވަކި ފަރާތެއް  ދ ފައިވަނ  ދެވަހަ ފަރާތަށް އެ ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް
 ލިސްޓުން ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް މާކްސް ދ ފައިވާކަން ނުބަލައި އިންޓަވިއު ޕެނަ ވަޒ ފާއަށް ހޮވުމަށްޓަކައި މެރިޓަށް 

ފެބުރުވަރ   08ކޮމިޝަނުން  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތައް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް 
ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، މި ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު  2015/5ގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2015
ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު  ހަމަނުޖައްސާކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތ ، އަލުން އިންޓަވިއުކޮށްގެން އެ  އަދި

ސްކޫލުގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު  ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ގއ.ދާންދޫ 

މ ހަކު ހޯދުމަށް  ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ލެބޯރަޓަރ  އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް 
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު   ޕްރިންސިޕަލްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުގެ

 ބުނާ މައްސަލަ. ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް
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( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލަ   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމ އެވެ.

ޔުނިޓެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ޏ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑެންޓަލް އާއި ސ .އެސް.އެސް.ޑ 
 ކޮށްފައިވަނ ، ޏ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ސ .އެސް.އެސް.ޑ  ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ  އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި

ސިސްޓަމް ޤާއިމް ނުކުރެވި ގިނަ  މެޝިނެރ ތައް ގެންދެވިފައިވ ނަމަވެސް ބަހައްޓާނެ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ
ދައި ބަލިމ ހުންނާއި، ތަނުގެ ތަނެއް ނެތުމުން ޚިދުމަތް ހޯ  ދުވަސްވެފައިވުމާއި، ހޮސްޕިޓަލުގައި ނަމާދުކުރާނެ

ހޮސްޕިޓަލުގެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވަމުންދާތ  އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އިތުރު ޖާގަ ބޭނުންވާތ ، އެ މުވައްޒަފުންނަށް 
ހައްލުކުރެވޭނެތ ، އެކްސްޓެންޑް އިމާރާތް  ޑައިލަސިސް ސެންޓަރަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމުން އެ މައްސަލަތައް

މަސައްކަތްކުރުމަށް  މަސައްކަތްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ހެދުމުގެވ ހާވެސް އަވަހަކަށް 
ރެސްޓްރިކްޓް ޓެންޑަރިންގ އުސޫލުން އެ މަސައްކަތް  ލިބެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި

ނިންމާފައިވާތ އާއި،  އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑްކޮމެޓ އިންކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރ   ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައިގެން
ފަރާތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުވަތުދ ފައިވާކަން  5 މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި

  ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި،
ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބިްޑ  03ފައިވާ ހުށަހަޅާ އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  އަންދާސ ހިސާބު

އެހެންނަމަވެސް، އެކުންފުނިން  ކުންފުންޏަށްކަމަށާއި، ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ ގިނަ
 ހެލްތުގެ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި ކުއަލިޓ  ދަށް ތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށާއި، ނިންމާފައިވާ މިނިސްޓްރ  އޮފް

ހުށަހަޅާ ބ .އޯ.ކިއުއާ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުދަށްކަމަށާއި، އެފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމަނ އެފަރާތުންކުރާ 
ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަނ  މިނިސްޓްރ ގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ  ޚިލާފަށްކަމަށާއި، އެފަރާތުން މިނިސްޓްރ ގެ

ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރ   ށަހެޅި ސިޓ އަކާކަމަށް ފާހަގަކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރ އަށް ހު ސަޕޯޓާއެކުގައި

ޑެންޓަލް ޔުނިޓަކާއި  ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑައިލަސިސް ޢިމާރާތާ ގުޅުވައިގެން
ހުޅުވާލި ބިޑާ ގުޅިގެން  އެސް.އެސް.ޑ  ޔުނިޓެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްސ .

މަގުފަހިވާގޮތަށް  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް
 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިނިސްޓްރ ގެ ބިޑް ކޮމިޓ އިން، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން  އޮފް ހެލްތުގެ ލ ގަލް އެފެއަރޒް ޔުނިޓުން އަދި އެ
އެފަރާތާ  ކުރިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތ ، އެކުންފުންޏަށް
ބިޑް ކޮމެޓ އިން ނިންމާފައިވާކަން   މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލަން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
 އެނގޭތ އާއި،

މިނިސްޓްރ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުތައް  އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން 
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، މިހާރު  އެކުންފުނިން ކުރިން ބިޑް ކޮމިޓ ގައި މަޝްވަރާކުރުމުން، އެ މިނިސްޓްރ ގެ

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން  އިންސްޕެކްޓްކުރުމުން އެފަރާތުން ބ .އޯ.ކިއުއާ ޚިލާފަށް  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް 
ރުމުގެ ސ .އެސް.އެސް.ޑ  ޔުނިޓު އިމާރާތްކު ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑެންޓަލްއާއި  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،
ކުންފުންޏާ  ޑިސްކޮލިފައިކޮށް، އިވެލުއޭޝަންއިން ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ޕްރޮޖެކްޓުން އެފަރާތް

 ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭތ އާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން
ކ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓ ގެ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަ މި މަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމަށް

މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެްއ  މެންބަރުން، އެ
-އެންޓި) 2008/13ނިންމުމެއްކަމަށް ނުވާތ  މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަ
ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނިންމ އެވެ. މިމައްސަލަ ކަ

( އިޢުލާނާ 2019ޖޫން  12)  J3/IL/2019/36-116 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު
ދޫކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް )މުއްދަތަށް  ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް

އައިޓަމްތަކުގެ  އަދި  25%ިވްއާކ ައިއަޓްމަތުކގ  ާބަވްތަތަކްށ ، 15އެވްރެޖް ޑިސްކައުންޓަށް %، 40%
ޕޮއިންޓް ލިބެނ  އެ ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ  އިވެލުއޭޓްކުރުމުން، އެންމެ މަތިންދ ގެން(  20އެވްރެޖްއަގަށް %

ޕޮއިންޓް ލިބެނ   ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މިކޮމިޝަނުން އިވެލުއޭޓްކުރުމުންވެސް އެންމެ މަތިން ފަރާތަށްކަން

މިނ މާޓެއް ހިންގައިދޭނެ  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުން ސްޓާފް 
ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން  ގައި ހުޅުވާލި ބ ލަމާ 2019ޖޫން  12ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ފަރާތަކަށް މާކްސްދ ، އެ ފަރާތަށް ބިޑު އެވޯޑު  މާކްސްދޭ ކްރައިޓ ރިއާއާ ޚިލާފަށް 
 ބުނާ މައްސަލަ. އިވާކަމަށް ކޮށްފަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަ އެފަރާތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެ ބިޑްތައް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -އެންޓި) 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ  މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އއ.ފެރިދޫ  2މަޤާމަށް  އއ.ފެރިދޫ މަސްޖިދުލް ޣުފްރާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ( 2019 ޖޫން 20) A/IUL/344/2019/23ނަންބަރު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި

ތަޖުރިބާ ނެތް ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ޝަކުވާގައި  ސައްކަތުގެ ފަރާތަކ  މަޤާމާގުޅޭ މަ 2ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނު 
އެންމެ  ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމާއި، މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 7ވަޒ ފާއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މި

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން މަގާމުގެ  ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނ  ލިބިފައިވާ ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނަށާއި
 ލިބިފައިވާ ހުނަރު ބެލުމަށް އިންޓަވިއު ކޮށްގެންކަމަށް އިޢުލާނުގައި  ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް އަދި

ރަނގަޅަށްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދ ފައިވަނ 
ފަރާތަކ  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ބައިތަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ   ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނު ދެއެނގޭތ އާއި، އަދި މި

ޤާނޫނު  މަތިން މާކްސް ލިބުނު ދެ ފަރާތްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ  މިމައްސަލައަކ ، މާކްސްއިން އެންމެ
( ވަނަ 1 )މާއްދާގެ )ހ( ގެ ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  މިމައްސަލަ   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.

ޣުފްރާން މިސްކިތުގެ  އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އއ.ފެރިދޫ މަސްޖިދުލް 
ނަންބަރު  މަސައްކަތު މަޤާމަށް ދެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރި 

A/IUL/344/2019/23 ، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާދ ފައިވަނ 
މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާއާއި ހުނަރު ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

544 

ގައި ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ  2002ބ.ފުޅަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ އަނބިމ ހާއަށް ފުޅަދޫން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނ  
ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވުމާއި،  2007ދޫކޮށްފައިވަނ   ކަމަށްވުމާއި، ބ.ފުޅަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ބ.ގޮއިދޫން ގޯތި 

ގޯއްޗެއް އޮތްނަމަ  އަނބިމ ހާއަށް، ޢިމާރާތްކޮށް ހަދާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވުމާއި އެ ގޯތިތަކުގައި މިހާރު
އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި  ގޯއްޗެއް ނުލިބޭނެކަމަށްފިރިމ ހާއަށް އެހެން ރަށަކުން 

އަނބިމ ހާއަށް ބ.ފުޅަދޫން ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް  ބ.ފުޅަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ
 ބ.ގޮއިދޫން ގޯއްޗެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ލިބިފައިވަނިކޮށް އޭނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފޯމުތަްއ  ގޯތިތައް ދިން ދުވަސްވަރު އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއި، މި 
ނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮންނަ ފަރާތަކ   ތ ، ގެ އަތޮޅުވެރިޔާ ކަމަށްވާއްއެ އަތޮޅެ ބަލައި ގޯތި ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  (1)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  .މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ  ކަ

ސްކޫލުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ އައު ޢިމާރާތުގެ  ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ށ.މިލަންދޫ
 ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނިފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ސްކޫލުގައި ލިފްޓެއް މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލިފްޓް

ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދ ފައިނުވާނެ ކަމަށާއި،  ބެހެއްޓުމަށާއި ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން ސްކޫލް މަރާމާތުކުރުމަށް އެ
 ސާރައިގައި އެ ޢިމާރާތުގެ ސ ލިންގުން ބައެއް ހަލާކުވެފައިވާތ  އެކުރި ވިއް ރިޓެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން 

ކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރ ން  ސ ލިންގ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ން ކުރަމުންގެންދާ
 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-އެންޓި ) 2008/13ބުނެފައިވާތ  މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ށ.މިލަންދޫ  އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏަކުން 02މ ގެ 
ދާދިފަހުން  ވާ ބައެއް ކްލާސްރޫމްތަކުގެ ސ ލިންގތައްސްކޫލުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައި 

ލިފްޓެއް  ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އަގުގެ އިތުރުން ސްކޫލުގައި 
ކުންފުންޏަށް  ހަރުކުރުމަށާއި ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން ސްކޫލު މަރާމާތުކުރުމަށް އެ 

ކޮށްފައިނުވާ  ސް މަރާމާތުފައިސާ ދޫކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ވެއްޓުނު ސ ލިންގ އަދިވެ
ކަމަށް ބުނާ  ކަމަށާއި، އަދި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ލިފްޓުގެ މަސައްކަތްނުކުރާ

 މައްސަލަ.
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ފިއުލް ޓޭންކެއް ބެހެއްޓުމަށް ކޮންކްރ ޓް  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން ކ.ފުނަދޫގައި
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން  ލައިޓްޕޯސްޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 04  ފައުންޑޭޝަން އެޅުމާއި
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް  ADM/2019/85-60ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބިޑް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށްކަން މިކޮމި  އިވެލުއޭޝަންގައި
 ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތ އާއި، އިވެލުއޭޝަން ޝ ޓުންނާއި މިކޮމިޝަނަށް

ނޑައެޅިފައިވާ  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
މެންބަރުން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތ އާއި، ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގެ  އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ

ލައިޓްޕޯސްޓް ޖެހުމުގެ  04ކ.ފުނަދޫގައި ކޮންކްރ ޓް ފައުންޑޭޝަން އެޅުމާއި 
ގައި ސްޓޭޓް  2019އޭޕްރ ލް  09މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

އެވޯޑްކުރުމުގައި  ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު 
މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު

 އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  ތެރެއިން އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް
މެމްބަރުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނ ގެ މުވައްޒަފަކު  އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ

 މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތަތ އާއި، ކޮށްފައިވާކަންމަސައްކަތް 
ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި

ނޑައަޅައި، އެ   ކޮންކްރ ޓް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ފުނަދޫގައި ފިއުލް ޓޭންކެއް ބެހެއްޓުމަށް ކުންދުނި ކަ
ޙަވާލުކުރުމަށް  ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެކުންފުންޏާ ލައިޓްޕޯސްޓް 04  ފައުންޑޭޝަން އެޅުމާއި

ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ  ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކ  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ
ތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކަރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ނަހަމަގޮ މެންބަރުން، އެ މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު

މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު  ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ނުވާތ އާއި، ލިމިޓެޑަށް
ޝަންގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕް  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2/2000ނަންބަރު 

 13/2008ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ  މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)

ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މް.ޓ .ޑ .ސ ( ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެ މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް
ކުންފުނިން  ހިންގަމުންދިޔަ ހެރެތެރެ ރިޒޯޓުގެ ލ ސްހޯލްޑް ރައިޓްސް ވިއްކާލުމަށް އެ އިން ތައްރައްޤ ކޮށް

ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވަމުންދާތ އާއި އެ ގެއްލުމުގެ  ނިންމާފައިވަނ  އެ ރިޒޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަނުން ތަކުރާރުކޮށް އެ
ނަގާފައިވާ ލޯނަށް  ކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިމިޓެޑުންއެރަށް ތަރައްޤ  ސަބަބުން އެ ކުންފުނިން

އަރަމުންދާތ ، ހެރެތެރެ ރިޒޯޓުގެ ލ ސްހޯލްޑް ރައިޓްސް  ފައިސާ ނުދެއްކި، ލޯނުގެ އިންޓްރަސްޓަށް އިތުރު ފައިސާ
 އާއި،ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެންކަން އެނގެންއޮތަތ  ވިއްކާލުމަށް އެ

ހިންގާނ  އެ ކުންފުންޏެއްގެ  ( ގައި ކުންފުނ10/96ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނުނު ނަންބަރު 

އައްޑުއަތޮޅުގައި  މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން
ޙިއްޞާދާރުންނަށް  ތަރައްޤ ކޮށްފައިވާ ހެރެތެރެ ރިސޯޓް، ދައުލަތާއި

ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ  ގެއްލުންވާގޮތަށް ވިއްކާލުމަށް ކުންފުނ ގެ ބޯޑުން 
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެމް.ޓ .ޑ .ސ އިން ގެއްލުމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ހެރެތެރެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ބޯޑަށް  ވިއްކާލުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެރައިޓްސް  ރިޒޯޓުގެ ލ ސްހޯލްޑް

ބޯޑުން އެ ރިޒޯޓު ވިއްކާލަން  ލިބިގެންވާކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮތަތ އާއި، އެ ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ޒޯޓު ގަންނަން ޙަވާލުކޮށްގެން އާންމު ބ ލަމުގެ އުޞޫލުން އެ ރި ނިންމާފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ

މަތިން ޕޮއިންޓް  ހުޅުވާލުމުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ ފުރުޞަތު
ހުށައަޅާފައިވާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ކެނަރ ސް ޕްރައިވެޓް  ލިބިފައިވާ އަދި އެ ރިޒޯޓު ގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑު އަގެއް

  ،އެނގެންއޮތަތ އާއި ލިމިޓެޑަށްކަން
ނޑައެޅުނު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނ  އެކަމަށް ކަ

ކޮމިޓ ގައި އެ ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ މެންބަރުން  މެންބަރުން ކަމަށްވާއިރު އިވެލުއޭޝަން
މުވައްޒަފުންނާއި  ނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމްގެއިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގައި ހިމަނާފައިވަ  ހިމެނިފައިނުވާއިރު

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ އިން އިވެލުއޭޝަންގައި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި  އެމް.ޓ .ޑ .ސ  މުވައްޒަފުންކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،
ނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނޑައަޅާފައިވަނ  ކަ އިން އުޞޫލްތަކުގެ ތެރެ ގޮތުގައި ކެނަރ ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަ

މެންބަރުން، އެ މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ރަނގަޅަށްކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ
 ކެނަރ ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތަތ އާއި،
ވިއްކާލާފައިވަނ  ދައުލަތާއި ޙިއްޞާދާރުންނަށް  ތުހުމަތުގައި ހެރެތެރެ ރިޒޯޓުގެ ލ ސްހޯލްޑް ރައިޓްސް މައްސަލައިގެ

ވިއްކާފައިވަނ  އާންމު  ތުހުމަތުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ހެރެތެރެ ރިޒޯޓުގެ ލ ސްހޯލްޑް ރައިޓްސް ގެއްލުންވާގޮތަށް ކަމަށް
ޅުވާލުމުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހު ބ ލަމުގެ އުޞޫލުން އެ ރިޒޯޓު ގަންނަން ފުރުޞަތު 

ގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑު އަގެއް  އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އަދި ހެރެތެރެ ރިޒޯޓު  ބިޑް
ދައުލަތާއި  ކަމަށްވުމުން ހެރެތެރެ ރިޒޯޓުގެ ލ ސްހޯލްޑް ރައިޓްސް ވިއްކާލާފައިވަނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ބަލާއިރު ބެލެވެން ނެތަތ އާއި، ޙިއްޞާދާރުންނަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ކަމަށް ތަޙްޤ ޤ  ނަޒަރަކުން
އެކުންފުނި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި

ނޑައެޅުމުން، އެ   އެމް.ޓ .ޑ .ސ ގެ ރިޒޯޓުގެ ލ ސްހޯލްޑް ރައިޓްސް ވިއްކާލުމަށްކުންފުންޏަށް ހެރެތެރެ  ކޮމިޓ ން ކަ
ނުފޫޒު  ނިންމާފައިވަނ  ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ މެންބަރުން، އެ މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 

ގޮތުންކަމަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ  ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކެނަރ ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނާޖާއިޒު
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008ނަންބަރު  ބެލެވެން ނެތަތ  މިމައްސަލައަކ  ޤާނޫނު

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވ1ާހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 
ނޑައަޅައި،  .މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މަތ ގައި  އި، ގޯއްޗަށް އެދުނުމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުގަ
އެދުނު  ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާތ އާއި، ގޯއްޗަށް  ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަތައް

 3ތުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ހުޅުވާލި ފުރުޞަ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް
 3އިދާރާއިން ޖަވާބު ދ ފައިވާތ އާއި، މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިވެސް އެ  ފަރާތަށް ބުރުނ  ކައުންސިލްގެ

ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ފަރާތުގެ  3ފަރާތަށް ގޯތި ލިބުމުގެ ފުރުޞަތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި، އެ 
މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އި، އިތުރު ފަރާތަކުންހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭތ އާ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13
މި މައްސަލަ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ފަދައިން މި
 ނިންމ އެވެ.

 ތ.ބުރުނ ން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 
 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ވޮލ ކޯޓަކާއި ގެ ދަށުން ގއ.މާމެންދޫގައި " ޕްރޮޖެކްޓް ޔޫތު އެރ ނާ " ޔޫތު މިނިސްޓްރ ން އަގު އަދާކުރާގޮތަށް 
ކުރި  ގައި ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2019ޖުލައި  25ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ބަށިކޯޓެއް ހަދާދޭނެ

ބާއްވާފައިވާއިރު، ކައުންސިލްގެ  ގައި 2019އޮގަސްޓް  20އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ބިޑު ހުށަހެޅުން 

ގެ ދަށުން " ޕްރޮޖެކްޓް ޔޫތު އެރ ނާ" ޔޫތު މިނިސްޓްރ ން އަގުއަދާކުރާ ގޮތަށް
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ގއ.މާމެންދޫގައި ވޮލ ކޯޓަކާއި ބަށިކޯޓެއް ހަދައިދޭނެ
 އްސަލަ.ގުޅޭ މަ ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  އިދާރާއަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި
ހުށަހެޅުމުގެ  ފަރާތުން ބިޑު  04ފަރާތުގެ ތެރެއިން  06މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި  ބުނެފައިވ ނަމަވެސް،

ވާތ  އެ އެއްފަރާތުން ހުށަހެޅި ޑޮކިއުމަންޓް ފުރިހަމަނު  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމާއި، އޭގެ ތެރެއިން
އަގާއި މުއްދަތު އެ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ  03ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަމާއި، ބިޑު ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ ބިޑު 

އެ ބިޑު ބަލައިގަތް ޝ ޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުން  03ޝ ޓުގައި ހިމަނާފައިވަނ  ރަނގަޅަށްކަމާއި، އަދި 
 ޝ ޓުން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އަދި ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލައްވައި  ބިޑު ބަލައިގަތް ބައްދަލުވުމުގެ 

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވ ނަމަވެސް،  ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު ދޫކުރަންޖެހޭ ޝ ޓު ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ނުލިބިގެން ޝަކުވާކޮށްފައިނުވާތ އާއި، މި  ބިޑު ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ލިޔުން 

 އެ އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަދި ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަކ 
މި ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު  ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ބައިވެރިވި ފަރާތެއް ނޫންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު،

ފޯނަށް ޖަވާބު ދ ފައިނުވާތ އާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑުކޮމިޓ ގެ  ގުޅުމުންމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން 
އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް  ބައްދަލުވުމެއްވެސް އަދި ބާއްވާފައިނުވާކަމަށް ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް

 ކަންކޮށްފައިވާގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭކަންމިހާތަނަށް  މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ އާއި
ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ލައެއްކަމަށްމައްސަ  ކަ

އެދިފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތާ ޢާއިލ ގޮތުން ގާތް  ލ.ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލަށް ޕްރިންޓަރެއްގެ ވަޒ ފާއަށް 
ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވާ އިހައްދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްއާއި ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް 

ޕެނެލްގައި ހިމަނައިގެން  މެނިފައިވ ނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކަކ  އިންޓަވިއުޑިރެކްޓަރ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހި
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  97" 2014 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު " ނުވާނެ ކަމަށް 

ހޯދުމަށް ކުރި  ލ.ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލަށް ޕްރިންޓަރެއްގެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު
 ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ 2019ޖޫން  27) GS-215/IUL/2019/35ނަންބަރު 

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި  ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި ދެފަރާތެއް
ނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ ފިރިމ ހާ އިންޓަވިއު  ހިމެނޭ ކަމަށާއި، މިގޮތުން އޭނާގެ އެއްބަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިންޓަވިއުއިން އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނ   ޢާއިލ ގޮތުން އޭނާއާ ގާތްކަމެއް ހުރި ބައެއް ކަމަށް ނުވާތ އާއި، ހިމެނޭފަދަ 
މާކްސް ދ ފައިވާކަމަށް  ވަނަ ކަމަށްވާތ  އޭނާ އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވުމަށްޓަކައި އިންޓަވިއުގައި އޭނާއަށް މަތިން  7

ތެރެއިން މި ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ނުބެލެވޭތ އާއި، މި ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ 
ގައި ސިވިލް ސަރވިސް  2019ފެބުރުވަރ   18 ލިޔުމަކަށް މާކްސް ދ ފައިވަނ ، 2ސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މަ

ނޑުތަކާއި  ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ" ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ މިންގަ
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3 މާއްދާގެ  ވަނަ  7.4ގެ " )ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު( 2018އުޞޫލުތައް 

 އެ ލިޔުންތަކަށް ދ ފައިވާ މާކްސް އުނިކުރުމުން އެ ވަޒ ފާއަށް އޭނާ ނުހޮވޭތ އާިއ، އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމާއި،
އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރުގެ  އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރުގެ ވަޒ ފާއަށް މިހާރު އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވާތ ،

ދ ފައިވާ ގޮތް އިޞްލާޙުކޮށްގެން އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް  ފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސްވަޒ 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ކޮޕ ކޮށް އިހައްދޫ ސްކޫލަށް އަންގައި ޤާނޫނު  ސިވިލް

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ނު( ގެ ޤާނޫ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި،  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ކަ
 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމަށާއި، މ ނާއަކ  އިހައްދޫ ސް  ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި،
ވަޒ ފާއަށް  ތިއްތިބެ ވެސް އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި، މި  އަދި އޭނާގެ

ފަރާތަށް މި  ކުރިމަތިލި ލ.ގަމު މުކުރިމަގު ސްކޫލުގެ ޕްރިންޓަރުގެ ވަޒ ފާގައި ހުރި
ސް ގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއްވެ ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައ ސްގެ އަންހެނުން  ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި، އޭނާއަކ  ގަމު
އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ ކުރިން އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް  ކަމަށާއި، މި ވަޒ ފާގެ
ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް މާލެއިން ގެނައި މ ހާ ފްލައިޓުން  ނުވަތަ ސްކައުޓުގެ 

 ގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދ ފައިވަނ  އޭނާގެ ފިރިމ ހާ މާލެ ދިޔުމު ލ.ކައްދޫއަށް އައުމާއި
ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް  ކަމަށްވާތ  އޭނާއަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ 

 ބުނާ މައްސަލަ.

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ޑެޕިއުޓ  މެނޭޖިންގ  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސްގެ ބޯޑުމެންބަރުންނާއި
ނޑަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކ   ފިޔަވައި ޑިރެކްޓަރގެ މުސާރަ  ކުންފުނ ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ގެނެސްފައިވާ  ސިޓ ން ހުއްދަ ލިބިގެން  13M/IAS/2019/9މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު 
ނޑަށް ބަދަލުގެނެސް  ދިޔައިރު މުސާރަ ދެމުން ފުރަތަމަ ގެން  ބަދަލެއްކަން އެނގޭތ އާއި، މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ފިނޭންސްގެ ހުއްދައެއް ވަކިން ހޯދަންޖެހޭކަން ނޭނގޭކަމަށާއި އެކަން  މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެސް މިނިސްޓްރ  އޮފް
ހޯދައިފައިވާކަމަށް  ފޮނުވައި ހުއްދަ (IAS/13/2019-007ވަކިން ހުއްދައަކަށް އެދި ސިޓ  )ނަންބަރު  އެނގުމުން

މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާއިރު، ހުއްދަނެތި ދ ފައިވާ މުސާރަ  ޝަނަށްއައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސްއިން މިކޮމި

ބޯޑުގެ ހުއްދައެއް  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުން ކުންފުނ ގެ
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ  އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައަކާނުލައި ކުންފުނ ގެ 

 ވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފިނޭންސްގެ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ކުންފުންޏަށް ނެގުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  6މުވައްޒަފުން އަތުން 
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13 ސިޓ ގައި އަންގާފައިވާތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 13M/IAS/2019/9ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮމި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ނިންމ އެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 200,000.00އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސްގެ ޕައިލެޓްއަކަށް ފައިނޭންޝިއަލް އެސިސްޓެންޓްގެ ގޮތުގައި 
 16,666.67މަހަކު ) މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެން 12އްސައިދ ފައިވާކަމާއި އެފައިސާ ރުފިޔާ( ހަމަޖަ )ދެލައްކަ

އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، ޝަކުވާގައި އެ ފައިސާ  ރުފިޔާ( ދެއްކުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ދ ފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން 
ގުޅިގެން މާލ   ވާ އެކި ހާލަތްތަކާއެހެން ސްޓާފުންނަށް ނޭނގިކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް ދިމާ އޭނާއަށް ދ ފައިވަނ 

 22އެނގޭތ އާއި، އެގޮތުން، އެހެން ފަރާތަކަށް  އެހ ތެރިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން
ގައި  2013މޭ  15ފަސްހާސް ޔޫއެސްޑޮލަރު( އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް ) 5000.00 ގައި 2018އޭޕްރ ލް 

 1500.00ގައި  2011އޮކްޓޯބަރ  15އަދި އިތުރު ފަރާތަކަށް  ވިހިހާސް ރުފިޔާ() 20,000.00
މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ އެކި ހާލަތްތަކާ  ފަނަރަސަތޭކަ ޔޫއެސްޑޮލަރު( ދ ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ނަމަވެސް )

 ކުލަވާލައިފައި ފޯރުކޮށްދޭނެ އުޞޫލެއް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސްގައި އެ ގުޅިގެން މާލ ގޮތުން އެހ ތެރިކަން
ރުފިޔާގެ ޢިނާޔަތް  200,000.00ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެހެންކަމުން، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް 

ބުނެފައިވ ނަމަވެސް އެކަމަކ  އެފަދައިން ހިނގާފައިވާ  ދ ފައިވަނ  އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނޭނގިކަމަށް ޝަކުވާގައި
ފޮރުކޮށްދޭކަން  މާވާ އެކި ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް މާލ އެހ ކުރިއްސުރެވެސް ދި ކަމެއް ނޫންކަމާއި

ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން
ކުށެއް  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ކަ

ލޯނު ދޫކުރުމުގެ  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފަކަށް 
 1ލޯނެއް  )ދޭއް( ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިންޓްރަސްޓް ފްރ  2އުޞޫލަކާ ނުލައި 

 އްކާ ގޮތަށް ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާދަ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ހުށަހަޅާއިރުއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމެންޓްގައި ބިޑް  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި 
ކ.ހިންމަފުށ ގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި" ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ ގެ ތެރޭގައި
 ހިމެނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް މިހާރު ޙަވާލުކުރުމަށް" ބަދިގެއެއްގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕ  

ޝަކުވާގައި  ރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ނިންމާފައިވާ ފަރާތަކ  އެ ޝަ 
ބިޑިންގ ޑޮކިއުމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ އާއި، އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް

ހަމައެކަނި އެފަރާތުން  ޅާފައިވަނ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހުށަހަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ފަރާތުންވެސް ބިޑާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހެޅުމަށް  02 ކަމަށްވެފައި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެން ބިޑް ހުށަހެޅި

ބިޑްތައް  ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތ  އެ ފަރާތްތަކުގެ  ޝަރުތުކޮށްފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހެޅި އަދި  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނ  ހުރިހާބާޠިލްކުރުމަށްފަހު 

ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެފަރާތަށް މި ބިޑް އެންމެ ކުޑަ ރޭޓުވެސް
-)އެންޓި 2008/13ވިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ފާހަގަކުރެ  އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   ކަ

ކަރުދާހުގައި  ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު
ޙަވާލުކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް 

 ލަ.ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަ

 މިލަންދޫ މ ހަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާކަމާއި އެ  މަސައްކަތެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 2ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ 
މަސައްކަތްކަމާއި  )ތިރ ސްފަސްހާސް( ރުފިޔާ ހަމަނުވާ ދެ 35,000.00ދެ މަސައްކަތަކ ވެސް އޭގެ އަގު 

ފަރާތުން އަންދާސ  ހިސާުބ  3މަސައްކަތްކުރާ މަދުވެގެން  އެހެންކަމުން އެއ  އިޢުލާންކުރުމަކާނުލައި އެފަދަ 
ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ،  މަސައްކަތްކަން އެނގެއެވެ. އަދި މިދެންނެވި ދެ މަސައްކަތްވެސް އޭނާއާ ހޯދައިގެން ކުރެވިދާނެ

 ހިސާބުގައިވާފަރާތުން އަންދާސ  ހިސާބު ހޯދައިގެންކަމާއި އޭނާއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރ  ލިބިފައިވާ އަންދާސ  3
 2008/13އެނގެންއޮތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަގުގެތެރެއިން އޭނާ ހުށަހެޅި އަގު ކުޑަވުމުންކަން ލިޔެކިޔުމުން

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި

ނޑަކަށް  ސްކޫލުން އެރަށު  މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން ށ.މިލަންދޫ  04މ ގެ ގާތްގަ
ހަދާފައިވަނ  އެ  ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މޮނިއުމަންޓަކާއި ނޯޓިސްބޯޑެއް

ކޮށްގެން  ނުވަތަ އިޢުލާނެއްމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޯޓޭޝަންއެއް ހޯދައިގެން 
 ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކު  ކަ

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ދެމުންދިޔަ  މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އދ.މަންދޫ 
ލުން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ރައްޔިތުން އެދެމުންދާތ ، އދ.މަންދޫ ކައުންސި  ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް 

ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ބައްދަލުކޮށް ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ، މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ރައްއިތުންނާ
 ކުންފުނިން ދޭ ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭގޮތުން  ލައިސެންސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ދެމުންދިޔަ   ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކުރުމަށްފަހު،ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު
 އެކުންފުންޏާ ބައިވެރިވެ ޖޮއިންވެންޗަރގެ އުޞޫލުން އިދާރާއާއި  ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކައުންސިލް

 އިއްތިފާޤު ވެފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުން  އެއްބަސްވުން ޤާއިމްކޮށްގެން ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި 
މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި، ރައްޔިތުންގެ އިސްވެދެންނެވުނު ނިންމުމުގެ މައްޗަށް  މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

 ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް ޖޮއިންވެންޗަރގެ އުޞޫލުން  ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ
ކައުންސިލުންގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައިވާކަން  ގެން ދިނުމަށް އދ.މަންދޫއެކުންފުންޏާ ބައިވެރިވެ 

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  އޮންނާތ އާއި، މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެނގެން
ނުވަތަ ފ އެއް ނެގުމަކާނުލައި ހޯދުމަކާ ނުލައި  ކޭބަލްޓ ވ ގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަސ ލަތްތައް އެއްވެސް ބަދަލެއް

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެކުންފުންޏަށް
 އެކުންފުންޏަށް ލިބިގެންދަނ  ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކޭބަލްޓ ވ ގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަސ ލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ދިޔަ ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއާއި އެކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ ޖޮއިންވެންޗަރގެ ދެމުން
 އެނގެން އޮންނާތ އާއި، ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއާއި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކަން

ދަށުން މަންދޫގައި ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތްދ ގެން  ސްވުމުގެއެކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ ޖޮއިންވެންޗަރގެ އެއްބަ
 ފައިސާ އދ.މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް އެކުންފުނިން %50ލިބޭ އާމްދަނ ގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޖަމާކުރާކަން މިކޮމިޝަނަށް އެނގެން އޮންނާތ 

ކޭބަލްޓ ވ ގެ ޚިދުމަތްދޭ  އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 
ވަކި ފަރާތަކަށް ދ ފައިވާ  އެއްވެސް ބަދަލެއް ހޯދުމަކާ ނުލައިވަސ ލަތްތައް 

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ކަމަށާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނަމުގައި ޚިދުމަތް ނުދ 
ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް  ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައ ސް އެ ފައިސާ

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ޤާނޫނު( ގެ
 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ފޯމުގައި އޭނާގެ އަނބިމ ހާގެ މައިންބަފައިންގެ ގޯތި ވާރިސުންގެ  ހުށަހަޅާފައިވާއަމިއްލަ ފަރާތެއް ގޯއްޗަށް އެދި 
އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އޭނާއަށް  އަކަފޫޓް ލިބެން 627ބަހައިގެން އޭނާގެ އަނބިމ ހާއަށް  މެދުގައި
ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތ ، އެ  ކަމަށް މި އުނިކޮށްފައިވަނ  އޭނާ ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން  ޕޮއިންޓް

 އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނ  އޭނާގެ އިހުމާލުން ކަމަށް މަޢުލޫމާތަކ  ރަނގަޅު ނޫން މަޢުލޫމާތަކަށްވާނަމަ،
ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި  2008/13ޤަބޫލުކުރެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ( ވަނަ ނަނ1ް)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް  މ.މުލިން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބައެއް
 އުނިކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސެންޓަރުގައި އެއްވެސް ޓްރޭނިންގ ކޯހެއް  ރުގެ ފަހުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ޓްރެއިނިންގްވަނަ އަހަ 2010
 ފަހުންވެސް އެ ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ އިން އެތަކެއް ހިންގާފައިނުވާއިރު، އެތާރ ޚްގެ

ކެޓް އޮފް ކޮމްޕ ޓެންސ  )ސ . ސެޓްފި  ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ޝަކުވާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ކުރިން  2010 ކަމަށްވާއިރު، މިއ  ގައި 2007މާރިޗު  25އޯ. ސ .( ދޫކޮށްފައިވަނ  

 ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ސ . އޯ. ސ .ގެ މުއްދަތު 2012 މާރިޗު 24ދޫކޮށްފައިވާ ސ . އޯ. ސ . އެއްކަމާއި 
އޭޕްރ ލް  18ދޫކޮށްފައިވަނ   ވާގައި އިތުރަށް ބުނާ ސ . އޯ. ސ .ހަމަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މިޝަކު 

މިކަމުގައި އަމަލުކުރަން އޮންނަ އުސޫލުގެ  ގައި، 2018އޭޕްރ ލް  19މުއްދަތު ހަމަވާގޮތަށް  2023
ބަދަލުކުރުމަށް  ތެރެއިންކަމަށް ވާތ އާއި އެޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުން ކިޔަވައިދ ގެން ކޯސް ނުހެދިނަމަވެސް ކެޓަގަރ 

ޕަސެންޓް އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ހޯދުމުން ސ .  70ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން ދެވޭ ޓެސްޓަކުން 
ތ އާއި، މިޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ސ . އޯ. ސ . ދޫކޮށްފައިވަނ  ންނާއުސޫލުގައިއޮ އޯ. ސ . ލިބޭ ގޮތަށް

 އަށް ނުވަތަ  70ނުންވާ މާއްދާތަކުން ކޮންމެ މާއްދާއަކުންވެސް %ހަދައި ބޭ މިކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ޓެސްޓް

ސެންޓަރެއްގައި އެއްވެސް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓްރޭނިންގ 2010
ފަހުން އެ ސެންޓަރުގެ  ޓްރެއިނިންގ ކޯހެއް ހިންގާފައި ނުވާއިރު، އެ ތާރ ޚުގެ

އޮތޯރިޓ ން  ނަމުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ޓްރާންސްޕޯޓް
 މައްސަލަ.ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެނގޭތ އާއި، މިގޮތަށް މިކަން  އެއަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިގެންކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 
 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ސ . އޯ. ސ . އަކ   2007ހިނގައިފައިވުމާއެކު، މިމައްސަލައިގައި ބުނާ 

  މުއްދަތުހަމަވެފައިވާ
 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ސ . އޯ. ސ .ގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނ  2018ސ . އޯ. ސ . އަކަށްވާތ  އަދި 

ބުނެފައިވާ ދެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  މިކަމުގައި ޢަމަލު ކުރަން އޮތް އުސޫލުގެތެރެއިން ކަމަށްވާތ ، މިޝަކުވާގައި
ނަންބަރު  ދާ ޚިލާފަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސ . އޯ. ސ . ތަކެއްކަމަށް ނުވާތ ، ޤާނޫނުގަވާއި ސ . އޯ. ސ . އަކ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
 އަޅައި، މި މައްސަލައެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑަ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

 ނިންމ އެވެ.

ލިމިޓެޑުން މިއަހަރު އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  ރ.މަޑުއްވަރ ގައި މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނ 
އެ ކުންފުނިން  ނުގެންދާކަމަށާއި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް

ކުންފުނިން އެފަދަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަން  އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވާތ އާއި، އެ
 2008/13އެކުންފުނ ގެ ވެބްސައިޓުން އެނގެން ނެތުމާއެކު، މ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއް 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ލިމިޓެޑުން  ރ.މަޑުއްވަރ ގައި މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނ 
ހޯދުމަށް ޖުލައި  އިޒަރެއްގެ މަޤާމަށް މ ހަކުހަދަމުންދާ ފެންޕްލާންޓުގެ ސްޕަވަ 

ފަރާތުގެ  03ކުރިމަތިލި  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް 2019
ވަޒ ފާ  ތެރެއިން އެންމެ ފަރާތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށް، އެ ފަރާތަށް 

 ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން  24ނުވަތަ  25ޖޫން  2019މ ހަކު ހޯދުމަށް ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލަށް މަސައްކަތު 
ނަގާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލަށް  ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ގެޒެޓުން

 GS-199/IUL-2019/012ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2019ޖޫން  25މ ހަކު ހޯދުމަށް  މަސައްކަތު
 ފަހަރަށް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 2އެބައޮތްކަމަށާއި، އެ އިޢުލާން  އިޢުލާން މިހާރުވެސް ގެޒެޓުގައި

ގައިކަމަށާއި، ދެވަނަފަހަރު  13:49ވަނަ ދުވަހުގެ  2019ޖޫން  25ފުރަތަމަފަހަރު ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނ  

 24ނުވަތަ  25ޖޫން  2019ގއ.ދާންދޫ ސްކޫލަށް މަސައްކަތު މ ހަކު ހޯދުމަށް 
ހަމަޖެއްުސމުގައި އެ  އިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މ ހަކުގައި ކޮށްފަ

ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ  ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި
 ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައިކަމަށާއި،  13:50ވަނަ ދުވަހުގެ  2019ޖޫން  25 ފަހުން )އެކެއް( މިނިޓުގެ  01ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނ  އޭގެ 
މި ބައިގެ " ހުރިހާ " ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނ  ދާންދޫ ސްކޫލުގެ އިޢުލާންތަކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިޢުލާން

 ގެ ބައިން އެ އިޢުލާނެއް " ވަޒ ފާގެ ފުރުޞަތު " އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ދާންދޫ ސްކޫލުގެ 
 2ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެ ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވަނ   ފެނުނަސް އެ އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި މިހާރުވެސް އޮތްކަން ނު

ވަގުތ  މަސައްކަތު މ ހެއްގެ ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވާ  އޭގެތެރެއިން ވަޒ ފާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކ  ކުރިން ، މ ހުން ކަމަށާއި
ނޫންކަމަށާއި އެ  މިންވަރަކަށް ތަޢުލ މެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މ ހެއް އޭނާއަކ  އެއްވެސް މ ހެއް ކަމުގައިވިޔަސް 

އާ ހަމައަށް ތަޢުލ މް  07ނެތްނަމަވެސް ގްރޭޑް  ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ ދެވަނަ ފަރާތަކ  ތަޖުރިބާއެއް
ދަތުން  ޔަން ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެ ވަޒ ފާގެ ޝަރުޠަކ  ހަމައެކަނި ލިޔަންކި ހާސިލުކޮށްފައިވާ މ ހެއްކަމަށް 

ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމަށް  އާ ހަމައަށް ކިޔަވާފައިވ ނަމަވެސް ސިވިލް 07ކަމަށްވުމާއި، ގްރޭޑް 
 ކިޔަވާފައިވާ މ ހަކަށް ތަޢުލ މުގެ ބައިން އެއްވެސް މާކްސްއެއް ލިބޭގޮތަށް  މާކްސް ދިނުމުގައި އެ ފެންވަރަށް 

އެއްވެސް މ ހަކަށް ތަޢުލ މުގެ ބައިން  މ ހުންކުރެ 2ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ  ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއި، އެހެންކަމުން އެ
ލިބޭނ  ވަޒ ފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަވިއުއިން ކަމަށްވާއިރު،  މާކްސް، އެއްވެސް މާކްސްއެއް ނުލިބޭނެތ އާއި

ލިބޭނެތ އާއި ކުރިން ެއ  މަސައްކަތު މ ހެއްގެ ވަޒ ފާގައި އުޅެފައިވާ މ ހަކަށް އެ ދެބައިން މާކްސް ކުރިން
އިންޓަވިއުއިން ކަމަށްވުމާއެކު، ކުރިން މަސައްކަތު މ ހެއްގެ  ވަޒ ފާގައި ނޫޅޭ މ ހަކަށް މާކްސް ލިބޭނ  ހަމައެކަނި

-އެންޓި) 2008/13 އުޅެފައިވާ މ ހަކަށް އެ ވަޒ ފާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަޒ ފާގައި
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަޢުލޫމާތެއް ޝަކުވާ ހުށަހެިޅ ގޮތުގެ އެއްވެސް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅ  ކޮން ފަރާތަކުންކަން، އަދި އެފަރާތާ ގުޅޭނެ
 އަދި އެތަކެތި ގަނެފައިވާ ކުންފުންޏަކ  ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާއިރު، އެ ލިޔުމުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި،

ނެތުމުން، މި މައްސަލައިގައި  ކުންފުނ ގެ ހިއްސާދާރުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެ ކުންފުނ ގެ ވެބްސައިޓުން އެނގެން

ފ ފާ ލަންކާއިން  މޯލްޑިވިއަންގެ ސ ޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ
ފައިދާވާގޮތަށް  އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެންހުއްޓާ މޯލްޑިވިއަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރއަށް

ބޮޑު އަގުގައި ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ  އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ތު ހޯދެން ނެތުމާއި، މިހާތަނަށްއިތުރު މަޢުލޫމާ
 2008/13ސާބިތުކުރެވެން އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ވަނަ( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މައްސަލަ.

ސަރަހައްދުން މާމިގިލ   މައްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، މާމިގިލ ގެ ބަނދަރު މި
 ގައި ބޭއްވި މާމިގިލ  ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން 2019ސެޕްޓެންބަރު  25ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ބިމެއްދިނުމަށް 

ހިމެނުމަށާއި އަދި އެބިން އެ  ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭތ އާއި އަދި ބިން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބިމުގެ ބަޖެޓްގައި
 މިނިސްޓްރ އަށް ފޮނުވުމަށްވެސް ނިންމާފައިވާތ އާއި މިގޮތަށް  ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް

އެބިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކޮށްފައި  ނިންމާފައިވ ނަމަވެސް މިނިސްޓްރ އަށް އެކަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި އަދި 
 އެހެން ބިމެއްވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރާނަމަ، ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ނުވާކަންވެސް އެނގޭތ ، އެބިން ނުވަތަ

އިދާރާގައި ދަންނަވައި  ދޫނުކުރުމަށް މާމިގިލ  ކައުންސިލްގެރުމަށްފަހުނޫނ  އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކު
ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

ނޑައަޅައި، ޕްލޭނިންގ  އދ.މމިގިލ  ކައުންސިލުން އެރަށުގެ ބިމުގެ ބަޖެޓް ކަ
ޖަމާޢަތްތަކަށް ބިން  މިނިސްޓްރ ން ހުއްދަދ ފައިވާ މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި ޖަމްޢިއްޔާ

ނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް، އެ ރަށު އިރުމަތ   ދޫކުރާނެ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަ
ކައުންސިލުން  ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ބިމެއް ދިނުމަށް

 ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކައުންސިލްގެ  ޝަކުވާގައި، މާލޭ ސިޓ ގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ކުލަލުމަށް މާލެ ސިޓ  މި މައްސަލައިގެ
ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކާ އެ  ގުޅިގެން  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 2019އޭޕްރ ލް  18އިދާރާއިން 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާއިރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
 ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ  ސިޓ  ކައުންސިލުން އެކަން ބަލަމުން ނުދާކަމަށް ބުނެފައިވ  ނަމަވެސް، މާލޭ ސިޓ 

އިޢުލާނު ބާތިލު  425-A2/1/2019/22(IUL)ނަންބަރު  ދަށުގައިވާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރެވުނު
އެއްވެސް ބިޑެއް  ބާތިލްކުރެވިފައިވަނ  ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިންކަމަށާއި، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،

ކައުންސިލްގެ  މާލެ ސިޓ މާލޭ ސިޓ ގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ކުލަލުމަށް 
ކުރު  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2019އޭޕްރ ލް  18އިދާރާއިން 

މަސައްކަތް  މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
ސިޓ   ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާއިރު 

 އެކަން ބަލަމުން ނުދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ކައުންސިލުން 
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ނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް މަޢުލޫމާތު  ބާތިލްކުރެވިފައިވަނި ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށާއި، އިޢުލާނު  މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކަ
ނަންބަރ        ތައްޔާރުވެފައިނުވާތ ، މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ފޮނުވި  ޝ ޓްތައް 

(IUL)425-A2/1/2019/25  ުށް ފަހުން މަސައްކަތްކުރުމަ މި ގެޒެޓްކޮށްފައި ނުވުމުންކަމަށާއި، އިޢުލާނ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނ  އެ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒިފުން  އިޢުލާނުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި، މި

 )ތިރ ސްފަސްހާސް( 35,000.00އަދި، އެކަމަށް ބޭނުންކުރި ތަކެތ ގެ އަގު  ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށާއި،
ހޯދައިގެންކަމަށާއި، އަދި މި  ޝަންފަރާތުން ކޯޓޭ  3ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާތ ، އެތަކެތި ހޯދާފައިވަނި 

ފަރާތަކަށް، އުޖޫރައެއް، މާލ  އިނާޔަތެއް ނުވަތަ ކެއުމާިއ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެ ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް
މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ ،  އެކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ދ ފައިނުވާނެކަމަށް އެ ކައުންސިލުން  ސައިފަދަ އެއްޗެއް

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ނަންބަރު  މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު
މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ 1)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

އެޅުމަށްޓައި ޑިޒައިން، ޓެންޑަރ، ބ .އޯ.ކިއު  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން ގދ.ތިނަދޫގައި ޓާރޝަރ  ހޮސްޕިޓަލެއް
 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް 2019މާރިޗު  25އަދި ސުޕަރވިޝަން ހެދުމަށް 
ލިޔެކިޔުންތަކުން  ކަން 09:30ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު  2019މެއި  28ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުންގަޑިއަކ  

އަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވެ ރިސެޕްޝަނުން ހުއްދަ  09:30އެނގޭކަމާއި، އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފު 
އަރަމުންދިޔަކަމާިއ  ރުވި އެހެން ފަރާތްތައް ސިޑިން ދޮރުން ވަންއިރު، ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒި  ލިބިގެން ސެކިއުރިޓ 

ހާޒިރުވި އެހެން ފަރާތްތަކުން ތިބ  މ ޓިންގ  އެ މުވައްޒަފަށް މައްޗަށް އެރުނުއިރު، ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ  ރޫމްގައިކަމާއި، އެ މުވައްޒަފަށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

ތިބި ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އިޢުތިރާޒުކުރާތ ކަން މި  ން ދ ފައިނުވަނ  އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެމުވައްޒަފު
ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ވަކި  ޝަކުވާއިންވެސް އެނގޭތ އާއި، އެ އިޢުލާނާގުޅޭ ބިޑު މަރުޙަލާ  މައްސަލައިގެ

ށްޓައި އެޅުމަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން ގދ.ތިނަދޫގައި ޓާރޝަރ  ހޮސްޕިޓަލެއް
 2019މާރިޗު  25ޑިޒައިން، ޓެންޑަރ، ބ .އޯ.ކިއު އަދި ސުޕަރވިޝަން ހެދުމަށް 

ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ވަކި  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު މަރުޙަލާ
 ބުނާ މައްސަލަ. ފަރާތަކަށް މަންފާވާނެހެން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް 
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ގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވ ނަމަވެސް، މި މައްސަލައި ފަރާތަކަށް މަންފާވާނެހެން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް
 މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ބިޑު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 10.44ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ބުނެފައިވާއިރު، އެ ފަރާތުން ބިޑު  ސުންގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބިޑުތައް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެކަމަށް
ނެތުމުންނާއި އެ  ގަޑ ގެ ކުރިން ހާޒިރުވެފައިވާކަން ޔަޤ ންކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއްސުން  ހުށަހެޅުމުގެ 

ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަން  އިޢުލާނާގުޅޭ ބިޑު މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި
 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މިމައްސަލައަކ  ސާބިތުކުރެވެން ނެތަތ ،

ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގ1ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބ ޗެއް ހެދުމަށް މާޅޮސްމަޑުލު  އި ޕިކްނިކު ދިޔުމާއި މޫދަށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ  ކަމަދޫގަ
 (2019ޖޫން  09) 0314/INDIV/2019/53(IUL)ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  ދެކުނުބުރ  ކަމަދޫ

ޙަވާލުކުރުމުގައި ފަރާތުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް  3އިޢުލާނުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި 
 2019ޖަނަވަރ   28ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، އެކުންފުނި ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވަނ   މައްސަލައެއް

ވ  ބުދަ  2019މެއި  22ނިންމާފައިވަނ   ގައިކަމަށްވެފައި، ކަމަދޫ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ވަނަ ޤާނޫނ  ޖަލްސާއިން ކަމަށްވާތ ،  79އުރުގެ ވަނަ ދަ 3 ދުވަހުގައި ބޭއްވި ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ

ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި  އުފައްދާފައިވަނ  އެ މަސައްކަތަށް އަމާޒުކޮށް ކަމަށް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކަން އެކުންފުނި
 ބިޑް މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު، ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި  އަދި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކަންތައްތައް

ބަދަލުވާފަދަ މައްސަލައެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ ، އެކުންފުންޏަށް ބިޑް ކާމިޔާބުވުމަކ   ކާމިޔާބުވާ ފަރާތް
 ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތ ، ކައުންސިލުން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު

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

ރޭނެ ވަކި ނުވަތަ ރަށެއްގެ މ ހުން ދަތުރު ގޮސް މޫދަށްއެ  ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ 
ހައްދަވާނެކަމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޚާއްޞަ ރަށެއް

ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ރަށުގައި  ވަޢުވެވަޑައިގެންފައިވަނިކޮށް، ބ.ކަމަދޫ
އަރޓިފިޝަލް ބ ޗެއް ހެދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން  ޕިކްނިކް ދިޔުމާއި މޫދަށް އެރުމަށް

 ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ
މަސައްކަތަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް ޓާރގެޓް ކޮށްގެން  ކުންފުންޏަކ  މި

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ހަދާފައިވާ ކުންފުންޏެއް
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ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

ޖެނެރަލް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުގެ ބައެއް ޔުނިޓުތަކުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  2019
 މަޤާމަށް އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހަމަޖައްސައި ޕްރޮމޯޝަން ދ ފައިވާކަމަށާއި، ޑިއުޓ ފްރ   މެނޭޖަރ އަދި މެނޭޖަރުގެ

ފަރާތެއް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރކަމަށް  3، މެނޭޖަރާއި، އައި.ޓ  މެނޭޖަރ އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު
އެޗް.އާުރ  ންފުނ ގެ ބޯޑުން ސުވާލުކުރުމުން ކުންފުނ ގެއުސޫލާޚިލާފަށްކަމަށާއި، މިކަމާ ކު ހަމަޖައްސާފައިވަނ 

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މެނޭޖަރ  ރިޕޯޓްތަކަށްވެސް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް،
ރާތް ފަ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި އެކުންފުނ ގެ ޑިއުޓ ފްރ ގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، އައިޓ  މަޤާމްގައި ހުރި

ކުންފުނ ގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސ އާިއ  އެމް.ޑ  ބިއުރޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވަނ  
ޕޯސްޓިންގ ހުޅުވާލެވިގެން އޭގެ ދަށުން ކަމަށްވާތ  އާއި، ކުންފުނ ގެ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންޓަރނަލް ޖޮބް

މާރިޗް  01ކުންފުނ ގެ އޮނިގަނޑަށް  ބަދަލުކޮށްފައިވަނ  ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ، މެނޭޖަރ އެސިސްޓެންޓް
މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާތ އާއި،  ގައި ގެނައި ބަދަލާގުޅިގެން ފެސިލިޓ ސް 2019
 ޗ ފް އޮފިސަރ، އިން ފެށިގެން ކުންފުނ ގެ ޑެޕިއުޓ  2018ނޮވެމްބަރ  15ވަގުތ  ގޮތުން ހިންގުން  ކުންފުނި

 ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެފަދައިން ހަމަޖެހިގެންދިއުމާއެކު ކުންފުނ ގެ  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ އާއި
މެނޭޖަރ، އެއަރޕޯރޓް  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ  )އައި.ޓ ( ޑިޕާރޓްމަންޓް ވަގުތ  ގޮތުން ހިންގުން

 ، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދ ފައިވަނ  އެގޮތުން އިން ފެށިގެން ހަވާލުކޮށް 2018 ނޮވެމްބަރ 15ސިސްޓަމްސްއާއި ވަނ  
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ 3.2.3ކުންފުނ ގެ ޕްރޮމޯޝަން އެސް.އޯ.ޕ  ގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި  3.2.5އަދި  3.2.3 މަތ ންކަމަށްވާތ  އާއި، ކުންފުނ ގެ ޕްރޮމޯޝަން އެސްއޯޕ  ގެ
ނޑަށް އަންނަ ކުންފުނ ގެ އޮނި   ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުވައްޒިފަކާއި އިތުރު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ގަ

ިއުތުރްނ، ިމ ، ލިބިގެންވާތ  އާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒ ފާގެ ގްރޭޑްގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ހުއްދަ ީމގ 

ބަދަލުވުމުގެ ކުރިންވެސް ފަރާތްތައް އެ މަޤާމުތަކަށް  ަމްއަސަލިއގ  ަޝުކވަާގިއ ްޕޮރމަޯޝްނ ިލުބނު 

ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުގެ  ހަރުގެ ވަނަ އަ 2019
މެނޭޖަރުންނާއި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންގެ މަޤާމަށް އުޞޫލުތަކާ  ބައެއް ޔުނިޓްތަކުގެ 

 ހަމަޖައްސައި ޕްރޮމޯޝަން ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ޚިލާފަށް މ ހުން
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ޕްރޮމޯޝަންއާ  މުސާރަދެމުން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އެފަރާތްތަކަށް އެ މަޤާމުގެ
ކުރިއެރުން ލިބުނު ފަހުންކަން އެ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ  ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކަށް ބޮޑުވި މުސާރަދ ފައިވަނ ، މަޤާމުގެ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13އޮތަތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނގެންސްލިޕްތަކުން އެ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ  އަކަފޫޓު  1500އދ.ހަންޏާމ ދޫ އުތުރު ފަރާތު އިރުމަތ  ބެޑުން 
އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި  ގުޅިގެން އެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް 

ހަންޏާމ ދޫ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  ފަރާތަށް ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ހެދުމުގެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފަރާތާ ދެމެދު ހަންޏާމ ދޫއަމިއްލަ އިދާރާއާއި އދ.ހަންޏާމ ދު ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ
އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާތ އާއި މި އެއްބަްސވުމާ  (2013ޑިސެންބަރު  31) 2013/01/(AGR)ނަންބަރު 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިއަށް 2018ސްޓު މަހުން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރު އޮގަ 2015ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި 
ތިރ ސްފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ( ) 35,100.00ދައްކާފައިނުވާތ  އެ މުއްދަތާ ހަމަޔަށް ކުލ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

ގެ ގެ ކުރިން ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލް 2014އޮގަސްޓު  14ޖޫރިމަނާ  ރުފިޔާއާއި، ކުލި ނުދެއްކުމުން ދައްކަންޖެހޭ
ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން  ދެއްކުމަށާއި، މިގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ އެ ކައުންސިލާއި އޭނާއާ އިދާރާއަށް

 347/INDIV/2018/36 (15(MISL)އިދާރާގެ ނަންބަރު  ބާޠިލްކުރާނެކަމަށް ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ވަނަ  2018އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރު  2015( ސިޓ އިން އޭނާއަށް އެންގުމުން، 2018ޖުލައި 

އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާ އެ އިދާރާއަށް  )ތިރ ސްފަސްހާސް 35,100.00އަހަރުގެ ޖުލައިއަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔަށްވާ 
އޭނާއަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ   މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި މި

 މަސް ފާއިތުވެގޮސްފިނަމަ ބިން އަތުލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  03ނުދައްކާތާ  ސްވުމުގައި ކުލިބިމުގެ އެއްބަ
އަތުން ބިން އަތުލާފައި ނުވާކަމަށް  އަހަރު ވ އިރުވެސް ދައްކާފައި ނުވާއިރު އޭނާގެ 2ކަމަށާއި، މި ބިމުގެ ކުލި 

އދ.ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު ފަރާތަކަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން 
ފެށިގެން ނުދައްކާތ   ނަވަރ  މަހުން ޖަ 2019ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުލި 

އަންގާފައިވ ނަމަވެސް އަދިވެސް  އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ބިން ހުސްކުރުމަށް
 ބުނާ މައްސަލަ. އެތަނުގައި އޭނާ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް

567 



 

566 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ވަނަ  06އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް އޭނާއާއި
ބާރު ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލަށް  މާއްދާގައިވަނ  އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދައްކާނަމަ ބިން ވަކިކުރުމުގެ 

ވެފައިވަނިކޮށް ކުލި ނުދައްކާނަމަ އެއްބަސްވުން  އަހަރު 3ލިބިގެންވާކަމަށް ކަމާއި، ކުލިނުދައްކާތާ 
ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި  އޭނާއަށް ދިނުމުން އެ މުއްދަތަށްވާ ކުލި ދައްކާފައިވާކަން  ރާނެކަމުގެ ނޯޓިސްއެއްބާޠިލްކު 

 03ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެފައިވާތ  ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލްގެ  އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދައްކާ އެއްބަސްވުމާ
އެއްބަސްވުން  ( އިން އޭނާއާއެކު ވެފައިވ2019ާޖުލައި  23ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ ) 103ވަނަ ދައުރުގެ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ފާސްކޮށް އެކަން އެ  30ބާޠިލްކުރުމަށާއި އެފާރަތަށް ދ ފައިވާ ބިން ހުސްކުރުމަށް 
 ( ސިޓ އިން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަން 2019ޖުލައި  24) INDV/2019/26/347އިދާރާގެ ނަންބަރު 
ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭގެ  މިގޮތަށް އެންގުމާގުޅިގެން ބިން ބޭނުންކުރުން އެ ފަރާތުންފާހަގަކުރެވޭތ އާއި 

ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާގުޅިގެން އެ މައްސަލަ  ފަހުން އެ ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމުގެ
ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް  ތްދިނުމުން އެ ބިންހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާއިން އޭނާ ހާޒިރުކޮށް ނަސޭހަ ޕޮލިހަށް

 އަންގާފައިވާތ އާއި އޭނާ އެ ބިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އެ  ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝަނަށް
އޭނާއަށް  ދެއްކުމަށް )މުއްދަތެއް ދ ފައި( ފަރާތުން ދައްކާފައިނުވާ ކުއްޔާއި ކުލި ނުދެއްކުމުން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ 

ކުރިޔަށް  ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ޝަރ ޢަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައް އ  ަފާރުތން ، އެންގުމަށާއި
 2008/13ދަންނަވައި މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެންދިޔުމަށް ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި
ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މޯލްޑިވްސް މ ޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން،  ބިޑް ކޮމިޓ ގެ ހޯދުންތަކާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ  ކޯޑިނޭޓަރ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ސަރވިސަސްގެ ޕްރޮޖެކްޓް 

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދުނުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް މި ކޮމިޝަނާ  ޝަކުވާގައި ބުނެފައި ވ ނަމަވެސް، އިތުރު

މ ޓަރުގެ  10މޯލްޑިވްސް މ ޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ސ.ހިތަދޫގައި 
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތ ގައި ކޮށްދޭނެ އެންޓަނާއެއް ޖެހުމުގެ މަސަ

ޢަމަލުކޮށޮފައިވާކަމަށް  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 
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ކޮމިޝަނާ  ހެޅި ފަރާތު އެދުމުން، އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި ޝަކުވާ ހުށަ ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް
ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި  ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ބިޑް ކޮމިޓ ގެ ނިންމުމާ

ރޑިނޭޓަރއަށް އ މެއިލްކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ފަރާތަކުން  ޅައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުމުން ފޯނުން ގު ޕްރޮޖެކްޓް ކޯ
 ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ލިޔުމުން

މޯލްޑިވްސް މ ޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  މ ޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސްއިން މި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގާފައިވާތ އާއި،
މ ޓަރުގެ އެންޓަނާއެއް ޖެހުމަށްޓަކައި  10ހިތަދޫގައި  ހިންގާ މަޝްރޫޢެއްގައި އައްޑޫ ސިޓ ގެ ސަރވިސަސްއިން

 އަމިއްލަ ތަކެތ ގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން އެ ސަރވިސަސްއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެއް
ބިޑުތަކުގެ  ގެން ހުށަހެޅި( އިޢުލާނާ ގުޅ2019ިޖުލައި  07) MMS-A/2019/16ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

މާރކްސްދ ފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ބިޑު  އިވެލުއޭޝަނުގައި މޯލްޑިވްސް މ ޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސްއިން
 މުއްދަތުގެ ބައިން މާރކްސްދ ފައިވަނ  ރަނގަޅަށްކަމާއި، ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް  އިވެލުއޭޝަނުގެ އަގުގެ ބައިންނާއި

ނޑައަޅާފައިވާ  އެކަމާގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް  އަހަރު ތެރޭ 5ވޭތުވެދިޔަ " މާރކްސް ދޭނ ، 5ދިނުމަށް ކަ
 އަގާއި މުއްދަތު އަދި ތާރ ޚު އެނގޭނެގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ތަފްސ ލުގަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓ ރިއާގެ" އެކަނިކަމަށް 
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިވެލުއޭޝަނުގައި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް  މޯލްޑިވްސް މ ޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސްއިން

ތަޖުރިބާގެ  އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން މާރކްސްދ ފައި ނުވިނަމަވެސް މާރކްސްދިނުމަށް
ފަރާތް ބަދަލުނުވާތ އާއި، މޯލްޑިވްސް  އޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭބަޔަށް މާރކްސްދިނުމުން އިވެލު

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް  މ ޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސްއިން އެ
ޓަރުގެ އެންޓަނާއެއް މ  10ފަރާތާކަމަށްވާތ ، މޯލްޑިވްސް މ ޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސްއިން ސ.ހިތަދޫގައި  ލިބޭ

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް  ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތ ގައި ކޮށްދޭނެ

 2008/13 ިމަމްއަސަލައީކ، ާޤޫނުނ ަންނަބރު ، ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެން ނެތަތ  މަގުފަހިވާގޮތަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި)
ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެގްރިކަލްޗަރ އިން ރ.ފައިނަށް ތަކެތި ޑެލިވަރ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2019އޮގަސްޓް  01) 30-C/30/2019/162(IUL) ކުރުމަށް ކުރި ނަންބަރު

 1ތެރޭގައިވާ  ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަތޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ އިވެލުއޭޓް
ޓް ދިނުމުގައާއި އިޢުލާާނ ފިޔަވައި ޕޮއިން ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި ގުނުން 2ކޮޕ  ތަޖުރިބާގެ ވަކި  2ލިޔުމެއްގެ 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު  ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް
ނުވަތަ ) ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާތ އާއި އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ނަތ ޖާައށް ބަދަލެއް އިތުރު ކަމެއް

ުނފެންނާތ އާއި ޝަކުވާގައި މިމަސައްކަތް  ( އަންާނނެކަމަށްމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލެއް
ކުރި ނަމަވެސް ސަޕްލައިކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ތަެކއްޗަކ   ކުރުމަށް ވަގުތު ދިންކަމަށް ތުުހމަތު

ދުވަހަކ   2މިފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ލިބެން ހުންނަ ތަކެތި ކަމަށްވުމާއެކު  ޢާންމުގޮތެއްފައި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިާދ  ށ ގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް ފެންނާތ  އަދި މިމައްސަލައިގައި ވަކިއެކަ

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެެވން ނެތަތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫުނ  ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި ގޮތަކަށް
 (1އްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާ 25ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ނަންބަރު

ނޑައަޅައި، ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

އެގްރިކަލްޗަރއިން  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެއިން ރިސޯސަސް އެންޑް
ފެންވައިރިންގއާ ގުޅޭ  ފެށުމަށްޓަކައި ރ.ފައިނުގައި ދަނޑުވެރިކަމާގުޅޭ މަޝްރޫޢެއް 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  ސާމާނު އެ ރަށަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
މަގުފަހިވާގޮތަށް  ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

569 

ނޑު   ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް ނަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަ
ކްލިައރކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނ   މަގުންނާއި ވައިގެ މަގުްނ ގެންނަ މުދާ

 ފަރާތުގެ ބިޑްތައް 7މިކަމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ  އިޢުލާންކޮށްގެންކަމަށްާވތ އާއި

ނަމުގައި ރާއްޖެއިން  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ 
ނޑު މަގުންނާއި ވައިގެ މަގުން ގެންނަ މުދާ  ކްލިއަރކުރުމުގެ  ބޭރުން ކަ

ސ އ އޯ ބޭނުންވާ  އެ ކުންފުނ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލާ ޚިލާފަށްމަސައްކަތް 
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އެރާސްކަމަށް ބެލެޭވ  ން މި ބިޑްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހެދުުމގައި ހިއުމަންބަލައި ޗެކްކުރި ކުރުމު
މިގޮތުން އަގުގެ ބައިގައި އެވްރެޖް ހެދުމުގައި އަންަނ  ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަުކރެވިފައިވާތ އާއި

ކެޕޭސިޓ ގެ ބަޔަށް  ބަޔާއިޕޮއިންްޓ ދިނުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމާިއ ތަޖުރިބާގެ  ބައިތައް ކޮންވާޓްކޮށްެގން
ހިމަނާފައިވ ނަަމވެސް ޖުމްލަކޮށް މާކްސް ދ ފައިވާކަްނ  ވަކިވަކިން މާކްސް ދޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގައި

ނަމަވެސް މި ބައިތަކަށް މަުޢލޫމާތު ޝ ޓުގައިވާގޮތަށް މާކްސް ދިނުމުްނވެްސ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި
ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަްށ  ފައިނުވާތ  ވަކި ަފރާތަކަށް ބިޑްތައްކާމިޔާބުވެފައިވާ ފަރާތް ބަދަލުވެ ބިޑް

އެހެންކަމުން، ބިޑްތަކާ ގުޅޭ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި ސ ދާ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަކަށް ނުެބލެވޭތ އާއި
ބަޔަށް މި  ޝ ޓުގައިވާގޮތުގެ ަމިތން ޢަމަލުކުރުމަށާއި އަދި ކޮންވާްޓކޮށްގެން ޕޮއިންޓްދޭންޖެޭހނަމަ މަޢުލޫމާތު

އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ   ސަމާލުކަންދ ގެން ބިޑްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް
 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުގެ-)އެންޓި 2008/13ލިމިޓެޑްގައި ދަންނަވައި މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ފަދައިން( ވަނަ ނަްނބަުރގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިމާމު/މުދިމުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ބަދަލުގައި މިސްކިތު މަސައްކަތު މ ހުންގެ މުސާރައާއި  .1
ފަރާތަށް  2ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުންވެސް އެ އެލަވަންސްތައް ދެފަރާތަށް ދިނުމަށް 

 އިމާމު/މުދިމުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ދެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ކްރާގެ އިމާމުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއް ޛި 
 ،މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަކާއި އަދި ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއް ސަލާޙްގެ މުދިމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއް

އިން  2017ޖުލައި  11ހދ.ނައިވާދޫގައި އަލަށް ހުޅުވި މަސްޖިދުލް އައްވާބ ންގެ މަސައްކަތު މ ހެއްގެ މަޤާމަށް 
މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް އަންގާފައިވ  ނަމަވެސް، ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާ އެކަން 

ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
ބޭނުންކޮށްގެން އެ ރަށު މިސްކިތުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ 

 ހޯދައިދެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒިފާ ބަދަލުކުރެއްވިކަން އަންގައިދޭ ޗިޓް މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން 
ކުރިން އެ  ގައި ކަމަށްވާތ ، އެތާރ ޚްގެ 2019ޖޫން  26ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރައަށް ފޮނުވާފައިވަނ  

ފަރާތަށް ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މުސާރައާ އެލަވަންސްތައް ދ ފައިވަނ  މުދިމު/އިމާމުގެ މަޤާމުގެ  2
ފަރާތުގެ މަޤާމު މަސައްކަތު މ ހަކަށް  2މުސާރައާ އެލަވަންސްތައްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ނަމަވެސް، އެ 

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާ  2އި ފޮނުވުމުން، އޭގެ ފަހުން އެ ގަ 2019ޖޫން  26ބަދަލުވިކަން އަންގާ ޗިޓް 
އެލަވަންސް ދެމުން އަންނަނ  މަސައްކަތު މ ހެއްގެ މަޤާމުގެ މުސާރައާ އެލަވަންސްކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ 

ނުދ  ފަރާތަށް މަސައްކަތު މ ހުންގެ މުސާރާއާ އެލަވަންސްތައް  2ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެ 
އިމާމު/މުދިމުންގެ މުސާރައާ އެލަވަންސްތައް ދިނުމުގައި ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 

"ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު"  2000/2ދައުރެއް ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއް ޛިކްރާގެ އިމާމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަކާއި އަދި ހދ.ނައިވާދޫ މަސްޖިދުއް  .2
ށް ފަރާތަ  2ސަލާޙްގެ މުދިމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއް މިސްކިތަށް ހާޒިރުނުވެ ހާޒިރ ގައި ސޮއިކުރުމުންވެސް އެ 

 މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި އިތުރު ގަޑ ގެ ފައިސާ ދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ސެޕްޓެންބަރު މަހުން ފެށިގެން  2018މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދުވަހަކު ޝަކުވާގައި  މޭމަހުގެ ނިޔަލަށް ޗުއްޓ ގައާއި ސަލާމުގައި ތިބި ދުވަސްތައް  2019

ވަގުތުތަކަށް މިސްކިތަށް ހާޒިރުވިކަމަށް ހާޒިރ  ޝ ޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ބުނާ ފަރާތްތަކުން ނަމާދު
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ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެ ޝ ޓް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞ ލް ލިޔުމަށް ހާއްސަ ބައެްއ 
ން، އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސ ލް ލިޔެފައިނުވި ނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކ  މިސްކިތް ނެތުމު

ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި، ވިނަގަނޑު ނޮޅުމާއި، އިސްކުރުބަރި ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި، ފާހަނާތައް ފޮޅާ ސާފު ކުރުމުގެ 
އެފަރާތްތަކުން ހާޒިރ ގައި ، ދުވަހެއްގައި ހާޒިރުވިކަމަށް މަސައްކަތްތައް ކަމާއި، މިސްކިތު ވަޒ ފާއަށް ހާޒިރުނުވާ

 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިޔެ ސޮއި ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ 
ށް ބެލެވޭނެ "ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނެތަތ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލަ  އެއްކަމަށް ކަ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ 

އަދި މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަްނތައްތައް 
ކަިއ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އާއ  ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ މަޢުލޫމާތަްށޓަ

 ފޮނުވުމަށް ނިންމ އެވެ.
ލިމިޓެޑް )އެސް.ޔޫ.އެލް(ގެ ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ވަނ  އެ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ސަދަން ޔުޓިލިޓ ޒް 

ނަގާފައިކަމަށް ބުނާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް  އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ އެޑްވާންސްކޮށް 1ކުންފުނިން 
ޕެނ  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސަދަން ޔުޓިލިޓ ޒް ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އާއި، ކޮމް

ސެޕްޓެންބަރު  20ސިޓ އަކުން ) ،ސެކްރެޓަރ  އާއި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށް އޭރު ހުރި ފަރާތުން

ސް.ޔޫ.އެލް( ކުންފުންޏަކ  ކުރ ގެ ރައ ސަކު އުފެއްދި ސަދަން ޔުޓިލިޓ ސް )އެ
ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިސާއެއް ރޯލްކޮށްފައިވާ އެއް  ކުންފުނިތަކުގެ

މި  ކަމަށާއި، އައްޑުއަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފެއްދި ކުންފުނި 
ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ކުންފުނިންވަނ ، ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

( ފައިސާއަށް އެދުމުން، އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއެއްގައި، ކުންފުނ ގެ ޕޮލިސ ތަކާ 2010
ނޑައަޅައި، އެފަރާތަށް ޕޭ ލ ވް އެއްގޮތަށް، ވަކި މުއްދަތަކަށް ކުންފުންޏަށް ޚިދު މަތް ކުރާގޮތަށް ބޮންޑެއް ކަ

ދިނުމަށް، ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ޢިއްތިފާޤުވެފައިވާކަމަށް ލިޔެ އެފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ބޯޑުން 
އިސްވެ ފާސްކޮށްފައި ނުވާ ޔައުމިއްޔާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެސް.ޔޫ.އެލްގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

ރ )ދުވިސައްަތ 240,000.00ހުރެ، އެ ކުންފުނ ގެ ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ 
ސާޅ ސް ހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް އިންޓަރނަލް މެމޯއެއް 

ސް ، ފޮނުވައި .ޔޫ.އެލްގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއެއްގައާއި، ޗެކުގައި ސޮއިކޮށް، ހަމަ އެ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް އ 
ރ )ދުވިސައްތަ 240,000.00މޯލްޑިވްސްގައި ހުންނަ އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރގެ އެކައުންޓަށް 

އެސް.ޔޫ.އެލްއާއި ެއ ( 2010ސެޕްޓެންބަރު  21ޖެހިގެން އައި ދުވަހު )، ސާޅ ސް ހާސް ރުފިޔާ( ޖަމާކޮށް
ކުންފުނ ގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރއާ ދެމެދު "މަތ  ތަޢުލ މުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 
މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބަސްވުން" މި ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  އެ ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިންގ ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެސް.ޔޫ.އެލް
 ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި،

އިންޓަރނަލް  IAS-2010/005މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު 
ޑްގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމެއްގެ ( ގައި ބުނާ ސަދަން ޔުޓިލިޓ ސް ލިމިޓ2010ެއޮޑިޓް ރިޕޯޓް )އޮކްޓޫބަރު 

އެ ކުންފުނ ގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އެހ ތެރިވި މުވައްޒަފުންނާމެދު  ޔައުމިއްޔާގައި،
ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން، އެ މުވައްޒަފުން ކަންތައްކޮށްފައިވަނ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ 

މަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމާއި، މ ގެ ކުރިންވެސް ކުންފުނ ގެ އެންގުމުގެ މަތިންކަ
)ދޭއް( ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ އޭނާ ބޭނުންވާގޮތަށް  02ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އެ ކުންފުނ ގެ ބޯޑުގެ 

ނަގާފައި ކަމަށާއި،  ހިންގުމުގެ ނަމުގައި އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ ކޮމިޝަން
އަހަރު ދުވަހުގެ  1އެކުންފުނ ގެ އޭރުގެ ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ވަނ  އެ ކުންފުނިން 

 .ނަގާފައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މުސާރަ އެޑްވާންސްކޮށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ންކޮށްފައިވާކަމާއި،ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް އިސްފަރާތަކުން ބުނިކަމަށް ބަޔާ

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކުންފުނ ގެ އޭރުގެ  08ގައި ބޭއްވި އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ބޯޑުގެ  2010އޮގަސްޓު  08
އެފަރާތަށް ޕޭ ލ ވް ދިނުމަށް ، ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަށް ޕޭ ލ ވްއެއް ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށާއި

 ނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމާއި،ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްބަސްވެފައި 

އެ ކުންފުނ ގެ އޭރުގެ ، ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންގައި 2010އޮކްޓޫބަރު  06އެސް.ޔޫ.އެލް އިން 
މްޕެނ  ސެކްރެޓަރ ގެ ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަދި ކޮ، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ އިތުރުން

 މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި ފަރާތް އެ ކުންފުނިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ގައި އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންއަކުން ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަދި ކޮމްޕެނ   2010އޮކްޓޫބަރު  06
ވަކިކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ މުސާރަ ޖަމާވަމުންދިޔަ ބެންކް ސެކްރެޓަރ ގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި ފަރާތް ވަޒ ފާއިން 

ރ )ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( އަކ  10,000.00އެކައުންޓަށް ކޮންމެ މަހަކު އެސް.ޔޫ.އެލް އިން ޖަމާކުރަމުން ދިޔަ 
އި ގަ 2011ފެބުރުވަރ   23އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އެފަރާތް ހިމަނާފައިވާތ ، ބޯޑު މެމްބަރުކަމުން 

އޭނާ ވަކިކޮށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުން އެކަން އެންގުމާ ހަމައަށް އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޯޑުގެ 
 މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުސާރަކަމާއި،

އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަދި ކޮމްޕެނ  ސެކްރެޓަރ ގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުރި ފަރާތަށް ޕޭލ ވް 
އެ ކުންފުނ ގެ ، އަހަރުދުވަހުގެ ބޮންޑެއްގައި ސޮއިކުރުމުންކަމަށް 3ޖެހޭނ  އެޗް.އާރްގެ ޕޮލިސ އާއެއްގޮތަށް ހަމަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ފައިސާކަމަށްވާ  1އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދިންކަމަށާއި، 
ނ  ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރގެ ނަމުގައި ރ )ދުވިސައްތަ ސާޅ ސް ހާސް ރުފިޔާ( ޖަމާކޮށްފައިވަ 240,000.00

ބޭންކް އެކައުންޓަށްކަމަށާއި، ިމ  7702452436101ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 
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އޯގަސްޓް  08ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ) 08ވަނަ އަހަރުގެ  2010ތަޙްޤ ޤުގައި އެސް.ޔޫ.އެލްގެ 
-ކުންފުނ ގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންނަށް އ ، ދައްކާފައިވާ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ( ކަމަށް ބުނެ އޭނާއަށް 2010

ވަނަ ނަންބަރުގައި، ބޯޑް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ޕޭލ ވް  5މެއިލްކޮށްފައިވަނ  އޭނާކަމަށާއި، އެ ޔައުމިއްޔާގެ 
ގޮތަށް އެކަން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ލިޔެފައިވަނ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ

ހިނގާފައިވާކަމަށް ކޮންފަރމްކޮށްދިނުމުންކަމަށާއި، އޭނާއަށް ޕޭލ ވް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމިއިރު އޭނާ އެ 
ބައްދަލުވުމުގައި ނެތްކަމަށާއި، އޭނާ ކިޔަވަން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުއްޓައި އެސް.ޔޫ.އެލް.ގެ ވަޒ ފާއިން 

އި، އެސް.ޔޫ.އެލް.ގެ ވަޒ ފާއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި ވަކިކޮށްފައިވާތ ، ވަކިކުރިކަން އަންގާފައިވާކަމަށާ
ރ )ދުވިސައްތަ ސާޅ ސް ހާސް ރުފިޔާ( އަނބުރާ 240,000.00އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 ތު ލިބިފައިވާކަމާއި،ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް އޭނާއަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤ ޤުން އެސް.ޔޫ.އެލްގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް ދެއްކި ސަދަން -އެންޓި
ޔުޓިލިޓ ޒް ލިމިޓެޑްގެ އިސްވެދެންނެވުނު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ދެ ސޮއިގެ 

އެސް.ޔޫ.އެލްގެ އޭރުގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ، އިވާ ސޮޔަކ  އޭނާގެ ސޮއިކަމަށާއިތެރެއިން އޭނާގެ ނަންޖަހާ ކޮށްފަ
އަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ އެޑްވާންސްކޮށް ދޫކުރުމަށް ކުންފުނ ގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނެއް ފާސްކޮށްފައި 

ންސް ޑިރެކްޓަރއަށް ޕޭލ ވް ފައިނޭ ،ބޯޑު ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ،ނެތް ނަމަވެސް
ދިނުމަށް ހުއްދަދިނުމަށް ޔައުމިއްޔާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތަށް ޕޭ ލ ވް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައ  އެ އުސޫލުގެ 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ، އެފަރާތަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އިންޓާރނަލް މެމޯއެއް، ދަށުންކަމަށާއި
 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމާއި، ފޮނުވިކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް

އެސް.ޔޫ.އެލްގެ އޭރުގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ 
އެސް.ޔޫ.އެލް ގެ ސ ނިއަރ އިންޖިނިއަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާ ހަމައަށް އެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ގެނައި 
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ފުރަތަމަ ސޮއިގެ ގޮތުގައި ކުންފުނ ގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވާތ  ސ ނިއަރ  ،އިރުވެސް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤ ޤުން -އިންޖިނިއަރ އެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި ސޮއިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެންޓި
ދުކުރުމަށް ދެވަނަ ސޮޔެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ދެއްކި އިސްވެދެންނެވުނު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި ފައިސާ ޚަރަ

ނަންޖަހާ ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކ  އޭނާގެ ސޮއިކަމަށާއި، އޭނާއަކ  ހުއްދަދ  ސޮއިކުރާ ދެވަނަ ފަރާތްކަމުގައިވާތ ، އެ 
ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް ހުރިތޯ އޭނާ ބަލާފައިނުވާނެކަމަށާއި، ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަށް ޕޭ 

ޖެހިގެން ދިޔަ ގޮތެއް އޭނާއަށް ނޭނގޭކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ލ ވް ހަމަ
 ، ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދައިން އެސް.ޔޫ.އެލްގެ އޭރުގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަށް 
ފުނ ގެ ބަޖެޓުން ދިންކަމާއި، އެ ފައިސާ ރ )ދުވިސައްތަ ސާޅ ސް ހާސް ރުފިޔާ( އެ ކުނ240,000.00ް

އެ ކުންފުނ ގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާއި ފައިނޭންސް ، ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަށް ދ ފައިވަނ 
ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންކަމާއި، ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް 

 ފައިވާ އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ސ ނިއަރ އިންޖިނިއަރގެ އިހުމާލުންކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް ވައުޗަރގައި ސޮއިކޮށް 
 ބެލެވުނުނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ފައިވާ ލަފާގައި،ކޮމިޝަނުގެ ލ ގަލް ޔުނިޓުން ދ  ކޮރަޕްޝަން-އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެންޓި 
އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އެ ކުންފުނ ގެ އޭރުގެ ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އަށް ޕޭލ ވްނުދިނުމަށް 
ނިންމާފައިވަނިކޮށް، އެ ކުންފުނ ގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ނޫފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިނޭންސް 

ފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ޑިރެކްޓަރ އަށް ޕޭލ ވް ހަމަޖައްސައިދ 
ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އިސްވެދެންނެވުނު އެސް.ޔޫ.އެލްގެ މެނޭޖިންގ 

ޓަރެއްގެ ޑިރެކްޓަރ އެ މަޤާމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު ކުރިކަމެއް ކޮށްފައިވަނ  ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކް 
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ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުންކަމަށްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު 
ލިބިފައިވ ނަމަވެސް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބަހެއްނެތި އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުގެ ބާރު އެފަރާތަށް 

އެ ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ، ނގެންއޮތުމުންލިބިފައިނުވާކަން އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުން އެ
ނިންމުމާ ޚިލާފަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި ފައިނޭންސް 
ޑިރެކްޓަރ ކިޔެވުމަށްޓަކައި އެޑްވާންސްކޮށް ދ ފައިވާ ފައިސާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރގެ އަތުން ހޯދުމަށް 

އެ ފައިސާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ، މަށާއި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަފެންނަކަ
  ،އެ ޔުނިޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތ  ،ދައްކަންހުރިކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ވެސް

އެސް.ޔޫ.އެލްގެ އޭރުގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ކިޔަވަން ދިޔުމަށް، އެ ކުންފުނ ގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ  .1
ރ )ދުވިސައްތަ 240,000.00މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުނ ގެ ބަޖެޓުން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ 

އަތުން ދަޢުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް ފެންނާތ ، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރގެ ، ސާޅ ސް ހާސް ރުފިޔާ(
އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ކޮޕ ކޮށް، ފެނަކަ ކޯފަރޭޝަން ، އެ ފައިސާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އަތުން ހޯދުމަށް

 ލިމިޓެޑްއަށާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއަށް އަންގަން ނިންމ އެވެ.

ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ އެހ  ދޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާ 
ގަމުގައި އަޅާދ ފައިވާ ގެތަކުގެ ތެރެއިން ބާކ ހުރި ތިން ގެ ޙަވާލުކުރާނެ ތިން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރިއިރު 

ނޑައަޅާފައިނުވާއިރު، ޕޮއިންޓް ދޭނު އުސޫލު ކަ ނޑައެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންޖެޭހ ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލެއް ކަ
ލިޔުންތައް ސިޓ  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވަނ  އިޢުލާންކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަހުން ނަމަވެސް، 
ނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ލިބެން ނެތުމުންނާއި،  ޕޮއިންޓް ދޭން ކަ

މްބަރުންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިހުރި ކޮމިޓ ގެ މެ
ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތ އާއި، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އުސޫލުގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނ  

 03 ތެރެއިން ލ.ގަމުގައި އެހ ދޭ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގެތަކުގެ
މަހުންކުރެ ކޮންމެވެސް  06ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  2015ގެއެއް ދިނުމަށްޓަކައި 

މަހެއްގައި އިޢުލާނެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ 
ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، 

ނޑައެޅ  މ ހު ން ގޯއްޗަށް އެދެން ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން ޝަރުޠު ކަ
ގެ ހޯދައިދިނުމަށް  03ކަމަށާއި، މިއ  ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ވަކި ބަޔަކަށް މި 

ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ގޯތި ލިބުނު ތިން މ ހުންނަކ  ކައުންސިލުގެ ބައެއް 

573 
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ނޑަކުން ކޮން ހެކިތަކެއްގެ ، މައްޗަށްކަން ލިޔުންތަކުން ކަޝަވަރުކުރެވެން ނެތުމުންނާއި ކިހިނެއް ކޮން މިންގަ

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި ކޮމިޓ ގެ 
މެމްބަރުންނާއި، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބަހެއް މިހާރު ހޯދިނަމަވެސް މިކަމ  ގިނަދުވަސްތަކެއް 
ވެފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވުމުން އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކަމަށް ފެންނާތ  އާިއ 
މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބ  ހެކިތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ އުންޞުރުތައް ސާބިތުކުރުމަށް ލާޒިމްވާ މިންވަރަށް 

ން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުމުން ބުރަދަންހުރި ޝަފަހ  މިހާތަނަށް ހެކި ލިބިފައިނުވުމުންނާއި ހާދިސާ ހިނގިފަހު 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ހެއްކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ތަޙުޤ ޤު ޓ މަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތ ވެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.ކޮރަ  ޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި ލ.ގަުމ 
ގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ކުރިއިރު، އެ އިޢުލާނާގުޅި

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު އަދި ހުށަހަޅަންޖެޭހ  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަމާއި،
ލ. ގަމު ކައުންސިލުްނ ، ލިޔުންތަކަކ  ކޮބައިކަން އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ 

-)ެއންޓި 13/2008ތޯ ނުވަތަ ާޤނޫނުނަްނބަރު: މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދަނ  އެ އުޞޫލުން
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެަމތިްނ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މިހާރު 
އި، އެަކންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަަމ ތަޙްޤ ޤު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަނގަޅުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަ

ފަދައިން އެ އެންުގންތައް އެންުގމަށާއި، އަދި އެ ެއންގުންތަްއ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓ އަްށ ކޮޕ  

ލުވެފައިވާ ތިން މ ހުން މ ހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަޅައިދޫން ގަމަށް ބަދަ
ކަމަށާއި، މި ތިން މ ހުންނަށްވުރެ ގޯތި ލިބުން އެތައް ގޮތަކުން ޙައްޤު މ ހުން 

 ތިބިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.

ރ.މާކުރަތު ފެނަކަ ބްރާންްޗގެ އައު ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާަހގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާިއރު
ފޮނުވާފައިވާ ސިމެންތ ގެ ތެރެއިން ބާކ ހުރި ސިމެންތި ފެންނަްނހުރިކަމާއި، އެތަކެތި ވ  ޢިމާރާތް އެޅުމަށް 

ތަނުގެ މަޢުލޫާމތާއި ހުރި ޙާލަުތ ރ.މާކުރަތު ފެނަކަ ބްރާންޗުްނ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިިމޓެޑްގެ ހެްޑ 
ނޑުެގ މަސައްކަތް ކޮށްފަ އިވަނ  އާްނމުކޮްށ އޮފ ހަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމާއި، ރ.މާކުރަތު ފުޓްބޯޅަ ދަ

އިޢުލާންކޮށްގެން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތުން ކަމަށްވުމާއި، އަދި ުމޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު ފިޔަވައި އިތުރު 
ރ.ާމކުރަތު ގްރ ންޒޯންގައި ހަދަމުންާދ ޕާކް ، ޚަރަދެއް ދައުލަތުން އެކަމަށް ުނކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި

ކި ފަރާތްތަކުން ދިން ފައިސާގެ އެހ އިންނާއި ތަކެތިންކަމަށް މި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  އެ
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވޭތ ާއއި، ދައުލަތުން ރ.މާކުރަތު ުފޓްބޯަޅ 
ނޑު ހެދުމަށް އަދި ރ.މާކުރަތު ފެނަކަ ބްރާންޗްގެ އައު ޢިމާރާ ނޑު ތަރައްޤ ކުރުމަށާއި، ފުޓްސަލް ދަ ތް ދަ

ހެދުމަށް ފޮނުާވފައިވާ ތަކެތި ރ.މާކުރަތު އިރުމަތ  އަވަށު ގްރ ްނ ޒޯންގައި ހަދަމުންދާ ޕާކު ރޭުނމުެގ 
މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އަދި އެތަކެތި ރ.އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް 

ތަށް ދޫކޮށްފައިކަްނ މެމްބަރުގެ ގާތްތިމާގެ މ ހުންނަށާއި އެކުވެރިންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަ
-)އެންޓި 2008/13ސާބިތުކުރެވޭނެވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ފަދައިްނ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެ އްކަމަށް ކަ

 ނިންމ އެވެ.

ރ. މާކުރަތު އިރުމަތ  އަވަށު ގްރ ން ޒޯންގައި ހަދަމުންދާ ޕާކު ރޭނުމުގެ 
ނޑު ހެދުމަށް  މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ރ.މާކުރަތު ފުޓްސަލް ދަ

ބްރާންޗް ފޮނުވާފައިހުރި ސިމެންތިއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ރ.މާކުރަތު 
ހެދުމަށް ގެނެސްފައި ހުރި ސިމެންތިއާއި، އަދި އެތަންތަނުން ނެގި ދަގަނޑާއި 
ނޑު ފިލާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ  ހިލައާއި ހިލަވެލި އަދި ތައްގަ
ނޑު ތަރައްޤ ކުރުމަށް  ނޑު ހެދުމަށާއި ފުޓްބޯޅަ ދަ ކަމަށާއި، އަދި ފުޓްސަލް ދަ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުގެ ގާތްތިމާގެ ގެނެސްފައިހުރި ތަކެތި ރ.
މ ހުންނަށާއި އެކުވެރިންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު 
ނޑު ފިލާތައް އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެދަރިއެއްގެ ބެލުމުގެ  ކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި ތައްގަ

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ ދަށުގައި އޭނާގެ ގެވަޅުގައި ފޮރުވާފައި ހުރި ކަމަށް 
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އިންޓަރނެޓް  .1
އިޢުލާނު  AH-LH/09/2011ކަނެކްޝަން ދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު 

ނަކ  އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާކަމާއި، މި އިޢުލާ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންކަން ތަޙުޤ ޤުގައި ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނ  އެންެމ އަންދާސ ހިސާބުތައް ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، އެ
 12ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ކަމަށްވާތ އާއި، އެ ކުންފުންޏަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް 

ގައި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް އެ ކުންފުންޏާއި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު  2011މެއި 
ސޮއިކޮށްފައިވާތ އާއި، މިމައްސަލާގައި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި، ފަރާތުގެ  އެއްބަސްވުމެއްގައި

މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދ ފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކެއް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ރު ނުވަތަ ގަރ ނާއެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

 
ވަނަ  2010ވަނަ އަހަރާއި  2006އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ  .2

ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާކަން ތަޙުޤ ގުގައި ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން  06އަހަރާ ދެމެދު ޅ.ނައިފަރުން 
ބާއްވައި،  އެނގޭތ އާއި، މި ގޭތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އިޢުލާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް

އަންދާސ ހިސާބުތައް ބަލައިގަންފައިވަނ  ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކަމަށްވ ނަމަވެސް، އަންދާސ ހިސާބުތައް 
އިވެލުއޭޓްކޮށް، ކުއްޔަށް ހިފާނެ ގެތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ، ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ 

ފަހުކަން، ތަޙުޤ ޤުގައި ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ އިން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް
އިސްވެ ދެންނެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން  ،އޮންނާތ އާއި

އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން، 
ޕިޓަލްއަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން ޅ.އަތޮޅު ހޮސް

ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 
ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ 

ގެތައް ކުއްޔަށްހިފާއިރު،  އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން 
އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ޕިޓަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން، ހޮސް

ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތްތަކެއްގެ ގެތަށް ކުއްޔަށް ހިފާކަމަށާއި، ބަލިމ ހުން 
ހޮސްޕިޓަލް އުފުލުމަށްޓަކައި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށްފައި އޮންނަ ލޯންޗުގައި، 

ނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން، 
ފައިސާނުދައްކައި އަމިއްލަ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ބަލިމ ހުން ގޮވައިގެން 
ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ގޭތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އޭނާގެ 
އެއް ހޯދައިދިންކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަ  ލައެއްކަމަށް ކަ
 

ގެ ނިޔަލަްށ  2010ޖުލައި  21ން  2008ފެބްރުއަރ   10މިމައްސަލަ ބަލާފައިވާ މުއްދަތު ކަމުގައިވާ 
ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ލޯންޗުގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރު ތަކުގެ، ދަތުރު ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ޅ.އަތޮޅު 

ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުޫފޒު ބޭނުންކޮށްެގން އަމިއްލަ ބޭުނމަށް ެއ  ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ
ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޯންޗުގައި ދަތުރުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ތަޙްޤ ޤަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތ ، ޤާނޫުނ 

( 1ގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާ 25ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަިއން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުާވ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ބަދަރަށް އަންނަން 
ހަމަޖެހިފައިވާ ބޯޓަކުން މުދާ އަންލޯޑްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނ ގެ ނަންބަރު 

HPL/PRC/I-2019/01 (26   އިޢުލާނ2019ާޖަނަވަރ )ިއިތުރު ބޯޓަކުން މުދާ އަންލޯޑްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ،އ
( 2019ފެބްރުވަރ   07) HPL/PRC/I-2019/02ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނ ގެ ނަންބަރު 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް  2މި ، އިޢުލާންވެސް ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި

ވާކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި، އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސ ހިސާބުތައް ހިއްސާކޮށްފައިނު 

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑުން އެ ކުންފުނ ގެ ބަނދަރަށް އަންނަ ބޯޓުފަހަރުން މުދާ 
އިޢުލާނެއް  2ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2019އް ހޯދުމަށް ބާލައިދޭނެ ފަރާތެ

ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން އެއް އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުނުކުރާކަމަށާއި، 
އިޢުލާންކުރާ ބިޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ޢާންމުނުކުރާކަމަށާއި، އަދި 

ން ބިޑުތައް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ އަކު
 ދިރާސާކުރާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިވެލުއޭޓުކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި، ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްއަށް އަންނަ ކުދި ބޯޓުތަކަށް މުދާ ލޯޑްކުރުމާއި 
ރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސ  ހިސާބުތައް އަންލޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކު

އިވެލުއޭޓުނުކުރާކަމާއި، އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާ 
 މައްަސލައިގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަކ  ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޑްގައި އާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާގޮތްކަން، މި

 HPL/PRC/I-2019/01ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ އާއި، ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 
( އިޢުލާނާ 2019ފެބްރުވަރ   07) HPL/PRC/I-2019/02( އިޢުލާނާއި ނަންބަރު 2019ޖަނަވަރ   26)

ނުވިނަމަވެސް، މި އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް  ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސ  ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށްފައި
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ 

ތަދޫ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި، ހި 2ފަރާތަށް ކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި، އިސްވެދެންނެވުނު 
ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަން 

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި 1ގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު:  .1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3 )ހ(ގެ

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް  2011މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އިއްޒަތްއެރުވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ދަރުބާރުގޭގެ ސްޓޭޖް

މަސައްކަތާއި އެ ދުވަހު ކުޑަކުދިންނަށް ބޭއްވި އާއިލ  ހަވ ރާއި އަދި ހަމަ އެރޭ ބޭއްވި މިޔުޒިކާއި ބޮޑުބެރުގެ 

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  2011
ޚިލާފަށް ޚިދުމަތްތައް ހޯއްދަވާފައިވާކަމަށާއި،  8.15އަދި  8.14ގަވާއިދުގެ 

އެގޮތުން މިނިވަންދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި ޢިއްޒަތް އެރުވުމުގެ ޖަލްސާއަށް 

577 
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އަރގައި ސިޓ  ސުކެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރ  ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ 2011ޕްރޮގްރާމުގެ އިތުރުން، 
ރޭ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރެއްވި ޖަލްސާގެ ސައުންޑް ވަނަ ދުވަހުގެ  11ނޮވެމްބަރު 

ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތާއި، ެއ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައުންޑް 
 މެހެމާނުންނަށް  1000ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތާއި ޖުމްހޫރ  ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތުދ ފައިވާ 

ނަމަވެސް، ެއ ރިފްރެޝްމަންޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވ 
މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނ  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ޤާނޫނު 

އި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ 2/2000ނަންބަރު 
މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ، ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ 

 ނިންމ އެވެ.

ވަނަ  25( ގެ ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-)އެންޓި 13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މުގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ދަރުބާރުގޭ ސްޓޭޖް ތައްޔާރުކުރެއްވު
ރ )އަށްޑިހަ 329،86/-ކުރެއްވުމެއްނެތި ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް 

ހަހާސް ތިންސަތޭކަ އޮނަތިރ ސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، 
ވަނަ ދުވަހު ކުޑަކުދިންނާއި  2011ޖުލައި  27މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، 

ނޑު މިއުޒިކާއި ބޮޑުބެރު ޢާއިލާގެ   ހަވ ރެއް ބޭއްވެވުމާއި ހަމައެދުވަހުގެ ރޭގަ
ޕްރޮގުރާމެއް ބޭއްވެވުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެއްވުމެއްނެތި ބަޔަކާ 

)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ(  000،75/-ހަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް 
ރުގެ ޖުމްހޫރ  ދުވަސް ވަނަ އަހަ 2011ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، 

ވަނަ ދުވަހުގެ  11ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓ  ސުކެއަރގައި ނޮވެމްބަރު 
ރޭ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރެއްވި ޖަލްސާގެ ސައުންޑު 
ހަމަޖެއްސެވުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެއްވުމެއްނެތި ބަޔަކާ 

ރ )ތިރ ސް ހަހާސް ދުއިސައްތަ 225،36/-ކަތަށް ހަވާލުކޮށް އެ މަސައް
ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރ   2011ފަންސަވ ސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، 

ވަނަ  11ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމަށް އައްޑޫސިޓ  ސުކެއަރ ގައި ނޮވެމްބަރ 
ސެވުމުގެ ދުވަހު ހެނދުނު ބޭއްވެވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައުންޑު ހަމަޖެއް

ރ )ވިހިހާސް 700،20/-މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތަށް 
ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާއިރު ތިންފަރާތުން އަގު 
ހޯއްދަވާފަނުވާކަމަށާއި، ޖުމްހޫރ  ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވާ 

މަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވި މެހެމާނުންނަށް ރިފްރެޝްމަންޓު އެރުވު 1000
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލުން ހޮއްވެވި ފަރާތަށް ދެއްވުމަށް 
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 /50,000-ގައި  2011އޮކްޓޯބަރ  27 އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
)ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( ފޮނުއްވާފައިވާއިރު މި މަސައްކަތުގެ އެގްރ މެންޓްގެ ކޮޕ  

ސައްކަތާ ގުޅޭ ބިލުތައް ހޯއްދަވާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އައްޑޫ ސިޓ  އަދި މަ
ކައުންސިލުން މިކަމަށް އިޢުލާންކުރައްވައި، މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ، އަދި 

 އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނ  އެއްދުވަހެއްގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ރަށު ސްކޫލް ކައިރ ގައި ބެލެނިވެރިންނަށް ހިޔަލުގައި މަޑުކޮށްލެވޭގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރި ވެއިޓިންގ 

ށްފައިވަނ  ބިޑުކުރުމަކާނުލައި ކަމަށް ޝަކުވާގައި އޭރިއާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮ
އިޢުލާނެއް  03ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުން 

އި ދެވަނަ އެކަށ ގެންވާ ތަރުޙ ބެއް ލިބިފައިނުވާތ  ކަމަށާކޮށްފައިވާކަމަށާއި ފުރަތަމަ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް  ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  އެ އިޢުލާނާއިޢުލާނު 

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  ތިންވަނަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅ   ފެންނާތ ކަމާއި
 ދެވަނަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެންވެސް އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި ހަމައެކަނި ފަރާތާކަމަށްވ ނަމަވެސް، އެފަރާތަކ 

ފަރާތެއްކަމާއި އަދި ދެވަނަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެންވެސް އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަމަށްވުމުންނާއި 
ށްވުރެ ތިންވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ދެވަނަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަ 

ކުޑަވުމުންނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތިން ވަނަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅިފަރާތަށް 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން މަނާ ނުކުރާތ އާއި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާތ އާއި އެ 

ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނ ގެ
ކަމުގައިވ ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ވަކި  ނޑު އެއްބަފާ ފަރާތެއް ހިމެނުނުއެއްބަ

 2000/2ބަރު ޤާނޫނު ނަންފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، 

ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެރަށު ސްކޫލް ކައިރ ގައި 
ޢިމާރާތްކުރި ވެއިޓިންގ އޭރިއާ ބެލެނިވެރިންނަށް ހިޔަލުގައި މަޑުކޮށްލެވޭގޮތަށް 

ނޑު  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑުކުރުމަކާނުލައި ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ އެއްބަ
އެއްބަފާ ދައްތަގެ ފިރިމ ހާއަށް ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކި ފަހަރުމަތިން 
ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ބޭނުންވާ ޢަދަދަކަށް އެ މަސައްކަތުގެ އަގު 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަބޮޑުކޮށްފައިވާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ތަޙުޤ ޤަށް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވެފައިނުވާތ  މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ( ވަނަ ނަން 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: 
ލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަ 3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް.ޕ .އެލްގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް އަދި 
މަޤާމުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް.ޕ .އެލްގެ އެޗް.އާރ ޕޮލިސ އާ އެއްގޮތަށް އަދި ބޯޑަށާއި 

ގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ލިބިގެންވާ ބާރުތަކުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ސ .އ .އޯއަށް އެމް.ޕ .އެލް
ލާގައި މި މައްސަ ، ޕްރޮމޯޝަންތައް އަދި މަޤާމުތަކަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތައް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތ އާއި

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގެ ޢަމަލަށްވުރެ ބޮޑަށް އިދާރ  ގޮތުން ލިޔެފައިހުރި އުޞޫލުތަކާއި  ކ ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަ
ގަވާއިދުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމުގައި ބެލެވޭތ ، ިމ 

ޤާނޫނު ، ށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅާ މި  ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008ރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: މ ގެއިތު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕ .އެލް( ގެ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 
އެ ކުންފުނ ގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ  ،ގައި 2013އޮކްޓޫބަރު  28)ސ .އ .އޯ( 

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޕްރޮމޯޝަން ދ ފައިވާކަމަށާއި، 
ށް ޕްރޮމޯޝަން ދ ފައިވާއިރު، ވަޒ ފާގައި އެގޮތަށް ސ .އ .އޯ ބޭނުންވާ ބަޔަކަ

އަހަރު ވެފައިތިބި މުވައްޒަފުންތަކަކަށް  19އަހަރު ނުވަތަ  18ރަނގަޅަށްއުޅެ 
ޙައްޤުވާ ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ކުރިން ބޯޑުން ނިންމައި ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، 
 ސ .އ .އޯ އެމ ހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދޭން ނިންމާފައި ނެތްކަމަށްބުނެ އެކަން 

 .ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 
 ނެވެ.ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމު

ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ 
 ފަރާތެއްފޯރުކޮށްދޭނެ  ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހއ.އުތ މުގައި ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބ ލަންތައް  255/PRIV/2018/17(IUL)ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކ  

ޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝ ޓުންނާއި ތަޙުޤ ޤަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަން ތަޙު 
ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތ އާއި، ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 
ރ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޓެންޑަ

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުން އަދި އެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް 
 ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތަތ އާއި،

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ރ ބްރޮޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތް ފަރާތަކާކަމަށް މި ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް 
ގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެ ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ބ ލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކ  މައްސަލައި

ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސެންންސް އޮންނަފަރާތަކަށްވުން ކޮންމެހެން ލާޒިމްނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، 
އެ ، ޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަ

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކ  ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޚިދުމަތް 
 ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެންއޮތަތ އާއި،

ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް މާލ  މ ގެ އިތުރަށް މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި 

ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހއ.އުތ މު  ގެ ޚިދުމަތްހއ.އުތ މުގައި ކޭބަލްޓ ވ  
ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
އެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ކައުންސިލްގެ 

 ،މާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއިރައ ސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް މަޢުލޫ
އެގޮތުން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ރިބްރޮޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 

އެ ފަރާތަށް މާލ  މަންފާއެއް  ،ލައިސަންސް ނެތް ފަރާތަކަށް ކަމަށާއި
ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތުން ގަންނަންޖެހޭ ޑ ކޯޑަރު ގަތުމަށް ކައުންސިލްގެ 

)އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދު  100,000.00ބަޖެޓުން 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިފަހުން ކައުންސިލަށް އެފަރާތުން  ،ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ވ އިރުވެސް ނުދައްކާ އޮތްނަމަވެސް މި  މަސްދުވަސް 8ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 
 8އަދި  ފައިސާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި

މަހުގެ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ނެގިއިރު ޖޫރިމަނާ  3މަސްދުވަސް ފަހުން 
 ފައިސާއެއް ނަގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 100,000.00މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތުން ގަންނަންޖެހޭ ޑ ކޯޑަރު ގަތުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
މި މައްސަލާގެ  ،ނަމަވެސް)އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ 

ފެކްސް  255/123/2019/4(MSG)ތަޙްޤ ޤަށް ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 
މެސެޖްގައި ކޭބަލް ޓ ވ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާ 

 ދަށުން ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ
ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި އަދި އެފަދައިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހއ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ 

 ،އިދާރާއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެންނެތަތ އާއި

އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްޝަކުވާމި މައްސަލައިގެ 
ގެ ކުރިން ގަވާއިދުން ދައްކަމުން ނުދާކަމާއި ކުލި ދެއްކުމަށް  15ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ކޮންމެ މަހެއްގެ 

އިސާ ބަލައިގަތްއިރު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސް ފާއިތުވުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފަ
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، ކުލިދައްކަންޖެހޭ ތާރ ޚަށް ކުލި ނުދެއްކުމުން، ދެން 
ކުރެވޭނެ އެއްވެސްކަމެއް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިނުވާތ އާއި، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެ ޙާލަތްތަކާއި ެއ 

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިނުވާތ ، އެ ޙާލަތުގައި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެ ޤާނޫނ   ފައިސާ ނެގޭނެ ޢަދަދު އެ
ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް ބެލެވެންނެތްއިރު، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމެއްނެތި ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ކުލ ގެ ގޮތުގައި 

ޖެހޭ ފައިސާ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަން 
ބަލައިގެންފައިވަނ  އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބެލެވެންނެތުމުން މި މައްސަލާގައި 

-)އެންޓި، 2008/13ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ގެ ޤާނޫނު(ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު 

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ



 

587 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ރ.އުނގޫފާރު ރ ޖަނަްލ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަްށ ބަލާއިރު
އިވާ ދެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް އެދި ފޯމުލާަފއިވާ ހޮސްޕިޓުލަށް ތަރުޖަމާނުން ޭބނުްނވެގެން ކޮށްފަ

ތަޢުލ މ  ސެޓެފިކެޓްތަކަށް އަދި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ މާކްސްދ ފައިާވކަމާއި ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި 
ފަުހ މާކްސް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި އިވެލުއޭޓްކުރުަމށް

ފަރާތްތަކަށްކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ   ވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތި ލިބުނުވަޒ ފާ ދ ފައިވަނ  އި
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގަިއ  2000/2މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ެބެލވެންނެތުމުްނ މި މައްސަލައަކ  ާޤނޫނު ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ތަޙުޤ ަޤށް
( ވަަނ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫުނ(ގެ -)އެްނޓި 2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި މި  ނަންބަރުގެ ދަުށން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ަމއްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ
 މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

އެޕްރ ލް  07ރ ޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ތަރުޖަމާނެއް ބޭނުންވެގެން އުނގޫފާރު 
އަދި މ ގެ ފަހުން )ތާރ ޚެއް ނޭނގޭ(  ،ގައި އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 2016
މި ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ،ތަރުޖަމާނު ބޭނުންވެގެން އިޢުލާނު ކުރި ކަމަށާއި 06

މި  ،އެ ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކޮށްފައިވަނ  އެއްކޮށް ކަމަށާއި
މަޤާމަށް މ ހުން  07ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ،އިއަދި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާ ،ހޮވުމުގައި ތަޢުލ މ  ސެޓެފިކެޓްތަކަށާއި
މި މަޤާމުތަކަށް ކުދިން ނަގާފައިވަނ  ސިޔާސ  ނުފޫޒު ވައްދައިގެން ވަކި 

 .ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު، ހއ. ބާރަށު ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
.އޯއިން ޑެލިވަރ ކޮށްދ ފައިވާ ތަކެތި އެ ރަށަށް ލިބުމުން އެތަކެތި ގެންދަނ  މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓަށާއި އެސް.ޓ 

މަސައްކަތްކުރާ މ ހުން ދިރިއުޅޭ ގެއަށްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވުމުން އެތަކެތި 
ރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ގެންނަ ތަކެތި ސައިޓަށް ގެންގޮސް ފުރަތަމަ ގެންދަނ  މި ތަންތަނަށްކަން އެނގޭކަމަށާ، ނަ

އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތްގޮތުގައި ބެހެއްޓުމާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތ ގެ މިންވަރު ބަލައި 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  ،މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން
ށު ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ ތަކެތ ގައި ހއ.ބާރަ

ސިމެންތިއާއި ހިލަފަދަ ތަކެތި ހއ.ބާރަށު  ،އެރަށަށް ފޮނުވާފައިވާ ދަނގަޑާއި
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނައިބު ރައ ސް ގެންގޮސް އެތަކެތިން އޭނާގެ އަންހެނުންގެ 

ށް މި ތަކެތި އެ ގެއަ، ކޮޓަރ ގެ ޢިމާރާތެއް ހަދައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި 2ގޭގައި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވިއަސް ނަހަދާތ އާއި ލިޔެކިޔުމުން އެކަންކަން ބަލަހައްޓާފައިނުވާތ ، އެ ތަނުން ތަކެތި ގެއްލުނަސް އަދި މަދު 
ނޭނގޭނެކަމަށްވެސް ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު، ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނައިބު ރައ ސްގެ 
އަންހެނުންގެ ގޭގައި ކުރިން ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްގެ ޖަގަހަ ހިންގުމަށްޓަކައި ފަސްވަރަކަށް ފޫޓަށް ރާނައި ހޮޅިޖަހައި 

ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނައިބު  ،ވަނަ އަހަރު 2018ހުން ފަ، ހިޔާކޮށްފައިވާ ބައެއް ހުންނަކަމަށާއި 
ރައ ސް އެ ތަނުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި، ފާރު އުސްކޮށް ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  ބާރަށުގެ 

މަސައްކަތް ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސ ން ލައްވައިކަމަށާއި، އެ ދުވަސްވަރު އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ 
)ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް(ރުފިޔާ ދ ގެންކަމަށާއި، އެ ގެ  350.00ހުއްޓިފައިވާތ  އެމ ހުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 

އޭނާ ބޭނުންވާ ތަކެތި އަމިއްލައަށް ގަތްކަމަށާއި، ، ހެދުމަށް ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނައިބު ރައ ސް
ނެސްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެ ގޭގައި މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސ  ބާރަށުގެ ނަރުދަމާ ހެދުމަށް ބާރަށަށް ގެ

މ ހުންވެސް އެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު، 
ން އެއ  ކުރިކޮމިޝަނުން ހއ. ބާރަށަށްކުރި ދަތުރުގައި އެ ގޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަން ބެލިބެލުމުން، 

ގުޅުވައިގެން ރާނާފައިހުރި ތަނެއްކަން ބަލާބެލުމުން އެނގޭހިނދު، އެ ގެ ޢިމާރާތްކުރުމަށް  ނާފައިހުރި ތަނަކާރާ
ބޭނުންކޮށްފައިވަނ  ބާރަށުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭނެ ކާފ  ހެކި 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ލިބިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައިގައި 
ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް ބެލެވެން 

ންބަރުގެ ދަށުން މި ވަނަ ނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -ނެތުމުން، އެންޓި 
ނޑައަޅައި މިހިސާބުން މި ަމއްސަލަ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމ އެވެ.

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: 
 ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

ގެންދިޔައ  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނ ގެ އިސްމ ހެއްގެ ގޮތުގައި އެ 
ރަށުގައި ހުރި ފަރާތުގެ )ނަން ނޭނގޭ( އެންގުމުގެ މަތިން އެ ކުންފުނ ގެ 

 ޕިކަޕުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

          އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ ނަންބަރު ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
137-IU/PR/2016/28 (03  ުއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނ  އެންމެ ކުޑަ އަގު 2016މާރިޗ )

ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ކަމަށްވާއިރު، އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޮޑެލްއަކ  
މޮޑެލްއާ ތަފާތު  DN  CP5225އެޗް.ޕ  ކަލަރ ލޭޒަރ ޖެޓް ޕްރޮފެޝަނަލް، އި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިޢުލާނުގަ

ޕްރިންޓަރު ކަމަށްވާތ  ޓެކްނިކަލް  02( މޮޑެލްއެއްގެ CP5225)އެޗް.ޕ  ކަލަރ ލޭޒަރ ޖެޓް ޕްރޮފެޝަނަލް 
ސް، އެ ބިޑް ބާޠިލްކުރުމުގެ އިވެލުއޭޝަނުން އެ ފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލްކުރަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެ

އެ ، ބަދަލުގައި އެ ބިޑް ހިމަނައިގެން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްކުރުވާފައިވަނ 
ކުންފުނިން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނ  ތަފާތު މޮޑެލްއަކަށްކަން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދި ފަރާތްތަކަށް 

އެ މަސައްކަތުގެ ، ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއިފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ  
އެއްބަސްވުމުން ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނ  އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޓަރު ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނ ވެސް އެ ޕްރިންޓަރުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި އަދި އެ ދެ ޕްރިން 02މޮޑެލްގެ 
ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށްކަމަށް ވާތ އާއި، އެ އެއްބަސްވުމާ ގުިޅގެން 

           DNސަޕްލައިކޮށްފައިވަނ ވެސް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އެޗް.ޕ  ކަލަރ ލޭޒަރ ޖެޓް ޕްރޮފެޝަނަލް
CP5225 ެޕްރިންޓަރުކަން ތަޙްޤ ޤުން ބެލިބެލުމުން އެނގެން އޮތަތ އާއި، އެ ޕްރިންޓަރުތައް  02 މޮޑެލްގ

ސަޕްލައިކޮށްދ ފައިވަނ  އެ ކުންފުނިން ބިޑް ހުށަހެޅި އަގަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
ރާތަށް މަންފާ ލިބިފައިވާކަމަށް އައިޓ  ސެކްޝަނުގެ އިސްފަމި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގެ 

 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެނގެންނެތުމުން ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެފަދަ މަންފާއެއް ލިބިފައިވާކަން 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ ހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭ 

 ޕްރިންޓަރތަކަކ  އެތަކެތ ގެ އަގާއި ދާދިފަހުން ފަހުން އައި.ޖ .އެމް.އެަޗށް ގަތް 
ޕަރފޯމަންސް އަށް ބަލާއިރު ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް އަދި ވަކި 
ފަރާތަކަށް ފައިދާ ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ގަނެފައިވާ ޕްރިންޓަރ 
 ތަކެއްކަމަށާއި، މިކަން އެ ޕްރިންޓަރުތަކުގެ އަގާއި ޕަރފޮރމަންސްއާއި ރާއްޖޭގައި 
ހުރި އެ ބާވަތުގެ އެހެން ޕްރިންޓަރތަކާއި އެތަކެތ ގެ އަގާއި އަޅާކިޔާލުމުން ވަރަށް 
ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ ކަމާއި މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނ  އައިޓ  

 ސެކްޝަނުގެ އިސްފަރާތަށް މަންފާވާގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މިހިސާބުން  ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 ނިންމ އެވެ.

ވަނަ  25ްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަ-)އެންޓި 13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ސެންސް ޖަމިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން  ،ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާ
ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ސްޕޮންސަރއަކަށް އެދިފައިވާތ ، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު 

މަށް އިންތިޒާމްކުރުމަށް ގައިވާ ހަރަކާތް ހިންގު 9.2.2ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ  2019ކައުންސިލްގެ 
 40,000.00އިން  228010އެއްބަސްވުމާއެކު އެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރއަށް ބަޖެޓް ކޯޑުގެ 

ވަނަ  2019ވަނަ ސިލްސިލާ  4)ސާޅ ސް ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށާއި "ޅަވިޔަނި ޓާރޓަލް ފެސްޓް" ގެ 
ށް ނައިފަރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން އެ އަހަރު ބޭއްވުމަށް އެހ ތެރިކަމެއް ހޯދުމަ

ވަނަ  2019ގައި ބާއްވާފައިވާ ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ  2019މެއި  30ފަރާތަށް އެހ  ނުދިނުމަށް 
 ،އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާއަކުން ނިންމާފައިވާކަމާއި

ބަޖެޓް ކޯޑަކ  ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްއަށްޓަކައި ކުރާ  228010 ސްޕޮންސަރ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 
ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން އެއްވެސް  2019މަސައްކަތްތަކަށް އެހ ގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާދޭ ކޯޑުކަމާއި އެ ކޯޑަށް 

ސިލްގެ ބަޖެޓް ފައިސާއެއް ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ދ ފައިނުވާކަމާއި ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުން
ކޯޑުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާއަކ  ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ން ހިމަނާފައިވާ ފައިާސ  228010

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އެކިބާވަތުގެ މާލ އެހ އާއި 
ސްޕޮންސަރއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން އެހ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

 ކައުންސިލްގެ ރައ ސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހަވާލާދ ފައިވާ ކޯޑުގެ ދަށުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް  ،ކަމާއި
އް ބޭއްވުމަށް ފައިސާ ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިވަނ  ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކޮންމެ އަހަރަކު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެ

ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން ކަމަށްވާތ  އެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ހަރަކާތަކަށް އެ ކޯޑުގައި ހިމެނޭ 
 ،ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުމަށް އެ ކައުންސިލަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް ފެންނާތ  އާއި

އިސްވެދެންނެވުނު ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފެސްޓިވަލަށް އެހ  ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނ  އެ 
ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބިމަކ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރާ ބިމެއް ކަމަށްވެފައި ކައުންސިލްގެ އެންގުމާ 

 ކައުންސިލުން އެއްވެސް އެހ އެއް ދެވެން ނެތުމުން ކަމަށް ޚިލާފަށް ކުރެވޭ އެފަދަ ކަންކަމުގައި ނައިފަރު
ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަމާއި އެ ބިމަކ  އެ ފަދަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން ކައުންސިލާ އަނބުރާ 

ސްޕޮންސަރ ނުދިނުމަށް  ،ހަވާލުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ބިމެއްކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤުން އެނގޭތ 
ވަނ  އެކަށ ގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް ގަބޫލުކުރެވޭތ  އާއި ސްޕޮންސަރ އަދި ނިންމާފައި

ސްޕޮންސަރ ލިބުނު ޖަމިއްޔާއަށް  ،އެހ ދިނުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުން ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާތ  
ިމ ، މަށް ބަލަންޖެހޭނެ ހާލަތެއް ނެތަތ  ސްޕޮންސަރ ދިނުމުގައި އުސޫލަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -މައްސަލައަކ  އެންޓި
ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ނިންމުނެވެ. ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް

ތ.ކަނޑޫދޫގައި ދެމުންދާ ކޭބަލްޓ ވ ގެ  ،ލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަ ކޭބަލްޓ ވ ގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލުން މ ޑިއާނެޓާއެކު ވެފައިވާ  585 
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ވަނަ އަހަރު  2017ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދިނުމަށްޓަކައި މ ޑިއާނެޓާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި 
ން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް މ ޑިއާނެޓާއި މ ޑިއާނެޓާ އެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހަވާލުކުރުމަށްވި އެއްބަސްވު 

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ހެދިފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އަދި އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ތ.ކަ
ކައި އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮންނާތ އާއި، އަދި އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަ

މ ޑިއާނެޓާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާ އަދި އެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ވާދަވެރި ބ ލަމަކަށް ނުގޮސް ހަވާލުކުރި 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އާއި ޚިލާފުކަމެއް ކަމުގައި  8.01ހަވާލުކުރުމަކ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު 

 ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒް ވ ނަމަވެސް އެކަމަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގެން ނެތަތ ވެ، މި މައްސަލައަކ   ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި

 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: 
ޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އި 3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ލައި އަދި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް އެނގުމަކާނު 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ  ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމެއްނެތި ތ.ކަ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަމިއްލައަށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް 

 އިތުރުކޮށްދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ތ.ކިނބިދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ   ،ތައްތަކަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަން
 (2017ޑިސެންބަރު  11) GS55/IU/2017/18ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ 
މައްސަލައިގެ ، ކަމަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި

ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ތ.ކިނބިދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެްއ 
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ 2017ޑިސެންބަރު  11) GS55/IU/2017/18ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 

ރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ތ.ކިނބިދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއު
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2017ޑިސެންބަރު  11) GS55/IU/2017/18ނަންބަރު 

އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ 
 .މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ ކަމަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓ ރިއާ އަކ  މިނިސްޓްރ   އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ތ.ކިނބިދޫ ސްކޫލުން ކަ
ގައި އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ އުޞޫލު 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ކްރައިޓ ރިއާއެއް ކަމާއި  ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ
އަދި އުޞޫލަކުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަކ  ދަޢުލަތު 

ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފުކަމެއްކަން ލިބިފައިވާ  2ނަ މާއްދާގެ )ނ( ވަ 10.36މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އަދި އެ ގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު ބަދަލުކޮށްފައިވަނ  އެކަމުގެ 

ލުގައި ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުން ސްކޫލަށް ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ ފަރާތުން ސްކޫ
ކަންކަމުގައި ފަސޭހަތައް ވާނެތ ކަމަށާއި އަދި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން އަންގާ އަލުން  ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއެއް ގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެންގު މުން މިނިސްޓްރ ން ކަ
އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ 
މަޢުލޫމާތުންނާއި، ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، މި މައްސަލާގެ ވަށައިގެންވާ ކަންތައްތަކަށާއި 

ލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް މައްސަ
އެޑިޔުކޭޝަނުން އެފަދަ މަސައްކަތައް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 

ނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް ކްރައިޓިރިއާ ބަދަލުކުރި ކުރުމަކ  މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭ 
ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން އެނގެން 

ވަނަ  25( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-)އެންޓި  2008/13ނެތަތ ވެ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ  1މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމ އެވެ.

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: 
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 
 ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  2011ހައިކޯޓުން  .1
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް 

 ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެ 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ތެކެތ ގެ ތެރެއިން 
ވަނަ އަހަރުގެ  2011ފަރާތަކުން އަގު ބެލުމަށްފަހު އަގު ކުޑަ ފަރާތުންކަމަށް  3ގިނަ ތަކެތި ގަނެފައިވަނ  
ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު، މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ހައިކޯޓުގެ ޚަރަދު ކޮމިޓ ގެ 

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ތަކެތި ހައިކޯޓަށް ގަނެފައިވ  ނަމަވެސް، މި ތަކެތި ގަތުމުގައި 
 ހެއްކެއް ލިބިފައި އްކޮށްފައިވާކަމުގެ ކިތާބ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެ 

 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ.، ނުވާތ 

އިންސައްތަ މަސައްކަތްތައް މަޤާމުގެ  99ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ  2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  .2
ކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން 

އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބިފައިވާކަމަށާއި އަދި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކ  ދައުލަތައް ފައިދާންވާން އޮތް 
 ކަމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު. 

އި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ބައެްއ ވަނަ އަހަރު ހައިކޯޓުން ޝަކުވާގަ 2011
މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނ  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާިއދާ ޚިލާފަށްކަމަށްވ  ނަމަވެސް، ިމ 
ނޑުތަކުން އެކަށ ގެންާވ  މައްސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އޮތްކަމަށް ޖިނާއ  މިންގަ

އެ ޓޫލްސްތައް ، ވަނަ އަހަރު ވަރަށްގިނަ ޓޫލްސް ހޯދާފައިވާއިރު 2011ހައިކޯޓަށް 
އައިޓަމެއް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  ،ގަނެފައިވަނ  އެކަމަށް ޚާއްސަ ކޯޑަކާއި

ނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް  ،މުޅިން އެހެން ކޯޑަކުން ކަމަށާއި ،އެންޑް ޓްރެޜަރ ން ކަ
 2011 ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް  ،ހައިކޯޓުގެ ބަޖެޓުން

 13ދެ ފަނޑިޔާރަކު  ،ވަނަ އަހަރު ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދ ފައިވާ ކަމަށާއި
އަށް ސްރ ލަންކާގައި ބޭއްވި ސައުތު  2011މެއި  15 ،އިން 2011މެއި 

އޭޝިއާ ޖަޖަސް ރ ޖަނަލް ފޯރަމް އޮން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް 
 16މެއި  2011އިވެރިވުމަށް މާލެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ކްރައިމްސް ގައި ބަ

އައިޓިނަރ ގައިވާ ގޮތަށް އިސްވެދެންނެވުނު ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ  ،ގައި ކަމަށާއި
ނޑިޔާރަކު މާލެ އައިކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ކޯޓުގެ ބަޖެޓް  ،ތެރެއިން ފަ

ސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޭނާ އަމިއްލައަށް އެއްވެ ،ސެކްޝަނުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
ވަނަ ދުވަހު  16މެއި  2011ސެކްޝަނަކުން ރިކުއެސްޓްވެސް ނުކުރަނ ސް 

ނޑިޔާރު މާލެ  ،އަށް ލޯންޗް ދަތުރު ހަމަޖައްސައި 01:30މެންދަމު  އެރޭ ފަ
ނާންނާތ  އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ނާންގައި އެދުވަހު މެންދުރަށްވެސް ލޯންޗެއް 

  05ހައިކޯޓުގެ އަހަރ  ދުވަސް  ،ކަމަށާއިހަމަޖައްސައި ލޯންޗް ދަތުރުކޮށްފައިވާ 
އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް  ،ގައި ފާހަގަކުރިއިރު 2011އޮކްޓޯބަރ 

، ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި

ނޑިޔާރުންނަށް ސިއްރުން ނޑިޔާރު  ،ހައިކޯޓުގެ އެހެން ފަ  15,100.00އިސްފަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޝަކުވާގައި ، ކެތްނެތް މިންވަރަށް ސާބިުތކޮށްދެވޭނެ ކިތާބ  ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުާވތ އާއިޝައް
ބުނާ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ގުޅިފައިވާ 

ހައި ކޯޓުގެ މަރާމަތްތަކާއި  ،ފަރާތްތަކަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯަދއިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަަމވެސް
ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ަފރާތްތަކާއި އަދި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ 
ބިޒްނަސް ޕްރޮފައިލް ބެލިެބލުުމން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންުކރާފަދަ 

ފައިނުވާތ އާއި، ޝަކުވާގައި ުބާނ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮްށފައިވާ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވި
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަނަށް ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާަމާލތްތައް ސާބިތުޮކށް ދިނުަމށް ޭބނުންާވ 

 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ.، ސް ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތ ކިތާބ  އެއްވެ

ފޯނާބެހޭ ޚަރަދު ކޮމިޓ ގެ  އެ ،އިލް ފޯނެއް ގަތުމަށްފަހުރުފިޔާއަށް މޮބަ
އެފޯނު ގަތްތާ އެތައް މަހެއް  ،އެ ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުން ލައްވާ ،ޔައުމިއްޔާގައި

މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސޮއިކޮށްފައިވާ  ،ފަހުން
ވަނަ އަހަރު ގަނެފައިވާ ކާޕެޓަކ   2011ހައިކޯޓުން ،ކަމަށާއި

ޕ އޯއެއް ހަދައިގެން  02ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާތ  ބައިބައިކޮށްގެން 25,000.00
ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން  03އެ ކާޕެޓްތައް ހޯދުމަށް ، ގަނެފައިވާ ކާޕެޓެއް ކަމަށާއި

ވަނަ އަހަރު ގަނެފައިވާ ކޮންފަރެންސް  2011ހައިކޯޓުން ، ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށާއި
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އައިޓަމެއް ނޫން ކަމަށް  2011ޒަކ  މޭ

 .ބުނާ މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު             2017،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
123-C3/22/2017/55 (14  ުއިޞްލާހުކު 2017ނޮވެމްބަރ ) ްރުމަށް އަންގާ އެންގުމުން މިނިސްޓްރ  އޮފ

އެޑިޔުކޭޝަންއަށް އަންގާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އެއިރު އެކުލަވާލާފައިވާ އިމްތިޙާނު ކޮމިޓ ތައް އުވާލުމަށްފަހު 
އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އިމްތިޙާނު ކޮމިޓ  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތ އާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް 

ޢުލާންކުރުމުން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިން އިމްތިޙާނު ކޮމިޓ ގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތައް އި
ހިމެނިފައިވ ނަމަވެސް އިޢުލާންކޮށްގެން މ ހުން ހޮވުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުމާިއ  2017މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި އަދި 
އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާތ  މި މައްސަލައާ ، ގުޅިގެން އެއިރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިމްތިޙާނު ކޮމިޓ  އުވާލައި

ނޑުތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާއެއް އުފުލިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި   ،ގުޅިގެން ޖިނާއ  މިންގަ

ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު  2018.އެސް.ސ  އަދި އެޗް.އެސް.ސ އިމްތިޙާނުގެ ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެސް

 ،އެސް.ސ  އަދި އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހިވަނަ އަހަރުގެ އެސް. 2018
ވަނަ އަހަރު  2017އިސްލާމް އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި 

މިގޮތުން އިސްވެބުނެވުނު  ،ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަކުރާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި
މުންދާ އިމްތިޙާނު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދެ

ވަނަ އަހަރު  2017މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ،ޓ ޗަރުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށާއި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް -އެންޓި

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަންތައްތައް އެ މިނިސްޓްރ ން އިޞްލާޙުކޮށްފައި 
 .ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

( 2019ޖޫން  17) E/120/2019/32-22އިމްތިޙާން ކޮމިޓ ތައް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަންބަރު 
ސް.އެސް.ސ  އަދި އެޗް.އެސް.ސ  ވަނަ އަހަރުގެ އެ 2019ވަނަ އަހަރު އުވާލާފައިވާތ އާއި  2019ސިޓ އިން 

އިމްތިޙާނުގެ ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނ  ސ ދާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންކަމަށްވާތ އާއި މި މަސައްކަތުގައި މިހާރު  މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ކަ

 މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް ޓ ޗަރެއް ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވާތ  މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގައި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( -)އެންޓި، 2008/13އިޙްތިމާލެއް ނެތުމުން، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު:  .1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލ.ބަރެސްދޫ  އްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މަ
ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

( 2019ޖުލައި  23) MITDC-BD/1/2019/10(IUL))އެމް.އައި.ޓ .ޑ .ސ ( އިން ޢާއްމުކުރި ނަންބަރު 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އެމް.އައި.ޓ .ޑ .ސ ގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ އިްނ 
ދެ ފަރާތެއްގެ އަންދާސ ހިސާބުތައް ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އެމް.އައި.ޓ .ޑ .ސ ެގ 

ލުއޭޝަން ކޮމިޓ އިން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ލ.ބަރެސްދޫއިން ވައްކަންކުރާކަމަށްބުނެ އެ ދެ ފަރާތަށް އިވެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދ ފައިވާ ބަޔާނަކާ ގުޅިގެންކަން ތަހުޤ ޤަށް އެނގެން  ،ތުހުމަތުކޮށް
ވޭނެކަމަށް އެމް.އައި.ޓ .ޑ .ސ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ޑިސްކޮލިފައިކުރެ  ،އޮތްނަމަވެސް

ލ.ބަރެސްދޫ އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
ޖުލައި  23މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން 

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް  2019
 ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތަކާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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( އާއި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި 2016ސެޕްޓޭމްބަރ  29ޕޮލިސ  )
ބަޔާންކޮށްފައިނެތްކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައިކުރަން ނިންމ  

ރައްޤ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ރަށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަކ  އެމް.އައި.ޓ .ޑ .ސ ގެ ލ.ބަރެސްދޫ ތަ 
އެގޮތަށް ނިންމ  އެމް.އައި.ޓ .ޑ .ސ ގެ  ،ޒިންމާއަކަށްވެފައި، އެފަރާތްތަކަށް އިތުބާރުކުރެވެން ނެތުމުންކަމަށާއި

އޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުން ތަޙުޤ ޤުގައި ބުނެފައިވާތ އާއި، މަސްލަޙަތަށް ބަލާފައިކަމަށް އެ ނިންމުން ނިންމި އިވެލު
އެ ދެ ފަރާތް ޑިސްކޮލިފައިކުރުމަށްފަހު ދެން މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާފައި އޮތް ތިން ފަރާތުގެ އަންދާސ ހިސާބުތައް 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްކަ ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ން އެނގެން އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކަ
އޮތުމުންނާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބުނު 

، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކާ ނުވަތަ އެމް.އައި.ޓ .ޑ .ސ ގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ،ފަރާތާކަމާއި

ތާއި ގުޅުމެއް އޮންނަކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ިމ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބުނު ފަރާ 
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތަކާކަމަށް 

އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބި މަސައްކަތަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޝަރުތު  ،ތުހުމަތުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް
ވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުންނާއި ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތުމުން، ފުރިހަމަނު 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ޤާނޫނު  2/2000މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެްއ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގައި ބަ 2014/9ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަ  ޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫުނނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަްނ  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 
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 އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް 

އިޢުލާނުކޮށްގެން މިކަން ކުރިޔަށް  ދެ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށް މިމަސައްކަތާގުޅޭ އިއުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން ތިރ ގައިވާ
 2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ންނަވައި،އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދަ ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި
ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ   ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ 22-PU/22/2019/243(IUL)ޝަންގެ ނަންބަރު މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭ  .1
ރޒް  އިންސްޓްރަކްޝަންސް " ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމެންޓްގެ  ގައި،  4.1އައި.ޓ .ޓ ( ގެ " )ޓު ޓެންޑަރަ

 އެވެ.ފަރާތަކަށްވެސް ޓެންޑަރގައި ބައިވެރިވެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެ  ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ
ގެ  (R-21/2016ނަންބަރު:  )ގަވާއިދު 2016އެހެންނަމަވެސް، ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސ އާބެހޭ ގަވާއިދު 

 1ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތައް( ގެ )ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާ )ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސ  5
ކުންފުންޏެއް  ރެވޭނ  ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހިން ޙިއްޞާވާ އޭޖެންސ  ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކު ވަނަ ނަންބަރުގައި،

ވަނަ މާއްދާ )ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސ ން ގެނައުން(  7ކަމުގައިވާނަމަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އެ ގަވާއިދުގެ 
ފޯރުކޮށްދެވޭނ ، މި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސ ން ގެނައުމުގެ ޚިދުމަތް، ވިޔަފާރި އުޞޫލުން " ގެ )ހ( ގައި،

މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، " ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސ ތަކަށެވެ. ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ 
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާއާ 7އަދި  5ގެ  2016ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސ އާބެހޭ ގަވާއިދު  ވަޒ ފާ

 .ޚިލާފުވާކަން 4.1.ޓ ގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓުގެ އައި.ޓ 

ހޯދިއިރު، އެ މިނިްސޓްރ ްނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ގޮސްގެން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް
އެޑެންޑަމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެ  )ދޭއް( 02މި މައްސަލާގައި ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ 

 ވެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުްނ، އެ ރަޖިސްޓްރ   އެޑެންޑަމްތައް ބިޑަށް

 ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސ  ޓ ޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް އެ މަސައްކަތް  2020
 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 އްކަތް ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓަކ  އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް އެމަސަ
  މައްސަލަ.ޙަވާލުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓެއްކަމަށް ބުނާ
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އެޑެންޑަމްތައް ބިޑަްށ  މިނިސްޓްރ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފު ބުެނފައިވަނ  އެ
ނުވާކަމަށާއި، އެޑެންޑަމްތައް ޙިއްޞާކޮށްފައިވަނ   ރަޖިސްޓްރ ވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައި

 ކަން.އެދުްނ ފަރާތްތަކާ ނި އެ މަޢުލޫމާތަށްހަމައެކަ

ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައި، އެމ ހުންނަށް ފޮނަދޫގައި ގެދޮރު  ލ.ގާދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުކުރުމަށް
 މ ހުންނަށް ގެ 85ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުކުރިއިރު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމ ހުން  2016އެޅުމަށްފަހު 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެ ދިނުމަށް  )އެކެއް( 01މ ހުންނަށް  23ދޫކޮށްފައިވާތ އާއި، އަދި އޭގެއިތުރަށް 
ގެ ގާދޫ މ ހުންނަށް  23ޢިމާރާތް ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން  ގެ 50ހަމަޖައްސައި، އެކަމާ ގުޅިގެން 

ދޫކުރުމަށް  އަހަރުދުވަހުން އަގު ދައްކާގޮތަށް ލ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް 20ގެ  27ހުރި ބާކ  ދޫކުރުމަށްފަހު،
 ގައި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އެ 2019މޭ  14  ހަމަޖައްސައި،

ތަކުގެ ތެރޭގައި އެމ ހާގެ ޝަރުޠު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، ގެ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެތަނެއް  އަނބިމ ހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމ ހާއަށް ލ.ފޮނަދޫން

މިފަހަރު އިޢުލާނުކުރި  ދޫކޮށްލަން އެމ ހާގެ އަނބިމ ހާ ނުވަތަ ފިރިމ ހާ އެއްބަސްވުން ހިމެނޭތ އާއި، ސަރުކާރަށް 
ވަނަ އަހަރު ފޮނަދޫން  2016ށް އަގެ ފިރިމ ހާފަރާތެއް  ގައި ހިމެނޭ ލ.ފޮނަދޫގެ ލިބޭ މ ހުންގެ ތެރޭ  27

ގެ، މިފަހަރު  ވަނަ އަހަރު ފޮނަދޫން ލިބިފައިވާ 2016ށް އަގެ ފިރިމ ހާއެހެން ފަރާތެއް ގެއާއި،  ލިބިފައިވާ 
ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ދަރިންގެ ނަމަށް  އިޢުލާންކުރި ގެތަކުގެ ތެރެއިން ގެ ހޯދުމަށްޓަކައި އެމ ހުންގެ

 ވަނަ އަހަރު ގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 2016ދ ފައިވާތ އާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު
ދޫކުރެވިފައިވާ މ ހުންގެ ލިސްޓުން އެނގެން އޮތަތ އާއި، ވ މާ،  މެނިފައިވާކަން އެފަހަރު ގެމިދެމ ހުންގެ ފިރިން ހި

ސަރުކާރަށް  ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ގެ  2016 މިދެމ ހުންގެ ފިރިންނަށް ގޮތް ބެލުމަށްފަހު،  ވާ މިކަން ހިނގާފައި
ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެމ ހުންނަށް ލިބިފައިވާ ގެ  ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެމ ހުންގެ ދަރިންގެ ނަމަށް

ވަނަ އަހަރު  2018މ ހުން ބަދަލުކުރުމުން ލ.ފޮނަދޫގައި  ލ.ފޮނަދޫއަށް ލ.ގާދޫ
ރޯހައުސްގެ ތެރެއިން ގާދޫ މ ހުންނަށް ބެހުމަށްފަހު  50 ސަރުކާރުން އަޅައިދ ފައިވާ

އެދުމަށް ހުޅުވާލުމުން ގާދޫއިން ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުވި  ރޯހައުސްއަށް 25ބާކ  ހުރި 
ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ރޯހައުސް ދަރިންގެ ނަމަށް  ބައެއް ޢާއިލާތަކުން އެ
ފަރާތްތަކަކ  ގެދޮރުނެތް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ހަދައި  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ

   މައްސަލަ.އެދިފައިވާކަމަށް ބުނާ ރޯހައުސްއަށް
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މ ހުން  2މ ހުންގެ ލިސްޓުން އެ  ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްނުވާނަމަ، މި ބުރުގައި ގެ ލިބޭ  ސަރުކާރަށް
ނުވަތަ ފިރިމ ހާއަށް ގެއެއް ނުވަތަ  އުނިކުރެއްވުމަށާއި، މި ބުރުގައި ގެ ލިބޭ އެހެން މ ހެއްގެ އަނބިމ ހާއަށް

 ލިބިފައިވާނަމަ އެތަނަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށްފަހު، މި  ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބައްލަވައި
ސަރުކާރު ފިޔަވައި އެހެން  ގެ ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރެއްވިފަހުން އެތަނެއް  27ކުރުމަށް ނިންމެވި ބުރުގައި ދޫ 

ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެމ ހެއްގެ ފިރިމ ހާ ނުވަތަ އަނބިމ ާހ  ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެތަނެއް
މިނިސްޓްރ   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި،އެމ ހަކުވެސް އެ ލިސްޓުން އުނިކުރުމަށް ލ. އެއްބަސްނުވާނަމަ

 2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަށް އަންގައިއޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މިކޮރަޕްޝަންގެ ކު  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  ށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގައި ށ.މިލަންދޫ  2019ޖުލައި  31ހޯދުމަށްޓަކައި  ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕިކަޕެއް ށ.މިލަންދޫ 
 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް 284MS/284/2019/30(IUL)ނަންބަރު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ޚިލާފު  ފަރާތުން ގެނެސްދިން ޕިކަޕަކ  ޙަވާލުކުރެވުނު
ރާތުން އެދުމާ ގުޅިގެން އެފަ ޕިކަޕް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް ޕިކަޕަކަށްވާތ 

އަލުން  ގައި 2019އޮކްޓޫބަރު  24ބާޠިލުކޮށް، ޕިކަޕް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އެ އެއްބަސްވުން
 2019ނޮވެންބަރު  10ހަމަޖައްސާފައިވަނ   އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅުމަށް

 ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ، ކޮންޓްރެކްޓް  އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަމަށްވާތ އާއި، ގައި 11:00ވަނަ ދުވަހުގެ 
އެމިނިސްޓްރ ން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  ނޭންސްގައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުންދޫކޮށްލާފައިވާތ ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފި

މައްސަލައަކ ، ދަންނަވައި މިމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގައި  ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮޕ ކޮށް،
( 1) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، މި  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިލަންދޫ  ށ.މިލަންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕިކަޕެއް ހޯދުމުގައި 
ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 

  މައްސަލަ.ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ 

ބެލިބެލުމުން، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  -/97ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބޮލަކަށް  ޝަޢުގުވެރިވެ ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ

-/125ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ބޮލަކަށް  މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށްއެދި ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ރުފިޔާގެ  28/-ޙަވާލުކުރުމުން ދައުލަތަށް ވަކި ފަރާތަކާ މިމަސައްކަތް  ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކެއުން ހަމަޖައްސާ ގޮތަށް

ސަބަބުން، ޑްރަގް ޓްރ މަންޓް އެންޑް  ކުރެވެއެވެ. މި ތަފާތުގެ ގެއްލުން ކޮންމެ ބޮލަކުން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަ
 ކޮށްދޭންޖެހޭ ޢަދަދުގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތަށް ޚަރަދުކުޑަކުރެވެންއޮތްތާކު، ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކޭޓަރ

ންމާފައިވާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނި  ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކ ، މިހާރު މިމަސައްކަތް
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުންކަން މިކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތ ،  އެކު އަގު ދަށްކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްގެންފަރާތާ
މިނިސްޓްރ  އޮފް  އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސް ކުރާ ވާހަކަ އެގޮތަށް

ނުފެންނާތ ،  އި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވެން އޮތްކަމަށް މި މައްސަލައިގަދަންނަވައި  ފިނޭންސްގައި 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  2008/13މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  ނިންމ އެވެ.މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން  ކަ

ސެންޓަރަށް  ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް ޓްރ ޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން 
-13(IUL)  ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ނަންބަރު

K/13/2019/260 (17 ު2019 ސެޕްޓެންބަރ ) ްއިޢުލާނާ ގުޅޭ ކަންކަނ
  ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނ  ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

593 

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތަޢުލ މާއި ތަޖުރިބާ  ހދ.ނޭކުރެންދޫ ޞިއްޙ  މަރުކަޒަށް މަސައްކަތުމ ހަކު ހޯދުމަށް
ކ  އެއްވެސް ތަޢުލ މ  ފަރާތަ ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ  ހުރި ފަރާތްތަކުން އެ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް، އޭނާއަކ  އިންފޮމޭޝަން  ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް
ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ  ވާ މ ހަކަށްވާތ އާއި އަދި އެގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފައި 3ރޮނގުން ލެވެލް  ޓެކްނޮލޮޖ ގެ

ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފައިވަނ  އޭނާކަން  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލ މ  ރޮނގުން އެންމެމަތ 

 2019ހދ.ނޭކުރެންދޫ ޞިއްޙ  މަރުކަޒަށް މަސައްކަތުމ ހަކު ހޯދުމަށް 
 ސެޕްޓެންބަރގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތަޢުލ މާއި ތަޖުރިބާ ހުރި 

ހޮވިފައިވަނ   ފަރާތްތަކުން އެ ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވ ނަމަވެސް އެ ވަޒ ފާއަށް
 ބުނާ މައްސަލަ. ފަރާތެއްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާއެއްވެސް ތަޢުލ މ  ސެޓްފިކެޓެއް 

594 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ވަނައަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް 2މިހާރު ބޭނުން ނޫންކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާތ   ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، އެ ވަޒ ފާ 
ހެލްތަށް ހުށަހަޅާފައިވާތ އާއި މި  ހަމަޖައްސައިދިނުން އެދި ނޭކުރެންދޫ ޞިއްޙ  މަރުކަޒުން މިނިސްޓްރ  އޮފް  ވަޒ ފާ

 ގެ " މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރ ން " ދިންއިރު، ވަޒ ފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައާއި  ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާބައިގެ ދުވަސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަމްރ ނުގެ ބަޔަށް 

ދިނުމުގައި ބައެއް މައްސަލަތައް  ޕޮއިންޓް ދެފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  ގެ ބަޔަށް " ވަޒ ފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ "
 ކެއް ނެތްކަން ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ މައްސަލަތަ ވަނައަށް 2ވަނައާއި  1ހުރި ނަމަވެސް، 

 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މައްސަލައެއްކަމަށް  އެވެ.މ މިމައްސަލަ ނިން  ކަ

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތ.ވިލުފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ތ.ވިލުފުށ  ހިނަވާގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
ބަހައްޓާފައިނުވާ ކަމަށާިއ  ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިތުރަށް ރަށުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން

އިޢުލާން ބެހެއްޓ ވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން އޮްތ  ވިލުފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި އެ
 ސެޕްޓެންބަރު 02ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެ ިއޢުލާން ކުރި ދުވަހު ) ދުވަހުގައި ކަމަށް ޝަކުވާ

ވައިބަރ ގްރޫޕުގައި   އެ އިދާރާގެ ރަސްމ  ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ކޮމިއުނިޓ ވަނަ ދުވަހު( އެ އިޢުލާން  2019
ނޯޓިސްބޯޑުގައާއި ރަށުގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ބަހައްޓާ  ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެއިތުރަށް އެ އިދާރާގެ

ކައުންސިލްގެ  ވިލުފުށ ވަނަ ދުވަހު އެ އިޢުލާން ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް  2019ސެޕްޓެންބަރު  05ތަންތަނުގައި 
ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ.  ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުގައި 2019ސެޕްޓެންބަރު  02އެ އިޢުލާން  އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގައެވެ. މި  2019ސެޕްޓެންބަރު  11ހަމަޖައްސާފައިވަނ   އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރ ބިޑް މ ޓިންގ ބޭއްވުމަށް
ކުރ ގެ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް އެއްބަޔެއްކަމަށް މި ދެކުންފުންޏެއްގެ ށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ހު މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވިޔަފާރ ގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަމެއް ބިޑް  މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އެ 

ހިނަވާގެއެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ވިލުފުށ  ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ  ތ.ވިލުފުށ ގައި 
 ބުނާ މައްސަލަ. ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައިނުވާކަމަށްޢާންމުކޮށް  އިޢުލާނު
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ދެމ ހުންގެ ދެމެދުގައި  . އަދި، އެފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރ ގެ ޕްރޮފައިލްތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ ހުށަހަޅާފައިވާ
 ވަނަވަރުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ޢާއިލ ގޮތުން ގާތްކަމެއް އޮތްކަމެއްވެސް އެ ދެމ ހުންގެ 
ގެ ބިޑް ގަނެފައިވަނ  ހުށަހެޅި ތިން ފަރާތު  ބިޑް ވިއްކިގޮތުގެ ތަފުސ ލު ޝ ޓްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ބިޑް 

ގެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ އެނާއަކ  މިތަނުން އެއްކުންފުނ  ވެ. ކެ ރެކައުންސިލުގެ މެންބަ ތ.ވިލުފުށ 
ނޑު ކ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަ އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ކަމާއި ވިލުފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް  އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ އޭނާ   ލިޔުމަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އޭނާގެ ދައްތަކަން  ގެ އެއްބަ
ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ޕްރ ބިޑް  މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޕްރ ބިޑް މ ޓިންގެއް އޮންނާނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި

 ހާޒިރުވެފައިނުވާތ  އެ މ ޓ ންގ ބޭއްވިފައިނުވާ ކަމަށް ވިލުފުށ  ކައުންސިލްގ މ ޓިންގަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް
މ ޓިންގަށް ނުވަތަ ސައިޓް ވިޒިޓަށް  އިވެއެވެ. ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރ ބިޑްރައ ސް މަޢުލޫމާތު ދ ފަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި 10.43ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ދިޔުން ކޮންމެހެން ލާޒިމު ނޫންކަމަށް
ގަނެފައިވެއެވެ. ބިޑްފޮތުގައި  ރާތަކުންފަ 6ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ބިޑްފޮތް )ބ ލަން ކަރުދާސް( 

 ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބިޑް  6ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ބިޑްފޮތް ގަނެފައިވާ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް
ލިބިފައިވަނ ، މި މަސައްކަތަށް  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް 05ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނެތެވެ.  ށެވެ. އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލައެއްކުންފުންޏަހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެކުޑަ އަގަކާއި އެންމެކުރު މުއްދަތެއް
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ. އި އެސިސްޓެންޓް ލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގައި ކައުންސިލަރާއިވެ

ނޑު އެއްބަފާ  2ކ  ވިލުފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަދި، މި މަސައްކަތަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަ  މުވައްޒަފަކާ އެއްބަ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  މ ހަކު ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކަށްވާތ ، އެފަރާތާ

ހުށަހެޅުމަށާއި، އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް  12.05
ވެބްސައިޓެއްގައާއި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ބ ލަންތަކާ ގުޅޭ އިޢުލާންތައް ޢާންމުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ

ނޑައަޅާފައިވާ  އިދާރާއެއްގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައާއި އެފަދަ އިޢުލާންތައް ޢާންމުކުރުމަށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިތުރަށް އެ ކަ
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ވަނަ މާއްދާގައި  10.38މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ނެކަމަށް ދައުލަތުގެތަނެއްގައި އިޢުލާން ބަހައްޓަންވާ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  އިޢުލާނެއް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ އިޢުލާނެއް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އެ

ކަށް ކައުންސިލަރ ފަރާތަ  3ދިނުމަށާއި، ބިޑް ހުށަހެޅި  ތަނަކުން ފެންނާނެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސަމާލުކަން 
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު  ގަނެދ ފައިވުމާއެކު އެކަމަކ  ޢާންމުންގެ ހިތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ބިޑްފޮތް

މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް  އުފެދިދާނެ ކަމަކަށްވާތ  އޮފ ހުން ކުރުވާ އެއްވެސް 
މިންވަރަކަށް އެހ ތެރިވެ  ޅުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި އޮފ ހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެއްވެސްހުށަހެ ފަރާތަކަށް ބިޑް

މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު  ދަންނަވައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނުދިނުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށް ވިލުފުށ 
( ވަނަ 1ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަ 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، މި ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.ނިންމ 

ކޮންޓްރެކްޓަރުގައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެްއ  ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ 7000ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 
 ދުވަހު އެޗްޑ ސ އަށް ގޮސް ބެލިބެލުމުން، އިނ ޝިއަލް 2019ނޮވެމްބަރު  13ބެލުމަށް  ދ ފައިވޭތޯ
އަދި އެއްކޮށް  މިލިއަން ޑޮލަރު ހަތަރު( ތިރ ސް )ހަތަރު ސަތޭކަ 434ވާ މަންޓުގައި އެއްބަސްވެފައިއެގްރ 

ނިމޭ މަސައްކަތުގެ ނިސްބަތުންކަން  ދައްކާފައިނުވާކަމާއި ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރަމުންދަނ  
ކޮންޓްރެކްޓަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް އިނ ޝިއަލް  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ފިނިޝިންގ

 ތިން މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސަވ ސް ހާސް ދުއިސައްތަ ޕޮއިންޓް ހަތްދިހަ  )ސާޅ ސް 43,425,200.72
އެފަރާތާ އެކު އިތުރު އެގްރ މަންޓެއް  ގައި 2019ނޮވެމްބަރު  7ދޭއް( ޑޮލަރަށް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށް 

 އަދި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މަންޓްގެ ދަށުންހެދިފައިވެއެވެ. މި އެގްރ 
އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާ ފައިސާއަކ   ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ ކޮސްޓް އެނަލިސިސް ހެދި އިރު 7000ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 

 އަދަދެއްކަމަށާއި ކޮސްޓް އެނަލިސިސްގެ ބެލުމަށް ހެދިފައިވާ ބަޖެޓަރ   އިންޓާނަލް ރެކޯޑްތަކަށް ތަނުގެ ހަމައަގު

ގެނެސްފައިވާކަމަށް ބުނާ  ޔާ މަޝްރޫޢޫގެ ފްލެޓްތަކުގެ އަގަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއްހި
 .މައްސަލަ
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ކޭޝް ކުރެވޭނެ ޚަރަދެއް  ކެޕިޓަލައިޒްކޮށްފައިވާ ލޯން ޚަރަދު ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ޚަރަދެއް އެއ  ތެރެއިން
ޕްރޮޖެކްޓް އެޗްޑ ސ ގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު  ނޫންކަމަށް އެޗްޑ ސ ގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނާއި މި

  ދ ފައިވެއެވެ.
 550އެގްރ މަންޓް ހެދިފައިވަނ   ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ އިނ ޝިއަލް  7000މ ގެއިތުރުން، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ 

ކޮޓަރ ގެ އެޕާޓްމަންޓެއް އެޅުމަށްކަމަށްވެފައި ިމ  2އޭރިއާއެއްގައި  )ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް( އަކަފޫޓުގެ ޔޫސަބަލް
 7000ފެތުރިފައިވާތ އާއި، މި  މ ޑިއާގައި މަޢުލޫމާތުއެއް ރޫމް އަދި ތިން ރޫމް ހިމެނޭކަމަށް  ތަނުގައި

ރޫމް އަދި ބަޔެއް  1ދ ފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ބަޔެއް ފަރާތްތަކަށް  ހައުސިންގް ޔުނިޓަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް
ގ ހައުސިން 7000ރޫމް ލިބޭނެކަމަށް ލިޔުން ދ ފައިވާތ  މިކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން، މި  3ފަރާތްތަކަށް 
ޑްރޯވިންގްއަށް ބަދަލު ގެނެސްފަިއ  ހައުސިންގް ޔުނިޓުކަމަށާއި އިނ ޝިއަލް 7000ރޫމްގެ  2ޔުނިޓަކ  

ކޮޓަރ ގެ  1ފްލެޓް ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ނުވާނެކަމަށާއި، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
އެޕާޓްމަންޓުތަކުން ދައުލަތަށް  ފައިވާ ބިމުގައި ހަދާކޮޓަރ ގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކަކ  ކުންފުނިތަކަށް ދ   3އެޕާޓްމަންޓާއި 

 ކޮޓަރ ގެ އިތުރު ފްލެޓްތަކެއް އެޅުމުގެ 3އެޕާޓްމަންޓްތަކެއްކަމަށާއި އަދި  ލިބޭ ތަންތަނުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
މަޢުލޫމާތު  ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް  ހައުސިންގް ޔުނިޓް ނިމުމުން ފަށާނެކަމަށާއި އެއ  އަދި އެހެން  7000މަސައްކަތް 
 ދ ފައިވެއެވެ.

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެވެ.ނިންމ  ކަ

ނަތ ޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާގޮތް ޗެކުކުރިއިރު، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  ވަޒ ފާއަށް އެދުނު 
އެގޮތުން ސާނަވ  އަދި އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާންތަކަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފަދަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން 

ެއ  މާއްދާއަށް ކަމަށާއި، މަތ  ސާނަވ  އަދި  8ދެވޭނ  އެންމެމަތ  ގްރޭޑް ލިބިފައިވާ  ގިނަވެގެން ޕޮއިންޓް

ކޮށްފައިވާ   ކޭޝިއަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ށ.މިލަންދޫ ސިއްޙ  މަރުކަޒުގެ
ވަޒ ފާ ލިބެންޖެހޭ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
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 18މާއްދާއަށް ކަމަށް  5ވާ ލިބިފައި  ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާންތަކަށް ގިނަވެގެން ޕޮއިންޓް ދެވޭނ  އެންމެމަތ  ގްރޭޑް
ސަރކިއުލަރާ  1/2019ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:  ގައި ސިވިލް ސަރވިސް 2019ފެބުރުވަރ  
މ ހުން ހޮވުމާއި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް" ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި  2019ފެބުރުވަރ   19ގުޅިގެން 

ނޑުތަކާއި އުސޫލު -އައްޔަނުކުރުން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، " އިޞްލާޙު( )ފުރަތަމަ  2018ތައް މިންގަ
މާއްދާއަށް  6އިމްތިޙާނުގެ  މާއްދާއަށާއި މަތ  ސާނަވ   9ސާނަވ  އިމްތިޙާނުގެ  ފަރާތަށް ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ 

ލިބިފައިވާ މާއްދާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މާއްދާތަކަށް  ޕޮއިންޓް ދ ފައިވެއެވެ. އަދި ސާނަވ  އިމްތިޙާނުގެ
ދޭއް( ) 2އެގޮތުން، ސާނަވ  އިމްތިޙާނުން އޭނާއަށް  ދިމާނުވާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގްރޭޑްތަކުގެ އަދަދުވެސް

އެކެއް( މާއްދާއަށެވެ. އަދި ) 1ގްރޭޑަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ   Aގްރޭޑް ލިބިފައިވާއިރު  Aމާއްދާއިން 
ގްރޭޑް  Cވަނަ އަހަރު  2015ލިބުނުނަމަވެސް  ގްރޭޑް Dވަނަ އަހަރު  2013އިނގިރޭސި މާއްދާއިން 

އޭނާއަށް  ގްރޭޑަށެވެ. ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައިވާގޮތުން Dޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ   ލިބިފައިވާއިރު، އެ މާއްދާއަށް
 ައށެވެ.  (C) 2އާއި   (B)ބ   4އާއި   (A)އޭ  2ސާނަވ  އިމްތިޙާނުގެ މާއްދާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހެނ  

އަށެވެ. މަތ    (D)ޑ   1އާއި   (C) 3އާއި  (B)ބ   4އާއި   (A)އޭ  1ނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  
 ޑިއަރ ސި ށް އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  މެތެމެޓިކްސްގެ ސަބްއޭނާއަސާނަވ  އިމްތިޙާނުގެ ބައިން 

ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށްނުވާތ  އެ  ދޭ ސެޓްފިކެޓަށެވެ. އޭލެވެލް ސަބްސިޑިއަރ  ސެޓްފިކެޓަކ  އޭލެވެލް ނިމުމުން 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. މިކަންތައްތަްއ  ސެޓްފިކެޓަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެކަމަށް ސިވިލް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އިންޓަވިއުއަށް  ށް ތަޢުލ މުގެ ބައިން ލިބޭ ޕޮއިންޓް މަދުވާކަންއޭނާއަ އިޞްލާޙުކުރުމުން،
 ފޯމު( އަށް A2" )ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝ ޓް  ވަޒ ފާއަށް" ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް

ޕޮއިންޓް  90ޕޮއިންޓުގެ ބަދަލުގައި  89ދ ފައިވާ  މެންބަރުއެއް ށް އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ އޭނާއަނެގިއިރު، 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަގާފައިވާކަންވެސް

 ށް ލިބިފައިވާފަރާތަހޮވިފައިވާ  ވަނައަށް 2އިން ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެ

  މައްސަލަ.ބުނާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މާއްދާ  2ސެޓްފިކެޓަށް  ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިންއިރުވެސް މަތ  ސާނަވ  އިމްތިޙާނުގެ ސަބްސިޑިއަރ 
ންޓް މާއްދާއަށް ދ ފައިވާ ޕޮއި 2މ ނާއަށް އެ  )މެތެމެޓިކްސް، ބަޔޮލޮޖ ( އަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވެއެވެ.

 ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެމަތ  އަދަދަށް މ ނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭކަން  އުނިކުރިނަމަވެސް، ތަޢުލ މުގެ 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ " ނަށް މ ހުން 2ވަޒ ފާއަށް އެދުނު މ ހުންގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވާ 
ޕޮއިންޓް  ވަނަ ޞަފްޙާގައި އިންޓަވިއުގެ ބަޔަށް 4ފޯމު( ގެ  A2" )ލިބުނުގޮތުގެ ޝ ޓް  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 

  ދ ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ގެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނުކަމަށް ބުނާ ފަރާތު ހެދުމުން ނަތ ޖާ އިޞްލާޙުކޮށްގެން މައްސަލަތައް ހުރި ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓް

ސެޕްޓެންބަރު  24ބެލެވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ވަޒ ފާއަށް  ކަމަށް އް ފަރާތްއަނެބަދަލުގައި މި ވަޒ ފާއަށް ހޮވޭނ  
ޕޮއިންޓް  ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް" ވަނ  ހަމަޖައްސާފައެވެ.އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް ގައި  2019

އަދި، ވަޒ ފާއަށް އެދުނު  ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ފޯމު( ގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު A2" )ލިބުނުގޮތުގެ ޝ ޓް
 ޗެކުކުރުމަށްފަހު ވަޒ ފާ ލިބެންވާ ފަރާތަށް ބަދަލު އަންނަނަމަ އެކަން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާގޮތް އަލުން

އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް  އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، އަދި، ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު
ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާގޮތް އަލުން ޗެކުކުރާއިރު އިންޓަވިއުއަށް  އިވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،ޕޮއިންޓް ދ ފަ
ޗެކުކޮށްލުމަށްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވޭތޯ ހާޒިރުނުވާކަމަށް

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަންނަވައި އި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގައާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  މ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް ބެހެއްޓުމުގެ  ދޮރު ޖަހައި  ޕާޓ ޝަން ޢިމާރާތުގައި އޮފ ސް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް
( 2019 ނޮވެންބަރު  13)FM/IUL/2019/181-188:  ނަންބަރު  ކުރި ކޮމިޝަނުން  އެ  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް

މަސައްކަތްތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އާ ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ބައެއް 
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މުއްދަތެއް ކުރު  ކަށ ގެންވާވަރަށްވުރެއެ މުއްދަތަކ   ދިފައިވާ ހުށަހަޅަން އަންދާސ ހިސާބު  ގުޅިގެން އިޢުލާނާ
 ގައި( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 10.43 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ދ ފައިވަނ  މުއްދަތު އެ ކަމަށްވ ނަމަވެސް،
 އިޢުލާނާ  ކޮށްފައިވާ ހޯދުމަށް ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް އެ ކަމަށްވުމާއި، އެއްގޮތަށް ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ގޮތަށް ބައިވެރިވެވޭ ބ ލަމުގައި  ފަރާތްތަކަށް ޙާޟިރުނުވާ ސާފުކުރަން މަޢުލޫމާތު ން ގުޅިގެ
 އެއްގޮތަށް ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ވ) މާއްދާގެ ވަނަ  10.43 ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ

 އުލަތުގެ ދަ ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބު ކަމަށްވުމާއި،
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 10.46 އާއި( ޅ) މާއްދާގެ ވަނަ 10.45 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ
 މުއްދަތުގެގޮތުން  އަގުގެގޮތުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  މަސައްކަތް  މި ނުވިނަމަވެސް ކަމަށް އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ
 ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފެންނާތ ، ކަމަށް ފަރާތާ އެކަށ ގެންވާ އެންމެ  ބަލާއިރު

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

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 10.38ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި  10.43މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ 
ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ބ ލަންތަކާ ގުޅިގެން ބ ލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ފައިވަނ ، ބ ލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ގުނަން ގައި ބަޔާންކޮށް ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 10.43ގަވާއިދުގެ 
ބ ލަމަށް ހުޅުވާލައި ޢާންމުކޮށް  ދަޢުވަތު ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ. ދަޢުވަތު ދޭ ދުވަސްކަމަށް ބެލެވޭނ  ފަށާނ 

ސާުބ ބ ލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސ ހި އިޢުލާންކުރާ ދުވަސްކަމަށް ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް،
ގަވާއިދުގެ  މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ މުއްދަތު ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ވަނަ 10.43ހުށަހެޅުމަށް 

މިދެ މާއްދާގައި ތަޢާރުޟުވުމެއް އޮތްކަން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، 10.38
 ގައި ބ ލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ގުނަން ފަށަންވާނ  ފެންނަ ގޮތު  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ކޮމިޝަނަށް

ތައްޔާރުކުރަން އެނގޭނ  މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތު ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ސަބަބަކ  ބ ލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތަށް  ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބިޑުގައި ބައިވެރިވެވޭ
ސާފުކުރުމަށް އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް  ކަމަށާއި، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
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ންޖެހޭކަމަށް މާއްދާ ތަޢާރުޟުނުވާގޮތަށް ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެންނަ  ދިނުމުން ކަމަށްވާތ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ދެ 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވައި ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގައި  ފެންނަ

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންއެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   މ އެވެ.ކަ

އެޑިއުކޭޝަނުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ  އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރ  މިނިސްޓްރ  އޮފް އ .ޕ .އެސް.އެސް.
ކަންތައްތައް  ހޯދަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށްފަހު އެއިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރ  ބަދަލުކުރުމުގެ  އިދާރާތަކުންކަމާބެހޭ 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކުރިޔަށް ގެންދާ ވާހަކަ އެމިނިސްޓްރ ން ބުނެފައިވާތ 
 ރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފައިސާ  އ .ޕ .އެސް.އެސް ގެ ޓ ޗަރުން ތިބުމަށް ދ ފައިވާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުން 
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މޯލްޑިވެސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ  ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
ކުރ ގެ ޗ ފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލްގެ ބައްޕަ ކ.ވިލިނގިލ ގައި ހުންނަ ކޮސްޓްގާޑުގެ މެރ ޓައިމް 
ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ )އެމް.އާރް.ސ .ސ ( ޢިމާރާތް ހުންނަ ގޯތ ގައިވާ ވ .އައި.ޕ  ގޭގައި ދިރިއުޅުުނ 

ދިރިއުޅުން އެތަނުގައި ހަމަޖެހުނ  ކުރ ގެ ޗ ފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލްގެ އެންގުމުގެ ކަމާއި، އޭނާގެ 
މަތިންކަމާއި، ސިފައިންގޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ވ .އައި.ޕ  ގޭގައި ޗ ފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، 

އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކި ފަރާތްތަކުގެ ވައިސް ޗ ފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމާންޑަރ 
ހުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް 
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ ، ވ .އައި.ޕ  ގޭގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކުރ ގެ ޗ ފް އޮްފ 

ންސް ފޯސް މޭޖަރގެ ބައްޕަގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖެއްސާފައިވަނ  އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޑިފެ
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މަޤްސަދުގައިކަމަށް ނުބެލެވޭތ 

 މިމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ވަނަ އަހަރުން 2017ސްޓްގާޑްގެ އިމާރާތުގައި، ކ.ވިލިނގިލ ގައި ހުންނަ ކޯ
ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކުރ ގެ ޗ ފް އޮފް ޑިފެންސް 

 .ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލްގެ ބައްޕަ ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

 ދޯންޏެއް އެހެލުމުގެ އަށް ވ.ފުލިދޫއަށް އެހެލާފައިވާ  2009ޖެނުއަރ   30ން  2007ސެޕްޓެމްބަރު  15
 އަށްހާސް( ރުފިޔާ ހޯދަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު. )ނުވަދިހަ  98,000ކުއްޔަށްވާ 

މި މައްސަލައިގާ މިހާތަނަށް ތަޙްޤ ޤަށް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު، ވ.ފުލިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ 

)ތިން ސަތޭކަ(  -/300ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ ބިލަކުން ވިންޗު ކުއްޔަށް 
އެ ބިލަކުން އެއ  ކޮން ދޯންޏެއް އެހެލުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ،ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ރުފިޔާ

އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެ ދޯނި އެހެލައިގެން ބިމު ކުލ ގެ  ވިންޗެއްކަން އެނގެންނެތްކަމާއި، އަދި އިތުރު 
ކަން އެނގެން ނެތްއިރު، ދެން އިތުރަށް ފައިސާއެއް ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮތް

ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެން އޮތ  ހަމައެކަނި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުން ބުނާއެއްޗަކަށް 
ކުވާގައި ބުާނ ބަލާގެން ކަމަށްވާއިރު، ބަޔާން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން ހަމައެނި އެއްގޮތްވާ އެއްގޮތްވުމަކ  ޝަ 

ދޯނި ވ.ފުލިދޫއަށް އެހެލިކަމާއި ނަމަވެސް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ދޯނި އެހެލުމަށްފަހު ދޯނި ބޭލި މުއްދަތެއް 
ސާފުކޮށް ބުނަން އެނގިފައި ނެތްކަމާއި އެހެންކަމުން ލިޔެކިޔުމަކުން ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތް ކަމެއްގައި އަދި 

ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތްކަމެއްގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމާއި ނުވަތަ  ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުންވެސް 
ފައިސާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތް ނުކުރަނ  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް 

ޒް ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދިނުމަށްކަމަށާއި އަދި މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއި

ގެ ނިޔަލަށް ވ.ފުލިދޫއަށް  2009ޖެނުއަރ   30އިން  2007ސެޕްޓެމްބަރު  15
)ނުވަދިހަ އަށްހާސް(  98,000.00އެހެލާފައިވާ ދޯންޏެއް އެހެލުމުގެ ކުއްޔަށްވާ 

ރުފިޔާ ހޯދަން ވ.ފުލިދޫ އޮފ ހުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަމަށާއި، 
ވަނަ ދުވަހު  2009ފެބްރުވަރ  12ކައުންސިލަރުގެ ކޮއްކޮއަކާއި އެކުވެރިއަކަށް 

ވަޒ ފާ ދ ފައިވަނ  ރކ.ކޮމިޓ ގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނެތިކަމަށް ބުނާ 
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބޭނުމުގައިކަން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މައްސަލާގައި ބަޔާން ނެގި ފަރާތްތަކުގެ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބަހުން އެނގެން ނެތަތ 

ނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ( ވ1ަވަނަ މާއްދާގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

ވަނަ ދުވަހު ވަޒ ފާ ދ ފައިވަނ   2009 ފެބްރުވަރ   12ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ ކޮއްކޮއަކާއި އެކުވެރިއަކަށް 
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ނެތި  ރކ.ކޮމިޓ ގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް 

 

ވ.ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގެއަށް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
އިންޖިނިއަރަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތަކ  ޝަކުވާގައި ބުނާ 

މަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމުގަިއ  ،ންގެދެދަރި ކުއްޖެއްކަމަށްވިޔަސްކައުންސިލް މެމްބަރުގެ ދެބެ
އެ ކައުންސިލް މެމްބަރުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަމަށާއި، ވ.ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖ ނުގޭގެ ސެކެރެޓަރ ގެ 

އުންސިލް މެމްބަރާ ތިމާގެ މ ހެއްނޫންކަމަށާއި، މަޤާމަށް އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހޮވާފައިވާ ފަރާތަކ  ކަ
އަދި، އެ މަޤާމަށް އެ ފަރާތް ހަމަޖެއްސުމުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަމަށް މި 
 މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި، މި މައްސަލާގައި އިންޖ ނުގޭ އިދާރ  ބަޔަށް ލާފައިވާ މ ހުންގެ 
މުސާރަ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް ފުލިދޫ ރކ.ކޮމިޓ ގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަން 

މި މައްސަލައިގައި  ،ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެންއޮތަތ އާއި 2009މާޗް  08އެ ކޮމިޓ ގެ 
ނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ

މި މައްސަލައަކ  ޖިނާޢ  ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢ  ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭނެ މައްސަލައަކަށް  ،މަޢުލޫމާތުން އެނގެންނެތަތ 
( 1މާއްދާގެ )ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، ކަ

ޅ.އަތޮޅު ހެލްތު ޕްރޮމޯޝަން ފަންޑުގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު .1
ވަނަ  2007އަދި  2006ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ބަލާއިރު، 

އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކައުންޓުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން ފަންޑު 
)އަށް ސަތޭކަ އަށާވ ސް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ  828,954.47 އެކައުންޓަށް ޖުމުލަ

ވަނަ އަހަރު ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ  2007ވަނަ އަހަރާއި  2006ސާޅ ސް ހަތް ލާރި( ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، 
އްގެ ބަޖެޓުން ބާކ ވެފައިވާ ބަޖެޓް އެކައުންޓުން ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން ފަންޑު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނ  އެ އަހަރެ

ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަޖެޓު އެކައުންޓުން ، ޢަދަދުކަން ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިޓަމް ބާކ  ފޮތުން އެނގޭކަމާއި
އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން ފަންޑު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  

ހޮސްޕިޓަލްއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށްކަން ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން ފަންޑުގެ ހުއްދަ ދެއްވާއިން ހަމައެކަނި ޅ.އަތޮޅު 
އެނގެން އޮންނާތ އާއި، ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަޖެޓު އެކައުންޓުން އަހަރު ނިމުމުން ބާކ  ވެފައިވާ ފައިސާ އެ 

ޕިޓަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަންޑު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު، ޅ.އަތޮޅު ހޮސް
ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފައިސާއިން ނަޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކެއް ތަޙުޤ ޤަށް 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -އެންޓި، ލިބިފައިނުވާތ 
ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.މިމަ  އްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

2.  
ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޯދުމުގައި އިޢުލާންކޮށް، ކުރެވޭ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާ  .3

ލްއިން އެފަރާތްތަކަށް ދ ފައިވާ ޕޮއިންޓާއި، އެފަރާތްތަކުން ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރެވި، އިންޓަރވިއު ޕެނަ
ހުށަހަޅާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލ އަށް ފޮނުވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ހޯދާފައިވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަޖެޓުން  2007ވަނަ އަހަރާއި  2006
ފައިސާ ބާކ ކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުން ހިންގާ ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން 

ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ  ފަންޑްގެ އެކައުންޓަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނ  ޅ.އަތޮޅު
އޭރު ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، 
ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތ  

 ލިބިފައިވާ ފަރާތްނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވަޒ ފާތައް މާރކްސް
ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ މަޤާމާ ނުގުޅޭ 
މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒ ފާ 

ރި ފަރާތުން ބަޔާންތައް ނުދ ހުރުމާއި ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ އޭރު ޙަވާލުވެހު 
އިތުރުގަޑ ގެ ރެކޯޑް ނުބަލަހައްޓާ އިތުރުގަޑ ގެ ފައިސާ ނަގާފައިވުމާއި ސިވިލް 
ނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖެހުނު ފޯނު  ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާގެ އޮނިގަ
އެލަވަންސް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ސެކްޝަންތައް އުފައްދައި އެ 

ޑުންގެ ގޮތުގައި ނާޤާބިލް ފަރާތްތަކެއް ސެކްޝަންތަކުގެ ހެ
ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި، އިޢުލާން ކޮށްގެން ޅ.މާފިލާފުށ  ހެލްތް ސެންޓަރަށް 
ނެގި ދެ މުވައްޒަފުން، ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް 

 އޭނާ ހަމަޖައްސައިދ ފައިވަނ  އެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ކަމަށާއި
މިކަންތައް ކޮށްފައިވަނ ، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެންގެން އެ ދެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކަށް ބެލުމަށްފަހު، ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ އާއި، އިންޓަރވިއު އާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަ
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލ  އިން ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ހޯދާފައިވާ 
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި، އެއްވެސް އިރެއްގައި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން 

 ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި، މި މައްސަލާގައި ޅ.އަތޮޅު ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ
ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަން 

ވަނަ  25ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރަށް ތަޙްޤ ޤަށް ހެކި ލިބިފައިނެތަތ ، އެންޓި 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެްއ  1މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ އޭރު  ،ގެ ނިޔަލަށް 2009ނޮވެމްބަރ  15ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން   2005 .4
، ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އިތުރު ގަޑ ގެ ޚާޟިރ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން އިތުރު ގަޑ ގެ ޚާޟިރ  ޝ ޓުތަކުންނާއި

ޖުމްލަ އިތުރު ގަޑ ގެ ހިސާބު ހެދުމަށްޓަކައި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޝ ޓުތަކުން އެނގެން 
އިތުރު ގަޑ ގެ ފައިސާ އެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ އޭރު ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ނަގާފައިވަނ   ،އޮންނާތ  އާއި

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތައްކަން ތަޙްޤ ޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތ  އާއި، އެފަރާތުން އަމިއްލައަށް 
-އިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ހެކި ލިބިފައިނެތަތ ، އެންޓިނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރަށް މި މައްސަލަ

ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ކް ހެލްތް އިން ޅ.ނައިފަރަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ފަރާތެއް، ޅ.މާފިލާފުށ  ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލި  .5
ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އެ ދެ ފަރާތުން ވަޒ ފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނ  ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައިކަން 

ގޮތުގެ ލިޔުން" އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ވަޒ ފާ އަދާކުރަމުންދާ 

މުވައްޒަފުންނަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ 
ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޅ.އަތޮޅު 

ކްޓަރުން ޅ.ނައިފަރު ކައިރ ގައި އޮންނަ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮ
ރިސޯޓްތަކަށް ބޮޑުއަގުގައި އެކި ދުވަސްތަކުގެ މަތ ން ފޮނުވާކަމަށާއި އެގޮތަށް 
ފޮނުވައިގެން ރިސޯޓްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި 

 .ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ވަޒ ފާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނ  ކޮން 
ދުވަސްވަރެއްގައިކަން އަދި  ކޮންފަރާތްތަކެއްގެ ހުއްދައާއެކު ކަން އެނގޭނެ ލިޔުންތައް ތަޙުޤ ޤަށް 

ސްވަރު ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، އެ ދުވަ
މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުންކަން ތަޙުޤ ޤުގައި ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތ އާއި، ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 

ގެ ވަޒ ފާ ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތްތަކު  ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި  ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތ ،

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަ  ލައެއް ކަމަށް ކަ

ވަރަކަށް ދުވަހު  10ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2009ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ތިން ޑޮކްޓަރަކު 
ކަނުހުރާ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ ދުވަސްތަކަށް އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ރިސޯޓުންވެސް 

ވަތަ ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ދ ފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނު
 އޮތަތ އާއި،

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ކަނުހުރާ  2009
ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ރިސޯޓުން އެއްވެސް ފައިސާ އެއް 

ކަނުހުރާ ރިސޯޓުން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ގައި ފައިސާއެއް ދ ފައިވާކަން ކަށަވަރު ، ނެތުމުންނާއި
ވާލުވެހުރި ފަރާތުން މި މައްސަލާގައި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ ޙަ ކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާތ ،

-އަމިއްލަ އަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރަށް ތަޙްޤ ޤަށް ހެކި ލިބިފައިނެތަތ ، އެންޓި
ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން  ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
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ބެޑުގެ  08ފ.ފ އަލ  ބަނދަރުމަތ ގައި ހުރި  ،މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި 
ވަށައިގެންނާއި، މަތ ގައި ތަށިމުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި، އެ ރަށު ޓ ޖެޓ  ސަރަޙައްދުގައި ތަޅުން އެޅުމުގެ 

 03ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތުގެ އަގު ބަލާ ފޯމުން  2019 އޭޕްރ ލް 24މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
ފަރާތަކުން އަގު ހޯދާފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 )ތިރ ސް  35،000.00އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާކަން އެނގޭތ އާއި، މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު 
ވަނަ  10.24ވަނަ ބާބުގެ  10ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ދަށްކަމަށްވާތ  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން އިޢުލާނުނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި  1ގެ  2މާއްދާއާއި އެ ބާބުގެ ޖަދުވަލު 
 ، މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަވެފައިނުވާތ އާއި

އަގުބަލާ ފޯމުގައިވާ އަތުލިޔުމަކ  އެއްގޮތަކަށް ލިޔެފައިވާ  03މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ  މި
އަތުލިޔުންތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނުމަވެސް، މި ފޯމަކ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަގުބަލަން ބޭނުންކުރާ ފޯމެއްކަން 

ކޯޓޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން  އެނގޭތ އާއި، އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް
މި ޙާލަތުގައި  މި ފޯމުގައިވާ އަތުލިޔުން އެއްގޮތްވުމަކ  އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން 

ފަރާތަކަށް ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ  މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި  ހުށަހެޅ ކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް 
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ތަޙްޤ ޤަށް 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި، 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ 
ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު:  .1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 

ދާރާއިން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި އެރަށު ފ.ފ އަލި ކައުންސިލްގެ އި
ބެޑުގެ ވަށައިގެންނާއި މަތ ގައި ތަށިމުށި ޖެހުމުގެ  08ބަނދަރުމަތ ގައި ހުރި 

ނޑު ތަޅައި އަލުން ތަޅުން  މަސައްކަތާއި އެރަށު ޓ ޖެޓ  ސަރަޙައްދުގެ ތަޅުންގަ
 އްސަލަ.އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލު ހިމެނޭ ޢިމާރާތާިއ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި  ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ ކަރަންޓް ވައިރިންގ މަރާމާތު
( އިޢުލާނާ 2019ޖަނަވަރ   2) GS92/IUL/2019/001ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ނޑާ  ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ
ށްކަމާއި، އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު އެއްގޮތަ

ފަރާތަށް ކަމާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލެއް އުޅޭކަމަށް ތަޙްޤ ގަށް 
 ފާހަގަވެފައިނުވާތ  އާއި،

ޙަވާލުކުރުމުގައިވެސް އަދި މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމުގައިވެސް އަދި އަންދާސ ހިސާބު އިވެލުއޭޓް މި މަސައްކަތް 
ކުރުމުގައިވެސް ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަން ތަޙްޤ ގަށް 

ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކ  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު އަދި މައްސަލައި ، ލިބިފައިހުރި ލިޔެކުންތަކުން ފާހަގަވެފައިނުވާތ އާއި
ގަވާއިދުގައި ބުނާ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަދަ ގާތްގުޅުމެއް )ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް( އޮތް 

 ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެން އޮތުމުންނާއި، 

ސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢަމަލ ގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނި
ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވ ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް އެފަރާތުން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފަކު ލައްވާ ކުރުވި  12.17ކޮށްފައިވަނ  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 
ތެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އަދި މި މަސައްކަތުން އެފަރާތުން އުޖޫރައެއް މަސައްކަ

ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލުގެ  ،ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ 
އެއް ހޯދައިގަތުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ އެ ޢަމަލަކ  ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލު ހިމެނޭ ޢިމާރާތާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ ކަރަންޓް 
ތް އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ވައިރިންގ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަ 
މި މަސައްކަތް ޢަމަލ ގޮތުން ކޮށްފައިވަނ   ،ލިބުނު ފަރާތާ ޙަވާލުކުރިނަމަވެސް

ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމަށާއި، މިއ ، އެފަރާތުން ދަޢުލަތުގެ 
ތުމުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި ޙިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިގަ

 އަމަލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި ، 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ލިބިފައިނުވާތ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް  1 )ހ( ގެ
 މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ވަނަ ނަންބަރުގައި  3)ހ(ގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަޒ ފާއަްށ  ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ ވޮޗަރުގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ހއ.ހޯރަފުށ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް  ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާއެވެ. މ ހުން އެދިފައިވެ 7

 އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވަނ  އޭނާއަކ  ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓ  ވަކި ފަރާތެއް ނެތެވެ. 

ވަޒ ފާއާގުޅޭ ތަުޖރިބާގެ  އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އުޅެފައިާވ މ ހަކަށްވާތ ، 12އޮފިސަރުގެ ވަޒ ފާގައި 
ވަޒ ފާއަށް  އެ ފަރާތްމަްއސަލަ ހުށަހެޅި  ޕޮިއންޓް ލިިބފައިވާތ އެވެ. މި 21.52ބައިން އޭނާއަށް 

ަވނައެވެ. ވަޒ ފާއާގުޅޭ ތަޖުރިބާެގ ބަިއްނ  2އެދިފައިވާއިރު، ޕޮއިންޓުގެ ގޮުތން އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނ  
 ޕޮއިްނޓެވެ. 49.36ލިިބފައިވަނ  ޖުމުލަ  އޭނާއަށްިލބިފައެއް ނުވެއެވެ.  އޭނާއަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް

އިވެއެވެ. އެހެންކަުމން މިމައްސަލައަކ ، ޤާޫނނު ނަްނބަުރ ލިބިފަ ޕޮއިންޓް 64.24  ޖުމުލަ ހޮވުނު ފަރާތަށް 
 ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނު( ެގ -އެންޓި) 13/2008

ނޑައަޅައި، ިމ  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ 

 2019ޞިއްޙ މަރުކަޒުގެ ވޮޗަރުގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  އ.ހޯރަފުށ ހ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް ވަކި މ ހަކު  އޮކްޓޫބަރ ކުރ ކޮޅު

  މައްސަލަ.މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ ހަމަޖެއްސުމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ވޯކްވޭގެ  މި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އއ.ހިމަންދޫ 
 ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާކަމާއި 15ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ރޑްކޮޕ  ދ ގެންކަން ެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމު  އެފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވަނ  އަނގަބަހުންނާއި ހާ
ސުރުޚ ގެ  މި" ވަށާފާރާއި ހޮޅިތަކުގައި ކުލަލުން /ދަވާދުލުން" ޝ ޓަށް ބަލާއިރު، ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެއެވެ. މަޢުލޫމާތު 
ކަމަށް " ހޮޅ ގެ މަތ ކޮޅުގަ ކެޕް އަޅުވާފައި ހޮޅިތަކުގައި ހުންނަންވާނ " ދަށުގައިވާ ހަތަރުވަނަ އައިޓަމްގައި 

ކޮޅުގައި  ޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޮޅ ގެހުށަހެ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޝަކުވާ
ކައުންސިލުން އިންކާރުކޮށް ބުނެފައިވަނ   ކެޕްއަޅަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް

 ނުވާނެކަމަށާއި އަދި މަސައްކަތުެގ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައި ހޮޅިމަތ ގައި ކެޕްއަޅަން ނުޖެހޭނެކަމަށް
 04މި މަސައްކަތަށް އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި  އޭގެ އަގު އުނިކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަގުން

އަންދާސ ހިސާބު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުންދަށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
ފަރާތަކުން  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  4ބުނެފައިވިޔަސް، އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ޝަކުވާ 

އޭނާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  އަންދާސ ހިސާބު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. އަންދާސ ހިސާބު
ހުށަހަޅާފައިވަނ  މި މަސައްކަްތ  ކުރު މުއްދަތުމެނިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ދަށް އަގު އަދި އެންމެ ހި

 ފަރާތުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވަނ  4އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި  ންނެވެ.ކުންފުނިހަވާލުކުރެވުނު 

 )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ 2014/18ނަންބަރު  އެކަންޏެވެ. ޤާނޫނު ކުންފުނިންމި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން  4މާއްދާގައިވާގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ  9، 8، 7ޤާނޫނު( ގެ 

ނުވަތަ އިތުރު މ ހުން ބައިވެރިކޮށްގެން  ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މެނުވ  މުވައްޒަފުން ލައިގެން
ނެތ ، ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރ  ނުކުރާ ފަރާތެއް ލައްވައި މިފަދަ ނުކުރެވޭ ނޫނ  ނުކުރެވޭ މިފަދަ މަސައްކަތެއް

 އެހެންކަމުން، މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް އަންދާސ ހިސާބު ހޯދަންވާނ  އެ ކުރުވޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. މަސައްކަތެއް

ވެ. އަންދާސ ހިސާބު ފަރާތްތަކުންނެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ

ދަނގަޑު  އއ.ހިމަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ވަށާ ފާރު ރާނައި، ފާރުމަތިން 
 ސެޕްޓެންބަރ 2019މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ފެންސްޖެހުމުގެ

މަޢުލޫމާތުތަކާއި މި  ހިސާބުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުރި
ދ ފައިވަ މަޢުލޫމާތުތަކާ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބާއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސެންޝަންގައި

 ލަ. މައްސަފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ
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ގެ ބަދަލުގައި އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅައިފައިވަނ  އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުފަރާތުގެ ތެރެއިން  4ހުށަހެޅި 
މާލިއްޔަތުގެ  ވެ. މިއ  ދައުލަތުގެ ފަރާތެފަރާތުން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި  މަސައްކަތް ޙަވާޅުކުރެވުނު ކުންފުނ ގެ

ދެފަރާތެއް ގުޅިގެން ބ ލަން ހުށަހެޅިކަމަށް  ގައި ބުނާފަދަ 5އަދި  4ގެ  17.17ބުގެ ވަނަ ބާ 17ގަވާއިދުގެ 
މ ގެ އިތުރަށް، އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް މާކްސްދ ފައިވާގޮތް ބެލިއިރު،  ކަމެކެވެ. ބެލިދާނެ ޙާލަތަކަށް ވެދާނެފަދަ 

ދޭން  80އެގޮތުން އަގަށް % ހަގަކުރެވެއެވެ.ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް މާކްސް ދ ފައިވާކަން ފާ  މަޢުލޫމާތު
ދޭން ބުނެފައިވާއިރު، އެބަޔަށް  5އެވެ. ތަޖުރިބާއަށް % 60ބުނެފައިވާއިރު، އެބަޔަށް އެންމެމަތިން ދ ފައިވަނ  %

މާކްސްއެްއ  ދޭން ބުނެފައިވާއިރު، އެބަޔަށް އެއްވެސް 5ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ވޮރަންޓ އަށް % ދ ފައިވާކަން %10
އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނ   ފަރާތުގެ ތެރެއިން 4އެއް ނުވެއެވެ. މިހެން މިކަން އޮތްނަމަވެސް މި ދ ފަ

މާކްސް ދިނުމަްށ  ށެވެ.ކުންފުންޏަމުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހެޅި  އެންމެ ކުޑައަގު އަދި އެންމެ ކުރު 
ނޑައަޅާފައި އޮތްގޮތަށް ބަލައިގެން މާކްސް ދިނުމު އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބެނ  މިފަރާތަށެވެ.  ންވެސްކަ

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތ ، އެކަން  ނަމަވެސް، މާރކްސް ދ ފައިވަނި

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޚިލާފަށްކަން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 10.45ކޮށްފައިއެވަނ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި  މިކަންކަން މިހެން ހުރިނަމަވެސް، މިކަންކަމަކ  ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު

  ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް އެކުންފުންޏާމިހާރު މި މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި،

ރަޖިސްޓަރ  ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތި   ކުރުވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ވިޔަފާރިއެއްނިމިފައިވާތ ، މ ގެފަހުން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ނުލެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި،

ހިސާބު އެކަކަށް ހުށަނޭޅޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާިއ، އަންދާސ  އުސޫލާ ޚިލާފަށް މާކްސް ނުދިނުމަށާއި، ދެފަރާތެއްގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށް ހިމަންދޫ  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް  ދައުލަތުގެ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 13/2008މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެްއ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  މިޝަނުގެކޮ
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ނޑައަޅައި، މި  މ އެވެ.މައްސަލަ ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެނގޭގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަނުގެ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
ބައެއް ފުޓްސަލް  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ ތެރެއިން،

ނޑުތައް އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތި، ލިބޭގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފައިވާކަން  ވަކިބަޔަކަށް މާލ  މަންފާ ދަ
ގެނެސް  ފާހަގަކޮށް، އެފަދަ ތަންތަން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން

އްސުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ހަމަޖެ ޢާއްމު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އެއްހަމައަކުން ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު 
ނަމަވެސް މިއަދާހަމަޔަށް   އެމްޕަވަރމަންޓް އަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ފުޓުސަލް ދަނޑުތައް އެހެން ފަރާތްތަކާ  އައި އިރުވެސް މިމައްސަލަ ހައްލުނުކުރެވި ވާކަން
ނޑު ދޫކޮށްގެން ގެންހަވާލުކޮށް  ލިބޭ ފައިސާއިްނ  ހިންގަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދަ

ނޑު މަރާމާތުކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުލަލުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކ  ފައިސާއާމެދު  ދަ
ދައްކާނެ ގޮތެއް  އްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް އަދި ކަރަންޓުބިލު އަދި އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހި ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް

މިކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ކުރިއަށްއޮތް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން
ކޮމިއުނިޓ   ސްޕޯޓްސް އެންޑް އޮފ ހުން އަންގާފައިވާގޮތަށް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  13/2008މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަންނަވައިއެމްޕަވަރމަންޓް ގައި 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 މ އެވެ.މައްސަލަ ނިން ނޑައަޅައި، މިމައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސްޕޯޓްސްގެ ޕި.އެސް.އައި.ޕ  ބަޖެޓުން ޖުމްލަ   ޔޫތް އެންޑް   އޮފް  މިނިސްޓްރ 
އެއް ހާސް( ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން މިނިސްޓްރ ގެ  ލައްކަ  ނުވަ ) -/901,000

ކާނިވާ ސަރަޙައްދު )ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު( ގައި  ބިމެއް ކަމުގައިވާ ހެންވޭރު
ދަނޑާއި، މިނިސްޓްރ ގެ ބަޖެޓުން ޖުމްލަ  ތަރައްގ ކޮށްފައިވާ ފުޓްސަލް

ފަސްދޮޅަސް ހަތް ހާސް ތިން ސަތޭކަ  )އެއް މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ 1،767،354
 170މާލެ ކޮށި ނަންބަރު  ފަންސާސް ހަތަރެއް( ރުފިޔާ ޙަރަދުކޮށްގެން

 ސްޓަޑ ސް އާއި އިސްލާމިކް )މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނވާސިޓ ގެ ފެކަލްޓ  އޮފް
ނޑު އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތި  އިންވެގެން( ގައި ތަރައްގ  ކޮށްފައިވާ ފުޓްސަލް ދަ
ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ވަކި ބަޔަކަށް މާލ  މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ
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ކަރަންޓް ބިލްތަކަށްވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި  މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން،
އެ އިދާރާގެ  ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ކެމްޕެއިން ތެރެއިން ފައިސާ ހޯދައި، އެ ފައިސާއިން ފައިސާ އަމިއްލަ

ފަރާތުން ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، ކަރަންޓު  ކަރަންޓް ބިލްތައް ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

ކަރަންޓް ބިލްތަކަށްވާ  އދ.މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި 
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ކެމްޕެއިން ތެރެއިން 
ފައިސާ ހޯދައި، އެ ފައިސާއިން އެ އިދާރާގެ ކަރަންޓް ބިލްތައް 
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 އެފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ވައުޗަރުތައް ހަދައިފައިހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު، ކުރިން  ފައިސާ ދައްކާފައިހުރިގޮތާއި ބިލްތަކަށް

ދަށުގައި ނުވަތަ އެހެން  ފައިސާނަގައި ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ ބެލުމުގެ
ޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، އަދި އެފައިސާ ނަގާދުވަހު ލި މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިނަމަވެސް ހުރިކަން،

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް  ދައްކާފައިހުރިކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަތ ، މިއ  އެއްވެސް ހަޤ ޤަތެއް ފައިސާ
 13/2008ބަރު ވުޖޫދުވެފައިނުވާތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަން ކަމާއި، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .މައްސަލަ ބުނާ ޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަމަށް  ދައްކާ

މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  (2019ޖޫން  25)މިމައްސަލަ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ދުވަހު 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، އެ ބިން ކުއްޔަށް  ލަފައަކަށް އެދި ގއ.ގެމަނަފުށ 

ގެންދިޔުމަށް މި  ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް  ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ބިން 
ސެޕްޓެންބަރު  16ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރިން ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް  ކޮމިޝަނުން ލަފާ ދިނުމުން، އެ

ޝަކުވާއެްއ  ގައި އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އޭގެފަހުން އެ ބިން ކުއްޔަށްދިނުމާ ބެހޭ 2019
 މ އެވެ.ނިން ހުށަހެޅިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން

ދިނުމަށް  ނަންބަރު ބިން ކުއްޔަށް  20ގއ.ގެމަނަފުށ  ބަނދަރު ސަރަހައްދުން 
ސެކިއުރިޓ  ޑިޕޮޒިޓް  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނުވާކަމަށާއި،  ފައިސާ ބިޑު ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަތުން ނަގާފައި
ކުރިމަތިލާފައި  ވެރިޔާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު މި ބިޑަށް  ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު 

ހުށަހަޅާފައި  ވާއިރު އެކަން ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުން އެ އިދާރާއަށް ލިޔުމެއް
  މައްސަލަ.ނުވާކަމަށް ބުނާ
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އެސް.ޓ .އޯ ޢިމާރާތެއް އެރަށުގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް  ގދ.ތިނަދޫގައި ތެޔޮ ވިއްކުމަށް އެސް.ޓ .އޯއިން ބޭނުންކުރާ
ޢިމާރާތް  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ތެޔޮ ވިއްކުމަށްޓަކައި ތިނަދޫގައި ބޭނުންކުރާ އިން ބުނެފައިވާތ އާއި،

ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިނުވާކަމަށް  މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަނ  އެ ކުންފުނިން ކަމަށާއި އެ އިމާރާތް އެއްވެސް 
-)އެންޓި 13/2008ނަންބަރު  ބުނެފައިވާތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ސްއިންފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވް

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން

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

ސް ، ތިނަދޫގައި ހުންނަ އެސް.ޓ .އޯގެ ތެޔޮވިއްކާތަންގދ. މެނޭޖިންގ  .ޓ .އޯގެއ 
ޚިލާފަށް ބަޔަކާ  އުޞޫލާ ހިއްސާވާގޮތަށް، %33ޑިރެކްޓަރގެ ބައްޕައަށް 

 .ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޝަކުވާގައި ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ފާލަން މަރާމާތުކުރުމަށް  ވ.ފުލިދޫ ފާލަމާ ކައިރިކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފާލަމުގެ ޓ ބައި
 ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެކުންފުނިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާތ ، އެއްވެސް ޚަރަދެއް ބުނާ ކުންފުނިން

ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 13/2008މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގ1ެގެ ) )ހ(

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމ އެވެ. ކަ

 އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޓެއް ނޮވެމްބަރމަސް ހިސާބުގައި  ވަނަ އަހަރު  2018
 އި ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ފާލަން ކައިރިކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފާލަމުގެ ޓ ބަ ވ.ފުލިދޫ ފާލަމާ

 ބުނާ ދ ފައިވާ ފައިސާއަށް ވ ގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް އެކުންފުނިންމަރާމާތުކުރުމަށް 
 މައްސަލަ.
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ބިދޭސ  ޓ ޗަރުން ރެކްރޫޓް މަސައްކަތް  ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ  2020މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް 
 ވަނަ މާއްދާގެ 7ގެ " ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސ އާ ބެހޭ ގަވާއިދު" ވަޒ ފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ

ފަށާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  ހ( އާ ޚިލާފަށް ޑައިރެކްޓް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރ ން)
އްސައިދޭ ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެންނަ ބިދޭސ ން، ވަޒ ފާ ހަމަޖަ ބުނެފައިވާއިރު، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކަށް

މާއްދާ( ގެ )ށ( ގައި  ވަނަ 7މެދުވެރިނުކޮށް ގެނައުމަށް އެ ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅާކަމަށް އެ މާއްދާ ) އޭޖެންސ ތައް
ބިދޭސ  ޓ ޗަރުން ރެކްރޫޓް މަސައްކަތް ވަޒ ާފ  ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ  2020ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ވ މާ، 
 ގެންދިޔުމަކ   ށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޑައިރެކްޓްކޮށް ކުރަމުންމެދުވެރިނުކޮ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސ ތައް

ޚިލާފަށް ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއްކަމަށް ނުވާތ ، ޤާނޫނު  އާ" ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސ އާ ބެހޭ ގަވާއިދު"
 ( ވަނަ 1ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅަިއ،  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމ އެވެ.މި މައްސަލަ 

 ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސ   2020ނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް މި

ވަޒ ފާ " ނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާޓ ޗަރުން ރެކްރޫޓް މަސައްކަތް ވަޒ ފާއާބެހޭ ޤާނޫ
ހ( އާ ޚިލާފަށް ) ވަނަ މާއްދާގެ  7ގެ " ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސ އާ ބެހޭ ގަވާއިދު 

 ފަށާފައިވާކަމަށް ބުނާ ޑައިރެކްޓް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރ ން
 މައްސަލަ.
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ސެކިއުރިޓ  ލައިސަންސްގެ ގޮތުގައި ސިސްކޯ  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްއަށް ނެޓްވޯކް އެންޑް
މުއްދަތަށް  ގައި ދެ އަހަރުގެ 2017ޑިސެންބަރު  16ން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުފަޔަރވޯލްގެ ލައިސަންސް 

ސަރވިސަސްއަށް  ގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް 2018މާރިޗު  17  ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

އެންޑް   އަހަރު ނެޓްވޯކްވަނަ 2018މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން 
 ސެކިއުރިޓ  ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް، މި 

މަސައްކަތް   ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިއަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ  މަސައްކަތް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެހެން ބޭނުންވާތ  އެން.ސ .އައި.ޓ ގެ ލަފަޔާއެކު،  ހަމަލާއަކާ ގުޅިގެން އިނާލޭޔާގެ ސެކިރިޓ އެއްދިމާވި ސައިބަރ 
އަދި އިނާލޭޔާގެ  އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، 1ދެވަނަ ފަޔަރވޯލްއެއް  ންކުންފުންޏަކު

ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުން ރަނގަޅު ލައިސަންސްއެްއ  ނާއިލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާތ ، އެއަށްވުރެ އަގުގެ ގޮތުން
ގޮތުގައި  އެން.ސ .އައި.ޓ ގެ ލަފަޔާއެކު ސިސްކޯ ފަޔަރވޯލް ލައިސަންސްއެއް )އިނާލޭޔާގެ ހޯދުމަށް ދިރާސަކޮށް

ތެރެއިން އެންމެ މަތިން އިވެލުއޭޝަންއިްނ  ފަރާތުގެ 3ބޭނުންކުރުމަށް( ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން ކުރިމަތިލި 
ހޯދާފައިވާތ އާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްްސ  ށް ބިޑް އެވޯޑްކޮށް އެފަރާތުން އެޚިދުމަތް ކުންފުންޏަ އިންޓް ލިބިފައިވާ ޕޮ

ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް  ން ހޯދުމުގައި ވަކިއެކުންފުނިލައިސަންސް  ސަރވިސަސްއަށް ސިސްކޯ ފަޔަރވޯލްގެ 
ސެކިއުރިޓ   ން ހޯދާފައިވާޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިބެލެވެން ނެތުމާއި  ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް

ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތަކ  ތަފާތު ދެ ބޭނުމަކަށް  މިހާރުވެސް އައުޓަރ ލޭޔާގައި ބޭނުންކުރަމުން ދާތ އާއި މި ދެފަރާތުން
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން ހޯދާފައިވާ ލައިސަންސެއްކަން

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް   މ އެވެ.ކަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި ލައިސަންސް  2ޙަވާލުކުރިއިރު 
އަހަރު ދުވަހަށް  1އްބަސްވިނަމަވެސް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނ  ދެފަރާތުން އެ

އަދާކޮށްފައިވާ  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ އަގު
 ކަމަށާއި، މިއ  އައި.ޓ  ޑިވިޜަންގެ ހެޑް ކަސްޓަމްސް ޑެޕިއުޓ  ޗ ފް 

ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި،  އި އޭނާގެ ޑެޕިއުޓ  ގުޅިގެން އާސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 
 1.3ދަށުން ބަދަލުނުކޮށް،  މިހާރު ހޯދާފައިވާ ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް ވޮރެންޓ ގެ
މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސްއިން  މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އާ ނެޓްވޯރކް ސްވިޗެއް ހޯދުމުގެ 

  މައްސަލަ.ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ

ޓަވަރު  2ޙަވާލުކުރެވުނު  ޔާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެމްޓ ސ ސ އަށްކ  ހިކުންފުންޏަ ސިންގަޕޫރުގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ 
( 2019ނޮވެމްބަރު  28)  MTCC-BDRP/14/2017 އެޅުމަށް އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

 ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ބިޑް އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ހަތަރު

އެމްޓ ސ ސ ގެ އެމްޑ އާއި އާރް.އައިގެ ވެރިޔާ  ކާމިޔާބުކޮށް މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދާ ކުންފުނި ކަމަށް ވާތ އާއި،
ގައި ޓްވ ޓެއްކޮށްފައިވާތ ،  2019ޖުލައި  13ހަދަމުންދާކަމަށް ބުނެ އޭސ ސ  ޓެގްކޮށް  އާއެކު ސިއްރު ޑ ލްތަކެއް

އެފަރާތަށް  ޓްވ ޓް އެކައުންޓަށް ޑައިރެކްޓް މެސެޖްކުރުމަށް ބެލިއިރު އެ މިއ  ކޮންކަމަކާގުޅޭ ޑ ލެއްތޯ ބެލުމަށް
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި ޓްވ ޓްކުރި ފަރާތަކ   ޑައިރެކްޓް މެސެޖް ނުކުރެވޭތ އާއި، އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު

 އި ނުވާތ ، މި މައްސަލަ މަސައްކަތުން މިއ  ކޮންފަރާތެއްކަން ދެނެގަނެވިފަ ކޮން ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށް ކުރެވުނު 

މެނޭޖިންގ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ ގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއެކު ސިއްރު  ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއްގެޑިރެކްޓަރ، 

  ސަލަ.އެއްބަސްވުންތަކެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތ ،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ިމ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ނިންމ އެވެ.ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކުށެއް އެ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ

  ޖޫން މަހު 2019ސެޕްޓެންބަރު މަހު ދޫކޮށްފައިވާ ބިން  ވަނަ އަހަރުގެ 2018ވ.ފުލިދޫ ގެސްޓްހައުސްއަށް 

 ބިމުކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާ މައްސަލަ ބެލިއިރު، އެބިމަށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު އެ ބިމަށް ދައްކަންޖެހޭ

ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ ކުލި އެކަނިކަމާއި އޭގެފަހުން  2018ދައްކާފައިވަނ   ދައްކަންޖެހޭ ކުލ ގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި
 ދޫކޮށްލުމާ ހަމަޔަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދައްކާފައި ނުވާކަން އެނގޭތ އާއި، ގައި އެބިން 2019ޖުލައި  01

އްކައި ކުރިން ކުލިދަ  ގެ 12:00ގެ  2019އެޕްރ ލް  30އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުލި ދައްކަމުން ނުދާތ ، 
ސިޓ އެއް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އެާއ  އެގެސްޓްހައުސްއަށްގައި  2019އެޕްރ ލް  23ޚަލާޞްކުރުމަށް 

 އިން ފެށިގެން 2019ޖުލައި  01ކުންފުންޏަށް މާލ ގޮތުން ދަތިތަކެއް ހުރުމާއެކު  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށް، އެ

އެއާގުޅިގެން އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް  ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އަދިއެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން 
 34,695.00ނޮވެންބަރުގެ ނިޔަލަށް އެހައިތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ  30 އިން ފެށިގެން 2019ޖޫން  25ނިންމައި 

ކުންފުންޏަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެ  ތިރ ސްހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސްރުފިޔާ( ދެއްކުމަށް ފުލިދޫ )
 ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސްކަމަކ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައި  އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އުސޫލެއް  މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކެއްކަން އެނގެން ނެތަތ އާއި، އަދި
 ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ލަފާ ހޯދާފައިނުވާކަމާއި ބިމުގެ ކުލި  ވާއިރު،ހަދައި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި 

ނޑައެޅުމުގައިވެސް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓ ގެ ލަފާވެސް ހޯދާފައިނުވާކަން އެނގޭތ އާއި،  ކަ
ލި ހޯދުމަށް ކުއްޔަށް ނެގި ބިމަށް ދައްކަންޖެހޭ ކު އެ ގެސްޓްހައުސްއިން މިހެން މިކަން އޮތްނަމަވެސް، 
 ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު، އަދި މިހާރު އެފަރާތުން އެ ބިން  ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތަކެއް

ނިންމުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ  ވަކިކޮށްފައިވާތ ، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަމަށް

ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ މަންމަގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ ގެސްޓްހައުސްއަށް 
ޖޫން މަހު  2019ދޫކޮށްފައިވާ ބިން  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު 2018

ބިމުކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާ  ންޖެހޭދޫކޮށްލާފައިވާއިރު އެ ބިމަށް ދައްކަ 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން  ކަމަށާއި، މި ފައިސާ ހޯދުމަށް

ނާ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބު ނުނިންމައި، ރައ ސް އަމިއްލައަށް 
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ދެއްވައިގެން މިހާތަނަށް އެކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ  އްބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަކި މުއްދަތެ
ޝަރ ޢަތަށް  ނުލިބިހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އަދި ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ތެރެއިން

ހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެކުލަވާލައިފައިއޮތް އުސޫލު ކަމާބެ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި، ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް " ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ 1/2002ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަޝްވަރާއާއެކު ބިމާބެހޭ 

 ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އަލުން އެކުލަވާލުމަށާއި މިހާރު " ގަވާއިދު  ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ

ދޫކުރުމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ބިންތަކާއި އަލަށް ދޫކުރާ ބިންތައް އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިހުރި 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަންނަވައި

ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ކޮރަޕްޝަންގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކަ

އައި.ޕ  ފޯނު ގަތުމަށް  125ގްރިކަލްޗަރއަށް އެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް މެރިން ރިސޯސެސް އެންޑް
( އިޢުލާނާގުޅިގެން ެއ 2019ޖޫން  27) 30/30/2019/125(IUL) ބޭނުންވެގެން، ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

އެނގޭތ އާއި،  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތާކަން މަސައްކަތް
މާރކްސްދިނުމުންވެސް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބެނ  ެއ  ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށްއިޢުލާނުގައިވާ މަޢުލޫމާތު 

އާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެ އިޢުލާނާއެކު މަސައްކަތް
ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭކަން ހުށަހެޅި ނުފެތޭތ  ނުވަތަ އެ  ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް 

އިޢުލާނާގުޅޭ  ފަރާތް އިވެލުއޭޝަނުން ބާތިލުކޮށްފައިވަނ  ރަނގަޅަށްކަން އެ 05އެނގެން ނެތް  ލިޔެކިޔުންތަކުން
އެހެންނަމަވެސް، އެނގެއެވެ. އިވެލުއޭޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން  ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުންނާއި

ހަމަނުވާ ނުވަތަ ހަމަވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން  ތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންމަޢުލޫމާ
މާރކްސްދ ފައިވާތ އާިއ،  އިވެލުއޭޝަނުގައި ބައިވެރިކޮށް އަގުގެ ބައިންނާއި މުއްދަތުގެ ބައިން  ނެތް ފަރާތްތަކަށްވެސް

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހަމަނުވާ  ނ  ވެސް އަދި އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވަ

އެގްރިކަލްޗަރއިން  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް
ލިބުނު މާކްސް އެ  ހުޅުވާލި ބިޑަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

 .ރާތްތަކަށް ހާމަނުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސްޕެސިފިކޭޝަން  އަގެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ، މ ގެ ފަހުން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި
އެ ފަރާތްތަކެއް ފަރާތްތަކަކަށް ވާނަމަ،  ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަކ  ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްނުވާ 

ނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް މެރިން ރިސޯސެސް އެންްޑ  އިވެލުއޭޝަނުގައި ބައިވެރިކޮށް މާރކްސް
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ދ ، ލަފާ  އެގްރިކަލްޗަރއަށް

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އިން މި މައްސަލައަކ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބެލިއިރު، ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންްޓ  ފ.މަގޫދޫން ގޯތި ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ 
ޝަކުވާ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން

ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން  ފަރާތަކުން  3ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި، އޭގެ ތެރެއިން  4ހުށަހަޅާފައިވަނ  
ފަރާތުގެ ތެރޭގައި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  3އިޞްލާޙުކޮށްދ ފައިވާތ އާއި، އެ  އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތް 

އް ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތަށް ލިބުނު އަނެ ހިމެނިފައިވާތ އާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ފަރާތް
ނިންމާފައިވާ  ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި، ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓަށް

ވާ އަނެްއ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި ނިންމުންތަކުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި، ޝަކުވާ
ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް  ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި، އެހެން ދެފަރާތަށް

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13އައިސްފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހަމަހަމަ ނޫން  ފ.މަގޫދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
 އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް މަންފާވާގޮތަށް 

  މައްސަލަ.ފައިވާކަމަށް ބުނާ ޢަމަލުކޮށް

617 

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބޭނޭގޮތް  މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ޓެކްސ ގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކޮށް
ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެ

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެޓެކްސ  ޚިދުމަތްދޭނެ އޮންލައިން 
އިޢުލާނާ  ގައި ކޮށްފައިވާ  2019މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ން މޭ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 5ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ން އިޢުލާންކޮށް، އެ އިޢުލާނާމޯލްޑިވްސް 
މިނިސްޓްރ  ) އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަނަށް 3ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި  އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަނުގެ

މާލިއްޔަތުގެ  13K/CIR/2019/27 ންބަރުގައި ނެރެފައިވާ ނަ 2019ޖުލައި  04އޮފް ފިނޭންސްއިން 
 01ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން( ހުއްދަދ ،  ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި 2އިން ފެށިގެން  2019އޮގަސްޓު 
ގައި އެ  2019ޖުލައި  31ބޭނުންކުރުމަށް އަންގައި  ޓެކްސ ތަކެއްގައި ހުއްދަ ދ ފައިވާ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން

އޮގަސްޓު  06އިޢުލާން ޢާންމުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އޭގެފަހުން  202-L/1/2019/66(IUL) އޮތޯރިޓ ގެ ނަންބަރު
އެންގުން  އިޢުލާނުން އެ 202-L/I/2019/70(IUL) ގައި އެ އޮތޯރިޓ ން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 2016

ރަޖިސްޓަރ ކުރާ ޓެކްސ ތަކަކ  އެ  އިން ފެށިގެން އެ އޮތޯރިޓ ގައި އަލަށް 2019އޮގަސްޓު  01ބާޠިލުކޮށް، 
ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސ ތައް ކަމުގައި ވާންވާނެކަމަށް ެއ  އޮތޯރިޓ ން ހުއްދަ ދ ފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންގައި

ރަޖިސްޓަރ ކުރާ  އިން ފެށިގެން އެ އޮތޯރިޓ ގައި އަލަށް 2019އޮގަސްޓު  01ޔާންކޮށްފައިވުމާއި، ބަ އިޢުލާނުގައި
ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސ ތައް ކަމުގަިއ  ޓެކްސ ތަކަކ  އެ އޮތޯރިޓ ން ހުއްދަ ދ ފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންގައި

ޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅާފަިއ އި( 2019 އޮގަސްޓު 06) 202-L/I/2019/70(IUL) ވާންވާނެކަމަށް ނަންބަރު
 202-L/I/2019/90(IUL) އޮތޯރިޓ ން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރ ގައި އ2019ެސެޕްޓެންބަރު  16އޮތްއޮތުން 
ތަނެއް މިހާރު އޮތްކަމަށް  ބާޠިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ޝަކުވާގައި ބަޔާންފައިވާ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އިޢުލާނުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ރު ނުފެންނާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަ 
 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ( ވަނ1ަގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މ އެވެ.ކަ

  މައްސަލަ.ގުޅިގެން އެ ބިޑު އެވޯޑު ކޮށްފައިވަނ  އުޞޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ

އަށް ތިއްބެިވ  2018ނޮވެންބަރު  16އިން  2013 ނޮވެންބަރު 17އެމް.ޓ .ސ .ސ  ގެ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި 
ބޭރަށް  ބޭފުޅަކު ކުންފުނ ގެ ޚަރަދުގައި މަތ  ތަޢުލ މު ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ ގެ   ސަރުކާރުގައި މޯލްޑިވްސްކުރ ގެ
ހާޞިލްކުރުމަށާއި، އެހެނިހެން ރަސްމ  ކަންކަމުގައި  ބޯޑު މެންބަރުން މަތ  ތަޢުލ މް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުންފުނިން ޚަރަދުކޮށްގެން ބޯޑުމެމްބަރުން  ފޮނުވާފައި ނުވާކަމަށް އެމް.ޓ .ސ .ސ  އިން އަންގަވާފައިވާތ އާއި
 ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެގޮތަށް އްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށްރާ

ޤައުމުތަކަކަށް ކަމެއް ނޭނގޭކަމަށް  ދަތުރުކުރ  ކޮން މެމްބަރުންނެއްކަމެއް އަދި އެ މެމްބަރުން ދަތުރުކުރ  ކޮން 
 ފުނ ގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބޯޑު މެމްބަރުންނަކ ވެސް ކުންފުނ ގެ އެކި ކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތ އާއި،

ރާއްޖެއިންބޭރަށް ދާ ދިޔުމަކ ،  ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވުމާއެކު، އެގޮތަށް
 ގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ ، މިއ  ކޮރަޕްޝަނު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ހަމައެއް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 2008/13ހުށަހަޅާފައިއޮތް މައްސަލައެއްކަމަށް ނުފެންނާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިމައްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ  ންމ އެވެ.އެއްކަމަށް ކަ

ޖޭން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ރާއް ކަމަށް ހަދައި ދައުލަތުގެ 
  މައްސަލަ.ބުނާ ދަތުރުކޮށްފައި ވާކަމަށް

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފެއް  ރ.މަޑުއްވަރ ގައި ގާއިމު ކުރަމުންދާ ފެނުގެ ނިޒާމު ހިންގާ
ކޮމިއުނިޓ ސް  ވަލްނަރަބަލް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގާ 'ސަޕޯޓިންގ  ހަމަޖައްސާފައިވަނ ،

ޝޯޓޭޖަސް' މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިންކަމަށް  އިން މޯލްޑިވްސް ޓު މެނޭޖް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިންޑިއުސްޑް ވޯޓަރ
އިން ހުއްދަ ލިބިގެންކަމަށް ވާތ އާއި،   ހަމަޖައްސާފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް ވާތ އާއި، މި މަޤާމަށް މ ހަކު

 438-GCF/123/2019/4(IUL) ގައި ޢާންމުކުރި ނަންބަރ2019ުޖޫން  30ދުމަށް މިމަޤާމަށް މ ހަކު ހޯ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠަކ  ސާނަވ  މާއްދާއިން  2ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  އިޢުލާނުގައި ކަ

ހަޔަރ ސެކަންޑަރ  " ނުވަތަ " ސެކަންޑަރ  ސުކޫލް" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއިއެކު، އޭގެ އިތުރުން ”D“ދަށްވެގެން 
ވާތ އާއި، އަދި  ހެއް ލިބިފައިވުންކަމަށް ފާ  ”C“މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން " ދިވެހި" ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގެ " ސުކޫލް 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  އިނގިރޭސިބަހާއި އަދި ދިވެހިބަހުން ލިޔެކިޔުމަށް ފަރިތަވުމާއި،
ކުރިމަތިިލ  ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާތ އާއި، މިމަޤާމަށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ

ކުރިމަތިިލ  ކަމަށް ވާތ އާއި، މި މަޤާމަށް އެންމެ ފަރާތެއް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވަނ

ޤާއިމުކުރަމުންގެންދާ ފެނުގެ  އެންވަޔަރަމަންޓުން ރ.މަޑުއްވަރ ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް
މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ކުރި  ނިޒާމު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 އިޢުލާނާ ގުޅޭ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ޑަރ  ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓު އިމްތިޙާނުންހަމަނުވަނ  އޭނާއަށް ސެކަން ޝަރުޠު  އެއްފަރާތްފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ފާސް  ”C“މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން " ދިވެހި " ފާހެއް ކަމަށްވެފައި، ”D“މި މާއްދާއިން ލިބިފައިވަނ  " ދިވެހި "
 އޭނާއަށްމި މަާޤމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ސަބަބަކ ،  އޭނާމަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމައެއް ނުވާނެތ އާއި،  ނުލިބޭ މ ހަކު މި

ލިބިފައިނެތ މަކަމަށް  ފާސް ”D“ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާއަކުން ދަށްވެގެން " ދިވެހިބަސް" އިމްތިޙާނުންސާނަވ  
 ފުރިހަމަނުވާ ސަބަބަކ  އޭނާ ސާނަވ  ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްގައި ޝަރުޠު  ދެވަނަފަރާތްވާތ އާއި، 

ހުށަހެޅި ލިޔުމަކުން އެނގޭތ އާއި، ިމ  އޭނާކަން  09ބައިވެރިވެފައިނުވާތ އާއި، އޭނާގެ ތަޢުލ މ  ފެންވަރަކ  ގްރޭޑް 
މ ހުންކަމަށްވާތ ، އެމ ހުންނާ އިންޓަރވިއު ކޮށްފައި ނުވާތ އާއި، ިމ  މ ހުންނަކ  ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ 3ބުނެވުނު 
ނާާއ އޭ ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަ  މަޤާމަށް

ލިބިގެންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި،  އިންޓަރވިއުކޮށް މިމަޤާމަށް ހަމަޖައްސާ މިންވަރަށް އޭނާއަށް މާކްސް
 ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ވަކިމ ހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް އެހެންކަމުން، އޭނާއަށް މިމަޤާމް

 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތުމުން، ޤާނޫނު 
 ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސިސްޓަމް، އައި.ޕ  ފޯން އަދި ސެކިއުރިޓ  ކެމެރާ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ޑޯރއެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް
 ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑުތައ2019ްޖުލައި  04) 25-A2/2019/17(IUL) ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު

ހުށަހަޅާފައިވާ އޮޕްޝަންތައް  ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވަނ  އާރު.އެފް.ޕ އާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އަދި
  ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޏަކުންއަމިއްލަ ކުންފުންކަމަށްބުނެ  ކެންސަލްކޮށްފައިވަނ  މަޤުބޫލު އުޒުރަކާނުލައި

ބެލިބެލުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް  މިދެންނެވި ބިޑުތައް ޕްރޮސެސްކޮށް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކްސްދ ފައިވާގޮތް 
ތައްޔާރުކޮށް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވުނު  އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން   ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކަރުދާހާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތު

ސިސްޓަމާއި،  ނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ޑޯރ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލްމި
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ޓ  ކެމެރާ ހޯދުމާއި ހަރުކުރުމުގެ އައިޕ  ފޯން އަދި ސެކިއުރި

ބިޑުތައް ޕްރޮސެސް  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު 
  މައްސަލަ.ބުނާ ކޮށްފައިވަނ  ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
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އޮޕްޝަނެއްގައި މަޢުލޫމާތު  ޕްރޯޓެކްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އައި.ޕ  ފޯނުގެ އެއްވެސް -.ޕ  ފޯނު އައި .1
ހަމަނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އާއި ވޮރަންޓ ގެ ޝަރުޠު  ކަރުދާހުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫ.ޕ .އެސްގެ 

އިވެލުއޭޝަނުގައި މާކްސް  އެފަރާތުގެ ބިޑުވަނ  ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެހެންކަމުން
ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  އި އަދި މިބިޑަށްއެކުންފުންޏާދިނުމުގައި 

ނަތ ޖާއަށް ބަދަލެއް އަންނާނެ  ވެލުއޭޝަނުން ފާސްވ ކަމުގައިވ  ނަމަވެސް ބިޑު އެވޯޑު ކުރުމުގެ އެކުންފުނި އި އަދި
 ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

އެކްސެސް  ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޯ  އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނިން  –ޑޯ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް  .2
 ހުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫ.ޕ .އެސްގެ އާއި ވޮރަންޓ ގެމަޢުލޫމާތު ކަރުދާ ސިސްޓަމުގައި،  ކޮންޓްރޯލް

ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން  ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަރާތުގެ ބިޑުވަނ 
އިވާ ހުރިހާ  އަދި މިބިޑަށް ކުރިމަތިލާފައެކުންފުންޏާދިނުމުގައި  ފެއިލްވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަނުގައި މާކްސް 

ފާސްވ ކަމުގައިވ   ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން  އެކުންފުނިހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި  ފަރާތްތައް 
 ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ބިޑު އެވޯޑު ކުރުމުގެ ނަތ ޖާއަށް ބަދަލެއް އަންނާނެ

ކެމެާރ   ހުށަހަޅާފައިވާ ސަރވެލަންސްންއިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނި –ސަރވެލަންސް ކެމެރާ ސިސްޓަމް 
ޔޫ.ޕ .އެސްގެ އާއި ވޮރަންޓ ގެ ޝަރުުޠ  ސިސްޓަމްގައި، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން

އެހެންކަމުން އެފަރާުތގެ ިބޑުވަނ  ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭަޝުންނ  ހަމަނުވާކަން ފާހަަގ ކުރެވެއެވެ.
ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ  ޕްރޯޓެކްއިްނ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު އިވެލުއޭަޝން ފޯމުގައިވާ އަގާއިއަދި  ފެއިލްވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަނުގައި މާކްސް  އަގު އަދި ޑެލިވަރ  މުއްދަތު ތަފާތުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ކަން ފާހަަގ ކުރިމަތިލާފައިާވ ހުރިާހ ފަރާތްތައް ހިަމނާފައިވާ އަދި މިބިޑަށްއެކުންފުްނނި ދިނުމުގައި 

ުކރުމުެގ  ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަުނން ފާސްވ ކަމުގައިވ  ނަމަވެސް ބިޑު އެވޯޑުއެކުންފުނި  ކުރެވެއެވެ. އަދި
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 ނަތ ޖާއަށް ބަދަލެްއ އަންނާެނ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
ގަިއ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުޭއޝަނު އެހެންކަމުން، ިމ މަސައްކަތްަތކަށް ކުރެވުނު އިޢުލާާނ ގުޅިގެން

ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވުމާއި އަދި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންޮކށްގެްނ  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް
 2008/13 ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު ޤާނޫނު ނަްނބަރު ވަކި ފަރާތަކަށް

ވަނަ ނަންބަުރގައިވާ  (1ަނ މާއްާދގެ )ހ( ެގ )ވަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުެގ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި)
ނޑައަޅައި، ިމ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެްނނުާވ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމ އެވެ. މައްސަލަ

ހިތަދޫ ބަނދަރަށް އަންނަ ބޯޓުފަހަރަށް ކާގޯ ލޯޑުކުރުމާއި  ބަލާއިރު،މި މައްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 
އޭގެތެރެއިން،  ފަރާތުން އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހަޅައިފައިވާކަމާއި 10މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  އަންލޯޑު ކުރުމުގެ 

 ށާއި ފިލްކުރުމަށާއި އަދިއަންލޯޑުކުރުމަށާއި، ކޮންޓެއިނަރ ހުސްކުރުމަ ން ކޮންޓެއިނަރ ލޯޑުކުރުމަށާއިއެއް ކުންފުނި

ބަސްތާ އަދި އެހެނިހެން  )ދޭއް( ރުފިޔާކަމާއި އަދި 2.00ކޮންޓެއިނަރ ޝިޕްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ  
އެއްރުފިޔާ ނުވަދިހަ ފަސްލާރި( ކަމަށްވުމުން މިއ  ) 1.95 ބާވަތްތައްތަކުގެ ކާގޯ ޝިޕްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ  

އެހެން ހިސާބު ހުށަހެޅި  ގެއްކަމަށްނުވާތ  އެބަޔަށް މާކްސް ނުދ ހުރިކަމާއި އަންދާސ ޤަބޫލުކުރެވޭ އަ ހަމަބުއްދިއަށް
ފޫޓުގެ ކޮންޓެއިނަރއެއް ލޯޑުކުރުމާއި އަންލޯޑުކުރުމަށް  40އަގަށްބަލާއިރު،  ވެސް ހުށަހަޅާފައިހުރި ކުންފުންޏަކުން

ރުފިޔާއަކ ، އެމަސައްކަތް  )ފަނަރަ( 15.00ދިހައެއް( ރުފިޔާ، ކޮންޓެއިނަރ ހުސްކުރުމަށާއި ފިލްކުރުމަށް ) 10.00
 އަގު ތިންވަނަ ކުންފުންޏަކުން ނުދ  ހުރިކަމާއި  ކުރެވޭނެއަގެއްކަމަށް ނުފެންނާތ ، އެބަޔަށް މާކްސް

ފަސްސަތޭކަ(  )ހަހާސް  6,500.00ފޫޓުގެ ކޮންޓެއިނަރ އެއް ލޯޑުކުރުމާއި އަންލޯޑުކުރުމަށް  20ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 
އަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ) 8,500.00 ކޮންޓެއިނަރ އެއް ލޯޑުކުރުމާއި އަންލޯޑުކުރުމަށްފޫޓުގެ  40ރުފިޔާ 

ނުލިބޭ އަގެއްކަމާއި އަދި ބައެއް އައިޓަމްތަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައި  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މިއ  ކުންފުންޏަށްވެސް

ދުވަހުގެ  އަހަރު  01ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑުގެ ބަނދަރަށް އަންނަ ބޯޓުފަހަރުން 
ޅިގެން ހުށަހެޅުނު ގު މުއްދަތަށް މުދާ ބާލާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ
ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް  އަންދާސ  ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް

 ނާ މައްސަލަ.މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބު ހޯދައިދިނުމަށް
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ހެންކަމުން މި އަންދާސ ހިސާބުތައް އެ އަންދާސ ހިސާބު ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތ އާއި، އެކުންފުނ ގެ ނުވާތ ،
 ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ބަލާނެތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތ ، އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް

( 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެވަނަ ނަންބަރުގައި 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމ އެވެ. ކަ

ސެކިއުރިޓ  ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ބާޠިލުކުރެވޭނެކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ހުށަނާޅާނަމަ ބިޑް

 ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު ބިޑް  ކުންފުނ ގެ  ޙަވާލުކުރެވުނު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތާ  އެކުންފުންޏާ ން ފާހަގަކުރެވުމުން، އެ މަސައްކަތްސެކިއުރިޓ  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަ

 ގައި  2019އޮކްޓޫބަރު  02ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށް  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތާ ދެމެދު 
ޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ބި  އަންގާފައިވުމާއެކު، އެއެކުންފުންޏަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން 
ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ އެ  ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ގައި ދަންނަވައި ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތް  މަސައްކަތް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕް -)އެންޓި

 އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލައަކ 

ސިސްޓަމް  ރ.އުނގޫފާރު ރ ޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯޑްތަކުގައި ފްރެޝް އެއަރ
ކަރުދާހާ ޚިލާފަށް  ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ބިޑު ސެކިއުރިޓ  ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް އެމަސައްކަތް 

 ނާ މައްސަލަ.ބު
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ފިޔަވައި އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް  ފަރާތް ވަޒ ފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނު
ގެ ބަޔަށް " މުއްދަތުގެ ތަމްރ ން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރު" ގެ ބަޔަށާއި" ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ވަޒ ފާއާ" ދިނުމުގައި

ގެ ބަޔަށް " ބާވަޒ ފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިއެއް ފަރާތަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެގޮތުން،  އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިހުރިކަން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ " ލިޔުމުގައި ގައި އޭނާ ވަޒ ފާ އަދާކުރިކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާރިސޯޓެއް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި

ނޑުތަކާއި އުޞޫލްތައް  – ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުން  ގެ " )ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު( 2018މިންގަ

އޮކްޓޫބަރ  08ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަސައްކަތު މ ހަކު ހޯދުމަށް 
ނުފޫޒު  ގައި އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ 2019

  މައްސަލަ.މަށް ބުނާބޭނުންކޮށްގެން ވަކި މ ހަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައި ވާކަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަށް " ވަޒ ފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ " ފުރިހަމަނުވާއިރު، އެ ލިޔުން ނުހިމަނައި އޭނާގެގައިވާ މަޢުލޫމާތު  ގެ )ނ( 7.4
އިތުރު  ދ ފައިވާ މުއްދަތުގެ އަދަދު ހަމަނުވާނެކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި  ޕޮއިންޓް ދ ފިނަމަ، އެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް

އެފަދަ  ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާއިރު، ގެ " ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރ ން  މަސައްކަތުގެ" ށްފަރާތަކަ
ހުށަހަޅާފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ  ތަމްރ ނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އޭނާ

އެއްވެސް  ނެތްކަމަށާއި، މިކަންކަން މިހެން ހުރިނަމަވެސް، ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް
 ނާންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،ބަދަލެއް 

މ ހެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވަނ ،  ގެ ފެންވަރު ނެތް  7ކ  ގްރޭޑް ފަރާތަ މި ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ 
ކަމަށްވެފައި، އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި  ގެ ފިރިމ ހާގެ ބޭބެ އޭނާއިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަކ   ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ

ނުފޫޒު  މ ހުން މަޤާމުގެ 3މ ހަކާއި އޭނާގެ ފަހަރިއަކާއި ޅިޔަނެއް ކަމަށްވުމާއެކު އެ  އާ ދެބެންގެދެދަރި އޭނާބ  ތި
އިންޓަވިއުއިން އޭނާއަށް މަތިން މާކްސް ދ ގެންކަމަށް ޝަކުވާ  އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވުމަށްޓަކައި އޭނާބޭނުންކޮށްގެން 
 3ރޮނގުން ސެޓްފިކެޓް  އަކ  އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ ގެ އޭނާ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާއިރު، ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ގެ  2މުދައްރިސުން ތަމްރ ންކުރާ ކޯސް )ލެވެލް  ހާސިލުކޮށްފައިވާ، އަދި ތުއްތު ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  މ ހަކަށްވާތ އާއި، ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓެއް( ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 ޕެނެލުން ތަނާޒުލުވުމަށް އޭނާ އެދުމުން އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލާފައިވަނ  ޢާއިލ  ފަރާތެއް ހިމެނޭތ  އިންޓަވިއު 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން  ގައި ބޭއްވި އެޗް.އާރ.އެމް.ޑ  ކޮމިޓ ގެ 2019އޮކްޓޫބަރު  23އޭނާ ނުހިމަނައިކަން 
ގެ  2014ހިމަނައިގެން ނުވާނެކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި އެނގެން އޮތަތ އާއި،

އަނބިމ ހާއާއި،  ހ( ގައިވަނ  ވަޒ ފާއަށް އެދޭ މ ހާގެ މަންމައާއި، ބައްޕައާިއ، ދަރިންނާއި،) ވަނަ މާއްދާގެ 97
ނޑު ނޑު އެއްބަފާ މ ހުންނާއި، އެއްބަ އްބަފާ މ ހުންކަމަށްވާތ އާއި، ޝަކުވާގަިއ މ ހުންނާއި، އެ  ފިރިމ ހާއާއި، އެއްބަ

ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ ގޮތަށް  މ ހުންގެ ތެރޭގައި އެފަދަ މ ހަކު ހިމެނިފައި ނުވާތ އާއި، އިންޓަވިއުއަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އަދިއޭނާއަލިބިފައިވަނ   ބަލާއިރު، އިންޓަވިއުއިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 2008/13ފާހަގަކުރެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ންޓަވިއުއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ނެތްކަންވެސްއި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި

 ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައަކ 

ކުރިމަތިލިކަމަށާއި  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުންމަޤާމަކަށް  2ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލުން އިޢުލާންކުރި 
 ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވަނ ، ކުރިން  އޭނާ އިޢުލާނާގުޅިގެން  IUL/2019/06އޭގެތެރެއިން، ނަންބަރު 

ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަމަށާިއ  ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުކުރި ފޯމެޓަށްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއަށް އެދި 
 ގެ އެ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،އޭނާ ފޯމަކަށް ނުވާތ ،  އެހެންކަމުން އެފޯމަކ  މިހާރު ބޭނުންކުރާ 

 އޭނާ ޢުލާނާގުޅިގެން އިޢުލާނާގުޅިގެންކަމަށާއި މި އި  ނަންބަރު  IUL/2019/04ހުށަހެޅ  ނަންބަރު  އޭނާއޭގެކުރިން 
ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހެޅި ތަޢުލ މ  ސެޓްފިކެޓަށާއި އޭނާއިސްލާމް( ގެ މަޤާމަށް ކަމަށާއި ) ހުށަހެޅ  ޓ ޗަރ

( މާކްސް ލިބިފައި ނުވާތ އާއި، 45ހަމަޖައްސާ މިންވަރަށް ) އިންޓަރވިއުގެ މާކްސްއަށް ބަލާއިރު، މި މަޤާމަށް
މަޤާމަށް ޝަރުޠު  ރިލ ފް ޓ ޗަރެއްގެއޭނާ  އެހެން ފަރާތަކުން އެދިފައި ނުވާތ އާއި މަޤާމަށް އެހެންކަމުން މި
މަސްދުވަހުގެ  3ހަމަޖައްސާފައިވަނ ، ރިލ ފް ޓ ޗަރަކަށްކަމަށާއި، އަދި  އޭނާގެ އިޒުނައާއެކު އޭނާފުރިހަމަވާތ ، 

އިޢުލާންކުރުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި  ވަނަފަހަރަށް 2ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  މުއްދަތަށް
 ދެންނެވިފައިވާތ އާއި، އަދި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނ ވެސް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި

ގޮތުގެމަތ ންކަމަށްވާތ ، މިކަމުގައި  ދެވަނަ އިޞްލާޙު( ގައިވާ" )ރިލ ފް ޓ ޗަރުން ގެންގުޅުމުގެ އުޞޫލު "
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ބެލެވެން ނެތުމާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށްކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަ

މައްސަލައަކ   ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ
ނޑައަޅައ، މި މައް ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  މ އެވެ.ސަލަ ނިންކަ

ކޮށްފައިވާ  ވަނަ އަހަރު ޓ ޗަރުން ހޯދުމަށް  2019ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލަށް 
މަޤާމަށް  އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ނެގި ޓ ޗަރުންގެ ތެރެއިން ޕްރ ސްކޫލް ޓ ޗަރުގެ

ިރީލްފ ، ކަމަށާއި އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދ ފައިވާ  01ނަގާފައިވާ ފަރާތަށް 

ްލ  ވ  ްސ ލ  އަހަރު  01 ގެ ޓ ޗިންގ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތްނަމަ 5ީޓަޗުރްނަންށވ 
ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ރިލ ފް  ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި

މަސްދުވަހުގެ  03މުވައްޒަފުންނަށް ދ ފައިވަނ   ޓ ޗަރުންގެ ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖެއްސި
ޕްރ ސްކޫލް ޓ ޗަރާއި ރިލ ފް ޓ ޗަރުންގެ މުސާރަވެސް  އި،ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަމަށާ

  މައްސަލަ.ތަފާތުކަމަށް ބުނާ

625 

އޮތް ޕިކަޕެއް ކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަށް  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ މަސްލަހަތު
 އަމިއްލަ ޕިކަޕުގައި ދަތުރުކޮށްގެން ނަފާ ހޯދާކަމަށާއި އަދި ރަސްމ  ގަޑ ގައި  ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ 

ރަށު ޕިކަޕެއް ކައުންސިލްގެ  ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ ގޭގައި ގެންގުޅޭ
ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މި ޕިކަޕް  އިދާރާގެ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހޯދާކަމަށް ބުނެފައިވ  ނަމަވެސް، ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ މަސްލަހަތު އޮތް އުޅަނދެއް ބޭނުންކޮށް 
ލިބޭގޮތަށް  ހަދާފައި ނުވާތ އާއި ރަސްމ  ގަޑ ގައި ރަސްމ  ބޭނުމަށް ނަޖާއިޒް ފައިދާ  އެފަރާތަށް އެއްވެސް ޕޭމެންޓެއް

ޤަރ ނާއެއްވެސް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ  ޤާނޫނު  މިއްލަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ބެލޭނެ ހެއްކެއް ނުވަތައަ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައ،  ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށްމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި ކަ
 މ އެވެ.މި މައްސަލަ ނިން

 ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދަމުންދާކަމަށް ބުނާ ރައ ސް ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ 
 މައްސަލަ.

އިދާރާއިން ބަޔަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި  ޑްރައިވިންގ ޓްރެކެއް އެޅުމަށް މާމިގިލ  ކައުންސިލްގެ
ކުރި  އް ހޯދުމަށްއެމަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ، އެކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެ ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް ބެލިއިރު،

ޕޮއިންޓް ލިބުނުފަރާތާކަމަށްވާތ އާއި،  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން
 މައްސަލައެއް ނެތްކަމާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަކ  ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްގެން  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެއްވެސް

އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅ  އޭނާގެ  ވާތ އާއި، މި މައްސަލާގައި ޝަކުވާކުރިފަރާތުން، އޭނާހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް 
 ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާ ގެސްޓް ޝޮޕްގެ ނަމުގައިކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އޭނާ އަންދާސ ހިސާބު 

އަދި މުއްދަތު ކުރުނަމަވެސް ކުޑަނަމަވެސް  ހުށަހަޅާފައިވަނ  އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައިކަމާއި އޭނާ ހުށަހެޅި އަގު
 އަމިއްލަނަމުގައި ކަމަށްވުމުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮމްޕެނ އަށް ދިނުމަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނ 

ނޑައަޅައިފައި އޮތް  ލިބިފައިވަނ  ދެވަނަކަމަށްވާތ ،  ޕޮއިންޓް އެފަރާތަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް  10ކަ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މ އެވެ.ކަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  މާމިގިލ އދ.މާމިގިލ ގައި ޑްރައިވިންގ ޓްރެކެއް އެޅުމަށް 
ޙަވާލުކުރުމުގައި މަޤާމުގެ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ
 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް

 މައްސަލަ.
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ގިނަ މަސައްކަތްތައް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން  ރާހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކު 
ކޮށްފައިވާ  އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން 1މައްސަލައާގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ  ކުރުވަމުންދާކަމަށް ބުނާ

އް މަސައްކަތްތަ ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރާ ގިނަ
  މައްސަލަ.ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުންދާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މަސައްކަތެއް  4ކޮށްފައިވާކަމާއި އޭގެތެރެއިން  މަސައްކަތެއް 11މަސައްކަތްތައް ބެލިއިރު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
މަސައްކަތް  އާއިއެވޯކްޝޮޕް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާކަމާއި ވޯކްޝޮޕްއާ ފަރާތުގެޝަކުވާގައިބުނާ 

އަންދާސ ހިސާބުގައިވާ އަގު އެހެންފަރާތުގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  ލިބިފައިވާ އަންދާސ ހިސާބުތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތުގެ
ޙަވާލުކޮށްގެން  ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެހެންކަމުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ވަކި ފަރާތަކާ ށްވުރެ ކުޑަވުމުންކަންއަގަ

އެކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު،  ކުރުވަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާހުށަހެޅިފަރާތުން ބުނެފައިވ ނަމަވެސް
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މ އެވެ.ކަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާގޮތަށް
ޕްރޮސެސް ކޮށްފައިނުވާކަމާއި އެ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ  ށް ޕާޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކުރިނަމަވެސްކުންފުންޏަކަ ގަތުމަށް 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަނެފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮތަތ އާއި، އަދި މި  އެހެންކަމުން އެ ކޭބަލްތައް

 ން ކޭބަލް ގަނެފައި ނުވާކަން އެނގިފައިވާތ ، ޤާނޫނުއެކުންފުނިބެލިއިރުވެސް  ކުރިން މިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ

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

 އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމ 

 2019ހޯދުމަށް  ތެއްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކޭބަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާ 
ޙަވާލުކުރުމުގައި  ޖޫން ހިސާބުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް

  މައްސަލަ.ބުނާ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް

629 

މައްސަލަތަކެއްހުރިކަން ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ކުދިކުދި  ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނަށް 
ދެދަރި މ ހަކު  ނަތ ޖާއަށް ބަދަލުނާންނާތ އާއި މި ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތެއްގެ ދެބެންގެ  ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް

އިނުން މަނާކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގައި އިން ނަމަވެސް އެއ  އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭވަރުގެ ގާތް މ ހަކަށް  ނަ މާއްދާގައިވަ 97ގެ  2014ގަވާއިދު 
މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނުވާތ ،

ގާރޑުން  ސެކިއުރިޓ   03އައްޑޫ ސިޓ ގައި ހުންނަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 
 ގެ ކުރ ކޮޅު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މައްސަލަ. 2019ހޯދުމަށް ޖުލައި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގ1ެ)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމ އެވެ. ކަ

 2019ނޮވެންބަރު  20ސްކޭނަރ ގަތުމަށް  2ޖް ސްކްރ ނިންގ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލަގެ
 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު 167-PR/167/2019/69(IUL) ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ނޑައަޅާފައިވަނ ، އެ ބްރޭންޑަ ވެ.ކެސްކޭނަރެ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނ   ކ  އެގޮތަށް ކަ
މުއައްސަސާތަކުން  ފަސޭހައިން ސްޕެއަރ ލިބޭ، ރާއްޖޭގައި އެންމެގިނަ ކުންފުނިތަކާއި ސެކިއުރިޓ ގޮތުން ވަރުގަދަ،

ބްރޭންޑަކަށް އެ ބްރޭންޑް ވުމާއި، ސަޕޯޓް ސަރވިސް  ބޭނުންކުރާ، ބައިނަލްއަޤުވާމ  ދުނިޔޭގައި އިތުބާރު ލިބިފައިވާ 
 އެކްސްޕަރޓުން ފަސޭހައިން ރާއްޖެއިން ލިބެން ހުރުމާއި، މ ގެ ކުރިން އެއްވެސް ދިނުމާއި ޓްރޭނިންގ ދިނުމާއި

ނުކުރެވި މިހާރު  ބްރޭންޑެއް ނުޖަހާ ގަނެފައިވާ ސްކޭން މެޝިންތައް ސްޕެއަރ ނުލިބި އަދި ސަރވިސް
ނޑައެޅިދާނެ ހަލާކުވެފައިވާތ  ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސ   ކަމަށް ދައުލަތުގެ އެގޮތަށް ވަކި ބްރޭންޑެއް ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާތ   ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި 10.36ނިޒާމު )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  ޕްރޮކިއުމަންޓް
  ތ އާއިސަރވިސްއިން ބުނެފައިވާ  އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވަކިގޮތަކަށް " ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ވަނ ، 10.36ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ނުވަތަ  ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕެޓިބިލިޓ އަށާއި ސަރވިސްކުރުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވ ނަމަވެސް،

ށް ހުޅުވާލާފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ޕްރޮކިއުކުރުމަ ވޮރަންޓ ގެ ޝަރުޠުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ 
ވައްތަރެއް،  ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަކި ޓްރޭޑްމާކެއް، ބްރޭންޑް ނަމެއް، ޕޭޓެންޓެއް، ބ ލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ކެޓަލޮގް ނަންބަރު ހިމެނުމަށް  ބާވަތެއް، ވަކި އަސްލެއް، ވަކި ފަރާތަކުން އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް،
މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މާއްދާގައި ޙަވާލާދ ފައިވާ  މިގޮތަށް ވާތ އާއި ކަމަށްކަމަށް" ލާޒިމުކުރެވިދާނެ

ބ ލަމެއްގައި ބޭނުންވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބުނެފައިވަނ ، 10.36މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ
ނޑައެޅުމުގައި، އެކަމެއް ބުނެދެވޭނެ އްވެސް ގޮތެއް ނެތް ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ތަފުސ ލުދެވޭނެ އެ ކަންތައްތައް ކަ

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ސްކޭން މެޝިނެއް
މަޢުލޫމާތު ސެޝަނުގައި  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު

ކަމަށާއި،  ނެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ މެޝި 
މަންފާއެއް  މިއ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް

  މައްސަލަ.ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފަރާތް ނުވަތަ  ނަމެއް، ޑިޒައިނެއް، ޓްރޭޑްމާކެއް، ވައްތަރެއް، އަސްލު އުފެއްދުން އުފައްދާ  މެނުވ ، ވަކި ބްރޭންޑް
ކަނޑައެޅުމުގައި އެގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރަނ ނަމަ  ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް

 އެހެންކަމުން، ވަކި ބްރޭންޑެއް .އުފެއްދުންތައް ގަބޫލުކުރަންވާނެކަމަށެވެ  އެއްފެންވަރުގެ އެހެންއެއާ

ނޑައަޅައިފިނަމަ އެ ފެންވަރުގެ އެހެން ބްރޭންޑްތައް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު  ކަ
ޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލައިގެން ނޫނ  އެންމެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަ އަދި ހުރިހާ ފެންނާތ އާއިގެއްލިގެންދާނެކަމަށް 

އެހެންކަމުން، ވަކި  ނާތ އާއިބްރޭންޑަކ  ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމަކ  ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަކަށް ނުފެން ރަނގަޅު
ނޑައަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް  ނޑަނާޅައި މިހާރު ކަ ފެތޭގޮތަށް ބ ލަން ހުޅުވާލައި، އެންެމ  ބްރޭންޑެއް ކަ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައިރަނގަޅު  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކުރިން  ބްރޭންޑެއް ކަ
އެކަންތައްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ގެން  ކަންތައްތަކަށް ބެލޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށް، ބަޔާންކުރެވުނު

ނޑައެޅިދާނެކަމަށް   މިބުނެވުނު އުސޫލުން މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  ،ނާތ ފެން  ތަކެތި ގަންނާނެ ފަރާތެއް ކަ

މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަންނަވައިފެންނަކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގައި 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  13/2008

 ންމ އެވެ.މައްސަލަ ނި ޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކޮރަޕް ފަދައިން

ފޮނުވާފައިވާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްކެލާ ފަރާތުން  ހއ.ކެލައިން ގޯތި ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  ސިޓ ގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ސިޓ އަކ  ގޯއްޗަށް 2ކަމަށް ބުނެފައިވާ 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި ގޯތި ދިނުމާބެހޭ އުސޫލަށް ގެންނަން އޭނާއަށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ބަޔާންކޮށް  ކަ
މ ހުން ކެލައިން  އެކެވެ. ދެވަނަ ސިޓ އަކ  ކެލާގެ ރައްޔިތުން ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެސިޓ  ހުށަހަޅާފައިވާ

މ ހުންނަށް ކެލައިން ގޯތި ދިނުމަށް ހުއްދަދިނ  ކޮން  ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ސަބަބާއި އެހެން ރަށްރަށުގެ
ތެރެއިން އެއްވެސް  ސިޓ ގެ 2 ސިޓ އެކެވެ. މި އިދާރާއަކުންތޯ ސާފުކޮށްދިނުން އެދި ފޮނުވާފައިވާ އުސޫލަކުން ކޮން

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް  ސިޓ އެއްގައި ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް 

ހުށަހެޅި  ހއ.ކެލާއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި 
އެކަނިވެރި  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ލިސްޓް ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު

  މައްސަލަ.ބުނާ  ސާފުވެރި އުޞޫލަކުން ޕޮއިންޓް ދ ފައިނުވާކަމަށްމައިންނަށް އިން
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  ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާކަން
ފޯމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނ ، އެކަނިވެރި  ސަލަ ހުށަހަޅާ މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްއޭނާ މ ގެ އިތުރަށް 

 ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމުގެ  މައިންނަށް ކާވެނ ގެ ބައިން އެއްވެސް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަންއޭނާއަކ ޝަކުވާއެވެ. 
ނޑައަޅާފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަކ  ގޯއްޗަށް އެދޭ އޭނާއެހެންކަމުން،  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

ގަވާއިދާ  އުސޫލާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވެފައި، އެކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި އުސޫލާއި ގޯތި ދިނުމާބެހޭ
ގަވާއިދުތައް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ  ޚިލާފު ކަމެއް ހިމެނިފައިނުވާތ އާއި، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި

އުސޫލުތައް  ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބިގެންވާތ ، އެ ރަށަކުންވެސް
އްތައް ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ކަންތަ އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުމަކ  މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި

އޭނާއަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓ އަށް ހުށަހެޅުމަށް  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އަށް ނުވަތަ 
ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  13/2008މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަންނަވައި

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  މ އެވެ.މައްސަލަ ނިން ކަ

އިންސިނަރޭޓަރ ތަރައްޤ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގައިދޭނެ  އަބޫދާބ  ފަންޑުގެ އެހ ގައި އައްޑޫގައި ޤާއިމްކުރާ
ނަންބަރު  ކޮށްފައިވާގައި  2018މޭ  05މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

(IUL)13-K1/13/2018/2 ެޑިސްކޮލިފައިވެފައިވަނ  ކުންފުނި  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ޗައިނާގ 

 ELI-1,2 FIN-1,2,3,4 ބަޔާންކުރާ  އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ބިޑިންގ ޑޮކިއުމެންޓްސްގައި
މި ކޮމިޝަނުން އެފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބެލުމުންނާއި  ފޯމްތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތ ކަން  EXP-1,2އަދި 

 ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިންގއިން ހަދާފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ. ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ އެންޑް

ތަކުގައި ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓްސްގައި ބިޑް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިންގއިން ކުރިއަށްގެންދާ

ތަރައްޤ ކުރުމުގެ  އަބޫދާބ  ފަންޑުގެ އެހ ގައި އައްޑޫގައި ޤާއިމްކުރާ އިންސިނަރޭޓަރ
 އެންޑް ފިނޭންސް އޮފްމިނިސްޓްރ   ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 ޗައިނާގެ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ ކުރި  ގައި 2018 މެއި 5 ޓްރެޜަރ ން
 ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އެ ޑޮލަރަށް  މިލިއަން 15.42 ކުންފުންޏަކުން
މަސައްކަތް އެވޯޑުކޮށްފައިވަނ  އަގުބޮޑުކޮށް އެ  އި، ނަމަވެސް އެހުށަހެޅިކަމަށާ

  މައްސަލަ.ށް ކަމަށް ބުނާކަ ކުންފުންޏަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ޑޮކިޔުމެންޓްސް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމާއި ކިތައްމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންކުރާ ފޯމްތަކާއެކު ސަޕޯޓިންގް 

މައްސަލައިގައި ބެލިބެލުމުން ބިްޑ  ފަރާތަކުންވެސް އެ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ ޑިސްކޮލިފައިވާނެތ އާއި، މި
ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދ ފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ ،   މަރުޙަލާގައި ވަކިފަރާތަކަށްއެވޯޑްކުރުމުގެ

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

 އެވެ.ނިންމ 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ކުރަމުން ނުދާކަމާއި އެ ކުންފުނ ގެ އައްޑޫސިޓ ގެ އޭޖެންޓަކަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން އެޖެންޓުން ހޯދަމުގެ މަސައްކަތް 

ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި ހަމަޖައްސާފައިވަނ ، މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެޖެންޓަކަށް ވުމަށް ކޮންމެ 
 ،ކަމާއިމ ހަކަށްވެސް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވުމުން އެފަރާތުން އެކަމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަންފޯމު ހުށަހެޅުމުން

އެޖެންޓުން ހޯދުމުގެ ކަންކަން އޮންނަނ  އޯޕަންކޮށް ކޮންމެ މ ހަކަށްވެސް އެ ފުރުސަތަށް އެދުމުން ދޭ އުސޫލްކަމާިއ 
އަދި އެއ  ޒަމާނުއްސުރެ މޯލްޑިވް ގޭސްއިން އެޖެންޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި  ގޮތްކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް 

ވާދަވެރި ބ ލަމަކާނުލާ އެ ކުންފުނ ގެ އައްޑޫސިޓ ގެ އޭޖެންޓަކަށް  ،އޮތުމުންހޯދާފައިވާ ހޯދުންތަކުން އެނގެން 
ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނި ހަމަޖައްސާފައިވުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލެއް އުޅޭކަމަށް ތަޙްޤ ގަށް ފާހަގަވެފައި ނުވާތ  

 އާއި،
 

އޯ ފިހާރާތަކުގައި ހުރި ގޭސް ފުޅިތައް އެސް.ޓ .އޯއިން ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލިއިރު އެސް.ޓ .
ވާ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެޖެންޓުންނާއި ހަވާލުކުރިކަން ތަޙްޤ ގަށް ތް އޯ ފިހާރަ ހުރި ރަށްތަށް ނިސްބައެސް.ޓ .

ކަމަކ  ހަމައެކަނި އައްޑޫސ ޓިގެ އެޖެންޓަށް އެކަނި ގޭސް ފުޅިތައް ދިން ދިނުމެއްނޫންކަން  އެނގެންއޮތުމުންނާއި އެ
ޝަކުވާގައި ބުނާ ، ގޭސް ފުޅިތައް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އައްޑޫސިޓ  އެޖެންޓްކަމުގައިވާ ،އެގެން އޮތުމުންތަޙްޤ ގަށް 

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ވާދަވެރި ބ ލަމަކާނުލައި އެ ކުންފުނ ގެ 
ރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ހަމަޖައްސައި، ކޮރަޕްޝަނަށް ޕްއައްޑޫސިޓ ގެ އޭޖެންޓަކަށް 

ނާޖާއިޒް މަންފާތަކެއް ހޯދައިދ ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ ކުންފުންޏަށް
 .މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ތަޙްޤ ގަށް ފާހަގަވެފައި ނުވާތ  އާއި،  
 

ގޭސް ފުޅިތައް ރިފިލްކުރަނ  ތިލަފުށ  ސޭލްސް އައުޓްލެޓުންކަމާއި ހުސް ފުޅިތަކަށް ރ ފިލް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެްސ 
ކުރިއަށްދަނ  ތިލަފުށ  ސޭލްސް އައުޓްލެޓްގެ ސޭލް ޑިޕާޓްމެންޓަށް ޕ އޯ ހުށަހެޅުމުން ޕްރޮޑަކްޝަން 

އައުޓްލެޓްގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑަކަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުންކަމާއި، އެ ދުވަސްވަރު މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ތިލަފުށ 
ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނ ގެ ، މަސައްކަތްކުރި ފަރާތާއި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އައްޑޫސިޓ ގެ އެޖެންޓްކަމަށްވާ

ރާތުން ހިއްސާދާރަކާ ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން އޮތްނަމަވެސް، ގޭސް އެޅުމުގެ ޕްރޮސެސްއަކ  އެތައް ބައެއްގެ ފަ 
އެޕްރޫވެގެން އަންނަކަމެއްކަމަށްވާތ އާއި، ޕ އޯ އަކާ ނުލައި ކްރެޑިޓަށް ގޭސް އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާތ އާިއ 

މިންވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ  މިންވަރާއި ގޭސް ހުސްވާ ތިލަފުށ ގައި ހުންނަ ގޭސް ޓޭންކަރުތަކުން ގޭސް އެޅޭ
ވަހު ރިޕޯޓްހަދައި މެނޭޖްމެންޓް ލެވެލްގައި ހިއްސާ ކުރާތ އާއި، މޯލްޑިވް މޮނިޓާކޮށް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދު

ގޭސްގެ ތާރ ޚްގައި އެފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން 
ތިލަފުށ  އައުޓްލެޓްގެ  މޯލްޑިވް ގޭސްގެ  ،ތެރިކަމުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުންތް އެފަދަ ރަޙްމަ ،އެގެން އޮންނާތ 

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އައްޑޫސިޓ ގެ ، ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑަކަށް މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން
އޭޖެންޓަކަށް ހަމަޖެއްސި ކުންފުނިން ރިފިލްކުރުމަށް ގެންދާ ހުސްފުޅިތަކަށް ޕ އޯއަކާނުލައި ގޭސް އަޅައިދ  

އެއް ހޯދައިދެވިދާނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމަށް ތަހްޤ ޤަށް ނުފެންނާތ ، މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެފަރާތައް ނާޖައިޒް ފައިދާ
ތިލަފުށ  އައުޓްލެޓްގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑަކަށް މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

އިސްވެދެންނެވުނު  ބޭނުންކޮށްގެން މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އައްޑޫސިޓ ގެ އޭޖެންޓަކަށް ހަމަޖެއްސި ކުންފުނ ގެ،
ހިއްސާދާރަށް އަދި އެ ކުންފުނ ގެ އެހެން ހިއްސާދާރުންނަށް ނާޖައިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާއިދ ފައިވާކަން އެކަށ ގެންވާ 
ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަންހުރި ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ އާއި، މޯލްޑިވް 

ޓަކަށް ހަމަޖެއްސި ކުންފުނ ގެ ހިއްސާދާރުންނާއި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ތިލަފުށ  ގޭސްގެ އައްޑޫސިޓ ގެ އޭޖެން
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އައުޓްލެޓްގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑަކަށް މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަދަ ގާތްގުޅުމެްއ 
 ،)ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް( އޮތްފަރާތެއް ނޫންކަން ތަޙްޤ ޤަށް އެނގެން އޮތުމުންނާއި

ލްޑިވް ގޭސްގެ އައްޑޫސިޓ ގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި ހަމަޖައްސައި އެ މޯ
ފަރާތަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަން ތަޙްޤ ގަށް ފާހަގަވެފައި ނުވާތ އާއި މި ކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ 

ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި ހެއްކާއި ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި، 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ 

އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

އަދި މަގުމަތ  ބާޒާރު ބާއްވާން ކަނޑައެޅިފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ފެއަރ، ނައިޓް މާކެޓް 2019
އިދާރާއަށް  ގެބާޒާރުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލް  ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މި

ނަންބަރު  މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި  ގައި 2019ޖޫން  19ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައި 
(IUL)425-CB/1/2019/40  ްފޯމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ކުންފުންޏަކުން  5އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ   

ވަނަ ނަންބަރުގެ  7ގެ " ގޮތުގެ އުޞޫލު  ގެންދާނެ ކޮމިޓ ތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް " މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ
ބައްދަލުވުމަށް  ކޮމިޓ ން މުހިއްމު ކަމެއް ކައުންސިލް ރަސްމ " ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަށުން އައިސްފައިވާ )ށ( ގައި

ނުވަތަ މަންފާލިބޭ ހަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ ނުވަތަ ކަމެއް  ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން މާލ  " އަދި )ބ( ގައިވާ " ހުށަހެޅުން 
ބައްދަލުވުމަށް  ނުވަތަ އެ ހަރަކާތެއް ހިންގަން ވާނ  ކަލަންޑަރކޮށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމ  ކުރާނަމަ އެކަމެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާތ  އާއި، މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހިންގާ  ކަމަށް " ހުށަހަޅާ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ލިބިގެން
މި " ހ( ގައި) ވަނަ ނަންބަރުގެ 32މި ބައިގެ " ން ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމު" ބައިގެ ޤަވާޢިދުގެ ތިންވަނަ

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، ކައުންސިލުން އެއްވެސް ކަމެއް  ޤަވާޢިދުގައި ކަ
 ޖަލްސާއަކަށް އެކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި  ނިންމޭނ ، ކައުންސިލްގެ އާންމު

ސިޓ   މާލޭ ސިޓ ގައި ނައިޓްމާކެޓް / މަގުމަތ  ބާޒާރު ބޭއްވުމަށް މާލޭ
 ށް ހުއްދި ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ދެކުންފުންޏަކަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

  މައްސަލަ.ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާމަގުފަހިވާގޮތަށް 
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           އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރު ކަމަށް އޮންނާތ ، މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ" ންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންމެ
(IUL)425-CB/1/2019/40  (19  ްކޮށްފައިވަނ 2019ޖޫނ )  ްޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމުން އެ އިޢުލާނ

ވަނަ ރަސްމ  ޢާންމު ޖަލްސާގެ  65ދައުރުގެ  ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ  ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓ  
މަގުމަތ  ބާޒާރު  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2019ޖޫން  25ޔައުމިއްޔާ )

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  425-CB/1/2019/40(IUL) ބޭއްވުމަށްޓަކައި މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
 ދ ފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަގުމަތ  ބާޒާރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް  ތަކުން ކުރިން ހުއްދަދައުލަތުގެ އިދާރާ 

( އިން 2019ޖުލައި  02ވަނަ ރަސްމ  ޢާންމު ޖަލްސާގެ ) 66މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
ގައި މި ކޮމިޝަނުން މާލޭ ސިޓ   2019ޑިސެންބަރު  01 ނިންމާފައިވާކަން ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.

 ގޮސް އެ އިދާރާގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން، އިސްވެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުއްދަ  ބަޔާންކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މާލޭ ސިޓ 
އިދާރާތަކުން ކުރިން ހުއްދަދިން ލިޔުމުގެ އަސްލާއެކު ފ އެއްގެ ގޮތުން  ވަނ  ދައުލަތުގެދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި

ދ ފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މާލޭ  ވިހި ހާސް( ރުފިޔާ ދެއްކުމުންކަމަށް އެފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު) 20,000.00
 އެއްކުންފުނިން ވާ ގޮތުން ސިޓ ގައި  A1/123/2019/20-425 ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު

ހުށަހަޅާފައި ނުވާތ  އެ ކުންފުންޏަށް  ވިހި ހާސް( ރުފިޔާގެ ފ  މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް) 20,000.00
ފަރާތުން ފ  ދެއްކުމުން  4ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އަނެއް  މަގުމަތ  ބާޒާރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުއްދަ

އިސްވެ ބެލިބެލުމުންވެސް  ދ ފައިވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވެއެވެ. އަދި މިކޮމިޝަނުން ހުއްދަ  އެފަރާތްތަކަށް
ފަރާތުން  4ބައިވެރިވުމަށް ފ  ދައްކާފައިނުވާކަމާއި އަނެއް  ން މަގުމަތ  ބާޒާރުގައިދެންނެވުނު ކުންފުނި

ހުއްދަ  ތ  ބާޒާރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި، ފ  ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް މަގުމަ ފ ދައްކާފައިވާކަން
ނުފެންނާތ  މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދ ފައިވާތ ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އިޙްތިމާލެއް އޮތްކަމަށް

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  13/2008
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މ އެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،ފަދައިން ކޮރަޕް 

ބިމެްއ  03ގެސްޓްހައުސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އދ.ފެންފުށ  ކައުންސިލުން
ބިންވެސް ދޫކުރުމަށް  03ބިމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  03ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށް، އެ 

 03އިޢުލާނުކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނުއިރު  ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށާއި، ބިންތަކަށް އެއް ނިންމާފައިވަނ  
ބިމަށް އެއްކޮށް ކަމަށާއި، އަގު  03ން ހުށަހަޅާފައިވަނ   އެކުންފުނިވަކިވަކިން ކަމަށްވާއިރު  ބިމަށްވެސް ބިޑުކުރެވޭނ 
  ފަރާތްތަކުން ރަށަށް އިޖްތިމާޢ ގޮތުން ކޮށްދޭން އެއްކޮށްކަމަށާއި، ބިންތައް ލިބޭ  ބިމަށް 03ހުށަހަޅާފައިވަނ ވެސް 

ކަންތައްތައްތަކަކަށްވާއިރު، އެ ފަރާތުން  ބިމަށް ވަކ ން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 03ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައްތަކަކ ވެސް 
ން ކުންފުނިއެ ޖުމްލަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަކ ވެސް

ފޯމަކުން ތިން ބިޑްކަން އެނގޭތ އާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ތިން ބިމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ  ވަކި ތިން
ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ގައި ސ .އެސް.އާރު ގެ ދަށުން" އިންސްޓްރަކްޝަންޓުބިޑާރސް " ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ވަނ  ސ .އެސް.އާރުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެކަމަށް ދ ފައި ހިމަނާފައިވާއިރު، އަދި، މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް
ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން ބިޑްގައިވެސް  އެކުންފުނިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައިގެންކަމަށްވާތ އާއި، އަދި، ބިޑްގައި

މަން ރިސޯސް ޕްލޭނާއި ބިޑްގައިވެސް، ހިއު ންތިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އަދި  މި ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ
ޕްލޭން އެއްގޮތަކަށް ހުރިނަމަވެސް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރ  އެއ  ބާކ  ތިން  މާރކެޓިންގ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝިއަލް

ބިމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި އެހެން  ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، އަދި، ތިން  ބިޑަށް
ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެފަދައިން ކަމަށާއި، އަދި އެ ފަރާތުގެ  ލެކްސްއިންކްއިންވެސް ބިޑްފަރާތެއްކަމަށްވާ ފް 

އދ.ފެންފުށ  ކައުންސިލްގެ  އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  ވަކި ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންކަމަށް ޑްތައްވެސްބި
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، ބިޑްތައްގުޅިގެން  އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ  އަދި، އެ އިޢުލާނާ

ނޑައަޅާފައިވާ ކްރިޓ ރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންެމ  އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަ
އިވާތ އާއި، ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް ލަފާދ ފަ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ބިން

 03ދަށުން  އދ.ފެންފުށިން މ ގެ އެއް އަހަރުކުރިން ގެސްޓްހައުސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ
އެދި ހުށަހެޅި   ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށްބިމެއް ކުއްޔަށް

ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށް  ބިންވެސް ދޫކޮށްފައިވަނ  އެއް 03ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ 
  މައްސަލަ.ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރޑްކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް ބ ލަމުން މިނިސްޓްރ ން އދ.ފެންފުށ   އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ބިޑް އެވޯ
ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ލެޓަރ ހަވާލުކޮށްފައިވާތ ، ެއ  ކައުންސިލަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން ބ ލަން ކާމިޔާބުކުރި

ކުރިޔަށް  އިކުރުވަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަންމިނިސްޓްރ ން ސޮ ފަރާތްތަކާއެކު ޓޫރިޒަމް
ނުފެންނަކަމަށް އެޓާރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން  ގެންދިޔުމާމެދު ޤާނޫނ ގޮތުން އިޢުތިރާޟުކުރާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް

ގެ  ޝަނުގެ ޤާނޫނު(ކޮރަޕްޝަން ކޮމި -)އެންޓި 13/2008މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލަފާދ ފައިވުމާއެކު،
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގ1ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ންމ އެވެ.ނި މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގައި  2018ރު ނޮވެންބަ  27މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް  ކޯހުގައި ފޮނުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  އެ ކޯހަށް ފޮނުވުމަށް
ވަދެފައިވާ  އެދި ހުށަހެޅި ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒ ފާއަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް

ނުހަދާތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަންދ ގެން  ތަރުތ ބުން އެންމެ ސ ނިއަރ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯސް
 މުވައްޒަފުން ހަދަންޖެހޭ ކޯހެއް ކަމަށްވާތ  އެ ކޯހަށް ނަންތައް ފޮނުވިފައިވަނ  ކަމަށާއި، އެ ކޯހަކ  ސ ނިއަރ

އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވ   އެތަނުގެ ސ ނިއަރ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯސް ނުހަދާތިބި ޚިދުމަތުގައި
ގައި  2019 ސެޕްޓެންބަރު 08ސެކިއުރިޓ  ކޮމާންޑުން  މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަންދ ގެން ކަމަށް އޭވިއޭޝަން

މިކަމުގައި ވަކި  ޢާންކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު  ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް

( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ންޓި)އެ 13/2008ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އެވެ.ނިންމ 

 17ގައި ކޯހެއް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓ  ކޮމާންޑުން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ކާގޯ 
  މައްސަލަ.ބުނާ މުވައްޒަފުން އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލ އަށް ފޮނުވަން އުޅޭކަމަށް 
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ގައި ކޮށްފައިވާ  2019އޮގަސްޓް  04ހޯދުމަށް  ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރަކު
ކަމަށް  ކުރިމަތިލާފައިނުވާތ  އެ އިޢުލާން ވަނ  ބާޠިލުކުރެވިފައިފަރާތަކުން އެ މަޤާމަށް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް

 04ހޯދުމަށް  ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރަކު 
ނޑައަޅާފައިވަނ  2019އޮގަސްޓް  ވަކި  ގައި ކޮށްފައި އިޢުލާނުގެ ޝަރުޠު ކަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމާގުޅޭ  ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ
 މާކްސް ދިނުމަށްމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލ މ  ރޮނގުތަކާއި  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކާއި މަޤާމުގެ 

ނޑައަޅާފައިވަނ  ސިވިލް ނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ބައިތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް ކަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު  ކަ
 ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޯދުމަށް

އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް  އެއިރަކު ހަމަޖައްސާފައި އޮންނައިޢުލާންކުރާއިރު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
 13/2008މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަންނަވައި އިޢުލާންކުރުމަށް ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި

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

  މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާ މ ހަކަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން 

ނޑުގެ ފެންސްނުޖަހާ އޮތް ބައިގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ޅ.ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަދަ
ބާޠިލުކޮށް  އިޢުލާން  327-C/327/2019/142(IUL)ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  ފަހުން ކުރިކަމަށް 

ގައ ކޮށްފައިވާ  2019ސެޕްޓެންބަރު  11ގައި އަލުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވުމާއި،  2019ސެޕްޓެންބަރު  11
ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތ  މިމައްސަލައަކ ،  އިޢުލާނާ 327-C/327/2019/159(IUL)ނަންބަރު 

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

 އެވެ.ނިންމ 

ނޑުގެ ފެންސްނުޖަހާ އޮތް ބައިގައި ފެންސް  ޖެހުމުގެ  ޅ.ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަދަ
އިޢުލާނުގައި މާލ   ވާމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މ ގެ ކުރިން ކޮށްފައި
ކުށެއް އޮތުމުން އެ  ޤާބިލުކަމަށް މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމިއުލާގައި
ކުށް އެގޮތަށް އޮއްވައި  އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އޭގެ ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުގައިވެސް އެ

މަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރު ބިޑު ބަލައިގެނެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއ  ވަކި ފަރާތަކަށް 
  މައްސަލަ.ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށް ބުނާ
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ބަޑި ޓިންބަރ އިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  ފަރާތުގެ ތެރެއިން 4މި މަސައްކަތަށް އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި 
 3ފައިވަނ  އިވެލުއޭޓުކޮށް  އެފަރާތުގެ އަންދާސ ހިސާބު ރިޖެކްޓް ކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތ ،

ދެވަނައަށް އެންެމ   ހުށަހެޅި އަގު ނު ކުންފުނިން މާރކްސް ލިބު އަންދާސ ހިސާބުކަމާއި މ ގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ
ކޮމެޓ ން  މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތ ، އިވެލުއޭޝަން 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއޯމެންޓް  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށެވެ. ފަރާތާނިންމާފައިވަނ  އެންމެ އަގުހެޔޮ 

 2019ބުޑުއެޅުމަށް  އި މަގުބައްތި ޖެހުމަށްޓަކައި މަގުބައްތ ގެހއ.ދިއްދޫގަ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  އޮގަސްޓުމަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ދިއްދޫ އޮފ ހުން

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ  ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ
  މައްސަލަ.ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ބުނާ މަށްމަސައްކަތް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ނޫންކަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މަތ ން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ދިނުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ. ޕޮލިސ ގައި  ޕޮލިސ ގައި ބުނާގޮތުން އެންމެ

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ރަނގަޅު  ކޮމެޓ ގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެންމެ"..  ބުނަނ ،
 އެންމެމަތ ން ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށްއެހެންކަމުން " ކަނޑައަޅަން ވާނެކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް

މައްސަލައެއްނެތެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން  މާރކްސް ލިބުނު ނަމަވެސް އެފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުނުކުރުމަކުން 
ފަހަރު މުޢާމަލާތް ކުރުމުންވެސް މަސައްކަތާ  3ހަވާލުކުރުމަށް  މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކުންފުންޏާ މިމަސައްކަތް
ކޮމެޓ ން ނިންމާފައިވަނ ،  އައިސްފައިނުވާތ ، އެކަން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ އަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ހަވާލުވާން 

ހުށަހެޅި  އެކުންފުނިންގޮތަށް އެ ކޮމެޓ ން ނިންމ   . މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށެވެ އިސްވެ ދުންނެވުނު ކުންފުންޏާ
މިހާރު މި  ހިއްސާކޮށް އެ ކޮމެޓ ން އެ އަގަކ  އެކަށ ގެންވާ އަގެއްކަމަށް ނިންމުމުންނެވެ. އަގު ބަޖެޓް ކޮމެޓ އާ

. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ ގައި ހަވާލުކޮށް 2019ސެޕްޓެންބަރު  08 އެކުންފުންޏާމަސައްކަތް 
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008ނަންބަރު  އެހެންކަމުން މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވ1ާހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހިލައާއި ހިލަވެލި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  ކ.ގުޅ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ސިމެންތިއާއި 
 )އަށްޑިހަފަސްހާސް  85,165.17ގަނެފައިވެއެވެ. އަދި، މި ތަކެތ ގެ އަގަކ   އޯގަނައިޒޭޝަން )އެސް.ޓ .އޯ( އިން

އެޅުމަށާއި، ބަނދަރުގައި  .ގުޅ ގައި ސްޓޭޖެއްކ، ފަސްދޮޅަސް ފަސްރުފިޔާ ސަތާރަލާރި( އެވެ. އަދިއެއްސަތޭކަ 
ގަތުމަށް ކ.ގުޅ  ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުން  ބުޑުތަކެއް ހެދުމަށް، މަތ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި

ސްޓޭޖް  ޙާޢ ދަށް އަޅަމުން އައި، ވަގުތ  މިތަކެތި ގަނެފައިވަނ  ކޮންމެ އަހަރަކު އަޟް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި،
އިޢުލާނުނުކޮށް އެ ތަކެތި ގަނެފައިވަނ ،  ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް ދާއިމ  ސްޓޭޖެއް އެޅުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި

 ދުވަސްނަގާނެތ  އާއި އެހާ ކުރުމުއްދަތެއްގައި ތަކެތި ގެނެސްގެން ސްޓޭޖްގެ  އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ ތަކެތި ގެނައުމަށް

  ދ ފައިވެއެވެ. ކަތް ނުނިމޭނެތ ކަމަށް ކ.ގުޅ  ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު މަސައް

ޤަވާޢިދާއި  ކ.ގުޅ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމުގެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އަދި

ލަވެލި ހިލައާއި ހި އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ނޭނގި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ސިމެންތިއާއި
  މައްސަލަ.ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތަްއ  ނަމަވެސް، އެ ހާލަތަކ  މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްލިހާލަތުގައި
 ހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއްނޫންކަން ފާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މިތަކެތި ގަނެފައިވަނ  ސްޓޭޓް  ތަކެތި ގަނެފައިވަނ  މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި،
ކަމަށްވެފައި އަދި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވިނަމަވެސް، މި  ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން )އެސް.ޓ .އޯ( އިން

ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު މައްސަލައިގައި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008

 ނިންމ އެވެ.މަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައެއްކަ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

އޮގަސްޓުމަހު އިޢުލާންކޮށްފައިނުވާ  2019ހޯދުމަށް  ވ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ޕްރިންޓަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު
 އިޢުލާން ގައި ކަމަށާއި، އެ 2019ޖޫން  26ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ   ކަމަށާއި، އެ މަޤާމަށް މ ހަކު 

ރަނގަޅަށް ކަމަށްނުވާތ  )މަގާމުގެ ދާއިރާގެ  ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ  އެ އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ ދާއިރާ ހިމަނާފައިވަނ 
ފަރާތްތަކަށް ވަޒ ފާއަށް  ހިމަނާފައި އޮތުމުން ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ" ޓެކްނޮލޮޖ   އިންފޮރމޭޝަން" ގޮތުގައި

 ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ލިޔުމުގައި ދާކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެން 

އަންގައިގެން ކަމަށް ވ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ   ފާހަގަކޮށްފައިވޭ( އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
މުން، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެޑޔުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވެއެވެ. އެހެންކަ މަރުކަޒުންނާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް

 19އެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނ  ، އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ގައި އަލުން 2019ސެޕްޓަންބަރު  11
އެޑިޔުކޭޝަނުން މި  ގައި ކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  2019ސެޕްޓެންބަރު  18ގައި ކަމަށް  2019 ސެޕްޓެންބަރު

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓ ގައި 
ފަހުން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް މިހާތަނަށް  އިޢުލާނުންވެސް އެކަން އެނގެއެވެ.

ގޭކަށް ނެތަތ ، އެނ ނުވެއެވެ. އަދި މިހާރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކ  ކޮން ފަރާތެއްކަންވެސް ލިބިފައެއް
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 13/2008މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 2019ހޯދުމަށް  ޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ ޕްރިންޓަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ވ.އަތޮޅު ތަ 
ހަމަޖެއްސުމަށް  އޮގަސްޓުމަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު
ބަޔަކަށް ކަމަށް  ނިންމާފައިވަނިކޮށް، ފެލިދޫގެ ހުރިހާ ވަޒ ފާއެއް ދެމުންދަނ  ވަކި 

ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން  ރާތަށް ވަޒ ފާބުނެ ބަޔަކު ޝަކުވާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ފަ
 ނާ މައްސަލަ.ބު  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް
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ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމ  ކަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، " ހަމަޖައްސަވާފައިވަނ  ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ޞިއްޙ  މަރުކަޒުގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ " އޭނާ ހަމަޖައްސަވާފައިވަނ  މަޤާމަށްގެ މަޤާމަށެވެ. އެ " ހެލްތް ސަރވިސަސް 

ކަމަށް " ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ  115 ޤާނޫނުއަސާސ ގެ 
ވި ތާރ ޚުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތަށް ފޮނުއް ގެ 2019އޮގަސްޓު  07ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުން 

ނޑުހުޅުދޫއޭނާދެއްވި ޗިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ( ވަޒ ފ1ާ)2019/381ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކ  ގއ.ކަ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒ ފާގައި ހުރިއިރު

 )އެކެއް( އެއަރކޯން އޭނާގެ ގެއަށް ގެންގޮސް އެ ގޭގައި 1 އެއަރކޯންގެ ތެރެއިން )ތިނެއް( 3އެ ކޯޓަށް ފޮނުވި 

ވަނަ މާއްދާގެ  212ގެ  2011 ހަރުކޮށްފައިވާކަމަށް އިޢުތިރާފްވެގެން ޝަރުޢ  ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު
 6ވަނަ ނަންބަރާއި  2ވަނަ މާއްދާގެ  213ގަވާއިދުގެ  ވަނަ ނަންބަރާއި އެ 6ވަނަ ނަންބަރާއި  4)ނ( ގެ 

 ގައި  2019އޮގަސްޓު  29ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  93ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ގަވާއިދުގެ  ނަ ނަންބަރަށްވަ

ވަކިކޮށްފައިވާ މ ހެއްކަން  ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒ ފާއިން
ފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މި

މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ދަންނަވައި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި  އެހެންކަމުން މިކަންތައް
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 13/2008ނަންބަރު 

މި މަްއސަލަ  ޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،ފަދައިން ކޮރަޕް  ނަންބަރުގައިވާ
 އެވެ.ނިންމ 

 ފަރާތަކ   ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ހެލްތު ޕޯސްޓުގެ މެނޭޖަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 
ނޑުހުޅުދޫ ކޯޓުގައި ވަޒ ފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ކޯޓަށް ފޮނުވި  ކަ

އޭނާގެ ގޭގައި ހަރުކުރި މައްސަލައެއްގައި  ވަގަށްނަގައިގެން އެއަރކަންޑިޝަނަރެއް
 .މ ހެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ

643 

 04ހޯދުމަށް ރ ޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން  ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ފަޔަރ ސަރވިސަސްއަށް ފަޔަރ އޮފިސަރެއް
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  448-ASS/1/2019/65(IUL)ނަންބަރު  ގައި ކޮށްފައިވާ 2019ސެޕްޓެންބަރު 

ހޯދުމަށް  ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ފަޔަރސަރވިސަސްއަށް ފަޔަރ އޮފިސަރެއް
ޝަރުޠުތައް  އިވާ އިޢުލާނުގައި އެ މަޤާމުގެރ ޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން ކޮށްފަ 
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ފަޔަރ އޮފިސަރުން  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ރ ޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކަށް 2018ޝަރުޠުތަކާ  އެ މަޤާމުގެ
އެއްވެސް އިޢުލާންތަކުގައިވާ އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކާ  ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

 މަޤާމުގެ ދާއިރާތަކާއި ތަޢުލ މ  ރޮނގުތަކަށް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަދަލު  ތަފާތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް،

ކުޅުދުއްފުށ  އެއަރޕޯޓަށް ފަޔަރ  ގެނެސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ބަދަލު އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނެސްފައިވަނ 
 އިޢުލާނުގައެވެ. އޭގެފަހުން ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ފަޔަރ ކޮށްފައިވާ ގައި 2019ޖުލައި  24އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 

އެއަރޕޯޓަށް ފަޔަރ  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައާއި ފުވައްމުލަކު 2019އޮގަސްޓު  25ހޯދުމަށް  އޮފިސަރެއް
އިޢުލާނުގައާއި ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ފަޔަރ  ގައި ކޮށްފައިވާ 2019ސެޕްޓެންބަރު  04އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 

ގައި ކޮށްފައިވާ ކުރިން ބުނެވުނު އިޢުލާނުގައިވެސް މަޤާމުގެ  2019 ސެޕްޓެންބަރު 04ސަރެއް ހޯދުމަށް އޮފި
 24އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް  ތަޢުލ މ  ރޮނގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  ކުޅުދުއްފުށ  އެއަރޕޯޓަށް ފަޔަރ ދާއިރާތަކާއި

ންކަމުން، އެ ބަދަލަކ  ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ފަޔަރ އެހެ ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތަށެވެ. 2019ޖުލައި 
ބެލެވެން  ވަކި މ ހަކަށް ކުރިމަތިލެވޭގޮތް ހަމަޖައްސަންވެގެން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއްކަމަށް އޮފިސަރުގެ ވަޒ ފާއަށް

ނޫނު( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާ -އެންޓި) 13/2008އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ   އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް  ދަށްކޮށް ވަކި މ ހަކަށް އެ ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް
  މައްސަލަ.ބުނާ

ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަްށ  ހދ.ކުރިނބ ން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ދެވަނަފަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ
 ކޮށްފައިވަނ  ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ކޮމިޓ ގެ ދެމ ހުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްޕޮއިންޓް 

އެކުލަވާލާފައިނުވާ ކަމަށް  ކަމަށާއި ފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޓ އެއް
ލުކޮށް ދެވަނަ އިުޢލާނެއް ކުރިަނމަވެސް އިޢުާލން ބާޠި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާުތން ުބނެަފއިވާއިރު، ފުރަތަމަ

 ެފނެއެވެ. އެކުލަވާލުމާިއ ނުލުމަކ  ކައުންސިލަްށ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެއްކަމަށް އެ ކޮމިޓ  އަލުން 
ށް ގޯތި ލިބޭވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިިބފައިާވ ކަ ގޯއްޗަށް އެދުނު މ ހުންގެ ތެރެއިން އެ ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަ

ކޮށްފައިވާ  މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން  08ގޯތި ދޫކުރުމަށް މ ގެ  30ހދ.ކުރިނބ ން 
އިވެލުއޭޓް  އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް 

  މައްސަލަ.ކުރުމުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކަމަށާިއ  ނާގެ އަންހެނުންނަށް ބިމެއް އޮންނަކަމަށް ޯކޓް މަރުޙަލާއިން ނިންމާފައިވާއޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް
ޕޮއިންޓް ދިނުމުެގ އުސޫލުގައި  ދެމަފިރިންކުރެ މ ހަކަށް ބިމެްއ އޮންނަނަމަ ޕޮއިންޓް ުއނިާވނެކަމަށް

ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ގޮތަްށ ބުނެފައިވިޔަސް، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި އެ ކަ
 ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، އަނބިމ ހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމ ހާއަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން  ބަޔާންކޮށްފައެއް

ތެރޭގައި ހިމެޭނ  އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ލިބިފައި ެނތުމަކ  ގޯތި ިލބުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ  600
ޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާކަން ކޯޓުްނ އާދަމަށް ގޯއް  އަންހެނުން ރައުދާއޭނާގެކަމެކެވެ. މިގޮތުން 

ފޯމް  ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާތ  އޭނާގެ އޭނާ ކަުއްނސިލަށް އެނގިފައިވުމާއެކު  ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކުން
ކައުންސިލްގެ ރައ ސް ގޯއްޗަށް  ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރިނބ  ކައުންސިލުން އަންގާފައިވެއެވެ.

 ހިމެނިފައިވަނ ، ޝަރުޠު ަހމަވެގެންކަން ލިިބފައިވާ ލިޔުްނތަކުން ލިސްޓުގަިއ  އެދިފައިވާ މ ހުންގެ

ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިާވކަން  އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މަްއސަލާގައި އަދި މިހައިތަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުގެ -)އެންޓި 13/2008ަނންބަރު  އެނގެންނެތުމާއެކު، މިމައްސަލަައކ ، ޤާނޫނު

( ވަނަ ނަްނބަުރގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25( ގެ ޤާނޫނު
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ަތޢުލ މ  އެކަކުގެ ތެރެއިން  ދެމ ހުންގެވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  މި މައްސަލާގެ ލިޔުންތަކަށް ަބލާއިރު، 
، ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލްެގ ެދވަނަ މ ހާއަކ އެނގެއެވެ.  ންފެންވަރަކ  ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލްގެ ފެންވަރުކަ

ަރސްމ  ލިޔުމެއް ނެތެވެ. މި ދެމ ހުން ހުށަހެޅި ދެމ ހުންގެ ސ ވ ގައި  ފެންވަރުގެ މ ހެއްކަން އެނގޭ
ބަާލއިރު،  ފެންވަރަކ  ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލްކަމަށް އޮވެއެވެ. ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝ ަޓށް ތަޢުލ މ 

ބަލައި މާރކްސް ދ ފައިެވއެވެ.  ރަތަމަ ޑިްގރ ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިފައިވާަކމަށްދެމ ހުންނަށްވެސް ފު
ފެްނނާކަްށ ނެތެވެ. މިހެން މިކަން ޮއތްަނމަވެސް  ނަމަވެސް އެފަދަ ސެޓްފިކެޓެއް ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން

ހޯދުމަށް  ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ފަޔަރސަރވިސަސްއަށް ފަޔަރ އޮފިސަރެއް
ފުރިހަމަނުވާ  ރ ޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠުތައް

  މައްސަލަ.ފަރާތެއް އެ ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު  1ފައިޓިންގ ގެ ދާއިރާގައި  މި ދެމ ހުންނަކ ވެސް ފަޔަރ

ފެްނަނންނެްތ  ދެމ ހުން ކަމަށްވުމުން ިމ މަާޤމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެއެވެ. އަދި އިސްވެ ދެންނެވި
މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެިވފައެއް  ސެޓްފިކެޓަށް މާރކްސް ދިނުން ފިޔަވައި މާރކްސް ދިނުމުގައި އެހެން

ަނތ ޖާއަށް  މާރކްސް އުނިކުރިނަމަވެސް މިހާރު އޮތްއެހެންކަމުން އެ ސެްޓފިކެޓަށް ދ ފައިވާ  ނުވެއެވެ.
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުެގ -އެންޓި) 13/2008ބަދަލެއް ނާންާނނެތ ، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ނަްނބަުރގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމައްސަލައެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މ އެވެ.ކަމަށް ކަ

ގެންގޮސްފައިވަނ ، އެ ރަށު މަސްޖިދުއްރިޔާޒް ހުރި  ގއ.މާމެންދޫ ހިނަވާގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ނުތަޅާ ބައެއް ބަދަލުތައް ެގެނސްގެން ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ  ތަނުގައި އެ އިމާރާތް އެއްކޮށް 

  ދުވަހު މުސާރައަށް މ ހުން ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލު ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން މަސައްކަތަށް

އޭޕްރ ލް  25ކުރުމަށް  ބޭނުންކޮށްެގން ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވ އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އެކަން
އަދި،  ަބއްދަލުވުމުން ނިންމައިގެްނނެވެ. ވަނަ 88ގައި ބޭއްވުނު ގއ.މާެމންދޫ ކައުންސިލުގެ  2019

މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިބޭ އަުގތަކަކ   ކުރުމުންވެސް އެ  ހިނަވާގެ އެޅުމަށް ދެފަހަރުމަތ ން އިޢުލާނު
މާއްދާގެ  10.31ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު  ފެންނާތ ، އެ މަސައްކަތް އެކަށ ގެންނުވާ ބޮޑު އަގުތަކެއްކަމަށް

މަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތެއް ނުވަަތ  ވަނަ ނަްނބަރު ގައިވާގޮތުގެ މަތ ން އެ 2)ށ(ގެ 
 ދައްކައިގެން އެކަށ ގެންވާ އަގެއްގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުމާމެދު މި   ވާހަކަފަރާތްތަކަކާ

، ގެޒެޓްކުރުމަށާއި ާލނުއިޢު ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔަކަށް އެދުމުން، ކުރިންކުރި އިޢުލާނު ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވާތ ،

 ައގުތައް  ނުވަތަ ނާޅާނަމަހުށަ ހިސާބު ައންދާސ  ފަރާތުން 3 ިއޢުލާނުުކރުމުން ފަހަރަށް ދެވަނަ އަދި
ނަ ވަ( 2) ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 10.31 ގަވާއިދުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެ އެކަށ ގެންނުވާނަމަ

ކޮރަޕްޝަނަށް  ގއ.މާމެންދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި
  މައްސަލަ.މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ

647 



 

653 
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އަދި  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ފެންނަކަމަށް ަލފާދ ފައިވެއެވެ. ނަންބަރުގައި
ޝާއިޢުކުރުމުްނވެސް  ަފހަރަށް އިޢުލާނުޮކށް ގެޒެޓްގައިގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލުން ތިންވަނަ 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ބޮޑުކަމުން، ެއ  ކުރިމަތިލާފައިވަނ  އެއް ފަރާތުންކަމަށްވާތ  އާއި އަދި އެ
 މުސާރައަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަުށންނެވެ. މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ  ދުވަހު

ހަރުކުރުމާއި، މުށިޖެުހން ކަމަްށ  މިހާރު އެ މަސައްކަތުގައި ނުނިމިހުރ  ހަމައެަކނި ލައިްޓތައް، އަދި
ދ ފައިވެއެވެ. އަދި، އެމަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް ފައިސާ  ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ   މަސައްކަތައްޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކަށް ބަލާއިރު، ިމހާތަަންށ އެ  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ
ކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ.  )ފަންސާސް ެދހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަެށއް( ރުފިޔާ 52,578.88

ހެދުމުންވެސް އެ މަސައްކަތުގެ އަގު، މި މަސައްކަތަްށ  އެހެންކަމުން، ލައިޓްތައް ހަރުކޮށް، މުށިޖަހާ
އަދި މި  މެންދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވެއެވެ.ބޮޑު ނުާވނެކަމަށް ގއ.މާ ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ

  ބޭބެކަމަށް ގެކައުންސިލުގެ ރައ ސް  މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ހިނަވާގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނ 

ކަމަށާއި އަދި މި  ބުނިނަމަވެސް، އެފަރާތުން ިހަނވާގެ މަސައްކަތްކުރަނ  އެއްވެސް އުޖޫރައަކާ ނުލާ
ލިބެުމންދާކަމަށް ގއ.މާމެންޫދ ކައުްނސިލުން   އެހެްނ ފަާރތްތަކުގެ އެއްބާރުުލންވެސްމަސައްކަތަށް ރަށުގެ

-)އެންޓި 13/2008އެހެްނކަމުން، މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވެއެވެ.
 ަފދައިން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން

ނޑައަޅައި،  މ އެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސްކޫލުެގ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި ދިނުމަްށ  ޗެކްކޮށް ބެލިއިރު، މާފަރު މި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް
ްށ އެއް ކުންފުންޏަފަރާތްަތކަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ން މާރކްސް ދިންއިރު،  އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި

ކެިތ އެެހން ފަރާތަކަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ާކޯބތަ މާރކްސް ދ ފައިވަނ ، ރަނގަޅަށް ނޫންކަމާއި އެގޮުތން 80

 2019ހޯދުމަށް  ނ.މާފަރު ސްކޫލުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  އޮގަސްޓުމަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި

ފަރާތަކަށް އެ  ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތް ނޫން އެހެން
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ޞައްޙަ  ން ހުށަހެޅުމުްނ އެފަރާތުގެ އަންދާސ ހިސާބު އެކުންފުނިހުއްދައެއް  އުފައްދާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ
ން ހުށަހަހެޅި އެކުންފުނިކަމަށް ބަލައިގެން މާރކްްސ ދ ފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް 

އްވެސް މާރކްސްއެއް ނުވުމާއެުކ އެފަރާތަށް އެ އަންދާސ ހިސާބަކ  ޞައްޙަ އަންދާސ ހިސާބެއްކަމަށް
އަންދާސ  ހިސާބެކެވެ. އެ އަންދާސ ހިސާބު ނުހިަމނައި  ލިބޭކަށްނުޖެއެވެ. އަދި އެއ  ބާޠިލު

އެހެންކަމުން މާފަރު ްސކޫލުގެ   ށެވެ.އެހެން ފަރާތަކަ އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބެނ   އިވެލުއޭޓުކުރުމުން
ޢަމަލެއް ހިނގާފައި އޮތްކަްނ އެނގެްނ  ޝަނުގެހަވާލުކުރިކުރުމުގައި ކޮރަޕް އެފަރާތާ ޕްރޮގްރާމް ނާސްތާ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 13/2008ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެވެ. ނިންމ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

  މައްސަލަ.ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާމަސައްކަތް 

ތަކެތިިދނުމުން ހިލޭސާަބހަށް މަސައްކަްތކުރާ  ކުނަހަންދޫ ނެުރބައްތި ެޖހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންއުޅުނ 
 މެދުވެރިކޮށްަކމާއި ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެކަންކުރަން އުޅުމުން ބަޔަކު ުނރުހުން ޒުވާނުންގެ ބަޔަކު

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ   އެކަންކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމާއި މިހާރު އެކަންފާޅުކުރުމުން އެގޮތަށް 
އިޢުލާންވެސް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން،  އިޢުލާނުކޮށްގެން ބަޔަކު ހޯދައިގެންކަމާއި އެގޮތުން

، ޤާނޫުނ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު މިކަމުގައި އަދި މިހައިތަނަށް
 (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 13/2008 ނަންބަރު

ނޑައަޅައި،  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަިއން ޮކރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމ 

މަސައްކަތް  ނެރުބައްތ ގެ ބުޑު އެޅުމުގެލ.ކުނަހަންދޫ ނެރު ބައްތި ޖެހުމަށްޓައި 
ބަޔަކާ  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ކުނަހަންދޫ

   މައްސަލަ.ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
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ގަިއކަމާއި  11ޖޫން  2019އިޢުލާންޮކްށފައިވަނ   ހިމަންދޫ ޕްރ ސްކޫލަށް ޓ ޗަރަކު ހޯދުމަށް އެންމެފަުހން
 ފަރާތުންކަމާއި އޭގެތެރެއިން ަވޒ ފާ  2ވަޒ ާފއަށް ކުރިމަތިލައިފައިވަނ   ލާނާގުޅިގެން އެމި އިޢު

އިޢުލާނު  އަހަރު  03އއ.ހިމަންދޫ ޕްރ ސްކޫލަށް ޓ ޗަރަކު ހޯދުމަށް ފާއިތުވި 
 ކި ފަހަރުވެސް އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި ވަ  03ކުރުމުން އެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަކ  ކައުންސިލްގެ ާނއިުބ އޭނާ ށްަކމާއިފަރާތަހަމަޖައްސާފައިވަނ  އެންމެ މަިތން ޕޮއިންޓް ިލބުނު 
ްނ  މ ހުންކައެހެން ތިންދަރިއެއްކަމާއި އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ތިބ   ރައ ސްގެ އެއްބަފާ ބޭބެގެ

ހުށަހެޅި ލިޔުްނތަކަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ކުދިކުދި  އެނގެއެވެ. ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި ދެފަރާތުން
 ނަތ ޖާއަށް ބަދަލުއަްނނަވަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އަދި ޝަކުވާ  މައްސަލަތަކެއް ހުރިނަމަވެސް

ނާއިބުރައ ސްގެ އަންހެނުންނަށް ޫނންކަމާއި އަިދ ހުށަހެޅިފަރާތުން ުބނެފައިވާގޮތަްށ ވަޒ ފާ ލިބިފައިވަނ  
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން ުބނެފައިވާ އެކަކުވެސް ނުހިމެނޭކަްނ  އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައިގައިވެސް

 25 ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނު( ގެ-)ެއންޓި 13/2008އެހެންކަމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެނގެއެވެ.
އެކުލެވިގެންނުާވ   ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ   އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތަކަށް މަންފާވާނެހެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް
  މައްސަލަ.ބުނާ

ވަޒ ފާ ައދާކުރި  ފަރާތްހަމަަޖއްސާފައިވާ  ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާެގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް
ހުށަހެޅި  ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމާ ނުގުޅޭކަމަށް މައްސަލަދ ފައިވާ ވަޒ ފާތަކުގެ ތެރެއިން  މުއްދަތުތަކަށް މާކްސް

ވަޒ ފާއާއި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފަރާތުން ބުެނފައިވާ ލ.އަތޮޅުއޮފ ހުގެ ވޯކ ޓޯކ  އޮޕަރޭޓަރުގެ
އުޅުނު މުއްދަތުތަކަށް ދ ފައިވާ ާމކްސް އުނިކުރިނަމަވެސް އެ މަޤާމަްށ  ރިސަރޗް އޮފިސަރުގެ ވަޒ ފާގައި

 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ޮކރަޕްޝަން-)އެންޓި 13/2008ކަމަށްވާތ ، ާޤނޫނު ނަންބަރު އޭނާ  ހޮވެނ 
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި،  އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހޮވުމުގައި  ދާރާގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކުލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އި 
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 

   މައްސަލަ.ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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ތިން ަފންިގފިލާގައި  7،6،5ބިލްޑިންގގެ  މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނ ގެ ސ .އެސް.ސ 
ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2019ޖުލައި  22ހޯދުމަށް  ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭެނ ފަރާތެއް

 ބ .އޯ.ިކޔު އެމެންޑްކޮށް ޕްރ ބިޑް މ ޓިންގއަށް ހާޒިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  ބިޑްތައް ހުށަހެޅިފަހުްނ،

ތިން  7،6،5 އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނ ގެ ސ .އެސް.ސ  ބިލްޑިންގގެމާލޭ ވޯޓަރ 
ގައި  2019ފަންގިފިލާގައި ފާޓްޝަން ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޖުލައި 

ތެރެއިން  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.  މުއްދަތު އަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ 2019އޮގަސްޓު  19އަލުން ބ އޯކިޔު މެއިލްކޮށް 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެމެންޑްކޮށްފަިއ  6ނަމަވެސް، އެ  ފަރާތަކުން ބިޑްހުށަހަޅާފައިވ  6އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 ަދށުްނ ބިޑް ހުށަހަޅާފައިަވނ  ިތްނ ފަރާތަކުން ކަމަށާިއ، އަދި، ކުރ ގެ ފޮނުވާފައިވާ ބ އޯކިޔުގެ

އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  އެމެންްޑކުރި  ތްތަކުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްނުކޮްށ،ބ .އޯ.ކިއުއަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާ
ުހށަހެިޅ ފަރާތުގެ ބިޑެވެ. އެ ިތން ފަރާުތގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު  ބ .އޯ.ކިއުއަށް ބިޑު ުހށަހެޅި ތިން 

 އަގަްށވުރެ އެސްޓިމޭޓް ކޮށްފައިވާ ން ުހށަހަޅާފައިވާ އަަގކ  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސ  އިން ކުންފުނި
ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަތް ރުފިޔާ ފަންސާވ ސް ލާރި(  )ތިން މިލިއަން ސާޅ ސްހަތްހާސް 3,047,677.25

 )އަށާވ ސް( ދުވަހުގެ މުއްތަދެއް 28މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  ކުޑަ އަގެއް ކަމަށާއި އަދި 

ިރޕޯޓްގައި  ންހުށަހަޅާފައިވ ނަމަވެސް، އެއ  އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށް އިވެލުއޭޝަ
  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

)ފަސްދޮޅަސް(  60މުއްދަތަކ   އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސ އިން މި މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކޮްށފައިވާ
ގައި މާރކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސ ލްގައި  2އެޕެންޑިކްސް  ދުވަހެވެ. އަދި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓްގެ

 އާ ދެމެދުގެ 9-0ދި އަންރިއަލިސްޓިކް ޑިއުރޭޝަންއަށް ލިބޭނ  ޕްރައިސް އަ  އަންރިއަލިސްޓިކް

އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެ މަތ ްނ  މާރކްސްއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ބިޑްަތއް
ށެވެ. އަދި، މި މަސައްކަްތ ކުންފުންޏައަގު ުހށަހެޅި  މާރކްސް ލިބިފައިވަނ  ދެވަނަައށް އެންމެ ކުޑަ

 63ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާަފއިވާ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނެްސ  އެކުންފުންޏާ ކުރުމަށް

އެހެންކަމުްނ، މި  އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް)
 7،6،5ސް.ސ  ބިލްޑިންގގެ ކޮމްޕެނ ގެ ސ .އެ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް 

ގައި ކޮށްފައިާވ ިއޢުލާާނ  2019ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ުޖލައި  ތިން ފަންިގފިލާގައި ާފޓްޝަން

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ޑު އަގެއްވަނައަށް އެންމެ ބޮ 04މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  
  މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނައަށް އެންެމ  04އެކަމަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ   ގުޅިގެން

ކ  ކުންފުންޏަކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ  ިބޑް ، ކަމަށް ބުނެފައިވ ނަމަވެސްބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
ކުޑަ އަގު ހުށަެހޅި ފަރާތެވެ. އަދި، އިވެލުއޭަޝންއިްނ  އެމެންޑްކުރި ބ .އޯ.ކިއުއަށް ދެވަނައަށް އެންމެ

 ލިބުުނ ފަރާތެވެ. އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެންމެ މަތ ން މާރކްސް

ކޮމިޝަނުގެ ާޤނޫނު(  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 13/2008ލެވިގެންވާކަމަށް ނުބެލެޭވތ ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު އެކު
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ަވނަ ނަްނބަރުަގއިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައި،  އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ުނވާތ  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަްށ  މިކަމަކ  މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކަށް
ންނަވައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަ ނުވަތަ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއަށް

ވަަނ  25ޤާނޫުނ( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 13/2008މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 
ޮކރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިެގންނުވާ  ( ަވަނ ނަންބަރުގައިވާ ަފދައިނ1ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެޑިއުކޭޝަނުން  ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ސިވިލްސަރވިސް ގެ ޤަވާޢިދާ
ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް  ހަދާފައިވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ސްކޫލުތަކުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި

ފައިސާ ލިބޭކަމަށާއި  އިތުރުގަޑ ގައި މަސައްކަތް ނުކުރިނަމަވެސް އިތުރުގަޑ ގެ
ޑި އިތުރުގަ ނަމަވެސް ސްކޫލުތަކުގެ ދަށް ފަންތ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

  މައްސަލަ.ލިމިޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 

653 

އުތުރުތިލަފަުޅގެ މައްސަލައަކ  މި ކޮމިޝަނުން ބެލި  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން
ބެހޭގޮުތން މި މައްސަލައިެގ  ގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ސިވެކް ކުންފުންޏާއެއްމައްސަލަ

ތަފުސ ުލ ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ކަންތައްތަކުގެޝަކުވާގައި 
 އޮޑިޓްކޮށްގެން ކަމަށްވާތ ، އެ ކުންފުނި އޮޑިޓްކޮށްދެއްވުމަށް އޮޑިޓް އެކަންތައްތައް ބެލޭނ  އެ ކުންފުނި

ލްޖުމްޫހރިއްޔާގެ ރައ ސު ޖެނެރަލްއަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުން އެންގެވުމަްށ ފެންނަކަމަށް
 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 13/2008މިމައްސަލައަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވައި އޮފ ހުގައި 

ސިވެކް  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް )އެމް.އެން.ޑ .އެފް.( އިން
ހަދައި  ކުންފުނ ގެ ކޭޝްފްލޯއިން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައި ބޭނުން އަގެއްގައި ބިލު

ކަމަށާއި، ކުންފުނ ގެ  ތަކެތި ނަގައި މާލ ފައިދާތަކެއް ފިހާރަތަކާ ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ
ވެލްފެއަރއަށް ކުންފުނި  ވާގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ސިފައިންގެފައިސާއަށް 

އުތުރުތިލަފަޅުގެ ނަމުގައި ކުންފުނ ގެ  އުފެދުނުފަހުން ކުރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި،
 .މައްސަލަ ކޭޝްފްލޯ ދިޔައ  ހުސްކުރަމުން ކަމަށް ބުނާ
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ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެްއ  ( ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.ލަ ނިންމ މައްސަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ލިމިެޓޑް)ސްޓެލްކޯ( އިން ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނ 
ކިލޯ ވޯޓްގެ  1600ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ުބނެފައިވާިއރު، ސްޓެލްކޯއިން  ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް ގަތުމަށް 05
އަމަލުކުރާ  ޖަނަރޭޓަރ ގަތުމަށް ިންނމާފައިވަނ  އެ ކުންފުނ ގެ މުަދލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި 05

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، ސްެޓލްކޯގެ  ެޓރެޓެޖ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތ ްނކަންކުންފުނ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސް
ވަނަ މާއްާދގައި  2.15.4ކުންފުނ ގެ ސްޓްރެޓެޖ އާިއ ގަވާއިދުގެ  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަްށ ޢަމަުލކުރާ

 ރާތުންމުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ސ ދާ ތަކެތި އުފެއްދި ފަރާތް ނުވަތަ އެފަ ބަޔާންކުރާގޮތުން

ފައިދާހުރިގޮތް ކަމަށްވާނަމަ އެގޮްތ  އައްޔަންކޮށްފައިވާ އެޖެންޓަކުން މުދާ ހޯދުމަކ  ކުންފުންޏަށް އެންމެ
ިލބިގެންވާކަމަށާއި ައދި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނ  މުދާ ނުވަަތ  ޚިޔާރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮކިއުމަންޓަށް

 އި، ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުންދާއިރާގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށާ ޚިދުމަތަށް އެދޭ

ނޑައެޅިގެން އެއ  ޞައްޙަ ފަރާތެއްކަން ޔަގ ންވާނަމަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހޯދޭ އަގު އ މެއިްލ، ފެްކސް،  ކަ
އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެގޮުތން،  ނުވަތަ ބަްނދުކުރެވިފައިވާ ސިޓ އުރާގައި ހޯދިދާނެކަމަށް

ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން މާލޭެގ ޕ ކް   ޕްރޮޖެކްޓްސްއެ ކުންފުނ ގެ
 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް ގަތުަމށް ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޓެންޑަރ ފޯމުން 5ގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް  2020 ހޭންޑްލިންގ

ފިނޭންސް ޑިރެކްޓަރއާއި  ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި މި ފޯމުގައި މެނޭޖިންގ
މ ގެއިތުރުން، ސްޓެލްކޯއިން  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރ އެޕްރޫވަލް ދ ފައިވާކަން

ޓެކްިނކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވެގެްނ  ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިާވ ކުްނފުނިތަކުގެ ތެރެއިން 
ކ  ޖެނެރޭޓަރ އެއް ކުންފުންޏަ ކަމަށްވާއިރު، މި ދެކުންފުނ ގެ ތެރެއިންނ  ދެކުންފުނި އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަ

ޖަނަރޭޓަރު  05ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުން، ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި 
  މައްސަލަ.ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަިދ  ކުންފުންޏެއްކަްނ އެ ކުންފުނ ގެ ެވބްސައިޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތުން ެއނގޭކަމަށާއި، ސެޓް އުފައްދާ
 އިންކްގެ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރކަމަށް އެ ކުންފުނ ގެ ެވބްސައިޓްގައި  ކ  ކަމިންސްދެވަނަ ކުންފުންޏަ

ކުންފުންޏެއްކަން ެއ  ކުންފުންޏަކ  ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް އުފައްދާ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު, ކަމިންސް އިންކް
އަިދ، މި ދެ ކުންފުނ ގެ ތެރެއިން ކުޑައަގު  ކުންފުނ ގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ މަުޢލޫމާތުން އެނގޭކަމަށާއި،

ގަިއ  2019ޑިސެމްބަރ  05ސްޓެލްކޯގެ ބޯޑުން   މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްކުންފުންޏާހުށަހެޅި 
ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް ގަނެފައިވަނ  އެ ކުްނުފނ ގެ  05ިއޢުލާންނުކޮށް  ތ  ސްޓެލްކޯިއންނިންމާފައިވާ
 ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޕޮލިސ އާ ޚިލާފަށްކަމަށްނުވާތ ، ޤާނޫނު ަނންަބރު  ޕްރޮކިއުމަންޓް

ފަދައިން މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މަްއސަލަ  އަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މ އެވެ.ނިން

އިންޖ ުނގޭގެ ފާރެއް ވައްޓާލައި ފައުންޑޭޝަްނ  އިންޖ ނެއް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައިނ.މިލަދޫ އިންޖ ނުގޭގައި 
ފަރާތުން އަގު ހޯދައިފައި ވ ނަމަވެސް އެމަސައްކަތް އެއިން  3އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނ ، ތަނުގެ މުވައްޒަފުން  އެއްވެސްފަރާތަކާ

ދ ފައިނުވާކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝނުްނ  ކޮށްެގންކަމާއި އެމަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްވެސް އުޖޫރައެއްބޭނުން
އެމަސައްކަތް ކުރުވުމަކ ، އަދި އިތުރު އުޖޫރައަކާނުލައި  އަންގާފައިވާތ އާއި، މުވައްޒަފުްނލައްވައި

ެނތުމާއެކު، ޤާޫނުނ  މަށް ބެލެެވންމުވައްޒަފުންލައްވައި ކުރުވުމަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަ އެމަސައްކަތް
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކަ

އިންޖ ނުގޭގެ ފާރު ތަޅާލައި  ނ.މިލަދޫ އިންޖ ނުގޭގައި އިންޖ ނެއް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
ފަރާތަކުން  03ހޯދުމަށް  ފައުންޑޭޝަނެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު
މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް،  ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު މ ގެތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކާ 

ނާ ކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ބު މުވައްޒަފުން ލައްވައި އެ މަސައްކަތް އިންޖ ނުގޭގެ 
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކޯޓޭޝަންތަްއ، އެ ކައުންސިލަްށ  ްނ ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވިޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނި
ކޯޓޭޝަންތަކުގައިވާ ޓޯނަރ ކާރޓްރިޖްތައް އެ ކައުންސިލަށް  ލިބިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ

 އެއ  އެ ކޯޭޓޝަންގައިހުރި ކާރޓްރިޖްއަކ  އެ ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރާ ާބވަތުގެ ނުވާކަމަށާއިގަނެފައި

ހުަށހަޅާ ކޮންެމ  ކާރޓްރިޖް އަކަށް ނުވާތ ކަމަްށ ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި
އް ނޫންކަމާއި ކުރަންޖެހޭ ކަމެ ކޯޓޭޝަނެއްގައިވާ ތަކެތި ގަުތމަކ ، ކޯޓޭޝަން ލިބޭ ފަރާތުން

ކޯޓޭޝަނެއްގައިވާ ތަކެއްޗަކ  އެތަނަކަށް ބޭނުންާވ އަދި  ތަކެތިގަތުމުގައި ބަލަންެޖހޭނ ، އެ
ތަކަށް  އަގުގެ ގޮުތންބަލާއިރު، އެކަށ ގެންވާ ނުވަތަ ލިބިފައިހުްނނަ އެހެން ކޯޓޭޝަން  ރިކުއަރމެންޓަށް ފެތޭ

ން ލ.އަތޮޅު ކައުްނސިލަްށ އެކުންފުނިމުން، ބަލާއިރު އަގުހެޔޮ ކޯޓޭޝަނެއްަގއި ހުންނަ ތަކެތިކަަމށްވު
އެކައުންސިލަށް ނުގަތުމަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބަލާނެ  ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަންގައިވާ ކާރޓްރިޖްތައް

 25 ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި 2008/13ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ހަމައެއް
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެްއ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން  ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޓޯނަރ ކާޓްރިޖް ސަޕްލައި
  މައްސަލަ.އެ މަސައްކަތް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ ހުށަހެޅިނަމަވެސް 
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ބޭނުންވެގެން އަންދާސ ހިސާބު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި  އދ.އަތޮޅު ތަޢުލ  މަރުކަޒަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް
 ހިެމޭނކަން ފަރާތްހުށަހެޅި ކަމާއި އޭގެ ތެރޭގައި މި ޝަކުވާހުށަހެޅި  ފަރާތަކުން އަގު  6ފުރުސަތުގައި 

/  5ބ ލަންފޮތުގެ ޞ  ތ އާއި، ސައުންޑް ސިސްޓަމްގެ އަގު ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާފާހަގަކުރެވޭ
އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތަކެއް މަދު  ގައި، ބ ލަން ހުަށހަޅާއިރު ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 16.1

 ގައި ބ ލަން 16.1.1ން ިޑސްކޮލިފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިާވތ އާއި، އެގޮތު ނުވަތަ ނެްތނަމަ އެ ބ ލަމެއް

ްނ އެފަާރތުުބނެފައިވާތ އާއި، ނަމަވެސް  ހުށަހަޅަންވާނ  ފުރިހަމަޮކށްފައިވާ ބ ލަން ުހށަހަޅާ ފޯމުގައި ކަމަށް 
ކުންފުނ ގެ ޕްރޮަފއިލާއި  ހުށަހަޅާފައިުނވާތ ާއއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ބ ލަން ފޯމެއް

ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  އދ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް
 އޮޅުންއަރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގައި ކޮށްފައިވާ 2019ސެޕްޓެންބަރ  10ހޯދުމަށް 

  މައްސަލަ.ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރަޖިސްޓްރ އާއި ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް  ރަޖިސްޓްރ އާއި ޖ .އެސް.ޓ ކޯޓޭޝަނަކާއި ކުންފުނ ގެ 
 ބިޑެއް ހުށަހެޅިކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، އެ ކުންފުނިްނ އެފަރާތުންރިޕޯޓްކަމަށްވާތ އާއި، އެހެންކަމުްނ 

ިއ އޮތް ތައްޔާރުކޮށްފަ ލިޔުންތައް ުނހިމަނައި ައންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަާރތްތަކުގެ ލިސްޓު ހުށަހެޅި
ހޯދައިދިނުަމށް ކޮްށފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލެވެްނ ނެުތމާއެުކ  އޮތުމަކ  ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް

ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ހުށަހެޅިފަރާތަށް ޖަވާުބދ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝަކުވާ
ފަދައިން މި މައްަސލައަކ   ( ވަނަ ަންނބަރުގައިވ1ާަވނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

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

ގޯތި ހިމެނޭ ޗާަޓށް ުފރަތަމަ  50ވަނައަހަރު ދޫކުރުމަށް ނިްނމި  2015އައްޑޫ ސިޓ ގެ ހުޅުދޫން 
ގެ ކަމަށް  8ކޮށްޓެއްގައިވެސް ހުްނނަންޖެހޭނ  ގިނަވެެގން  ބަދަލުގެންަނށް ޖެހުނ ، ގޯތިހިެމނޭ ކޮންމެ

 ލަާފދެއްވާފައިވާތ ކަމާއި، ދެވަނަ ަފހަރު ބަދަލުގެންަނންޖެހުނ ، އިސްވެ މިނިސްޓްރ ންހައުސިންގ 

ލައިނުގައި ހިމެނޭ ގެތައް  ގެ ހިމެނޭގޮތަށް ޗާޓުކުރެހި އިރު، އެންމެފަހަތު 8ދެންނެވިގޮތަށް ކޮށްޓެއްގައި 
ނޑުދޮށާ ކައިރިކަމަށް ގޯއްޗަށް ހޮވުނު ފަރާތުން ވަނަ ފަހަރު ަޝކުވާކުރުމުންކަމާއި ތިން ގޮ

ލިުބނު ފަާރތްތަކުން ލޮކޭަޝން ަބދަލުކޮށްދިުނމަްށ  47އާއި  35 ބަދަލުގެންަނންޖެހުނ  ގުރުައތު ަނންބަރު
ނުކުރެވި އޮތ ، އޭނާއާ   ގޯތި ހަވާލުފަރާތާލިޔުންތަކުން އެނޭގތ އާއި، މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  އެދުމުންކަމަށް

ދެކޮޅުހެދުމުންކަން އޭނާގެ ޝަކުވާއިްނވެސް  ވާންގޯތި ހަވާލުކުރަން އުޅުމުން އޭނާ ގޯއްޗާ ހަވާލު
  ގޯތި ހަވާލުނުކުރެވިއޮތ ، ހުޅުޫދ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ނާއާ އެނގޭތ އާއި، އެހެންކަމުން އޭ

އޮތްނަމަ މިނިސްޓްރ  އޮފް  ހިނގިކަމެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ެބލެވެން ނެތުމާއެކު، މިކަމުގައި ޝަކުވާއެއް
ޝަރ ޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް  ންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ނުވަތަހައުސިންގ އެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ަނންބަރު  ގައި ދަްނނަވައި،ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތު

 އެރަށު  ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން  2015ސ.ހުޅުދޫން 
އެންގުމަކާނުލައި ރަށުގެ އެހެން ހިސާބަކަށް  ށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި އެފަރާތަށްމ ހަކަ

ކައުންސިލުން ބޭނުންވާގޮތަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން  ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
  މައްސަލަ.ގޯތި ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ އެއްބަސްވެފައިނުވާތ  އަދިވެސް
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 ( ވަނަ ަނންަބރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) ަވނަ 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ  މ އެވެ.ނިން ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގަިއ  17:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2019އޮކްޓޫބަރު  09ބ ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ވިކަމުގެ ލިޔުން 
 10ބުާނތ އާއި، ބ ލަން ުހށަހަޅަން އޮްތ ތާރ ޚު  ޝަކުާވ ހުށަހެިޅ ފަރާތުން މިހާރު ލިބިފައިވާކަމަށް 

ވަނަ ދުވަހަށް މިހާރު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން މިނިްސޓްރ   2019އޮކްޓޫބަރު  16އިން  2019އޮކްޓޫބަރު 
 ޮއތަތ އާއި، މި  އިން އެނގެން 1ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓުގަިއވާ އެ ބ ލަމާގުޅޭ އެޑެންޑަމް  އޮފް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑު ސެކިއުރިޓ   ގައި 2019އޮކްޓޫބަރު  10މަސައްކަތަށް ބ ލަން ުހށަހެޅުމަްށޓަކައި 
ބ ލަމާއެކު ގަބޫލުކުރެވޭނެކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ،  ގައި ހުށަހަޅާ 2019އޮކްޓޫބަރު  16

ހ( ގެ ) ަވނަ މާއްދާގެ 25ާޤނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)ެއންޓި 2008/13ަނންބަރު  ޤާނޫނު
އެކުލެވިގެންނުާވ  ( ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ަފދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ް)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފަރާތެއް  ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކައްކައި ކާންދޭނެ 
 މައްސަލަ.  ކުރި އިޢުލާނާގުޅޭހޯދުމަށް

660 

ތަރުޙ ބެއް ލިބިފައިނުާވތ ކަމަށް ުބނެ ިއޢުލާްނ  ތިންފަރާތުން ބިޑު ހުށަހަޅައިފަިއވަނިކޮށް އެކަށ ގެންވާ
 ހުަށހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައި ވާއިރު، އެއ  ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައި ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަަމށް ޝަކުވާ

 ބުނެފަިއ ނުވާތ އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ކަމެއްކަމަްށ ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ބާރުއަޅަނ ވެސް  ގަވާއިދުގައި އެގޮތަށް އިޢުލާން ާބޠިލުކުރުން މަނާކޮށްފައި ނުވާތ ާއއި
ހާމަކަންބޮޑު ޒިންމާދާރު އިޤުތިޞާދ ގޮތުން އެންމެ ފައިާދހުރި އަދި  ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން

ތަުރޙ ބެއް  މަތ ން ޕްރޮކިއޯމަންުޓގެ ކަންތައް ގެންދިއުމަށްކަަމށްވުމާއެކު، އެކަށ ގެންވާ ގޮތެއްގެ
ޢަމަލެއްކަމަށް ބަާލެނ ތަނެއް  ނުލިބިގެންކަަމށް ބުނެ އިޢުލާްނ ބާޠިލުކުރި ކުރުމަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ޓިއެން) 2008/13ނެތްކަމަށްވާތ ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ 

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖ   ށް ހަކަތައިގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް، އެނަލައިޒްކުރުމަ
ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އޮތޯރިޓ ން ހަދާފައިވާ ޑޭޓާބޭސްއަކަށް މޮޑިފިކޭޝަން
ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި  03އެ އޮތ ރިޓ ން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

އިޢުލާނު ބާޠިލް  ވަނިކޮށް އެކަށ ގެންވާ ތަރުހ ބެއް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ
  މައްސަލަ. ބުނާކޮށްފައިވާކަމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ިމ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަހަރު ތެރޭގަިއވެސް  ރިްނ މިނިސްޓްރ އަްށ ދިޔުމުން، މިން ފޮގުޅިގެން މި ކޮިމޝަނު މައްސަލައާ މި
ލިބިަފއިވަނ  ފޮރިން މިނިސްޓަރ މޮރޮކޯއަށް  ފޮރިން މިނިސްޓްރ ގެ ދަތުރެއްގައި ރަގްއެއް ނުވަތަ ކާޕެޓެއް

 މި ހަދިޔާ ދެއްވާަފއިވަނ  ، ހަދިޔާއަކަށް ދެއްވި ރަގު ކަމަށާއިމިނިސްޓަރ  ކުރި ދަތުރުގައި މޮރޮކޯގެ ފޮރިން
ނިއުސްކޮންފަރެްނސެއް  މޮރޮކޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާެއކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް ިނންމާލުމަށްފަހު 

ަކމަށާއި، އެހެންކަމުްނ ރަގްގެ ޮފޓޯއެއް  ބޭއްވުމަށް ހޯަލށް ވަނުަމށް ިމނިސްޓަރ ދިޔަ މަގުމަތ ގައި
ފަހުން މޮރޮކޯގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން އެ ރަގް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ނެގިފައިނުވާކަމަށާއި، އޭގެއެވަގުތު 

ރާއްޖެ  ބޭފުޅުން ތިބި ޮހޓަލަށް ގެނެސް ހަވާލުކުރިކަމަާށއި، ޑެލިގޭޝަންގެ މެްނބަރުން ޑެލިގޭޝަންގެ
ގެމަިތން އޭގެ ފޮޯޓ ގޮތު އައުމަށް އެއަރޕޯޓަށް ގޮސް އެ ޕެކް ކުރުމުގެ ކުރިން، ޕްރޮޓެކޯލްގައިވާ

ނޮެވންބަރު  19ޑެލިގޭޝަން ޓ މް މާލެއައި ދުވަހު ) މިނިސްޓްރ އާ ހިއްސާކުރިކަމަށާއި އަދި ރާއްޖޭގެ
މިނިސްޓްރ އަށް ގެނެސްފައިވާނެކަމަށް މަުޢލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި، މި ކޮިމޝަނުްނ  ގައި( އެ ރަގް 2019

އެއަރޕޯޓުން ޕެކިންކުރިއިރު، ފޮޓޯ ނަގާަފއިވާ  ންފޮރިން މިނިސްޓްރ ގެ ސ ސ ޓ ވ ގެ ބެކަޕް ބެލިބެލުމު 
އާ ދެމެދު މިނިސްޓްރ އަްށ  9:15އާއި  8:45ދުވަހު ހެނދުނު  ވަނަ 2019ނޮވެންބަރު  19ރަގް، 

 ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާތ އާއި، މިހާރު މިދެންނެވުުނ ރަގް އޮތ  މިނިސްޓްރ ގެ ސްޓޮކް ގެނެސްފައިވާކަން

 އާއި ނުފެްނާނތ  އްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އިޙްތިމާލެއް އޮތްކަމަށްރޫމްގައިކަމަށްވާތ އާއި، މި މަ
މިނިސްޓްރ ގައި މި ރަގް  ނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަނުން ފޮރިން މިނިސްޓްރ އަށް ގޮސް ބެލިބެލުމުން

ނެތުުމްނނާއި އަދި ސްޓޮކް ރޫމުގައި ރަގް  އޮތްކަން މިނިސްޓްރ ގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން
މާއްދާގެ  11.05މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ ާމިލއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ލިޔެކިޔުމުން މި ރަގްގެއޮތްނަމަވެސް 

ތުރުކ އަށް ވަޑައިގެން ތުރުކ ގެ  ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރަސްމ  ދަތުރުފުޅެއްގައި
 ދެއްވި  ބައްދަލުވުމުގައި ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑުވަޒ ރާއެކު ބޭއްވެވި ރަސްމ 

  މައްސަލަ.ގެންދަވާފައިވާކަމަށް ބުނާ  މިނިސްޓަރގެއަށް" މޮރޮކަން ރަގް"
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައުމުތަކުން ަހދިޔާގެ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ވައްދާަފއިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ާއއި، ތަފާތު އެކި ދަށުން
ތި އަމިއްލަ ބޭުނންތަކަށް އޮތުމަކ  މިފަދަ ތަކެ ގޮތުގައި ލިބޭ މިފަދަ ތަކެތި ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން

 އެކި ގައުުމތަކުްނ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ިލބޭ ތަކެްއޗާމެދު، ފެންނާތ އާއި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވޭނެކަމަކަށް 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިްނ  މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމަށް 11.05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 25ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫުނ( ގެ -އެންޓި) 2008/13 އެފެއާޒަށް އަންގައި، ޤާނޫނު ަނންބަރު
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ިމ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ  މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ކ.މާފުށ  ހެލްތު ސެންޓަރަށް ޑެންޓަލް ޗެއަރ ސެޓަޕެއް

އިޢުލާނަކ  މިކަމަށް  AP/23/2019/388-23  ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 2019 އޮކްޓޫބަރު 06ހެލްތުން 
 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތްގެ ، ގައި 2019އޮކްޓޯބަރ  22މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކުރެވުނު ދެވަނަ އިޢުލާންކަމާއި

އަދި ޓެކްނިކަލް  ބިޑްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންއެއް ހަދާފައިވާކަމާއިޓެކްނިކަލް ޓ މަކުން 
އިވެލުއޭޝަން ހަދައި ބިޑް ކޮމިޓ ގެ ނިންމުން  އިވެލުއޭޝަންއަށްފަހު، ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި ބިޑް

 ކުރިމަތިލާފައިވާ ގައި ކަމާއި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ހަދާފައިވަނ  ބިޑަށް  2019އޮކްޓޯބަރ  22ނިންމާފައިވަނ  

ބަޔާންކުރާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގައި
ނޑާ ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ  އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި، ޕޮއިންޓް ދޭން ކަ

 އެކުންފުނިންކާމިޔާބުވެފައި ނުވަނ  ބިޑްގެ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި  ށް ބިޑްކުންފުންޏަފައިވާ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބި

 500,000ޗާޖްކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންގެ ޓާމްސްތަކުގައި ޓްރެއިނިންގއަށް އިތުރަށް
  ބޮޑުވާނެތ ކަމަށް އިވެލުއޭޝަންއިން ކޮމިޓ ގެއެފަރާތުގެ ޖުމްލަ އަގު  )ފައްސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާ ހިމެނުމުން

ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންގައި  އެކުންފުނިން ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮވެފައި، މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުންވެސް 
)ފައްސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާ ހިމެނުމުން  500,000ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޓްރެއިނިންގއަށް އިތުރަށް ޗާޖްކުރާނެކަމަށް

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ކ.މާފުށ  ހެލްތް ސެންޓަރަށް ޑެންޓަލް ޗެއަރ ސެޓަޕެއް
ގައި ކޮށްފައިވާ  2019 އޮކްޓޫބަރު 06ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން 

ށް އެ މަސައްކަތް ކުންފުންޏަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ
  މައްސަލަ.ސްޓްރ ން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާމިނި ޙަވާލުކުރުމަށް އެ
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ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި މި ބައި ހިމަނައިފިނަމަ  ފަރާތަށްވުރެ އަގު ބޮޑުވާކަން 2ކުރިމަތިލާފައިވާ އަނެއް  ށްބިޑަ
 ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި،ކުންފުންޏަށް މަތިން ލިބޭނ  ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ

ޓްރެއިނިންގއަށް ިއތުރަށް ކުންފުނިން ބިޑް އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ 
ފައްސަތޭކަ ހާްސ( ރުފިޔާއަކ  ލިޔުމުގެ ކުށަކުންކަން ) 500,000 ޗާޖްކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

( 2019މްބަރު ނޮވެ 7)  MTM/0234/LTR/2019އެފަރާތުން ުހށަހަޅާފާިއވާ ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށް
ގަިއ  2019 ރބައޮކްޓޫ 22ނިންމުން އޭގެ މާކުރިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެްލތަށް ލިބުނުއިރު ބިޑް  ސިޓ 

ޓްރެއިނިންގ ބައިގައި އެޕްލިކޭޝަްނ  ނިންމާފައިވާތ އާއި ބިޑްގެ ތަްފޞ ލު ހިމެނޭ އިނގިރޭސި ކޮޕ ގެ
ްނ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި ހިމަާނފައިވާކަމާއި، ޓްރެއިނިންގ ވަކި ޓްރެއިނިންގ އާއި މެނޫފެކްޗަރަރ ޓެކްނިކަލް

 16) 534609075ޕްރޮޕޯސަލް ބެލިބެުލމުން އެ ފަރާތުން ުހށަހަޅާފަިއވާ ނަންބަރު  އެކުންފުނ ގެ

-On“އެޕްލިކޭޝަން ބައިގައި  ( ކޯޓޭަޝންގެ ދެވަނަ ޞަފްހާގައި ލިޔެފައިވާ ާޓމްސްގ2019ެއޮކްޓޯބަރު 
site application training will be provided by our trained staff”  ްިމހެނ

 Level 1 certified training course will be" ލިޔެފައިވާކަމާއި، ޓްރެއިނިންގ ބައިގައި
provided for DentSpy Sirona facility in Germany for additional MVR 

500,000 )per pax”  ޗާޖްކުރުމަށް ލިޔެފައިވާ ޓްރެއިނިންގއަށް އިތުރަށް  މިެހން ލިޔެފައިވާތ  މިއ
 ާޤނޫނ  ަހމައެއް އޮތުމުންނާއި ބިޑް އިވެލުޭއޝަން ކޮމިޓ ގެ ިނންމުމުގައި ިމކަމަށް  ލިޔުމެއްކަމަށް ބެލުމުގެ

ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ބަލަިއ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުމަކ  ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަްށ ނާޖާއިޒް
ނޑުން  -)އެންޓި 2008/13ނުފެންާނތ  ޤާނޫނު ަނންބަރު  ދައުވާ ުއފުލިދާނެކަމެއްކަމަށްޖިނާއ  މިންގަ

( ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ފަދަިއން ިމ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލައަކ  ލަ މައްސަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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 ނިންމ އެވެ.
 15ޖަލްސާއަށް ޓްރޮފ އާއި ޝ ލްޑް ހޯދުމަށް  ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ އަހަރ  އިނާމު ދިނުމުގެ

ފަރާތަކުން  5އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  ގައި ކޮށްފައިވާ 2019ސެޕްޓެންބަރު 
ޖަލްސާ  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބ ލަން ހުށަނާޅާތ އާއި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ

ކުޑަކޮށް މިކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް  )ތިރ ސްފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ  35,000/-ބާއްވާ ދުވަސް ގާތްވާތ އާއި 
ގައި ރަށުފެންވަރުގައި އިޢުލާނު  2019އޮކްޓޫބަރު  10ގޮތުން  ފެންނާތ  ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މިކަން ކުރުމުގެ

އެންމެ  ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން 3ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.(  ކުރެވި )މި އިޢުލާން
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުން ބުނެފައިވެއެވެ.  އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް

)ތިރ ސްހާސް  30,960/-ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ   ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ށް އެންމެކުޑަ އަގު މި މަސައްކަތަ
 76,585/-ން އެއް ކުންފުނި އެތަނުގެ އިތުރަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާއެވެ.

ރުފިޔާ  77/45،000 ންކުންފުންޏަކު އިތުރު  ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާއާއި، )ހަތްދިހަހަހާސް
އެވެ. ވ މާ، މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވަނ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު  )ސާޅ ސްފަސްހާސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަހަތްލާރި(

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 13/2008ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފައިދާއެއް
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 153 ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒުގެ އަހަރ  އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް
 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  2019ސެޕްޓެންބަރު  15ޓްރޮފ އާއި ޝ ލްޑް ހޯދުމަށް 

 ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު މި އިޢުލާނު 

 އޮކްޓޫބަރގައި  10ބާޠިލްކުރިކަން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަކާނުލައި 
ޢާންމުކުރުމެއްނެތި  ފަހުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު، އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ވަކި ފަރާތަކަށް  ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަކަށް އ މެއިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިއ 
 ނާ މައްސަލަ.ބެލެވޭކަމަށް ބު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް
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އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް  1600ބ ޗުގެ އިރުދެކުނުން  ފިޝަލް މި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިއިރު، ނ.ވެލިދޫ އާޓި
ނުހިމެނޭ  ކުއްޔަށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެބިމަކ  އެރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ފުޑްކޯނަރ އެއް ހެދުމަށް 

ހޯދަންޖެހޭ އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްން  އަދި ބިމުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް ނުހިމެނޭ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
ބިމެއްކަން އެނގޭތ އާއި، އަދި މިހާރުވަނ  ކުއްޔަށްދޭން ޢާއްމުކުރި  ހުއްދަތައް ނުހޯދައި ކުއްޔަށްދޭން ނިންމި

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް  އެބިން ކުއްޔަށްދޭނަމަ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ބިމާބެހޭ، ބާޠިލުކޮށްފައިކަމަށްވާތ  އިޢުލާން

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި  ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް
އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކުއްޔަށް  1600އެރަށު ލޯކަލްބ ޗް ސަރަޙައްދުގެ އިރުމަތިން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފުރިހަމަކޮށްގެންނޫނ  އެކަން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް  ރާޢަތްތައްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖު 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަންނަވައި،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ނ.ވެލިދޫ

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި  ންމ އެވެ.މައްސަލަ ނި އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 24ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު   TES/2019/G-024މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު 
ފައިދާއެއް  އިތުރުކޮށްދ ފައިވާތ އާއި އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު އަށް 2019ނޮވެންބަރު 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ހިމަނާފައިވާ ޝަރުޠެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ހޯދައިދިނުމަށް 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  މ އެވެ.ލަ ނިންއެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮށްފައިވާ  އިންދިރާގާނދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމަށް 
އަމާޒުކޮށްގެން  އިޢުލާނަކ  ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް

  މައްސަލަ.ފަރުމާކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށް ބުނާ
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އެކުލަވާލި  ޕޭޕަރު ހެދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2019 
 ފަރާތަކުން ސިޔާސ  މަޤާމެއްގައި ހުރި  ކޮމިޓ ން އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް ހަދާފައި ވަނިކޮށް، އެ މިނިސްޓްރ ގެ 

އުވާލައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށް ބަޔަކާ  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މި ކޮމިޓ 
 މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ ޕޭޕަރު ލުކޮށްފައިވާކަމަށް މިޙަވާ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2017 އުވާލައިފައިވަނ ، ހެދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކުލަވާލި ކޮމިޓ 
  ދެވޭ އެސް.އެސް.ސ  އަދި އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ ދަރިވަރުންނަށް  ޘާނަވ  އަދި މަތ  ޘާނަވ  ތަޢުލ މު ނިންމާ

ޓ މެއް )އިމްތިޙާނުގެ ކޮމެޓ (  2ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ގެ ލަފަޔާއެކު 
 2ވޭތުވެދިޔަ ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް،   ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަކ  އެންމެގެން އެކުލަވާލެވި

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސް.އެސް.ސ  އަދި  2019ނުވާތ   އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއިން ފާހަގަކުރެވިފައި
އެކުލަވާލުވުމުގެ " ކޮމެޓ   އިމްތިޙާނު" އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އެޗް.އެސް.ސ 

މ ހުން ހޯދާގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި، އިމްތިހާނު ކޮމެޓ ގެ  ށްގެންކުރިން ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އިޢުލާނުކޮ 

މިނިސްޓްރ   ޕޭޕަރު ހެދުމަށް ވަނަ އަހަރުގެ އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ 2019
ހަދާފައި ވަނިކޮށް،  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކުލަވާލި ކޮމިޓ ން އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް

ނުފޫޒު  މަޤާމުގެ ފަރާތަކުންއެ މިނިސްޓްރ ގެ ސިޔާސ  މަޤާމެއްގައި ހުރި 
ބަޔަކާ  ބޭނުންކޮށްގެން މި ކޮމިޓ  އުވާލައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފެންނަކަމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން އުވާލެވޭނެކަމަށް 31އެއްބަސްވުމުގެ  މެމްބަރުންގެ
ކޮންޓްރެކްޓް  ޕޭޕަރ ަތއްޔާރުކުރުމަށް )ޕޭޕަރ ސެޓަރ( ފަރާތްތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވަނ   އެންގުމުންކަމަށްވާތ  އާއި،

ނޑައަޅާފައިވަނ   އުސޫލުން އިޢުލާނުކޮށް، އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާތ   އާއި އަދި އެފަރާތްތަކަށް އުޖޫރަ ކަ
އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ  އަދި  މިނިސްޓްރ ންކަމަށްވާތ  މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެޑިއުކޭޝަން

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން   މ އެވެ.ކަ

އިމްތިޙާނާއި އެޗް.އެސް.ސ  އިމްިތޙާނުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އެސް.އެސް.ސ  2019މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، 
 ފަދަ ކަންކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓ  އެ ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި މާރކްކުރުން

އުވާލާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވ   މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ފަރާތަކުން ސްޓްރ ގެ ސިޔާސ  މަޤާމެއްގައި ހުރި މިނި
އަދި މަތ  ޘާނަވ  ތަޢުލ މު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޘާނަވ  2017ނަމަވެސް، 

 ރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި، އެޑިއުކޭޝަން އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލުކަ އެސް.އެސް.ސ  އަދި

އެކުލަވާލެވިފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެގޮތަށް  ޓ މެއް )އިމްތިޙާނުގެ ކޮމެޓ ( ވަނ  2މިނިސްޓްރ ގެ ލަފަޔާއެކު 
 އަހަރު ދުވަހުގެ 2މަސައްކަތް ކުރުމަކ  އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް، ވޭތުވެދިޔަ  ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ

އަދި އެޗް.ެއސް.ސ   ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސް.އެސް.ސ  2019ތަޖުރިބާއިން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތ  
އެކުލަވާލުވުމުގެ ކުރިން " އިމްތިޙާނު ކޮމެޓ " އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލުކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،

އެޑިއުކޭޝަން  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންސްއަށްގެންދެވިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި  ކުރައްވަމުން
ވަނަ  31ކޮމެޓ ގެ މެމްބަރުންގެ އެއްބަސްވުމުގެ  މިނިސްޓްރ ން ސިޓ އެއް ފޮނުވާފައިވާތ އާއި، އަދި، އިމްތިހާނު

  މާއްދާގައިވަނަ  31އުވާލެވޭނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ވެސް އަންގާފައިވާތ އާއި،  މާއްދާގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން

އެއްބަސްވުން އުވާލަން ބޭނުންވެއްޖެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ކުރެ ފަރާތަކުން

އިމްތިޙާނުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އެސް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނާއި އެޗް.އެސް.ސ  2019
އޮފް  ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި މާރކްކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް މިނިސްޓްރ 

މަޤާމެއްގައި  ސިޔާސ އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓ  އެ މިނިސްޓްރ ގެ 
  މައްސަލަ.ބުނާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އުވާލާފައިވާކަމަށް ފަރާތަކުންހުރި 
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)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެްއ  3މުއްދަތުގެ ބޭރުން، ލިޔުމުން  ހިނދެއްގައި، އިމްތިޙާނެއް ހިނގަމުންދާ
މިނިސްޓްރ ން  ވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އަދި، އެޑިއުކޭޝަންއެއްބަސްވުން އުވާލެ  ދިނުމަށްފަހު

ކޮމެޓ ތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން  އަންގާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އިމްތިހާނު ކޮމެޓ ތައް އުވާލައި
އިމްތިޙާނާިއ  ސް.އެސް.ސ އެގްޒަމިނޭޝަންސްއިން އަންގާފައިވާތ އާއި، އެހެންކަމުން، އެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް 

ފަދަ ކަންކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި މާރކްކުރުން 
 އުވާލާފައިވަނ  އެފަރާތްތަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓ 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް  ގެންކަމަށްވާތ ، މި މައްސަލައިގައިއެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ން އަންގައި
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ނުބެލެވޭތ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ނުވާ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން  ( ވަނ1ަގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ނިންމ އެވެ.ކަ

ބަޔަކު ހޯދުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް  އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިހާނުގެ މާރކިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްފަހު،  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެއިޢުލާނުކުރުމުން  އެގްޒަމިނޭޝަންސް )ޑ .ޕ .އ ( އިން 

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރ ގެ ސިޔާސ   ގެ ނަން ކެންސަލްކުރުމަށް އޭނާގުޅުމުން،  ކަށްއެގްޒަމިނަރަ  ޑ ޕ އ ގެ
 ތުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާގާތުގައި ބުނެފައިވާކަމަށް  ޑ .ޕ .އ ގެ އެގްޒެމިނަރު ފަރާތަކުންމަޤާމެއްގައި ހުރި 

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، މި މައްސަލައިގައި  ބުނެފައިވާކަމަށް ޑ .ޕ .އ ގެ އެގްޒެމިނަރު ގާތުގައި 
މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާބެލިއިރު، މި ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލާފައިވާ  ކަންހިނގާފައިވާގޮތް

އަޅާފައިނުވުމާއެކު  އަންގާފައިވ ނަމަވެސް، އޭނާއާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއްއެޅުމަށް  މެދު ފިޔަވަޅު ފަރާތާ 
އެޗް.އެސް.ސ އާއި އެސް.އެސް.ސ  ިއމްތިޙާނުގެ  އެމައްސަލަ މިހާރު ޑ .ޕ .އ  އިން ބަލަމުންދާތ ، މިއަހަރުގެ

ގްޒަމިނޭޝަންސްގެ އޮފް ޕަބްލިކް އެ  ނަގާފައި ނުވާނެކަމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އެފަރާތް  އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް 
މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި، އަދި، ޑިޕާރޓްމަންޓް  ސިޓ  އިން މި ކޮމިޝަނަށް 120/123/2019/03ނަންބަރު 

ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  އެޗް.އެސް.ސ  އިމްތިޙާނުގެ މާރކިންގ މަސަތްކަތް ކޮށްދޭނެ
އެގަޒަމިނޭޝަނުން  ޕަބްލިކްމަސް ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  03ނުވަތަ  02މ ގެ 

ނެގުމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތަށް މ ހުން
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ފަރާތަކުން  އެޑިއުކޭޝަންގެ ސިޔާސ  މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި 
 ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ  ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 

 ލަމައްސަ
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އިވެލުއޭޝަނަށް  އެގްޒަމިނޭޝަންސްއިން އިޢުލާނުކުރި ހަތަރު މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމަށް ހަދާފައިވާ އޮފް ޕަބްލިކް
ނުވާތ އާއި، އަދި، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަނުން  ވިފައިހޮ އޭނާ ބަލާއިރު އެއްވެސް މަޤާމަކަށް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނުވާތ ، އިވެލުއޭޝަންގައި މައްސަލައެއް ހުރިކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ހަދާފައިވާ
ންބަރުގައިވާ ( ވަނަ ނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ނޑައަޅައި ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ިމ ަމްއަސލަ ، ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އެވެ.ނިންމ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ބޭނުން އެ އިދާރާގެ  ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން ކުޅިވަރަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް
 ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހިފަމުންދާކަމަށާއި، އޭނާގެ ނަމުގައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

ނަގަމުންދާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ިމ  ތަކެތިފިހާރާއިން އެކަންކަމަށް  ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ
ކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަން  ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަމާއި އަދި އެ ކަމަކ  ބަޖެޓް ކުޅިވަރު 

 ފިހާރައިން  އެވަނ  ހަމައެކަނި ހަރަކާތްތަކަށް ތަކެތި ގަނެފައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި މި ކުޅިވަރު

ލިބިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގޭތ ،  ނޫންކަމާއި އެރަށުގައި ހުރި އެހެން ފިހާރަތަކުނެވެސް ތަކެތި ގަނެފައިވާކަން
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މ އެވެ.ކަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން ކުޅިވަރަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް
ންކޮށްގެން ބޭނު  ބަޖެޓްގެ ބޭނުން އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު

 ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާ  ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފަމުންދާކަމަށާއި، އޭނާގެ ނަމުގައި

  މައްސަލަ.ތަކެތި ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ ފިހަރާއިން އެކަންކަމަށް 
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މެްއ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ހާޒިރުވާނަމަ އެ ފަރާތުގެ ލިޔު ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން
ފަރާތްތަކަށް ބިޑް  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ބޭނުންވާނެކަމަށް

ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް  ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، އެހެން
ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އެއ  އެކަމެއް ކޮށްދޭން އެދުނުއެދި  ހާޒިރުވާނަމަ ނުވަތަ ކަމަކަށް

ކުރާ ކަމެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް  ބުނެގެން ނުވަތަ އެފަރާތުން އެދިގެން ނުވަތަ އެފަރާތުން ހުއްދަދ ގެން

ނޑުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާ ހދ.ނެއްލައިދޫ ފުޓްސަލް ދަ
އިދާރާއިން  ގައި ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ 2019އޮކްޓޫބަރު  31ހޯދުމަށް 

ފަރާތަކުން  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން
ބޭނުންވާނެކަމަށް  މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ހާޒިރުވާނަމަ އެ ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް

ބުނެ މަޢުލޫމާތު  މެއް ބޭނުންވާނެކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު، މިފަދަ ލިޔު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 25ޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތ ، ޤާނޫނު
އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ްހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ  މ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

  މައްސަލަ.ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދ ފައިނުވާކަމަށް ބުނާ 

ގައި އެ  2019އޮކްޓޫބަރު  08މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް  ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު މ ހެއްގެ 
 މ ހުން 2މ ހުން އެދިފައިވާތ އާއި، އޭގެތެރެއިން  19މަޤާމަށް ގުޅިގެން އެ  އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ

 ދ ފައިވާތ އާއި،  އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު
ންޓް އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޕޮއި  ވަޒ ފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތް ފިޔަވައި

ގެ ބަޔަށް " ތަމްރ ން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ" ގެ ބަޔަށާއި" ތަޖުރިބާ ވަޒ ފާއާ ގުޅޭ" ދިނުމުގައި
ގެ " ވަޒ ފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ " އެއްފަރާތަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ އާއި، އެގޮތުން،  އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިހުރިކަން 

ސިވިލް " ލިޔުމުގައި އި އޭނާ ވަޒ ފާ އަދާކުރިކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެއްގަރިސޯ  ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 
)ފުރަތަމަ  2018މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލްތައް  – ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުން

ވަޒ ފާއާ ގުޅޭ " ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާއިރު، އެ ލިޔުން ނުހިމަނައި އޭނާގެ ގެ )ނ( 7.4ގެ " އިޞްލާޙު(
ދ ފައިވާ މުއްދަތުގެ އަދަދު ހަމަނުވާނެކަން  އަށް ޕޮއިންޓް ދ ފިނަމަ، އެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް" ތަޖުރިބާ

ގެ ބަޔަށް " ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރ ން  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާގުޅޭ " ށްއިތުރު ފަރާތަކަފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އަދި 
 އް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާކަން މިތަމްރ ނެ ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާއިރު، އެފަދަ

ހުރިނަމަވެސް، ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މިކަންކަން މިހެން
ގެ  7ކ  ގްރޭޑް ފަރާތަމި ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވާ  ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ފަރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަކަން

އިދާރާގެ  މ ހެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އެ ވަޒ ފާއަށް ހޮވިފައިވަނ ، ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ފެންވަރު ނެތް
  ދެބެންގެދެދަރިއޭނާއާ ކަމަށްވެފައި، އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ތިބ   ގެ ފިރިމ ހާގެ ބޭބެ  އޭނާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަކ  

ެއ  އޭނާނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  މ ހުން މަޤާމުގެ 3އޭނާގެ ފަހަރިއަކާއި ޅިޔަނެއް ކަމަށްވުމާއެކު އެ  މ ހަކާއި

އޮކްޓޫބަރ  08ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަސައްކަތު މ ހަކު ހޯދުމަށް 
ނުފޫޒު  ގައި އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ 2019

  މައްސަލަ.ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި މ ހަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތުހުމަތު  އިންޓަވިއުއިން އޭނާއަށް މަތިން މާކްސް ދ ގެންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒ ފާއަށް ހޮވުމަށްޓަކައި
ހާސިލުކޮށްފައިވާ، އަދި ތުއްތު  3ރޮނގުން ސެޓްފިކެޓް  އަކ  އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ ގެއޭނާ ކޮށްފައިވާއިރ

 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް( ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 2މުދައްރިސުން ތަމްރ ންކުރާ ކޯސް )ލެވެލް  ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ 

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޢާއިލ  ފަރާތެއް ހިމެނޭތ  މ ހަކަށްވާތ އާއި، ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި
 23އޭނާ ނުހިމަނައިކަން  ޕެނެލުން ތަނާޒުލުވުމަށް އޭނާ އެދުމުން އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލާފައިވަނ  އިންޓަވިއު

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮތަތ އާިއ،  ގައި ބޭއްވި އެޗް.އާރ.އެމް.ޑ  ކޮމިޓ ގެ 2019އޮކްޓޫބަރު 
 ވަނަ މާއްދާގެ  97ގެ  2014މަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ހިމަނައިގެން ނުވާނެކަ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި

އަނބިމ ހާއާއި، ފިރިމ ހާއާިއ،  ހ( ގައިވަނ  ވަޒ ފާއަށް އެދޭ މ ހާގެ މަންމައާއި، ބައްޕަާއއި، ދަރިންނާއި،)
ނޑު ނޑު އެއްބަފާ މ ހުންނާއި، އެއްބަ މ ހުންނާއި، އެއްބަފާ މ ހުންކަމަށްވާތ އާއި، ޝަކުވާގައި  އެއްބަ

ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ ގޮތަށް  މ ހުންގެ ތެރޭގައި އެފަދަ މ ހަކު ހިމެނިފައެއް ނުވާތ އާއި، އިންޓަވިއުއަށް ންކޮށްފައިވާބަޔާ
ނޫންކަން  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށްލިބިފައިވަނ   ބަލާއިރު، އިންޓަވިއުއިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް

ފާހަގަކުރެވޭތ ،  ޓް ދިނުމުގައި ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ނެތްކަންވެސްއިންޓަވިއުއަށް ޕޮއިން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އަދި
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކަ

ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބ ލަން  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
 ވަނަ ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން  2019އޮކްޓޫބަރު  16އިން  2019އޮކްޓޫބަރު  10ހުށަހަޅަން އޮތް ތާރ ޚު 

އެނގެން އޮތްއިރު، މިކަމާ  އިން 1އެ ބ ލަމާގުޅޭ އެޑެންޑަމް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ 
 ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިން ހުށަހެޅި 

 17:00ހުގެ ވަނަ ދުވަ  2019 އޮކްޓޫބަރު 09ބ ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް އެދުމުން ރަޖިސްޓަރ ވިކަމުގެ ލިޔުން 

ފަރާތެއް  ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ
އެކަމަށް  ވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ ކުރ ކޮޅު ކޮށްފައި  2019ހޯދުމަށް 

ފިނޭންސަށް  ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް
ޖަވާބެއް  މެއިލްކުރުމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މެއިލްކުރުމުން އެ އ މެއިލްއަށް

ދެވަނަ އިޢުލާނެއް  ދ ފައިނުވާކަމަށާއި، އޭގެފަހުން އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ ފަހުކޮޅު މިކަމަށް

673 



 

673 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެ މައްސަލަ ވަނ  ނިންމާފައިކަމަށްވާތ އާއި، ދެވަނަ އިޢުލާނާ  ގައި ލިބިފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވާތ އާއި،
ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުމުްނ  ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް އެދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހެޅި މެއިލްގެ ކޮޕ  ގުޅިގެން

އިޢުލާން ނަންބަރާއި އިޢުލާނުގެ ތާރ ޚު ލިޔެފައިވަނ   ގައިވާ ލިޔުމުގައިފޮނުވާފައިވާ އ މެއިލާ އެކު
ފިނޭންސްއިން  އެގޮތުން، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ނުބައިކޮށްކަމަށްވާތ އާއި،

           ރަކ އިޢުލާނުގެ ނަންބަ ކަމަށްވެފައި އެ 2019އޮކްޓޫބަރު  21ކުރި އިޢުލާނުގައިވާ ތާރ ޚަކ  
IUL)13-K/13/2019/292) ިމެއިލާ އެކުގައިވާ ލިޔުމުގައި އެ އިޢުލާނުގެ  ކަމަށްވާއިރު، އޭނާ ހުށަހެޅ
ކަމަށްވުމާއި އެ ލިޔުމުގައި އިޢުލާނުގެ ތާރ ޚުގެ   13-K/13/2019(IUL) ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަނ  

 ކަމަށްވުމާއެކު، އެ ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭނާ  2019އޮކްޓޫބަރު  23އޮންނަނ   ގޮތުގައި

އިޢުލާނުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ދިމާނުވާތ ކަން  ރަޖިސްޓަރ ވެފައިނުވަނ  އޭނާ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13އެނގޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ (1)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މ އެވެ.ކަ

މިނިސްޓްރ  އޮފް  ކުރުމުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް 
ނުވާކަމަށާއި،  ފިނޭންސްއަށް މިފަހަރު ފޮނުވި އ މެއިލްއަށްވެސް ޖަވާބެއް ދ ފައި

 ކަމެއްކަމަށް ބުނާ  މިއ  ވަކި ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ
 މައްސަލަ.

ބަޔާންކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް ބިޑް ސެކިއުރިޓ   އުރިޓ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައިބިޑް ސެކި
ބިްޑ  ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެތ އާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު

ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރެވޭނެތ އާއި،  ހުށަނާޅާ ސެކިއުރިޓ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓ  
 ފަރާތަކ  ބިޑް ސެކިއުރިޓ  ހުށަހެޅި ހަމައެކަނި ފަރާތްކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

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

ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމ  ކަ

ޢިމާރާތް  ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަލަށް އިތުރުކުރާ ބައިގައިހުރި 
އޮކްޓޫބަރ  22ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތަޅާލުމާއި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ޖެހޭނެކަމަށް  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބިޑު ސެކިއުރިޓ  ހުށަހަޅަން 2019
ހުށަހަޅަން  ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާއިރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބިޑު ސެކިއުރިޓ 

 03ރެއިން ތެ  ފަރާތުގެ 04ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބިޑު ހުށަހެޅި 
ބިޑުތައް  ފަރާތުން ބިޑު ސެކިއުރިޓ  ހުށަޅާފައި ނުވާއިރު އެ ފަރާތްތަކުގެ 

ބިޑް  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  04ބަލައިގަނެ، އެ 
ބޮޑު  ސެކިއުރިޓ  ހުށަހެޅި ފަރާތާ ކަމަށާއި، އެފަރާތަކ  ދެ ވަނައަށް އެންމެ އަގު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ލަ. މައްސަފަރާތް ކަމަށް ބުނާ 

ގައި އެ ކުންފުނިން  2019އޮކްޓޫބަރ  01ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް ހޯދުމަށް  02ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރ  އެ  FNK-I/IUL/2019/173ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ގައި އެ ކުންފުނިން  2019 ނޮވެންބަރު 14ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތ  ކަމަށް ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް  އިޢުލާނާ
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، އެ އިޢުލާން ދިވެހި  FNK-I/IUL/2019/253ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
ކަމަށް  ފައިޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު އެކަން އެވަނ  ޢާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އެންގި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި

ބިޑް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަކިވަކިން  ފެންނާތ އާއި، ބ ލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރިކަން
ފަހުގެ  ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތ އާއި، ކުރ ގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ސަބަބު  އަންގަންޖެހޭނެކަމަށް އެއްވެސް

ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން  ށްފައިވާތ ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ނެތްކަމަށްވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކުލެވިގެންނުވާނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެ  ( ވަނަ 1)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ   އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އޮކްޓޫބަރ  01ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް ހޯދުމަށް  02ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ފާޅުކުރި  ގައި އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝައުޤުވެރިކަން 2019

ހުރިހާ  މިކަމަށް ބިޑު ހުށަހަޅައި،ގައި  2019އޮކްޓޫބަރު  20ފަރާތްތަކުން 
ކެންސަލް  ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އަގުތައް ހިއްސާކުރެވިފައި ވަނިކޮށް، މި އިޢުލާނު
ފަރާތްތަކަށް  ކުރިކަން ނުވަތަ ބިޑާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބިޑު ހުށަހެޅި

 2019ނޮވެންބަރު  14އެންގުމަކާ ނުލައި، މި ބ ލަމުގެ ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭގޮތަށް 
މިއ  ކުންފުނ ގެ  ގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް މިކަމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ޙަވާލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ  އިސްވެރިން ބޭނުންވާ ވަކި ފަރާތަކަށް މި މަސައްކަތް
  މައްސަލަ.ކަމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ 
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މަޤާމަކ  ވަކި  2އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތު
މަޤާމަކ   2މަޤާމު ކަމަށްވާއިރު، އެ  2އުސޫލުން މ ހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް

މާއްދާގެ )ޅ( ގައި  ވަނަ 3)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ  5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅާފައިވާ  ވާ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެބަޔާންކޮށްފައި ގޮތުގައި އެހެން ޤާނޫނަކުން ކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7އެހެންކަމުން އެއ  އެ ޤާނޫނުގެ  މަޤާމުތަކެއް ކަމަށް ނުވާތ އާއި،

ނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަ  ނުވާތ އާއި، އަދި އެއ  ެއ  ކެއް ކަމަށްގޮތުގެމަތިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުސާރަ ކަ
ނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް އެހެން  މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަކި ފަރާތަކުން މުސާރަ ކަ

 މަޤާމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  2މަޤާމުތަކެއް ކަމަށް ނުވާތ އާއި، އެ  ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތް  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ގެ ސ .ޑ .ސ  ޕްރޮޖެކްޓުގައި
ނޮވެންބަރު  17ހެލްތުން  ކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް

ނޑައަޅާފައިވަނ  ޤާނޫނު  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މަޤާމުގެ މުސާރަ 2019 ކަ
ޚިލާފަށް ކަމަށާއި،  )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާ 5/2007ނަންބަރު 

ނޑައަޅާފައިވަނ  ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ވަޒ ފާ ލިބުމުގެ  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަ
  މައްސަލަ.ވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާފުރުޞަތު ފަހި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅާފައިވަނ   މަޤާމަކ   2އެނގޭތ އާއި، އެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައާ އެކުގައިކަން ޝަކުވާއިންކަ
މަޤާމު ކަމަށްވެފައި އެއ  ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މ ހުން ހޯދުމަށް  2މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ 

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ 2މަޤާމު ކަމަށްވުމާއެކު އެ  2 އިޢުލާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުޠުތަކަށް އެފަހަރަކު ގެންނަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރ އަށް ލިބިގެންވާނެކަމަށް ފެންނާތ އާއި، އަދި އެފަދަ މަޤާމުތަކުގެ
 ރާއަކަށް ލިބިގެންވާނެކަމަށް ފެންނާތ އާއި،އެފަދަ މަޤާމުތައް ހަމަޖައްސާ އިދާ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރުވެސް 

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން  މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް ބަދަލުކުރުން އެއްވެސް
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13މަނާކޮށްފައިނުވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމ   އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށާއި، ޝަކުވާފައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އޮޑިޓް  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް
ޤަބޫލުކުރެވޭތ ، މިފަދަ  ތަކުގައި އަމަލުކުރާނަމަ ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގަ ލިބޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ދަތުރު 

އޮޑިޓް ދަތުރުތަކުގައި އަމަލުކުރުމަކ  އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމުގައި  މައްސަލަ ނުއުފެދޭގޮތަށް ކުރިއަށްއޮތްތާގައި ކުރެވޭ
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ންނަވައި ދެކޭކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގައި ދަ ކޮމިޝަނުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ގެ )ހ( ގެ )މާއްދާ ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ންމ އެވެ.ނި ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ

އަހަރުގެ  ވަނަ  2019އަދި  2018، 2017ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
އޮޑިޓް  ހުގެ ފަރާތުން އެރަށަށް ދިޔައޮޑިޓް ކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ 

އިދާރާގެ  ޓ މުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތު ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ
  މައްސަލަ.ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފެއްގެ މަންމަގެ ގެއިންކަމަށް ބުނާ 

677 

ގޮތުން، ދަރިން ތިބިނަމަވެސް ގައިވާ " އިތުރު ތަފްޞ ލް" ގޯއްޗަށް އެދޭ މ ހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ
ދަރިންނަށްކަމަށްވާތ އާއި، ދަރިން  ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނ ، ގޯއްޗަށް އެދޭ މ ހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ދަރިންގެ

 އޭނާގެ ފަރާތުން ބަލަންޖެހޭ މ ހެއްކަމަށް ނުވާނަމަ ދަރިންނަށް ދޭ ޕޮއިންޓް ބަލަމުންދަނ  ގޯއްޗަށް އެދޭ މ ހާ ނުވަތަ

ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެދޭ މ ހާއަށް ދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް އެ ލިޔުމުގައިގޯއްޗަށް 
ދަރިން ތިބެނ  އެ ކުދިންގެ  ދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރިނަމަވެސް،ނާ ޝަކުވާއިން އެނގޭގޮތުގައި އޭ ހުށަހަޅާފައިވާ

 މ ހަކު  ން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން އދ.އޮމަދޫއދ.އޮމަދޫ
ފުރިހަމަވ ނަމަވެސް ޕޮއިންޓް  ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅައި، ގޯތި ލިބުމަށް ޝަރުޠު

އުނިކޮށްފައިވާތ  ގޯތި ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި،  ދިންއިރު ދަރިންގެ ބައިން ޕޮއިންޓް 
އުޅުނު މުވައްޒަފުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކަންކަމުގައި  މިއ  ގޯތި ދޫކުރުމުގެ
  މައްސަލަ.ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ ކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ރިންނަށް ޚަރަދުކުރުމަކ  ދަރިން ބެލުމުގެ މާނައިގައިދައޭނާ  މަންމަގެ ގާތުގައިކަމަށްވާތ އާއި، އެހެންކަމުން،

ނޑައަޅައި ފައިޞަލާ ކުރެނިވި ނިންމުމެއް ނިންމޭނ  ޝަރުޢ  ކޯޓަކުން  ހިމެނިދާނެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަ
ށް ޝަރުޢ  ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަ ގެ ފަރާތުންނާކަމަށް ފެންނާތ ، މި މައްސަލަ އޭ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ންމ އެވެ.ނި ކަ

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރ ޚު ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް  ދައުލަތުގެ ވަޒ ފާތަކަށް އެދޭ މ ހުންނާ އިންޓަވިއުކުރުމަށް
އިޚުތިޔާރު އެ  އްގައި އެ ތާރ ޚު ބަދަލުކޮށްދިނުމާއި ނުކޮށްދިނުމުގެފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެ އެ ވަޒ ފާއަށް އެދުނު

ލިބިގެންވާނެކަމަށް ފެންނާތ  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރުގެ ވަޒ ފާއަށް  ވަޒ ފާއަށް މ ހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރި އިދާރާއަކަށް
ގެނެސްނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ހއ.އުތ ުމ  ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރ ޚަށް ބަދަލު  އެދުނު

 ކަމަށް ފެންނާތ އާއި، ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ ވަޒ ފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވާނެ

އެދުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން  އިންޓަވިއުކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރ ޚަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން އެ ވަޒ ފާއަށް
ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދަތިކަމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެްއ  ށްފައިނުވާއިރު އެ ތާރ ޚު ބަދަލުކުރުމުގެ ޝަކުވާކޮ

ބަދަލުކުރ  ވަކި ފަރާތަކުން  ތާރ ޚު ބަދަލުކުރުމަކ  މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި، އެ ތާރ ޚު  ނުލިބޭނަމަ އެ 
 އްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްމަ އެދިގެންކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއެކު، މި

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށްވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ   ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާކޮރަޕްޝަންގެ  ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުރެވޭ  އ.އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމަށްހ
ނޑައެޅުމުގައި އެކި ފަހަރު  އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ތާރ ޚް ކަ

  މައްސަލަ.ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާއެކި ގޮތްގޮތަށް 
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ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނ   ޙަވާލުކުރުމަށް ޝަކުވާގައިބުނާ ކުންފުންޏާއެ މަސައްކަތް 
 ހާޒިރުވުމަށް އެންގި ތާރ ޚަށް ހާޒިރުނުވެ، އަދި އެ މުއްދަތުގައި އެކަމާ ގުޅިގެން  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން

އަޅާފައިހުރި  ފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ އޭ.ބޮލޮކް އަދި ބ .ބްލޮކްގައިމިނިސްޓްރ  އޮ
 ކުންފުންޏަކާ މިނިސްޓްރ ން  ކާޕެޓްތައް ނަގައި އައު ކާޕެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފަހުން ސިޓ  ފޮނުވާފައިވަނ  އެ  ޖަވާބެއް ދ ފައިނުވާތ ކަމާއި، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެއެއްވެސް 
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ ،  ނިންމުން ބާޠިލުކުރިކަން އެންގިފަހުންކަން ޝަކުވާ

-އެންޓި) 2008/13 ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން މިކަމުގައި
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ނިންމ އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލްކޮށް އެ މަސައްކަތް  ޙަވާލުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރ ން
  މައްސަލަ.ފައިވާކަމަށް ބުނާނިންމާ  އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް

މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް  އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް
މެދުވެރިކޮށް  އަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަހިބަދޫ ބްރާންޗް( 0701 )އެކައުންޓް ނަންބަރު

އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ  ކުރ ކޮޅު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ފޮނުވާފައިވާކަންމިއަހަރުގެ 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ ، ޤާނޫނު

އެކުލެވިގެންނުވާ  ޕްޝަންގެ ކުށެއް( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ  ކޮރ1ަހ( ގެ )) މާއްދާގެ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ   ނިންމ އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރ   ވަނަ އަހަރު  2016 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނ  ފައިސާގެ ތެރެއިން،  އަތޮޅު
ފަންސާސް ދެ ހާސް ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ރުފިޔާ ) 52,065/-  ލަޖުމް

މަތިން މ ރާއަށް ނުފޮނުވައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ކައުންސިލުގެ އެންގުމުގެ
އެކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް  ބަހައްޓާފައިވ ނަމަވެސް،
ނުވާކަމަށް ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި  މި ނިންމުމުގެ ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވުމުން،

  ބުނާ މައްސަލަ.
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ގައި ދިވެހި  2011މެއި  26ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލު،  އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބިދޭސ ން ގެނައުމަށް ކޯޓާ 
 )ވަޒ ފާ އަދާ ކުރުމަށް  2011އާރ/-22ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި

 3ކަމަށާއި، އެ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ  ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސ ން ގެނައުމުގެ
 ގައި( ވެސް ގެޒެޓްގައި 2016އާރ/-14،  2015އާރ/-187،  2015އާރ/-1 އިޞްލާޙެއް )ގަވާއިދު ނަންބަރު:

މަ ޤާނޫނު ނަންބަރު މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިއްޖެނަ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހޯދަން ބޭނުންވާ
މަޢުލޫމާތު " ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ  )މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 1/2014

ގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށާއި،  ގައިވާ" ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު 
ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ކޯޓާ   ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސ ން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލާއަދާ ވަޒ ފާ

ދޫކުރާ އުޞޫލާ  ރޮޖެކްޓްތަކަށް ބިދޭސ ން ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓާ ޕް
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން  ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން 

ޕްރޮޖެކްޓަށް ބިދޭސ ން ބޭނުންވާ  ކުންފުނިތަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރާ ޢަދަދު ނިންމަނ 
މިނިސްޓްރ ގެ ކޮމިޓ އަކުންކަމަށް  ހުށަހެޅުމުން އެ ޢަދަދާއި ކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނެތި ކޮމިޓ އަށް ފެންނަ  މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، ވަކި އުޞޫލެއް
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނޭ  ކުންފުންޏަކަށް، ފެންނަ ވަރަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމަކ 

  މައްސަލަ.ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ތަފުސ ލު މަޢުލޫމާތާއެކު ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން  ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ

އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން  ވެ. އަދި، ޤާނޫނުގެ ދަށުންބަލައިދޭނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށެ 
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދޭ ހައްޤެއްކަމާއި، އަދި މަޢުލޫމާތު  ފޯމުހުށަހަޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކ  ޝަކުވާ

ފަރާތުގައި  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ނުލިބިއްޖެނަމަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަންނަވައި،

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ 1ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  ނިންމ އެވެ.މައްސަލަ  ކަ

 24ށް އަކަކޯލްއިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ސްޓޭޝަން މުވައްޒިފުން ސްރ ލަންކާގައި ހުންނަ 20ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ 
ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާތ އާއި، މި ދަތުރުކޮށްފައިވަނ  ޗައިނާގެ  އަށް 2019އޮކްޓޫބަރ  26އޮކްޓޫބަރ އިން 

ން ގެ ކުންފުނި ޗައިނާ ޕްލާންޓަކ މިފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، ސްރ ލަންކާގެ  ން ދިން ދައުވަތަކަށްކަންޏަކުކުންފުން 
 ފެނަކައިގެ މުވައްޒިފުން ޒިޔާރަތްކޮށް އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު  ހަދާފައިވާ ޕްލާންޓެއްކަމުން، މި ތަނަށް

ދައުވަތުދ  ސިޓ އެއް ފޮނުވާފައިވާތ އާއި، އެކުންފުނިން މުވައްޒިފުންނަށް  15ހޯދުމަށް، ފެނަކައިގެ އެމްޑ އަށާއި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި، މ ގެ އިތުރުން، މި  އި އެދަތުރުގެ ފުލް ސްޕޮންސަރ ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް ސިޓ ގަ އަދި އެ

ޓިކެޓް، އެކަމަޑޭޝަން، ކެއުން، ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް( ހަމަޖައްސާފައިވަނ   ދަތުރުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ) އެއަރ
ގެ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފެނައިކައި ންކަމަށާއި، އެ ކުންފުންޏަކ  މިހާތަނަށް އެކުންފުނި

ގެނެސްފައިނުވާނެކަމަށް  ނޫންކަމަށާއި، އަދި އެ ދަތުރުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް އެއްވެސް މުދަލެއް ކުންފުންނެއް
 15ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި، މި ދަތުރުގެ ސްޕޮންސަރ 

 ސްޕޮންސަރދ ފައިވާއިރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން އިތުރު ހަތަރު ސްޓާފަކަށް  އެކުންފުނިންޒިފުންނަށް މުވައް

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  ެއ  އެދަތުރުގައި ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވެގެން އެ ހަތަރު ފަރާތަށް ދަތުރުގެ
ޝަކުވާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ  މި މައްސަލައިގެ ކޯޕަރޭޝަންއިންކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެހެންކަމުން 

އިސްވެރިން  ދެލިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ތަނެއް ބެލުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ
ސްރ ލަންކާއަށް  މުވައްޒަފަކު ނޮވެންބަރުމަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި 17ހިމެނޭގޮތަށް 

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ   ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މުވައްޒަފުންގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓަށް
މުވައްޒަފުން ތިބުމާއި ކެއުމާއި  ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި، ލަންކާގައި އެ

ފެނަކައަށް އިންޖ ނާއި އެއާގުޅޭ އެހެން  ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓާފައިވަނ 
ކަމަށާއި، އެ ދަތުރުގައި ލަންކާގެ  ންޏަކުން ސާމާނު ސަޕްލައިކުރާ ލަންކާގެ ކުންފު

  މައްސަލަ.ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ އައިފޯނު 11ޑިއުޓ ފްރ އިން 

683 



 

679 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މުވައްޒަފަކު ނޮވެންބަރުމަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ސްރ ލަންކާއަށް ގޮސްފައިވާ ދަތުރުގެ  17އިސްވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް 

ލަންކާގައި އެ މުވައްޒަފުން ތިބުމާއި ކެއުމާިއ  ދެކޮޅު ޓިކެޓަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި،
ލަންކާގެ  ބަލަހައްޓާފައިވަނ  ފެނަކައަށް އިންޖ ނާއި އެއާގުޅޭ އެހެން ސާމާނު ސަޕްލައިކުރާ ފަތުރުގެ ޚަރަދުތައްދަތުރު 

 ކަންގެ ކުންފުނިންޚަރަދެއް ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ޗައިނާ ކުންފުނިން ކަމަށްބުނެފައިވ ނަމަވެސް، މިދަތުރުގެ ހުރިހާ

ޭނިޖްނގ، މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތ އާއި އަދި ަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނގ  މ  ޑިރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދިފައިވާތ   ފ 
ވަނަ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅައިއެކުލެވިގެންނުވާ  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްަސލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމ އެވެ.މި މައްސަލަ 

ނޑެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ކ.ހިންމަފުށ  ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފުޓްސަލް ދަ
 މިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓުން ކުރިމިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސ ހިސާބު  ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ2019ްނޮވެންބަރު  18)  141-L/141/2019/539(IUL)ނަންބަރު
ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން 02ފަރާތުގެ ތެރެއިން،  06ހުށަހަޅާފައިވާ 

  މިނިސްޓްރ ން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ގުޅިގެން އެ ސާމްޕަލްތަކުގައި އެ އިޢުލާނާ

އެއް އެގޮތުން ، ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމާއި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް
ކަރުދާހުގައި  ހުރިއިރު، މަޢުލޫމާތު 70mmހުށަހަޅާފައިވާ ސާމްޕަލްގައި ޓަރފްގެ ދިގުމިނުގައި  ކުންފުނިން

 ރަބަރއެހެން ކުންފުންޏަކުން ކަމާއި،  50mmބަޔާންކޮށްފައިވަނ  ޓަރފްގެ ދިގުމިނުގައި ހުންނަން ޖެހޭނ  

އަށްވުރެ ބޮޑުކަން  2mm-0.5ސައިޒްކަމަށްވާ  ގްރެނިއުލްސްގެ ބޮޑުމިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ  ސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރ ންއެ އިޢުލާނަކ  އެ މަ ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

 . ގައި،1ގެ )ށ(ގެ 10.31ގެ 2017ފެބުރުވަރ   އިޢުލާނު ކަމަށްވާތ އާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު

އެފަރާތަކ  ބ ލަމުގެ  ސް،އިޢުލާނުކުރުމުން ބ ލަން ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެއްފަރާތަކުން ކަމުގައިވ ނަމަވެ ދެވަނަފަހަރަށް"

ނޑެއް ހެދުމަށް  ކ.ހިންމަފުށ  ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފުޓްސަލް ދަ
 މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓުން 

 ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި 

  މައްސަލަ.ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އެކަށ ގެންވާ އަގެއްކަމުގައި ވަނ ނަމަ، އެފަރާތަށް މަސައްކަތް  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ، އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކ 

 141-L/141/2019/539(IUL)ނަންބަރު މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، އެ މިނިސްޓްރ ގެ" ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް  06އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ2019ްނޮވެންބަރު  18)

ބިޑުގައި، އެ މިނިސްޓްރ ން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ން ހުށަހަޅާފައިވާކުންފުނި  ނިންމާފައިވާ  ޙަވާލުކުރުމަށް
ފާހަގަކުރެވޭތ ، މިމައްސަލާގައި  ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަމަށް ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަރުދާހުގައި

ނޑެއް ހެދުމަށް އެ މިނިސްޓްރ ން ކޮށްފައިވާ  ކ.ހިންމަފުށ  ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފުޓްސަލް ދަ
ލުކޮށްފަިއ ޢަމަ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އިޢުލާނާ

ކަމެއް މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، މި  ވާކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވ ނަމަވެސް، އެފަދަ 
-އެންޓި) 13/2008އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މަްއސަލަ  މިމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އެވެ.މިކޮމިޝަނުން ނިންމ 

ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަވެގެންކަމުގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް  ފުރިހަމަވާނ  ވަކި  ބ ލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠު
ކަރުދާހުގެ(  ޓ ޗަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ )މަޢުލޫމާތު އެޑިއުކޭޝަނުން ބިދޭސ 

ބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ވަނަ ނަން 4ވަނަ ބާބުގައި ބ ލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދުގެ  1
 (f)ވަނަ ނަންބަރުގެ  4.1ފަރާތްތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކެއް އެ ލިޔުމުގެ  އެގޮތުން ބ ލަމަށް ކުރިމަތިލާ

ނުވަތަ އެ ޤައުމެއްގެ  ގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާއިރު، ބ ލަމަށް ކުރިމަތިލާ އޭޖެންސ އަކ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން 
ވަނަ ނަންބަރުގެ  4.1ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެކަމަށް   އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަމާބެހޭ

(f)  ެމަޢުލޫމާތު ) ޕޮއިންޓުގައި ޝަރުޠުކޮށްފައިވިޔަސް މަތ ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ ވަނަ 4ގ
ދޭ އިރުޝާދުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގެ   ފަރާތްތަކަށް ކަރުދާހުގެ( ބިޑު ޑާޓާ ޝ ޓުގައި ބ ލަމަށް ކުރިމަތިލާ

ގެނެސްދޭނެ  ޓ ޗަރުން ރާއްޖެމިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސ  
 ގައި އެ މިނިސްޓްރ  ކޮށްފައިވާ  2019އޮކްޓޫބަރު  23ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް 

 ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބަލައިގަނެފައިވާތ  އެ ބިޑް ހިމަނައިގެން 

  މައްސަލަ.ރޭތޯ ބަލައިދިނުން އެދޭކަމަށް ބުނާބ ލަންތައް ވަޒަންކު 
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ITT 10.2 ާލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ބިޑު ހުށަހަޅ
ރެންސް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކްލިއަ  ވަނަ ނަންބަރުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަދި 7

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކަކ  ބ ލަމަށް  ކްލިއަރެންސް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް، ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު
 ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް 

ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްގެ  ލިޔުންތަކަކަށްވެފައި، ބ ލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ
 ލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ނުވަތަ އެބ ލަމަށް ކުރިމަތިލާ އޭޖެންސ އަކ  މޯ ގައިވަނ  (f)ވަނަ ނަންބަރުގެ  4.1

ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެކަމަށްކަމަށް  ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ
 ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކްލިއަރެންސް ހުށަހެޅުމުން ބިޑް ވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

ން ކުންފުނި މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރި މި ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާކަމަށާއި ޑޮކިއުމެންޓްގައި 
ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްގައި  ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ލިޔުމަކާއި އިންޑިޔާގެ ޕޮލިހުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާތ ، މޯލްޑިވްސް

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 13/2008ންބަރު ޤާނޫނު ނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަމަށެވެ. ވ މާ،
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމ އެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހދ.ނައިވާދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
ހެދުމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަސް ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކ ، ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 

ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އިޢުލާނު ނުކޮށް  03ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  10.24ގަވާއިދުގެ 
ދޭވޭނެ މަސައްކަތަކަށްވ ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ  ހދ.ނައިވާދޫ ކުރިއަށްގެން

( އިޢުލާނުކޮށްގެން ކަމާއި، 2019އޭޕްރ ލް  25) 260/260/2019/23(IUL)ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
މައްސަލެއް އުޅޭކަމަށް ތަޙްޤ ގަށް މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އެއްވެސް 

ހދ.ނައިވާދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި 
މެ  15ރުއްގަސް ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ގައި ކޮށްފައިވާ ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި  2019
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖައިޒް މަންފާއެއް 

 އްސަލަ.ހޯދައިދ ފައިވާ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މަ

686 



 

682 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެ  ފާހަގަވެފައިނުވާތ  އާއި، އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ގިނައިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް 

 ޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދ ފައިވާކަން ތަޙްޤ ގަށް ފާހަގަވެފައިނުވާތ  އާއި،ނާޖާއި

މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނ ގެ ވެރިޔާގެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ކުރ  އެހެން ފަރާތެއް ކަމަށް 
ތުން އެނގެން އޮންނާތ  ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ގަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާ

 އާއި،

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނ ގެ ވެރިޔާގެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތާ އެކުގައި ، މި މަސައްކަތުގައި
ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލް މެންބަރަކު ބައިވެރިވެފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން 

އްކަތުން އިސްވެދެންނެވުނު ކައުންސިލް މެންބަރު އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ނަގާފައިވާކަން އޮތްނަމަވެސް، މި މަސަ
ކައުންސިލް މެންބަރު މި މަސައްކަތުގައި  ،ސާބިތުވާނެ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ  އާއި

ބައިވެރިވެފައިވަނ  މި މަސައްކަތް ލިބުނު ކުންފުނ ގެ ވެރިޔާގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތާއި ކައުންސިލް 
މެންބަރާ އޮންނަ ގާތްގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމާއި، އަދި ޢާންމުކޮށްވެސް އެފަރާތުން ކުރާ އެފަދަ ގިނަ 

ގައި ކައުންސިލް މެންބަރު ބައިވެރިވާކަމާއި، އެގޮތުން އެ މަސައްކަތުގައިވެސް ބައިވެރިވ ކަން މަސައްކަތްތަކު 
 ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،

ނޑުން ބަލާއިރު  މި މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބުނާ މިންގަ
މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަދަ ގާތްގުޅުމެއް )ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް( އޮތްކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތ  މި މައްސަލައިގައި، 

ިމ  ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައި ނުވާތ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25 ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް  1)ހ( ގެ 
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ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގދ. ގައްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓުލުމަށް ކޯރު ކޮނެ އެޗް.ވ .ކޭބަލް، އެލް.ވ  ކޭބަލް އަދި ކޮންސިއުމަރ ކޭބަލް ވަޅުލުމުގެ 

 FNK-I/IUL/2019/123މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ ނަންބަރު 
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނ  މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގައި 2019ޖުލައި  07)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށްކަމާއި، އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އިވެލުއޭޝަންއިން 
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އެއްވެސް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުންޏާ ކަމާއި، 
 މައްސަލެއް އުޅޭކަމަށް ތަޙްޤ ގަށް ފާހަގަވެފައި ނުވާތ  އާއި،

ވަނަ މާއްދާގެ  51)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2011/10ޤާނޫން ނަންބަރު 
ރާތްތަކަކ ، އެފަރާތްތަކުން ވިއްކި މުދަލާއި ފޯރުކޮށްދިން ދަށުން ޖ އެސްޓ އަށް ރަޖިސްޓްރ  ކުރަންލާޒިމްވާ ފަ

)އެއްމިލިޔަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިރުތުވާ ފަރާތްތަކާއި،  1,000,000.00ޚިދުމަށްތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު 
އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި، ޙިދުމަށް ދޭ ފަރާތްތަކާއި، 

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިންޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ކަމަށްވާއިރު މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ދިވެހި
ޖ .އެސް.ޓ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕ  ހުށަހަޅާފައިނުވަނ  އެ ކުންފުންޏަކ  ޖ .އެސް.ޓ އަށް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން ލާޒިމް 

ރޮޕޯސަލްގެ "ޕްރޮޕޯސަލާއެކު އެއްކުރެވިފައިވާ ކަރުދާސް" ގެ ކުންފުންޏަކަށްނުވާތ ކަން އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕް
ތިންވަނަ ޕޮއިންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މި މަސައްކަތާގުޅިގެން ދެވުނު 

ގދ.ގައްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓުލުމަށް ކޯރުކޮނެ، ކޭބަލް 
ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ގދ.ގައްދޫ 

ލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގައި "ހުށަހަޅަންވ  ތަކެތި" ގެ ބުރާންޗުން ކޮށްފައިވާ އިޢު
ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ތަކެތި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް 

 ޙަވާލުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  
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ސް ޤާނޫނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ޖ އެސްޓ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕ  ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  51)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2011/10ނަންބަރު 

ޖ އެސްޓ އަށް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން ލާޒިމްނުވާ ފަރާތްތެއް އެ ލިޔުން ނެތުމަކ  އެފަރާތުގެ ބިޑް ބާތިލް ކުރެވޭނެކަމެއް 
މިކަމާއި ގުޅިގެން ބިޑް  ،ޓް ނުކުރެވެންވ  ސަބަބެއްވެސް ނޫންކަމާއިނޫންކަމާއި އަދި އެފަރާތުގެ ބިޑް  އިވެލުއޭ

 އެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި  އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ ން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކ  ރަގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް  ފަރާތަކ  އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފަރާތްކަމާއި މި ކުންފުނިން

ފަރާތުގެ އަގަކ  އެންމެ ކުޑަ އަގުކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް އެ ބެލިބެލުމުންވެސް މި ކޮމިޝަނުން ، ޖ .އެސް.ޓ  ހިމަނައިގެން
ޙަވާލުކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ  އެ ފަރާތައްފާހަގަކުރެވޭތ  މި މަސައްކަތް 

އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ހޯދައިދ ފައިވާކަން 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި، 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ 
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ. މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް 

( 2019ޖޫން  18) 141-HR/141/2019/281(IUL)މ ހަކު ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރ ން ކުރި ނަންބަރު 
ޝ ޓުގައި ހުރި  A1ރިމަތިލ  ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރވިއުއަށް މާކްސްދ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒ ފާއަށް ކު

ޝ ޓަށް އެޅުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، މާކްސްތައް އަޅާފައިވާ  A2މާކްސްތައް 
އެރަރއެއްކަމަށް އެއ  މާކްސްތަްއ އެއްކުރުމުގައި ނުވަތަ އެޅުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ހިއުމަން ، ގޮތަށް ބަލާއިރު

ބެލެވޭތ އާއި، ނަތ ޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ ތަފާތެއް އޮތް ކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި، އަދި މިހާރު އެ މަޤާމު، 
ޝަކުވާގައި ބުނާ ހާލަތު މިހާރު ނެތުމުންނާއި، ، ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ ން ނިންމާފައިވާތ 

ޑް ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެން
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 

 .މާކްސް ޝ ޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓ  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އެއްވެސް މި މައްސަލައިގައި މިނިސްޓްރ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި  513)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  9/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މުވައްޒަފަކު

ކޮރަޕްޝަން -ޓި )އެން 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި   މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ-)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

 ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރުމާބެހޭ ސާމާނު ވިއްކުމަށް ދޫކުރާ ބިން:

ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަތިން ވިޔަފާރި   ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ  2017ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނ   02ކުރުމަށް 

ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން  02ބައްދަލުވުމަކުން ކަމާއި، ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަތިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 
ށްފައިވުމާއި، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮ

އަންދާސ ހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނެއް ތިލަދުންމަތ  އުތުރުބުރ  އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ވިޔަފާރި  ،ޑްކޮށްހަދާފައިވާކަމާއި، އެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ބިޑު އެވޯ

ގައި ކު ކަމަށްވާތ އާއި، މި މައްަސލާކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނ ވެސް އެފަރާތާއެ
-)އެންޓި 2008/13ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދ ފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ތިބި ދުވަސްވަރު 
 2018ބަލައި، އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އެއްވެސް ނިންމުމެއްނެތި، 

ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައި އޭނާއާ ސިޔާސ ގޮތުން ގާތް  02ވަނ  

ބިންވެސް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ކަމަށާއި، ބިން ކުއްޔަށް  02ފަރާތަކަށް 
ނގެންނެތް ކަމަށާއި، އަދި ރަށުގެ ގިނަ ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތެއް އަދި އަގެއްވެސް އެ

ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެހެން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ހަރުކުރާ ތަންތަނުގައި އެ އިޢުލާން 
 ހަރުކޮށްފައިނުވާއިރު ލައުޑްސްޕ ކަރުން ގޮވާފައިވެސް ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިން:

ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަތިން ވިޔަފާރި  ،ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ  2017ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނ   02ކުރުމަށް 

 ،ބައްދަލުވުމަކުން ކަމާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާކަމާއި

އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަންދާސ ހިސާބުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނެއް ތިލަދުންމަތ  
އުތުރުބުރ  އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަދާފައިވާކަމާއި، ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނ  ހއ.އިހަވަންދޫ 

ލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތަށްކަމާއި، އެފަރާތާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަދާފައިވާ އިވެ
ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ހެދުނު އެއްބަސްވުމުގައި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ތާރ ޚާއި ބިން 

ހުށަހެޅި ބައެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު އެނގެން އޮތްކަމާއި، އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް -ލިޔުންތަކަށް މާރކްސް ނުދ  ހުރިކަން އެންޓި

އޭގެތެރޭގައި ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންވެސް ހިމެނޭތ ، އެއ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެްއ 
ށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތ އާއި، އަދި މި މައްސަލައިގައި ޖިނާއ  ދައުވާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކޮ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާތ 
ސަލައަކ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞް  3)ހ(ގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ އަހަރަށް ހދ.ނައިވާދޫ  2019 ،ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
ފަހަރު އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަން  06ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޖުމުލަ 

ފަހަރު އިޢުލާން ކުރުމުންވެސް އެއްވެސް  05އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،
ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިނުވާތ  އެ އިޢުލާންތައް ބާޠިލް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެ ަމސައްކަތް 

 GS-92/IUL/2019/00ނަންބަރު ވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ނައިވާދޫ ސްކޫލްގެ  06ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް 2019ފެބުރުވަރ   27)

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި އަދި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބުނު ފަރާތާކަން 
ތަށް އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، އެފަރާ 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭ ، ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ 
-)އެންޓި 2008/13ނު ނަންބަރު ޤާނޫ، މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ ނާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނެތަތ ވެ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.، މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008ންބަރު: މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަ 
ރިޕޯޓުގައި ތަޙްޤ ޤް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން  3)ހ(ގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ފަހަރު  03ދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓ  ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހދ.ނައިވާ
އެ މަސައްކަތް އެ  ،އިޢުލާން ކޮށްގެންވެސް އިތުރު ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތ 

 ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

690 

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޕްރޮކިއުމެންޓް  ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް 
ސެޕްޓެމްބަރ  HMH/IUL/2019/039 (10މެނޭޖަރެއް ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

މެއިލްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަށް އ  hr@hmh.mv( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ 2019

 18ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޯދުމަށް 
ގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ އެ  2019ސެޕްޓެންބަރ 

ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލިޔުންތަކާއެކު މެއިލް ކޮށްފައިވ ނަމަވެސް މެއިލް 
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އެޕްލިކޭޝަންތައްވެސް ބަލައިގަންނާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުންގަޑި 
 ބުާނ އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ، އެފަރާތެއްގެ މެއިލް ނުލިބޭކަމަށް  hr@hmh.mvހަމަވުމުގެ ކުރިން 

ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ޗެކްކުރިއިރު، އެފަރާތަކ  ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަމަށްވ ނަމަވެސް، އެ ފަރާތުގެ 
އެޕްލިކޭޝަން ނުހިމަނައި އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވަނ ، އެދުވަސްވަރު އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ގްރޫޕް އ މެއިލްއަ ،އެޗް.އާރްގެ ޖެނެރަލް އ މެއިލް
އެފަރާތުގެ އ މެއިލް އެޗް.އާރަށް ލިބިފައިނުވާތ ކަމާއި، އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަން 

ގޮތަށް ގައި އެ މަޤާމަށް އެޕްލައިކުރި މެއިލް ހިމެނޭ  2019އޮކްޓޯބަރު  17ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގިފައިވަނ  
ފޮލޯއަޕް މެއިލްއެއް އެފަރާތުން ފޮނުވުމުން އެ އ މެއިލްގެ ތްރެޑް ލިބިފައިވާތ  ކަމާއި، އެކަން އެނގުމުން 
އެފަރާތުން ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި އޮރިޖިނަލް މެއިލް ލިބިފައިނުވާތ ، އައި.ޓ  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި އެދިގެން މެއިލްގެ 

ންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެފަރާތުގެ އ މެއިލް ލިބިފައިވ ނަމަވެސް، އޭރު އެ އެ އިޢުލާނުގެ ސު، ބެކްއަޕް ބެލިއިރު
ގައި  2019އޮކްޓޯބަރު  07މަޤާމަށް އެޕްލައިކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނު ހުރިހާ ފަރާތަކާ 

ބުނު ފަރާތަށް އެ މަޤާމު ގައި އިންޓަވިއުއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސްލި 2019އޮކްޓޯބަރު  13، އިންޓަވިއުކޮށް
ޕްރޮކިއުމެންޓް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމުގައި ޤާނޫނު ، ލިބުނުކަމުގެ ޗިޓް ޙަވާލުކޮށްފައިވާތ އާއި

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2/2000ނަންބަރު 
-)އެންޓި 13/2008މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މިހިސާބުން   ނިންމ އެވެ.ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ޒ ފާއަށް މ ހަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ، ވަ
 .އޮޅުވާލާފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ސަލްޓަން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޕާކުގައި ތައްޔާރުކުރި ހުޅުދާން ބަގ ޗާގައި ހަލާކުކޮށް ބިންދާފައިހުރި ލެޑް ގަސްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ކަރަންޓު 

 75މައްސަލަ ޖެހި ނުދިއްލި ހުރި ގަސްތަކުގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ރަނގަޅުކޮށް އަލުން ހުރިހާ ގަސްތައް )ޖުމްލަ 

ކުރުމާއި،  ހުޅުދާން ބަގ ޗާގައި ހަލާކުކޮށް ބިންދާފައިހުރި ލެޑް ގަސްތައް މަރާމާތު 
ގަސްތައް  ކަރަންޓް މައްސަލަޖެހިފައިހުރި ގަސްތަކުގެ ކަރަންޓް ރަނގަޅުކޮށް 

އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި  ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ   75000.00ދިއްލޭގޮތް ހެދުމަށް 
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ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އަށް އަމިއްަލ ( 75،000.00އްލޭގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގަސް( ދި
އެފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ   ގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާ 2015ފެބްރުވަރ   22ނަމުގައި  ފަރާތެއްގެ 

 ށްގެންކަމާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮ

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އިތުރު ފަރާތަކުން އަގު ބެލިކަން ތަޙްޤ ޤަށް  އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތާ މި
މިނިވަން ފަންސާހާ  ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން ނެތްއިރު،

ގުޅިގެން ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރ  ވަކިން އުފެއްދި މިނިވަން ފަންސާސް އޮފ ހުންކަމަށްވެފައި، 
އެ އޮފ ހުގެ މުވައްޒަފުންނާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ލިޔުމުން ނޫންކަމުން، މި މަސައްކަތާގުޅޭ އިދާރ  

މުވައްޒަފެއްކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، އަދި މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު  ކަންކަން ކުރ  ކޮން
ސާފުކުރުމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤ ޤުގައި ސުވާލުކުރި ކަމާގުޅުންހުރި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ބަހުންވެސް ިމ 

ރާތަކުން އަގު ބެލިކަން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް އިތުރު ފަރާތަކުން އަގު ހޯދިކަން އެނގެން ނެތުމުން އިތުރު ފަ
 ނޫންކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި، 

ދަޢުލަތުގެ މި މަސައްކަތުގެ އަގު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ދައްކާފައިވަނ  އެއިރު ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔަ 
ކަމަށްވ ނަމަވެސް، މި ފައިސާ ދައްކާފައިވަނ ، އާ ޚިލާފަށް އަތްމަތ  ފައިސާއިން 6.07މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ން މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހާއްަސ 
 ބަޖެޓުންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،

ން ފަންސާހަށް ކަނޑައެޅި މިނިވަން ފަންސާހުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި މިނިވަ
)ތިރ ސް ތިން މިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސައްބ ސްހާްސ  33,326,951.50ބަޖެޓުން ޕެޓ ކޭޝްގެ ގޮތުގައި 

ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( މުޅި އަހަރު ތެރޭ އެކިފަހަރު މަތިން މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ޓްރެޜަރ އިން ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި އެގޮތުން، މުޅި އަހަރު ހޯމްއެފެއާޒަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

 .މައްސަލަ ހިސާބު ނުހޯދައިކަމަށް ބުނާތިންފަރާތަކުން އަންދާސ  
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ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިނިވަން ފަންސާހާގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކަށް ޕެޓ ކޭޝް ފައިސާއިްނ 
 ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ އާއި،

)ސަތޭކަ ހާސް(  100,000.000މިނިވަން ފަންސާހާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ނިމެންދެން ޕެޓ ކޭޝްގެ ގޮތުގައި 
-13ރުފިޔާ ގެންގުޅުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު 

D2/10/2015/22 (03  ްސިޓ އިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، އަދި 2015މާރިޗ )
 M50/13/2015/232-10ސް އެންޑް ޓްރެރަރ ގެ ނަންބަރު ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭން 2015ޖޫން  29

މިލިއަން ރުފިޔާ ޕެޓ ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓައިގެން  2ސިޓ އިން މިނިވަން ފަންސާހާގުޅޭ ކަންތައް ކުރުމަށް 
 ޚަރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތ  އާއި،

ގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން ދ ފައިވާ ހުއްދަތަކަކ  ސ ދާ މިނިސްޓ ރިއަލް މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅި 
ކޮމެޓ ގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން އެގޮތަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ސިޓ  ފޮނުވައިގެން ލިބިފައިވާ ހުއްދަތަކެއްކަމަށާއި، ެއ 

ރާނަމަ މަސައްކަތްތައް ލަސްވާތ ކަމަށާިއ ހުއްދަތަށް އެގޮތަށް ހޯދަންޖެހުނ  އާއްމުކޮށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ކު
އެހެންކަމުން ބައެއް ލުއިތަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއެކު އޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައި ދަންނަވައިގެން 
މިނިވަން ފަންސާސް މިނިސްޓ ރިއަލް ކޮމެޓ ގައި ހިމެނޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އެ ލުއިތަށް ދިނުމަށް 

އެގޮތަށް ލުއި ދޭނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅ  ކޮމެޓ ގެ މެންބަރުން ، ރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަތުމުންކަމަށާއިރައ ސުލްޖުމްހޫ
 މަޝްވަރާކޮށްގެންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތ އާއި،

ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު މި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން މި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ 
ލިބިފައިވާކަމާއި، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނ  އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ 

މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންކަން ނޫންކަން މިހާރު ދެނެގަނެވެން ނެތްކަމާއި، 
ސައްކަތް ނިންމިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ  މަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތ އާއި، 

ގަސްތައް ހަލާކުވެފައިވާ ، މި މަސައްކަތުގެ އަގަކ  އެކަށ ގެންވާ އަގެއްތޯ މި ކޮމިޝަނުން ބަލާ ދިރާސާކުރި ކުރުމުން
ން މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އަގަކ  މަސައްކަތާ މިންވަރު މިހާރު ސ ދާ އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތުމު

 އެކަށ ގެންނުވާ ބޮޑު އަގެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތުމުންނާއި، 

މި ޚަރަދުކުރުމުގައި އެއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، 
ފައިދާ ހޯދައިދިންކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވުމުން، އެންޓި 
 .ވެމައްސަލަ ނިންމ އެ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިހިސާބުން މި 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މާލެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
ނޑުގެ  ޤައުމ  ދިދަ  3ސްޕޮޓްގައި ކޮންމެ ސްޕޮޓެއްގައި  300ޒ ނަތްތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ ވަށައިގެންވާ ތޮށިގަ

ސައްކަތްކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި، ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި ޕްރައިވެޓް ޖެހުމުގެ މަ
ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައްކައި، މަސައްކަތުގެ 

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ އަގު އަތްމަތ  ފައިސާއިން ދައްކާފައިވަނ  އެ ފަރާތައް 
ނޑުގައި ތުހުމަތުގައި،   300މިނިވަން ދުވަހަށް މާލެ ޒ ނަތްތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ ވަށައިގެންވާ ތޮޑިގަ

ޤައުމ  ދިދަ ޖެހުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނަންބަރު  03ސްޕޮޓުގައި ކޮންމެ ސްޕޮޓެއްގައި 
(AGR)10-M50/10/2015/59 (01  ިއެއްބަސްވުންވެ އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏާ 2015ޖުލައ )

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރި 
)ހަތަރު ސަތޭކަ ދުއިސައްތަ ސައްވ ސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ  426,120ވަޒ ރުންގެ ކޮމިޓ ން އެ މަސައްކަތަށް 

ވިހި( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކަށް ހުއްދަދ ފައިވަނިކޮށްކަން އެނގެން އޮންނާތ އާއި، އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

އާ ގުޅިގެން މާލެ ޒ ނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ ވަށައިގެންވާ  50މިނިވަން 
ނޑު  ޤައުމ  ދިދަ ޖެހުމުގެ  3ސްޕޮޓްގައި ކޮންމެ ސްޕޮޓެއްގައި  300ގެ ތޮށިގަ

އާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސްގެ 8.23މަސައްކަތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ރުފިޔާ( ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  193980.00ފައިސާ ) 50ގޮތުގައި %

 .މައްސަލަ

މުގެ ގޮތުން މާލެ ވަށައިގެންވާ އާ ގުޅިގެން މާލެ ޒ ނަތްތެރި ކުރު 50މިނިވަން 
ނޑުގެ  ޤައުމ  ދިދަ ޖެހުމަށް  3ސްޕޮޓްގައި، ކޮންމެ ސްޕޮޓެއްގައި  300ތޮށިގަ

ގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް ޕެޓ ކޭޝް 6.07ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 .ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 387960.00އުޞޫލުން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެންމެ ކުޑަ އަގުގެ ކޯޓޭޝަން ކަމުގައިވާތ އާއި،

މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ، ގުދުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނ ބުނެވުނު މަސައްކަތަށް ނަ
ދެއްކުން އެދި މިނިސްޓްރ  އޮފް  ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި އަތްމަތ  ފައިސާއިން އަގު

( 2015ޖޫން  28) M50/13/2015/232-10ހޯމް އެފެއާޒުން ފޮނުވާފައިވާ އެ މިނިސްޓްރ ގެ ނަންބަރު 
 B1/10/2015/163 (29-13ސިޓ ގެ ޖަވާބުގައި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރ 

( ސިޓ ން އަތްމަތ  ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި ބުނެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް 2015ޖޫން 
ޜަރ އިން މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ ،ދ ފައިވަނިކޮށް

ނޑައަޅާފައިވާ ހާއްސަ ބަޖެޓުން އެ މިނިސްޓްރ ގެ ނަންބަރު  ޖުލަިއ  10-M50/10/2015/360 (03(FRM)ކަ
'ޕެޓ ކޭޝް ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް'ގައި ހުއްދަދިން ވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑެޕިއުޓ  ( 2015

 ނިސްޓަރ ސޮއިކުރުމަށްފަހުކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އަދިމިނިސްޓަރ އާއި މި

އިން  25ދ ފައިވަނ ، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި  50އެއްބަސްވުމުގެ އަގުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި %
އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް  27

ޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދި މުދަލާއި އެއް ކޯ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު 
ދިނުމަށް އެދި  50ޚިދުމަތައް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަގުގެ %

( ސިޓ އާ ޙަވާލާދ  2015ޖޫން  30) M50/13/2015/239-10މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ނަންބަރު 
( 2015ޖޫން  28) M50/13/2015/232-10                       ޓްރ ގެ ނަންބަރުއެ މިނިސް

 B/10/2015/168 (02-13ސިޓ ން އެދުމުން، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު 
  އަދި، ( ސިޓ ން ދޫކުރި ޚާއްސަ ހުއްދަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއ2015ިޖުލައި 

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި މަސައްކަތް 

ން މާލެ ޒ ނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ ވަށައިގެންވާ އާއި ގުޅިގެ 50މިނިވަން 
ނޑުގެ  ޤައުމ  ދިދަ ޖެހުމުގެ  3ސްޕޮޓްގައި، ކޮންމެ ސްޕޮޓެއްގައި  300ތޮށިގަ
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި  387960.00މަސައްކަތަށް 

 .ތިންފަރާތަކުން އަންދާސ  ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޙަވާލުކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރި 
އިދާރ  މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ލިޔުމުން ނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ 

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަގު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރ   އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރުންމަޢުލޫމާތުން 
ކޮން މުވައްޒަފެއްކަން ތަޙްޤ ޤަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ވެސް ދެނެގަނެވިފައިނުވުމުންނާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް 

މުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ފައިދާ ހޯދައިދިންކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނު
ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ -ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވުމުން، އެންޓި 

 ނަންބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޤައުމ  ލަވަ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ފަރާތެއްގެ ސްރ ލަންކާ ދެކޮޅު ޓިކެޓްއަށްވާ ޚަރަދު އަތްމަތ  ފައިސާއިން  03ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ދެއްކުން އެދި މިނިސްޓްރ  އޮފް  ޙަރަކާތްތަކުގައި އަތްމަތ  ފައިސާއިން އަގުދޫކޮށްފައިވަނ ، މިނިވަން ފަންސާހުގެ 

( 2015ޖޫން  28) M50/13/2015/232-10ހޯމް އެފެއާޒުން ފޮނުވާފައިވާ އެ މިނިސްޓްރ ގެ ނަންބަރު 
 B1/10/2015/163 (29-13މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ނަންބަރު ، ސިޓ ގެ ޖަވާބުގައި

( ސިޓ ން އަތްމަތ  ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި ބުނެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް 2015ޖޫން 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ އިން މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް  ،ދ ފައިވަނިކޮށް

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހާއްސަ ބަޖެޓުން އެ މިނިސްޓްރ ގެ ނަންބަ  -10(FRM)                  ރުކަ
M50/10/2015/451 (14  ިޕެޓ ކޭޝް ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް'ގައި ހުއްދަދިން 2015ޖުލައ' )

ިމ ، ވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑެޕިއުޓ  މިނިސްޓަރ އާއި މިނިސްޓަރ ސޮއިކުރުމަށްފަހުކަން އެނގެން އޮތުމުން
ޒް ފައިދާ ހޯދައިދިންކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޖާއިމައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާ

-ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވުމުން، މި މައްސަލައަކ  އެންޓި
 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިހިސާބުން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޤައުމ  ލަވައިގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެލަވަ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި 
ލަވައިގެ ސައުންޑް އިންޖިނިއަރ އާއި، މިއުޒިކް ކޮމްޕޯޒަރ ސްރ ލަންކާއަށް 
ދަތުރުކުރުމަށް އެއާލައިން ޓިކެޓްގެ އަގަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

)ދިހަ ހާސް  10,270.00)ހ( އާ ޚިލާފަށް ޕެޓ ކޭޝް އުޞޫލުން  ގެ 6.07
 .ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

694 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މިމައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
ޑިރެކްޓަރ އެ ކުންފުނ ގައި ކުރިން ހުރި މަޤާމު ކަމުގައިވާ، ޑެޕިއުޓ  ހެޑް އޮްފ  ލިމިޓެޑުގެ ޑެޕިއުޓ  މެނޭޖިންގ

ވަކިކޮށްފައިވަނ  އެ ކުންފުނ ގެ ފަރާތުން ލ.ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގައި  ގައި 2016ޖޫން  23ކާރގޯގެ މަޤާމުން 
މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުމަށް ެއ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކާރގޯ ވިލެޖް ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލައި އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ނެގި ހުރިހާ 

ކުންފުނ ގެ ބޯޑުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކަމަށްވ ނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ވަޒ ފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް 
އެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަޒ ފާއަށް ނަގާފައިވާ  ޑެޕިއުޓ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަކ  ހުށަހެޅުމުން 

އެފަރާތް ވަޒ ފާއިން ، އޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތ ފަރާތެއްކަން އައިލެންޑް އެވި
ނޑައަޅައި އެފަރާތުްނ  2/2008ވަކިކޮށްފައިވަނ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވަޒ ފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ

އި ވަޒ ފާއިން ވަކިވެފައިވާ ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒ ފާގައި ބެހެއްޓުމަށާއި އެފަރާތަކ  އެއްވެސް ޙާލެއްގަ
ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒ ފާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ހަޖައްސައި ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރި ތާރ ޚުން ފެށިގެން ވަޒ ފާެގ 

 2015ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކަށް ޖެހޭ ފައިސާއާއި 
ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންވާ ފައިސާ ދިނުމަށް އައިލެންޑް އެވިއޭޝަން ސަރވިސަސްގެ މައްޗަްށ ވަނަ އަހަރުގެ 

 އަމުރުކޮށްފައިވާތ އާއި، 

އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް މަރުޙަލާގައި ވަނިކޮށް ކުންފުނ ގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަނބުރާ ނަގާފައިވަނ  އެ 
ެއ  ،މުމާ ޚިލާފަށް ނިމިދާނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުފެންނާތ މައްސަލައަކ  ވަޒ ފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިން

މައްސަލަ ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވާވަރަކަށް އޭގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެ މައްސަލައެއްކަމަްށ 
ބަރު ންޑިސެ 12މައްސަލައެއްކަމަށްވާތ  ލޯޔަރ ފާހަގަކޮށްފައިވާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ 

ވަކިކުރިއިރު ހުރި މަޤާމަށް ރުޖޫޢަކުރުމަްށ  ޑެޕިއުޓ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެ ކުންފުނ ގެ އިން ފެށިގެން  2018

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ ޑެޕިއުޓ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 
ކުރިން އެ ކުންފުނ ގައި ހުރި ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް 
މަރުޙަލާގައި ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް ނުނިންމަނ ސް ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން 

ދުވަހާ ހަމައަށް  ންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވިފެށިގެން ޑެޕިއުޓ  މެނޭޖި
)ނުވަލައްކަ ހަތްދިހަ ތިންހާސް( ރުފިޔާ   /973,000-ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 

 .ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާފައިވާތ އާއި، 

 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ ޑެޕިއުޓ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، 
އިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ޑެޕިއުޓ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވި ދުވަހާ ހަމައަށް ބަދަލުގެ ވަޒ ފާ

)ނުވަލައްކަ ހަތްދިހަ ތިންހާސް( ރުފިޔާ ދ ފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،   /973,000-ގޮތުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތް ވަޒ ފާއިން އެފަރާތަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދ ފައިވަނ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުކުމުގައި 
ވިސަސްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ރޭޓުން، ވަކިކުރިއިރު ހުރި މަޤާމު ކަމަށްވާ ޑެޕިއުޓ  ހެޑް އޮފް ކާރގޯ ސަރ

ޑިސެމްބަުރ  12އެފަރާތް ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރި ތާރ ޚުން ފެށިގެން ވަޒ ފާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހުނު ތާރ ޚް ކަމަށްވާ، 
)ނުވަލައްކަ  925,859.05ލިބެންވާ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ، އާ ހަމައަށް 2018
 އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަރުފިޔާ ފަސްލާރި( ރުފިޔާކަން އެނގޭތ އާއި،  ވ ސްހާސް ފަންސަ

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2/2000މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ 

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި މި މައްސަަލ  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ.

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

 ނިންމުނެވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް

މި މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު  696 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އެކި 



 

696 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ލިމިޓެޑުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކާއި އެއާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި 
  ،ކޮމިޝަނަށް އަނގާފައިވާއިރުމި މިހާރު ފެންނަން ނެތްކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން 

ތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތައް ގެ ތުހުމަތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި ނެއިމައްސަލަމި 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުވައްޒަފުންނަކ  ކޮބައިކަން ޔަޤ ންކުރެވޭނެ ފަދަ ހެއްކެއް ނުވަތަ 

ލިމިޓެޑުގެ އެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތައް ފެންނަންނެތ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ،މަޢުލޫމާތެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނެތަތ އާއި
ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްގެ އިހުމާލުކަމަށް ބެލެވިދާނެފަދަ ހެއްކެއް ނުވަތަ މަޢޫލޫމާތެއް ތަޙްޤ ޤަށް 
ލިބިފައި ނެތަތ އާއި މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި ނެތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 

އްލުވާލިކަމަށް ބެލެވޭނެ ފަދަ ހެއްކެއް ނުވަތަ މަޢޫލޫމާތެއް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައި މުވައްޒަފުން ގަސްތުގައި ގެ
  ،ނެތަތ އާއި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި ފެންނަން ނެތްކަމަށް މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް 
ވާ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ހޯދާފައިނުވާ މުދަލަކަށް ވައުޗަރތައް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ހޯދާފައިނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއްވެސް ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައި ނެތަތ 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި، 2008/13
 އިން މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ.ފަދަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގަިއ  3)ހ(ގެ 

ޓައިޒޭޝަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި އެ އެންގުން ޕްރައިވެ 
 އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑަށް ކޮޕ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ކަމަށް ބުނާ  ފަރާތްތަކަށް ދ ފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ނުފެންނަ
 މައްސަލަ.
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ވަނަ އަހަރު ދިވެހިންގެ  2018 ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް  .1
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ރ. ދުވާފަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމައި އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި 

އުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަރަކާތްތައް އެ ރަށުގައި ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އެ ރަށުގެ ކަ
މިނިސްޓްރ  އޮފް  ،)ހަތް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ނުވަދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ ދ ފައިވާކަމާއި 794,095.00

ހޯމްއެފެއާޒުން ދ ފައިވާ ފައިސާއިން ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލާއި، އެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުރި ޚަރަދު 
 އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކަށް ޖުމްލަ ބިލްތަކުގެ ތަފްޞ ލަށް ބަލާއިރު

)ހަތް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ނުވަދިހަ އަށް ރުފިޔާ ސައްބ ސް ލާރި( ރުފިޔާ  794,098.26
 ފަރުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ރ.ދުވާ 2018ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތ ، 

 794,095.00 ހޯމްއެފެއާޒުން ދ ފައިވާ  ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް 
)ހަތް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ނުވަދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާއިން އެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާގޮތް 

އެ ފައިސާއިން ކުރިކަމެއް ނޭނގި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ބޭނުންކުރިކަން  ،އެނގޭތ އާއި
އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބުރަދަންހުރި އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙުޤ ޤަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ  25 ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތ 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް  1)ހ( ގެ 

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  ކަ
 
ބުރު  މި މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާގައި، ރ.ދުވާފަރު "ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާ" ގެ ދެ ފަރާތުގައި ދެ .2

ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުން މަސައްކަތް  )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަށް ރ.ކަނދޮޅަދޫ -/6,500ހެދުމަށް 
)ތޭރަހާސް -/13,500 އެ ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ރައ ސް އަމިއްލައަށް  ނިންމައި

ވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގާތަށް ގޮސް އެ ބިލުގައި ހަދައިގެން މަސައްކަތް ޙަ  ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ބިލެއް

 އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ރ.ދުވާފަރުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމ 2018
 ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް 

ބަޖެޓެއް  )ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ  -/795,000ން ހޯމްއެފެއާޒު
ތަކުގެ ކަންތައް އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ދ ފައިވާ ކަމަށާއި، މި ފައިސާއިން ކުރި
ބުރު ހެދުމަށް  ތެރޭގައި އެ ރަށު "ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާ" ގެ ދެފަރާތުގައި ދެ

ފަރާތަކާ  ދޮޅުދޫ ނ)ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަށް ރ.ކަ -/6,500
އެފަރާތުން ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން  ޙަވާލުކުރުމުން މަސައްކަތް ނިންމައި

)ތޭރަހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ   -/13,500ށްކައުންސިލްގެ ރައ ސް އަމިއްލައަ
ހަދައިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ގާތަށް ގޮސް އެ ބިލުގައި  ބިލެއް

ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، މ ގެ އިތުރުން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް  ސޮއިކުރަން
މިނިސްޓްރ ން ފޮނުވި ފައިސާއަށް ހެދި ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ  ކުރިނަމަވެސް

 .މައްސަލަ

 

697 



 

698 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބަޔާންކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް، އެފަރާތާ ޙާވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ ރަށު "ދަތުރުވެރިންގެ  ސޮއިކުރަން ބުނެފައިވާކަމަށް
ދޭ ބުރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކަމާއި އެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެ މަސައްކަތް ކޮށް  7ހިޔާ" ގައި 

އަގު ތިން ފަރާތަކުން ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެ ފަރާތުން ކަމަށްވާތ  އެ ފަރާތާއެކު ދެ 
އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެންކަމާއި، މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެފަރާތާ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  އެއްބަސްވުމާ 

 ފައިސާގެ ބިލް ހުށަހެޅުމުންކަން އެނގޭތ  އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމައި އެފަރާތުން
ބުރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން އެ  7ދުވަހާގުޅިގެން ރ.ދުވާފަރު "ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާ" ގައި 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ރ.ދުވާފަރު 
އިދާރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެކަށ ގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަންހުރި އެއްވެސް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރ  ،ހެއްކެއް ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ 
ންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ ނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު .2
ޕްލޭނިންގ، ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް އާކައިވްސް ސެކްޝަނަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވަނ ، 

 03ގައި އެދުމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ  2013ޖުލައި  29އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޭރުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް 
، ކޮންސަލްޓަންޓް ހޯދުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު މެންބަރުން ހުއްދަދ ގެންކަމާއި

(A)AA-2013/393   ވ  ބުދަ ދުވަހު އެކޮމިޝަންގެ  2013ޖުލައި  31އިޢުލާންކޮށްފައިވަނ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވަގުތ  މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އެތަނުގެ ކުރ ގެ 
)ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ(  200/-    ޑިރެކްޓަރ ހަމަޖައްސައިފައިވަނ ، ދުވާލަކަށް 

ންގެ ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ގެ ރޭޓުން މުސާރަދޭގޮތަށް، އިލެކްޝަންސްގެ އޮބްޒާވަރު
މަޤާމަށްކަމަށާއި، މިއ  އޭނާ އެމް.ޓ .ސ .ސ ގެ ސ .އ .އޯ އަކަށް ހަމަޖެއްސުމާ 
ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސްގެ ދާއިމ  ވަޒ ފާއިން އޭނާ ވަކިވާންޖެހިފައިވާތ ، އޭނާއަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރިޔާސ  އިންތިޚާބު ، ވެބްސައިޓްގައިކަމާއި، އެ އިޢުލާނު ހަމައެކަނި ވެބްސައިޓްގައި ޢާއްމުކޮށްފައިވަނ 
ވެފައިވާތ  އަވަހަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ބޭނުންވެގެންކަމަށާއި، ގެޒެޓްކޮށްގެން މ ހަކު ހޯދުމަށް އިތުރު ކައިރި

ދުވަސްނަގާނެތ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާތ އާއި، އެ އިޢުލާންކުރިއިރު އިންތިޚާބު ފެށެން އޮތ  
ޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެއްވެސް ތަނެއްގަިއ އެ އިޢުލާނުގައި ވަ، މަހެއްހައި ދުވަސްކަން އެނގޭތ އާއި

މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 
 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތުން ތަޖުރިބާ އެނގޭނެ 

އެހެންކަމުން އެފަރާތަކ  ޝަރުޠުހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ، އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި
ކޮށްފައިވަނ  ދެވަނައަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެކަނިކަމާއި، އެފަރާތަށް އުއިވާކަމާއި، އެގޮތުން އިންޓަރވިނިންމާފަ

ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ވަޒ ފާތަކަށް  މ ހުން ހޮވުމުގައި ބަލާ މިންގަ
މާރކްސްދ  އެފަރާތް އެ ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި، ކޮންސަލްޓަންޓް ހޯދުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް 

ހު އެ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނ  ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގައިކަމަށާއި ޖެހިގެން އައި އާދ އްތަ ދުވަ 
އެ އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނ  ބުދަ  ،ވަޒ ފާއަށް އެފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް

ދުވަހެއްގައިކަމާއި އިޢުލާނު ކުރި ދުވަހާ ޖެހިގެން އައި އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ވަޒ ފާއަށް އެއްވެސް މ ހަކު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ން ނާތ އާއި، މި މައްސަލަ ބެލުމުން އޮންހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ ، މި މައްސަލައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އް ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައ1ެވަނަ މާއްދާގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ.  ކަމުގައި ކަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލިބެމުންއައި އާމްދަނ  ނުގެއްލޭނެހެން އެތަނުގެ 
ފައިވާ ކަމެއްކަމަށާއި މި މަޤާމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް އިސްވެރިން ކޮށް

ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގައި އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ޖެހިގެންއައި އާދ އްތަދުވަހު އޭނާ އެ 
މަޤާމަށް ހަމަޖައްސައިފައިވާކަމަށާއި، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނ  އާދ އްތަދުވަހު 

ލާނުކުރިކަމަށް ރެކޯޑުތަކުން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން މިއ  ހަމައެކަނި އިޢު ، ކަމަށްވާއިރު
 ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ވަރަށް

ނ.މިލަދޫ  ކުރ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އި ހިމެނޭ ރަށްވެހިގެ ހިޔާކޮށްފައިވާ ޓިނުތަކުގެ ތެރެއިން ނުއަނދާ ހުރި ޓިނުތަށް ބޭނުންވާ ރޯވިއިރު އެ އިމާރާތުގަ

-CB(CN)ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެގޮތުން އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު ނ.މިލަދޫ  ކުރ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  2010ނުވަތަ  2009
ރޯވިއިރު އެ އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ރަށްވެހިގެ ހިޔާކޮށްފައިވާ ޓިނުތަކުގެ ތެރެއިން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކަމާއި މި އުސޫލާ ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ  09( 2016އޮކްޓޯބަރ  06) 292/2016/016
ފަރާތަކަށް ޓިނުތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި، ކުށްޔަށް ހިފިފަރާތްތަކުން  02އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރައަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 
 ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދ ފައިވާކަން އެކަށ ގެންވާ ދައްކާފައިވާތ ، މި މައްސަލާގައި މަޤާމުގެ 

ޤާނޫނު  ،ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިނުވާތ 
ވަނަ  1)ހ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި، 2008/13ނަންބަރު 

މި  ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި
 މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު:  .3
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 

މެންޓް ލޯގަލް ގަވަރންން އި، އެ އެންގުފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމަ
 އޮތޯރިޓ އަށް ކޮޕ ކުރުމަށް ވެސް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ އަހަރު ކުރ ކޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައ ސް އެ ރަށުގެ ދެމ ހަކަށް 
 ދ ފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  

 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާއިން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގެ ސެޓް )އައިޑޮލް  2ވަނަ އަހަރުކުރިއަށް ގެންދިޔަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސ ޒަން  2017)ޕ .އެސް.އެމް( 

ޕްރައިވެޓް ، ސެޓް( ތައްޔާރު ކުރ  ޕ އެސްއެމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓ މަކުން ކަމަށްވ ނަމަވެސް، އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން
ފޮމެކާ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން، ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ގްރެފިކްސް ލައިޓިންގ އެންޑް ސައުންޑް، ކުންފުންޏަކުން ބްލެކް 

ރެއިލިންގ ފޯ ނިއު ޕްލެޓްފޯމް އެންޑް ކްރޭން ޕްލެޓްފޯމް، މޫވިންގ އޮފް ލައިޓްސް އެންޑް ސޭފްޓ  
 ޕްލެޓްފޯމްގެ އެރޭންޖްމެންޓް، ޕާޓިޝަން ފޯ ކެމެރާ އެންޑް ފިކްސިންގ ފޮމިކާ ފޯ ސްޓެއާރސް އަދި އޯޑިއެންސް

މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަމާއި، އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނ  މޯލްޑިވިއަށް އައިޑޮލް 

ސެޓް  ގެ 2ސް މިޑިއާއިން ބޭއްވި މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސ ޒަން ޕަބްލިކް ސަރވި
ޒާތުގެ  ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ 

 .ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޝޯވތައް ފެށެންވާއިރަށް، ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށް އައިޑޮލް ސެޓްގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭނެތ  ކަމަށް ޕަބްލިކް 
 ން ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި،ސަރވިސް މ ޑިއާގެ ބޯޑުގެ ނިންމުމަކު

އައިޑޮލް ސެޓްގެ އައުޓްސޯސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދ  
ޕ އެސްއެމްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން 

އެ ފަރާތްތަކުން ، އައިޑޮލް ސެޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުންއެނގޭތ އާއި އަދި 
ކޯޓޭޝަން ހޯދ  ޕ އެސްއެމްގެ ކޮން މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއްކަން ނޭނގޭކަމަށް ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު 

ނޑައެޅިގެން ކޮން ޕ އެސްއެމުން އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަ ، ލިބިފައިވާތ  ށް ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑުކުރ  ކަ
ގެ  2މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސ ޒަން ، މުވައްޒަފަކު އިސްވެހުރެގެންކަން ސާބިތުވާނެ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތ 

ސެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް، އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
ޑިއާގެ މުވައްޒަފަކު ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެކި ނެތަތ ، ޤާނޫނު މ 

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
 ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމ އެވެ.

ގެ ރައ ސްގެ މައްޗަށް މަނ  ކުރ   ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
ލޯންޑްރިންގގެ ތުހުމަތުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޝަރ ޢަތާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް އަދި 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒ  އަށް ނުފޫޒެއް ފޯރާފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ، މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭގޮތަށް
 ލިބިފައިވާތ  އަދި މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤ ޤުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތ  މި މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމ އެވެ.

ކުރ ގެ ރައ ސްގެ މައްޗަށް މަނ  ލޯންޑްރިންގގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ހިސާބުން 
ޙުކުމްކުރާނެކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުމަށް އެދި، ފެށިގެން، އެފަރާތް ޖަލަށްލުމަށް 

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ސ ދާގޮތުންނާއި 
ނުސ ދާގޮތުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒ  އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް 

 ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަުހ  2018 ،ރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހއ.ވަށަފަރު ބްރާންޗަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

ހއ.ވަށަފަރު ބްރާންޗަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ
ޖަނަވަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2019 އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

FNK/A/IUL/2018/487 (26  ުއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ 2018ޑިސެންބަރ )
 ފަރާތަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއިން ދ ފައިވާ މާކްސް އަދި މި ކޮމިޝަނުން ދ ފައިވާ މާކްސްގައި ތަފާތެއް ދެ

ނޫޅޭތ އާއި، އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަކ  ކުރިން ހަމަ އެ ކުންފުނ ގެ އެކައުންޓްސް 
ރަށް މާކްސް ނުލިބިގެން ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ޕްރޮބޭޝަނުން ލިބެންޖެހޭ މިންވަ 

ފަރާތެއްކަމަށްވ ނަމަވެސް، އެ ފަރާތް ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރުމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓ އާ ގުޅިގެން 
އެ ފަރާތަށް ނާއިންސާފުން މާކްސްދ ފައިވާކަމަށް ފެނަކަ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބެލިބެލުމުން ޕްރޮބޭޝަންގައި

ކޯޕަރޭޝަނުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތ އާއި، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކައުންޓްސް 
އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް ނަގާފައިވަނ  އެ ފަރާތަށް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2000/2ނޫނު ނަންބަރު މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޤާ  ،ލިބިގެންކަމަށްވާތ އާއި
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަދައިން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި  12މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ނޫނު( ގެ ޤާ

ނޑައަޅާ މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެ ވަޒ ފާއަށް ހއ.ވަށަފަރު ފަރާތެއް ހޮވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ވަޒ ފާއަށް މ ހަކު 
ހޮވިއިރު ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި އެހެން ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކޮށްފައި 

 ކުރިން އެތަނުގައި ވަޒ ފާ ނުވާކަމަށާއި، ވަޒ ފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކ 
ޖަނަވަރ  މަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  2019އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް 

ފަރާތެއް ކަމަށާއި، މި ވަޒ ފާއަށް އިޢުލާނުކޮށް އޭނާއަށް އަލުން ވަޒ ފާ 
ހަމަޖައްސާފައިވަނ  ވަކި ސިޔާސ  ޕާޓ އަކަށް އޭނާ ސޮއިކުރުމުން ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަންތައްތަްއ  2ފޭސް 

އެނގެންއޮންނާތ އާއި، ރިޓެންޝަނުގެ  ވާ މަޢުލޫމާތުންމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ލިބިފައިރަނގަޅުކޮށްފައިވާކަމަށް 
ގޮތުގައި މިހާތަނަށްވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ފައިސާއެއް ދ ފައިނުވާތ  ޢިމާރާތުގެ ޑިފެކްޓް 
ލައިބިލިޓ  މުއްދަތުގައި ދިމާވެފައިވާ ކަމެއްވާނަމަ، އެކަމަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބަދަލު 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  2ފައިވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން ފޭސް ލިބި
އާ ހަމައަށް ދ ފައިވާ އެއްވެސް  2010ޖުލައި  25މަސައްކަތަށް އެންމެ ފަހުން ފައިސާ ދ ފައިވާ ތާރ ޚުކަމުގައިވާ 

ބުރ ގެ  ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ސުނާމ އަށްފަހު ޢިމާރާތް ކުރެވުނު ތިން
ލާފަށް ޚި  ގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާ 2ޢިމާރާތުގެ ތެރެއިން އެކްސްޓެންޝަން ފޭސް 

ނުނިމެނ ސް  ބަޔަކަށް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ތަނުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް
 ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އްކަން ބުނެވެން ނެތުމުން، މި މައްސަލާގައި ގއ.އަތޮުޅ ފައިސާއަކ  ނުކުރާ މަސައްކަތަކަށް ދ ފައިވާ ފައިސާއެ
ޤާނޫނު ، ހޮސްޕިޓަލުން ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅާ މި ނަން ބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް 
ނަންބަރު ފާމަސ އަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން  59 )އެސް.ޓ .އޯ( ގެ ފަރާތުން ގދ.ތިނަދޫގައި ހިންގާ ލިމިޓެޑް
 04އޭގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ ބޭސް ފިހާރައަށް  ،އިޢުލާން ކޮށްފައިވާއިރު 04ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2012

ޗާޖު ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ޝިފްޓް އިން 01، ލޭބަރަރ 01، ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް )ޑިސްޕެންސަރ(
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ވަޒ ފާ ދ ފައިވަނ  ތަޢުލ މާއި ތަޖްރިބާއަށް މާކުސް 
ދިނުމަށް އެސް.ޓ .އޯ އިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޢާންމު ކްރައިޓ ރިއާއަށް ބަލައިގެންކަމާއި، އެސް.ޓ .އޯގެ 

ކޮމިޝަނުން ހެދި އިވެލުއޭޝަންގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިނަމަވެސް، އެންމެ މަތިން މާކުސް  އިވެލުއޭޝަންއާއި މި
މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާންތަކާއި ގުޅިގެން  03ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަރުތ ބަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާތ އާއި، މި 

ވާތ އާއި، ވަޒ ފާ ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާވެސް  އިންޓަވިއުކޮށްފައި 
މި މައްސަލާގައި އެސް.ޓ .އޯއިން ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ، ފަރާތްތަކަށް ވަޒ ފާ ލިބިފައިވާތ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅާ މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 19އެސިސްޓެންޓް ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް )ކޭޝިއަރ( ބޭނުންވެގެން  04ގދ.ތިނަދޫ ބޭސް ފިހާރައަށް 

އްޒަފުން ގދ.ތިނަދޫގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ އެސް.ޓ .އޯ ބޭސް ފިހާރައަށް މުވަ
ނެގުމުގައި އެސް.ޓ .އޯގެ ބޯޑުން ކަންތައް ކޮށްފައިވަނ  ބޭއިންސާފުން ކަމަށާއި، 
އެގޮތުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކޮށްފައި 
ނުވާކަމަށާއި، ތަޢުލ މ  ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތްތައް އެއްކިބާކޮށް ރައްޓެހިންނާ 

 މައްސަލަ. ބުނާފައިވާކަމަށް ތިމާގެ މ ހުންނަށް ވަޒ ފާ ދ 
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-60ގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ކުރި ނަންބަރު  2012ބަރ ސެޕްޓެމް
ADM/2012/253  ަފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  42އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ޖުމްލ

މާއި، ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތާ އިންޓަވިއު ކޮށްފައިވާކަ 23ފަރާތުގެ ތެރެއިން  42ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފައިވާ 
ފަރާތާ އިންޓަވިއުކޮށްފައިނުވަނ  އިންޓަވިއުއަށް ޙާޟިރުނުވާތ ކަމަށް ވަޒ ފާއަށް އެދި  5ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ބާކ ތިބި ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކޮށްފައިނުވަނ  
 ނެތްއިރު، މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤ ޤް ޓ މުންނާއި، އެސް.ޓ .އޯ ގެ ކ އްވެގެންކަން އެނގެން 

އިވެލުއޭޝަން ޓ މުން މާކުސް ދިނުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިނަމަވެސް މާކުސް ލިބިފައިވާ ތަރުތ ބަށް އެއްވެސް 
ން ހެދި  އިވެލުއޭޝަންގައި އެންެމ ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކޮމިޝަނާއި އެސް.ޓ .އޯ އި

އިވެލުއޭޝަން ޝ ޓް ، ފަރާތަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖައްސާފައިނުވާއިރު 3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  4މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ 
ނޑައަޅާއިރު، އެ ފަރާތްތަކަކ   އެޗް.އާރު ޔުނިޓަށް ފޮނުވުމުން ވަޒ ފާ ދޭނެ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ން ކަ

 މާކުސް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ނުވެދާނެކަމަށާއި، މާކުސް ކްރައިޓ ރިއާގެ އިތުރުން އަދި އެތައް އެންމެ މަތިން
ބައިވަރު ކަންތައްތަކަކަށް ބަލާކަމަށާއި، އެގޮތުން އިންޓަވިއުގައި އެ ކުއްޖަކު ކިޔަވަންޖެހޭކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

، އެންމެ ރަނގަޅު ނަތ ޖާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަކ  އިސްކަންދެނ  ގިނައިން ވަގުތުދެވެން އޮންނަ ކުއްޖަކަށްކަމަށާއި
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތްތަކަށް ނުވެދާނެކަމާއި، މި މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާދިން ޗިޓުތަކުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނ  އެވަގުތު ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

އެޗް.އާރ މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެނައި  ،ޕާޓްމަންޓާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންޑި
ޗިޓުތަކެއްގައިކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެސް.ޓ .އޯގެ "މުވައްޒަފުންގެ 

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި  " އަށް ބެލުމުން އެންމެ މަތިން މާކްސް 2010އަތްމަތ ފޮތް 
ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތ ، ޝަރުޠުހަމަވާ އެހެން ފަރާތެއްވެސް ނެގުމުގެ 
ފުރުޞަތު އޮތުމުން، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި 
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ވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ވަޒ ފާ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތައް ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ވަޒ ފާ ހޯދައިދ ފައި ށްގެން ބޭނުންކޮ
ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، މި މައްސަލާގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގެ 

ހުރި އުޞޫލުތައް ލިޔެފައި ހުރިގޮތުން މެދުވެރިވެފައިވާ ޢަމަލަށްވުރެ ބޮޑަށް އިދާރ  ގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް ލިޔެފައި
ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭތ ، މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެްއ 

ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތ 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅާ މި މައްސަލަ ނިންމ އެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ޅ.ނައިފަރު އިންޖ ނުގެއަށާއި ދ.ކުޑަހުވަދޫ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ޖަނަރޭޓަރުސެޓް ގަންނަންބޭނުންވެގެން، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2އިންޖ ނުގެއަށް ބޭނުންވާ 

އެޕްރ ލް  FNK-K(T)/FNK/IUL/2013/082 (25ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
ނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސ ހިސާބުތައްން ( އިޢުލާނާ ގުޅިގ2013ެ އިޢުލާންގައި ކަ

އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިކަން 
ށް ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝ ޓުންނާއި ތަޙުޤ ޤަ

އޮންނާތ އާއި، ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ފެނަކަ 
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުން އަދި އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް 

 އިވާކަން ތަޙްޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތަތ އާއި،ކޮށްފަ

 ،އިންޖ ނުގެއަށާއި ނައިފަރު.ޅ ހިންގާ ދަށުން ލިމިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަ
 ސަޕްލައިކުރިއިރު  ޖަނަރޭޓަރުތައް ހޯދި ފޮނުވުމަށް އިންޖ ނުގެއަށް  ކުޑަހުވަދޫ .ދ

 ބައެއް ލަހުން މުއްދަތައްވުރެ  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ހަލާކުވެފައިވުމާއި ބައިތައް ބައެއް
 ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ނުހޯދައި ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ،ސްސަޕްލައިކޮށްދ ފައިވ ނަމަވެ ތަކެތި

 .މައްސަލަ ބުނާ ދ ފައިވާކަމަށް އަގު  ފުރިހަމަ

705 



 

706 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކުޑަހުވަދޫ .ދ ،ނައިފަރު އިންޖ ނުގެއަށާއި.ލިމިޓެޑުން ޅ ކޯޕަރޭޝަން މި މައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި ފެނަކަ
އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ، ފޮނުވުމަށް އިންޖ ނުގެއަށް

 ބައިތައްކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވުމާއި ބައެއް ސަޕްލައިކުރިއިރު އެ ޖަނަރޭޓަރުގެ  ޖަނަރޭޓަރު 2ގަތް 
 ނުހޯދައި ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ ،ވެސްސަޕްލައިކޮށްދ ފައިވ ނަމަ ތަކެތި  ބައެއް ލަހުން މުއްދަތައްވުރެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ
ދ ފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލާގައި ތަޙުޤ ޤަށް ލިބިފައިވާ  އަގު ފުރިހަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް 

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު   ،ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު
މޭ  19އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ތާރ ޚު ކަމަށްވާ ދައްކާފައިވަނ   ނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުންކުންފުންޏަށް ފެ 

ކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު، އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް 2013މޭ  21ގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން  2013
ދިނުމަށް އެދި މަސައްކަތް ދެއްކުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް ދުވަސް އިތުރުކޮށް 

ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން އެދިފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، ދުވަސް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން 
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފޮނުވާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް އެނގެންނެތަތ ، އެއްބަސްވުމަށް 

 ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ތަޙުޤ ޤަށް އެނގިފައިނުވާތ އާއި،  އްދުވަސް އިތުރުކުރިކަމެ

އެއްބަސްވުމުގައި ޖަނަރޭޓަރުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ހެޑް 
އޮފ ހަށްކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ހެޑް އޮފ ހަސް ޖަނަރޭޓަރުސެޓް ސަޕްލައިކުރި ސ ދާ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތާ ވަރަށް ކައިިރ  10ންކޮށްފައިވާ ތާރ ޚް އެނގެން ނެތްނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާ
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޅ.ނައިފަރު އިންޖ ނުގެއަށް އަދި ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިންޖ ނުގެއަށް ޖަނަރޭޓަރު ލިބިފައިވާކަން 
ދާ ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނާތ އާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ހެޑް އޮފ ހަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ލިބުނު ސ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހެޑް އޮފ ހަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ސަޕްލައިކުރިކަން  10ތާރ ޚް އެނގެން ނެތުމުން، 
ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގެންނެތުމުން، އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް 



 

707 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑަންޖެހޭނެކަމެއް އެނގޭނެގޮތެއް ނެތު  މުންނާއި، ފައިސާއެއް ކަ

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤ ޤަށް ލިބުނު ލިޔުންތަކުން، ޖަނަރޭޓަރުސެޓްގެ ބައެއް ބައިތައް ލަހުން 
ސަޕްލައިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން އެ ތަކެއްޗަކ  ޖަނަރޭޓަރާއެކު 

ރ އައިޓަމްތަކަކަށްވާތ ، އެ އައިޓަމްތަކަކ  ޖަނަރޭޓަރުސެޓް ކެތ ގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ މައިނަ ސަޕްލައިކުރާ ތަ
ރަނިންކޮންޑިޝަންއަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އައިޓަމްތަކެއް ނޫންކަން ތަޙްޤ ޤަށް ހޯދި މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގެން 

ންޓް މިފަދަ ތަކެއްޗަށް ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެ ގޮތައް އެގްރިމެ ،އޮތްއިރު
ނެންޓްތަކުގެ ހަޅާއިރު ހުށަހަޅަނ  މޭޖަރ ކޮންޕޮތައްޔާރުކޮށްފައި ވ ނަމަވެސް ޖަނަރޭޓަރުސެޓް ވިއްކުމަށް އަގު އުށަ

ނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް ޑެލިވާރ ނުކުރާ މައިނާރ އައިޓަމްތަކުގެ  ،މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖުމްލަ އަގު ކަމަށްވުމުން ކަ
 ފައިސާ އުނިކުރަން އެނގެންނެތަތ އާއި،  ޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައިއަގު އެނގޭނެގޮތެއް ނެތުމުން ލިކުއިޑޭ

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނ ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ އެއްވެސް ބޭންކް 
ރާންސެކްޝަނެއް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އެއްވެސްފަރާތަކާ ދެމެދު އެއްވެސް ޓް

ހިންގާފައިވާކަން ތަޙުޤ ޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތ އާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނ ގެ އެއްވެސް 
ހިއްސާދާރަކާ އަދި އެ ކުންފުނ ގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު 

ނގެން ނެތަތ އާއި، މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަން އެ
އިސްވެރިން މަޤާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މި 

ސަލައަކ  ޖިނާޢ  ދަޢުވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންނެތަތ އާއި، މި މައް
-)އެންޓި 2008/13ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރ ނާ ލިބިފައިނުވާ މައްސަލައެއްކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ 
 ނިންމ އެވެ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008ބަރު: މ ގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަން
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤ ޤް ރިޕޯޓުގައި  3)ހ(ގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

 
 


