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1
މ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
ި
ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އައިޓީ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އައިޓީ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ތިންފަހަރަށް
އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމާއި ،އެ ހުރިހާ އިޢުލާނެއް މިހާރު
ބާޠިލުކޮށްފައި ކަމާއި ،އެ އިޢުލާންތައް ބާޠިލުކުރީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި
އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެ އިޢުލާންތައް ކޮށްފައިވާތީ ކަމާއި ،އޭގެފަހުން އަލުން
އިޢުލާންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ކަމާއި ،އެހާ ގިނަފަހަރު އިޢުލާންކުރަން ޖެހިފައިވަނީ މަސައްކަތަށް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައި އެކަމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ
މުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އަންގާފައިވާތީއެވެ.
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ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އިން ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
ހޯދުމަށް  2019ސެޕްޓެންބަރ  04ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކާ ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
ގުޅިގެން އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މީހުން (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އިން ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން
ހަމަޖެއްސުމުގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މީހުން ނަގައިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތު ކޮށްފައި
އޮތްނަމަވެސް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އަދި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް
މާރކްސްދީފައިހުރި ގޮތަށާއި ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެފަދަކަމެއް ސާބިތުކުރެވެން އޮތްކަމަކަށް
ނުފެންނާތީއެވެ.
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ތ.ދިޔަމިގިލިން ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ރަށުގެ ފަރާތަކަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަށް އެ ފަރާތުން ބިން ބޮޑުކޮށްގެން އެތަނުގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
ކަމަށާއި ،ކައުންސިލުން މިކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މައްސަލަ

މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށުގެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން
ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް  10އޮކްޓޫބަރު  2018ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިން ކުޑަކުރުމަށް (ބިމުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންތަކާއެކު) އޭނާއަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން ،އެ
މިންތަކަށް އެފަރާތުން ބިން ކުޑަކުރުމަށްފަހު އެކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން ،އެ އިދާރާއިން ގޮސް
ބަލައި ޗެކުކުރިއިރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ މިންތަކަށް ބިން ކުޑަކޮށް އެކަން އިޞްލާޙުކޮށްފައިކަމަށް
 20ނޮވެންބަރު  2019ގައި ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއެވެ.

2

ސުމާރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
4
މ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
ި
އއ.ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ކޯޓު އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 2019
ސެޕްޓެންބަރުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ މަތިން
މާރކްސް ލިބުނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް އަދި މިވަޒީފާ އޭނާއަށް
ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮނުވި ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރިއިރު ،އެފަރާތަށް
އިންޓަރވިއުއިން ލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ  55.53މާރކްސް ކަމާއި އަދި ހުރިހައި ބައިތަކުން ލިބިފައިވަނީ ޖުމުލަ
ސ
 62.67މާރކްސް ކަން އެނގޭތީއާއި ،އިންޓަރވިއުއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް  60މާރކް ް
ލިބިފައިވާކަމާއި އަދި ހުރިހައި ބައިތަކުން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބިގެން  1ވަނައަށްދިޔަ ފަރާތަށް 97.88
މާރކްސް ލިބިފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ،މީގެ އިތުރުން އެފަރާތަށް ތަޢުލީމުގެ ބައިންވެސް ލިބިފައިވަނީ 7.14
މާރކްސްކަމާއި އެއީ އޭނާ ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަރޑީޒް ހަދާފައިހުރިނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި މޮޑިއުލްއެއް ހަދާފައި ނުވާތީ އެ ސެޓްފިކެޓަށްވެސް މާރކްސް ލިބިފައިނުވުމުންކަން
އެނގޭތީއާއި ،އެހެންކަމުން އިންޓަރވިއުއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބިގެން މިވަޒީފާއަށް އެފަރާތަށް
ހަމަޖައްސަން ފޮނުވިކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއެވެ.
5

އައި.އޯ.ސީގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  2019ނޮވެންބަރު  26ން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
އ ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
 28އަށް ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އޮންނަ އިވެންޓަށް ފޮނުވާނެ ސަޤާފީ ގްރޫޕެ ް
ހޮވުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާރޓްސް އިން ( 13/2008 2019އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ނޮވެންބަރުގައި

3

ކޮށްފައިވާ

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

މިކަމަށް

ޕްރޮޕޯސަލް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހުށަހަޅާފައިނުވާ ގުރޫޕެއް މި އިވެންޓަށް ފޮނުވުމަށް ހޮވާފައިވާކަމަށް ބުނާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ
މައްސަލަ

ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަންގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން
ސައޫދީ އަރަބިޔާގެ ޖިއްދާގައި  2019ނޮވެންބަރު  25ން  28އަށް ބާއްވާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ގްރޫޕެއް ފޮނުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ނެތުމުން އެ ޙަރަކާތަށް ރާއްޖެއިން ޘަގާފީ ގްރޫޕެއް ފޮނުވުމުގެ
މަސައްކަތް ހުއްޓާލެވިފައިވާކަމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސްއިން ބުނެފައިވާތީއެވެ.
އަދި ،މި ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސްއިން އިޢުލާންކޮށް ،އެކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން އެ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވިއިރު ،އެ ފުރުޞަތު ދޭނެ ފަރާތެއް
ހޮވުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތެއް ނުވަތަ އިސްކަން ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކެއް
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާތީއާއި އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
ޕްރޮޕޯ ސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދީފައިވާކަމެއް އެ ސެންޓަރުން ފޮނުވި ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަތީ ،މިފަދަ
އުސޫލެއް ކުރިން ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލައި ،ވަކި ގޮތްތަކެއް ފަހުން ކަނޑައަޅައިގެން ވަކި ބަޔަކަށް ފުރުޞަތުދޭގޮތަށް
ނިންމުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮންނާނެކަމަށް ފެންނާތީ ،މީގެފަހުން މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކަށް ހުޅުވާލާއިރު ،ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ
އުސޫލެއް ނުވަތަ މިންގަނޑެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭގޮތަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް ގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.

6

ހއ.ދިއްދޫ ޤަބުރުސްތާނު ނޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ހއ.ދިއްދޫ ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވިނަމަވެސް ގަޑިޖެހިފައިވާކަމަށް (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
ބުނެ ބިޑު ބަލައިގަނެފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

4

މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް
ހާޒިރުވެފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާން އޮތް ގަޑި ޖެހުނުފަހުންކަމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ބުނެފައިވުމާއި ،ގަޑިޖެހުނުކަމަށް ބެލެވޭނީ  11:31ހިނގުމުން ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއެކު އެފަރާތުނު
ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާން އޮތް ގަޑިކަމަށްވާ  11:30ހިނގި ފަހުންކަން
އޭނާގެ ބަހުންވެސް އެނގޭތީ ،ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތުން ހާޒިރުވެފައިވަނީ ގަޑިޖެހިގެންކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ.
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ގއ.ވިލިނގިލީ ހިއްކިބިމުގައި ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
ކަރަންޓް ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ޙަވާލުކުރި ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންކުރި ވެހިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މައްސަލައެއް ޖެހި ،އެ ވެހިކަލް ބޭނުންކުރުން ފުލުހުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މަސައްކަތް މެދުކެނޑުމުން އެކަން ފެނަކަ އޮފީހަށް އެންގުމުން މަސައްކަތް މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ގއ.ވިލިނގިލީ ހިއްކި ބިމުގައި ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެހެން ވެހިކަލެއް ނުލިބި

ކަރަންޓް ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންކުރި ވެހިކަލްގެ

އުޅެނިކޮށް އެއްވެސް އެންގުމަކާނުލައި އެހެން ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ރެޖިސްޓްޜޭޝަންގެ މައްސަލައެއް ޖެހި އެ ވެހިކަލް ބޭނުންކުރުން ފުލުހުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަންވީ ގޮތް އެންގުމަށް އެ ފަރާތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ
ވިލިނގިލީ ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށް  05ނޮވެންބަރު  2019ގައި ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ފަރާތުގެ
ސިޓީއަށް ހަވާލާދީ އެއްބަސްވުން އުވާލިކަމަށް  18ނޮވެންބަރު  2018ގައި އެ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި،
އެ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަންގެ ވޯޓަރ ސުވަރޭޖް އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން
ކަމުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވާތީއާއި،
މިކަމާ ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން  18ނޮވެންބަރު  2019ގައި އެފަރާތަށް

ފޮނުވި ސިޓީގައި،

މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން މި މަސައްކަތަކީ  29އޮކްޓޫބަރު  2019ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށްވެފައި އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތީއާއި،
އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގަށް މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް އެ ފަރާތުން  05ނޮވެންބަރު 2019
ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެއްބަސްވުމުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ
ދަށުން އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ ފަރާތުން  925މީޓަރު ކޮނެފައިވާތީ އެ
ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދޫކުރެވެން އަންނަނީ ކޯރަށް ފަސްލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުން
ކަމަށާއި ،އެކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ބިލް ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިވާކަން
މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގޭތީއެވެ.
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ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޓޯނާ ކާޓްރިޖް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
ކަރުދާހުގައި އޮތޮރައިޒް ލެޓަރ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ބެލިބެލުމުން މައްސަލައިގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ޢަމަލުކުރިގޮތަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން
ބިޑު ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި އެ ބްރޭންޑެއް އޮތަރައިޒްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ،
އެކަނިކަމަށް ދޭހަވާކަމަށާއި ،އޮތޮރައިޒް ލެޓަރ ހުށަހެޅުމަށާއި މާކްސް ދެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ހަމައެކަނި އަގަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ޙަވާލުކުރުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ހޮސްޕިޓަލުން ޓޯނަރ ކާޓްރިޖް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު
 30( TENDER/HMH/2020/005ޖަނަވަރީ  )2020އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހަތަރު ފަރާތަކުން ޓޯނަރ އާއި
ކާޓްރިޖް ގަތުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި ،އޭގެތެރެއިން  3ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދަށްވާ އަގުތައް ކަމާއި ،އެފަރާތްތަކުން އަގު
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ޔުނިޓެއްގެ އަގު (ރޭޓް) ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި،
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު (ގަވާއިދު
ނަންބަރު  ،2017/R-20ތާރީޚު 20 :ފެބުރުވަރީ  )2017ގެ  10.36ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި (ޅ)
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ގައިވާގޮތުން ،ވަކި ބްރޭންޑެއް ގަނެވޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކެއްވާ ކަމާއި،
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭނުންވަނީ އެފަރާތުން ބޭނުންކުރާ ވަކި ބްރޭންޑްތަކެއްގެ ޕްރިންޓަރުތަކާއި ފޮޓޯކޮޕީ
މެޝިންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ޓޯނަރތަކާއި ކާޓްރިޖްތަކަކަށްވާތީ އެ މެޝިންތަކަށް އެނޫން ވައްތަރެއްގެ ކާޓްރިޖް
ނުވަތަ ޓޯނަރުތަކެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން އެނގޭއިރު ،އޮތޮރައިޒްޑް ލެޓަރ ހުށަހެޅުމަކީ ގަންނަ މުދަލުގެ
ފެންވަރު އަދި އެ މުދާ މެދުނުކެނޑި ލިބޭނޭކަން އެނގޭނެ ކަމަކަށްވާތީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ބުނެވުނު
ގަވާއިދުން ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމާއި ،އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  100މާކްސް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައި އޮތުމަކީ ވަކިފަރާތަކުން އެތަކެތި ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވަނީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ސޭލްސް އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި މުދަލަށް
އޯޑަރުކުރާތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝަރުޠުކުރާގޮތަށް ކަމަށްވާތީ ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ
އަގު މުހިންމުކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމާއި،
ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކީ ކޮންމެވެސް ދެ ބްރޭންޑެއްގެ އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަފައިވާއިރު ،އެހެން ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވާ ކަމާއި،
އެހެން ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މަދުވެގެން 6
މަސްދުވަހުގެ ވޮރަންޓީއެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  7.4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާއިރު
އެކަން ފުރިހަމަވަނީ ހަމައެކަނި އެފަރާތުން ކަމަށްވާތީ ކަމުގައި އިވެލުއޭޝަން ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމާއި ،ނަމަވެސް ،އެފަރާތުން އެޗް.ޕީ  HPބްރޭންޑްގެ ކާޓްރިޖް އަދި ޓޯނަރ ލިބެން ނެތުމުން އޭގެ އަގު
އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ކަމާއި ،ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ޔުނިޓްގެ އަގު ޖެހުމަށް އޮޅުންނާރާގޮތަށް ސާފުކޮށް ބުނެވިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީއެވެ.
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އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީ.އީ.އޯއާއި ބޯޑު މެންބަރުން ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ ކުންފުންޏަށް ޓަގެއް ގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

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

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ކޮންޕެނީ ޕލކއަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީ.އީ.އޯއާއި ބޯޑު މެންބަރުން ގުޅިގެން ޓަގެއް
ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެ
ކުންފުނީގެ ނަންބަރު 04( MTCC-LD/123/2020/0004 :މާރިޗު  )2020ސިޓީންނާއި އެ ކުންފުނީގެ
އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން  2020ވަނަ
އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ ބާޖަކާއެކު ޓަގުބޯޓެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،ބާޖާއި ޓަގުބޯޓު
ގަންނަން އެ ކުންފުނިން ނިންމާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ލޮޖިސްޓިކް އޮޕަރޭޝަންގެ
ބޭނުމަށްކަން އެނގޭ ކަމާއި ،އަދި ބާޖާއި ޓަގުބޯޓު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ބަލާއިރު،
އެ ކުންފުންޏަށް ޓަގުބޯޓަކާއި ބާޖެއް ގަންނަން ނިންމާފައިވީނަމަވެސް ޓަގުބޯޓާއި ބާޖު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީއާއި ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް (ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން  /ޑިޒައިން  /ޓައިމްލައިން ތައްޔާރުކުރުން) އެ ކުންފުނިން
ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީއާއި ،އަދި އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް
މިންވަރަކަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިހުރި ހެކިތަކުން އެނގެން
ނެތަތީއާއި،
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު ،ބާޖަކާއެކު ޓަގުބޯޓެއްގެ ރިކުއަރމަންޓެއް އޮވެގެން އެ
އެ ކުންފުނިން ކުރިޔަށްގެންދާ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބާޖަކާއެކު ޓަގުބޯޓެއް ގަންނަން އެ ކުންފުނިން
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅުވާލެވޭ ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ނުވަތަ ސުވާލުއުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ
ހިސާބަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތްއިރު ،ބާޖަކާއެކު ޓަގުބޯޓެއް ގަންނަން އެ ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކގެ ސީ.އީ.އޯއާއި
ބޯޑު މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތަހުމަތެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތަތީއާއި ،ބާޖާއި
ޓަގުބޯޓު ގަތުމުގެ ޕްރޮސެސް ގޮސްފައިވާހިސާބަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއެވެ.
10

ފ.ބިލެތްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ހޯދުމަށް  2019އޮކްޓޫބަރުމަހު ނުވަތަ ނޮވެންބަރުމަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް
ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ފ.ބިލެތްދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު
ހޯދުމަށް އެ ސެންޓަރުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

 15( (IUL)L03-HC-A/2019/03އޮކްޓޫބަރު )2019

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  6ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ
ވަކި ފަރާތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުންނާއި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުން
"ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސް" ގެ ބަޔަށް ޖުމުލަ މާކްސް ލިބިފައިވަނީ ހަމައެކަނި
އެފަރާތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،އަދި  1އަހަރާއި  9މަސްދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް "ލިބިފައިވާ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު" ގެ ބަޔަށްވެސް އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދައި 3 ،ޕެނަލިސްޓުންގެ އިންޓަރވިއުއިންވެސް
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދައި އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތަކީ އެފަރާތް ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި ،ވަޒީފާއަށް
އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި،
އެފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ޓެކްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުން ވަކިވުމުގެ
ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  30ދުވަހުގެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެ އޮތޯރިޓީއިން ވަކިވުމާމެދު
އެ އޮތޯރިޓީގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވަނީ  26ޖޫން  2019ގައި ކަމަށްވެފައި ،އެ މުއްދަތު
ހަމަވި ތާރީޚަކީ  26ޖުލައި  2019ކަމަށްވާއިރު ފ.ބިލެތްދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ
މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެ ސެންޓަރުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ އޭގެ  2މަހާއި  20ދުވަސް ފަހުން  15އޮކްޓޫބަރު
 2019ގައި ކަމަށްވާތީ ،ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ ގޮތަކަށް އެފަރާތުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ
ވަޒީފާއިން ދޫކުރަންދެން މަޤާމް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ ،ފ.ބިލެތްދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީއެވެ.
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ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު ކުންފުނީގެ ޤަވާޢިދާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ޚިލާފަށް އިތުރު ތަޢުލީމީ ލިޔުމަކާނުލައި ދާއިމީކޮށް ،މަޤާމުގެ ގޮތުން 08

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

އަހަރުގެ ކުރިއެރުން އެއްފަހަރާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ވަގުތީ
މުވައްޒަފަކު ކުންފުނީގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އިތުރު ތަޢުލީމީ ލިޔުމަކާނުލައި ދާއިމީކޮށް ،މަޤާމުގެ ގޮތުން 08
އަހަރުގެ ކުރިއެރުން އެއްފަހަރާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،އެކަން ބެލިއިރު ،އެފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން
ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު ،އެއްވެސް ޕްރޮމޯޝަންއެއް މިހާތަނަށް ދީފައިނުވާކަމަށާއި ،އެފަރާތަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް
އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވެސް ނުވާކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެކަން ބެލިއިރު ،އެފަރާތުން ޓެކްނީޝަންއެއްގެ
މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އިންޓާރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރުމުންކަމާއި ،އެފަރާތުން
އިންޓާރންޝިޕް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ބިއުރޯގައި އިދާރީ މަޤާމެއްގައިކަމަށް އިންޓާރންޝިޕް
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 02 ،ޖަނަވަރީ  2019އިން  01އޭޕްރިލް  2019އާ ހަމައަށް
އެފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ސްޕްރިންޓެންޑެންޑް އިންޖިނިއަރ ގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުން
ކުރަންޖެހޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަސައްކަތްކަމަށާއި،
އެފަރާތުން ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެ ފަރާތުގެ އިންޓަރންޝިޕް ހުޅުމާލެ
އިންޖީނުގެއަށް ބަދަލުކުރެވުނު ކަމަށާއި 02 ،އޭޕްރީލް  2019އިން  31ޖުލައި  2019އަށް ހުޅުމާލޭ
އިންޖީނުގޭގައި ޑާޓާ އެނަލިސިސް ،ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ އިންޖީނުގޭގެ
ޓެކްނިކަލް ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވާތީއާއި،

އަދި،

ސްޓެލްކޯގެ

އިންޓަރންޝިޕްގެ

ފުރުޞަތު

ދިނުމުގެ

ގައިޑްލައިންގައިވާގޮތުން،

އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ،މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތް
ދަސްވެފައިވާ މިންވަރަށާއި އަދި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި މަސައްކަތް ރަނގަޅު ،ޤާބިލް އަދި އަޚްލާޤް
ރަނގަޅު ފަރާތެއްކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ފާހަގަކޮށް ކުންފުނިން އެ މުވައްޒިފުގެ ޚިދުމަތް
ބޭނުންވާނަމަ އަދި ކުންފުނީގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރި ދާއިރާގެ ވަޒީފާއެއް ހުސްވެފައިވާނަމަ ،އެ
އ
ފަރާތެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަމަށް ބަލައި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމެ ް
ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެފަރާތުން ޓެކްނީޝަންއެއްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  02އޭޕްރީލް
 2019އިން  31ޖުލައި  2019އަށް ހުޅުމާލޭ އިންޖީނުގޭގައި ޑާޓާ އެނަލިސިސް ،ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ
މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ އިންޖީނުގޭގެ ޓެކްނިކަލް ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާތީކަމަށް ސްޓޭޓް
އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު
ނަންބަރު
12
އިލެކްޝަންސް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ކޮމިޝަނަށް

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ

ފަރާތެއް

ބޭނުންވާ
ހޮވުމުގައި

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ވޯޓިންގ
ކޮރަޕްޝަނަށް

ބޫތު

ސްޓޭންޑް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން

މަގުފަހިވާގޮތަށް މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް
ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އަދި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި (ނަންބަރު
 38/2020/G-008ޕްރޮޖެކްޓް) ނަންބަރު

 16( (A)AD-2019/287ޑިސެންބަރު )2019

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި
ބެލިބެލުމުން ،އެކަމަށް އެދި  05ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް ،ވޯޓިންގ ބޫތު ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށް
ހުންނާނެހެން ވޯޓިންގ ބޫތުގެ ސްޓޭންޑުގެ ކުރެހުމަށް ބަދަލުގެނެސް ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ
އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކޮށް އެކަމަށް އަލުން ނަންބަރު  22( (A)AD-2020/24ޖަނަވަރީ )2020
އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ،ކުރާ އިޢުލާންތަކުގެ ރިކުއަރމަންޓްތައް
ޔަގީންކުރުމަށްފަހު އިޢުލާން ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.
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އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކ.ހިންމަފުށްޓާއި މާލެއާ ދެމެދު ލޯންޗު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ދަތުރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން
ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

 (IUL)434-PRC/434/2020/19ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

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

ލިޔުންތަކަކާއެކު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން  13ފެބުރުވަރީ  2020ވީ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ
އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް

12

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެކަން ކޮށްފައިއެވަނީ ،މި އިޢުލާނަކީ  2ވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް
އިޢުލާނަކަށްވެފައި އެ އެޖެންސީން ބޭނުންވާ ވަކިފަރާތަކަށް މަސައްކަތް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރާއި ކ.މާލެއާ ދެމެދު ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ،އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް
ދޭންވެގެންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނެ

ލޯންޗެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއިން  06ފެބުރުވަރީ  2020ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:
 (IUL)434-PRC/434/2020/19އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ފޯމްތަކަކީ އަތުން
ލިޔެފައިވާ ފޯމްތަކަކަށް ނުވުމުން ބިޑް ބަލައިނުގަތީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެފަރާތުން މިކޮމިޝަނަށް
ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފޯމުތައް ކޮމްޕިއުޓަރުން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށްވެސް
ފުރާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެޝީޓާއެކު
ހިމެނޭ ފޯމްތައް ހިމެނުނުނަމަވެސް އެ ފޯމްތައްވެސް ފުރާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ އެންމެ ފަހު ޕެރެގްރާފުގައި "މި ސިޓީއާއެކު މި ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑްގެ އެންމެހާ
ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމިޝަނުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ފޮނުވީމެވެ ".މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މިކަމާގުޅޭ އިތުރު ލިޔުމެއް
އޮންނާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،އަދި އިތުރު ލިޔުމެއް އޮތްނަމަ ،ފޮނުވައިދިނުމަށް އެފަރާތުގައި އެދިއްޖެ
ހިނދެއްގައި ލިޔުންތަކެއް އަލުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި،
އެ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ  5ވަނަ ޞަފްހާގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ތަކެތި ހިމަނާފައިވާއިރު ،މި ނަންބަރުގެ އެންމެ ފަހު ޕޮއިންޓްގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ސެކްޝަން  4 ،3އަދި
 5ގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް
ލިޔުމެއް

ހުށަނާޅާނަމަ

އަންދާސީހިސާބު

ބާޠިލްކުރެވޭނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވޭތީ،

މ
ި

މައްސަލައިގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑް ބަލައިގަނެފައިނުވަނީ އެފަރާތުން ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ފޯމްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއެވެ.
14

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ބޭނުމަށް  14ހައިސްޕީޑް ވެސަލް (އެލްމިނިއަމް) މެނުފެކްޗަރކޮށް ،ޓެސްޓްކޮށް މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމަސައްކަތަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ ،ޤާނޫނު
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އަދި ޑެލިވަރކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
އޮފް ފިނޭންސްއިން ފެބުރުވަރީމަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެ ބިޑް މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
ހިސާބަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ވެސަލްތަކުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް އަދި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އެމަސައްކަތާ ގުޅޭ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  09( 123-C3/471/2020/12އެޕްރީލް  )2020ސިޓީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
މި

މަސައްކަތް

ކުރިޔަށްގެންދާގޮތަށް

ރާވާފައިވަނީ

ވަކި

ކުންފުންޏަކާ ފިނޭންސްގައި އޮންނަ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޮނުވުމަށާއި ،އަދި މިމައްސަލަ އިތުރަށް

ޙަވާލުކޮށްގެން ވަރަށްބޮޑު އަގުގައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު ،މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ،މިމައްސަލަ އަލުން ބެލުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްވެސް ނިންމީއެވެ.
ކުންފުނީގެ ވެރިން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އެންމެ
އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ
ކުންފުނިން މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާވާފައިވަނީ ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން
ކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތް އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ
ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މ.ކޮޅުފުށީ ދެކުނު އަވަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެވޭނީ

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

މީގެކުރިން ދެކުނު އަވަށުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްކޮށް އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ލިބިފައިވާ

ފަރާތްތަކަށްކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

އެ

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

ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އުތުރު އަވަށުގައި މީގެ ކުރިން ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މ.ކޮޅުފުށީ ދެކުނު އަވަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެވޭނީ މީގެކުރިން ދެކުނު އަވަށުގައި
މިފަދަ މަސައްކަތްކޮށް އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް ،ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދޭނެގޮތް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،އަދި
މަޢުލޫމާތު

ކަރުދާހުގައި

ތަޖުރިބާއަށް

މާކްސް

ދޭނެގޮތް

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

އޭގައިވެސް

އެގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާގޮތުން ،ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެދިޔަ 3
އަހަރު ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ކަމާއި ،އެގޮތުން ،އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ
އެންމެ ތަޖުރިބާހުރި އަދި އެންމެ ގިނަ އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށާއި ،ދެން ހުރި ފަރާތްތަކަށް
މާކްސް ދޭނީ އެންމެ ގިނަ އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ބެންޗްމާކެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް
ފާހަގަނުކުރެވޭތީއެވެ.
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ހދ.ނާގޯށި

ތަރައްޤީކުރާނެ

ފަރާތެއް

ހޯދުމުގައި

މޯލްޑިވްސް

ޓޫރިޒަމް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ވަކި އިންވެސްޓަރަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއިން ހދ.ނާގޯށި
ތަރައްޤީކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ހދ.ނާގޯށި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދުބާއީގެ
ކުންފުންޏަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާތީ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕަބްލިކް
ސ
ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ހދ.ނާގޯށީގެ ހެޑްލީ ް
އެގްރީމަންޓާ އެކީގައި ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް  13.2މިލިއަން އެމެރިކާ
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޑޮލަރ އެއްފަހަރާ ދައްކަން އޮތުމުން އެރަށާއިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ މަގެއް ނެތުމުގެ
ސަބަބުން މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް
ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި،
މީގެއިތުރުން ،ނާގޯށި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީއަށް ދިނުމުން ،ނާގޯށި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް ޑުބާއި
ކުންފުންޏާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރެވުނު ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ އެމް.އޯ.ޔޫގެ މުއްދަތު ވަނީ
ހަމަވެފައި ކަމަށާއި ،އަދި އަލުން އެ ކުންފުންޏާއެކު އެމްއޯޔޫއެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުމެއް ކުންފުނީގައި ނެތްކަމަށް
އެ ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއެވެ.

17

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޓޭޓްހައުސްގެ މަރާމާތުތަކެއް ކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް
ކުރިމަތިލި

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ވަކި

ފަރާތަކާ

އެ

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

ޙަވާލުކުރާނެކަމަށް އެ ކައުންސިލުން އެންގުމަށްފަހު އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،އއ.އަތޮޅުގެ (ސްޓޭޓްހައުސް) މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  3ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާން
ނަންބަރު:
އެކަށީގެންވާ

 11( (IUL)233-ADS/233/2019/19ޖުލައި  )2019ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ،
ތަރުޙީބެއް

ލިބިފައިނުވާތީކަމަށް

ދެވަނައަށް

ކުރި

އިޢުލާން

ނަންބަރު:

(IUL)233-

 01( ADS/233/2019/20އޮގަސްޓު  )2019ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އަދި ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާން
ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ

ހުށަހަޅާފައިވާ

އަގުތައް

ބޮޑުކަމަށް

ފެންނާތީކަމަށް

ތިންވަނަ

އިޢުލާން

 23( ،(IUL)233-ADS/233/2019/28ސެޕްޓެންބަރު  )2019ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
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ނަންބަރު:

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
މި

މަސައްކަތް

ކޮށްދޭނެ

ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް

ކުރި

ތިންވަނަ

އިޢުލާން

ނަންބަރު:

(IUL)233-

 ADS/233/2019/28އާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ  3ފަރާތުގެ ތެރޭގައި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނި ހިމެނޭކަމާއި ،މި މަސައްކަތަށް އެންމެކުޑަ
އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެފަރާތުން ކަމަށްވީނަމަވެސް ،ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެ ފަރާތުން
ހުށަހެޅި ބިޑް ބިޑްކޮމިޓީން ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީއާއި އެ ފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް
ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއި ،ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ( 25,000/-ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާގެ
ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ( 23,000/-ތޭވީސްހާސް) ރުފިޔާ ކަމަށްވާތީ ކަމުގައި ބިޑްކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި
އ
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މީގެ އިތުރަށް ،ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މީރާގަ ި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ހުށަނޭޅި އޮތުމުން އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގުޅާފައި އެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެނެސްދިނުމަށް އެދުމުން އެ ރަޖިސްޓަރީ ގެންގޮސްދިންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ބުނެފައިވާތީއާއި،
މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ "ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް" ގެ "ސެކްޝަން  :1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު"
ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި "އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީ" ގެ ތެރޭގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ނަމުގައިވާ އެކައުންޓެއްގެ ފާއިތުވި  3މަހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،ކޮމްޕެނީ  /އިންވެސްޓްމަންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއާއި ،ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީ
އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހިމެނިފައިވާއިރު ،އަދި
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް
ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް އެ ލިޔުންތައް ނެތްނަމަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ
އަންދާސީހިސާބު ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާކަމަށް "ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް" ގެ "ސެކްޝަން :1
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު" ގެ  3.7ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ކުރިން ބުނެވުނު
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ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލިޔުންތައް އެ ކުންފުނިން ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން އެނގޭތީ،
އެފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި،
މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅި  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެގެން އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާ ދެފަރާތުގެ ބިޑް
ކަމާއި މި ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި މުއްދަތަށްވުރެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ބޮޑުވެފައި މުއްދަތު ދިގުކަމަށްވިޔަސް ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށާއި މާލީ ޤާބިލުކަމުގެ
ބަޔަށް އެފަރާތަށްވުރެއް އަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު އަދަދަށްވުރެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް

ލިބުނު ޕޮއިންޓް

މަތިވެފައިވުމުން ،ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް މަތިވެފައިވީ ކަމާއި ،އެގޮތުން "ބިޑް
ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް ޖުމުލަ  93.71ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ،އަނެއް ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ  86.74ޕޮއިންޓެވެ.
އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފާރާތުން ހުށަހެޅި އަގު ބޮޑުވަނީ  4.12%ކަމާއި ،މި
މައްސަލައިގައި އަނެއް ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއެވެ.
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ނ.މާފަރުގައި އަލަށް މީހުން އާބާދުވި ސަރަޙައްދުގައި ކޭބަލް ވަޅުލުމުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
މަސައްކަތް އިޢުލާނު ކުރުމެއްނެތި ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން 60,000

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

(ފަސްދޮޅަސްހާސް) ރުފިޔާއަށް ކުރުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،މި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  3ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ،އެ  3ފަރާތުގެ
ތެރެއިން އެންމެކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ( 35,192.00ތިރީސްފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ
ދޭއް) ރުފިޔާއަށްވާތީއާއި 01 ،އޮގަސްޓު  2019ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ
"މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު  "2019ގެ  3.5ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރާއި
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 3.12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން( 225,000.00 ،ދެލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ނުކޮށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރުވިދާނެތީއާއި އޭގެކުރިން
ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ގަވާއިދުގެ  3.5ވަނަ މާއްދާގެ ( )iiiއާއި ( )vއާއި  3.12ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން
( 10,000,000ދިހައެއް) މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން
ނުކޮށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރުވިދާނެތީއެވެ.
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ރ.އުނގޫފާރުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބިމެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތެއްގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން
އަތުން ރިޝްވަތު ހޯދުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތް ކޮށް،
ރިޝްވަތުގެ

ފައިސާ

ނުދިނުމުން

ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އެ

ބިން

އެފަރާތުގެ

މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް

އަތުން ނުބެލެވޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ ،ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުއްޔަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  30ސެޕްޓެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް އެ
ތާރީޚުގެ ކުރިން ،މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން އެފަދަ ބިންތަކުގެ
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި މުއްދަތު ހަމަވެގެން އަލުން އަތުލުމާއި އަލުން ކުއްޔަށްދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށް
އެ އޮތޯރިޓީން އަންގާފައިވާކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 221-MES/2017/204 :ލިޔުމުން
 24ޑިސެންބަރު  2017ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާއަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާއަށް
އަންގާފައިވުމާއެކު އެރަށުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އެހެން ބިންތަކާ އެއްއުސޫލުން އެ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބިންވެސް
އެފަރާތުން ވަކިނުކޮށް ބޭއްވުމަށްފަހު ،އުނގޫފާރުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލީގެ
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި މުއްދަތު ހަމަވެގެން އަނބުރާ އަތުލުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ލިބުމުން،
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އެ ބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައި ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް
އެކަން އެންގި އެންގުމުގައި އެފަރާތަށް ވެސް  09ޖަނަވަރީ  2020ގައި އެކަން އަންގާފައިވާތީއާއި ،އަދި
ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލެވި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތައް ކަށަވަރުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ބިން
ހުސްކުރުމަށް ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް ބިމާ ޙަވާލުވަންދެން
އެއްބަސްވުންމަތީގައި ދެމިތިބުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،ބިމުގައި ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށްވެސް އަންގާފައިވާތީއާއި،
މި އެންގުމާ ގުޅިގެން  14ޖަނަވަރީ  2020ގައި އެފަރާތުން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި
ސިޓީއެއްގައި ،އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދައުރުއްސުރެ
ފެށިގެން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް ކަމަށާއި ،އެ ބިމުގައި ހުރި ޢިމާރާތަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި
ހަދާފައިވާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ބުނެ ،އޭނާ އެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީގެން (އެގްރިމެންޓެއް ނެތި)
އެ ޢިމާރާތުގައި މިހާރު ހިންގަމުންގެންދާ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

(21

ޖަނަވަރީ  2020ގެ ނިޔަލަށް) ހުސްކޮށް ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކުރުމަށާއި ،އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުނުކޮށް
ހުންނަ ކޮންމެ  24ގަޑިއިރަކަށް ( 25,000/-ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި
ކޮންމެ  7ދުވަހަކުން އެއްފަހަރު އޭނާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާތީއާއި ،މި ސިޓީއާ ގުޅިގެން ހަމަ އެ ތާރީޚުގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
އެފަރާތަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ،އެ އިދާރާއިން ކުރިން އޭނާއަށް ފޮނުވި ސިޓީން ދިން ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން
ނަ ހަމަގޮތުގައި ހިފާނެކަމަށް އޭނާ ފޮނުވި ސިޓީން އަންގާފައިވާތީ އޭނާގެ ކިބައިން ބިން ވަކިކޮށްފި ކަމަށާއި 20
ޖަނަވަރީ  2020ގެ ކުރިން ބިން ހުސްކޮށް އިމާރާތް ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް އަންގާފައިވާތީއާއި،
އެފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދައުރުއްސުރެ ފެށިގެން
އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްކަމަށްވިޔަސް ،އެ ބިން ދޫކުރުމަށް އެންމެފަހުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ އޭނާއާއި
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އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމާއި ،އެއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 30
ސެޕްޓެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާ ކަމާއި ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިނަމަވެސް އެއްބަސްވުން
އައުނުކޮށް އަދި ބިން ވަކިނުކޮށް އޮތީ ސަރުކާރުން އޭރު އެންގި އެންގުމަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވެފައި ،ބިންތަކުގެ
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި މުއްދަތު ހަމަވެގެން އަނބުރާ އަތުލުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް
ގެންދަން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދިނުމުން ،އެ ބިންތައް އަލުން ބީލަމަށްލުމަށް ކައުންސިލުން
ނިންމައި ،ބީލަމުގެ ކަންތައް ނިމި ވަކި ފަރާތަކާ ބިން ޙަވާލުކުރެވެންދެން އެ ބިމުގައި ހުރި އިމާރާތަށް ބަދަލެއް
ނުގެނެސް އެތަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެންގުމުން ،އެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް ނާޖައިޒު
މަންފާތަކެއް ހޯދުމަށް އެފަރާތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން  14ޖަނަވަރީ  2020ގައި އޭނާ އުނގޫފާރު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީން އެނގޭތީއާއި ،ބިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ ސިޓީއާ ގުޅިގެންކަން
އެނގޭތީއާއި ،ބިން ވަކިކުރިއިރު ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތު ހަމަވެގެން ބިން ވަކިކުރެވޭނަމަ ބިމުގައި ކޮށްފައި ހުންނަ އިމާރާތްތަކަށް ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި
އެތަންތަން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ސ)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެ ބިން އެފަރާތުގެ ކިބައިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް
ނުފެންނާތީއާއި،
އ
އެފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފޯނުން އެފަރާތާ ގުޅަ ި
އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މިފަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކަމަށާއި އޭނާގެ

ކެމްޕެއިނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ( 50,000/-ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެދުމުން ،އެ ފައިސާ ދިނުމަށް
އެފަރާތުން އިންކާރުކުރުމުންކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މިފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި
އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވާދަނުކުރާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި ،އަދި ބިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 14
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޖަނަވަރީ  2020ގައި އެފަރާތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެންކަން ސާފުކޮށް އެނގެން
އޮތަތީއެވެ.

20

އެލައިޑް އިންޝޫރެންސް ކޮމްޕެނީން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ތަމްރީނު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު• ،

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ

ފުރުޞަތުތައް ދެމުންދަނީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ވަކި މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،އެލައިޑް އިންޝޫރަންސް ކޮމްޕެނީން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ތަމްރީން
އެކަނި ކަމަށާއި ،އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ ފުރުޞަތު ނުދޭ ސަބަބެއް ފުރުޞަޠުތައް ދެމުންދަނީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ވަކި މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށްކަމަށް
މުވައްޒަފުންނަށް

އަންގާފައިނުވާކަމަށް

ބުނެ

އެލައިޑް

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

ކޮމްޕެނީން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތައް ދެމުންދަނީ ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ވަކި މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އެކަނި ކަމަށާއި ،އެހެން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް

އެފަދަ

ފުރުޞަތު

ނުދޭ

ސަބަބެއް

މުވައްޒަފުންނަށް

އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އަދި ،އެލައިޑް އިންޝޫރަންސް ކޮމްޕެނީގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ ( Standard Operating
 )Procedureގައި ޓްރެއިނިންތަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއާތުތައް ކަނޑައަޅާފައި
ބޭއްވުމަށް އެލައިޑް އިންޝޫރަންސް ކޮމްޕެނީއަށް އެންގުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.
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ދ.ބަނޑިދޫ ކައުސިންގެ އިދާރާއިން ވާދަވެރި ބީލަމަކާނުލައި ރަށުގެ މަގު
ކެނޑުމަށް ވަކި ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ
މެންބަރަކަށް އެފަރާތުން ރިޝްވަތު ދީގެން ބީލަމަކާނުލައި އެ ރަށުން ރުއް
ނެގުމަށް

އެފަރާތުގެ

ރިސޯޓަށް

ކައުންސިލުން

ދޫކޮށްފައިވާއިރު

މިއީ

ކައުންސިލަށް ލިބެންއޮތް އާމްދަނީއެއް މަދުވެގެންދާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދ،ބަނޑިދޫ މަގުކެނޑުމަށް ޕްރައިވެޓް
ކުންފުންޏަކާ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު  29މާރިޗު  2018ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ 2
ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން ،އެ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ،ބަނޑިދޫގައި އަލަށް
އ
ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަގުތަކަށް އަރާގޮތަށް ހުރި ރުއްތައް ނަގައި ،ރުއްތައް ނަގާފައިވާ ތަންތަނަށް ފަސްއަޅަ ި
އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށްވާތީއާއި އަދި އެ ފަހުމުނާމާގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން ،އެ
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ އެންމެހައި ރުއްގަހަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް
ރެސްޕޮސިބިލިޓީގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭއިރު ،އެ ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން ބަނޑިދޫގައި
އިންދަންޖެހޭ ރުއްގަސް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި އިންދައިދިނުމަކީ އެ ކުންފުނިން ކޮށްދޭންޖެހޭ
ކަމެއްކަމަށް  5ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބަނޑިދޫގައި އަލުން
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އިންދަން ގަވާއިދު ލާޒިމުކުރާ ރުއްގަސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ރުއްގަހަކީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ރުއްގަހުގެ
ބަދަލު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްފަހު އެފަރާތުގެ މިލްކެއްކަމަށް ފަހުމުނާމާގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ރުއްތަކުގެ  20އިންސައްތަ ރުކަކީ ރަށުގެ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި އަލުން
އިންދޭ ރުއްތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ނަންބަރު
 203-ECA/376/2019/10އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވަލްގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ( )xiiގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު،
މި މަސައްކަތަކީ އެ ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮސިބިލިޓީ (ސީ.އެސް.އާރ) ގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން
ޚަރަދުކޮށްގެން،

އަދި

ރުއްގަހުގެ

ބަދަލުގެ

ފައިސާ

އެ

ކުންފުނިން

ހަމަޖައްސައިދޭގޮތަށް

ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތެއްކަމަށްވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
22

އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ދަޢުވަތު ދީގެން  03ކުރުވާފައިވަނީ  3ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީއާއި ،މި ފަރާތްތައް ނޫން އިތުރު  2ފަރާތަކަށްވެސް
ފެބުރުވަރީ

2020

ތައްޔާރުކުރުމަށް

ވަނަ

ކޯޓޭޝަން

ދުވަހު
ނުހޯދައި،

ބޭއްވުމަށް
އަދި

ހަމަޖެހިފައިވާ
އިޢުލާނު

ކެއުން އަގު ހޯދަން ފޮނުވިކަމަށާއި ،އެ  2ފަރާތުން އަގު ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށް އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ލިޔެ،

ކުރުމަކާނުލައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަގު ފޮނުވި  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޢާއިލީ ފަރާތަކުން ހިންގާ ހޮޓަލަކާ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ .އެތަނަކީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ޢާއިލީ ގުޅުން
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އޮންނަ ފަރާތެއްގެ ތަނެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،ގުޅުން އޮތް މިންވަރެއް ސާފުކުރުމަށް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅުމުން އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ،އެތަނަކީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ
ކޮއްކޮގެ ފިރިމީހާގެ ގޯތީގައި އެފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަނެއް ކަމަށާއި ،އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މީހުންގެ ތެރޭގައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އެ ހޮޓަލުގެ ވެރިފަރާތަކީ ވަކި ކުންފުންޏެއްކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި އޮންނަ އެތަނުގެ ޕްރޮފައިލުން
އެނގެން އޮތްއިރު ،އެކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދެ ފަރާތެއްކަން އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލުން
އެނގެން އޮވެއެވެ.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހެނީ 1.02
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް"
ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރިއަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާކަމުގައިވަނީނަމައެވެ .އެފަރާތަކީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ ފިރިމީހާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު ،މުވައްޒަފުގެ އެއްބަނޑު
އެއްބަފާ މީހާ ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  1.02ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެތަނުގައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން މަސައްކަތްކުރިކަމުގައިވިޔަސް ،އެ ވިޔަފާރީގައި އެފަރާތުގެ ހިއްސާއެއް ނުވަތަ އެ
ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތާ އެފަރާތާ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަމަށް ބުނެފައިނުވާތީ ،އެ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް" (އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން
އޮންނަ ފަރާތްތައް) ގެ ތެރޭގައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުހިމެނޭނެއެވެ.
މި މަސައްކަތަކީ އަގުގެ ގޮތުން  35,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ މަސައްކަތަކަށްވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގެ  10.24ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން،
އިޢުލާންނުކޮށް  3ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުވިދާނެއެވެ.
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ވީމާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މާލޭ ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި ސިމެންތިއާއި ހިލަވެލި ވިއްކުމަށް ދޫކޮށްފައިހުރި
ގުދަންތައް ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ހުސްކުރުމަށްފަހު ،ޢާންމު އުޞޫލުން ބިޑު ކުރުމަކާނުލައި ކުރިންވެސް އެ
ގުދަންތައް

ބޭނުންކުރި

ފަރާތްތަކަށް

ދޫކުރަންއުޅޭކަމުގެ

މަޢުލޫމާތު

ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

އ
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މާލޭ ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި ސިމެންތިއާ ި
ހިލަވެލި ވިއްކުމަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ގުދަންތައް ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ހުސްކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރިކަމެއް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އެ ގުދަންތައް ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން
425-

އެއްވެސް އުސޫލެއްވެސް ހަދާފައިނުވާކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު

 23( CB/123/2020/4ފެބުރުވަރީ  )2020ސިޓީއިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާތީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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އައްޑޫ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެއަރޕޯޓް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން

މ
އިމާ ު

( ކޮންޓްރެޓް) ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ
މަޤާމަށް ހޮވާފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ
ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް

ކޮންޓްރެކްޓް

އުސޫލުން

އިމާމަކު

ބޭނުންވެގެން

ޢާއްމުކުރި

ނަންބަރު

AIA-

 HR/ADM/IL/2019/0025އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް  5ފަރާތުން ކުރިމަތިލައިފައިވާއިރު،
އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވަނީ  4ފަރާތާކަމަށާއި އިންޓަރވިއުއަށް ނުހޮވުނު ފަރާތަކީ އިޢުލާނުގައި ބުނާ ޝަރުޠު
ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ ،ޤުރުއާން ހިތުދަސްކަމުގެ ސަނަދު ލިބިފައިވާ
އަދި  07އެޕްރީލް  2011އިން  26އޮކްޓޫބަރު  2014އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ
މުދިމުކަމުގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާފައިވާއަދި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް  1އަދި 2
ނިންމައި

ސެޓްފިކެޓް

3

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ

މީހަކަށްވެފައި

އިންޓަރވިއުއިން

އެންމެމަތިން

މާރކްސް

ލިބިފައިވަނީވެސް އެފަރާތަށްކަމަށް ވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)

25

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

25

ހއ.ދިއްދޫ މަގުބައްތިތަކާއި ބަނދަރުގައި ހުރި ބައެއް ބައްތިތަކަށް މިވަގުތު
ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ،މަރާމާތުކޮށް ދިއްލައިދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ބިޑު އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއާއި މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީކުރި ލިޔުމާއި 3 ،މަސްދުވަހުގެ
ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓާ މިއިން ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި  3މަސްދުވަހުގެ ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވުމުން އެ ލިޔުމަށް
ޕޮއިންޓް ނުލިބުނުނަމަވެސް ،އަގަށް ބަލާއިރު އެފަރާތަށް ބިޑް ކާމިޔާބުވާންޖެހޭނެކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަށް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް މި
މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާގޮތުން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަގަށް  90%އާއި
މުއްދަތަށް  10%ކަމަށްވާތީއާއި ،އެފަރާތުން ޕްރޮފައިލާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓާއި ޓެކްސް
އ
ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،އެފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކުރިކަމަށް ބިޑްކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ބިޑް ހުށަހަޅައިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް
ލިޔުންތައް އެފަރާތުން ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު ،އެ ފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކުރުމުގައި މައްސަލައެއް
އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަފަހަރު އިޢުލާންކުރިއިރު ކުރީގެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ސަބަބު ފަހުގެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ،ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މީގެފަހުން އެއް
އިޢުލާނަށްވުރެ ގިނަ އިޢުލާން ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ކުރިން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލުކުރިކަމަށާއި ބާޠިލުކުރި
ސަބަބު ތަފުސީލުކޮށް ފަހުގެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށްފަހު،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
26
މ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ލ.ގަމު
މ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުި ،
ި
ލ.ގަމު މުކުރިމަގު އަވަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލު ވިއްކުމަށް
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި މަސައްކަތް ނުފަށާ ގިނަ މުކުރިމަގު އަވަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލު ވިއްކުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އަށް
ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި މަސައްކަތް ނުފަށައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް
ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން އެދުމުން ބިން ބަދަލުކުރާއިރު ބިމު ކުލީގެ އެ ބިން ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން އެދުމުން ބިން ބަދަލުކުރާއިރު ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން
ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި އަގު ބޮޑުކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ހުށަހެޅި އަގު ބޮޑުކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ހެދުމުން މުކުރިމަގުން އެ ފަރާތަށް ބިން ދޫކުރި އަގަށް
ހެދުމުން މުކުރިމަގުން އެ ފަރާތަށް ބިން ދޫކުރި އަގަށް ތުނޑީ އަވަށަށް އެ ތުނޑީ އަވަށަށް އެ ބިން ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
ބިން ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ،ރަށުގެ އެންމެ ލ.ގަމު ތުނޑީ އަވަށުން އެފަރާތަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ލ.ގަމު މުކުރިމަގު އަވަށުން ކުރިން ދޫކުރި ބިމާ
ޑިމާންޑް ބޮޑު ސަރަޙައްދަކުން އެ ފަރާތަށް ދޫކުރި ބިން އެހާ ކުޑަ އަގެއްގައި އެއްއަގެއްގައި ނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،ލ.ގަމު ކައުންސިލުން އެފަރާތަށް
ބަދަލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ ލ.ގަމު ތުނޑީއަވަށުން ބިން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފާ ހޯދައިގެން އެ ލަފައާ
މައްސަލަ

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