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 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 މާލެ،

.  ދިވެހިރާއްޖެ

 
 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައް

  ށ2011ް ސެޕްޓެމްބަރ 30 ން 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 01

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވު ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ބެލިއިރު، ކުރީގެ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކްޓިވް  މިކޮމިޝަނުންމައްސަލަ        މި 07-09-2011

 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން 2009ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ޙިންނާ ޚާލިދަށް 

ގެ ޖުލައި މަހާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް މަހެއްގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަން މާލޭ ސިޓީ 

ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިފައިނުވަނީ އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި 

ކުރިން ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައި ނުވާތީކަން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މިކޮމިޝަނުން 

 ގެ ޖުލައި މަހު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި 2010ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަޙުޤީޤަށް އެނގޭކަމާއި ޙިންނާ ޚާލިދު 

އެޑްމިޓް ކޮށްފައި އޮތްއިރު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިތުރުގަޑީގެ ޙާޒިރީ ފޮތް 

ގެންގޮސް އެ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އާއި މި ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 

ތަޙްޤީޤުގައި ހޯދުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާން ނެގުނު ހެކިންގެ ހެކިބަހުން 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމުގައި ހުރި ހ.ވަޅުފެހި ޙިންނާ 

 ގެ ޖުލައި މަހާ ދޭތެރޭ ދުވަސްތަކެއްގައި 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން 2009ޚާލިދު 

އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 
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މައްސަލަ ނިންމިގޮތް   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ސުމާރު 

 ނަންބަރު

 ގައެވެ. އޭނާއާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރިއިރު ތިޖޫރީގައި 2005 މެއި 16އޭނާއާއި ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރީ 

ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ލިޔުންތަކުން ދައްކާ ޢަދަދަށް ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ހުރިކަމަށް މުޙައްމަދު ޝަކީލްގެ 

އިތުރުން އޭރުގެ ކުޑަކަތީބު ޔޫސުފް ޙަސަން ވެސް ތިޖޫރީ ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ރުފިޔާ 17,764.30 ގައި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ގުނިއިރު ތިޖޫރީން 2006 ޖެނުއަރީ 05ނަމަވެސް 

) މަދުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  (ސަތާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ސައުރަހައްޓި ރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި

އެހެންނަމަވެސް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެހުރި ދުވަސްވަރު ތިޖޫރީ ފަޅާލާފައިވާކަމެއް ނުވަތަ 

ތިޖޫރީއަށް ގެއްލުމެއް ދީފައިވާކަމެއްވެސް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ތިޖޫރީން މަދުވާ ފައިސާ 

ނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ތިޖޫރީ ހުޅުވުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެދުވަސްވަރު ތިޖޫރީގެ  ނަގާފައިވަނީ ތަޅުދަ

ނޑި އޮތީ މުޙައްމަދު ޝަކީލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައެވެ.   ތަޅުދަ

 

 ރުފިޔާ 17,764.30        އެހެންކަމުން، ބ.އޭދަފުށީ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން 

) އަށް ބ.އޭދަފުށީ/ ސަކީނާމަންޒިލް  ،(ސަތާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ސައުރަހައްޓި ރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި

ޝަރީޢަތަށް  މިމައްސަލަ ،މުޙައްމަދު ޝަކީލް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

 ހުށަހަޅުއްވުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

 

 

 ބެލިއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުޝަންގެ ދަށުން ހިނގާ  މިކޮމިޝަނުންމައްސަލަ        މި 29-09-2011

ސްކޫލްތަކާއި، ފަންނީ މަރުކަޒުތަކުގެ ސްޕަވައިޒަރުން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް 

އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ފެކަލްޓީތަކުގެ އެކެޑަމިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ 

 ން ފެށިގެން ޓެނުއަރޝިޕް އެލެވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 2009 ފެބްރުއަރީ 1މުވައްޒަފުންނަށް 

 އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ކުދިން ތިބިނަމަ 99 އާއި 55މިއެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، 

 ރުފިޔާ 3,500.00 އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ކުދިން ތިބިނަމަ 249 އާ 100 ރުފިޔާ އާއި 3,000.00

ލިބެއެވެ. ލ.މުންޑޫ ހިޔާވެލި ޢަލީ އާދަމް ލ.މުންޑޫ ސްކޫލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރިއިރު މި ޓެނުއަރޝިޕް 

 ދަރިވަރުން ހަމަވުމުން 100ސްކޫލެއްގައި ސްކޫލް ބޯޑެއް އެކުލަވާލެވެނީ 

 ދަރިވަރުން 100ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ލ.މުންޑޫ ސްކޫލްގައި 

 ދަރިވަރުން އުޅޭކަމަށްބުނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 105ހަމަނުވަނީސް 

އެޑިއުކޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއުސޫލުން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، 

 ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ސްކޫލްގައި ދަރިވަރުން ތިބި ނަމަ 99

 3،500.00އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލަށް އެލަވަންސް އެއްގެ ގޮތުގައި 

) ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ބުނާ    މައްސަލަ.(ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ
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އެލަވަންސް ނެގުމުގައި ސްކޫލްގައި ތިބި ކުދިންގެ ޢަދަދު އޮޅުވާލާފައިވާކަމާއި، ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް 

 2009ނަގަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ނަގާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، 

 ގެ ނިޔަލަށް ލ.މުންޑޫ ސްކޫލްގައި ކުދިން ތިބި ޢަދަދު 2010ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން 

 އާ ދެމެދުގެ ޢަދަކަށް ކުދިން ތިބޭނަމަ 249 އާއި 100 އަށް އަރާފައިނުވާއިރު 100އެއްވެސް މަހެއްގައި 

 އުނިކޮށް 15ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ ޙާލަތާ ގުޅިގެން %(3,500.00)ދޭ އެލަވަންސް 

 ރުފިޔާ 38,675.00 ރުފިޔާއާއެކު މުޅި ޖުމްލަ 2,975.00ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ކޮންމެ މަހަކު 

 އަށް 100ނަގާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ލ.މުންޑޫ ސްކޫލްގައި ތިބި ކުދިންގެ ޢަދަދު މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 3,000.00އަރާފައިނުވާތީ ޢަލީ އާދަމަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސްގެ ރޭޓަކީ މަހަކު 

 ރުފިޔާގެ 2,550.00 އުނިކުރުމުން ލިބެންޖެހެނީ މަހަކު 15ރުފިޔާއެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ޙާލަތާ ގުޅިގެން %

 ރުފިޔާ ކަމަށްވާތީ،ޓެނުއަރޝިޕް 33,150.00 ގެ ނިޔަލަށް 2010 ޑިސެމްބަރުން 2009ރޭޓުން 

ރުފިޔާ ނަގާފައިވާކަން 5,525.00އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޢަލީ އާދަމް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
 ފައިސާއިތުރަށް ނަގާފައިވާ         އެހެންކަމުން، ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

ނަގާފައިވަނީ، ޢަލީ އާދަމްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ފެންނާތީ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ދައުވާކުރުމަށާއި، 12)ގެ 2000/2މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ 

) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ޝަރީޢަތަށް 5،525.00އިތުރަށް ނެގި   (ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސަވީސް

 ހުށަހަޅުއްވުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ. 

 

 


