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 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެއްސި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތައް 
 01 އޮކްޓޫބަރު  2018ން  31 އޮކްޓޫބަރު 2018އަށް 

 

 
 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މަސައްކަތް  މަނާކުރާ ބޯޑު ހަރުކުރުމުގެއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސްބޭނުމާއި ކުނިއެޅުން  އައްޑޫސިޓީގެ

ަގިއ ޮކްށަފިއވާ  2018ޖޫްނ   26 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، މި ބިޑުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން  05 ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކުލެވޭ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަކުން ހަދާފައިވާކަންމެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެ 03

ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މި  އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައެއް
ޑް މިމަސައްކަތަށް ބި  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވަނީ  ފަރާތެއްގެމަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ވެރިޔާއަށްކަމަށްވުމުން މި ދެފަރާތުން ބިޑު  ހުށަހަޅައިގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުނީގެ

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި  ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގުޅިގެން ކަމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ބިޑު އިވެލުއޭޝަން

 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ އެކި  2018ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޖުލައި  އައްޑޫ

ތް މަސައްކަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސްބޭނުމާއި، ކުނިއެޅުން މަނާކުރާ ބޯޑު ހަރުކުރުމުގެ
ފަރާތުގެ  05ހުށަހެޅި  ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު 

 އެމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވާ ކަމަށް ބުނާ  ފަރާތަށްތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި 
 މައްސަލަ

1 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިވެލުއޭޝަން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ފެންނަގޮތެއްގެ
ގައި ބާއްވާފައިވާ ބިޑު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި،  2018އޮގަސްޓް  02ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވެއެވެ. 

މި ދެފަރާތުން  ކޮމިޓީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިވެލުއޭޝަން
ބިޑުތައް ބާތިލްކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.  އިވަނީ ގުޅިގެންކަމަށް ފާހަގަކޮށް މި ދެ ފަރާތުގެބިޑު ހުށަހަޅާފަ

މާކުސްލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ބީލަން ބާތިލްކޮށްފައިވާތީ  އަދި އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެމަތިން
 ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑު މަސައްކަތް ކުންފުންޏާ ދެވަނައަށް އެންމެމަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ  އިވެލުއޭޝަންގައި

 2018އޮގަސްޓް  30މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް  އެކުންފުންޏާ މަތިން  ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވެއެވެ. އެގޮތުގެ 
ހުހަހެޅި ކުންފުންޏެއްގެ  ބިޑް  މިމަސައްކަތަށް  ގައި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅައިގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވަނީ 
ކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް އެކުންފުނީގެ ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވެރިޔާއަށް ކުންފުނީގެ

 ގެ ތެރޭގައި ބާތިލްކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކު  ގައި އަންދާސީހިސާބު 2.6މީގެއިތުރުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 

 ކަމަށް " ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ ބީލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ހުށަހަޅާ "

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 ބިޑު ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ކުންފުނީގެ އެހެންކަމުން 

ނޑައެޅުމުގައި  އިވާ އުޞޫލުގެމަތިންކަމަށް ވުމުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެބަޔާންކޮށްފަ ފަރާތެއް ކަ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު

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

 މީއެވެ.ނިން

ގައި ކުރި  2018އޮގަސްޓު  09ބޭނުންވެގެން  އެސް.ޓީ.އޯ ކ.ގުޅީ ފާމަސީއަށް ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓެއް އެސިސްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް  ފާމަސީއަށް ފާމަސީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ކ.ގުޅީ 2 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފާމަސީއާ ގުޅޭ " ނުވަތަ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި އެ މަޤާމުގެ ފެންވަރު 
 2މި " ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާން ދާއިރާއަކުން 

ޝަރުޠު ހަމަވާ  2މި  އެކަކަކީ އެދިފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ  މީހުން  6ށް ޝަރުޠެވެ. އެ ވަޒީފާއަ
އޯލެވެލް އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިތުރަށް، ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓް  މީހެކެވެ. އޭނާއަކީ ޖީ.ސީ.އީ

ފާމަސީ  އި ގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. )އަދި އޭނާއަކީ ބައެއް ފާމަސީތަކުގަ 4ލެވެލް 
އެދި އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި  އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށް ވަޒީފާއަށް

ލިޔުމެއް އޭނާ ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.( އެ ވަޒީފާއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެކަން އެނގޭނޭ
ޓް ކޯހެއް ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، މީހަކު ފާމަސީ އެސިސްޓެން އެދުނު އެހެން އެއްވެސް

އޭނާއަކީ ފާމަސީ  ވަނައެވެ. 2އެދުނު މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު، އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ  ވަޒީފާއަށް
އެޑިޔުކޭޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަނަށް އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ  އެސިސްޓެންޓް ކޯހެއް ހަދާފައިވާ މީހަކަށްވާއިރުވެސް

ބައިން  ވަޒީފާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު )އިންފޮމޭޝަން އެބައުޓް ދަ އެޕްލައިޑް ޕޯސްޓް( ގެ  އަދި  އެވެ. 3ން  5
ދީފައިވެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއާގުޅޭ  3ން  5ވަނައަށް ދިޔަ މީހާއަށް  1އޭނާއަށް ދީފައިވާއިރު،  2ން  5

މީހުންނަށް އެއްވަރަށް  2އެޕްލައިޑް ޕޯސްޓް( ގެ ބައިން އެ  ތަޖުރިބާ )ރިލެވެންޓް އެކްސްޕީރިއަންސް އޮފް
މީހާއަށްވުރެ ދަށްކޮށް  ވަނައަށް ދިޔަ  1ދީފައިވާއިރު، ލިޔެކިޔުމުން މިންކުރެވެން ނެތް ބައިތަކަށް  ޕޮއިންޓް

އޭނާއަކީ އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެ  އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކޯސް  ހަމައެކަނި މީހާ ކަމަށްވާއިރު، އޭނާއަކީ އެރަށުގެ މީހަކަށް ނުވެފައި،ހަދާފައިވާ  ދާއިރާއާގުޅޭ ކޯހެއް

ހުރި މީހަކު ވާހަކަދައްކާފައިވާ  ހަދާފައި ހުއްޓަސް ވަޒީފާ ދޭނީ ރަށު މީހަކަށޭ ބުނެ ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި
ކު، މިކަން މިގޮތަށް ކޮއްކޮއެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވުމާއެ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވަނީ އެމީހާގެ

ވަޒީފާއަށް މީހަކު  ވަކި މީހަކު އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ. މި ކޮށްފައިވަނީ،
ބުނެފައިވެއެވެ. ވީމާ، މިކަން އެސް.ޓީ.އޯގެ ސަމާލުކަމަށް  އަދި ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަމަށް އެސް.ޓީ.އޯއިން

އެވަޒީފާއަށް މީހަކު  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2018އޮގަސްޓު  09
މީހަކަށް ފޯނުން ގުޅައިގެން  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެވަޒީފާއަށް އިންޓަވިއު ނުކުރާ

ސީ މަޤާމެއްގައިހުރި ދީފައިވާ މީހަކީ ސިޔާ  އިންޓަވިއުކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވަޒީފާ
ހަދާފައި ހުރި މީހަކު ހުއްޓަސް ވަޒީފާ ދޭނީ ރަށު  މީހެއްގެ ކޮއްކޮއެއް ކަމަށާއި، ކޯސް 

މަޤާމުގައިހުރި މީހާ ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާ ކަމަށް  މީހަކަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ސިޔާސީ 
  މައްސަލަބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާއިރު އެ މީހުން ހޯ  ގެނެސް، މަޤާމުތަކަށް

ނޑައެޅުމަށާއި، އެފަދަ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ މީހަކު  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ކަ
ކަނޑައެޅުމަށް އެސް.ޓީ.އޯއަށް އަންގައި،  ނުލިބިއްޖެނަމަ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ މީހަކު ނެގިދާނެކަމަށް

 ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކ.ގުޅީ ފާމަސީގެ ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު  މަތިން ކުރިޔަށްއެގޮތުގެ

އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  ހޯދުމަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން
  ނިންމީއެވެ.އެސް.ޓީ.އޯއަށް އެންގުމަށް

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ  2016ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ ރ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެއިން ދަޢުލަތުގެ 
ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް  )ސައްވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ 24,960.00

ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ރ.މީދޫ ކައުންސިލް  މެދުވެރިކޮށް އެކައުންޓަށް
-)އެންޓި  2008/13ދެއްވާފައިވާތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަޢުލޫމާތު ސިޓީއަކުން އިދާރާގެ

ފަދައިން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން
ނޑައަޅައި،   .މީއެވެމި މައްސަލަ ނިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ  2016ރ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
COM-2018-42(D) (16  ު2018ސެޕްޓެންބަރ) ިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު " ރިޕޯޓުގައ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ދައުލަތުގެ  2ސުރުޙީގެ " ދިންގޮތް  މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 
 ބަލައިގަންނަ ފައިސާވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ  ތުގައިއާމްދަނީގެ ގޮ

ގައި 1.10 ( ގ2009ެއެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ )
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ރ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެއިން ދަޢުލަތުގެ

ސައްވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ) 24,960.00ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު  2016
 ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް

3 

)ދެލައްކަ  -/294,127ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ތެރެއިން ބާކީވެފައިވާ ޖުމުލަ  ވަނަ އަހަރު  2016 
ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމުގައި  އެއް ސަތޭކަ ހަތާވީސް( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށްހަތަރުހާސް  ނުވަދިހަ

ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ  2016ރ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
COM-2018-42(D) (16  ު2018ސެޕްޓެންބަރ) ިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު " ރިޕޯޓުގައ

4 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީސިޓީއަކުން ރ.މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ނަ ( ވަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި 2008/13

ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ
 އެވެ.ނިންމީ މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް  2016ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  10ސުރުޙީގެ " އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 
)ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް  -/294,127ބާކީވެފައިވާ ޖުމުލަ  އެޑްވާންސްގެ ތެރެއިން

މާކޮށްފައިނުވާ ހަތާވީސް( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަ އެއް ސަތޭކަ
 ބުނާ މައްސަލަ  ކަމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް  ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓަށް
ގެންދިއުމާމެދު މިކޮމިޝަނުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް،  އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާ ކުރިޔަށް

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް  ނިންމުމަށްފަހު، ހިޔާ މަޝްރޫޢުއިން ފްލެޓަށް އެދިއިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާ  އެ
އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު، އެކަމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ  ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް 

 އި، އަދި ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދިނުމަށާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ

ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރެންވާނީ  އެމުއްދަތުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށާއި،
ގޮތްތައް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެއްގުމަށް  ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ނިންމާ

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މިއިން ކޮންމެ މަރުޙަލާ  ފަހުގައި ކަމަށާއި، އަދި  އެއްގައިވެސް ކަ

މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތަކަށް ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި
  ނިންމީއެވެ.ސްޓްރަކްޗަރ ގައި ދެންނެވުމަށްއިންޕްރާ ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

 
 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އަދި މި މައްސަލައަ 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަޝްރޫގެ ދަށުން  ޕްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިން
ގެ ނިޔަލަށް  2018ސެޕްޓެންބަރު  30ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ފްލެޓް ލިބިނުކަމުގެ ލިޔުން  ހަމަވެފައިވާއިރު، ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް
ރިފައިކޮށް އަދި އިވެލުއޭޓްވެސް ވެ  ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި މިހާތަނަށް އެ ފޯމްތައް

މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންގެ
 ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

5 

ޚަރަދުތަކަށް ޖަމާކޮށްދިން ފައިސާ  ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ރ.އަނގޮޅިތީމް 2016
ވަނަ  104ޖަމާކުރެވިފައިނުވަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  ރުފިޔާ 720,259.30ބާކީހުރި ތެރެއިން 

ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ  ރ.އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ
ރުފިޔާގެ  720,259.00 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީވި 2016ފައިސާގެ ތެރެއިން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެމާއްދާގައި  އެފައިސާއަކީ އެއިދާރާގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރަންވާނެ ކަމަށް މާއްދާގައި ބުނާގޮތުން
ވަނަ މާއްދާގައި،  94ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ބުނެފައިވާ ފައިސާއަށް ވާތީ ކަމަށާއި، އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި

އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން  05ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ  ކައުންސިލްތަކަށް ހިނގާ އަހަރު އާމްދަނީގެ 
 ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ކަމަށާއި، އަދި މިހާރުވެސް  ޢަދަދެއް ރިޒާވްގެ 

އެކިއެކި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް  ގެ އެކައުންޓްތަކުގައިމިމައްސަލާގައި ބުނާ ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވަނީ އެއިދާރާ
-)އެންޓި 2008/13ބުނެފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަމަށް ރ.އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށްމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަން  ކަ
 އެވެ.ނިންމީ

އެކައުންޓަށް އަނބުރާ  މިންވަރެއް އެއިދާރާއިން ޕަބްލިކް ބޭންކްތެރެއިން އެއްވެސް 
 ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ މުސާރައިގެ  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ 
ގޮތަށް ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ކޫއްޑޫ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ  ކުރިއެރުންތަކަކީ އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ

ނޑުއޮތްގިރި  ފިޝަރީޒް  ފިޝްވިލެޖާއި ކުންފުނީގެ  ކޮމްޕްލެކްސްއާއި ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއާއި ކަ
 2018އޮގަސްޓް  26ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މާކުރިން  ހެޑްއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް

 ކުރިއެރުންތަކެއް ކަމަށްވާތީއާއި، އަދި މި މުސާރަ / ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން  ގައި ދީފައިވާ މުސާރައިގެ 

ދަށުން )ކުންފުނީގެ  ދީފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ
ރުންގެ މާއްދާގެ ދަށުން( ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަ  ވަނަ 76ވަނަ މާއްދާއާއި  75މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބޯޑުން ނިންމައިގެން ކަމަށްވާތީ،
ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގ1ެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މީއެވެ.މިކޮމިޝަނުން ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

  

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވްސް  2018ސެޕްޓެންބަރު   23
ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް  އިންޑަސްޓްރިއަލް

މިކަމުގެ ސަބަބުން   ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ
މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ކޮންމެ މަހަކު ލިބި މިއީ ކޮރަޕްޝަންގެ  ކުންފުންޏަށް އެތައް

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ޢަމަލެއް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ވަޒީފާގެ  އަދި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ
ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާމެދު މިކޮމިޝަނުގެ އިޢުތިރާޒެއް  ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ

 ށްވެސް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމައެކުންފުނީގައި  ނެތް ކަމުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ހޮވުމުގައި  މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި

ނޑުގައި  ސަނަދުތަކަށް މާރކްސްދެވޭނީ އެޓެސްޓްކޮށް ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓަށް ކަމަށް  ަތުޢީލމީ ، ބަލާނެ މިންގަ

މާރކްސް ދީފައިވާކަމާއި  ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، އެޓެސްޓްނުކުރާ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް
ބަލައި މާރކްސް  ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅިކަމަށް  ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ތަޢުލީމީ

 ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ މާކްސްތައް މަދުކޮށް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުންވެސް މިހާރު  ދީފައިވީނަމަވެސް، އެފަދަ

ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތައްނޫން އެހެން ފަރާތެއް ނުހޮވޭތީއާއި
-)އެންޓި 2008/13ނާންނާތީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު   ބަދަލެއްވަނައަށް އަންނަ ބަދަލެއް ފިޔަވައި އެހެން

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

 އެވެ.ނިންމީ

ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވޯޓުފޮށިތަކުގެ  2018ސެޕްޓެމްބަރު   23
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތަޖުރިބާހުރި  އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް

 ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައިވީނަމަވެސް އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހޮވާފައިވަނީ ވަކި  ތަޢުލީމީ

އެގޮތުން  ބަތްވާ އަދި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތައް ކަމަށާއި،ޕާޓީއަކަށް ނިސް
ފޮށިތަކަށް އޮފިޝަލުން ނެގީ  މާލެއާއި ރިސޯޓްތަކާއި ހއ.ފިއްލަދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު

 އެގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

8 

އެލަވަންސްތައް ހާމަނައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ
 ފެށިގެން ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހަޔަރކުރެވިގެން ކުރިޔަށްދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން

މަޝްވަރާކުރެވި، ކޮންސަލްޓެންޓް  އަދި އެ ކޮންސްލްޓެންޓާއި އެ ކުންފުންޏާއި ދެމެދު އެކިފަހަރުމަތިން
ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން  ގައި އެ 2018ޖުލައި  08ޕޭޕަރ  ހުށަހަޅާފައިވާ

އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް  މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި އަދި،
ކޮމިޝަނަށް މި އިތުރުވެފައިވާއިރު އަނެއްބައި މުވައްޒަފުނަށް މުސާރަ މަދުވެފައިވާކަން މުސާރަ

އެލަވަންސްތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ،  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި

އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޕްރޮމޯޝަން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް 
ގެންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކަމާ ގުޅިގެން  ދިނުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން މަސައްކަތް ކުރަމުން

އެމް.ޕީ.އެލް.ގެ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް  ގައި 2018ސެޕްޓެމްބަރު  26
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ހަމަޖެހިފައިވާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޓްރެޜަރީއާއި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް  މިޝަނުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްހޯދައިގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާމެދު މިކޮ ލަފާ
  ނިންމީއެވެ.ސް ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވުމަށް ޕޯޓް

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

އެކުލެވިގެންނުވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ1ީ)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމީ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޕޮލްވެކްއަކީ މި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން  ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، އަދި މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ
 ވަނަ ފަރާތެއް  03 ޕޮލްވެކްއާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މަސައްކަތް ނެތް ފަރާތެއްކަމާއި، މި

ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އަދި  މެދުވެރިކޮށް މި މަސައްކަތް ކުރުންކަން މިކަމާގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކުން
 ންވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާކަ މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ ވަކި ފަރާތަކާ މި

 ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،
މި މަސައްކަތުގެ  މީގެއިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޕޮލްވެކްއާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭނީ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން 15އެއްބަސްވުމުގެ 
ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ޕޮލްވެކްއިން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން ފާހަގަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންކަން 

އެއްބަސްވުމާ  ވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްކަމަށްވާތީ މިއީ 03މަސައްކަތް  ދަނީ މި
ގޮތުންވެސް ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް  ޚިލާފުކަމެއްކަމާއި، މިއީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައާއި ސެކިއުރިޓީ

 ވަނަ ފަރާތެއް  03ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޕޮލްވެކްގެ ފަރާތުން  ކުރާނެކަމެއްކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް

ކުރަނީ  މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މި

ނޑިޑޭޓަކަށް ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން  2018 ތާއީދުކުރާ  ވަކި ކެ
ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް  އަހަރު ވަންދެން 11ފަރާތްތަކެއްގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން، 

 ކުންފުނި  ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ސްޓޭޝަންގައި ތިބޭ ފުލުހުންނަށް ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ
ތަޖުރިބާނެތް ކުންފުންޏަކާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  އެކަމުން ދުރުކޮށް،

 މަސައްކަތް އަހަރުވަންދެން އެ 11 ބިޑު އުޞޫލުން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށާއި،
 ފުލުހުންގެ ކުންފުންޏަކާ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް  ހޮވުމުންވެސް ކުރަމުންދިޔަ ކުންފުނި

އެހެން ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  އެކުންފުނި މެދުވެރިވެގެން
ސަރވިސްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ކުންފުންޏަށް  ،ކަމަށާއި
 ލައްކަ ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށާއި، އަދި އެފައިސާ ނުލިބުނު  18 ދޭންޖެހޭ ފަރާތުން

މާލީގޮތުން  ކެނޑި ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެފައިސާ ނުލިބިވާތީކަމުގައިވިޔަސް ޚިދުމަތް މެދުނު
  މައްސަލަ ދަތިވާ ކަމަށް ބުނާ
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މާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ، އަދި އެއްބަސްވު އެސަރވިސްއާ ޕޮލްވެކްއާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ މި މަސައްކަތުގެ
ވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް މި  03ގެއްލުމެއް ލިބޭކަމަކަށް ވާތީ،  މިކަމަކީ މާލީ ގޮތުން ދަޢުލަތަށް ބޮޑު

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތް
ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ  ވިފައި ނުވާނަމަ އެ އިޢުލާނާކުރެވުނު އިޢުލާން ބާތިލްކުރެ

 މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އެ އިޢުލާން  މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތާ

މެ މަތީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެން ބާތިލްކުރެވިފައި ވާނަމަ އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ލިބޭ ހުށަހެޅުންތައް
ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މި

 ށް ނިންމީއެވެ.ސަރވިސްގައި ދެންނެވުމަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ި)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމީ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންތަކަކީ މޯލްޑިވްސް  ޝަކުވާގައި ބުނާމިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލެބެލުމުގައި، 
ލިމިޓެޑުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންހިމެނޭ ގޮތަށް ކުންފުނީގެ ދަށުން  އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕަނީ

ނޑުއޮތްގިރި  ހިންގާ ކޫއްޑޫ  ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއާއި ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއާއި ކަ

އިންތިޚާބުގެ މާކުރިން  މިފްކޯގެ ހެޑްއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިޔާސީފިޝްވިލެޖާއި 
ކުރިއެރުންތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  ގައި ދީފައިވާ މުސާރައިގ2018ެއޮގަސްޓް  26

 ށް މެނޭޖްމަންޓަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަ މިދެންނެވި މުސާރަ /

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެންކަން 
ވަޒީފާގެ ނުވަތަ މުސާރައިގެ  އެހެންކަމުން، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ

މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ  ކެމްޕޭނުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ
ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ޕްރޮމޯޝަން  މުވައްޒަފުންނަށް މިދުވަސްވަރު ޕޮރޮމޯޝަންދޭން

މުވައްޒަފުންގެ ދަރަޖަވެސް އެތައް ގުނައެއް ކުރިއަށް  ންދަނީ އެއްވެސް އުޞޫލެއްނެތި ދެމު
  މައްސަލަ ޖައްސަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ 
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ވުމާމެދު މިކޮމިޝަނުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގައި ކޫއްޑޫ ގެންދެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް
-އެންޓި) 2008/13ކޮމްޕްލެކްސް އަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފިޝަރީޒް

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަ

 .ނިންމީއެވެ

ލިޔުންތަކުގައިވާ ގޮތުން، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ
 ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ދެވަނަފަހަރު އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާން  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެފަހަރަށް

ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށް  ފުރަތަމަފަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް އެއްވެސް
އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ދެވަނަފަހަރު ކޮށްފައިވާ

ނުކުރެވުނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް  ނުވާ ކަމަށާއި، އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުޝާއިޢުކުރެވިފައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އަންގާފައިވާތީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް  އިޢުލާންކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް

ރުކުރާ ހަ  ފެށުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި، އެ އިޢުލާން ރަށުގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން މަސައްކަތް
ހަތަރުއަނގޮޅި ކަންމަތިތަކުގައި( އަދި  ތަންތަނުގައި )މީހުން އެންމެ ގިނައިން ހިނގާ މަގުތަކުގައާއި

ހަރުކުރެވުނު ކަމަށް ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި
ސަރުކާރުގެ  ޅޭ އެފަދަ އިޢުލާންތައް ނަމަވެސް، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަންތަކާ ގު ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަނަ  10.38ގެ  10ގަވާއިދުގެ ބާބު  ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ވަނަ ނަންބަރުގައި 1މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

  ޚިލާފަށެވެ.އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެ އުސޫލާ ހޯދުމަށް

 

ބިމެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް   އެރަށުގައި އޮތް ހުސްޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން  އަމިއްލަ އެޕްރީލްމަހުގެ ތެރޭގައި 2018އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 

އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރިކަމަށް ކައުންސިލްގެ  ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި
 ނަމަވެސް އެމަސައްކަތްކޮށް ނުނިމެނީސް ލަފާކުރެވޭގޮތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،  މެމްބަރަކު

ބިލް  )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލަށް 100,000.00މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ 
  މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް  ފަރާތުގެ ތެރެއިން  3ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، އެ  3މި މަސައްކަތަށް 
މަސައްކަތް  ކުންފުންޏަށެވެ. ލިބިފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި 

 142,090/-ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެފަރާތާއެވެ. އެ މަސައްކަތަށް އެފަރާތުން  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީވެސް

ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  އެއްލައްކަ ސާޅީސްދެހާސް ނުވަދިހަ(ރުފިޔާއެވެ. އެ މަސައްކަތަށް އަނެއް)
ކުރުވާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި  އަގުތައް އެއަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށްވާތީ، އެ މަސައްކަތް

 މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަނީ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް  އަދި މި ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

އެފަރާތަށް ދީފައިވާތީ، އެ  ދީފައެވެ. މި މަސައްކަތް ނިމި މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ މަސައްކަތުގެ އަގު
ސިލްގެ މިހާރު ކުރަމުން ނުދާކަމަށް ހިންނަވަރު ކައުން ސަރަޙައްދުގައި އެ ޖިމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

  އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  10.38ގެ  10ބާބު 
 ނުގައި މިފަދަ އިޢުލާންތައް ޝާއިޢުކުރުމާއި ޢާންމުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ތަ  ކަމަށްވާތީ، ކުރިޔަށް އޮތް

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން  ވަނަ މާއްދާގައި 10.38ގެ  10މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 
 އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ. ގެންދިޔުމަށް ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ

 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ބަރު އަދި، ޤާނޫނު ނަން

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ1ީ)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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ފައިވާ ކަމަށާއި، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވި  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއަށް 
 މުވައްޒަފުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން  އަދި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި

ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން  އެމުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ސްޓޭޓް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ބަރު ނަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއިން މަޢުލޫމާތު ދޭތީ، ޤާނޫނު 

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

 23އެ ފާމަސީގެ ފަރާތެއް ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ ފާމަސީގައި މަސައްކަތްކުރާ  ދ.މީދޫގައި
ފަޅާއަރާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ  ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަން

ދެމިހުރިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް  އަދިވެސް އެ ވަޒީފާގައި
މަސީގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނާ ފާ އޭނާއަށް އެ

 މައްސަލަ
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 ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުންތަކާ ގުޅިގެން ގޯތި ދޫކުރުމާ  400ފިޔަވަހިން  ދެވަނަ  ހުޅުމާލޭ
ޕްރޮސެސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް

މި  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށަށް އެމަސައްކަތް ބަދަލު ކޮށްފައިވާތީ  ހުއްޓާލުމަށްފަހު
 މައްސަލައާމެދު މިވަގުތައް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް  400ވަނަ ފިޔަވަހީ އިން  02 ހުޅުމާލޭ
 ޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެން ހައުސިންގ

މަގުފަހިވާފަދަ  ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް
 ކަންތައްތަކެއް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ.

14 

  ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުންތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރުމާގޯތި  400ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 
 އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮސެސް  މިނިސްޓްރީ

ބަދަލު ކޮށްފައިވާތީ މި  ހުއްޓާލުމަށްފަހު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށަށް އެމަސައްކަތް
 ނިންމީއެވެ. ދު މިވަގުތައް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށްމައްސަލައާމެ

 ފޯމް  އެދޭ ގޯއްޗަށް ގުޅިގެން ކަންތަކާ ވިއްކުމުގެ ގޯތި 400 ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން
 މިނިސްޓްރީއަށް  ހައުސިންގ އޭސީސީން ދިނުމަށް މުއްދަތު  އެކަށީގެންވާ  ބަލައިގަތުމަށް 

 ކަމަށް  2018 އޮކްޓޫބަރު 14 ތާރީޚަކީ ފަހުއެންމެ  ބަލައިގަތުމުގެ  ފޯމު އަންގާފައިވާއިރު،
ނޑައަޅާފައިވާތީ، އެހާ ކުރު މިނިސްޓް ރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަ

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފޯމްލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމުލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި، 
 މުއްދަތެއްތޯ ބަލައިދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނާ އެހެންކަމުން އެ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ

 .މައްސަލަ

15 

ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތި 
ފަރާތަކުން އެކަމަށް އެދި  5ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ

ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތި 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،  ވާހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބިޑް  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެ ކަމާއި،ހުށަހަޅާފައިވާ
)އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ  19/2014ނަންބަރު  އޭނާއަކީ ޤާނޫނުކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްކަމާއި، 
އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި

މުވައްޒަފުން  މި މަސައްކަތަކީ މުވައްޒަފުން ލައިގެން ކުރާ މަސައްކަތަކަށްވާއިރު،ގެން ނެތްކަމާއި، އެނ
މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލައިގެން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރާ

 ކަމާއި،ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 19/2014
 އްކަމަށްވުމުން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެ ވިޔަފާރި

މިކަން ހެލްތު ނެތީ ނުކުރެވޭ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލެއް 
 ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް،  މިނިސްޓްރީއަށާއި ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް

ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ އެ  ފަރާތުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން އެންމެމަތިން 4ބާޠިލުކޮށް، އަނެއް  ބިޑް
 ފަރާތްތަކާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް މީގެފަހުން ނުކުރާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ 

 ށް ނިންމީއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ދެންނެވުމަ ޙަވާލުނުކުރުމަށް

ފަރާތުގެ  05އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި  ފަރާތަކީ އެމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ 
ހުށަހެޅިއިރު  ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ ބިޑު

ޖިސްޓްރޭޝަން ރެ ކޮންމެހެންވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ކަމުގައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ.
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު  ސެޓްފިކެޓާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި

ނުޖެހޭކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި  އޮތޯރިޓީއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން
 ނާ މައްސަލަ ނުވާކަމަށް ބު

 ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުންތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރުމާގޯތި  400ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 
މިހާރު  އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮސެސް މިނިސްޓްރީ

އެމަސައްކަތް ބަދަލު ކޮށްފައިވާތީ މި  ހުއްޓާލުމަށްފަހު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށަށް
 ށް ނިންމީއެވެ.ދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަމައްސަލައާމެ

 2ކުރިއަށް ގެންދާ ހުޅުމާލެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްރަކްޗަރއިން
ނާ ކަންތައްތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބު  ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު 400އިން 

  މައްސަލަ

17 

އޭނާގެ މަސައްކަތާ  ވާޢިޡެއް ކަމަށްވާތީ، ދީނީ އިލްމެރިޔާއަކީ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ދަތުރެއް  04ގެ ނިޔަލަށް  06 ސެޕްޓެންބަރު 2018ން ފެށިގެން  01އޮގަސްޓު  2018ގުޅޭގޮތުން 

ދަތުރަކީ ލ.އަތޮޅުގެ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު މިހާގެއަތޮޅުތަކަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

 ބައިވެރިވުމަށް  ޖަލްސާތަކުގައި ފަރާތުން އަތޮޅުތަކުގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ
 އަދި  ޢިލްމުވެރިޔާ  ދީނީ  އެމިނިސްޓްރީގެ ފޮނުވި  އެފެއާޒުން އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

އުޅޭ ށް ފޮނުވި އެމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި އަތޮޅަ .ލ ކެމްޕެއިނަށް އެޕާޓީގެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޚަބަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުމާ  ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސިޙުރު ވަޅުލެވިފައިވާބައެއް ރަށް
ވަޅުލެވިފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އެތަންތަން ކޮނުމަށް ކުރި  ގުޅިގެން އެ މިސްކިތްތަކުގައި ސިޙުރު

ރިޕޯޓް  ތުރުތަކުގެ ދަތުރުމި ދަ ކަމާއި،މިކް އެފެއާޒުން ބުނެފައިވާމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާ ދަތުރެއް ކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ދަތުރު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އެ ދީނީ އިލްމެރިޔާ އޭގެތެރެއިން  އިރު،ހުށަހަޅާފައިވާ

 ންކަމާއި،މިސްކިތްތަކުގެ ޙާލަތު ބެލު މަސައްކަތަކީ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމާއި، ދަތުރުތަކުގައި އޭނާ ކުރި
މަސައްކަތަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ ދަތުރު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އެ ދަތުރުތަކުގައި އޭނާ ކުރި މަސައްކަތު މީހާ

ން ވަޅުލާފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތު  ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ އާއި ލ.ދަނބިދޫގައި ހުރި މިސްކިތްތަކުގައި ސިހުރު 
އެ ދުވަސްތަކުގެ ހާޒިރީ  މުވައްޒަފުންގެ 2ގުޅިގެން އެ  މި ދަތުރުތަކާ ންކަމާއި،އެތަންތަން ކޮނެ ފާސްކުރު
 2008/13ނަންބަރު  މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނުތީ ވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވާމު  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ

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

  މީއެވެ.ނިން

 އުޅުނު  މަސައްކަތެއްގައި ރަސްމީ މިނިސްޓްރީގެ ދުވަސްތަކަކީ ހޭދަވި ދަތުރުގައި ފަރާތް
 .މައްސަލަ ބުނާ ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމުން ހާޒިރީ ބަލައިގެން ކަމަށް ދުވަސްތަކެއް 

ލިމިޓެޑްގެ ގއ.ކޮނޑޭ ބްރާންޗުގެ ތިޖޫރީން ފައިސާ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މި ޝަކުވާގައި 
 ން ބަލައި، އެކުންފުނިން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިދާރީގޮތުނ މަދުވި މައްސަލަ ފެނަކަ 

ނޑޭ ރެކޯޑްސްތައް ބްރާންޗަށް ލިބޭ ފައިސާގެ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓްގައި، ގއ.ކޮ
ހާސް އެއް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ ތިރީސް ތިން  )ސާޅީސް އެއް 41,175.33ޗެކްކުރިއިރު، 
އެސިސްޓެންޓް  ވީނުވީއެއްނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި ފައިސާ ތިޖޫރީން މަދުވެފައިވަނީ ލާރި( ރުފިޔާ

 ބުންނާއި އޭނާގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް ކަންކަންކުރުމުގެ ސަބަ މެނޭޖަރ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބޭރުން

ސާޅީސް އެއް ) 41,175.33 ތިޖޫރީން މަދުވެފައިވާ  ކަމާއި،ވާތީކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއަދާކުރެވިފައިނު 
ވަނަ ދުވަހު  2016ޖަނަވަރީ  28ލާރި( ރުފިޔާ  ހާސް އެއް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ ތިރީސް ތިން

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގއ.ކޮނޑޭ ފެނަކަ  ވަނަ 2014 ފެއްގއ.ކޮނޑޭ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަ
ސާޅީސްދެހާސް( ރުފިޔާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ) 42,000އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރީން 

 ބްރާންޗަށް ފޮނުވަން އެންގުމުން ފޮނުވާފައިނުވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފެނަކަ  އެފައިސާ މެއިން

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގއ.ކޮނޑޭއަށް ދިޔަ މުވައްޒަފުން ވަނީ ތިޖޫރީގައި 
ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު  ފައިސާ މަދުކަން ފާހަގަކޮށް އެފައިސާ އަނބުރާ 

ައނބުރާ ދައްކާފައިވާ  ދީފައި ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށް
ނޑޭ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލާފައިވާ  ކަމަށާއި، އަދި ހަމައެއާއެކު ދާދިފަހުން ގއ.ކޮ

އޮތް ކަމަށާއި، އެ ތަނަކީ ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުންހުރި  ބައިވެރިވުން އޭނާގެގައި މައްސަލާ
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ރިޕޯޓްގައި ދައްކާފައިވާކަމަށް  ންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ފައިސާ ބޭނުގއ.ކޮނޑޭ ބްރާންޗަށް 
ތިޖޫރީއިން ކަމާއި، ލިޔުންތަކަށް އަރުވާފައިވާ ބްރާންޗުގެ މި ފައިސާ ގއ.ކޮނޑޭ ކަމާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 މާގިނަދުވަހެއް ނުވަނީސް އަނބުރާ ހޯދައި ގއ.ކޮނޑޭ ބްރާންޗުގެ ހިސާބުތަކަށް  މަދުވި ފައިސާ

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

ނޑައަޅައި،  ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 
ފަރާތްތަކާމެދު  ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާފައިވީނަމަވެސް މިކަމުގައި އިޚްމާލުވި ތިޖޫރީއިން މަދުވި އަދި 

ނޑޭ ބްރާންޗުގެ އި ނުވާތީ އިދާރީގޮތުން އިތުރުފިޔަވަޅެއް އަޅާފަ  މި ފައިސާއަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ގއ.ކޮ
ޔަވަޅު ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ފި  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެޗްއާރު އާމެދުމެނޭޖަރ  އެސިސްޓެންޓް

 ށް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަ އެޅުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި

 
ނޑޭ ބްރާންޗްގެ ތިޖޫރީ  މި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މީގެއިތުރުން،   2016އޮގަސްޓް  09ގއ.ކޮ

ޕޮލިސް މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް  ވަނަ ދުވަހު ފަޅާލި މައްސަލައަކީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްކަމަށްވެފައި މި
ސަރިވިސްއިން ބަލައި  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  މައްސަލައަކީ ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި މި

 ށް ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަ ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ މި މައްސަލައާމެދު

 އަދާކުރާ ތަނެއްކަމުން ކޮރަޕްޝަންގެ އެފަދަ މައްސަލަތައް ނުބެލޭ ކަމަށް  ފަރާތްތަކެއް ވަޒީފާ

  ނާ މައްސަލަބު

މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި  ގެއޭނާގެ އަންހެނުން ރާއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ
 ގެ ފަރާތުން ޕްރީސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން  ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ

ފައުންޑޭޝަނުން  ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި، އެ ފައުންޑޭޝަނުގެ އިދާރާއެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި، އެ

ޗައިލްޑް ސެންޓަރ   އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީ 
މީގެ އަހަރެއްހައި ދުވަސްކުރިން  އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެއިން ބައެއް، އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި،

ކުރުމަށް  ޕްރީސްކޫލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ށްމެމްބަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ
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ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ފޮނަދޫ ސިރާޖުއްދީން މަގުގެ  ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް
އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެ  4000އުތުރުން އޮތް ހުސްބިމުން  ހުޅަނގުން އިންޖީނުގޭ މަގުގެ

ބިން  އެ ކަމާއި،ން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެދުމުން، ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން އެ ބި ފައުންޑޭޝަނުން
ނާސަރީއާއި ނާސަރީގެ ޚިދުމަތާއި  ނީ އެފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ބޭބީއެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވަ

ބޭނުންވާނެ ތަފާތު ޢިލްމީ ކޯސްތައް ހިންގައި ހިލޭ އެ  ލާނިންގ ސެންޓަރެއް ހަދައި މުޖުތަމަޢަށް
 ގައި ނެރެފައިވާ  2008މާރިޗު  01ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަމާއި، ޚިދުމަތްތައް ދޭގޮތަށް 

ފަރާތްތަކަށް  ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އުޅުމަށްދިރި"
ގޮތުން، އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ވާ އިގަ 2) ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ 3ގެ " ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު
 އިދާރީ މަރުކަޒު އެޅުމަށް ދޫކުރާ ބިން ބިމާއި، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ

އެތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީން  ކަންގޮތުގައި  ފައުންޑޭޝަން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ)
ޕްރީސްކޫލް )އެލްކޭޖީ އާއި ޔޫކޭޖީ( ގެ ތަޢުލީމް  ކަމާއި،އެނގެއެވެ.( އިޢުލާން ނުކޮށް ދޫކުރެވިދާނެ

ހަމަޖެއްސުމާ  ތުން ރަށްރަށުގައި ދެމުންގެންދާގޮތަށް ސަރުކާރުންއެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފަރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ގެންދިޔަ ޕްރީސްކޫލް ހުއްޓާލަން  ގުޅިގެން، ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފޮނަދޫގައި ހިންގަމުން

ހިންގަމުންގެންދިޔަ ބޭބީ ނާސަރީއާއި ނާސަރީ ކްލާސްތައް ދަރިވަރުންގެ  ހަމަޖައްސާފައިވަނިކޮށް އެތަނުގައި
ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން،  އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގައި ހިންގައި ދިނުމަށް ފައުންޑޭޝަނުގެ ންއަތު

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ފައުންޑޭޝަނަށް  އަހަރު 1ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގި ޕްރީސްކޫލް 
ވާކަމާއި، އިތުރުކޮށްދީފައިމަސްދުވަސް  5ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެ މުއްދަތު  އޭގެފަހުން ކަމާއި،ދޫކޮށްފައިވާ 

ޕްރީސްކޫލުގެ ޢިމާރާތް  ފައުންޑޭޝަނަށް ދޫކުރި ބިމުގައި ފައުންޑޭޝަނުގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރާ  އެއީ އެ
ނަމަވެސް، ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތް އިސްލާމިކް ކަމަށްވީނުނިމޭތީ އެ ފައުންޑޭޝަނުން އެކަމަށް އެދިގެން 

އިވާތީ، އެތަން ދޫކޮށްފައިވަނީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން ނިންމާފަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދޫކުރުމަށް އޭރު

ލ.ފޮނަދޫ ޕްރީސްކޫލް  ސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި،ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދިވެ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރާއިހިންގުންވެސް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި 

  ނާ މައްސަލަބު
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ކޮށްފައިވަނީ  މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް ށް ކަމަށްވާތީ އެދިއްޖެނަމަ އެތަން ހުސްކުރާ ގޮތަ އެތަން ހޯދަން
އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކެއްގައި ކަމަށްވާތީ، މި  ޢާންމުކޮށް ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުންތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރުމާގޯތި  400ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 
މިހާރު  އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮސެސް މިނިސްޓްރީ

އެމަސައްކަތް ބަދަލު ކޮށްފައިވާތީ މި  ހުއްޓާލުމަށްފަހު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށަށް
 ށް ނިންމީއެވެ.ދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަމައްސަލައާމެ

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ހިޔާ 
ކިޔުގައި ޖެހިފައި  ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ފޯމް ލުމަށްޓަކައި  400

ނެވޭ ކަމަށާއި، އަދި ބަލައިނުގަ  ދިވެހިރައްޔިތުން އެތައް ގަޑިއިރެއް ވަންދެން ތިބޭ ތިބުން
ސަބަބުން ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އެތައް  ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު ކުޑަވުމުގެ

އަދި އެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިކަން  ބަޔަކަށް ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށާއި،
  މައްސަލަނާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބު އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގައިދާނެ ކަމަށް

21 

 ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުންތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރުމާގޯތި  400ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 
މިހާރު  އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮސެސް މިނިސްޓްރީ

އެމަސައްކަތް ބަދަލު ކޮށްފައިވާތީ މި  ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށަށްހުއްޓާލުމަށްފަހު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 ށް ނިންމީއެވެ.މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަ

އެންޑް  ގޯތި ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 400ހުޅުމާލެއިން 
ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފޯމް  ކޮރަޕްޝަން -އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން އެންޓި 

މުއްދަތެއް ދިނުމަށް އެމިނިސްޓްރީއަށް  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ
 05އެމިނިސްޓްރީން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ނަމަވެސް ، އަންގާފައި ކަމަށާއި

 ނާ މައްސަލަ އެމުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބު ދުވަސްކަމުން

22 

ދިނުމާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން
ކަމުގައި އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މި  މިވަގުތު އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ނުގެންދާ

ވަނަ  25ނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު  މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު

ނޑިވަޅުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން  ސަރުކާރު ބަދަލުވާ މިދަ
 ބުނާ މައްސަލަ ދޭން އުޅޭކަމަށް

23 
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 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1ހ( ގެ )) މާއްދާގެ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފަރާތުގެ ތެރޭގައި  4ބީލަން ހުށަހެޅި  މި މައްސަލާގެ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރިއިރު، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް
މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ހިމެނުނު ނަމަވެސް ބީލަމާއެކު  މައްސަލާގައި ޝަކުވާކުރާ ފަރާތް އެނަރޖީ

ދޫކުރާ ޓެކްސް  އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން މޯލްޑިވްސް" ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުށަހަޅަންޖެހޭ
މަސް ހަމަވެފައިވާ  3ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ގެ" މަސް ހަމަނުވާ( 2ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތީން އެފަރާތުގެ ބީލަން  16.1ކަރުދާހުގެ  ރިޕޯޓެއްކަމުން މަޢުލޫމާތު

ބީލަން  3އެ  ންކަމާއި،ބީލަ 3އިވެލުއޭޓުކޮށްފައިވަނީ ބާކީއޮތް އިވާތީ ޑިސްކޮލިފައި ކޮށްފަ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވާ އެންމެހައި  އިވެލުއޭޓުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުން މި ބީލަމާގުޅޭ

ފެންނާތީ، މި ނު  ހުށަހަޅާފައިވާތީކަމާއި އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް
ވަނަ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި،  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސ.ހުޅުމީދޫގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ   އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީންމިނިސްޓްރީ އޮފް
މަސައްކަތަށް ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު  މަރުކަޒު އަލުން އިމާރާތްކުރުމުގެ

ވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި  03ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް  04ހުށަހެޅި 
 އަށްޑިހަތިންހާސް ދުއިސައްތަ  ދެމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ) 2,483,233.01 ފަރާތަށް

ކުޑައަގު  ތިރީސްތިން ރުފިޔާ އެއްލާރި( އަށް އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެންމެ
އަށާރަހާސް  ހަސަތޭކަ އެއްމިލިއަން) 1,618,041.18ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބިޑުހުށަހެޅީ 

ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ރަ ލާރި( އަށް އެމަސައްކަތްސާޅީސްއެއް ރުފިޔާ އަށާ
ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް  އަގުގެގޮތުން ބަލާއިރު އެ މަސައްކަތް 

 ނާ މައްސަލަކަމަށް ބު ކަމަށް ބެލެވެންނެތް

24 

މަސައްކަތު މީހެއްގެ  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އއ.މަތިވެރީ އިންޖީނުގޭގެ މައްސަލާގައި ބުނާ އިޢުލާނަށް މީހަކު 
ސްޓެލްކޯއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން  ވަޒީފާއަށް ކަމަށާއި، އއ.މަތިވެރީ އިންޖީނުގެ ހިންގަމުންދާ

ޠު ފަރާތަކީ އެ ވަޒީފާއަށް ޝަރު  2ފަރާތުން ކަމަށާއި، މި  2އެދިފައިވަނީ  އެނގޭގޮތުގައި، އެ ވަޒީފާއަށް
ޓެސްޓަކާއި ލިޔުމުގެ  ފަރާތާ އިންޓަރވިއު ކުރުމުގެ އިތުރަށް ކިޔުމުގެ 2ފަރާތް ކަމަށާއި، މި  2ހަމަވާ 

ދެން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ  އޭނާތެރެއިން  ފަރާތުގެ 2ޓެސްޓެއް ދީފައިވާކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، މި 
 ތުރަށް ލިބިގެން ކަމަށާއި، މައްސަލައާ )އެކެއް( ޕޮއިންޓް އި 01 ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށްވުރެ  އިންޓަރވިއު 

 ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގެއަށް ސަޕޯޓް އެސިސްޓަންޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  އއ.މަތިވެރީ

 މީހަކު  އެވަޒީފާއަށްހަމަ އެދުވަހު  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގައި ކޮށްފައިވ2018ާއޮކްޓޫބަރު  09
ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އެއިޢުލާނާ

ކަމަށާއި، އަދި އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ދިން ވަޒީފާއެއް ކަމަށް  އިންޓަވިއުއަށް ކިޔާފައިނުވާ
  ނާ މައްސަލަބު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް  ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13 ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ  (1ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ޤާނޫނު( ގެ 
 އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް

 މީއެވެ.ނިން

ފަރާތުގެ  04ކޮށްދިނުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ  ލ.ފޮނަދޫގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް އަޅަިއދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ފެއިލްވެފައިވަނީ، ބިޑުގެ ހުރިހާ  ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން ފަރާތްހުށަހެޅި  ތެރެއިން އެންމެކުޑަ އަގު 

ންކުރާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު އެފަރާތުން ޢައްޔަ ޞަފްޙާއެއްގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ނުވަތަ
ބައެއްގެ  އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ އިވެލުއޭޓްކުރާއިރު ބިޑްގެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ޖަހަންވާނެ ކަމަށާއި

ވަނަ ނަންބަރުގައި  3.3ކަރުދާހުގެ  ގޮތުގައި އެގޮތަށް ހުންނަ ލިޔުންތައް ނުބެލޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ޞަފްޙާއެއް ފިޔަވައި އެހެން ޞަފްޙާތަކުގައި  2ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ  ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ

ނޑު ޖަހާފައި ނުވުމާއި، ޗެކުލިސްޓުގެ  އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަށް  4ން  1ސޮއިކޮށް ތައްގަ
ދާހުގެ ބާޠިލުވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރު  ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބިޑް

ވަނަ ނަންބަރުގައި  2ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން  )ޗެކުލިސްޓު( ގައި 5އެނެކްސް 
ކުންފުނި / " ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި 3އާއި " ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކުންފުނި / އިންވެސްޓްމަންޓުގެ " އި،ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ކަމަށާ" އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ

ރަޖިސްޓަރީ )ބިޒިނަސް ނޭމް  ގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވިޔަފާރި ނަމުގެ " ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ
ހުއްދަ ކަމަށާއި، ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން( އާއި އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ

 ރަޖިސްޓަރީއެއް ކަމަށާއި، ވިޔަފާރި ނަމުގެ ރަޖިސްޓަރީ )ބިޒިނަސް ނޭމް  ރަޖިސްޓަރީއަކީ ވަކި 

އެފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަން  ނަމުގައި އެހެން ވިޔަފާރިއެއްގެ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން( ގެ އިތުރަށް

މަހުގެ ތެރޭގައި ލ.ފޮނަދޫގައި  ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން މިދިޔަ
ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ  އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ހެދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ

ހެޅި ފަރާތްނޫން މުއްދަތަށް ބެލިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަ އަގާއި ފަރާތަކީ
 އަދި އެފަރާތަކީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާވެސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކަމަށާއި،

ނޑައެޅިފައިވަނީ 80އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން  މަސައްކަތުގެ  ވަރަކަށް އިންސައްތަ ޕޮއިންޓް ކަ
ތް ކާމިޔާބުކުރި މަސައްކައެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާއި   އަގަށް ކަމުގައި ވެފައި،

ރުފިޔާގެ ފަރަޤެއް އުޅޭނެ ކަމަށާއި، ބެލެވޭގޮތުން އޭނާއަށް  15000 ހުށަހެޅުމާއި،ފަރާތުގެ 
އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާތީ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ އޭނާއަކީ  އެމަސައްކަތް

  ނާ މައްސަލަނުފޫޒުން ކަމަށް ބު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޭމް ރެޖިސްޓްރޭޝަން( އިން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށާއި،  ވިޔަފާރި ނަމުގެ ރަޖިސްޓަރީ )ބިޒިނަސް
 ފަރާތުގެ ބިޑްތައް  3ކޮޕީ ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ބިޑް ހުށަހެޅި އަނެއް  ސް، އެ ރަޖިސްޓަރީގެނަމަވެ

އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ ތެރެއިން 3އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެ 
އް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު އެއްވެސް މައްސަލައެ ކަމަށާއި، އަދި އިވެލުއޭޝަނުގައި ފަރާތަށް

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން  މީއެވެ. ނިންކަ

އެއްޗެއް އަންގަންދެން އެމަސައްކަތާ ގުޅޭ  ހުށަހެޅިފައިވާތީ މިކޮމިޝަނުން ވަކިމިމައްސަލާގައި، ޝަކުވާ 
 ނުގެންދިއުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް، މިކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށްއެދި ހައުސިންގ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިޔަށް

ކުރިން ކޮމާޝަލް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން، މީގެ ސިޓީއެއް މިކޮމިޝަނަށް  އިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 
ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ  ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އަދި ބިންތައް

 ސިޓީއަކުން ހައުސިންގ ގެންދިއުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގެމަތިން ބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު އަންގާފައިވާތީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް

މައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަ

 މީއެވެ.ނިން

ނޑިވަޅުގައި އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތިސަރުކާރު ބަދަ ކުއްލި ގޮތަކަށް އެޗް.ޑީ.ސީ  ލުވާ މިދަ
 ބުނާ މައްސަލަ  އިން ރެޒިޑެންޝަލް ޕްލޮޓްތަކެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް

27 

ސަތޭކަ  އެއް ހާސް ފަސް) 1,556.00  ބާކީވެފައިވާ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު  2015
ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީވެފައިވާ  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުން 2016ފަންސާސް ހައެއް( ރުފިޔާއާއި، 

ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ  )ހަތްދިހަ ތިން ހާސް ނުވަދިހަ ދޭއް( 73,092.00

     ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު 2016ހއ.ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
45(D)-2018-COM (26  ުރިޕޯޓުގައި "އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު 2018ސެޕްޓެމްބަރ )

ވަނަ  2015ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  6މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް" ސުރުޚީގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ، ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
މާއްދާގައި، ފާސްކޮށްފައިވާ  ވަނަ 104ގެ "  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ދާއިރާތައް

ޚަރަދު ނުކުރެވޭނަމަ، އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ  ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއެއް އަހަރު ނިމޭއިރު
 57ދެވަނަ ދައުރުގެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހއ.ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ގޮތުގައި ޖަމާކުރަންވާނެ

އެޅުމަށް ނިންމައި،  އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެފައިސާއިން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ވަނަ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  އެޚަރުކޮށްފައިކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ ޤާނޫނު

ނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި ( ވ1ަހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 

 މީއެވެ.ނިން މިކޮމިޝަނުން

 ފަސްސަތޭކަ  އެއްހާސް) 1,556.00  އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީވެފައިވާ
 ބާކީވެފައިވާ  ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓުން އަހަރުގެ ވަނަ 2016 ރުފިޔާއާއި،( ހައެއް ފަންސާސް

 އަނބުރާ  އެކައުންޓަށް ބޭންކް ޕަބްލިކް ރުފިޔާ( ދޭއް ނުވަދިހަ ހަތްދިހަތިންހާސް) 73,092.00
ގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޖަމާކުރުމު
 .މައްސަލަ

މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔަ މުއައްޒަފު  ވަނަ އަހަރު ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގައި 2016
އެފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަށް ސިޓީއިން  އެފައިސާއަށް އިހުމާލުވެފައިވާތީ،

 ވަނަ  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަންގާފައިވާތީ

ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގ1ެމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މީއެވެ.މިކޮމިޝަނުން ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ލަތުގެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ދައު ވަނަ 1.01( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )
ދުވަހަށް ބެންކަށް ޖަމާކުރަންވާނޭ ކަމަށް  އިދާރާތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ދުވަހުން

ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަތްކަމަށް  2016ސްކޫލުން  ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ގދ. ތިނަދޫ
ބެންކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެ އިދާރާގެ  ރަޝީދުތަކުން ދައްކާ އަދަދަށް

ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްގެ  2016ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށާއި، އެގޮތުން  ތަކުން ކަށަވަރުލިޔެކިޔުން
ފައިސާގެ  ހަރަކާތްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ސްކޫލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ފަންޑް

 )އެއް ލައްކަ ބާވީސް ހާސް ސާޅީސް( ރުފިޔާ ބެންކަށް  122,040.00ތެރެއިން 

ނެތްއިރު، އެ ފައިސާ  ސްކޫލުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ކަށަވަރުކުރެވެންޖަމާކޮށްފައިވާކަން 
ގުޅޭ ވީގޮތެއް ކަމާ  ސްކޫލްގެ ތިޖޫރީގައިވެސް ނެތްކަމާއި، އަދި އެ ފައިސާއަށް

ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓައިގެން  މުވައްޒަފުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާކަމާއި، އަދި ފައިސާ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް،  ކަމާގުޅޭ ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަމަށް ސްކޫލުގެ 
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 ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރު

ކައުންސިލްގެ އިޢުލާންކޮށްގެން ދޫކޮށްފައިވާ ބިން  ތ.ދިޔަމިގިލީ ބަނދަރު އުތުރުކޮޅުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް
އޮގަސްޓު  25ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ  ވިޔަފާރިއަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ރައީސްގެ ޅިޔަނުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  9 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ 10އިން ފެށިގެން  2016
 އެ ބިމުގައި ޢަމަލީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 50ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

އިން ފެށިގެން އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް، ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ  2016ނޮވެންބަރު  01ކޮށްފައިނުވާތީ، 
 ގައި  2016ނޮވެންބަރު  01ނެގިފައިވާކަމަށް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ދަށަށް އެ ބިން

ވަނަ  11އެއްބަސްވުމުގެ  ފައިވަނީސިޓީއަކުން އޭނާއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް، އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރެވި
ވަނަ  11ސިޓީ ބާޠިލުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގެ  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޯޓިސް ނުދެވިކަމަށްވާތީ، އެ

ދުވަހުގެ ނޯޓިސްދީ، އެ  20ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2017ފެބުރުވަރީ  01މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
އެބިން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  14އިފިނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުފަށަ މުއްދަތުގެ

އޭނާއަށް އަންގައި،  ގައި ސިޓީއަކުން  2017ފެބުރުވަރީ  01ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގޭނެކަމަށް 
ނެގިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހާތަނަށް އެ ބިމުގެ  އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެބިން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ފައިސާއެއް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާކަމަށް ދިޔަމިގިލީ  ޔަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާކުއް
ކަމަށާއި،  އިދާރާއިން ބުނެ، ފައިސާ ބަލައިގަތް ރަސީދުގެ ކޮޕީ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކައުންސިލްގެ

ގައި މަސައްކަތް ތެރޭ  ދުވަހުގެ 20އިން ފެށިގެން  2017ފެބުރުވަރީ  01ނަމަވެސް، އެބިމުގައި 
ގައި ސިޓީއަކުން  2017ފެބުރުވަރީ  01ނުފަށައިފިނަމަ އެބިން ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ނެގޭނެކަމަށް 

ހަމަވުމުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް އެބިން ވަކިކުރިކަން  އޭނާއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު
 ކަން އެފަރާތަށް އެންގީ ފޯނުން ގުޅާފައިކަމަށް އަންގާފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި، އެ ލިޔުމަކުން އެފަރާތަށް

އަންގަންޖެހޭނެ  ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ، އެފަދަ އެންގުންތަކަކީ ލިޔުމުން

އުތުރުކޮޅުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް  އަހަރެއްހައި ދުވަސް ކުރިން ތ.ދިޔަމިގިލީ ބަނދަރު 02މީގެ 
މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް އެއްވެސް  އަދި އިޢުލާންކޮށްގެން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި

ކުލިވެސް ނުދައްކާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި،  މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ނުދާއިރު މިހާރު
ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންނުދާ  ނަމަވެސް އެބިން އެހެން

ނާ ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް ކަމަށް ބު  ނަކަށްގެ ޅިޔައެބިމަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށާއި،
  މައްސަލަ
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ފެށިގެން )ބިމުގެ ކުލި ދައްކާފައިވަނީ  އިން  2017މޭ  01އެންގުންތަކެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުގެމަތިން 
ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ކުއްޔާއި  ޔަލަށް ކަމަށްއެޕްރީލްމަހުގެ ނި 2017

 ހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ( އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް އެބިން ކައުންސިލްގެ  ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާގެ

  ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ލިޔުމަކުން އެފަރާތަށް އެންގުމަށާއި،
 2017އެޕްރީލް  09ހުރިހާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ  ދައްކަންޖެހޭ  އޭނާ އެ ވިޔަފާރިން  އެ ބިމުގެ ކުއްޔަށް 

 ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާގެ ހިސާބު ހަދާފައިވަނީ ކޮންމެ މަހެއްގެ ޖޫރިމަނާ ހަމައެކަނި  ގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް،

ކޮށްގެން ކުއްޔާއި ހިސާބު  އެ މަހެއްގައި ހިމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދަށް ނަގާގޮތަށް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް 
ވަނަ  10ކަމަށާއ، ނަމަވެސް، ކޮންމެ މަހެއްގެ  ރުފިޔާ 3,607/-ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވަނީ 

 20/-ނުދައްކައިފިނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  ދުވަހުގެ ކުރިން ކުލީގެ ފައިސާ
 10ކޮންމެ މަހެއްގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު،ވަނަ މާއްދާ  5ނެގޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  ރުފިޔާ

ހުރިހާ ދުވަސްތަކަށް ކޮންމެ މަހެއްގެ  ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ 2017އެޕްރީލް  08ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން 
ން  25އޮގަސްޓު  2016އެ އުސޫލުން ހިސާބުކުރުމުން  ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި،

ރުފިޔާ ކުއްޔަށް  10,586/06ނިޔަލަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  ހުގެއެޕްރީލް މަ 2017ފެށިގެން 
ދައްކަންޖެހޭ   ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން އިތުރަށް ހިފި ފަރާތުން
ކުރާނަމަ އެފަރާތުން އިޢުތިރާޟް  ރުފިޔާ އެފަރާތުން ހޯދުމަށާއި، އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 6,979/06

އެފައިސާ ހޯދުމަށް ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށްގެން އޭނާގެ އަތުން
 ން ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަ

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

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1)ހ( ގެ )
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ނޑައަޅައި، މި  މީއެވެ.މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ނިން މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ި)

ނޑައަޅައި، މައްސަލައެއްކަމަށް  މީއެވެ.މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ނިން ކަ

ރިޕޯޓްގައި  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2010ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 
އޮފީސް، ކުރީގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން  ކުރުމަށްފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް ހިންގި ޢިމާރާތަށް ބަދަލު 
ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  އެޢިމާރާތުގެ އިންޓީރިއާ ޑިޒައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާ އިތުރު ކަންތައްތައް  ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ 
 8.21 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އެމަސައްކަތުގެ އަގާމެދު ދައުލަތުގެ ކުރުވާފައިވީނަމަވެސް

 މަތިން އެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި އަގާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ  ގައިވާ ގޮތުގެ

 އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަ.
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ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް  24ހުންނަ ބިމުގައި ރާއްޖޭގެ އަޑު  ބުރީގެ ޢިމާރާތަކާއި، ދިވެހި 5ހުޅުމާލޭގައި 
ކުރިއަށް  ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށާއި، އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެޅުމަށް

މަޢުލޫމާތު ޕީއެސްއެމްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކޮމިޝަނަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ނޭނގޭކަމަށް 
 ޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން ޕްރޮޖެކްޓާ ގު  އެ ދެދީފައިވާތީއާއި، 

 ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އެއްވެސް  މައްސަލައިގެ މައާއި،އެނގެން ނެތީ

ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާއެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތީމައާއި، މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން 

 އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްކޮށް  ހުށަހެޅިކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

އިބްރާހީމް ޚަލީލް އަދި  ގ ޑިރެކްޓަރނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވާކަމަށް ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑުގެ މެނޭޖިން 
ޢަބްދުއްލަޠީފް މަޢޫލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ސިންގަޕޫރުގެ  ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް އިކްރާމް

 24ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށާއި، އަދި  5ސަރވިސް މީޑިޔާއިން ހުޅުމާލޭގައި  ޕަބްލިލް

ކޮރަޕްޝަނަށް  ބުރީގެ އިމާރާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ހުންނަ ބިމުގައި އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް،
އަދި ޕްރޮޖެކްޓް  ޙަވާލުކުރަން އުޅޭ ކަމަށާއި، ޏާކާރުގެ ކުންފުންވާގޮތަށް ސިންގަޕޫމަގުފަހި 

 ޗައިނާގެ  %15ފަންޑުކޮށް ބާކީ  ލޯނު އެކުންފުނިން %85ކުރިއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ގޮތަށް ފަންޑުކުރާ ކުންފުންޏަކުން
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ނަމަވެސް އެއީ ނުރަސްމީ  ކުންފުންޏަކުން ޕީއެސްއެމްގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރިކަމަށާއި،
ކުންފުނީގެ ބޯޑު ހައްޓާފައި ނުވާކަމަށް ބަލަ ވުމުގެ ޔައުމިއްޔާބައްދަލުވުމެއްކަމަށްވާތީ އެ ބައްދަލު

 2މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ  ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފު ސެކްރެޓަރީގެ
އޮކްޓޫބަރު  28 ހިނގަމުންނުދާކަމަށް  ޕްރޮޖެކްޓް އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެވޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް

ން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުސިޓީއަ ގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ 2018
 ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13

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

ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމާ  ބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ، ކުރިން އެބިން ކުއްޔަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ 
ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެ ބިން ކުއްޔަށް  ގުޅިގެން މާޅެއަތޮޅު ކައުންސިލާ ގުޅީ ކައުންސިލާ 

 ނު ނަންބަރު އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ، އެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޤާނޫ ދިނުމަށް ދެފަހަރު މަތިން

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

ބަރުގައިވާ ފަދައިން މި ( ވަނަ ނަނ1ްހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 

 މީއެވެ.ނިން
   

އެއްބަސްވެފައި ހުރި  ގައި 2މީގެއިތުރުން، ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 
ވަޒީފާއާ  27ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާނުންނަށްކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ރަށުގެ ޒު

ހިފުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައިވެސް  ބިން ކުއްޔަށް ކުންފުނިންކުއްޔަށް ހިފި  ގުޅޭގޮތުން އެ ބިން

ނޑައަޅައިފައިވާ އެރަށު  ގައި  23ޗާޓު ނަންބަރު:  ކ.ގުޅީ ބޯޓްޔާޑް ސަރަޙައްދު ކަމަށް ކަ
ނޑަ އަށާރަ( އަކަފޫޓުގެ ބިން،  )ސާޅީސްއަށްހާސް ދުއިސައްތަ 48,218އަޅާފައިވާ ކަ

 18ކ.ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި
ޕްރައިވެޓް  ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއެކު ވަނަ ދުވަހު އެބިމުގައި ހުރި 2016އޮގަސްޓު 

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން ކޮށްފައިވަނީ  30 ކުންފުންޏަކަށް

ކ.އަތޮޅު  މެމްބަރުންގުޅިގެން އެފަރާތްތަކަށް މާލީ މަންފާއެއް ލިބޭގޮތަށް 3 ކައުންސިލްގެ
މަތީން ކަމަށާއި، އަދި އެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ކުންފުނިން  ކައުންސިލް މެމްބަރ ގެ ލަފާގެ

 ނުމުގެ މަޤުޞަދާއި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު ދި އެ ބިން ކުއްޔަށް

ކުންފުންޏަށް  އަޅައިދިނުމަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދުނުނަމަވެސް އެއްވެސް އެންގުމެއް އެ
  ނާ މައްސަލަ އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ބު

33 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގެ އެ އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ، ބޯޓްޔާޑް / ސްލިޕްވޭ  އަދި ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ
ނޑައަޅާފައިވާ  27 ނެގުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ގުޅީގައި  މުވައްޒަފުން މަޤާމަށް  8ވަޒީފާއަށް ކަ

ރަށުން ބޭރު މީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނީ އެ މަޤާމުތަކަށް  ރަށްވެހިވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށާއި،
 10 ކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގެނުލިބިއްޖެނަމަ ކަމުގައިވާތީ، އެކަން އެގޮތަށް  އެރަށުން މުވައްޒަފުން

ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މުއްދަތެއް ދީ އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  11 އެއްބަސްވުމުގެ، އަންގައި، އެކަން އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ
ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް، އެ  ޢަމަލުކުރުމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

ކުއްޔަށް ހިފި  ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެކަން ކަންތައްތައް
 ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް  ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަމުން ގެންދިޔުމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގައި

 ނުގެންދާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން  ނެތި އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރަމުން

 ށް ނިންމީއެވެ.ގެންދިޔުމަށް ކ.ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަ

ހަރު ދުވަހަށް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް އަ 5 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގެ އޯ.ޕީ.ޑީ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ފާރމަސީ 
 ގެންގޮސްފައިވަނީ އާންމުކޮށް އިއުލާނެއް ކޮށްގެންކަމާއި، އެއިއުލާނާ ގުޅިގެން  ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް

ކޮމިޓީއިން ހަދާފައިވާކަމާއި،  ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގެ އިވެލުއޭޝަން 6ހުށަހަޅާފައިވާ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާ ކުއްޔާއި ސީ.އެސް.އާރު.ގެ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިންއެގޮތުން 

ސީ.އެސް.އާރުގެ  އޮޕްޝަނެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކުއްޔާއި 2ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް ތަފާތު  ދަށުން ކުރާނެ
ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ އޮޕްޝަން އޮޕްޝަނެއްގެ  ނެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅުދަށުން ކުރާ 

 އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިކުރުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން  1ކަމަށްވުމުން އޮޕްޝަން  1

އޮޕްޝަނަށްވުރެ ގިނަ  ކޮމިޓީއިން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާކަމާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެއް
ހުރިހާ އޮޕްޝަންތަކެއް ހިމަނައިގެން  ގައި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަކީއޮޕްޝަން ހުށަހަޅާ ހާލަތްތަކު 

ހުންނަ ބޭސްފިހާރަ ކުއްޔަށް  އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީ ސަރަޙައްދުގައި
އެއް ބިޑެއްގައި ދެ އަގެއް ޖަހައި  ކުންފުންޏަކުން ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،

 ހޮސްޕިޓަލުން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހުށަހެޅޭ އަދަދެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު އެ

އުޞޫލު ކަމަށާއި،  ބަޔާންނުކުރާ ބިޑުތަކުގައި އެއް އަގަށްވުރެ ގިނަ އަގު ހުށަނޭޅުމަކީ އާންމު
ހުށަހެޅޭނީ އެއްބިޑު ކަމަށާއި،  އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ޤަބޫލުކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުރިކަން  އްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބީލަން އަދި މާލި
އަންގަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިޑު  ނުވަތަ ނެތްކަން ލިޔުމުން

 ބައްދަލުވުމުގައި އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއުރަ ފިޔަވައި ބިޑުހުށަހެޅި ސިޓީއުރަ  ސަބްމިޝަން

ނޑައި އޭގައި އެންމެހާ ލިޔުންތައް ހަމަތޯ ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި  ހަމައެއާއެކު ބިޑު  ކަ
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 2ހުށަހަޅާފައިވާ އޮޕްޝަން  މި ކުންފުނިން ވީނަމަވެސް  އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުންކަމަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވި ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

ނޑަށް ބަލާއިރު ކުއްޔާއި ސީ.އެސް.އާރުގެ ބައިންމި އަށް  1ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އޮޕްޝަން  ންގަ
ދިން ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަންގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު  އަށް ޕޮއިންޓް 2ކަމަށްވުމުން، އޮޕްޝަން 

  ލިބިފައިވަނީ އެންމެ  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ނާންނަކަން 

އެވޯޑްކުރުމަށް  ކަމަށްވުމުން ބިޑް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުންޏަށްހުށަހަޅާފައިވާ  ބޮޑު ކުލި 
ކަމާއި، މި މައްސަލައާއެކު  އެ ކުންފުންޏަށްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވަނީވެސް 

މުވައްޒަފުންނާއެކު  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގެ އިދާރީ، ންގ ޑިރެކްޓަރމެނޭޖި ކުންފުނީގެ ވީޑިއޯގައި،  ހުށަހަޅާފައިވާ
ފޯރުވުމަށްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  އިދާރީ މޭޒުގައި ޚަރަކާތްތެރި ވެފައި އެވަނީ ނުފޫޒު

ނާޖާއިޒު  ށްކޮންކަމެއްކަން ނޭނގޭތީއާއި ބިޑުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަންގައި ވަކި ފަރާތަކަ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރީ
-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 އްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މަ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ

 މީއެވެ.ނިން

މެނޭޖިންގ  މި ކުންފުނީގެ ހުޅުވި ދުވަހު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއެކު
 މޭޒުކައިރީ ހަރަކާތްތެރިވީތަން ފެނިފައިވާތީ އެއީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ  ޑިރެކްޓަރ އިދާރީ

  ނާ މައްސަލަކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމަށް ބު ޢަމަލެއް

ން ތ.ދިޔަމިގިލި ގައި  2013ޖޫން  01 ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށްކުރުމަށް  ތެލުގެ ވިޔަފާރި 
 ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތާއި ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ  ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ދޫކުރުމާ

ބަނދަރުގެ ބޭނުން ހިފާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވަނީ، ދަތުރުވެރިންނަށް ނުވަތަ 8އެއްބަސްވުމުގެ 
ގަޑިއިރު  24އަގަކާނުލައި ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް

 08 ސޮއިކުރާތާ އެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ލިބިދޭންވާނެ ކަމާއި، އަދި

ކަމެއް ނުވަތަ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭންވާނެކަމަށް ނަމަވެސް އެއީ، ތެލުގެ ޚިދުމަތް

އަހަރު ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް  ވަރަކަށް  04ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މީގެ 
ބޭނުންކުރުމަށް ފާޚާނާއެއް ބެހެއްޓުމަށް  ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އަދި އާންމުންސާފު 

ދޫކުރި ބިމެއްގައި، އަދި މިހާތަނަށް  އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ޝަރުޠުކޮށް ތެޔޮ ވިއްކުމަށްޓަކައި 
 ޚިދުމަތް ފަށާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ދޫކުރި ބިމާ ޖެހިގެން  އެ

އެބިމުގައި  އަހަރުކުރިން އޭނާއަށް ދޫކޮށް 02ފޫޓުގެ ބިންކޮޅެއް މީގެ  4ހުޅަނގުފަރާތުން 
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ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އެ މާއްދާގައި ވަކި  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ކަމެއް
ބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެ ބެލެވޭނީ އެއް ޚިދުމަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ 

ދެމުންގެންދާކަމަށް  ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަމާއި، މީގެތެރެއިން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު މުއްދަތުގައި
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިތުރު ބިންކޮޅެއް  ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު، އެ

ވަނަ މާއްދާގައި  1އިދާރާއިން ބެލިބެލުމުގައި އެއްބަސްވުމުގެ  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެދޫކޮށްފައިނުވާނެ 
އޮކްޓޫބަރު  10މިނަށްވުރެ އިތުރަށް ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދާގައި ވަނަ މާއް 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )އެއްބަސްވުމުގެ 30ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2018
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނަށް  1ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދެވޭ ނޯޓިސް( އެއްބަސްވުމުގެ 

 އަންގާފައިވާކަމަށް ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި، އެބިން ކުޑަކުރުމަށް އެފަރާތަށް

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ސައްކަތެއް ވަނީ ނިމިފައިފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފާޚާނާގެ ހުރިހާ މަ
ފޯރުކޮށްދޭން އަދި ނުފެށޭ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ  ނަރުދަމާ ގުޅުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން އެ ޚިދުމަތް

 އެފަރާތާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ދިޔަމިގިލީ  ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

އަހަރަށްވުރެ  5ރާއިން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، ބިން ކުއްޔަށް ހިފިތާ ކައުންސިލްގެ އިދާ 
ވަނަ މާއްދާގައި  10އެއްބަސްވުމުގެ  ގިނަދުވަސްވެފައިވާއިރުވެސް އެކަން ނުނިމި އޮތުމާއެކު،

ނިންމުމަށް މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު އެ މުއްދަތުގައި އެކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަން
ބިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި، 11އެއްބަސްވުމުގެ  ނަމަނުނިންމައިފި

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް ދޭއިރު، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް 
ތައް އެޅުމަށާއި، ބިން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ 

ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ  ދޭއިރު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ޝަރުޠުކޮށް ބިން  ކުއްޔަށް
މުއްދަތުގައި އެކަންކަން ނުކުރެވި، ތަފާތު  ސަބަބުން ބިން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ

  ނާ މައްސަލަބު  ބުޑެއްއަޅައި ހަން ބަހައްޓައިގެން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް
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ވާ އިތުރުވަމުން ދިޔުމާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ބިން ކުއްޔަށް ދޭ ޝަކު  މައްސަލަތައް ދިމާވެ، ރައްޔިތުންގެ
ރައްދުވަމުން ދިޔުމާއި،  ހިންގުމާ ޙަވާލުވެގެން ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު އިދާރާ

 ހިފާ ފަރާތްތަކާމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  އަދި އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބިން ކުއްޔަށް
އެ އިދާރާތަކުގެ ވެރިން ފަސްޖެހެމުންދާނަމަ އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި

ބިން ކުއްޔަށް  ކަމަށް ބެލެވޭނެތީ، އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުން ޝަރުޠުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޢަމަލެއް
 ގައި ޢާންމުކުރައްވާފައިވާ  2008ޗް މާރ 01ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން 

އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި"
ކުޑަކޮށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ((iވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  3ގެ " ޤަވާޢިދު  ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ

ނޑައަޅައިގެންހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުލީގެ  އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބިން  ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ކަ
އަކަފޫޓުގެ ބިމަށް  1200ދޫކޮށްފައިވާ  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށްދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުއްޔަކީ  ޔާ( ރުފި 180/-ލާރި )މަހަކަށް ޖުމުލަ  -/15އަކަފޫޓަކަށް މަހަކަށް  ކަ
ކުއްޔެއް ކަމަށް  އެ ކުއްޔަކީ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިމަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މާކުޑަ ކަމަށްވާއިރު

 ށް ނިންމީއެވެ.އެންގުމަ ފެންނަ ކަމަށް ތ.ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ1ީ)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި  މީއެވެ.މައްސަލަ ނިން މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

  އަކަފޫޓުގެ  532ސެންޓަރުގެ އިމާރާތުގައިވާ  ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޅ.ނައިފަރު ކޮމިއުނިޓީ

 އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި  ގައި ކޮށްފައިވ2017ާ ޑިސެންބަރު 24  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ހިފާނެ  ކުއްޔަށް  ބިން

ވަކިނުކުރި ސަބަބު ވަރަށް  ކިބައިން އެތަން ފަރާތުގެސަބަބާއި، އެތަން އޭރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 

ސެންޓަރުގެ އިމާރާތުގައިވާ  ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޅ.ނައިފަރު ކޮމިއުނިޓީ
ގައި 2017ޑިސެންބަރު  24ހޯދުމަށް  ފާނެ ފަރާތެއްއަކަފޫޓުގެ ބިން ކުއްޔަށް ހި  532

 ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެއްބަސްވުމެއް  11އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކޮށްފައިވާ

36 
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 އިޢުލާންގައި  ގައި ކޮށްފައިވާ 2017ޖަނަވަރީ  23 ތަފުސީލުކޮށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ރަށްރަށުން ކުއްޔަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ
އަދަދާއި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެ  ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ދަފުތަރެއް ހަދައި އެ ބިންތަކުގެ

 ވިޔަފާރިއާއި އެތަންތަނުން ދައުލަތަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ  ރަމުންގެންދާބިންތަކުގައި ކު

އެކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް  އެނގޭނޭހެން ބިންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން އެކިއެކި  އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ، މީހުން

އެންމެހައި ބިންތައް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އަނބުރާ އަތުލުމާއި އަލުން  މިހާތަނަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ 
ލޭންޑް އެންޑް  ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކުއްޔަށް

އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން،  ލް ގަވަރމެންޓްގައި ލޯކަ  2017ޑިސެންބަރު  10ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން 
ގައި ކައުންސިލްތަކަށް އެކަން އެންގުމުންކަމާއި  2017 ޑިސެންބަރު 24ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން 
ދިމާވީ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނައިފަރު  އެ އެންގުން އެންގި ދުވަސް

އެންގުމާ  އިޢުލާން ކުރި ދުވަހާ ނަމަވެސް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެއިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ  ވަނަ ދުވަހު  2018ޖަނަވަރީ  23ގުޅިގެން އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރިކަން 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން   މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހިފާފައިވާ  އަހަރު ދުވަހުވެސް އެތަން ކުއްޔަށް 7އަދި މުއްދަތެއްނެތް ގޮތަށް ވޭތުވެދިޔަ 
ސިޔާސީގޮތުން  ބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަކީ އެތަން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ފަރާތަށް 

އެއް ފިކުރަކަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތަކަށްވާތީ  ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި
ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި އެބިން ކުއްޔަށް  ކޮށްދީފައިވާކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒުން 
ގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ކޮށް  ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން އިޢުލާން

ލަފާދީފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ސާރވޭ އޮތޯރިޓީންވެސް
  ނާ މައްސަލައެކަން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ބު ނުފޫޒުން

ފޮނުވައި، މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީއަށް  މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހައުސިންގ
 ބުނެފައިވާތީ، ޝަރީޢަތުން ބަލަމުންގެންދާ  ފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  މިހާރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް 

އަންގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އޭނާއަށްމައްސަލަތައް މި ކޮމިޝަނުން ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށް 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13

ބައެއް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ  ގޯއްޗަކުން ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްއަވަށު
ނާ ކަމަށް ބު  ގޯއްޗަކަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ   އުތުރުން އޮތް  އިދާރާއިން، އެގޯއްޗާ އިންވެގެން

  މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މައްަސލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން   މީއެވެ.ކަ

މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރިނަމަވެސް،  ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ ވަޒީފާއަށް
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލުގައި  އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ނެރެފައިވަނީ އެ

ހުއްދައާއެކު  މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައިވާތީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ އައިޓީއާ ގުޅޭ
މާއްދާގެ ދަށުން  ވަނަ 111ގެ  9ގެ ޗެޕްޓަރު  2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

މަސްދުވަސް ވަންދެން މީހަކު  3ވާ ގޮތުން އެގޮތަށް ވަގުތީގޮތުންކަމާއި، އެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 
މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 3ގެންގުޅެވިދާނެކަމާއި، 

 ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެކަމާއި، އެ ވަޒީފާއަށް ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ނެރުނުފަހުން އަދި  ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހާ 

އެކަމަށް  އެއްމަސްދުވަސްކަމާއި، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންމިވީ 
އިންޓަވިއުކޮށް، އެ މަޤާމަށް ދާއިމީ  ވަނަ ދުވަހު 2018އޮކްޓޫބަރު  15ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު 

ލުން ބުނެފައިވާތީ ޤާނޫނު ކުރެވެމުންދާކަމަށް ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަ މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް
 (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13 ނަންބަރު

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

 
 ށް ނިންމީއެވެ.ގެނައުމަ މިމައްސަލަ ބަޔާންކޮށް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އަދި 

 19ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެ އިޢުލާން ކުރި ދުވަހާ ވިދިގެން  ގައި ކޮށްފައިވ2018ާޕްޓެންބަރު ސެ
 ނާ މައްސަލަ މީހަކު ނެރެފައިވާ ކަމަށް ބު އި ދުވަހު އެވަޒީފާއަށްއަ

38 

އަމިއްލަ  މެނޭޖްމަންޓްގެ އެދުމުގެ މަތިން އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ
، 2014، 2013ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ  މެޝިން 3ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ  ކުންފުންޏެއްގެ

 މެނޭޖްމަންޓްގެ އެދުމުގެ މަތިން  ސްޕިޓަލަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެއިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮ

މެޝިންތަކެއް، އެއްވެސް  ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ 
39 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުންފުނިން ބުނެފައިވާތީއާއި އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެ 3މި  2015
 ވަނަ އަހަރު  2016ލެބޯޓްރީއަކީ ރިފަރަލް ލެބޯޓްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް  ހޮސްޕިޓަލުގެ

 ޤާއިމުކުރުމުގެ ސިސްޓަމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނިންމައި، ޓޯޓަލް ލެބޯޓްރީ އޮޓޮމޭޝަން
ވަނަ އަހަރުގެ  2016އެންގުމުގެ ދަށުން  އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް އެންގިކަމަށާއި، މި

ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ކަމަށާއި، އެ ސިސްޓަމް  ނޮވެންބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި އެ ސިސްޓަމް
މެޝިންތަކުން ހަދަމުން  ރިން ބެހެއްޓިފައިހުރިގުޅިގެން، ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކު ބެހެއްޓުމާ

ކަމަށާއި، މީގެ ސަބަބުން ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް  ގެންދިޔަ ޓެސްޓުތައް އެ ސިސްޓަމަށް ބަދަލުކުރެވުނު
ހެދޭ މިންވަރުވެސް އިތުރުވެގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އޭގެއިތުރަށް  ހޭދަވާ ވަގުތު އަވަސްވެ ޓެސްޓުތައް

 ބްރޭންޑްތަކުގެ ރިއޭޖަންޓްސް ގެންގުޅުމަކީ އޯވަރހެޑް ކޮސްޓް އިތުރުވާ  ތަފާތު މާލީގޮތުން ބަލާއިރު

ލެބޯޓްރީ ހިންގުން އިތުރަށް  ކަމަކަށްވެފައި، އެއް ބްރޭންޑެއްގެ ރިއޭޖަންޓްސް މެނޭޖްކުރުމަށް ފަސޭހަވެ
އޮޓޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމްވުމާއެކު ސްޓޭންޑް  ހަރުދަނާވެގެން ދިޔަ ކަމަށާއި، ޓޯޓަލް ލެބޯޓްރީ 

 ބޭނުންކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލެވުނު ކަމަށާއި، އަދި ބޭނުންނުކުރާ ބޮޑެތި  އަލޯންކޮށް ހުރި މެޝިންތަކުގެ

ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން އެއީ  މެޝިންތަކެއް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިން
ތައް ބަހައްޓާފައިހުރި ޖާގަ އެހެން އެ މެޝިން އެންމެރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ފެންނާތީއާއި ލެބޯޓްރީގައި

ބޭނުންވެފައިވާތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމައި އެ މެޝިންތައް  ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް
ވަނީ އަންގާފައި ކަމަށް  އެ ކުންފުންޏަށްގައި  2017ނޮވެންބަރު  21ގެންދިޔުމަށް  އަނބުރާ

ނެފައިވާތީއާއި އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބު އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން
  އޮޓޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި  ޓޯޓަލް ލެބޯޓްރީ 

ނޑައަޅައި  ބަލައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއްއެއްގައި މައްސަލަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނިންމާފައިކަމަށްވާތީ

އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި  ވަނަ 2017ސަބަބެއް އަދި އެންގުމެއްނެތި ކުއްލިގޮތަކަށް 
ނޮވެންބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެޝިންތައް ނެރުމަށް  2017 ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި، އަދި
ކަމަށާއި، އަދި އެއަށްފަހު އެކަށީގެންނުވާ އަގެއްގައި އައު  އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާ

ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަޖެޓުން ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މެޝިންތަކަކީ މާބޮޑު  މެޝިންތަކެއް
  ނާ މައްސަލަބުހިނގާ މެޝިންތަކެއް ކަމަށް  ޚަރަދެއް
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ޤާނޫނު(
ނޑައަޅައި، މި  މީއެވެ.މައްސަލަ ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބ.ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ
ސިޔާސީ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި  2018 ފަރާތެއްގެ ލޯންޗެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން

ބުނެފައިވާތީއާއި، ފެނަކަ  ވާކަމަށް އެކުންފުނިންކެމްޕެއިނަށް އެއްވެސް ދަތުރެއް ކޮށްފައިނު  ޕާޓީއެއްގެ
ހިފާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތެއްގެ ލޯންޗެއްތޯއާއި  ކޯޕަރޭޝަންގެ ބ.ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ނަމުގައި ކުއްޔަށް

ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން ގުޅިނަމަވެސް، އެފަރާތުން  އެކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ފަރާތުން  އި ނުވާތީއާއި، އަދި މިކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިޖަވާބު ދީފަ ފޯނަށް

ވަނަ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި  2008/13ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން ލެވިގެންނުވާއެކު  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފެނަކަ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބ.އޭދަފުށީ ބްރާންޗުގައި
ފަރާތެއްގެ ލޯންޗެއް ކުއްޔަށް  ކޯޕަރޭޝަންގެ ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ

 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކެމްޕެއިންއިންތިޚާބުގައި  ރިޔާސީވަނަ އަހަރު  2018ހިފުމަށްފަހު 
 މިލިއަން ރުފިޔާ  4ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ދަތުރުތަކުގެ ބިލްތަކަށް ޖުމްލަ  ދަތުރުތަކެއް

ކޯޕަރޭޝަންގެ  އަރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބިލްތައް އަދާނުކޮށް ފެނަކަ
  ނާ މައްސަލަބަހުރި ކަމަށް ބުރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ނަމުގައި އެ

40 

ގައި މިކޮމިޝަނަށް  2018އޮކްޓޫބަރު  23މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީއިން 
ގިނަ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އީޕީއޭ އިން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކާގުޅޭ 2009ސިޓީއިން  ފޮނުވާފައިވާ

އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާގައި  ހަލާގައިކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،މައްސަލަތައް މިހާރު ވަނީ ޝަރުއީ މަރު
ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ތިމާވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް  ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވާނެ ގޮތަކަށް މި މަރުހަލާ

ނޑައެޅުމާއި އިސްލާހުކުރުމަށް  R-(2011-(9ބަދަލު ހޯދުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ނަންބަރު  ޖޫރިމަނާ ކަ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13އެނގެން އޮންނާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން

މައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ
ނޑައަޅައި، މި މައް ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  މީއެވެ.ސަލަ ނިންކަ

ނޑައެޅުމާއި ބަދަލު R/2011)-ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު  ތިމާވެއްޓަށްދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖުރިމަނާ ކަ

އެންވަޔަރމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ތަންފީޒީ އިދާރާ 12ގެ  (9
ތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ އެޖެންސީ އިން އަންގާ އެންގުމެއް އެ މާއްދާގައި

ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ފަރާތަށް  ސަބަބަކާހުރެ މިނިސްޓަރަށް އިސްތިއުނާފް
ނޑައެޅުމާއި  ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ތިމާވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަ

ކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އީޕީއޭ އިން  2009ގަވާއިދުގެ ދަށުން،  ބަދަލު ހޯދުމުގެ
ވަނަ  2017ބައެއް މައްސަލަތަށް އިސްތިއުނާފް މަރުޙަލާގައި ހުރިއިރު،  ޖޫރިމަނާތަކާގުޅޭ

އަދި  ނިޔަލަށްވެސް އިސްތިއުނާފްގެ މަރުޙަލާ ނުނިމި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަހަރުގެ

41 
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ދޭ ފައިސާ ލިބި އިސްތިއުނާފް މަރުޙަލާ ދިގުލައި ދިއުމުގެ ސަބަބުން އީޕީއޭއަށް ޤާނޫނުން
ވަނަ އަހަރުން  2009 ހޯދުމުގެ ބާރު ހަނިވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން

ވިހި މިލިއަން ހަތަރު ) 20,488,345.00ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2017ފެށިގެން 
ރުފިޔާ އިސްތިއުނާފުގެ  ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް(

 ނާ މައްސަލަ ގައިވަކި ގޮތެއް ނުނިމި ހުރިކަމަށް ބުމަރުޙަލާ

އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ވަނަ 17މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ 
FIN-2018-77(D) (03  ު2018އޮކްޓޫބަރ)  ްރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކަނ

 މިމައްސަލައާގުޅިގެން އިންވެސްޓިގޭޓިވް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އިސްލާހުކުރުމަށް 

ލަފަޔަކަށް އެދި  ކުރަމުންދާކަމާއި، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓައިއެކު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 
 23މަށް އިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަ ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

 ން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުސިޓީއަގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ  2018އޮކްޓޯބަރ 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މީއެވެ.ކަ

ނަމަކަށް ކިޔާ ފަރަށް ޓަގްބޯޓަކާއި  ވަނަ އަހަރު ޅ.ކޮމަންޑޫ ފަރަށާއި، ދެދުމަށިދޭތެރެ  2011
ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓަށްދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖުރިމަނާ  ބާޖެއް އުރިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ

ނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމު ގެ ދަށުން، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  (R-9/2011ގަވާއިދު ) ގެކަ
ނޑައަޅާފައިވާ، ސަތާރަ މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ހަހާސް ) 17,706,120.00 ނަގަން ކަ

އެންވަޔަރމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަށް  އެއްސަތޭކަ ވިހި( ރުފިޔާ 
އާއެއްގޮތަށް  5.21ގަވާއިދުގެ  ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ލިބިފައިނުވާއިރު، އެފައިސާ

 އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން އޮޑިޓަރުން  އީޕީއޭ އިން

ނުވާކަމަށް  ހޯދަން ބޭނުންވި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ 
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ނުވަތަ އެ ޕާޓީގެ ޖަގަހައަށް ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ޑްބޮކިފަތިތައް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލެ
 ނަމަވެސް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެތަކެތި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާކުރަތު  ދޫކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި،

 4ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  10/- ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން، ބޮކިފައްޗެއް ދުވާލަކަށް
 54އަށް ) 2018ނޮވެންބަރު  17ން  2018ސެޕްޓެންބަރު  24 އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ފަތި ލެޑްބޮކި 

އެނގެން  ދޫކޮށްފައިވާކަން މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމަކުން ދުވަހަށް(

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ރުކާރުން ރ.މާކުރަތުފާހަގަ ކުރުމަށް ސަ 50މިނިވަން 
ކެންޑިޑޭޓް ރިޔާސީ  ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެފޮނުވާފައިހުރި ލެޑް ބޮކިފަތިތަކެއް 

ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަރަކާތުގައި އެޕާޓީގެ ޖަގަހަ  އިންތިޚާބުގައި ހޯދި ކާމިޔާބީ
ށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ކޮ  ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް

  މައްސަލަ ބުނާ ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  11.07ގަވާއިދުގެ  އޮތްނަމަވެސް، އެތަކެތި ދޫކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަން އެނގޭތީ އެތަކެތި  އާއި )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިނޭންސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ  11.07މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ދޫކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
ގެނެސް،  ކަމަށް ނުވާނަމަ، އެތަކެތި އަނބުރާފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން  ގޮތުގެމަތިން

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރާނަމަ  އަނބުރާ ގެންނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުލި ނެގުމަށާއި، ދައުލަތުގެ ތަކެތި
މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ .މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހދ
ވަނަ އަހަރު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން  2014އަދި  2013ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް 

ކުރިނބީ ސުކޫލުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނޯންނާތީއާއި .އެޑިޔުކޭޝަނުންނާއި ހދމިނިސްޓްރީ އޮފް 
ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާގައި .އެ މުއްދަތުގައި ހދ

ފަރާތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ކުރިނބީ ހިމެނޭ ޒޯން އޮފީހުގެ އިސް 
ރަޙްމަތްތެރިއާ ނޫންކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލާގައި 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް .ހދ
ކުރިނބީއަށް ނިޞްބަތްވާ އިތުރު .ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހދޑިސެންބަރު މަސް ހިސާބު

ފަރާތަކުންވެސް ކުރިމަތިލީކަމަށާއި، އެފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އިސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ،އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ކުރިނބީ ހިމެނޭ ޒޯން އޮފީހުގެ

 މަޤާމު ހަމަޖެއްސިޔަ ނުދޭންކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ކުރިނބީ އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް އެ
ހިމެނޭ ޒޯން އޮފީހުގެ އިސްފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ 

 .ރަހުމަތްތެރިއަކަށް އެ މަޤާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ބޭނުންވާތީކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނޑޫދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ .ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ތމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު  ކަ
ޕްރީ ސްކޫލަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރިނަމަވެސް، އެ މިނިސްޓްރީގެ 

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ތަނެއްކަން ލިޔުންތަކުން .ހުއްދައިގެ ދަށުން ތ ކަ
އެރަށު ކައުންސިލްގެ ، ސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ-ކަނޑޫދޫ ޕްރީ.ތ .އެނގެއެވެ

ނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ އަންހެނުންނަށް ތ ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން .އޭރުގެ ރައީސްގެ އެއްބަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން .ދީފައިވާ މުސާރައަކީ ތ އްވާފައިވާ އެ ގައި ބާ 27އޮކްޓޯބަރ  2013ކަ

ގައި  2012މެއި  15ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން، 
ހުށަހަޅާފައިވާ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓްއިން އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ކެއަރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯސް 

ނާކޮށް، އެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅި ފަހުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅި ސެޓްފިކެޓްގެ މައްޗަށް ބި
ނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ އަންހެނުންނަށް  ފާއިތުވި މަސްތަކަށް ނަގާފައިވާ މުސާރަ، އޭރުގެ ރައީސްގެ އެއްބަ

އޭގެ . ދޭންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ތެރެއިން އުނިކޮށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެއެވެ
ނޑޫދޫ ޕް.އިތުރުން ތ ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށްވާތީ، .ރީ ސްކޫލް ހިންގާފައިވަނީ ތކަ ކަ

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް .އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ދީފައިވާ މުސާރައިގެ ފައިސާ ތ
ކީ ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާއަ.ދެވިދާނެތީ، އެފަރާތަށް ތ

އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދީފައިވާ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު 
( 1) ގެ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 

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

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް .ތ އަށް ހުރި ފަރާތް، އޭނާގެ  2013އިން  2010ކަ
ނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ އަންހެނުންނަށް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ  2013 ،އެއްބަ

 އެއް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެއްފަހަރާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ބަޖެޓުން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އޭރުގެ ރައީސްގެ .މި ފައިސާ ދިންކަމަށް ވަނީ، ތ ކަ

ނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ އަންހެނުން މާލޭގައި ޕްރީސްކޫލް ޓީޗިންގ ކޯސް ނިންމި  އެއްބަ
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އޭރު .ހިސާބުން ފެށިގެން، ތ ގެ ރައީސް އޭނާއަށް އެފައިސާ ދިން ކަ

ތާރީޚާ ދޭތެރޭ ހިނގި މުއްދަތަށް ދީފައިވާ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ އެލަވަންސްގެ 
ގޮތުގައިކަމަށްވިނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި މި ފައިސާއަކީ އެފަރާތަށް ޙައްޤުވާ ފައިސާއެއް 

އޮންނަނީ، ވަކި  ނޫންކަމަށާއި، އެހެނީ، ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދޭން
އަދަދަކަށް ދަރިވަރުން ތިބެގެން ގަވާއިދުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ 
ޓީޗަރުންނަށް ކަމަށްވެފައި، ކަނޑޫދޫގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރީސްކޫލެއް 

ނުކޮށް، ނުހުންނާތީކަމަށާއި، ކަނޑޫދޫގައި ޕްރީސްކޫލް ކްލާހެއް ހިންގަމުންދަނީ ރަޖިސްޓްރީ
ކޮންމެ މަހަކުވެސް ރައްޔިތުން ވަކި ވަރަކަށް ފައިސާ ދީގެން ހިންގާ ކްލާހެއްގެ ގޮތުގައި 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ   .މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގދ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ( 2010/11/30) 2011/02: ނަންބަރު

ވަނަ އަހަރުގެ  2010ފީސް އެސިސްޓެންޓަކު ބޭނުންވެގެން ރަތަފަންދޫ ކޯޓަށް އޮ.ގދ
ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
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ގައިވާ ގޮތުގެ  2009ކުރިމަތިލީ ފަރާތެއް ހޮވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 
ގެ ލިޔުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ  2011ޖަނަވަރީ  23ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ .މަތީންނާއި، ގތ

ކޯޓަކީ އެކޯޓުގެ އެންމެހާ ލިޔުންތައް އަތުން ލިޔަންޖެހޭ ކޯޓަކަށްވާތީ އާއި، އޮފީސް ގޮތުގެ މަތީން، އެ 
އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމްގައި ހުންނަ މީހަކުވެސް ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތީ، މަޤާމާ 

ދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމެއް ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވުމާއި، އެ މަޤާމަށް އެ
ތެރެއިން އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީވެސް އޭނާ އަށް ކަމަށް ވާތީއާއި، އަދި އެ 
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އަތު ލިޔުން ޓެސްޓް ކުރުމަށް ދިން ޓެސްޓަށް ބަލާއިރު، އަތުލިޔުން 

ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން . ނު ފަރާތް ކަމަށް، ގދއެންމެ ރީތި ފަރާތަކީ އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވު
އެސް .މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމާއި، އަދި ކޯޓުން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަންކަމަކީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެސް

ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ .ރޭންކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ބެލެވޭކަންކަމަށް ވާތީ، އޭނާއަށް ގދ
އެގޮތުގެ މަތީން އެ ، ސިސްޓެންޓްއެއްގެ މަޤާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓުން އެދިލައްވާފައިވާތީއޮފީސް އެ

ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސީކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސިޓީއަކުން މި 
އެސިސްޓެންޓްއެއްގެ  ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އޮފީސް.ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި އަދި ގދ

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ އިތުރު ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިނުވަނީ، އޭނާއާ ކޯޓުން ކުރެއްވި 
އިންޓަރވިއުއިންނާއި، އަތުލިޔުން ބެލުމަށް ދެވުނު ޓެސްޓަށް ބަލާއިރު، އޭނާގެ ލިޔުން ހުތުރުވުމުންނާއި، 

ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން .އި ގދއިންޓަރވިއުއަށް ލިބިފައިވާ މާކްސް ދަށް ކަމަށްވާތީ ކަމުގަ
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 
ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި 

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

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި،  2011ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކޮށް ހެދީ 
 ރައްޔިތަކަށް ކަމަށާއި، ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ރަތަފަންދޫ .އެ ވަޒީފާ ލިބިފައި ވަނީ ގދ

ވަޒީފާ ދިނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ރަތަފަންދޫ ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކީ 
ރަށުންބޭރު މީހަކަށްވުމާއެކު އޭނާ ކައިބޮއި ހަދަމުންދިޔައީ ވަޒީފާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ދައްތަގެ 
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި، އެކި ރަށްރަށުގައި 
ހުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިންޖީނުގޭތަކަށް ފޮނުވުމަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ރަށްރަށަށް 

ޢުލާނާ ގުޅިގެން ދިން މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އި
މިލިއަން ރުފިޔާ  1.39ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ނިންމައި 

އަގުބޮޑުކޮށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް 
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގައި މަސައްކަތުގެ ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމި ޓެޑްގެ ފަރާތުން ކަ

މިފަދަ "ޕޮއިންޓް ދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެލިޔުންކޮޅު ކައިރީގައި ބްރެކެޓެއްތެރޭ  10ތަޖުރިބާއަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، " މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތްކުރިކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން

ލާނާއި ގުޅިގެން އެންމެ މަތީން މާރކްސް ހޯދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންގައި އިޢު
ތަޖުރިބާއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުމެއް ހުށަހެޅިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނެތުމުންނާއި، އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 

ޓޭޝަންއާއެކު ތަޖުރިބާގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ކޯޓޭޝަންގައި، ކޯ
ލިޔުންތައް ހުށަހެޅިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަންގައި ތަޖުރިބާ 

ވަނަ ދުވަހު އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުޅުވުމަށްފަހު  2014އޮގަސްޓް  20ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، 
އިންނާއި، "ބިޑް އޯޕަނިންގ ފޯމް"ކޮށްފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށް ތައްޔާރު 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަލް ކޮމެންޓްސް ޝީޓުގައި އެންމެ މަތީން 
މާރކްސް ހޯދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ތަޖްރިބާއާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިނުވާކަމަށް 

ފުނިން ތަޖުރިބާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅިއިރު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ ކުން
 ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން އެނގޭތީއާއި،

އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ފޮނުވުމަށް ރާއްޖެ 
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގެނެސްފައިވާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް 
މިލިއަން ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް މަސައްކަތް  1.39ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ނިންމައި 
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ފެނަކަ ، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން 
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައިވެސް  2014 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެކި ރަށްރަށުގައިހުރި އިންޖީނުގެތަކަށް

އިންޖީނުތަކެއް ގެންގޮސްދީފައިވާތީ، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އެ 
ކުންފުނީގެ ހުރިކަން އެނގޭތީއާއި، ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އިޢުލާނާއި 

ހަޅާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާ ގުޅުންހުރި ގުޅިގެން އެންމެ ހެޔޮ އަގެއް ހުށަ
ލިޔުންތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އަދި އެފަރާތަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ޙާއްސަ 
ކުންފުންޏެއްކަމުން، އެފަދަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަޜޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް އައު އަދި ގޮތް 

ނގޭ ބަޔަކާއި ޙަވާލުނުކުރުމަށާއި، ދެވަނައަށް އެންމެ ހެޔޮއަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިން ފެނަކަ ނޭ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ކުރިންވެސް މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާތީ އަދި އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ 

ޔޮއަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކަމުން އިޢުލާނުގައިވާ މަސައްކަތް ދެވަނައަށް އެންމެ ހެ
ފެނަކަ ކޯޕަޜޭޝަން "ކުންފުންޏަށް އެވޯޑް ކުރުމަށް ޓެންޑަރ ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ 

ގައި (" 2014)ލިމިޓެޑްގެ ބޭނުންތަކަށް މުދަލާއި ޙިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާއިދުގެ 
ހުރިގޮތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާ

ހޮވުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެނގޭތީއާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން އެ 
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަގުތަކުގެތެރެއިން ދެވަނައަށް 

ށް އަގުކަން އެންގޭތީއާއި، އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ އެންމެ ދަ
އެއްވެސް ޙިއްސާދާރަކާއި ފެނަކަ ކޯޕަޜޭޝަންގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި ދެމެދު ޢާއިލީ ގުޅުމެއް ނުވަތަ 

 ރަށްރަށުގައި ހުރި ފެނަކަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއްއޮންނަކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، އެކި
ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިންޖީނުގޭތަކަށް ފޮނުވުމަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ 
މަސައްކަތް ދެވަނަ އަށް އެންމެ ހެޔޮ އަގެއް ހުށަހެޅި ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
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ފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ލިމިޓެޑްގެ އިސްވެރިން މަޤާމްގެ ނު
ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަތީއާއި މި 
މައްސަލަ ބެލުމުގައި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

ކޮށްގެން، ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ބޭނުން
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 13/2008މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ( 2011އޮކްޓޫބަރު  03) 425-A2/1/2011/191(IUL) ނަންބަރު

ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއްވާކަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި، މާލޭ ސިޓީ 
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އަދި މަޢުލޫމާތެއްވެސް ކައުންސިލްގެ 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާތީއާއި، އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި މާކްސް ދީފައިވަނީ ވަކި 
ނެ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން ސާބިތުކުރެވޭ

ވަނަ  2014އާއި  2011ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި، މި މައްސަލާގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ 
އަހަރާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމުގައިވާތީއާއި، މި ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުގައިވެސް 

މަސައްކަތްކުރާ ކުރީގެ ލިޔުންތައް ލިބޭގޮތް ވެފައިނުވާތީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދުމަށް 
މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް ލިބޭނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި، މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު 

 .އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލޭ ނަލަ 
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއް ފަރާތްތަކަކުން ގުޅިގެންކަމަށާއި، 
އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ގިނަ 

ރާތަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން ލުއިކާނާ ވިއްކާނެ ކަންތައްތަކެއް ވަކި ފަ
ސްޓޯލްތަކެއް ހެދުމަށާއި މާލޭގައި އިޝްތިހާރު ބޯޑުތަކެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާ މާލޭތެރޭ 
ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތަށް ބޮޑު ފައިދާތަކެއްވާގޮތަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

48 

ވަނަ އަހަރު  2016މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  2016 49 
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ސީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު .ސީ.ޓީ.އެމް
ތިން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއެކު އެކި ފަހަރުމަ

ސީއަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު ހަމަޖެހުނުކަމެއް ލިޔުންތަކުން .ސީ.ޓީ.މުއާމަލާތްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެމް
އެސް ޑޮލަރު ލައިސަންސްޑް .ސީގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޔޫ.ސީ.ޓީ.އެނގެން ނެތުމުންނާއި، އެމް

އެސް ޑޮލަރު .ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޔޫކޮމަރޝަލް އެންޓިޓީޒްތަކުން ގަންނަން ލިބެމުންނުދާތީ، ވިޔަފާރި 
އެރޭންޖްމަންޓް ފީ ގެ ގޮތުގައި ޕަސެންޓެއް ކަނޑައަޅާ، އެ ޕަސެންޓަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ޑޮލަރު 
ގަތުމުގެ ހުއްދަ މެނޭޖްމަންޓަށް ދިނުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާތީއާއި، މި 

ސީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް .ސީ.ޓީ. ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދާދިނުމަށް އެމްމައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 13/2008ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ލިމިޓެޑުން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް 
 .ހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފާ

ވެޔޮފުށި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް .މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބ
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އެ ރަށް ބޭނުންކުރާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަރާތުގެ އަތުން އެ ރަށް  އެގްރިކަލްޗަރއަށް ފާހަގަވުމާ ގުޅިގެން
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ ) 2/2000ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  12ގެ ( މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
ދާއެއް ހޯދުމުގެ ޢަމަލެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އެއްވެސް ނާޖާއިޒު ފައި

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

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ، މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސީއިން .ޕީ.ހިންގުމަށް އެން" މެރިކަލްޗަ ޕްރޮޖެކްޓް "ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން 
ވަނަ އަހަރު އެހެން ފަރާތަކަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  2008ވެޔޮފުއްޓަކީ، .ދީފައިވާ ބ

ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެރަށުގެ ކުޑަކަމާއި 
ގުދުރަތީ ފަސްގަނޑާއި، ފެނާއި، އެހެނިހެން ހާލަތްތަކަށް ބަލައިފިނަމަ ( ހެކްޓަރ 3.2)

ނޑުވެރިކަމަށް އެކަށޭނެ   ރަށެއްކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި، އަދި އެރަށް އެރަށަކީ ދަ
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން، ރިޒޯޓަކަށް ރަށްވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެ ރިޒޯޓުން 

ސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ފާހަގަކޮށްދީފައިވާފަދައިން އެ ރަށުގައި އެއްވެ
ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަކުން އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާ  2012ނަމަވެސް، 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްގެ  .ނިންމީއެވެ ގުޅިގެން އެރަށާއި ކައިރި ރިސޯޓަކުން އެރަށުގައި ދަ
ކަމުގެ އަޑު އިވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ނަމުގައި ކުޑަގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ 

މިކަމަކީ ވެޔޮފުށި ޕިކްނިކް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑައަގެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެ 
މިނިސްޓްރީއަށް މަތިއެޅުމަށް ދައްކާ މަންޒަރެއް ކަމަށާއި، އެ ރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ނަގައި، 

ންދަނީ ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތަށް ޕިކްނިކް އެ މަސައްކަތްނުކޮށް އަދި އެރަށް ބޭނުން ހިފެމު
ރަށެއްގައި ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެރަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ކުޑައަގެއްގައި 

 .ނާޖާއިޒް ގޮތެއްގައި އެރަށް ދޫކޮށްލެވުނީ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ކުދި އަދި .ގއ .1
-407މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަތަރު ބިމެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 

C/2013/103 (24  2013އޮކްޓޯބަރ ) ެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިންތައް ދޫކުރުމުގ
ކަތްކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި މިގޮތުން، ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް މަސައް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ދީފައިވަނީ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި 
ޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުން ބާރާއި ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަ .ވަނަ އަހަރު ގއ 2013ޚިލާފަށް 

 .ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ .މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގއ
ޤީކުރުމަށް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައް

( 2013އޮކްޓޯބަރ  24) C/2013/103-407ހަތަރު ބިމެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
 އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާކަމާއި، މިއިޢުލާނާގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާގުޅިގެން މި

ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އިޢުލާނުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކޮށް އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް 

ވިލިގިލިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބިމަކީ .އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ގއ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ބިންތަކަށް އިޢުލާންކުރުމަށް -އެންޓި

 އާއި ކައުންސިލްގައި ދަންނަވާފައިވަނިކޮށް ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިންބިމާއި ބެހޭ .ކައުންސިލްގެ އިތުރު ދެ މެމްބަރަކާއި، ގއ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދޮގު -ސެކްޝަންގެ އިސްބޭފުޅުން ގުޅިގެން ސަރުކާރަށާއި، އެންޓި 
މައުލޫމާތު ތަކެއްދީގެން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން 

ންސިލްގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްނެތި ވަކި މީހަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކައު
 .ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

51 
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ކޮމިޝަނުގެ  އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ބިންތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދަން މި
މާއި، ނަމަވެސް ގައި އަންގާފައިވާކަ 2014މޭ  13ސިޓީއިން  C/407/2014/06-123ނަންބަރު 

މިކޮމިޝަނުން އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުމަށް އެންގިއިރު، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 
ގައި އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާކަމާއި، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް  2013ނޮވެމްބަރ  20ބިޑްތައް 

ވަނަ  40ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ . ގއވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު 2013ޑިސެންބަރު  26
ވީ ބުރާސްފަތި  2013ޑިސެންބަރު  26"ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް 

ރިޕޯޓުން " ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމިކަންތައްތައް 40ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ .ދުވަހު ބޭއްވުނު ގއ
ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތެލުގެ  އެނގޭކަމާއި، އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް   ވިޔަފާރިކުރުމަށް
ނޑައެޅުނު ބިމުގައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ނިންމުމާއި  ލިބުނު ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ކަ

ވިލިނގިލީގައި އާންމުކޮށް . އަޅައިދީފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި، ގއއެއްގޮތަށް ކަންމުޑި
ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ ބިމެއްގެ ކަންމުޑިއެޅުމުން އެބިމުގައި މަސައްކަތް ފެށުންކަމަށް ބެލެވޭތީ ބިން 

 ކައުންސިލްގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން އެބިމުގައި މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އެފަރާތާއި
އިދާރާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން މި ކޮމިޝަނުން އިސްވެ ދެންނެވި 
އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރަން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން އެ އިދާރާގެ ނަންބަރ 

-407 ނަންބަރ ސިޓީއިން އަދި އެ އިދާރާގެ ( 2014ޖުލައި  20) 407/123/2014/05
MS/123/2014/76(26  2014އޮކްޓޯބަރ ) ްސިޓީއިން އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައި ނެތްނަމަވެސ

އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި އެފަރާތުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ކައުންސިލުން 
ނޑަ ޖަހައި ކައުންސިލުން އެބިން އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމުންކަމަށާއި އެފަރާތުން ތެލުގެ   އެބިމުގައި ކަ

ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި އެ ބިމުގައި އިންވެސްޓްކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ 
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އިދާރާއިން އެ ބިން އަތުލައިފިނަމަ އެ ފަރާތުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ދިއުމާއި އެ ފަރާތަށް މާލީ ބޮޑު 
ލިބުމުގެ އިތުރުން އެ އިދާރާއަށްވެސް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ކުރިމަތި  ގެއްލުމެއް

-123ލާންޖެހޭނެކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މިކޮމިޝަންގެ ނަންބަރ                 
B/32/2014/27 (05  ު2014ނޮވެންބަރ ) ެސިޓީއިން މިކަމާގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގ

( 2014ޑިސެންބަރު  18) C/123/2014/16-32މުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ނަންބަރު ލަފައެއް ހޯދު
ވިލިނގިލި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހުމުގެ .ސިޓީއިން މިކަމުގައި ގއ

ންޖެހޭ ފުރުޞަތު އޮތްކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި، އެކަންކަމަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރަ
ކަންކަން ކަމަށްވާތީ، މި ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުން މުހިއްމު 

 B/32/2014/27 (29-123ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 
ން އެބިން އަނބުރާ ސިޓީއިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ އަތު( 2014ޑިސެންބަރު 

އަތުލައިފިނަމަ އެ ފަރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާނެތީއާއި އެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެފަރާތަށް 
ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ .ބޮޑު ހޭދައެއް ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ، ގއ

 ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ އިޢުތިރާޟެއް އިދާރާއިން އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ބިންތަކުގެ
ވިލިނގިލި .ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން ގއ.ނެތްކަމަށް ގއ

އެކި އެކި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށާއި ކަންތައްތަކަށް " 01/2015ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު 
ޖަނަވަރީ  04ގައި "އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލިން ކުއްޔަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުންހުވަދުއަތޮޅު 

ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު .ގައި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތާ ގއ 2015
ތަކުގެ ބިޑް ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތް

 ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،

( 2013އޮކްޓޯބަރ  24) C/2013/103-407: ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރ.ގއ
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އެންގުމުންވެސް އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މިކޮމިޝަނަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ބިން އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ދީފައިވަނި  ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކަ
އޭނާގެ ދަނބިދަރި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ބާރާއި ނުފޫޒުބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް 

ލާނާ ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އިސްވެދެންނެވުނު އިޢު 
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ .ބިންތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދަން މި ކޮމިޝަނުން ގއ

ގައި ކަމާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  2014މޭ  13އިދާރާއަށް އަންގައި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން  2013މަޤާމުގައި އޭރު ހުންނެވި ފަރާތް 

ޗުއްޓީނަގާފައިވާކަމާއި ޗުއްޓީއަށްފަހު އެނބުރި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ރުޖޫޢުވެފައިވާކަން 
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންނެތްކަމާއި، މިކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ބާޠިލްކުރަން އެންގިއިރު ކައުންސިލްތަކުގެ 

 22ސިލްއެއް އިންތިޚާބު ވެފައިވާކަމާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދައުރު ހަމަވެ އާކައުން
ވިލިގިލި ދާއިރާ ކުރިމަތިލައި އެދާއިރާގެ .ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގއ 2014މާރިޗު 

ނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން މިކޮމިޝަނުން  ސިޓީއާ ގައި ފޮނުވާފައިވާ  2014މޭ  13ގޮ
ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަށް ސީދާ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ބާރު އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން ބެލެވެން 

 ނެތުމުންނާއި،

އޮކްޓޯބަރ  C/2013/103 (24-407: ވިލިނިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ.ގއ
އިވެލުއޭޓްކޮށް ބިޑް ކޮމިޓީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ( 2013

ވަނަ ޖަލްސާއިން  40ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ .ގައި ބޭއްވި ގއ 23ޑިސެންބަރު  2013ރިޕޯޓު، 
ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގައި އޭރުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުންނެވިއިރު 

ވާ ބޭފުޅަކު ނިންމުންތައް ފާސްކުރާ ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާކަމަށް މި ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުގައި ހުންނަ 
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި މި ބައްދަލުވުމަކީ ހަމައެކަނި ބިޑް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު 
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ޒުލްވުން މުޅި ބައްދަލުވުމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތަނާ، ފާސްކުރަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކަށް ނުވެފައި
ކޮންމެހެން ލާޒިމްނުކުރާތީއާއި، ބިޑް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަކީ މަތީގައި ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 
ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމި ހުރިހާ ބިމެއްގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ކަމަށްވާތީއާއި، މި ބައްދަލުވުމުގައި ބިޑް 

ޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަމަށްވެފައި، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާ
ވަނަ ޖަލްސާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން  40ވަނަ އަހަރުގެ  2013ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ .ގއ

ސޮއިކުރި ޔައުމިއްޔާ މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާތީ، މި ނިންމުން ފާސްކުރި ވޯޓުގައި އޭރުގެ 
ބައިވެރިވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ޓީމުން ގއ
ވަނަ އަހަރުގެ  2013ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ .ކޮމްޕިޔުޓަރތައް ޗެކްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފެނިފައިވާ، ގއ

( ކައުންސިލް މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ޔައުމިއްޔާ )ޔައުމިއްޔާގެ ސޮފްޓް ކޮޕީގައި  ވަނަ ޖަލްސާގެ  40
ގައި އެޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް ނަގާފައިވާ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ ނަން 

 ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމުގައި ލިސްޓުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ނަން ނެތުމުން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ވޯޓެއްގައި ބައިވެރިވެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު .އޭރުގެ ގއ

 ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި،

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ތެލުގެ 
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާވާ އަގުނޫންކަމަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ މަހު ކުއްޔަކީ ތެލުގެ ވިޔަފާރި   ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ ފަރާތުން
ފަރާތުގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކުލިކަމާއި،  2ހުށަހެޅި  ކުރުމަށް ބިން ހޯދުމަށް އެދި

ވިލިގިލިން ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ބިމެއް ކުއްޔަށް ދީފައިނުވާތީވެ، ބިން .ގއ
ޑަ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްޔަކީ އެކަށީގެންވާ ކު 
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ވިލިނގިލިން ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް .އަގެއްކަމުގައި ބެލޭނޭ އަސާސެއްނެތްކަމާއި، ގއ
ދީފައިވީނަމަވެސް އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މަޤްސަދާއި ކެޕިޓަލް ކޮސްޓާއި ވިޔަފާރީގެ ރިސްކާއި އަދި ރަށުގެ 

ރި ކުރާ ބިމަށް ބިން ކުއްޔަށް އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ކޮމްޕެޓެޓިވްނެސް ތަފާތުވާނެތީ، ތެލުގެ ވިޔަފާ 
ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު، އެހެން ކަންކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި އަޅާކިއިދާނެކަމަށް 

އަޅާކިޔޭނީ އެއީ އެއްވައްތަރު ދެއެއްޗެއްކަށް ނުވަތަ ، ނުބެލެވޭކަމާއި އެއީ ދެއެއްޗެއް އަޅާކިޔާއިރު
 އެއްޗެއްކަމަށް ވެގެންކަމަށް ވާތީއާއި، ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން އެއްބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ދެ

ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު އަގެއްކަން 
އުނިކުރުމުން ނަމަވެސް އޭނާ ކުލި ދައްކާނީ ފިކްސްޑް އެސެޓަށް ކުރާ ޚަރަދު ، އެނގެންއޮތްކަމާއި

ބާކީވާބައި މަހުންމަހަށް ބަހައިލައިގެންކަމާއި، މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން މަހުކުލި ކުޑަވެފައިވާއިރު މިއީ 
ޕްރޮޕޯސަލުން އެނގެން އޮތްކަމާއި، މިގޮތަށް   އޭނާ މަހު ކުލީގެގޮތުގައި ދައްކާނެ އަދަދުކަން

ކީ އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކުލިކަމާއި، އަގު ބެލުމުންވެސް މިބިމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކުއްޔަ 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަކި ގޮތެއް އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި އެއްވެސް 
ޤާނޫނެއްގައި އަދި ޤަވާޢިދެއްގައިވެސް އަދި އުސޫލެއްގައިވެސް ބިންތަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު އަގު 

ށްފައިނުވާތީއާއި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮ
ޕްރޮޕޯސަލްގައި ކުލި ދައްކާނެގޮތާއި ކުލި ހުށަހަޅާފައިވާގޮތް ޞަރީޚަކޮށް އެނގޭގޮތަށް ލިޔެފައިވާތީވެ މިއީ 

 ހެދުމަށް ބޮޑު ކުއްޔެއް ހުށަހަޅައި އެއަށްވުރެ ކުޑަ ކުއްޔެއް ދައްކާގޮތަށް ބަޔަކަށް އޮޅުވާލައި މަކަރު
 ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ބެލެވޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއްނެތުމުންނާއި،

ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ 
ޚިލާފަށްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މިބިން ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާ 

ވާ ޕްރޮޕޯސަލްއަކީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހަޅާފައި 
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ޕްރޮޕޯސަލްއެއްކަމާއި، މިބިމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ތެރެއިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު 
ން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއަކީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތި

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބަންޑާރަގޯތި 'ޕްރޮޕޯސަލްކަމާއި، މިބިމުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 
 4ގެ ' ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދު

މެއް ހެދުމަކާއި ނުލައިކަމަށްވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގައި އެއްބަސްވުން ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވު
ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ " 91/4އޮންނަންވާނީ ލިޔުމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެ ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓަކީ ވަކިގޮތަކަށް އޮންނަން ލާޒިމް ކުރާ އެއްޗަކަށްނުވެފައި  4ގެ "ޤާނޫނު 
ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން އެންގުމުން، އެހުށަހެޅުން "ވަނަ މާއްދާގައި  7ޤާނޫނުގެ 
-407 :ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު.ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ގއ" ފުރިހަމަވީ 

C/2013/103  (24  2013އޮކްޓޯބަރ )  ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތ
ނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި   2013ޑިސެމްބަރ  27ކާމިޔާބުވެފައިވާ ބިޑާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދިނުމަށް ކަ

 91/4ވީ ހުކުރު ދުވަހު ކަންމުޑި އެޅައި އޭނާއަށް ބިންދައްކާފައިވާތީވެ މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން "ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  7ގެ " ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު"

 އެންގުންކަމަށް ބެލެވޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި،

މިމައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލައި ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް އުފުލިދާނެކަމަށް 
ލްގެ އޮފީހުން ލަފާދީފައިވާތީވެ، މި މައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނުފެންނަކަމަށް ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަ

ގައި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) 2/2000ނަންބަރު 
ވިލިނގިލި އަޅިވިލާގެ، ސަޢުދު ޙުސައިން އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން .ބުނާ ފަދައިން ގއ

ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ނުބެލެވޭތީ، 
ގެ ( ހ)ގެ ވަނަ މާއްދާ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( 1)
ނޑައަޅާ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވިލިނގިލިން .އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ގއ. 2
ކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ބިންތައް އިޢުލާންކުރުމަށް އެބިން ކުއްޔަށް ދޫ   ދޫކުރި ބިމަކީ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލްއަށް އަންގައިފައިވަނިކޮށް، ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ -އެންޓި 
ހޭ ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިންބިމާއި ބެ .ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ އިތުރު ދެ މެމްބަރަކާއި، ގއ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދޮގު މަޢޫލޫމާތު -ސެކްޝަންގެ އިސްބޭފުޅުން ގުޅިގެން ސަރުކާރަށާއި، އެންޓި 
ތަކެއް ދީގެން ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް 

 . ނާ މައްސަލަ މަޝްވަރާއެއްނެތި ވަކި މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބު 
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 

-އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެންޓި  C/2013/103-407ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު .ގއ
ވަކި އެއްޗެއް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާތީ، ކޮމިޝަނުން 
ކޮރަޕްޝަން -އެންގުމުގެ ކުރިން އެ ބިންތައް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުނުކުރުމަށް އަންގާ އެންޓި 

ވިލިނގިލި .އިން ގއ  ސިޓީ( 2014ފެބުރުވަރީ  20) B/407/2014/02-123ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 
ގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޝަކުވާގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި މިސިޓީއާއި ގުޅިގެން ތެލު 

ބުނާ އަމިއްލަ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބިމުގައި އެ އިދާރާއިން ވަކިގޮތަކަށް އަންގަންދެން އިތުރު މަސައްކަތެއް 
ފެބުރުވަރީ  MS407/INDIV/2014/18 (24ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަން އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި .އްސަލައާގުޅިގެން ގއސިޓީއިން އެނގެން އޮތްކަމާއި، މިމަ( 2014
މިކޮމިޝަނާ ދެމެދު ލިޔެކިޔުމުން ވަރަށްގިނަ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން ތެލުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ބިން އަޙްމަދު ސިޔާމަށް ދިނުމަށް މިކޮމިޝަންގެ އިޢުތިރާޒެއް  ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކަ
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ސިޓީއިން ( 2014ޑިސެންބަރު  29) B/407/2014/9-123ންބަރު ނެތްކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ނަ
ގައި  2015ފެބުރުވަރީ  26ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް، .ގއ
-Aވިލިނގިލި ކައުންސިލްއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އެއިދާރާގެ ނަންބަރު .ގއ

އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވަނަ  2014ސިޓީގައި،   407/123/2015/06
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ބައެއް ލިޔުންތައް ފެނިފައިވާކަމަށް -އެންޓި

ވަނަ  2ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ "ގައި ބޭއްވިފައިވާ  2014ޖޫން  17ބަޔާންކޮށް، 
ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް " ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 15ގެ ވަނަ އަހަރު 2014ކައުންސިލްގެ 

 ފޮނުވާފައިވާކަމާއި،

މެމްބަރަކު  4މި ޔައުމިއްޔާއަކީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 
ސޮއިކޮށްފައިވާ ޔައުމިއްޔާއެއްކަމާއި، މިޔައުމިއްޔާގައި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރައީސާއި، 

މިއީ އަސްލު ޔައުމިއްޔާ ނޫންކަމަށާއި މިއީ  ،ރުން ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސްމެމްބަ 3ކައުންސިލްގެ 
ބަދަލުކޮށްފައިވާ ޔައުމިއްޔާއެއްކަމަށާއި މިޔައުމިއްޔާގައިވާ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގސޮޔަކީ ނަކަލްކޮށްފައިވާ 

އުމިއްޔާ ސޮޔެއް ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ޔައުމިއްޔާއަކީ އަސްލު ޔަ
ނޫންކަމަށާއި އެއީ ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ޔައުމިއްޔާއެއްކަމަށްބުނެ އަސްލު ޔައުމިއްޔާކަމަށް ބަޔާންކޮށް 
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސޮއިނުކުރާ ޔައުމިއްޔާއެއް މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  15ވަނަ އަހަރުގެ  2014ލްގެ ވަނަ ކައުންސި 2ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ 
ޔައުމިއްޔާއަކީ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ޔައުމިއްޔާއެއްކަމަށާއި، އަސްލު ޔައުމިއްޔާއަކީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ  ،ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ޔައުމިއްޔާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ
ވަނަ ޖަލްސާގެ  15ވަނަ އަހަރުގެ  2014ވަނަ ކައުންސިލްގެ  2ބުރީ ވިލިނގިލީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރު"

ގެ އަސްލު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވައި ސޮއިތަކުގެ އެނަލިސިސް ހެދުމުން "ޔައުމިއްޔާ
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މިސޮއިތަކުގައި ފޯޖަރީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 
 އިން އެގެން އޮތުމުންނާއި،"ޑޮކިޔުމެންޓް އެގްޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓް" K(g)/DER/2017/029ންބަރު ނަ

ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތަށް ބިން ހަވާލުކުރުމާމެދު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި 
ޅު އުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮ"މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް، 

އިން ( ޖަލްސާ ކުއްލި )ވަނަ ޖަލްސާ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2014ވަނަ ކައުންސިލްގެ  2ވިލިނގިލީގެ 
ގައި، ކުރީގެ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ  3ގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް " ނިންމި ކަންތައްތައް

ކަންތައްތައް ކުރިންވެސް ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ބިންތަކުގެ 
ނިންމާފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާތީއާއި، ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު 
ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބިމަކީ ކުރީގެ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ބިމަކަށްވާތީ މިބިމާ ގުޅިގެން 

މިއީ ކުރީގެ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ބިމަކަށްވާތީ  ވަކިން މަޝްވާރާ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް
މިބިން ދިނުމާމެދު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން 

 ނެތުމުންނާއި،

ގެ މެމްބަރުން ކައުންސިލް، ޔައުމިއްޔާއަކީ އަސްލު ނޫންކަން އެނގޭނެ މާއްދީ ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި
 2014އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ  3ސޮއިނުކުރާ ޔައުމިއްޔާގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ކަންތައްތަކުގެ އެއްގޮތްނަމަވެސް މިއީ ސޮއި ނުކުރާ  15ވަނަ އަހަރުގެ 
ނެ ޤާނޫނި ހަމައެއްނެތުމުންނާއި ކައުންސިލްގެ ޔައުމިއްޔާއެއްކަމުން މިޔައުމިއްޔާއަކީ އަސްލުކަމަށް ބެލިދާ

ވަނަ  2014ވަނަ ކައުންސިލްގެ  2ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވިލިނގިލީގެ "މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ 
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ "އާއި  3ގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު "ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 15އަހަރުގެ 

ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމެވި  15ވަނަ އަހަރުގެ  2014 ވަނަ ކައުންސިލްގެ 2ވިލިނގިލީ 
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ގައި ތަފާތުތަކެއްހުރި ކަމާއި، ިމމައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް " ކަންތައްތަކުގެ 
ލިބިފައިވާ، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޔައުމިއްޔާއަކީ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ޔައުމިއްޔާއެއްކަމަށް 

އިވީނަމަވެސް، މިޔައުމިއްޔާއަކީ އަސްލުކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ބުނެފަ
 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،

 29ޝަކުވާގައި ބުނާ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަރާތަށް ބިން ދިނުމަށް އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް 
މިކޮމިޝަނަށް އޮޅުވާލައި ދޮގު   ގައި މި ކޮމިޝަނުން އަންގައިފައިވަނިކޮށް 2014ޑިސެންބަރު 

ހުވަދުއަތޮޅު "ގައި  2015ފެބުރުވަރީ  26މަޢުލޫމާތު ދީގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 
" ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  15ވަނަ އަހަރުގެ  2014ވަނަ ކައުންސިލްގެ  2އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ 

 ފޮނުވުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި،

ވަނަ މާއްދާގެ  20ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2/2000ނޫނު ނަންބަރު ޤާ
އާ ޚިލާފަށް މިކޮމިޝަނަށް ދޮގު މަޢޫލޫމާތު ތަކެއްދީ، ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ( ހ)

ތަޙްޤީޤަށް  ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް، ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ
ވަނަ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި) 13/2008ލިބިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( 1)ގެ ( ހ)މާއްދާގެ 
ނޑައަޅާ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-އެންޓި ) 13/2008: ރުން، ޤާނޫނުނަންބަރުމީގެއިތު
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން  3ގެ (ހ)މާއްދާގެ 

 .ނިންމުނެވެތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ  .1
އެއް ) -/1,701,916ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ޖުމުލަ 

ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއަށް  ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް މޯލްޑިވްސް( މިލިއަން ހަތްލައްކަ އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސޯޅަ
ލިބިފައިވަނީ އެ ފައިސާ ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުންކަން އެނގޭއިރު، އެ ނިންމުމަކީ 
ކޮންފަރާތްތަކަކުން ވޯޓުދީގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން 

ން ފަރާތްތަކެއްގެ ޢަމަލުންކަން ކަށަވަރުވެފައެއް ނެތުމުން، އެ ގެއްލުން ދަޢުލަތަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮންކޮ
އަދި މި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކުރިއިރު، އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ދަޢުލަތަށް . ނުވެއެވެ

ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް ކަމެއްގައި ގެއްލުމެއް ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫންކަމަށާއި އެ ގޮތަށް އެ 
މުން ނިންމާފައިވަނީ އެ ފައިސާއަކީ ދޭން ނުޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ބެލެވިގެންކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ނިން

ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 
ން ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ނުވަތަ ދަޢުލަތަށް ގެއްލުމެއްވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަ

 .ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ޓާރމިނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ 
 ރިޓެންޝަން ފައިސާއަކީ ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް އެދުވަސްވަރު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް 
ލިމިޓެޑްގެ ލޯޔަރަކަށް ހުރި ފަރާތުން ލަފާދީފައިވަނިކޮށް، އެ ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ 

ގައި ބާއްވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  2015ޖަނަވަރީ  27ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް 
ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމާފައިވާތީއާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން އެ 

ރި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން މަސައްކަތްކު
ރުފިޔާގެ ( އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސޯޅަ) 1,701,916.00ޖުމުލަ 

ގެއްލުމެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއަށް ލިބިފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 
ލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއަށް ލިބިފައިވަނީ އެ ފައިސާ ދޫނުކޮށް މި ގެއްލުން މޯ

އެ ނިންމުމަކީ ކޮން ފަރާތްތަކަކުން ވޯޓު ދީގެން ، ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުންކަން އެނގޭއިރު
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން ނެތުމާއި، އެއީ 

 .ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކެއްކަން 
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ  .2
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ތުހުމަތާއި ގުޅިގެން، ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ، އަސްލު ލިޔުންތަކެއްކަމުގައި 

އެލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް .ޕީ.ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ޝަކުވާގައި ބުނާ އެމްނުވާތީއާއި އެއްވެސް 
މެނޭޖަރގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި، މި މައްސަލާގައި 

ދީފައިވަނީ ކޮން  ރިޝްވަތުގެގޮތުގައި ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި
އެއްޗެއްކަމާއި އަދި ރިޝްވަތު ދީފައިވަނީ ކޮންފަރާތަކުންކަން ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭނެ 
ކިތާބީ ނުވަތަ ޝަފަހީ ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ޕޯޓް އިކުއިޕްމެންޓް ޕާޓްސް މާކެޓް ސޯސްގެ މުޢާމަލާތުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން 
ނޑަކަށް .ޕީ.އެމް އެސް ޑޮލަރގެ .ޔޫ 60,000.00އެލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަރއަށް ގާތްގަ

ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަމަށާއި، ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަރގެ 
 .ބޭބެގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ފެރީ ބަންނަން ބޭނުންވެގެން  05މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީން  .1
މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފެރީކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފެރީ ނިމިގެން  180ދޯންޏަކީ  02ފުރަތަމަ ބަނދެފައިވާ 

 . ބުނާ މައްސަލަ މީހުންގެ ޖާގައަށް ކަމަށް  146ޙަވާލުކުރިއިރު، ޓްރާންސްޕޯޓުން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
އިން އެ ކުންފުނީގެ ފެރީގެ ( ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް)ކޮންޓްރެކްޓންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އިޢުލާނުކުރުމުން އެ އިއުލާންތަކަށް އެދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން
ސީއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެރީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް، .ސީ.ޓީ.އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެމް

ސީއަށް އެމަރޖެންސީކޮށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި އެކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި .ސީ.ޓީ.އެމް
ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަން ފޮނުވައިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް  03އެކުލަވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް، 

 ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ފެރީ ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީއާއި،

އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެ ފަރާތުން ބަންނަ ދޯނީގެ 
 02ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް  180 އަދަދަކީ ފަސިންޖަރުންގެ

ދޯނި  02ސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ .ސީ.ޓީ.ދޯނީގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ނިންމާފައިނުވާތީ އެމް
ނެ ޢަދަދަކީ ސީން ކަމަށްވާތީއާއި، ދޯނީގެ މީހުން އުފުލޭ.ސީ.ޓީ.ގެނެސް ދޯނީގައި ސީޓްޖަހާފައިވަނީ އެމް

ނޑައަޅާ ޢަދަދަކަށް  ދޯނި ބަނދެ ނިމުމުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބަލާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ކަ
ނޑީގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ ޢަދަދަށް ބަދަލުއައުމަކީ އެކަށިގެންވާ  ވުމުންނާއި، ދޯނީގައި ޖަހާ ގޮ

ފެރީ ބަންނަން  5މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އިން 
މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފެރީކަމަށާއި،  180ދޯންޏަކީ  2ބޭނުންވެގެން ފުރަތަމަ ބަނދެފައިވާ 

މީހުންގެ  146ނަމަވެސް ފެރީ ނިމިގެން ހަވާލުކުރިއިރު ޓްރާންސްޕޯޓުން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 
ށް ފެރީ ބަނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނިކޮ  2ޖާގައަށް ކަމަށާއި، އަދި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން 

ފެރީ ބަނުމަށާއި ކާގޯ ފެރީއެއް ބަނުމަށް ކުރިންވެސް  3ވަނީ އިތުރު  އޯ.އީ.ކުންފުނީގެ ސީ
 .އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ޙަވާލުކޮށްފައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ކަމަކަށް ވާތީއާއި،

ރެވުނު ފަރާތްކަމަށްވާ އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ސީއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކު.ސީ.ޓީ.އެމް
 02ސީން އެ .ސީ.ޓީ.ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމ2015ްއެޕްރީލް  01ކުންފުންޏާ ދެމެދު 

ދޯންޏާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު، ދޯނީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތަށްވާ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ 
ކޮރަޕްޝަންހުއްޓުވުމާއި ) 2/2000ސާގެ ތެރެއިން އުނިކޮށްފައިވާތީ، މިކަމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ފައި

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، ( މަނާކުރުމުގެ ޤާނުނު 
ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު

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

ސީގެ ފެރީ ބަނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނިކޮށް އެމް.ޓީ.ސީ. 02ސީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން .ސީ .ޓީ .އެމް . 2
ފެރީ ބަނުމަށާއި ކާގޯ ފެރީއެއް ބަނުމަށް ކުރިންވެސް އެ މަސައްކަތް  03އޯ ވަނީ އިތުރު .އީ .ސީ 

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު .ޙަވާލުކުރި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރ
އެޑްވާންސް ފައިސާގެ  80%ރީގެ ފެ  04މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީން 

 .ބުނާ މައްސަލަ  ނަމަވެސް ފެރީ ބަނދެފައިނުވާކަމަށް  ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި،

ސީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ .ސީ.ޓީ.މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް
ފެރީ ބަނުމުގެ މަސައްކަތް  02ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެކު އެ ކުންފުނީގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންކުރާނެ 

ފެރީއަކާ ކާގޯ ފެރީއެއް ބަނުމުގެ  03ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، އިތުރު 
 ،އިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއިމަސައްކަތް ހަމަ އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިޢުލާނުކުރުމެއްނެތި، ކުރިންވެސް ފެރީ ބަނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް 
ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދުމަށްފަހު އެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެ  3ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

 ނީ އެ ފަރާތަށް ކަމަށްވާތީއާއި،މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަ

ފަހަރަކު މަތިން  03އިޢުލާނުނުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހޯދާފައިވަނީ ކުރިންވެސް ފެރީދޯނި ހޯދުމަށް 
ސީން ފެރީ ދޯނީގެ .ސީ.ޓީ.އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް އެ އިޢުލާނުތަކަށް އެދެވޭ އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެމް

 ން ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނާތީއާއި،މުޢާމަލާތުކޮށްފައިވާ ތިން ފަރާތާކަ

 50,000.00ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާތީއާއި، ( ފަންސާސް ހާސް) 50,000.00އެ މަސައްކަތުގެ އަގު 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި އިޢުލާނުކުރުމެއްނެތި ތިން ( ފަންސާސް ހާސް )

ސީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް .ސީ.ޓީ.ކުރެވިދާނެކަމަށް އެމް ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މަސައްކަތް
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި،( 2006ނޮވެންބަރު )ގައިޑްލައިން 

ގެ ފެރީ (ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް)މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  .3
ވަނަ އަހަރު ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ  2015އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 

އެޑްވާންސް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު   ދޯނީގެ 06ދޯނި ބަނދެފައިވާއިރު، އެ  06ޙަވާލުކޮށްގެން 
ސީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ .ސީ.ޓީ.މަސައްކަތްވެސް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ކުންފުންޏާ އެމް

ރީ ބަނުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށްވާ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް ޙަވާލުކުރަމުން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ފެ
ގެންގޮސްފައިވަނީ ފެރީގެ މަސައްކަތްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްތަކަށް އުނިކުރަންޖެހޭ 

 އެނގެން ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ުއނިކުރުމަށްފަހުގައި ކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން
( ކޮރަޕްޝަންހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުނު) 2/2000އޮތުމުން މި މައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު 
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( 1)ގެ ( ހ)އްދާގެ ވަނަ މާ 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008 ނަންބަރު
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ   15ރެސްޓޯރެންޓް ނުވަތަ ހޮޓާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކަ

ފަރާތަށް ދީފައިވަނީ އެ ފަރާތުން  ތަޖުރިބާގެ ބައިން ޝަކުވާގައި ބުނާ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ،މާކްސް
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށްވާތީއާއި، އެގޮތުން އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެފޭއަކީ އެ ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ ނަންމަތީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެފޭއެއް 

ޓްރީ ދޫކުރެވިފައިވާ ތާރީޚުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެ ކެފޭގެ މަސްއޫލުވެރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ ރަޖިސް
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުން .ފަރާތަކީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ވ

ފަރާތަކީ  ކަށަވަރުވާން އޮތުމުންނާއި، އެ ކެފޭ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން އުޅޭ
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްކަން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގެ 
ލިޔުންތަކުން ސާބިތުވާން އޮތުމުންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މި ކޮމިޝަނަށް 

މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް އަންގާފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް 
 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައް  .ސަލަ ނިންމީއެވެއެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފެލިދޫގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް . ގައި ވ 2016މާރިޗް 
ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢްލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި 

އި ވަނީ ޓިޕެކްސް ހިމެނޭ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓް ތަކުގައި އެކި ތަންތަނުގަ
ޖަހާފައި ކަމަށާއި އަދި އެ އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައިގަނެ ޓިޕެކްސް ޖަހާފައިވާ ތަންތަނުގައި 
އެންމެންގެ ޙާޟިރުގައި އެތަނުން އޭނާ ލައްވާ ސޮއި ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މީނާ 

ން ޕޮލިސް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަހުން ފެލިދޫ ރައްޔިތެއްގެ ލޯންޗެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެ
ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކު، އިތުރު ދެ ފަރާތެއް ގޮވައިގެން މާލެ ދަތުރެއް ކޮށްފައިވާ 
ކަމަށާއި މި ލޯންޗްގެ ކުލީގެ ފައިސާވެސް ލޯންޗުގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
އިސްވެދެންނެވުނު އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި މީނާ ކަމަށާއި މި މަސައްކަތް 

ވަނީ މީނާއަށް ދީފައިކަމަށް ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ކަމަށާއި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި މިހާރު
ބައެއް މީހުންނަށް އެސްޓިމޭޓް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދީފައިވާ ކަމަށާއި 

 އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރިކަން އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

55 

ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގެ  17މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ސައުންޑާއި ލައިޓްސްގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު 

ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއާއި، ބައްދަލުވުންތަކާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  17
ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވި  ހަރަކާތްތަކުގެ އޯޑިއޯ އެންޑް ވީޑިއޯ ޕްރޮޖެކްޝަންގެ މަސައްކަތާއި،
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ވާކަމާއި، ސާކް ސަމިޓަކީ ހާއްސަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނު
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު 
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއްނޫން ކަމާއި 

ށްގެންދިޔަ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަ
ހުރުމާއި ކެއުމާއި ދަތުރުފަތުރާއި، އެ އިވެންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މިއުޒިކް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ގަތުމަށާއި، 

މޯލްޑިވްސް އަދި ސްކޫލްތަކުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ފީތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް 
އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް 
ތުހުމަތު ކުރެވުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ 

އްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ގައި ވެފައިވާ އެ 2011އޮކްޓޯބަރު  09ހަވާލުކޮށް 
މޯލްޑިވްސް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ދައްކާފައިނުވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން 

ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގެ ސައުންޑާއި ލައިޓްސްގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް  17އެނގޭތީއާއި 
މުގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރު

ހޯދާފައިވާކަން ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ 
( ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި ) 13/2008ތަޙްޤީޤޤުން އެނގެންނެތަތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅު 
އަތޮޅު މަދަރަސާގައި ހެދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލުގެ .ހުޅުމީދުގައި ރޭގަނޑު ބޭއްވުމަށް، ސ

ހެދި ސްޓޭޖުގަޔާއި ގޯތިތެރޭގެ ލައިޓިންގް ޑިޒައިންކޮށް،  އި، ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައިއެތެރޭގަޔާ
ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ  އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ހުރުމާއި ކެއުމާއި 
ތަކަށް ބޭނުންވާ މިއުޒިކް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ގަތުމަށާއި، އަދި އެ އިވެންޓް  ދަތުރުފަތުރާއި،

މަސައްކަތް  ސްކޫލްތަކުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ފީތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ
 .ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ވަނަ ސާކްސަމިޓަށް  17ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް  .1
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައި ތަކެތި އައްޑޫސިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ 

ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސް ފަސްހާސް ސަތޭކަހަ ރުފިޔާ ) 2,135,106.38ކޮންޓެއިނަރއަށް  10
ރުފިޔާ އަރާފައިވަނީ އެ ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ( ށް ލާރިތިރީސްއަ

ށް ވަނަ އަހަރުގެ ސާކް ސަމިޓަށް އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތި އައްޑޫ ސިޓީއަ  2011
ކޮންޓެއިނަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން  10ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންކުރި 

 .މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހުނުކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 2.6
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސާފުކުރުމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހިނގާފައިވުމުންކަމާއި، މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި 
ން އެފެއާޒާއި މުޢާމަލާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާ ދެމެދު ކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ 
 .ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ

އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ހޯދަން އެދިފައިވާ ފައިސާ ނުދީ ލަސްވަމުންދާތީ ފަހުން އެ 
ވަނަ ސާކްސަމިޓަށް  17ދުކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާވެސް ހޯދައިގެންކަމާއި، ފައިސާ ޚަރު

 10ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައި ތަކެތި އައްޑޫސިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރި އެ ކުންފުނީގެ 
ލައްކަ ތިރީސް ދެމިލިއަން އެއް) 2,135,106.38ކޮންޓެއިނަރަށް ޑެމަރޭޖާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި، 

ރުފިޔާ އަރާފައިވީނަމަވެސް، މި މުޢާމަލާތުގައި ދައުލަތުގެ ( ފަސްހާސް ސަތޭކަހަ ރުފިޔާ ތިރީސްއަށް ލާރި
މުވައްޒަފަކު ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ހިންގާފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީ، ޤާނޫނު 

( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ނުގެ ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ   .ކަ

 

ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  2014. މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 1
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް )އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ( އަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ށް ކަމަށްބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ހުޅުވާލި ބީލަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަ 
ފަހަރެއްގެ މަތިން  4މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   2008/13އިޢުލާންކޮށް ކަ
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި، ނިންމުމަށް  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 58 .ންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް ކުރި އިއުލާނާގުޅޭ މައްސަލަސީ ލޭންޑި.ޑީ.އާރު.އެމް
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 ފެނެއެވެ.
ފުނީގެ . އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އެ ކުނ2ް

 ގުޅިގެން ބިޑު އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއެކު އިޢުލާނާ MRDC/IFB/2014/55ނަންބަރު: 
ވަނަ  11އެމް.އާރް.ޑީ.ސީން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ސްޕެޝަލް ކޮންޑިޝަން އޮފް ދަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ 

އް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި ސަޕްލައިކުރާ ނަންބަރުގައި މުދާ ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެ
މުދަލަށް ފައިސާ ދައްކާނީ ގަންނަ ފަރާތަށް މުދާ ލިބުމަށްފަހު ސަޕްލައިކުރި މުދަލުގެ އަގު އެއްކޮށް ކަމަށް 

)ހަތް  7,494,200.00އަށްވާ  %50ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 
 ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެ މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ

 ކުންފުންޏަށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެން އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު
 ގެނެސްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، 
ގައި އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ  2015ނަވަރީ ޖަ 29މަސްފަހުން  4އެގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިތާ 

ބޯޑު ރިޒޮލިޔުޝަނުން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަންނަ ޖުމްލަ އަގުގެ    MRDC/R/2015/02ނަންބަރު:
)ހަތް މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ  7,494,200.00އަށްވާ  50%

ށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ދެއްކުމަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ބިޑް އެވޯޑް ކޮ
 އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާކަމާއި،

ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ނަން މައްޗަށް ބަދަލުކުރީ 
ލަފާ ހޯދައިގެންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ފަރާތެއްގެ ސަރވޭ ރިޕޯޓަކަށް ބަލައި އެފަރާތުގެ 

 ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު،
އެމް.އާރް.ޑީ.ސީއަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއެކު 

މަންޓަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާ އެއްގޮތަށް އަދި އެމް.އާރް.ޑީސީގެ ރިކުއަރ
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ފެތޭ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް އެ ކުންފުންޏަށް  ސަޕްލައިކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، އެ އެއްބަސްވުން 
ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމާއި މީގެ އިތުރަށް، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ 

)ހަތް މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ އާއި  7,494,200.00
ނޑޭގޮތަށް ދީފައިވާ މުދަލަށްވާ އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ ތެރެއިން  )އެއްލައްކަ  161,829.95ކެ

ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ނަވާވީސް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ފަހެއް( ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ 
)ހަތް މިލިއަން ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަހާސް ނަވާވީސް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ފަހެއް(  .957,656,029

 ،ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އާރް.ޑީ.ސީން ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
ނޑައެޅިގެން ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދައިދޭންކަން  މި މައްސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ކަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ސާބިތުކުރެވޭ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު:  4

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25
 އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.  

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި ދައުލަތުގެ  .1
މުދަލާއި ފައިސާއަށް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް 

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފޮރެންސިކް ބަލާ އެކަން 
 ތަޙުޤީޤް ހިންގާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ތަޙްޤީޤްގެ ބޭނުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއިން އެހެން ފާމްތަކެއް  .2
ހަޔަރކޮށްފައިވާ ކަމާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއިން ހަޔަރކުރާ ފާމްތަކަށް ފައިސާ 

ކުންފުންޏެއްގެ ތެލުގެ މައްސަލާގައި، އެކަންތައް އޮޑިޓް ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރުން 
ޙަވާލުކުރި ފޮރެންސިކް ތަޙުޤީޤް ހިންގާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއަކަށް އެކިފަހަރު މަތިން 

އިދާރާތަކުން )ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި  އެކި
ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރި  (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

އަދި މިހާތަނަށް އޭގެ  ކަމުގެ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމެންޓްސް ނެތި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 
އް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ބަޔަކަށް ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް އެއްވެސް ނަތީޖާއެ

59 
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ފަރމްއަކުން  ދެއްކުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމާއި އެ ފަރމް އާއި އިތުރު ދެ
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް އިންވޮއިސް 

 ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ އިންވޮއިސްތަކުގައި މަސައްކަތުގެ ކުޑަ ތަފްޞީލެއް  .3

އާއި ޓިކެޓް އަދި ޓްރެވެލްއަށް ދިޔަ ޚަރަދު ހޯދުމަށް  އެފަރާތްތަކުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ، ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް
އެދިފައިވާއިރު، އެކަންކަމާ ގުޅޭ ސަޕޯރޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓް އިންވޮއިސްއާއެކު ފޮނުވާފައިނުވާ ކަމާއި 

 ސަޕޯޓިން ޑޮކިއުމަންޓްނެތި އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވެއެވެ.
ޓް ވައުޗަރ ހެދިއިރު އެއީ ކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ޕޭމަން .4

މަސައްކަތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށްފައިނުވާކަމާއި ގްރާންޓް ތޯންޓަންއާއި 
އެހެން ފާރމްތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާ އަކީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާކަމެއް ނުވަތަ 

 ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވެއެވެ. ނޫންކަމެއް ތަޙްޤީޤަށް 
ފާމްތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ނުކުރާ މަސައްކަތަކަށް ކަމަށް މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި  .5

ބުނެފައިވީނަމަވެސް ޝަކުވާގައި ބުނާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއާއި ދިވެހި ސަރުކާރާދެމެދު ވެފައިވާ 
ޤީޤް ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައިގެ ޑްރާފްޓް ހަ ރިޕޯޓް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، ތަޙް 2.4އެއްބަސްވުމުގެ 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ގްރާންޓް ތޯންޓަންއިން ކުރަމުން 
ނޑު ދިވެހި ސަރުކާރާ  66ދިޔަ ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތައް ރައްކާކޮށްފައިވާ  ކަރުދާސް ފޮށިގަ

 އިވާކަން ފާހަގަވެއެވެ.ހަވާލުކޮށްފަ
ފާމްތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކުގައި  .6

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ޔަގީންކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް 
ކޮށްފައިވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުކުރާ މަސައްކަތަކަށް ދޫ

  .ދީގެން މަސައްކަތެއް ކުރުވުމުގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 އެނގެނެތްކަން ފާހަގަވެއެވެ.
ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްނެތި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވީނަމަވެސް، ފައިސާ ދީފައިވަނީ ނުކުރާ  .7

މަސައްކަތަކަށްކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ޔަގީންނުވާތީއާއި ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުކުރާ 
ކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންނެތްކަމާއި ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައް

އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެންގުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، ފައިސާ ދޫކުރުމަށް

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުންނާއި ވައުޗަރު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުންނާއި ފައިސާ 
ހަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިން މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ވަރުގެ 

ދި އެ ޢަމަލުން އެ މުވައްޒަފުންގެ ޖިނާޢީ ނިޔަތް ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީ އާއި އަ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.ތަޙް

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި ދައުލަތުގެ  .1
ފައިސާއަށް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް މުދަލާއި 

ބަލާ އެކަން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފޮރެންސިކް 
 .ތަޙުޤީޤް ހިންގާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ

އެ ތަޙްޤީޤްގެ ބޭނުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއިން އެހެން ފާމްތަކެއް  .2

ހިންގާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއަކާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ފޮރެންސިކް ތަޙުޤީޤް 
އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ފަހާގަކުރެވޭ ކަންކަމާއި، އެއްބަސްވުމަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް  20.3ސަބަބުން ސެޓްލްމަންޓާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުން 
 .ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

60 
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ހަޔަރކޮށްފައިވާ ކަމާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއިން ހަޔަރކުރާ ފާމްތަކަށް ފައިސާ 
ދެ ފަރމްއަކުން ދެއްކުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމާއި އެ ފަރމް އާއި އިތުރު 

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް އިންވޮއިސް 
 ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ އިންވޮއިސްތަކުގައި މަސައްކަތުގެ ކުޑަ ތަފްޞީލެއް  .3
ން އާއި ޓިކެޓް އަދި ޓްރެވެލްއަށް ދިޔަ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކުގެ އެކޮމަޑޭޝަ، ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް

އެދިފައިވާއިރު، އެކަންކަމާ ގުޅޭ ސަޕޯރޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓް އިންވޮއިސްއާއެކު ފޮނުވާފައިނުވާ ކަމާއި 
 ސަޕޯޓިން ޑޮކިއުމަންޓްނެތި އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވެއެވެ.

ންޓް ވައުޗަރ ހެދިއިރު އެއީ ކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ޕޭމަ .4
މަސައްކަތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށްފައިނުވާކަމާއި ގްރާންޓް ތޯންޓަންއާއި 
އެހެން ފާރމްތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާ އަކީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާކަމެއް ނުވަތަ 

 ށް ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.ނޫންކަމެއް ތަޙްޤީޤަ
ފާމްތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ނުކުރާ މަސައްކަތަކަށް ކަމަށް މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި  .5

ބުނެފައިވީނަމަވެސް ޝަކުވާގައި ބުނާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއާއި ދިވެހި ސަރުކާރާދެމެދު ވެފައިވާ 
ޙްޤީޤް ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައިގެ ޑްރާފްޓް ހަ ރިޕޯޓް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، ތަ 2.4އެއްބަސްވުމުގެ 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ގްރާންޓް ތޯންޓަންއިން ކުރަމުން 
ނޑު ދިވެހި ސަރުކާރާ  66ދިޔަ ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތައް ރައްކާކޮށްފައިވާ  ކަރުދާސް ފޮށިގަ

 ފައިވާކަން ފާހަގަވެއެވެ.ހަވާލުކޮށް 
ފާމްތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކުގައި  .6

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ޔަގީންކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް 
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ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން  ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުކުރާ މަސައްކަތަކަށް
 އެނގެނެތްކަން ފާހަގަވެއެވެ.

ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްނެތި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވީނަމަވެސް، ފައިސާ ދީފައިވަނީ ނުކުރާ  .7
މަސައްކަތަކަށްކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ޔަގީންނުވާތީއާއި ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުކުރާ 

އްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންނެތްކަމާއި ހުށަހަޅާފައިވާ މަސަ
އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 

ށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެންގުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، ފައިސާ ދޫކުރުމަ
ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުންނާއި ވައުޗަރު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުންނާއި ފައިސާ 
ހަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިން މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ވަރުގެ 

އަދި އެ ޢަމަލުން އެ މުވައްޒަފުންގެ ޖިނާޢީ ނިޔަތް  ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީ އާއި
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެ  އް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

a.  :ުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25

 އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި ދައުލަތުގެ  .1
މުދަލާއި ފައިސާއަށް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް 

އިނަލްއަޤްވާމީ ފޮރެންސިކް ބަލާ އެކަން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ބަ

ންގޭޖްމަންޓްގެ މޯލްޑިވްސް އެސެޓް ޓްރޭސިންގ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީޕެޓްރިއޭޝަން އެ
ފާރމްއަކާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލެޓަރތަކުގެ  02ނަމުގައި ބޭރުގެ 

ދަށުން އެފަރާތްތަކަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ 
 ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ.

61 
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 ތަޙުޤީޤް ހިންގާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ތަޙްޤީޤްގެ ބޭނުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއިން އެހެން ފާމްތަކެއް  .2
ޔަރކުރާ ފާމްތަކަށް ފައިސާ ހަޔަރކޮށްފައިވާ ކަމާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއިން ހަ

ދެއްކުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމާއި އެ ފަރމް އާއި އިތުރު ދެ ފަރމްއަކުން 
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް އިންވޮއިސް 

 ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
ހަޅާ އިންވޮއިސްތަކުގައި މަސައްކަތުގެ ކުޑަ ތަފްޞީލެއް މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް ހުށަ .3

އެފަރާތްތަކުގެ އެކޮމަޑޭޝަން އާއި ޓިކެޓް އަދި ޓްރެވެލްއަށް ދިޔަ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ، ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް
އެދިފައިވާއިރު، އެކަންކަމާ ގުޅޭ ސަޕޯރޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓް އިންވޮއިސްއާއެކު ފޮނުވާފައިނުވާ ކަމާއި 

  ޑޮކިއުމަންޓްނެތި އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވެއެވެ.ސަޕޯޓިން
އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހެދިއިރު އެއީ ކޮށްފައިވާ  .4

މަސައްކަތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށްފައިނުވާކަމާއި ގްރާންޓް ތޯންޓަންއާއި 
ފާރމްތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާ އަކީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާކަމެއް ނުވަތަ އެހެން 

 ނޫންކަމެއް ތަޙްޤީޤަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.
ފާމްތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ނުކުރާ މަސައްކަތަކަށް ކަމަށް މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި  .5

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރމްއާއި ދިވެހި ސަރުކާރާދެމެދު ވެފައިވާ  ބުނެފައިވީނަމަވެސް ޝަކުވާގައި ބުނާ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައިގެ ޑްރާފްޓް ހަ ރިޕޯޓް  2.4އެއްބަސްވުމުގެ 

ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ގްރާންޓް ތޯންޓަންއިން ކުރަމު
ނޑު ދިވެހި ސަރުކާރާ  66ދިޔަ ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތައް ރައްކާކޮށްފައިވާ  ކަރުދާސް ފޮށިގަ

 ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަވެއެވެ.
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ފާމްތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކުގައި  .6
ށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ޔަގީންކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކީ ކޮ

ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުކުރާ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން 
 އެނގެނެތްކަން ފާހަގަވެއެވެ.

ރާ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްނެތި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވީނަމަވެސް، ފައިސާ ދީފައިވަނީ ނުކު .7
މަސައްކަތަކަށްކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ޔަގީންނުވާތީއާއި ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުކުރާ 
މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންނެތްކަމާއި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 
އެންގުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުންނާއި ވައުޗަރު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުންނާއި ފައިސާ 

ންގެ އެ ޢަމަލަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ވަރުގެ ހަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިން މުވައްޒަފު
ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީ އާއި އަދި އެ ޢަމަލުން އެ މުވައްޒަފުންގެ ޖިނާޢީ ނިޔަތް 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮމި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު-)އެންޓި  13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު:  .1

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25
 އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

އެލާ، .މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރިކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،ތމި މައްސަލަ 
މާދިއްގަރުފަޅުގެ ސެޓްލްމެންޓް .ވާވެއްދިފަޅު އަދި ކ.ބޮލިދުއްފަރު ފަރު، ކ.މާނެންފުށި، ކ.ގަޒީރާ، ރ.ގދ

. ބޮލިދުއްފަރު އަދި ކ. މާދިއްގަރު ފަޅު، ކ. މާނެންފުށި، ކ. ގަޒީރާ، ރ. އެލާ، ގދ. ތ
ގައި ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅިގެން  2015ފެބުރުވަރީ  05ވާވެއްދި ފަޅުތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް 

62 
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ނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެގްރީމަންޓްތަކާއި އެމެންޑެޑް އެންޑް ރީސްޓޭޓެޑް އެގްރީމަންޓުތައް ހަދާފައިވަ
ގަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  SC-A/26/2013 ނަންބަރު

ބަދަލު ދޭންޖެހުމާ ގުޅިގެން ކަމާއި، އަދި މި ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާތީ 
 ،ށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބުނެފައިވާކަމާއިދައުލަތުން ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭންޖެހިދާނެތީ ކަމަ

މާދިއްގަރުފަޅާ .ވާވެއްދިފަޅު އަދި ކ.ބޮލިދުއްފަރު ފަރު، ކ.މާނެންފުށި، ކ.ގަޒީރާ، ރ.އެލާ، ގދ.ތ
ގުޅިގެން ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމަންޓް ހަދާފައިވާ ކަމާއި ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމަންޓްތައް ހަދާފައިވަނީ 

ދެންނެވުނު ފަރާތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭންޖެހިދާނެތީކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން ދައުލަތުން މަތީގައި 
 ،އެނގޭކަމާއި

ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމަންޓްތައް އަދި އެމެންޑެޑް އެންޑް ރީސްޓޭޓެޑް އެގްރީމަންޓުތައް ހެދުމުގެ ކުރިން 
ބާއްވާފައިވާކަމާއި އެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އަމިއްލަ ފަރާތާއިއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް

ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންވެސް ބައިވެރިވެފައިވާކަން މި 
 ،ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭކަމާއި

ގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްތައްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމު 
އެންޑް ޓްރެޜަރީ މެދެވެރިވެގެން ނިންމަންޖެހޭ ފައިސާ މުޢާމަލާތްތައް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޓޫރިޒަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާތީ އާއި އަމިއްލަ 

 ވިލާގެ ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓީޖީއެސްޓީ އާއި ފަރާތަށް ދައުލަތުން ދޭންޖެހުނު ބަދަލު
ބެޑް ޓެކްސްއިން ސެޓްއޮފް ކޮށްދީފައިވަނީ ދަޢުލަތުން އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް 
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ބިލް ފޮނުވައިގެންކަން މި 

 ،ލައިގެ ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީއާއި މައްސަ
ވާވެއްދިފަޅު އަދި .ބޮލިދުއްފަރު ފަރު، ކ.މާނެންފުށި، ކ.ގަޒީރާ، ރ.އެލާ، ގދ.ތ .1

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމެންޑެޑް އެންޑް ރީސްޓޭޓް  2013ޑިސެންބަރު  12
ތައް ބާތިލްކުރި ސަބަބުކަމަށް ޓަރމިނޭޝަން ނޯޓިސްއިން އަންގާފައިވާ އެގްރީމަންޓް

ސަބަބުތަކަކީ، އެ އެގްރިމެންޓުތައް ބާތިލުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 SC-A/02/2018ޤަޟިއްޔާއާއި  SC-A/01/2018ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޤަޟިއްޔާއާއި،  SC-A/04/2018ޤަޟިއްޔާއާއި،  SC-A/03/2018ޤަޟިއްޔާއާއި، 
2018/SC-A/05  ެޤަޟިއްޔާއިން ހުކުމްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ބަޔާންކުރެވުނު ރަށްތަކުގ

ލީސް އެގްރިމެންޓުތަކާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ބެލިބެލުމުން ވަރަށްގިނަ ނުބައްދަލު 
 ނާ މައްސަލަ.ފައިދާތަކެއް އެރަށްތައް ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މާދިއްގަރުފަޅާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްތައް ހަދާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ .ކ
 މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުކަން

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  .ނިންމީއެވެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޅ.އަތޮޅުގެ 
ރަށްތަކުގެ ފަންޑުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށް އެކަމާގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ލަފައެއް ކޮންމެ ރަށަކަށް 

 ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރި ލޯން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ދީފައިވާތީއާއި، ޅ.އަތޮޅު ފަންޑުން އެކިއެކި
-ފައިސާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އިތުރަށް ލޯން ދޫ ނުކުރުމަށް މި އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، ޅ.އަތޮޅު ފަންޑުން ލޯން ދޫކުރި 
ތެރެއިން އަނބުރާ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގައި ފަރާތްތަކުގެ 

އެކި އެކި ގޮންޖެހުން ހުރި ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފަށާފައިވާކަން 
އިން އެނގޭތީއާއި، އިތުރަށް އެ ލޯނުން ފައިސާ ދޫނުކުރާކަމަށް ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

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

ނޑައަޅައި  މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޅ.އަތޮޅު "ޅ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފަންޑް" އިން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލް 
މެމްބަރުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި، ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަން ނިސްބަތްވާ ސީޔާސީ 
ޕާޓީގެ މީހުންނާއި، ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް ހަދިޔާދީ ހަދާ މީހުންނަށް ލޯންދޫކުރުމުގައި 

ށާއި، ލޯނު ދޫކުރުމުގައ ފަންޑު ހިންގުމަށް ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އިސްކަންދޭކަމަ
އަމަލު ކުރާކަމަށާއި، ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުމުގައި ވަރަށްބޮޑެތި 
މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފެންނަކަމަށާއި، ފޯމްތައް އިވޭލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލް 

މްބަރުންކަމަށާއި، ލޯނު ދިނުމުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު މެ
އިސްކުރާކަމަށް ފެންނަކަމަށާއި، ފަންޑުން އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތައް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ 
ދައްކަމުންދަނީ މަދު ފަރާތްތަކަކުން ކަމަށާއި، ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ 

ގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ލޯނުނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހޯދުމަށް އެކަށީ 
ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންވެސް 
ހިމެނޭތީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ލިބެންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފުރިހަމަޔަށް 

 .ނާ މައްސަލަނުލިބޭކަމަށް ބު
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 2014މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެސް.ޓީ.އޯގެ  .1
ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މާރކެޓިން އެންޑް ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ މާކެޓިންގ އެންޑް  2014ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ،
މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  26ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހިމެނޭ ޑޮނޭޝަން އެންޑް ޗެރިޓީ އާއި ސޭލްސް ޕްރޮމޯޝަން އަދި ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް 
ބައްތިރީސް މިލިއަން ) 32,900,871.00ރެސްޕޯންސިބިލިޓީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 

 803,024.00ނުވަސަތޭކަހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއްރުފިޔާ( ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 
ވަނަ އަހަރު މާރކެޓިން  2014އްކަ ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ސައްވީސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ )އަށްލަ

ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު،  އެންޑް ޕްރޮމޯޝަންގެ ޚަރަދުތަކަށް ކަ
ހި" ލޯންޗްކުރެވި އޭގެ ވަނަ އަހަރަކީ އެސް.ޓީ.އޯގެ އަމިއްލަ ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި "ނޫފަ  2014

)ތިންލައްކަ ހަތަރުހާސް  304,005.02ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތްތަކެއް ގޮތުން މާރކެޓިން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 
ފަސްރުފިޔާ ދެލާރި( އާއި، "ނޫފަހި" ބްރޭންޑް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ހަދާފައިވާ 

)ފަސްމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ދިހަހާސް  5,710,202.43 ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ޖުމުލަ އަގު އަހަރަކަށް
ނޫފަހި"  STOދުއިސައްތަ ދެރުފިޔާ ސާޅީސްތިންލާރި( ޚަރަދުވާނެކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، "

ބްރޭންޑަކީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ 
 "ނޫފަހި" ބްރޭންޑް  އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށްވާތީއާއި އެސް.ޓީ.އޯ އިން

" އާއި "އެމް.ބީ.ސީ" ކަމަށްވެފައި މިއިންކޮންމެ ޗެނަލްއަކަށް 13ޚަރަދެއް ކުރާ ޗެނަލްއަކީ "ޗެނަލް 
އަހަރަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނައިން ޚަރަދުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި "ނޫފަހި" ބްރޭންޑް 

)ތިން މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ(  3,715,000.00މަށް ޖުމުލަ ޕްރޮމޯޓްކުރު
ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ޚަރަދު އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް 

 ،ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއި
ގެ ނިޔަލަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން  2014އިން ފެށިގެން އޮކްޓޫބަރު  2013ޑިސެމްބަރ  30 .2

ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި ފަސްޓް ޑިވިޝަން އަދި ސެކަންޑް ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކަށް ޖުމުލަ 
ސް.ޓީ.އޯ އިން ރުފިޔާ( ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީ އެ)ފަސްމިލިއަން ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހާސް 5,680,000.00

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ރކޮށްފައިވާ ފަސްޓް ޑިވިޝަން އަދި ސެކަންޑް ޑިވިޝަންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޕޮންސަ
އެފް.އޭ.އެމްގެ ކޮންގްރެސްގައި ވޯޓް ލެވޭނެ ޓީމުތަކެއް ހިމެނިފައިވާތީ  އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެޓީމުތައް 

ފަރާތް، އޭރު  ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވަނީ އޭރު އެސް.ޓީ.އޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި
ބާއްވަން އުޅުނު އެފް.އޭ.އެމްގެ ކޮންގްރެސްއަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް 
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެ ދުވަސްވަރު އެ ކޮންގްރެސް ބޭއްވިފައިނުވާތީއާއި އެ ޚަރަދުތަކަކީ ސީދާ 

ތު ކުރެވޭނެ ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް އެކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަން ސާބި
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2000/2ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-)އެންޓި 2008/13

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

ވަނަ  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި 13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މަސައްކަތަށް  .1
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ލިޔުން މިހާރު ފެންނަން ނެތްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ރަކްޝަން ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި، ގޯލް ކޮންސްޓް 
ސަރވިސަސް އިން މި މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީޚު ޔަޤީންކުރެވެން ނެތްހިނދު އެ ފަރާތަކީ، މަސައްކަތަށް 
ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވެފައި، ގޯލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސަރވިސަސް އިން 

 އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް( )ތިންލައްކަ ފަންސާސް 358,850.00ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުކަމަށްވާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް، ހުރަވީބިލްޑިންގއަށް 
ބަދަލުކުރުމުގެގޮތުން އެބިލްޑިންގގެ ފަސްޓްފްލޯގެ ހުޅަނގުބަޔާއި، ގްރައުންޑްފްލޯގެ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އިރުމަތީބައި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޯލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
ހަވާލުކުރި އެގްރިމަންޓުގައި، މޮބައިލް އޮފީސް ޕާޓިޝަނެއް ޖަހަން 
އެއްބަސްވެފައިވީނަމަވެސް، އެއޮފީހުގެ ފަސްޓް ފްލޯގައި ޖަހާފައިވަނީ ފިލަޔާއި، ލަކުޑިފަތީގެ 

ގެ ޕާޓިޝަނެއް ކަމަށާއި، އެފިލާތަކަކީ ގުރައިދޫ ޚައްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު 
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ނޑައަޅާފައިވާ އަގުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ކުޑަ  ރުފިޔާ އަކީ އެ މަސައްކަތަށް އެ މިނިސްޓްރީން ކަ
ނޑައެޅި ޢަދަދު ގޯލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ނަމަވެސް ބަދަލެއްނެތި އެ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރިން ކަ

ސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެފަރާތާއި ބިޑް ކޮމިޓީ ނުވަތަ ސަރވިސަސް އިން ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހި
މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކާ ޚާއްޞަ ގުޅުމެއް އޮންނަތޯ ބެލިބެލުމުން، އެފަދަ ގުޅުމެއް އޮތްކަން 
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި 

  މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ.ލިބިފައިނުވާތީ

 75މުވައްޒަފުން ގެނެސްފައިވާ ބާ ޕާޓިޝަނެއް ކަމަށާއި، މޮބައިލް ޕާޓިޝަނެއް ޖެހުމަށް 
ހާހަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ދާއިރު، ލަކުޑިފަތިންނާއި، ފިލާ ބޭނުންކޮށްގެން ޖަހާފައިވާ 

ހާސް ރުފިޔާވެސް ޚަރަދުނުވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު މޮބައިލް  20ޕާޓިޝަނަށް 
ޓުން އެމަސައްކަތަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަަސއްކަތް ޕާޓިޝަނުގެ ރޭ

 .ކުރުވާފައިވަނީ، އެމިނިސްޓްރީގެ އަޙްމަދު ޤާސިމް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި 
ކޯޕަރޭޝަންއިން )އެމް.އާރު.ޑީ.ސީއިން( މާލޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ގައު އުފުލުން ފަދަ ރޯޑްޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު، ޝަކުވާގައި ބުނާ  2016އިން  2014، މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި
ގައު އުފުލުމުގެ ފަރާތުގެ އަތުން ލޮރީ އާއި ފޯކްލިފްޓް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ، އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގައި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ވެހިކަލްތަކުގެތެރެއިން އެއް ވެހިކަލް ހަލާކުވެގެން އެ ވެހިކަލް 
ނުހެދިގެންކަމަށާއި، ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުން 

 ނާއި މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި،ނުވާފަހަރުތަކުގައިކަން ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުން ގައު އުފުލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެހިކަލް ހޯދުމަށް ކުރި 
މަސައްކަތުން އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް އިތުރު ވެހިކަލްއެއް ލިބިފައިނުވާކަން އެނގޭތީއާއި، 

)ދޭއް(  02ޔަށް ހިފާފައިވީނަމަވެސް، އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މުވައްޒަފުން އެއްފަރާތެއްގެ އަތުން ވެހިކަލް ކުއް
ފަރާތެއްގެ އަތުން އަގު ހޯދާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި، މި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެފަރާތުން 

)ދޭއް( ޓަނުންފެށިގެން މަތީގެ ލޮރީތައްކަމަށްވާއިރު، ގައު އުފުލުމުގެ  02ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ 
)ތިނެއް( އަހަރުތެރޭގައި  03ލޮރީ އަދި ފޯކްލިފްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެފަރާތުން  މަސައްކަތްތަކަށް 

މޯލްޑިވްސް ރޯޑްޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން )އެމް.އާރު.ޑީ.ސީއިން( މާލޭގެ އެކި 
އިން  2014، ތަންތަނަށް ގައު އުފުލުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި

)ތިނެއް(  03ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު، އެއްވެސް އިޢުލާނެއްކުރުމަކާއި ނުލައި އަދި  2016
ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކާއި ނުލައި، އެއްފަރާތެއްގެ އަތުން ލޮރީ އާއި ފޯކްލިފްޓް 
ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ، އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މުވައްޒަފުންނާއި އިސްވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

 .ބޭނުންކޮށްގެން، އެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދަދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކީ ބޮޑު އަގުތަކެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި،

މި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިނުވަނީ ގައު އުފުލުމުގެ މަސައްކަތަކީ ޕްލޭންކޮށްގެން 
ށްނުވާތީއާއި، ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީއާއި، ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތަ

ހިފާފައިވަނީ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުން ނުވާ ފަހަރުތަކުގައިކަމަށްވާތީއާއި، މި 
 25,000.00)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތަށް  03މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިނުވަނީ، 

)ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނައިން ޙަރަދުކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ވަކިވަކި ޕީއޯތަކަށް 
)ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާ އަރަފައިނުވާތީކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި  25,000.00

ޔަށް ދޫކުރި ފަރާތާއި އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި، މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ވެހިކަލް ކުއް
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު އާޢިލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 

މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް  ،ލިޔުންތަކުންނާއި، މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި
މި މައްސަލަ  ކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ލިބިފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީއާއި،ބެލިބެލުމުގައި ވަ

ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު މޯލްޑިވްސް ރޯޑްޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ،ބެލިބެލުމުގައި
ރެވޭނެވަރުގެ ހެކި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދަދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކު، ބޭނުންކޮށްގެން
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލިބިފައިނުވާތީ،

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

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު:  .2
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25

 ންގުމަށް ނިންމުނެވެ.އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ
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"ޖަޕަނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް"  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު
އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން  2017

ރިމަތިލެވިދާނެކަމަށް ކެޓެގަރީއަކުން ކު  03އިޢުލާނުގައި އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ބައިން  ޢާންމުކުރި
މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ  ،ބައިން ކޮލިފައިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްކަމަށްވާ 03އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އިލެކްޓްރިކް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިންގ ގެ 
އި އާކިޓެކްޗަރގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތް ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ

ކޮލިފައިކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގޭނީ އެ ފާރަތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު 
އެ ލިޔުންތައް މިހާރުވަނި ޖަޕާނު ސަރުކާރަށް  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ލިބިގެންކަމަށްވާއިރު

ނުވާފައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮ
 ،ގައި މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު ސިޓީގައި  2016އޮގަސްޓު  30ފޮރިން އެފެއާޒް އިން 

 ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ،ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ކުދިން ހޮވުމަށްފަހު
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް(  4މާސްޓާރސް ޑިގްރީ އަދި  1އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ )

ވަނަ  2017ނަންތައް އެ މިނިސްޓްރީއިން ޖަޕާން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން 
މާސްޓާރސް( ކުރިއަށް ގެންދާ  1ކަނި ރިސާރޗް )އަހަރު ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެ

ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްކަމަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން އެމިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް 
މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އިޢުލާނުކުރި ޖަޕާނު ސަރުކާރުންދޭ 
)އަންގާރަ( ދުވަހު ކަމަށާއި،  2016ޖޫން  14ސްކްލަރޝިޕްތަކަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ 

 )އާދީއްތަ( ދުވަހު ކަމަށާއި، އެޕްލިކޭޝަން  2016ޖޫން  19މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނީ 
ހުށަހަޅާއިރު އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ 
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު 
ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯއާއި ސްކޫލުގެ ރެކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އާއި 

 އެގްޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިހުރިހާ ތަކެތި ހަމަކުރުމަށްފަހު މެޑިކަލް
ދުވަސް ކަމަށާއި، އޯލެވެލްގައި ރާއްޖޭގެ  2އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 

 9ވަނަ ލިބި އަދި އޭލެވެލްގައި ރާއްޖޭގެ ޓޮޕްޓެން ގައި ހިމެނި  1ޓޮޕްޓެންގައި ހިމެނި 
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ސްކޫލުގެ ރެކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ އެޓެސްޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ވަނަ 

އެ ސްލޮޓް ލިބިފައިވާ ، ބުނެ އޭނާގެ އެޕްލިކޭޝަން ޑިސްކޮލިފައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
ފަރާތަކީ އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށްވުރެ ތަޢުލީމީ ނަތީޖާ ދަށް ފަރާތަކަށް ވުމާއެކު 

 އްޤުވާ ފަރާތަށް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.މިސްކޮލަރޝިޕް ޙަ

67 

މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެސް.ޓީ.އޯއަށް ގެނައި ގޮދަންފުށް 
މަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި މުއްދަތު  6ޝިޕްމަންޓްތަކެއްގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، 

)އެއް މިލިއަން  1,139,393.21ށްވާ ހަމަވާ ބަސްތާތަކެއް ފޮނުވާފައި ހުރި ނަމަވެސް، އެތަކެތީގެ ޑެމޭޖަ

ކުރިން ގެނައި ގޮދަންފުށް  ދުވަސް މަސް 02ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނަށް މީގެ 
އްޓީގައި ފުނަދޫއަށް ގެންގޮސްގެން ޝިޕްމެންޓެއް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އެސް.ޓީ.އޯގެ ކޮޅުވެ

 .ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ހާސް ރުފިޔާ އެކާވީސް ލާރި(ގެ ބަދަލު މިހާރު 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި  2008/13އެސް.ޓީ.އޯއަށް ލިބިފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 25
ނޑައަޅައި  މީއެވެ.މައްސަލަ ނިން ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

.ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ ވަނަ އަހަރު ގދ 2013 ،މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު
 10ހޯދާފައިވަނީ  ،ފޫޓުގެ ވީ.ޖީ.އޭ ކޭބަލެއް ނޫންކަމާއި 50އަހަރީ ޖަލްސާއަށް ހޯދާފައިވަނީ  އިދާރާއިން
އެ ކޭބަލް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  ،ފޫޓު(ގެ ވީ.ޖީ.އޭ ކޭބަލްއެއް ކަމާއި 32.8މީޓަރު )

މި ކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ކޭބަލް  ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ،އެ ކޭބަލް ގަތުމުގައި ،ފެނިވާފައިވާތީއާއި

މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން މުދަލަށް އޯޑަރުކޮށްފައިވާކަން  ،ޕްރޮސީޖާރއާ ޚިލާފަށް
އެ އިދާރާގެ  ،އެނގެންއޮތް ނަމަވެސް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ އިން ވީ.ޖީ.އޭ ކޭބަލެއް ގަތުމުގައި

އެނޫންވެސް މުވައްޒަފަކު މަކަރު ހަދައިގެން ކޯޓޭޝަނެއް  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި އެ އިދާރާގެ
މި ކަމުގައި ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ  ،ހަދާފައިވާކަން ސާބީތުވާ ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި

އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އެ އިދާރާގެ އެނޫންވެސް މުވައްޒަފަކު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީހިންގާފައިވާ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅަ މި  ،އިފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މީއެވެ.މައްސަލަ ނިން

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންކުރުމަށް ގަތް  2013ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާގެ  އެ ،ކޭބަލް ގަނެފައިވަނީ އެ ،ފޫޓުގެ ވީ.ޖީ.އޭ ކޭބަލް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި 50

ޓޭޝަނެއް ހަދައިގެން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މަކަރު ހަދާފައިވާ ކޯ
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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