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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުރި އިޢުލާނުތައް ޖަނަވަރީމަހުގެ ތެރޭގައި  2018ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް 
އެ  ،އަލުން އިޢުލާނުކުރިއިރު މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބައެއް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ ،ބާޠިލުކޮށް

އެ  ،އިޢުލާނުތައް ބާޠިލުކުރީ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި
 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވަނީ ސްކޫލުގެ ޤުރްއާން ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ފަހުން ކުރި

 ،މީހުން ކަމަށްވާތީ 2މީހުންނަކީ ތަޢުލީމީގޮތުން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ  2މި  ،މީހުންނަކަމާއި 2
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި  ،މީހުންނަށް އެއްވަރަށް ކަމަށާއި  2ތަޢުލީމުގެ ބައިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ 

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާތާ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ބައިން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ދާއިރާއާގުޅޭ 
ކަމުގައިވީނަމަވެސް އިންޓަވިއުއާއި ޕްރެކްޓިކަލްސްއިން މަތިން ޕޮއިންޓް  އަހަރު ވި މުވައްޒަފަށް 2

ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2018ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަށް ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް 
އިޢުލާނުތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ފަހުކޮޅު ކުރި 

 ،ކުރުމަށްފަހު މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ބުނެ  އެ އިޢުލާނުތައް ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
  ހޯދުމަށް  އަދި އެ ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވާލައި އަލުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާއިރު ޤުރުއާން ޓީޗަރެއް

މިހާރު އެވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާތާ  ،ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގައ2018ިރުވަރީ ފެބު 21
އިންޓަވިއުއިން އެންމެމަތީން  ،ކުރިމަތި ލާފައިވަނިކޮށްފަރާތެއް އަހަރު ވެފައިވާ  02

މާކްސް ލިބިގެން އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސީ އެ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ 
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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 2016 އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް 

 އޭސީސީ  - 2017އަދި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގެ ބައިން ދަށުން ޕޮއިންޓް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުލިބިފައިވަނީ 
 ،ކަމަށްވާތީ އޭނާއަށްވަނަ ލިބިފައިވަނީ  1ޖުމުލަ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން  ،ކަމަށްވެފައިލިބުނު ފަރާތަށް 

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރު  އޭނާ ކަމަށާއި،އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ 
 ، ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށާއިމުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް
ސްކޫލެއްގެ  3ރަށެއްގެ  3މެންބަރުންނަކީ އަތޮޅުގެ އެހެން  3އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނިފައިވާ 

 3ޕްރެކްޓިކަލްސްގެ އިމްތިޙާނު ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަވިއު ޕެނެލްގެ  ،ޕްރިންސިޕަލުން ކަމަށްވާތީއާއި
މިކަމުގައި ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ވެރިންގެ ނުފޫޒެއް އޮތްކަމަކަށް  ،ން ކަމަށްވާތީމެންބަރު

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

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

ނޑައަޅައި  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ތަޢުލީމާއި  ކުރިން ދެންނެވުނު ފަރާތްނަމަވެސް އޭނާއަށްވުރެ  ،ކަމަށާއި ތެއްއެހެން ފަރާ
 މައްސަލަ  ނާތަޖުރިބާގެގޮތުން ފެންވަރު މަތިވާނެކަމަށް ބު

 03ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއިން 
އެގޮތުން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ދެވަނަ އިޢުލާން  ،އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމަށާއިފަހަރެއްގެ މަތިން 

ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި 
ވަނަ އިޢުލާންގައި  03ގައި އެކަމަށް ކޮށްފައިވާ  2018މާރިޗު  14ނުވާތީކަމުގައި 

 03ވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވަނީ  03 ،ށްފައިވާކަމަށާއިބަޔާންކޮ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހުން ވަތް ފަރާތް  ،ފަރާތަކުންކަމާއި

  ،މަށާއިފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަ

ވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ  03ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް 
ފަރާތަކުން ގަޑިއަށް  03އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 

އަމިއްލަ ފަރާތެއް އީ އާއީސް ގަޑިޖެހުނު ފަހުން ކައުންސިލްގެ ރަ ،ހާޟިރުވެފައިވަނިކޮށް
އެކަމާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި  ،އެކުގައި ކަމަށާއި ވަނީ  ބައްދަލުވުމަށް

ނުލައި އެ ފަހުން ބައްދަލުވުމަށް ވަތް ފަރާތް ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުން 
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަށް މިއީ  ،ބައްދަލުވުން ފަހުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުނަމަވެސް

ނޭނގި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީ އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ބާޠިލް ކުރާނެ ކަމަށް 
 މައްސަލަނާ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ބު ކައުންސިލްގެ ރައީސްބުނެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިޢުލާނާ ގުޅޭ  ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެއްވަދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާގޮތުގައި
އަންދާސީހިސާބުތައް ފަހުން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ  ،އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވީނަމަވެސް
އި ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީއާއި

ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓް  ،ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާތީކަމަށާއި
ނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިޔާއާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ވާތީއާއި  ،ދީފައިވަނީ ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން  2011އިން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ސުޒުކީ ނުވަތަ އައިސުޒު ބްރޭންޑްގެ ޕިކަޕެއް ގަތުމަށެވެ.  ،ކިލޯގްރާމް އުފުލޭ ޓޮޔޯޓާ 350އުފައްދާފައިވާ 

 250,000އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕިކަޕް ވިއްކުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
)ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ  399,999ތަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ އާއި )ދުއިސައް

ނުވަދިހަ ނުވައެއް( ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެކެވެ. ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 )ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއާއި 170,000އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭ ޕިކަޕް 

)ދުއިސައްތަ ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި ދިވެހި އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރާ  200,000
އެހެންކަމުން  ،ވެބްސައިޓެއްކަމުގައިވާ އައިބޭގައި ވިއްކަން ޖަހާފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި

ވާ އަގުތަކަކީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައި 2018މާރިޗު  14ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ 
  ،އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތްކަމަށާއި

)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  03މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް 
ހޭ ލިޔުންތައް އަށް ހުށަހަޅަންޖެ 08އިން  01ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް(ގެ ނަންބަރު 

މި އިޢުލާނާ  ،ހުށަނާޅާކަމުގައިވާނަމަ ބީލަން ބާޠިލްވާނެކަމުގައި އެ ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި
ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން 
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ފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ބާޠިލްކުރަންޖެހޭނެކަން އެފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ދީ  ،ފާހަގަކުރެވޭތީ
މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި  ،އެހެންކަމުން ،އެނގޭކަމަށާއި

)ކޮރަޕްޝަން  2000/2މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
ނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައިއެ   ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ  ،ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 14ކައުންސިލުން ގއ.ދެއްވަދޫ  ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އަދި
ކޮންމެހެން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގައި ކޮށްފައިވާ 2018މާރިޗު 

އެ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް  ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް
ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ގަޑިއަށް ފެށިފައި  ،އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ކޮށްފައިވުމުގެ އިތުރުންނުވާކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާން
ބީލަމަށް ހުޅުވާލާ ކަންކަމުގައި  ،އިދާރާއިންވެސް އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ

ބީލަމެއްގެ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި  ،ބީލަންވެރިންނަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި
ލުއޭޓްކުރަންވާނީ ރެސްޕޮންސިވް ނުވަތަ އިޢުލާނުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެ

ނޑައަޅާފައިވާ  ،މީގެއިތުރުން ،އެކަނިކަމަށާގައާއި ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ގަޑިއެއްގައި ކުރުމަށް ކަ
ވަދޫ ކައުންސިލްގެ ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ގއ.ދެއް 

 އެވެ.އިދާރާގައި ދެންނެވީ
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 ،ބެލުމަށްފަހުއދ.މާމިގިލިން ގޯތި ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ 
ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ  ،ގައިއެއްމިކޮމިޝަނުން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީ

ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި  ،މީހުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ
ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުން  ،ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި

ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް  ،ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،އެގޮތުން ،ކަމަށްވާތީއާއި
ތެއް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށަކަށް ގޮސް ވަކި މުއްދަ

އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކާ އިނދެގެން އަނބިމީހާ  ،ނެތްގޮތަށް އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި
އަނބިދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި  ،ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި

އި ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޟަރޫރީ އެހެން ބޭނުމެއްގަ
ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާއި ޞިނާޢީ  ،އެހެން ރަށަކަށް ގޮސް އެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި

މަސައްކަތްތައް ކުރާ ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ޢާއިލާ މާމިގިލި ނޫން 
ން މާމިގިލީ އަކު  މީހުން ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީއެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ފަދަ

އޭނާ  ،ބުނެފައިވާގޮތުން ފަރާތްކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާތީއާއި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 
ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިނަމަވެސް އޭނާގެ އަނބިމީހާއާއި ހަގު ދަރިފުޅު އުޅެނީ 

އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމަކަށް  ،ކަމަށް ވެއްޖެނަމަމާމިގިލީގައިކަމަށްވާތީއާއި އެހެން
ގެ އަންހެނުންނާއި ލިބިފައިވާ ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު ދިރިއުޅެނީ އޭނާ  ،ނުބެލެވޭނެތީ

މާމިގިލީގައި ކަމަށްވާނަމަ އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހެއްކަމަށް ބުނެ ޕޮއިންޓް 
އާއިލާ ދިރިއުޅެނީ މާމިގިލީގައިތޯ ޔަގީންކުރުމަށް އދ.މާމިގިލީ އޭނާގެ ނެކަމަށާއި އުނިނުކުރެވޭ

  ށް ނިންމީއެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަ 
 

ވަނަ އަހަރު އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން  2016އދ.މާމިގިލިން ގޯތިދޫކުރުމަށް 
ވަކި ލިސްޓުގައި ޕޮއިންޓާއެކު ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ  81.5ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ގައި  2018އެޕްރީލް  25ނަމަމެސް އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ،ހިމެނުނު ކަމަށާއިފަރާތެއް 
ކުރިން ލިބުނު  އޭނާއަށްއދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިސްޓު ނެރުނުއިރު 

އެކަމުގެ ސަބަބުން ގޯތި ލިބޭ  ،ޕޮއިންޓު އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 10ޕޮއިންޓުގެ އަދަދުން 
ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވިފައިވަނީ  10އެ  ،މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި

މާރިޗު  14ގޯތި ދިނުމަށް ހުޅުވާލައި އިޢުލާނު ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ފޯމުލުމާ ހަމައަށް )
އި ދިރިއުޅޭ ( އަށް ރަށުގައި ނެތުމުން އެއީ ރަށުގ2016ައެޕްރީލް  14ން  2016

ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭތީ ކަމަށް މާލިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ 
އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހުރީ އޭނާގެ މަންމަގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް  ،ކަމަށާއި

  މައްސަލަރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަދި
މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ް)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ  ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ،ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އދ.މާމިގިލިން ގޯތި ދިނުމާ
ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ  ،ގައިއެއްމިކޮމިޝަނުން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީ

ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި  ،މީހުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ
ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުން  ،ދާ މީހުންނާއިދިރިއުޅެމުން
ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް  ،ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،އެގޮތުން ،ކަމަށްވާތީއާއި

ސް ވަކި މުއްދަތެއް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށަކަށް ގޮ
އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކާ އިނދެގެން އަނބިމީހާ  ،ނެތްގޮތަށް އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި

އަނބިދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި  ،ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި
ހެން ބޭނުމެއްގައި ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޟަރޫރީ އެ

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާއި ޞިނާޢީ  ،އެހެން ރަށަކަށް ގޮސް އެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި
މަސައްކަތްތައް ކުރާ ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ޢާއިލާ މާމިގިލި ނޫން 

ން މާމިގިލީ އަކު އުޅޭ މީހުން ފަދަ މީހުން ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީއެހެން ރަށެއްގައި ދިރި
އޭނާގެ  ،ބުނެފައިވާގޮތުން ފަރާތްކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާތީއާއި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

އޭނާ އުޅެނީ މާމިގިލީގައިކަމަށްވާތީއާއި  ،އަނބިމީހާއާއި ދަރިން މިވަގުތު އުޅެނީ މާލޭގައި ކަމަށްވިޔަސް
އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެތީއާއި އަދި  ،އެހެންކަމަށް ވެއްޖެނަމަ

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގޯއްޗަށް  10ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނަށް 
ޕޮއިންޓް އެމީހަކަށް  10އި ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާ ރަށުގައި އުޅޭނަމަ އެ އެދޭ މީހާއަށް ކަމަށްވެފަ

ވަނަ އަހަރު ގޯތި ދޫކުރުމަށް އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ  2016އދ.މާމިގިލިން 
އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު 

އޭނާގެ ވަނަ އަހަރު ކައިވެންޏެއްކޮށް އޭނާގެ އަންހެނުންނާއެކު  2009 ފަރާތެއް އެއީ
ބައްފަގެ ގޯތި ކަމަށްވާ އދ.މާމިގިލީ ސްކާލައިން ކިޔާ ގޭގައި ދިރިއުޅެމުން އައި މީހެްއ 

އެ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް މާމިގިލިން ނުވަތަ އެހެން ރަށަކުން  ،ކަމަށާއި
ކުވެސް ވެސް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިނުވާއިރު ގޯއްޗަށް އެދި ކުރިމަތިލިއިރު ކައިވެންޏަށް ކުއްޖަ

ނަމަވެސް އޭނާގެ ޢާއިލާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ޢާއިލާއެއް  ،ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި
ޕޮއިންޓް  10ކަމަށްވާތީ ރަށުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ މާމިގިލީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ފަހުން ނެރުނު ގޯތި ލިބޭ 
އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ،ސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއިމީހުންގެ ލި

ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އޭނާގެ  2016އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް 
ދިރިއުޅެނީ  އޭނާނަމަވެސް  ،އަންހެނުންނާއި ދެދަރިން މިވަގުތު މާލޭގައި އުޅޭތީ ކަމަށާއި

  މައްސަލަ ށް ބުނާ މާމިގިލީގައި ކަމަ
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ދިރިއުޅެނީ މާމިގިލީގައިތޯ ޔަގީން ކުރުމަށާއި އޭނާ ދިރިއުޅެނީ މާމިގިލީގައި  އޭނާ ،ލިބެންޖެހޭނެތީ
ކަމަށްވާނަމަ އޭނާއަކީ ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހެއްކަމަށް ބުނެ ޕޮއިންޓް އުނިނުކުރެވޭނެކަމަށް 

  ދެންނެވީއެވެ.މިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އދ.މާ
 

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

ނޑައަޅަ  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،އިމައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިޢުލާނަކީ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަށް  ގައި ކޮށްފައިވާ 2018ފެބުރުވަރީ  22އިން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދޯނިކުރޫން ހޯދަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކަށްވާތީއާއި މި އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާ  04

އަށްވުރެ ގިނަކަމުގައިވާނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ވަޒީފާއަށް އެންމެ  15ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 
 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ދޯނި ކްރޫގެ ފަރާތް  15މަތިން މާކްސް ލިބޭ 

 ،ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވާނީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާ ތަމްރީނަށް ބަލައިގެންނާއި
އިންޓަރވިއުގެ ނަތީޖާއަށް  ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެންނާއި

ފަރާތަކުން  24ކަމުގައި މި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޖުމްލަ ބަލައިގެން 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން  24ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މި 

ފާގެ ޝަރުތުހަމަނުވާކަމަށް އޭނާ ވަޒީ ،އެއްވެސް ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެކަކު
ފޯމްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އޭނާ  2މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ އޭ

 02އެފަދަ ޑޮކިޔުމަންޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ 
މި ދެފަރާތް  ،މަވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސްފަރާތް މި ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުތު ފުރިހަ

އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ނުވާކަން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މި ދެފަރާތަށް 

ން ކޮށްފައިވާ ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަށް ދޯނި ކުރޫން ހޯދުމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އި
 ހަދައި،ނިޔަމިކޯސް  ފަރާތެއް 2އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

އިންޓަވިއުއައް ނުކިޔާ އެފަދަ  ފަރާތަށް  2އެ   ނަމަވެސް،މަވީ އެވަޒީފާއަށް ޝަރުތުހަ
 މައްސަލަ ނާކޯހެއް ހަދާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއަށް ކިޔާފައިވާ ކަމަށް ބު
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އިންޓަރވިއުއަށް ކިޔާފައިނުވަނީ މި ސަބަބާހުރެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 
އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް  ،ވާ ލިޔުންތަކަށް ބިނާކޮށް މާކްސް ދިނުމުގައިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައި

އެފަރާތްތަކަށް ލިބެން ނުޖެހޭ އަދަދަށް މާކްސް ދީފައިވޭތޯ ޗެކް ކުރި ކުރުމުގައި  ،ފަރާތަށް 15ކުރެވުނު 
ން ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށުން މާކްސް ލިބިގެ 15އެފަދަކަމެއް ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި މި 

މާކްސްކަމަށްވާތީއާއި މި  2.92އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ 
މާކްސްކަމަށްވާތީއާއި އޭނާ  0.96ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ އެއް ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ 

ސަރޓިފިކެޓަށް މާކްސް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ނިޔަމިކަމުގެ  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ބެލި ބެލުމުގައި
 0.47ފޯމުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެ ސަރޓިފިކެޓަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަކީ  2ދީފައިނުވާކަން އޭ
 ،މާކްސް ކަމުގައިވާތީ 1.43އޭނާއަށް އެ މާކްސް ދިނުމުންވެސް ލިބޭނީ ޖުމްލަ  ،މާކްސް ކަމަށްވާތީ

 ނުވާނެކަން އެނގޭތީއާއި މި މައްސަލަ އެ މާކްސް ދިންނަމަވެސް އޭނާ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް
މާކްސްކަމަށްވާތީއާއި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ  1.30ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ  އަނެއް ފަރާތަށްހުށަހަޅާފައިވާ 

އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ނިޔަމިކަމުގެ ސަރޓިފިކެޓަށް މާކްސް ދީފައިނުވާކަން  ،ލިޔުންތައް ބެލި ބެލުމުގައި
 ،މާކްސް ކަމަށްވާތީ 0.47އާއި އެ ސަރޓިފިކެޓަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަކީ ފޯމުން ފާހަގަކުރެވޭތީ 2އޭ

އެ މާކްސް  ،މާކްސް ކަމުގައިވާތީ 1.77އޭނާއަށް އެ މާކްސް ދިނުމުންވެސް ލިބޭނީ ޖުމްލަ 
މި މައްސަލައިގައި  ،ދިންނަމަވެސް އޭނާ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ނުވާނެކަން އެނގޭތީއާއި ވީމާ

އެގޮތަށް މާކްސް  ،އިވެލުއޭޝަންގައި މަދުން މާކްސްދީފައިވީނަމަވެސް ފަރާތަށް 2ވުނު އިސްވެދެންނެ 
އެގޮތަށް މާކްސް  ،ދިނުމުގެ ސަބަބުން އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލުއަންނަކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި

އި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން މި މަްއސަލައިގަ ،މަދުން ދީފައިވަނީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި އަދި
ކުރަން އުޅެފައިވާކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ ކަމެއް  ކުށެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފާހަގަވާން ނެތަތީ
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މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

  
 ،ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ،އަދި

އެފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަންގާފައިނުވާކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް 
 ނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.އެކަން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެން ،ލިބިފައިވާތީ

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 
އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

އިންޓް ދިނުމާބެހޭ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮ
އުސޫލުތައް ތައްޔާރުކުރާއިރު މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް 

  ވީއެވެ.ދެންނެ 
 
 2016އެޕްރީލް  19އއ.ތޮއްޑޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  -1

ގެ ފިރިމީހާއަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިން ފަރާތެއް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ގައި 
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބެން އޮތްކަމަށް ބުނެ ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް  600

 އިދާރާއަށް ފޮނުވި ފުރަތަމަ ޖަވާބު ދީފައިވީނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަނުން އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ
ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަކާ 

ނޑައަޅާފައިވާ  މީހާއޭނާގެ ފިރި އޭނާ އަށާއިގުޅިގެން،  ޝަރުޠު ހަމަވާތީ، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ
 އެ ދެމީހުންކުރެ މީހަކަށް ޕޮއިންޓް އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ދިނުމުން، ގޯތި ލިބޭވަރަށް
 ލިބިފައިނުވާތީ، އެ ދެމީހުންނަށް ގޯތި ލިބިފައިނުވަނީކަން. 

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އއ.ތޮއްޑޫން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި 
އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބޭތީ އޭނާއަށް ގޯތި ދީފައި  1000ފިރިމީހާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިން  

ނަމަވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި  ،ނުވާ ކަމަށާއި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމާ -ގޯތި ދޫކުރުމުގައި އެންޓި ،ށްފައިވާ ކަމަށާއިދޫކޮ 

އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  ،އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި
  މައްސަލަފަރާތްތަކަށާއި އެރަށުގެ ބާރުހުރި ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

6 
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މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ  -2

ނަކީ، ގޯތި ލިބުމުގެ މީހުން 5ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ޝަރުޠު ހަމަވެ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންކަމާއި އެމީހުންނަށް 

 ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަން. 
 
މަށް ޝަކުވާ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަ -3

މަންމަގެ ނަމުގައި  ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
މީހެއްގެ ނަމުގައި  7ވުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މަންމަ ނިޔާ  އަކަފޫޓުގެ( ވަނީ 10,402.05އޮތް ގޯތި )

މީހުންނަށް  7މެނޭކަމާއި އެ ގޯތި އެ ހި އޭނާމީހުންގެ ތެރޭގައި  7ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިކަމާއި އެ 
އަކަފޫޓް ލިބޭކަމާއި ނަމަވެސް އެބައި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް  1486ބެހުމުން، މީހަކަށް 

އެއްބަސްވެފައިވާތީ، އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައި، އެތަން ދޫކޮށްލުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް 
ގުމުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށްފަހު އެކަން އެން

ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން އެގޮތަށް  8ވަނަ ނަންބަރާއި  4ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ 

 ންނަކަމާއި އޭނާއަށް އަދި ގޯތި ޙަވާލު ނުކުރާކަން.ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށް ފެ
 
މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ  -4

 8716.75ބައްޕައަށް ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތްއިރު، އަދި އެ ގޯތި އެ ބައްޕަގެ އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތް
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އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ކޮންމެ ދަރިއަކަށް ލިބޭކަމަށްވާއިރު،  1000ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން 
 3އި އެ ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާ 3އޭނާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ 
ޕޮއިންޓް ލިބޭތީ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ  81ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް، އޭނާއަށް 

ޕޮއިންޓް( ޕޮއިންޓް  78މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ 
ނުފެންނަކަމާއި ނަމަވެސް މީނާއަކީ، މީނާގެ  ލިބިފައިވުމާއެކު، މިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް

އަހަރު ނުވާ މީހެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  5އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްލިތާ 
ބުނެފައިވާއިރު، މީނާއަށް މީނާގެ ބައްޕަގެ ތަރިކައިން ލިބިފައިވާ ބައި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް 

 ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައި، އެތަން ދޫކޮށްލުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީ، އޭނާއަށް
ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށްފަހު އެކަން އެންގުމުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީ 

އި ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގަ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން އެގޮތަށް  8ވަނަ ނަންބަރާއި  4ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ 

 ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމާއި އޭނާއަށް އަދި ގޯތި ޙަވާލު ނުކުރާކަން.
 
މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ  -5

 8716.75ބައްޕައަށް  ފަރާތެއްގެތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުށަހެޅި ފަރާ
އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތްއިރު، އަދި އެ ގޯތި އެ ބައްޕަގެ 

ށް ލިބޭކަމަށްވާއިރު، އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ކޮންމެ ދަރިއަކަ  1000ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން 
 3ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އެ  3އޭނާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ 
ޕޮއިންޓް ލިބޭތީ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ  88ޕޮއިންޓް އުނިކުރިނަމަވެސް، އޭނާއަށް 
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ޕޮއިންޓް( ޕޮއިންޓް  78ބިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލި
 ލިބިފައިވުމާއެކު، މިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަން. 

 
މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ  -6

 5432ބައްޕައަށް  ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ންމައަށް ގޯއްޗެއް އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން އޮތްއިރު، އޭނާގެ މަ

އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަންވެސް އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން ނެތްކަމާއި ނަމަވެސް އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް 
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީ، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް  85

ޕޮއިންޓް( އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ޕޮއިންޓް  78ނީ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވަ
ލިބިފައިވުމާއި، އެ ދެމީހުންނަށް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެއް ގޯތި ކަމަށްވާތީ، މިކަމުގައި 

 މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަން. 
 
ޝަކުވާ  މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް -7

 4005އަށް ފަރާތެއްގެ  މަންމަހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 5ަމްނަމެގ ަތިރަކިއްނ ިލެބްނިތިބ ، އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތްއިރު، އެ މަންމަ ނިޔައުވެފައިވުމާއި
ލިބޭ ޕޮއިންޓުން  އަށް ފިރިމީހާއޭނާގެ، އަކަފޫޓް ކަމަށްވާތީ 801މީހުންނަށް ބެހުމުން މީހަކަށް ލިބެނީ 

ޕޮއިންޓް )ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މަންމަ / ބައްޕަ ނިޔާވެ، ވާރުތަ  15
 600މުދައު ނުބަހައި ހުރިނަމަ، އެ މުދައު ބެހުމުން އެ ގޯތިން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާއަށް 

ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބައެއް ލިބޭނަމަ އުނިކުރަންޖެހޭ( ޕޮއިންޓް އަކަ  1200އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 
ޕޮއިންޓް  79ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުންވެސް އޭނާއަށް  15އުނިކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އެ 
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ލިބިފައިވުމާއެކު، ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް )ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް 
އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް( އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީއާއި،  78ނަށް ލިބިފައިވަނީ ލިބިފައިވާ މީހުން

ޕޮއިންޓް ކަމަށްވިޔަސް، މި ދެމަފިރިންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެއްގޯތި  68ލިބިފައިވަނީ 
 ކަމަށްވާތީ، މިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަން.

 
ތުން ބިން ލިބެން އޮތް މީހުންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭކަމަށް ޝަކުވާ މައިންބަފައިންގެ ފަރާ  -8

އަށް ފަރާތަކާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
އި ގޯތި ލިބޭވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވާތީ، ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އެ ދެމަފިރިން ހިމެނިފަ

 ނުވާކަން.
 
ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ   -9

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ފަރާތަކަށް މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވާކަމާއި އޭނާއަށް އެބަޔަށް  ޕޮއިންޓް ދީފައިނުވަނީ އޭނާ ފޯމު ކަ

ހުށަހެޅިއިރު ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށް ތޮއްޑޫ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް 

ގުރުއަތުން ގޯއްޗެއް ، ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގުރުއަތަށް ހޮވި 78އަކީ އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި އޭނާ
 ލިބިފައިވާ މީހެއްކަން.  

 
)ހ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ   -10

 މާލޭގައި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ ފަރާތަކާއިމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 
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ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަ ގެކަމާއި،  އޭނާގެ އަނބިމީހާގެގ.ރަސްހުވަނދު ކިޔާ ގެއެއްގައިކަމާއި، އެ ގެއަކީ 
ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެން  އޭނާއަދި އެ ދެމަފިރިންނަކީ މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދެމަފިރިންކަން 

ޕޮއިންޓް  6 އޭނާއަށްށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިން އޮތްއިރު، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަ
ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި  79ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6ދީފައިވާކަމާއި އެ 

 ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަން. 
 

)ށ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ 
ދިރިއުޅެނީ މާލޭގެ އޭނާގެ އަނބިމީހާ  ފަރާތަކާއިމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

 ދެމަފިރިންނަކީ ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަ ގެކަމާއި، އަދި އެއޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ގެއެއްގައިކަމާއި، އެ ގެއަކީ 
މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދެމަފިރިންކަން އެ ދެމަފިރިން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު، 

ޕޮއިންޓް  6 އޭނާއަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިން 
 ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ޕޮއިންޓް 80ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6ދީފައިވާކަމާއި އެ 

 ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަން.
 

)ނ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ 
ގެ އޭނާގެ އަންހެނުން ދިރިއުޅެނީ މާލޭ  ފަރާތަކާއިމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

އި، އަދި އެދެމަފިރިންނަކީ މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދެމަފިރިންކަން އެ ދެމަފިރިން ގެއެއްގައިކަމާ
ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުން އެނގެން އޮތްއިރު، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި  83ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި އެ  6އޭނާއަށް ބައިން 
 ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަން.
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)ރ( ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ 

އްޗަށް ގައި ކަމަށް ގޯގެއެއްދިރިއުޅެނީ އއ.ތޮއްޑޫ  ފަރާތެއްމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 
ގެއެއްގައި  ގެ އެދި އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު، އޭނާގެ އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ މާލޭ

އޭރު  އޭނާކަމާއި، އޭނާއަކީ މާލޭގެ ރަށްވެއްސެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ނަމަވެސް، 
ބަރުކަން ކަމުގައި ގޯއްޗަށް އެދި އޭނާގެ އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަކީ އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެން

އަނބިމީހާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، އޭނާއަކީ އޭރުވެސް ރަށުގައި 
)ތޮއްޑޫގައި( ދިރިއުޅޭ މީހެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި ނަމަވެސް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް 

 80ޕޮއިންޓާއެކު އޭނާއަކީ  6ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި އެ  6އޭނާއަށް ން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި
 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހެއްކަން.

 
)ބ( ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައިން މި 

ންނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ، ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ސަބަބު މީހު 4ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޢާންމުކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ  ،ގޮތުގެމަތިން
ބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުން ކަމުގައި ސަބަ

 3ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައިވާ ނޯޓުގެ 
ނުމަށް އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނީ، "ރަށުގައި ދިރިއުޅުން މާނަކުރަނީ ގޯތި ދި 

 އެހެން ތަނަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުނުކޮށް އަހަރުގެތެރޭގައި،  15ފެށިގެން ވޭތުވެ ގޮސްފައިވާ 
އއ.ތޮއްޑޫގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުދޭގޮތަށް ދިރިއުޅުމެވެ. މީގެތެރޭގައި ދަތުރުވަރީގައި 
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ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނަ ހުރުން ނުހިމެނޭނެއެވެ. މިބަޔަށް ތަންތަނަށް ދިޔުމާއި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް 
ޕޮއިންޓްދޭނީ ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ހުރެފައިވާނަމަ، 

އެހެން އެ ބޭނުމެއް އެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ." މިފަދައިންކަމާއި މި ނަންބަރުގައި "
" މިހެން އޮތްއިރު، އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކާ އިނދެގެން އަނބިމީހާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުނުކޮށް  ތަނަކަށް 

ރަށުގައި ނުވަތަ އެހެން ރަށެއްގައި އަނބިދަރީންނާއެކު ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން 
އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭނެތީ، އެފަދަ މީހުންނަކީ އިޢުލާނުގައި 

ރަށުން ބޭރުގައި ތިބި މީހުން ކަމަށް  އެހެން ތަނަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުނުކޮށްށްފައިވާފަދައިން ބަޔާންކޮ
ރަށުގައި  ،ބެލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި އެގޮތަށް ބަލަންވެއްޖެނަމަ، ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ

އި ކަމަށް ފެންނަކަމާއި ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބަލަންޖެހޭނީ އެފަދަ މީހުންގެ ގޮތުގަ
އަދި އެގޮތަށް ބަލަންވެއްޖެނަމަ، ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެނީ ކޮން 

 ބޭނުމެއްގައިކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަކަށްވެސް ނުފެންނަކަން.
 
ކޮށްފައިވާ ދެމީހުންގެ ބައްޕަ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން  5ވަނަ ނަންބަރާއި  4މި ލިޔުމުގެ   -11

 1400ނިޔައުވެފައިވުމާއެކު، ބައްޕަގެ ތަރިކައިން ބައްޕަގެ ގޯތިން އެ ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކަށް 
ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ  ،އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ލިބެން އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ނަމަވެސް

ބައްޕަ ނިޔާވެ، ވާރުތަ މުދައު ނުބަހައި ހުރިނަމަ، އެ މުދައު  އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މަންމަ /
 1200އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު  600ބެހުމުން އެ ގޯތިން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާއަށް 

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބޭނަމަ  1200އަދި ، ޕޮއިންޓް 15އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބައެއް ލިބޭނަމަ 
ޓް އުނިކުރަން އޮތްއިރު، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ ގޯތިތައް ޕޮއިން 25

ނޑައަޅާފައިވާ  ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން ދަރިއަކަށް ލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި އުނިކުރަން ކަ
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ދޭ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު އެއަށްވުރެ މާބޮޑަށް ދަށްކޮށް އޮތުމާއި، ގޯއްޗަށް އެ
ނިޔާވުމުން ތަރިކައިން ކިތަންމެ ބޮޑު ބިމެއް ލިބެން އޮތްނަމަވެސް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް އުނިކުރާގޮތަށް 
ނެތުމަކީ، އިންސާފުވެރި އުސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމާއި އަދި ގޯތި ދިނުމުގައި އެމީހެއްގެ ދަރިންގެ 

ފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަށާއި އެމީހެއްގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ބިމުގެ އަދަދަށާއި އެމީހަކު ބަލަންޖެހި 
ވަނަ  16ތަނަވަސްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާއާއި ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި )އިޢުލާނުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ހިމެނިފައިވާއިރު، އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އުނިކުރާ ޕޮއިންޓުގެ ތެރޭގައި، ގޯއްޗަށް 
އެދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާއަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ތަރިކައިން ލިބެން އޮންނަ ބިމަށް އުނިކުރާ 

މައިންބަފައިންގެ ތަރިކައިން  އަދަދަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއްގެ ޕޮއިންޓް، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ
 އޭނާއަށް ލިބެން އޮންނަ ބިމަށް އުނިކުރާގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަކަން.

 
ބިމުގެ ދަތިކަން ނެތް ރަށްރަށުން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރުޠުތަކާއި،   -12

ޠުތަކާއި، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންނަށް ބިން ދަތި ރަށްރަށުން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރު
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ނަމޫނާތަކެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، 
ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އޭގެ ތެރެއަށް ކަންތައްތަކެއް އިތުރުކޮށް، އޭގެ ބައެއް ނަންބަރުތަކަށް 

އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައާއި ގޯއްޗަށް އެދޭ ބަދަލު ގެނައިއިރު، ގޯއްޗަށް 
މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި ހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައިވަނީކަމާއި ތޮއްޑޫ 

 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ވާލިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކުލަ 
ޔުމުގެ ހުއްދައަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން، އެ ގެންދި
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  11ވަނަ ނަންބަރުގެ )ބ( އާއި  10މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދިންއިރު، މި ރިޕޯޓުގެ 
 ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދީފައިނުވާކަން ފަހަގަކުރެވޭކަން. 

 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު އަދި، ޤާނޫނު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
   މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 

ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފައިސާ 
ހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މަސައްކަތްތަކެއް 

ރީމަހުގެ ތެރޭގައި ވަ ޖަނަވަނަ އަހަރުގެ  2017ކޮށްފައިވާތީއާއި މިގޮތުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް 
ވަކިވަކިން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 
އެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް އެންޑް އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާތީއާއި 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ  2017ށްޓަކައި ރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަޝަ މީގެއިތުރުން މި މައްސަލަތައް 
ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ދެމެދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަތެރޭގައި 

ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެޓަ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 
ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ
ޕާޓީއިން އެފައިާސ ދެއްކުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި  އެމައްސަލާގައި 

ފައިވާ އެހެންކަމުން ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެ
ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 

ރނީ އެޓަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާތީއާއި މިފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް 

ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  1.05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ވިއްކި އެއްޗެއްގެ އަގަށް ލިބެންޖެހޭ 

މަސް ދުވަހު ތެރޭގައި ހޯދަންވާނެކަމަށް  1ފައިސާ އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަހުން ފެށިގެން 
ރަކްޗަރގެ ދަށުން ސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓް ވިޔަންކޮށްފައިބަޔާ

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ދަރުބާރުގޭގެ މާލަންތަކާއި ތަންތަން ބިލްކުރާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދީގެން 
)ދެ މިލިއަން ނަވާވިސް ހާސް  215،029،2މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ 

 ދުއިސައްތަ ފަނަރަ( ރުފިޔާ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިސާގެ ތެރެއިން ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާތީއާއި ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބެންޖެހޭ ފަ
އަށްވުރެ ގިނައީ  97ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފައިސާގެ ބިލްތަކަށް ބަލާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި %

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް 
ވަނަ  25ޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕް-)އެންޓި  2008/13ކަމަށްވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ގައި 2018މާރިޗު  4ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކއިން ސޭލްސް މެނޭޖަރ އެއް ހޯދުމަށް 
އޭގެތެރެއިން  ،ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު 7ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާއަށް 

ފަރާތާއި އިންޓަވިއު ކޮށްފައި ވާތީއާއި  5ފަރާތް ފިޔަވައި ބާކީތިބި  2އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާ 
އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ފަރާތެއް  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން  5އިންޓަވިއު ކުރެވުނު 

މަ ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެކަން އިންޓަވިއު ފަރާތް އެ މަގާމަށް ޝަރުތު ފުރިހަ 2އެ  ،ނުވާތީ
ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އަދި އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަގާމަށް ގާބިލް 

ފަރާތުގައިވެސް  2އެ މަގާމާއި ގުޅޭ ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާ މިދެންނެވި  ،ކަމަށާއިފަރާތެއް  2ފަރާތަކީ 
 ،ފުރިހަމަވާ ކަމަށާއިއޭގެތެރެއިން އެއް ފަރާތް މަގާމަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ޝަރުތު އެ  ،ހުރި ކަމަށާއި
އެ މަގާމުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްނަމަވެސް 

އު ރިޕޯޓްގައި ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް އިންޓަވިއު ރިޕޯޓްގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އަދި އިންޓަވި
ކުރިން ދެންނެވުނު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފީޑްބެކްތަކަށް ބަލާލުމުންވެސް އެ މަގާމަށް އެއްމެ ގާބިލް ފަރާތަކީ 

އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވާނީ އިޢުލާނުގައި  ،ކަން ވަރަށް ސާފްކޮށް އެނގޭތީއާއިފަރާތް 
ޓަވިއުއިން އެއްމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިން

ފަރާތަށް ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އެ މަގާމަށް އަދި އެއްވެސް ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައި 

 2018މާރިޗު  4ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ސޭލްސް މެނޭޖަރ އެއް ހޯދުމަށް 
ހަމަޖައްސަން ވަކި ފަރާތެއް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ގައި ކޮށްފައިވާ 

އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު އޭނާއަކީ އެމަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެއް ކަމަށް 
އެއީ އޭނާއަކީ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް  ،ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި

ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް އޭނާ އެ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުއްދަތާމެދު 
 04އާންމުގޮތެއްގައި އެފަދަ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް  ،ލު އުފެދިފައިވާތީ ކަމަށާއިސުވާ

ގެ ފެންވަރަށް  10އަހަރު ނަގާއިރު އޭނާއަކީ އެކޯސް ހަދަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގްރޭޑް 
އަދި އޭނާ މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަން ދިޔައީ  ،ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި

އަހަރު ދުވަހަށް ޕޭލީވް ނަގައިގެންކަމުން  02ލްގެ އިދާރާއިން ގއ.އަތޮޅު ކައުންސި
 އަހަރު ދުވަހުގެ ބޮންޑެއް އޭނާގެ އެބައޮތް ކަމަށް ބުނާ  05އެއިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައި އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަގާމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ  ،ނުވާތީ
ލް ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން މަގާމަށް އެއްމެ ގާބި 

  ވުމަށް ނިންމީއެވެ.)އެސް.ޓީ.އޯ( ގައި ދެންނެ 
 

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

ނޑައަޅައި  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އިންޓަވިއު  އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް
ދުވަސް ބަދަލުކުރުމާ މިކަންކަމަކީ  ޕެނެލްގެ މެންބަރުން ބަދަލުކުރުމާއި، އިންޓަވިއު ބާއްވަން ކަނޑައަޅާ

ކަންކަމަށް ނުވުމާއެކު، އެކަންކަމަކީ އެކަމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން  އެއްވެސް ގަވާއިދަކުން މަނާކޮށްފައިވާ 
ކައުންސިލްގެ  އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ތިބީކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއި، އިންޓަވިއު ކުރިއިރު  ބާޠިލުވާނެ

އިސް މުވައްޒަފުންކަން ޝަކުވާ  އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ
އިންޓަވިއު ކުރެވުނީ ވަގުތީގޮތުން އެ ވަޒީފާއަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތުމާއި، އޭރު

އޭގެފަހުން އެ ވަޒީފާއަށް ދާއިމީ މީހަކު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  މީހަކު ހޮވުމަށް ކަމަށްވުމާއި،
އެފެއާޒުން އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ނެގުމުގެ ކަންތައް މިހާރު  އިސްލާމިކް

 އެކަން ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޯނުން  ހިނގަމުންދާކަމަށާއި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13ވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މަޢުލޫމާތު ދީފައި
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ލް އަދާލާ'' މިސްކިތަށް މުދިމެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް މަސްޖިދު"  ނ.ވެލިދޫ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގައި ކޮށްފައިވާ 2018ފެބުރުވަރީ  15އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން 

މިހާރު ވަގުތީ ގޮތުން އެ މިސްކިތުގެ މުދިންކަން  ފަރާތުގެ ތެރޭގައި 03ކުރިމަތިލާފައިވާ 
ހަރެއްގެ މަތީން އިންޓަވިއު ބާއްވާ ތާރީޙު ފަ 02ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ފަރާތް ކުރަމުންދާ 
ވާއިރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެވުނު އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި  ފަސްކޮށްފައި

ކައުންސިލްގެ  ފަރާތްތައް ބަދަލުކޮށް އައު އިންޓަވިއު ޕެނަލެއް އެކުލަވާލައި، ނ.ވެލިދޫ ތިބި
 ހިމެނި  ރެކްޓަރ އެ އިންޓަވިއުޕެނަލްގައި އަދި ޑި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
ކަމެއް  މިވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށްކަމަށާއި، އެއީ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

" Clinical Residency in Ophthalmology" ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯހުގެ ނަމަކީ
ގައި ކަމާއި،  2018އެޕްރީލް  11އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ  މީހަކު ހޯދުމަށްކަމާއި، އެކޯހަށް ފޮނުވާނެ 

އޭނާ ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރް އޮފް ޕޮލިސް ގެ ކޮއްކޮ ކަމާއި، ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި  އެކޯހަށް
ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް އާއި ޗީފްސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  އެކޯހަށް ފޮނުވަން ފެންނަކަމަށް ޔުނިޓް ހެޑް 

ސްކޮލަރޝިޕް ބޯޑަށް  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ރިކޮމެންޑް ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެކަން ންޓްއެސިސްޓެ
އެބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި  ދިނުމަށް  އޭނާއަށް ހުށަހެޅިގެން އެ ފުރުޞަތު 

ފަރާތް ހުރި  ހިނގާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ކުރިން މިކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް
ފުލުހުންގެ ދާއިރާއާ ނުގުޅޭ  މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވިފަހުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި އެ ކޯހަކީ  އެ

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވިޔަސް، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި  ކޯހެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި
ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް  ފުލުހުންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ޑޮކްޓަރުން ބައިތިއްބަނީ

ކަންތައްތައް  ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމަކީވެސް ފުލުހުންގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭނެ ކަމަށްވާތީ،
އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެކަމަށް ފެންނަކަމަށާއި ވީމާ، މިކަމުގައި 

އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު  ގެވެސް ނުފޫޒެއް ސަރވިސްގެ އެހެން މުވައްޒަފެއް
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ ، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މީއެވެ. ނިންމި މައްސަލަ

ޚާއްޞަކޮށްގެން ސްޕެޝަލިސްޓް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތަކީ ހަމައެކަނި  ޑޮކްޓަރަކަށްވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި

ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތެއް އަށް ކޮއްކޮ ގެ ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 
 އެގޮތުން އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މަށާއި،ކަ

ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ ކޮއްކޮ 
އަހަރު  02އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ފާއިތުވި  ބުނެ ހުށަހެޅުމެއް

 ތުގައި މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލާފައިނުވާއިރު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިންމި މި މުއްދަ ދުވަހުގެ 
 މިފުރުޞަތު ދީފައިވާއިރު އޭނާގެއޭނާއަށް ނިންމުމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަމަށާއި، 

 ކޮރަފްޝަންގެ މައްސަލައެއް އެ ސަރވިސަސްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑް 
ކުރެވުނު  ގައި 2018ފެބުރުވަރީ  01އި، އަދި އޭނާއަކީ ޑިޕާޓްމަންޓްން ބަލަމުންދާ ކަމަށާ

ފިލުވަން ކުރާ  ބަޣާވާތުގެ މައްސަލަވެސް ބަލަމުންދާ މުވައްޒަފު ކަމުން މިއީ އޭނާ
  މައްސަލަ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ
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މީހުން ހޯދުމަށްޓަކައި  02ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާއަށް  ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ
 08ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގައި 2018މާރިޗު  07

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްޓަކައި  ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށާއި މި ވަޒީފާއަށް އެދި
ފޯމްތަކުން  1އްސަލައާ ގުޅޭ އޭތިން މުވައްޒަފުންކަން މި މަ ނެނީ ހިމެ އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލްގައި

  މީހުން ހޯދުމަށް  02ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ
އެ ވަޒީފާއަށް  ގުޅިގެން ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަސް ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  2018

ޕެނަލްގައި އިން ކައުންސިލްގެ  އިންޓަވިއު ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި،
އޭނާގެ އިންޓަވިއުގައި ބަފައިބެ ހިމެނޭ ކަމަށްވާތީ،  ގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

11 
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 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށްޓަކައި އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއް  އެނގޭކަމަށާއި ސިވިލް
ދިވެހި ސިވިލް  އެކުލަވައިލުމުގައި، އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެ ފަރާތްތައް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 97ގެ  2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 
ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުންހުރި )މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރި، އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ،  އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާއި"

ނޑު ނޑު، ެއއްބަފާ( ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން އެއްބަ " ނުވާނެ  އެއްބަފާ، ެއއްބަ
އޭނާއާ އިންޓަރވިއުގައި  ފަރާތުގެ ބުނާ  ށާއި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަ

ބައިވެރިވެފައި ނުވާކަން އެނގޭކަމަށާއި އޭނާގެ ގުޅުންހުރި ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
އެހެން ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު ކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން  ބަދަލުގައި މި އިންޓަރވިއުގައި 

 އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެ ފޯމުން އެނގޭކަމަށާއި  1އިންޓަރވިއުގެ އޭ ބައިވެރިވެފައިވާކަން
 އެފަރާތަކީ ބައިވެރިވެފައިނުވަނީ ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އިންޓަރވިއުގައި

މަށްކަމަށް ބަފައިބެއަށްވާތީ، އޭނާގެ އަމިއްލަ ނިންމުކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ 
މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅިގެން  ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލުން

އާއި  2014އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލަންވާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  އެކުލަވާލާ
ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް'  'ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވެސް  ފޮތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމުގައި
އިންޓަރވިއުއެއްގެ އިންޓަރވިއު  ދެންނެވުނު އުޞޫލުގައިވެސް ބަފައިބެ ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާގެ އަދި

ހިމެނިފައިނުވާކަން އެނގޭކަމަށާއި ސެކިއުރިޓީ  ދަ މާއްދާއެއްޕެނަލްގައި ބައިވެރިވުން މަނާކުރާފަ 
އިން  އިންޓަރވިއުގައި ކައުންސިލްގެ އ.އެޑްމިން އޮފިސަރ ފަރާތުގެ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ

ނޑު ބޭބެގެ ގެ  ކައުންސިލްގެ އ.އެޑްމިން އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަކީ އިރު،  ދަރިއަކާ  އެއްބަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް،  އުޅޭ މީހެއްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އިނދެގެން 

ނަމަވެސް އެ  ބައިވެރިވެފައިނުވާ ކަމަށާއި،ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
ނޑު މީހެއްކަމުގައިވާ  އިންޓަވިއުގައި އޭނަގެ ބަފައިބެގެފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު  އެއްބަ

ބައިވެރިވި ކަމަށާއި، އަދި އެ އިޢުލާނާ  ކައުންސިލްގެ އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ބުނުކަން ވަޒީފާ ލި، ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުނުކުރުމާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް 

 އަނގަބަހުން އެންގުމާއި އަދި ވަޒީފާ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް 
  މައްސަލަ އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ
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ނުވާނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ  އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން
ނޑު މީހުން ހިމެނިފައިނުވާކަން އެނގޭކަމަށާއި ލ.ކުނަހަންދޫ  ބަފައިބެގެ  07 ކައުންސިލްގެ އެއްބަ
ވަކި ފަރާތަކުން  އިޢުލާނާ ގުޅޭ އިންޓަރވިއުގައި އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ 2018މާރިޗު 

ދޭން އުޅެފައިވާކަމެއް އިޢުލާނާ ގުޅޭ  އިންޓަރވިއުއަށް ޙާޟިރުވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ގިނައިން މާކްސް
ންނަމަވެސް، ވަޒީފާއަށް އެދުނު މީހުންތަކުގެ ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެހެ ފޯމްތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގައެއް 1އޭ

 ހިމެނޭކަމަށް ލ.ކުނަހަންދޫ ބެ ބޭ އެއްބަފާ  ގެއިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ތެރޭގައި
މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން،  ންއަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީ

 ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގައި  އިންޓަރވިއު ޕެނަލް
އިންޓަރވިއުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި 97ގެ  2014

 އޭނާގެ އެއްބަފާ ކޮއްކޮއިތުރަށް  މާކްސް ދިނުމުގައި އޭނާއަށް ތަފާތުކޮށް  އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް
 ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިނުވާކަންވެސް  އޭނާނުކުރެވޭކަމަށާއި އަދި،  ފައިވާކަމަކަށް ފާހަގައެއް މާކްސް ދީ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އެނގޭކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި މައްސަލާގައި ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލުން ދިވެހި
ނީ ވަކި ފަރާތަކަށް އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަ އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެކަން 2014ގަވާއިދު 

މިހާތަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު  ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަން
 ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެނގެން ނެތް 

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

 
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ލ.ކުނަހަންދޫ  އަދި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސިވިލް  
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ނޑުތަކާއި އާއި 'ސިވިލް އުސޫލުތައް'  ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަ
 ދެންނެވުމަށާއި ލ.ކުނަހަންދޫ  ފޮތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގައި

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް  ގައި ކޮށްފައިވާ 2018މާރިޗު  07ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
ކައުންސިލްގެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  ކުރިމަތިލީ ފަރާތެއްގެ އިންޓަރވިއުގައި، އިންޓަރވިއު ކުރާ

ން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ބައިވެރިވެފައިވާކަ އެހެން ފަރާތެއް ބަދަލުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ 
ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރވިއު ކުރުމުގައި، އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެކި

އިންޓަރވިއުއިން  ބަދަލުކުރާކަމުގައިވާނަމަ، އެކަމަކީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ފަރާތްތައް
އެފަދަ ކަންކަމަކީ ވަޒީފާއަށް އެދި   އޮތްކަމެއްކަމަށްވާތީ،ތަފާތުކޮށް މާކްސް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު
ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި

 ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކުރާ  ފާހަގަކުރެވޭތީ،
އިންޓަރވިއު ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ  ރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލަކުންވަޒީފާތަކަށް ކު 

ލަފާދިނުމަށާއި އަދި، އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނާ  މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލަށް 
  ކަމުގެ ޝަކުވާ މިހޮވިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އަންގާފައިނުވާ  ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް 

  ނިންމީއެވެ.ގެނައުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ، އެކަން ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް

ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ  ހއ.ދިއްދޫގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މަގުތަކަށް
މަށާއި، މަގުތަކަށް ވެލިއެޅުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަ ތެރޭގައި އެތައްފަހަރަކު ކުރެވިފައިވާ

 ޚަރަދެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރުވީ އެރަށުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ  އެއްވެސް
ވާހަކަދައްކައިގެން ހިލޭސާބަހަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ

ވެލިއެޅީ ރަށުގެ ފަޅުން ނެގި ވެލިކަމަށާއި، ވެލިއެޅިއިރު  އެގޮތުގެމަތިން ވެލިއެޅި ފަހަރަކުކަމަށާއި، 
ނޑު ފަތުރައިދީ ގާތައް އޭގެތެރޭގައި ބޮޑެތި   ގާތަކެއް ހުރި ކަމަށާއި، ވެލި އަޅައިދިން ފަރާތުން ވެލިގަ

އެމަގުތަކަށް ވެލި ސަބަބުން  ހއ.ދިއްދޫގައި ވާރޭވެހި ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ
އިދާރާއިން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު،  އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ

މަގުތަކަށް ވެލިއެޅިއިރު ވެލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން 
ފައިސާ ސާފުކޮށް ނުނިމެނީސް މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ  ގާތައް ނަގައި ރަނގަޅަށް މަގު

  މައްސަލަކަމަށް ބުނާ އެފަރާތަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
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ހައިމާކް ގެނެސްގެންވެސް  ނަގައިދޭން އެއްބަސްނުވުމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގައި އެދިގެން އެކުންފުނީގެ
ނުވިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މީހަކާ  އެތަނުގައިހުރި ބޮޑެތި ގާތަކުގެ ސަބަބުން އެކަން ވާގޮތް

)ދެ ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު  2000/-އެމަަސއްކަތަކީ  ޙަވާލުކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ކުރުވީކަމަށާއި،
 ލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އެމަސައްކަތް ކުރުވީ އިޢު ކުޑަ މަސައްކަތަކަށްވާތީ 

ސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށް  )އަށާރަ 1800/-އިދާރާއިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13ކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

  
ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ 
ގައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 10.24ންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން އެ ބާބުގެ ނަންބަރުގައި ބަޔާ  ވަނަ 1ގެ  2

އަދި އެމަސައްކަތް  ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި 3ގޮތުގެމަތިން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާއި  10.52ބާބުގެ  ވަނަ 10ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހަދައި އެފަދަ  )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މާއްދާގެ
ކުރުވާފައިވަނީ  ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްގެނެއްވެސް ނޫން ކަމަށާއި ވީމާ، މި މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމެއްގައި

އް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަންތައްތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރުވުމަށް  ކަމަށްނުވާތީ، މީގެފަހުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް

 ށް ނިންމީއެވެ.އިދާރާގައި ދެންނެވުމަ ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ 

އަހަރު ދިން ކަދުރުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބަހަން މިދިޔަ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ  މިންވަރެއް ގައިދީންނަށް ބެހުމަށް

ހޯދައިނުދީ، ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް  ގައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ބޭސްސިޓީއަށް ބޭސް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން  ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާއަށް
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މިންވަރެއް  ވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވުމާއި، އެ ކަދުރުގެ ތެރެއިން އެއްވެސްނު  ޙަވާލުކޮށްފައި
 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ   ގައިދީންނަށް ބެހުމަށް

ޔިތުންގެ އަތުން ރައް އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްއިން ބުނެފައިވުމާއި، ގައިދީންނަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް
ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  ނަގާ ފައިސާއަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން

ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގަނީ ކޮން  ބުނެފައިވާއިރު، ގައިދީންނަށް
 އިން އެނގެން ނެތުމާއެކު، މި އަދި އެފައިސާ ނަގަނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން ޝަކުވާ ފައިސާއެއްކަން

ވަނަ  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި  2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދިވެހި  ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 
މިދިޔަ އަހަރު ގައިދީންނަށް ލިބިފައިނުވާއިރު އެ  ށް ބަހާ ކަދުރު،ރައްޔިތުންނަ

މާފުށީ ޖަލުގެ ކެންޓީން ހިންގާ ފަރާތަށް އެތަކެތި  ސަރވިސަސްގެ އިސްވެރީން ވަނީ
  މައްސަލަ ވިއްކާފައި ކަމަށް ބުނާ 

ވެލިން ކަމަށްވާތީ ޖަހާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ  މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފާރު ރާނައި ސިމެންތި
އަސަރު ހުރުމާއެކު ފާރުގައި ލާފައިވާ ކުލައާ ނުގުޅި ބައެއް  ވެލީގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލޮނުގެ

މަސައްކަތްކުރި  ފޮޅިފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީވެސް  ތަންތަނުން ކުލަ
އެކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު ހޯދިއިރު  ޓަކައިފަރާތުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަލުން ކުލަލުމަށް 

 ދުވަސް ވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އެގޮތަށް އެފާރު  ފާރުން ލޮނު ފިލަން ދޮޅުމަހެއްހައި
މަސައްކަތް  މެންބަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ 4ބެހެއްޓިފައިވަނިކޮށް ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލަރ އެކަމަށް ހުއްދަ  ތަށް ދިމާވީ ސަސްޕެންޑް ނުކޮށްހުރިލަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮ 
ގައި  2018އެޕްރީލް  19ކައުންސިލަރުން  4ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ސަސްޕެންޑްކުރި 

ކުލަލާން ބެލިއިރު ރަށުން އެކުލަ ގަތް ފިހާރައިގައި އެކުލަ  އޮފީހަށް ނުކުތުމާ ގުޅިގެން އަލުން 
 އަންނާނީ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ކަމަށްވާތީ ކުލަ އައުމުން އެމަސައްކަތް  އެކުލަނެތްކަމަށާއި، 

އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު  ކޮށްދޭނެކަމަށް މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، އެއިދާރާގައި އަލަށް ފާރެއް ރޭނުމާއި އަދި  ހއ.ދިއްދޫ 
ން ފަރާތަކު 03ހުރި ފާރެއް އުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި  ރާނާފައި

ކަމަށާއި،  ބެލުމަށްފަހު ރަށުގައި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްނޫޅޭ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަގު
ދޫކުރެވިފައިވާއިރު،  އަދި އެމަސައްކަތް ނިމި މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ މިހާރު

ޅި ފާރުތަކުގައި ލާފައިހުރި ކުލަތައް ފޮ މަސައްކަތް ނިމުނުތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި
  މައްސަލަބުނާ ކުލަތައް ފައިބަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް 
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ން ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަ-އެންޓި) 2008/13ދެއްވާފައި ވާތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ   މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
ހުރި ފާރެއް އިދާރާގައި އަލަށް ފާރެއް ރޭނުމާއި އަދި ރާނާފައި  އަދި، ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ   

 )ތިރީސް ފަސް ހާސް( 35000/-) ދެ ހާސް ( ރުފިޔާއާއި  2000/-މަސައްކަތަކީ  އުސްކުރުމުގެ 
އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް  ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގެ މަސައްކަތަކަށްވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރުވީ

ފަރާތުން  3ރުވާފައިވަނީ ބުނެފައިވާކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ކު ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް، ) 34500/- ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން 

 ވަނަ  10.52ވަނަ ބާބުގެ  10ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އެމަސައްކަތް
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް  ވާ ގޮތުގެމަތިންމާއްދާގެ )ޅ( އާއި އެ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ސޮއިކޮށްގެނެއް ނޫން ކަމަށާއި ވީމާ، މި މަސައްކަތް  ހަދައި އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން
 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ  ތީ، މީގެފަހުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަމަށްނުވާ

 19/2014ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  އެއްގޮތަށް ކުރުވުމަށާއި އަދި އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން  އެ، ން ނެތުމާއިއެނގެ
މިފަދަ މަސައްކަތްތައް  ލައިގެން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދައިގެން އެމީހުން ލައްވައި

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ކުރުވުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވުމާއެކު، އެ
 ޙަވާލުކޮށްގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރުވޭނެތީ، މީގެފަހުން ކުރުވާ މިފަދަ  އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ 
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ޤާނޫނު( ގެ  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ 19/2014މަސައްކަތްތައްވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
މެދުވެރިކޮށްގެން ނުކުރުވުމަށް ހއ.ދިއްދޫ   ފަރާތްތައްދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ

 މަށް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ފޮޅާސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ  މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުތަކެއް
އަންދާސީހިސާބުތައް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި ކޮށްފައިވ2018ާމާރިޗު  29ހޮސްޕިޓަލުން 
ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާމެދު ވަކިގޮތެއް  ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށްއިވެލުއޭޓް 

 އަންގާފައިނުވާކަމަށް މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އެ  ނިންމައި ހޮސްޕިޓަލަށް
ޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ރީ އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މ.މުލީ

ދާއިމީގޮތެއްގައި ޑިއުޓީ އުސޫލުން ޑިއުޓީކުރުމަށް  ބުނެފައިވަނީ، މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން
މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިންއިރު ބުނެފައިވާނީ އާދަޔާ ޚިލާފު  ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

 ސްޕިޓަލުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފެތުރެމުންދާނަމަ އެފަދަ ދުވަސްވަރަކު ހޮ ބަލިމަޑުކަމެއް
އެދިއްޖެނަމަ އެފަދަ  އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ހޮސްޕިޓަލުން އެކަމަށް

ކަމަށާއި ނަމަވެސް، ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކަންކަމުގައި އެފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް
ޝިޕްޓަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ  3އިރުގެ ތެރޭގައި ގަޑި 24ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ 

މީހުން  3 އެކަށީގެންވާ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ސުޕަވައިޒަރު ފިޔަވައި ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން އަދަދު
 ހިމެނިފައިނުވާނަމަ އަންދާސީހިސާބު  ހިމެނިފައިވާނަމަ ކަމަށާއި، ޝިފްޓެއްގައި އެއަދަދަށް މުވައްޒަފުން

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި  2.1ބާޠިލުވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 
 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި މީގެ  ޑިއުޓީގައި ތިބޭ 

ދަށުން ވިޔަފާރި  ނު( ގެ)އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫ 19/2014އިތުރަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
އެމަސައްކަތަށް އެދި އަންދާސީހިސާބު  ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތް ފަރާތްތަކަކުން

ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް  ސަރަޙައްދުތަކެއްމ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަނޑައަޅާ 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު  ގައި ކޮށްފައިވާ 2018މާރިޗު  29ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ 

ބައްދަލުވުމުގައްޔާއި އަދި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހޮސްޕިޓަލް  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ 
 ގެން ޑިއުޓީގައި ތިބެންޖެހޭނެ ގަޑިއިރު ޔުނިފޯމް ލައި 08ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން  ފޮޅާ

ހޮސްޕިޓަލުގެ  ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ދުވަހު އެއީ
ސަބަބުން އަގުޖެހުމުގައި  އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ

ން ޔުނިފޯމްގެ ޚަރަދުތައް ބެލެވޭގޮތު  ހިމަނަން ޖެހޭ ބައިތައް ސާފުނުވެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން
ކަމަށާއި، އަދި އެޚަރަދުތައް ނުކުރެވޭނެތީ  ނުލައި ވަރަށް ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ

 ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި
 މައްސަލަ
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އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،
ކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދައިގެން އެމީހުން ލައްވައި ލައިގެން ނުވަތަ މަސައްކަތް  ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން

ވިޔަފާރި  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވުމާއެކު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  މިފަދަ
މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރުވޭނެ  ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެފަދަ

ދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތަކުން އެއްގޮތަކަށް ބުނެ  ސަލައިގައި މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ވީމާ، މި މައް
އޮޅުންއަރާގޮތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް  ޝަކުވާ 

ގޮތާއި މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނަށް ޖަވާބުދީފައިވާ  މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ )ހޮސްޕިޓަލުން
)އަމިއްލަ  19/2014ގޮތާ ދިމާނުވާތީ( އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަމިއްލަ  ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތް ފަރުދުންގެ 
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  އިވާތީ، މިފަރުދުންނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފަ

ގައި ކޮށްފައިވާ 2018މާރިޗު  29ނަންބަރު  ހޯދުމަށް މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ
 މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށާއި، އަލުން  އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އެ 

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ 19/2014: އިޢުލާނުކުރާއިރު ޤާނޫނު ނަންބަރު
މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ

ހޮސްޕިޓަލަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އަންގައި، އަދި މި  ބަޔާންކުރުމަށް މުލީ ރީޖަނަލް
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު   ޤާނޫނު މައްސަލައަކީ

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

ޕާކެއް ކަމަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ހަދާބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާކަކީ ހއ.ދިއްދޫ  ޝަކުވާގައި
ޕާކަކަށް ނުވާތީ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭނުގައި އެތަން  އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި، އެއީ ވަކިބިމެއްގައި ހަދާ

އިދާރާގެ ވަށާފާރު  ޑްޔޫސް ޕްލޭނާ ޚިލާފަށް އެހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލޭން
 ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަޅައި އެ ގޯތިތެރޭގައި ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

-)އެންޓި 2008/13ނުބެލެވޭތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް
ފަދައިން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮމިޝަ  ކޮރަޕްޝަން

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

މަސައްކަތަކަށްވާތީ  ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގެ 35000/-ރުފިޔާއާއި  2000/-އަދި، އެ މަސައްކަތަކީ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  އެމަސައްކަތް ކުރުވީ އިޢުލާންކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ހއ.ދިއްދޫ 

 26700/-ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން  3ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ 
އިވަނީ ދައުލަތުގެ ރުފިޔާއަށްވީނަމަވެސް، އެމަސައްކަތް ކުރުވާފަ )ސައްބީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ(

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާއި އެ މާއްދާގެ )ކ( ގައި  10.52ވަނަ ބާބުގެ  10ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ 
އެއްބަސްވުމެއްގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހަދައި އެފަދަ

މާލިއްޔަތުގެ  ތް ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެމި މަސައްކަ  ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްގެން ނުންކަމަށް ވަތީ،
ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަމަށްނުވާތީ، މީގެފަހުން ކުރުވާ  ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރުވުމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ
ދަށުން ވިޔަފާރި  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ 19/2014ނޫނު ނަންބަރު: ފަރާތަކީ ޤާ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ  ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއި، އެ
ހޯދައިގެން  ލައިގެން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ މީހުން ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން

ޤާނޫނުގެ  މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވުމާއެކު، އެ އެމީހުން ލައްވައި
ޙަވާލުކޮށްގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް  ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ

)އަމިއްލަ  19/2014ތްތައްވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު: މަސައްކަ ނުކުރުވޭނެތީ، މީގެފަހުން ކުރުވާ މިފަދަ
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 ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތައް  ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ 
 ވުމަށް ނިންމީއެވެ.މެދުވެރިކޮށްގެން ނުކުރުވުމަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެ 

ނުބެލެވޭތީ،  ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މިކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް އާމިމައްސަލަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ1ީގެ )
ނޑައަޅައި، މި  މީއެވެ.މައްސަލަ ނިން މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ  ފައުންޑޭޝަންގެ ހިލޭ އެހީގައި  އަމިއްލަ މ.މުލަކުގައި، 
ފަންޑުން ޚަރަދު ކޮށްގެން  މިސްކިތްތަކުގައި އިތުރު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މިސްކިތު

މަސައްކަތްތައް އެމިސްކިތްތަކުގެ މަސައްކަތް  މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާގެ އަގުހުރި  1.5
މިމަސައްކަތްތައް ، ކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއިލައްވައި  ކުރަމުންދިޔަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން

ކުރުމަކާނުލައި، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ކުރުވާފައިވަނީ އިޢުލާނު
 ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައި އެންމެ ކުޑައަގު މިސްކިތުގެ  3ހޯދުމަކާ ނުލައި،  ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ

އެ މިނިސްޓްރީގެ އެންޑޯވްމަންޓް ކޮންޓްރެޓަރުން އަތުން ހޯދައިގެން އެކޯޓޭޝަންތަކުގައި 
ނޑު ޖަހައި  ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އަމިއްލައަށް ސޮއިކޮށް އެޕްރޫވަލް ތައްގަ

ލިބޭ  ވަކިފަރާތްތަކަކަށް މަންފާ އޭނާފޮނުވައިގެން ކަމަށާއި، މިއީ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް
 މައްސަލަ ބުނާ ގޮތަށް ދައުލަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް 
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މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު  ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަރާމާތުގެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ  ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރި

 ވަނަކަމަށާއި، 3އިވެލުއޭޝަނުގައި ލިބިފައިވަނީ  ގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށްކުޑައަ ތެރެއިން އެންމެ
ތެރެއިން ފައިނޭންޝަލް  އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައިތަކުގެ

ނެތުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި، ފައިނޭންޝަލް  ބައިން އެ ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައި
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނީގެ  3ވޭތުވެދިޔަ ، ލިބިފައިނުވަނީ ޕޮއިންޓްބައިން އެކުންފުންޏަށް 

އަހަރު ހަމަނުވާ  )އެކެއް( 1ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި، އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ  ބޭންކަށް

 ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ފ.އަތޮޅު
ފައިދާ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

  މައްސަލަ. ލިބޭގޮތަށް ބިޑު އިވެލުއޭޓުކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކަމަށް ބުނާ

18 
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ޖުމުލަ އަގުގެ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑުގެ  މަސްދުވަސް ބާކީ އޮތް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ އަދަދު، 3އަދި 
 ކުޑަވުމުންކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ

ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ  ފާއިތުވެފައިވާ ދުވަސްތަކަށް ކަމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަ
)އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ  1,113,577.70އަގަކީ  މަސައްކަތަށް އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ

 22ހަތް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި( ރުފިޔާކަމަށާއި، ބިޑް ހުޅުވި ތާރީޚަކީ  ތޭރަހާސް ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހަ 
 ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ފައިސާގެ އަދަދު  2018 ޖަނަވަރީ 

ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ  އިން ފެށިގެންކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން 2017އޮކްޓޫބަރު  22ބަލަންޖެހެނީ 
 01ވަނަ އަހަރުގެ ) 2017އެކައުންޓެއްގެ  ކުންފުނީގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައިވާ

އަށް( ސްޓޭޓްމަންޓެއްކަމަށާއި، އެ ސްޓޭޓްމަންޓުގައިވާ  2017ޑިސެންބަރު  26ން  2017ޖަނަވަރީ 
ގެ ފަހުން އެ ކުންފުނީގެ އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ  2017 ޓޫބަރު އޮކް 22ގޮތުން، 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ތިންސަތޭކަ ދެރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތް ލާރި( ރުފިޔާކަމަށާއި، އަދި އެ ކުންފުނިން) 302/87
ގައި  2014ނޮވެންބަރު  24ލިޔުމަކީ  1ރޭގައި ހިމެނޭ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެ

ދޫކޮށްފައިވާ  ގައި 2009ޖަނަވަރީ  04ލިޔުމަކީ އަދި އަނެއް ލިޔުމަކަށްވެފައި،  ދޫކޮށްފައިވާ 
ލިޔުން  2ދޫކޮށްފައިވާ  )އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ ކުރިން 1ލިޔުމަކީ  2ލިޔުމެއްކަމަށްވާތީ، އެ 

ޒާ ގުޅޭގޮތުން އެ ނުލިބޭނެކަމަށާއި، ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓު 2ކަމަށްވުމާއެކު، އެ 
ގައި ދީފައިވާ  2017އެޕްރީލް  19 ލިޔުމަކީ 1ލިޔުމުގެ ތެރެއިން  2އަނެއް  ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ

މުއްދަތަށް ދީފައިވާ ލިޔުމަކަށްވެފައި، އެ ލިޔުމުގެ  މަސްދުވަހުގެ 3ލިޔުމަކަށްވިޔަސް އެ ލިޔުމަކީ 
ލިޔުމަކީ މުއްދަތު އަނެއް ންޓެއް ނުލިބޭނެކަމަށާއި، ހަމަވެފައިވުމާއެކު، އެ ލިޔުމަކަށްވެސް ޕޮއި މުއްދަތު

)ފަސް  500,000.00ލިޔުމުގައިވާގޮތުން ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ އަދަދަކީ  ހަމަނުވާ ލިޔުމަކަށްވިޔަސް އެ 
 556,788.85ބިޑުގެ އަގުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ އެކުންފުނިންރުފިޔާކަމަށާއި،  ލައްކަ(
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 ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހައަށް ރުފިޔާ އަށްޑިހަފަސް ލާރި( ރުފިޔާކަމަށާއި، ފަންސާސްހަހާސް)ފަސްލައްކަ 
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ  އެހެންކަމުން، އެ ލިޔުމަކަށްވެސް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެކަމަށާއި، މި މަސައްކަތަށް

ފިޔަވައި   ކުންފުނިއިސްވެދެންނެވުނުލިބިފައިވަނީ  ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގައި  ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަމަށާއި، ވީމާ، އިވެލުއޭޝަނުގައި ޕޮއިންޓް ދެން އެންމެ

-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ   ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހޯދުމަށްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އިންޗީގެ ޓީވީއެއް 41ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު   ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ،މާލިއްޔަތުގެ  ޢަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ދަޢުލަތުގެ 

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

 މީއެވެ.މައްސަލަ ނިން މި

ވަނަ  2016ހޯދުމަށް  އިންޗީގެ ޓީވީއެއް 41ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެ

ޓީވީ ލިބެންހުރި އަގަށްވުރެ ދެގުނަ  ފަރާތުން ޓީވީ ގަނެފައިވަނީ މާލޭގައި އެފަދަ
ޓީވީ ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ  އްގައި ކަމަށާއި، އަދި މިހާރުވެސް އެބޮޑުއަގެ

  މައްސަލަ ކަމަށް ބުނާ

19 

 ގައި ކޮށްފައިވާ 2018ޖަނަވަރީ  29ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  ށ.އަތޮޅު
ބޮޑުކޮޓަރީގެ މަރާމާތުގެ އަތޮޅުގޭގެ  އިޢުލާނުގައި ދެ މަސައްކަތެއް ހިމެނިފައިވާތީއާއި އެއީ،

މަސައްކަތަށްވާތީއާއި އެ ދެ މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު  މަސައްކަތާއި، އުނދޯލިގޭގެ މަރާމާތުގެ
 ވަކިންކަމަށްވާތީއާއި އަދި އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީވެސް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

މަސައްކަތް  ނދޯލިގޭގެ މަރާމާތުގެވަކިންކަމަށްވާތީއާއި މި ދެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އު
އެ މަސައްކަތަށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި އިންވެސްޓްމަންޓާކަމަށްވާތީއާއި

އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަތޮޅުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ށ.އަތޮޅު
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން،  ގައި ކޮށްފައިވ2018ާޖަނަވަރީ  29ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

 ފަރާތަށް ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި  އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ
 އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑާއެކު ތަޖުރިބާގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ކަމަށާއި،

ންޓަކީ އެންމެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހެޅި އިންވެސްޓްމަ 
ހުށަހެޅި އަދި ތަޖުރިބާވެސް ހުރި  ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް

20 
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 ބޮޑުކޮޓަރީގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް  އެފަރާތަށްކަމަށްވާތީއާއި އަތޮޅުގޭގެ ލިބިފައިވަނީވެސް
އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އިވެލުއޭޝަނުގައި

އެ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ނަމަވެސް އިންވެސްޓްމަންޓަށްކަމަށްވާތީއާއި އެ ލިބިފައިވަނީ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޖެޓަށްވުރެ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގު ބޮޑުވާތީ، އިވެލުއޭޝަނުން ބަ ހޯމްއެފެއާޒުން ކަ

 ބިޑްކޮމިޓީން ނިންމައިގެން އެފަރާތާ މަސައްކަތް  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ފަރާތާ ދެވަނައަށް ހޮވުނު
ނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ  121,000/-ބަޖެޓަކީ  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީކަމަށްވާތީއާއި އެ މަސައްކަތަށް ކަ

 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އިވެލުއޭޝަންއިން އެއްވަނައަށް ދިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓުން ކަމަށްވާތީއާއި ރުފިޔާ 
މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް  ރުފިޔާކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން، މި 122,000/-

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

 ނިންމީއެވެ. އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
 

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  ތޯނަމަވެސް، މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ބަޖެޓަށް ފެތޭވަރަށް އަގު ކުޑަކޮށްދޭ
ކުރުވުން، ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން  ފަރާތާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެ މަސައްކަތް

ނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެއަދަދަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް  އިޢުލާންކުރާއިރު އެ  މަސައްކަތަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ކަ
އަދި  ދުމަށް އިޢުލާންކުރުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށާއިއެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯ

 19/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު:  އަތޮޅުގޭގެ ބޮޑުކޮޓަރީގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަކީ
ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އަމިއްލަ ފަރުދުން، ގެން ނެތުމާއެކު، އެއެނ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ  މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ލައިގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ލައިގެން އެފަދަ 

ލައިގެން އެންމެ މަތީން މާކްސް ލިބޭނީ އެފަރާތަށް  ފަރާތެއް ކަމަށްވެފައި ތަޖުރިބާގެ މާކްސް
  މައްސަލަ ކަމަށް ބުނާ
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ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ  ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
  ނިންމީއެވެ.ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުނުކުރުމަށް

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގައި  2017ޑިސެންބަރު  24މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން 
ލިބިފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ބީލަން

ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ރުފިޔާއަށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް -/195 ފަރާތަކީ
ކޮންޓްރެކްޓާ  ޙަވާލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އެފަރާތަކީ މީގެ ކުރިން މަސައްކަތް  އެފަރާތަށް 

ގައި ބޭއްވުނު  2018ފެބުރުވަރީ  15ފަރާތަކަށްވާތީކަމުގައި  ޚިލާފުވެގެން ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލްކޮށްފައިވާ
ވަނަ ޖަލްސާގެ  22ވަނަ އަހަރުގެ  2018ސަރވިސްގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ހުށަހަޅާފައިވާ  އިތުރުން ދެން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަންބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މީގެ މިއްޔާގައިޔައު
ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އަލުން  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ

އިވާތީއާއި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ އިޢުލާންކުރަން ނިންމީކަމުގައި ބިޑް ކޮމިޓީގެ
ދެން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް  ފިޔަވައި އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް

 ބޮޑުކަން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ޅ.ހިންނަވަރު ޕޮލިސް  ނިސްބަތުން
އެ ޚިދުމަތް   ފަރާތުންގެންދިޔަ ސްޓޭޝަންގައި ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން 

ފަރާތުން ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ވަދެ ނުކުންނަ މީހުންގެ
މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ދައުރުވަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ،  ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަމާއި ދެކެވޭ ވާހަކަ

ޕޮލިސް  ވުން ބާޠިލްކުރުމާމެދު މި ކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް މޯލްޑިވްސްހަދާފައިވާ އެއްބަސް އެފަރާތާއެކު 
)ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ޤާނޫނު(  91/4އެދުމާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު އިން  ސަރވިސްގެ ސަރވިސް

ބާޠިލްކުރަން މި ކޮމިޝަނަށް  ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އެފަރާތާއެކުއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  އާ
ލަފާދީފައިވާތީއާއި އިސްވެ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް  ން އި މި ކޮމިޝަނުފެންނަކަމުގަ

ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ  ޅ.ހިންނަވަރު ޕޮލިސް  
މީހުންނަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ދަށަށް ގެނެވޭ 
ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާން އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އަގުބޮޑު ކަމަށް ބުނެ  ސަރވިސްއިން

 އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން  ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ބާޠިލްކޮށް،
 ނުވަދިހަ ފަސް ރުފިޔާ( އަށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ރ. )ސަތޭކަ -/195

އެމަސައްކަތް   ރ. އަށް -/225ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
  މައްސަލަ ކަމަށް ބުނާކުންފުންޏަށް  ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި

21 
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ގައި މޯލްޑިވްސް  2018ފެބުރުވަރީ  18ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު،  ދެންނެވުނު އިޢުލާން )ފުރަތަމަ އިޢުލާން(
ވާކަން ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ފަރާތަކުން 06އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ދެވަނަކޮށްފައިވާ  ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން

ނޑައަޅާފައިވަނީ  މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މާކްސް ދިނުމަށް ކަ
ކަން  15ޓެކްނިކަލް ބަޔަށް %، 15ތަޖުރިބާއަށް %، 20% ، މާލީ ތަނަވަސްކަމަށ50ްއަގަށް %

 އިވެލުއޭޝަންގައި އަގުގެ ބައިން އެންމެ އެނގޭތީއާއި މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބިޑް  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން 
ދިނުމަށް  ކަމަށްވާތީއާއި ނަމަވެސް، މާކްސްއިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނީ 

ނޑައަޅާފައި ހުރި ބައެއް ބައިތަކުން  މަދުން ލިބިފައިވާތީ އެފަރާތަށް  މާކްސްއެފަރާތަށް ދެން ކަ
ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި މާކްސް ދިނުމަށް ބަލާ ކަންތައްތައް  ވާތީއާއިއިވެލުއޭޝަނުން ލިބެނީ ދެވަނަކަމަށް

" ޑޮކިއުމަންޓްސް  ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ " ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ސާބިތުކުރުމަށް 
ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އިވެލުއޭޝަންގައި  އެފަރާތުން " ޓެކްނިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްސް" އާއި

ކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ އިވާއިރު، އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފަ
ތަނަވަސްކަމުގެ' ބައިން  ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓާ ގުޅިގެން 'މާލީ އެފަރާތުން އިތުރުން،މީގެ

 50ދުވަހަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ % 60އެއްވެސް މާކްސްއެއް އެފަރާތަށް ލިބިފައިނުވަނީ 
އެފަރާތަށް ސަބަބާހުރެ  ނެތީމަކަން އެނގޭތީއާއި މި ލްކުރެވޭގޮތަށް ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ފައިސާރޯ
ލިބިފައި ނުވާތީއާއި ތަޖުރިބާގެ  ބައިން އެއްވެސް މާކްސްއެއް" ޓެކްނިކަލް" އަދި" ތަނަވަސްކަން  މާލީ"

ނޑައަޅާފައިވާ % ގަކުރެވޭތީއާއި މި އިޢުލާނާ ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަ އެފަރާތަށް  15ބައިން ދިނުމަށް ކަ
މައްސަލައެއް  ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި މާކްސް ދިނުމުގައި ގުޅިގެން 

ފަރާތަކީ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާ  އުޅޭކަމަކަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި އަދި ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ
އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްކަން  އެއްގޮތަށް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން،

 އެހެންކަމުން މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
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-އެންޓި) 2008/13 ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ

ނޑައަޅައި، މި ަމއްސަލަ  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މީއެވެ.ނިން

 2018ވަނަ އަހަރާއި  2017މަސައްކަތް  ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ވާ ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ވަނަ އަހަރު ޙަވާލުކޮށްފައި

އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އޭނާއަށް  ތެރެއިން އެ ދެއަހަރުވެސް
ސެކިއުރިޓީ  ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  ކަމަށްވާތީއާއި

ޕޮއިންޓް( ދިނުމަށް  2 މީހުނާ ހަމައަށް މީހަކަށް 6ޕޮއިންޓް ) 12އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރުމަށް 
ބެލެހެއްޓުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ 

 އަދަދަށްކަމަށްވާތީއާއި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެސެ
ހުށަހަޅާފައި ނެތްއިރުވެސް  ބައެއް މީހުންނަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުންކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް 

ދިނުމުންވެސް އެ ދެއަހަރުވެސް  އިޞްލާޙުކޮށްގެން ޕޮއިންޓް އެމީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާތީއާއި މިކަން
އެއްފަރާތަކުން  މި ދެއަހަރުވެސް ކޮންމެވެސް އޭނާއަށް ކަމަށްވާތީއާއިލިބެނީ  އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް

ވުރެ އެފަރާތްތަކަށް ތަޖުރިބާގެ ބައިން ލިބޭ އޭނާއަށް ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،  އޭނާއަށްވުރެ
ބެލެހެއްޓުމަށް  ހޮވެނީކަމަށްވާތީއާއި ސެކިއުރިޓީ އޭނާ ވަނައަށް  1ތުން ޕޮއިންޓުގެގޮ ޕޮއިންޓް ދަށްވުމުން،

އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދަނީ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ސެކިއުރިޓީ 
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ކާކުކަން  އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން 

 ޔުނީފޯމެއްގައި ކަމަށް ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި އެފަރާތުން  ގޭނޭފަދައެނ
އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ސެކިއުރިޓީ  ހުށަހަޅާފައިވާ ޔުނީފޯމުގެ ނަމޫނާގައިވެސް އަދި މަސައްކަތުގެ

 މަސައްކަތާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަނަ އަހަރު ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ 2017
ތެރޭގައި ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ފަރާތަކާހުށަހެޅި  ފަރާތެއް އޮއްވައި އެ މަސައްކަތް ބޮޑުއަގެއް
ގައި ބޫޓަށް ޔުނީފޯމު އެފަރާތާއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސެކިއުރިޓީން ތިބެންޖެހޭނީ

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެގޮތަށް  އަރައިގެން ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ކަމަށް
ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ  2018 ޢަމަލުކުރަމުންނުދާ ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު

ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައި އޮއްވައި އޭނާއާ ޙަވާލުކުރަން އުޅޭ  މަސައްކަތްވެސް އަގުހެޔޮ
  މައްސަލަ ކަމަށް ބުނާ

22 



 

38 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 2008/13ންބަރު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ ޤާނޫނު ނަ  އޮފިސަރުން ތިބެންޖެހޭނީ ބޫޓަށް އަރައިގެން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި
ނޑައަޅައި،  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ފަދައިން ކަ

 ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ 
 

 19/2014ނަންބަރު  ވެސް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންނަކީ ޤާނޫނުނަމަވެސް، މި މަސައްކަތަށް ދެއަހަރު 
ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އަމިއްލަ ފަރުދުން، އެނގެން ނެތުމާއެކު، އެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ  މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ލައިގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ލައިގެން އެފަދަ 

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ  ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
 ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެ  ޙަވާލުނުކުރުމަށާއި، މިހާރު އެ މަސައްކަތް މަސައްކަތްތައް މީގެފަހުން

ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަށް  ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު އެ ލިޔުން ސްކޫލަށް
  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް  އެންގުމަށް ލ.އިސްދޫކަލައިދޫ ސްކޫލްގައި

 6އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން  މިމައްސަލަގާއި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލިއިރު، އައްޑޫ
ރިސޯރސެސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މަގާމަށް މީހަކު  ގައި މެނޭޖަރ، ހިއުމަން 2018މާރިޗު 

 އަސާސީ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރިސޯސެސް،އިޢުލާނުގައި، އެ މަގާމު  ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ 
ޑިގްރީ އޮތުން ނުވަތަ  ބިޒްނަސް ނުވަތަ އޮގަނައިޒޭޝަން ޑިވްލޮޕްމެންޓް ފަދަ ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ

ލިބިފައިވުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މި  ހިއުމަން ރިސޯސް މަގާމެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ލިޔުމުންދެވުނު ސުވާލުތަކާއި އިންޓަރވިއުގެ  ނެ ފަރާތްމަގާމަށް ހަމަޖައްސާ

މަތިން މާކުސް  ބަލައިގެންކަމަށްވާޓީއާއި މިގޮތުން އެ ދެބަޔަށް މާކުސްދީފައިވާއިރު، އެންމެ މާކުސްއަށް

ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހޯދުމަށް  ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީއަށް މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު
  މައްސަލަފަރާތެއްކަމަށް ބުނާ އެ ވަޒީފާއަށް ނަގަން އުޅެނީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވާތީއާއި އަސާސީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަމަށް  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ލިބިފައިވާ 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިކަމަށްވާތީއާއި  އެފަރާތުންވަނީ ބިޒްނަސް

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ  އެހެންކަމުގައިވުމާއިއެކު، އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ އަސާސީ
 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީ

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން އެކުލެވިގެންނުވާ  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހއ.ބާރަށު މިސްކިތު މަސައްކަތުމީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް 
 އަދި ހަމަނުޖައްސާ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް މީހަކު  ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތް 

 މީހުންނާ އިންޓަވިއުވެސް އަދި ނުކުރާ ކަމަށާއި، އިންޓަވިއު ޕެނެލް  ވަޒީފާއަށް އެދުނު
ނޑައަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކަމަށާއި، އިންޓަވިއު ޕެނެލްގައި ހިމެނެނީ  ކަ

އެރަށުގެ ހެލްތު ދާއިރާ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި  އި،ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ
މުވައްޒަފުން  3އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އިސްވެރިޔާއާ  އިސްވެރިޔާއާއި، އެރަށުގެ

މިހާތަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ  ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ ވީމާ، މި މައްސަލައިގައި ކަމަށް
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ ޤާނޫނު ޢަމަލެއް ހިން

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

 ންމީއެވެ.ނި

މަސައްކަތުމީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް  ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު މިސްކިތު
 ފަރާތަށް އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން

  މައްސަލަ ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ

24 
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 3ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  ގަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ މ.ދިއް
)ތިރީސްހާސް  30,879.92ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން  ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން، އެންމެ

މިމަސައްކަތަކީ  ހެންކަމުން،ހަތްދިހަނުވަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަދެލާރި( ރުފިޔާއަށްކަމަށްވާތީއާއި އެ އަށްސަތޭކަ
މަސައްކަތަކަށްވުމާއެކު، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  )ތިރީސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ހަމަނުވާ 35,000/-

 ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13އިޢުލާންކުރަން ނުޖެހޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ފަދައިން މި  ނަ ނަންބަރުގައިވާ( ވ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަަލ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މީއެވެ.ނިން

 ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި މ.ދިއްގަރު
އަމިއްލަ  ނުވަތަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައިމާރިޗު  2018އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި 

  މައްސަލަޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާކުންފުންޏަކާ 

25 

ލެޕްޓޮޕަށް ހުށަހެޅުނު  ނުވާކަމަށް ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވާތީއާއި ންއިޢުލާނާ ގުޅިގެ 
 އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެ  ލިބިފައިވަނީ  ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް

ވަކިން  GSTއެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަނުގައި  ކޯޓޭޝަނަށްކަމަށްވާތީއާއި ނަމަވެސް 
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު  ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި،  މަރުކަޒުން ކަ

 1ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  ޑެލިވަރކޮށްދޭނެކަމަށް އެފަރާތުންދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1މަތިވާތީއާއި، އެތަކެތި 
ގަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ އެފަރާތާ މަސައްކަތް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް ކޮމިޓީއަށް

ދީފައިވާ ން ނިންމާފައިވާތީއާއި އަދި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ދެވަނައަށް ހޮވުނު އެއްފަރާތު ޙަވާލުނުކުރަން 
ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކުރިން ލެޕްޓޮޕްތައް މަރުކަޒަށް  ތު ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން މުއްދަ

ހުށަހެޅި ން ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ދެވަނައަށް ހޮވުނު އަނެއްފަރާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަށް
ތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ލެޕްޓޮޕް ކޯޓޭޝަނުގައި މަރުކަޒަށް 

 ގުޅޭ ސްޕެސިފިކޭޝަނެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ނެތްކަމަށް ބުނެ، ދެން އެންމެ ގިނަ  ސްޕެސިފިކޭޝަނާ 
ނިންމައި، އެފަރާތާ އެގްރިމެންޓް  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު

 ޓެބްލެޓް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ 3ލެޕްޓޮޕާއި  6ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް  ކީރިތި
ޅިގެން އިޢުލާނާ ގުގައި ކޮށްފައިވާ 2018އެޕްރީލް  16މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: 

އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ  އެކުލަވާލި ޕޮއިންޓްދޭނޭ އުސޫލުގައި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާނީ
އަގުހެޔޮ ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް  ފަރާތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެންމެ

  މައްސަލަމަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ މަރުކަޒުން
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ދަދަށް މިވަގުތު ލެޕްޓޮޕް ހުރިގޮތުން އެ އަ ކޮށްފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް، މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް
 އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް އެފަރާތަށް އެކަން އަންގާފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެ އެ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މީއެވެ.ނިން ކަ

 
ސަބަބުތަކުގެ  ކޯޓޭޝަންތައް ބާޠިލުކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތިން ޕޮއޮންޓް ލިބުނު ފަރާތުގެނަމަވެސް 
ވަނަ  2ކަރުދާހުގެ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު، މަޢުލޫމާތު  ވަކިން ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް  GSTތެރޭގައި 

 ނަންބަރުގައި އޮންނަނީ އަގު ހުށަހަޅާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ޖުމުލަ އަގު  ވަނަ 8ނަންބަރާއި 
ޖެހޭކަން އެ  ފެންނަ ގޮތަށް ކަމުގައި ކަމަށްވުމާއެކު، ޖީ.އެސް.ޓީ ވަކިން އެނގޭގޮތަށް އޮންނަން

ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް  އެކަން އިބާރާތުން ސާފުނުވާތީ، މީގެ ފަހުން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި
  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް ބަޔާންކުރުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގައި

ވަނަ އަހަރަށް  2016ސިޓީ( ގެ  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް )އައްޑޫ
ގައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  2015ސެކިރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ށްފައިވާ ނަންބަރު ގައި ކޮ 2015ޑިސެންބަރު  09އިޢުލާނުގެ ތެރެއިން  2ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައިވާ 
 17ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، އޭގެފަހުން  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު

 2ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިނުވާތީ އެ  އިޢުލާން ގައި ކޮށްފައިވާ  2015ޑިސެންބަރު 
އިން  1ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ބާޠިލުކޮށްފައިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޢުލާން ވަނީ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2016 ބުނެފައިވާތީއާއި އޭގެ ފަހުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ވަނަ  2016ސިޓީ( ގެ  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް )އައްޑޫ
ގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ  2015އަހަރަށް ސެކިރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

  މައްސަލަ ގެޒެޓް ނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި އެއިން އިޢުލާނަކާ  ދެފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަން ދިވެހި
 ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13އެއް ހުށަހެޅިފައި ނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝަކުވާ ގުޅިގެން 

ފަދައިން މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަަލ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މީއެވެ.ނިން

  ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ތިރީގައިވާ 
 
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް  ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު އިޢުލާނުގައި. 1

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން އެންގުމާ ގުޅިގެން  އެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް
ފަރާތްތަކަށް  ވާ ކަމަށާއި، އެ ބަދަލުތަކާއެކު ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ގެނެވިފައި އެ ބަދަލުތައް

މިންކުރަން ދަތިވާ މާއްދާތައް އުވާލައި،  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން، އެ އުސޫލުގައި ހުރި
ލު ފަރުމާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާތީ، އެ އުސޫ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު އަލުން 

 ގޯއްޗަށް އެދި ހުޅުވާލަން ޖެހޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފުކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ  ބަދަލުކުރާނަމަ އަލުން
މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު  ން އަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީ

 ޔަށް ގެންދިޔުމަށްދޫކުރުމުގެ ކަންތައް އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރި ބަދަލުވެފައިވާތީ، ގޯތި 
ން އެއިދާރާއަށް އެންގިފައިވީ ނަމަވެސް، ގޯއްޗަށް އަކުސިޓީ ނަށް ފެންނަކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެމިކޮމިޝަ
ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެދުނު

ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު )ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް
 ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް( ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު، ހަމަޖެހިފައިވާ އެކި ބައިތަކަށް

ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ 2016ގޯތި ދޫކުރުމަށް  100ހއ.އިހަވަންދޫން 
ޕޮއިންޓް  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެކި ފަރާތްތަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅިފަހުންނަންބަރު 

އަދި އެ  ފަހަރެއްގެ މަތީން ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، 03ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް 
ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްބަދަލުތަކާއެކު ގޯއްޗަށް އެދި 

އިޢުލާނުކޮށްގެން އެކަން ކުރުމަށް  ހުރުމުން މިކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް އެދުމުން އަލުން
ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީން، ކުރިން ފޯމް  ލަފާދިން ކަމަށާއި، އެގޮތުގެ މަތީން، ގޯތި

ބާޠިލްނުވާނެގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައް
ހުޅުވާލައި، އަލުން އިޢުލާނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ން އެމަސައްކަތް އަކު މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީ ކުރަމުންދަނިކޮށް
ރު މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ މިހާ ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި

އެ އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ހއ.އިހަވަންދޫއަށް ގޮސް ކުރިން  އާއެކުއޮތޯރިޓީގެ ކޯޑިނޭޓަރ 
 ފޯމްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަގައި، އެ ފޯމްތައް ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު  ހުށަހެޅުނު
 ށް ގޯތި ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް ފަރާތްތަކަ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެމެންބަރުން ބޭނުންވާ  އެޓީމުގެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަމެއް ނުވަތަ  ގައި ކޮށްފައިވ2016ާސެޕްޓެންބަރު  19
އެދުނު  ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންކަމެއް އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމާއި ނަމަވެސް، ގޯއްޗަށް  އެ އުސޫލަށް

ފައިވަނީ ގޯތި ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދީ، އެފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ވަގުތީ
ވަނަ ނަންބަރު )ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން(  6ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ  ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައިވާ ޕޮއިންޓް

ފަރާތްތައް  އަހަރުނުވާ  2ކައިވެންޏަށް " އެ އުސޫލުގެ އިތުރު ތަފުސީލުގެ ޅ.ގައިވާ  ގެ ށ. އަށް ޙަވާލާދީ 
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން  އުނިކުރުމަށްފަހުގައިކަން މިބައި " އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

  ން އެނގޭކަން.އަކުމިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީ

 
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް. 2

ރީޚަށް ކަމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ތާ މަޢުލޫމާތަށް އައިސްފައިވާ އުނިއިތުރު ބަލާނީ ގޯތި ދޭ
އިތުރު " ގެ" ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު " ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

އުމުރުގެ ބައި ބަލާނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި  ގެ ކ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ހަމައެއާއެކު،" ތަފުސީލު 
ގެ ށ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި " އިތުރު ތަފުސީލު" ކަމަށް ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަށް އިޢުލާނުގެ މުއް

ހަމައަށް ކަމުގައި  އުމުރާއި ކާވެނީގެ މުއްދަތަށް ބަލާނީ އެމީހަކު ފޯމު ހުށަހަޅާ މީލާދީ ތާރީޚާ އަދި،
އި ހުންނަންޖެހޭ ކުރިމަތިލެވޭނެ މީހުންގެ ކިބައިގަ ގޯއްޗަށް އެދި" ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ގެ ނޯޓުގައި " ޝަރުޠުތައް
އިޢުލާނުގެ އެކި ތަންތަނުގައި  މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ބަލާނެ ތާރީޚު ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި

އިތުރު ގޯތި ދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ބަލާނަމަ، ގޯތި އަންނަ އުނި އެކިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެގޮތަށް 
އަދަދުތައް  މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށް، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓްގެ ދޭ ދުވަހު އެ

ލިބިފައިވާ  އެމީހުންނާ ގުޅިގެން ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
  މައްސަލައުވާލިކަމަށް ބުނާ  ކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީ
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އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް  އިޞްލާޙުކޮށްގެން ހަމަ އެދުވަހު ގޯތި ދޭންޖެހޭނެތީ، އެކަމަކީ 
 ނުފެންނަކަން.

 
އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުވެފައިވާތީ، ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް. 3

މިކޮމިޝަނުން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް
ލު ގެނެސްފައިނުވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް އެއިދާރާއިން ބަދަ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް

އުސޫލުގައި  މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ބެލިބެލުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ  ކަމަށާއި،
ކަމަށްވާތީ އެއަކުރު އުނިކޮށް  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހެނީ އެ އުސޫލުގެ އިތުރު ތަފުސީލުގައިވާ އަކުރެއް

މަށް އެ އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އޮތްކަ އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް
އިތުރަށް  ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ އެތައް ބަޔެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލި ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންކަން  އެ އިޢުލާން

ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން ގޯތި  ލަސްވެދާނެތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުނުކޮށް ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
ހއ.އިހަވަންދޫ  ސިޓީން ސިޓީއަކުންއެ އޮތޯރިޓީގެ  އްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްދިނުމުގެ ކަންތަ

 ގައި އެއްމިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން
ވަނަ  3ލިޔުމުގެ  ބުނެފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް، އެ ޮއތޯރިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަކީ މި

އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޕޮއިންޓް  ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި އެ ންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަ
ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން( ގެ ށ.އަށް ޙަވާލާދީ އެ އުސޫލުގެ އިތުރު ) ވަނަ ނަންބަރު  6ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ 

މިހެންއޮތް " ނެއެވެ.އަހަރުނުވާ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާ 2ކައިވެންޏަށް " ޅ.ގައިވާ ތަފުސީލުގެ
 ސިޓީއަކުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  ނުކުތާކަން އެ އޮތޯރިޓީން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

 އަދި އެ އިޢުލާން ބާޠިލުނުކޮށް ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ  އެނގޭކަމާއި
ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރި  ންގާފައިވާއިރު، ގޯތިއޮތޯރިޓީން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަ
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އުސޫލަށް، އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް  އިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ 
ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާއެކު  ގެންނަކަމަށްވާނަމަ އިޢުލާން

ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ސިޓީއަކުންއިޢުލާންކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ  އަލުން
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް  އެކު މެސެޖަކާ އިދާރާގެ ނަންބަރު  އަންގާފައިވާކަމަށް އެ

  އޮންނަކަން.އިން އެނގެން " މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް  ގޯތިދޫކުރުމުގެ" ފޮނުވާފައިވާ

 
ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  ގޯތި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުނުކޮށް ގޯތި ދިނުމުގެ . 4

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ހއ.އިހަވަންދޫސިޓީއަކުން  މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ
 3  ސްޕެންޑްކޮށްފައިވާތީއާއި، އޭގެތެރެއިން ސަ މެންބަރުން 5އެންގިއިރު އެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ 

އެކުލަވާލާނެ ގޮތަކާމެދު ހއ.އިހަވަންދޫ  މެންބަރުން ގޯތި ދިނުމާބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާތީ، އެކޮމިޓީ
ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ލަފައަކަށް އެދުމުން، ކުރިން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް 

 ، އެއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އެރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުވާލައި އޮތް ކޮމިޓީ
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  7ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ސްކޫލާއި ހޮސްޕިޓަލާއި ޢާންމު ފަރުދުންގެ ތެރެއިން 

ޓީން ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ އޮތޯރި  އައު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން ގޯތި ދިނުމުގެ 
 ލަފާދީފައިވަނީ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހަމަނުވުމާއި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  ލަފާދީފައިވާކަމާއި އެގޮތަށް 

ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް  ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށާއި، އެ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލިއިރު ކުރީގެ
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ  މަށްއެ ކޮމިޓީގައި ހިމަނާފައިވާކަ   ކޮށްފައިވާ ބައެއް މެންބަރުން

 ބުނެފައިވާކަން. ސިޓީއެއްގައިއޮތޯރިޓީން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު 
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އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި ފޯމުތައް ވެރިފައިކުރުން  ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ނެގުމާއި ފޯމުތައް. 5

ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޓީމުގެ  ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މޯލްޑިވްސް
އެކުލަވާލި  ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް މެންބަރަކު

ހަމައެކަނި އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރަކީ  ކޮމިޓީން ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު އެ އޮތޯރިޓީން
ދިނުމުގެ އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ލަފައަށް އެދިފައިވާ   ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕޮއިންޓްގޯތި

އެދި  ޤާނޫނީގޮތުން އެކަންކަން އޮތްގޮތުގެ ޓެކްނިކަލް ލަފާ ދިނުން ކަމަށާއި، ގޯއްޗަށް  ކަންކަމުގައި
އެއްވެސް ދައުރެއް  ރިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެ އޮތޯ 

ޒިޔާރަތްކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ  އަދާކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ އޮތޯރިޓީން އެރަށަށް 
 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ފިލުވައިދީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން  އެރަށަށް ދިމާވެފައިވާ

ފޮނުވި   ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން މިކޮމިޝަނަށްހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް
 ބުނެފައިވާކަން. ސިޓީއެއްގައި

 
ގޯތި ދިނުމަށް ކުރި  ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ބަލާނެ ތާރީޚު

ތި ދޭ ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެގޮތަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ގޯ  އިޢުލާނުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އެކިގޮތަށް
އެ  އެގޮތަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ގޯތި ދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ބަލާނަމަ، ގޯތި ދޭ ދުވަހު ތާރީޚާ ހަމައަށް

އަދަދުތައް އިޞްލާޙުކޮށްގެން  މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށް، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓްގެ
 ކަމެއްކަމަށް ނުވުމާއެކު، އެ އިޢުލާން އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ ހަމަ އެދުވަހު ގޯތި ދޭންޖެހޭނެތީ، އެކަމަކީ

 ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލު  ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު،



 

47 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގެންދިޔުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ  އިޞްލާޙުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް 
 .ރވޭ އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެސަ  މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑްކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި 

 
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް  އަދި، ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން

ންޓް ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު )ޕޮއި ޢާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ގޯއްޗަށް އެދުނު
 އެކި ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް( ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އެނގޭނެކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު، އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެނގިގެން ނޫނީ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބެހޭގޮތުން  ނުފެންނާތީ، ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތާ

އެކި ބައިތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު ފޯމު ހުށަހެޅި  ހުޅުވާލާއިރު، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ލްގެ ކައުންސި  އެނގޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އިޢުލާންކުރުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ  ފަރާތަށް ވަކިން 

 އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

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

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

 ރ.ކޮތާފަރުން ލަކުޑި ކަނޑާފައިވަނީ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި ނުވަތަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި  2015
 މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ދޯނި  އެ  މަރާމާތުކުރުމަށްކަމަށާއި، ދޯންޏެއް
 ދޯންޏެއްކަމަށް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ދޯންޏަކީ  ނަންމަތީ

 މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު،،  ތުހުމަތުކޮށްފައިވާތީއާއިމި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

 ނަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާއިން ގަނެ ރ.މީދޫ ގެރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އޮގަސްޓްމަހު  ވަނަ އަހަރުގެ 2015ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދޯންޏެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް 

  މައްސަލަ ރ.ކޮތާފަރުން ލަކުޑި ކަނޑާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

29 
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ދޯންޏެއްކަން އެނގޭތީއާއި  ގެ ނަންމަތީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެހެން ފަރާތެއްކުރިން  ދޯންޏަކީ އެ 
މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާއި ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދޯނި ފަހުން މި

އެނގޭއިރު، އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށްފަހު، މި ދެ ފަރާތުގެ  ށް ވިއްކާފައިވާކަންވަނަ ފަރާތަ ދެ
 ގައި ކަނޑުގެ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  2016ފެބުރުވަރީ  15ނަމުގައި 

)ފަންސާސް(  50ހެއްދުމަށްޓަކައި  ދޯނީގެ ސަލާމަތީ އެ ގައި 2015ޖޫން  28ދޫކޮށްފައިވާތީއާއި 
ވަނަ އަހަރުގެ  2015ކަންތައް  ދޯނި ގަތުމުގެއެ  ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި އެހެންކަމުން

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި  2015ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި  ތެރޭގައި ފެށިފައިވުން އެއީ އެކަށީގެންވާ
ރ.އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމަށް ހިސާބުގައި ރ.ކޮތާފަރު އޮތީ ރ.އަތޮޅު ނުވަތަ އޮގަސްޓު

ބުނާތީއާއި ރ.ކޮތާފަރު ރ.އަތޮޅު ފަރާތް  ބުނެފައިވާކަމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިކައުންސިލްގެ ރައީސް 
މަޢުލޫމާތު  ދަށުގައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ބެލުމުގެ ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  ވަނަ އަހަރު ރ.ކޮތާފަރު ރ.އަތޮޅު  2015 ސާފުކުރި ކުރުމުގައި 
 އިތުރުން ރ.ކޮތާފަރާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި މީގެ ނުވާކަމަށް އެ ކައުންސިލުން

 8މިނިސްޓްރީން  ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގައި އެދުމުން އެ
އިން  2011މޭ  05ރ.ކޮތާފަރަކީ  ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި 2018 މާރިޗު

ނޑުމަށް  ފެށިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ރަށެއްކަމަށާއި، އެރަށުން ލަކުޑިކެ
 މަޢުލޫމާތު  ހުއްދަދީފައިނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

ގައި އަނބުރާ  2012ޖުލައި  25ސާފުކުރުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން، ރ.ކޮތާފަރު 
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާ

ރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ރ.ކޮތާފަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަ  ގައި 2012ޖުލައި  25އެގޮތުން 
 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި އެރަށަށް މީހުން އަރާ  އާ ޙަވާލުކުރުމަށް



 

49 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޙަވާލުކުރިކަމަށް  ގެއްލުންދެމުންދާކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އެ ރަށް ބެލެހެއްޓުން
ޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ފި  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ދެންނެވުނު ސިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެގޮތުން ސިޓީ ލިބިފައިވީނަމަވެސް  މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއިފަރާތުން  ލިބިފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ
 އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައިނުވާތީ، ރ.ކޮތާފަރު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޓާބޭސްއަށް 

ރަށް މިހާރު އެއްވެސް  ލޫމާތު ދެވުނީކަމަށާއި، އަދި ބެލެވޭގޮތުގައި އެނެތްކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް މަޢު
، މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންފަރާތަކުން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާނެކަމަށް 

ނޑިކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ދުވަސްވަރު  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  ރ.ކޮތާފަރު ރ.ކޮތާފަރުން ލަކުޑި ކެ
 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނޯންނާނެކަން އެނގޭތީއާއި އަދި އެ ރަށް ރ.އަތޮޅު  ރ.އަތޮޅު

ނޑާފައިވާނަމަ އެކަން  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތްކަމަށް ދައްކައިގެން އެ ރަށުން ލަކުޑި ކަ
ށްވާތީއާއި އަދި އެގޮތަށް ލަކުޑި ބޭނުންކުރުންކަމަށް ކަމަ ވާނީ ހުއްދަ ނޫން މުދަލެއް އޮޅުވާލައިގެން

ނޑާފައިވާނަމަ ރ.ކޮތާފަރުން  ވައްކަމުގެ ކުށުގެ ތެރެއަށް މިކަން ވަންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި ކަ
ނޑިކަން  ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ މި މައްސަލަ  ދަންނާނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މީހަކު  2ލަކުޑި ކެ

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. ކަމަށްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސަމާލު

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

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކ1ީ)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި  މީއެވެ. ނިންމައްސަލަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަކި އަދަދެއް އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގައި  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ 
ނޑައަޅާފައިނުވާތީ، އެޑްމިން އޮފިސަރގެ ފަރާތެއް  15ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ކަ

ގައި 2018 މާރިޗު 15 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ހޯދުމަށް 02ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލަށް 
ވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކޮށްފައިވާ

30 
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 އެއްހަމަޖައްސާފައިވުމަކީ )އެކަން އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ( މައްސަލަ ޝޯޓްލިސްޓްކުރަން
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ސަބަބު  2ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރިން ކުރި 

އެއީވެސް މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި  ފަހުން ކުރި އިޢުލާނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
 ންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ އެކުލަވާލާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަ އިންޓަވިއު ޕެނެލް

 ނެރެފައިވާ ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 2013އެޕްރީލް  01މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް 
ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން " " ކުރުމުގެ މިންގަ

އުޕެނެލް އެކުލަވަލާފައިވަނީ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާއާއި އިންޓަވި )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 4ގެ 
ރިސޯސަސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ( އާ މަޝްވަރާ  ސްކޫލުގެ ހިއުމަން

ގަޑިއިރު  24ކަމަށް ހިތަދޫ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް  ކުރުމަށްފަހުގައި
ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއާއި  ވާނެ ކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި އިންޓަވިއުއަށްކުރިން ލިޔުމުން އަންގަން

ގައި  2013އެޕްރީލް  01ޚުލާޞާއެއް ދޭންވާނެ ކަމަށް  އިންޓަވިއުގައި ސުވާލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކުގެ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި " ނެރެފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އައްޔަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާއަށް  )ހ( ގައި  6.1ގެ " ކުރުމުގެ މިންގަ
އަންގާފައިވަނީ ފޯނުން ކަމަށާއި، އިންޓަވިއުގައި ސުވާލުކުރެވޭނެ  އެދުނުފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއަށް

ކަމަށާއި،  ބުނެފައިވާ ޚުލާޞާއެއް ލިޔުމުން އަންގާފައިނުވާނެ ކަމަށް ހިތަދޫ ސްކޫލުން ކަންތައްތަކުގެ
ފޯމު( އެ އޮފީހެއްގެ  A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

ފަރާތްތަކަށް ޢާންމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް  ވެބްސައިޓުގައި ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ބަލަން ބޭނުންވާ 
  ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ގައި ސިވިލް ސަރވިސް 2013އެޕްރީލް  01ޝާއިޢުކުރަންވާނެކަމަށް 

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް" " މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަ
ހިތަދޫ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފޯމު ޢާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ޝާއިޢު ނުކުރާކަމަށް )ނ( 7ގެ 

 ފަހަރެއްގެ މަތީން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް، އަދި އެހެން  03އެގޮތުން 
 ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައިވާއިރު، އެ އިޢުލާނަކީ އެ 15އިޢުލާންތަކާ ޚިލާފަށް 

ކައި ދާއިމީކުރުމަށްޓަ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ  02ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ 
އެ ސްކޫލުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި

މުވައްޒަފަކު ހިމަނައިގެން ހޮވަން  03ސްލޫކުގެ  އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އެ، ގޮތަށް ބަލާއިރު
 12މާކްސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގިނައިން 

ފަރާތަށް އިންޓަވިއުގައި އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް  ވަނައަށް ސޯޓްލިސްޓްވި
 ވަނައަށް އެންމެމަތިން އެފަރާތަށް  03ބުނަމުންދިޔަނަމަވެސް އިންޓަވިއުއިން  އެފަރާތުން 

ދިނުމަށް  ދާއިރާއަކަށް މާކްސް 04މާކްސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އިންޓަވިއުގައި 
ނޑައަޅާފައިވާއިރު އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ  އިންޓަވިއުގައި ފަރާތަކާކަ

  މައްސަލައެންމެ ދާއިރާއަކުން ކަމަށް ބުނާ
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ދާއިރާއަކުން މާކްސް ދިނުމަށް  4ކޯރޝީޓުގައި ތަފާތު ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އިންޓަވިއުގެ ސް
ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ  އިންޓަވިއުގައި  ފަރާތަކާ  ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ 

މާކްސް ލިބުނު ތިންވަނަ ފަރާތާ އިންޓްވިއުގައި  ދާއިރާއަކުން ކަމަށާއި، އިންޓަވިއުއިން އެންމެމަތިން
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މި ވަޒީފާއަށް  ލެއް ނުކުރާކަމަށްއެއްވެސް ސުވާ

ގޮތުގައި  ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ އެ ސްކޫލުގައި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ މީހުން
ވާ އިޢުލާނެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮށްފައި މުވައްޒަފަކު ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި 2މަސައްކަތްކުރާ 

 2އެގޮތުން އެ ސްކޫލުން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވަން ބޭނުންވާ  ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،
 ފަރާތްތަކަށްވުރެ ގިނައިން އިންޓަވިއުގައި މާކްސް ދީފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން  މީހުންނަށް އެހެން

މާކްސް ދީފައިވާ  94.67 ނެއް ފަރާތަކަށްމާކްސް، އަ 100އޭގެތެރެއިން އެއްފަރާތަކަށް އިންޓަވިއުއިން 
އަދި މާކްސް ދީފައިވަނީވެސް އެގޮތަށްކަން  ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،

މީހުންނަށް ކަމަށްވިޔަސް  2އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނީ އެ  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އިންޓަވިއުގައި
 ވަނައަށް އައިސްފައިވަނީ އެހެން މީހެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ވަޒީފާ  1ގޮތުން  ޖުމުލަ މާކުހުގެ

ހަމަޖެއްސުމަށް  ބޭނުން ނޫންކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާތީ، ކުރިން ބުނެވުނު ދެ މީހުންނަށް އެ ވަޒީފާ 
ކަމަށް ހިތަދޫ ސްކޫލުން  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ރިކްއެސްޓްކޮށްފައިވާ 

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

 
މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުންނަށް  3ދިނުމުގައި ކުރިން ބުނެވުނު  އިންޓަވިއުއަށް މާކްސްއަދި،   

ކޮށްފައިވަނީ  ނިސްބަތުން ވަރަށް ދަށްކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިކަން މިގޮތަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ
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މި މައްސަލައިގައި  ތުހުމަތުކުރެވޭތީ، ވަކި ބަޔަކު އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް
  ނިންމީއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ސިވިލްސަރވިސް

އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އިޢުލާނަކީ މިހާރު ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނެއް  ގައި ކޮށްފައިވ2018ާވަރީ ފެބުރު 04ކޮށްފައިވާ 

މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު  މި، އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވާތީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  ކަމުގައި
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި،   ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްވަނަ އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މީއެވެ.ނިން މި މައްސަލަ

އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު  ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކޮށްފައިވާ ގައ2018ިފެބުރުވަރީ  04  ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

 4ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ފަރާތެއް އެއީ ހިމެނޭ  އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރޭގައި
މިހާރު އެ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ  ގެސަނަދެއް އޮތް އަދި 5އަދި 

އެހެން ތިލާފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، އަދި އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ 
މީހެއް ކަމަށާއި،  ގެ ސަނަދެއް އޮތް  7އަދި  5ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ފަރާތެއް އެއީ 
ގިނަ މާކްސް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު  ފަހުން ދެންނެވުނު ފަރާތަށް   ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން

މީހަކު ހަމަނުޖައްސައި އެ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  އެ މަޤާމަށް
އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެތައް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން  ނުންކޮށްގެންބޭ

އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ގެސަނަދެއް އޮތް ފަރާތަށް  5އަދި  4ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 
 މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މާމިގިލީ ކައުންސިލުން އެއަރޕޯޓް  ގައި ވަނަ އަހަރު ހިސާބު 2008ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ބިންތައް 
ގެ ރޕާޓީގެ ލީޑަސިޔާސީ  ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ސަރަޙައްދަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ މާމިގިލީ

ވަނަ އަހަރުހައި ހިސާބުގައި ކައުންސިލެއް  2008ބާރާއި ނުފޫޒުން ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި،  2011އުފެދިފައިވަނީ  ކައުންސިލްތައްނޯންނާނެ ކަމަށާއި 

ބޭނުންވާ ބިން އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭނަށް ގެންނަން  އދ.މާމިގިލީ އެއަރޕޯޓަށް
ޕްރޮވިންސް  ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުންވެސް މާމިގިލީ އޮފީހާއި 2008ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ބޭނުންވާ

ހިއްކާފައިވާ ބިމުން އެއަރޕޯޓަށް  އދ. މާމިގިލީ އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް 
ކޮއްޓެއް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައިވާ  08ޖެހިގެން  ބިން ނެގުމަށްފަހު އެއަރޕޯޓް ސަރަޙައްދާ

ނޑައަޅާފައިވަނީ  08މާމިގިލީ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ކަމަށާއި، އަދި އެ  ގޮތުން ކަ
ސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އޮތް ބޮޑު ދެބިމަކީ މާމިގިލީގެ ޞިނާޢީ މަ ކޮއްޓާ ޖެހިގެން 

ބޮޑުމަގު  ބިން ކަމަށާއި، އަދި ރަށުގެ ބޮޑުމަގު ހުޅަނގުކޮޅުން ހިއްކި ބަޔަކީ މާމިގިލީ  ދެ
ނޑާގޮތަށް އޮތް ބިމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހުރިހައި  2008ބިންތައް  އެ ބިމުން ކަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އަދި  އި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ދެމެދު އެކިފަހަރުމަތިން ލިޔުންތައްއޮފީހާ
ކައުންސިލާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދުވެސް  ކައުންސިލްތައް އުފެދުނުފަހުން މާމިގިލީ

 ސަލައިގައި ޝަކުވާ ގުޅިގެން ލިޔުންތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މި މައް އެކިފަހަރުމަތިން އެކަމާ
ހަދަން ފުރަތަމަ  ޗާޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އެއަރޕޯޓް 2ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަށުގެ 

ނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިން  އެނގޭނޭ ޗާޓަކާއި، އެއަރޕޯޓަށް ބިން  ކަ
އާ ގުޅިގެން މާމިގިލީގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ އިތުރުކުރުމުން އޮންނަ ގޮތުގެ ޗާޓެއް 

 ދިނުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން އެމިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ޗާޓަކީ  ފޮނުވައި
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅި އެއަރޕޯޓަށް ބިން އިތުރުކުރުމުން އޮންނަ ގޮތުގެ ޗާޓު ކަމަށް ޝަކުވާ

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އެއަރޕޯޓުގެ  ސަރަޙައްދު އޮތް ޗާޓެއްޗާޓާ އެއްގޮތަށް އެއަރޕޯޓުގެ 
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި އެ މިނިސްޓްރީގެ  ސަރަޙައްދަށް ބިން އިތުރުކޮށްފައިވަނީ

ޕްލޭނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެންކަން އެނގޭކަމަށާއި، އަދި މި މައްސަލައަކީ  ހުއްދައާއެކު ލޭންޑް ޔޫޒް
ހ( ) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވ1ާގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.ކަ

ސަރަޙައްދަށް  ވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައި މާމިގިލީ ކައުންސިލުން އެއަރޕޯޓް 
ލީޑަރ ގެ  ދިޔާސީ ޕާޓީގެ އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ

 މައްސަލަ ނުފޫޒުން ކަމަށް ބުނާ  ބާރާއި

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، "ގެދޮރުވެރިކުރުވުން" 
ލެއިން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައް ބަލައިގަތްއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުމާ

ފޯމްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރ 
"މިއީ ޖެނެރޭޓެޑް ސްލިޕްއެއް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ސްލިޕްގެ ތިރީގައި 

ފޯމްގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލައި ދެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، ފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި 
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް އިތުރަށް ޗެކްކުރާއިރު ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ ދީފައިވާ 

"ގެދޮރުވެރިކުރުވުން" ޕްރާގްރާމްގެ ދަށުން ފުލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ފްލެޓް ލިބުން ޙައްޤު 
ނޫން ފަރާތްތަކަށް ކަމަށާއި، ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ 

ތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓަށްވުރެ ޙާލަތު ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި، ފްލެޓް ނުލިބިވާ ބައެއް ފަރާތް
 ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެހެންކަމުން، އެ ސްލިޕްގައި އެވާ  ޕޮއިންޓް އިސްލާހު ކުރެވޭނެ ކަމަށް" ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޕޮއިންޓްއަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ފައިނަލް ޕޮއިންޓް ނޫންކަން 
ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް އުނިއިތުރު 

ފައިވާ ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތާއި، އަދި ފްލެޓަށް ކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ
އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިތާ އަހަރުތަކެއްވެފައިވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު 

 ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަން  ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި
ކުރުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސާރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ނިމިފައެއް 

މާލެއިން ، ނުވެއެވެ. އެއީ، އެފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވުމާއި
ތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެވިފައިވުމާއި، ވަޒީފާގެ ގޮތުން ދިރިއުޅޭ ތަނަށް އަ

ޒިޔާރަތްކޮށް ހާލަތު ބެލެން ނެތުމުންނާއި، ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވުމާއި، ތަކުރާރުކޮށް ގުޅުމުންވެސް 
ންތައްތައް ދިމާވުމުންނެވެ. ދިމާނުވުމުންނާއި، ފޯނު ނަންބަރު ބަދަލުވުމުން ފޯނަށް ނުގުޅުން ފަދަ ކަ 

 2017ޖޫން  01ނަމަވެސް، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތްތަކުން 
ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުމަށާއި، 

ގެ ފަހުން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު  2017ޖޫން  15 އަދި  ،ނުވަތަ ފޯނު މެދުވެރިކޮށް އެކަން އެންގުމަށާއި
ވަޒަން ކުރުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސާރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ދެވެން 
ނެތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު 

(IUL)138-DS3/138/2017/31 (22  ޭއިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި، 2017މ )
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މި ދެންނެވި މުއްދަތުގައި ސާރވޭ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 
 އެފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 
ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފްލެޓް ނުލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން

ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތާއި، އަދި 
އެފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗރ އިން 

ށްފަހު، ޕޮއިންޓަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެބަދަލު ގެނެސް، އޭގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ބެލުމަ
 ފްލެޓް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އަދި  110އިން ފްލެޓް ލިބެނީ  1ކެޓަގަރީ  
ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާއިރު،  112އިން ފްލެޓް ލިބެނީ  2ކެޓަގަރީ 
ން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތި 110އިން ފުލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަކީ  1ކެޓަގަރީ 

 112އިން ފުލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަކީ  2ފަރާތްތައްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި، އަދި ކެޓަގަރީ 
 ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 
ކުރެވޭނެ ވަރަށް ހެކި ވީމާ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތު

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ލިބިފައިނެތަތީވެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މި ، ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
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ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެ  އެއަރޕޯޓްގެ ކެންޓީން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާން ގދ.ކާޑެއްދޫ 
މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު، ޕޮއިންޓް  މައްސަލައެއްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 

ފާހަގަކުރެވިގެން އެކަން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ސަމާލުކަމަށް  ދިނުމުގައި ބައެއް މައްސަލަ ހުރިކަން 
ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށާއި، އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ދެވަނަ ފަހަރު ކުރި އިޢުލާން  ގެނައުމާ ގުޅިގެން 

އެއްވަރުވެފައިވާތީ ކަމަށް ތިންވަނަ ފަހަރު  ވެލުއޭޓްކުރިއިރު ދެފަރާތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓްބިޑްތައް އި
ކަމަށާއި، ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވި ދެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ކުރި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނުދިންކަމަށް  އެ މަޢުލޫމާތު ފަރާތުން އެދުމުން، އެއީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ބުނެ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް، އަދި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ

ނޫންކަމެއް ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި،  އެފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތެއްކަމެއް ނުވަތަ
  މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި،ފަރާތަކަށް ނުވާނަމަ އެ  އެފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅި 

ދިނުމުގެ އުޞޫލު  ތިންވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ކެންޓީން ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި ޕޮއިންޓް
ބުނެފައިވާއިރު، އަލުން އިޢުލާން ކުރާއިރު  ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

 އެއްވެސް ގަވާއިދަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްނުވާތީ، އެއީ މައްސަލައެއް ނައުމަކީއެކަންކަމަށް ބަދަލު ގެ 
ހިންގާ ފަރާތަކީ އެއަރޕޯޓު  ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، އެ ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވަނީ މިހާރު ކެންޓީން 

ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމުގެ ބަޔެއް ކަމަށްވާތީ އެފަރާތަށް ބިޑު  ހިންގުމާ މިހާރު ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ގާތް
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، ކެންޓީން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާން  މަޤުޞަދުގައިކަމަށް

އިވެލުއޭޓްކުރަނީވެސް އެފަރާތުން  ކޮށްފައިވަނީ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން ކަމަށާއި، އަދި ބިޑްތައް
 ކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެގޮތުން އޭނާއަށް މިކަމުގައި މަޤާމުގެ ފަރާތަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ކެންޓީން ވަކި

 ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީ މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކުރި  ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ކެންޓީން ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް  ގދ.
އެއްވަރުވެފައިވާ  ގައި ދެފަރާތެއް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުންއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އިވެލުއޭޝަނު 

ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ކަމަށް ބުނެ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނެއް
ސާފުކުރުމަށް އުޅުމުން އެއީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވަރުވީ ދެފަރާތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 ކުރި އިޢުލާނުގައި ކެންޓީން ދޫކުރެވޭނެ ތިންވަނަ ފަހަރަށް  ކަމަށް އެންގި ކަމަށާއި،
ދިނުމުގެ އުޞޫލު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން މިގޮތަށް  މުއްދަތާއި ޕޮއިންޓް

ކެންޓީން މިހާރުވެސް ހިންގަމުންދާ ފަރާތަކީ އެއަރޕޯޓު ހިންގުމާ  ކޮށްފައިވަނީ އެއަރޕޯޓުގެ
ކޮށްދިނުމުގެ  ތަށް ބިޑު ކާމިޔާބުފަރާތުގެ ގާތް ބަޔެއް ކަމަށްވާތީ އެފަރާ ޙަވާލުވެހުރި

 މަޤުޞަދުގައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ގޯތި ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، މި  އދ.މާމިގިލިން
މީހުން  ކޮމިޝަނުން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި، ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ

އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ  ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ
އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުން ކަމަށާއި،  މީހުންނާއި، ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ

 އިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، ދާ އެގޮތުން، ރަށުން ބޭރުގައި
ނެތްގޮތަށް އެރަށެއްގައި  ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށަކަށް ގޮސް ވަކި މުއްދަތެއް

އިނދެގެން އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ރަށުގައި  ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި، އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކާ
 އަނބިދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ،ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނާއި

ރަށަކަށް ގޮސް އެ  ނުވަތަ ޟަރޫރީ އެހެން ބޭނުމެއްގައި ޢާއިލާއާއެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން
އި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ރަށްރަށުގަ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި، ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާއި

އެމީހެއްގެ ޢާއިލާ މާމިގިލި ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާކަމަށާއި މި ޝަކުވާ  ކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން މާމިގިލީ ފަދަ މީހުން

 އި ކަމަށާއި އަދި އޭނާގެ އަނބިދަރިން ބުނެފައިވާގޮތުން، އޭނާ އުޅެނީ ރިސޯޓެއްގަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ކުރެ އެއްވެސް މީހަކު ރަށުގައި  އުޅެނީ މާލޭގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، އޭނާއާއި އޭނާގެ އަނބިދަރިން

ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް  10ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  ދިރިނޫޅޭތީ، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް
ނޭޅުމަށް  ންނަކަމަށް އޭނާއަށް އަންގައި، މިމަްއސަލައާމެދު ފިޔަވަޅުމިކޮމިޝަނަށް ނުފެ  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް

 ނިންމީއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ވަނަ އަހަރު މާމިގިލީ 2016އދ.މާމިގިލިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް 
ޝަކުވާއެއް މިކޮމިޝަނުން  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު

ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ ލިބޭ  ސަބަބަކާހުރެ ރަށުން ބޭރުގައި ބެލުމަށްފަހު އެއްވެސް 
ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިން  ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމަށް އަންގާފައިވާ 10ޕޮއިންޓުން 

އުނިކޮށްފައިވާ  ޕޮއިންޓް 10ފަރާތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުން  ގޯތި ލިބުނު ކަމަށް އަންގާފައިވާ 
މީހެއް ކަމަށްވެފައި އޭނާގެ  ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާކަމަށާއި، އޭނާއަކީ 

އޭނާއަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނަކުން  އަނބިދަރީން މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަނަމަވެސް،
މައިންބަފައިންގެ ގޯތިންވެސް ބައެއް ލިބުމުން  ބިމެއް ލިބިފައިނުވާއިރު އޭނާއަކީ 
އެހެންކަމުން މިއީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް  މަޙްރޫމްވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި،

 ބުނާ މައްސަލަ ކަމުގައި ނުބެލެވޭ ކަމަށް
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ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރި އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ފެބުރުވަރީ މަހުގައި  2012 ބެލެހެއްޓުމަށް ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ 
ފަރާތުގެ ތެރޭގައި، މީގެ ކުރިން  07ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި 

މަސައްކަތްކޮށް ކަމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި،  މަސްދުވަހު މި 15
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑު  އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބިޑްތަކަށް މާކުސްދޭނެ މިންގަ
 ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީކަން އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ 
މާކުސްދޭ  ،ބީލަންވެރިންނަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި "ތަޖުރިބާ"ގެ ބައި ހިމަނާފައިނުވިނަމަވެސް ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް 
ސް ލިޔުމެއް ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރ.އިންނަމާދޫ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދަ އެއްވެ 

 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،

މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި، ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ކުރިން 
ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި  ބަލަހައްޓަމުން ގޮސްފައިވާ ފަރާތަކީ ބިޑްހުށަހެޅި ހަމައެކަނި

އޮތްނަމަވެސް، އެފަރާތުގެ ކިބައިގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަން އަންގައިދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް 
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަކީ  ،ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

ނޑައަޅާފައިވާ މާކުސް ދިނުމަށް މަޢުލޫ މާތު ކަރުދާހުގައި ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަ
 ބައަކަށް ނުވާތީއާއި،

ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑް 
ރާތަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބުނު ފަރާތަށްކަމަށްވެފައި އެފަ 

މީހުންގެ ތެރޭގައި  03ޓީމުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުންވެސް އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބުނު 
ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމުން މި މައްސަލާގައި ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ވަކި ފަރާތަކަށް 

 ،ކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތުމުންނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައް
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

، ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

- ރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ފަ މި މަސައްކަތް ދިނުމަށް
އޭނާއަށް  ކަމަށާއި، އެއަގަށްވުރެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައި އެހެންމީހުން ތިބުމުން .ރ8200/

ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  މަސައްކަތް ނުދެވިގެން މި އިޢްލާނު ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ އިޢުލާނެއް
ރ. 8000/-ފައިވާ އަގަކީ ހުށަހަޅާ  ފަރާތެއްވެސް 05ވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ 2

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ސިޔާސީ  ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެއިދާރާގެ 
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މީނާއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް  ޕާޓީއެއްގެ އެކްޓިވިސްޓަކާ

 ކުރިން މިފަދަ ، އަތޮޅުކައުންސިލުން/ނުވަތަ ގައުމީ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމުން
ދޭންޖެހުނުގޮތަކާ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީހަކު ކުރިމަތިލާފައި އޮއްވާ އޭނާއަށް މަސައްކަތް 

ރަށު ކައުންސިލުން ޤަވާޢިދާ  ނަމަވެސް، ،ބެހޭގޮތުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި
 .ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ޚިލާފަށް އެފަރާތަށް މަސައްކަތް
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސ.ހިތަދޫ އޮފީހުގެ ގޯތި ޙަވާލުކުރާ 
ފޮތުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ގޯއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވާއިރު، މިގޯއްޗާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

 ޙަވާލުވެފައިވާކަމަށް އެފޮތަކުން ނުދެއްކި ނަމަވެސް، 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގެއެއް، އެގެއާއި ގޯތިތެރޭގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާ ވަޅުފަދަ  ސ.ހިތަދޫގައި
ތަންތަނަކީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ މިލްކެއް ކަމަށް ސ.ހިތަދޫ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ 

އި މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި، މި ގޯތީގެ ބޮޑު މިނެއް ކަމުގަ
 ،އަކަފޫޓުކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 4737ޖުމްލަ ، ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ކަމަށް  85އިސްވެބަޔާން ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާގައި ގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތުގެ ދިގު މިނަކީ '
ބަޔާންކޮށްފައިރު، ހިތަދޫ އޮފީހުގެ ގޯތި ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައިވާގޮތުން އެ ގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތުގެ ދިގު 

 ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ސ.ހިތަދޫ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 58' މިނަކީ
އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހުން އެ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އެގޯތީގެ މިންތައް 

ޔާގައި ބަޔާންކުރާ އަކަފުޓު ކަމަށްވާއިރު، މިއީ ޤަޟިއް 8517.5ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ 
އަކަފޫޓު އިތުރުކުރެވިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްކަން  3780.5ޖުމްލަ އަކަފޫޓުގެ އިތުރަށް 
 ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް،

ޤަޟިއްޔާ ނިންމި  ،ށްފައިވާ ބިމެއްސ.ހިތަދޫ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮ
 ރިޕޯޓްގައިވާ މިންތަކަށްވުރެ މާބޮޑުތަން އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީއާއި ޙަވާލާދީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް -އެންޓި

ްޓެމްންޓ ، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭންޑް ިޑްނގ ެއްންޑ ުމިނިސަޕްލ ަސރިވަސްސ ިޑޕާ ިބްލ

އެ ގޯތީގެ  ،)އައްޑޫސިޓީ(އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި އެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ސަރވޭ ރިޕޯޓްގައި
"އޭޒްބިލްޓް ޑައިމެންޝަންސް" )އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިންތައް( އާއި ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި؛ އެގޮތުން މިހާރު އެގޯތީގެ އިންފާރު މިންތަކާއި ތަފާތުތަ 
އަކަފޫޓު ކަމަށްވާއިރު، މިއީ އެގޯތީގެ ނަމުގައި ހައްދަދީފައިވާ  6931.62ރާނާފައިވަނީ ޖުމްލަ 

އަކަފޫޓުގެ ކުޑަ މިނަކަށް އިންފާރު ރާނާފައިވާ  1585.88ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކުރާ މިންތަކަށްވުރެ 
އްޗެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި؛ އެގޯތި އޮތް ބްލޮކްގައިވާ ގިނަ ގޯތިތަކުގެ އިންފާރު ރާނާފައިވާއިރު، ގޯ

ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންތަކާއި މިހާރު ގޯތިތަކުގައި އިންފާރު ރާނާފައި ހުރި މިންތަކާއި 
 ހުރި ބައެއް ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި؛ އެގޮތުން މިބްލޮކްގައި

ބަޔާންކުރާ މިންތަކަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް އިންފާރު ރާނާފައިވާއިރު، ބައެއް ގޯތިތަކުގެ އިންފާރު 
 ،ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކުރާ މިންތަކަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ރާނާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި

ޓްރީގައި ބަޔާންކުރާމިންތަކަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯތީގެ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރާ މިންތަކާއި ރަޖިސް
އިންވަކިކޮށްދީފައިވާނަމަ އެގޯތި އޮތް ބްލޮކްގެ އެހެން ގޯތިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެކަން 
ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި؛ މިހާރު އެ ގޯތީގެ އިންފާރު ރާނާފައިވަނީ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރާ 

އަކަފޫޓުގެ ބޮޑު މިނުގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ ގޯތީގެ އިތުރުން  2194.62ވުރެ މިންތަކަށް 
އެބްލޮކްގެ ހިމެނޭ އެހެން ގޯތިތައްވެސް ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންތަކާ ގޯތީގެ އިންފާރު 

  ،ރާނާފައިވާ މިންތަކާއި ދިމާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
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ތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މިންތައް ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރާ މިންތަކަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯ 
އެގޯތީގެ އިންފާރު ރާނާފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރީގައި ބަޔާންކުރާ  ،ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވީނަމަވެސް

މިންތަކަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ކަމަށްވާތީއާއި؛ އެގޯތީގެ އިތުރުން އެހެން ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި 
ޔާންކޮށްފައިވާ މިންތަކާއި އިންފާރު ރާނާފައިވާ މިންތަކާ ދިމާ ނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ބަ

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި؛ މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން 
ރަޖިސްޓްރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ، އޭރު ސ.ހިތަދޫ ބޮޑު ކަތީބާއި އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ 

 2000/2ށްފައިވާކަމެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

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

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

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ،މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކ1ުގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހާހަށްވުރެން ބޮޑު ޢަދަދެއް ޓިކެޓަށް ހޭދަކޮށްގެން ކުރީގެ ރައީސެއްގެ އަނބިކަނބަލުން  30
 ވިޔަފާރި ދަތުރެއް ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް  ،މި މައްސަލާގައި
މިހާތަނަށް  ،ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި، މި މައްސަލާގައި

 ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ޤާނޫނު  ،ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި

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

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
މި  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝަރުޠުކޮށް  ސަރުކާރުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ 
އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން  ،ބޮންޑުކޮށްގެން ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށްގެން ސަރުކާރުންނާއި

ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުން ބޮޑެތި މުސާރަލިބޭ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ބޭރު ވަޒީފާތަކަށް 
 އްޓާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ދޫކުރާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ދޫނުކޮށް ހިފަހަ

39 

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް  ،މި މައްސަލާގައި
މިހާތަނަށް  ،ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި، މި މައްސަލާގައި

ޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައް
ޤާނޫނު  ،ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2000/2ނަންބަރު 
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުންޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
މި  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޗެއަރމަނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ވާރކްސް 
 ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ނެތި ސްޕެޝަން އެލަވަންސް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޝަކުވާގައިބުނާ ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޗެއަރމަނަށް ، އަދި ސްޕެޝަން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި
)ފައްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހައެއް ޕޮއިންޓް  586,896.55ދީފައިވާ ޖުމްލަ 

ފަހެއް ފަހެއް( ރުފިޔާ އަކީ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަކަށް ވުމާއެކު އެފައިސާ އޭނާގެ 
 އަތުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.  

މިމައްސަލައާމެދު މެމްބަރުން ނިންމެވީ، މި މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި އެހެން 
ލާ ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ބަ 

 ފައިލްކުރުމަށެވެ. 
 

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ފޯރުކޮށްދޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރގެ 
މިލިޔަން ރުފިޔާ  4.9ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާ މަނީގްރާމް ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ނަހަމަގޮތުގައި 

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ  ، ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާ ކަމަށާއިއެކި ދިމަދިމާއަށް
ޓްރާންސްފަރގެ އެހެން ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާ އެކްސްޕްރެސް މަނީގެ ޚިދުމަތުން 

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރގެ ޓްރާންސެކްޝަން ނަހަމަގޮތުގައި ހަދާ އެކި ފަރާތްތަކަށް  24,600.00
 ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

41 

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ،ގައިމި މައްސަލާ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

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

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ޗެކުކުރިއިރު  2012ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ 
 ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ފައިސާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ،މި މައްސަލާގައި
ކަންހިގާފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްކަމަށް ނުވާތީއާއި، މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ 

ޤާނޫނު  ،ވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައިޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެ 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ  2000/2ނަންބަރު 

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

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

ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ބޭނުންވެގެން  400ލ.މާމެންދޫއަށް 
ޝަރުޠު  ،ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ވިއްކުމަށް ބިޑް ކުރުމުން 350އަމިއްލަ ފަރާތަކުން 

އޭރު ހުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ  ،ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް
އެކުންފުނިން ގަނެ މާމެންދޫ އަށް  ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް

 ނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ފޮ
 

43 

ރަށުގެ މައްސަލަ މި  02ރަށުގެ ތެރެއިން  03  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ،ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާތީއާއި

މި މައްސަލާގައި ވަކިކޮށްފައިވާ ރަށްތަކަށް  ،ތައްކަމާއިދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާ ރަށް 
)ނަވާވީސް މިލިއަން ހަ ލައްކަ ސޯޅަހާސް އަށްސަތޭކަ  29,616,829.00ކުއްޔާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް  ،ނަވާވީސް( ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމާއި ދަ
ށުގެ ތެރެއިން ކުލި ނުދައްކައިގެން ވަކި ކުރެވޭ ރައްތަކާމެދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަ

 ،ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައިވެސް އެ ރަށްތައް އަލުން ދިނުމާގުޅޭގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާކަމާއި
ނުންކަމުގައިވާނަމަ ކުލި ނުދެއްކެމުގެ ސަބަބުން ވަކިކޮށްފައިވާ ރަށްތައް އަލުން ކުއްޔަށް ހޯދަން ބޭ 

ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 
އިން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމަކީ އެރަށްތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ 

އަލުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިޔަސް ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ  ،ނިންމުމެއް ނޫންކަމާއި
ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކަމަށްވާތީ

 ރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަ  2007
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ނ.އަތޮޅުގެ  ފަޅުރަށަކާއި،  2ދަ

ހެދުމަށްޓަކައި  ކުއްޔަށް ނެގި ފަރާތްތަކުން އެގްރީމަންޓް ، ފަޅުރަށް 01ށ.އަތޮޅުގެ 
ން ރުފިޔާއެއްފަހަރާ މިލިއަ 3.7 ސަރުކާރަށް އެއްއަހަރުދުވަހުގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާކަމުގައިވާ

ސަބަބުތަކާހުރެ އެރަށްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ  ދައްކާފައިވީނަމަވެސް، ދިމާވި ބައެއް
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 2011މަސައްކަތް ނުކުރެވި އުޅެނިކޮށް  އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މިންވަރަށް

ނިސްޓްރީގެ މި އެރަށްތަށްވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން ވަކިކޮށްފައި ކަމަށާއި،ފިޝަރީޒް  މަހު
ފެށިގެން ދައުލަތަށް ކުލި  ވަނަ އަހަރުން 1998ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2010

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް  އޭގެތެރެއިން ،ރަށެއް އޮތް ނަމަވެސް 14ނުދައްކާ 
އެކަމަކީ އެމިނިސްޓްރީގެ  ،ރަށްކަމަށްވާތީ 05ރަށަކާއެކު، ޖުމްލަ  03ދޫކޮށްފައިވާ 

ތިބި ބައެއް އިސްބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒުންކޮށްފައިވާ ކަމެއް  މާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެހިންގު
ވަނަ ދުވަހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް  2011ނޮވެންބަރު  29ކަމަށާއި، 

44 
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ކު މިމައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަ ،ނުދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާތީއާއި
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ނުކުރެވޭތީ މިމައްސަލައިގައި

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  2000/2
-)އެންޓި  2008/13ބަރު ޤާނޫނު ނަން ،ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

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

 ނިންމީއެވެ.

ފިޝަރީސް  ފަޅުރަށާމެދު އަމަލުކުރާނެގޮތް ނިންމުމުން، 05ނުދައްކާތީ ވަކިކުރެވުނު  ކުލި
ހުށަހެޅުމަށާއި އަދި  ޓީއަކުން ކުލި ދައްކާނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލްމިނިސްޓްރީން ސި

ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން، އެޕްރޮޕޯސަލްއާއި  ފަޅުރަށްތައް އަލުން ބޭނުންނަމަ ޕްރޮޕޯސަލް
 ހުށަހެޅުމުންވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޖަވާބެއް  ރެންޓް ޝެޑިއުލް 

ތެރޭގައި ފިޝަރީޒް  ވަކިކުރެވުނުފަހުން މަދުދުވަސްކޮޅެއްގެދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެރަށްތައް 
އެކަމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން  މިނިސްޓްރީން ފަޅުރަށްތައް ދިނުމުގެ އުޞޫލު ބަދަލުކޮށް

 .ކުއްޔަށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެތަނުން ބައެއް ރަށްރަށް

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ،މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކ1ުގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް 
ލ.އަތޮޅު ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އެރަށުގައި ހުރި ހަރުމުދާ އަގުކޮށްފައިވަނީ 

ނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ލަފަޔަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި ފި
 ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މިމައްސަލައާމެދު މެމްބަރުން ނިންމެވީ، ވެމްކޯއަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
އެޖެންޓުގެ ގޮތުގައި  ގްލޯމާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް އެއްބަސްވުމުގައި ލޯކަލް

މިއީ ފޯޗިއުން  ،ހިމަނާފައިވާ ފޯޗިއުން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ ކުންފުންޏެއްކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީ
ކެޕިޓަލް މެނޭޖަންޓުން އޮޅުވާލައިގެން ގްލޯމާސް އަކީ ބޭރު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިގެން 

ށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ އާއި އެޑްވާންސް ފައިސާ ވެމްކޯއަށް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ވިއްކުމަށް ކޮ 

ވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަތުމަށްޓަކައި ވެމްކޯއިން ޕްރައި 
ފަރާތަކަށް  10އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ތެރެއިން އެކިފަހަރުމަތިން ނަގާފައިވާ ފައިސާ 

 46 ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ދައުރުވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަށްވެސް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ފޯޗިއުންގެ މައްސަލަ 
 ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި  ،މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލާގައި
އް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެ

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

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެއްވެސް  ،ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްގއ.ގެމަނަފުށީ 
އެކަންކޮށްފައި ވަނީ  ،އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި
ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން  3އެމަރުކަޒު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން އަމިއްލައަށް، 

)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ އަގެއް  75000.00 އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ހޯދައިގެން
 ހުށަހެޅި އޭނާގެ ގާތް ފަރާތަކަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި 
ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

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

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ރަށުގައި ކުރިން އަންހެނުން ނަމާދުކުރި މިސްކިތުގެ ތ.ވަންދޫ ޒިޔާރާތް މިސްކިތާއި އެ
ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ކޮށްފައިވާ  2017މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރުގެ ކޮއްކޮ 
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މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

ޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި )ކޮރަޕް  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މ.މުލަކު ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓްހައުސް ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ކަންތައް ހިނގާފައިވާގޮތް 
 ނޭނގޭކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައ1ިގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

ތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި މިހާ ،މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގ1ެގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކ.މާފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާގެ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން 
ކޮންމެވެސް އެއް ޑޮކްޓަރަކު އޭނާގެ ރަސްމީ ގަޑިތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ގަޑިތަކުގައި 

ރާކަމަށް ހަދައިގެން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ މަރުކަޒަށް ނުކުމެ މަސައްކަތް ކު
މި ކަމަކީ މަރުކަޒުގެ ސީޔާސީ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ ފަރާތަކުން،  ،ނަގަމުންގެންދާ ކަމަށާއި

އޭނާ ކުރަމުން ގެންދާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށްވާ ފެން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޯދައިދޭ 
ކުރަމުންގެންދަނީ އޭނާގެ ގޭގައި ހަދާފައިވާ މި ވިޔަފާރި  ،ފައިސާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި

އަދި މި ފެން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި މި ދެންނެވި ޑޮކްޓަރު  ،ގުދަނެއްގައި ކަމަށާއި
މިކަން ކުރާކަން ރަށުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ބުނާ  ،އުޅޭ ކަމަށާއި

 މައްސަލަ.
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ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މި މައްސަލާގައި ޖިނާއީ  2011މި މައްސަލައަކީ 
ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނެތުމުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް 

 އްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ.  ގެންދިޔުމުގެ މަސްލަހަތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިހާހިސާބުން މި މަ
 

ވަނަ އަހަރަށް ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގައި ތައްޔާރުކުރާ ޕްރައިމަރީ ކްލާސްރޫމްތަކާއި،  2012
ކުލާސް ރޫމެއްގެ ދޮރާއި، ދޮރުފަތްލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ  6

އެސްޓިމޭޓް )އެކި ވަރަކަށް ފަރާތަކުން  14ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
މަސައްކަތްތަކަށް ވަކިވަކިން( ހުށަހެޅިކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް 
އެ ސްކޫލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްފަރާތަކާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މަސައްކަތްތަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ޙަވާލުކުރިއިރު އެ ކުންފުންޏަށްވުރެ ކުޑައަގުތައްވެސް އެކި އެކި ފަރާތްތަކުން 
 ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ.

މި މައްސަލާގައި ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މި 
ކޭވީއޭގެ  65 ކޭވީއޭގެ ޖަނަރޭޓަރާއި 80މައްސަލަ މިހިސާބުން ފައިލްކުރުމަށެވެ. މީގެއިތުރުން 

ޑު ގަތުމަށް ރ.އިންނަމާދޫ އޮފީހުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް ޖަނަރޭޓަރު އަދި ޕެނަލް ބޯ
ކޭވީއޭގެ ޖަނަރޭޓަރުގެ  80ދޫކޮށްފައިވާ އެޑްވާންސް ފައިސާއިން، ރ.އިންނަމާދޫ އޮފީހާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

)ދެލައްކަ( ރުފިޔާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް  200,000.00އަގު އުނިކުރުމުން ބާކީވާ 
 ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. ރ.އިންނަމާ

ރ. އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއަކާނުލައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އިންޖީނުގެއަށް 
އިންޖީނެއް ގަތުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  ،ޕެނަލް ބޯޑަކާއި

)ދެލައްކަ( ރުފިޔާ އަނބުރާ  200,000.00ފައިސާގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ 
 ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެގޮތެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ،މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކ1ުގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރީސްކޫލް މުދައްރިސުންގެ މަޤާމަށް ނަގަނީ ގއ.އަތޮޅު 
އެގޮތުން މިހާރު  ،ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ބޭނުންވާ ބަޔަކު ކަމަށާއި

 ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭނާގެ ރަޙްމަތްތެރިންގެ ކުދިންނަށް ކަމަށާއިވަޒީފާ ދިނުމަށް 
ޝަރުޠުހަމަވާ ކުދިން ކުރިމަތިލާފައި ތިއްބައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ އަދި އެކަމަށް 
އެންމެ ޤާބިލް މީހުން ވަޒީފާއަށް ނުނަގައި ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ނެތް ބައެއް ކުދިންނަށް 

އަދި އިންޓަވިއުއިން  ،ފާއަށް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި އެ ވަޒީ
އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތްތައް އެ މަޤާމުތަކަށް ނުހޮވައި އިންޓަވިއުގައި ވަރަށް ތަފާތު ދަށް 
ނަތީޖާ ލިބުނު ބައެއް ފަރާތްތައް ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ 

އެ މަރުކަޒުން އެގޮތަށް ޓީޗަރުން ހޮވިހޮވުމަކީ ޙައްޤުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޙައްޤު  ،ކަމަށާއި
ގެއްލި އެކަމުގެ ޒިންމާ އިންޓަވިއު ޕެނަލުގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތަކުގެ ބޮލުގައި 

 އެޅިގެންދާފަދަ ކަމެއް ކަމުގައި ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

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

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

ނޑައަ  ޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން  8.10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ އަސްލާއި 

އެތަކެތި ވިއްކާ  ،މުގެ އަސްލުކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް އޯޑަރފޯ 3
ނަމަވެސް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް  ،ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެ ކަމަށާއި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން މުދަލަށް އޯޑަރކުރާ ފޯމު 
އިސައްތަ )ސައްބީސްހާސް ދު 26,240/-ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ވެރިޔަކު ސޮއިނުކޮށް 

އަދި ބައެއްފަހަރު މުދަލަށް އޯޑަރކުރާ  ،ސާޅީސް( ރުފިޔާގެ ތަކެތި ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި
ފޯމުގައި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހުގައިވެސް އެކި ފަރާތްތަކުން އެ ފޯމަށް ބަދަލު 

ފޯމުގައި އަދި މުދަލަށް އޯޑަރކުރާ  ،ގެނެސް ތަކެތި އިތުރުކޮށް ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި
ވެރިޔަކު ސޮއިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހުއްދަދިންކަމަށް ބަޖެޓްގެ މުވައްޒަފަކު 

 ސޮއިކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި 
ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް

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

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގއ.ކޮލަމާފުށީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި އަޅާފައިހުރި ތެޔޮފިހާރައަކީ އެ 
އަހަރު ދުވަހަކަށް އެފަރާތަށް ކުއްޔަށް  3ޔައުމިއްޔާކޮށްގެން ރަށު ރކ.ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް 

 ،މިގޮތަށް އެ ފިހާރަ ހިންގަމުންދަނިކޮށް ،ދިން ބިމެއްގައި އަޅާފައި ހުރި ފިހާރައެއް ކަމަށާއި
އަހަރަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ  5އެރަށުގެ ބޮޑުކަތީބު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތަނުގެ މުއްދަތު 

 އިވާ މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މީގެއިތުރުން، ބިމު ކުލީގެ ގޮތު 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން އެ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް  2012ތެރެއިން 

)ތިންހާސް ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޝަރީޢަތް  3,600.00ދައްކަންޖެހޭ، ނަމަވެސް ދައްކާފައިނުވާނަމަ 
ނޑުހުޅުދޫ މެދުވެރި  ކޮށް ޝަކުވާގައި ބުނާ އެ ބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަރާތުގެ އަތުން ހޯދުމަށް ގއ.ކަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. 

މިހާތަނަށް މިކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުން މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް 
ފެނިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލާގައި ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި 

ކަމަށް ނުފެންނާތީ މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނެތުމުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ 
 ފައިލްކުރުމަށެވެ. 

އެކިއެކި  ،އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށާއި
ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ނަގުދު 
ފައިސާ ޙަވާލުކޮށް އެޚަރަދުތައް ކުރުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާ އަނބުރާ އެއިދާރާއަށް ލިބުންކަން 

 .ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނުހުންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި މި ،މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

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

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޕްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެއްވެސް  300ސިފައިންނަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  މި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

ގެ ޤާނޫނު( ގައި )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމު  2000/2މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކުރިން ރައީސްކަންކުރެއްވި ފަރާތެއްގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭއިން ބޭރަށް 
ރައީސުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި، ރައީސުންގެ އަނބިކަނބަލުން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

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

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާއިރު، އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެ ދެކަނބަލުންނަށް ވަކިވަކިން 
 .އެކަމަޑޭޝަން ފައިސާ ނަގާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި 
ން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަ

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

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފެބްރުއަރީގައި  2013ރާތެއް ހޯދަން ސ.މަރަދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފަ
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދިއުމުން، ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނީ 
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނަ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަކުން ކަމަށް 

އޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން މަރަދޫ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއިދާރާއިން ބިޑްތައް އިވެލު
ސްކޫލުން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ 

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ،މި މައްސަލާގައި
މަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިމައްސަލައިގައި

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

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

 އުކާލުމަށް ޙަވާލުކުރީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މާލޭ ސިޓީ މާލޭ ގައު ކޮށީގެކުނިތައް
މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި  ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ކަމަށާއި

އެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް 
 60 ލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް ބެ
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މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ،މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

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

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުރިޔަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 
ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުނަދޫއިން  ،ހިމާޔަތް ކުރުމަށްވަކިބައެއްގެ މަސްލަހަތު 

ގޯތި ދިނުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޕޮއިންޓްދޭ  ،ގޯތި ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި
އުސޫލުން ނަމަވެސް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓް ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަކަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް 

އަދި ގުރުއަތަށްދާ މީހުންގެ  ،އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއިކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން އުނިކޮށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުން ހިމަނައިގެން 

ކައުންސިލުން ގޯތިދޭނެކަމަށް ބުނެ ހާމަކޮށްފައިވާ  ،ގުރުއަތަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި
ކައުންސިލްގެ ކެމްޕޭންތަކުގައި  ،އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއިފަރާތްތަކަކީ ކައުންސިލްގެ 

ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޕޮއިންޓް 
 ދީފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 ހާސް( ރުފިޔާ އެ )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ 180,000.00ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެކައުންޓުން  
ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނަގާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން ގުޅީފަޅުގައި 
ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރި މަސައްކަތަށް އަގު ދެއްކުމުގެ ގޮތުންކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ 

ރަދުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހުނު ޚަރުގެ ކުންފުނިތަކުން މި ޙަފްލާއަކީ ސަރުކާ  ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިބާތީއާއި،
ހަފްލާއެއް ނަމަވެސް، ހަފްލާ ނިމުމުން އެ ކުންފުނިތަކުން އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުން އެ ހަފްލާ 
ތައްޔާރުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވީ ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަންކަމަށްވާތީ އެ 

 އިން ދައްކަންޖެހޭނެތީއާއި، ފައިސާ ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން

އަދި، އެފަދަ ބޮޑު ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގުޅީފަޅަށް ގެންގޮސް އެމީހުންގެ ކެއުމާއި 
ޓްރާންސްޕޯރޓް އަދި އެ ހަފްލާގެ ސައުންޑްސް ލައިޓިންގސް ފަދަ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 

 180,000.00ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކުންފުނިން 
ގާފައިވަނީ އެކަމާ )އެއް ލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް( ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ފައިސާ ނަ 

 ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެތިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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)އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މި މައްސަލައިގެ  180,000.00
ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ބިލް ތަކުންވެސް ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން އިން ގުޅީ ފަޅުގައި 

ވާ ޚަރަދުތަކުގެ ހަފްލާއެއް ބާއްވައި ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަން އެނގޭތީއާއި، މިގޮތުން، ކޮށްފައި
ތެރޭގައި، ގުޅީފަޅުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ސައުންޑްސް އަދި ލައިޓިންގްސް، ޑެކަރޭޝަން، ސްޓޭޖް 
ސެޓްއަޕް، ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި ސްކުރީން، ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް،އ މިއުޒިކް ބޭންޑް އަދި ދަތުރު ފަތުރުގެ 

 ވިފައިވާތީ، ޚަރަދުތައް ހިމެނޭކަމަށް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެ

  
ގުޅީފަޅުގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާއަކީ ސަރުކާރުގެ އެހެން ކުންފުނިތައްވެސް ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ބޭއްވުނު 

އެ ޚަރަދުކުރުމަށް އެހެން ކުންފުނިތަކުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށްވާނަމަ އެ  ،ހަފްލާއަކަށްވީނަމަވެސް
ތިހާރުވެފައިވާތީ މާރކެޓިންގ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އިވެންޓްގެ ސަބަބުން ކުންފުނި ވަރަށް ބޮޑަށް އިޝް

ޖަހައިގެން އެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާތީ، މި 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި، 2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 

ރު ގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ޒާތުގެ ވަނަ ނަންބަ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގެ  ،މި މައްސަލާގައި
ވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތުން، ޑަބަލް އިންވޮއިސް ހަދައިގެން ޑައިޕާސް އެތެރެކޮށްފައި

ބެލެވޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފެންނަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ 
ޤާނޫނު  ،ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި

ރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކު  2000/2ނަންބަރު 

އަމިއްލަފަރާތަކުން ޑަބަލް އިންވޮއިސް ހަދައިގެން ޑައިޕާސް އެތެރެކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 
 މައްސަލަ. 
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 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

މި  ،ޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕް 
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ގޮތުން، އެ ސޮސައިޓީ އަކީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އެއްވެސް މާލީ އަދި ސިޔާސީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް އުފައްދައި ހިންގޭ ސޮސައިޓީއެއްނޫން ކަމަށްވާތީ 

އަދި ސޮސައިޓީގެ މުދަލަކީ އެ ސޮސައިޓީގެ ، އާއި އަދި، ސޮސައިޓީއަށްލިބޭ އެހީތަކާއި، ފައިސާއާއި
ހޭ އެއްޗެހި ކަމަށާއި، ސޮސައިޓީ ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށް އެކަނި ބޭނުންކުރަންޖެ

ގޮތުންކުރެވޭ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ގޮތަކުން ލިބޭ ފައިސާތަކަކީ އެ ސޮސައިޓީގެ 
ބޯޑްއޮފް ޓްރަސްޓީޒް، ފައުންޑިންގ ޑައިރެކްޓަރ، ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިސޮސައިޓީގެ އެހެން 

ހުންގެ މެދުގައި ބެހޭނެ އެއްޗެއްނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރާ މީ
 އާއި، 

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އެހީގައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގައި 
ގެ ނިޔަލަށް  2012ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުން ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުނީ 

އި، ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެސިލިޓީގެ ޤަވާއިދުތައް ހުންނަ ގޮތުން އެފަރާތުން ފަންޑުކުރާ ކަމަށާ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ފައިސާގެ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކެއް ބަލަހައްޓަނީ ޙާއްސަ އެކްރެޑިޓެޑް 

އި ފައިސާގެ އޭޖެންސީތަކަކުން ކަމަށާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖެފް އެކްރެޑިޓެޑް އެޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގަ
އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކާއި، ބިޑް ކުރުމާއި، ސްޓާފުން އައްޔަންކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމެއްވެސް ހިނގީ 
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ އުޞޫލު ތަކުގެ މަތިންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އަމިއްލަ  2005ޑިސެންބަރު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  ،ޖަމްއިއްޔާއެއް އުފެދިގެން އައިއިރުވެސް

ރާއްޖެއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ބޭރުން ލިބޭ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް އެނަރޖީ ގައި ގާއިމްވެ 
އެޖަމްއިއްޔާގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންއައި ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށާއި، އެޖަްމިއއްޔާއަކީ ދެކުނު 
ޕެސިފިކް ފީޖީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޖަމްއިއްޔާއެއް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި 

ޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެޖަމްއިއްޔާ ގާއިމްވުމަށް މިނިސް 
އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިސްމުވައްޒަފަކު އަޑީގައި ހުރެގެން ވަރަށްބޮޑަށް ފުރުސަތު 
ތަނަވަސް ކޮށްދީ، އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ ވަސީލަތްތައް ހިލޭ ބޭނުންކުރުމަށް ފުރުސަތު 

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރިކުރުމުގައި ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެޖަމްއިއްޔާ 
އެޖަމްއިއްޔާގެ އެއްމަސްއޫލު މެމްަބރެއްގެ ގޮތުގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ހަމަޖެއްސުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޖަމްއިއްޔާ ރާއްޖޭގައި 

އި، އެމަޖްއިއްޔާއަކީ ގާއިމްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެގެން ދިޔަ ކަމަށާ
ނޮން ޕްރޮފިޓް އޯގަނައިޒޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެންޖީއޯއެއް 
ނަމަވެސް، ފައިސާގެ ބޮޑެތި އަދަދުތަކަށް ބޮޑު މުސާރާގައި މީހުން ހޯދައިގެން އަދި 
 ބިޑްތަކަށް ވާދަކޮށްގެން މަސައްކަތް ހޯދައިގެން ބޮޑު ފައިދާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 
ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަުމން ރާއްޖޭގައި އޭގެ މާކުރިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ 

64 



 

75 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތީ އާއި، އަދި، މި ަމއްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ބުނެފައިވާ 
، 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ  ،ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ

ވަނަ ނަންބަރު ގައިވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި
ވިގެން ނުވާ ޒާތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެ 

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އެތައް އެންޖީއޯތަކަށް ނުލިބޭ ކުރިއެރުން ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ތަނަވަސްވި އެހީތަކާއި، 
އަދި އެމިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި އެޖަމްއިއްޔާ ހިންގުމަށް ފުރުސަތު ލިބުމުން އެއީ ސީދާ 

ޓްރީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްސީލްވެގެން ދިޔަ ދިއުން މިނިސް
ވަނީ އެފަރާތައް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމަށް ތަނަވަސްވި ރަނގަޅު ފުރުސަތަކަށް ކަމަށާއި، 
އަދި މީގެއިތުރުން، އެމިނިސްޓްރީގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމަށް 

ރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޅިޔަނެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އެމަގާމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޑި
 ހަމަޖެއްސިއިރު އެއަށްވުރެ ތަޖުރިބާހުރި އެހެންފަރާތްތައްވެސް ތިބި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެޑިއުކޭޝަނަށް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް
ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ  ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލ2012ި  އެޖެންސީ ތަކުން ޑިސެމްބަރ

އެއީ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެން ، ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް
އްކަން އެނގެން ނެތުމުން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮން ބައެ

ފައިސާއާއެކު  އެފަދަ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާދީފައިވޭތޯ ބެލެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އިތުރު
)ތިންހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު  3000ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ އަތުން  ސެޓްފިކެޓް ހަމަޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ 

ވާގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، އެއަދަދަށް ފައިސާ އަތުލާފައިވަނީ އަތުލާފައިވާކަމަށް މިމައްސަލައިގެ ޝަކު
 1000ކޮންކޮން ފަރާތްތަކަކުންކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ރާއްޖެއަށް އަންނަމުން 

އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން  )އެއްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގެނައުމަށް
މާލެ އެއަރޕޯޓުން އެފައިސާ އަތުލާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް،  އައިސް މީހަކު

އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެފަދަ ފައިސާއެއް އަތުލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެފައިސާ 
ކަން އަތުލާފައިވަނީ ކޮންކޮން ޓީޗަރުންގެ އަތުންކަން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާއިން ސާފުނުވާ

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ޓީޗަރުންގެ އަތުން އެގޮތަށް ފައިސާ ނުނަގާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް އޭޖެންޓުން 

 ތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ އެޖެންސީ
އަދި މި އިޢުލާނުގައި މުސާރައިގެ  ،ގައި އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއ2012ިޑިސެމްބަރ  

)ފަންސާސް ހާސް( އިންޑިއަން ރުޕީސް އަދި ކެއުމާއި ހުރުމުގެ  50,000ގޮތުގައި 
މި ކަމަށް ކުރިމަތިލި ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ ޝަރުތު  ،ޚަރަދުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި 

އަދި އިތުރު ފައިސާއާއެކު ސެޓްފިކެޓް ހަމަޖެހިދާނެ ކަމަށް  ،ވާ ފަރާތްތައް ކަމަށާއިހަމަނު
 ،)ތިންހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަތުލާފައިވާކަމަށާއި 3000ބުނެ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ އަތުން 
)އެއްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގެނައުމަށް އަންގާފައިވާ  1000އަދި ރާއްޖެއަށް އަންނަމުން 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން މީހަކު އައިސް މާލެ އެއަރޕޯޓުން އެފައިސާ  ،ކަމަށާއި
އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާ  ،އަތުލާފައިވާ ކަމަށާއި

 އެޖެންސީތަކާ ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 

65 



 

76 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުރޭތޯ ބަލާ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށް އޮންލައިން ނޫހެއްގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާ 
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ލިޔުމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މި 

މި ަމއްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތް ، ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީއާއި
ވެފައިނުވާތީއާއި، ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެނައި ބިދޭސީ ޓިޗަރުންނާއި އިންޓަވިއު 

ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހޯދިނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގެ  ކުރިފަރާތްތަކާގުޅޭ 
ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދަ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހޯދާފައިވާކަން އަދި އެފަދަ ފައިސާއެއް ދިން ފަރާތްތައް 

ންގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-)އެންޓި 2008/13ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފިޝަލުން، މެންބަރުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކަށް 
ނުވަތަ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ބާރު 

ގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން 
ގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީންގެ މުސާރައިގެ  15.2

ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭނެ ވަކި އަދަދެއް މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އަދި 
މަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިގެ އެހެން އެއްވެސް އުޞޫލެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަ

ނޑައަޅަނީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ހިންގާ ކޮމެޓީން ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި،  އަދަދު ކަ
ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މުސާރަ  2013
)ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް  15,000)ތިންހާސް( ރުފިޔާއިން  3,000

)ފަނަރަހާސް(  15,000ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި ނަމަވެސް، ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި 
 15,000ރުފިޔާ އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި، އޭރު ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މުސާރަ 

މެމްބަރުން  04މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ނުފޫޒް ގަދަ 
ންގާ ގަވާއިދުން ބޭރުން ކަންކަން ނިންމައި، އަދި، އެ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހި 

 3000އެސޯސިއޭޝަންގައި ނެތް ފައިސާއަކުން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މުސާރަ 
)ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  15000)ތިންހާސް( ރުފިޔާ 

 މައްސަލަ.
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)ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމައިގެން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 
ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، 

( ވަނަ 1)ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ޓް ދޫކުރިމައްސަލައާއި ހައުސިންގ އެލަވަންސްގެ މިމއްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފުލެ
 މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލާފައިވާތީ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޗީފް އެސް.ޕީ އޭނާގެ ނުފޫޒާއި ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން 
ލޫމާތު ދީގެން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އަމިއްލައަށް ދޮގު މަޢު

ފުލެޓަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ހަދާފައިވާ  300އެންމެފަހުން ފުލުހުންނަށް ދޫކުރި 
ހައުސިންގ އެލަވަންސް ލިބިދޭ އޯޑަރާ ޚިލާފަށް ވެލްފެއަރ ބޯޑުގެ  ،ކަމަށާއި

 ،މެންބަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ހައުސިންގ އެލަވަންސް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި
ހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ވޯޓް ހޯދުމަށް ވަރަށް ވަނަ އަ 2013

ދަށުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ، ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކެމްޕޭން ކޮށް
 މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެކަން އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

67 

މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށްގެންދެވޭ 
 މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ.

ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ހިތަދޫގައި  17ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި  2011
ޢިމާރާތް ކުރި އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ދައުލަތުން 

މީހަކު ސްރީ ލަންކާއިން ގޯތި ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  03ޚަރަދު ކުރި ފައިސާއިން 
 މައްސަލަ.

68 

މިމަސައްކަތަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ތިން ފަރާތަކުން އަގުހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް، 
އެއްފަރާތުން ބިޑް ބާޠިލުކުރުމަސް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން، 

ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންމަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަހުސްތައް ލައިވްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓޫޑިއޯގެ 
 ކުރި ވަނަ ފަހަރަށް 2ލައިޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެމް.ބީ.ސީ ކޯޕަރޭޝަން އިން 
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އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ( މިކަމަކީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުމާއެކު)ކިއުމެންޓުން ނިންމީ ޕްރޮ
ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފަތާރާތާއެކު މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމަށާ، އެ ގޮތުން، 

ސީ .ބީ.އުމެންޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް، އެމްމި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޕްރޮކި
ގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން، އެ އިދާރާގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒްއަށް ފޮނުވާފައިވާ އިދާރީ 

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް  ،މެމޯގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މި މައްސަލާގައި
ލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ބަލާއިރު މި މައްސަ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައިކޮ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،ރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުން ބިޑް ކެންސަލް ކުރުމަށް 
ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ ބިޑް ކޮމެޓީގެ ލަފަޔަކާ ނުލާ ބިޑް  ،އެދުމުން

 ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި  ،ކެންސަލްކޮށްފައި ވާކަމަށް
އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެވޯޑްކޮށް އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ ވަކި ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް  ،ވާކަމަށާއި

ނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް  ،ޕްރޮކިއުމަންޓުން މެމޯ ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި
ނޑައަޅާފައިވާ އަދި އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެހެން ތާރީޚެއްގައި ކަމަށް ބުނާ  ކަ

 މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ، މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް 

-)އެންޓި 2008/13ންބަރު ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

 ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ލައްވާފައިހުރި ނޮދަން ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ
ފަރާތަކަށް އެ މަޤާމު ލިބުނުފަހުން މާޅޮހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 
 ،މުވައްޒަފުން ލެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭނާ ބޭނުންގޮތަކަށް ކަމަށާއި

ހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ތަރުޖަމާނުގެ އެގޮތުން އޭނާއާ ޢާއިލީގޮތުން ތިމާގެ މީހަކު މާޅޮ
އެ  ،އަދި އޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކަށް އެ މަރުކަޒުގެ ފޫޅުމައެއްގެ ވަޒީފާ ދީފައިވުމާއި، ވަޒީފާ

އަންހެން މީހާއަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުޖައްސައި ބަރާބަރަށް މުސާރަދެމުން 
ގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު އެހެންކަމުން މިއީ އޭނާ ،ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި 

 ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

70 

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢީ  ،މި މައްސަލާގައި
ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޕާކިން އޭރިއާގައި  ،އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައި.ޕީ.ޑީ ފާމަސީ
ލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަނުން އިޢުލާންކުރުމުން މާލޭ ހެ ،ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
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( ވަނަ 1) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކަންތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް ލަފާދިނުމާއި 
ފާމަސީއެއް ހަދައި ހިންގުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  ،ގުޅިގެން އެކަން ހުއްޓާލުމަށްފަހު

އައި.ޕީ.ޑީ  ،ގޮތަށް ނިންމީއެކަން އެ ،އޯގަނައިޒޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމީކަމަށާއި
ބައެއްކަހަލަ ކޮންޓްރޯލް  ،ފާމަސީ އޭރުވެސް ހިންގަމުން ދިޔައީ އެސް.ޓީ.އޯ ކަމަށްވުމާއި

އެސް.ޓީ.އޯގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި  ،ސަރުކާރުން ދެނީ އެ ކުންފުންޏަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި
އިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެތަނުގެ ފުރާޅުގައި ޖަހާފަ ،އެތަން ހެދުމަށް ހަވާލުކުރިނަމަވެސް

 ޖަހަން ގެނެސްފައިވާ ޓިނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ،ފުރާޅުން ފެންލީކުވާތީ

ފަންގިފިލާގައި ކުރަން ހުރި ވަޑާމުގެ   ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވާ  ވެލާނާގެ އިމާރާތުން
 އެ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެ ފަރާތްތަކާ  10މަސައްކަތްތައް ތަފާތު 

ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް، އިސްވެދެންނެވުނު މަސައްކަތް ހިންގި 
ލިޔުންތައް ހިމެނޭ ފައިލްތައް ހުރި ކޮޓަރީގައި ކަތުރުފަނި އަޅާ، އެ ކޮޓަރީގައިހުރި  ދުވަސްވަރުގެ 

ވާތީއާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ސަރވާގައިހުރި ބަޖެޓް ފައިލްތަކުގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަތުރުފަނި އަޅާފައި
ވެލާނާގެ އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް ފޯލްޑަރގައި ހުރި ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ފައިލްތައް ޑިލީޓްވެފައިވާތީ، 

މަސައްކަތްތައް  ފަންގިފިލާގައި ކުރަން ހުރި ވަޑާމުގެ  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވާ  އިމާރާތުން
ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި  10އިސްވެދެންނެވުނު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ކަށަވަރުކުރެވެންނެތަތީއާއި، ވެލާނާގެ 
ފަންގިފިލާގައި ކޮށްފައިވާ ވަޑާމުގެ ތަފާތު ތިން   އިމާރާތުގައި ހުރި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ

މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ތަފާތު ތިން ފަރާތަކަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން 
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގުނު ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތައްވެސް 

އެ ލިޔުންތައް މިހާރު އެ މިނިސްޓްރީގައި ނެތްކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން  ކަތުރުފަނިކައިފައިވާތީ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މިނިސްޓަރގެ ކޮޓަރިއާއި 
ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ކޮޓަރީގައި ޕާޓްޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ 

 ފަރާތަކާ އެގްރިމަންޓް ކޮށްގެން  10އިޢުލާންނުކޮށް އެސްޓިމޭޓް ނުހޯދާ ވަކިވަކި 
މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތާ 

މި އެގްރިމަންޓްތަކުގައި  ،އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް އެގްރިމެންޓްކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކާ ކަމަށާއި
 މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މަސައްކަތް  03އަންގާފައިވުމުން، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިން ފަރާތަށްވެސް އިސްވެދެންނެވުނު 
ރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިޢުލާންކޮށް، އެ ފަ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް ކަށަވަރުކުރެވެން 
ނެތަތީއާއި، އެ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާއިރު، ފައިސާދެއްކުމުގެ ކުރިން އެއީ ކޮށްފައިވާ 

ޙްޤީޤަށް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް މަސައްކަތެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ތަ
މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް މިހާރު ލިބޭނެގޮތެއް ނެތުމުން، ޝަކުވާގައި ނެތަތީއާއި، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ތަޙްޤީޤްކުރެވޭނެގޮތެއް ނެތަތީ މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ 
އްކޮށް ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި 1މާއްދާގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައް  ސަލަ މި ހިސާބުން ނިންމީއެވެ.ކަ

މި މައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް 
ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި 

ޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި -)އެންޓި 2008/13ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އޮފް  ޗައިނާގެ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ދައުވަތަށް
ވަނަ އަހަރު  2011 ،ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް )ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް( ގެ ޗެއަރމަން

ނޑުމަގުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް މިފަދަ  ރާއްޖެއަށްކުރި ދަތުރުގައި ކަ
 176,500.00އެދަތުރަށް ޖުމްލަ  ،ޚިދުމަތްދޭ ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާއިރު ދަތުރުތައް ކުރުމަށް އެފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ރުފި
އަދި އެދަތުރާގުޅޭ  ،އާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި 8.22އަދި  8.15މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ދަތުރުކުރުމަށް އިތުރު ބެކަޕް ލޯންޗެއް ކުއްޔަށް ހިފައި އެލޯންޗުން އެއްވެސް ދަތުރެއް 
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ރުފިޔާ  75,000.00ވާއިރުވެސް ބެކަޕް ލޯންޗް ކުއްޔަށްހިފުމަށް ޖުމްލަ ކޮށްފައިނު 
 ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް  ،މި މައްސަލައާމެދު މެމްބަރުން ނިންމެވީ
ރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކު، ބަލާއިރު

 މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ.
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ 
ވޭ މުވައްޒަފަކު ދޮގު މަޢުލޫމާތު އެކުލެ  02ޑިޕަރޓްމަންޓުން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 ،ސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި
މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ނެތް ޢިމާރާތްތަކަށް 

މިގޮތުން  ،ޢިމާރާތްބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައާއި އެހެނިހެން ހުއްދަވެސް ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށާއި
ފުން ނުނިމިހުންނަ ޢިމާރާތް ނިމިފަވާކަމަށް ސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް އެދެމުވައްޒަ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވުމާއި އަދި މާލީ މަންފާލިބޭގޮތަށް ތަންތަނުގެ ހުއްދަ ލިބޭގޮތަށް ރިޕޯޓް 
ނިންމަދޭކަމަށް ސައިޓްގައި ބުނެފައިވާކަމަށާއި އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް 

މާރާތްތަކަށް ހުއްދަދޫކުރެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ އެކަށީގެންނުވާ ޢި
 މައްސަލަ.
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އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ކުދި ޕާޓީތައް އުވާލާފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ 
ބަޔާންދީފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި ކޮމިޝަނަށް 

ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ  2014 ،ފަރާތުގެ ބަހުންވެސް ކުދި ޕާޓީތައް އުވާލާފައިވާކަން އެނގުނު ނަމަވެސް
ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ  2014ޕާޓީތަކަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއިރު، 

ޔާީސ ޕާޓީއަކަށް ބެހުމަށް ހިސާބު ސި 6ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރާ ފައިސާ އެ ޕާޓީތައް ނުހިމަނައި، ޖުމުލަ 
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ، ތައްޔާރުކޮށް

އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާފައިވާކަމާއި، އެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އެއް 

ވަނައަހަރު ފެށުނުއިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  2014
އަދި ކުދި ޕާޓީތަކާގުޅޭ މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީ އޮތްއިރު 16ދަފްތަރުގައި 

ރަޖިސްޓްރީ  ،ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ގޮންޖަހައި  ،މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދަނިކޮށް
އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި  ،ކޮށްފައިވާ ކުދި ޕާޓީތައް އުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި

އެގޮތުން އެކޮމިޝަނުގެ  ،މަށާއިޕާޓީއަކަށް މާލީ ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަ
ރުފިޔާ  335,954.79ބަޖެޓުން އެޕާޓީއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް 

 ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އިސާދޫކޮށްފައިވާކަން އެ ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ޕާޓީއަކުން ކަމާއި، އެ ޕާޓީއަށް ފަ
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާފަދައިން،  ،ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގޭތީ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުދި ޕާޓީތައް އުވާލީ ވަކި ފާޓީއަކަށް މާލީ ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި 
  މަށް ބުނެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ކަ
 

އިސްވެ ދެންނެވުނު ޕާޓީއަށް ފައިސާދޫކުރި ފަހުން ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާގުޅިގެން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 
ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  2014ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެދުގައި  16ދަފްތަރުގައި ކުރިން އޮތް 

ހިސާބެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެ ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ބެހުމަށް 
ހިސާބުގައި ބޮލަކަށްޖެހޭ ރޭޓު ތަފާތުވަނީ އެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ޖުމުލަ 

ބޭ ޢަދަދު ބަދަލުވާތީކަމާއި، އޭގެ ސަބަބުން މިމައްސަލައިގައި ބުބާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ޕާޓީއަށް ލި
ޖުމުލަ ޢަދަދު ތަފާތުވާކަމާއި، ފަހުން ތައްޔާރުކުރި ހިސާބުގައި އެ ޕާޓީއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް 

)ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ  335,954.79 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ
ބާގުޅިގެން ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރި( އިތުރަށް، އޭގެކުރިން ތައްޔާރުކުރި ހިސާ

)ތިންސަތޭކަ  335,954.79 ،އިތުރަށް އެޕާޓީއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއަށްވުރެދޫކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
ދީފައިވަނީ މި ތިރީސް ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަލާރި( ރުފިޔާ 

 ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ ޕާޓީއަށް މާލީ
އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް  ގޮތުންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރުވެސް އެ ފައިސާ އަނބުރާ އެ  2014ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު، 
ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ ދޫކުރީ  ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ 2015ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާތީ، 

އެކޮމިޝަނަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭނެ ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހުކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް 
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ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގޭތީ
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކީ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މި ހިސާބުން  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 

އެސް.ޓީ.އޯއަށް ބޭނުންވާ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އެޑްވާސްކޮށް އެސް.ޓޯ.އޯއިން ޓްވަރިޒަމް 
ވާ ތިން ކުންފުންޏަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން އެޑްވާސްކޮށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރި

ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ އެކުންފުނިތަކަށް ނާޒާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގާގައިވާ 
-ޓި)އެން ، 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މުޢާމަލާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ހެއްކާއި ގަރީނާ ނެތުމުން

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭސަން ޕލކ)އެސް.ޓީ.އޯ( އަކީ ލޯނު ދޫކުރާ މާލީ 
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި  ،އެސް.ޓީ.އޯއިން ބޭރުފައިސާ ހޯދުމަށް ،ރާއެއްކަމަށް ނުވާއިރުއިދާ

ދިވެހި ރުފިޔާއިން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް  ބުނާ ، ފަރާތަކަށް ލޯން ފެސިލިޓީ 3ޙަރަކާތްތެރިވާ 
 މައްސަލަ.

76 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލާގައި
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި ަމއްސަލަ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 މި ހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭސަން ޕލކ)އެސް.ޓީ.އޯ(ގެ ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުމަށް 
ޓެންޓަރ އިވެލުވޭޝަން ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް "ޓަންކީ"  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓެކްޓަރާ 

ނޑި ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފަ އިވަނީ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ތަޅުދަ
އަދި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މުޅިން  ،ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި 32,637,981.00

ނުނިމިވަނިކޮށް އެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓެންޑަރ އިވެލުވޭޝަން ބޯޑު 
ރުފިޔާ އަށް  12,059,649.00ންކޮށް މެދުވެރިނުކޮށް އެސް.ޓީ.އޯއިން އަމިއްލައަށް އިޢުލާ

 އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހަމަ އެ ކޮންޓެކްޓަރާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

77 
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މި ޝަކުވާގައި ބުނާ އިޢުލާންކުރުމާނުލައި އެމް.ޕީ.އެލްގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވަނީ 
ވައްޒަފުން ނަގާފައިވަނީ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެން ހެޑްހަންޓް އުޞޫލުންކަމާއި، އަދި އެއުޞޫލުން މު 

 ،މި މައްސަލާގައި ،ނިންމައިގެންކަން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮތަތީއާއި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިމައްސަލައަކީ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މި ހިސާބުން  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 .ނިންމީއެވެ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މީހުން 
ވަނަ  2012ހޮވާފައިވާކަމާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް 

ފަރާތަކަށް  68އާހަމަޔަށް  2012ނޮވެމްބަރ  05އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން 

.ޕީ.އެލް ހިންގަން ތިބި ެއަފާރްތަތަކްށ ަވީޒފީާދަފިއަވީނ ެއމް ، ވަޒީފާދީފައިވާ ކަމަށާއި
ފަރާތްތަކުގެ ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާ މީހުންނަށާއި އަދި އެބޭފުޅުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކުގެ 

 ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ، މާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރުމިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫ ،މި މައްސަލާގައި
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި ަމއްސަލަ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަން  ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 މި ހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ގދ.ވާދޫއިން ގޯތިދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނީ އެ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވަ  ،ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރގައި އެދުމުން

އަކަފޫޓުގެ  4000އެހެންނަމަވެސް  ،އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަމަށާއި 2500
އެ ގޯތިތައް ވަކިކޮށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،ގޯތިތަކެއް ދޫކޮށްފައިވާތީ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވާދޫ ކައުންސިލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ،ރަކްޗަރގެ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީން އެންގުމުން ވެސްއިންފްރާސްޓަ

އެކަމާމެދު އެ ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް 
 ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ، ޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރުމިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަ  ،މި މައްސަލާގައި
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

އާސަންދަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ސީ.އީ.އޯ ގުޅިގެން 
މަނާ ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގައި މިފައިސާ ބަލިމީހުންގެ އާސަންދަ ބިލުގައި ހި

މިގޮތަށް  ،މިފައިސާ ޙަވާލުކުރަނީ އާސަންދައިގެ ސީ.އީ.އޯގެ އަތަށް ކަމަށާއި ،ކަމަށާއި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، މި ަމއްސަލަ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަ ންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 މި ހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ފޮނުވާ ބަލިމީހުންގެ ފަރާތުން ލަންކާގެ އާސަންދައިގެ 
ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި އާސަންދައިގެ  15ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހައި ހޮސްޕިޓަލަކުންވެސް %

އަށް ދެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީ.އީ.އޯ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި ސީ.އީ.އޯ 
އަދި މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ  ،ބޯޑު ރިސޮލިއުޝަނެއް ފާސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ނޑަކަށް  )ސަތޭކަހާސް( ޔޫއެސް ޑޮލަރު  100,000.00އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ގާތްގަ
އްސަލައާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ ޕާލަމެންޓުގެ ކޯޕް އަދި މިމަ ،ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި

(COPE ްކޮމިޓީން ސުވާލުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސ )
މިކަމަކީ ސްރީލަންކާގެ ޑޮކްޓަރުން  ،ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ރިޕޯޓަކަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި

 ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގައި  20ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ
ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރަށް އޭނާގެ މުސާރައިން ކެނޑުން ފިޔަވައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ޖޫރިމަނާ ކޮށްގެން ނުވާނެ 
މިމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްތަކުގައި ، އޮންނާތީ

ނޑުމަށް ލާޒިމްނުކުރާ ކަމާއި، އޭރު ޕްރީސްކޫލުގެ ވަޒީފާތަކަކީ ސިވިލް  އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން ކެ
ޝަކުވާގައި ބުނާ  ،ތަކެއްކަމަށް ނުވާތީއާއިސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ

އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސަލާމާއި ޗުއްޓީ ދޭނެގޮތް 
ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި ސަލާމާއި ޗުއްޓީއަށް 

ނޑައެޅެން ނޯންނާ ތީ މިމައްސަލައިގައި ވަކިފަރާތަކަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ކަ
ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް 

ނޑައެޅެން ނެތަތީ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކަ

ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަމިއްލަ  ،ޓީޗަރުންނަށް ސަލާމާއި 02އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލް 
ވަޒީފާއަށް އަހަރުތެރޭގެ ގިނަ ދުވަސްތައް  ،މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް ރެކޯޑްތައް ނުބަލަހައްޓާ

 01އޭގެތެރެއިން  ،ނުނެރި މުސާރައާއި ޢިނާޔާތްތަށް ހަމައަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި އަދި
 ޓީޗަރު ގެންގުޅެމުންދަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި ވާގޮތުގެމަތިން މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި ،މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިމައްސަލައިގައި
އަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ށ.މަރޮށި އިންޖީނުގެއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ކުރި  ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން
އީ އޯލެވެލް އިއުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖީސީ

ނިންމުމަށްފަހު ކަމާގުޅޭ ދާއިރާގައި ގިނައަހަރުތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ 
ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ އަސާސީ ފެންވަރުނެތް އަދި  ،ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު

ތަކުގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތް ،ތަޖުރިބާވެސް ނެތް ފަރާތްތަކަކަށް ކަމަށާއި
ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާ މީހުން އިންޖީނުގޭގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭތީ އެއް 

މިފަހަރު  ،މީހުނަށް ވަޒީފާގައި ނުތިބެވޭނެކަމަށް ބުނެ ވަކިކޮށްފައިވާއިރު 2އާއިލާއެއްގެ 
ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެކަމަށް ބު ނާ ވަޒީފާ ލިބުނު އެއްފަރާތަކީ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރުގެ އެއްބަ

 މައްސަލަ.
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މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ،މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ލް ސްޓަޑީޒް ޓީޗަރެއްގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލަށް ސޯޝަ 
ފަރާތެއް، އެމަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ތަޢުލީމާބެހޭ ޔުނިޓުން 

އޭނާ އެމަޤާމަށް ހަމަޖެއްިސިއރު އެމަގާމުގައި  ،އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ކަމަށާއި
އް ފަހުން އޭނާގެ ވަޒީފާ އޮތް ރ.ހުޅުދުއްފާރު އޭގެ ދުވަސްކޮޅެ ،ޓީޗަރެއް ހުރި ކަމަށާއި

މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ށ.މާއުނގޫދޫ  ،ސްކޫލަށް ދިއުމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް
 ސްކޫލުގައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

83 

އި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގަ ،މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

ކުންފުނީގެ ގަވާއިދާ ، މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި 2ސްކިލްޑް ވާރކަރ ގްރޭޑް 
ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އެވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި، އަދި ވަޒީފާއަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަހަރު ނުވަނީސް އޭނާއަށް ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަނަށްވުރެ ގިނައިން ޕްރޮމޯޝަން ވަދެ ދެ 
ގެ މަޤާމަށް  1އިން ސީނިއަރ ފޯރމަން ގްރޭޑް  2ދީގެން ސްކިލްޑް ވާރކަރ ގްރޭޑް 
ރުފިޔާ ދޭކަމަށާއި، އެހެން މުވައްޒަފަކަށް  12000ބަދަލުކޮށް މަހަކު ގާތްގަޑަކަށް 

ވުރެ ގިނައިން ޕްރޮމޯޝަންދީ ހައުސިންގެ ވަޒީފާގެ  ހައްޤުނޫން ގޮތުގައި ދެ ޕްރޮމޯޝަނަށް 
ނޑާ ޚިލާފަށް  ސީނިއަރ ފޯމަނުން ހައުސިންގައި ގެންގުޅެ ކުންފުނީގެ ފައިސާ  3އޮނިގަ

 .އިސްރާފްކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގ1ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކައުންސިލަރުންގެ ކޮޓަރިތަކަށް 
އަތޮޅުގޭގެ ކަރަންޓް ބިލަށް މަހަކު  ،އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ކަމަށާއި

)ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއާ  25,000.00 ،ވީސްހާސް( ރުފިޔާއާއި)ތޭ 23,000.00
އެތަނުގައި ތިބޭ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ދައްކަމުންދަނީ  ،ދެމެދު ޢަދަދަކަށް އަރާއިރު

)ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ(  2,500.00)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ގެ ރޭޓުން  500.00މީހަކަށް 
 3,000.00ބެލެހެއްޓުމަށްވެސް މަހަކު އަދި އެތަނުގެ އެއަރކޯން  ،ރުފިޔާ ކަމަށާއި

އަތޮޅުގޭގެ ކަރަންޓު ބިލް  ،)ތިންހާސް( ރުފިޔާ ދީފައި މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި
އަތޮޅު  ،ބޮޑުވަނީ ކޮޓަރިތަކުގެ އެއަރކޯންތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުނިއްވާތީކަމަށާއި

ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަތޮޅުގެއަށް
ދިރާގުގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  ،ހޯދާފައިވާކަމަށާއި

ޚަރަދުކޮށްގެން މުޅި އަތޮޅުގެއަށް އިންޓަރނެޓް ވައިފައި ކޮށްގެން އުޅޭކަމަށް ބުނާ 
 މައްސަލަ.
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އިވާތީ އާއި، މި މައްސަލަ މި މައްސަލަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އޮޑިޓުންވެސް ފާހަގަކޮށްފަ 
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާފަދައިން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޓީ ގިނައިން ހަދަނީ ، ބެލި ބެލުމުން

މި މައްސަލައަކީ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް  ،ހަމައެކަނި އައި.ޓީ ސްޓާފުން ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ޘާބިތުވާތީއާއި
ތަކާ ހުރެ ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސައެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމުންނާއި، އިދާރީ މައްސަލަ

މިކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖައިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް  ،ބެލެވޭތީ އާއި
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  13/2008ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތަތީ، މމި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ނު( ގެ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ
ނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަ

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އާދަޔާ 
އެގޮތުން އެ ސެކްޝަންގެ އެންމެ ސީނިއަރ  ،ދަދަކަށް އޯޓީ ހަދާކަމަށާއިޚިލާފަށް ގިނަ ޢަ 

)ސާޅީސް  40,000.00މުވައްޒަފު މި އަހަރުގެ ބައެއް މަސްތަކުގައި އޯޓީގެ ގޮތުގައި 
 ހާސް( ރުފިޔާ ނަގާފައި އެބަހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ުމިނަޔުތްއިނާސެގ ަމްއަޗްށ ، މި މައްސަލައިގައި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ކ.ހިންމަފުށި، ހެދޭކުރި

ިޑްވްސ ޕިޮލްސ ަސރިވްސ ިއްނ ްޕޮރިސިކުއަޓރ ެޖެނަރްލެގ ޮއީފަހްށ  ަދުޢާވުކުރަމްށ މްޯލ

ފުޮނުވުމްނ، ްޕޮރިސިކުއަޓރ ެޖެނަރްލެގ ޮއީފުހްނ ެއ ަމްއަސަލިއަގިއ ުތުޙަމުތުކެރވޭ ަފާރުތެގ 

އަނބުރާ ފޮނުވަލާފައިވާކަން އެނގެން ަމްއަޗްށ ަދުޢާވުކުރުމެގ ަމްސަލަޙެތްއ ެންތަކަމްށ ިމ ަމްއަސަލ 
 އޮތަތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ފައިލްކުރީއެވެ. 

އެ މަރުކަޒުގެ  ،ކ.ހިންމަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަކީ
އޭނާގެ މުސާރައަކީ މަހަކު  ،ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ހުންނަ މުވައްޒަފު ކަމަށާއި

ބައެއް މަސްމަހު މުސާރަޝީޓް ހަދާއިރު އޭނާގެ  ،ނަމަވެސް ،ހާސް ރުފިޔާ ކަމަށާއިހައެއްކަ
އޮޅުވާލައިގެން  ،މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖަހައި
އޭނާ މިކަން  ،ހައެއްކަމަހު ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަން މިހާރު ފަޅާއަރާފައިވާ ކަމަށާއި

ހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި  ،މުސާރަޝީޓް ޗެކްކުރާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައާއި ،ކުރިގޮތަކީ
އެމައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް  ،އެދެމީހުންގެ ސޮއި އަމިއްލައަށް ކޮށްގެން ކަމަށާއި

ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ހިންމަފުށްޓަށް ގޮސް 
އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރަށް އާމްދަނީގެ  ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ އެކަމަށް

ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާވެސް ތިޖޫރީގައި ނެތިގެން އެމައްސަލަ ޖެހުނީމާ މިނިސްޓްރީގެ 
ރ )ނުވަދިހަހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( 94,000.00ޓީމުގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާގެ އަތުން 
 މިހާރު ހަފްތާއެއް ވެގެން ދާއިރުވެސް އޭގެ ފަހުން ،ތިޖޫރީއަށް ލައި ހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
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އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ހެލްތު  ،އޭނާ ބަރާބަރަށް ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަމުންދާ ކަމަށާއި
ނުވަތަ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ އަށްވެސް އެއްވެސް  ،ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ،މިނިސްޓްރީން

މައްސަލަ މިހިސާބުން  އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީން މި ،އެއްޗެއް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި
 އޮއްބާލަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ،މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  މިމައްސަލާގައި ،ކަންހިގާފައިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްކަމަށް ނުވާތީއާއި

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

މި  ،ގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވި 
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސުނާމީއާ ގުޅިގެން މ.ކޮޅުފުށިން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 
ފައިސާ ޙަވާލުކުރިއިރު އެފަރާތާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

އިސާ ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް އެފަރާތްތަކުން މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް ފަ
)ނުވަލައްކަ  980.000.00ހޯދާފައިނުވާކަމާއި އެގޮތުން ތަފްޞީލު އެނގެންނެތި 
 އަށްޑިހަހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ އާއި މިމައްސަލައާ 
ގުޅިގެން އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ލަފަޔަކަށް އެދި އެ މިނިސްޓްރީއިން ބަންޑާރަނާއިބާ 

 މަޝްވަރާކޮށްފައިވާތީ، މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ. 

ކޮށްގެން  ނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓަރޝާރީ ފެންވަރަށް އަޕްގްރޭޑްހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަ
 ހިންގުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އިންޑިޔާގެ ކުންފުނިން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 

ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ  ފޮނުވަންޖެހޭ މެޝިނަރީތައް ފޮނުވުމުގައި އިންވޮއިސްތަކަށް ބޮޑެތި
އޮޅުވާލައިގެން ބޮޑު އަގެއް ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި،  ގައިކަމަށާއި، މިގޮތުން ބައެއް އިންވޮއިސް

މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ  އެ ކުންފުންޏާއި ހެލްތު
ނޑައި ބާކީވާ އެއްޗެއްގެ % އަހަރަކު މިކަމުގެ  ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭއިރު 30ޚަރަދު ކަ

ކަމަށާއި، ކުޅުދުއްފުށީ  ޗަކުން ބައެއް އުނިވެގެންދާސަބަބުން ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ އެއް
ބިލްކުރުމުގައިވެސް މަކަރާއި ޙީލަތް ހަދާފައިވާ  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދައަށް

 ކުރަމުންދަނީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ފަރާތުން  ކަމަށާއި، މިކަންކަން
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އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓައިމްލައިނާ ފޮނުވާފައި ހުންނަ މީހަކު ކަމަށާއި، 
ގަވާއިދުތައް  ކުރިޔަށް ނުދާތީ ރިސާރވް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގެ އެއްގޮތަށް ކަންކަން

ލިބޭ އެއްވެސް ކަމެއް  ބުނާގޮތުން އިންޑިޔާއިން ބޭރުގައި އާމްދަނީ ލިބޭ އަދި ފައިދާ
އިންޑިއާއިން ބޭރުގައި މިފަދަ  ފަރާތަކީވާއިރު، އެ ނޫންކަމަށް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ބައެއް

ބައެއް ނޫންކަން އެފަރާތުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ބައިވެރިވެ ހުއްދަ އޮތް
 .އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ސިއްރުކޮށް

ސަލައިގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައް ،މި މައްސަލާގައި
ޤާނޫނު ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 70,000.00ވަނަ އަހަރު  2014ރ.މަޑުއްވަރީ މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް 
)ހަތްދިހަހާސް( ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 

)އެއްލަކަ ހަތްދިހަހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ  170,000.00ވަނަ އަހަރު  2015
ޢަދަދެއް ދޭނެކަމުގައި އެމިނިސްޓްރީއިން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ދިނުމަށް 
އެމިނިސްޓްރީއިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ފައިސާއިން މަސައްކަތްކޮށް ނިންމައި 

ތަކާއި، ބިލްތައް ހުށަހެޅުމުން މަސައްކަތަށް އެ ކަމަށް ދިޔަ ޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލު
ދިޔަ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ޖަމާކުރާގޮތަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ މަސައްކަތް 
ކުރުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުން  އެކަމަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ކުރިމަތި ނުލުމުން އެ މަސައްކަތް 

އެ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކާ ކުރުވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، 
ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަމަށް ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާގެ ހިސާބުތައް 
ހަމަޖައްސުމަށްޓަކައި ރަށުގެ އެކި އެކި ފިހާރަތަކުން ބިލުތައް އެއްކޮށް، ނުކުރާ ޚަރަދުތަކެއް 

އެފެއާޒްއަށް ހުށަހަފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ކުރިކަމަށް ހަދައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 
 މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި 
ޤާނޫނު ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އެލައިޑް  3 ސްޓޭޓް ޓެރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ
އިންޝޫރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އޮފީސް 
ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އެތަނުގެ އިންޓިރިއަރ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި 

ރޑް އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ "ޓެމްޕަ
ގްލާސް" ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެހެން 

 ވައްތަރެއްގެ ބިއްލޫރިއެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ 
 ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިންވަރަށް ހެއްކާއި

 ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވނުވާތީ މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ސާކްސަމިޓްގެ ތައްޔާރީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 2011
.އެފް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ބޭފުޅުން ލައްވާ ކުރުވި އެމް.އެން.ޑީ

އެމަސައްކަތް  ،މަސައްކަތްތަކަށް ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި
ކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވާ އަމިއްލަ ދެކުންފުންޏަކަށްވެސް ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ 

 މައްސަލަ.
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ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ މި މައްސަލައިގެ  .1
އެ  ،މުވައްޒަފުންނަށް ވަކި އެގްރީމެންޓް ހަދައިގެން، ލައިވް ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރެޒެންޓްކުރުމާއި

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސްކްރިޕްޓް ހެދުމާއި، ކުއްލިއަކަށް ބާއްވާ މުބާރާތްތަކުގައި 
ނޑިޔާރުކަންކުރުމާއި ، އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިނގާ އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި، ފަ

ރިސާރޗާއެކު ރިޕޯޓް ލިޔުންފަދަ ކަންކަމަށް ވަކިން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން 
އެނގެންއޮތްނަމަވެސް، މި މައްސަލާގައި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، 

ންނާއެކު ވަކި އެއްބަސްވުންތައް ހަދައިގެން އެދުވަސްވަރު އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ މުވައްޒަފު
މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެން.ބީ.ސީގައި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށްކަން 

އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ މުވައްޒަފުން މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ވަޒީފާގެ 
އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގެ އިތުރުން، އިތުރު އެގްރިމެންޓެއް ހަދައިގެން ވަޒީފާގައި 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން 

އިތުރުން ތަކުރާރުކޮށް ކޮންމެ މަހަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގަމުންދާ  ޢިނާޔަތްތަކުގެ
ވަނަ އަހަރު ތަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ  1431ކަމަމަށާއި، 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެއް މަދުން ދީފައިވާކަމަށާއި، 
ފުންނަށް ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދީފައިވަކަމަށާއި، ދިވެހި އަދި ބައެއް މުވައްޒަ

ރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓީ.ވީ.އެމް ރީބްރޭންޑްކުރުމުގެ ކަންތައްކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެކި 
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ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ، ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެފަދައިން
ސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ނޫންކަމާއި، އެއީ އެދުވަސްވަރު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފައި

ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ހުރިހާ އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ 
ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔަ ޢުޞޫލުކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާން 

ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުންވެސް އެނގެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ދީ
، ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާން ދީފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބަހުން

އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ބޯޑު މެމްބަރެއް، އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒު 
، ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ކިތާބީ އަދި 
  ،ޝަފަޙީ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީއާއި

 
ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  1431 .2

ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެއް މަދުން ދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި ބައެއް 
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދީފައިވަކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުންގައި ކޮންމެ  1431ކޮށްފައިވާއިރު، ބަޔާން
)ތިންހާސް( ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ  -/3,000މުވައްޒަފަކަށް 

 ބައްދަލުވުން ނިންމައި، ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށް 
އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެކުންފުނީގެ ޕޭމަންޓް 
ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބޭންކް އެކައުންޓް 

ންވާ ފަރާތްތަކަށް ނުގެންގުޅޭ ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާއިން ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ބޭނު

ވަނަ އަހރު ޑިސެންބަރުގައި މާލިއްޔަތު  2009ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 
ކުރުމެއްނެތި ޓީ.ވީ.އެމްގެ ޚަބަރު ސެޓް އެތަނުގެ އިސްފަރާތެއްގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބިޑް
އަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކުންފުނީގެ  ރުފިޔާ 98,000.00ރައްޓެއްސެއް ލައްވައި 

އިސްފަރާތެއް އަންގައިގެން އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި މީހަކަށް ވަޒީފާ 
 .ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ދޫކުރުމަށް ނަގުދު ފައިސާ ނެގުމަށް އެކުންފުނީގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން 
މިމައްސަލާގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ، ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތަތީ

މްބަރެއް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ އެއްވެސް ބޯޑު މެ
 އެނގެން ނެތަތީއާއި، 

 
ބްރޭންޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް، ބޯޑް މީޓިންގގައި ފާސްކޮށްފައިވާ -އެމް.އެން.ބީ.ސީ ރީ .3

ޤަރާރުގެ ދަށުން، ޓީ.ވީ.އެމްގެ ޚަބަރު ސްޓޫޑިއޯއާއި ނިއުސް ރޫމްގައި ޖަހާފައިވާ ސްޓިކާ 
ކަތް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކުންފުންޏަކީ އެ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައް

މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ކުޑަ އަގު 
މި މައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި، އެ ، ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ވާލުކޮށްފައިވަނީ، އެމް.އެން.ބީ.ސީ އިސްފަރާތަކާ )ބޯޑު މެމްބަރަކާ( ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ޙަ
ކުންފުންޏަކާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެކުންފުންޏާއި އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ބޯޑުގެ އެއްވެސް 
މެމްބަރަކާ ޢާއިލީ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއްވެސް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، 

ފުންޏާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތް އެކުން
 ،ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީއާއި

 
އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ އިސްފަރާތެއް އަންގައިގެން އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި މީހަކަށް ވަޒީފާ  .4

ވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަރާތަށް ވަޒީފާދީފައިވަނީ ކޮންއިޢުލާނަކާ ދީފައި
ގުޅިގެންކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކޮށްފައިވާ 

 ވަޒީފާއެއް ހޯދުމުގެ ޝީޓުތައްވެސް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އެފަރާތުން އެމް.އެން.ބީސީއަށް
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ގޮތުން ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އެސިޓީ އެމް.އެން.ބީ.ސީއަށް ލިބުމުން އެއިރެއްގައި 
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅުވައިގެން އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޓަވިއު 

އެން.ބީ.ސީގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ކުރެވިފައިވާކަމާއި އިންޓަވިއުއަށްބަލާ ވަޒީފާދީފައިވާކަމާއި އަދި އެމް.
އެމްޑީގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ލިބުމުގައި ފޯރާފައި ނުވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް 
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލާގެ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވުމުން 

އް ހިނގާފައިވާކަން ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވާ ޢަމަލުތަކެ
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ފައިލްކުރީއެވެ.  ،ކަށަވަރުކޮށްދެވެން ނެތަތީ

 

މި ކޮމިޝަނުން  ،ސަލައިގެ ޚުލާސާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި މައްސަލަތަކަކީމިމައް
 ،ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ އިތުރު ދެ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކެއް ކަމުގައިވާތީ

 މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ. 

ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ފެނަކަ 
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ގަތުމުގެ ސަބަބުން 

އެއްފަރާތެއްގެ  ،މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި 21.86ޖުމްލަ 
ގެން ޑީސަލް ގަންނަމުން ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ވިޔަފާރިތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި 

އެކަށީގެންވާ ހެޔޮއަގުތަކެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް އިތުރު އެހެން ފަރާތަކުން  ،ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި
މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑީސަލް  26.1ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ އަގު ނުބަލައި 

މަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ އަގުތައް ބެލު ،އެއްކުންފުންޏަކުން ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި
ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު ކުރިން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ކޮޕީ ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ. 
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މާލޭގެ އިރުއުތުރު ފަރާތު 
އް ހެދުމަށް އޭޝިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އެކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާއެ ،ފަރުންބައެއް ވެއްޓިގެންދިއުމާ ގުޅިގެން

އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީއާ )އޭ.އައި.ޓީ( ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަދާފައިވާ އެގްރިމަންޓްގައި އެ 
ދިރާސާގައި އެންވަޔަރަމަންޓް ރިސާޗް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިވާންޖެހޭނެކަމަށް 

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ އެ ދިރާސާގައި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ
އެފަރާތުން އޭ.އައި.ޓީއިން ކުރިއަށްގެންދާ ދިރާސާ  ،ބައިވެރިވެފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި

ޑޮކްޓޯރިއަލް ޑިގްރީއެއް  ،ފުރިހަމަކުރުމުން އެ ދިރާސާ ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު އެއްވެސް ޚަރަދަކާއިނުލާ
އެންވަޔަރަމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރއިން އޭ.އައި.ޓީގެ އެ  ،މަށް އޭ.އައި.ޓީއިން ބުނެފައިވާތީލިބޭނެކަ

ހުށަހެޅުމާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދައަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް 
ށް ޓްރޭނިންގ ފަރާތުން އެދުމުން އެ މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއްނެތްކަމަ

އަދި މައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި އެ ޕީ.އެޕްޑީ ކޯހާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން  ،ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި
އެޚަރަދުތަށް ކޮށްފައިވަނީ  ،ބޮޑު ޚަރަދުގައި ރިސާޗްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

އިރުއުތުރު ފަރާތު ފަރުން ބައެއް މާލޭގެ  ،ސަރުކާރުން ހިނގަން ބޭނުންވެގެން ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ
ވަކި ފަރާތަކަށް  ،ވެއްޓިގެންދިއުމާގުޅޭ ދިރާސާއަށްކަމަށާއި އެއީ އެ ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހަށް ޚަރަދުކޮށް

ނާޖާއިޒްފައިދާއެއް ހޯދުމަށް އޭރުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ ހިންގުމާހަވާލުވެގެން ތިބި 
   ،ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތަތީއާއިފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް 

ބުރީގެ ހޮޓަލުގެ އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު )އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް(  15، ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ
މިނިސްޓްރީގެ  ،ޢީ.ފީ.އޭގެ ޑެޕުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް

ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ )ކުރީގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސާޗް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮ 
ސެންޓަރ( ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ހަދަމުންދާ ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހަކީ ކުރީގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް 

އީ.އާރް.ސީ ހިންގުމުގައި ކުރިން އިސްވެހުރި ފަރާތާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ  ،މިނިސްޓަރާއި
މަކާނުލައި ސަރުކާރުން ކޯހަށް ފޮނުވާ އުޞޫލުތަކާ ކަމާބެހޭ އެއްވެސް ދާއިރާއަކަށް އެންގު

އަދި އެކޯހާ ގުޅޭ ތީސީސް ހެދުމަށް  ،މުޅިން ޚިލާފަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯހެއްކަމަށާއި
ޕްރައިވެޓް  ،މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ޚަރަދުގައި ރިސާޗްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ހޮޓެލެއްގެ އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު )އީ.އައި.އޭ( އިސްވެ ދެންނެވުނު ދެފަރާތް 
ނަމަވެސް އީ.އައި.ޭއ ދިރާސާކޮށް އެ  ،ގުޅިގެން ބޮޑު އަގު ނަގައިގެން ހަދާފައިވާކަމަށާއި

ސައްކަތް އީ.އައި.އޭ ފާސްކޮށް ހުއްދަދޭތަނަކީ އީ.އާރް.ސީ ކަމަށްވެފައި އެތަނުގެ ވެރިން މިމަ
މީގެ ދެތިންއަހަރު ކުރިން  ،ކުރާކަމީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި

އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސާޗް ސެންޓަރަށް ހޯދާފައިވާ އެތައް ބައިވަރު އިކުއިޕްމަންޓްސްތައް 
 ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް އެތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީއެއް އެތާ  ،އެތާގައި ނުހުންނަކަމަށާއި

 2އަދި މިތަކެތި ބޭނުންކުރަނީ އީ.އާރް.ސީގައި އެންމެ އިސްކޮށް ތިބި  ،ނުގެންގުޅޭކަމަށާއި
ފަރާތް ގުޅިގެން އުފައްދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް ރިސޯޓްތަކާއި 
 ،އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްތަކަށް ނަގާ ރަށްރަށުގެ އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ކަމަށާއި

 ،.ސީގައި ކުރާ މަސައްކަތް އެހެން ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން އަމިއްލަ ނަމުގައާއިއީ.އާރް
އެހެނިހެން މީހުންނަށް ބައި އަޅާގޮތަށް އެހެން މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އީ.އައި.އޭ ހަދައިގެން 

 އީ.އާރް.ސީ އިން އެތަކެތި ފާސްކޮށް ހަދަނީވެސް ހަމަ އެދެމީހުންކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައިވެސް އަދި ހުއްދަ ދިނުމުގައިވެސް އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވާކަން  ފަރާތުން އެ ރިޕޯޓު
 ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އެނގެންނެތަތީއާއި

 ،ވެރިއެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު 02ޢީ.ޕީ.އޭގެ އިސް 
އި ބުނާފަދައިން އީ.ޕީ.އޭގެ މުދާތައް އެ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރަމުންދާކަން މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގަ

އީ.ޕީ.ޭއއަށް ހޯދާފައިވާ  ،ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއާއެއް ފެންނަންނެތަތީއާއި
ސްވެފައިވާ މި މައްަސލައަކީ ވަރަށް ދުވަ ،އެއްވެސް މުދަލެއްގެ ތަފުޞީލު ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާތީއާއި

މައްސަލައަކަށްވެފައި މި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް އީ.ޕީ.އޭއިން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން 
ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭވަރަށް  ،ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތީ މިމައްސަލާގައި މިހާރު ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި

-)އެންޓި 2008/13، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރިކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

މި މަްއސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް  ،މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،ސަލާގައިމި މައް
 ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ.

ޒު އެތަނުގެ ވެރިން މަޤާމުގެ ނުފޫ ،އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުސާރައާ އެލަވަންސް ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ  ،ބޭނުންކޮށްގެން

ވެހިކަލްތައް  ،އެކުންފުނީގެ އެއަރކޯންތައް ސާރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ތުހުމަތާއި
 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑެޕިއުޓީ އެމްޑީގެ ގާތް ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ނާޖާއިޒް

 07އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލަރ  ،ފައިދާ ނަގަމުން ދާކަމަށާއި
ޑޮލަރު ގަތުމުގެ  ،ގައި އެކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޯޑު ބަދަލުވި ދުވަސްކޮޅު 2012ފެބްރުވަރީ 

ނަމުގައި ކުންފުނީގެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ނަގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެފައިސާއިން ކުރީ އެދުވަސްވަރު  ނަމަވެސް ،ކަމާއި
 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޚަރަދު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލާގައި ފުރިހަމަ ތަޙްޤީޤެއްކޮށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭވަރަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް 
 ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ފުރުޞަތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ،ލިބިފައިނުވާތީ

 މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ. 

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ގެ ޓަވަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަދި ޓަވަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަ ގަކަށް ސަޕްލަޔަރ އާއި އެކު ތަކެތި ހޯދުމަށް ކަ

 އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
97 

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް  ވަނަ އަހަރު  2011ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 
ޖަލުތަކުގައި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 

 ،ށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއިދީފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން ނޫން ކަމަށް ތަޙުޤީޤަ 
އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާފައިނުވަނީ ޑީ.ޕީ.އާރް.އެސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް 

އަބަދުވެސް ނުރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި ވަޒީފާ ޢަދާކުރާ  ،ޑިއުޓީ ޢަދާކުރަން ޖެހިދާނެ ބަޔަކަށްވެފައި
މީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަކަށްވާތީ މަސްލަހަތު ބަޔަކަށްވާތީ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ގައު

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ރައްކާތެރިކުރުމަށްކަމަށްވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
ޑީ.ޕީ.އާރް.އެސްގެ ޖަލުތަކުގައި ދަންފަޅި އުސޫލުން  ،އުސޫލުން މިއެލަވަންސް ނުދެވޭނެތީވެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނިކުމެފައިވަނީ ކަ
އެއްދަންފަޅިއަށް ކަމުގައިވުމުން މި މުވައްޒަފުންނަށް ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދިނުމަށް 

)ހަސަތޭކަ ސަތާރަހާސް ދުއިސައްތަ  617,254.50ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  2011
ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( 

 ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
98 

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް ބީލަމަށް މާލެ ޑިޝްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓްގައި އޮފީހަކާއި ކުޑަ ޕާކެއް 

މާލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އޮފީހުގެ އައު އޮފީސް ބިލްޑިންގ 
 ،އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ބިޑަކަށް ހުޅުވާނުލައި ކަމަށާއި ،ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާއިރު

މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް ކުޑަ ޕާކަކާއެކު އެ ޢިމާރާތް ހަދާފައިވަނީ ކޮން ކޮންފުންޏަކާ ނުވަތަ 
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ހުޅުވާލާފައިނުވާކަމާއި، މިމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުން 
މެދުވެރިކޮށްގެންކަން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން 

 އެނގެން އޮންނާތީއާއި، 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި، މާލެ  2015މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓުގައިވާ އޮފީސް ޢިމާރާތާއި، އެޢިމާރާތާއެކު ކުޑަޕާކެއް ހެދުމަށް 

)ތިންމިލިއަން ހަތްލައްކަ ދިހަހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް  3,710,000.00
)އެއް މިލިއަން  1,411,957.88އިވީނަމަވެސް، މިމަސައްކަތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ ބަޔާންކޮށްފަ

ހަތަރު ސަތޭކަ އެގާރަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ އަށްލާރި( ކަން ތަޙުޤީޤުގައި 
 ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،

ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތު ކުރެވޭނެ މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
ތަކެތި ގަތުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް  ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ އާއި،

ލާގައި މިމައްސަލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަން އެނގެންއޮތަތީ، 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައި ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

އެ ޢިމާރާތަކީ އެއްބުރިއަށް  ،ކޮންބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެންކަމެއް ބުނަން ނޭނގޭކަމަށާއި
މިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ  03އެތަނަކަށް  ،ޢިމާރާތްކޮށްފައިހުރި ތަނަކަށްވީނަމަވެސް

 އިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ޚަރަދުކޮށްފަ

މި މައްސަލާގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
މިކަމުގައި އޮޅުްނ  ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

 ،އިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިންކަން އެނގެން އޮތްހިނދުގައްޔާއިއަރާކަންތައްތަކުގައި ޢަމަލުކޮށްފަ
"ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމުން އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް 

 ،އިހަވަންދޫ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ހއ.
ނޑަކަށް މެއި  ،ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިސާބުގައި 2014ގާތްގަ

އިޢުލާންކުރިއިރު ކުނިނުކަހާ އޮންނަތާ ގިނަދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުތެރެއޮތީ 
ނޑުވެފައި ކަ އެއްފަހަރާ ކުނި ކަހަންޖެހޭނެތީއާއެކު މަސައްކަތް  ،މަށްވާތީއާއިވަރަށްބޮޑަށް ގޮ
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ނިންމާފައިވާކަމަށް" އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވުމުގެ މަފްޙޫމަކީ އެފަރާތުން 
އެފަރާތުގެ އަންދާސީހިސާބުގެ  ،ގަށްވުރެ ކުޑައަގެއް އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާތީހުށަހެޅި އަ

ފަހުން އިޢުލާނު ނުކޮށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި  ،ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އަގުބޮޑުކަންކަމަށް
ސް އެފަރާތްތަކާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ސަބަބުވެ

ޝަކުވާގައި ބުނާ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ރަށުތެރެ ސާފުކުރިތާ މަސްދުވަސްފަހުން  ،ޙިއްޞާކޮށްފައިވާއިރު
ޖަމްޢިއްޔާއަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަކީ އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ 

 ކުރުމުން ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ބޭނުމުގައިކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ވަޒަން
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

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

)ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ( ދޭނެ ކަމަށް  40,000.00ޙަވާލުވާ ފަރާތަކަށް އެއްފަހަރާ 
މިގޮތަށް މިކަން ނުކުރެވި އުޅެނިކޮށް ބަޔަކު ކުރި  ،އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި

ށްވެސް މިކަން ހުށަހެޅިގެން އެ އިޢުލާން ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އޭ.ސީ.ސީ. އާ ހަމައަ
ކުރިން ކުރިމަތިލާފައިތިބި  ،އެފަހަރު އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ،ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވަންވެގެން  ،ފަރާތްތަކަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އަންގާފައިވަނިކޮށް
ން ގުޅިގެން ހައެއްކަދުވަހުގެ މަސައްކަތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނާއި ޢާންމު ރައްޔިތު

ނޑުދޮށާއި އެހެންތަންތަން ވަރަށްބޮޑަށް ކުނިކަހައި ސާފުކުރި ކަމަށާއި އެކަންކޮށް  ،ގޮ
ކުރިން ބާޠިލުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެދަށް އަގެއް  ،ނިންމިތާ މަހެއްހާ ދުވަސްފަހުން

 ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ހުށަހަޅާފައިއޮތް ޖަމްޢިއްޔާއާ މަސައްކަތް ޙަވާލު 

ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޯއްޗަށް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޅ.ކުރެންދޫ އެ ގޯއްޗާ އިންވެގެން އޮތް ހުސް ބިން އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލުން 
ގޯތިތަކަށް ބިން އިތުރުކުރުމުގައި ކުރިއްސުރެވެސް ޢަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ 

އެ ގޯތީގެ  ،ގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަން އެނގޭތީއާއިއޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ވެރިފަރާތަކީ ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ 

 ،މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ހޯދުންތަކަށް ބަލާއިރު ،އަންހެނުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް
ރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަކާ ގޯއްޗަށް ބިން އިތުރުކު

މިކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި  ،އެއްގޮތަށްކަމަށްވެފައި
 ،މުންކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތު

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

ކައިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް މިލްކުވެފައިވާ ޅ.ކުރެންދޫ ގޯއްޗަކާ މައިންބަފައިންގެ ތަރި
ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހާގެ  ،އެއްއިންވެގެން އޮތް ހުސްބިންކޮޅު

 މަސްލަހަތު އޮންނަގޮތަށް އެއިދާރާއިން ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

މިމައްސަލައާ މެދު، މިކޮމިޝަނުން ކުރިން ގޮތެއް ނިންމާ  ،ނިންމެވީމިމައްސަލައާމެދު މެމްބަރުން 
އެނިންމި ގޮތް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާތީ ފައިވާތީ މިހާހިސާބުން މިމައްސަލަ 

 ފައިލްކުރުމަށެވެ. 

ވާ ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް "ބީ" ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައި
ފޯމް ހުށަހެޅިފަހުން، އޭނާ ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ "އޭ" ކެޓަގަރީއަށްކަން ޢާއިލާ ، ފަރާތެއް

މީހުންގެ ފަރާތުން އެނގުމާއެކު ފޯމް ހުށަހަޅަން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި "އޭ" 
ކެޓަގަރީގެ ފޯމެއް ވެށިފަހި މާލޭ ޕްރޮގްރާމް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ވެށިފަހި މާލެ 

ގްރާމް އޮފީހުގައި އެވަގުތު ހުންނެވި އެންމެ އިސް ކޯޑިނޭޓަރއާއި ބައްދަލުކޮށް ފޯމް ޕްރޮ
ބަދަލުކުރަންޖެހޭނަމަ ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމަށް ޖަވާބެއް ނުލިބި ގިނަ 

"ބީ" ކެޓަގަރީއަށް ޝަރުތު ، ދުވަސްތަކެއް ވުމުން އެ އޮފީހަށް ގުޅާފައިވާކަމަށާއި
މަށް ބުނެ "އޭ" ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހެޅި ފޯމް އަބުރާ ރައްދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި ހަމަވާކަ

އިންޓަވިއުއަށް ޙާޟިރުވުމުން "ބީ" ކެޓަގަރީއަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށްބުނެ ފޯމް 
ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިކަންތައް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި 

ން މިސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު ރަސްމީ ގޮތު 
 އޮންނާނެކަމަށް ބުނެ އަނގަބަހުން ޖަވާބު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މިމައްސަލާގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
ވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާތީ، މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ލޯކަލް ގަ

 ފައިލްކުރުމަށެވެ. 

ޖީ.އެމް.އާރު ކުންފުނިން ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށް މާލޭ  ،މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހުއްދަދީފައިވަނީ އެކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސްތަކުގެ 

  ބުނާ މައްސަލަ.ބޭރުންކަމަށް
103 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރގެ  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ގެމަނަފުށީ ބަނދަރުމަތީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ސައި ހޮޓަލުގެ ޝަކުވާ  އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ  ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރގެ އެއްބަ
އިމުން  ،ބަނދަރުމަތިން  ހަދަމުންގެންދާ ޢިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރީގައި އަޅާފައިވާ ޝީޓް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ން ގެންދާ ކަމަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް، އެފަދަ އެއްވެސް ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ކައުންސިލަށް ކުރަމު
ޝަކުވާއެއް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީއާއި، އެ ބިމަކީ 
މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގއ.ގެނަމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ 

އްގައި ދީފައިވާ ބިމެއްކަން އެނގޭތީއާއި މާލޭ ޕްލޭނިން ގަވާއިދަކީ ރަށްރަށުގައިވެސް މާކުރީގެ ތާރީހެ
ވަނަ މާއްދާގައި  5އެ ގަވާއިދުގެ  ،އިމާރާތް ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު ބަޔާންކުރަންޖެހޭ އުސޫލަކަށްވާއިރު

ކޮރަޕްޝަން  ބުނާ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް އިމާރާތްކޯށްފައިވާ ޢިމާރާތެއްކަމަށް ފެންނާތީ މިމައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަމެއް ނުފެންނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ފޫޓަށް ބޭރަށް )މަގުމަށްޗަށް( ނެރެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ 03ފެށިގެން 
ޝަކުވާތައް އިންތިހާއަށް އަންނަމުންދާއިރުވެސް އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެއްވެސް 

 .ކަމެއް ކުރުމެއްނެތި ޢިމާރާތް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މިންވަރަށް 

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

 ،މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުގެ އެއަރޕޯޓް ޕޯސްޓް ޝޮޕަށް ބޭނުންވާ ރެކެއް
އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ޖެހުމުން އަގުބޮޑުވާތީކަމަށް ބުނެ ތަކެތި ގަނެގެން އޮފީހުގެ ބައެއް 

އެމަސައްކަތް  ،މުވައްޒަފުން ލައްވާ ރެކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި
ރ މަގާމެއްގައިތިބި ދެމުވައްޒަފަކު ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހަށް ކުރަމުންދަނީ ސީނިއަ

)ފަސްދޮޅަސް ހާސް(  60,000.00އެމަސައްކަތަށް  ،ނުކުންނަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް  2011މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ކުންފުންޏަކުން  2 ،ޓަނުގެ ދެ ކެރޭން ގަތުމަށް ހުޅުވާލި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލީ 25ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 

ފަރާތެއްގެ  03ކަމާއި، އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގައި މަދުވެގެން 

ޓަނުގެ ދެ ކްރޭން ގަތުމަށް ހުޅުވާލި ބީލަމަށް  25މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ލަންކާގެ ކުންފުއްޏަކަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ

 5އެކުންފުއްޏަކީ އެމަސައްކަތަށް ބީލަންހުށަހެޅި އެހެން ކުންފުނިތަކަށްވުރެ  ،ކަމަށާއި
އެމަސައްކަތް  ،މިލިޔަން ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުއްޏެއް ކަމަށާއި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް ދެވަނަ އިޢުލާނެއް  ،ފައިވާތީބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް 
 ކޮށްފައިވާކަމާޢި، 

ކުންފުނީގެ އިތުރުން އެހެން  2ދެވަނަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި 
ޓީގެ ކުންފުންޏެއް ވަނީ ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސި 2އޭގެ ތެރެއިން  ،ކުންފުންޏަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު

 ، ބައިން ފެއިލްވެފައިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި

ދެވަނަ އިޢުލާނަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ތިންފަރާތުންވެސް ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މެނުފެކްޗަރާޒް 
މެނުފެކްޗަރަރ "ދޭންޖެހޭ ގެރެންޓީ އާއި ވޮރެންޓީ" އަށް ޙަވާލާދީފައިވާ  ،އޯތަރައިޒޭޝަން ލެޓަރތަކުގައި

އެގޮތަށް "ގެރެންޓީ" އާއި "ވޮރެންޓީ" ގެ ބަޔަށް ޙަވާލާދީފައިވާ މާއްދާ  ،ކަމާއިމާއްދާ ތަފާތުވާ
ވަނަ މާއްދާގައި  28ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓުގައި "ގެރެންޓީ" އާއި "ވޮރެންޓީ" ގެ ބައި  ،ތަފާތުވެފައިވަނީ
ރގެ ނަމޫނާގައި އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓުގައިވާ މެނުފެކްޗަރާޒް އޯތަރައިޒޭޝަން ލެޓަ ،ބަޔާންކޮށްފައި

އެއީ  ،ވަނަ މާއްދާއަށް ޙަވާލާދިނުމަށް ލިޔެފައިވާތީކަމަށްވާއިރު 27"ގެރެންޓީ" އާއި "ވޮރެންޓީ" އަށް 
އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައިވާ ލިޔުމުގެ ކުށަކުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، 

އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފުރަތަމަ  ދެވަނަ އިޢުލާނާގުޅިގެން
ފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް އެފަރާތުން  ،އިޢުލާނަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މޮޑެލްގެ ކެރޭނެއް ކަމަށާއި

ނަމަވެސް  ،ކަމަށް ލިޔެފައިވާކަމަށާއި "not comply" ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ސަސްޕެންޝަން ލޮކް
ކަމަށް ލިޔެފައިވާކަން  "comply" ދެވަނަ އިޢުލާނަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ސަސްޕެންޝަން ލޮކް 

އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބިޑު ކޮމިޓީން ފާހަގަކޮށް އެކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑު ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސް 
ލްގެ ބޯޑުގެ އެހެން ކޮމެޓީއަކުން އެބިޑްތައް ނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެމް.ޕީ.އެ

 އެމް.ޕީ.އެލް ގެ ސީ.އީ.އޯގެ އާއިލާ ސްރީ ލަންކާގައި އެކުންފުންޏާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ
އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ޚާއްސަ ކަމިޝަން ޕެކޭޖެއް  ،ދިރިއުޅެމުންދާތީ

 ހަމަޖެހިފައިވާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެ މެނުފެކްޗަރާސް އޯތަރައިޒޭޝަން ލެޓަރ އާއި ކެރޭނަށް ބިޑްކުރި  ،ރިވިއުކުރުމަށްފަހު
އެހެންފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލެޓާރތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ބިޑް ކެންސަލްވާވަރުގެ ތަފާތުތަކެއް 

.ޕީ.އެލްގެ ބޯޑަށް ލަފާދީފައިވާތީއާއި، އަދި މި މައްސަލައިގައި ހުރިކަމަށް ފާހަގަނުކުރެވޭކަމަށް އެމް
ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެ ލަފައެއް  ،އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 އެ ، ހޯދުމަށް ފޮނުވި ސިޓީއާގުޅިގެން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ޙަވާލާދީ
ބިޑް ކޮމިޓީން  ،އޮތަރައިޒޭޝަން ލެޓަރ ގަބޫލުނުކުރެވޭނެކަމަށް އެމް.ޕީ.އެލްގެ ލޯޔަރ ލަފާދީފައިވާތީ

 ނިންމާފައިވާގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، 
ކެރޭން  2ޑަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެ ،މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރަށް

ފަރާތުންވެސް  3ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ދެވަނަ އިޢުލާނަށް ބިޑް ހުށަހެޅި 
ހުށަހަޅާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން އެކަމަށް ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ މަތީ 

ރޭނު ގަތުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ކެ 2އަގުތަކެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގިފައިވާތީއާއި، އެމް.ޕީ.އެލް އަށް 
މަޤާމުގެ  ،ގުޅިގެން ދެވަނައަށް އެންމެ ދަށް އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑުކުރުމުގައި

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރުގެ ހެކި ނެތަތީ
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާކަމަށް ކަ

ހިއުމަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
މާފުށި އަދި ތުލުސްދޫ ފުޓްބޯޅަ  ،ހިންމަފުށި ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މާލެއަތޮޅު ހުރާ ،ރިސޯސަސް

ނޑު ލެވެލްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން  ނޑުގެ ފަސްގަ ދަ
ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯ ،ރިސޯސަސް

)އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ( އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް 

ނޑުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު  2013  1.7ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކުޅިވަރު ދަ
 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިނުވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީއާއި، އަދި ޝަކުވާގައި 
އިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ މި މުޢާމަލާތުން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފަ 1.7ފާހަގަކުރާ 

އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެކުންފުނިން ހަދާފައިވާ އިންޓާރނަލް ބެލެންސް 
މި މައްސަލާގައި  ،ޝީޓަކަށް ބިނާކޮށްގެންކަން މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން ތަޙްޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި

 2008/13ށެއް އެކުލެވިގެންވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮރަޕްޝަންގެ ކު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސާކް ސަމިޓުގެ 
ސަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެފައި ހާއްސަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ހާއް

ނޑައަޅައިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި މާލިއްތަޔުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް  ކަ
ށް، މި މަސައްކަތުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަ  ،އަމަލުކުރުން ލާޒިމްނުވާތީ

އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމާއި ވޭރިއޭޝަނުގެ ގޮތުގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި 
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުމަކީ މައްސަލައެއްނޫންކަމާއި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން 

ރުލައްކަ ސާޅީސްނުވާހާސް )ދުއިސައްތަ ދިހަމިލިއަން ހަތަ  210,449,842.00ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
އެ މަސައްކަތް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ  ،ނަމަވެސް ،އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް ދޭއް( ރުފިޔާކަމާއި

މަސައްކަތް  ،)ސަތޭކަ ފަންސާސް މިލިއަން( ރުފިޔާއަށް ކަމާއި 150,000,000.00ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
)ސަތޭކައަށްޑިހަ ތިންމިލިއަން  183,400,145.48ނިމުނު އިރު މި މަސައްކަތަށް ހަރަދުވެފައިވަނީ 

ހަތަރުލައްކަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސްރުފިޔާ ސާޅީސް އަށްލާރި( ކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް 
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 

ށް އެމަސައްކަތް ވަނަ ސާކްސަމިޓަށް އައްޑޫގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އެޅުމަ 17
މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ޚަރަދު  61ޙަވާލުކުރި ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވި އަގަށްވުރެ 

މި ކަމަކީ މިނިސްޓްރީ  ،ކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި
ޒް އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތްތަކުން މަޤާމުގެ ނުފޫ

އެކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒްފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް  ،ބޭނުންކޮށްގެން
 108 ކުރެވޭ ތުހުމަތު.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނަމަވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް މި  ،މާއިކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަ
މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން  ،މަސައްކަތަށް ހަރަދުކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި އަދި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން 
މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު  ،ހަޅަފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައިކަމަށްވާތީއާއިހުށަ

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވުމަކީ އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 
ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކޮ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ

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

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރި 
ނިންމާ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް ދިވެހި ސަރުކާރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފާރމް އިން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެ ފާރމް މެދުވެރިކޮށް އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް  ،ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި
ޝަކުވާގައި ބުނާ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އޭރުގެ އެސް.ޓީ.އޯގެ  ،ލިބިފައިނުވާތީ އާއި

ގު ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޗެއަރމަން ބަވެރިވެގެން ތެލުގެ ވަ 
މި މައްސަލައިގެ  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،ހެކި ލިބިފައިނެތުމާއި

ސަލަ މިހާހިސާބުން މި މައް ،ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ
 ފައިލްކުރުމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔަކާ ޙަވާލާދީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި އަދި އެފަދަ ނޫސްތަކާ 
ޙަވާލާދީ ދިވެހި ބައެއް މީޑިއާތަކުންވެސް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކުރީގެ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެގެން އެތައްސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލުގެ ވަގު 
ވިޔަފާރީގެ މިހާތަނަށް މިޤައުމުގައި ހިނގާފައިނުވާފަދަ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް 

 ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
109 

ފ.ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ  ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ތި ކައުންސިލަރގެ އަމިއްލަ އެސްޓިމޭޓް މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބައެއް ތަކެ

ވެލި އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރާ  ،އެނގެންނެތަތީއާއި

ކައުންސިލަރގެ އަމިއްލަ އެސްޓިމޭޓް އެރަށު ފ.ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ބައެއް ތަކެތި 
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޢިމާރާތްކުރި  ،ންދާކަމަށާއިމަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަމު

ރ.ކ. ކޮމިޓީއާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް  ،ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވެލި 10

110 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ،ކަމަށްވާތީ އާއިފަރާތްތައް ރަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 
ފާހާނާއާ ތަޅުމުގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލު ކުރުމުގައި  4ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 

އިވަލުއޭޝަނުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ދެފަރާތަށް ޕޮއިންޓް 
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ  ،ދީފައިނުވިނަމަވެސް

ނިލަންދޫ އާސާރީ ހުކުރު ، ބަލާނެ އެންމެ ކުޑަ އަގެއް އިވަލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާތީ ކަމާއި
އިންޖީނުގެއާ  ،މިސްކިތުގެ ފެންޑާގެ ކުރެހުމެއް ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް ކުރަހާފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީއާއި

)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ( ރުފިޔާ  75,000.00ނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ތެޔޮ ފިހާރައަށް ބޭ
 32,440.00ނަގާފައިވާކަމާއި އަދި ބައެއް ތަކެތި ގަނެފައިވާކަމާއި ނަގާފައިވާ ފައިސާއިން 

)ބައްތިރީސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ( އަނބުރާ ތިޖޫރީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި 
ރ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ވަރަށް ހެކި ކައުންސިލަ

ޒުވާނުންގެ ގޯތިތެރޭގައި ހެދި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ  ،ލިބިފައިނުވާތީއާއި
ށް ގެނައި ރައްޔިތުންގެ ރަށްމެދު ހިޔާ ހެދުމަ ،ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި

ހިލައާއި ހިލަވެލިން ބައެއް އެ ރަށު މީހަކަށް ވިއްކާލުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ކައުންސިލަރ 
-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން އެގެންނެތަތީ

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

 ނިންމީއެވެ.

އެއަށް ރައްޔިތުންގެ  ،ނޭނގި ކައުންސިލަރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ވެލިނަގައި
 ،ސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި)އެގާރަ ހާސް ފަ 11,500.00ފައިސާއިން 

ފާޚާނާ ހެދުމުގެ  4 ،ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ތިރީބައިގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި
މަސައްކަތަށް ކުޑަ އަގުގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ރ.ކ.ކޮމެޓީއަށް ނުވެސް 

ނިލަންދޫ  ،ސައްކަތް ދީފައިވާކަމަށާއިއެނގި ބޮޑު އަގު ހުށަހާޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް މަ
)އާސާރީ( ހުކުރު މިސްކިތުގެ ފެންޑާގެ ކުރެހުން ހަދާދިން ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވެސް 

)ހަތްދިހަ  75,000.00ރަށު އޮފީހުގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާއިން  ،ދީފައިނުވާކަމަށާއި
އެފައިސާއަށް ހެދިގޮތެއް ނޭނގޭ ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ވަގުތީ ހުއްދައިގާ ލިޔެ ނެގުމަށްފަހު 

ހިލަވެލިން ބައެއް އެރަށު  ،ރަށްމެދު ހިޔާ ހެދުމަށް ގެނައި ރައްޔިތުންގެ ހިލަޔާއި ،ކަމަށާއި
ޒުވާނުންގެ  ،މީހަކަށް ވިއްކާލުމަށްފަހު ކައުންސިލަރު އެފައިސާއިން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ގޯތިތެރޭގައި ހެދި ކޯޓަށް އަގު ހެޔޮ އެސްޓިމޭޓްތައް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އެމަސައްކަތް 
އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ ގާތްފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ،ބޮޑު އަގުގައި ރަށު ކައުންސިލަރާއި

 .މައްސަލަ

ބަލާއިރު، އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
ޓްރާންސްފޯމަރު ގަތުމުގައި ގަތުމުގައި އަޕަރ  2ކޭ.ވީ.އޭގެ  2000ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އިންޖީނުގެއަށް 

އެ  ،ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތަހުޤީޤަށް ބެލެވޭތީއާއި

ނުގެއަށް އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އިންޖީ
ރ )ފަނަރަ މިލިއަން ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ހަތްދިހަ ހަތް 15,399,077.19

ޓްރާންސްފޯމަރުގެ ބޭނުމެއް ނުކޮށް ސަތަރި  02ރުފިޔާ ނަވާރަ ލާރި( އަށް ގަނެފައިވާ 
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ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވެގެން ގަނެފައިވާ ޓްރާންސްފޯމަރުތަކަކީ 
ޓްރާންސްފޯމަރުތަކެއްކަން މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާ މި މައްސަލާގައި 

-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން ނޯންނާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ 

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

އަޅާފައި އިންޖީނުގޭގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް 
 ވަނީ އާންމު އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ކޮށްފައި 

ޅ.ނައިފަރުގައި އައި.އެޗް.ޑީ.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މަލްޓިޕާޕަސް ބިލްޑިންގއާއި 
ރެސިޑެންޝަލް ލާރނިންގ ސެންޓަރ )ދަނާލު(ގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން  ،އިވަނީ އިޢުލާނުކޮށްގެންގޮސްފަ
މާކްސް ލިބުނު ފަރާތާކަން ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން 

ވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މާކްސް ދިނުމުގައި ވަކި އުޞޫލަކުން ހަމަހަމަ މިންގަނޑަކުން މާކްސް ދީފައިނު
އަގުގެ ބަޔަށް ފޯމިއުލަރ ބޭނުންކޮށްގެން އިވެލުއޭޓްކުރުމުންވެސް އަތޮޅު އޮފީހުގެ  ،އަދި ތަހުޤީޤު ޓީމުން

މި މައްސަލާގައި  ،ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު ނާންނާތީ
ކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިނގާފައިވާ

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

ނޑައަޅައި،   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އައި.އެޗް.ޑީ.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޅ.ނައިފަރުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މަލްޓިޕާރޕަސް 
ރެސިޑެންޝަލް ލާރނިންގ ސެންޓަރ )ދަނާލު( ގެ ސެކިއުރިޓީ  ،ބިލްޑިންއާއި

ބެލެހެއްޓުމަށް ޅ.އަތޮޅު އޮފީހުން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި 
ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާ

 ފަރާތް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
112 

އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތަކެތ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން، 
ކުރާކަމާއި އެ ފަރާތްތަކުން ތަކެތި ގަނެފައި ބާކީވި ފައިސާ ގަތުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ޙަވާލު 

ގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް  2015
)ދެލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ގެނެސް  200,000.00ކުރިއަށް ލަފާކޮށްގެން 
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މި މައްސަލާގައި އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، 
ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ޤާނޫނު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އަދި ތަކެތި  ،ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް ޚަރަދުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި 2015
ވާ ފައިސާ ގަތުމަށް ކައުންސިލަރުންނާ ޙަވާލުކުރާ ފައިސާއިން ތަކެތި ގަނެފައި ބާކީ

 އަނބުރާ އޮފީހަށް ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 
ލ.އިސްދޫ ބްރާންޗުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގެތަކުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާ 

ވަނަ އަހަރުވެސް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް އެ ދެ އަހަރު  2012އަދި  2011ފަރާތްތަކަށް  
ވަނަ  2013އެއްވެސް ގެއަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލާފައިނުވާކަން ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް 

ސްތަކެއްވަންދެން އަހަރު އެ ބްރާންޗުގެ މެނޭޗަރަކަށް އަޙްމަދު ރިޟާ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ގިނަ ދުވަ
ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމާއި އެކި 

ނޑާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ  04ސަބަބުތަކާހުރެ  ތަނަކުން ކަރަންޓް ކަ
ރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑު އަދި މިހާރުގެ ފެނަކަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ސައުތު ސެންޓް

 ،ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީހުގެ އިރުޝާދާއެއްގޮތަށްކަން ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ 
-)އެންޓި 2008/13މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.

އަހަރު ވެފައިވާއިރުވެސް  01ލ.އިސްދޫ ބައެއް ގޭގެއިން ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާތާ 
ނޑާ ނުލާ ކަމަށާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ލ.އިސްދޫ އިންޖީނުގޭގެ ކަރަންޓް ކަ

މެނޭޖަރަށް ތަކުރާރުކޮށް އެންގިނަމަވެސް އެކަމަށް އިޖާބަދީފައި ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
ނޑާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް  03ބިލް ނުދައްކާތާ  މަސްވެފައިވާ ގޭގެއިން ކަރަންޓް ކަ

ނޑާލުމުން ބި  މަހުގެ ބިލް ނުދައްކަނީސް ކަރަންޓް  03ލް ދައްކަން ދިއުމުން ކަރަންޓް ކަ
ނުދޭނެކަމަށާއި، އެއްމަހަށް ބިލް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެކަމާ ފެނަކަ 
ކުންފުންޏާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެއްމަހުގެ ބިލް ބަލައިގަނެ ކަރަންޓް ދިނުމަށް އިންޖީނުގެއަށް 

 އެ ކުންފުނިން އަންގާ ކަންތައްތަކަށް އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރ އެދިފައި ވީނަމަވެސް 
 ޢަމަލަނުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢީ  ،މި މައްސަލާގައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ
 

ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން  2013ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ 
)ސާދަހާސް( ރުފިޔާއާއި  14,000.00 ،ގުޅިގެން އައުޓްސޯސްކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ 

 ،ސަތާރަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް 17,000.00
ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތަކަށް ބެލުމެއްނެތި އެމަސައްކަތް އެ ސްކޫލުގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ 

އޭނާއާ މި މަސައްކަތް  ،ށާއިވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަ 
 )އަށާހާސް( ރުފިޔާއަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 18,000.00ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

115 

މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި  ،މި މައްސަލާގައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބިފައިނުވާތީކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލި

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

 

ޤައުމީ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން މަތިދެކުނު 
ބައެއް  ،އެ އިދާރާގައި ނެތް ކަމާއި ،އެއިދާރާގައި ހުންނަންޖެހޭ ބައެއް އަގުބޮޑު މުދާ

ތަކެތި ވަގަށް ގެންގޮސްފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު 
 4ލެޕްޓޮޕްގެ ތެރެއިން  9އެގޮތުން ޤައުމީ އިދާރާގައި ހުރި ޖުމްލަ  ،ދީފައިވާކަމަށާއި

ސޮނީ ހޭންޑީކެމް  ،މެގަ ޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއަކާއި 15.1ކެނޮން އީ.އޯ.އެސް  ،ލެޕްޓޮޕާއި
އަދި މީގެ އިތުރުން  ،އެޕަލް އައިފޯނެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ،މޫވީ ކެމެރާއާއި

އް ގެއްލުނު މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ ގައުމީ އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓަރެ
ލެޕްޓޮޕްގެ  9އެ އިދާރާގައި ހުރި  ،އެކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި

ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީއަކާއި ކޯޑިނޭޓަރ  2ތެރެއިން އެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރި 
ދޫކޮށް ދިޔަފަހުން އޮފީހުން ނުފެންނަ ކަމަށް ލެޕްޓޮޕް އެ ބޭފުޅުން އޮފީސް  3ބޭނުންކުރި 

ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު އެ އިދާރާގެ 
 ،ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަތޮޅުގެއަށް ހޯދާފައިވާ ކަރަންޓާއި ގޭހުން ކެއްކޭ އުނދުނަކާއި
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ޖީބީގެ  8އޮފީހުގައި ގެންގުޅުނު ހަތަރުބޮލުގެ ޕްރެޝަރ އުނދުނުގެ އިތުރުން އެ 
 ޕެންޑްރައިވް ވެސް އެ ތަނުގައި ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރ.އިނގުރައިދޫ މިސްކިތެއްގެ 
ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް  ،ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ރުއްތައް ނަގައި ބިން ސާފުކޮށް

ހޯދުމަށް އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް 
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގައި އެ މަސައްކަތްކޮށް ދިނުމަށް 

އެ ފަރާތުން ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތައް  ، ވާތީއާއިހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާކަމަށް
ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު އެ މަސައްކަތައް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ ޢާއިލީގޮތުން 
 ގުޅުން އޮންނަ ރ.އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލަރު އެ ފަރާތައް ދީގެންކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
އަދި ރ.އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ އެއް މަސައްކަތެއްގެ 

ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުންނާއި އެ ފައިސާ ޙަރަދުކުރުމަށް  ،ދެ ފައިސާގެ ބިލަކަށް
ގެ ހިސާބުތައް ޗެކްކުރި ފަރާތުގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޙަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރުގައި އިންވޮއިސް

ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީ އެ ފައިސާ ޙަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ އަތުން އެ ފައިސާ 
 ހޯދުމަށް ރ.އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަން ނިންމުނެވެ.  

ނޑަކަށް  އަކަފޫޓުގެ  6,200ރ.އިނގުރައިދޫ މިސްކިތެއްގެ ގޯތިތެރޭގައި )ގަތްގަ
ސަރަހައްދެއްގައި( ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 
އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދާދިފަހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި 

ށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިނގުރައިދޫ ޑޯންފްރެސް މޫސަ ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ހު
ނަމަވެސް މޫސާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ،ލައްކައިން މަތީގައިކަމަށާއި 01އަގުތައްވެސް ހުރީ 

އެހާ ކުޑައަގެއް އޭނާ ހުށަހަޅަންޖެހުނީ  ،ހާސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބިޑެއްކަމަށާއި 57
އިންގުރައިދޫ ކައުންސިލަރެއްގެ ޢާއިލާގެ މީހަކަށްކަމަށާއި، ގައު  ،ކީއްވެގެންތޯ ބެލިއިރު

)ރުފިޔާ(ގެ  58,000ތުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިއޮތީ އެ
ބަޖެޓެއްކަން އޭނާ ގާތު އެ ކައުންސިލަރު ބުނެގެން އޭނާ ބިޑް ހުށަހެޅީ އެ ބަޖެޓަށް 

 ފެތޭގޮތައްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 
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ޝަކުވާގައި ބުނާ ވަޒީފާއަށް ، ރުމިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއި
ފަރާތް އެ މަޤާމަށް ނަގާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިންޓަރވިއުއަށް ބަލައިގެންކަން މައްސަލައިގެ  2ހޮވާފައިވާ 

، ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ހަމައެކަނި އިންޓަރވިއުއަށް ލިބޭ މާކުހަށް ބަލައިގެން

ތަކަށް މީހުން ހޮވާފައިވާތީ، މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މީގެކުރިންވެސް އެސް.ޓީ.އޯ އިން މަޤާމު
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13އަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ކޭޝިއަރުން ނަގާފައިވަނީ އެ މަގާމަށް ތަޢުލީމާއި  02ހއ.އުލިގަމު އެސްޓިއޯ ފާމަސީއަށް 
ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކެއް ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް އެވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ ދެފަރާތް 

  ސިޔާސީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ހޮވާފައިވަނީ
118 

ވަނަ އަހަރު ހިލާލީގޭ  2009މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަކި ކުންފުޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ 

ތަކަށްޓަކައި ކަން ހިލާލީގޭ އިންޓަރނަލް ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުންނާއި ހިލަލީގޭ ހެޑް އޮފް ސަބަބު
މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް  ،ހައުސް ހޯލްޑު ބަހުން އެނގެން އޮންނާތީ
 25ގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-)އެންޓި 2008/13ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ނިކުފާނުގެ އެމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ދިރިއުޅުއްވާ ހިލާލީގެ މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ
 .ކުންފުންޏަކުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އަނބިކަނބަލުންނާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޙިއްޞާވާ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލަ ސީދާ ހިނގާފައިވަނީ 
 2009ޖޫން  03މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަން އެނގެން ނެތުމާއި މިމައްސަލަ 

ކަމާއި ޝަކުވާގައިބުނާ ނަންކިޔާ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތަކު އެސްޓީއޯގައި މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރަށް 
މި މައްސަލައިގެ ، އަހަރުވެފައިވާތީއާއި 14ބަލާއިރު، މިހާރު އޭނާ އެސްޓީއޯގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރާތާ 

 ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިން 

ވަނަ އަހަރު އެސް.ޓީ.އޯ ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ  2000އަދި  1999
މުވައްޒަފަކާއި، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިފަރާތާ ދެމެދު ވާހަކަދެކެވި، އެމުވައްޒަފަށް 

އޯގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ މައި މަރުކަޒުކަމަށްވާ ފުނަދޫއިން ގިނަ ފައިސާ ދޭގޮތަށް އެސް.ޓީ.
ޢަދަދެއްގެ ތެޔޮ އެސް.ޓީ.އޯގެ ފަރާތުން އެކުންފުނީގެ ބޯޓްފަހަރުގައި ފުނަދޫއިން ވަގަށް 

ރުފިޔާއަށް ފީފާއެއްގެ އަގުން ފައިސާ  300ބޭރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެތެލަށް 
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ރު އެސް.ޓީ.އޯގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަނައަހަ 1999ދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި 
އިންޑިޔާ ރައްޔިތަކާއި އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނީގެ ވެރިޔާއާ ގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އޯގެ 

ފީފާ ޑީސަލް އެކުންފުނީގެ ބޯޓްފަހަރުގައި ފުނަދޫއިން  10ތެޔޮ ރައްކާކުރާ މައިމަރުކަޒުން 
ރުފިޔާ  3،000.00ޑީސަލްގެ އަގަށް  ފީފާ 10ވަގަށް ބޭރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ 

 އިންޑިޔާގެ އެ ރައްޔިތަށް ދީފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީގައި ވިންޑް ޓާބައިން 
ދުވެރިކޮށް ކުރުމަށް ސަދަން ތަކެއް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ޝަކުވާގައި ބުނާ އިންޑިޔާގެ ކުންފުނި މެ 

ޔޫޓިލިޓީޒް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާކަން އެ ބޯޑުގެ ބައެއް 
ޔައުމިއްޔާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި ވިންޑް ޓާބައިންތަކެއް ޖެހުމުގެ 

ން އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ )އެމް.އޯ.ޔޫ( އެއްގައި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެކުންފުންޏާއެކު މެމޮރަންޑަ 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  03ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެ އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި 

މަސައްކަތާއިގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 
ޤަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އައްޑޫ ސިޓީގައި ވިންޑް އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ތަޙްޤީ 

ޓާބައިންތަކެއް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ފައިސާގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ 
ލިޔެކިޔުންތައް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ސ.ހިތަދޫގައި ހުންނަ ފެނަކަ 
ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް އޮފީހަށް )ކުރީގެ ސަދަން ޔޫޓިލިޓީޒްގެ ރީޖަނަލް އޮފީސް( ގޮސް 
މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިތޯ ބެލުމަށް އެތާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލު 

ޔެކިޔުމެއް ކުރުމުން، މި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވާ އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ އެއްވެސް ލި
ނެތްކަމަށާއި، ސަދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ކުންފުނި ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ކުންފުނީގެ މައި 
އޮފީސް ކަމުގައިވާ މާލެގައި ހުންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ސ.ހިތަދޫގައި 

ސަދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ކުންފުނިން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި 
ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ސޮއިކުރުމަށްފަހު އައްޑު އަތޮޅުގައި ވިންޑް ޓަރބައިންތަކެއް 

ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް 
 ބިޑް ކުރުމެއް ނެތި އަދި އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގެ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ހުންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް އޮފީހު 
އެނގިފައިވާތީއާއި، ނަމަވެސް، ސަދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ކުންފުންޏާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ އިންޑިޔާގެ 
ކުންފުންޏާއި ދެމެދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި ފެންނަން 

ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި، ސަދަން ޔޫޓިލިޓީޒް ކުންފުނީގެ ނެތްކަމަށް ފެނަކަ ކޯ
ފަރާތުން ސުޒްލާން ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، ސުޒްލާން ކުންފުންޏަށް 
 އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިވާނަމަ އެފައިސާއެއް ދީފައިވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

ޓްރެޜަރީން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ކަމަށް މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި، މި 
މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މިހާތަނަށް 

ން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، ކުރި މަސައްކަތުން އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފެނިފައިނުވާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީ 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ލިބިފައިނެތަތީވެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތު 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ަޝުކާވަގިއ ަވީޒފާ ިދްނަކަމްށ ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

ުބާނ ަފާރުތެގ ުފިރަހަމ ަމުޢޫލާމުތ ިމ ަމްއަސަލިއެގ ަޝުކާވިއްނ ާސުފުނާވަކްނ 

ިޑްވްސ ޕޯްޓްސ ިލިމެޓްޑިއްނ  ގައި ވަޒީފާއިން  2012ފަާހަގުކެރިވަފިއވާިއުރ، ެއަފާރަތީކ މްޯލ
ޝަކުވާގައި ، ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސްވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާން

ބުނާ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ނަން ކިޔާ އެއްވެސް ފަރާތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް 
ލިމިޓެޑުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަން ނުވަތަ ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް 

ރެވިފައިވާތީއާއި، އަދި، އެމް.ޕީ.އެލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕައިލެޓްގެ ލިމިޓެޑްގެ ސްޓާފް ލިސްޓުން ފާހަގަކު 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް  2012ލިމިޓެޑްއިން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
ގައި އެމް.ޕީ.އެލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕައިލެޓްގެ ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ  2013

މީގެކުރިން އެމް.ޕީ.އެލްގައި ނުވެސް އޮންނަ މަޤާމެއް ކަމަށާއި، އެފަރާތަކީ 
ފުޅަކަށް ކެމްޕޭން ކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރިން ކުރެއްވި ބޭ 

އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި އެއްފަރާތްކަމަށާއި، އެސިސްޓެންޓް ޕައިލެޓްގެ މަޤާމުގެ ޝަރުތަކީ 
އަންލިމިޓެޑް މާސްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން ކަމަށްވެފައި، އޭނާގެ އަތުގައި 

ތީ، އޭނާ އަކީ އެވަޒީފާއަށް ޝަރުތު އޮންނަނީ ލިމިޓެޑް މާސްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށްވާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ދުވަސްވަރުގައި، އެނަން ކިޔާ އެއްވެސް ފަރާތެއް އެ 
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިނުވާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ސްޓާފް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓުން 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފާހަގަކުރެވޭތީ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ހަމަނުވާ މީހެއް ކަމަށާއި އަދި މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ހިނގާފައިވާ 
ދުވަސްތަކަކީ އޭނާ ނޯޕޭލީވްގައި ހުރި ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ހަދައި، މިފަހަރު އޭނާއަށް ވަޒީފާ 

ނޑޭ ގޮތަށްކަމަށާއި، އެ މް.ޕީ.އެލްގެ އެޗް.އާރު ސެކްޝަންގެ ދީފައިވަނީ ވަޒީފާ މެދުނުކެ
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރަކަށް ހުރި ފަރާތް އެޗް.އާރުގެ އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު 
ކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި މިމަޤާމަކީ އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން 

ގެ ބޯޑެއް ނެތް ދުވަސްވަރެއްގައި ނޫނީ ޕްރޮމޯޝަން ދެވޭ މަޤާމަކަށް ނުވާއިރު، އެމް.ޕީ.އެލް
އޭނާއަށް މިޕްރޮމޯޝަން ހަމަޖެއްސި ގޮތެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި މިއީ 
ނޑައެޅިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމަށާއި އަދި އެފަރާތަކީ ކުރިން  ކަ

ޑުދައިތަ ކިޔާ ދެންނެވި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ބޮ 
 ފަރާތެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކޮރަފްޝަންގެ އަމަލެއް 
 2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ނުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަ
ވަނީ އޭނާގެ މަސްލަޙަތު އޮންނަ ރެކްރޫޓިންގ އޭޖެންސީއަށް ގެންނަ ބިދޭސީން 
އިމިގްރޭޝަނަށް ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ނުދައްކާ އެތަނުގެ ސްޓޭމްޕް ޖެހުމަށްފަހު 
ހުއްދަދީފައިކަމަށާއި، މިކަން ކޮށްދިން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން 

ބަސްވެ ބަޔާންދީފައިކަމަށާއި، ބަޔާންދިނުމާގުޅިގެން، އޭނާވަނީ އެމީހުންނަށް ފައިސާ އެއް
ދައްކާ އަދި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ކަމަށާއި، އަދި މިމައްސަލަ 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެތަނުން އެމައްސަލަ ބެލޭގޮތް 

 ނާ މައްސަލަ.ވެފައިނުވާކަމަށް ބު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި 
ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދި ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ކަލްޗަރަލް އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމަށް ހެދި ސްޓޭޖް ސެޓްއަޕް ހެ
ކުންފުނިން ރޫޅާލަން އުޅުމުން އެ ސްޓޭޖް ސެޓްއަޕަކީ ރަށު ކައުންސިލުގެ މިލްކެއް ކަމަށް 
ބުނެ ފުވަމުލަކު ކައުންސިލުން ގަރާރެއް ފާސްކޮށް ނެރުމުން، އެ ސެޓްއަޕް ރޫޅާލިޔަ 
ނުދިންކަމަށްބުނެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ދެންނެވުމުން އެ ސްޓޭޖް ސެޓްއަޕްގެ 

ރުފިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެ ކުންފުންޏަށް  95,220.00ލުގެ ގޮތުގައި ބަދަ
ދީފައިވާ ކަމަށާއި މި ފައިސާ ދީފައިވާއިރު ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުގެ ބަހެއް 

 ހޯދާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

124 

ިސާޔީސ ަމާޤުމަތުކަގިއ ިތޭބ ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު

ަފާރްތަތަކްށ ިލިވްނ ެއަލަވްންސ ިދުނަމީކ، ާމެލ ައޮތާޅިއ ާރްއޖެޭގ ެއިކ ަކްނޮކުޅަތުކްނެވްސ 

ެއުދަވްސަވުރ ައަމުލުކަރުމްނ ިދަޔ ޮގްތަކަމްށާވީތ، ިމ ަމްއަސާލަގިއ ޮކަރްޕަޝްނެގ ައަމެލްއ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -ޓި)އެން  2008/13ުވޖުޫދެވަފިއ ެނުތުމްނ، ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސްޓޭޓް ފޮރ  މިނިސްޓަރ އޮފް އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ގައުމީ އިދާރާ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި 
މަސައްކަތް  ހޯމްއެފެއާޒަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އަންގާފައިވަނީ އެއިދާރާގައި

އެކޮމޮޑޭޝަނާއި، ކެއުން  ކުރުމަށް ގެންދާ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ
ވަނަ  2009 ،ނަމަވެސްކަމަށާއި،  ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލައަށް

އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސިޔާސީ  އަހަރުން ފެށިގެންވެސް އުތުރު ޕްރޮވިންސް
 އެކޮމޮޑޭޝަން ދައުލަތުގެ އިމާރާތެއްގައި އަގަކާނުލައި  މަގާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ

އެލަވަންސް  ހަމަޖައްސައިދީފައިވާއިރު އެފަރާތްތަކަކީ މަހުންމަހަށް ދައުލަތުން ލިވިންގ
އަހަރު ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ  ވަނަ 2011ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަމަށާއި، އަދި، އެފަރާތްތަކަށް 

 .ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ރުފިޔާ 776,000.00ގޮތުގައި ޖުމްލަ 
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މާތަށް މައްސަލައާމެދު މެމްބަރުން ނިންމެވީ، މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫ މި
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ، މި  ބަލާއިރު،

 މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. 

ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ވެއްދުމަށް އެކުންފުނިން އެކުލަވާލާފައިވާ 
 126 ށް ވައްދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އެޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން ވަޒީފާއަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ އަހަރުގެ  2010މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޑީ.ޖޭ.އޭގެ 
ވަނަ ނަންބަރުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއާ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް  2އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 
ޓިސް ސްޓަޑީޒް" ވަނަ އަހަރު ހިންގި "ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަސް 2008އަދި  2007ލޯ އާ ގުޅިގެން 

ބައިވެރިއަކަށް  04ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގައި އެ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 
އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ 

ފަހަރުމަތިން އެކި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުން ވަނަ އަހަރު އެކި  2010އަދި  2009، 2008، 2007
ކަމަށްވާތީ، އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ހޯދުމަށް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް އެހީގެ ފައިސާ 
ދޫކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް 

 ގޮސްފައިވީނަމަވެސް، މިއަދާހަމައަށް އެ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާތީއާއި އަދި ފަހަރެއްގެ މަތިން 02
އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެކި ދުވަސްމަތިން އެތައް ފަހަރަކު އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގުޅުމުން، އެ 

ތަކެތީގެ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސާވަރގައި ނެތްކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ 
ލިޔެކިޔުންތައް ޖެހޭނީ ގުދަނުން ހޯދަންކަމަށް ބުނެ އެ ލިޔެކިޔުންތައް ތަޙުޤީޤާ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ، 
އެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، މި 

ކި ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ވަ 
ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

 ނިންމީއެވެ. 
މީގެއިތުރުން، އެކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގައި، އެ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 

ގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް ކޯހުގެ ބައިވެރިއަކަށް އެހީ  2007

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޑިޕްލޮމާއިން ޖަސްޓިސް  2008އަދި  2007)ޑީ.ޖޭ.އޭ(އާ ގުޅިގެން، 

ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  ސްޓަޑީޒް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުމުގައި ކޯހުގެ
 ބައިވެރިއަކަށް އިތުރަށް ފައިސާދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  04
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)ސާޅީސް ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތް  49,677.50ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ދީފައިވާ 
)ސާޅީސް  49,677.50ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( އާއި، އެހެން ބައިވެރިއަކަށް އިތުރަށް ދީފައިވާ 
ރު އެހެން ބައިވެރިއަކަށް ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( އާއި އަދި އިތު

)ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ އެއް  93,785.71އިތުރަށް ދީފައިވާ 
ވަނަ އަހަރު ހިންގި ކޯހުގެ ބައިވެރިޔަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ  2008ލާރި( އާއި އަދި 

ހަތަރުހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ( ރުފިޔާ )ފަންސާސް  54,970.00އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ދީފައިވާ 
ބައިވެރިންގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލަފާދީފައިވީނަމަވެސް،  04އެ 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑީ.ޖޭ.އޭއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއްއަޅާފައި ނުވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން 
ފަރާތަށް  4ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ  4ތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވާ އަންގާފައިވާތީ، އެހީގެ ގޮތުގައި އި

ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން ޑީ.ޖޭ.އޭއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ފަރާތުގެ އަތުން އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ  04ތަފްސީލު ޝީޓުން އެނގެން އޮންނާތީ، އެ 

 .ޖޭ.އޭއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.ހޯދުމަށް ޑީ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި 
ކަ ހަތްދިހަ( )އެއް ލައްކަ އެކާވީސްހާސް ތިންސަތޭ 121,370.00މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 

މޫވީކެމެރާ ގަނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން  10ރުފިޔާއަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2015ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ދީގެންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ 

ނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދި
ކުންފުންޏަކީ އެފަދަ ތަކެތި އާއްމުކޮށް އެތެރެކޮށްގެން ވިއްކަމުންދާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭތީއާއި، މި 
މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކަކީ ވަކި ބްރޭންޑްގެ ކެމެރާތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، އެ ބްރޭންޑް 

ގެ އޮތަރައިޒްޑް ޕާޓްނަރަކީ އެކުންފުނިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރުމު

މޫވީކެމެރާ ގަތުމަށް  10މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް 
)އެއް ލައްކަ އެކާވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ( ރުފިޔާ   121،370.00

 ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނު ނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އެތަކެތި ހަމައަށް 
ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތަތީ، މި 

-)އެންޓި  2008/13ލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު މައްސަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި ިމ ަމްއަސަލ ، މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 .ިންނމީެއވެ 

ށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަ
-)އެންޓި  2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.

ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއިން ވެބްސައިޓެއް ހެދުމުގައި އެކަން ކޮށްދިނުމަށް 
ސައްކަތް ހަވާލުކުރީ އެންމެ ހުށަހެޅި އަގުތަކަށާއި މީހުންގެ ކޮލިޓީއަށް ބެލުމެއްނެތި އެމަ

ދުވަހުން ކޮށްދޭން ބުނެ ހުށަހެޅި މަސައްކަތް  35އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަމަށާއި، 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އެފައިސާ  2014ނުނިމި ލަސްވަމުންގޮސް އެކަން ނުނިމި އޮއްވައި 

އްކަތުގެ އަގު އެފަރާތަށް ދޭން ބޭނުންވެގެން އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމެއްނެތި މަސަ
 ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

129 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  2010

ކަން އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދުން ކޮމިޝަނުގައި ބަލަހައްޓާފައިނުވާ 
ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ  2011ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ބެލެހެއްޓިފައިނުވަނީ، އެ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވާނެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު 
ންދިޔަ ކަންކަމާގުޅޭ ލިބިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުންކަމާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ 
 އްސަލަ.މަ
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ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހައްޓާފައިވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މަދުވާކަމަށް 
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ރަށްރަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ 

ތަކުރާރުކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލިޔެކިޔުންތައްކަމާއި، އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް 
ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށްގެންވެސް ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާކަން ، އެދުނުނަމަވެސް، ލިބިފައިނުވާތީ

  ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި،
އަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް ވޯޓު  %10ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުން  2011

ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޑިޕޮސިޓް ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް ޑިޕޮސިޓް 
އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ރަށްރަށުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޓީތަކަށް ޑިޕޮސިޓް ދެއްކި 

ދަށް ވޯޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ޑިޕޮސިޓް އަނބުރާ އަށްވުރެ މަތީ އަދަ  %10ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ހަވާލުކުރުމަށް އެންގުމުން، އެ ފައިސާ ހަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވި ލިޔެކިޔުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 
ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، އެ ފައިސާދޫކޮށްފައިވާކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ކޮމިޓީތަކުން ދީފައިވީފައިވާއިރު، 

މަތިލީ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބިގެން ޝަކުވާ އިންތިޚާބަށް ކުރި
އަށްވުރެ މަދުން ވޯޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކުން %10 ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

އި ދެއްކި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދެއްކި ފައިސާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ
ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި، އާމްދަނީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވަނީ 
ރަށްރަށުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޓީތަކަށް ދެއްކި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްރަށުން ލިބެންޖެހޭ 

ދާރާތަކަކަށް ފައިސާކަމާއި، އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ ރަށު އޮފީސްތައް ކައުންސިލްގެ އި
ބަދަލުވުމާގުޅިގެން، އެ އިދާރާތަކުގެ އެކައުންޓުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 
ފްރީޒްކުރުމާގުޅިގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތުމުން، ޤާނޫނު 

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

ވަނަ އަހަރު ވަކިކުރި ފަރާތްތަކުގެ  2014އަދި  2013، 2012އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 
ދޭންޖެހޭ ފައިސާދީފައިވަނީ ޝަރުޢީ މަރުހަލާއިން އެގޮތަށް ، ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށް 02 ،ތެރެއިން

ގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ހުކުމްކުރުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީއާއި، އަދި އެ މުއްދަތު 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދެ ފަރާތްނޫން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް އިސްވެ 

ފަރާތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މި  2ދެންނެވުނު 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ތީ، ކޮމިޝަނުން މީގެ ކުރިން ބަލައި ނިންމާފައިވާ

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

ގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު 
ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ވަކި އިޖުރާޢަތުތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުން ޝަރުޢީ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަމުންދާކަމަށާއި އެގޮތުން 
މަރުޙަލާގައި ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކޮށް އެ މައްސަލަ އެފަރާތްތަކަށް ކާމިޔާބުވުމުން، 
ނޑުކޮށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  އެފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ އިޢާދަކުރަން ޖެހުމުގެ އިތުރުން ގަ

ންޖެހިފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެފަރާތްތަކަށް ދޭ
ލައްކައާ ގާތްކުރާ ޢަދަދަކަށް އެންމެ  05މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ޙުކުމާ ގުޅިގެން 

 މުވައްޒަފަކަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގެ ޝަކުވާގައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލައި
ފަރާތެއް އުޅޭ އިރުވެސް،  3ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓް ޚިދްމަތްދޭ  2010ޅ.ނައިފަރުގައި 

ޅ.އަތޮޅު އޮފީހަށް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އިޢުލާން ނުކޮށް، 
ގާތް ރައްޓެއްސަކާ ހަވާލުކޮށްގެންކަމަށް ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވަރަށް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޅ.އަތޮޅު އޮފީހަށް އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް  2005ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، 
 2012ހޯދާފައިވަނީ އިޢުލާނުކޮށްގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތަތީއާއި، 

އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގޮސްފައިވަނީ އެންމެ ދެ ފަރާތުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 
ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތްއިރު، އެ ދެފަރާތުން ދެމުންދިޔަ އިންޓަރނެޓުގެ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010ރނެޓް ޚިދްމަތް ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިންޓަ
ދެމުން އަންނަނީ ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވަރަށް ގާތް 

ފަރާތެއް އުޅޭ އިރުވެސް  3ޅ.ނައިފަރުގައި އިންޓަނެޓް ޚިދްމަތްދޭ ، ރައްޓެއްސެއްކަމަށާއި
އްވެސް ގޮތަކަށް އިޢުލާން ނުކޮށް މިޚިދުމަތް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހޯދަމުން އަންނަނީ އެ

 މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، ޅ. އަތޮޅު އޮފީހުގައި  2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2009ޚިދުމަތް 
ނުންކުރަމުން ދިޔަކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ބޭ

ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި، ޅ.ނައިފަރުގައި 
ރުކޮށްދެމުން ދިޔަ އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވަކިފަރާތަކުން ފޯ

އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ޅ.އަތޮޅު އޮފީހަށް ހޯދައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން 
ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

-)އެންޓި 2008/13ރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތީ، ޤާނޫނު ނަންބަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ފޮޅާ ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުންނާއި އަދި 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުންވެސް އެ 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދީފައިވާ 

ލޭ ހޮސްޕިޓަލް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަކީ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، ހުޅުމާ
)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތެއްކަން މި މައްސަލައާ  05ޢާންމުގޮތެއްގައި 

އެ މަސައްކަތް ، ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި
އަހަރު ދުވަހުގެ  01ފައިވާ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމަށް ޓެންޑަރ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާނީ ޙަވާލުކޮށް

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް  05މުއްދަތައް ކަމަށްވީނަމަވެސް، 
ފަރާތުން  ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރި ފަރާތާއި އެ އެއްބަސްވުން ޗެކްކުރި

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2010ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 
އަހަރު  1ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ 

އި، ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިތާ އަހަރެއްވެ އެތައް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްކަމަށާ
މަހެއް ފާއިތުވީ އިރުވެސް އަދިވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ 

އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ގޮތާ ، ކުންފުނިންކަމަށާއި
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުން  5ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން  ،ޚިލާފަށް

 .ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ،ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައި އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ސަބަބުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބިގެން އެ މަސައްކަތް 

މި  ،ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތުމުން ހަވާލުކުރުމަށް ޓެންޑަރ ކޮމެޓީން އަންގާފައިވާ ފަރާތަށްކަން
-)އެންޓި  2008/13މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައި ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ، މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
 މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ. ،އިނުވާތީކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ

ކޫއްޑޫގެ އިސްވެރިންގެ އަމިއްލަ މަސްބޭރުކުރާ ކުންފުނިތައް ހުންނަކަމަށާއި، ކޫއްޑޫ 
ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުނިތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޫއްޑޫ 

ޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަސްލަހަތު ފިޝަރީޒް ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން އަދި މިހާރުގެ މެނޭ
އޮންނަ ކުންފުންޏެއް އޮންނަކަމަށާއި، އަދި ކޫއްޑޫ އިސްވެރިންނާއި އެ މާކެޓްގައި 
މަސައްކަތްކުރާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށާއި، 
އެކުންފުންޏާއި، ކޫއްޑޫގެ ޗެއަރމަން އަދި އެމް.ޑީގެ ކުންފުންޏަށް ކަންނެލި 

ރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޫއްޑޫއިން ބޮޑު ކަންނެލި ގަނެގެން ކަންނެލި ހިފައިގެން މާލޭ ފޯ
 ބަނދަރަށް ގޮސް ނީލަންކިޔާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ، މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
 ޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަ

ސާކް ސަމިޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ކުންފުންޏަކުން 
ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބައެއް އެކްސްކަވޭޓަރުތައް ހުރީ ހަލާކުވެފައިކަމަށާއި އެހެންކަމުން 

 އެކުންފުންޏަށް ޙައްޤު ނުވާނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެތަކެއްޗަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ އަހަރު  2010މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤިޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އެސް.ޓީ.އޯއަށް 
ރިސޯޓެއް ގަނެފައިވާކަން އެނގެންނެތްއިރު އެސް.ޓީ.އޯއިން އެކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 

މަސައްކަތް އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ރިސޯޓް އިންޑަސްޓްރީގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ 
ކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުންނާއި އެހެނިހެން 
ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަކި ރިސޯޓެއް ގަންނަން 

އި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އެކުންފުންޏަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާ 
 ރިސޯޓެއް ގަނެފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީއާއި 

މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އެކުންފުނީގެ ޗެއާމަން 
ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވުމުން ރައްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް އެކުންފުންޏަށް ރިސޯޓެއް ގަތުމުގެ ތެރެއިން ޑީލް 

ކުރާ ބޭންކްތަކުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމެންޓްތައް ބެލިއިރު 
އެ ދެފަރާތުން މަޤާމުގެ ، ސައްކުކުރެވޭ ފަދަ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކާއި ގަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ނުފޫޒް 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ރިސޯޓެއް ގަތުމުގެ މަޝްރޫޢު  ،ވަނަ އަހަރު 2010ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނަށް 
ޗެއާމަން ޑީލް ހަދާފައިވާ  ،ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި

 ލަ.ކަމަށް ބުނާ މައްސަ
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އެގްރިމެންޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
 އެޕް.ޕީ.އެލްއިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރާ ކޮންމެ ޕޭމެންޓެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން

އޯޑިޓްގެ  ،ކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސްލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ އުނިކޮށްފައިނުވާ
ތެރެއިން އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މުއްޒަފުން އެކަން ފާހަގަކުރުމުން އޭގެ ފަހުން ފައިސާ ދޫކުރިއިރު ލިކުއިޑޭޓެޑް 

ދިޔަ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން އޭރު ހަދަމުން
ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ، ބުރީގެ ޢިމާރާތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ 05

ނޑަންޖެހޭއިރު އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރުމާހަމަޔަށް  1,631,534.00ގޮތުގައި  ރުފިޔާ ކަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރުފިޔާ އުނިކޮށް، ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި  747,769.50ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 
ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި  1,038,478.97ބޭންކްގައި ބަހައްޓާފައިވާ 

ރުފިޔާ  1,631,534.00ރުފިޔާނަގައި، ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ  883,764.50
ނަގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރުމާހަމަޔަށް 

ޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕޭމެންޓްތަކުގައި ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ އެކުންފުން 
އުނިކޮށްފައިނުވަނީ އެކުންފުންޏަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކާއި ގަރީނާ 

ނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް 
 .ށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފައިސާއެއް އުނިނުކޮ

ނޑު ގޮތެއްގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނީ  ގދ.ތިނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މައިގަ
މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗުގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ އަށް އެ މަސައްކަތްކުރި ކުންފުނީގެ 

ލަންކާ ދަތުރުތަކާއި ނަގުދު ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ވެރިންގެ ފަރާތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 
ކަމަށްވީނަމަވެސް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗުގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ އާއި، އެފަރާތުގެ 
އަނބިމީހާގެ އެކައުންޓު ސްޓޭޓްމަންޓުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ރެކޯޑްސްތަކުން 

މަތުކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބާރުލިބޭފަދަ ހެއްކެއް ލިބިފައެއް ނުވާއިރު، މި އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހު
މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް 

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

 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ގެ މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ(ގެ ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗު 
ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ ތިނަދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި އަދި މިހާރު ތިނަދޫގެ 
މަގުތައް ހެދުމަށްޓަކައި ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ 
ކޮމްޕެނީގެ ބައެއް ވެރިންނާ ގުޅިގެން ތިނަދޫގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ 

ށް މަސައްކަތްކުރުވައި އެ ކުންފުނީގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ޚިލާފަ
މަންފާތަކެއް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗުގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ އަށް 

 ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ރިމެންޓްގައި އެމް.ޕީ.އެލްއިން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެގް 
ދުވަސް  60ދުވަހުން މުއްދަތަށް  150މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމަން ދީފައިވާ 

 210އިތުރުކޮށް ދީފައިވުމުން އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ދުވަސްތަކާއެކު މަސައްކަތް ނިންމަން ދީފައިވަނީ 
އެކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް   ން މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީއެކުންފުނި ،ދުވަސްކަން އެނގެންއޮތްއިރު

ދުވަސް ފަހުންކަން އެނގެންއޮތުމުން  21ނިންމަން އެޕް.ޕީ.އެލްއިން އިތުރުކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ 
ދުވަހަށް  21ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސްއަށް  ނަގަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިތުރަށް ހޭދަވި 

 ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، 610,920.87ޖެހެނީ، 

މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ދެކަމެއްގެ ބަދަލަށް މަސައްކަތް ކުރި 
ނޑައަޅައި 619,000.00ކުންފުނިން  ލިކުއިޑޭޓެޑް ، ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބޯޑުން ކަ

ޑެމޭޖެސްގެ ފައިސާއިން ސެޓް އޮފް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މިގޮތަށް އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން 
ރިކަވަރ ކުރެވިފައިވާކަން ، ރުފިޔާ ކްލައިމް ކުރެވި 8,079.13ޢަމަލު ކުރުމުން އެކުންފުންޏަށް އިތުރަށް 

 އެނގެންއޮންނާތީއާއި،
ބޯޑުގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް އަދި  އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުންޏަށް މަންފާއެއް ލިބިފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނެތަތީ، ޤާނޫނު 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

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

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް(ގައި  2007ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
)އެއްލައްކަ( ކޮޑިމީޓަރުގެ ވެލި  100,000ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެއަށް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ނަގާފައިނުވާ ކަމަށް  ގެނައުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް
 .ބުނާ މައްސަލަ
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ރާތަކަށް މި މައްސަލައިގެ ވަކި ފަ، މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި 

 ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ ލަފަޔާ ޚިލާފަށް ވެށިފަހި މާލެ އޮފީހުން ވަކި 
ށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ފަރާތަކަ

 މައްސަލަ.
140 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 
 އެނގެން އޮތްއިރު، މާލޭ އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައިކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ހަމަޖެއްސި ޢިމާރާތުގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
އިޢުލާނުކޮށް، އެ އިޢުލާނުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް، އެ ޢިމާރާތުގެ 

ކުރުމަށް ނިންމުމުން، ފަހުން  ހަމަޖެހުނު ޢިމާރާތް ބަދަލުގައި އެހެން ޢިމާރާތަކަށް އެ އިދާރާ ބަދަލު 
މަރާމާތުކުރުމުގެ އިތުރުން އެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޕީ.ބީ.އެކްސް ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމާއި ޕެސްޓް 

 5,686,000.00ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ 
ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، މާލޭ )ފަސްމިލިއަން ހަލައްކަ އަށްޑިހަ ހަ 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުންނަ ޢިމާރާތް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ހުއްދަދިނީ ކޮން ޚަރަދުތަކެއް 
ކުރުމަށްކަމެއް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 

ދައަށް އެދި ފޮނުވި ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވުމުން ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީއާއި، ހުއް
އެ އިދާރާއިން ޢިމާރާތް ބަދަލުވި ދުވަސްވަރު ހޯދި ކޮމްޕިއުޓަރ އިކުއިޕްމަންޓުތަކެއް ، އެހެންކަމުން

، އެ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ހޯދާފައިވާކަން ސެޕް މެދުވެރިކޮށް ހޯދި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުންނަ ޢިމާރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ދޫކުރި ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން ނުވަތަ 

 2011ނޫންކަންވެސް ތަޙްޤީޤަށް  ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
ތުމާގުޅޭ ލިޔުންތައް އެ އިދާރާގައި މިހާރު ފެންނަން ނެތުމުން، ގައި ކޮމްޕިއުޓަރު އިކުއިޕްމަންޓުތައް ގަ

އެ ތަކެތި އެ އިދާރާއިން ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތްވެސް ތަޙްޤީޤުކުރެވިފައި ނުވާތީ، މި 

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޢިމާރާތް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި 
ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދިއިރު، އެހުއްދައިގެ ދަށުން ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަކާއި، އިކުއިޕްމަންޓްތަކެއް 

 ސަލަ ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައް

141 



 

127 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްސަލާއާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކުން ޝަކުވާގައި ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު 
 ކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ސާބިތުކުރެވޭނެ 

މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި 
 ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ރ.މަޑުއްވަރީ އިންޖީނުގޭގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
ގައި  2012ސެޕްޓެމްބަރ  18މަޤާމަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް  އޮފިސަރެއްގެ

މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން ހިންގާ 
ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ  2ރ.މަޑުއްވަރީ އިންޖީނުގެއަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް 

 .ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި މި މައްސަލާގައި 
 ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި ދިވެހިންނާއި، 
 .ބޭރު މީހުން ކުއްލިއަކަށް ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަގިނައަދަދެއްގެ 
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، މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ

 މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 
ޑިރެކްޓަރގެ މުސާރަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ 

ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ގުޅުންހުންނަ، އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީގެ ބޯޑުގެ 
ޑިރެކްޓަރުންނާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މުސާރައާއި، ލިވިންގ 

ރުފިޔާ ލިބޭއިރު، އޭނަގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ  154,200.00އެލަވަންސްއާއެކު 
ނޑަކަށް ސީ ނިއަރ މުވައްޒަފަކަށް ހުރިހާ އެލަވަންސްއެއް އެއްކުރުމުންވެސް ލިބެނީ ގާތްގަ

ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން، ހުރިހާ  35,000.00
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް ، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން އޮންނަންޖެހޭއިރު

ޑޮލަރުން މުސާރަ ދެވޭކަމީވެސް ގާނޫނާ ތައާރަޒުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ގެ 
ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކާއި، މިހާރު ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ 

އްސާފައިވަނީ އޮފިސަރެއްގެ މަގާމަށް ވަގުތީގޮތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް އެމަގާމް ހަމަޖަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެފަރާތްތަކަކީ އެކުންފުނީގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަހަތު ހުރި 
ފަރާތްތަކަށްވާތީކަމަށާއި، އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމަށް 
ވަކި ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އޭނާއަކީ އެތަނުގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ 

ސައްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވާތީ އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް އޮފީހުގައި މަ
 .ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޓެންޑަރ 
މެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތާ އިވެލުއޭޝަނުން އެން، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައިވާ ގޮތުން

ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެ  4މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވަނީ، އެފަރާތަކީ އޭގެ ކުރިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުނި ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ 

 04ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ، އެ ރަށުގެ މަސައްކަތް  04ކުންފުންޏަކަށްވެފައި، މި 
ރަށުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވާތީކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ފަރާތަށް އެންމެ ގިނައިން މާކްސް ލިބުނު 
ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރުމަށާއި، ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މާކްސް 

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ، ސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާތީލިބުނު ފަރާތާ އެ މަ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން  2014އޮގަސްޓް  12އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަހަލަ 
ތަޖުރިބާއެއް އަދި އެފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް 
ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި މަސައްކަތުގެ 
ނޑައަޅާފައިނުވާއިރު، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން  އަގެއްގެ ގޮތުގައި އަގެއް ކަ

ޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްގައި ފެނަކައިން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އަގަށް ހުށަހަ
އޭނާ އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ފެނަކައިގެ ވެރިޔާއާއި 
އެފަރާތާ ދެމެދުގައިވާ ގާތްކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް 

 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ނިމާލު އޭނާގެ އެކުވެރިއަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަމަށާއި، މިއީ
 .ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

145 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން  -1
ރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބޭސްފިހާރަ ހިންގުމަށް ސްޓޭޓް ޓް 

ފް ހެލްތް ގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދާ ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މިނިސްޓްރީ އޮ
އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެންމެ އިސް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ 
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ، ހުރިއިރު އެހޮސްޕިޓަލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
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އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިން 
 )އެމް.އޯ.ޔޫ( ގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ  ،އިސްވެދެންނެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫއަށް -2
ލް ކޮންސިއުމަބަލްސް އާއި ރީއޭޖެންޓްސް އެސް.ޓީ.އޯއިން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ކަންކަން މެޑިކަ

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  2014ޖުލައި  21 ،އިތުރުކޮށް
އޯގަނައިޒޭޝަންއާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށާއި، ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ ހުރިހާ 
އެ ލިސްޓުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް މެޑިކަލް ، ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި

 ވަނަ އަހަރުގެ އަދި  2015ކޮންސިއުމަބަލްސް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުތަކުންނާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  2016

 ޑެލިވަރީ ނޯޓުތަކުން އެނގެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ހެލްތް ސަރވިސް ޑިވިޜަންގެ ޝަކުވާގައު ބުނާ ޚިދުމަތާއި މުދާ ލިބިގަތުމަށް 
އެމް.އޯޔޫގެ ދަށުން އެސް.ޓީ.އޯއިން ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އެދޭ ފޯމަކީވެސް އިސްވެދެންނެވި 

ކޮންސިއުމަބަލްސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި 
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އެ ނަންބަރު ޚިދުމަތާއި މުދާ ލިބިގަތުމަށް 

މަށް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް ގަންނަން ޕާރޗޭސް އޯޑަރު ފޯމެއް އަދި އެ ފޯމަށް ޕޭމަންޓު އެދޭ ފޯ
ވައުޗަރ ތަކެއް ހަދާފައިނުވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، އެ 

 ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފޯމުގައި ހިމެނޭ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްތަކަކީ އެމް.އޯޔޫގެ ދަށުން މާސްޓަރސް
މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އެތަކެއްޗަކީ ސްޓޭޓް  ،ތަކެތި ކަމަށްވާތީ

ޕިޓަލަށް ބައެއް ސާމާނު ގަތުމަށް އެސް.ޓީ.އޯއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެހޮސް
ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު އެތަކެތި ރާއްޖެ ގެނެވިފައިވާއިރު، އެތަކެތި ހޯދުމަށް މިނިސްޓަރުގެ 
އެޕްރޫވަލްއަކަށް އައުމުން އެކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލިއިރު އެތަކެއްޗަކީ އެހޮސްޕިޓަލްގެ 

ވާ ތަކެއްޗެއް ނޫން ކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަކެތި ހޯދުމަށް ޚިދުމަތަށް ބޭނުން 
ހަދަންޖެހޭ ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ފޯމެއްވެސް ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި، އެތަކެއްޗަކީ އެ ސްޓޭޓް 
މިނިސްޓަރުގެ އަމިއްލަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި ކަމަށް ނުރަސްމީ 

ލިވިފައިވާތީ އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ވޭތޯ ބަލައި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު 
 ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. 
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 ،މިނިސްޓަރުގެ އަމިއްލަ ކްލިނިކެއް ހިންގުމަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން
-)އެންޓި  2008/13ޖޫދުވެފައިނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ވު

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅާ މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ. 

މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މި މަްއސަލައިގައި ވަކި ފަރާތަކަށް 
ފައިވާކަމަށް ފަހަގަކުރެވިފައެއް ނުވާތީ މިމައްސަލަ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް 

 މިހިސާބުން ނިންމުމަށެވެ. 

ހަމަޖެހިފައިވާ  އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަޓް ބޭންކުގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
އެކައުންޓެންޓެއް ހޯދުމަށް  އަށް 2ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 

ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނެރުނު   ހައުސިން މިނިސްޓްރީއިންގައި 2014އޮގަސްޓު  21
ހަމަނުވާ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި،  ޓީ.އޯ.އާރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު

އިސްވެހުރެގެން އޭނާގެ  އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެމިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ގާތްފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން
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-މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައަކީ އެންޓި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގާފައިވާ، އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި ކުންފުންޏަށް 

ޙްތިމާލު އޮވެ، މުވައްޒަފުން ނަގާނަމަ، ޤާބިލު ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ގެއްލި، ކޮރަޕްޝަނުގެ އި
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަހަމަކަން ނެތިދާނެކަމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތީ، މުވައްޒަފުން 
ނެގުމުގައި ހާމަކަން ބޮޑު ދެފުށް ފެންނާނެގޮތަށް ޢުޞޫލު އިޞްލާޙްކުރުމަށް އެންގުމުގެ ކުރީގައި 

 ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވާތީއާއި، 

މުވައްޒަފުން ނެގުމާބެހޭ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެ ކުންފުނީގެ
މީހުންނަށާއި ރައްޓެހިންނަށް ވަޒީފާ ދެމުންދާ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ ގާތް ތިމާގެ

އި ކަމަށް ބުނާ މީހުން ނަގަމުންދަނީ އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލަ  ކަމަށާއި، އަދި ވަޒީފާތަކަށް
 .މައްސަލަ
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 ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
ފަރާތްކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ލިޔުންތަކުގައި  06ހަމަޖައްސާފައިވާ 

 38( ގެ 2012ޑިސެންބަރު  27ޙަވާލާދީފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު )
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފެންނަ ޝަރުޠުތަކާއެކު ފެންނަ އަގަކަށް ތަކެތި، 
ޢިނާޔަތްތައް އަދި ޙައްޤުތައް ހޯދުން ނުވަތަ ގަތުން" މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ޙައްޤުތައް ހޯދުމުގެ ދަށުން އެ ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެ މާއްދާގައި ބުނާ ޢިނާޔައްތަކާއި
ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން 

 ހޯދޭނެކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތް ނަމަވެސް،

އްދާގެ ވަނަ މާ 38( ގެ 2012ޑިސެންބަރު  27ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު )
)ލ( ގައި "ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރާ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް، 
ސެކްރެޓަރީން، އޮފިސަރުން، ކާތިބުން، މުވައްޒަފުން، އޭޖެންޓުން، އެޑްވައިޒަރުން އަދި 

ދި އެމީހުންގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ވަޤުތީގޮތަށް ނުވަތަ ދާއިމީގޮތަށް ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން އަ
ނޑައެޅުން، އަދި މުސާރަ މިނިސްޓަރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން  ޒިންމާތަކާއި ބާރު ކަ

ނޑައެޅުން." މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ކަ މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ، ހުއްދަ ދޭ މިންގަ
ންޏަށް ވަޤުތީގޮތުނަނާއި ދާއިމީގޮތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެ ކުންފު 

 މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 

)މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ  2ގެ ޗެޕްޓަރ  2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 
ހުސްވުމުން، އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން  ވަނަ މާއްދާގައި، ކުންފުނީގެ މަޤާމެއް 6ޤަވާޢިދު( ގެ 

ހޯދުމުގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި މުވައްޒަފުން ނެގިދާނެކަމަށާއި، ހަމަ އެ ޤަވާޢިދުގެ އެ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ  7ޗެޕްޓަރގެ 
ޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި މުވައްޒަފުން ނެގިދާނެކަމަށާއި އެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމަކަށް އާންމުކޮށް އި

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހަމަޖައްސަވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމުތައް އިސްތިސްނާވާކަމަށް 
ޒީފާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި ވަ، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، 
މުވައްޒަފުން  މި މައްސަލައިގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އއެ ކުންފުނީގެ 

މީހުންނަށާއި ރައްޓެހިންނަށް ވަޒީފާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި،  ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ ގާތްތިމާގެ
މީހުން ނަގަމުންދަނީ އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައިކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ  ފާތަކަށްއަދި ވަޒީ

ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާއި އެ ކުންފުނީގެ 
ށުން އެ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުން އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެދަ

-)އެންޓި 13/2008މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ނުވާނެހެންކަމަށްވާތީ
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  ، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ 
 މިހިސާބުން ނިންމުމަށެވެ.

ތިލަފުއްޓަށް ޑިޔުޓީކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ މީހުން ޑިއުޓީނުކޮށް އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ 
 މައްސަލަ.ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން 
އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް 

ނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާ-)އެންޓި 2008/13ވުޖޫދުވެފައިނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތިލަފުށީ  ތިލަފުށީގައި ހުރި ސްޓާރފް ކްއާޓަރުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ އެތައް ތަނެއް
ބަދަލުތަކެއް  ރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ މަރާމާތުކުރުވައި އެތަންތަނަށް ކޯޕަ

މަސައްކަތްކުރި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް  ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ،
އަދި، އޯޓީ ފައިސާ ނުލިބޭގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރި  އޯޓީ ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ކަމަށާއި،
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެފައިސާ ނުލިބުނަސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި،  ކައިރީގައިމުވައްޒަފުން 
ނޑާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  މަސައްކަތް  ނުކުރާނަމަ ވަޒީފާއިން ކަ
 މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނޯތް ސެންޓަރަލް ހެލްތް 
ސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓުން ޝަކުވާގައިބުނާ އދ.މަހިބަދޫ މީހާއަށް ސަރވިސަ

ވަނަ އަހަރު ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުން  2004، ވަޒީފާ ދިފައިވަނީ އިއުލާނުނުކޮށްކަމަށް ވީނަމަވެސް
ޖައްސާދިނުމުގެ ކިޔަވައިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދުމުން އިޢުލާން ނުކޮށް ވަޒިފާ ހަމަ

އުޞޫލެއް އދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ގެންގުޅުނުކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު 
ދީފައިވާތީއާއި، އިއުލާނުނުކޮށް ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމަކީ އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރުވެސް 

ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައި  އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލެއްކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލާގައި
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

އދ.މަހިބަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން، އެރަށު މީހަކަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް އެހޮސްޕިޓަލުގެ 
ކަމަށާއި، އޭނައަކީ ސްރީލަންކާއިން ނަރުސްކަމުގެ ކޯސް  ނަރުސް ކަމުގެ ވަޒީފާ ދީފައިވާ

 މަށް ބުނާ ހުރިނަމަވެސް، އޭނާގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތީ އެކްރެޑިޓްވެސް ނުކޮށްކަ ހަދައިގެން
 .މައްސަލަ
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މި މައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތެއް ނިޔާވެފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށް 
 ނުގެންގޮސް، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމުމަށެވެ. 

 

ދެވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ 
ނޑައެޅި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހުދުފުއްޓަށް އެންމެ މަތީ މާރކްސް  ރިސޯޓްތައް  ހެދުމަށް ކަ

ޙަވާލުވެ ހުންނެވި  ލިބުނު ފަރާތަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުމާ
ފަރާތަކުން ފޮނުވި ސިޓީއަކުން، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަންތައް ދިރާސާކުރެވިފައިވަނީ 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ނޫންކަމަށް  ހުށަހެޅުމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި އެދަޢުވަތު ސަރުކާރުން ބާޠިލްކުރިކަމަށް އެންގިކަމަށް ބުނާ  ސަރުކާރުން ކަ
 .މައްސަލަ

ކުރުމަށް އިމާރާތް  މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް އިން ހުޅުމާލޭގައި
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ފްލެޓް ދީފައިވަނީ  ފްލެޓް ސިފައިނަށް ދިނުމުގައި 300ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަ

ކޮންކޮން ބަޔަކަށްކަން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތުމުން، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް 
 ށެވެ. ކުރިއަށްގެންދެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމުމަ 

 

އިމާރާތް  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ، ސިފްކޯ ކޯޕަރޭޓިވް އިން ހުޅުމާލޭގައި
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ  ފްލެޓް ސިފައިނަށް ދިނުމުގައި 300ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަ

، ދޫކުރަން އުޅޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޚިލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް

މީޓިންއަކުން، މީގެ ހަފްތާއެއްހައިދުވަސް ކުރިން  އް ދޫކުރުމުގައި، ސިފްކޯގެ ބޯޑުފްލެޓްތަ
 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ  ނިންމާފައި ވަނީ،

ކަމަށާއި، މިގޮތަށް  ދެމަފިރިއަކު ހިމެނޭނަމަ، ފްލެޓް ލިބޭނީ އެދެމަފިރިންކުރެ އެކަކަށް
ޢާންމު ފަރާތެއްނަމަ، އެ ޢާންމު  ނިންމިއިރު، ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އެކަކީމިކަން 

ސްކީމަކުން ފްލެޓް ނުވަތަ ގޯތި ލިބިފައި  ފަރާތަށް "ވެށިފަހި" ފަދަ ސޯޝަލް ހައުސިންގ
ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ފާސްކުރުމުން  އޮތަސް ސިފައިންގެމީހާއަށްވެސް

ން ބޭނުންވާ ވަރަށްގިނަ ސިފައިންނަށް ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށާއި، ފްލެޓްދޭ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން
ނޑަކަށް  އަދި  ވަރަކަށް  50މިހާރު ނޮމިނޭޓްވެފަ ތިބި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ގާތްގަ

ސްކީމުގެ  ސިފައިންނަކީ، އެމީހުންގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގ
ހައުސިންގ ސްކީމުގެ  ކަމަށާއި، މިއީ ސޯޝަލް ދަށުން ފްލެޓް ލިބިފައިތިބި ފަރާތްތަކެއް 

 2ނިންމުމުން ސިފްކޯ ބޯޑުގެ  މަޤުޞަދާވެސް ޚިލާފުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި މިގޮތަށް
ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައި  މެމްބަރަކަށްވެސް ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށާއި، މި

ފަރާތެއް ބެލުމާއި،  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ  ބުނާގޮތުން، އެންމެބޮޑަށް
 ހުރިވަރު ބެލުމާއި، ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތަށް ބެލުންފަދަ ކަންކަން  ފުދުންތެރިކަން

ގިނަމީހުން ނޮމިނޭޓް  ހިމެނުނުނަމަވެސް މިހާރު ނޮމިނޭޓްވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ބަލާއިރު،
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ނޑައެޅުމުގައި ފްލެޓްތައް ލިބޭފަރާތްތަށް ކަ ކޮށްފައިވަނީ އެގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި،
 މުވައްޒަފުންތަކެއް ބާކީވާގޮތަށް ޤަވާޢިދު ހަދާފައި އޮތުމުން  ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރި

ޖޫނިއަރ  އެފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް،
ގަ އެކެޓަގަރީއަށް ނަގާފައިވާ ޖާ ކެޓަގަރީއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވީނަމަވެސް،

ޕޮއިންޓް  40ގޮތަށް ފޯމު ލީ ފަރާތްތަކަށް  މަދުކަމަށާއި، އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކާ
 %11.75ނުދެއްކޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން ސިފްކޯ މެދުވެރިކޮށް  ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބި ފައިސާ

 އިންޓްރަސްޓަކާއެކު ލޯނު ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ގެ
ނޑޭރިކޮށިންނާއި، އެމް ފްލެޓް  .އެން.ޑީ.އެފް ވިލިމާލެ ފްލެޓް އިން ދޫކުރުމުގައިބަ

ދޫކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް  ދޫކުރުމުގައި އެއްވެސް ޤަވާއިދެއް އުޞޫލެއް ނެތި އެތަންތަން
 .ބުނާ މައްސަލަ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސްކޫލަށް ހާޟިރުނުވާ ދުވަސްތައް  .1
ގަވާއިދުން ސްކޫލަށް ހާޟިރުނުވި ނަމަވެސް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ފުލްކޮށް  ،ކަމަށާއިވަރަށްގިނަ 

 އިރުތުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލުގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2009ޕްރިންސިޕަލްއަކަށް، 

 އަޙްމަދުގެ ހުރީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ކަމާއި، އެގޮތުން މިމުއްދަތުގައި މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސަރކިއުލަރ އާ ޚިލާފަށް، 

ކަންފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި  1/3ސޮއިކުރުމެއްނެތި މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ 
ހެން އިނާޔަތްތަކާއެކު ނަގާފައިވާކަން ވާފައިސާ ކޮންމެ މަހެއްގެ މުސާރައާއި އެހެނި 1/3މުސާރައިގެ 

ރާނީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސްކޫލަށް ހާޟިރުނުވާ ދުވަސްތައް އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ނޫ
ގަވާއިދުން ސްކޫލަށް ހާޟިރުނުވި ނަމަވެސް ކޮންމެ މަހަކުވެސް  ،ވަރަށްގިނަ ކަމަށާއި

ފުލްކޮށް އިރުތުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި، ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ 
ގަޑި ޙައްޤުވާގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވޮޗަރުންނާއި މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން އިތުރު 

ނޑާލައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނޫރާނީ  ،ހުންނައިރު އެ މީސްމީހުންގެ އިތުރުގަޑި އެއްކޮށް ކަ
 ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާއި އެ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފަކާ ދެމީހުން ނަގާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، އެ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ ނޫރާނީ ސްކޫލުން އޭގެ 
 ކުރިންވެސް އަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގޮތެއްކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  

ވައްޒަފުން އިތުރުގަޑި ޙައްޤުވާގޮތަށް ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ ވޮޗަރުންނާއި މަސައްކަތު މު  .2
އިތުރުގަޑީގެ  ،މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނައިރު އެ މީސްމީހުންގެ އިތުރުގަޑި އެއްކޮށް ކަނޑާލައި 

ފައިސާ ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އާއި އެސްކޫލްގެ މުވައްޒަފަކާ ދެމީހުން ނަގާކަމަށް ބުނެ 
 ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ ވޮޗަރުންނާއި މި މައްސަލައިގެ ތަ
މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑި ޙައްޤުވާގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނައިރު އެ މީސްމީހުންގެ 

ނޑާލައި އި ޝަކުވާގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އާ ،އިތުރުގަޑި އެއްކޮށް ކަ
ބުނާ އެ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފާ ދެމީހުން ނަގާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، އެފަދަ ގޮތަކަށް 
ކަން ހިނގާފައި ނުވާކަން، މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، މިކޮމިޝަނަށް ބަޔާން ދިން 

-)އެންޓި  2008/13ތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ  ،މި މައްސަލާގައި
 އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  

 

ރ ވޯޓަ ގއ.ކޮލަމާފުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް
ސަތޭކަ  އިންޗީގެ އެތައް 1.5އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީން ގެންގޮސްފައިހުރި 

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  އަށްވުރެ ގިނަ ބިޑީގެ ތެރެއިން  200ދަނގަޑުހޮޅިއާއި ސަތަރިއާއި އަދި 
އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ އެކިއެކި  ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް  2017ތަކެތި 
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ޔާސީ ޕާޓީއަކުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭގެތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސި 
ބައެއް ތަކެތި ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ގެންގޮސް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް 

 މައްސަލަ. ބުނާ

ންގެ ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަ ،މި މައްސަލާގައި
 އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  

 

ބޭރުގައި ކައިރީގައިހުރި  ސ.ފޭދޫ ގޯއްޗެއްގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ އެ ގޯތީގެ އިމުން
ގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު  މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށްވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، މިއީ

ކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ  މެމްބަރުގެ ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއް
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަމާމެދު  ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ

 .އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފިޔަވަޅު
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ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ  ،މި މައްސަލާގައި
 އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  

 ،ކަމަށާއިސ.ފޭދޫ ގޯއްޗެއްގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ އިމުން ބޭރުން ބައެއް ހިމަނައިގެން 
 ،މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި

އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް  ،މި މައްސަލާގައި
 ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  

ހިމަނައިގެން ކަމަށާއި،  އިމުން ބޭރުން ބައެއް ސ.ފޭދޫ ގޯއްޗެއްގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ
މެމްބަރުގެ ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި،  މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

 ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް
 .މައްސަލަ ބުނާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް  ،މި މައްސަލާގައި
 ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  

ޚިލާފަށް ބިން  ރެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ސ.މަރަދޫގައި ހިންގާ ކެފޭއަކަށް ދޫކުރި ބިމަށްވު
ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ  ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ  ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅުހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީ އޮފް

 އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް  ،މި މައްސަލާގައި
 ން ނިންމީއެވެ.  ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބު

އިމާރާތްކޮށްގެން  ސ.މަރަދޫ ލިންކް ރޯޑުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ ޤުރުއާން ކްލާސް
ބޭރުގައި ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންގެ  ހިންގަމުންދަނީ އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އިމުން

ކުރާކަމެއްކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް ނުފޫޒުން  މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ
ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ބެލެހެއްޓުމާ

 އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
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އިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލަ ،މި މައްސަލާގައި
 ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  

މީގެއިތުރުން، މި މައްސަލާގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައި އައްޑޫސިޓީ 
ފައިނުވާނަމަ އެފައިސާ ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާ

އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގުމަށާއި، ފައިސާ ލިބުމުން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް، އެމިނިސްޓްރީއަށް 
 އަންގަން ނިންމުނެވެ. 

 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ، އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފަކީ ސަރުކާރުގެ 
ޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް ސިޔާސަތުތަކާއި އު

އެހީތެރިވެ ދިނުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރައްވާ މުވައްޒަފު ކަމަށްވުމާއި އަދި 
ސިވިލް ސަރވިސް  މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ 

ތު މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވުމާއެކު، އެހެނިހެން ފަރާތަކަށް ވާތީ ގިނަ ވަގު 
މުވައްޒަފުންނާ އެއް އުޞޫލަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭގޮތަށް އޮތުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް 
ނުވާތީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފަށް އިތުރު ގަޑީގެ 

)ހަހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށް  6000/-އާއެކު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު މުސާރަ
 ނިންމާ ޤަރާރެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާފަދައިން 
ން އެނގޭނެ އެކަށީގެންވާ ވަކިގޮތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދަން ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެދުނުކަ

ހެކި ލިބެންނެތްއިރު، ފުރަތަމަ ކޯޓޭޝަން ހޯދިއިރު ގއ.އަތޮޅުގޭގެ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަކަން އެނގޭނެ ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ފުރަތަމަ ބުރުގެ 

ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރުމުގެ  ކޯޓޭޝަން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ
ގޮތުންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ފަހުން ކޯޓޭޝަން ހޯދިއިރު ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި 
ފަރާތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ބުރުގައި 

މި ، ން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކު 
 2008/13މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ގއ.އަތޮޅުގޭގައި ފެންޕަންޕެއް ބަހައްޓައި ފެން ވައިރިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ޕްރައިވެޓް ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އެ ކޯޓޭޝަން  ،އެދުމުން އެކުންފުނިން ކޯޓޭޝަނެއް ދީފައިވާނެ ކަމަށާއިކުންފުންޏެއްގައި 
 ،ދޫކުރިއިރު އެމަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަކަމެއް އެކުންފުންޏަށް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި
 ،އަދި ކޯޓޭޝަންގައި ވަކި އަދަދެއް ޖެހުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެދުނު ކަމަށާއި

ކޯޓޭޝަން ހަމަކޮށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  3އެކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ 
އެމަސައްކަތް ކުރުވިކަމަށް ލިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް  ،މި މައްސަލާގައި
 ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  

( ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ) 4,400.00 ނެގިފައިވާ އިތުރަށް މީގެ އިތުރުން، މި މައްސަލާގައި ބޭންކުން
ރުފިޔާ އަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތުގެ އަތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު، މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް، 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އަންގަން ނިންމުނެވެ. 

މުސާރައިގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  2016ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 4,400.00ގޮތުގައި ބޭންކް އެކައުންޓުން ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން 

)ހަތަރުހާސްހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ މަދުވުމުން" މި ސުރުޙީގެ ދަށުން، ނަގުދުފައިސާއިން 
ގެ މުސާރަ ދިނުމަށް ބޭންކް އެކައުންޓުން   2016މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންގެ ޖޫން 

ހަދޭއް( ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަހު ނަގުދު )ނުވަދިހަހާސްއަށްޑި 90,082.00
 85,682.00ފައިސާއިން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހެނީ 

)އަށްޑިހަފަސްހާސް ހަސަތޭކައަށްޑިހަދޭއް( ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ގދ.ގައްދޫ 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭންކް  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
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)ހަތަރުހާސްހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ  4,400.00އެކައުންޓުން ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން 
ދި އޮފީހުގެ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން މިފައިސާއަށް ވީގޮތެއް އެނގެންނެތް އިތުރަށް ނަގައި އަ

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މިމައްސަލައިގެ 
ރު، އެފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދީފައިވަނީ އިތުރުން ބަދަލު ދިނުމުގެ އެހެން މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާއި

މިއީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ، އެފަރާތްތަކުން ދިން ބަޔާނުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްނޫންކަން މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ހިސާބުން ނިންމުމަށެވެ.  ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މިމައްސަލަ މިހާ
 

ގޯއްޗަކުން  2އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ބޮޑުމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށްޓަކައި މަގު ލެވެލްކުރިއިރު 
މަގުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުރިބަޔަށް ބަދަލުދިނުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ދިނުމަށް އަގުކޮމިޓީން އެބައި އަގުކޮށް، ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް ފައިސާ 
، ހަމަޖައްސާފައިވީނަމަވެސް، އެގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ބިނާކޮށް

އެބަޔާންތަކުގައިވާ ޢަދަދުތައް ދިރާސާކުރުމެއްނެތި އެޢަދަދަށް އެގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތަށް 
ށް ބުނާ އަގުކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަ

 މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޝަކުވާއެއް، އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ލިބިފައިވާތީއާއި، 
އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެކުންފުނިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން 

 ނިންމުމަށެވެ. 

ނަންބަރު ފިހާރަގެ ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި  134 ސ.ހިތަދޫ ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު އެތަނުގެ ޓޫލްސްފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ސ.ހިތަދޫގެ 
ބައެއް ގޭގެއާއި ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނުގައި އެއަރކޯން ފަދަ ތަކެތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ޔަފާރީގެ ޢުޞޫލުން ކަމަށާއި، މިތަކެތިން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަން ކުރަމުންދަނީ ވި 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުޙައްޤު ފައިދާ ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރުމުގައި މަގުފަހިކޮށްދެނީ ސަރވިސް 
ސެންޓަރުގެ އިންޗާޖު ކަމަށާއި، މިއީ މިދެމީހުން އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށް ކުރަމުންގެންދާ 

 .ކަމެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލާގައި، ޙާދިސާ ހިނގިފަހުން ދިހަ އަހަރު ވެފައިވުމުން، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް 
ކުރިއަށްގެންދެވޭނޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މައްސަލަ 

 ފައިލްކުރުމަށެވެ. 
 

ރުކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އިންޑިއާއިން ޖާގަ އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަންއިން އިންޑިޔާއަށް ދަތު
ހޯދަންވެގެން އިންޑިއާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގައި ހުންނަ އެޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް 
އިންޑިއާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގެ އިސްފަރާތަކަށް ރިޝްވަރުދީގެން އެކަން ފަށާފައިވާ 

 ،10އި ކޮންމެ މަހަކުވެސް ކަމަށާއި، ސްލޮޓް ކްލިއަރެންސްއާއި ކޮންސަލްޓެންސީގެ ނަމުގަ
ވަރަކަށް ހާސް ޑޮލަރު އެމީހެއްގެ އަތަށް ދޭކަމަށާއި، މިއީ ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫން  20

ކަމަށާއި، މިހާރު އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވީނަމަވެސް މިހާރުވެސް މި 
މި ފައިސާއާ ބެހޭ ފައިސާ ދޭކަމަށާއި، މި ފައިސާ ދެނީ ނަގުދުފައިސާއިން ކަމަށާއި، 

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އިންޑިއާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނާރާކަމަށް 
 ބުނާ މައްސަލަ.
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އެސް.ޓީ.އޯއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ " ޕްރޮޖެކްޓް ކޭސް" ގައި މި ދެމަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުކަމަށް 
)ހަމިލިއަން އަށްސަތޭކަ ހަތާވީސްހާސް ސަތާރަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރުކަން އަންދާޒާ  6,827,017.00

ކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، އަދި ޝަކުވާގައި ބުނާ ސްރީލަންކާގެ ކުންފުނިން 
)ފަސް މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހާސް  5,980,000.01މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

 އެއް ސެންޓް( އެމެރިކާ ޑޮލަރުކަމަށް ވެފައި، މިއީ އެސް.ޓީ.އޯއިން މި މަސައްކަތަށް އަންދާޒާ ޑޮލަރު
ކޮށްފައިވާ އަދަދާއި ގާތް އަދަދަކަށްވާތީއާއި، މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް 

ޝަކުވާގައި މި ، ކަން އެނގޭތީއާއިއިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް 
މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ކޮންސަލްޓަންޓްގެ އެހީގައިކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެކަން 

އެ ކުންފުންޏަށް  ނާޖާއިޒު ، ލިޔުންތަކުން ފާހަގަނުކުރެވޭތީއާއި، އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި
ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި މި  ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް، އެއްވެސް 

މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

 ތެޔޮ ޓޭންކް ބޮޑުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ސްރީލަންކާގެ  ކ.ފުނަދޫ 
ބައެއް  އެމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ކުންފުންޏަކީ އެއްބަސްވެފައިވާ އަގުގައި 

އުޅެނީ އިތުރު  ނޫން ކަމަށާއި، އެސް.ޓީ.އޯގެ އޮފިސަރުންގެ އެހީގައި މިހާރު އެފަރާތުން
އަދި އެފަރާތަކީ  މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕް ބޮޑުކުރުމަށްކަމަށާއި،

އެފަރާތުން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރީ  ށާއި،އެމަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ޤާބިލުބައެއް ނޫން ކަމަ
ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތް ނޫން ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކޮންސަލްޓަންޓްގެ އެހީގައި ކަމަށާއި، އެބިޑް

 އެކަމަށް ޤާބިލް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ދާގެ )ވަނަ މާއް 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

ދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަކީ އުވާލާފައިވާ އިދާރާއަކަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާ ކަމުގައިވާ މެދު ސަރަހައް
ވަކި  ،ވަތީއާއި، މިމައްސަލައިގައި ކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ

ފަރާތަކަށް ނާޖައިޒްފައިދާއެއް ހޯދަދިނުމަށް ނުވަތަ ދަޢުލަތަށް މަންފާވާއޮތްކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް 
މުގެ ނިޔަތުގައި ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މިމައްސަލަ ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢަމަލުކުރު

 ،ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލާ
ޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ދ.ކު

 މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ،އެކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއިން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ ،ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައި ވާކަން

މެދު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އަތޮޅުގެ ކުނިކަހާ 
ވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އެއިދާރާއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއެކު ވެފައި

ހަމަނުވަނީސް އެގްރިމެންޓް އުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުން 
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ގެއްލުންވީ 

ން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަ
 މައްސަލަ.

 

168 

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ކަރަންޓް ކޭބަލައަކީ ގެމަނަފުށީގައި ކުރި 
މަސައްކަތެއްގައި ބޭނުންކުރި ކަރަންޓު ކޭބަލްއިން ބާކިވެފައި އޮތް ކަރަންޓް ކޭބަލްއެއްކަން އެނގޭތީއާއި 

ރަންޓް ކޭބަލް ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރި ލިޔުމެއް އެއްވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ކަ
ކޭބަލަގެ ބޮޑުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ މިސްކިތުގެ  ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނެތުމުންނާއި

މަސައްކަތަށާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކަރަންޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށްކަން އެނގޭތީ އާއި އަދި 
ދިފައިވާނީ ކިހާވަރެއްގެ ،  ކޭބަލަގެ ބައެއް ދިންކަން ބަޔާނަތަކުން އެނގުންނަމަވެސްއަމިއްލަފަރާތަކަށް

ދީފައިވަނީ ކޮންފަރާތަކަށް ކަން އެނގެންތެތުމުން މިމައްސަލައިގައި  ،ކޭބަލައެއްކަމެއް ނޭންގޭތީއާއި
ޤާނޫނު  ،ގައިކޮރޮޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލައި

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

ފޭސް  03ކުން، ގއ.ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ދީފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަ 
ކަރަންޓް ކޭބަލްއެއް، ގެމެނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އޭނާގެ ގާތް ރައްޓެއްސަކަށް 

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

ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤިޤު ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު 
 ފައިލްކުރުމަށެވެ.

 

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެ ފަހުގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓިންގ ގައި ބޮޑެތި ފައިސާއާ 
ބެހޭ ކަންތައްތައް ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށާއި އެސްޓީއޯގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތެއް، 

ށް ގެނައި ބައެއް ޓީވީ ގެއަށް ގެންދިޔަ އެސްޓީއޯގައި މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރު ފުނަދޫއަ
މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން  24ކަމަށާއި އެސް.ޓީ.އޯގެ މައި ބޭސް ގުދަނުގައި ރޯވެ 

 ލިބުނީވެސް އެފަރާތް ހަވާލުވެގެން ހުރި ދުވަސްވަރު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޙިލާފާށް ކަންތައްތަކެއް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމާ 
ހިނގާފައިވާތީ، އެމައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ބެލުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމާމެދު ގޮތެއް 

 ނިންމުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަނައިބު އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ މިމައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ.

އަހަރަށް އިންޑިޔާގެ  50ބިޑު ކުރުމަކާ ނުލައި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 
ހޮސްޕިޓަލަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އިންޑިޔާގެ 
ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުންނަ ކޮންސިއުލޭޓް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އިސްވެރިން 

 .ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޔެކިޔުންތަކުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލި
ފެބުރުވަރީ  11ސައި އަދި ކެއުމަށް  ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ) ،ކޮފީ

ގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓުތަކަށް ނޫންކަމަށްވީނަމަވެސް  6.14( ގެ 2009
ކޮފީ އަދި ކެއުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮން  ،ދާރާއިން ސައިހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އި 

ބިލްތަކުގައި ސައި އަދި  ،މުނާސަބަތު ތަކާ ގުޅިގެން ކޮން ބަޔަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަމާއި
ކޮފީއަށް ޚަރދުކުރަނީ ކޮން މުނާސަބަތުތަކަކާ ގުޅިގެން ކަން އެނގޭނެ ތަފްޞީލްތައް 

އާއި ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ޙާއްސަ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ 
 ،ސައިބުއިމާއި ކެއުމުގެ ކަންކަމަށް ނޫން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތެމުގެ އިތުރަށް

ހުށަހެޅުމެއްނެތި އަގު  .ކުޅުދުއްފުށީ އޮފީހުން، ތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަތަށް އެދޭ އޯޑަރ ފޯމުހދ
ތަނަކުން ބޭނުންވާ ބަޔަކު ގޮވައިގެން  ބެލުމެއްނެތި ކައުންސިލަރުންނާއި، އެމީހުން ބޭނުންވާ

ފައިސާ އޮފިހަށް ބިލް ހުށަހަޅައިގެން ބައެއް ބިލްތަކަށް  ގޮސް ސައިބޮއެ، ކައި ހެދުމަށްފަހު
ބޭނުންކުރުމަށް އޮންނަ ވެހިކަލް  ކަމަށާއި، އޮފީހުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް ދައްކާފައިވާ

އޮފީހުގެ ރަސްމީގަޑީގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލަރުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި
 .ރަސްމީ ބޭނުމަކަށް ވެހިކަލް ނުލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކަމަށާއި، އޮފީހުގެ އެއްވެސް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފައިނުވާތީ ވެހިކަލް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެހިކަލްގައި ދަތުރު ނޯޓުކުރާ ފޮތެއް ގެންގުޅެ
ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަން ދެނެގަނެވެން ، ގައި ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ފަރާތްތަކަކުން ކޮން އިރަކު

ޖިނާޢީ  ،މި މައްސަލައިގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ނެތުމުން
 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެއްކަމަށް ނުފެންނާތީދަޢުވާއެއް ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް އޮތް  މައްސަލަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
މި  ،ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ކޮން  ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ގަނެފައިވަނީ ސީދާ ކޮން މުދަލެއް ކަމެއް
މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފެންނަން  ،ދުވަސްވަރެއްގައިކަމެއް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި

ތީ، މިމައްސަލަ ނެތުމުން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާ 
 ފައިލްކުރުމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ )އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ( ގެ 

.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް މުދާ ގަންނަނީ ްޕަރިއެވްޓ ުކްނުފްނަޏުކްނ ެއމް ، މެނޭޖަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް
 އެހެން ތަންތަނުގެ އެހެން ތަންތަނުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާ އަގު ބެލުމަށްފަހު އެމުދާ ގަތުމަށް 

ފަހުން ކުޑައަގުގައި ކޯޓޭޝަން  އަގަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ހުށަހަޅަން ބުނެގެން އެތަނުން
ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަރާއި އެޕްރައިވެޓް  މިކަން މިގޮތަށް ކުރަނީ، ހޯދައިގެން ކަމަށާއި

 ލަ.އޭނާއަށް ފައިދާވާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަ ކުންފުންޏާ އޮންނަ ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން
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ހއ.އިހަވަންދޫ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިމުގެ ކުލި  ،މި މައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި
އިން ފެށިގެން  2012ނުދައްކާކަމަށާއި ޖޫރިމަނާއަށްވީ ފައިސާ ނުދައްކާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 

މިހާތަނަށް ނުދައްކާހުރި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް  ،އަށްވީ ބިމު ކުލި އެފަރާތުން ދައްކާފައިވާތީއާއި 2015
ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުން 

ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް  ،އެނގޭތީ މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންތައް ނަގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީކުރެވޭނެ ޖާގައެއް 

ރަށުގެ އިރުމަތީކޮޅު  .އިހަވަންދޫ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދޯންޏެއް ބަނުމަށްޓަކައިހއ
ނޑަކަށް  ކުރިން ދީފައިވާ ބިމެއް އެ  އަހަރެއްހާދުވަސް 05ޞަރަޙައްދުން މީގެ ގާތްގަ

ކަމަށާއި، އަދި ކުލި ނުދައްކައިގެން އަރާ  ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުލި ދައްކާފައި ނުވާ 
އަހަރު ނުވަތަ ދޮޅު  02އްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި އޭނާ މީގެ ދަ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާވެސް

 ބިން ދޫކޮށްލިފަހުންވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަހަރު ކުރިން
އޮޑިޓްއޮފީހުގެ ބޭފުޅުން  ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށާއި މީގެ ދެއަހަރު ނުވަތަ ދޮޅު އަހަރު ކުރިން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ކުރުމަށްފަހު މިގޮތަށް ފައިސާ ނުލިބިވާ  ޓްއިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އޯޑި
 ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް  ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާ

އަންގާފައިވާތީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ވެއްދިއިރު އޭނާގެ މައްސަލަ ވައްދާފައިނުވާ 
ށްކަމަށް ބުނެ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ހުށަހެޅުމަ ކަމަށާއި ކޯޓުން އެކި މައްސަލަތައް ވަކިން

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިނުވާ ކަމަށާއި  ފޮނުވާލިނަމަވެސް މިހާތަނަށް
ރައީސާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ދެމީހުނާ އޮންނަ ގާތްގުޅުމުގެ ސަބަބުން މިދެ  ކައުންސިލްގެ

ހުށަނާޅާ ބާއްވާފައިވާ  ސަލަ ކޯޓަށްމަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތުގެ މައް މީހުންގެ
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ނުހިމެނޭ  މި މައްސަލާގައި
ސިވިލް ސާރވިސްގެ މަޤާމަކަށްނުވާގޮތަށް ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ މަޤާމު އުފައްދައިގެން 

އެކަން ބެލުމަށް ތަޙްޤީޤް ޓީމުން ކުރި  ،މިނިސްޓްރީގައި ގެންގުޅޭކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެމީހުން
މި މައްސަލައިގެ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ،މަސައްކަތުން

ށް ޓްރެޜަރީގައި ފެންނަން ނެތް ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަ
 ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ، މިހާހިސާބުން މިމައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގައި، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ނުހިމެނޭ ސިވިލް 
ސާރވިސްގެ މަޤާމަކަށް ނުވާގޮތަށް ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ މަޤާމު 

 ރުން އެމީހުން މިނިސްޓްރީތަކުގައި ގެންގުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އުފައްދައިގެން ވަޒީ
175 

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13އަމަލެއް ހިނގާފާވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ވަނަ އަހަރު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް  2018އދ.ދަނގެތީ ސްކޫލްގެ 
ފޯމާއެކު  ،ދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބިޑު ފޯމު ނަގަން ދިޔުމުންހޯ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ބައެއް މަޢުލޫމާތު މަދުކޮށް 
ން ކަމަށާއި، އަދި ފޯމާއެކު ލިބިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުން، އެފަރާތު

ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔުނީފޯމް / ބޫޓު ފަދަ ތަކެއްޗަށް ދާނެ ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހިމަނާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ފޯމު ބާޠިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އިތުރު ބައެއް 
ފަރާތްތަކަށްވެސް ފޯމާއެކު ދޭ ބައެއް ލިޔުންތައް މަދުން ދީފައިވާކަން އެނގިފައިވާ 

ފަރާތެއްގެ ބީލަން ޞައްޙަ ކަމަށް ނިންމައި އޭގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ  2އަދި  ކަމަށާއި،
ފަރާތަކީ ދެމަފިރިން ކަމަށާއި،  2މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ 

 .އެހެންކަމުން މިކަމުގައި އޮޅުވާލުމެއް އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މި މައްސަލާގައި 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13އަމަލެއް ހިނގާފާވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ތ.ވަންދޫ މަސްޖިދުއްނަޞްރިއާއި މަސްޖިދުލްފަތަޙައާއި ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ މަރާމާތަށް 
 3ލިބުނު ފައިސާއިން އެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ހުށަހެޅި 

ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ 
ކަމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަކީ ކައުންސިލް މެންބަރަކާ ޢާއިލީގޮތުން 
ގުޅުން ހުރި ފަރާތެއް ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެނަމަ އުނިކުރަންޖެހޭ 

 .އިސާ އުނިކޮށްފައިވާ ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފަ
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ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމުން 
އެނގޭ ގޮތުގައި ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ މަތީ މާކްސްއެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ، ދީފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް އެ ފަރާތަކީ ތަޢުލީމީގޮތުން ވަޒީފާއަށް ކަ
ފަރާތެއްކަމާއި، އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތެއްކަން ތަހުޤިޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި، 

ފަރާތަށް ވަޒީފާ  އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އަނެއްފަރާތް އެ މަޤާމަށް ޝަރުތުހަމަވާއިރު އެ
ހަމަޖައްސާފައިނުވަނީ އެ ފަރާތަކީ ލޮލުގެ ފެނުމުގައި އުނިކަމެއް )ބަލަންވާ ދިމާއަށް ނޫން އެހެން 
ދިމާއަކަށް ކަޅިހުރުން( ހުރި ފަރާތަކަށްވާތީކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މި 

ރު މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއި

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން ނުވަތަ ޖުލައި ހިސާބުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  2016
ށ.ބިލެތްފަހީ އޮފީހަށް ޓެކްނީޝަނެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު، 

މަހުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ސެޕްޓެންބަރު  2016އެ ޢިއުލާނު ބާތިލުކޮށް 
ކުރިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ އިޢުލާނުވެސް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި އެ 

 ވަޒީފާއަށް މީހަކު ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ނޑައަޅައިކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ލައެއްކަމަށް ކަ

ހާހިސާބުން މި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މި
 މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ.

ގުދަނެއް ކުއްޔަށް  02މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީއިން 
ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ބިޑްކުރުމުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން 

 . މައްސަލަގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ އާއި މިހާތަނަށް 
ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިނުވާތީހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން، ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދަށް 
)ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދޭއް( ރުފިޔާ  750,782.00ޖުމްލަ 
ވަނަ  5.13ވަނަ އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  2011

ޔާންކުރާ އަތޮޅުތެރެއަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ މާއްދާގައި ބަ
 ދަތުރު ރިޕޯޓް ލިޔެ ހުށހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

180 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގ1ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސްކޫލަކީ ގަވާއިދުން -ތ.ގާދިއްފުށީގައި މިހާރު ޢިމާރާތްކުރަން ފަށާފައި ހުރި ޕްރީ
އިޢުލާނުކޮށްގެން އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް، ފެބްރުއަރީ 

ނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި، އެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުގެ އަތުގައި ފައިސާ ގެ ދެވ2013ަ
ނެތިގެން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ޢިމާރާތް ނިންމަން ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާގެ އެހީއެއް ބޭނުންކަމަށާއި، އެގޮތުން އެމީހުން އެސް.ޓީ.އޯއިން ކްރެޑިޓަށް މުދާ 

އިދާރާގެ ތައްގަނޑުޖެހި ސިޓީއެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ސިޓީ ނެގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފޮނުވުމުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެލިޔުން ދީފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ އިމާރާތް 
 ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު މިހާރު ފަހަނައަޅައި ގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،ތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުން 
-)އެންޓި 2008/13ހިމެނިފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.

ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުން، އެއްފަހަރާ ގަންނަންޖެހޭ  8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެ ތަކެތި ގަންނަވާނީ  25,000.00ތަކެޓިގެ ޖުމުލަ އަގު 
ށްގެން ލިބޭ އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް ވީނަމަވެސް، ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮ

ވިއްސާރަ ކޯޓު  103ޖުމްލަ  ،ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއިން، އެއްތަނަކުން އެއް ދުވަހެއްގައި
ގަނެފައިވާއިރު، މި ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، 

ޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި ކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ރުފި 42,230.00މިކަމަށް 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާއްމު އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފްކަމެއް ކަމަށް  8.01ގަވާއިދުގެ 

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި މިކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު މިއީ ވަކިފަރާތަކަށް 
ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ 

 މައްސަލަ.
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މިމައްސަލައިގައި ބެލިބެލުމުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން ޑިޔުޓީއަށް މަކަރު ހަދާފައިވާކަމަށާއި 
މަށް މިކަން ކުރަނީ ވަކި ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެންކަ

އެކުންފުނީގެ ބިލްތައް އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް
އެކަން ބަލާފައިވާކަމާއި އަދި ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަދި 

ކަރާ ހީލަތުން ޑިޔުޓީ ކުޑަކުރަން ކުރި މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ޑޮކިޔުމެންޓްސް އޮޅުވާލައިގެން މަ
މަސައްކަތުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި އަދި ޝަކުވާގައި 
ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރިކަމަށް ޝަކުވާގައިބުނާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް މިލިއަނުން ފައިސާ ވަދެފައި 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ 
ތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން، އެކުންފުނިން މުދާ އެތެރެކުރުމަށްޓަކައި އެންމެފުރަތަމަ ގަ 

ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް އެކުންފުނީގެ ބޯޓުން  2013ބޯޓުން މުދާ އެތެރެކުރަން ފެށީއްސުރެ 
އަށް ޑިއުޓީ ނުދައްކާ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާކަމަށް އެތަނުގެ  60އެތެރެކުރި މުދަލުގެ %

އެމަސައްކަތާ ހަވާލުވެގެން އެދުވަސްވަރުހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، 
ލައްވައި މިކަންތައް ކުރުވީ އެކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ކަމަށާއި، މިކަންތައް ކުރުވި ގޮތަކީ އޭނާ 

ކޮންމެފަހަރަކު މުދާ ހިފައިގެން ބޯޓު އަންނަ ދުވަހު ނުވަތަ އޭގެ ކުރީ ދުވަހު އެކުންފުނީގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްކޮށްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ މި މައްސަލައި ،ނުވާތީއާއި
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި ، 2008/13މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކޮރަ  ޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

އެކައުންޓުން އޭނާގެ އެކައުންޓަށް އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއާއި ދެމިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 
އެފައިސާއަކީ މުދާ ބާލާ ގަޑީގައި ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ، ދަދެއް ޖަމާކުރަނީ ކަމަށާއިއަ

އެމް.ޕީ.އެލްއާއި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމަށާއި ގެންނަ މުދަލުގެ 
އަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ ކަމަށާއި، އެ އެކަންތައް ކުރުވީ ވަކިބަޔަކު  %40

ތިބޭ ގަޑިތަކެއް ބަލައިގެން އޮރިޖިނަލް ބިލަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ކަމަށާއި، ޑިއުޓީގައި 
މިކަންތައް ހިންގި ދުވަސްވަރު ކަސްޓަމްސްގެ ބައެއް ވެރިންނަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން އެ 
ކުންފުނީގެ ތިލަފުށީ ސައިޓަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ވެރިޔާއަށް 

ސާ ދީގެން އެކަންކަން އޮއްބާލާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަންތައް މިގޮތަށް އެކަން އެނގުމުން ފައި
ކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މުދަލަށް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ސަރުކާރަށް ނުދައްކައި  100ފައިސާގެ ތެރެއިން 
 .ކަމަށް އެނގިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަމަކަރާއި ޙީލަތް ހަދާފައިވާ 

މި މައްސަލާގައި ގުރައިދޫ އަމިއްލަފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކީ ސަރުކާރުން ކ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު 
ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކަށްވާތީއާއި ޢިޢުލާނުނުކޮށް މި ބިން 

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ފޮނުވާ ސިޓީން ބިން ، ރ ސޮއިކޮށްދޫކޮށްފައިވަނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ 
އަކަ ފޫޓު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ   800ގައި އެ ބިމަށް  2010ނޮވެންބަރު  10ދިނުމަށް އެންގުމުންކަމާއި 

، 2008/13ސިޓީތަކެއްގެ ސަބަބުން އުފެދުނު އޮޅުމަކުންކަން އެނގެން އޮތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ ކޮ-)އެންޓި
ނޑައަޅައި  ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ކުރީގެ މެދު އުތުރު  ،އެޅުމަށްޓަކައިކ.ގުރައިދޫ އަމިއް ފަރާތަކަށް ޑައިވިންގ ސެންޓަރެއް 
ވަނަ  2010ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާ އާއި ކ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން 

އަދި އޭގެ ފަހުން  ،އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 2500އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ރާތުގެ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް މިބިން އެފަ  ،އަކަފޫޓް އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި 800އެބިމަށް 

މިބިމުގައި ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް  ،ބަދަލުކޮށްދިނުމަށާއި
 4މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި

އަގުލަބިއްޔަތުން  މެންބަރުންގެ 2މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން 
މިއެއްބަސްވުމަކީ  ،އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި 30ފާސްކޮށްގެން އެބިން 

މިއީ ކ.ގުރައިދޫ  ،ކުރިން ވެފައިއޮތް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކޮށްދީފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އިވާ ކަމަށް ބުނާ މެންބަރަކު ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފަ  2ކައުންސިލްގެ 
 މައްސަލަ.

މިމައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި، 2008/13މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

އް ބޭނުން ކުރުމަށް ގެނައި ތޮފިތަކަށް މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަ
 ޚަރަދުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހުވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

185 

މިމައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގައި 
 ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި، 2008/13މިމައްސަލައިގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް  ކަމަށް ކަ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޖެނެރަލް 
ސްޓާފުންނަށް އިތުރުގަޑި ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާއިރު، އެ ސެކްޝަންގެ 

 ލިބޭކަމަށާއި، ގަޑި 12ނުވަތަ  18ސުޕަވައިޒަރަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް 
ނަމަވެސް، އޭނާއާ އެއްފަންތީގެ މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ސުޕަވައިޒަރުންނަށްވެސް އިތުރު 

 .ގަޑި ނުލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

186 

ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  ،މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި
 ،ނަދޫ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނާ އިޢުލާނު ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަމާއިމަ،ނ  ،ބަހަށް ބަލާއިރު

ކޭބަލް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް  ،މަގުމަތިކޮނެ ،އެ އޮފީހުންދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް ،އެ އިޢުލާނުގައިވަނީ
އެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  ،އެ ގޮތުން ،ހޯދަން ބޭނުންނާކަމަށްކަމާއި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން  ،ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް
ކޮނުމަށް  ،އެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ،ނެތްކަމާއި

)ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ(  7875.00އަދި  ،ރުކަމާއިމީޓަ 315 ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ނ.މަނަދޫއަށް ކުރިން އައްޔަން ކޮށްފައިހުރި ކައުންސިލަރަކު އެމަޤާމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު 
ގައި  2010އެރަށުގައި ކޭބަލް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންވެގެން 

އެ މަސައްކަތް  ،ށާއިވަރަކަށް ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަ 04ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ނޑަކަށް  )ހަތްހާސް( ރުފިޔާ  7,000ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ގާތްގަ

އެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމައި ބިލް ހުށަހެޅިއިރު  ،ނަމަވެސް ،ކަމަށާއި
ން އެ )ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާ ވަރު ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މަނަދޫ އޮފީހު 15,000

ފަރާތަށް އެ ފައިސާ ދީފައިވާކަން ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބީލަން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން، އެ މަސައްކަތް  ،އަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅައިގެން
 ،)ހަސަތޭކަ ސޯޅަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މީޓަރު ނަރުކޮނެ 616.05 ،ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްގައި ،ނިމުމަށްފަހު

)ފަނަރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އެއް ރުފިޔާ ފަންސަވީސް  15,401.25 ،ވާޅުލާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް
މިކަމާއިގުޅޭ އެއްވެސް  ،ނަމަވެސް ،ލާރި( ގެ ބިލެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި

ން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހަށް މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާ ،އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައިނުވާކަމާއި
)ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ(  7875.00 ،އެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ،ބަލާއިރު

)ފަނަރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އެއް ރުފިޔާ  15,401.25 ،ނ.މަނަދޫ އޮފީހުން ދޭން ޖެހޭ އިރު
 ،ބަބު ޔަޤީންކޮށް ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަމަށާއިފަންސަވީސް ލާރި( ރުފިޔާގެ ބިލެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަ

ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު  ،ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާނުކޮށްގެން ،އެ ބިލަކީ ،ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި
ނުވަތަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކަށް  ،ސަރަޙައްދެއް ކޮނެގެން

މިކަމާއިގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް  ،ން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއިއެ ފަރާތްތަކު ،ވެދާނެކަމަށް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެކަމާއިގުޅޭ  ،އެދުވަސްވަރު ކައުންސިލުން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާތީ

 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ  ،ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ނެތީކަމަށްވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނާތީއާއި
-)އެންޓި 2008/13ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަަލ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާޒާތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

އެހާބޮޑު ބިލެއް  ،އެހެންނަމަވެސް ،މިހާރުވެސް ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށާއި
ނުވަތަ އިތުރަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރި އެއްބަސްވުމެްއ  ،ހުށަހަޅާންޖެހުނު ސަބަބެއް

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ފެންނަންނެތް

މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތު ކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި، 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ  ،ލިބިފައިނުވާތީ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްިއން ބްލެކްލިސްޓް 
 .އިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަޚިލާފަށް ކޯޓާ އަޅާފަ ކޮށްފައިވާ ދެކުންފުންޏަކަށް ގަވާއިދާ 
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ނަންބަރު ގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނޫން( ގެ 
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ، އެކުލެވިގެން ނުވާ ޒާތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން 
 މިމައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އެޖެންސީ ހޮވުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ 2015
ހިނގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް 

ވިލަރެސް ކޮމިޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އުސޫލުގައި އޮތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، 
 02ވިލަރެސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ ނުލައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ވަނީ 

ގައި  2014ޑިސެންބަރު  09ރާތާއެކު އެޖެންސީއެއް ހޮވާފައި ކަމަށާއި، އެދެފަ 
އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެފަރާތްތަކާއެކު އެގްރިމެންޓްގައި 

ވަނަ އަހަރަށް ރެކްރޫތް ކުރަންޖެހޭ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު  2015ސޮއިކުރިއިރު 
ނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި ކޮލިފައިވަނީ ފަރާތުގެ ތެރެއިން  06ބީލަން ހުށަހެޅި ، ކަ

ފަރާތުން ކަމުގައި ވިޔަސް އަލުން އިޢުލާން ކުރަން ޖެހޭތީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ   2
އެޖެންސީއެއް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބަލައި ކޮލިފައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިނޫނަސް 

 އިވެލުއޭޝަންގައި އެތައް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

189 

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް  10ޝަކުވާގައި އަލިމަސް އުފާ ކާނިވަލު ޕްލޮޓް ނަންބަރު މި މައްސަލައިގެ 
އިންވެގެންއޮތް ހުސްބިމުގެ ޖާގަ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އަކަފޫޓުގެ އިތުރުން އެތަނާ 2046ދޫކޮށްފައިވާ 

ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ކާނިވާ ސަރަހައްދުން އެފަރާތަށް މާލޭ ސިޓީ  ބޭނުންކުރަމުންދާ
ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ހައްޤު ރ.އަނގޮޅިތީމު އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް 

 ބަދަލުކޮށްފައިވާތީއާއި، 

 2046ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ  10އަލިމަސް އުފާ ކާނިވަލު ޕްލޮޓް ނަންބަރު 
އިންވެގެންއޮތް ހުސްބިމުގެ ޖާގަ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އަކަފޫޓުގެ އިތުރުން އެތަނާ

 190 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބޭނުންކުރަމުންދާ
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އޭގެފަހުން އެ ބިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދީފާއިވާތީ އަދި އޭގެ ފަހުން ސަރުކާރަށް 
ގެ ބިން އަތުލުމަށްފަހު އެ ބިމާއި އަދި  10ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ދައްކަމުން ނުދާތީ ޕްލޮޓް ނަންބަރު 

( ސީދާ އެކުންފުންޏަށް ދިނުމަށް ހައުސިންގ 26އަދި  25ޖެހިގެން އޮތް ބިންވެސް )ޕްލޮޓް ނަންބަރ 
މިނިސްޓްރީން ނިންމައި، އެކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދިފައިވާތީ މިހާރު މި މައްސަލައިގެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

އާއި، އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގެ ނަންބަރ  ޝަކުވާ ބެލޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ
ވަނަ ޕްލޮޓް ކުށްޔަށްދީފައިވާ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ އެހެން މައްސަލައެއްގައި  10

މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ސާބިތު ކުރެވޭވަރަށް  ،ބަލަމުންދާތީ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި، 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ  ،ރީނާ ލިބިފައިނުވާތީހެއްކާއި ޤަ

ވަނަ ނަންބަރު ގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން( ގެ 
ނޑައަޅައި  ވެ.މި މައްސަލަ ނިންމީއެ ،ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ޒާތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އައްޑޫސިޓީގައި ޖީ.އައި.އެސް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
ފަރާތަކުން  3ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހެޅި 
ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވީނަމަވެސް، އެފަރާތާއެކު ފަރާތް

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
ގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމު އިދާރާއިންނާއި އަދި
ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  02ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  10އެއްބަސްވުމުގެ 

އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމައި 
ންޝަންގެ ފައިސާއަށްވާ އަގުގެ ޙަވާލުކުރުމުން، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޓެ

އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގައި  %5

އިންފޮމޭޝަން  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން، އައްޑޫގެ ޖިއޮގްރަފިކް 
ޕްރައިވެޓް ، ޖޫން ގައި 27ސިސްޓަމް )ޖީ.އައި.އެސް( ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި 

ބަސްވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައާއި، އެމަސައްކަތުގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ވެފައިވާ އެއް
ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސުވާލު އުފެދޭ އެތައްކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް  ފައިސާ ދިނުމަށް 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް، އެ 
އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ނިންމައި ޙަވާލުކުރިކަމުގެ  ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ "އައްޑޫ ޖިއޮގްރަފިކް

ލިޔުން" އަށް ބަލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ ސިސްޓަމް 
ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރޭނިންގ ދިންކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން 

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ އެނގޭތީ، މިމައްސަލައިގައި 
-)އެންޓި  2008/13މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މަްއސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކުށެއް  އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ 
ރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ އާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ޝަކުވާގައި ބުނާ މިންވަ

ރުއްގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް މިކޮމިޝަނާ ހަމައަށް އައިސްފައި ނުވާތީ، 
 މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

ނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެރަށު ކުނިގޮ ކުރީގެ ކައުންސިލަރ ރަށުގެ ހދ.ވައިކަރަދޫ
 ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ޙަވާލުކުރިއިރު، ގޮނޑު ހެދި ބިމުގައި ހުރި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ 

ނޑާފައިވާ  ރުއްގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރުއްގަސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ދިނުމެއްނެތި ކަ
ނޑި ރުއްގަސް  ފަހުކޮޅު އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ  ވަނަ 2011ކަމަށާއި، އަދި ކެ

ނޑުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ، ދީފައިވާކަމަށާއި ހދ.ވައިކަރަދޫ އަމިއްލަފަރާތަކަށް  ކުނިގޮ
ދިން ފައިސާއާއި އެރަށު ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން  ވަނަ އަހަރު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން  2010

ނޑު ހަދައި ނެގި ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ކީހުރި ނިމުނުއިރު ބާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި، ކުނިގޮ
ވައިކަރަދޫ  ޓަނު ކޮންކްރީޓް ހިލަ އެ މަސައްކަތްކުރި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ވަނީ 6

 މައްސަލަ. ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް އަގަކާ ނުލާ ދީފައިކަމަށް ބުނާ

192 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ، މި މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
 ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

 .ގުޅީފަޅަށް ދެމިލިއަން ރުފިޔާގެ ގަސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަތްކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
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ތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ މެޖިސްޓްރޭޓް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަން
ގދ.ރަތަފަންދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު، އެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ 
މުސާރަ ނެގުމަށް އެކިފަހަރު ގޮސްފައިވަނީ އެކި މުވައްޒަފުންކަމާއި، މުސާރަ ނެގުމަށް އިދާރީ 

އި ޝަކުވާގައި ބުނާ މެޖިސްޓްޜޭޓް ބައިވެރިވެފައިނުވާކަން މި މައްސަލައާ މުވައްޒަފަކު ދިޔަ ދަތުރެއްގަ
ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން 

ގުޅިގެން، އޮތުމުންނާއި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ނަގަންކުރި ދަތުރުތަކާ 
ބައެއް މަސްމަހު އިސްވެ ދެންނެވުނު މެޖިސްޓްރޭޓަށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ގިނައިން ކޮއްތު ފައިސާ 
ދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، ބައެއް މަސްމަހު ކޮއްތު ފައިސާއާއި ދަތުރު 

ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެލަވަންސް ދީފައިވަނީ އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުންކަން 
ވަނަ އަހަރުގެ  2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2006ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތަތީއާއި، އެގޮތުން 

)ތިން ހާސް ފަސްސަތޭކަ  3,580.00ނިޔަލަށް ކޮއްތު ފައިސާއާއި ދަތުރު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 
ދޭންޖެހުނުނަމަވެސް، އެ މުއްތަދުގައި ކޮއްތު ފައިސާއާއި ދަތުރު އެލަވަންސްގެ އަށްޑިހަ( ރުފިޔާ 
 އަށްޑިހަ ހަތް ރުފިޔާ ފަންސާސް )ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ 2,587.50ދީފައިވަނީ ގޮތުގައި އެފަރާތަށް 

ވާ ލާރި( ރުފިޔާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުން، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައި 
 992.50މުއްދަތުގައި އެ މެޖިސްޓްރޭޓަށް އެލަވަންސް ދީފައިވަނީ އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ޢަދަދަށް ވުރެ 

)ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ރުފިޔާ މަދުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 
ރާތުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަ ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުންނާއި

ދަޢުވާއެއްކޮށް ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު 
 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25)އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  13/2008ނަންބަރު 

ގދ.ރަތަފަންދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ  ،ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  8މަޤާމުގައި ހޭދަކުރި 

ގދ.ތިނަދޫއަށް ދަނީ އޭނާކަމަށާއި، އަދި ބައެއް މަސްމަހު  ނެގުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަހަކު 
އިދާރީ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނަގަންދާއިރުވެސް އޭނާ ދަތުރުގައި ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، 
އެގޮތުން ކޮންމެ ދަތުރެއް ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ރަތަފަންދޫއަށް އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން 

އި ކޮއްތުފައިސާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އޭނާ އާދެވުނުނަމަވެސް ދަތުރުގެ އެލަވަންސްއާ
ނަގަމުންދަނީ މުޅި ދުވަހަށް ވާވަރަށްކަމަށާއި، އެކަމަކީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

 ނެގުމަށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ނޑައަޅައި، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވި ގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަ
 މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

ާމަރްނޫދ ަމަދުރާސެގ ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ެސިކުއިރީޓ ަބަލަހްއަޓިއދޭެނ ަފާރެތްއ ޯހުދަމްށ ެއ ަމަދުރާސިއްނ ުކިރ 
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް 

ނޑައަޅާފައި މާރކްސްދީފައި ވާތީއާއި، އެ މިންގަނޑުގައި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަ ށް މާރކްސް ދިނުމަށް ކަ
ވަނީ "އެފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން" ކަމަށް 

އެސްޓިމޭޓަށް މަސައްކަތް ނަގައިގެން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެބަޔަށް މާރކްސްދިންއިރު
ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާރކްސްދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ 
މަސައްކަތް އެސްޓިމޭޓަށް ނަގައިގެން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 

ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުން އެންމެ މަތިން މާރކްސްލިބުނު ލާނާ ގުޅިގެން އިޢުއެ 
ވަނަ މާއްދާއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށާއި  2.15ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ 

އިކޮށްފައިނުވާކަން އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ އެފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮ
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭއިރު، 
އެފަރާތުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިޑާ 

ތު ޝީޓްގައި ނެތް މަޢުލޫމާތެއް އެގްރީމެންޓްގައި ހިމަނާފައިވާތީ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިންއިރު މަޢުލޫމާ
 އެކަމާ ގުޅިގެންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 

ހއ.މާރަންދޫ މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާތީ އެ މަސައްކަތް 
ނޑާ އެއްގޮތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން ކުރި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެ ން އެކުލަވާލާފައިވާ މިންގަ

ޅޭ ބިޑް ހއ.މާރަންދޫ މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނާގު
ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް އެބިޑްގެ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރަން ދިޔައިރު ބިޑާ ބެހޭގޮތުން 
މަޢުލޫމާތުދިންއިރު އަދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ނެތް މަޢުލޫމާތު އެގްރީމެންޓްގައި 

އިވަލުއޭޓްކުރުމުގައި އިވެލުއޭޝަން ހިމަނާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ސޮއިނުކުރާކަމަށާއި، މިބިޑް 
ންދޫ މެޓީއިން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގަވާއިދެއް ހަދައި އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މާރަކޮ

މަދަރުސާއިން އަލުން އިއުލާންކޮށް މިބިޑް ކޮމެޓީއަށް ނަގާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރެއްގެ 
ވަރަށް ގާތް މީހަކަށް އެމަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

ރިން އެމީހާ ހުށަހެޅި ޑޮކިއުމެންޓްތަކަށް މާރކްސް ނުދީ މިފަހަރު އެޑޮކިއުމެންޓް ތަކަށް ކު
މާރކްސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިން މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓް ހަދަން އުޅުނު ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ބަދަލުގެނެސް ބިޑް އިވަލުއޭޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން މާރކްސްދިނުމުން އެންމެ މަތިން މާރކްސްލިބުނު 
ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފަރާތަށް ބިޑް ކާމިޔާބުވެފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ 

ޔާންކޮށް މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށްބަލައި ސަރަހައްދު ކުނިކަހާކަމަށް ބަ 
ކުރީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މާރކްސްދީފައިނުވިނަމަވެސް، ފަހުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
މާރކްސްދީފައިވާތީކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ލިޔުމަށް ލިބިފައިވާ 

އެންމެ މަތިން މާރކްސްލިބެނީ އެފަރާތަށްކަން ތަޙުޤީޤު ޓީމުން ހެދި ކުރުމުންވެސް މާރކްސް އުނި 

ެދަވަނ ިއުޢާލާނ ުގިޅެގްނ ެއ ިލުޔަމްށ ަބަލިއ ާމރްކްސީދަފިއަވީނ ، އިވެލުއޭޝަނުން އެނގޭތީއާއި

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާރކްސްދިނުމާމެދު ޚިޔާލު  ިއެވުލޭއަޝން 
ރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ފާތުވުންތަކެއް ހުރުމުން، އެދުވަސްވަރު މިނިސްޓްތަ

ނޑައަޅާފައި ހުރި ކޯޑިނޭޓަރއާ މަޝްވަރާކުރުމުން ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތުން ކޮށްފައިވަނީ ، ކަ
މަށް ބަލައިގެން ތަޖުރިބާގެ އެސްޓިމޭޓަށް ނަގައިގެން އެތައްބަޔެއް މެނޭޖްކުރަމުން ކަމަށްވާތީ އެ ލިޔު

 03ބަޔަށް މާކްސްދެވޭނެކަމަށް ލަފާދީފައިވާތީކަން އެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 
 މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައި ނެތުމުން  ، މެމްބަރުންގެ ބަހުންވެސް އެނގޭތީއާއި
 25)އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  13/2008މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
ނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަ

މި މައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް 
ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި 

ޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި -)އެންޓި 2008/13ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތުގެ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ފަދަ ތަނެއްގައި މީހަކު، ނުވަތަ ދަޢުލަ 
އިއްޒަތްތެރިން ހުންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެ، ހުއްދަ ހޯދަންވާނެކަމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓާއި، އެ ދާއިރާގެ އެހެން ، ވީނަމަވެސް

196 



 

158 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މެދުގައި ތަފާތު މައްސަލަތަކެއް އުފެދިފައިވާތީ އެ މައްސަލަތައް 
ހައްލުކުރުމަށް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެ ސިޓީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާއި ނުލައި ޓޫރިސްޓް 

)ތިރީސްތިން ހާސް ތޭރަ( ރުފިޔާ  33,013.00ށް ހޮޓަލެއްގައި ތިބުމަ
 ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި 
ތަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް މަސައްކަތްތަކުން ވީއްލުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް އެންމެ ފުރަ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރގައި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ 
އޭގެ ފަހުން  ،ފަރާތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް 1350އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯމް ހުށަހަޅާ 

ވާ ސަރކިއުލަރގައި އެ ޕްރޮގުރާމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ނެރެފައި 
މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ކުރިޔަށް  16އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ 

ފަރާތަށްކަމަށް  1350ގެންދެވޭ ޕްރޮގުރާމަކަށްވާތީ ލިބިފައިވާ ފައިސާއަށް ބަލާއިރު ފުރުސަތު ދެވެންއޮތީ 
ޕްލިކޭޝަން ހަމަވުމުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުން އެ 1350އެޕްރޮގުރާމަށް ، ވުމުން

 ހުއްޓާލާނެކަން ބަޔާންކޮށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، 

ޕްރޮގުރާމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 
ފޯމް  1350އިސާއަށް ބަލައި ފޯމް ބަލައި ގަނެވޭނީ ލިބިފައިވާ ފަ ،އިން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރގައި

ހަމަވަންދެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވަނީ އެ ޕްރޮގުރާމް ފެށިއިރު އެ އަދަދަށް ފޯމް ލިބިދާނެކަމަށް 
މިނިސްޓްރީއަށް އަންދާޒާކުރެވިފައި ނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެވެން އޮތުމުންނާއި އެ ސަރކިއުލަރގައި ފޯމް 

ސަރވިސްގެ  އިނާޔަތްތަކާއި އެކު ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ސިވިލް 
ގެ ނިޔަލަށް  2011އެޕްރީލް  31އިން  2011އެޕްރީލް  20މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އެދި  

ކުރި އިޢުލާނުގައި  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރީ އޮފްހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓް
ފުރުޞަތު  ބުނެފައިވާކަމަށާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ

މުއްދަތުގައި ވަކި  ދެއްވާނެކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން  ކަމަށާއި، ހިސާބަކުން އެ ދޮރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

 ހަމަވެފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އިޢުލާނުގައި ވަކި އަދަދެއް  މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ އަދަދު 
ނޑައެޅިގެން ބުނެފައި ނުވާއިރު މި މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  ކަ

ޖެހޭނެކަމަށް ފެންނާތީ، މިއީ ވަކި ބަޔަކަށް ލިބިދޭން އިނާޔަތްތަކާއިއެކު ވަކިވުމުގެ ފުރުޞަތު
 މަޤުޞަދުތަކެއް ޙާޞިލްކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް  އެމީހުން ބޭނުންވާ

ވެދާނެކަމަށް  ބެލެވޭކަމަށާއި މި ކަމުގައި ވަކި ބައެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރިކަމަށް
 ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
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ފޯމް ހަމަވަންދެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް  1350ދާނީ ބަލައިގަންނަމުން 
 ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންނާއި، 

މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުން ވީއްލުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ 
 އެމީހުންގެ މަޤުސަދުތައް ޙާޞިލްކޮށްދިނުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގުރާމެއް ކަމަށާއި ވަކި ބަޔަކަށް

އެ ޕްރޮގުރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ވަކި ބައެއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ނާޖާއިޒް ގޮތެއްގައި 
އްޒަފުންނަށް ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ޕްރޮގުރާމަކީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވަ

އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގުރާމެއްކަން އެނގެންއޮތްއިރު ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް 
ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު އެ ޕްރޮގުރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބަޔަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި 

 އެމީހުންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި
-)އެންޓި  2008/13ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެކި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.

މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް މި 
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13އެކުލެވިގެންނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވާގޮތުގައި،  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިދޭތެރެއަކުން ނެރުނު ސަރކިއުލަރއެއްގައި 
ވިޔަފާރިތަކެއް ކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ހުރިހާ 

މުވައްޒަފުންނަށާއި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް   ކަމަށާއި، އަދި ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ދުވަހުންފެށިގެން މުސާރަ ދޭނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންކަމަށް  ސަރކިއުލަރ ނެރުނު 

 ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހުޅުލޭ އައިލޭންޑް ހޮޓަލުން ޢަމަލުކުރާގޮތަކީ، ދިވެހި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ދިނުމަށްޓަކައި  ށްފަހު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ރުފިޔާއިން މުސާރަޝީޓް ހެދުމަ

އެއަށްފަހު އެސް.ބީ.އައި ގައި ހުޅުވާފައި  ހޮޓަލުގެ އެކައުންޓުން ޑޮލަރު ގަންނަނީ ކަމަށާއި،
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އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރަނީ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ޑޮލަރު  ހުންނަ އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ
އަންނައިރު އެކަން ހަމަޖައްސަނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭނގޭ ތަފާތެއް  ލާރީގެ 10ގަތުމުން 

ކަމަށާއި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން ރެމިޓެންސް 
ނޑައަޅާފައިވާ  ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ކަ

 މައްސަލަ.ބުނާ  މިންވަރު މުސާރައަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި 
ސައުންޑިންގ ނެގޭގޮތަށް ހުންނަ ތާނގީތަކަށް ޑީސަލް ޑެލިވަރ ކުރާއިރު ޑެލިވަރކުރި އަދަދު 

ނޑައެޅުމުގައާއި ފައިސާ ދައްކާއިރު އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަނީ ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތުގެ  ކަ
ބާޖްގެ މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ގެ އަދަދަށްކަން، ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

އެގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް
އް ކެލިބްރޭޓް ކުރަންޖެހުނަސް ފެނަކަ އަހަރަކުން ޓޭންކްތަ 05ސްޓޭންޑަޑަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި ހުރި ސައުންޑިންގ ނެގޭ ގޮތަށް ޓޭންކްތައް ކެލިބްރޭޓްކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް 
ކުރިންކަމަށްވުމުން ޓޭންކްތަކުގެ ސައުންޑިންގއަށް ބަރޯސާވެ ޑެލިވަރީ ނިންމަން ޑީސަލް ޑެލިވަރކުރާ 

 އެނގެންއޮތުމުންނާއި، ފަރާތްތަކުން އިޢުތިރާޟްކުރާކަން 
މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއްކަމަށްވެފައި މައްސަލަ ކުރިޔަށް 
ގެންދަން ބޭނުންވާ ކިތާބީ ހެކި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާތީއާއި މިމައްސަލާގައި ސުވާލުކުރެވުނު 

 ގެންދަން ބޭނުން ހިފިދާނެ ފަދަ މައުލޫމާތެއް ތަޙްޤީޤަށް ފަރާތްތަކުގެ ބަހުންވެސް މިމައްސަލަ ކުރިޔަށް 
 ލިބިފައި ނެތުމުންނާއި، 

 

 ، ގަތުމުގައިފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެކި ބްރާންޗްތަކަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް
ސައުންޑިންގ ނެގޭގޮތަށް ހުންނަ ތާނގީތަކުގެ ސައުންޑިންގ އަށް ނުބަލައި ޑީސަލް 
ވިއްކާފަރާތުގެ މީޓަރަށް ބަލައިގެން ފައިސާދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި މިކަމަކީ ވަކި 
ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއްކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގައި ސައުންޑިންގ ނެގޭގޮތަށް 
ނޑައެޅުމުގައާއި  ފައިސާ ދައްކާއިރު ހުރި ޓޭންކްތަކަށް ޑީސަލް ޑެލިވަރ ކުރާއިރު ޑެލިވަރކުރި އަދަދު ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތުގެ ބާޖްގެ މީޓަރުގެ ރީޑިންގ އަށް  ފައިސާ ދައްކާ އަދަދު ކަ
ބަލަނީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން ތަޙްޤީޤަށް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކ.ހުރާ ސްކޫލުގެ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު، އެ މަޤާމުގެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތީން މާކްސް ލިބުނު 

ން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ފަރާތަށް ދީފައިވާތީ، މިކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭ
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުބެލެވެތީ

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

ކ.ހުރާ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަގާމް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނާ 
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އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ކުޅުދުއްފުށީ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
އަށް ދީފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ  2016އިން ޖޫން  2016ސައިޓް އޮފީހުގެ މެނޭޖަރ އަށް ޖެނުއަރީ 

ފައިސާއަށް ބަލާއިރު، އެދުވަސްވަރު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ސްޓޯމް ވޯޓަރ އިންފިލްޓްރޭޝަން ގެލެރީއެއް 
ން ކޮށްފައިވާތީއާއި، ހަމައެކަނި އެޕްރޫވް ކުރެވުނު އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އާރ.ޑީސީއި

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދީފައިވާތީ، މިކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން ކޮށްފައިވާ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވެތީ

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ( ގެ ކުޅުދުއްފުށީ 
ވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާ ތަނަކަށް ނުވާތީ އިތުރުގަޑީގައި ސައިޓް އޮފީހަކީ މިވަގުތު އެއް

މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެނޭޖަރ އެއްވެސް 
މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހެނދުނު މަސައްކަތް ފެށޭ ގަޑީގައި ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިނަށް 

ނޑު  ޓަރކުރާ ކަމަށާއި، އަދި ކޮންމެ ގައި އައުޓުވުމަށް އެން 10އެންޓަރވުމަށްފަހު ރޭގަ
 މަހަކު އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި އެތައްހާހެއްގެ ރުފިޔާ ނަގަމުންދާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
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( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ ) 25
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ، މި މައްސަލާގައި، ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
 މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  

ގައި ޕްރޮމޯޝަންތައް ލިބުނު  2015މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ޖޫން 
ރަކަށް އަހަރު ވަޒީފާގައި ވަ 12ނުވަތަ  10ފަރާތްތައް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު އެތަނުގައި 

އަހަރު ނުވާ  02އުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ނުލިބި ވަޒީފާއަށް ވަންތާ 
ފަރާތްތަކަށާއި އަދި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ކުރިން ދެވޭ ފިޒިކަލް ޓެސްޓުންވެސް 

.ޕީ ގެ ފާސްނުވާ އެތައް ފަރާތަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ސީ
 މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

202 

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 
ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި  2008/13ލިބިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ދާނަމަ، އެކަމާ މީގެ އިތުރުން، ބިން ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެ ބިން ބޭނުންކުރަމުން 
ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އަންގަން 

 ނިންމުނެވެ.

ސ.ފޭދޫ ގެ ކެފޭއެއް ހިންގަން ބިން ދީފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބިން ބޭނުންކޮށްގެން 
 ،އަދި އިތުރަށް ބޭނުންކުރާ ބިމުން ކުލި ނަގަމުންނުދާ ކަމަށާއި ،އެކެފޭ ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި

 ،މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި
އައްޑޫސިޓީގެ ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 މާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަ
203 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ހިންގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 2016ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި 
އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަމަށް  ވަނަ
ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ .ޓީ.އެސް އޯއިން ފޮނުވި އައު ދަގަނޑުހޮޅިތައް ގއ.ކަ
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25( ގެ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެ ހޮޅިތަކުގެ ބަދަލުގައި ބައު ހޮޅި ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަމަށް  ،ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް ބަހައި
އެތަން ހަދާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސްގެ ބައްޕަާއ  ,ކަމަށާއިބޭނުންކޮށްފައިވާ 

 ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު ހިންގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު 

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

ރަސީދުން ބަލައިގަތް  07.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް، ވަނަ އަހަރު ގދ 2015މީގެއިތުރުން، 
)އެކާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ، ވީނުވީ ނުއެނގި ގެއްލިފައިވާތީ، މިކަމުގައި  21,500.00

އިހުމާލުވި ފަރާތުގެ އަތުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްފަހު، މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ގދ.ފިޔޯރީ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.   

ރަސީދަކުން  7ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި،  2015ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް  21,500.00މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ 

އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާއިރު، ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް 
 ލަ.ކަމަށް ބުނާ މައްސަ ލިޔުމަކުން އެފައިސާއަށް ވީގޮތެއް އެނގެންނެތް
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މި މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއަކީ އެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރައަށް ލިބިފައިވާ 
މި މިޝަކުވާގައިވާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑް އޮފީހަށް ފޮނުވައި ، ޝަކުވާއަކަށްވާތީ

 މިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. 

އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި އޮންނަ ޖިޕް އެސް.ޓީ.އޯ އައްޑޫސިޓީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ވެރިން ދުއްވަން 
ގަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ވެހިކަލް ޑްރައިވަރ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ދުއްވާ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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ޝަކުވާގައި  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިމައްސަލައިގެ
ން ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ބުނާފަދައި

ހޯދާފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، މިމައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ކިތާބީ ހެއްކާއި، 
ޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ވަނަ އަހަރު ގއ.އަތޮ 2015ޝަފަހީ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު، 

 332,911.00 ،ވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްވަނަ ބާބުގައި 8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
)ތިންލައްކަ ތިރީސް ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ އެގާރަ( ރުފިޔާ ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 
ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ތަކެތި ގަނެ ގަވާއިދުން ސްޓޮކް އަދި އިންވެންޓްރީ ޝީޓަށް 

ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަނަ އަހަރު ޚަރަދު  2015ވައްދާފައި ނުވާކަމަށާއި، އެމަރުކަޒުން 
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ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެސްކޫލުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 
ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙުޤީޤަށް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ ބާބުގެ " ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒާމު ހިންގުން" ގެ  8މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
އެއްވަނަ ނަންބަރުގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ 

 އްސަލަ.ބެލުންތަކާއި ބެހޭ ފޯމް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މަ

މި މައްސަލަ ، މި މައްސަލައަކީ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ
 މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް މާލީ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ޓެނިސް ކޯޓާއި ވެސްޓް 
 .ބުނާ މައްސަލަ ޕާކް ހިންގުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރި ކަމަށް
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ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓޗަރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން 2016ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކަށް 
އަހަރު ދުވަހުގެ  1ގެނެސްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު 

އެންގުމަކާނުލައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިއޮތްނަމަވެސް، އެކުންފުންޏަށް 
އިން އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން -އެޑިއުކޭޝަނުން ވޯކް

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގައި ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް  16ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ އުޞޫލުގެ 
ށް ކިއުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަޖައްސާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންކަމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއުއަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި، ސީދާގޮތުން ސްކޫލް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް 
ނޑައެޅުމަށްފަހު  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމެޓީން ވޯކިން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއެއް ކަ

ކުރުން ރަނގަޅުކަމަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ އިންޓަރވިއު 
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ،ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކޮށްފައިވާތީއާއި

ވާރކިންގ އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެ ކޮމެޓީގެ އެހެން ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކުރިކަމަށް 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، 

ގޮތުން  ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލ2016ީ
ކަމަށާއި،  ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް  2ކުރުމަށް އެއްބަސް ވެވިފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް 

މާލޭގައި ވޯކިންގ  ފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިންއެއެއްބަސްވުމާ ޚިލާ
ކުރަމުންދަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް  އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމާއި މީހުން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް

 .ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު
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އެޖެންސީތަކުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްފަދަ ޙުއްދަތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އޮފީސްތަކުން 
ނެގުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޒިންމާވާންޖެހޭތީ، އެއްވެސް 

ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަކުން  އޭޖެންސީއަކަށް އެފަދަ ފުރުސަތެއް ނުދިނުމަށް 
 ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި، 

ވަނަ ކުންފުނީގެ އެފްލިއޭޓެޑް 2މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން
އޭޖެންސީތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޑިމާންޑް ލެޓަރއާއި ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ބާޡިލްކޮށްފައިވާކަން 
ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، އޭގެފަހުން އައު ޑިމާންޑް ލެޓަރއާއި ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އެކުންފުންޏަށް 

 ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ދެމެދު  2ޝަކުވާގައިބުނާ 

ށްފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޡިލުކޮ
ނުކުރުމުންކަން ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިމައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީއާއި 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިނުވާކަން ، ލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13މި ަމއްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
އް ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށ1ެވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ޓަރޝަރީ ފެންވަރުގެ  ،ލަކޮށް ނަޒަރުކުރާއިރުމިމައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ގޮތައް ޖުމް
އެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ތަރައްޤީކުރުން އިންޑިއާގެ  ،ޚިދުމަތް ދޭ ހޮސްޕިޓަލްއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި

އޮފް ހެލްތް އެންޑް  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ
ފުންޏަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެކުން ފެމިލީ އާއި އިންޑިޔާގެ ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު  ވެވުނު

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ ދައްކާފައިވާއިރު،  )އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް( 150,000.00
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ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކަށް  ،ހޮސްޕިޓަލަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ
ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރާ ޚަރަދު  ،ރާ ޚަރަދުތަކަށް ނިމުމެއް ގެނެސްބޭސްފަރުވާއަށް ކު

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން  ،ކުޑަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން
މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތިކަން އެންގެން އޮތް   ،އޮންނާތީއާއި
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަން  ،މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު ،ނަމަވެސް

-)އެންޓި 2008/13 މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރަށް ކާފީ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މަްއސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ
އިންޑިއާގެ އެ ހޮސްޕިޓަލާއި އަދި މި މައްސަލާގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހިންގާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއާ ދެމެދުވެފައިވާ އެމް.ޑީ.އޭގެ ދަށުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް 
)ސަތޭހަ ފަންސާސް ހާސް(  150,000.00ދައްކާފައިވާ  ޓްރާންސިޝަން މެނޭޖްމަންޓް ފީކަމުގައިވާ 

ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ގޮތެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަބުރާ ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސް 
 ނިންމުމަށް އެމިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ޚަރަދުކުރުމަގައި  އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުގައި އާއި
 ކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އާއި އެއްބަސްވުން ތަންފީޒް

ވަނަ  2012އަދި  2011ސީ.ސީގެ ނ.މަނަދޫ ސައިޓަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލަ ގަތުމަށް އެމް.ޓީ.
އަހަރުގައި ތަފާތު ގިނަ ޕީ.އޯތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް ރެއިޒްކޮށް ބޮޑު ހިލަ ހޯދާފައިވާކަން 
މިމައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ނ.މަނަދޫ ސައިޓަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު 
ހިލަ ގަނެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނީގެ އަތުން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 
އެގޮތުން އިތުރު އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ އަތުން ހިލަ ގަނެފައިވާކަން މިމަސައްކަތާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ދެ ފަރާތަށްވުރެ ކުޑަ ބެލިބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، އެ ދެ ކުންފުނިންވެސް ހިލަ ގަނެފައިވަނީ އެ
އަގެއްގައި ހިލަ ވިއްކުމަށް އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި 

MTCC ްގެ ގެ ސައިޓަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ ގަތުމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓ 
އިސްވެރިއަކަށް ފައިދާއެއް ލިބޭގޮތަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން އެތަކެތި ގަތުމަށް 

 މައްސަލަ. ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ
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މިމައްސަލައިގައި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުން އެނގޭކަމާއި، މިމަސައްކަތާގުޅިގެން އެންމެ 
ށް އެހެންފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ، އެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮ

ދުވަސްވަރަކީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިން ގިނަ އަދަދަކަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ހިލަ 
ސަޕްލައި ކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރަކަށްވެފައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތަށް ހިލަ އެފަރާތަށް 

، ހިލަ ގަތުމުގައި ބަލާ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ހިލަ ބޭނުނުންވާ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްނުދެވިދާނެތީއާއި
އެ ބޭނުނުންވާ ސައިޓަށް ހިލަ ލިބުންކަމަށާއި، ބޭނުންވާ މުއްދަތަށް ހިލަ ނުލިބިއްޖެނަމަ އެކަމުން 

މާއި، ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވާކަމަށާއި، ހިލަ ގަތުމުގައި ކޮމްޕަރޭޓިވް އަގެއްގައި ހިލަ ލިބު
ޕޭމަންޓް ޓާމްސްއަކީވެސް ބަލާކަންތައްތައްކަމަށް މިމައްސަލައާގުޅިގެން ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން 
ބުނެފައިވާކަމާއި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނ.މަނަދޫ ސައިޓަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލަ ގަތުމަށް އެންމެ ކުޑަ 

 އާ ސަޕްލަޔަރުން ތައާރަފްކޮށް އެންމެ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރީ 2އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޙަވާލުނުކޮށް އެހެން 
ސަޕްލަޔަރަކަށް ކުންފުނި ބަރޯސާވެފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްކަމަށްވެސް މި މައްސަލައާ 
ގުޅިގެން ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުގައިއާއި، އޭރު ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް އެކުންފުނީގެ އޮޑިޓް 

 ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، މި މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ
ދުވަސްވަރު،  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއެއް 
ރޑް ޕްރޮސީޖަރއެއް ހެދިފައި ނެތްތުމުންނާއި، ހަމައެކަނި އޮތީ ޕްރޮކިއުމަންޓް   އަދި ސްޓެންޑާ
ގައިޑްލައިންއެއްކަމުން، އެ ގައިޑްލަނުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަމަށް ހުއްދަ ދޭއިރު ޢަމަލުކުރާނެ 

ފަރާތުން ބޮޑު ހިލަ ހޯދުމުގެ ޕާރޗޭސް އޯޑަރު  2ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު، މަތީގައި ދެންނެވުނު 
ސީ.އީ.އޯ އާއި ސީ.އޯ.އޯ ކަމުގައިވާތީ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އެއިރު އެކުންފުނީގެ 

އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ކުންފުންޏަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް ނޫންކަން ނިންމޭނެ ހެއްކެއް ނެތަތީ، 
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރަށް ކާފީ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ، މި 
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ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި 1މާއްދާގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ 
-)އެންޓި  2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

ވަކި  ބޭސް މިހާރު ގެންނަނީ 80ގެންނަ ބޭހުގެ % ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނަށް  ސްޓޭޓް
ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، އަދި މިހާރަކަށްއައިސް މާލެއިން ގަންނަ ބޭސްތަކަށް އޯޑަރދެނީވެސް 

ގުދަނުގައި  ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯގެ އެފަރާތަށް
ކަމަށާއި، މިގޮތުން  ހަމަވެފައި އެބަހުރި ވަރަކަށް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބޭސް މުއްދަތު  15

އަދިވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ  އޯޑަރ ދިންފަހުން ދޮޅުމަސްވެފައިވާ ބޭސްވެސް 
 މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މިމައްަސލައިގައިޝާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއް

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

ނޑައަޅައި  އްސަލަ ނިންމީއެވެ.މި މަ ،ކަ

އެއްވެސް  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އައި.ޓީ ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ 
އުޅޭކަމަށާއި، އެގޮތުން  ބަހެއް ނެތި ބޭންކަށް އަގުބޮޑު އައި.ޓީ ޕެކޭޖެއް ގަންނަން

 އެފަރާތާ  ބައެއްގެ އަތުން އާރް.އެފް.ޕީ ހޯދައި، އިޢުލާންނުކޮށް ބޭންކުގެ ސީ.އީ.އޯގެ ގާތް
މިލިއަން  150ބައްދަލުކުރުމަށް ސިންގަޕޫރަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، މިޑީލްގެ އަގު 

ދެކޮޅު ހަދާއިރުވެސް  ރުފިޔާއަށް އަރާތީ އެކަމާ މެނޭޖްމަންޓާއި އައި.ޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ސީ.އީ.އޯ އެކަން ކުރަން ބޭނުންވަނީ ކަމިޝަނެއް ލިބޭތީ

213 

 ،އި ބުނާ ފަރާތް، ޕީޑިއެޓްރިކްސް ކޯހަށް ކުރިމަތިލައި އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވަނީޝަކުވާގަ
އެފަރާތް  ،އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނެކޮލޮޖީ ކޯހަށް ހޮވިފައިވާއިރުކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް

އެކޯހަށް ، ހަމަޖެހިފައިނުވާތީއާއިޕްލޭސްމެންޓް  އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނެކޮލޮޖީ ކޯހަށް
ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި އެހެން ކޯހަކަށް ހޮވިފައިނުވުން ޝަރުޠުކޮށްފައިނުވާއިރު، 

 އޭޕްރިލްމަހުގައި އިޢުލާންކުރި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  2011ސްކޮލަރޝިޕް ބޯޑުން 
ހޮވާފައިވާ ފަރާތަކަށް  ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ގައިނެކޮލޮޖީ ކޯހަށް ކުރިން ،ޕީޑިއެޓްރިކް ކޯސް 214 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނެކޮލޮޖީ ކޯހަށް ހޮވުނު ހޮވުމަކީ ޕީޑިއެޓްރިކްސް ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމަށް 
ލުނުކުރެވޭތީ، އެފަރާތަށް އެއްފަހަރާ ދެ ކޯސް ލިބިފައިވާކަމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫ 

ބެލެވެން ނެތް ސަބަބަކީ ކޯހަކަށް ހޮވުނުނަމަވެސް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޕްލޭސްމެންޓް 
ހަމަނުޖެހޭކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތަށް ސްކޮލަރޝިޕް ޙަވާލުނުކުރާނެކަމާއި، އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެފަރާތް 

މަތިލުން މަނާކުރުމަކީ ހަމަހަމަ އުޞޫލުން ފުރުޞަޠުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލިބިފައިވާ އެހެން ކޯހަކަށް ކުރި
ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުންކަމަށް ބެލެވޭތީ، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ޕީޑިއެޓްރިކްސް ކޯހުގެ 
 ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ކުރިމަތިލައި، އެންމެ މަތިން މާކުސްލިބިގެން އެފަރާތަށް ކޯސް ދިނުމުގު ޢަމަލަކީ 
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ، މިމައްސަލާގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި 2008/13
އެއްކަމަށް ނަންބަރުގައިވާފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލަ

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

ފަންޑްކުރާ މި ދެކޯސް އެކަކަށް  ންދިނުމަށް އެފަރާތް އެކޯހަށް ހޮވައި، ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
 .ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ލ. ގަމު ޕްރީސްކޫލް ކުރިން ހިންގި އިމާރާތް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް 
ބަރު ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ފައިދާއަށް ކަމަކަށްވާތީ، މިމައްސަލާގައި، ޤާނޫނު ނަން

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

ވަނަ  2012ޢިމާރާތް ބޭނުން ނުކޮށް ހުއްޓައި  ލ. ގަމު ގައި ކުރިން ޕްރީސްކޫލް ހިންގި 
އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މަތިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް 
މާލޭގައި ހިންގާ ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖަކަށް ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
215 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީ، މި މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ  ދުވަސްވަރުގައި ކަ
މިމައްސަލާގައި، ، މި މައްސަލާގައި ކަންކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ

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

ވަނަ އަހަރު ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމަށް ގެނައި ބަދަލަކާ 2012
ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް ފައިސާ ކެޓަގަރީގެ -ވެށިފަހި މާލެ އޭ ،ގުޅިގެން

ހަމަ އެކެޓަގަރީގެ ދަށުން ދޫކުރާ  ،ދައްކަން ނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވީނަމަވެސް

216 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނަ ނަންބަރުގައިވާފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވ1ަގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފްލެޓްތަކުގެ އަގު ހަމަވަންދެން ފްލެޓަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަކި 
 މައްސަލަ. ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ 

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ކަންކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ބެލޭނީ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ލިބިގެން 
ކަމަށްވެފައި މި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގައި ނެތްކަމަށް 

ސާކްސަމިޓުގެ މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ  ،އިއެ މިނިސްޓްރީން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ އާ
( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 2009ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )

ޢަމަލުކޮށްފައިނުވަނީ ސާކްސަމިޓުގެ މަސައްކަތަކީ ހާއްސަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޑް ޓްރެޜަރީގެ ޙާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާތީކަން ފިނޭންސް އެން

ސާކްސަމިޓާ ގުޅުންހުރި އެހެން މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤުން އެގެން އޮތުމުން މި މައްސަލަ މިހިސާބުން 
 ނިންމީއެވެ.

ވަނަ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  17
އިވެންޓް ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް ޑިޒައިންއާިއ  ފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން،މުނި

އިވެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް ގެ މަސައްކަތާއި، ކޮރިއޯގްރަފީ އަދި ޑައިރެކްޝަންގެ 
މަސައްކަތާއި، ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ސައިޑްލައިން ހަރަކާތްތަކަށް 

ނޑީގަޔާއި، ފުވައްމުލަކަށް ވަ ޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރިންނަށް އެއަރޕޯޓުގަޔާއި، ތު
ބަންޑާރަކިޅީގައި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ހުށަހަޅާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި ސައުންޑް ސިސްޓަމް 
އިންސްޓޯލްކޮށް އޮޕަރޭޓްކުރުމުމުގެ މަސައްކަތާއި، ފުވައްމުލަކުގެ މައިލޯ ގްރައުންޑާއި އެ 

ނޑީކޮޅުގައި ސްޓޭ ޑީ.ޖޭ އަދި ތްރީ ޕީސް ބޭންޑުތަކަށް ، ޖެއް ޑިޒައިންކޮށް ހެދުމަށާއިރަށު ތު
ފުވައްމުލަކު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ސްޓޭޖް ސެޓަޕެއް ހެދުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ގްރޫޕްތަކަށާއި، 
ބޭރުގެ ސަގާފީ ގްރޫޕްތަކަށް ބޭނުންވާ މިޔުޒިކް ސާމަނުތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ސްޓޭޖުގައި 

ޑް އަދި ލައިޓިންގް ސިސްޓަމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އެތަނުގާ ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ސައުން
ނޑު  ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ފުވައްމުލަކުގެ މައިލޯ ދަ

ހިމެނޭ އައްޑޫގެ އިވެންޓްތައް  ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ސައިޑްލައިން ހަރަކާތްތަކުގައި
ފޫޓޫގެ ސްޓޭޖެއް  40ފޫޓު ގުނަ  60މެނޭޖްކުރުމާއި، މަރަދޫގައި އޮގަނައިޒްކޮށް 

ޑިޒައިންކޮށް ހެދުމާއި، ސްޓޭޖުގައި ބޭނުންކުރާނެ ސައުންޑް އަދި ލައިޓިންގް ސިސްޓަމާއި 
މިއުޒިކް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 2މުވައްޒަފުން ހޯދަންވެގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރި ފުރަތަމަ  08ށ.ބިލެތްފަހީ އިންޖީނުގެއަށް 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޤާމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ، ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުުމގައި ކޮރަޕްޝާންގެ ޢަމަލެއް ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައި
-)އެންޓި  2008/13މިމައްސަލާގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހިންގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ނޑައަޅައިމި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަން  މި މައްސަަލ ، ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

މުވައްޒަފުން ހޯދަންވެގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރި  08ށ.ބިލެތްފަހީ އިންޖީނުގެއަށް 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 

ޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، މާރާމާރީ އެއްގެ ކޮރަޕް
މައްސަލައެއްގައި ކޯޓް މަރުހަލާގައި މައްސަލައުޅޭ ފަރާތަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް 
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ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުގެ  ޓްޝަކުވާގައި ބުނާ ދިވެހި ކުންފުނިން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ޓަގުބޯ
ލިމިޓެޑުން އެ ދިވެހި ކުންފުންޏަށް  ގޮތުގައި ފޮނުވާފައިވާ އިންވޮއިސަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް

އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިނުވާތީއާއި، އެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް 
ހެޅުމުން އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ދިވެހި ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަ 

އެ  ،އެ ހުކުމް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައިވާތީ ،ހުކުމްކުރިނަމަވެސް
 ،ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ނިންމޭނީ ޝަރުޢީ މަރުހަލާ އެއްކޮށް ނިމުމުންކަމަށްވާތީއާއި

އެއުޅަނދު ބަންނަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްވެސްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާ 
އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާތީއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކުންފުނިން ކުންފުނިން ޓަގްބޯޓެއް 
ބަންނަމުންއައީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ދިވެހި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 
ކަމަށްވާތީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ދެފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާކަމެއް ނުވަތަ އުފުލަންޖެހޭ 
މަސްޢޫލިއްޔަތެއްގެ ޒިންމާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ނަގަންޖެހޭނެ ޤާނޫނީ އެއްވެސް ހަމައެއް 

ޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި -)އެންޓި  2008/13ނެތަތީ މިމައްސަލާގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލެހެއްޓުމުގެ ބެ ދިވެހި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ޓަގުބޯޓް 
ލިމިޓެޑުން ބަލައިގަތުމުގެ  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާ ބިލްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް 

އެ ކުންފުނިން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް  ސަބަބުން އެ ބިލްތައް ކޯޓްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން
ންފުންޏާ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަނުމަށް އެކު 2008ކަމަށާއި، މި ޓަގުބޯޓަކީ  ނަގަމުންދާ

އެމަސައްކަތް ކުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ، ހަވާލުކުރުމުން
ޓަގު އަދިވެސް އޮތީ އެ އުޅަނދު ބަންނަމުންދާ ޔާޑްގައި  ބަންނަން ފެށި ޓަގެއް ކަމަށާއި،

ކުރަނީވެސް އެ އުޅަނދު ބަންނަ  އަދި ޓަގު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް، ކަމަށާއި
ޚަރަދަށް އުޅަނދު ބަންނަ  ކުންފުނިން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޓަގު ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ރިޖެކްޓް ކުރުމަށްފަހު ދިވެހި ކުންފުނީގެ  ކުންފުނިން ފޮނުވާ އިންވޮއިސް އެމް.ޕީ އެލްއިން
ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އިހްމާލުން އެ  އިންވޮއިސްތައް

 ންނަ ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އުޅަނދު ބަ
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑި ހަދައިދޭނެ  58މަގު ބައްތި ޖެހުމަށްޓަކައި  ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޮޅިދަ
ކައުންސިލްގެ ހއ.އިހަވަންދޫ ، ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މުޅި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް

( ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ކުރިއަސްގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ) އިދާރާއިން
އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކަމަށް ވާތީއާއި، މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން މަގު ބައްތި ގެލްވަނައިޒް 

ތައް ބަލައިގަތުމަށާއި، ކޮށްފައިނުވަނީ ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ދަނޑި
ގަލްވަނައިޒްނުކުރާ މައްސަލައިގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އަގުގެ މައްސަލަ ނިންމުމަށް 
ނޑިތަކުގެ އަގުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް  ފެންނަ ކަމަށް މެމްބަރުން ނިންމައިގެން ކަމަށް ވާތީއާއި، ދަ

ނިންމާފައިވަނީ، ހޮޅުބުރީގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތާ  އުނި ނުކޮށް އަގު ދެއްކުމަށް ކައުންސިލުން
ޙަވާލުވިފަރާތުން ލެޑް ލައިޓް ޖަހައިފައިވާތީއާއި އިތުރު އަގެއް ނެތި ލައިޓްގެ ހަރުކުރާ ބައި ބުރިކޮށް 
ކެޕް ޖަހާފައިވާތީ ކަމަށް ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން، މި މައްސަލައިގައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ވިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލާގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ފާހަގަކުރެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާފަދައިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މަގު ބައްތި  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިނ2017ް
ނޑި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 58ޖެހުމަށްޓަކައި  ކުރި އިޢުލާނުގައި ހޮޅިދަނޑި  ހޮޅިދަ

ހޮޅިދަނޑި ހަދާފައިވަނީ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ހަދަންވާނީ ދަބަރު ނުޖަހާގޮތަށް ކަމަށް 
 ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތުގެ އަގުން އެއްވެސް ވަރަކަށް  އާދައިގެ ދަނގަޑުން

އުނިކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނައިބު ރައީސާ ގުޅުން އޮންނަ 
އެ މަސައްކަތް ބަލައިގެންފައިވަނީވެސް ނައިބު ރައީސް  އަދި، ހއ.ދިއްދޫ މީހަކާ ކަމަށާއި

 220 .ބުނާ މައްސަލަ ކަމަށް

މި މައްސަލާގައި، ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމެވެސް 
 2008/13ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލާގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ކުރި އިޢުލާނާ  ވަނަ އަހަރު ގޯތި ދިނުމަށް  2016ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
އެއްގޮތަށް ނޫން  ޠުތަކާގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރު

ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލާފައިވަނީ   ކަމަށާއި،
ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު  ނޫންކަމަށާއި، މިކަމަކީ ގެވަޅު ކޮމިޓީގައި
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ގައިވާފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ނަންބަރު
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

މީގެއިތުރުން، މި މައްސަލާގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލު މާނަކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ 
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ  ކަންތައްތަކަކަށްވާތީ، މިހާތަނަށް

 އިދާރާއަށާއި ލޭންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ.

ލަވާލުމަށް ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި ގެވަޅު ކޮމިޓީ އެކު ކުރިއަށް ނެރެގެން ކޮށްފައިވާ
ފުށުއަރާ  އިޢުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު  ޢާންމުކޮށް 

މުވައްޒަފުން އެ ކޮމިޓީގައި  މީހުން ގެވަޅަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
ނެތި  ފަރާތްތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދަ

ކަމަށާއި، އަދި ގެވަޅު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ  އެ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ
 .ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ 

ވަނަ އަހަރު  2008މި މައްސަލާގައި، ރ.މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް 
އެ  ،ށްފައިވާ އިއުލާނާ ގުޅިގެން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާޓުގެ ނަމުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސްކޮ

ބިޑަކީ އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑެއްކަން އެނގެން އޮތް ހިނދު، އެ ފަރާތާ 
މަސައްކަތާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދަނިކޮށް ރ.މަޑުއްވަރީ އޮފީހުން ނިންމައިގެން 

ންމާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަލުން މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ނި
 ، އެނގެން އޮތުމުންނާއި

ރ.މަޑުއްވަރީ އޮފީހުން އަލުން މިސްކިތް އެޅުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސަރުކާރާއި، 
ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ފަންޑުކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ކަމަށް ، ރައްޔިތުންނާއި
)އެއްލައްކަ  136,334.00ޙްޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުން އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވެފައި، ތަ

ތިރީސް ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް، ރ.މަޑުއްވަރީ އިރުމަތީ އަވަށު 
ތަކެއްޗެއްކަން  އެ ފަރާތުން ގަނެފައިވަނީ ކޮން، އިންޖީނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު

އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، ތަޙްޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ތަކެތި 
ގަނެފައިވާކަމަށާއި ގަނެފައިހުރި ތަކެތީގެ ބޭނުން އެއްވެސްގޮތަކަށް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް 

މަރާމާތުކުރުމަށް  ރ.މަޑުއްވަރީ އިރުމަތީ އަވަށު އަންހެނުން ނަމާދު ކުރަމުންއައި މިސްކިތް
 ފަރާތުން  04ގުޅިގެން  ގައި މަޑުއްވަރީ އޮފީހުންކުރި އިޢުލާނ2008ާނޮވެންބަރު  24

ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންގުމާ  ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު މަޑުއްވަރީ އިރުމަތީ އަވަށު
ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުންވެސް ބިޑް ހުށަހެޅިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތުން އިންޖީނުގޭގެ 

ނަމުގައި ސިޓީއެއް ލިޔެގެން ބިޑް ހުށަހަޅައި، ބިޑް  ސެކްރެޓަރީ ލައްވާ ރައްޔިތުންގެ
 މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ޙަވާލުވިނަމަވެސް އޭނާ އެ މިސްކިތް ، ކަމަށާއި އިވާކާމިޔާބުކޮށްފަ
 މިސްކިތް މަރާމާތުކުރަނިކޮށް ވެއްޓުނީކަމަށްބުނެ، މަޑުއްވަރީ މިސްކިތް ، ތަޅާލުމަށްފަހު

ދައުލަތުން  ވަނަ އަހަރު ރ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ އެކައުންޓަށް 2008މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކާ 
އަންހެނުންގެ މަސައްކަތުން  ފައިސާއާއި އަދި މަޑުއްވަރީ އިރުމަތީ އަވަށުޖަމާކޮށްދީފައިވާ 

ބެލެހެއްޓުމަށް މިސްކިތުގެ ނަމުގައި  ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށާއި، އެ ފައިސާ
އޮތްކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފައިސާ ޚަރަދުކުރިއިރު ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައި

ރ.މަޑުއްވަރީ  ކުރިއަށްގޮސްފައިނުވާއިރު، ކައުންސިލަރ ބުނެގެންއެކަން  ބެލުމުގެދަށުން
އޮފީހުން ތަކެތި ގަތުމުގެ ނަމުގައި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ 

މާލެއިން ތަކެތި ގަތް ބިލުގެ  ފައިސާ ޙަވާލުކޮށް އެކަމަށް މާލެއިން ތަކެތި ގަތުމަށްފަހު،
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ތަކެތި ގަން ފަރާތުން ތަކެތި ގެނެސް ، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި
ވަނަ އަހަރު އަލުން އިޢުލާނުކޮށް، ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްއެއްގެ ދަށުން  2011ގެންގޮސްފައިނުވުމުން، 

އެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަންކަން ހުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، 
ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް 

މިމައްސަލާގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި 2008/13

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

ފިހާރައެއްގެ ނަމުގައި އޮތް ބިލެއްކަމަށާއި،  ވެސް ރ.މަޑުއްވަރީބަދަލުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ
ކުރިއިރު، ކައުންސިލުން މަސައްކަތް އެއްވެސް ގޮތަކަށް  އެ މަސައްކަތް

 ނުވާކަމަށާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން މިސްކިތް ހެދުމަށް ގެނެސްފައިވާ  ސުޕަރވައިސްކޮށްފައި
ފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކަމާބެހޭ ސާމާނުތަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބި ހަލާކުވެ

 ސަމާލުކަމަށް އެއިން އެއްވެސްކަމެއް ގެނައުމަކާ ނުލައި، އަދި، ލިބުނު  ފަރާތެއްގެ 
 05ކައުންސިލުން  ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއް ނެތި، މަޑުއްވަރީ

އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް  ގައި، އެ މަސައްކަތަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށ2014ްޖަނަވަރީ 
 .މައްސަލަ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ

މި މައްސަލާގައި ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެކި ފަހަރުފެ 
އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތި މަތިން އިޢުލާނުކޮށް، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ލިބުން ފަރާތްތަކަށްކަން ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި އެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކި 
ފަރާތްތަކަށްކަމަށް ވާތީއާއި ވަކި ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން 

ޤާނޫނު ، މިމައްސަލާގައި، ޢަމަލެއް ހިނގާފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އެނގެން ނެތަތީއާއި ކޮރަޕްޝަންގެ 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 
ނޑައަޅަ  އި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްތަކުގެ ފާރުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 
ތެރެއިން ވަކި ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މަސައްކަތަށް 

ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތަކުން ޝަކުވާކުރުމުން، އެންމެ 
ނިންމި ފަރާތާއި ޝަކުވާކުރި ދެ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ބަހާލައިގެން ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ލޯންޗު ފަހަރުން ދަތުރުކޮށްދޭ އަގު ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލާފައިވަނީ ފޯނުން 
 އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް، އަގު ބަލާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގުޅައިގެންކަން ލިޔުންތަކުން

 03އާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ ދަތުރެއްވެސް ކޮށްފައިވަނީ 10.24ގަވާއިދުގެ 

ފަރާތަކުން ލޯންޗު ދަތުރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ށ.މިލަންދޫ  4ށ.މިލަންދޫގައި 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ 

ގައި ށ.ފުނަދޫއަށް ކުރި  2017ޑިސެންބަރު  05ލޯންޗުގައި ދަތުރުކުރާ ކަމަށާއި، އަދި 
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ފަރާތުން އަގު ބެލުމަށްފަހު އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން ލޯންޗްތަކާ އެއް 
މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،ގެއްގައިކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއިއަ

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލާގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ން މި މައްސަލައަކީ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާފަދައ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމާއި ށ.މި
ރެކޯޑްތައް އޮޅުން ނާރާނޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ށ.މިލަންދޫ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ދަތުރުގައި ލޯންޗު ދުއްވާފައިވަނީވެސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށާއި، އެ ދަތުރުގައި 
ސިލްގެ ނައިބުރައީސާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވި މިލަންދޫ ކައުން

ކަމަށާއި، މިއީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ 
 .ނެގުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ލަ ފަރާތަކުން އިސްވެ މި މައްސަލާގައި ހދ.ނެއްލައިދޫގައި ހިންގާފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހަކީ އަމިއް
ހުރެ ހިންގާފައިވާ ކޯހެއް ކަމާއި، އެ ކޯސް ހިނގުމުގައި ހއ.ނެއްލައިދޫ އޮފީހުން އަދާކޮށްފައިވަނީ 
މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރުކަމާއި ކޯހަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ނަންނޯޓްކުރުމާއި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފުން 

ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނޯންނާތީއާއި ކޯހުގެ  ފިޔަވާ އިތުރުކަމެއް ހއ.ނެއްލައިދޫ އޮފީހުން
ފީ ބަލައިގަނެފައިވަނީވެސް ކޯސް ހިންގިފަރާތުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން 
އެނގޭތީ، މި މައްސަލައިގައި އޭރު ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުން މަޤާމުގެ 

ން ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، މި މައްސަލާގައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ނުފޫޒުބޭނު
-)އެންޓި 2008/13ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މިމައްސަލާގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާފަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ނޑައަޅާފައިހުރި ކައުންސިލަރ  ،ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން 2008 ހދ.ނެއްލައިދޫއަށް ކަ
ވެގެން ހއ.ތުރާކުނު ހުރިއިރު އޭނާ އެ ރަށުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ކްލާހެއް ހިންގަން ބޭނުން 

ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައިގެން  2500/-ކޮންމެ ބައިވެރިއެއްގެ އަތުން  ،މީހަކާ ގުޅިގެން
ކޯހުގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ،ނެއްލައިދޫގައި އެ ކްލާސް ހިންގާފައިވީނަމަވެސް

ކޮމްޕިއުޓަރ ކްލާސް  ،މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ސެޓްފިކެޓް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި
މިކޯހާގުޅޭ ލޯންޗް  ،ހިންގުމަށްޓަކައި ރަށު އޮފީހުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ހިފި ގޭގެ ކުއްޔާއި

އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރ ބުނީ  ،ދަތުރުގެ ފައިސާވެސް ނުދައްކާ ކަމަށާއި
ނުގައި އޭނާ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަންވެގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާ، މިކަމަކީ

މިކަމަކީ ރަށުއޮފީހުގެ ކަމެއް  ،ސޮއިކޮށްފައި އޮތީ ކައުންސިލަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށާއި
އެހެން ހެދުމުގެ ސަބަބުން ކޯސް ހިންގަން ކުއްޔަށް ހިފި ގޭގެ ކުލި ހޯދުމަށްޓަކައި  ،ކަމަށާއި

ފައިސާވެސް އެ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރުމާ ގުޅިގެން އެންމެފަހުން އެ 
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ނޑައަޅައި، މި ަމއްސަލަ  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރ  ،މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާފައިވާއިރު ،ދައްކަން ޖެހުނީ ރަށުއޮފީހުން ކަމަށާއި
ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން  ،ކޯހެއް ހިންގަންވެގެން ރަށުއޮފީހުން އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ނެތް ކަމާއި

ންގާފައި ނެތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަށުއޮފީހުގައި ނަން ނޯޓުކުރަންވެސް ރަށުއޮފީހުން އަ
ހަމައެކަނި ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަންވެގެން އިޢުލާނު ނެރެފައިވަނީ އެ ކައުންސިލަރުގެ  ،ކަމާއި

ނޑު ޖަހައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ރަށުއޮފީހުގެ ތައްގަ

"ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި އޭރު އަމަލުކުރަމުންދިޔަ 
ބެލެހެއްޓުމާއި ހޭދަކުރުމާއި، ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު"އާ ޙިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަން 

މިހާރު ޙާދިސާ ހިނގިފަހުން ދިހަ އަހަރު ވެފައިވާތީއާއި، މި މައްސަލަ  ،ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް
ސްލަހަތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ މިހާހިސާބުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަ

 ނިންމުމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދޯންޏެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ މިނިސްޓްރީގެ 
ވެރިއެއްގެ ދައްތައެއްގެ ކުއްޖަކާ އިނދެގެން އުޅޭ ގއ.ކޮލަމާފުށީ މީހަކާ 

ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވުމަށް އިޢުލާނު ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮ 
)ފަނަރަ ލައްކަ( ރުފިޔާއަށް  1,500,000.00ނުކޮށްކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ 

)ނުވަ ލައްކަ( ރުފިޔާ  900,000.00ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ލިބޭތޯ އެހެންފަރާތަކުން 
ނެފައިވާކަމަށާއި، ފަހުން ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަށް މި މަސައްކަތް ދެވެން ނެތްކަމަށް ބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މިކަމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާ 
ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން މި މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރިކަމަށް ހަދާފައިވަނީ 

 އޮޅުވާލުމުގެގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގައި ވ.އަތޮޅު 2008ފެބުރުވަރީ  8ތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި މައްސަލާގައި، އެ މަސައްކަ
މަދަރުސާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ 
ރަށު އެފަދަ މަސައްކަތްކޮށް އުޅޭ ދެ ފަރާތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެ ދެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް 

މަށް ހުށަހަޅާ އަގު ބޮޑުކަމުން އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކޮށް ބޭއްވުމަށްފަހު، ކޮށްދިނު
އެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  ވ.ފުލިދޫގައި ހުރި ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ތަކެތީ 

ވ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ވޮޗަރު ވަނީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއި، ވ.ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ 
ގެއަކުން ޖުމްލަ  30ކަރަންޓުގެ ކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 30ލުގެ ތެރެއިން ރުފިޔާގެ މުދާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހޯދައި، އެ މުދަ 70,000.00
ރުފިޔާގެ މުދާ އިންޖީނުގޭގެ އިދާރީ ބަޔަށް ހަދިޔާކޮށް،  35,000.00ގެއިން ހޯދާފައިވާ 

 ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ހޯދި މުދާ އިދާރީ ބަޔާ ޙަވާލުނުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި
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ވާތީ، މިހާހިސާބުން މި ދީގެން ދުވަހު މުސާރައަށް ކަމަށް އެ މަދަރުސާއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި
 މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.

އް ވަނަ އަހަރު ވ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މާގަސް ހެއްދުމަށް ސިމެންތި ގާފޮޅުތަކ2007ެ
ހެދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ސްކޫލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން 

ރަށުގެ ކަރަންޓާބެހޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިދާރީ ބައި  ،މިކަންވެސް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި
އުފައްދަވައި އެތަނަށް މީހުން ލައްވައި އެމީހުންނަށް މުސާރަދެނީ ރައްޔިތުންގެ 

މަށާއި މިކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދަނީ ރކ.ކޮމިޓީއާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ފައިސާއިންކަ
 މަޝްވަރާނުކޮށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން ބަލާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ 
 މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.

އެތެރެކުރާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓްސް ގަންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  ރާއްޖެ
ބިޑުނުކޮށް އެސްޓީއޯއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަކުން ކަމަށާއި މި ތަކެތި 

 ގުނަ ބޮޑުކޮށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 04އެސްޓީއޯ އަށް ގަންނަނީ އަސްލު އަގަށް ވުރެ 
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ލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަ
 މިހާހިސާބުން މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން ލޭންޑިންގކްރާފްޓް އާއި އެކްސްކަވޭޓަރު ކުއްޔަށް 
ފަރާތްތަކަށް މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިފަންވެގެން އިޢުލާން ކުރުމުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ 

މެމްބަރަކަށް ފައިސާ ދިނުމުން ނޫނީ އެޕްރޮޖެކްޓް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެފަރާތްތަކަށް  2
 ބިރުދައްކާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މައްސަލަ.
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މިމައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން، މިފްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި  .1
ގައި އީރާނަށް އެކްސްޕޯޓްކުރި ގަނޑުކުރި  2009މެއި  04ފަރާތެއް ގުޅިގެން  03އިތުރު 

ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރ ނަގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން، މި  151,690.00މަހުގެ ވިޔަފާރިން 
ލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ކުރެވޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި މައްސަ

ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު 

ގައި  2009މެއި  04ފަރތެއް ގުޅިގެން  03މިފްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އިތުރު 
ނޑުކުރި މަހުގެ ވިޔަފާރިން  ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރ  151,690.00އީރާނަށް އެކްސްޕޯޓްކުރި ގަ

ރޮކިއުމަންޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އެތަނަށް އެންމެ ހެޔޮ ނަގާފައިވާކަމަށާއި، ޕް
އަގުގައި ތަކެތި ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކޯޓޭޝަން ބަލައިނުގަތުމަށް 
އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އަދި މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ތަކެތި ބަލައިގަންނަނީ އެމީހުންނާ 

، މިފްކޯއަށް ރާއްޖެއިން ގަންނަ ގިނަ ތަކެތި ވަރަށް ގުޅުންހުރި ކުންފުންޏަކުންކަމަށާއި
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  1ގެ 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ
 
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު ޓީމުން  .2

 އަދި، ބޯޓެއް ގަތުމަށް ޝަކުވާގައި ގޮސް ބެލުމުން އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި
ބުނާ ކުންފުންޏާއި މިފްކޯ އާ ދެމެދު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތެއް އަދި ބޯޓެއް ގަތުމަށް 
މިފްކޯއިން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އިޢުލާނެއްވެސް ފެންނަން ނެތްކަމަށް މިފްކޯ އިން މި ކޮމިޝަނަށް 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ،  މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  1)ހ( ގެ 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 

 35,000.00މިފްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންގައިވާގޮތުން މިފްކޯއަށް ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު 
ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން  2)ތިރީސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ މަދުވެގެން 

ގަނެވިދާނެކަމަށާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފިހާރައިން މިފްކޯއަށް ގަނެފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ކޭބަލްތަކެއް 
މެ ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ގަތުމަށް މިފްކޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންގައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް އެން

)ސާޅީސްއަށްހާސް( ރުފިޔާ އެ ފިހާރައަށް ދައްކާފައިވަނީ އެ ބްރޭންޑްގެ  48,000.00ހޯދައިގެން 
ތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިއްކަނީ ހަމައެކަނި އެ ފިހާރައިން އެކަނިކަމަށް ވައުޗަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

ގެ ތުހުމަތެއް ކުރެވޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަން ، ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ގަންނަނީ ޕްރޮކިއުމެންޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ބޭބެގެ ނަމުގައި ހުރި ފިހާރައަކުން 
ކަމަށާއި، ކޮންމެހެން ބޭނުންނޫނަސް މިފްކޯއަށް އެފިހާރައިން ތަކެތި ގަންނަމުންދާކަމަށާއި، 

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނިން ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ އަދި މިފްކޯގެ އިސްވެރިނާ ގުޅުންހުރި 
ބޯޓެއް ގަތުމަށް އެމީހުން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިހާރު އެހަކަލަ ބޯޓެއް 
ގަތުމަށް މިފްކޯއިން އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިއިޢުލާނަކީ މިބޯޓަށް ފެތޭގޮތަށް 

 ނާ މައްސަލަ.ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަމަށް ބު 
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ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު 
 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނު ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

މިމައްސަލައިގައި އިތުރަށް ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޔޮޓް ގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު 
އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބަޔާން 

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތުމުން މި ނެގުމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވުމުން 
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ނޑުވަރުގެ ބޭނުމަށް ލަގްޒަރީ ޔޮޓެއް ހޯދުމަށް ޖާރމަނީގެ ކުންފުންޏަކާ  ރިޔާސީ ގަ
 ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށްކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ.
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ޓްކުރި ގޮތާބެހޭގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ މި މައްސަލަގައި ބިޑް އިވެލުއޭ
ޝަރުޢީކޯޓުން ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ މިހާހިސާބުން މި ، ނިންމާފައިވާތީއާއި

 މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.

ގައި  2009އޭޕްރީލް  09މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން 
ރެވުނު، އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ތްރޫ ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އިޢުލާންކު 

ދަށުން ހުޅުވާލި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން 
)ސީ.ސީ.އީ( އަދި ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން )ސީ.އެޗް.އެސް.ީއ 

ނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާލިބޭގޮތަށް އެނެކްސް( ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަ
 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ގދ.ފިޔޯރީ ގޯއްޗަކީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޯއްޗެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ 
ގޯއްޗަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ގޯއްޗެއްކަން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީން އެނގޭތީއާއި، އެގޯތީގައި އިމާރާތް 

ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ފޯޖުކޮށްފައިވާ  ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް

ރުމުގައި ފޭކް ގދ.ފިޔޯރީ ގޯއްޗެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޯޓާ ދޫކު 
ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވީނަމަވެސް  49މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ 
ށާއި، އަދި މިއަދާ ހަމައަށް އެގޯތީގައި އިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ފެންސް ޖަހާފައި ނުވާކަމަ

ގޯތީގެ ނަން ބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އެ ގޯއްޗަކީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ 
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ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ކޯޓާ ހޯދުމަށް 
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ 

އެ ލިޔެކިޔުންތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  ،ށް ބަލާއިރުލިޔެކިންތަކަ 
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވޭނެ 

-)އެންޓި  2008/13މި މައްސަލަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، މި މި މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

މައްސަލައަކީ މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގޯއްޗެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 
ވޭކަމަށް ބުނެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި އޭނާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެ

 .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ފުލީ އޮޓޯމޭޓަޑް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ލެބޯރޓްރީ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

އްޔާގެ އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ކަމަށް ވަތީއާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރި
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ފުލީ އޮޓޯމޭޓަޑް ލެބޯރޓްރީ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، 

ން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި އޮޓޯމޭޓަޑް ލެބޯރޓްރީ ސިސްޓަމްއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެނެލައިޒްކުރުމަށްފަހު، ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި އެންމެ ފައިދާ 

ހަދާފައިވާ  ،ބޮޑީ "އެބަރޓް" ބްރޭންޑްގެ ފުލީ އޮޓޯމޭޓަޑް ލެބޯރޓްރީ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމުކުރުމުންކަން
ހިދުމަތް ، ވިފައިވާތީއާއިއެނަލަސިސްއިން އެނގެން އޮންނާތީކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަޢުލަތައް އެންމެ ހަރަދު ކުޑަ ގޮތަކީ ވެސް "އެބަރޓް" ބްރޭންޑްގެ ފުލީ އޮޓޯމޭޓަޑް 
ލެބޯރޓްރީ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމުކުރުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މި މަސައްކަތުގެ 

ކްލިނިކަލް  ންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރުގެއި
ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމައި، އެކަމަށް  ލެބޯޓްރީގައި "އޮޓޮމޭޓަޑް ލެބޯޓްރީ ސިސްޓަމް" އެއް

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ހުޅުވާލި ފުރުސަތާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަ 
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ނޑައަޅާފައިވާ ގޮ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތުގެ  ،ތަށްފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ކަ
އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީ މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި  513ގެ  ))ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 09/2014
 2008/13ލެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަ

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

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާތީ، މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް  2014އޭ.އެފް.ސީ ޗެލެންޖް ކަޕް 
)ފަސްލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ދޭނެކަމަށް  550,000.00ކުރުމަށް އެފް.އޭ.އެމްއަށް 

ނޑުތަކުގެ މަ 2014ޖެނުއަރީ  12އޭ.އެފް.ސީއިން ބުނެފައިވާކަމާއި،  ރާމާތުގެ މަސައްކަތާ ގެ ކުރިން ދަ
ގުޅޭ ފޮޓޯއާއި، ވީޑިއޯ އަދި ޓައިމްލައިނެއް ފޮނުވުމަށާއި، މި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުމުން ނޫނީ 
އޭ.އެފް.ސީއިން ދިނުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ނުދާނެކަމަށް އޭ.އެފް.ސީއިން 

 550,000.00ބަސްވެފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ )އަންގާފައިވާކަމާއި، އޭ.އެފް.ސީގެ ފަރާތުން ދިނުމަށް އެއް
ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ( ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، އެފް.އޭ.އެމްގެ ޢިމާރާތް ތަރައްޤީކުރުމާއި، 
ނޑުތަކުގައި ހުރި ފެސިލިޓީސްތައް  ކުޅުންތެރިން ފަރިތަކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަ

ނޑު ތަރައްޤީކުރުމާއި، ތަރައްޤީކުރުމާއި، އެފް.އޭ.އެމްއަ ށް ވެހިކަލެއް ހޯދުމާއި، އައްޑޫ ޓާފް ދަ
އޭ.އެފް.ސީ ޗެލެންޖް ކަޕް ހިނގަމުންދާއިރު ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައްކުރުމަށް ކަމަށް 
އެފް.އޭ.އެމްއިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، އޭ.އެފް.ސީއިން ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ 

ރަން އެފް.އޭ.އެމްއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ސީދާ މުބާރާތާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެއް ޚަރަދުކު
ކަމުގައި ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފެންނަކަމަށާއި، މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް 

އޭސިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފަޑަރޭޝަން )އޭ.އެފް.ސީ( ޗެލެންޖް ކަޕަށް ފުޓްބޯލް 
ފައިވާ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް )އެފް.އޭ.އެމް( އިން ކޮށް 

 ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އްކަތަށްވެސް ސަރުކާރުން ގަލޮޅު ސްޓޭޑިއަމް އަދި އައްޑޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސަ
ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުންއަންނަ ކަމަށާއި، މުބާރާތާ ގުޅުވައިގެން އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް 
ކުރަންޖެހޭނެކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އޭ.އެފް.ސީއިން ދޭން 

 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތަކަށް ނިންމާފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ މި މުބާރާތާ ގުޅުންހުރި އަދި
ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި، އެފް.އޭ.އެމްއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިޔުމަކީ އެންމެ 

އޭ.އެފް.ސީ  ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީއިން ދެކޭކަމަށް އެފް.އޭ.އެމްއަށް އަންގާފައިވާކަމާއި،
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި، ޗެލެންޖް ކަޕްގެ އިންތިޒާމްތައް  1 ކޮމިޓީގެ ޗެލެންޖް ކަޕް  ކޯޑިނޭޝަން

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސަބްކޮމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި، އަދި ޗެލެންޖް ކަޕުގެ 
ޖް ކަޕާ ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައާއި، ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޗެލެން

ނޑައަޅައި، އެކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓު  ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ކަންތައްތައް ހިންގައި ރާވާނެގޮތް ކަ
ފާސްކޮށްފައިވާކަން ޔައުމިއްޔާތަކުން އިނގޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ޔައުމިއްޔާއެއްގައި 

ނޑައަޅާފައިނުވާކަމާއި، އެކަމަކަށް ޚަރަދުކުރާނީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީންތޯ ނުވަތަ އެފް.އޭ.އެމުން ތޯ ކަ
އޭ.އެފް.ސީއިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ އެހީގެ ތެރެއިން މިހާހިސާބަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ 
ތެރެއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ކެނޑުމަށްފަހު، ބާކީހުރި ފައިސާ މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކުރާނެކަމަށް 

ވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެފް.އޭ.އެމްއިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނު
ޤާނޫނު ، ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ ނަންބަ

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
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މި މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށްވުމާއި، މި މައްސަލަ 
ވަރަށް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ މިން

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސްޕޯޓްސް  އެންޑް ޔޫތް  ރިސޯސަސް، ހިއުމަން އޮފް މިނިސްޓްރީ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް 
 އަދި ކަމަށާއި، ދޫކޮށްފައިވާ ( ކޯޓާ ގެނައުމުގެ މީހުން ބޭރުން ރާއްޖެއިން) ކޯޓާ 75 އިން

 02 ބަންގްލާދޭޝްގެ މީހަކާއި، 11 އިންޑިއާގެ ގެނެސްފައިވަނީ ރާއްޖެ ދަށުން މިކޯޓާގެ
 ރާއްޖޭގައިއުޅޭ  ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ އެމިނިސްޓްރީގެ ނަމަވެސް، ކަމަށާއި، މީހެއް

 ކޯޓާއަށް  ދޫކޮށްފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުންޏަށް ރައްޔިތަކާ ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝް
 ބަންގުލަދޭޝްގެ އެ މީހާއަކީ ރާއްޖޭގައި މަށާއި،ކަ އެތެރެކޮށްފައިވާ ލޭބަރުން ވަގަށް

 ނަމުގައި  މީހެއްގެ އެހެން  ޑީޕޯޓްކޮށްފައިވަނިކޮށް  ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ  ދިމާވި  އުޅެނިކޮށް
 މޯލްޑިވްސް  އެތެރެކުރިކަން މީހުން ވަގަށް  އަދި ކަމަށާއި، މީހެއް އުޅޭ އެތެރެވެގެން ރާއްޖެ
 ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސް މިހާތަނަށް ނަމަވެސް އެންގި  ސާރވިސްއަށް ޕޮލިސް

 .މައްސަލަ އަޅާފައިނުވާކަމަށްބުނާ 
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މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ ސީ.ޕީ.ޔޫއެއް  މި .1
ގެއްލުމުން މައްސަލައެއް ކުޑަގޮތަކަށް ބަލާފައި ނިންމާލީ ކަމަށާއިބުނެފައިވީނަމަވެސް، މޯލްޑިވްސް 

ންތަކުން ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން މި މައްސަލަ ބަލާފައިވަކަން މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔު
އެނގޭތީއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާގައިގެން މައްސަލަ ބެލުމަކީ ކުޑަގޮތަކަށް 
މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާލުން ކަމަށް ނުފެންނާތީ އާއި، އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް 

ން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ހޯދިފައިނުވާތީ އަދި މައްސަލަގައި ނެގިފައިވާ ފިންގަރ ޕްރިންޓތަކު 
މެޗްވެފައިނުވާތީ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް އެ މައްސަލަވަނީ 
ފައިލްކުރެވިފައިކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މައުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި، މި 

ޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މާއުލޫމާތުތަކަށާއި ލި

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާއާއި، 
ނަގާ އަމިއްލަ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، އެލަވަންސްތައް، އެތަނުގެ ވެރިން 

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ ސީ.ޕީ.ޔޫއެއް ގެއްލުމުން މައްސަލައެއް 
 ކުޑަގޮތަކަށް ބަލާފައި ނިންމާލީ ކަމަށާއި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބު ރައީސާއި،

ސްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ ފޯން އެލަވަންސް އެތަނުގެ ރައީ
ސެޝަން  2ނަގާކަމަށާއި، އެއެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި 

ރުފިޔާ، އެތަނުގެ ރައީސްގެ އަންހެނުން  1,500.00 ނަގާދޭ މީހުންނަށް ލިބޭ 
އެއްސެޝަން ނަގާދިނުމުން ދޭކަމަށާއި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާ އެ 

 އީސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރަ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޢަމަލެއް ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤުގަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 
ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބު ރައީސްއާއި، ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ ފޯނު އެލެވަންސް އެ  .2

މަވެސް، އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ނަގާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއިން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ވައިސް 

ރުފިޔާ ދިނުމަށް  1,000.00ޗެއަރމަނަށާއި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަށް ފޯން އެލަވަންސަށް މަހަކު 
އަންގާފައިވާއިރު އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ރައީސަށް ފޯނު އެލެވަންސްއެއް ދިނުމަށް 

އޭޝަންތަކުން ނިންމުމަކީ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ އާއި އަދި ނެޓްބޯޅަ އެސޯސި
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަށް ފޯނުއެލަވެންސް 
ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެ ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭތީ މި މައްސަލައިގައި، މިހާތަނަށް 

އުލޫމާތުތަކަށާއި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ސާބިތު ކުރެވޭ ލިބިފައިވާ މާ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤުގަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މި މައްސަ

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 
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ވަނަ އަހަރު ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންއިން ހިންގި ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  2009 .3
އި ސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެންކަމާއި، މި ޕްރޮގްރާމްގަ 06ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

" ގެ ސްކޮޑް އެކުލަވާނުލުމުގެ ސަބަބުން އެ ސްކޮޑުގެ ސެޝަން ނަގައިދިނުމަށް 17"އަންޑަރ
ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ކޯޗުން ނަގައިދީފައިވަނީ އެންމެ ސެޝަންކަމާއި، އެހެން ކޯޗުން ކޮންމެ މީހަކު 

ދު މަހަކު ދެސެޝަން ނަގައިދީފައިވީނަމަވެސް، ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންއާއި ކޯޗުންނާ ދެމެ 
ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި.  1500ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންމެ ކޯޗަކަށް 

އެގޮތުން އެސޯސިއޭޝަން ގެ ރައީސްގެ  އަންހެނުންނަށް އެލެވެންސް ދީފައިވަނީ 
)އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށްވާތީ މި  1500.00އެގްރީމަންޓްގައިވާގޮތަށް 

ރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤުގަށް ހެކި މައްސަލައިގައި ކޮ
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ލިބިފައިނުވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
 ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކުށެއް އެ

 
އޭޝިއަން ނެޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށްދާ ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް  .4

ނޑައެޅި ފައިސާ، ޑޮލަރު ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހުރުމުންނާއި  މޯލްޑިވްސް ގެ ޓީމުގެ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ކާޑޫ ބޭނުންކޮށްގެން މެލޭޝިއާގައި ޓީމުގެ ޙަރަދުތައްކުރެވޭނެތީ އޭޝިއަން ނެޓްބޯލް  ވިސާ ޑެބިޓް

ނޑައަޅާ ފައިސާ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ  ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ޙަރަދުކުރުމަށް ކަ
ހަވާލުކުރުމަށް އެގްޒެކްޓިވް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތީއާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ 

އަށް ގޮސްފައިވަނީ މެލޭޝިއާގައި އޮތް އޭޝިއަން ފެޑެރޭޝަން އޮފް ނެޓްބޯލް ރައީސް މެލޭޝިއާ
އެސޯސިއޭޝަން )އަފްނާ( ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު 
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ލިބިފައިވާތީ އާއި، އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްއާއި އިތުރު ފަރާތަކުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި 
ވާކަން މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ބައިވެރިވެފައި

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. އަދި ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
މޯލްޑީވްސްއިން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ ހަވާލުކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ދަތުރަށް 
ޙަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީވި ފައިސާ އެސޯސިއޭޝަންއާ މިހާތަނަށްވެސް ޙަވާލު ނުކުރާ ކަމަށް އެ 

 ދީފައިވާތީ، ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެފައިސާ ހޯދުމަށް ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު 
 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑީވްސް އަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

 

ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މި  2009ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައަކީ 
ލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޖޯޒީބައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލައިގައި ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޔޫތު ޑިވެ

މުބާރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ގަތުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާއި، ެއ 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތައިލެންޑަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޚަރަދަށް  އެފަރާތާ ހަވާލުކުރި 

 27,967.47( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ )ތިރީސް ދެހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސަވީސް
 4,157.53)ހަތާވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތް ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތްލާރި( އިން  ބާކީވާ 

)ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ފަންސާސް ތިން ލާރި( އެސޯސިއޭޝަންއާ 
އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އަންގާފައިވާތީ، ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް  މިހާތަނަށްވެސް ޙަވާލު ނުކުރާ ކަމަށް 

 އަނބުރާ އެފައިސާ ހޯދުމަށް ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑީވްސް އަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ޙިލާފަށް 
އަމަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި 

 ލިބިފައިނުވާތީ މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ.
 

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް އިތުރަށް 
)ފަސްހާސް( ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރ  5,000.00ވަނަ އަހަރު  2012ފުރިހަމަކުރުމަށް 

 އިޓް ފަރުމާކުރުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކާފައިވާކަމަށާއި، މި ވެބްސަ
މަސައްކަތަށް  ވަނަ އަހަރު ކަމާއި، އެ 2009އެފަރާތާއި ފުރަތަމަ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

)ފަސް ހާސް( ސިންގަޕޯރ ޑޮލަރު  5،000އެފަރާތަށް އެ ފަހަރުވެސް 
ވަނަ އަހަރު މި ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުމާ  2009ދައްކާފައިވީނަމަވެސް، އެކުންފުނިން 

ނިންމައި ލޯންޗުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މަސައްކަތް  ެއ ަމަސްއަކތް ، ޙަވާލުވުމަށްފަހު
އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

 .އަގަށް އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަސައްކަތުގެ
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ފައިވަނީ ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ. މި ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކޮށް 
މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މާއުލޫމާތުތަކަށާއި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒިފުން ނަގަނީ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް 
ނޑަށް ކަމަށާއި، އެކޮމިޝަ ނުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅި އޮނިގަ

ނޑުގެ މުސާރަތަކަށް  ނޑުގެ ދަށުން އޮނިގަ ހުއްދަދީފައި ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ އޮނިގަ
މީހުން ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނުކޮށް އިންޓަވިއުކޮށް ވަކި ހިސާބަކުން 

ތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަނުގެ ބާތިލްވެސްކުރާކަމަށާއި، އެގޮ
ޑިރެކްޓަރަކަށް ކުރިމަތިލި އެކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކާ އިންޓަވިއުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، 
އަދި ޕޮލިސީ އޮގަނައިޒޭޝަން ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް އިޢުލާނުކޮށް ކުއްލިގޮތަކަށް 

ނުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުންނަގަމުންދަނީ ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި މިއަހަރު ތެރޭގައި އެތަ
 އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ 
އި ޤަރީނާ ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަރަކަށް މަސް ކުރިން ޑެލް ބްރޭންޑްގެ  4މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެރިއަކު މީގެ 
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ހޯދައިގެން ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ  5

ބުރި ޢިމާރާތުގެ  9ސިސްޓަމް މިހާރު ހުރީ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ހުރި  2ތެރެއިން 
މްގައިކަމަށާއި، ތިންވަނަ ސިސްޓަމް ހުރީ ދޫނިދޫގައި ކަމަށާއި، ހަތަރުވަނަ އިންޖީނު ރޫ

ވަނަ ސިސްޓަމް ހުރީ އެއަރކޯން  5ސިސްޓަމް ހުރީ ވެހިކަލް ގަރާޖުގައިކަމަށާއި، އަދި 
ޕްރިންޓަރު ގެނެސް އެކަތި  2ސެކްޝަންގައިކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން ހަމަ އެގޮތަށް 

ބުރި ޢިމާރާތުގެ އިންޖީނު ރޫމްގައި، އަދި އަނެކެތި  9އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ހުރި 
 ދޫނިދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ 
ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 02ވަނަ ސާރކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް  17
މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  1.8ޑިސްޕްލޭ ޔުނިޓް ގަތުމަށް 

އްސާ އޮންނަ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކެއްގެ ހި
 ކުންފުންޏަކުން އެ ތަކެތި ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ޕްރޮކްސިމިޓީ ކާޑު ގަނެފައިވަނީ ސާރކް ސަމިޓުގެ  5000ވަނަ ސާރކް ސަމިޓަށް ބޭނުންވާ  17
ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމާއި،  3ސެކިއުރިޓީއަށް އެ ތަކެތި ގަތުމުގެ ހުއްދަދިނުމުން 

މަސައްކަތްކުރާ  ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އަދި ވިޔަފާރީގެ 
)ދިހަ ރުފިޔާ  10.01ފަރާތްތަކެއްކަމާއި، އެ ކާޑުތައް ވިއްކުމަށް ކުރިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ކާޑަކުން 

އެއް ލާރި( ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށް ފަހުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، ކުރިން ހޯދި އަގަކީ މުދާ ގަތުމުގެ 
ހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެ ކާޑުތައް ގަނެފައިވަނީ، އެންމެ ހުއްދަ ލިބުމުގެ ކުރިން ހޯދާފައިވާ އަގެއްކަން ފާ

ޕްރޮކްސިމިޓީ ކާޑު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން  5000ސާކު ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް 
)އެއްސަތޭކަ ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާ އަށް ގަނެފައިވާއިރު، ކާޑުތައް  125,000.00

ކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނާ ސީދާ އެފަރާތުން ގަތުމަށާއި އެފަރާތަށް ބޮޑު އަގު ދިނުމަށް މަސައްކަތް 
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުޑަކޮށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން އޮޕްޝަނުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަވަހަށް ތަކެތި 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައިގެންކަމާއި، އެ ހުށަހެޅުމަކީ އެ ފަރާތުން 

މެ ބޮޑު އަގު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ އަގަކީ ދެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ އެން
އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްކަމަށްވާތީ، އެ ކާޑުތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ 

ނަ ސާރކް ވަ 17ފަރާތަށް ބޮޑު އަގު ދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުންނާއި، 
ޕްރޮކްސިމިޓީ ކާޑު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ  5000ސަމިޓަށް ބޭނުންވާ 

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، އެ ކާޑުތައް ގަތުމުގައި 
ތްކޮށްފައިވާކަން ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ވަކި ފަރާތަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަ

)އެންޓިކޮރަޕްޝަން  13/2008ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމުގަ  އި ކަ

މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ 
ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ރު ޤާނޫނު ނަންބަ ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

ރައީސް ރ.ހުޅުދުއްފާރުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލުގެ ނައިބް
މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި، ބިމުން މަްއޗަށް ހުރި ޖަންގްޝަން ތަޅާލުމަށްފަހު ބިމާ ލެވަލްއަށް 
ވެލި އަޅާ އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް 

ކައުންސިލްގެ އިތުރު މެމްބަރުންނަށް އަދި އިދާރީ  މިގޮތުން އެ، މަގުފަހިވާ ގޮތައްކަމަށާއި
މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެންގުމަކާ ނުލާ އަމިއްލައަށް ތިން އަންދާސީހިސާބު ހަދާ ސޮއިކޮށް 

 .ވަކި ފަރާތަކަށް ހަވާލުކޮށްގެން އެ މައްސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

243 

ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ސޮފްޓްވެއަރ އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރ ގެ  .1
އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އޮންނަ ބަޔެއްގެ އަތުން ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، ސޮފްޓްވެއަރ ގަނެފައިވަނީ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ހޯދާފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 
ސޮފްޓްވެއަރ އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި، އެޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރގެ 
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ފައިސާ  ކިރިޔާވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެވިއްކި ފަރާތަށް އެފަރާތުން ބުނާ އަގަކަށް 
 ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 
އެމިގްރޭޝަނަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސޮފްޓްވެއަރ ގަނެފައިވަނީ އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި 

ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ  03ށްފައިވަނީ ކަމަށްވީނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮ
 03އަގު ހެޔޮ ފަރާތާކަމަށް ވާތީއާއި، އެ މަސައްކަތް ނިމުނުފަހުން އެ ސޮފްޓްވެއަރއަށް އިތުރު 

މޮޑިއުލްއެއް އެމަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ގަނެފައިވީނަމަވެސް، މި މައްަސލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ 
ޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރއާ ދެމެދުވާކަން އެ ކުންފުނީގެ ވަނަވަރު ބެލިބެލުމުން އެނގެން ގުޅުމެއް އެސިސް

ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކާ ގުޅޭ  2008އަދި  2007ނެތަތީއާއި، މި މައްސަލައަކީ މީ 
ތެއްގެ މައްޗަށް މައްސަލައެއްކަމަށްވެފައި، މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން، ވަކި ފަރާ

ޖިނާޢީ ދައުވާއެއް ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެ އް ކަމުގައި ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 

އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ބަޔަކު ، އައި.ޓީ ސެކްޝަނުން އިމިގްރޭޝަން ވެބްސައިޓް ހަދާފައިވަނިކޮށް .2
 ލައްވާ ވެބްސައިޓެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުން ވެބްސައިޓް ހަދާފައިވަނިކޮށް 
އެހެން ފަރާތަކަށް އައުޓްސޯސްކުރިކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަށް ޕްރައިވެޓް 

ކަމަށާއި، ސޮފްޓްވެއަރ  އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އޮންނަ ބައެއްގެ އަތުން ގަނެފައިވާ 
ގަނެފައިވަނީ ކިރިޔާވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެވިއްކި ފަރާތަށް އެފަރާތުން 
ބުނާ އަގަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އެތަނުގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުން 

ހަދާފައިވާ  އިމިގްރޭޝަން ވެބްސައިޓް ހަދާފައިވަނިކޮށް، އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ބަޔަކުލައްވާ
ކަމަށާއި، އެޑިޕާޓްމަންޓުން ހޯދާފައިވާ ކިއު ސިސްޓަމަކީވެސް އެސިސްޓެންޓް 
ކޮންޓްރޯލަރއާ ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒްގެ 
ކުންފުނިން އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުކޮށް ގަނެފައިވާ 

އޮފިސަރެއްގެ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް  24މެއް ކަމަށާއި، އަދި އެޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސިސްޓަ
)އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ފެންވަރުގެ( ކޯހުގެ ޓްރޭނިންގ ބަޖެޓް އެސިސްޓެންޓް 
ކޮންޓްރޯލަރގެ މާސްޓަރސް ކޯހަށް އޮފީހަށް ވަންތާ އެއްއަހަރު ނުވަނީސް އިޢުލާންކުރުމަކާ 
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ރު މަހު ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަ  2008ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެނީ 
ކަމަށްވެފައި، އައިޓީ ސެކްޝަނުން ވެބްސައިޓް ހަދާފައިވާނަމަ ހަދާފައިވާނީ އޭގެ ކުރިންކަމަށްވާއިރު، 

ނޑަކަށް  އަހަރު ވެފައިވާތީ، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  10މިހާރު އޭގެ ފަހުން ގާތްގަ
 ނެތަތީއާއި މި މައްސަލައާ ވެބްސައިޓެއް ހަދާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަޤީންކުރެވޭނެ ގޮތެއް

ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ އެއްބަސްވުން އެކަނި ކަމަށްވާތީ، ވަކި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ 
ދައުވާއެއް ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާ-)އެންޓި 2008/13
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

 ނިންމީއެވެ.
 
ކިއު ސިސްޓަމަކީ އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރއާ ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ މިނިސްޓަރ އޮފް  .3

އެފެއާޒްގެ ކުންފުނިން އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެ ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް 
 އަގުބޮޑުކޮށް ގަނެފައިވާ ސިސްޓަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ގަނެފައިވާ ކިއު ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް 
ނުވިނަމަވެސް، އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައި

އިވެލުއޭޝަން ޝީޓާއި އަދި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިބިފައިވާތީ، އެ ސިސްޓަމް 
ގަނެފައިވަނީ އިޢުލާނުކޮށްގެންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވޭތީއާއި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު، އެ އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތި
މަސައްކަތް ވަކިފަރާތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން 

 2008/13އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.     ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

 
ހުގެ އޮފިސަރެއްގެ އެންފޯސްމެންޓް ސްޓަޑީޒް )އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ފެންވަރުގެ( ކޯ  24 .4

ޓްރޭނިންގ ބަޖެޓް އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރގެ މާސްޓަރސް ކޯހަށް، އިޢުލާން ކުރުމަކާނުލައި 
 ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގައި އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރ އަށް ލިބުނު މާސްޓާރސް ކޯސް ލިބިފައިވަނީ  2008ޑިސެމްބަރު  01
 ކޯސް އެފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތުގައި އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި ކަމަށްވާތީ، އެ

ނޫންކަމަށް ބުނެވޭ ޖާގައޮތްކަމަށްވީނަމަވެސް، ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމުގައި 
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެދުވަސްވަރު އިމިގްރޭޝަނުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީއާއި، އެފަރާތަށް ކޯސް 

މަސް ދުވަސް ފަހުންކަން  07އަހަރާ  01މިގްރޭޝަންގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވިތާ ދީފައިވަނީ އި
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، މުވައްޒަފުންގެ އެންފޯސްމެންޓް ސްޓަޑީގެ ފަންޑު ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
"މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ" ކޯޑުންކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން 

ފައިވާތީއާއި، އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރގެ ކޯހަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އިމިގްރޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތުދީ 
މި ، ބަޖެޓްގެ "ސްކޮލަރޝިޕް ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ" ގެ އައިޓަމުންކަން އެނގޭތީ

ޗަށް ޖިނާޢީ ވަކި ފަރާތެއްގެ މައް، މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު
ދައުވާއެއް ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި   ކަ
 ނިންމީއެވެ. 

އާސަންދަ ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް އެކުންފުންޏަން ބޭނުންވާ 
މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓް ގަނެފައިވަނީ އާސަންދަ ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީގައި 

އުޞޫލުންކަން އެނގެންއޮތުމުންނާއި އާސަންދަ ކޮންޕެނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓް ޕާރޗޭސް 
ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑްތަކެއްގެ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓާއި ކޮންޒިއުމަބަލް ގަންނަން 
ނިންމާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަކުން އެތަކެތި ގަތުމަށް ރިކޮމެންޓްކޮށްފައި ވުމުންކަން 

  ،މުންނާއިއެނގެންއޮތު

އާސަންދަ ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ގަނެފައިވާ ތަކެތި ގަތުމުގެ 
ކުރިން ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕަރޗޭސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން 

ރިކޮށް ޑައިރެކްޓް ޕަރޗޭސްގެ އުޞޫލުން އެކޮމިޓީއިން ވަކި ފުންފުންޏެއް މެދުވެ ،އެނގެންއޮތްއިރު
ތަކެތި ގަތުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަކީ ސްޓޯރ އެންޑް ސަޕްލައިސް ޑިޕަރޓްމެންޓުން  

 ،ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ބްރޭންޑްގެ ތަކެތި ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ސޯލް ޑިސްޓިބިއުޓަރ ކަމުގައި ވާތީއާއި
 އަގަށް ބެލުމަށްފަހުކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ޕަރޗޭސް ކޮމިޓީގެ ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ތަކެތީގެ ކޮލިޓީއާ 
 ،ނިންމުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުންނާއި

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ބްރޭންޑްތައް ގަތުމަށް ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަކުން ރިކޮމެންޑްކޮށްފައިވަނީ އެ 
ޒިއުމަބަލްގެ ސޯލް ޑިސްޓިބިއުޓަރކަން ކުންފުންޏަކީ އެ ބްރޭންޑްތަކުގެ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓާއި  ކޮން

އެނގޭގޮތުގައި  ލިމިޓެޑްގެ ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން އާސަންދަ ކޮންޕެނީ 
އާ ދެމެދު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް  2017މެއި  18އިން  2016ޑިސެންބަރު  27

ސަތޭކަ ވިހި މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ  ޑައިރެކްޓް ޕާޗޭސް އެގްރީމަންޓްތަކެއްގެ ތެރެއިން
 އާސަންދަ ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގ އިސްފަރާތްތަކާ  ކަމަށާއި، އެއީ މުޢާމަލާތް ހިންގާފައިވާ

އެގްރީމަންޓްތައް  އެހެންކަމުން އެމުއްދަތުގައި  ،ގުޅުން އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި
އެފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ލިބޭގޮތަށް  ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެނގިތިބެ އެފަރާތަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން ބެލެވޭނެ ހެކި ތަޙްޤީޤަށް 
  ،ލިބިފައިނެތަތީއާއި

ޑައިރެކްޓް ޕަރޗޭސިންގގެ އޫޞޫލުން އެ ތަކެތި ގަނެފައިވާތީވެ މި މުޢާމަލާތައް ކުރުމުގައި 
ޕެނީގެ ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި އާސަންދަ ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޙަރަކާތްތެރިވި އާސަންދަ ކޮން

ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް މި މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން މާލީ މަންފާއެއް ލިބިފައިވާކަން 
   ،ތަޙްޤިޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި

ންދަ ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އެތަކެތި ގަނެފައިވާ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި އާސަ
ބޯޑުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ އާސަންދަ ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި އާއިލީ ތިމާގެކަމުގެ 

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ، ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް، ގުޅުމެއް
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ވިފައިނުވާތީތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެ 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ މި މައްސަލާގެ 
ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދ.ރިނބުދޫ  ދ.ރިނބުދޫ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާބެހޭ ރިޕޯޓު މަހުންމަހަށް ހާމަކުރުމަށް
ކުރަނީ ރިޕޯޓު  އުޒުރުވެރިވެފައިވާކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާބެހޭ ރިޕޯޓު ޢާންމުކަތީބު 

ޖައްސަން ފެށުމުންކަމަށާއި،  ޢާންމު ނުކޮށްގެން ރައްޔިތުން ނުރުހުންވެ އެމައްސަލަ
ނުހުންނަކަމަށާއި، ރިނބުދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް  އެރިޕޯޓުގައި ހުރިހާ ތަފްޞީލެއް

ކަތީބު  ،ރުފިޔާ ފޮތުގައި ނުލިޔެ -/40,000ތެރެއިން   ސާގެލިބުނު ފައި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  ނަގައިފައިވާކަމަށާއި، ރަށުއޮފީހުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރާ

ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏަކާކަމަށާއި، ޚާއްޞަ އެހީއަށް  ގިނައިން ޙަވާލުކޮށްފައިހުންނަނީ ކަތީބު
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ރުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާވެސް ދެނީ ކަތީބު ބޭނުންވާ ސަރުކާ ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް 
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި  ސުނާމީ ކާރިސާގައި ދ.ރިނބުދޫ ގެއަކަށް ލިބުނު  މީހަކަށްކަމަށާއި،

އެފައިސާ ލިބިއްޖެނަމަ ރަށުތެރޭގައި  ފައިސާ ދިނުމަށް އަތޮޅުއޮފީހަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުން
އަޔަނުދީ  ނުފޫޒުން އެފައިސާ ހަމައަށްކަމަށް ބުނެ ކަތީބުގެ  މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭނެ 

 .އަތޮޅުއޮފީހުގައި ހިފަހައްޓައިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ 
ވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެ 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ޑީސަލް ގަންނަމުންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ފިއުލް 
ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ބައެއް އިސް ވެރިންނާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުންތަކެއް އޮންނަކަމަށާއި 

ހޯދައިދެމުން  މިކަމުގެ ސަބަބުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް
 ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

247 

މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ 
ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކުރުމަކާނުލައި އއ.މަތިވެރިން ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށްޓަކައި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން 
 25,000އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  10)ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާ އަށް  25,000

އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ 
އަކަފޫޓްގެ  20,000އެ ބިމާ އިންވެގެން އޮތް  ،ގާތް ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާތީކަމަށާއި 

އެހެން ބިމެއްވެސް ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ގެޒެޓް 
އެއިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ބިން ދީފައިވާ ފަރާތް ބޭނުންވާގޮތަށް ، ކޮށްފައިވާއިރު

މުގެ މަޤްސަދުގައި ކަމަށް ބުނެ ކަމަށާއި އެއީ އެފަރާތަށް އެބިންވެސް ލިބޭގޮތަށް ހެދު
 ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ 
ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތީލިބިފައިނުވާ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގެ ސާކް ސަމިޓަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބޮކި ވަނަ އަހަރު  2011
ގަތުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ބޮކިތަކާބެހޭ ޑިއުޓީ 

އައިޓަމަކުން ޑިއުޓީ  21މާފުކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައިނުވާއިރު، ބޮކިތަކާބެހޭ 
އްކަތުގެ އަގުން މިފައިސާ ނަމަވެސް މަސަ ،މަޢާފްކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި

އުނިކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ރަށުތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް ސަމިޓް 
ނިމުމުން އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް ދީފައިވާ ލައިޓްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަދުފަރާތަކުން 

ން އެކަށީގެންވާވަރަށް ކަމަށާއި، ބާކީ ހުރި ލައިޓްތައް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު 
 ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. މަސައްކަތް

249 

މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ 
ރީނާ ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަ 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ 
ގިނަ މުވައްޒަފުން އިތުރު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭރުމީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް 
އެޖެންސީތަކުގައި ޙަރާކާތްތެރިވާކަމަށާއި، ރާއްޖެއަށް ބޭރުންގެނެވޭ ބިދޭސީންނާބެހޭ 

އްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެމްޕްލޯއިމަންޓުން ބޮޑުއަގުގައި މަޢުލޫމާތު ބެލެހެ
ސޮފްޓްވެއަރއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މިސޮފްޓްވެއަރގައި ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު 
މަޢުލޫމާތު އެންޓަރކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި ސޮފްޓްވެއަރ ހެދުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ 

އަދިވެސް ސޮފްޓްވެއަރ  ،ށް ހަމަވެފައިވީނަމަވެސްވަނަ އަހަރާ  ހަމައަ 2001މުއްދަތު 
ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން،  6,755.00ބެލެހެއްޓެމުންދަނީ މަހަކު  

މިނިސްޓްރީން ކުރުވާ ބައެއް މަސައްކަތާއި ހޯދާ ބައެއްތަކެތި ހޯދަނީ 
ކަމަށާއި، އަދި އެސްޓިމޭޓް ނުހޯދައި އެގްރިމެންޓްވެސް ނުކޮށް ، އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނަންނަން ކިޔާފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރިކަމުގައިވިޔަސް،  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާއިރު ތަފާތު
 ލިޔެކިޔުންތަކުން އެއީ އެއްބަޔަކުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މަ
ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
ން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން ރެޑްކްރޮސްގެ އެހީގައި ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ 
ފަރާތެއް  3ގޮތުގައި އެޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންގެ އިތުރުން އޮބްޒާވަރުންގެ  ،ޕްރޮގްރާމްގައި

ބޭފުޅުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަނާއި، ކޮއްތު ފައިސާ  3އީ.ޕީ.އޭއިން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި، އެ 
ދިނުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 

 .ކަންތައްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް 
ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1ދާގެ )ހ( ގެ )މާއް

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ 
ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސަ އްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ކަ

ބޭރުން އިތުރު ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން ދިމާވެފައިވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ 
ދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބަލައި ޗެކުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، 

އިން ފެށިގެން މާޗު  2011ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް މެއި  16މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން 
ރ )ތިންސަތޭކަ ސައުވީސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ 324،720/-ގެ ނިޔަލަށް  2012

ވިހިރުފިޔާ( އިތުރަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެ ސަމާލުކަމަށް އޮޑިޓަރުން 
 ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެ، މިކަންތައް ގެނައިއިރު މީގެތެރެއިން ބައެއް މުވައްޒަފުން

 .އެމުވައްޒަފުންގެ ގައުމަށް އެނބުރިގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ 
ންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މި

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، ކުރީގެ މުނިސިޕަލްޓީގެ 
ދަށުން ހިންގި ރޯޑް ސެކްޝަނުން )ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން( މޯލްޑިވްސް ރޯޑް 

ގެ ތެރެއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރިއިރު އޮޅުވާލުމެއް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި މި   މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 02މަހުންކުރެ މަދުވެގެން  3މި  2011މާޗް ، 2011ފެބްރުއަރީ ، 2011ޖެނުއަރީ 
 .މުސާރަ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 02މަހެއްގައި 

މި މައްސަލާގައި، ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ އައިސް ޕްލާންޓުން 
ކާއިރު ވަރަށްގިނަ ފަހަރަށް ވަގުތުން ބިލް ނުހަދައި ހިތަށްއެރި ވަރަކަށް މަސްވެރިންނަށް އައިސް ވިއް 

އައިސް ދޫކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ދޫކުރާ އައިސްއަށް ބިލް ހަދަނީ އޭގެ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން 
، ކަމަށާއި، އައިސް ގެންދާ ފަރާތްތަކުން ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކާކަންވެސް އެނގެން ނުހުންނަ ކަމަށާއި

.ތިނަދޫ އައިސް ޕްލާންޓުން އައިސް ަގވާިއުދްނ ުހިރާހ ިބެލްއ ުނަހާދަކަމްށ ުބިނ ަނަމެވްސ ގދ
ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި 

ން ކޮމިޝަނުގެޤާނޫން( ކޮރަޕްޝަ-)އެންޓި ، 2008/13ނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ  ޤާނޫން ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރު ގައިވާފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން  3ވަނަމާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ގެ 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ އައިސް ޕްލާންޓުން 
އިސް ވިއްކާއިރު ވަރަށްގިނަ ފަހަރަށް ވަގުތުން ބިލް ނުހަދައި ހިތަށްއެރި މަސްވެރިންނަށް އަ

ވަރަކަށް އައިސް ދޫކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ދޫކުރާ އައިސްއަށް ބިލް ހަދަނީ އޭގެ އެތައް 
ދުވަހެއް ފަހުން ކަމަށާއި، އައިސް ގެންދާ ފަރާތްތަކުން ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކާކަންވެސް 

 254 ކަމަށާއި، ގަވާއިދުން ހުރިހާ ބިލެއް ނުހަދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެނގެން ނުހުންނަ

މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ 
ޤަރީނާ ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ  .އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނައަހަރު ބަންގްލާދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފްގޭމްސްއަށް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި  2010
ވަދެގެން ދިޔައީ ސާފްގޭސްގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން  30ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން %

ޢައްޔަންކުރި ފަރާތަށް ކަމަށާއި، އަދިއަދަށްވެސް ސާފްގޭމްސްއަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި 
 ތަފްޞީލް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ޚަރަދުވި ފައިސާގެ 

255 

މިމައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށްކުރެވުނު މަސައްކަތުން މައްސަލައާ ގުޅޭ މުހިއްމު 
މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގިނަ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާތީ އާއި ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް 

ގާއިމުކުރި   އެޑިއުކޭޝަނުންކުރީގެ މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސު އޮފީހުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން 2011އެޑިއުކޭޝަން ޔުނިޓުން 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އި ޤާއިމުކޮށްފައި ކުރިން ބެލިބެލުމުން، މައްސަލަ ހިނގި ދުވަސްވަރު މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގަ
ހުރި އެޑިއުކޭޝަން ޔުނިޓުގައި ވައުޗަރު ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި އެދުވަސްވަރު 
އެ ޔުނިޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ފޮތުގައި ލިޔެގެންކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 

އިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އެނގެން ނެތްކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، އެދުވަސްވަރު ފަ
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބުނު އެ ޔުނިޓުގެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ ފޮތުން 
އެދުވަސްވަރު ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮންފަރާތްތަކާކަން އެނގޭތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ 

ޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދިކަމާއި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު މުވައްޒަފަކު މަ
ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފާއިދާއެއް ހޯދާދިންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތް ނެތް 

ންބަރު މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނެތަތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫން ނަ 
ވަނަ ނަންބަރު  3ވަނަމާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެޤާނޫން( ގެ -)އެންޓި ، 2008/13

ނޑައަޅައި މައްސަލަ  ގައިވާފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

މުހިއްމު ލިޔެކިއުންތައް ނެތި ފައިސާ  ނިޔަލަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ
އެންގެން ނެތްކަމަށާއި، ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިންކަން  ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ފައިސާ

 ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުނުކޮށް  ފައިސާ
ފަރާތަކަށްކަން އެނގެން  ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން 

 .ނެތި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ މި މައްސަލާގެ ތަޙު
ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ނަ ވަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އޮކްސިޖަން ސަޕްލައިކުރުމުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް 
ގައި ގދ.ހޯޑެއްދޫ އަދި  2011 ޢަމަލުކުރާ ކަމަށާއި، ޖުލައި ގެއްލުންވާގޮތަށް

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެމްބިއުލާންސް މަރާމާތުކުރުމަށް ގދ.ތިނަދޫއަށް ގެނެސްފައިވަނީ 
 ޢިއުލާނު ކުރުމަކާއިނުލައި ވަކިމީހަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ބުނާ މައްސަލަ.

257 

 މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ނާޖާއިުޒ މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ
ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ގައި އިޢުލާން  2013ފެބްރުއަރީ  04މ.މުލަކުން ގޯތިލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް 
ކުރެވިގެން ދިޔައިރު އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރެވޭ ގޮތަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، ގޯތި ކޮމިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލީ 
 އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިސްޓުގެ ކުރިން ގޯތި ލިބިފައިވާއިރު މީގެކުރިން ގޯތި މަސްލަހަތު

ދިންއިރު ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވެގެން ގޯތި ނުލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނާ 
 .މައްސަލަ

ނަށް ތަޙްޤީޤަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަ
ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާކަން ހިނގާފައިވަނީ ބިޑު 
އުޞޫލުންކަމުގައވާތީއާއި، މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި 

ލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަ
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

 2.3ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ގެ 2007މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ 
 .ގެ)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަޔެއްގެ އަތުން ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމުގެ މައްސަލަ
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