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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ދައުލަތުގެ  ،އިޞްލާޙްކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާ ގޮތަށް ،މި މައްސަލަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބެލުމަށްފަހު
)ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިތުރަށް ދެވުނު  6.15ގެ  (R-20/2017މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )

އެ ފައިސާ ދެވުނު މީހާގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށާއި އަދި  ،ފައިސާ އެކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތުން
އެ ފައިސާ އެކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ހޯދުމަށާއި  ،އްޖެނަމައެފަރާތުން ފައިސާ ނުލިބި

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ އެހީ ދޭއިރު ރަނގަޅަށް ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް 
-)އެންޓި  2008/13 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ދެންނެވުމަށާއި އަދި މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

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

-COMންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަ 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ 
2018-06(D) (04  ްމި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ 2018ޖޫނ )

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި  13ކަންތައްތައް އިސްލާޙްކުރުމަށް ލަފާ ދިންގޮތުގައި ހިމެނޭ 
 2015ލަވަންސް އެކަނިވެރި މައިން/ބަފައިންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދޭ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނިކޮށްގެން ތިބި ބައެއް ފަރާތްތައްވެސް 
 109ހިމެނޭކަމަށާއި މިގޮތުން ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ޗެކްކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

މުއްދަތުގައި( ޖުމްލަ އެފަރާތްތައް ކައިވެނިކުރި ފަހުން )ކައިވެނިކޮށްގެން ތިބި  ،ފަރާތަކަށް
)އެއް މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ފަންސާސް އެއް ހާސް( ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމަށާއި   -/1,551,000
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

a 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ 
 2016 އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް 

 އޭސީސީ  - 2017އަދި 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވާ ފައިސާއެއްކަމަށް  މިފައިސާއަކީ ކަ
 ނުބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

މި ކޮމިޝަނުން  ،ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހުއދ.މާމިގިލިން ގޯތި ދިނުމާ 
ރަށުން ބޭރުގައި  ސިޓީއެއްގައި ގައި މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި  2017އޮގަސްޓު  12

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

ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް  ،ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،އެގޮތުން ،ކަމަށާއި
ހެން ރަށަކަށް ގޮސް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް އެރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެ

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

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

ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ފަދަ މީހުން މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ޢާއިލާ މާމިގިލި ނޫން އެހެން 
ނަމަވެސް ރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކު އެމީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތަމްރީން ކޯހެއްގައި  ،ކަމަށާއި

މާލެއަށް ނުވަތަ އެހެން ރަށަކަށް ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް އެމީހަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމަށް 
މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވާތީއާއި މި  ސިޓީއަކުންއި މި ކޮމިޝަނުގެ ނުބެލެވޭނެކަމުގަ

ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ދުވަސްކޮޅު އޭނާ ހުރީ އޭނާގެ  ،ބުނެފައިވާގޮތުންފަރާތް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 
ނާގެ މަންމަ އޭރުއްސުރެ މަންމަގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކަމަށްވާތީއާއި އަދި އޭ

މަންމައަށް ދޭންޖެހޭ  ،ގާތުގައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ދައްތައެއްގެއިންނަނީ ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ 
އޭނާގެ ދަރިފުޅުވެސް  ،ދޭތެރެދޭތެރެއިން މަންމަ ގާތަށް ގޮސްއައިސް ހަދާކަމަށާއި އޭނާއަށްފަރުވާގެގޮތުން 

ވަނަ އަހަރު އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން  2016އދ.މާމިގިލިން ގޯތިދޫކުރުމަށް 
ވަކި ޕޮއިންޓާއެކު ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި  81.5ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ގައި  2018އެޕްރީލް  25ޙުތަކާއެކު ނަމަމެސް އިޞްލާފަރާތެއް ހިމެނުނުކަމަށާއި، 

ކުރިން ލިބުނު ޕޮއިންޓުން  އޭނާއަށް އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިސްޓު ނެރުނުއިރު 
އެއީ ގޯތި ދިނުމަށް ހުޅުވާލައި އިޢުލާނު ކުރި ދުވަހުން  ،މާކްސް އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 10

( އަށް ރަށުގައި 2016އެޕްރީލް  14ން  2016މާރިޗު  14ފެށިގެން ފޯމުލުމާ ހަމައަށް )
ނެތުމުން ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭތީ ކަމަށް މާލިގިލީ ކައުންސިލްގެ 

ވެސް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހުރީ އޭނާގެ ނަމަ ،އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދިން ކަމަށާއި
  މައްސަލަމަންމަގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށް ބުނާ
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އޭނާގެ ފިރިމީހާ އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި  ،ހުންނަނީ ދައްތަ ގާތުގައި ސްރީލަންކާގައި ކަމަށާއި
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައިވާ ދުވަސްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  އޭނާބުނާތީއާއި  އޭނާކަމަށްވެސް 

 ،ގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިވަނީ  2018ޖޫން  25ދާރާއިން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިޔުމުން އެއި
 ،ގައި( އޭނާ ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމާއި 2016މާރިޗު  14ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރިއިރު )

އެފަހަރު ރާއްޖެއިން  ،ގައި ކަމަށާއި 2015ޑިސެންބަރު  07އެފަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އޭނާ ގޮސްފައިވަނީ 
ގައި  2016އޮގަސްޓު  15ދުވަހު އުޅުމަށްފަހު އޭނާ ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ  08މަހާއި  08 ބޭރުގައި
ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން  08އަހަރާއި  01އެފަހަރު ރާއްޖެއަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި  ،ކަމަށާއި

 ބޭރަށް ގޮސް ރާއްޖެއިން އެފަހަރު ރާއްޖެއިން ،ގައި ކަމަށާއި 2017އޮގަސްޓު  23ބޭރަށް ގޮސްފައިވަނީ 
ގައި  2018އޭޕްރީލް  05ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ  12މަހާއި  07ބޭރުގައި 
ގައި އަނެއްކާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  2018މޭ  03ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށްފަހު  28ރާއްޖޭގައި  ،ކަމަށާއި

ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ، ބަލާއިރުގޮސްފައިވާކަމަށް ކަމަށްވާތީއާއި މި ރެކޯޑުތަކަށް
އުޅެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން  އޭނާދުވަހު  05މަހާއި  02އަހަރާއި  01އާ ހަމައަށް  2018ޖޫން  25

 06މަހާއި  01އަހަރާއި  01ބޭރުގައިކަމަށްވާތީއާއި އެ މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި އުޅެފައިވަނީ 
ގިނަ ދުވަހު އުޅެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކަން  އޭނާއެ މުއްދަތުގައި  ،ހެންކަމުންދުވަހުކަމަށްވާތީއާއި އެ

ދައްތަގެ ގާތުގައި  އޭނާގެދަރިފުޅުވެސް ހުންނަނީ  އޭނާގެއެ ރެކޯޑުތަކުން އެނގޭތީއާއި މީގެ އިތުރަށް 
އަކީ މާމިގިލީ މީހެއް ފިރިމީހާ ،ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރިސޯޓެއްގައި ކަމާއި ،ސްރީލަންކާގައި ކަމާއި

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އޭނާއަކީ  ،މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި އެހެންކަމުން އޭނާނޫންކަން 
 ،މީހެއް ނޫންކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހަކީ މާމިގިލީގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވިޔަސް

ށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭތާވީ މުއްދަތަށް ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަ 
ނޑައަޅާފައިވާ  6ރަށްވެހިކަމުގެ ބައިގައި )ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ނ.ގައި( ކަ
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އްގައި ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ހިނގާއިރު އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ރަށުގައި ނޫން އެހެން ތަނެ ،ޕޮއިންޓް
ހަމަޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގައިވާ ރަށްވެހިކަމުގެ 

ވަނަ  6ބައިން އެމީހަކަށް ލިބޭނީ ރަށުގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވާތީ ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓާއި ރަށުގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ،ނަންބަރުގެ ހ.ގައި ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ  6މުއްދަތަށް ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ށ.ގައި ކަ
ޕޮއިންޓުކަމަށްވާތީ ރަށުގައި ދިރިނޫޅޭ މީހުންނަށް ގޯތި ނުދިނުމަށް މިކޮމިޝަނުން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ 

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދޭން  ،އި ނުވާނެތީއާއި މިކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވަނީއިދާރާއަށް އަންގާފަ
ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ދީފައިވާ  ،ކަ
ޕޮއިންޓް  ،ކަށްވިޔަސްޕޮއިންޓް އުނިކުރުމަށްކަމަށްވާތީއާއި ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހަކީ ރަށުގައި ދިރިނޫޅޭ މީހަ

ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެހެނިހެން ބައިބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް ހަމަވެއްޖެނަމަ 
އެފަރާތަކަށް ގޯތި ލިބިދާނެތީއާއި މާމިގިލިން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް 

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް  ،ޕޮއިންޓުކަމަށްވާތީއާއި އެހެންކަމުން 73.5ނީ ލިބުނު މީހުންނަށް ލިބިފައިވަ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް  73.5ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޮއިންޓް ނުލިބޭ މީހުންނަށްވެސް 

ގޯތި  އޭނާއަށް ލިބިއްޖެނަމަ އެއަދަދަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ރަށުގައި ދިރިނޫޅޭ މީހުންނަށްވެސް ގޯތި ލިބޭނެތީއާއި
ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން  ،ދީފައިވާ އޭނާއަށްނުލިބެނީ 

ޕޮއިންޓް  71.5ޕޮއިންޓް ހަމަނުވާތީ )އެ ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން ޢާއިޝަތު ސިއުނާއަށް ލިބެނީ  73.5
ތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލަކީ ކަމަށްވާތީ( ކަމަށްވާތީއާއި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތް 

މިކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށްވާތީއާއި މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާ 
ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ 

ލިން ގޯތި ދިނުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރަން މިކޮމިޝަނުން ނޫންތޯކަމަށްވާތީއާއި މާމިގި
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މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ކަންތައްތަކަކީ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޕޮއިންޓް 
ފައިވާ ކަންތައްތައް މިމައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށް  ،ދީފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެނުނު ކަންތައްތައްކަމަށްވާތީ

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  ،އެންގުމާއެކުފަރާތަށް މިޝަކުވާ ހުށަހެޅި 
އުސޫލާއި މިކޮމިޝަނުންނާއި މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާމެދު މައްސަލައެއް 

 އޭނާއަށް އެމައްސަލައެއް ޙައްލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ،އޮތްނަމަ
 އެންގުމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1ގެ )
ނޑައަޅައިމައް  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،ސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިމަސައްކަތަކީ އިއުލާނު ނުކޮށްވެސް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތަކަށްވާތީއާއި މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން 
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކީ މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

-)އެންޓި  2008/13ޑިރެކްޓަރާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރި ބައެއް ކަމަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ އޮފީހުގެ އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިންގެ 
ކުރުމެއްނެތި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަސައްކަތް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނެއް 

 2,000,000މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ،އަމިއްލައަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކަމަށާއި
މު މުއާމަލާތުން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ،)ދެމިލިއަން( ރުފިޔާ އަށް ކަމަށާއި

އަން ދެ ލައްކަ( ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ )އެއް މިލ1,200,000ިނާޖާއިޒް ފައިދާއެއްގެ ގޮތުގައި 
 ނާ މައްސަލަ ކަމަށް ބު

3 

 ،މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު  ،މިމައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ
ލީސިންގ އެރޭންޖްމަންޓެއްގެ ދަށުން ޕްރިންޓަރ ހޯދުމަށްފަހު ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތަކުން ޓޯނަރ 
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ  ގަތުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ ކަ

ގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނާ ގުޅި ،އިޢުލާނެއްކަމަށް ބުނާނެ ޖާގައެއް ނެތަތީއާއި

ށްފައިވާ އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޕްރިންޓަރަކާއި ޓޯނަރެއް ހޯދުމަށް ކޮ 
އެ  ،އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިންއިރު

 ،ހޮސްޕިޓަލުން ބޭނުންވަނީ ޓޯނާ ގަތުމުން ޕްރިންޓަރ ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ކަމަށާއި 
އަށްވާ އަގު އަދި  އެކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު ހަމައެކަނި ޓޯނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު  ،އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިނުވިނަމަވެސް
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް މިހާތަނަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ޕްރިންޓަރ އަދި ޓޯނަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ފަހުން  ،ރެވޭތީއާއިފާހަގަނުކު 
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ  ،ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ

ނޑައެޅުމުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަ  ގައި ކޮށްފައިވާ  2018އެޕްރީލް  08 ވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
މި މައްސަލާގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ  ،ކަންތަކުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ދައުރެއް މިހާރު ނޯންނާނެތީއާއި

މުވައްޒަފަކު ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅެފައިވާކަމެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގަ ނުކުރެވޭތީމަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ފާހަ 

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

 
ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި  މިކޮމިޝަނުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ،ނަމަވެސް

ގެ އިޢުލާންގައި މުހިންމު  2018އެޕްރީލް  08އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ  ،ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރުގެ ޖަވާބުގައި
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ މަޢުލޫމާތު  ،ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވިނަމަވެސް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ސިޓީއެއްގައިބީލަންވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފޮނުވާފައިވާ 
އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާކަމަށް ބުނެ ޔައުމިއްޔާއެއް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސިޓީއާ އެއްކަރުދާސްކޮށް  ،އަދި
ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ  ،ނުވާފައިވާއިރުފޮ

މި  ،ތުރުންއިމަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި މީގެ ލުންއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަ
ކުރިންވެސް  ،ކަމުގައިވީނަމަވެސް 2018/01އިވަނީ ބައްދަލުވުން ނަންބަރެއްކަމަށް ޔައުމިއްޔާގައި ޖަހާފަ

މި ބައްދަލުވުމަކީ ، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާތީ ،މިކަމާ ގުޅިގެން އިޢުލާނެއް ކޮށް

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް  ،ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ކަމަށާއި  ނަމަވެސް މިއީ ކަ
  މައްސަލަދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ބުނާ 
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ވަނަ އަހަރު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ  2018ބިޑަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި 
ވުން ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި މި ޔައުމިއްޔާއަކީ "ބިޑަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ" ބައްދަލު 

ފަރާތްކަމުގައި  03މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެފައިވަނީ ބިޑް ހުށަހެޅި  ،ޔައުމިއްޔާކަމަށް ޖަހާފައިވާއިރު
ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ބީލަމުގެ  2018އެޕްރީލް  08އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް

ބިޑް މީޓިންގ މަޢުލޫމާތު -ފަރާތަކުން ހާޟިރުވެފައިވާކަން ޕްރީ 09މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 
ޝީޓުން އެނގޭތީއާއި މި ޔައުމިއްޔާގައި ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިން ތާރީޚާއި ގަޑީގެ ގޮތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 

 ގަޑިކަމަށްވާތީއާއި މި ޔައުމިއްާޔއާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބީލަންވެރިންނަށް ދިންކަމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި
މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި -ފަހުން އީ ،ބުނާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން އެމީހުންނަށް ދީފައިނުވާކަމަށާއި

ލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި ގައި މަޢު 2018ޖޫން  20 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ ފަރާތުން ހަނދާންވެސް ނުވާކަމަށް 
 10.32އެހެންކަމުން ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމެއް އެނގެން ނެތުމުންނާއި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އެ ޔައުމިއްޔާގެ  ،ންތައްތަކާ ގުޅިގެން އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަށް ގޮސްޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަ

މި ޑޮކިއުމަންޓަކީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޭޓާ ސާވަރގައި އެ  ،މައިކްރޮސޮފްޓް ވޯޑް ޑޮކިއުމަންޓް ބެލިއިރު
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގެ މަގާގުގައި ހުރި ފަރާތެއްހޮސްޕިޓަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ގައިކަމަށްވާތީއާއި  2018މޭ  24ކަށްވާތީއާއި މި ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޮކިއުމަންޓަ
ގެ އަމުރު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް  2018މޭ  22މި ޑޮކިއުމަންޓަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ  ،އެހެންކަމުން

ޓަށް އެންމެ ފޮނުވިފަހުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަން އެނގޭތީއާއި މި ޑޮކިއުމަން
ގައިކަމަށްވާތީއާއި މި ތާރީޚަކީ  2018މޭ  27އަދި ޕްރިންޓްކޮށްފައިވަނީ  ،ފަހުން ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ

މި ކޮމިޝަނުގެ އަމުރުގެ ޖަވާބުގައި ފޮނުވާފައިވާ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ސިޓީ ތައްޔާރުކުރިކަމަށް ޖަހާފައިވާ 
ގެ  2018މޭ  28މްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިވަނީ ތާރީޚުކަމަށްވާތީއާއި މި ސިޓީ މި ކޮމިޝަނަށް ޖެ
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ގައިކަމަށްވާތީއާއި މި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚަކަށް ޔައުމިއްޔާގައި ޖަހާފައިވަނީ  9:28ހެނދުނު 
އެ ތާރީޚުގައި މި ޑޮކިއުމަންޓަކީ ވުޖޫދުގައިވާ އެއްޗެއް  ،ކަމަށްވާތީއާއި ނަމަވެސް 2018އެޕްރީލް  26

ތީއާއި މި ޑޮކިއުމަންޓަކީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ނޫންކަން އެނގޭ
ލިޔާ ޓެމްޕްލޭޓްގައި ހަދާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓެއްކަން އެނގޭތީއާއި މި ޔައުމިއްޔާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ 

ވާ މަޢުލޫމާތުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މިހާތަނަށް ވާހަކައަކީ ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދީފައި
މި ޑޮކިއުމަންޓަކީ މި ކޮމިޝަނުން ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ،ކަށަވަރު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް
ފަހުން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވާފައިވާ  ،ވުޖޫދުގައި އޮތް އެއްޗެއްކަމަށް ބުނެ ،ފޮނުވާފައިވާ އަމުރަކާ ހަވާލާދީ

ކުރިން އޮތް ލިޔުމެއްގެ  ،މި ކޮމިޝަނުގެ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ،އެނގޭތީއާއި އެހެންކަމުންއެއްޗެއްކަން 
ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަން  ،ގޮތުގައި ފަހުން ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް

މިކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަކީ ކުރިއަށް  ،ދެއްކުމަށްޓަކައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ފޮނުވާފައިވާތީ
 ،އޮތް ތަނުގައިވެސް މި ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި 

މިކަން ވަކި  ،އޮޅުވާލައިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުވާ ޒާތުގެ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ
 ށް ނިންމީއެވެ.ލައެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމަކާ ޙަވާލުކުރުމަމައްސަ

 
އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބީލަންވެރިންނަށް  2018އެޕްރީލް  08އައި.ޖީ.އެމް އެޗް ގެ  ،މީގެއިތުރުން

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް -ފަހުން އީ ،ދިންކަމަށް ބުނާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން އެމީހުންނަށް ދީފައިނުވާކަމަށާއި
ލަތުގެ ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ދައު  ،ފޮނުވާފައިވެސް ނުވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ

މަޢުލޫމާތު  ،އެގޮތުން ،ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި 10.32މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
އެ މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ  ،ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބީލަންވެރިންނަށް ދޭ ކަމުގައިވާނަމަ

 ،މެއިލް ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ފޮނުވުމަށާއި- ކުރާނަމަ އީމެއިލް-އީ ،ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ދިނުމަށާއި
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އެ މަޢުލޫމާތު ބީލަންވެރިންނަށް ލިބުނުކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި 
 ށް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަ

ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ 
އޮކުޓޫބަރު  B/CIR/2015/10 (10-13އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޢާންމުކުރި ނަންބަރު 

ކޮންމެހެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އިތުރުގަޑީގައި  ،)ށ( ގައި ވަނީ 4( ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލަރގެ 2015
ޙާލަތެއްގައި އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ މުވައްޒަފު ލައްވައި މަސައްކަތް 

އަށްވުރެ  %5މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުވަންޖެހޭއިރުވެސް އަސާސީ މުސާރައިން  ،ނުކުރުވުމަށާއި
އިތުރުނުވާނެގޮތަށް މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރުވުމަށްކަމަށްވާތީއާއި އެ އެންގުމަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފަހުކޮޅުވެސް  ޚަރަދުތައް ބަޖެޓުގައި ކަ

ރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަންގާފައިވާ އަޅަމުންގެންދާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ގޮތުން އެއަހަ
އެންގުމެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި )ނަމަވެސް އެ އެންގުމުގައި އެއީ އެއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޢަމަލުކުރަންވީ 

ގައި މިނިސްޓްރީ  2016ޖަނަވަރީ  17ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.( އެ ސަރކިއުލަރގެ ފަހުން 
 22C/22/2016/3(3ން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވި ނަންބަރު )އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނު 
ވަނަ އަހަރަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުގައި މުވައްޒަފުންގެ  2016 ،ސަރކިއުލަރގައި ވަނީ

މުވައްޒަފުން  ،އަށްވާ ފައިސާ ކަމަށްވާތީ 10އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ކޯޑަށް ލިބިފައިވަނީ މުސާރަކޯޑުގެ %
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ދެކޮޅުޖެހޭގޮތަށް މަސައްކަތް ލަ އްވައި އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި ކަ

އަށްވުރެ  10ކޮންމެ މަހެއްގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަށް ހޭދަވާ މިންވަރު % ،އިންތިޒާމުކުރުމަށާއި
އަހަރުން ފެށިގެން އަމީނިއްޔާ ވަނަ  2016ބޮޑުނުވާގޮތަށް ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށްކަމަށްވާތީއާއި 

ސްކޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ޖުމުލަ 
އަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށްކަން  10)މުސާރަ ކޯޑުގެ ހުރިހާ ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ( އަށްވާ އަދަދުގެ %

 B/CIR/2015/10 (10-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 
( ސަރކިއުލަރގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނީ އަސާސީ 2015އޮކުޓޫބަރު 
ށްފައިވާއިރު އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮ %5މުސާރައިގެ 

އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު އެއްޗެއް  ފަރާތަކަށްސަރުދާރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ނޑު  8:00އެގޮތުން ހެނދުނު  ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ކަމަށާއި އިން ރޭގަ

އަދި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ޚިލާފަށް  ،ޖަހަންދެން އޭނާ އެ ސްކޫލުގައި އުޅޭ ކަމަށާއި 11:00
ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ    މައްސަލައޭނާ ނިދުމަށް ސްކޫލުގެ ކުރީގެ ހެލްތުރޫމް ކަ

5 
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މަސްދުވަހު( މުވައްޒަފުންނަށް  29މޭމަހުގެ ނިޔަލަށް ) 2018ޖަނަވަރީން  2016ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 
ްްޓް ދީފައިވަނީ +އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރި ގަޑީގެ އަދަދަށް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޕޭމަނ

މަސްދުވަހުކަމަށްވާތީއާއި އެހެން މަސްމަހު ފައިސާ ދީފައިވަނީ ދޭންޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދުގެ  5
އަށްވުރެ އިތުރުގަޑީގެ  %10ށްވާތީއާއި އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މުސާރަ ކޯޑުގެ ބައިކުޅަބައިކަމަ

 10ފައިސާގެ ޖުމުލަ އިތުރުވާތީކަމަށް ފެންނާތީއާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާނީ މުސާރަ ކޯޑުގެ %
ރުގަޑީގައި މަސްދުވަހަށް ބަހާލައި އެމަހަކަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާ އިތު  12އަށްވާ ފައިސާ އަހަރުގެ 

މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ނިސްބަތުން ބެހިގެންދާގޮތަށް ކަމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި 
ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ފައިސާ ދީފައިވަނީ  2017ޖަނަވަރީން ފެށިގެން  2016 ،އެގޮތުން

ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން  2017ށްވާތީއާއި ނަމަވެސް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއް ނިސްބަތަކުންކަމަ
ޖަނަވަރީ( ފިޔަވައި( ދެ   2018 ،ޑިސެންބަރު 2017މަސްދުވަހު ) 2)ފުރިހަމަ ޕޭމަންޓް ދީފައިވާ 

 ،ނިސްބަތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާތީއާއި އެގޮތަށް ފައިސާ ދީފައިވާއިރު
ށްވުރެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް )ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސްމާ ޙުސައިން އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަ 

ހިމެނެނީ މިބައިގެ ތެރޭގައި( ފައިސާ ދީފައިވާ ނިސްބަތް މަތިކަން )އަދި ބައެއް މަސްމަހު ވަރަށް ތަފާތު 
ސާފުކުރުމަށް އަމީނިއްޔާ ބޮޑުކޮށް ހުރިކަން( ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކީއްވެތޯ 

ސްކޫލަށް ލިޔުމުން އެ ސްކޫލުން ބުނެފައިވަނީ އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ 
އިތުރުގަޑީގައި  ،މާގިނަ ވަގުތު އިދާރީ މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވަން ޖެހޭތީއާއި

އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނާ ، ފައިސާ ނުދެވޭތީއާއި 100ވެސް މުވައްޒަފަކަށް %ކުރުވާ މަސައްކަތަށް އެއް
އަޅާބަލާއިރު އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވަރަށް ކުޑަކަމަށްވެފައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ލައްވައި އެހާ 

މައަކުން އިދާރީ ގިނަވަގުތު އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނާ އެއް ހަ
މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 
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ޖުލައިމަހުން ފެށިގެން  2017ލިބެނީ ވަރަށް ކުޑަމިންވަރެއް ކަމުގައިވާތީ ކަމަށްވާތީއާއި އަދި އެގޮތުގެމަތިން 
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ދެކޮޅުޖެހޭ ނޑައެޅުނު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއިން ކަ  %10ގޮތަށް އެމަހަކަށް ކަ

އަށްވާވަރު އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ފައިސާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަ 
 2018ޖަނަވަރީން  2016އުސޫލުން ދެމުން ގެންދަނީކަމަށްވެސް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފަރާތަށް  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމަހުގެ ނިޔަލަށް މޭ
( %61.7252ރުފިޔާ ) 90,508.47އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ  ،ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭއިރު 141,631.36

( މަދު %38.2748ރުފިޔާ ) 56,122.89ކަމަށްވާތީއާއި އެއީ އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ 
ރުފިޔާކަމަށްވާތީއާއި  3,120.98އަދަދެއްކަމަށްވާތީއާއި އޭނާއަށް ދީފައިވާ ފައިސާއިން މަހަކަށް ޖެހެނީ 

ރުފިޔާކަމަށްވާތީއާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  3,470.00އޭނާގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ މަހަކު 
ބައެއް މަސްމަހު އަސާސީ  ،ކުޑަކަމަށްވިޔަސްދީފައިވާ ފައިސާގެ އެވްރެޖް އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ އޭނާއަށް 

މުސާރައަށްވުރެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވުނު އަދަދު މަތިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އަމީނިއްޔާ 
ގައި  5:30ސްކޫލަކީ ދެދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށްވެފައި މެންދުރުފަހު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ހަވީރު 

ރޫމްތަކާއި ފާޚާނާތައް ސާފުކޮށް އަނެއް ދުވަހަށް ސްކޫލް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާލެވެނީ ނިމުމުން ކްލާސް
ނޑު   6:15ހެނދުނު  އޭނާއަކީއެ ސްކޫލުގެ  ،އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި 10:00އާއި  9:30ރޭގަ

ނޑު މަސައްކަތު މީ ހުންގެ ގައި ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތު މީހުން ސްކޫލަށް އައީއްސުރެ ރޭގަ
އޭނާ  ،މަސައްކަތް ނިމެންދެން އެމީހުން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވަން ހުންނަ މުވައްޒަފު ކަމަށާއި

އަދި ސްކޫލުގެ  ،އިތުރުގަޑީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިގެން ސްކޫލުން އަންގައިގެން
މަސައްކަތް ކަމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ވެރިޔަކު ގަވާއިދުން ލިޔުމުން ހުއްދަދީގެން ކޮށްފައިވާ 

 11އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝީޓުތަކުގެ ތެރެއިން  އޭނާބުނެފައިވާތީއާއި ނަމަވެސް 
އިން ފެށިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝީޓުތަކަކީ ކޮމްޕިއުޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  2017މޭ 



 

12 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މަސްދުވަހުގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެއްފަހަރާކަމަށް  އެ ޝީޓުތަކުގައި ،ޝީޓުތަކަކަށްވާއިރު
ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އައުޓްވި  2018ޑިސެންބަރުން ފެށިގެން  2015ހާޒިރީގައި  އޭނާގެ ،ބެލެވޭތީއާއި

ވުރެ ދުވަހު އައުޓްވި ގަޑިއަށް  2ދުވަހުގެ ތެރެއިން  3ދުވަހު ކަމަށްވެފައި އެ  3ގަޑި ޖަހާފައިވަނީ ޖުމުލަ 
 ،ފަހުގެ ގަޑިތަކެއްގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ލިޔެފައިވާތީ 

އިތުރުގަޑީގެ ޝީޓްތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭތީއާއި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ 
އެތަނުގައި  ،ރޫމް ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާނެ ކަމަށާއިނިދުމަށްޓަކައި ސްކޫލުގެ ކުރީގެ ހެލްތު އޭނާ ،ތެރެއިން

އެތަން މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ސްކޫލުގެ ބައެއް ތަކެތި ރައްކާކުރާ  ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުނިދާނެ ކަމަށާއި
އެތަނުގެ ތެރޭގައި ކައިބޮއި  އޭނާގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެސް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ބުނެފައިވާތީއާއި 

މުވައްޒަފަކު އެމީހަކު އުޅޭ އޮފީހެއްގައި ކައިބޮއިހެދުމަކީ  ،ދާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރުހަ
މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީގައި އައުޓްވި ގަޑި ޖަހަމުން ނުގެންދާކަން 

ދެވޭ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ ޞައްޙަ  އެ ރެކޯޑްތައް އެނގެންނެތި މުވައްޒަފުންނަށް ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
 ،ނޫން ލިޔުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެވޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެތީއާއި

މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް އަންނަ ގަޑިއާއި އޮފީހުގެ  ،އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީ
ކުންނަ ގަޑި އަދި އެދުވަހަކު މަސައްކަތް ނިމުމުގެ ކުރިން ބޭރަށްގޮސް އެނބުރި މަސައްކަތް ނިންމާފައި ނު

އަންނަނަމަ ބޭރަށް ދިޔަ ގަޑިއާއި އެނބުރި އައި ގަޑި ސިސްޓަމުން އެނގޭގޮތަށް ހާޒިރީގެ ރެކޯޑުތައް 
ޔުމަށް އަމީނިއްޔާ އެ ރެކޯޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެމުން ގެންދި ،ބެލެހެއްޓުމަށާއި

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

ނޑައަޅައިމައްސަލައެއްކަމަށް   ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ  ،ކަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން އިދާރާތަކާ ޚިލާފަށް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ސިއްހީ ރިސްކަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީވެސް 

ހުށަހެޅެމުންދާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން ރިސްކް ކެޓަގަރައިޒް 
ވަނަ އަހަރު ހުންނެވި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމީޝަނަށާއި  2015ކުރުމަށް ދަތިވާތީ 

އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގަވަރނިންގ  ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި މަޝްވަރާކޮށް އެއިދާރާތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން 
ރުފިޔާގެ ރިސްކް އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ދެން ހުރިހާ  -/100ބޯޑުން ވަނީ އޭރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ގަވަރނިންގ  2015ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ރިސްކް އެލަވަންސް ދިނުމަށް  -/75މުވައްޒަފުންނަށް 
ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާކަމަށާއި އެ ނިންމުމަށް ފަހުން ސިވިލް ސަރވިސް  17ބޯޑުގެ 

ކޮމިޝަނަށް ފަހުން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ފޮނުވާއިރު ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 
ޖަހަމުންދަނީވެސް އައު ރިސްކް އެލަވަންސް ކަމަށާއި އަދި އެބަދަލުގެނައިކަން އޭރު ލިޔުމުން ސިވިލް 

މިއަހަރު ވާނީ އެކޮމިޝަނާ ސިޓީއަކުން ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާނުކުރެވިވާތީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ 
އަތުން ހޯދުމަކީ ހަމަޖެހޭ  އެކަން ހިއްސާކޮށްފައިކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެފައިސާ އަނބުރާ މުވައްޒަފުން

 ،އުސޫލެއްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި އަދި އެކަން އެހެން ހިނގާފައިވާތީ އެކަން ގަވާއިދަށްފައްތާ 
ސައްހަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށް އިންދިރާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ސިޓީއެއްގައިފޮނުވި އެހޮސްޕިޓަލުގެ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިކޮމިޝަނަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިން  2015ޖުލައި  01ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް 
)ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  -/100މަސައްކަތަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ،ފެށިގެން

މަސައްކަތަށް  ،ންނަށްރިސްކް އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފު
)ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ރިސްކް އެލަވަންސް  -/75ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

ދިނުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް. ގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުން ނިންމައި އެގޮތުގެ މަތިން އެ އެލަވަންސް 
ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް  ދެމުން ގެންދާކަމަށާއި އަދި އެ އެލަވަންސްގެ ރޭޓް ބަދަލުކުރުމުގެ

ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 
ވަނަ އަހަރު ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ  2015އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް. އިން 

 ސަތޭކަ )ނުވަ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ހާސް ހަތް  -/961,750ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޖުމްލަ 
 ފަންސާސް( ރުފިޔާ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)
ނޑައަޅަ  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،އިމައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތެރެއިން ބަލައި މައްސަލައެއްގެމިމައްސަލައަކީ ކުރިން މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤްކުރި 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

ނޑައަޅައި  ،ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .މީއެވެމިމައްސަލަ މިހިސާބުން ނިން ،ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ

ގުޅިގެން  އިޢުލާނަކާ ޝަރަފުއްދީން ސުކޫލުން މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ކުރި 
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

 )ތިންލައްކަ ތިރީސް ހަތް ހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހައެއް( ރުފިޔާއަށް  337,176.00
 ،އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ގޮތަށް ބަލާއިރު  ،ކަމަށާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް

ދެވަނަ ފަހަރަށް އެކުންފުންޏަށް އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމުގެ މަރުހަލާ ނިމުނުފަހުން 
އެކަން އެގޮތަށް  ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި

މާވެފައިވަނީ އެމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުލާސްރޫމުގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ދި
އަލުން  ،އެކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު އެހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ބޮޑުވާތީ

އަގު ހުށަހެޅުމަށް ސުކޫލުގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަން ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުރި އިސްވެރިޔާ 
އެބޭފުޅާއަކީ ސުކޫލަށް ލިބޭ  ،ރުޞަތުދިނުމުން ކަމަށް ސުކޫލުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށާއިފު

އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމުގައާއި އިވެލުއޭޓްކުރާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅެއް ނޫންކަން 
 2ފަރާތުގެތެރެއިން  3އޭގެއިތުރުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި  ،ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި

ތެއްގެ އަންދާސީހިސާބު އެއްގޮތްކަމުން އެއަންދާސީ ހިސާބުތަކަކީ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަކުން ފަރާ
ނަމަވެސް މަސައްކަތް  ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި

މުން އެހެންކަ ،ހަވާލުކުރުމުގައި އެކަންކަމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި
ވަނަ ބާބުގެ  15ވަނަ މާއްދާހެ )ނ( އަދި  8.01އެކަމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހާމަކަން ބޮޑު  2
ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބިދޭ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މިއަމަލަކީ އޮޅުވާލައިގެން ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ  ،ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި
މަގުޞަދުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ

މާރިޗު  30 ބޭނުންކުރާނެ ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި  މާލޭގައި
ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތުގައި  ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިނުވާ 2015

ގައެވެ. ދޯނިފަހަރު  2015މާރިޗު  11އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ  ބޭނުންކުރާނެ ދޯނިފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް
އެކެއް( ) 1އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާއިރު، ކޮންމެ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވަނީ  4އެތާރީޚުގައި  ށްކުއްޔަށް ހިފުމަ

މާރިޗު  30ބިޑް ހުށަހެޅުން އޮތީ  ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން އެއް އިޢުލާނަކާ ގުޅޭ
މާރިޗު  31ހެޅުން އޮތީ އިޢުލާނުގެ ބިޑު ހުށަ 2ތެރެއިން  އިޢުލާނުގެ 3ގައި ކަމަށާއި، އަނެއް  2015
 4ގައިކަމަށާއި، މި  2015އެޕްރީލް  02އަނެއް އިޢުލާނުގެ ބިޑް ހުށަހެޅުން އޮތީ  ގައިކަމަށާއި، 2015

 ކިޔާ މީހަކު  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޯނި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 
ހުށަހަޅާފައިވާ ދޯންޏަކީ އެއް  ޅިގެންވެސް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އޭނާއިޢުލާނާ ގު 4ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، 

 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ބިޑެއްކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ  ބިޑަކީ އޭނާގެދޯނިކަމަށާއި، 
 2ފަރާތަކުން  އެހެން ދޯނި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަމަށާއި، 3އިތުރު އޮޕްޝަންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

އެގޮތަށް،  ދޯންޏެއް )ކޮންމެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެންވެސް( ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، 2ގޮތުގައި  އޮޕްޝަނެއްގެ
އޮޕްޝަންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެއް ދޯންޏަށްވުރެ  އެއް ދޯންޏަށްވުރެ ގިނަ ދޯނިފަހަރު ގެންގުޅޭ ފަރާތަކުން އިތުރު

 ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ދޯނިފަހަރުގެ ސައިޒާއި މައްސަލައެއް  ގިނަ ދޯނިފަހަރު ހުށަހެޅުމަކީ 
ދޯނިފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފާނީ  ފެންވަރާއި އުމުރުފަދަ ކަންތައްތައް ހުންނާނީ ތަފާތުކޮށް ކަމަށްވުމާއެކު،

އަދި ފަދަ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށްވާތީއާއި،  ދޯނިފަހަރުގެ ސައިޒާއި ފެންވަރާއި އުމުރާއި އަގު
 ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިމައްސަލައަކީ،

 30އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  ގައިމާލޭ
ކުރިމަތިލީ  ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން 2015މާރިޗް 

ގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަމަށް  2015އެޕްރީލް  29 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތާ
 ސޮއިކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާގެ ބިޑަކީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ  ރީމެންޓްގައިއެގް

 ބިޑެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ލަފައަކަށް އެދި މިކޮމިޝަނަށް  ،މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވިލިމާލެ އޮފީސް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވަނީ ވޭސްޓް
ހުށަހެޅުމުން މިކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ ލަފައާ އެއްގޮތަކަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އަދި މިމައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު 

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

ނޑައަޅައި  އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމީ ،ކަ

ފަރާތަކުން  03ނަގާފައިވަނީ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވިލިމާލެ އޮފީސް ކުއްޔަށް
ބޭގޮތަށް އަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލި އަގުބެލުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

  މައްސަލަ އަގުބޮޑުކޮށް ކަމަށް ބުނާ
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މަދުވާކަމަށް  މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްގެ ތިޖޫރީން ފައިސާ މިމައްސަލަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްގެ  ހިސާބުތަކުން ނުދައްކާ ކަމަށާއި، އަދި މިމައްސަލާގައި

ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯއިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ މިމައްސަލައަކީ،   ފަރާތްކޭޝިއަރަކަށް އުޅޭހެޑް 
ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ވިގެންނުވާ އެކުލެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ް)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ފަރާތް  ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް ކޭޝިއަރަކަށް އުޅޭ
ރ. )ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް 250،000/-ތިޖޫރީން  ފެބްރުވަރީ މަހުން ފެށިގެން އެ ތަނުގެ

 އްސަލަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މަ އްލަރުފިޔާ( ނަގައި އޭގެއިން އަމި

10 

ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ، ތިނަދޫ  ގދ.ތިނަދޫގައި ހިނގި ހާދިސާއާ ގުޅުވައިގެން 
 ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދިން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހަދިޔާއެއްގެ

އެފަރާތަށް ދިން  ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީއެމަސައްކަތް 
މި ޑޮކިއުމަންޓްރީ ހެދުމަށް ކައުންސިލްގެ  ފައިސާއިން އަނބުރާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ޚަރަދެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ދީފައިވާ ގްރާންޓް ބަޖެޓުންވެސް އެއްވެސް  އާމްދަނީ އިން ނުވަތަ ދައުލަތުން
ދީފައިވާތީއާއި،  ބެލިބެލުމުން ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު މިމައްސަލަ

-FIN-2018އޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ 2016ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
23(D) (01  ުރިޕޯޓުގައ2018ިމާރިޗ ) "ިފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން  އޮޑިޓްގައ

ނަންބަރުގައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓްރީއެއް ހެދުމަށް ބަޔަކާ  ވަނަ 1މި ސުރުޚީގެ " ކަންތައްތައް
 ލަދެއްކުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަ  ޙަވާލުކޮށް ފައިސާ

11 



 

17 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މިމައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަދި އެކަން މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންވެސް އެނގޭތީ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ނޫނު(ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާ -)އެންޓި 2008/13

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

ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން  ބެލިބެލުމުގައި، ރ.މާކުރަތުގައިމިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން 
ހިންގުމަށް ރ.މާކުރަތު ރަތްކަނދޮޅުގެ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ  ބިދޭސީން ބޭތިއްބުމަށާއި އިދާރީ އޮފީސް

ން ސަރވިސްއި ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެން ކަމަށް ޕަބްލިކް ވަރކްސް 3ނޫންކަމަށާއި،  އިޢުލާންކޮށްގެން
 2017މޭ  16ން  2016ޑިސެންބަރު  16ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ގެ ފުރަތަމަ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ 

ރުފިޔާ( އަށް ކަމަށާއި، އެ ގެ  20000/-ޖުމުލަ ) ރުފިޔާ 4000/-މަސްދުވަހަށް މަހަކު  05އަށް 
ންނަ ކަމަށާއި، އަގު އަގު ބަލައިގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮ ފަރާތުން  3ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ 

ފަރާތުން ކަމަށާއި،  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުއްޔަށް ހިފި ގޭގެ ހުށަހެޅި
 2017މޭ  17މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ) 07 ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން 3އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން 

ރުފިޔާ( އަށް އެގެ  28000/-ރުފިޔާ )ޖުމުލަ  4000/- އަށް( މަހަކު 2017ޑިސެންބަރު  16ން 
މަސްދުވަހުގެ  09އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން އަގު ހޯދުމަކާ ނުލައި  ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށާއި،

ޖުމުލަ ) ރުފިޔާ 4000/-އަށް( މަހަކު  2018ސެޕްޓެންބަރު  16ން  2017ޑިސެންބަރު  17) މުއްދަތަށް
ދެފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ މުއްދަތު  އެގެ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ރުފިޔާ( އަށް 36000/-

 އިޢުލާންނުކޮށް އަގު ހޯދައިގެން އެކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ފެންނާތީއާއި، އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ކޮށް ތިންވަނަފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ އަލުން އަގު ނުހޯދައި އިޢުލާންވެސް ނު

ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ބީލަމާ ގުޅިގެން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 10.31ގެ  10ގަވާއިދުގެ ބާބު 
 މުވައްޒަފުންނާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ

ބޭތިއްބުމަށާއި އިދާރީ އޮފީސް ހަދައި  ރ.މާކުރަތުގައި ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ ފަރާތުން ބިދޭސީން
އަހަރުން ފެށިގެން، ރ.މާކުރަތު ރަތްކަނދޮޅުގެ  ވަނަ  2016ހިންގުމަށް، ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި 

ސިޔާސީ ބޭނުންކުރަމުން ގެންދަނީ އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރުމެއްނެތި  ކުއްޔަށް ހިފައިގެން
ގޮފީގެ ނައިބުރައީސް އަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް  ރ.މާކުރަތު  ޕާޓީއެއްގެ

  މައްސަލަ ކަމަށް ބުނާ  ބެލެވޭ
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ބީލަމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި، މިގޮތަށް 17.20ތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ
ގޮތުން އެކި ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުރުވައިފިނަމަ އެކަން  ކަންތައްތައް ބީލަމަށް ހުށަނާޅައި ފަރުޖެއްސުމުގެ

ދައުލަތުގެ  އްސަލައިގައިޅު އެޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މަމުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަ ކުރި
ހިފުމަށް މިހާރު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ، އެ ގެ ކުއްޔަށް 

ނުވަތަ އެހެން ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ އިޢުލާންކޮށްގެން ކުއްޔަށް  މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން އެގެ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  އާއި މުދަލާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެ ފައިސާ ހިފުމަށާއި،

 ށް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަ ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސްގައި

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

ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ( ވަނަ ނަންބަރ1ު)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބެލިބެލުމުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ހިންގަމުން ގެންދާ ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ މިމައްސަލަ 
މި ތަކެތި ގަތުމުގައި  ،ވަނަ އަހަރު ގިނަ ޢަދަދަކަށް ސްޕެއަރޕާޓްސް ގަނެފައިވާކަމާއި 2013ބޭނުމަށް 

ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ފެނަކައިން އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ "ސަރުކާރުގެ 
ކުންފުނިތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއާއި ގަވާއިދު" އާ އެއްގޮތަށްކަން 

ރ ޕާޓްސް ހޯދުމުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި ތިންތަނަކުން އަގު ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ސްޕެއަ
ހޯދާފައިވާކަމާއި އާންމުގޮތެއްގައި ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުންކަމާއި ތަކެތި 

ކަށް ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތަކުން ފޮނުވާ ރިކުއެސްޓްތަ 
ޢާންމުގޮތެއްގައި ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކޮންމެ ރިކުއެސްޓަކަށް 

ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ސްޕެއަރޕާޓްސް ގަތުމުގައި  ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން
 3އެގޮތުން ސްޕެއަރޕާޓްސް ހޯދުމަށްޓަކައި  ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ޚިލާފްވާ ކަމަށާއި

މުންދާ އެންމެބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ތަކެތި ހޯދަ ،ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު
އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އަގުބަލެލުމަށް  100ހާއި  50އާންމުކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް  ،ކަމަށާއި

ފެނަކައިން ބޭނުންވާ  ،ތަނަކުން އަގުބެލިނަމަވެސް 3ބައެއް ފަހަރު  ،ރިކުއެސްޓް ފޯމް ލިބޭއިރު
 ކޯޓޭޝަންތައް އެތަނަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ހުރި ،ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން އަގު ހެޔޮނުވާނަމަ

ގައި ފެނަކަ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވޯޓަރ  2012ޖޫން  9 ،ނައްތާލަމުން ގެންދާކަމަށާއި
 30000)ބާރަ ހާސް( ރުފިޔާއަށް ގަނެފައިވާއިރު ޕަމްޕު ގަތުމަށްކަމަށް ބުނެ  12000ޕަމްޕެއް 

13 



 

19 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަކިންކަމަށްވީނަމަވެސް މި ކަމަކީ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ބައިބައިކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި 
ށްފައި އެވަނީ އިދާރީގޮތުން ރެކޯޑްސްތައް ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމާއި މިގޮތަށް މިކަން ކޮ

ބެލެހެއްޓުމުގައި ފަސޭހައަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގައި އަގު ހެޔޮކޮށް ހުށަހަޅާ ބައެއް 
ކޯޓޭޝަން ނައްތާލާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މިކަމަށް ބާރު ލިބޭނެ އެއްވެސް 

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި

ވަނަ  2013ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެކި އިންޖީނުގެތަކުގެ ބޭނުމަށް  ،މީގެއިތުރުން
އެކިފަހަރު  ،އަހަރުގެ މެއި މަހާއި ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި އެކިފަހަރުމަތިން ވޯޓަރޕަމްޕުތަކެއް ގަނެފައިވާކަމާއި

އަދި އެކި ސައިޒުގެ ވޯޓަރޕަމްޕުކަމުން ވޯޓަރޕަމްޕުތަކުގެ އަގުތައް އެކިފަހަރު  ގަނެފައިވަނީ އެކި ވައްތަރުގެ
ފަރާތުން އަގު ހޯދާފައިވާކަމާއި  03ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވޯޓަރޕަމްޕުތައް ގަތުމުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި 

ފަރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވޯޓަރޕަމްޕު ޢާންމުގޮތެއްގައި ގަނެފައިވަނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ 
)ބާރަ ހާސް( ރުފިޔާއަށް އެ ދުވަސްވަރު  12,000.00އަދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

ވޯޓަރޕަމްޕެއް ގަނެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަން ނެތެވެ. ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓަރޕަމްޕަކީ 
)ނަވާރަހާސް  19,610.00ގައި ލިންސިސްއިން  2013މެއި  13 ހދ.ހިރިމަރަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ބޭނުމަށް 

 03ހަސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔާއަށް ގަނެފައިވާ ވޯޓާރޕަމްޕުކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި ވޯޓަރޕަމްޕު ގަތުމުގައި 
ފަރާތަކަށް ކޯޓޭޝަން ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ލިންސިސްއިން އެކަނިކަން 

ޗެކްގައިވާ  004400ގަކުރެވެއެވެ. އެފަރާތުން މި ވޯޓަރޕަމްޕު ގަތުމަށް އިޝޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ފާހަ
)ނަވާރަހާސް ހަސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔާއެވެ. އަދި މި ޗެކަށް  19,610.00ފައިސާގެ ޢަދަދަކީވެސް 

 30,000.00 އަގަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން ބޭންކު ސްޓޭޓްމެންޓުންވެސް އެނގެއެވެ. މި ވޯޓަރޕަމްޕުގެ
)ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާގެ ޗެކެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި 

 މިގޮތަށް މިކަން ،)ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާގެ ޗެކެއް ހަދައިގެން ފައިސާ ނަގައިފައިވާ ކަމަށާއި
ހިނގާފައިވާތީ އަގުބެލުމުގައި އުޅުނު ދެ މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޑް ކުރުން ނޫން އެއްވެސް 

މ.އަތޮޅު ކޮޅުފުށީ އިންޖީނުގެއަށް ސްޕެއަރޕާޓްސް  ،ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި
ފެނަކައަކީ  ،މަސްދޯންޏެއްގެ ގިއަރު ބޮކްސްއެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،ފޮނުވިއިރު

އެ ގިއަރު  ،މަސްދޯންޏަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާޓްސް ގަންނަންޖެހޭ ކުންފުންޏަކަށް ނުވާއިރު
އެގޮތުން މަސްދޯންޏާ ގުޅޭ  ،ބޮކްސް ގަތުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ސިއްރުތަކެއްވާ ކަމަށާއި

 ،ތީ ސްޕެއަރޕާޓްސް ތަކަކީވެސް ޖަނަރޭޓަރތަކާ އެއްގޮތް ވައްތަރެއް ހުންނަ ސްޕެއަރކަމަށްވާ
ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް  ،އޮޅުވާލައިގެން އެފަދަ ތަކެތި ގަނެ

އެރަށުން އެއީ ޖަނަރޭޓަރާ  ،އެ ގިއަރު ބޮކްސް ކޮޅުފުއްޓަށް ފޮނުވުމުން ،ބޭނުންކުރަނީ ކަމަށާއި
ނަކައަށް އެއީ މަސްދޯންޏެއްގެ ގިއަރު ބޮކްސްއެއްކަމަށް ފެ ،ގުޅުންހުރި އެއްޗެއް ނޫންކަމާއި

 ،އެ ކަނޑާނުލައި އަނބުރާ މާލެ ފޮނުވާލުމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ގުޅާފައި ބުނުމުން
 ،ރަސްމީބޭނުންތަކަށް އަތޮޅު ތެރެއިން މާލެގެންނަ މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށް ކަމަށް ބުނެ

 މައްސަލަ  ފެނަކައިން މާލޭގައި އަގުބޮޑުކޮށް ޕެޓޫނިޔާ އިން އެޕާޓްމަންޓް ހިފާފައިވާކަމަށް ބުނާ 
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)ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާގެ ޗެކެއް ހަދާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭކަން  30,000.00ވޯޓަރޕަމްޕުގަތުމަށް 
 ނެތެވެ.

މަސް  ،އިންޖީނުގެއަށް ސްޕެއަރޕާޓްސް ފޮނުވިއިރުވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މ.ކޮޅުފުށީ  2013 ،އަދި
ދޯންޏެއްގެ ގިޔަރު ބޮކްސްއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މ.ކޮޅުފުށީ 
އިންޖީނުގެއަށް މަސް ދޯންޏެއްގެ ގިޔަރު ބޮކްސްއެއް ފޮނުވާފައި ނުވާނެކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ގިޔަރު 

ވާނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  އަދި އެފަދަ ބޮކްސްއެއް ގަނެފައިނު
ގިޔަރުބޮކްސްއެއް ގަނެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތެއް މި ޝަކުވާއާގުޅޭ އިތުރު މަޢު  ،ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ފަރާތަކުންކަމަށްވާތީ
 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބޭނުމެއްނެތި އެޕާޓްމެންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން  ،އަދި
ބަލާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މ.ޕެޓޫނިޔާގެއިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އެޕާޓްމެންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމުގައާއި 

 ،ތަޙްޤީޤުކޮށް ނުން ލުކޮށްފައިވާ ގޮތާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަ
މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. މި އެޕާޓްމެންޓް ކުއްޔަށް 

ކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި ހިފާފައިވަނީ މާލެ ގެންނަ މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާން
އެޕާޓްމެންޓް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ކުރީގެ ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި އެ 
ކުންފުނިން ކަމާއި އެ ކުންފުނި ފެނަކައަށް ބަދަލުވުމުން އެ އެޕާޓްމެންޓްގައި މުވައްޒަފުން 

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

ނޑައަޅައި  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

)ސަތޭކަ  120 ހުށަހެޅި ފޯމަށް ފުރަތަމަ ލިބިފައިވަނީ މިމއްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް 
ނަމަވެސް ފޯމުހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އަނބި/ފިރިމީހާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހިމެނުމުގެ  ،ވިހި( ޕޮއިންޓްކަމަށާއި

 200ލިބިފައިވަނީ  އޭނާއަށްފިރިމީހާގެ އާމްދަނީ ހުށަހެޅުމުން  ،ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން
ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ "ބީ" ކެޓެގަރީގެ ދާއިމީ ލިސްޓްގައި  ،)ދުއިސައްތަ( ފޮއިންޓްކަމަށާއި

)ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ފަހެއް( ފޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާތީ  275ހިމެނިފައިވަނީ ދާށްވެގެން 
ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެވަރަށް ފޮއިންޓްލިބިފައި ނުވުމުންކަމަށް ވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނާއޭ

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

ނޑައަޅައި  މީއެވެ.މި މައްސަލަ ނިން ،ކަ

ގައި ކުރެއްވި  2011ޖެނުއަރީ  06ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ތަނަވަސްކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް 
 ،ވެށިފަހިމާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ "ބީ" ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި  ،އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން

ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް އިޢުލާން ކުރެވުނު ލިސްޓްގައި  ނަމަވެސް ބީ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓް
ނަން ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ފުރަމާލޭގެ މައްމައާއި ބައްޕައަކަށް ވަކި ފަރާތެއްގެ 

އަހަރު ހޭދަ ކުރަމުންދަނީ  48ވޭތުވެދިޔަ  ،އުފަން މާލޭގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް
 ތަނަށް ކުލި ދައްކައިގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މާލޭގެ އެކިތަން ތަން

14 

ނަގައި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  ހދ.ފިނޭ ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ސިމެންތި ބުޑުތަކެއް
އެ ސްކޫލުގެ އިދާރީ   މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަގުވެސް ނުބަލައި އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި އަދި އެފަދަ 

ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  ރަޙްމަތްތެރިންތަކެއް ލައްވައިކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުވައްޒަފަކާއި އޭނާގެ
ގަވާއިދުގައި ޢިޢުލާންކޮށްގެން އަގުހޯދަން  މި މަސައްކަތުގެ އަގަށްބަލާއިރު، މި އަގަކީ މާލިއްޔަތުގެ

ތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތިންފަރާތުން އަދަދެއްކަމާއި މަސައްކަ  ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ
ލިޔުންތަކުން  އޭގެތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެންކަން  އަގުހޯދައިގެން

ބަލައިގެންފައިވާކަންވެސް އެނގެން  އެނގެންއޮންނާތީއާއި އަދި މަސައްކަތްނިންމުމުން މަސައްކަތް

އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް،  ހދ.ފިނޭ ސްކޫލުގައި ހުރި ސިމެންތިބުޑުތަކެއް ނަގައި
އަގުވެސްނުބަލައި، ޖުލައި  ފަރާތްތަކުން އިޢުލާންކުރުމެއް ނެތި އަދި އެފަދަ މަސައްކަތްކޮށްދޭ

   މުވައްޒަފަކާއި އޭނާގެ ރަޙްމަތްތެރިންތަކަކަށް  ގައި އެ ސްކޫލުގެ އިދާރީ 2018
 އަށާރަ ހާސް( ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ) 18,000.00
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މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހާއި ހޮނިހިރު  ތާ ހަވާލުވި ފަރާތުންއޮންނާތީއާއި މި މަސައްކަ
ހަވާލުވި ފަރާތުގެ އެދިލެއްވުމަށް ފިނޭ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފެއް އެ މަސައްކަތުގައި  ދުވަހުކަމަށާއި މަސައްކަތް 

ނެއް ޤަވާޢިދެއް އޮތްނަމަވެސް އެކަން މަނާކުރާ އެއްވެސް ޤާނޫ  އުޖޫރައަށް ބައިވެރިވެފައިވާކަން އެނގެން 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނެތްކަން 

ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ
 އްސަލަ ނިންމީއެވެ.މަ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި

 
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ) 18/2014ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ، އެކަން  ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރަޖިސްޓްރީ
 ށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްހޯދުމުގައި ޤާނޫނާއެއްގޮތަ ހަނދާންކޮށްދިނުމާއެކު،

 ޚިދުމަށް ހޯދުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް ހދ.ފިނޭ ސްކޫލަން އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
-)އެންޓި  2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައިކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ، ކަ

ބެހެއްޓުމަށް ކުރީގެ އެއް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޓޯކުރެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް
)ހަ ލައްކަ  611938.00ރޭނުމަށް  ނަންބަރު ކުނިކޮށި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ވަށާފާރު
ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް ކަމަށް ޚަރަދު  އެގާރަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް އަށެއް( ރުފިޔާ

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް މި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު، ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

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

މަސައްކަތްތަކަށް އެއިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި  ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ
ކަމަށާއި، ބައެއް ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ތިބި ހުރަސްއަޅާ މުވައްޒަފުން
 ދެ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރީއާ ބެހޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި  ދުވަސްވަރު 

ކަމަށާއި، އަދި  ސިޓީއަކަށް ކައުންސިލަރު އޮޅުވާލައިގެން ޖަވާބު ފޮނުވާފައިވާ 
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އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަންނަމުންދާކަމަށް ބުނާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކުން 
 މައްސަލަ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ އަނބިމީހާއަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ
ގޯތީގެ ބަދަލުގައި ދީފައިވާ  ދީފައިވާ ވަނަ އަހަރު ސ.މަރަދޫފޭދޫން އޭނާއަށް 1984ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗަކީ 

އެހެން ތަނަކުން އޭނާއަށް  އްކަމާއި ކުރިން ދިން ގޯތި އޭނާގެ ކިބައިން ވަކިކޮށް އެގޯތީގެ ބަދަލުގައިގޯއްޗެ
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން  ގޯއްޗެއް ދީފައިވަނިކޮށް ފަހުން ދިން ގޯތިވެސް އައްޑޫ

އޭނާއާ  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީ އެގޯތި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އޭނާ ހުށަހެޅުމުން އެ  އެ މައްސަލަ ހިތަދޫ 
ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ  ގައި 2013ޖޫން  23ޙަވާލުކުރުމަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 

ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފް
އެރަށެއްގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން 3ގެ  5އްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު ދިވެހިރާ) 22/2010

މުދަލުގެ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި  ބިންބިމާއި އިމާރާތްތަކާއި ގޯތިގެދޮރާއި އެރަށުގައިވާ ނުއުފުލޭ
މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚުތިޞާސް ކޯޓަކުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ  ބަލާނީ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް

ނޑައަޅައި، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިތަދޫ ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށް ކަ
ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަލާއިރު، އޭނާގެ  ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމާއި އެ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ގައި އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ނުދެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަކަށް ގޯތީގެ ބަދަލު  ކިބައިން ވަކިކުރި 
ލިބިގެންނުވާކަމަށް  ނުފެންނަކަމާއި އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚުތިޞާސް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް

އޭނާ ވަނީ އެ މައްސަލަ މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން 
 ކަމާއި އެ މައްސަލަ މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އެގޯތީގެ އިން  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ވަކިކޮށް ކަންމުޑި އަޅައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
ޕާޓްމަންޓުގެ މައްޗަށް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޑި އައްޑޫސިޓީގައި ހުންނަ ލޭންޑް، ބިލްޑިންގ އެންޑް 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ
 02އުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މީގެ ހަ  އަނބިމީހާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް

ނޑައިދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަސްކުރިން ލިންކް ރޯޑުން  ގޯއްޗެއް ކަ
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އެ މައްސަލަ މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމާއި  ގައި  2018މާރިޗު  08އަމުރުކޮށް 
 2008/13ނަންބަރު  އެ ގޯތި ދީފައިވަނީ އެ އަމުރާ ގުޅިގެންކަމާއި އަދި މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު އޭނާއަށް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

ގޯނި  3000އެކަމަށް ބޭނުންވާ ގައު އެޅުމަށް  ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭގައި ގައު އެތުރުމަށްޓަކައި
ވެގެން އެ ސްކޫލުން ކުރި ފުރަތަމަ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ ބޭނުން ވެލި ނަގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން 

ދެވަނަ ލިބޭ ފަރާތާއި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި  ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވުމާއި، ބިޑް
ރާތުގެ އަގުގައި ދެވަނަ ލިބުނު ފަ ފަރާތަކީ ދެބެންގެ ދެދަރި ދެމީހުންނަށްވުމާއި، ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި 

ޕީ.ޓީ.އޭއިން ލަފާކުރާ އަދި ޢާންމުކޮށް ވެލި އަރުވާ އަގަށްވުރެ އަގު  ރުފިޔާގެ ތަފާތެއް ހުރުމާއި، 7000/-
މަސައްކަތް ދޫކޮށްލީ  ކަމަށާއި، މި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އެ ބޮޑުވުމުން

މަސައްކަތް ނެގުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލުމުގެ  ބޮޑުކޮށް އެ އޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކާ ބައިވެރިވެގެން އަގު
ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރުމަކީ އެންމެ  ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު، އެ އިޢުލާނާ

އަގުތަކަކީ ކުރީގެ އިޢުލާނާ  ހުރިގޮތް ކަމަށާއި، ދެވަނައަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޞްލަޙަތު
ކަމަށްވެފައި، ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަގުތަކަށްވުރެ މާބޮޑު އަގުތަކެއް

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އެކަކުކަން ފޯމުތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، އެ ފޯމުތައް
ރެވިފައިވާ ކަމަށް ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ބުނެފައިވާ ބާޠިލުކު  ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްނުކޮށް 

 އެކަން މިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައިވެސް، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް  ކަމަށާއި، އަދި
ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން،  ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އެކަކުކަން ފޯމުތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަން

އަންދާސީހިސާބުތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، މިމަސައްކަތް  މީހުން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 3އެއީ އެ 
ބާޠިލުކުރުމުގައި  ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

އެހީގައި ގައު އެތުރުމަށްޓަކައި  ގެ ގޯތިތެރޭގައި އެ ސްކޫލުގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 
ނަގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  ގޯނި ވެލި 3000އެކަމަށް ބޭނުންވާ ގައު އެޅުމަށް 

ކުރި ކަމަށާއި، އެފަހަރު އެ މަސައްކަތް ލިބޭނޭކަމަށް  ގައި އިޢުލާނެއް 2018އެ ސްކޫލުން މޭ 
ދޫކޮށްލުމުން ދެން އެ މަސައްކަތް  ތް އެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ ނިންމި ފަރާ
 ފަރާތަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއާ  ރުފިޔާގެ ބިޑެއް ހުށަހެޅި  30,000.00ލިބެންއޮތީ 

 2018ޖޫން  ވަނަ އިޢުލާނެއް 2މަސައްކަތް ޙަވާލު ނުކުރަންވެގެން އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައި 
ބާޠިލްކުރަންޖެހުނީ އަގުބޮޑުވުމުގެ  ވާ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ އިޢުލާނުހިސާބުގައި ކޮށްފައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތުގެ އަގެއް ކަމަށް  ސަބަބުންކަމަށް ފަހުންކުރި އިޢުލާނުގައި
ރުފިޔާ ކަމަށް ސްކޫލްގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރ  50,000.00ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ޕީ.ޓީ.އޭ.އިން

ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަގުތައް  ނޭޓަރ ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ އިޢުލާނާޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ ކޯޑި  އަދި
މަސައްކަތް ލިބެން އަންނަނީ ކުރިން  ކުރިއަށްވުރެ މާބޮޑު ކަމަށާއި، ދެވަނަ ފަހަރުވެސް

ގުޅިގެންވެސް  ފަހަރުވެސް އެ މަސައްކަތް ލިބެން އޮތް ފަރާތަށް ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ހެން ފަރާތަކަށްޕްރިންސިޕަލް އެ

 ބުނާ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 2008/13ލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މިމައްސަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ނުފެންނާތީ،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(-)އެންޓި

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

އިންދިރާގާނދީ  މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، މިކޮމިޝަނުން
ކުރިން އޮތް ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަހުން  ފޮނުވާފައިވާ އެއް ލިޔުމަކީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިކޮމިޝަނަށް 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  2014/9އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށްވާތީ،

އި، ނަކަލުކުރުމާ ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި" ބާބުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ  310ގެ 
ކުރިއަށް އޮތްތާގައި އެކަމަށް ސަމާލުވާން  ގެ ދަށުން ކުށެއްކަމާއި،" މަކަރުވެރި ޢަމަލު ހިންގުން 
-)އެންޓި 2008/13ހޮސްޕިޓަލްއަށް އެންގުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް

ފަދައިން މި  ރުގައިވާ ( ވަނަ ނަންބ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

އިޢުލާނަކާގުޅޭ ބީލަމާ ގުޅިގެން  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް )އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.( ގެ  އިންދިރާގާނދީ
ގައި ފޮނުވި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް 2018 މޭ 10އެ ހޮސްޕިޓަލަށް މި ކޮމިޝަނުން 

އަމުރުގެ ޖަވާބުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފޮނުވި  ފޮނުވާ 
 ހިމެނޭ އެއް ލިޔުމަކީ، ކުރިން އޮތް ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަހުން ލިޔުމެއް  ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި 

ދެއްކުމަށްޓަކައި  މާތު ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަންތައްޔާރުކޮށް، ބީލަމުގެ މަޢުލޫ
 ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަ.
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ވަނަ  25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ފަދައިން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި،  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
ވަނަ  10އެއްބަސްވުމުގެ  އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެފައިވާ  

ވެފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮށްދެމުން ކަންތައްތައް އެއްބަސް މާއްދާގައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ބުނެފައިވާ

ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސްލިޕްވޭއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އެރަށު ޞިނާޢީ 
ޅަސް ފަހެއް )އެއްލައްކަ ތޭވީސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮ 123,265.46ސަރަޙައްދުން 

އަހަރުގެ  10ން ފެށިގެން  2015އޮގަސްޓު  11ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ހައެއް( އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް 
މުއްދަތަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ކުރިން އެތަން ހިންގި ފަރާތުން 

ނޑައަޅާފަ އިވަނީ އެބިމުގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތާއި ސްލިޕްވޭގެ އަގެއްގެ ގޮތުގައި ކަ
)އެއްލައްކަ ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަލާރި(  104,868.86
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ކުރުމަށާއި،  ބެހޭގޮތުން އެ ކުންފުންޏާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަންކަން ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ނުދާނަމަ އެކަމާ
އެ ، އެކަންކަން ކޮށް ނުދީފިނަމަ އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

ކުންފުންޏާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކ.ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް  އްދާގެ ދަށުން އެވަނަ މާ 22އެއްބަސްވުމުގެ 
 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. އިދާރާގައި

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަހަކަށް ޖެހޭވަރު އެމަހަކު ދައްކަން  10ރުފިޔާ ކަމަށާއި، މި އަގު 
މަށާއި، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި އޮތުމުން މިއަގަކީ އެތަނުގެ އަގަށް ބަލާއިރު ކުޑަ އަގެއް ކަ 

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ދެއަހަރަށްވުރެ 
ގިނަދުވަސްވީއިރުވެސް ކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކުންފުނިން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް 

ސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ޢަމަލުކުރަމުން ނުދިޔަނަމަވެސް އެކަމާމެދު ކައުންސިލުން އެއްވެ
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ހުޅުމާލެ ޓާރމިނަލް ހެދުމުގެ ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު .1
މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެމް.ޕީ.އެލް އިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ 

)ދެ މިލިއަން އަށްލައްކަ ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ފަސްސަތޭކަ  2,834,583.14ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 
ގައި އެ ކުންފުނިން އިންވޮއިސް  2014ޖުލައި  09، ދުމަށްއަށްޑިހަ ތިން ރުފިޔާ ސާދަ ލާރި( ރުފިޔާ ހޯ 

ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިނުވާތީ އެ ފައިސާ އާއި އަދި އެ ފައިސާ 
ދެއްކުން ލަސްވުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓާރމިނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު 

ފަހަރަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ފުރަތަމަ  02ންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ޕްރައިވެޓް ކު
ގައި  2015އޭޕްރީލް  06ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބަލާފައިވާކަމާއި، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް  އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން ކޯޓުގައި އެމް.ޕީ.އެލް ތަމްސީލުކުރުމަށް
)އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު، އެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ގޮސްފައިވާކަން  175,000.00

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގޭކަމާއި، އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް ދިއުމަށް 
އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ގޮސްފައިނުވާކަމަށް  އިސްވެދެންނެވުނު ޤާނޫނީ ވަކީލާ ޙަވާލުކުރި ފަހުން 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި، އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ 
 ޓަރމިނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ވަކީލު ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެގެންކަމާއި،

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕީ.އެލް( ގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ޓާރމިނަލް ހެދުމުގެ 
ތް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ރިޓެންޝަން ފައިސާ މަސައްކަ

އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ، ދައްކާފައިނުވާތީ
ޤާނޫނީ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމް.ޕީ.އެލް ގެ  ކޯޓުގައި ދައުވާކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމައްސަލައިގެ

)އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށް  175,000.00 ން ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށްފަރާތު
 ޙަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެމައްސަލާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް 

މިމައްސަލަ ކޯޓުން  ޙާޟިރުވެފައިވަނީ އެމް.ޕީ.އެލްގެ އިންހައުސް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކަމަށާއި،
ރމިނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ޓަ  ،ބޭރުގައި ނިންމައި

އެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށާއި އެމް.ޕީ.އެލްގެ  މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ދީފައިވާކަމަށާއި، މިއީ އެތައް
 ފަރާތުން ޤާނޫނީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ވަކީލަށް މާލީ މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް 

 ވާކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ކޮށްފައި 
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އެ މައްސަލައާ ، އަދި އަލުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ސިވިލް އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވާއިރު
އެ މައްސަލައާ  ،ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ އެމް.ޕީ.އެލްގެ އިންހައުސް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކަމަށްވާއިރު

ރުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ކޯޓަށް ގުޅިގެން. އެމް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ މަސައްކަތްކު
ހާޒިރުވެފައިނުވަނީ، އެ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވެފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އެމް.ޕީ.އެލް 
ތަމްސީލުކޮށްދިނުމަށްކަމަށްވެފައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ އިތުރު ޤަޟިއްޔާއަކާ ގުޅިގެން އެމް.ޕީ.އެލް 

މި ވާލުކޮށްފައިނުވާތީކަން މި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، ތަމްސީލުކުރުމަށް އެފަރާތާ ޙަ
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2/2000މައްސަލާގައ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީ 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ

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

، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ޓަރމިނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު . އަދ2ި
)ހަތަރު މިލިއަން ތިން ލައްކަ ފަސްދޮޅަށް އެއްހާސް  4,361,499.14ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ 

 ހުޅުމާލޭ ޓާރމިނަލް ހެދުމުގެ ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ސާދަ ލާރި( ރުފިޔާ ދައްކާފައިވަނީ
ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާތީ އެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ 

ގައި ބާއްވާފައިވާ އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  2015ޖެނުއަރީ  27ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް 
ފަހަރެއްގެ މަތިން  03ގުޅިގެންކަމަށްވީނަމަވެސް، އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތު ބޯޑުގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމުމާ 
ފަހަރު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުންނާއި  02އިތުރުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެއިން 

ސްވުމުގެ ސަބަބުން އަދި ނިމުނު މަސައްކަތަށް އެމް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި ލަ
އެމް.ޕީ.އެލްގެ ދެ ދައުރެއްގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެންކަމާއި އަދި ތިންވަނަ ފަހަރު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ 
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އިތުރުކޮށްދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުކުރެވުނު ދުވަސްތަކާއި 
އެ މުއްދަތުގެ ، ބަލައި އެދުވަސްތައްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭއިރުއެދުވަސްވަރުގެ މޫސުމާގުޅޭ ރިޕޯޓަށް 

ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާތީއާއި އަދި ރިޓެންޝަންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް 
ސްވަރު ދިމާވެފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާއަކީ ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް އެދުވަ

އެމް.ޕީ.އެލްގެ ލޯޔަރަކަށް ހުރި ފަރާތުން ލަފާދީފައިވަނިކޮށް އެ ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް 
ގައި އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިބި މެމްބަރުން  2015ޖެނުއަރީ  27ނޫންކަމަށް 

ނގޭއިރު، ހުޅުމާލެ ޓަރމިނަލް ހެދުމުގެ ނިންމާފައިވާތީ އެ ފައިސާ ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުންކަން އެ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން 

)އެއްމިލިއަން ހަތް ލައްކަ އެއްހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ސޯޅަ( ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް  1,701,916.00ޖުމުލަ 
ން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، އެ ނިންމުމަކީ ކޮން ފަރާތްތަކުން އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ލިބިފައިވާކަ

ވޯޓު ދީގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން ނެތުމުންނާއި އެއީ 
ގެ ޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަން މި މައްސަލާގައި ކޮންކޮން ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތަތީ 
-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

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

 ނިންމީއެވެ.

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

 ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ންކޮށްފައިވާ ރިޓެންޝަން ފައިސާއަކީ ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް އަދި މި މައްސަލާގައި ބަޔާ
އެދުވަސްވަރު އެމް.ޕީ.އެލްގެ ލޯޔަރަކަށް ހުރި ފަރާތުން ލަފާދީފައިވަނިކޮށް އެ ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ 

މިކަމުގެ  ،އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމާފައިވާތީއާއި ،ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް
ޓަރމިނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ  ،ސަބަބުން

)އެއްމިލިއަން ހަތް ލައްކަ އެއްހާސް ނުވަ ސަތޭކަ  1,701,916.00ލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ޖުމު
މިގެއްލުން  ،ކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީލިބިފައިވާ ސޯޅަ( ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް އެމް.ޕީ.އެލްއަށް 

އެ ނިންމުމަކީ  ،އެމްޕީއެލްއަށް ލިބިފައިވަނީ އެފައިސާ ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުންކަން އެނގޭއިރު
ކޮން ފަރާތްތަކަކުން ވޯޓު ދީގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން 

މި މައްސަލާގައި ދައުލަތަށް  ،އެއީ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވާތީ  ،ނާއިނެތުމުން
 ގެއްލުންވެފައިވާތީ އެކަން ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ނިންމުނެވެ.

ނޑައެޅި  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މި މަސައްކަތަށް ކަ
)ދެ ލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ރުފިޔާ(ގެ ތެރެއިން  2,75,964.00

މަސައްކަތު ބޭނުމަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
ތަށް ހޮވާފައިވަނީ ކަމަށާއި، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެނައި ދެފަރާތުން އެ މަސައްކަ

އިޢުލާނުކޮށްގެންކަމާއި ވެލްޑިންގކުރުމަކީ އެއީ ވަކި ހުނަރެއް ބޭނުންވާ މަސައްކަތެއްކަން 
ފާހަގަކުރެވޭހިނދު، އެ ދެ ފަރާތުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންވެސް 

ފައިނުވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ބައިވެރިވީނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއްދީ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13އަމަލެއް ވުޖޫދުވެފައި ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ފީފާ އެޅޭވަރުގެ ދަގަނޑު ތާނގީއެއް  250މ.މުލީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޑީސަލް ވިއްކުމަށް 
ނޑަކަށް  )ހަތަރު ލައްކަ( ރުފިޔާ  400,000.00ބަނުމަށް ރައްޔިތުން އެކައުންޓުން ގާތްގަ

ބެހޭ އުޞޫލެއް ނުވަތަ ގަވާއިދަށް ނުބަލާ ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާ ،ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމައި
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ޢަމަލީގޮތުން މި މަސައްކަތް 

 ފައްޓާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ރީން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހއ. ތުރާކުނު އޮފީހުގެ ތިޖޫ
ރުފިޔާ، ހއ. ތުރާކުނު ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެގެން ތިބި ދެ ފަރާތުގެ  20,191.98މަދުވާކަމަށް ބުނެފައިވާ 

އަތުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު، ހއ. ތުރާކުނު އޮފީހުގެ ދެ ރަސީދަކުން ބަލައިގަނެ، އެފައިސާ ތިޖޫރީ 
ވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބާކީއަށް ވައްދާފައިވާތީއާއި، މި ަމއްސަލާގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ

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

ހއ. ތުރާކުނު އޮފީހުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ހުރިކަމަށް އެކައުންޓްބާކީފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި، 
ދަދު ދިމާނުވާ ކަމަށާއި، ތުރާކުނު އޮފީހުގައި ހުރި ފައިސާގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަ 

ތެރެއިން ބައެއް ފައިސާ ތިޖޫރިން މަދުވާކަމަށާއި، އަދި ހއ. ތުރާކުނު އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ 
 ބައެއް ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

24 

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
އެކުލަވާލާފައިވާ "ރައްޔިތުންގެ ހުރި މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައި، އިމާރާތްތައް ދޫކުރާނެ ވަކި 

އްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  އެ އިދާރާގެ ދަށުން ހިންގާ އިމާރާތްތައް ކު
އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު، އެ ޢުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

 އެންގުމަށް ނިންމައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރަކާތްތައް  ،ވ.ފުލިދޫ ޕްރީ ސްކޫލަކީ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތެއް ކަމަށާއި
މިގޮތުން  ،ގުމުގައި މި އިމާރާތް ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލައި ކަމަށާއިހިން
ޗެއަރޕާރސަން ހޮވުމަށް  ،ވަނަ ދުވަހު އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާއި 2012ޖޫން  16

މި މައްސަލައާ  ،ބޭއްވި ވޯޓްލުމުގައިވެސް ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ޕްރީ ސްކޫލްގެ އިމާރާތް ކަމަށާއި
 ޅިގެން ކައުންސިލްގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ގު

25 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނުހައްޤުން ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓެއް 
ނުނިންމަނީސް އޭނާ ގްރޭޑް  7ލ. ގާދޫ ސްކޫލުން ގްރޭޑް  ،ހައްދައިދީފާއިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް

ހަތެއް ނިންމިކަމަށް ލީވިން ސެޓްފިކެޓް ހައްދާދީފައިވަނީ ނިޔަމި ކޯހަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްކަމަށް މި 
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، އެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ޑް އޮފް ސްކޫލްގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ސޮޔަކީ ހެޑް އޮފް ސްކޫލްގެ ސޮއިނޫންކަމަށް މި ސެޓްފިކެޓުގައި ހެ
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، ހެޑް އޮފް ސްކޫލްގެ ސޮއި ސާމްޕަލް ނެގިނަމަވެސް، އެ 

ލ.ގާދޫ ސްކޫލް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެސްކޫލުން 
ނިންމި ކަމުގެ ލީވިންގ  7ތަކަށް ގްރޭޑް ނިންމައި ސްކޫލުން ވަކިވެފައިވާ ފަރާ  5ގްރޭޑް 

 ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

26 



 

31 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ލާފައިވާ ސްކޫލެއްކަން ލިޔުމުގެ އަސްލު އެ ސްކޫލުން ލިބިފައިނުވާތީ އާއި މިހާރު، ލ. ގާދޫ ސްކޫލަކީ އުވާ 
މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ، ފާހަގަކުރެވޭތީ

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރ1ުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދަތުރުގެ ފައިސާއަށްވާ  1327މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ލިބިފައިވާކަން  މަރުކަޒަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީ)ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ( ރުފިޔާ،  13,270.00

ދަތުރުގެ ފައިސާއަށްވާ  234އެ އިދާރާގެ ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތުން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން 
)ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް( ރުފިޔާ ނުލިބިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، ފައިސާ  2,340.00

، ހޯދުމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އެންގުމަށް ނިންމައިނުލިބިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެ ފައިސާ 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ހއ.އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކޮށްދޭ 
 ދަތުރުތަކަށް އެމަރުކަޒަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އެމަރުކަޒުގެ އާމްދަނީގެ 
ގޮތުގައި ނުލިބޭކަމަށާއި، އެމްބިއުލާންސް ދަތުރުތައް ނޯޓުކުރާ ފޮތެއް އެމަރުކަޒުގައި އޮވެ 
މިފޮތުގައި، ދަތުރުކުރާ ގަޑިއާއި އުފުލި ބަލިމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އެދަތުރަކަށް ނަގަންޖެހޭ 

އި ފައިސާގެ ޢަދަދުވެސް ރަނގަޅަށް އެނގޭގޮތަށް ނޯޓްކޮށް ޑްރައިވަރު ސޮއިކޮށް ހަދާފަ
ވަނަ އަހަރުވެސް އެމްބިއުލާންސްގެ ދަތުރުތަކަށް  2008ހުންނަކަމަށާއި، އެފޮތުން ދައްކާގޮތުން 

ނޑަކަށް  )ތިރީސްހާސް( ރުފިޔާ ލިބެން ޖެހޭ ނަމަވެސް މަރުކަޒަށް  30,000.00ގާތްގަ
ނޑަކަށް  )ފަސްހާސް(  5,000.00ބަލައިގަތް ކަމަށް ރަސީދުތަކުން ދައްކަނީ ގާތްގަ

، އެހެންކަމުން ބެލެވެނީ ތަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ ދެފަރާތުން ފައިސާއަށް ރުފިޔާކަމަށާއި
 .ޚިޔާނާތްތެރިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ސިޔާސީ 
ޕާޓީގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އޮފީސް ހިންގުމަށް ދަރުބާރުގޭގެ ހަކުރާ މާލަން ކުއްޔަށް 

ހާސް އެއް ސަތޭކަ ނަވާވީސް( )ތިން ސަތޭކަ ތިރީސް ތިން  333,129.00ދޫކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ 
ރުފިޔާއަށް ކަން "ދަރުބާރެގޭ މާލަންތަކާ ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް" ތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި، 
އަދި އެ ޕާޓީ އިން އެ ފައިސާ ހަމައަށް ދައްކާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން 

ވަނަ  2017 ،އާންމުންގެ ބޭނުންތަކަށް ދަރުބާރުގެ ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް
އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން 

ނޑޭރި މާލަން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީގެ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަ
އެކި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ފަހަކަށްއައިސް ، ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާއި

ބައްދަލުވުންތަކާއި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްތައް ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

28 



 

32 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ފުރުޞަތުދޭތީ އިދިކޮޅު ބައެއް ޕާޓީތަކުން 
 )ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން( އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެުލމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަަކށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިެގ މި މަ
މި މައްސަލަ މިހިސާބުން  ،ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންަވރަށް މައުލޫމާތު ލިިބފައިނުވާތީ

 ނިންމީއެވެ.

ދާ ކުކިންގ ގޭސް އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ގދ.ތިނަދޫގައި ވިއްކަމުން 
ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދޯންޏެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރާ ދޯނިތަކުގެ ވެރިންނާ 
ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ ރައްޔިތަކާ ފޯނުން ގުޅައިގެން އަގު ބެލުމަށްފަހު 

، ގެ ނިޔަތުގައި އަގުބޮޑުކޮށް އޭގެފަހުން އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް ޕާޓިގެ މީހަކަށް ލާރިދިނުމު

ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ގދ.ތިނަދޫ މަގުމަތި ހަދާ ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ފަރާތުގެ ދޯންޏަކުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ގޭސް ގެންދާ ކަމަށާއި، ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގައި 

މުން ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުގެ ހުންނަ ފައިސާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކާ ނުލައި ފޯނުކޮށްފައި ބުނު
އަހަރު  25ފައިސާ މާލެއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާ ނުލައި، 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިން ވަޒީފާ 
ދޫގެ ބައެއް އޮޑިތަކުގެ އިންޖީނު ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ފަރާތުން ތިނަ ، ދީފައިވާ ކަމަށާއި

މަރާމާތުކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާއިރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްނެތި ފައިސާ ނަގާކަމަށް ބުނާ 
 މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަްނ ސާބިުތކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ަޤރީނާ ލިބިފައިނުާވތީ، ޤާނޫުނ 

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

ޚިލާފަށް ކޯޕަރޭޝަނުގެ އެތައް  ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ މޭނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ވަނީ ގަވާއިދާ
މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދައްކައިގެން އޭނާ ކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުންނެއް ވަކިކޮށް އަދި

ކޯޕަރޭޝަން  ޢަމަލުތައް ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ކަމަށާއި، އަދި ތިލަފުށީ  ކޮރަޕްޝަނުގެ 
ކޯޕަރޭޝަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި  މިހާރުވަނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އާއިލާއާއި، ރައްޓެހިންގެ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެްނނުވާ ( ވަަނ ނަްނބަރުގައިވާ ފަަދއިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕ1ް)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ރާތެއް ބޮޑުމީހަކަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އާއިލީ ފަ  ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގަންނަން ބޭނުންވާ އެންމެހައި ތަކެތި ، ލައްވާފައި ހުންނާތީ
 .ބޭނުންމީހަކަށް ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބޭނުންގޮތަކަށް ގަނެވި

ރައްޔިތެއްގެ ނަމުގައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސ.ފޭދޫ 
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއި ސ.ފޭދޫ އޮފީހާއި ދެމެދު  ބޭސްފިހާރަ އެޅުމުގެ 

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަމަ އެ އިމާރާތުގައި ކްލިނިކް އަކާއި   އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނިކޮށް،
ހިއްސާ އޮންނަ  %95ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތުގެ  ބޭސްފިހާރައެއް އެޅުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު 

އިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކު ސ.ފޭދޫ އޮފީހުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ 
ބަންޑާރަގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެންކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގައޮތުމުންނާއި، އާ އެއްބަސްވުމުގައި 

އިވަނީ ކުރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތާއި އަގުގެ ބާކީ އޮތް މިންވަރަށް ސޮއިކޮށްފަ
ކަމަށްވުމުންނާއި، އާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އިތުރު މުއްދަތެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް އޭނާ އަށް ނުލިބޭތީއާއި، 

ން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، މި އެފަދަ ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން ސ.ފޭދޫ އޮފީހުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަ 
މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ 

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައ1ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ތަކެތީގައި ކޮށްގެން  ސ.ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓުގެ އިރު ދެކުނު ފަރާތުން ބޭސް ނަންބަރެއް އަމިއްލަ 
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ބިމެއް  ފޫޓް ދިގު ހުންނަވަރުގެ 61.5ފޫޓް ފުޅާ  25ހިންގުމަށް 

ނޮވެމްބަރ  18އެއްބަސްވުމެއް ފޭދޫ ރކ.ކޮމިޓީއާއި، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު 
އެއެްއބަސްވުމުގެ ދަށުން  ގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއެްއބަސްވުން އޮއްވައ2007ި

  އެއްބަސްވުމެއްއިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު ދެވަނަ ފޭދޫ އޮފީހާއި، ،ކަމަށް ބުނެ
އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި  ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެބިމުގައި ފޭދޫ އޮފީހުން ދޭ ކުރެހުމަކާ 

ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފޭދޫ ރކ.ކޮމިޓީން ކުރި  ޢިމާރާތްކޮށްގެން ބޭސް ނަންބަރެއް
 އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް އެބިން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ހުށަހެޅިކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ފެނިގެން، އެބިން ޙަވާލުކުރީ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުން 
ނާއިބް ރައީސަކަށް  ވެފައިވާ ކުންފުންޏަށް ކަމަށާއި، މިކަމަކީ މިހާރު ސ.ފޭދޫ އަވަށު ބޯޑުގެ

ށްގެން އެ ކުންފުނީގެ ވެރި ފަރާތަށް ހުރި އޭރު ރަށު ކައުންސިލަރގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮ
 .ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަންފާތަކެއް ހޯދައިދޭން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ 
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ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
-)އެންޓި  2008/13ރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުން 2013ލީ ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފ.ފީއަ
އޮންނަ ދެ ޖަމްއިއްޔާއަކާ ކަމަށާއި،  ޙަވާލުކުރަމުން ގެންދަނީ އިޢުލާން ކުރުމަކާނުލައި ރަށުގައި

ތިބެނީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތްތައް ކަމަށާއި، މީގެ  އެ ދެ ޖަމްއިއްޔާގައި ހިއްޞާދާރުންނަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

 އަހަރު ދުވަހަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން  01ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ދޫކުރަނީ  ން ފީއަލީގެ ކުރި
ނަމަވެސް މިހާރު ކޮންމެ  ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ކަމަށާއި،

އޮފީހަށް ގެނެސް ދެބައި މީހުންނަށް  މަހެއްވެސް ނިމުމުން ދެ ޖަމިއްޔާގެ އިސްފަރާތްތައް
ކަމަށާއި، މިއީ ކައުންސިލްގައި ތިބޭ އެދެ ޖަމިއްޔާގެ  މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ޙަވާލުކުރަނީ 

ނުފޫޒުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ ކޮރަޕްޝަންގެ  އިސްވެރިންގެ ބާރާއި 
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ޢަމަލެއް

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވ.ފުލިދޫ ރަށު އޮފީހުގެ ރަސްމީ 
ލިޔުންތައް، ލިޔުންތަކާ ގުޅުންނެތް ފަރާތްތަކަށް އެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް 

އި އެގޮތަށް އިރުޝާދު ދިނުމުންކަމަށް އެފެއަރޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ ނަމުގައި ކޮންމެވެސް މީހަކު ގުޅަ
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، ރަސްމީ ލިޔުންތައް އޮފީހުން 
ބޭރުގައި ތައްޔާރުކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހާޅާފައިވާ ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 

އްސަލައިގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނަމަވެސް، މި މައުލޫމާތުން، މި މަ
މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފަރާތްތަކަށް ދެއްކި  ގައި ފުލިދޫ އޮފީހުގެ ފައިސާއާބެހޭ ފޮތްތައް ޢާއްމު  2009ޖެނުއަރީ  8
 މަދަރުސާގެ އ.ސެކްރެޓަރީއާ ޙަވާލުކޮށް އެ އި، ރަށުއޮފީހުގެ ލިޔުންތައް ވ.އަތޮޅުކަމަށާ

 .ލިޔާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަދަރުސާގައި
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ރކ.ކޮމިޓީގައި  އްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ވ.ފުލިދޫގެ ރަށުގެ މަގުތަކަށް ތްރީފޭސް ކޭބަލް އެޅުމަށް ރަ  .1
ގަތުމަށް ވ.ފުލިދޫ އޮފީހުން ޕްރައިވެޓް  މިހާރު ކޭބަލް  އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާ ނުކުރާކަމަށާއި 

 ތު.ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަ 

 ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ވ.ފުލިދޫގެ ރަށުގެ މަގުތަކަށް ތްރީފޭސް ކޭބަލް އެޅުމަށް 
ގަތުމަށް ޕްރައިވެޓް  ނުކުރާކަމަށާއި މިހާރު ކޭބަލް  ރކ.ކޮމިޓީގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާ

ރކ.ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން  ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފޭސް ކޭބަލް  3ވ.ފުލިދޫގެ މަގުތަކަށް  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ކަމަށާއި އަދި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް ރ.ކ އަޅަން އެއްވެސް ބަޔަކާއި ހަވާލުނުކުރާ

ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ރަށުގެ ގެތަކަށް ސިންގަލް ފޭސް ކޭބަލް އެޅުމަށް ރކ 
ކޮމެޓީން މަޝްވަރާކޮށް، ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ 

ޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް، އެކަން ޔަގީންކުރެވޭނެ ލިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި އެ ތަ
ކުންފުނިން ކަރަންޓާބެހޭ ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި އިންވޮއިސް އަށް ވ.ފުލިދޫ އޮފީހަށް ފައިސާ 

ވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ކޮން އުސޫލަކުން ކަން ދިފައިވާކަން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ދީފައި
އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 

-)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު 

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

ރުންގެ ބަދަލުގައި އިތުރު . ރކ.ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކޮމިޓީން ވަކިކޮށް އެ މެންބަ 2
ދެ މީހަކު ކޮމިޓީއަށް ގެނެސް ކޯރަމް ހަމަކޮށްގެން ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ 

 ތުހުމަތު.
މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައަކީ ކޯޓުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެއް 

 ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ރކ.ކޮމިޓީން ވަކިކުރި ފަރާތްތައް އަލުން މެމްބަރުކަން ދިނުމަށް ކަމަށް ވާތީއާއި
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ،ކަމަށް ވާތީ

 

އެމެމްބަރުންގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮމިޓީއަށް  ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކޮމިޓީން ވަކިކޮށް 
 .ބާއްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ގެ ޖަލްސާތައްގެނެސް ކޯރަމް ހަމަކޮށްގެން ކޮމިޓީ
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މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި  2008/13ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 

 ވ.ފުލިދޫ އޮފީހުގެ ވޮޗަރު ޑިއުޓީ އަދާނުކޮށް މުސާރައާއި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ 
ކައިރީގައި ގިމަތައެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  އެރަށަށް އަރާފޭބުމަށް ހުރި ފާލަން ،ދީފައިވާކަމަށާއި

އިންޖީނުގެއަށް  ތަކެތި ހަލާކުވަމުންދާކަމަށާއި، ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ނުކޮށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ 
 ނާ ސަޕްލައި ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރި ދެލައްކަ ރުފިޔާއަށް އޭ 

 .ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
މަސްވެރިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބިޑް ފޮތުގައި ނެތް ކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެން މާކްސް އަންދާސީހިސާ
ދީފައިވާކަމާއި މާކްސް ދިނުމުގައި ބައެއް ބައިތަކުގައި މައްސަލައުޅޭކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް 

ކޮށްފައިވަނީ އިވެލުއޭޝަނުން ގައި އެގްރިމެންޓ2013ްސެޕްޓެންބަރު  4މަސްވެރިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް 
 އެންމެ މަތި ލިބުން ފަރާތާކާން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،

މަސްވެރިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރި ނަމަވެސް އެ 
ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް ބިމަކީ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް 
އެހެންކަމުން މަސްވެރިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމާ ، އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ބިމެއްކަމާއި

ބެހޭގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއާ މިނިސްޓްރީ 
ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، މަސްވެރިންގެ ޕާކް އޮފް ހައު

ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ 
ށްފައިވާ ފައިނަލް ޗާޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ތައްޔާރުކޮ 

ކުރެހުމާއި ތާފާތުވާތީ، އެ ޗާޓާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޓާމިނަލްއިން ދޭނެ ޚިދުމަތްތައް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރެއްގައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާތީ، 

 ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށްގެން ،މާލޭ މަސްވެރިންގެ ޕާރކް
ކޮޓަރީގެ  36ތިރީގައި ފެރީޓާމިނަލެއް ހަދައި މަތީގައި  ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުގެ ބޭބެއަށް

އަހަރު ދުވަހަށް އެއްވެސް ކުއްޔަށް ނެތި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް  9އެއް ހަދައި ގެސްޓް ހައުސް
 ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އިސްލާޙު ކުރަން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން މަސްވެރިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރު
ބާޠިލުކޮށް އަލުން ބީލަމަށް ލުމަށާއި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތާ 

ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ދެމެދު ވެވޭ ޓްރައިޕާޓައިޓް އެގްރީމެންޓެއް 
ދަށުން ތިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއާއި ހައްޤުތައް ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއިން މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާތީއާއި 

ސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް މިމަސައްކަތް އޭގެފަހުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ  މި މައް
 2008/13ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް،

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވި  ގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އާ ޢިމާރާތް އެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 
ނޑައި ބިން ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް ހިންގި ޢިމާރާތްތަކާއި، ގަސްކަ

ގުޅިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އައި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިން އިރު  ކުރި އިޢުލާނާ
އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލެއް 
އެ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުންވެސް އަދި އަނގަބަހުންވެސް ޙިއްސާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން 

އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށާއި،މިކަމަކީ 
ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް 
ލިބިފައިވާ ކުންފުނި ނޫން އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ބިޑް އެވޯޑްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން 

 .މަށް ބުނާ މައްސަލައެކުލެވިގެންވާ ކަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ އަހަރު  2003މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައަކީ 
ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށްވެފައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މި މައްސަލާގައި އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ސާފުކުރެވެން ނެތުމުންނާއި، މި މައްސަލާގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު ގިނަ ކަންތައްތައް 
 އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

އިވެޓް އައްޑު އަތޮޅު މީޑިއާ ސެންޓަރުގެ ޢިމާރާތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙިއްޞާވާގޮތަށް ޕްރަ
 ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްވެސް ކުއްޔަކާނުލައި އެއްބަސްވުމެއް  ޓީވީއެއްގެ ނަމުގައި

ބިލް ދައްކަމުން  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެތަނުގެ ކަރަންޓ2003ްނެތި ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 
ފަރާތުން  ންފުނީގެ އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ކަމަށާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކު

ޑީކޯޑަރތައް ވިއްކައިގެން ލިބުނު  ވަނަ އަހަރު ފައިބަރ ކޭބަލް ނެޓުގެ ނަމުގައި ގެނައ2003ި
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ފައިސާއަށް  ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ

 ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން މިކަންތައްތަކަކީ ވަޒީފާގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ  ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށާއި،
 ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ވެފައިވާ ޚިޔާނާތެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

38 

މި މައްސަލާގައި އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ މައްޗަށް 
ށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ކޮރަޕްޝަންގެ ދަޢުވާ ކުރާނެ ތަނެއް އޮތް ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަ

 އަންގާފައިވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގަރިކަލްޗަރ އިން، އަމިއްލަ ފަރާތަކާ 
ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ފިނޮޅެއްގައި ހުއްދަ ނުނަގައި، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެފިނޮޅުގެ 

އެއް ހިއްކައި، އަދި ފަޅުން ބައެއް ފުންކޮށް، ފިނޮޅު ރަށަކަށް ހަދައި، އެރަށުގައި ފަޅުން ބަ
އިންވެސްޓްމެންޓްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު، އެރަށް ސަރުކާރަށް ނަންގަވާފައި ނެތުމާއި އަދި ޤާނޫނާ 
ޚިލާފަށް ފިނޮޅު ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް 

 އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  -1
ފަރާތަކީ ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް އޮތް އަދި ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއް 

 އެކަންތައް ބެލުމެއްނެތި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
 

މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް 
ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް އޮތް އަދި ޝަރުޢީ 
ގޮތުން ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަންތައް ބެލުމެއްނެތި ވަޒީފާ 
ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ފޯމަނެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު 
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އެވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ފޯމްގައި ޝަރުޠު 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް 
 ގައި އެ  2010ސެޕްޓެމްބަރ  30އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން 

އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުޅި އިވެލުއޭޝަނުން 
ވަނަ އަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަން  01

ކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތެއް ހަމަނުވާކަމަށް ސިވިލް އިޢުލާނުގައި ބުނާ ޝަރުތުތަ، ނަމަވެސް، ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ވަނަ އަށް ގޮސްފައިވާ  02ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
އޮފިސަރުގެ މަޤާމު ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މަތިދެކުނު ފަރާތައް އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް 

ވަނަ އަށް  02އިވެލުއޭޝަނުން ، ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް
 ގޮސްފައިވާ ފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެމަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވެ އެމަޤާމާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިން 
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ކަމަށާއި ތައުލީމީ ނަތީޖާއަށް ބަލާ އެންމެ މަތީ މާކުސް 

)ސަތޭކަ(  100ލިބިފައިވާތީ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާއިރު އޭނާ އަކީ މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން 
ށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާ ދީފައިވަނީ އެކުށުގެ ބާވަތަށް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވެފައި، އޭނާއަ

ބަލާއިރު އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް 
ސެކްޝަނުން ލަފާދީފައިވާތީ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސިޓީއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި 

ޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން، އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަ
 01ވަނަ އަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތް ޝަރުޠު ހަމަވާ ކަމާއި، މުޅި އިވެލުއޭޝަނުން  02އިވެލުއޭޝަނުން 

ވަނަ  02ވަނަ އަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތުން އެ މަޤާމު ކުރިން އަދާކޮށްފައިނުވާކަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް، 
އަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތުން ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގައި އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމު 
ކުރިން އަދާކޮށްފައިވުމުން، އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވަނީ އޭނާއަށް 

ނުވާތީ، އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކަމަށް ހަދާފައިވާ ފުރިހަމަ
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ،

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައިކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަ  މި މައްސަލަ ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ.، ލައެއް ކަމަށް ކަ

 
މެދުދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ފޯމަނެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު  -2

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އެވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ފޯމްގައި ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާތީ، 
 ހަރަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކަމަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ދެވަނަ ފަ 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މެދުދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ 
އެސިސްޓެންޓް ފޯމަނެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން އެއިދާރާއިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަން 

ފަރާތުގެ ތެރެއިން  05އެދި ހުށަހެޅި  ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް
ވަނަ އަށް ގޮސްފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ އެސިސްޓެންޓް ފޯމަންގެ ވަޒީފާ  01މުޅި އިވެލުއޭޝަނުން 

ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ 
ދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އިސްވެދެންނެވުނު ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް/ސަނަ

ފަރާތަކީ އެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށްނުވާތީ އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް 
ނާއި ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެސިސްޓެންޓް ފޯމަން ކަމުގެ ތަމްރީ 

އެމަޤާމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ދެވޭ ލައިސަންސް ދެވޭ މަރުކަޒެއް ނެތުމާއެކު އޭނާ އެފަދަ ތަމްރީނެއް 
ހަދާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ އަމަޤާމަށް އެދުނު އެހެން ފަރާތްތަކުގައިވެސް އެފަދަ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ 

ފަރާތަކީ އެސިސްޓެންޓް ފޯމަނެއްގެ  ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ 
މަޤާމަށްވުރެ ބޮޑެތި މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމާއި، ޭއނާ އަކީ އެމަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި 
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ހުނަރު އަދި ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތެއްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އޭނާ ދެކުނު ޕްރޮވިންސް 
ފޯމަން މަޤާމު ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކުރިން ކޮށްފައިވާކަން ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް 

އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ފޯމަންގެ މަޤާމަށް 
ގޭތީ، ކޮރަޕްޝަންގެ އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓުން އެނ

  ،ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލ1ަ)
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
އި ހުންނަ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ވަނަ ފަންގިފިލާގަ 4އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ 

ގައި އެކުންފުނިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެ އިޢުލާނާ  2011ފެބްރުއަރީ  09ހޯދުމަށް 
ނޑައަޅައި  އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މާކްސް ، ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދޭނެ އުޞޫލެއް ކަ

ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތައް އެ ދީ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މުޅި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބިފައިވާތީކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެ ފާހަގަކުރެވޭތީ، 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައިކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލަ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، އެއް ކަމަށް ކަ

ވަނަ ފްލޯރ މަރާމާތުކުރުމަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް  4އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ 
ކޮމްޕެނީން ހުޅުވާލި ބިޑާ ގުޅިގެން، އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ އަށް އޮތް ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ  3އަގުގެ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑުގެ 
 ފަރާތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 
ބ.ދަރަވަންދޫ އޮފީހުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ބަލައިގަނެފައިވަނީ ކިހާއަދަދެއްގެ ފައިސާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލްސާރވިސްގެ 
ކަމަށްވާ، ބ.ދަރަވަންދޫ އޮފީހުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އޮފީސް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ މުވައްޒަފެއް
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ފިސަރ އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާ ބަލައިގަތް އެނގެން ނެތަތީއާއި، ބ.ދަރަވަންދޫ އޮފީހުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮ
ދުވަސްވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް އެފައިސާ ރަށު އޮފީހާއި ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން 
އެފައިސާ ރަށު އޮފީހާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އާއި 

ގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަތް ދުވަސްވަރު އެދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭ
ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަށު އޮފީހަށް ޖަމާނުކުރެވި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާ ދިޔައީ 

ދާކުރާ ދަރަވަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިތުރުން، ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަކީ އޭނާ ވަޒީފާ އަ 
އޮފީހުގައި ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކަށް ވާތީ، އިންޖީނުގެއަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ 
ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ފޮތްތަކަށް އެރުވިފައި ނުވާތީ ފޮތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އޮފީހަށް ފައިސާ 

ސާ ރަށުއޮފީހާ ޙަވާލުނުކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެފައިސާ ޙަވާލުކުރަން ބެހެއްޓުމުން ކަމަށާއި،  އެފައި
ބަހައްޓާފައި ހުރީ އޮފީހުގެ ވަތްގަނޑުގައި ކަމަށާއި، އެފައިސާ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ އެއްވެސް އަމިއްލަ 
ބޭނުމަކު ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 

ށް ގެންގޮސްފައި ނުވާ ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ގެއަ
ޤާނޫނު ، ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ

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

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ހުރި ދުވަސްވަރު، ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ފައިސާ އަމިއްލައަށް ބަލައިގަނެ، 
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ފައިސާ މިހާރު އޮފީހާއި ޙަވާލުކޮށް، އޮޑިޓް އޮފީހުންވެސް 

 ފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އޭނާއަށް ނަޞޭޙަތްދީ 

މާލިއްޔަތުން، ފިނޭންސް  ވަނަ އަހަރު ގއ.ދާންދޫ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ދަޢުލަތުގެ  10 .1
 ޚަރަދާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާދީފައިވާ ރިކަރެންޓް 

ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، ދާންދޫ  ހިފަހައްޓާ އެފައިސާއިން އެކައުންޓްގައި އިތުރަށް ހުރި ފައިސާ 
އަހަރު ދާންދޫ  ވަނަ  2009ވަނަ އަހަރު ދޭންޖެހިފައިވާ ޒިންމާދާރު އެލަވަންސްއާއި،  2009 ކަތީބަށް 

ގެ މާލިއްޔަތުން، ފިނޭންސް ވަނަ އަހަރު ގއ.ދާންދޫ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ދަޢުލަތު  2010
ނޑައަޅާދީފައިވާ ރިކަރެންޓް ޚަރަދާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން މާލީ  މިނިސްޓްރީން ކަ
އަހަރު ނިމުނުއިރު، އެކައުންޓްގައި އިތުރަށް ހުރި ފައިސާ ހިފަހައްޓާ އެފައިސާއިން 

ރު ދޭންޖެހިފައިވާ ވަނަ އަހަ 2009ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، ދާންދޫ ކަތީބަށް 
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 ވަނަ އަހަރު ދާންދޫ ކުޑަ ކަތީބަށް ދޭންޖެހޭ ފޯނު  2009 ކަތީބަށް ދޭންޖެހޭ ފޯނު އެލަވަންސްއާއި 
 2010ބަދަލުވިއިރު  ވަނަ އަހަރު ދާންދޫ އޮފީސް ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  2010ންސް އެލަވަ 

ބާކީ ހުރި ފައިސާއިން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިފައިސާއިން  ވަނަ އަހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ 
ކަމަށް ބުނާ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް ކައުންސިލުން  އެ އިދާރާއަށް 

 މައްސަލަ.
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ޙިލާފަށް 

ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ވީނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގެ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު، އަދި  
މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް  ހޯދިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މިމިހާތަނަށް 

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް، އިޢުލާންނުކޮށް އަޕަރ  އި، ބަނދަރުބައްތި މަރާމާތުކޮށް . ގއ.ދާންދޫ މަގުބައްތިއާ 2
 ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ސައުތު ޔުޓިލިޓީއާ 

ރު މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީއަކީ ސަރުކާ
ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށްވާތީ އާއި، ޝަކުވާގައި ބުނާ މަސައްކަތަކީ އެކުންފުނީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި 
ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް 

ވަނަ  25ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮ-)އެންޓި 2008/13ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރު ދާންދޫ ކަތީބަށް ދޭންޖެހޭ ފޯނު  2009ޒިންމާދާރު އެލަވަންސްއާއި، 
 2010ވަނަ އަހަރު ދާންދޫ ކުޑަކަތީބަށް ދޭންޖެހޭ ފޯނު އެލަވަންސް  2009އެލަވަންސްއާއި 

ވަނަ  2010ވަނަ އަހަރު ދާންދޫ އޮފީސް ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުވިއިރު 
ހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ބާކީ ހުރި ފައިސާއިން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަ

މިފައިސާއިން އެއިދާރާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް ކައުންސިލުން 
ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދާންދޫ މަގުބައްތިއާއި، ބަނދަރުބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ންތައް، އިޢުލާންނުކޮށް އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަ
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސުވާލުއުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް 
ސްކީމަށް ނުހޮވޭނެ ކުދިން ހޮވިފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިނގާފައިވީނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ލޯނު 

ލިބުމުން ޑަބަލް ޗެކް ކުރިއިރު ނުހޮވޭނެ ކަމަށް ތިން ކުއްޖެއް ފާހަގަ ކުރެވިގެން، އެތިން ކުދިންނަށް 
ފޯނުން އަދި ސިޓީއަކުންވެސް އެކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް އަންގައިފައިވާތީ އާއި، މީގެ ތެރެއިން ދެކުދިން 

ނުހޮވޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާއިރު އެއް ކުއްޖަކު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ސްކީމުން 
 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އާއި މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަންރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން "ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެން 
ގައި ކުރި އިޢުލާނާ  2011ލޯން ސްކީމް" އަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ޖުލައި 

ގުޅިގެން، ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް 
 .ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު މި ، މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި
 ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ވޭނުގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކު އަމިއްލަ އިލެކްޝަން ވަނަ އަހަރު 2011
މީގެކުރިން ލެޕްޓޮޕްތަކެއް  ދަތުރުކޮށް ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން

 ލެޕްޓޮޕް ހުރީ އެ މެމްބަރު ގޭގައި ކަމަށާއި، އެ  ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭން އެއް
ކިޔެކިޔުމަކަށް  ލެޕްޓޮޕްތައް އޭނާގެ ގެޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ އެއްވެސް

ވަނަ  2012ޅު ނުވަތަ ފަހުކޮ ވަނަ އަހަރުގެ 2011ނާރުވައި ކަމަށާއި، އެއީ ފާއިތުވި 
ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ބިއުރޯއަށް ރަސްމީ  އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ކަމަށާއި، އިލެކްޝަންސް

ސީޑީތައް އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ގެއަށް ގެންދާކަމަށާއި،  ބޭނުންތަކަށް ނަގާފައި ހުންނަ
 ވުމުގައި ނުވަތަ ފޭސްބުކްގައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ކުރެއްސެ ކޮމިޝަނުގައި ހޭދަކުރައްވާ 

ކުރެއްސެވުމަށް އެޗް.ބީ  ހޭދަކުރެއްވުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ސްޓޮކަށް އަމިއްލަ ބޭނުންފުޅުގައި
ކަރުދާސް  2ކަރުދާހުގެ  4ގެންގުޅުމާއި، އޭ ފަންސުރު ހަމައެކަނި އޭނާގެ ބޭނުމަށް ގަނެގެން

 .ބުނާ މައްސަލަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުން ކުރާކަމަށް 
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ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރުމި 
-)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަރުގައިވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރު  2011ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި  ފަރާތަކުން 
ލުވެ ހުންނެވިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި މާބައިދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި ހަވާ

 000،10ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރުމަކާނުލައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް 
ކިލޯގެ ޖަނެރޭޓަރެއް ވިއްކާފައިވާ ކަމަށާއި،  23)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށް އިންޖީނުގޭގައި ހުރި 
ށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވީނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު އަދި މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ

 .ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

)އަށް  8,000.00$)ފަސް ހާސް ޑޮލަރު( އިން އިން     5,000.00$ހުރި ފަރާތުގެ މުސާރަ މަހަކު 
ގައި  2012ޖަނަވަރީ  12ހާސް ޑޮލަރު( އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުގެ މުސާރާއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް 

ވަނަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުން  49ޓެޑުގެ ބާއްވާފައިވާ މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމި 
ނިންމައިގެން ތަޙްޤީޤަށް ލިބފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތަތީއާއި، މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް 
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް ހުރި 

އެ އޮނިގަނޑަށް މީހުން ލުމުގެ  ،ގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއްގެނައުމަށް ނިންމައިއެ ކުންފުނީ  ،ދުވަސްވަރު
ހުއްދަ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި އެދުމާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ އައު 

ނޑަށް މީހުންލުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދީފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ  އޮނިގަ
ވަނަ އަހަރު މާލޭ  2012ވަނަ އަހަރާ  2011ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެންއޮތަތީއާއި، 

ބައެްއ ، ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މާލޭ ހެލްތް  މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށް އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން 

އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގެ އެކިއެކި ޔުނިޓްތަކުގެ 
)ހަތަރު ހާސް(  4,000.00ކުރިން އެމީހުންނަށް ދެމުންއައި  ،ހެޑުންނަށް މީހުން ހަމަޖައްސައި

)ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި ޗީފް  10,000.00ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 
ރުފިޔާއަށް  USD 8,000.00އިން  USD 5,000.00އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މުސާރަ 

 .ބުނާ މައްސަލަބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް 
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ވަނަ އަހަރު  2012ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެންކަން 
ބާއްވާފައިވާ ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑު )ޕެމެބް( ގެ 

ނާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއިން
ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް  47މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި 

 ފަރާތުގެ  47ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގުނުނަމަވެސް، އެ 
ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުން ކުރިން އަދާކުރި މަޤާމުގެ  21ތެރެއިން 

ފަރާތަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން  21ކްލެސިޕިކޭޝަންއާ އެއްކްލެސިފިކޭޝަނެއްގެ މަޤާމަކަށް ކަމަށްވާތީ، އެ 
މުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ފަރާތުގެ މަޤާ 26ލިބިފައިނުވާކަން އެނގެންއޮތަތީ އާއި، އަދި ބާކީތިބި 

އެނގެންނެތުމުން، އެ ފަރާތްތަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މިހާތަނަށް 
ފަރާތެއް ކުރިންހުރި  22ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް، އޭގެތެރިން 

ޤާނޫނު  ،ޤަށް ލިބފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

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

ގައި ލައުންޖް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު 
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، އެ 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރާތެއް ހޮވާފައިނުވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 

މަށްވެފައި، އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަރާތުން ކަ 02ހާޒިރުވެފައިވަނީ އެންމެ 
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނުނިންމޭނެކަމަށް އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި އެއް  ކަ

ނެކަމަށް ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީކަން އެނގޭތީއާއި، އެ މަަސއްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ނިންމޭ

އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓްގައި މިހާރު 
އަލަށް ހަދަމުންގެންދާ ވީ.އައި.ޕީ ލޯންޖް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުން 

ދުމަށް އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުކޮށް ކަމަށާއި، ގެންދަނީ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯ
ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅުން  2011

އެކަމުގައި ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ، ފެށިގެން މި ލޯންޖް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވަމުންގެންދާއިރު

48 



 

47 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ބުނެފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްކުރުވާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަކީ އަވަސް 
މަސައްކަތެއްކަމަށް ބިޑް ކޮމިޓީއަށް އަންގާފައިވާތީ، އެ މަސައްކަތަށް ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކުރުމުގެ ކުރިން 

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް މިޓީއިން އެދުމުން، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށް ބިޑް ކޮ
ޕޮލިސީއަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ މަސައްކަތަކީ އިތުރު ބިޑަކަށް ނުގޮސް އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ކަމަށްވާތީ އެގޮތުގެ މަތިން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް
، ން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއިނިންމާފައިވާތީކަ

ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން  އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ
އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކޮށް އަގު ކުޑަ ކުރުވާފައިވާކަން 

 ،އެނގެން އޮތަތީއާއި
އެ އްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުގައި ލައުންޖް ހެދުމުގެ މަސަ

މި އެއަރޕޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް )ވެހިކަލްތައް ފަދަ( ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، 
ޝަކުވާގައި އެ ، މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނަންހާމަނުކުރާ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި

ޓުގެ ކޮންކޮން މުވައްޒަފުންނެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު، އެކަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯ
ދުވަސްވަރު ވަޒީފާ އަދާކުރި ހުރިހާ  އަހަރު ދުވަސްކުރިން އެ އެއަރޕޯޓުގައި އެ 07ސާފުކުރުމަށް މީގެ 

މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލުކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް 
-)އެންޓި 2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.

ތައް ފަދަ( ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާތަން ފެންނަ ކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް )ވެހިކަލް
 .ބުނާ މައްސަލަ



 

48 
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ނަރުދަމާގެ 
ލިބުނު  މަސައްކަތް އަދި ޕަވަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް

ފަރާތަށް ދީފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް 
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ބެލެވެން ނެތުމުން،  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅާ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ނަރުދަމާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އަޕަރ ޔޫތް ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް 
ރުގެ ޕަވަރ ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާއި، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަ 2010ލިމިޓެޑް އިން 

އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހަމަ އެ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އަންދާސީ 
ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރިއިރު، ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓުގައި ދީފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ޚިލާފް 

 ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

49 

މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ގިނަ  ،ދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯ  .1
ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އާއި، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ   ކަންތައްތަކަކީ އިދާރީ

ރު ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަ 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

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

ނަ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި، މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖަރ އާ ގުޅުން ހުން
ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، 
ދިވެހިންނަށް އަދާކުރެވެން ހުންނަ އަދި ދިވެހިން އެވަޒީފާތަކަށް އެދި މިހާރުވެސް 

ވަޒީފާއަށް ބޭރު މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، ސިޓީލަމުންގެންދާ އެތަނުގެ ޑްރައިވަރެއްގެ 
އެތަނުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް އޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި 
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލަށް ފޮނުވައިގެން ޑްރައިވިންގ ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު 

 ،ނި ކެޕްޓަންގެ އާއިލީ ތިމާގެ މީހެއްގެ ދޯންޏެއްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ދޯ
 .ތިލަފުށިން މާލެއަށް ގޭސް ގެނައުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 
އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ޚިލާފަށް 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
ދައިން މިމައްސަލައަކީ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މެދު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ވެރިން ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ދަތުރަކަށް ދައުލަތުގެ 
ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވުމުން، އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ 'ދަތުރު ރިޕޯޓް' 

ރަށުންބޭރުގައި "ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި" ކަމަށް ހާޒިރީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކަކީ 
އޮފީހުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކެއްކަން ޔަޤީންނުކުރެވޭ 

އްވި ބޭނުމެއް އެނގެން ނެތި ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ދަތުރުގެ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ދަތުރުކުރެ
 އެލަވެންސް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
-)އެންޓި  2008/13ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ 

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

 ނިންމީއެވެ.

ޘާއާ ގުޅިގެން ދ.މީދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ގެއްލުން ލިބުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީ ކާރި 
ވަނަ އަހަރު ސަރަޙައްދީ ބޭންކަކުން ލިބުނު ހިލޭ އެހީގެ  2005އައު އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމަށް 

ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން، އައު ޖަނަރޭޓަރު ގެނެސް، އިންޖީނުގޭ ގޯތީގެ ވަށާފާރު ރޭނުންފަދަ 
ތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އިންޖީނުގޭގެ ޢިމާރާތް އަލުން އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތް

އެއިމާރާތުގެ ފާރުތަކުގައި ރެނދުލާފައި ހުރި ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ނިންމާލީ ކަމަށާއި، 
އް އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ، އެހީގެ ފައިސާއިން ބޮޑުބައެ

ބާކީ ހުންނަންޖެހޭނަމަވެސް، އޭރު އިންޖީނުގޭގެ ތެޔޮ ބަހައްޓާ ތަނާއި ވޯކްޝޮޕާ ދެބައި 
ދެކޮށީގެ ގޮތުގައި އޮއްވާ އެދެކޮށި އެއްކުރަންވެގެން ފާރެއް ރޭނީ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން 

ރުފިޔާ )ގާތްގަނޑަކަށް( ނަގައިގެން ކަމަށާއި، ދެކޮށި ގުޅުވި ފާރުގެ މަސައްކަތް  68000/-
ޙަވާލުކުރީ ރކ.ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ރކ.ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އަކަށް ކަމަށާއި، އިސްވެދެންނެވުނު 
ސަރަޙައްދީ ބޭންކްގެ ގެ އެހީގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގީ ޕްރައިވެޓް 

ން ބިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްގެން ކަމަށާއި، ދ.މީދޫ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރ އަށް އެ ކުންފުންޏަކު
ކުންފުނިން އަދި ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން މުސާރަ ލިބިގެން މިހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަން 
ހުރިއިރުވެސް، އެ ކުންފުނިން އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި ޢިމާރާތް މަރާމާތު 

ނިންމާލިއިރުވެސް އެކަމާ އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލައިގެން ހުރީ، އެ ކުންފުންޏަށް ފައިދާއެއް ކޮށްފައި 
ހޯދައިދިނުމުގެ އިތުރަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރ އަށް ވެސް "ފައިދާ" 

 އެއް އޮވެގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އެޕްރީލް  09ން  2011އެޕްރީލް  01ރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކު
އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިޓަލީވިލާތަށާއި ސިންގަޕޫރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރަކީ ރަސްމީ  2011

ކަން އެ ދަތުރުފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވައިގެން ކޮށްފައިވާ ދަތުރެއް

ވަޑައިގަތުމަށް  ތާޑް ސިމްޕޯޒިއަމް އޮން ދަ ޔޫރަޕިައން އެކަޑަމިކް ސްޕޭސް" ގައި ބައިވެރިވެ
 3ނައިބާއި އަނބިކަނބަލުންނާއި އިތުރު  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޓަލީއަށް ކުރި ދަރުތުގައި، ރައީ

ލައްކަ އެއްހާ  9ކުރުމަށް، ޓިކެޓާއި، އެކަމަޑޭޝަނަށް  ބޭފުޅުން، ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އޮފީހުގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ އިންވޮއިސް އަކުން އެނގެއެވެ. އޭގެއިތުރުން، 
 27ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް އޮފީހުން އެ ދަތުރުގެ ބުކިންގ ހެއްދުމަށް  

ސް އެއީ ރަސްމީ ދަތުރެއްކަން އެނގެން ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އައިޓިނަރަރީއިންވެ 2011މާރިޗު 
އޮންނާތީއާއި، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ކަމަށާއި، އެހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލެއްވެސް ނެތް ކަމަށާއި، އެއީ ދައުލަތުގެ  ރުފިޔާ ހަރަދުވި 
ހާސިލްވީ ކޮންކަމެއްކަން  ކަމެއް އެނގެން ނެތްކަމަށާއި، ދައުލަތަށްކޮންބޭނުމަކަށް ކުރި ދަތުރެއް

 .އެނގެން ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ށ.ބިލެއްފަހީ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ 
އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތައް ، ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ށ.ބިލެތްފަހި އޮފީހުން ، އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި
އަމަލުކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް، ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ބިލެތްފަހި 

ނޑައަޅާފައިވާ   އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތައްކަން އެނގެން އޮފީހުން ކަ
އޮންނާތީ، މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބިލެތްފަހި އޮފީހުން 

 2008/13މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް  ހީ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީމީގެ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ށ.ބިލެއްފަ
ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތަށް

ޙަވާލުކުރި އަމިއްލަ ފަރާތަކީ ދެންހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށްވުރެ ދެހާހެއްހާ ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށް އަގު 
ށ.ބިލެއްފަހީ  ފަރާތާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޭރުފަރާތެއްކަމަށާއި، އެ ހުށަހެޅި

އަދި އެމަސައްކަތަށް އިޢުލާންކުރި އިރު  ކައުންސިލަރަކަށް ހުރި ފަރާތުގެ ނުފޫޒުންކަމަށާއި،
)އަށްހާސް( ރުފިޔާ ނަމަވެސް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު  8,000.00މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 

)އެގާރަހާސް(  11,000.00ތުގައި ދީފައިވަނީ ގޮ ފަރާތަށް މަސައްކަތުގެ އަގުގެ
 .ރުފިޔާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ކައްކާ ކޯސް 
ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ފަރާތުން އދ.ހަންޏާމީދޫ މަދަރުސާގެ ޕްރިންޓަރެއްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް 

ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން 

އދ.ހަންޏާމީދޫ މަދަރުސާއަށް "ޕްރިންޓަރ" ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އެ 
 އެމަގާމަށް ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާތާނގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2012މަދަރުސާއިން 

ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަދަރުސާގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްގެން 
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ހަންޏާމީދޫ ސުކޫލުގެ ޕްރިންޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނަގާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރިވސް ގަވާއިދާ 
 މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ، މި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ި)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފަރާތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ބާކީކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި،  3ހޮވީ އެންމެ 
 ހުރި ފަރާތަކާއި، ހަދާފައި ހުރި ފަރާތަކާއި، އޭލެވެލް ހަދާފައި 4ކޮމްޕިޔުޓަރ ސެޓްފިކެޓް

މިގޮތަށް ޝަރުޠުހަމަވާ އެތައްފަރާތެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްގެން ހޮވި 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެކަކީ ކައްކާ ކޯސް ހަދާފައި ހުރި ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ދެވަނަ ފަރާތަކީ  3

ން "ޕްރިންޓަރ" ގެ ވަޒީފާ ފަރާތުގެ ތެރެއި 2ކާތިބުކަމުގެ ސަނަދު އޮތް ފަރާތެއް ކަމަށާއި،އެ 
ފުރަތަމަ ލިބުނީ ކާތިބުކަމުގެ ސަނަދު އޮތް ފަރާތަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ވަޒީފާ 
ޤަބޫލުނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން ދެން އެވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސީ ކައްކާ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތަށް 

ިމ ަވީޒފަާއްށ ުކިރަމިތީލ، ، ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ފުރަން އުޅެނިކޮށް

ަޝުރުޠަހަމާވ ެއެހްނ ަފާރްތަތަކްށ ިމަކްނ ެއނިގެގްނ ިމިންސްޓީރ ޮއްފ 

ެއިޑުޔޭކަޝަނާށިއ، ިސިވްލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ަމްއަސަލ ުހަށެހުޅުމްނ، ެއ 

ަޝުކާވާއ ުގިޅެގްނ ިސިވްލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުންނ ަކްއާކ ޯކްސ ަހާދަފިއާވ ަފާރަތްށ 

ްްސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ަވީޒފިާދުންނ ެކނ
އިޢުލާންކުރަން އަންގާފައި ވީނަމަވެސް ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލުން އިޢުލާންނުކޮށް ލަސްކޮށްފައިވާ 
ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އޭރު ކައްކާ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތުން ދިޔައީ އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓްގެ 

އުޓިންގ( ހަދަމުން ކަމަށްވެފައި އޭނާގެ ކޯސް ނިމުމުން އިޢުލާން ކުރުމުގެ )ކޮމްޕި 1-ސެޓްފިކެޓް
ވަނަ އަހަރު ސެކްރެޓަރީ އޮފް ފައިނޭންސް ގެ ވަޒީފާއަށް  2012ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި، 

އިޢުލާން ކުރުމުން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާދީގެން 
މަސް ފަހުން ޕްރިންސިޕަލް އޭނާއަށް އެންގީ، އޭނާއަށް  5ރަމުން ދަނިކޮށް މަސައްކަތް ކު

ވަޒީފާދިންއިރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ފޮނުވުނީ ނުބައިކޮށް ފުރާފައި ކަމަށާއި، 
އެހެންކަމުން އޭނާގެ ވަޒީފާ އެހިސާބުން ބާޠިލު ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
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ނެ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރިއިރު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ބު 
އެފަދަ އެންގުމެއް ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، 
ޕްރިންސިޕަލް މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރި ސަބަބެއްކަމަށް ފަހުން އެނގުނީ، އިޢުލާންކޮށްގެން 

ގައި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ޕްރިންސިޕަލްގެ ބޭބެގެ ދަރިއެއްގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތް ވަޒީފާ 
އަންހެނުން އޭރު ހަދަމުންދިޔަ ކޯސް ނިމެންދެން ކަމަށާއި، އެގޮތުން އޭނާ ހެދި ކޯސްނިމި 
ސެޓްފިކެޓްލިބި ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓިން ތައްގަނޑުޖަހި ނިމުމުން، މަޑުޖައްސާލާފައި އޮތް 

ވަޒީފާއަށް އިޢުލާން  2ރެޓަރީ އޮފް ފައިނޭންސްގެ ވަޒީފާއާ "ޕްރިންޓަރ" ގެ ވަޒީފާއަށާއި ސެކް
ކުރީކަމަށާއި، އަދި އެ ދެ މަގާމްވެސް އެ ދެ ފަރާތަށް ދިނީ ކަމަށާއި، އެ ދެ މަގާމް އެގޮތަށް 
ދީފައިވާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން ކައްކާ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތް ވަކިކުރީ ކަމަށާއި، ބަލަމުންދާތީ، "ޕްރިންޓަރ" ގެ 
އަދި، އެމަގާމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމުންވެސް ކައްކާ ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތުން 

ގައި އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ  2013މެއި  22ކުރިމަތިލައިގެން، ގަވާއިދުން 
ދިންއިރު އޭނާ ހަދަމުންދިޔަ ކޯސްނިމި ސެޓްފިކެޓް ކަމަށާއި، މިފަހަރު އެ ވަޒީފާ އޭނާއަށް 

 .ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ 
 އެޑިއުކޭޝަންގެ ޚާއްސަ ބޭނުމަށް ހޯދުންތަކުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ވ.އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނަގާފައިވާ ފްލެޓެއްކަން އެނގޭތީއާއި، މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ނަގާފައި ހުންނަ ފްލެޓުތައް 
ނޑައެޅިފައިނުވާކަން އެނގޭތީއާއި، އެ ފްލެޓަކީ  ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްސަ އުޞޫލެއް ކަ

ކޫލުގެ ބޭނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ތައުލީމީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ސް
ފަންޑުން އެ ސްކޫލަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަނެއް ކަމަށްވާތީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާ އަމީނިއްޔާ 

 ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި ތީޗަރުންނަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ވަގުތީގޮތުން
ގެ ފްލެޓް ބޭނުންވެގެން މިނިސްޓްރީ " އެދުރުހިޔާ "ޚާއްސަކޮށްގެން މާލޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 

 ގެ އެއް ފްލެޓް " އެދުރުހިޔާ "އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ދެންނެވުމުން  އެ މިނިސްޓްރީއިން 
ގަވާއިދުން އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން އެ ސްކޫލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ 

އެކަން ފާހަގަކުރެވެން ، އެ ފްލެޓްގައި ތީޗަރުން ނުބައިތިއްބާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއިސްކޫލުން 
ކަމަށާއި، ފެށީ ތީޗަރުން މާލޭގެ އެކިއެކި ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ތިބެފައި އޭގެ ބިލް ފޮނުވާތީ 

56 
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ސްކޫލާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި އެ ފްލެޓު ހައްޤުވެގެންވަނީ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށްކަން 
ންކޮށްފައިނުވާތީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ސްކޫލްތަކަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ފްލެޓުތައް ބަޔާ

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވަކި ޚާއްސަ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާތީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 
އާއްމުކުރެވިފައިނުވާ އަދި އަމީނިއްޔާ  ވ.އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރި އުޞޫލަކީ

ޝަކުވާގައި ބުނާ  ،ސްކޫލާ ހިއްސާކުރެވިފައިނުވާ އުޞޫލެއްކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީއަކުން އެނގޭތީއާއި
ވ.އެދުރުވެހި ފްލެޓުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ދިރުއުޅުނު މުއްދަތުގައި އަމީނިއްޔާ 

މުވައްޒަފަކު އެ ފްލެޓަށް އެދި އެ ސްކޫލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އަމީނިއްޔާ  ސްކޫލުގެ އެއްވެސް ފަންނީ 
ސްކޫލުން މައުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެފްލެޓުގައި އުޅުނު 

އްވެސް ގެއްލުމެއް މުއްދަތުގައި ބަރާބަރަށް ކުލިދައްކާފައިވާތީ މި މުޢާމަލާތުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް މާލީ އެ
ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ވ.އެދުރުވެހިން ނަގާފައިވާ 
ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތަކުގައި އެ ސްކޫލްތަކުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން 

ކުގެ ރަޖިސްޓަރީން އެނގޭތީ، ޝަކުވާގައި ބުނާ ވ.އެދުރުވެހި ފްލެޓް ތިބޭކަން ވ.އެދުރުވެހި އެޕާޓްމަންޓްތަ 
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ އޭނާއަށް އޭނާއަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް 

 2008/13ހޯދާދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ތަހުޤީޤަށް ނުބެލެވޭތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
ވަނަ  25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ-)އެންޓި 13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 

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

އިން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދަނީ އެ " އެދުރުހިޔާ"
 ކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ޢާއިލާގެ މީހުންކަން އެނގިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.ސް
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ޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސް
ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ ބިޑެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ، ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ކަމާއި، ނަމަވެސް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް 
ތު ލިބިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ޞައްޙަ ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގު

ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
ޓްރެޜަރީ އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން 

ށްވީނަމަވެސް، މީގެ ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުތައް، ވަގުތު އޮއްވާ ދުރާލާ ކަމަ
ރާވައިގެން ކުރުމަށާއި، އެ މިނިސްޓްރީ އިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ 

ގުމަށް ނިންމައި، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ފުށޫއަރާ ބިޑްތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެން
 ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވާ ކަމަށްބުނެ  2017
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ބަލައިގަތުމުގައި ހައިކޮމިޝަން 

ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  އޮފް އިންޑިޔާ އިން ބްލެކްލިސްޓް
ޕާޓީއެއް ބޭނުންވާކަމަށް  2އަދި އިޢުލާނުގައި އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ  ،ދީފައިވާ ކަމަށާއި

އެމަސައްކަތް އެންމެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކުރުމަށް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް
)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާ  500000.00މަށާއި އަދި މިކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަ

ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައި އެފައިސާގެ ވަކިވަރެއް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 
މިކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވާ ކަމަށް  ،ދީފައިވާކަމަށާއި
 ބުނާ މައްސަލަ.
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ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި މި މައްސަލައިގެ 
ގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް 

 ކޯޓުގެ ކޯޓު އޮފިސަރ ހުއްދަދީފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް، ދެ ޗެކުގައި ލިޔެގެން ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް
)ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ  4،193ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެކައުންޓުން ނަގާފައި ޖުމުލަ 

ތިނެއް( ރުފިޔާ، އޭނާ ކޯޓަށް އަނބުރާ ދައްކާފައިވާތީ އާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ 
ކޯޓު އޮފިސަރކަމުގެ މަޤާމުން  ،ގެ ކޯޓު އޮފިސަރގޮތުގެ މަތިން ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ކޮމިޝަނަށް 
 އަންގާފައިވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ގެ ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރިއިރު، އެ ކޯޓު
ޗެކުގައި  02އެކައުންޓުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް 

ލިޔެ ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެފަދަ 
ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުވެ، ކޯޓުެގ ަފއިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު ކަންތައްތައްވެސް ހިނގާފައިވާ 

 މައްސަލަ.ކަމަށް ބުނާ 
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މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދ. ހުޅުދެލީ އިންޖީނުގެއަށް ޖަނަރޭޓަރެއް 
ނޑުމަށްފަހު  750.00ގަތުމަށްޓަކައި، ދ.މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ބޭންކް ޗާޖަށް   149,250.00ކެ

ދ.ހުޅުދެލީ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރުތައް އޯވަރހޯލްނުކޮށް ގިނަދުވަސްތަކެއްވެ 
ނަ ވަ 2011އިންޖީނުތައްހުއްޓި ނުހިންގޭ ހާަލތަށް ދިއުމުން ޖަނެރޭޓަރެއް ގަތުމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 11ޔާ( ދ. ހުޅުދެލީ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް )އެއްލައްކަ ސާޅީސްނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފި
ގައި ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓުން އެނގެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާއަކީ 2011އެޕްރީލް 

ޖަނަރޭޓަރެއްގަތުމަށްދީފައިވާ ފައިސާ ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ދުވަސްވަރު އިންޖީނުގެ ސަދަން ޔޫޓިލިޓީސްގެ 
އެ ފައިސާއިން ޖަނަރޭޓަރެއް ގަނެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ދަށަށް ބަދަލުވުމުން 

 މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

)އެްއލައްކަ ފަންސާސް  150,000.00އަހަރު ދ.މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރގެ އަތުން 
ހާސް( ރުފިޔާ ހޯދައި އަދި މިހާތަނަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ހޯާދފައިނުާވ ކަމަށާއި، އަދި 

 އެފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިމައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
އެއަރކޯންތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނައިގެން އަތޮޅުގޭގެ އެއަރ 

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި  18ކޯންތައް ސަރވިސްކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ 
މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ކަމެއް ކުރެވިދާނެކަމަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، އަދި އަތޮޅުގެއަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

އްކަމުން މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަތޮޅުގޭގެ އެއަރކަންޑިޝަންގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެ
މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރަހެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި

 )ދެ ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ  2,000.00ގަވާއިދު އަށް ގެނައި އިސްލާޙްގެ ދަށުން، 
ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި އެ ވަގުތެއްގައި އެ ފަދަ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުންނަ 
އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ އަގަކަށް ލިބޭނަމަ ހޯދިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކައުންސިލް 

ނެއްގެ ބޭރު ޔުނިޓްގައި ދަބަރު ޖަހާފައިވުމުގެ އިދާރާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަންގައި ހުރި އެއަރކަންޑިޝަ
)އެއް ހާސް ނުވަސަތޭކަ(  1,900.00ސަބަބުން އެ އެއަރކަންޑިޝަން މަރާމާތުކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ،ރުފިޔާއަށް ކަމަށް ވެފައި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ
އެއްގޮތަށް ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ކަން  ގަވާއިދާ

އެނގޭތީ، މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

ފައިވާ ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއަރކޯންތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަދާ 
އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނައިގެން އަތޮޅުގޭގެ އެއަރ ކޯންތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާ 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ  25ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-)އެންޓި 2008/13ބެލެވެން ނެތަތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
-)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.
 

އިދާރީ ތަކެތި އަމިއްލަ  ވ.ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ އިދާރީ ބައި ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ފަރާތަކުން ހޯދުމަށްފަހު ހަމަ މިތަކެތި އެހެން ކުންފުންޏަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާކަމަށް 

 ބުނެފައިވާކަމަށާއި އެކުންފުނިން ދިން ތަކެތި ނުލިބޭކަމަށް ކައުންސިލަރަކު  ކުންފުނިން އެ
މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކަށް ތާޢީދު  ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އާއި މަޖިލީހުގެ

 15ން  2009ޖެނުއަރީ  15ގޮތުން ހިންގި ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުމަށް  ހޯދުމުގެ 
ކުއްޔެއް  އަށް ރަށްވެހިންގެ ހިޔާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިތަނަށް  2009ބްރުއަރީ ފެ

ވެރިމީހާ އަށް އޭނާގެ ކެމްޕޭން  ދީފައިވާކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުނީގެ 
ގައި ދީފައިވާކަމަށާއި މިއިން އެއްވެސް  2009އޭޕްރީލް  22އޮފީސް ހެދުމަށް މިޢިމާރާތް 

 މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން ކޮށްފައިވާކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ރކ.ކޮމިޓީގެކަމަކީ 
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހއ.ކެލާ ޔޫތް ސެންޓަރެއް އެޅުމުގެ 
ކަތުގެ އަގު ކަމުގައިވާ އެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާއިރު، އެމަސައް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން 

ރުފިޔާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ކެލާ އޮފީހުން ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ  ލައްކަ 4
ގުޅިގެން، ތަޙްޤީޤަށް ހޯދުނު ލިޔުންތަކުންނާއި، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން 

ސިލުން ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، މި ޝަކުވާގައި ބުނާފަދަ ޢަމަލެއް ހއ.ކެލާ ކައުން
ޤަރީނާ ، މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި

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

އަމިއްލަ  ވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައި 2009ހއ.ކެލާ ޔޫތް ސެންޓަރެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 
ަސއްކަތަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، މަ ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުންއައިސް،

ރާނައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، މިހާތަނަށްވެސް  ނިމިފައިވަނީ ހަމައެކަނި
ރުފިޔާ  ލައްކަ 4އެގޮތަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެމަސައްކަތުގެ އަގު ކަމުގައިވާ  އެތަން ހުރީ

 އޮފީހުން ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ  އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ކެލާ 
 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފ.ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ 
ގަތުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ފައިސާ  އިރުމަތީ ކޮޅުގައި ތޮށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި، 
އެ ފައިސާއަށް ތަކެތި ގަނެ ފ.ނިލަންދޫ އޮފީހާ ހަވާލުކޮށްފައިވާތީއާއި ތަކެތި ގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާއިރު، ބައެއް ބިލްތައް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ބިލްތައް ތަ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި އެގޮތަށް ބިލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ބިލް ލިބިފައި 

މި މައްސަލަ ސާބިތު ، ޢުލޫމާތުން އެނގޭތީނުވާތީ ހިސާބު ފުރިހަމަކުރުމަށްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަ
 ކުރެވޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ފ.ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި ތޮށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
ގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރި ފައިސާއަށް އޭނާ 2007ޑިސެންބަރު  19ގަންނަން 

 ޚިޔާނަތްތެރިވުމުގައި އެއިރުގެ ކުޑަކަތީބު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެފައިސާއަށް 
ގަތްތަކެތީގެ ބިލްތައް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ބިލްތަކުގައިވާ ތަކެއްޗާ ޙަވާލުވެ ބަލައިގަތް މީހަކު 

ދަގަނޑު  500އެމްއެްމގެ  10ސޮއިކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ހުށަހެޅި ބިލްތަކުގެ ތެރޭގައި 
 50ގަތްކަމަށް ބުނާ ބިލެއް އޮވެގެން އެޢަދަދަށް ދަގަނޑު ހުރިތޯ ބެލިއިރު އޮތީ އެންމެ 

ރުފިޔާގެ ބިލެއް އޮވެގެން  15000/-ދަގަނޑުކަމަށާއި، ލުއިކާނާތަކެއް ގަތްކަމަށް ބުނާ 
ސުވާލުކުރުމުން އެއީ އޮޅުމަކުން ގެނެވިފައިވާ ބިލެއްކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ގަނެގެންގެނައި 

ސި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ދުވަސްހަމަވެފައިހުރި ދެކޭސް އަލަނާސި ހުރެގެން އެދެކޭސް އަލަނާ
ފ.ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި ތޮށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ޙަވާލުކުރެވުނު 

ޙަވާލުކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގިފައިވާ ކަމަށާއި، ގެނައިތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތާ 
އަގެއް  ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނެ ހަގީގަތާ ޚިލާފަށް މާބޮޑު  7/-ސުތުލިގޯނި ގަތްއަގަކީ  5000

ރުފިޔާ  1800/-ޖަހައިގެން ބިލް ހަދައިފައިވާ ކަމަށާއި، ޙަވާލުކުރި ވަކިފަރާތެއް އެނގެންނެތި 
 .ކޮންމެވެސް ދޯންޏެއްގެ ކުއްޔަށް ދިންކަމަށް ހަދައިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއުޒިކް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ރޫމަކާއި ލިސްނިންގ ރޫމެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލު ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެކުކަން 
ލިޔުންތަކުންނާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި އެ 

ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެންކަމަށްވީނަމަވެސް، މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ އެކި 

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލިސްނިންގ ރޫމަކާއި، 
 3މިއުޒިކް ރޫމެއް ހަދަމުންދާކަމަށާއި، އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން އެސްކޫލަށް ދީފައިވާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ،ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުންކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި  03
އިވީނަމަވެސް މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓަރު ގެއްލިފަ 3އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 

އެކަމާ ގުޅިގެން ތުޙުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި އެ ދުވަސްވަރު އިސްކަންދަރު 
ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓި ފަރާތުން އިހްމާލުވެފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި 

ސްކޫލްގައި ހުރި ކޮޓަރިއަށް ދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  ،މައްސަލައަކީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކަށް ވާތީއާއި
ބުނާ ފަރާތުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރިނަމަވެސް އެ ފަރާތުން ސްކޫލުގައި 
ދިރިއުޅޭކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތަތީ، މި މައްސަލާގައި 

މަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮރަޕްޝަންގެ އަ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

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

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

 ލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞް

 ހުރި ކޮޓަރިއެއް މީހަކަށް ދިރިއުޅެން ޕްރޮޖެކްޓަރު މިހާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި އެސްކޫލުގައި 
 ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެސްޓީއޯ ޕލކގެ ޢިމާރާތްތައް 
ޔަށް ގެ ދަށުންނާއި، އެސްޓީއޯ ޕލކގެ ޢިމާރާތްތައް ކުއ2010ްކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ އަސާސީ ގަވާއިދު 

ގެ ދަށުން، އެސްޓީއޯ ޕލކގެ ކުއްޔަށް ޢިމާރާތްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 2014ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 
ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމުން އެސްޓީއޯއަށް ހުށަހެޅުމުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ  90ހަމަވުމުގެ 

 ންނަކަމާއި،އިޚްތިޔާރު އެސްޓީއޯއަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮ

ފަންގިފިލާގެ ގޮޅިއެއްގެ  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ އެއްވަނަ
ކުރީކޮޅު ހަމަވުމުން، އަލުން ޓެންޑަރަށް  ވަނަ އަހަރު 2012ދުވަހުގެ މުއްދަތު އަހަރު  5

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެގްރީމެންޓް  ލައިގެންވެސް ބިޑް ކާމިޔާބު ވެފައިވާ
 ހިފެހެއްޓިކަމަށާއި، އެއަށްފަހު އެގްރީމެންޓް އާކޮށްދިނުމަށްފަހު، މަސްދުވަހު  3އާކޮށްނުދީ 
ބަޔަކު  ހުން، ފަންގިފިލާއަށް ހަޑި އެއްޗެހިއަޅާ ތަން މުޑުދާރުކުރާކަމަށް ބުނެއަހަރެއްފަ

އެއްވެސް ތައްގަނޑެއް  ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމުން އެސް.ޓީ.އޯއިން ގޮޅީގައި ތަޅުއެޅުވި ކަމަށާއި،
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނައަހަރު  2014އަދި  2012، 2011އެސްޓީއޯގެ ޓްރޭޑް ސެންޓަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް 
ކޮށްފައިވާކަން އެސްޓީއޯއިން މި ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނައިރު، އެ 

ައިދ ެއ ަމާރާމުތެގ ަމަސްއަކްތަތަކީކ ، މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްފަރާތަކާ ނޫންކަމާއި

ައަވްސައަވަހްށ ޮކްށަފިއާވ ެއްއ ަމާރާމުތަތެކްއަކަމްށ ަތުޙީޤަޤްށ ެބެލެވްނ ޯންނާނީތ، ިމ ަމްއަސަލ 

 .ިމިހާސުބްނ ިންނމީެއވެ 

އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ތަން  ނުޖަހާ އިޢުލާނެއްވެސް ހިއްޕާފައި ހުރިކަމަށާއި، ޕޮލިހަށް
ތަޅުއެޅުވުމުން ކޯޓުން ތަން ހުޅުވުމަށް އަމުރުކޮށް  އިދިން ކަމަށާއި، ދެވަނަ ފަހަރަށްހުޅުވަ

 މިގޮތަށް ބައެއް އެހެން ފަރާތްތަކާއިމެދު ޢަމަލުކޮށް އެފަރާތްތައް ތަން ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށާއި،
ރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ ޑި ބޭރުކޮށްލާފައިވާކަމަށާއި، މިހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް ކުރަނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ

އާއި، ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި އިތުރު މީހަކު ގުޅިގެން ކަމަށާއި، ޓްރޭޑް 
 ހުރިހާ ގޮޅިއެއް މިހާރު އެހެރީ ބިޑަށްނުލައި އެގްރީމެންޓް އާކޮށްފައި ކަމަށާއި، ސެންޓަރުގެ

ކޮށްގެން، ވަރަށް ޙަވާލު  ޓްރޭޑް ސެންޓަރ މަރާމާތު ކުރުމުގެ ކަންތައް އަބަދުވެސް އެއްފަރާތަކާ
 މައްސަލަ. އަވަސްއަވަހަށް އެއްމަރާމާތެއް ކުރާ ކަމަށް ބުނާ

 2011ލ.ކައްދޫ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން މެއި  .1
ވަޒީފާގައި ގައި "ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް" ކުންފުނި އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ތިބި މުވައްޒަފުން އެކުންފުންޏަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 
 މައްސަލަ.

 
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ކުރިން 
ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމާއި އަދި ސިވިލް 

ރެވޭތީއާއި، ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކު
ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުންވި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަން 
އެކުންފުނީގެ ވަޒީފާ ދިން ޗިޓުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ނަމަވެސް، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކުރާ 

ދުމަތް ކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރި މުވައްޒަފުން ލައްވާނެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚި

 2011ލ.ކައްދޫ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން މެއި 
ގައި "ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް" ކުންފުނި އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން، ސިވިލް 

ވައްޒަފުން އެކުންފުންޏަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މު
މެމްބަރުންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  05ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކުންފުނީގެ ބޯޑަށް 

ބޯޑެއް އެކުލަވާލައި އެބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ މާބޯޑު ބައިވެރިވުމެއްނެތި ކުންފުނި ހިންގައިގެން 
ތްތައް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި، މުސާރައާއި، ޢިނާޔަ

އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކާބެހޭ ބައިން އަގުކޮށް، ކައްދޫ 
އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުންފުނި ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ  250,000.00 ޓްރެޜަރީންފިނޭންސް އެންޑް 
ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ހިންގުމަށް ދުވަހުން  2012ދީފައިވީނަމަވެސް އެފައިސާ ބޭނުންކޮށް 
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އެފެންވަރުގެ ހުސް މަޤާމެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގައި ނެތުމާއެކު، ދިވެހި ސިވިލް 
ގެ ދަށުން އެމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ވަޒީފާ ވަކިކުރެއްވި  2010 -ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވާތީ އެފަރާތްތަށް  55އެފަރާތްތަކަކީ އުމުރުން  ން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،ޗިޓްތަކު 
 55ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އުމުރުން 

އަހަރުވެގެން  55މަށާއި އަދި އުމުރުން އަހަރު ވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފަކާ އެއްގޮތަށް ކަ
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 
މެމްބަރުންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެއް  05މިޓެޑްގެ ބޯޑަށް ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލި  .2

އެކުލަވާލައި އެބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ މާބޯޑު ބައިވެރިވުމެއްނެތި ކުންފުނި ހިންގައިގެން މުސާރައާއި، 
 އިނާޔަތްތައް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 
ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ  ،ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 

 2012ޖަނަވަރީ  29އިން ފެށިގެން  2011ޖުލައި  12ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ  17މަހާއި  06) ދުވަސް( ގެ ނިޔަލަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަ

ގައި، ސަރުކަރާއި  2012ޖަނަވަރީ  29އް ހޯދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދަދު އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުންތަ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޗެއަރމަން، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ބޯޑް މެންބަރުންނަށް ދެވޭ 

ވަނަ އަހަރަށް ރީޖަނަލް  2011ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 
 ޖެޓުންކަމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އެއަރޕޯޓްތަކާބެހޭ ބަޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަ
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ނޑައެޅުމުން ކައްދޫ   މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް އެއް ުއޞޫލަކުން ދިނުމަށްޓަކައި ސްޓްރަކްޗަރއެއް ކަ
އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑު މެންބަރުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ދީފައިވަނީ އެ ސްޓްރަކްޗަރ އާ 
އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މާބޮޑު ބައިވެރިވުމެއް 

ފައިވީ ނަމަވެސް، ބޯޑުގެ ގިނަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ނެތި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ 
ބާއްވާފައިވުމުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މެންބަރުން ބައިވެރިވާ މިންވަރު ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، 
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 
ހުރި ތަކެއްޗާއި، އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރީޖަނަލް  ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގައި  .3

އެއަރޕޯޓްތަކާބެހޭ ބައިން އަގުކޮށް، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުންފުނި 
)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް(  250,000.00 ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ހިންގުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް  2012ފިޔާ ދީފައިވީނަމަވެސް އެފައިސާ ބޭނުންކޮށް ރު 
ވަނަ އަހަރަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކާބެހޭ ބަޔަކަށް  2011ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުންކަމަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  ،ގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައި
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓަށް  2012އުފެއްދުމުގެ ކުރިން ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ 

ގައި ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  2011މެއި  02ފޮނުވާފައިވާ ކަމާއި، ނަމަވެސް 
ބޭނުންވާ ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ކަންތައްތައް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓުން  ވަނަ އަހަރަށް 2012އުފައްދަވާފައިވާތީ، 
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ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ބައެއް ޚަރަދުތަކަށްވާ ބަޖެޓް 
ތީއާއި، ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ދަށުން  2011ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަކީ 
ހިގަމުން އެއަރޕޯޓަކަށް ވެފައި، ކުންފުނީގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ޓްރާންސިޝަނަލް 

އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް އަދި މުޅިން ނުފެށި  އެރޭޖްމަންޓް ނިމިފައިވީ ނަމަވެސް، ކުންފުނި ކޯޕަރޭޓް އުޞޫލުން
ވަނަ އަހަރު ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ  2012ވުމާއެކު، 

ބައެއް ޚަރަދުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހަމަޖައްސާދީފައިވާކަން 
)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް(  250,000ޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ކައްދޫ އެއަރޕޯ 

ރުފިޔާ ދީފައިވަނީ ކުންފުނި ހިންގުން ފަށައިގަތުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުރުމަށްކަން މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

ޤާނޫނު ، ފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެހިންގާ 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ގެންނުވާ މައްސަލައެއް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވި
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ 
ކުލާސް ރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ  2ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާފައިވަނީ ޕްރީސްކޫލްގެ 

ހޯދައި ދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އަދި އެތަކެތި ހޯދުމަށް އޯޑްސް ޖަމުޢިއްޔާއަށް )ގޮޑި އަދި ޑެސްކް( 
އެއްވެސް ކަހަލަ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދޭން ނިންމިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން 

ނިންމީ ޕްރީ  ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ފަރުނީޗަރ ކައުންސިލުން ހޯދައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި، އެގޮތަށް
ސްކޫލް ހިންގުން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަކީ ކައުންސިލަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށްވާތީއާއި ދާންދޫގައި ޕްރީ 

 
ގއ.ދާންދޫގައި ޕްރީސްކޫލެއް ޢިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ދާންދޫ ޖަމްޢިއްޔާއަކާއި ކެއަރ 
ސޮސައިޓީއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕްރީސްކޫލެއް ޢިމާރާތް ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، 

ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  937,000.00މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ދީފައިވާ 
ރުފިޔާއަކީ ޕްރީސްކޫލުގެ ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފައިސާ  79,000.00

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް އެތަނަށް ފަރުނީޗަރު ހޯދާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެސްކޫލުގެ 

67 
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، ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

ނޑިއާ ޑެސްކު ހޯދަ އި ދިނުމަށް ފާސްކުރި ނަމަވެސް މި ކޮމިޝަނުން އެތަކެތި ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ގޮ
ގަތުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ފައިސާ ނުދީ މަޑުޖައްސާލުމަށް ދާންދޫ ކައުންސިލަށް އެންގުމުން، 
އެފަރުނީޗަރުތައް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދިނުމަށް ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލާފައިވާކަން 

ތީއާއި، އެފަރުނީޗަރުތައް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ޕްރީ ސްކޫލަށް ދިނުމަށް ނިންމި ފާހަގަކުރެވޭ
ނިންމުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އަމިއްލަ އަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުން ނޫން 

ލާބަޔާ މަންފާއަށްޓަކައި ނިންމި  ކަމަށާއި އެ ނިންމި ނިންމުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދާންދޫގެ ރަށްޔިތުންގެ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި ، ނިންމުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ

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

ނޑައަޅައި   މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 2010ޖެނުއަރީ  03މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ތަނުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ކުރުމަށް 
ރުފިޔާ  66,850.00ޕޭމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން  03ކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން ގައި މަތިދެ 

ދިނުމުންވެސް އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭނެކަމަށް ބުނެ އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން މިހާރު 
ކައުންސިލަށް ޑިމާންޑް ކުރަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރުމަށް 

ގައި ބޭއްވި ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން  2012ކަމަށާއި، އަދި މެއި 
ކުލާސް ރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު އެކައުންސިލުން ހޯދައިދިނުމަށް  02ޕްރީސްކޫލުގެ 

 ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މި  މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ،އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ

މާލޭޖަލުގައި  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ފަރާތުން
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭޖަލުގައި  އޭނާގެ ، ހުންނަ އެތާގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑް

ހޮވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް މީހުން
ހޮވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑްގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން ނަގާކަމަށާއި،  އަދި މީހުން
 އިލާގެ ފަރާތުން ފައިސާ ފޮނުވުމާއެކު ތިބޭ ގައިދީންނަށް އެގައިދީންގެ ޢާ މާލޭޖަލުގައި

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެ  ގައިދީންނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި )އަންނައުނު ފަދަ ތަކެތި( ގަތުމަށް 
ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެ މުވައްޒަފުން ގައިދީންނަށް  މުވައްޒަފުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޭކަމަށާއި،

 ތިމާގެ މީހުންގެ ފިހާރަތަކުންކަމަށާއި،ގަންނަމުންދަނީ އެމީހުންގެ ގާތް  ބޭނުންވާ ތަކެތި
ފިހާރައިން  ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެ މުވައްޒަފުން ގައިދީންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައި

68 
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ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަންވެސް ނަގާކަމަށާއި، މާލޭޖަލުގައި ތިބޭ
 ލޯޑް ކުރުމަށްފަހު ގައިދީންނަށް ވިއްކާ ބޭނުންކޮށްގެން ފިލްމު ޑައުން  ޖަލުއޮފީހުގެ އިންޓަރނެޓް 

މަސްތުވާތަކެތީގެ  ކިލޯގެ 3ހަދާކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިއެވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދޫކޮށްފައި  މައްސަލާގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބި ގައިދީންވެސް

 ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެތީ ޖަލު ބަލަހައްޓަން  ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ އެބަތިބިކަމަށާއި،
އޮތްނަމަވެސް  މަހުން ބަދަލު ކުރާގޮތަށް ގަވާއިދެއް ހަދާފައި 6މަހުން  6ތިބޭ މީހުން 

އެގަވާއިދަށް ބެލުމެއްނެތި އެގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މާލޭ ޖަލުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޑެންޓްގެ ގާތް 
 ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެމީހަކު ކަމަށާއި، ޖަލު މީހުން ބަދަލުކުރަމުންދާ

ދީހަދާކަމަށާއި، ޖަލުގެ  މަޤާމެއް، ބޭނުންގޮތަކަށް އެކަންކަމާ ޙަވާލުވެތިބޭ ފަރާތްތަކުން ބޭނުން
ރޮންދާ، ބުރުމާ، ކަށިގަނޑު ފަދަ ތަކެތި  އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ހުންނަ

 ތްތަކުން، އެމީހުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ގެއަށް ގެންގޮސް ފަރާ އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވެތިބި
 ހަދާކަމަށާއި، މާލޭޖަލުގެ ވެހިކަލެއް މާލޭ ޖަލުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޑެންޓްގެ ގާތް މީހެއްކަމަށްވާ 

ކޮންމެ ފަހަރަކު  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ލައްވާ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު
މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މާލޭ ، ގެ ބަޖެޓުން ފައިސާވެސް ދީހަދާކަމަށާއިއޭނާއަށް ދައުލަތު 
ބޭއްވުމަށް ކޮންމެ  ސްޕްރިންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާ ގާތްގުޅުމެއް ޖަލުގެ ޑެޕިއުޓީ

 އަދަދަކަށް ނަގައި އެފައިސާ ޑެޕިއުޓީ ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނޫން 250.00މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން 
ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ތިބި  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، ސްޕްރިންޑެންޓް

މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރގެ ކޮއްކޮ އެއްވެސް  ގައިދީންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ
މާލޭ ޖަލުގެ ޗީފް ސްޕްރިންޑެންޓް ނުކުރާ  ލިޔުމަކާނުލައި ގެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށާއި،
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 އަދި ހޭދަނުކުރާ ވަގުތުތަކަށް ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާއާއި އިތުރުގަޑީގެ  ތަކަށް މަސައްކަތް
 ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
 30އެޑިއުކޭޝަންއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ކޯހެއްގައި މެލޭޝިޔާއަށް ފޮނުވަން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ 

ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް މާކްސްދިނުމުގައި، ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ްއސަލައިގެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބައެއް ބައިވެރިންނަށް މާކްސް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާއިރު، މި މަ

ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، މާކްސް ކްރިޓީރިއާ ޝީޓްގައި އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިން މާކްސް ދިނުމަށް ހަމޖެހިފައިވާ 
ނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް، ބައެއް ބައިތަކަށް  ކެޓެގަރީތަކަށް އެންމެ މަތީން މާރކްސް ދެވޭނެ ޢަދަދު ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދީފައިވާ  ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އިތުރަށް ކަ
މާކްސްދީފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށްނޫންކަމާއި ނިސްބަތުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެބަޔަށް ދެވިފައިވާ 
މާކްސް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މާރކްސް ދީފައިވަނީ އެއް އުސޫލަކުންކަމަށް 

 ސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މި މައް

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ކޯހެއްގައި މެލޭޝިޔާއަށް 
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ، ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 30ފޮނުވަން 

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބައެއް ބައިވެރިންނަށް މާކްސް  މާކްސްދިނުމުގައި، ކަ
 .ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

69 

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ސިވިލް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް އެމީހެއްގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީ ފިޔަވައި މުސާރަ ނުވަތަ އުޖޫރަލިބޭ އެހެން 

މި މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައި މަނާކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
އިވާ މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އުޖޫރަ ދިނުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެއް ކަމަށް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފަ

އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާނަމަ،  ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި
ވި ކޭމްބްރިޖް ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބޭއް  2015 ޙަވާލުކުރަންޖެހެނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަމަށްވާތީ،

އިމްތިހާނާ ގުޅިގެން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން އެ ސްކޫލުގެ އިމްތިހާނު ހޯލު ބެލެހެއްޓުމަށް އިންވިޖިލޭޓަރުން 

ގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެށިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކެމްބްރިޖް އިމްތިހާނު  2015އޮކްޓޫބަރު  05
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިއަށްދާއިރު އިމްތިޚާނު ކުރިއަށްދާ ހޯލްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ކަމަށާއި، އެކަން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަނުން 
ކުރަން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ހޯލް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި 
ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުން އެދުވަހަކު ސްކޫލްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެ ޓީޗަރެއްގެ ޒިންމާ އެހެން 

މަށް ފޮނުވުމުން އެފަރާތްތަކަށް ޓީޗަރަކާ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ހޯލް ބެލެހެއްޓު
ރ. ލިބޭ ކަމަށާއި، އަދި ސްކޫލުން އެދުވަހެއްގެ  150/-ހޯލް ބަލަހައްޓާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހޮވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ސްކޫލުތަކުންވެސް އިންވިޖިލޭޓަރުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލާ 
ން ސްކޫލުތަކުން އިންވިޖިލޭޓަރުން ހޮވާފައިވާގޮތް ބަލަންޖެހޭއިރު، ޚިލާފަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެހެ

އިންވިޖިލޭޓަރުން ނެގުމުގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، 
މަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ސްކޫލުތަކުގައިވެސް  އިންވިޖިލޭޓަރުން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުންކަ

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ
ފަރާތްތަކެއްގެ ބަޔާންނެގިކަމަށްވީނަމަވެސް، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން އިންވިޖިލޭޓަރުން ނެގުމުގައި ވަކި 

ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް 
 ޤަރީނާ ލިބޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

މުސާރައާއި އެލަވަންސްވެސް އެފަރާތަށް ލިބޭނެގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ސިވިލް 
 މުސާރަ ނުވަތަ އުޖޫރަލިބޭ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް އެމީހެއްގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީ ފިޔަވައި

އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި މަނާކަމެއް ކަމަށްވާއިރު 
މިހާރު ފެށިގެން އުޅޭ ކެމްބްރިޖް އިމްތިޚާނުގެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ހޯލް ބެލެހެއްޓުމަށް އެ 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން ދޫކޮށްފައިވަނީ މި އުޞޫލުން ކަމަށާއި، ހޯލް
ޓީޗަރުން ފުރަންޖެހޭ އެހެން ގަޑިތައް ފުރުމަށް ސްކޫލްގެ އެހެން ޓީޗަރުންނަށް އަންގާފައިވަނީ 
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދިވެހި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެޗް.އޯ.ޑީ ކަމަށާއި، މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ 

ވެގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި ޕްރިންސިޕަލް އާއި، ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް ވިދާޅު 
އަދި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލެކޭ އެއްގޮތަށް އެހެން ސްކޫލްތަކުގައިވެސް މިގޮތަށް މިކަން 

 .ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ސަރވިސަސްއިން  ވަރކްސް  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޕަބްލިކް 
ގައި ކޮށްފައިވާ  2009އޭޕްރީލް  28ހޯދުމަށް  ރ.މަޑުއްވަރީގައި ރިވެޓްމަންޓް ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް

 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓުދޭނެ އުސޫލު މަޢުލޫމާތު 

ަފުހްނ ެއަމަސްއަކްތ ަހާވުލުކަރްނ ުއެޅީނ ައާގިއ ، ސާފުކުރަން ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވީނަމަވެސް

ޖޫން  20ވަރަށް ތަފާތު ބޮޑު ބަޔަކާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ުމްއަދުތެގ ޮގުތން 
ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން، ޕަބްލިކް ވަރކްސް  2009

ހިސާބުތަކުގެ އަގުގެ ބައިންނާއި މުއްދަތުގެ ބައިން ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ސަރވިސަސްއިން އަންދާސީ
ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅަށްކަމާއި، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއި 

)ކުރިންވެސް އެ މަސައްކަތް އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ 
ޙަވާލުކުރުމުން މަޤުބޫލު އުޒުރަކާ ނުލައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް( ގުޅުން ހުރިކަން 

 ވަރކްސް ސަރވިސަސްއިން ރ.މަޑުއްވަރީގައި ރިވެޓްމަންޓް ލައިދޭނެ ފަރާތެއް  ޕަބްލިކް
ސާފުކުރަން   މަޢުލޫމާތުގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2009އޭޕްރީލް  28ހޯދުމަށް 

ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް  ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް 
ވީއިރުވެސް، ފަހުން އެމަސައްކަތް  ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓުދޭނެ ޢުޞޫލެއް ފާހަގަކޮށްފައި

ކާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ތަފާތު ބޮޑު ބަޔަ  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަގާއި މުއްދަތުގެ ގޮތުން
 ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުންޏާއި އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަކީ  ،ފާހަގަވާއިރު
ކަން ތަޙްޤީޤަށްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު އެއްބައެއްގެ ދެ ކުންފުނި 

ކުންފުންޏަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުނުކުރުމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމަށްފަހު އެ 
ގަކޮށް، އެފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތަކީ އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް ކަން ފާހަ

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އެސްޓިމޭޓް ކޮމިޓީން ނިންމި ނަމަވެސް، އެފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިކަން 
އެކި އިދާރާތަކުން )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން( މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ރ.މަޑުއްވަރީ 
ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން ނެތްއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް 
ދޫކުރިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 13/2008މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޓްރަކްޗަރގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންނެތަތީ، އިންފްރާސް
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2012، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޝަކުވާގައި ބުނާ ފީއަލީ ޖަމްޢިއްޔާއިން ، ފ.ފީއަލީ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ކުނިކަހަނީ ވަރަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްކަމަށާއި، ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގަސްތަކުން 
އަފިތަކާއި ކުނިތައްވެސް ނުނަގައި ބަހައްޓާކަމަށާއި، ރަށުގައި ކުނިއެޅުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ  ވެއްޓިފައިވާ
އެ މަސައްކަތުގެ  ން ބާތިލްވާނެކަމަށްއެހެން ތަނަކަށް ކުނިއަޅައިފިނަމަ އެއްބަސްވު ތަންނޫން

، އިސްވެދެންނެވުނު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ކުނިއުކާތީ  ،އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 

 އެކަމާގުޅޭގޮތުން، އެތަކެއްފަހަރަކު މަޝްވަރާކުރުމުންވެސް، އެ ޖަމްއިއްޔާގެ އިސްސަފުގައި ހުންނަ ފަރާތަކީ 
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި   ،ންސިލްގެ ރައީސްކަމަށްވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބޭކަމަށްފ.ފީއަލީ ކައު

ފ.ފީއަލީ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހުން އެސްޓިމޭޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2012
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފ.ފީއަލީ ޖަމްއިއްޔާއަކުން އިޖުތިމާއީ މަސްދުވަސް ކުރިން  އުސޫލުން ދެތިން

ކުރި ވިއްސާރައެއްގައި  މަރުކަޒު ކުނިކަހަނީ ވަރަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް ކަމަށާއި، ދާދި ފަހުން
އަފިތަކާއި ކުނިތައްވެސް ނުނަގައި  ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގަސްތަކުން ވެއްޓިފައިވާ

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ރަށުގައި ކުނި އެޅުމަށް  އެމަސައްކަތަށްބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 
 އެހެން ތަނަކަށް ކުނިއަޅައިފިނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލްވާނެ ކަމަށް  ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ތަންނޫން

މިކަންތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެމީހުން ކުނިއުކަނީ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ކަމަށާއި
ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭ އެތަކެއް ފަހަރު
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2012ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި މުއްދަތުން ފެށިގެން 
ސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފީއަލީ ޖަމްޢިއްޔާއިން އެ މަސައްކަތްކުރިގޮތް ފ.ފީއަލީ ކައުން

ސުޕަވައިޒުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތައް 
އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތަށް، ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމަށް އެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރި 

ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، އެއިން އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް 
ފަހަރެއްގައި ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމުގައި މައްސަލައެއްޖެހުނުކަމާއި ކުނިއުކަން އޮންނަ ސަރަހައްދުނޫން ތާކަށް 

.ފީއަލީ ކުނިއަޅާތީ މައްސަލައެއް ޖެހުނުކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަމާއި، ފ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ސުޕަވައިޒުކޮށް މަސައްކަތްކުރި ގޮތާގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބައެއް 
ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސުޕަވައިޒުކުރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުން، އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ވާ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސުޕަވައިޒުކުރި ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތްކުރި ގޮތާގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައި
ގޮތުން، އެ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އާއި ކައުންސިލް މެމްބަރ ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން 
ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްކަން ސާބިތުވާން 

ސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް މި މައް ،ނެތަތީއާއި
ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008
ނޑައަޅައި މި  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ.

ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށްވާތީ ކަމަށް  އެޖަމްއިއްޔާގެ އިސްސަފުގައި ހުންނަ ފަރާތަކީ
 ބުނާ މައްސަލަ.

 

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި 
 އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންޓަރުތަކުގައާއި، 
ސަރުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕްރިޒަންސް އޮފި

ސެކްޝަންތައް ހިންގަން ތިބޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށާއި، ޖަލުތަކުގައި އިދާރީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އޮފިސަރުންނަށް ރިސްކުއެލަވަންސްއާއި ކޮއްތު ފައިސާ އަދި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ފައިސާ ދެމުން 
ގެ ބައެއް ވެރިން ފައިނޭންސް ގެންދާ ކަމަށާއި، މިފައިސާ އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް އެތަނު 

ސެކްޝަނަށް ޕްރެޝަރ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މީގެއިތުރުން ބައެއް ުމވައްޒަފުންނަށް ފޯނު 
އެލަވަންސްވެސް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ކަމެއް ދިމާވެގެން އެޗް.އާރު 

ލްއާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން، އެންޑް އައި.ޓީ ސެކްޝަން ހިންގަން ހުންނަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ 
އެވާހަކަ ދައްކާ މުވައްޒަފަކާ ވާހަކަ ދައްކަނީ ވަރަށް ބޭއަދަބީގޮތަކަށް ކަމަށާއި، އެބޭފުޅާ 
ހިތްހަމަނުޖެހޭ މުވައްޒަފުން މަހަކު ދެތިންދުވަހު އެއްމިނިޓަށް ގަޑިޖެހިއްޖިއްޔާ އެމުވައްޒަފަކަށް 

ށާއި، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މުވައްޒަފުންގެ އިންޒާރުދީ ނަސޭޙަތް ދިނުމަށް ލިޔުމެއް ފޮނުވާ ކަމަ
ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް ފުރާ އެޗް.އާރު އެންޑް އައި.ޓީ ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، 
، ނަމަވެސް، އެކަމާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މިއަދާހަމައަށްވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި

ދު ދުވަސްތަކުގައި އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުމުން ހުއްދަދީގެން ބަން 
މަސައްކަތަށްވެސް ފައިސާ ދެނީ ބަކިބަޔަކަށް ކަމަށާއި، މިފަދަ ކަމަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި 

 .ކަމުގައިވިޔަސް އެ މުވައްޒަފަކު ހުންނަނީ ބާކީކޮށްފައިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ވަނަ  2012މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ 
ދުވަހަށް އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަށް  29އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ މުސާރައަށް ބަލާއިރު، އެ މަހުގެ 

 މަހުގެ ޙާޟިރީއަށް ބެލުމުން ޖެނުއަރީ މުސާރަ ހަމައަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ
އަށް "މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަކަށް މާލެ ދިއުމަށް ވީއްލާފަ" ޙާޟިރީގައި އަތު ލިޔުމުން  18އިން  09މަހުގެ 

އަށް ސަލާމުގައި ހުރިކަމަށާއި،  24އިން  22ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ މަހުގެ 
ވާކަމަށް ޙާޟިރީގައި ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި އަށް ޙާޟިރުނު  31އިން  29

ނޑީ އިހައްދޫ ސްކޫލުގައި ޕްރިންސިޕަ ލަކު ހއ.ކެލާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަކީ ލ.ގަމު ތު
ނެތިގެން، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އިހައްދޫ ސްކޫލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާ 

ވަނަ އަހަރު ނިމެންދެން އެސްކޫލް ހިނގި ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް،  2011ގުޅިގެން 
 08 މިހާރު އިހައްދޫ ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލަކު ލިބިފައިވާތީ ހއ.ކެލާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް

ޖެނުއަރީ  29އިން ފެށިގެން އިހައްދޫ ސްކޫލަށް ނުނިކުންނައިރުވެސް،  2012ޖެނުއަރީ 
އާ ހަމައަށް އެސްކޫލުގެ ހާޒިރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  2012

އޭނާ މާލޭގައިވެސް އުޅެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެނބުރި އައިސް ހާޒިރީގައި އޭނާ ސޮއިކުރާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކަންހިނގާފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޫންކަމަށް ވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން 
 ނިންމީއެވެ.

ކަމަށާއި، އޭނާ ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރީ ސްކޫލުގެ ސެކްރެޓަރީއާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް 
 .ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް 
ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ  ވަނަ އަހަރު އިލެކްޝަންސް 2016މީހަކު ހޯދުމަށް 

ފަރާރުގެ  6ފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ  13ގުޅިގެން 
ތެރޭގައި މި ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތް ހިމެނެއެވެ. އޭނާގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

އިވީނަމަވެސް، އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު މި ވަޒީފާއަށް އޭނާގެ ޝަރުޠު ފަރާތުން ބުނެފަ
 ހަމަވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

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

އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަްނތައްތަްއ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް 
 ނިންމުނެވެ.

ހޮވުމުގައި  އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކަށް މީހުންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 
މިގޮތުން އެސިސްޓެންޓް  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށާއި،

ޝަރުޠު ހަމަނުވަނީސް ކަމަށާއި، އެޗް.އާރު  ޑިރެކްޓަރަކަށް މީހަކު ހޮވާފައިވަނީ މަޤާމުގެ
ލިބިފައިވާކަމަށް ހަދަން އަންގާފައިވަނީ ސެކްރެޓަރީ ތަޖުރިބާ  އަހަރުގެ 5ދާއިރާގައި އޭނާއަށް 

ގަވާއިދާ  އަހަރު ޢުމުރަކަށް ޖެހުމަކީވެސް އެ ކޮމިޝަނުގެ  45އިޢުލާނުގައި ، ކަމަށާއި ޖެނެރަލް
އިޢުލާނުތައް ހުރިހައި  ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށާއި، އުޞޫލެއްގެގޮތުން ވަޒީފާތަކަށް ކުރާ 

އިޢުލާނު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މެއިލް  ނަމަވެސް މި، މުވައްޒަފުންނަށް މެއިލްކުރާ ކަމަށާއި
 ނުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިެގ  މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެުލމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަަކށް ބަލާއިރު،
މި މައްސަލަ މިހިސާބުން  ،ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިުނވާތީ

 ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ގެނައުމަށްޓަކައި ޓީޗަރުންތަކަކާ ސްކައިޕް  2012
އިންޓަރވިއު ކުރިކަމަށް ބުނެ އެޓީޗަރުންނަށް އެޕޮއިންޓް ލެޓަރ ހަމަޖެއްސުމަށް، އެޑިއުކޭޝަން 

އްޑޫ ހައިސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އާއި އަ
 ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިގެ  މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، .1
މި މައްސަލަ މިހިސާބުން  ،ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ

 ނިންމީއެވެ.

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒްގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ވަޒީފާތަކުގައި ހަމައަށް މުވައްޒަފުން ތިއްބާ 
ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ތަޢުލީމީގޮތުން އެއްވެސް  20އެއްވެސް އިޢުލާނެއްނުކޮށް ފާއިތުވީ 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.މުވައްޒަފުން ލައްވާފައިވާ  06ފެންވަރެއްނެތް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ އަހަރު ރ.އިންނަމާދޫ  2011މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން، އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ބޭސް ވިއްކާފައިވާކަން 

ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ބޭސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ކްރެޑިޓަށްކަމާއި އެނގެއެވެ. އަދި ވިއްކުމަށް 
ކުރެޑިޓަށް ހޯދާފައިވާ ބޭސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކޮންމެވެސް އެކައުންޓަކުން ފައިސާ 

އިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ނަގައިގެންނާއި ނުވަތަ އެކިފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދައިގެން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާ
ވަނަ އަހަރުގައި ބާއްވާފައިވާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން  2016ޚަރަދުކުރުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް 

ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބޭސްފިހާރަ ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް 
އި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަމިއްލަ ނަމުގަ

އިދާރާއިން ބޭސްފިހާރަ ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭސްފިހާރައަށް ނަމެއް ކިޔުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ފޮނުވާފައިވާއިރު، 
މާއި "އިންނަމާދޫ ބަދަހި ފާރމަސީ" ދެފަހަރުވެސް ފޮނުވާފައިވަނީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައިކަ

ވަނަ އަހަރު ހޯދާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  2011ގެ ނަމުގައި އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމަށް ހުއްދަ 
ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސްގެ ނަމުގައި ބޭސްފިހާރައެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާކަން 

ލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަ
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށ1ެމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ނޑެއް ވައްދައިގެން ލިޔެކިޔުން  ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭސް ހަރުގަ
ބެލެހެއްޓުމަކާ ނުލައި ވިއްކާ ބޭހުގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ޖީބަށްލާ އުޞޫލުން ހިންގަމުންދާކަމަށާއި، 

ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ކުރިން ރާނާ ހިޔާކޮށް ސީލިންގ އަޅައި އަންހެނުން
ނިމުމަކާ ގާތަށް މަސައްކަތް ގެންގޮސްފައިވާ ބޭސްފިހާރަ ރ.އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް 

 ރައީސްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު  މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މި މައްސަލަ 
 އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އަށް ބޭނުންވާ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ ގެ މަގާމަށް ފަރާތެއް 
ވަނަ އަހަރު މިފްކޯއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން، މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ  2014މަށް ހޯދު

ފަރާތެއްގެ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތަކީ މަގާމާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 
ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

ސް މެނޭޖަރ ލެވެލްގެ ވަޒީފާއަކަށް އެހާ ދަށް ޝަރުތެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން ނަމަވެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސުވާލުއުފެދޭ ކަމަށާއި، އެހެން އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް އެވަޒީފާ 
 .ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމަންވެލްތް  2012ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕުން ބަލަމުންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބޭރުގެ ޤާނޫނީ 

ންސް މާހިރެއްގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާތީ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުއީ
ކައުންސިލަށް ނިޞްބަތްވާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 

އެ ފަރާތާ  އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީއިންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސިޓީއަކުން
ވެފައިވާކަމާއި، މި އެއްބަސްވުމުގައި  ގައި އެއްބަސްވުމެއް 2012މެއި  28ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު 

ހަފްތާގެ މުއްދަތަށްކަމާއި،  2ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނީ 
)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ޕައުންޑް( ކަމުގައި  75,000.00މި މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 

ހަފްތާގެ  02ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމުގެ މަސައްކަތް 
)ފަންސާސް ހާސް( ޕައުންޑް  50,000.00މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ކުރާނަމަ، ކޮންމެ މަހަކު 

އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 
 ނާއިބާ ދެމެދު މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާ އީމެއިލްތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

 

ގައި ވެފައިވާ  2012މެއި  28އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރ ނާއިބާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު 
ސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރ ނާއިބު ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފައަށް އެޓަރނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިނގިރޭ

)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ޕައުންޑް( ދައްކާފައިވާކަމާއި، މީގެ އިތުރުން  75,000.00ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޖުމުލަ 
ގޮތުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބަށް ޤާނޫނީ ލަފާގެ ފީގެ 

)ފަންސާސް ހާސް ޕައުންޑް( ދައްކާފައިވުމުން މިކަމާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައި  50,000.00

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް ކަމަށްބުނެ 
 75,000.00މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކަމަނާއަށް ދެ ހަފްތާއަށް 

 ބުނާ މައްސަލަ. މިލިއަން ރުފިޔާ( ދީފައިވާ ކަމަށް 1.8)ހަތްދިހަފަސް ހާސް( ޕައުންޑު )
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 28ލިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު 
ންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމުގެ މަސައްކަތް ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ބޭނު 2012މެއި 

ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް، މި މަސަްއކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި  2ކުރަންޖެހެނީ 
ގެ ނިޔަލަށް ޤާނޫނީ  2012ޖުލައި  21އިން  2012ޖޫން  21ހަފްތާގެ އިތުރުން،  02ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ  2012އޮގަސްޓު  26ން  ލަފާދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަ 
ނާއިބު އެދުވަސްވަރު ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއިން 
އެނގެން އޮންނާތީއާއި، މި މަސައްކަތަކީ އެދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ އާއިށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ކޮ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އިތުރަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ 

ން ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންކަ
ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނާތީ، މިމައްސަލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބަށް ނާޖާއިޒް 
ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ނުވަތަ މިކަމާ ގުޅިގެން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ނަޖާއިޒް 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ބިތުކުރެވޭނެ ކާފީ ހެކި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަން ސާ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

ޤާނޫނު މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޙިލާފަށް ކަންތައްތަކެށް ހިނަގާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ، 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

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

ވަނަ އަހަރު ގޯތި ދޫކުރިއިރު ގުރުއަތުގައި ކޮރޮޕްޝަން އެކުލެވޭ ކަމަށް  2012ހއ.އުތީމުން 
 ބުނާ މައްސަލަ.
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ބަލާއިރު، ހއ.ހޯރަފުށީ ދެކުނުކޮޅު މަސްމާރުކޭޓުގައި މިމައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 
ކުރިން ހުރި ޢިމާރާތް ތަޅާލައި، އެތަން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ފަރާތަށް އެތަން ޢިމާރާތްކުރަން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
 ދެކުނުކޮޅު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ވާތީ،
އެ ކަމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން 
ނެތުމުންނާއި، އަދި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ އެ ފަރާތުން މަސްމާރުކޭޓު ޢިމާރާތް ކޮށްފައިނުވާ މައްސަލައަކީ 

ޓަކުން ކުރިއަށް ގެންދާތީއާއި، ކުރިން މަދަނީ މައްސަލައެއްކަމާއި، އެ މައްސަލަ މިހާރު ޝަރުޢީ ކޯ
މަސްމާރުކޭޓު ހުރި ޢިމާރާތް ތަޅާލައި، ޢިމާރާތުގެ ތަކެތި މަސްމާރުކޭޓު އެޅުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް 
ދީފައިވަނީވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީއާއި، އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަކި 

ވާއިރު، އެތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ނަފާއެއް މިހާތަނަށް ފަރާތަކަށް ދީފައި
ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، އެތަކެތި ދީފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ހުރި ގޮތެއްގެމަތިން 

ގު ކަމަށްވާތީއާއި، އެތަކެތީގެ ރެކޯޑު ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ތަކެތި އަގުމަ 
މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ، މިހާރު އެ ތަކެތީގެ ބަދަލު ހޯދެން ނެތުމުން، ކުރެވިފައިނުވާތީ

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

ހއ.ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ މަސްމާރުކޭޓް ތަޅާލައި އެތަނުގައި ހުރި މައިގަނޑު ތަކެތި )ލަކުޑި، 
ށް ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު އެތަނުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މަސްމާރުކޭޓެއް ޓިނު( އަމިއްލަ ފަރާތަކަ 

އެޅުމަށް އެފަރާތާއެކު އެގްރީމަންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ ލަފާ ހޯދާފައިނުވާ 
ކަމަށާއި، އިމާރާތުގެ އަގު ކުރެވިފައި ނުވުމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި މަސްމާރުކޭޓު އަޅައި 

ކުރާނެ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމާއި ޙަވާލުކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ނުދީފިނަމަ ޢަމަލު 
އެނގެން ނެތުމުން އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް 
ބެލެވޭކަމަށާއި އަދި އޭރުގެ ހޯރަފުށީ ބޮޑުކަތީބުގެ އަމިއްލަ ގެ ހިޔާކުރުމަށް ސިމެންތިއާއި ޓިނު 

 .ރުކޭޓް އެޅުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަމަސްމާ

82 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
-)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ ޢިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާ ޙަވާލުކުރި 

ރަދު ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ފައިސާ ޚަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޓީމެއް ރ.އުނގޫފާރަށްގޮސް އެމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ތައްޔާރު 
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ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެ ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި، މި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 
 .ކަމަށް ފާހަގަކުރާ މައްސަލަޚިލާފަށް 

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް 
ނޭނގޭތީއާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ޝަކުވާއިން ސާފުނުވާހިނދު، މި މައްސަލާގައި 

ކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

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

މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް،  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ރަޖިސްޓްރަރ އެ
ޑްރައިވިންގ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން  ސްކޫލެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، އެ އޭނާ ޙިއްސާވާ ޑްރައިވިންގ

ނޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ރަޖިސްޓްރަރ އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަކޮށް އެތަނުގެ  ބައިވެރިވާ ކެ
އަތަށް ދީގެން އޭނާ ބުނާ ދުވަހަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭ  ފައިސާ ކައުންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން

 ބައިވެރިވާ މީހުންނަށް ތިއަރީ އިމްތިޙާނު ހެދުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި  ކަމަށާއި، އެތަނުން
ފަރިތަކުރުވާ  ޕޭޕަރު ކަމަށް ޝައްކުރެވޭފަދަ ޕޭޕަރެއް ދައްކާ ކޮމްޕިއުޓަރުން ތިއަރީ އިމްތިހާނު 

ނަގައިގެން ރަޖިސްޓްރަރ  ކަމަށާއި، އަދި އެމީހުން ފާސްވުމުން އެމީސްމީހުންގެ ސްލިޕް 
ކައުންޓަރަށް ވަނުން  އަމިއްލައަށް ނޯޓުކުރަންދޭ ކަމަށާއި، އެއޮތޯރިޓީގެ ފައިސާ

ންކަމެއް ރަޖިސްޓްރަރ ކުރާކަމަށާއި، ދުއްވުމުގެ މަނާކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެތަނަށް ވަދެ ބޭނު 
އެގްޒެމިނަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް  އިމްތިޙާނު ބާއްވާ ސަރަޙައްދަށްގޮސް އެތަނުގައި ތިބޭ 

އެމީސްމީހުންގެ ލައިސަންސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުމަށް  މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި، އަދި
މީހެއްގެ ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް  02ޓްރަރ ހުށަހެޅި ރަޖިސް ރަޖިސްޓްރަރ ބުނެއުޅޭ ކަމަށާއި،

ފޮޓޯއާއި، ދުއްވަން ދިޔަމީހާ ދިމާނުވާ ކަމަށާއި، އެއްގަމު އުޅަނދު  ހެދުމަށް ދިޔައިރު ފޯމުގައިވާ
 ޗެކްކުރަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ދުއްވާ ގަރާޖް

ނަމަވެސް  ން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި،ޑޮކިއުމަންޓްސް ކައުންޓަރަށް ހުށަހެޅުމު
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  އޭގެކުރިން ރަޖިސްޓްރަރ އަމިއްލައަށް ގަރާޖް ޗެކްކުރާ ކަމަށާއި، ކުރިން

ލިޔުންތައް  ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓްސް، ރަޖިސްޓްރަރ ސޮއިކުރާ ނޯޓްފަދަ
 ސްޓްރީކުރެވޭގޮތަށް ސަރކިއުލޭޓްކުރުމަށްފަހު އެފަދަ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ނެތި ރަޖި
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އުޅަނދު ރާއްޖެ  ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިބުނިފަދަ ބްރޭންޑްތަކުގެ މޮޓޯސައިކަލާއި
 ބުނާ މައްސަލަ. އެތެރެކޮށް ވިއްކާލުމަށްފަހު ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމާކަމަށް

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މުސާރަ ޝީޓުތަކަށް ބަލާއިރު، ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުން ގަޑިޖެހޭ 
ވަގުތަށާއި، އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކަށާއި، އޮފީހަށް އައިސް ޙާޟިރީގައި ރެކޯޑްނުކުރާ ދުވަސްތަކަށް 

ނޑުމަށް  ގައި ލޯކަލް  2013ޑިސެންބަރު  10 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މުސާރައިން ގަޑީލާރި ކެ
ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރއާ ޚިލާފަށް، ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ 

ރ. )ސާޅީސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ  40,491.93ގަޑީލާރިއަށް ޖުމްލަ 
ރެއްގެ މުސާރައިން ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ އުނިކޮށްފައިނުވާކަން ތިން ލާރި( ޖެހޭއިރު، އެއްވެސް މެމްބަ

ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެ ފައިސާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް، ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ވެ.އިދާރާ އަދި އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންގުމަށް ނިންމައި، މި މަްއސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެ 

މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެ ފައިސާ 
ހޯދުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަށް އެންގުމަށް 

 ނިންމުނެވެ.

ނޑުމަށްފަހު  ،އޮފީހަށް ނުކުންނަ ކައުންސިލަރުންނާއި ގަޑިޖެހޭ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ކެ
ގދ.ތިނަދޫ  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އަންގާފައި ވީނަމަވެސް ،މުސާރަ ދިނުމަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓް އޮފިސަރ ކައުންސިލަރުންނަށް މުސާރަ ދީފައިވަނީ އެ 
 ފައިސާ އުނިނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

85 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ، މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރުމި
-)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

ޓީވެޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހއ.ދިއްދޫ ގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ލިބުނު ބޭސިކް ރެފްރިޖަރޭޝަން 
އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތުން ކޯސް ހިންގައިދިނުމަށް ޙަވާލުވި ފަރާތުން 

 ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ކޯސް ނުހިންގާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
-)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.

ހުރިއިރު،  ހޮޓަލެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ނިޞްބަތްވާ ފަރާތަކުން ހުރި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަކަށް
ކަމަށްބުނެ އެޑްމިން ހިންގަންތިބި  ބޭންކުން ގަނެދީފައިވާ ބައެއް ސާމާނުތައް ގެއްލިފައިވާ 

 ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ވެރިންގެ ގެއަށް އެތަކެތިބައެއް 
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 2009މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައަކީ 
އުލޫމާތު ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށްވެފައި، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަ

 ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ  ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ތ.ވިލުފުށީގައި ހުރި ބާ 
ކުޅިވަރުކުރުމަށް ހަދާ ރަބް ހޯލްގެ މަސައްކަތާއި،  މަސައްކަތާއި، ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް ތެރޭގައި

ޓަރމިނަލްއެއް އެޅުމަށް ހަދާ ރަބް ހޯލްގެ މަސައްކަތާއި ރަށުތެރޭގައި  ބަނދަރުކައިރީގައި ފެރީ
އަދި  ވަގުތީ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތާއި، މަސައްކަތާއި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕޯޓްސް ހޯލްގެ  ހަދާ

ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ  އިންޖީނުގެ ކައިރީގައި ހަދާ ވެހިކަލް ގަރާޖުގެ މަސައްކަތާއި، މިއިން 
އެސެންޓަރުން މި މަސައްކަތްތައް  ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަވެސް 25،000އަގު 

ސަރުކާރުން ތަކެތި ދީގެން ކުރުވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ  ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންކުރުމާ ނުލައި
 .މައްސަލަ
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އިވާކަން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަ ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
-)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.
 

މަގުފަހިވާ ގޮތަށް  ނ.ކުޑަފަރީ އިންޖީނުގެއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް 
އެމަގާމްތަކަށް މީހުން ނެގިއިރު، އިއުލާނުގައި  މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި، އަދި

 .ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަމަގާމްތަކަށް މީހުން  އޮތް މަގާމް ނޫން އެހެން
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އއ.މަތިވެރީ އޮފީހުގެ ކަތީބުގެ މައްޗަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  12ކުރެވޭ ތުހުމަތުގައި )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ،ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގައި(ބަޔާންކުރާ 
އއ.މަތިވެރީ އޮފީހުގެ ކަތީބުގެ ބައިވެރިވުމެއްވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި، އއ.މަތިވެރީ 

 ފަރާތުން، އއ.މަތިވެރީ ރައްޔިތުން އަތުން ޝަކުވާގައި ބުނާ، ބަނދަރުގައި ހިޔަލެއް ހެދުމަށްކަމަށް ބުނެ
ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ހޯދާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނޫންކަމަށް ވާތީއާއި، އއ.މަތިވެރީ 
ނޑު ތަރައްޤީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ޔުނިއަން ސްޕޯޓްސް  ފުޓްސަލް ދަ

)ތިންލައްކަ އަށްޑިހަތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ  383,910.50ސާގެ ޢަދަދަކީ ކްލަބަށް ދިން ފައި
ގައި އަދި 2014އޮކްޓޫބަރު  23ފަންސާސް ލާރި( ކަމަށާއި، އެ ފައިސާގެ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓްގެ ފައިސާ 

، ށްފައިވާއިރުގައި ޔުނިއަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ހަވާލުކ2014ޮނޮވެންބަރު  26ދެވަނަ ޕޭމަންޓްއަށްވާ ފައިސާ 

ނޑު މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާތީއާއި،  ނޑުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމި އެދަ އއ.މަތިވެރީ ފުޓްސަލް ދަ
ޝަކުވާގައި، އއ.މަތިވެރި އަށް ނިޞްބަތްވާ ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް އެ ފައސާ 

 މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އޭނާ އަކީ އެކުލަބުގެ
ކަމަށް ވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބ1ަ)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ފަރާތަކުން އެރަށު  އަމިއްލަ  އއ.މަތިވެރީގައި އަންހެނުންގެ މަރުކަޒެއް އިމާރާތްކުރުމަށް
)ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއިން އެރަށު  50000/-އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ      

ޓިނުބަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ  އޮފީސް ހިންގި އިމާރާތް މަރާމާތްކޮށް
ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ  މަޝްވަރާއަކާނުލާ، އެރަށު ކަތީބު އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު އެކޮމިޓީގެ

ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، އަދި، އއ.މަތިވެރި އަށް  ރައްޓެއްސަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އަމިއްލަ ފައިދާއެއް
ބަނދަރުގައި ހިޔަލެއް ހެދުމަށްކަމަށް ބުނެ ކޮންމެ އޮޑިވެރިއެއް  އެރަށު ،ނިޞްބަތްވާ ފަރާތަކުން

ބޭނުންކުރުމަށްފަހު  )ހަތްހާސް ރުފިޔާ( ނެގުމަށްފަހު އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް  -/7000 އަތުން
އއ.މަތިވެރީ ފުޓުބޯޅަދަނޑު ހެދުމަށް ޔޫތް  ނުވާކަމަށާއި، އަދި،އެފައިސާ އަނބުރާ ދީފައި 
ރުފިޔާ( އއ.މަތިވެރިއަށް  )ފަންސަވީސް ހާސް-/25,000  މިނިސްޓްރީ އިން ދީފައިވާ

 ނިޞްބަތްވާ އިތުރު ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނ.ކުޑަފަރީ ސިނާޢީ ސަރަހައްދުން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
ޝަކުވާގައި ބުނާ، ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަށް ކުއްޔަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން 

 ދޫކުރުމުގައި އެނގޭތީއާއި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ނ.ކުޑަފަރީން ބިން 

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން 
އެ ބިން ނަގާފައި އޮންނަނީ އޭނާގެ ތިމާގެ  ،ފަރިން ބިމެއް ނަގާފައި އޮންނަ ކަމަށާއިނ.ކުޑަ

އެ ބިމުގައިކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ ކައުންސިލްގެ  ،މީހެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އާއްމުކޮށް އެގޮތަށް އަމަލުކުރަންދާތީ، ރ.ކ.ކޮމެޓީން ނިންމައިގެންކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި ބިމުކުލީގެ 
ގޮތުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް ނ.ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ންތަކުން އެނގޭތީއާއި ކުލީ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔު
ދެއްކުމުގައި ލުއިގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކަނޑާލުމަށްފަހު ކުލި ނުދައްކާ ހުރި 
މަސްތަކުގެ ކުލި ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހުގެނެސްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ 

ކުން ފާސްކޮށްގެންކަމާއި އަދި ބިމު ކުލި ނުދައްކާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައްދަލުވުމަ
އެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތިއާއި މި މައްސަލާގައި ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 2008/13ނެތަތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މެމްބަރ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މި  ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
)ސާޅީސް ހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް(  46,975.00ތުގައި ނުދައްކާ ހުރި އަދި ބިމު ކުލީގެ ގޮ

 ރުފިޔާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް ނ.ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަން ނިންމުނެވެ.

)ހަތްދިހަހާސް( ރުފިޔާ ކުޑަފަރީ  70,000.00އެ ބިމުގެ ބިމު ކުއްޔަށް  ،މެމްބަރ ކަމަށާއި
ނަމަވެސް މިހާރު އެ ފައިސާ މަޢާފް  ،ސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަން ޖެހިފައިވާކަމަށާއިކައުން

އެކަމަކީ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ  ،ކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި
 ތެރެއިން ކުރިކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން  2014 ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މ.މުލަކު އަހުލީ ޕްރީ ސުކޫލު މުވައްޒަފުންނަށް 2014ފެށިގެން 

މުސާރަ ދިނުމުގައި އެ މުވައްޒަފުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ހަމަ މުސާރަ 
ނުވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ލިޔުމުން ހަމަ ދީފައި

މުސާރަ ދިނުމަށް އެނގުމާއި ގުޅިގެން ހަމަ މުސާރަ ދޭން ފަށާފައިވާކަމާއި އަދި ފާއިތުވި މުއްދަތުގައި 
މުއްދަތުގައި މުސާރަދީފައިވަނީ  މަދުން ދެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާތީއާއި އެ

މުވައްޒަފުންނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގޭތީ މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ 

މުސާރަ، ޓީޗަރަކަށް ފޮނުވާ  3މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން، މ މުލަކު ޕްރީސްކޫލްގެ 
މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަމައަށް ނުދޭކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މާރިޗު 

އިން ފެށިގެން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ މަހަކު ބަރާބަރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ  2014
މަ، ތަން ކަމަށާއި، ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް މިހާރު ދޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދީފިނަ

ހިންގާނެ ފައިސާ ނުހުންނާނެތީ އެ ޓީޗަރުންނަށް އިތުރަށް ފައިސާ ނުދޭނެ ކަމަށް އެއިދާރާއިން 
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިފައިސާއިން ބަޔަކަށް މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 ޚިޔާނާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 2008/13އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު -)އެންޓި

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

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް  މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް
ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވެފައި، އެ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް  2006އޭޓީއެމްތަކެއް ގަނެފައިވަނީ 

މް ވިއްކުމަށް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް، ތިން ކުންފުންޏަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދައިގެން އެންމެ ހެޔޮއަގެއްގައި އޭޓީއެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުންކަން، ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލަ 

 މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ގަނެފައިވާ އޭޓީއެމްތަކަކީ ބިޑްކުރުމެއްނެތި  2007
 އްސަލަ.ގަނެފައިވާ މެޝިންތަކެއް ކަމަށް ބުނާ މަ
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މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ލޯނަށް ދެ އަހަރުގެ 
ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ވަނަ  2007އެ ފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ގައި ކަމަށް ވެފައި، 2010ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ބޭންކް  2007އަހަރުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ޙަވާލާދީފައިކަމަށްވެފައި، 

އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވެސް ލޯނަކަށް ދެ އަހަރުގެ ގްރޭސް ޕީރިއެޑެއް ދީފައިވާ މައްސަލައެއް 
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކޮން އަހަރަކު، ކޮން ، ށްފައިނުވާތީފާހަގަކޮ

ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނެއްގެ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން ނޯންނާތީ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް 

 . ިންނީމެއވެ ިމ ަމްއަސަލ ިމިހާސުބން ، ގެންދެވޭވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކްރެޑިޓް ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެން.ޕީ.އޭ ލޯނަކަށް ދެ އަހަރުގެ 

 ގްރޭސްޕީރިއަޑެއް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ނ.މާފަރު ސްކޫލުގައި ފައިސާ މި މައްސަލައިގެ 
ބަލައިގަންނަނީ އެކިފަރާތްތަކުން ކަމަށްވާތީއާއި، ފައިސާ ބަލައިގަތީ ކޮންފަރާތެއްކަން ރަސީދުގައި ލިޔެފައި 

ބަލައިގަންނަ ތިޖޫރީއަށް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ބަލައިގަތް ފަރާތެއް ނޭނގޭތީއާއި، އެކިފަރާތްތަކުން 

ނ.މާފަރު ސްކޫލުގެ ފައިސާގެ މަސައްކަތާއި ތިޖޫރީއާ ޙަވާލުވެގެންހުރި، އެސްކޫލްގެ 
ގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުގައި އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ އޭނާ  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ލުމަށް ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ މުވައްޒަފަށް ޙަވާލުކުރަނީ ލިޔުމުންކަމަށް ނުވާތީއާއި، ތިޖޫރީ 
އެކިދުވަސްވަރު އެކި ފަރާތްތަކުން ޙަވާލުވެފައިވާތީއާއި، ތިޖޫރީ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ގިނަ 

މާފަރު ސްކޫލަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ތިޖޫރީއަށް ނ.، ލިޔުންތައް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
ވައްދާފައިނުވާ ފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ފަރާތެއް ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި، މާފަރު ސްކޫލަށް 

ކުން ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަނެފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެފައިސާތައް ތިޖޫރީއަށް ލުމަށް ޙަވާލު ކުރަނީ ލިޔުމަ 
ނޫންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އާއި މާފަރު ސްކޫލްގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް 
އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ނަގާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދީފައިވެސް 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ނުވާނެ ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
ޤާނޫނު ، ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ވަނަ ނަންބަ

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

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

 ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް 
ރަނގަޅަށް ބަލައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ތަޙްޤީޤަށް ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ތ.އަތޮޅު 

.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ އެސިސްޓެންޓް ސޭލްސްމަން ވޭމަންޑޫގައި ހުރި ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ ސޭލްސްމަން އަދި ތ
ވަނަ މާއްދާގައި  12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2/2000އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ،ބުނާ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތަތީއާއި

ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރުން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ހިސާބު ކުރިއިރު ފިހާރައިން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީގެ 
)ތިންލައްކަ  343,698.15އާމްދަނީއަށްވުރެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ 

 ސާޅީސްތިންހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށް ރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި( މަދުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ. ލިބިފައިނުވާތީ،

ތިނަދޫ މަގުހަދާ ޔުނިޓް، ތިނަދޫ އޮފީހުގެ ދަށުން ހިންގި ދުވަސްވަރު، ގދ.ތިނަދޫ .ގދ .1
ވެހިކަލްތަކުގައި ގޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ކައުންސިލަރ އާއި ކުޑަ ކަތީބު އެތަނުގެ 

ގެއެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ  02ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރުވި ގޭގެ ތެރޭގައި، 
 ތުހުމަތު.

ވޭ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި ތުޙުމަތުކުރެ 
ފަރާތްތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާފަދަ، ކާފީ ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު ލިބިފައިނުވާތީއާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް، ލިބިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، 
( 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

ގދ.ތިނަދޫ ހުކުރު މިސްކިތާއި ހުޓިކޮޑޭ މިސްކިތުގައި ނަމާދުނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު،  .2
ގަޑިތަކާއި، ފަންކާތައް ކަތީބާއި ކުޑަ ކަތީބު ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ، ސިސްޓަމްތަކާއި އެދެ މިސްކިތުގެ ސައުންޑް 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބައެއް ތަކެތި އެހެން މިސްކިތްތަކަށް ދިންއިރު، ގަތްތަކެތި ކަމަށް ހަދައި، 
ސަރުކާރުން ދިން ޓައިލްސް ހުޓިކޮޑޭ މިސްކިތަށް ، އަލަށް ހޯދިތަކެތި އަމިއްލައަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 

މިސްކިތަށް ނުދީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންކޮށް އޭގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ 
 ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ޔުނިޓް، ތިނަދޫ އޮފީހުގެ ދަށުން ހިންގި ދުވަސްވަރު، އެރަށު ގދ.ތިނަދޫ މަގުހަދާ 
ކައުންސިލަރ އާއި ކުޑަ ކަތީބު އެތަނުގެ ވެހިކަލްތަކުގައި ގޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ފައިސާ 

ގެއެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި  02ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރުވި ގޭގެ ތެރޭގައި، 
 ހުޓިކޮޑޭ މިސްކިތުގައި ނަމާދުނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، އެދެ ތިނަދޫ ހުކުރު މިސްކިތާއި

ފަންކާތައް ކަތީބާއި ކުޑަ ކަތީބު ނާޖާއިޒް ، މިސްކިތުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތަކާއި، ގަޑިތަކާއި
ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބައެއް ތަކެތި އެހެން މިސްކިތްތަކަށް ދިންއިރު، ގަތްތަކެތި 

ހަދައި، އަލަށް ހޯދިތަކެތި އަމިއްލައަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހުޓިކޮޑޭ މިސްކިތަށް  ކަމަށް
ސަރުކާރުން ދިން ޓައިލްސް މިސްކިތަށް ނުދީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންކޮށް 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ  2010އޭގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، ކަތީބުގެ 
ކެންސަލްވެފައިވަނިކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް އޮޅުވާލައިގެން ދޮގު މަޢުލޫމާތުދީ 
އޭނާ ބޭނުންގޮތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަތީބުގެ ގޯތި 

އި ވަކި ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލަ
 ބަޔަކަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލާގައި ތުޙުމަތުކުރެވޭ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކާފީ ހެއްކާއި ޤަރީނާ  ،ކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާފަދަފަރާތްތަ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ،ލިބިފައިނުވާތީއާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

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

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ކެންސަލްވެފައިވަނިކޮށް ސަރުކާރުގެ  2010ގދ.ތިނަދޫ ކަތީބު  .3
މަޢުލޫމާތުދީ އޭނާ ބޭނުންގޮތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާފައިވާ  ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް އޮޅުވާލައިގެން ދޮގު 

ކަމަށާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަތީބުގެ ގޯތި ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 އިޢުލާނު ކުރުމަކާނުލައި ވަކި ބަޔަކަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

މި މައްސަލާގައި ތުޙުމަތުކުރެވޭ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކާފީ ހެއްކާއި ޤަރީނާ  ،ފަރާތްތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާފަދަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނާތީލިބިދާނެކަމަށް ނުފެން ،ލިބިފައިނުވާތީއާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

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

ހިރުނދުގަސް  5މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، ހއ.ބާރަށު މަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި  .1
ކަނޑައި ރަށުން ބޭރު ބަޔަކަށް ވިއްކުމަށްފަހު އެފައިސާ، ހއ.ބާރަށު މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި 

ގަހުގެ ތެރެއިން ބައެއްގަސް ހިލޭވެސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި،  5ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތުން 
 މިކަމަކީ ސްކޫލުގެ ބޯޑާއި، ޕީޓީއޭއަށް ވެސް ނޭނގި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ނޑައި، ރަށުން ބޭރު ބަޔަކަށް  5ހއ.ބާރަށު މަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި  ހިރުދުގަސް ކަ
ވިއްކުމަށްފަހު އެފައިސާ، ހއ.ބާރަށު މަދަރުސާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން 

ގަހުގެ ތެރެއިން ބައެއްގަސް ހިލޭވެސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި،  5ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ 
އިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެމަދަރުސާއަށް މިކަމަކީ ސްކޫލުގެ ބޯޑާއި، ޕީ.ޓީއޭއަށްވެސް ނޭނގި ކޮށްފަ
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މަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި  މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ހއ.ބާރަށު

ހިރުނދުގަސް ކަނޑައި ރަށުން ބޭރު ބަޔަކަށް ވިއްކުމަށްފަހު އެފައިސާ، ހއ.ބާރަށު މަދަރުސާ ހިންގުމާ  5
 ،ލިބިފައިނުވާތީ  ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
މަހަކަށްވާވަރަށް އަގު ނުބަލައި  3ހއ.ބާރަށު މަދުރަސާއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ކޮންމެ  .2

ކޮއްކޮގެ ފިހާރައިން ކަމަށް ބުނެ  ހއ.ބާރަށު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް ސެކްރެޓަރީގެ ބޮޑު އަގުގައި ނަގަނީ 
 ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހއ.ބާރަށު މަދަރުސާއަށް ތަކެތި 

ލްތަކުން، އެ މަދަރުސާއަށް ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެ ރަށު، ދެ ފިހާރައަކުން ގަނެފައިވާ ބި 
އެކަނިނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެގޮތުން ބައެއް ތަކެތި މާލޭގެ ބުކްޝޮޕްތަކުން އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ 

 ފިހާރައަކުން ގަނެފައިވާކަން ފާޙަގަކުރެވޭތީއާއި، 3އިތުރު 

 މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މި ަމއްސަލާގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ މި މައްސަލާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

މަހަކަށްވާވަރަށް އަގުނުބަލާ ބޮޑުއަގުގައި ނަގަނީ ހއ.ބާރަށު  3ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ކޮންމެ 
 .މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް ސެކްރެޓަރީގެ ކޮއްކޮގެ ފިހާރައިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިނީގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ނުފޫޒާއި އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ އިންޖިނިއަރ ޓްރެ  .1
ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީސްއަށް ވަގުތީ ޓެކްނީޝަނުން ބޭނުންވެގެންކުރި އިޢުލާނުގައި 

މީހުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ  6ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް އެއާ ޚިލާފަށް  5ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
 ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 
މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި

-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ ޢަމަލެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

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

 
ކުންފުނީގެ . އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ އިންޖިނިއަރ ޓްރެއިނީގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި އެ 2

ޓެކްނިކަލް ސްޕަވައިޒަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާ ދެމީހުން ގުޅިގެން ކަސްޓަމާ ސާރވިސް ދިނުމުގައި 
)ގޭގޭގެ ކަރަންޓް މީޓަރު ހަރުކުރުމުގައި( ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ރަސްމީގަޑީގައި މީޓަރުބޯޑުތައް 

ރުފިޔާ އިންޖީނުގެއަށް  500.00ކަށް އަމިއްލައަށް ވައިރުކޮށް ގޭގެއިން ކޮންމެ މީޓަރު ބޯޑަ 
)މީޓަރުހަރުކުރުމަށް( ފައިސާ ދައްކާފައިވަނިކޮށް އިތުރަށް އަމިއްލައަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ޤަވާއިދާ 

 ޚިލާފަށް ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.
 

އިންޖީނުގޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް  އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑާއި ތިނަދޫ 
 ހިންގަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
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ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
ޤަރީނާ  ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ،މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 
ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  2009 .2

ރުފިޔާގެ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ  28,000.00ރުފިޔާ މުސާރަ ލިބޭ މީހުން  6,000.00ހަމައެއްލަމައެއް ނެތި 
 ނަގަމުން ގެންދިޔަކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 6,000.00ގދ.ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
)އަށާވީސް ހާސް(  28،000.00ވެސް މުވައްޒަފަކު މުސާރައަށް )ހަ ހާސް( ރުފިޔާގެ މުސާރަ ލިބޭ އެއް

 މުސާރަ ޝީޓާއި އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތު ޝީޓުން އެނެގެންނެތަތީ، މި ، ރުފިޔާ ނަގާފައިވާކަން
 ،މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގއ.ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ 
ބެލެހެއްޓުން އައުޓުސޯސްކުރުމާ ގުޅިގެން،  އެ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އެ 

މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްދީފައިވީނަމަވެސް،  3ސްކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތުދީ، 
މަސައްކަތު މީހަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެދި ޝަކުވާގައި ބުނާ ވޮޗަރަކަށް ހުރި ފަރާތުން ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިނުވާތީ 

ން ގއ.ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ ސިވިލްސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކުރި
ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ފަހުން އެ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 
ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަންވެގެން ގެމަނަފުށީ 

ނޑިވަޅުގައި، ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސްކޫލުން އިޢު ލާންކުރި ދަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މަސްދުވަހުގެ މުސާރަދީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެ ސްކޫލުން ޗިޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން  3
އި، އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާ

އެޑިޔުކޭޝަނުން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިނުވާކަމާއި، އެ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ 
 ދީފައިވަނީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓުސޯސްކުރުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާނު ކުރި ތާރީޚާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާ ދެމެދު

އެންމެ ދުވަހެއްކަމަށްވާތީ، މަތިދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ އެޑިޔުކޭޝަން ޔުނިޓުން އަންގައިގެން 
އެ އިޢުލާނު ބާތިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާނުކުރީކަމާއި، އެ ދެ އިޢުލާނުކޮށް އަދި ފުރަތަމަ އިޢުލާނު 

ޓީގައި ވަނިކޮށްކަމާއި، ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ، އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޗުއް
ހޯދުމަށް ކުރި ފުރަތަމަ އިޢުލާނު ބާތިލުކުރުމާއި ދެ ވަނަ އިޢުލާނާގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ވޮޗަރަކަށް ހުރި 

ދެ  ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމުގައި އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ދައުރެއް ނެތްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު،
ވަނަ އިޢުލާނާގުޅިގެން އިވެލުއޭޓުކޮށް، އެ މަސައްކަތް ވޮޗަރަކަށް ހުރި ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 
މަތިދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ އެޑިޔުކޭޝަން ޔުނިޓުންކަމާއި، އެކަމުގައި މައްސަލައެއް ނޫޅޭކަން 

ސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެކަމާގުޅޭ މައް
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސްކޮށް އެ މަސައްކަތް ވޮޗަރަކަށް ހުރި ފަރާތާ ޙަވާލުކުރި ފަހުން އެ 
ސްކޫލުން އޭނާ އަށް މުސާރަދީފައިނުވާކަމާއި، އެ ސްކޫލުން މުސާރަދޭން ފަށާފައިވަނީ، ސިވިލް ސަރވިސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އޭނާގެ ވޮޗަރުކަމުގެ ވަޒީފާ މަސައްކަތު މީހަކަށް  ކޮމިޝަނުންނާއި
ބަދަލުކުރުމުގެ ފަހުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި، ގެމަނަފުށީ 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައާއި  ސްކޫލުގެ ވޮޗަރަކަށް ހުރި ފަރާތަށް އެ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ
އޭނާ އަށް އެ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން، 
އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ އެއްވެސް ދައުރެއް އޮތްކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެއްވެސް 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ކުން އެނގެން ނެތަތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ލިޔެކިޔުމަކުންނާއި މަޢުލޫމާތަ

އެސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން އައި ވޮޗަރަކަށް ހުރި ފަރާތަށްވެސް ސްކޫލުގެ 
މަސައްކަތު މީހަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އެކަން 

މި އިޢުލާނާ ، ވަހުގެ މުސާރަ ނަގައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި ކަމަށާއިމަސް ދު 3ޤަބޫލުނުކޮށް 
ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ދުވަސްކޮޅު ގެމަނަފުށީ  3ގުޅިގެން 

ނަމަވެސް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ، ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުރީ ޗުއްޓީގައި ރަށުންބޭރުގައި ކަމަށާއި
 ،ފުކޮށްދިން ބައްދަލުވުމަށް ޕްރިންސިޕަލް މަސައްކަތްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްކަމަށްވާ މަޢުލޫމާތު ސާ

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން އައި ވޮޗަރަކަށް ހުރި ފަރާތުން 
ޙާޟިރުވެފައިނުވާ ކަން ޕްރިންސިޕަލް އަށް އެނގިގެން، ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ރަށަށް 

ޠިލްކޮށްފައި އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮސް އެ އިޢުލާން ބާ
ނުފޫޒުން އެމަސައްކަތް ވޮޗަރަކަށް ހުރި ފަރާތަށް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް 
ޕްރިންސިޕަލް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ސްކޫލު ބޯޑުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ގެމަނަފުށީ ކޯޓަށް 

މަވެސް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނުބަލާ ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، ނަ
ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީ ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓަކީ ވޮޗަރަކަށް ހުރި ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ ކަމަށްވާތީ 
ކަމަށާއި، ސްކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން ނުވެގެން ވޮޗަރަކަށް 

ކުރިން އަދާކުރި ވޮޗަރުކަމުގެ ވަޒީފާއިން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވިތަނާ ހުރި ފަރާތުން 
އޭނާއަށް އެ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް )ޕްރިންސިޕަލްގެ ނުފޫޒުން( 
ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހިސާބުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ވޮޗަރަކަށް ހުރި ފަރާތަކީ އެ 

ކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ސްކޫލުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ސްކޫލުގެ މަސައް
އަދި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މުސާރަ ގަވާއިދުން އޭނާއަށް ދެމުން އައިސްފައިވާ ، ދައްކާ ކަމަށާއި

 ކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.



 

88 
 

 .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

ޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ ދަށަށް އުތުރު އަވަށުގެ އިންޖީނުގެ ސައުތު ސެން ލ.އިސްދޫ  .1
މީހުން ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކުރިކަމަށާއި، މަޤާމުތަކަށް އެ އިންޖީނުގޭގެ އެކިއެކި ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން، 

އެހެންނަމަވެސް އެ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިޢުލާންނުކޮށް ކަމަށް 
 ތުހުމަތު. ބުނެ ކޮށްފައިވާ 

ލ.އިސްދޫ އުތުރު އަވަށުގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 
ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  2010މާރިޗް  16އިންޖީނުގެއަށް އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރެއް ބޭނުންވެގެން 

ގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ސައުތު  2010މާރިޗް  22އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް އެދި 
ކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުން ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑަށް ސިޓީ ފޮނުވާ 

އެނގެންއޮތަތީއާއި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވިގެންކަމަށް ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިން މަޢުލޫމާތު 

އި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް އެދި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ދީފައިވާތީ އާ
ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާއިރު، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ތަކަކުންކަމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ  އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކޮންކޮން ފަރާތް 
ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، މިހާތަނަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 
މަޢުލޫމާތުން އެނގެންނެތަތީއާއި،  ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑަކީ މިހާރު އުވާލާފައިވާ 

އަހަރުކުރީގެ  08ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މީގެ  ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު، ޝަކުވާގައި 
ކަންތައްތަކެއްކަމަށްވާތީ އާއި މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

ލ.އިސްދޫގެ ދެ އަވަށުގެ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުންޏަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގެ 
 2މަޤާމުތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެގެން އިޢުލާން ކުރިނަމަވެސް ދެ އަވަށުގެ އިންޖީނުގޭގެ 

ޢުލާންނުކޮށް ކަމަށާއި، އިސްދޫކަލައިދޫ އިންޖީނުގެއަށް މެނޭޖަރުން އެ މަޤާމުތަކަށް ލާފައިވަނީ އި
މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ބަލައިގެން ވަކިބަޔަކު އިންޖީނުގޭގެ 
ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އިންޖީނުގޭގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް މީހުން 

ށް އަދި ވަޒިފާއަށް ކުރިމަތިނުލާ ފަރާތްތައް ކަމަށާއި، ބައެއް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިޢުލާންނުކޮ
މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ނުކޮށްވެސް މީހުން 

 ހޮވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލަ ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، 
 ންމީއެވެ.މިހިސާބުން ނި

ދެކުނު އަވަށުގެ އިންޖީނުގެ ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ ދަށަށް ލ.އިސްދޫ  .2
މީހުން ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކުރިކަމަށާއި، މަޤާމުތަކަށް އެ އިންޖީނުގޭގެ އެކިއެކި ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން، 

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިޢުލާންނުކޮށް ކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް އެ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު 
 ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 މަޤާމަށް  އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރުގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ އިޢުލާނަ

ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވިގެންކަމަށް ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިން މަޢުލޫމާތު 
ދީފައިވާތީ އާއި އިސްދޫ ދެކުނު އަވަށުގެ އިންޖީނުގޭގެ އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި 

 ނެތްކަމަށް ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ފައިލްކޮށްފައި
އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، އެންމެ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް 
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާއިރު، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 

ންކޮން ފަރާތްތަކަކުންކަމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، މިހާތަނަށް މި މައްސަލައާ ކޮ
ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެންނެތަތީއާއި، ސައުތު ސެންޓްރަލް 

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ  ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑަކީ މިހާރު އުވާލާފައިވާ ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު،
މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ  ،އަހަރުކުރީގެ ކަންތައްތަކެއްކަމަށްވާތީ 08މީގެ 

ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ 
 މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ގެ ދަށަށް ދެ އަވަށުގެ އިންޖީނުގެ ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ލ.އިސްދޫގެ  .3
އެ ދެ އިންޖީނުގެއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ބަލައިގެން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން، 

ވަކިބަޔަކު އިންޖީނުގޭގެ ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އިންޖީނުގޭގެ ބައެއް 
ށް އަދި ވަޒިފާއަށް ކުރިމަތިނުލާ ފަރާތްތައް ކަމަށާއި، މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިޢުލާންނުކޮ 

ބައެއް މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ނުކޮށްވެސް މީހުން ހޮވާފައިވާކަމަށް 
 ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 އުތުރު އަވަށާއި ދެކުނު އިސްދޫ ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އަވަށުގެ އިންޖީނުގެ ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ދެ 
އިންޖީނުގޭގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ދެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން އެ 

ން މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާކަ
އެނގުނުނަމަވެސް، އިސްވެބަޔާންކުރި ދެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް 
ހުށަހެޅުމެއް ފައިލްކޮށްފައި ނެތްކަމަށް ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ 

ފަރާތެއްގެ ބަޔާންނަގާފައިވީ ނަމަވެސް،  24 މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އާއި
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކަކުންކަން މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤަށް 

ނެގުމުގައި  އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ، ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކުން އެނގެންނެތުމުން
ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް ތަޙްޤީޤަށް ސާފުކުރެވޭނެ އިތުރުގޮތެއް ނެތަތީއާއި، ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް 
ލިމިޓެޑަކީ މިހާރު އުވާލާފައިވާ ކުންފުންޏަކަށްވާތީއާއި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މީގެ 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ  އަހަރުކުރީގެ ކަންތައްތަކެއްކަމަށްވާތީ މި 08
ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއްލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ 
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ފަރާތްތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ 
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.،  ނުފެންނާތީލިބޭނެކަމަށް 

 މި ކޮމިޝަނުގެ ދެ ސިޓީއަކުން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ށ.މާއުނގޫދޫ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ އެ އިދާރާއާދެމެދު 

ސިޓީ ށ.މާއުނގޫދޫ  02ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް، އެ 
އްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޕަބްލިކް އޮފީހަށް ފޮނުވި ފަހުން ދިވެހިރާ

ލޯގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިދާރީ އެންގުމެއް އެންގުމުގެ ނުވަތަ އަމުރެއްކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް މި ކޮމިޝަނަށް 
ކްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި، އަދި ހަމައެހެންމެ ކޮންޓްރެ 

ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި  ،ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ނެތިގެންދާގޮތަށް
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ބާޠިލްވާފަދަ ކަމެއްކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރުވެސް މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން 

ސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅެން ނެތުމުން، މި މައްސަލަ ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައް
 މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ށ.މާއުނގޫދޫ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި އެއޮފީހާއި 
ދޭނެ މަސައްކަތްކޮށް ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ

ކޮމިޝަނުން މާއުނގޫދޫ އޮފީހަށް އެންގިފަހުން  ފަރާތެއް ހޯދައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް މި
މަސްވެފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މި ކޮމިޝަންގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް އެގްރިމެންޓް  07

މަންތެރިވެ ބާޠިލްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ މި ކޮމިޝަނުގެ އެންގުތަކަށް ފާޅުގައި ނުކިޔަ
ކޮމިޝަނަށް ގޮންޖަހައި، ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން 
ސާބިތުވާކަމަށާއި، މި ކޮމިޝަނުގެ  އެންގުމާ ޚިލާފަށް އަދި ދަޢުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް 

 )އަށްޑިހަ ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް އެކަމަށް  80,000.00އިންސާފުން ބޭރުން 
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން  އެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލަގާއި ހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ 
މި ، ފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީއިދާރީ ގޮތުން ދީމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ހިނގާ

 މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

 13ނުވަތަ  12މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގައި 
މުވައްޒަފުން ތިބިނަމަވެސް، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން އަހަރު މަސައްކަތް ކުރި 
ގައި އޭރު ސީނިއަރ އޮފިސަރ ސެކިއުރިޓީގެ  2010ނޮވެމްބަރ  07ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، 

މަގާމުގައި ތިބި ދެ ފަރާތަށް ޕްރޮމޯޝަން ދީ ޝިޕް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓުގެ މަގާމަށް 
ނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުން ތިއްބާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ދެ މުވައްޒަފުން 

އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ އެސެސްމަންޓެއްވެސް ހެދުމެއްނެތި ކޮމްޕެނީގެ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް 
ގައި މިހާރު އެއަރޕޯޓް ސެކިއުރިޓީ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި  2012ޖެނުއަރީ  09ކަމަށާއި، 

ވަރަކަށް މަގާމުގެ  15ންޑެންޓްއާ ގުޅިގެން، ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓް އާއި ޝިޕް ސްޕްރިންޓެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުރިއެރުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޗީފް ސެކިއުރިޓީ އާއި އަދި 
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަން އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތެއް ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް 

އިނުވާ ކަމަށާއި، މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ފަސްޓް ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކާ މަޝްވަރާކޮށްފަ
 .ލެފްޓިނެންޓްގެ ބާރާއި ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އުންޞުރުތައް ފުރިހަމަވާ 
ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭތީ، މި ކަންތައްތަކަށްވުރެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 

މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު 
ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ންބަރު ޤާނޫނު ނަ 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 1)

ނޑައަޅާ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ
 

ނޑި ޖެހުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ލޯގޯޖެހި ދިދަ ނެ   11,965.00ގުމަށް ޖެހި ދިދަ ދަ
ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު 

ރުފިޔާ  72,500.00އެއަރކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމަށް ޖުމްލަ  2ހޯދައިގެން ނޫންކަމަށާއި، 
ވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން ކޮށްފައިވަނީވެސް އެއް

ރުފިޔާ  73,572.00ހޯދައިގެން ނޫންކަމަށާއި، ކާޕެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ 
ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަންވެސް ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު 

ފިޔާގެ ފަރުނީޗަރު ރު 155,970.00ހޯދައިގެން ނޫންކަމަށާއި، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން 
ރުފިޔާގެ ފަރނީޗަރު ގަތުމާއި،  137,075.00ގަތުމާއި، އިތުރު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން 

ރުފިޔާގެ ވެހިކަލް  389,500.00މީގެ އިތުރުން އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް 
ނިސްޓްރީ އޮފް ގެނައުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދައިގެންނަމަވެސް، މި

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުނަގާ ކަމަށާއި، އޮފީހަށް ގެންނަ ކައުމުގެ 
އިތުރަށް ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮފީބުއިމާ ކެއުމާއި، އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް ބޮއި 

ކިގޮތްގޮތަށް ހަދާކަމަށާއި، ހައިކޯޓުތެރޭގައިޖަހާ ޕާރޓިޝަންތަކާ ކޯޓްރޫމްގެ ސްޓޭޖް އެ
ބަދަލުކޮށް ޤަސްދުގައި ވަކި މަޤްޞަދެއްގައި ޑަބަލްކޮށް ޚަރަދުވާގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
-)އެންޓި  2008/13އި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ

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

 ނިންމީއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަން 
 ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

105 

މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު 
 ކުރިއަށްގެންދެވޭ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

އއ.މަތިވެރީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ބޭސްފިހާރަ ރކ.ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއް 
ރަކަށް އަންހެނުން ކޮމިޓީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބޭސްފިހާރައިގެ ކޭޝިއަ

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި، އޭނާގެ ދަރިފުޅަކީ ބޭސްވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ކުއްޖެއްވެސް 
ނޫންކަމަށާއި، އެ ކުއްޖާ ބޭސް ފިހާރައަށް ވާނުވާ ނުބަލާ ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ކަމަށް )ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ( ގެ ބޭސް އުކާލާފައިވާ 40000/-ގެރެންޓީހަމަވެގެން ގާތްގަޑަކަށް 
 ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ދެ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2013ސިޓީއަކުން އެ ކުންފުނީގެ ހދ.ކުމުންދޫ ބްރާންޗުގެ އެޑްމިން އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 

އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި ހަމަ އެދުވަސްވަރު، އިންޖީނުރޫމުގެ މެދެއްހައި ހިސާބުގައި ކޮށްފައިވާ 
އެޓެންޑެންޓްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ވައްދާފައިވަނީ ކޮން އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެންކަން އެނގޭނޭ ލިޔުންތައް ފެންނަން 

ވާކަން ނެތްކަމަށް އަންގާފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައި 
 ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ހދ.ކުމުންދޫ އިންޖީނުގޭގެ ދެ ވަޒީފާއަކަށް މުވައްޒަފުން 
ބޭނުންވެގެން މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ކުރިމަތިލީ 

ދުވަހެއް ކުރިން އެޑްމިން  3ރާތްތަކުގެތެރޭގައި ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް ތިބިނަމަވެސް، މީގެ ފަ
އޮފިސަރ އަދި އިންޖީނުރޫމުގެ އެޓެންޑެންޓްގެ  ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ނެރެފައިވާއިރު އެއީ 

 ޝަރުޠުހަމަނުވާ ފަރާތްތައްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މި
 ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

މުން ގެންދިޔަ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަށް ކުންފުނިން ބޮޑު މުސާރައެއް ދެ
ނަމަވެސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފައި އެއަށްވުރެ މަޤާމުގެ ގޮތުން ދަށް 

އަހަރު ވެފައި ވީނަމަވެސް އިތުރު ކޮންޓްރެކްޓަކާ  65މީހުން ލައްވައި ކުންފުނި ހިންގާކަމަށް )
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޚިލާފަށް ދެމުން ވަރަކަށް ރުފިޔާ ގަވާއިދާ  40000ނުލައި ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާ މަހަކު 
 ގެންދިއުން( ބުނާ މައްސަލަ.

އެސް.ޓީ.އޯއިން ޝަކުވާގައި ބުނާ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި އެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން އެ 

ޖުލައި  01ސްޓަމަރުންނަށް ޑީސަލް ވިއްކާފަވަނީ، އެސް.ޓީ.އޯ އާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ކުންފުނީގެ ކަ
ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ކަމާއި، އެ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ  2017

ޓް ޕްރައިޒްއަށް ވުރެ އެއްގޮތައް ދެފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ކޯސް
ދަށްކޮށް ޑީސަލް ވިއްކި ނަމަވެސް، އެކަން ފޫބެއްދުމަށް އެސް.ޓީ.އޯއިން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގޮތައް އެ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ރިބޭޓެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އެފް.އެސް.އެމްއަށް ގެއްލުމެއް އަދި 

އިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީ އާއި އެ ޕްރައިވެޓް ފައިދާއެއް )ނޯ ލޮސް ނޯ ޕްރޮފިޓް( ވެފަ
ކުންފުނިން ކޯސްޓް ޕްރައިޒްއަށްވުރެ ދަށްކޮށް ޑީސަލް ވިއްކި ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ސަބަބުން، ގްރޫޕް 
ޕްރޮފިޓްއަށް އަސަރުކޮށްފައި ނުވާތީ އާއި އެސް.ޓީ.އޯއިން ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި 

ދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑީސަލް ވިއްކުމުގައި ވަކި އިސްވެ
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ދީފައިވާކަން ނުވަތަ އެކުންފުންޏާއި އެސް.ޓީ.އޯގެ އިސްފަރާތަކަށް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނާ ލިބިފައިނުވާތީނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީ
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

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

އެ  އިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި .އޯއެސް.ޓީ
ކަމަށް  ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން އެކުންފުނީގެ ބައެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ

 .ބުނާ މައްސަލަ

109 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް 
ކުންފުނީގައި ކޭޝް ކަސްޓަމަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތެއް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާހުރި ފައިސާ 

އެސް.ޓީ.އޯ އިން ޑީސަލް ވިއްކާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރުމުގައި 
 ގެންގުޅޭ އުޞޫލާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެހެން ފަރާތަކުން ދައްކައި ހަލާސްކުރުމުން، ޝަކުވާގައި ބުނާ 
އިސްވެދެންނެވުނު ކޭޝް ކަސްޓަމަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތް ކްރެޑިޓް ކަސްޓަމަރަކަށް 
ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާތީ އާއި ފައިސާ ހަލާސްކުރި ފަރާތުގެ ކްރެޓިޑް ލިމިޓަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާތީ 

ންގެ ތެރެއިން ވަކި ކަސްޓަމަރަކަށް ޚާއްސަ ކުރުމެއްނެތި ތަޙްޤީޤުގައި ނަގާފައިވާ އާއި ކޭޝް ކަސްޓަމަރު
ހުރިހާ ކޭޝް ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުގައި 

އިވެޓް ކުންފުނިން ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ އަދި އެ އުޞޫލަކީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރަ
އާ ދެމެދު  2018މޭ  31އިން  2015ޖޫން  01ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުކަމުގައިވާތީ އާއި 

އެސް.ޓީ.އޯ އަދި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ބޯޑް އޮފް ޑައިރެކްޓަރސް އަދި ސޭލްސް 
ރާތަކާއި އެ ކުންފުނީގެ ކޭޝް ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަ

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ 
ގުޅުމެއްއޮތްކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ސާބިތު 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13އި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީ،  ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި  .މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މައްސަލާގައި ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޙިލާފަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 ކަންތައްތަކެށް ހިނަގާފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ، މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ މާލޭ  212.5މާފަންނު ގޯއްޗަކުން ލިބިފައިވާ 
 .ސިޓީކައުންސިލުން ދީފައިވަނީ މާލޭގެ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ށ.މިލަންދޫ ބަނދަރުގައި ޝަކުވާގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ އޭޖެންޓް އެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ "ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ  ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ކަ

ކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކުރުމާބެހޭ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭންންތަކަށް ސަރު 
(އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު 2008މާރިޗު  01ގަވާއިދު" )

ނޑައަޅާފައިވާ އޭޖެންޓް އަށް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ކަ
 އުޞޫލުން ބިން ދޫކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  އިދާރާއިން ވިޔަފާރި

ގެ އައުޓް ބޯޑު ލޯންޗުތަކު  ބޭނުންކޮށްގެން ށ.މިލަންދޫ ބަނދަރުގައި ބޮޑު ސްޓޭންޑެއް ހަދައި

112 



 

96 
 

 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް މި ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާތީ، 
 ސާބުން ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ މިހި

ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ރަށު ރައްޔިތުންނާއި އަތޮޅު  އިންޖީނު މަރާމާތުކޮށް އަޅައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ

ކަތް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ށ. ފަރުކޮޅުގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައް
 އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުދާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ށ.ފަރުކޮޅުގައި އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް، ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ކުންފުންޏަށް ދީފައި 
އެގްރިމަންޓް ބާޠިލްކޮށް، އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަކާނުލައި  މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެ ، އޮއްވައި

 ހަވާލުކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ފަރާތަކާއަމިއްލަ 
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 
ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައި،  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރު އދ.މަންދޫ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި އދ.މަންދޫ ކައުންސިލްގެ  2015
)އެއްހާސް ތިރީސްހަ ރުފިޔާ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބަލައިގަނެ  1,036.00އިދާރާއަށް ދެއްކި 

ސީދު ހަދައި ފައިސާއާ ފޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ބަލައިގެން ރަ
 ބެހޭ ފޮތްތަކަށް އަރުވާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑގެ 
ގެ ވަނަ އަހަރު 2013 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައަކީ

ފިއުލް ސަޕްލައިސް  ޝަކުވާއަކަށްވެފައި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ،
ލިމިޓެޑުގެ ޓޭންކުތަކާއި، މުވައްޒަފުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ކޮބައިކަމާއި، ޓޭންކުތަކާއި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށްވާތީ، އެ މުވައްޒަފުންނަކީ  ފައިދާވާގޮތަށް
ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ކަމެއް ކުރުމަށްކަންވެސް ޝަކުވާއިން ސާފުނުވާހިނދު، މި މަްއސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ 
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

ލިމިޓެޑުގެ ޓޭންކްތަކާއި،  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް، ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ
 .ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މުވައްޒަފުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ށ.އަތޮޅު އޮފީސް ށ.ފުނަދޫއިން 
ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ބައެއްފަހަރު ށ.މިލަންދޫއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 
.މިލަންދޫއަށް އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ށ.އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގުން ށ ،ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް

ބަދަލުކުރުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް 
ބެލެވޭތީއާއި، އެކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ދަލުކުރުމަށް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ށ.އަތޮޅު އަތޮޅުވެރިކަން ފުނަދޫއިން މިލަންދޫއަށް ބަ
އިޢުލާނެއްވެސް  ،ކުއްޔަށް ހިފި އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ އަގު ބެލުމެއްނެތި

މިލަންދޫގައި ޤާއިމްކުރި އަތޮޅުއޮފީހަށް ކަރަންޓްވަޔަރު ކުރުމަށާއި  ،ކުރުމެއްނެތި ކަމަށާއި
ޓޭޝަން ނުހޯދައި މިލަންދޫގެ އެކި ނެޓްވޯކް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ކޯ 

ނޑި ،ފިހާރަތަކުން ކަމަށާއި  ،މެޝިނަރީޒް ،މޭޒު ،ފުނަދޫން މިލަންދޫއަށް އަތޮޅުއޮފީހުގެ ގޮ
ލިޔެކިޔުމުގެ ސްޓޮކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ބަދަލުކުރުމުގައި އިންވެންޓްރީއަށާއި ސްޓޮކްބާކީއަށް 

ލިޔެކިޔުމުގެ ސްޓޮކް  ،ލިސްޓެއްވެސް ނެގުމަކާނުލައި ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނުބަލައި
ތަކެތި  ،އެއްވެސް އިންތިޒާމެއްނެތި ނަގާނެ މީހަކު ނަގަން ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި

ބަދަލުކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަރުނީޗަރ ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް ބުނާ 
 މައްސަލަ.
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މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ތެޔޮ ދޯނީގެ 
ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައިދީފައިވަނީ ދޯނީގެ ސަރވޭކޮށްގެން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަކަށް ކަމަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން 

ލާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ދޯނީގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ނައްތާ، އެނގެން އޮންނާތީއާއި
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަ

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ތެޔޮ ދޯންޏެއްގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދާފައިވަނީ އެދޯނި ކައުންސިލްގެ 
މިދޯނީގެ  ،ޗެކްލިސްޓްގައިވާގޮތަށް ސަރވޭނުކޮށް ކަމަށާއި ،އިޚްތިޞާސްގައި ނެތީސް

މިކަމުގެ ހެކި ނައްތާލުމުގެ  ،ގައި ކަމަށާއި 2014ޖޫން  26ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައިވަނީ 
 ގޮތުން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮފީ ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.

117 

 6000ގައި  2015އޮކްޓޫބަރު  20މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ޕްލާސްޓިކް  4000ގައި 2015ނޮވެންބަރު  05ސްޓިކް ގޮނޑި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށާއި، ޕްލާ

ނޑިއާއި  4000މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް  ނޑި  6000ޕްލާސްޓިކް ގޮ ޕްލާސްޓިކް ގޮ
ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ދިނުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން ކޮށްފައިވާ ދެ އިޢުލާނާ  ގޮ
ކުރިން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ 

މިކޮމިޝަނުން ހުއްދަހޯދާފައިނުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެރި އޮޅުމަކުންކަމާއި އަދި މި 
ކޮމިޝަނުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުހޯދާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނުތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން އެކަން 

ނުގެންދިއުމަށް އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަމާ  ފާހަގަކުރެވިގެން މަސައްކަތްކުރިއަށް
މެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަންގައިދިނުމަށް މި ކޮމިޝަނުގައި އެދުމުން، 

ން ދީފައިވާތީ، މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިކޮމިޝަނު
 މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ނޑައެޅިގެން  ނޑީގެ ސާމްޕަލް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، ކަ ވަކި މިންތަކަކަށް ހަދާފައިވާ ގޮ
ކުންފުނިންކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، މިންތައް  3އެމިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ 

ނޑައެޅުމުގައި އެހެން ބަޔަކަށް އެތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެގޮތަށް ބަލައިގެން މަޢުލޫމާތު  ކަ
ވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ދުރާލައި ރާވައިގެން ވަކި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެ

 ބަޔަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ހިންގާފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
 

ވަނަ  2009އަދި  2008، 2007 ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ފުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދީފައިވަނީ އިންޓަރނަލީ އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަ

އިޢުލާނުކޮށްގެން، މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދީގެންކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން 
ނޑައަޅާފައިވަނީ އިޢުލާނުގައިވާ ކުރައިޓީރިއާ އަދި "ސްޓްޑީ  އެނގޭތީއާއި ސްކޮލަރޝިޕް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަ

ންކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލީވް ޕޮލިސީ"ގައި ބަޔާ
 ،ލިބުނުފަރާތްތަކަށްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގައި އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 
ފަރާތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ގޮތްގޮތުން ފުރުސަތު ލިބިފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް  03ތިބި 

ނގެން ހުށަހެޅީފައިވާ ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ މެނޭޖަރުން ނަކީ ކޮންބައެއްކަން ސާފުކޮށް އެ
އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައި ތިބި ސްކޮލަރޝިޕް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ނެތުމުން 

ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ފަރާތްތަކާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން
( ވަނަ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގައި އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 
ފަރާތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ގޮތްގޮތުން ފުރުސަތު  3ތިބި ކަމުގެ މަޤާމުގައި 

 ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް  .1
ބިމުގައި ހުރި ރުއްތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާ އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައިހުރި  25,000ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި 

ނޑިދޫ ރކ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،  ގުޅޭގޮތުން ބަ
ނޑިދޫ ނޑިދޫ ސައިޓުގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރިކަން އެނގެން  ދ.ބަ ކުޑަކަތީބުގެ ދަރިފުޅު އެ ކުންފުނީގެ ބަ

އަކީ އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްތަކާ ގަސްތައް ރައްޔިތުންގެ އޮތްނަމަވެސް، އެ ވަޒީފާ
ނޑައިލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ވަޒީފާއެއްކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް  މަޝްވަރާއެއް ނެތި ކަ

މި  ،ން އެނގެން ނޯންނާތީހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އެ ބިމުގެ ކުލި ދައްކާފައިވާކަން ލިޔުންތަކު
މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއ1ް)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 އަކަފޫޓުގެ ބިން ވެލާވަރުގައި  5,000ބަހައްޓާފައި ކުރިން ހުރި  އެސް.ޓީ.އޯ ތެޔޮ ތާނގީ  .2
ނާ މީހެއްގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ކަމަށް ބު  މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް ދީފައިވަނީ އެގްރީމެންޓްނުކޮށް އެއްވެސް

ނޑިދޫއިން އިސްވެދެންނެވުނު  މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދ.ބަ
ބަހައްޓާފައި ކުރިން  ފަރާތަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް، އެސް.ޓީ.އޯ ތެޔޮ ތާނގީ 

ޏަކަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އެ ކުންފުންޏަށް އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުން  5,000ހުރި 
އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުއްޔަކާއި ނުލައި އަދި އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެން ނޫންނަމަވެސް، އެ 
ބިން އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ބިމުގައި އެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 

ނޑިދޫ ބަނދަރުގެ ދެކުނުފަރާތު ހުރަސްތޮށީގެ ދެކުނުން 2007 ޕްރައިވެޓް  ވަނަ އަހަރު ދ.ބަ
 62އެކިވަރުގެ  ނުފޯދޭ  އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައިހުރި ރައްޔިތުންގެ 25,000ކުންފުންޏަކަށް ދޫކުރި 

ނޑާލައިފައިވަނީ ބަނޑިދޫ ރައްޔިތުންނާ  ރުކާއި، ހިރުދުގަސްތަކަކާއި، ކުރެދިފީނިތައް ކަ
ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން  އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްނުކޮށް

ނޑިދޫ ނޑިދޫ ސައިޓުގެ  ދ.ބަ މުގެ ސްޕަވައިޒަރކަ ކުޑަކަތީބުގެ ދަރިފުޅަށް އެ ކުންފުނީގެ ބަ
އަކަފޫޓުގެ  5,000ބަހައްޓާފައި ކުރިން ހުރި  މަޤާމު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެސް.ޓީ.އޯ ތެޔޮތާނގީ 

މީހެއްގެ  މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް ދީފައިވަނީ އެގްރީމެންޓްނުކޮށް އެއްވެސް ބިން ވެލާވަރުގައި
ކުނުން ހުރަސްތޮށީގެ ދެ  ހުއްދައަކާ ނުލައި ކަމަށާއި، ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ދެކުނުފަރާތު 

ނޑިދޫ ބަނދަރުގެ ދެކުނުފަރާތު ހުރަސްތޮށީގެ ދެކުނުން  ނޑުދޮށާއެކު ދ.ބަ އަކަފޫޓު  25000 ގޮ
ބޭލުމަށްޓަކައި ބޮޑުސަރަޙައްދެއް ކޮނުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ  ދޫކުރެވުނު ކުންފުނީގެ މީހުން މުދާ 

 2,000ބަށް ފަރާތުން ބޮޑުބައެއް މިހާރު ގިރާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަށް ކުޑަ ކަތީ ހުޅަނގު
ސާމާނު އެ ކުންފުނިން  ބަސްތާ ހިލައާއި، ގިނަޢަދަދެއްގެ ހިލަވެއްޔާއި، ދަގަނޑުފަދަ

ބުރިޔަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ބޮޑެތި އެހީތައްވެދީފައިވާ  2ދިންކަމަށާއި، އަދި ކުޑަ ކަތީބުގެ ގެ 
އެ  ކަތީބު އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކުޑަ 35,000މިއީ އެއްވެސް އަގަކާނުލައި އިތުރު  ކަމަށާއި،

ސަރުކާރުން ވަރުވާއަށް ލިޔެދެއްވާފައިވާ  ކުންފުންޏަށް ދިނުމުން ދިން ހަދިޔާއެއް ކަމަށާއި، އަދި
ރައްޔިތުންނަށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ވަކިކޮށް ދ.ޅޮހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން

ޙަވާލުކުރުމަށް ރކ.ކޮމިޓީން ރަށް  އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް އެމަސައްކަތްކުރާނޭ ފަރާތަކާ
ވަނަ އަހަރުގެ  2008އޮފީސް ހިންގަން ހުރެ ރަށުގެ  މަސައްކަތްކުރުމުން، ކުޑަ ކަތީބު
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މަންޓުން ދިނުމުންކަމަށްވާތީއާއި، ކުލި ނުނަގާގޮތަށް އެ ބިން އެ ކުންފުންޏަށް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕް
ދޫކޮށްފައިވަނީ މުޤާބިލުގައި އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުން އެ ބިމުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ 

ނޑިދޫ ރކ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކުއްޔަކާ ނުލައި ދިނުމަށް ޢިމާރާތެއް އަޅައިދޭ ގޮތަށް ބަ
ނިންމައިގެން ކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި  2008/13ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ނޑިދޫ ބަނދަރުގެ ދެކުނުފަރާތު  .3 ހުރަސްތޮށީގެ ދެކުނުން ގޮނޑުދޮށާއެކު ޝަކުވާގައި ބުނާ  ދ.ބަ

ފަރާތުން   ސަބަބުން ރަށުގެ ހުޅަނގުބޭލުމަށްޓަކައި ބޮޑުސަރަޙައްދެއް ކޮނުމުގެ  ކުންފުނީގެ މީހުން މުދާ
ބަސްތާ ހިލައާއި، ގިނަޢަދަދެއްގެ  2,000ބޮޑުބައެއް މިހާރު ގިރާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަށް ކުޑަ ކަތީބަށް 

ނޑުފަދަ  ބުރިޔަށް  2ސާމާނު އެ ކުންފުނިން ދިންކަމަށާއި، ކުޑަ ކަތީބުގެ ގެ  ހިލަވެއްޔާއި، ދަގަ
 35,000މިއީ އެއްވެސް އަގަކާނުލައި އިތުރު  އްވެދީފައިވާ ކަމަށާއި،ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ބޮޑެތި އެހީތަ

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކުޑަ ކަތީބު އެ ކުންފުންޏަށް ދިނުމުން ދިން ހަދިޔާއެއް ކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާއާގުޅިގެން 
ތު މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދ.ބަނޑިދޫ ބަނދަރުގެ ދެކުނުފަރާ

އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ އިތުރުން އިތުރު  25,000ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި  ހުރަސްތޮށީގެ ދެކުނުން 
 އެއަކަފޫޓުގެ ބިމެއް އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނޯންނާތީއާއި،  35,000

ން ހިލަޔާ ހިލަވެލި ފަދަ ތަކެތި ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ކުޑަ ކަތީބުގެ ދަރިއަކަށް އެ ކުންފުނި 
، ބަސްތާ ހިލައާއި 2,000ދީފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ އާއި 

ސާމާނު އެ ކުންފުނިން ކުޑަ ކަތީބަށް ދިންކަން ތަޙުޤީޤަށް  ގިނަޢަދަދެއްގެ ހިލަވެއްޔާއި، ދަގަނޑުފަދަ
ބުރިޔަށް  2ކުޑަ ކަތީބުގެ ގެ ، ރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީއާއިސާބިތުކުރެވޭން މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަ

 ރައްޔިތުންގެ އަތުން ރަށް ވަކިކުރީ ކުޑަ ކަތީބުގެ ދަރިފުޅު މާލޭގައި  ވަރުވާނުދައްކާ
ކަމަށް ބުނާ  އިވާތީބަހައްޓައިގެން ކިޔަވައިދިނީ ދ.ޅޮހި ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބޭބެ ކަމުގަ 

 މައްސަލަ.
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އެ ކުންފުނީގެ މީހުން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެކަން ، ޢިމާރާތްކުރުމުގައި
މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ، ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

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

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

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކިބައިން  ސަރުކާރުން ވަރުވާއަށް ލިޔެދެއްވާފައިވާ ދ.ޅޮހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން .4
ރަށް ޙަވާލުކުރުމަށް  ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް އެ މަސައްކަތްކުރާނޭ ފަރާތަކާ ވަކިކޮށް

ވަނަ އަހަރުގެ  2008އޮފީސް ހިންގަން ހުރެ ރަށުގެ  ބުރކ.ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރުމުން، ކުޑަ ކަތީ
ބަހައްޓައިގެން  ރައްޔިތުންގެ އަތުން ރަށް ވަކިކުރީ ކުޑަ ކަތީބުގެ ދަރިފުޅު މާލޭގައި ނުދައްކައި ވަރުވާ

ކަމަށް ބުނާ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބޭބެ ކަމުގައިވާތީ ކިޔަވައިދިނީ ދ.ޅޮހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން
ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ޝަކުވާއާ

 ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް  ދ.ޅޮހި ބެލެއްޓުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ވަކިކޮށް 
ވަނަ  2008ޙަވާލުކުރުމަށް ރކ.ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި، ރަށް  އެ މަސައްކަތްކުރާނޭ ފަރާތަކާ 

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް  2007 ،އަހަރުގެ ދ.ޅޮހީގެ ވަރުވާ
ނޑިދޫ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  ނުދައްކައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދ.ޅޮހި ދ.ބަ

ނޑިދޫ އޮފިސް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރީ ކުޑަ ކަތީބު އެކަނި  2007ނަމަވެސް، އޮތް ވަނައަހަރު ދ.ބަ
ނޫންކަމަށްވާތީއާއި، އިތުރު ފަރާތްތަކެއްވެސް ދ.ބަނޑިދޫ އޮފީސް ހިންގުމާ ޙަވާލުވިކަން ލިޔުންތަކުން 

އެ ރަށް ބަލަހައްޓަން ވަނަ އަހަރުގެ ދ.ޅޮހީގެ ވަރުވާ ދައްކާފައި ނުވަނީ  2008، އެނގެން އޮންނާތީއާއި
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 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެ ރަށް ވަކިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާނޭ ފަރާތަކާ 
ރަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ރކ.ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރުމުންކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ޓުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބޭބެއެއްގެ ގޭގައި، ކުޑަ ކަތީބުގެ ލިބިފައި ނުވާތީއާއި، އެ ރަށް ބެލެހެއް
ދަރިއެއް ކިޔަވަން ބަހައްޓާފައިހުރިކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، ކުޑަ ކަތީބުގެ ދަރި އެ ގޭގައި ކިޔަވަން 

އި ޤަރީނާ ބަހައްޓާފައިހުރީ އެރަށް ވަރުވާ ނުދެއްކުމުގެ މުޤާބިލުގައިކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެއްކާ
މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ، ލިބިފައިނުވާތީ

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.، މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އެޗް.އާރ ސެކްޝަނުން މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު 

 ގޮތުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅަކީ މުވައްޒަފުންނަށް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާއިރު އިދާރީ
ނަސޭހަތް ދިނުންކަމާއި މުޅި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު ވަކި ފަރާތަކުން 

މި ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަން އުޅެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި
ރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ މައްސަލާގައި ކޮ

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އާ  2010އޭޕްރީލް  06އިން  2008ޖުލައި  23އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ ފަރާތަކުން 
ޝިޕްމަންޓެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  04ދެމެދު ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ މުދާތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަތެއްކަމަށްވާ ކޯން އޮއިލްއާއި ސަންފްލަރވަރ އޮއިލްއަށް ޑިއުޓީ ކުކިންގ އޮއިލްގެ ބާ
ދެއްކުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ވެލުއޭޝަން އެންޑް ޕްރައިސް އެނަލިސިސް ސެކްޝަނުން އަގު 
ނިންމާފައިވަނީ މިބާވަތުގެ މުދާ ރާއްޖެ އިމްޕޯޓްކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނިންމާ އަގުތަކާ 

ށާއި، މީގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚިލާފަށް ކުޑަ އަގެއްގައި ކަމަ
)އަށްޑިހަދެހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ނުވަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ތިންލާރި(  82249.63

އުނިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ވެގެން މިމައްސަލަ 
އުޝަން ސެކްޝަނަށް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލައިންސް ބެލުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ ޕްރޮސެކި

ސެކްޝަންގެ މެމޯއަކުން އެދިފައިވާތީ، މި މަްއސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް 
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ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން 
 ވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތްތަކާމެދު އެއް

 22ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މ.މަޑުއްވަރިން  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލާ، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދި ކޮށްފައިވާ މުލަކަތޮޅު 
މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތުގެ 

ނޑައަޅާ، އެ ގޯތި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ޕޮއިންޓް ،  އުޞޫލު އާންމުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއިއުޞޫލު ކަ
ދިނުމަށް އިތުރު އުޞޫލެއް ހަދާފައިވަނީ މ.މަޑުއްވަރީން ބަންޑާރަ ގޯތި ހޯދުމަށް އެދު މީހުންގެ ތެރެއިން 

ކަން ހުރި މީހުންނަށް ގޯތި ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބަލާ ގޯތިގެދޮރުގެ ގޮތުން އެންމެ ދަތި
ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މުޅި ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް 
ނޑައަޅާފައިވަނީ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދެ އުޞޫލަށް ބިނާކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ގޯތި ލިބުނު  ކަ

ނޑައަޅާފައިވަނީ،  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދެ އުޞޫލަށް ބިނާކޮށް މުޅި ޖުމުލަ ޕޮއިންޓްގެ ފަރާތްތައް ކަ
ފަރާތް ކަމަށާއި، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ގޯތި  22ގޮތުގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ 

ޕޮއިންޓް ، ވަނަގައި ހިމެނޭތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 25ޕޮއިންޓް ލިބި  83ލިބިފައިނުވަނީ މުޅި ޖުމުލަ 
ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ އުޞޫލުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިކޮމިޝަންގެ 
ފަރާތުން ސިޓީއެއް މުލަކަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރައަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 

ޓް ލިބުނު ގޮތް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްކާ ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ޕޮއިން
ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް 

ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިންގާފައިވާ 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

ގޯތި  44 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރމަހު 2011ރުމަށްޓަކައި މ. މަޑުއްވަރީން ގޯތި ދޫކު 
އެ އިދާރާއިން  ދޫކުރުމަށް ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް

ނޑައަޅާފައިވާ  ލިއުމުގައި، ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކުރިން ދީފައިވާ  ކަ
އެހެންކަމުން މިއީ ވަކިބަޔަކަށް ގޯތި  ކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި،ޕޮއިންޓްދިނުމުގެ އުޞޫލުތަ
 .ޚިލާފްކަމެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

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

 ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޏ.ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރެއްކޮށްފައިވަނީ އެ ލޯންޗް މަރާމާތު ކުރުމަށްކަން  ގައި 2012މެއި  24ލޯންޗް 

ލޯންޗް މަރާމާތު ކުރުމަށް  ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި 
ޏ.ފުވައްމުލަކަށް ކުރި ދަތުރުގައި ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން 

ފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވިކަން ބައިވެރިވެ 
އެ ޕާޓީގެ ޖަލްސާއެއްގަވެސް އަދި އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ، އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާއިރު

ވެރި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުންވެސް އެ ޖަލްސާއެއްގަވެސް ބައިވެރިއެއް ނުވާކަމާއި އަދި ދަތުރުގައި ބައި 
ޕާޓީގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވިކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން 

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ އެނގެންނެތަތީއާއި، 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތަޙްޤީޤަށް

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

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީސް އިސްވެ ހުރެގެން، ގދ.އަތޮޅު ލޯންޗަށް  ގދ.އަތޮޅު 
ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ޕެޓްރޯލް އަޅައިގެން، ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި އޮތް 

ގައި ދަތުރެއް  2012މެއި  24ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް 
އި އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ފަރާތްތަކެއްވެސް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެދަތުރުގަ

 .ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

123 

ކުއްލިޔަތުއް ދިރާސާތިލް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ލިއްޔާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ފަރާތް ކުއްއިސްލާމިއްޔާއަށް ފޯޖްކޮށްގެން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅި 

ފަރާތަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އޭނާއަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އިޢުތިރާފްވެ މަޢާފަށް 

ކުއްލިޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއަށް ފޯޖްކޮށްގެން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމާ 
ގުޅިގެން، ކުއްލިއްޔާގައި ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯހެއް ހަދަމުން އައި ފަރާތެއް އެ ކޮލެޖުން 

ވަނިކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި، ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ވަކިކޮށްފައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެދިފިނަމަ އަލުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވިދާނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ 
ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެގޮތުން އެ ފަރާތުން މަޢާފަށް އެދި ކުއްލިއްޔާއަށް ސިޓީ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ

ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސިޔާސީ ބައެއް 
ޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތަށް ނާޖާއި

-)އެންޓި 2008/13ކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑައަޅައިމި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެ މި މައްސަލަ ، ކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

ނުފޫޒުން ކޮލެޖުން ވަކިކުރެވުނު ފަރާތަށް ކުއްލިއްޔާގެ އިމްތިޙާނު ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮޅުފުށީ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، 
ނޑު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދަންޖެހޭ  ބަނދަރާ ދިމާލުން ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ދެ ނެރުފަސްގަ

ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ ހުއްދަތައް ނުހޯދައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން 
ނޑު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މ.ކޮޅުފުށި އޮ ފީހުން އަބަދުވެސް އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކީ ދެ ނެރުފަސްގަ

ވަނަ  2008އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތީން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުންކަމަށްވާތީ އާއި، 
ނޑު އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  ގައި  2008ސެޕްޓެމްބަރ  22 ކުއްޔަށްދީފައިވަނީ، އަހަރު ނެރުފަސްގަ

ނޑު ކުއްޔަށްހިފާނެ ފަ ރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް، އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލި ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އެފަސްގަ
ނޑުން ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއް ލިބޭނެގޮތެއް ހެދުމަށް ކޮޅުފުށީ އެ ފަރާތް ކަމަށްވާތީ އާއި،  އެ ދެ ފަސްގަ

ނޑު ކުއްޔަށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އާއި  މ.ކޮޅުފުށި ރކ ރކ.ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، އެ ދެ ފަސްގަ
ނޑު ކުއްޔަށް  ކޮމެޓީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކާއި އަދި ކޮޅުފުށި އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި، ނެރުފަސްގަ
ދޫކުރެވުނު ފަރާތާ އެއްވެސް އާޢިލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، މި 

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލިބިފައިނުވާތީ ވޭވަރަށް ހެކި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ސާބިތުކުރެ 

ނޑު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ  ކޮޅުފުށީ ބަނދަރާ ދިމާލުން ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ދެ ނެރުފަސްގަ
ގޮތުގެމަތިން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނުހޯދައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

ޅުފުށީ ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، ކޮ
އިންޖީނުގެއަށް ހޯދާފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތެޔޮ ވީ ނުވީއެއް ނޭނގި މަދުވެފައިވާކަމަށާއި، 
އިންޖީނުގެއަށް ހޯދާފައިވާ ތެޔޮ، އިންޖީނުގެ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް 

ރައްޔިތުންނަށް އެކި  އެކި ފަހަރުމަތިން ވިއްކާފައިވާކަމަށާއި، ސުނާމީއާ ގުޅިގެން  ކޮޅުފުށީގެ 
ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބައެއް ތަކެތި އޮފީސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަޙަތުހިމެނޭ 
ފަރާތްތަކަށާއި، ކަންކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް މ. ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު 

 ލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

 ވެ.މައްސަލަ ނިންމީއެ

ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ  2011ބަރު މަހުން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމް  2007 .1
 ނިޔަލަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައިވާ މޯބައިލް ފޯނު 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  2007މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
މޯބައިލް ފޯނު އިލެކްޝަންސް  26ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2011މަހުން ފެށިގެން 

ންއޮތްނަމަވެސް، އޭގެތެރެއިން، ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެ
މޯބައިލް ފޯނެއް ގަތުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން  15

އަހަރު ކުރީގައި  12އެނގެންނެތަތީއާއި، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މީގެ 
ކެއްކަމަށްވާތީއާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަ 

ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ލިބޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ 
މުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މޯބައިލް ފޯނު ގަނެފައިވަނީ އޭރު ޢަމަލުކުރަ 15ލިޔެކިޔުންތަކުން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ 
ފަރާތްތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބޭނެކަމަށް 

  ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ މިހިސާބުން  ނުފެންނާތީ 
 މޯބައިލް ފޯނު  .2

މޮބައިލް  13މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައިވާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު، އެ  2008ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަދި  2007ފޯނެއް 

ވަނަ  2007އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޗެކްކުރުމުގެ ތެރޭގައި 
ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2011އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރމަހުން ފެށިގެން 

ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން )ދެލައްކަ ސާޅީސް އަށް 248,790.00
 މޮބައިލް ފޯނު ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން އަގު އެނގެން ނެތް ފޯނެއް އެ 30

ޖެނުއަރީގައި  2008ޑިސެމްބަރ އަދި  2007ކޮމިޝަނުގެ ސްޓޮކްގައި އޮތް ކަމަށާއި، 
މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  13ގަނެ މޮބައިލް ފޯނު  13އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައިވާ 

ކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މިލްކްކޮށްދިނުން އެއްވެސް ގާނޫނަކުން 
ފޯނެއް މުވައްޒަފުންގެ މިލްކެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ  2އަދި ގަވާއިދަކުން ހުއްދަނުކުރާއިރު، 

ބައިލް ފޯނުގެ އިތުރުން ގަނެފައިވާ ފޯނުތަކުގެ މޮ 13ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައިވާ  ކަމަށާއި، އެ
)ސާޅީސް ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް( ރުފިޔާގެ އަގުހުރި  49,135.00ތެރެއިން 

ފޯނުތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން  ަނަމެވްސ، އެ ، ފޯނު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި 5
 .ޒިންމާކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން "މި އޮފީހުގެ ވެރިންނަށް މޯބައިލް ފޯނު ދިނުމަށް މުވައްޒަފަކާ  13ކޮމިޝަނުގެ 
ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން މޯބައިލް ފޯނާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާއިރު އެ ފޯނާމެދު ޢަމަލުކުރައްވަންވީގޮތް 

މެ އެ ފޯނުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ." މި ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުން އެނގެއެވެ. އަދިހަމައެހެން
އަހަރު ދުވަސްވަންދެން އެ ފޯނަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ  01ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އަހަރު ހަމަވުމަށްފަހު، އެއީ އެ ފޯނާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ މިލްކެއްކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި  01، މިލްކެއްކަމަށާއި
ވެސް ފަރާތަކަށް މިލްކްކޮށްދިނުން އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އެއް

ފަރާތަށް އެ ފޯނުތައް  13އަދި ގަވާއިދަކުން ހުއްދަނުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 
މިލްކުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން، ޤާނޫނާ ގަވާއިދު ހުއްދަނުކުރާ މަންފާއެއް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބފައިވާކަން 

ޤަށް ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، އެ ފޯނުތައް އެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކޮށްދިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީ
ލިޔުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އޭރުގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް 

 މިހާރު ނިޔާފެވައިވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

)ސާޅީސް ނުވަހާސް  49,135.00ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ސް ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައިވާ އިލެކްޝަން  .3
 ފޯނު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 5އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް( ރުފިޔާގެ އަގުހުރި 

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ 
އިލް ފޯނެއް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށާއި، ކޮމިޝަނުން މޮބަ

ގަނެ މުވައްޒަފުންނަށް މޮބައިލް ފޯނު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށާއި، އަދި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް 
ނަށް މިލްކު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ މޮބައިލް މުވައްޒަފަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެ ކަމުން، މިގޮތަށް މުވައްޒަފުން

ފޯނުތަކުގެ ބަދަލު ނެގުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށާއި، އަދި މުވައްޒަފުންނާއި 
ހަވާލުކޮށްފައިވާ މޮބައިލް ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާ ފޯނުތަކުގެ ބަދަލު އެ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން 

 އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔައިރު މުވައްޒަފުނާއި ހޯދައި ދައުލަތުގެ
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ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ނުވާ މޮބައިލް 
، އެ ކޮމިޝަނަށް ލަފާ ފޯނުތަކުގެ ބަދަލު އެ މުވައްޒަފުން އަތުން ހޯދުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

 ދީފައިވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
-)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.

ތ.ވިލުފުށީ ހެލްތް ސެންޓަރގެ ބައުންޑްރީ ވޯލްއާއި،  ބައު ސްކޫލް ހޯލްގައި ހެދި ފިހާރަބަރީގެ 
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ 
 މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން 
.ވީ ކޭބަލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް މީޓީންގގައި ޕްރޮވިޝަން އޮފް އެލް-ޙަވާލާދިން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރީ 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ބައިވެރިވެފައިނުވިނަމަވެސް، އެ ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް 
ބިޑް މީޓީންގގައި ބައިވެރިވެ، ބިޑު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏާއެކު -ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ޕްރީ

 ޔެކިއުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،ކޮންސޯޓިއަމް އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާތީކަން ލި 
އަދި ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރިވައިސް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

އަމް އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާ ކުންފުނިންކަމުގައިވުމުން، މި މައްސަލާގައި ކުންފުންޏާއެކު ކޮންސޯޓި
ޤާނޫނު  ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

ޕްރޮވިޝަން އޮފް އެލް.ވީ ކޭބަލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުން 
ފައިވާ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އެވޯޑްކޮށް
ބިޑް މީޓިންގ ގައި އެ ކުންފުނިން ބައިވެރިވެފައިނުވާ -މިޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕްރީ 

 .ކަމަށާއި، އަދި ޕްރޮޕޯސަލްވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެމް.އާރ.ޑީ.ސީއިން ގއ.ވިލިނގިލީގައި  ،ކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަ 
މަޤާމަކަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލީ  7ޤާއިމްކުރި ސައިޓް އޮފީހުގެ ތަފާތު 

ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް ސިޓީތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 
ލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި، ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަކީ އެކި މަޢު

އެކި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށްވެފައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތައް ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ 
އެ ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކޮށްފައިވާކަން  އިދާރާއިން އެމް.އާރ.ޑީ.ސީއަށް ފޮނުވައި އެމް.އާރ.ޑީ.ސީއިން

މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި އިންޓަރވިއުގައި މާކްސްދީފައިވާ މާކްސް ޝީޓުތަކުން 
އެނގޭތީއާއި، އެމް.އާރ.ޑީ.ސީގެ ކޯޕަރޭޓް މެނުއަލްގެ ދަށުން އެލިޖިބަލް ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް 

އެ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވަނީ އެމް.އާރ.ޑީ.ސީގެ ކޯޕަރޭޓް އެމްޕްލޯޔީ ، ނަމަވެސްތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވި 
މެނުއަލްގައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ އޮފަރ ލެޓަރ ތަކުގައި އެމް.ޑީ 

މި މައްސަލާގައި ، ބެލެވޭތީއާއި ސޮއިކޮށްގެންކަމަށްވާތީ އެއީ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓުގެ އެޕްރޫވަލް އެއްގެ ގޮތުގައި
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ 

ޤާނޫނު  ،އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

އްޒަފުން ހޯދުމަށް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޔުނިޓެއް ގާއިމްކުރުމަށް މުވަ 
އެކުންފުނިން ކުރި އިއުލާން ރަށުތެރޭގައި އާންމުނުކޮށް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބޭނުންވާ 
ސިޔާސީ ޕާޓީ އަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ލައްވާ ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ލިޔެ އެފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ 

ން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި
ތައްޔާރުކުރި ލިސްޓްވެސް ރަށުތެރޭގައި އާންމުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެވަޒީފާ ދިން 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެ ޕާޓީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަރިންކަމަށް ބުނާ 
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މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
ނޑަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ޝަކުވާގައި "ކަސްޓަމްސްގެ އައު އޮނިގަ
އުޞޫލު" އަކީ ގެޒެޓްނުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ އުޞޫލެއްކަމަށާއި، އޭގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠުތައް 

ގައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި ޚިލާފުވާކަމަށް  2012ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު ކަސްޓަމްސް 

ގައި  2013އޯގަސްޓް  01 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވަނީ ކުރިން އާންމު ކޮށްފައިނުވާ އަދި ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތައް 
އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މައްޗައް ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 

ގެޒެޓްވެސް ، ލައި" އާ ފުށޫއަރާ ގޮތަށް މަޤާމުތަކުގެ އެކުލަވާ 2012މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދު 
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ނޑަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއި  2013މެއި  16ބުނެފައިވާއިރު،  ގައި ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރީ އޮނިގަ
ނޑަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށްފައިވާކަން  އައު އޮނިގަ

ނޑަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަންދިނުމުގައި ފާހަ ގަކުރެވެއެވެ. "ކަސްޓަމްސްގެ އައު އޮނިގަ
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު" ގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

އޭޕްރީލް  27އްޔާއަކުން ގަވާއިދުގައި ބުނާ ޝަރުޠުތަކާއި ތަޢާރުޟްވާ ޝަރުޠުތައް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟި
ނޮވެންބަރު  13ގައި ބާޠިލްކޮށްފައިވާއިރު، ސިވިލް ކޯޓުގެ އެ ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަކުން  2014
ގައި ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ބާޠިލްކޮށްފައިވާ  2016

ނޑު ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު ސްޓަމްސްގެ އައު އޮނިގަނޑަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ގޮތުން "ކަ، މައިގަ
ޕްރޮމޯޝަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު" އަކީ ޚާއްސަ ޙާލަތަކަށް އެ ހިނދަށް އެކުލަވާލެވުނު 

ނޑެއް ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު  އަކީ  2012އޮނިގަ
ރޭންކުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ޤަވާޢިދެއްކަމަށާއި،  ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ

ލިޔުން ބިނާވެގެންވަނީ  2އުޞޫލާއި ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލެވުނު ޙާލަތަކީ ތަފާތު ދެ ޙާލަތެއްކަމާއި، އަދި އެ 
ނޑަށް މާއްދާއަކަށްވުމުން "ކަސްޓަމްސްގެ އައު އޮނި 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް ޤާނޫނުގެ  ގަ

ހިޖުރަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު" ތަޢާރުޟްވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނީ 
ނޑާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރީ އޮނިގަ

އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި  ތަޢާރުޟްވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނީ ޤާނޫނު  2012ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 
ލިޔުމުގައިވާ ޝަރުޠުތައް އެކަތި އަނެކައްޗާއި ތަޢާރުޟްވޭތޯ ބަލައި ސިވިލް  2ކަމަށްވާތީ، އިސްވެދެންނެވި 

ނޑަށް  ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން "ކަސްޓަމްސްގެ އައު އޮނިގަ
ވަނަ އަހަރު  2013ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު" ގެ ދަށުން ހިޖުރަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަން 

މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދެވިދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު 

ގައި ބައެއްމުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށްފަހު 2013އޯގަސްޓް  01، ނުކޮށް
ނޑަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އައު އޮނިގަ

ންކޮށްގެން ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލަކީ، ވަކިބަޔަކުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނު
ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާލިބޭގޮތަށް އެކުލަވާލައިގެން ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ވައްކަމެއް 

އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަދެއްގެ ، ކަމަށާއި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 2008/13ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިކޮނިމިކް  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ރިކަވަރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި 
މަސައްކަތްތަކުން ވީއްލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 

މާއި، އެ ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން، އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސަރކިއުލަރއަކުން ނިންމާފައިވާކަ
ވަނަ އަހަރު ސުނާމީ އެރުމާހަމައަށް ކޮޅުފުށީ  2004ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިން ފެށިގެން އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި،  2008ޖަނަވަރީ  10ސްކޫލްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ފަރާތުން 
 ނިކުމެފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީފާއަށް

އެ ފަރާތުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޕްރޮގްރާމްގެ އެ ފަރާތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް 
ފައިވާތީ، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ދީފައިނުވާނެކަން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާ 

 ނިންމީއެވެ.

 ،ވަނަ އަހަރު ސުނާމީ އެރުމާހަމައަށް ކޮޅުފުށީ ސްކޫލްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ފަރާތެއ2004ް 
އެއަށްފަހު މިއަދާ ހަމައަށް އުޅެމުންގެންދަނީ މާލޭ ވިލިނގިލީގައިކަމަށާއި، ސުނާމީއަށްފަހު މިވީ 

ކޮށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ދާދި ފަހުން ސްކޫލަށް ނުކުތުމަށް އަހަރު ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިނު 7
އޭނާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެއީ އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އާއި ސުޕަވައިޒަރ މަޤާމުގެ 
ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮޅުފުށީ ސްކޫލްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ފަރާތަށް މިހާރު ފިނޭންސް 

ޕެކޭޖާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ 
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މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އުންޞުރުތައް ފުރިހަމަވާ 
ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭތީ، މި ކަންތައްތަކަށްވުރެ އިދާރީ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާ 

މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު 
ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، 

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

ދު ތަފާތުކުރުންތައް ބަހައްޓައި ގދ.ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުވައްޒަފުންނާމެ
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކައިގެން، ކޮރަޕްޝަންގެ ޝިކާރައަށް ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި، 
ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިދާރީ ނިންމުންތަކުގައި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިން 

ޓަރ އަށް ނަސޭހަތުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެޑްމިނިސްޓްރޭ
ކަމަށާއި، އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއާ ދެމެދު ފިތުނަ އުފެދޭ ގޮތަށް 
ވާހަކަ ދައްކައި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ އަގުވައްޓާލައި އެއްވެސް ކަހަލަ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ނުގެންދާކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ ނުރުހުމުގައި  އިދާރީ ކަމެއް އެ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ބަޔާން ނަގާ ކަމަށާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ބޭބެ މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް ކޯޓަށް އައުމުން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގަނީ ކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދީފައިވާ ކަމަށާއި، 

 . ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ވަޒީފާގެ ހައްގު 

ގައި ގދ.ތިނަދޫ  2011އޮގަސްޓް  22 ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
، ލީޓަރުގެ ޑީސަލް 2,989އިންޖީނުގެއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ބިފައިވާކަން އެ އިންޖީނުގޭ ޑީސަލްގެ ސްޓޮކް ބާކީ ނޯޓްކުރާ ފޮތުން ފިޔަވާ ގދ.ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއަށް ލި
އޮގަސްޓް  31އިތުރު ލިޔުމަކުން އެނގެންނެތްނަމަވެސް، އެ ކުންފުންޏާ އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒްއާ ދެމެދު 

 ގައި ވެފައިވާ ގދ. އަދި ގއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް  2010
އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން އަނބުރާ 
ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ޑީސަލްއަކީ އެފް.އެސް.އެމް ގދ.ތިނަދޫ ސައިޓުން ޑީސަލް ހުސްވެފައިވާތީ، 

ސަލްއެއްކަން އެނގޭތީ، މި ގދ.ރަތަފަންދޫ އިންޖީނުގެއަށް އެވަގުތު ޑީސަލް ހޯދުމަށްޓަކައި ނަގާފައިވާ ޑީ
މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު 
 ،ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގދ.މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ތިނަދޫ ތެޔޮ ވިއްކާ ޕްރައިވެޓް 
ސެޕްޓެމްބަރމަހު ފަހުކޮޅުގައި ތިނަދޫ  2011ކުންފުންޏަކުން ތެޔޮ ހުސްވެގެން، 
ލީޓަރ ޑީސަލް ހޯދުމަށް ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއަށް  1000އިންޖީނުގެއިން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް 

ރު ދިއުމުން އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި ޑީސަލްއަޅާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ ބައުޒަ
 .ލީޓަރުގެ ތެޔޮ އެޅޭ ބައުޒަރެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 3000އެބައުޒަރަކީ 
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އއ.ތޮއްޑޫ 
ސްކޫލުން މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޫލްތަކަށް 

ރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރާނެ ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ 'ލީޑިންގ ޓީޗަ 2014އޭޕްރީލް  2015

އިޢުލާން  3ވަނަ އަހަރު ކުރި  2015އއ.ތޮއްޑޫ ސްކޫލްގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ މަޤާމަށް 
 ބާޠިލްކޮށް ފައިވަނީ "ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރަމުންދާތީ ކަމަށް 

ލީޑންގ ޓީޗަރުންގެ  4ގައި ކުރި އިޢުލާނުގައިވާ 2016ފެބްރުވަރީ  23ބުނެފައި ވީނަމަވެސް 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގޮތާއި، ލީޑިންގ ޓީޗަރުންނަށް ޓެނުއަރޝިޕް ދޭނެގޮތް" ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއި 
އެއްގޮތަށްކަމާއި، ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލް މުރާޖަޢާކޮށް ނުނިމޭތީ އއ.ތޮއްޑޫ ސްކޫލުން 

 އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ކުރިންވެސް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވާ ގައި ކޮށްފައިވާ 23ފެބްރުއަރީ  2016
އުޞޫލުގެ ދަށުންކަމާއި، އަދި އެ އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެ ސްކޫލްގައި ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން 

ން ދަތިވަމުން ދާތީ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލުގެ ދަށުން އެ ސްކޫލުން އެ މިނިސްޓްރީއާ ފޯނު 
މަޝްވަރާކުރައްވައިގެންކަމަށާއި، އއ.ތޮއްޑޫ ސްކޫލުން ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން ކުރި 
އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި އެ މިނިސްޓްރީ އިން އަންގައިކަމަށް، މިނިސްޓްރީ 

މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ، އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ
 2008/13ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މަޤާމުގެ ތެރެއިން ޕްރިންސިޕަލް ބޭނުން މީހަކަށް މަޤާމް ހަމަޖައްސަން އުޅޭކަމަށްބުނާ 
 މައްސަލަ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން  ،މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
-)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.

 ނ.މަނަދޫގައި ފަހުން އިންތިޚާބުކުރެވުނު ރ.ކ.ކޮމިޓީއިން ފައިސާގެ ހިސާބު 
ރަށުގެ ކުނިކޮށި  މަސް ވެއްޖެކަމަށާއި، އަދި އެކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 12ބަލަހައްޓަމުންނުދާތާ 

އެދެމީހުނަށް  ން މަސައްކަތަށް ނުނިކުތަސްބެލުމަށް ލާފައިވާ ދެމުވައްޒަފު
އެކައުންޓްގައިހުރި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ  މުސާރަދެމުންދާކަމަށާއި، ކުރިން ރައްޔިތުންގެ

ނޑަކަށް ދެލައްކަރުފިޔާ ކަމަށާއި، ނ.މަނަދޫ  ތެރެއިން އެކައުންޓްގައި މިހާރުހުރީ ގާތްގަ
މޯލްޑިވްސްއަށް  މާޢީ މަރުކަޒު ބޭންކް އޮފްޢިމާރާތެއްކަމުގައިވާ މަނަދޫ އިޖުތި ރައްޔިތުންގެ

އެފައިސާ މަނަދޫއޮފީހުގެ  )ހަލައްކަ( ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލުމަށްފަހު  600,000.00
ރައްޔިތުން އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ބެލުމުގެދަށުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވަނީ މަނަދޫ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ށްޓަކައި ބިންވެސް ވަނީ ބެލި ރަޖިސްޓްރީ މިމަރުކަޒު ޢިމާރާތް ކުރުމަ ބޭނުމުގައިކަމަށާއި،
ފަރާތުން މަނަދޫއޮފީހާއި  ކުރުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށާއި، އަދި މިފައިސާ މަނަދޫ ރކ.ކޮމިޓީގެ

މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތްކުރުން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް  ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އެފައިސާ އިޖުތިމާޢީ
 ފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު މިފައިސާވަނީ ނުކުރުމަށް ޝަރުތު ކޮށް  ކަމަކަށް ޚަރަދު

ހުސްވެފައިކަމަށް  ރކ.ކޮމެޓީއަށްވެސް އެނގުމަކާއި ނުލައި އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކޮށް 
 .ބުނާ މައްސަލަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގުޅިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށްކުރި އިންޓަރވިއުގެ މާކްސްއާއެކު، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޢުލާނާ 

ފަރާތްތަކަށް މުކުރިމަގު ސްކޫލުން ދީފައިވާ މާކްސްއަށް ބަލާއިރު، ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި 
ނުމުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ބައެއް މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ސްކޫލުން މާކްސް ދި

ވަނަ އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ކަމާއި، ދެވަނައަށް  1ލިބެނީ އިންޓަރވިއުގެ 
އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބެނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވިއުގައަށް މަޢުލޫމާތު އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާކަމަށް 

އިން އެއް ފަރާތަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި ކޮމިޝަނުން މާކްސް ފަރާތުގެ ތެރެ 2ޝަކުވާގައި ބުނާ 
ފަރާތަށް ކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ،  2ދިނުމުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބެނީ އިސްވެދެންނެވުނު 

ޒީފާ ފަރާތަށްކަމަށްވާތީ، ވަ 02ޝަކުވާގައި ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 
ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު 

 2008/13ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

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

 2މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ލ.ގަމު މުކުރިމަގު ސްކޫލަށް 
ހޮވުމުން  ފަރާތެއް  2ފަރާތާ އިންޓަވިއުކޮށް،  5ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރު 

އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވަނިކޮށް  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވިއުގައަށް އެ 
ލ.ގަމު ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގައިގެން 

 2އިންޓަވިއު ކުރުމުންވެސް ހޮވިފައިވަނީ ކުރިންވެސް ހޮވުނު  ވަނަ ފަހަރު  2މެދުވެރިކޮށް 
ގެންގޮސް އެ  ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް  ފަރާތް 

އައިސްފައިވާ ފަރާތް  ވަނައަށް 4ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް އިންޓަވިއުގެ 
 ބަދަލުކޮށް އެގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ވިއުގައަށް އަޕްލޯޑް ކުރުމަށް  ށްވަނަ އަ 1އިންޓަވިއުގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  މިއީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ދިނުމަށް ، އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި
 .އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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