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ނަންބަރު
1

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެކުންފުނީގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 19 ،ޖޫން  2018ގައި ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް
 18ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭގޮތަށް ޗުއްޓީއެއް އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެ ކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް އެޗް.އާރް މެނޭޖަރ އަށް ފޮނުވާފައިވާ މެމޯގައި 21 ،ޖޫން
ސަލާމް ބުނުމެއްނެތި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 2018 ،އިން ފެށިގެން ،އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ  16މުވައްޒަފަކު އެ ކުންފުނީގެ ބޭނުމަކަށް ކަމަށް ބުނެ ،މަސައްކަތުގެ
އަދި ކުންފުނީގެ އެޗް.އާރް މުވައްޒަފުން މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރީ އެ ޒިންމާއިން ވީއްލައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
މުވައްޒަފުން

އޮފީހަށް

ހާޒިރުނުވާކަމަށް

ބަލައިގެން

އެލަވަންސްތައް

އުނިކޮށްގެންކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވަނީ އެގޮތަށް އެ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިނުކުރުމަށާއި އަދި ސިސްޓަމަށް ގެންނަންޖެހޭ

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި ސެޕްޓެންބަރު މަހާ ދެމެދު  12މުވައްޒަފަކު ރިލީޒްގައި ތިބިއިރު ،މި މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް
ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކަށްވެސް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދީފައިވެއެވެ.

ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންވިޔަސް ފުލް މުސާރަ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ރިލީޒްއަކީ ،ރިލީޒްދިނުމުގައި
އައިޓީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އެޗް.އާރް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިކަމަށާއި ،އަދި ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ރިލީޒްއެއްކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އެ ދުވަސްވަރު
އެގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޢަމަލުނުކުރުމުން އޭނާއަށް އެއްބާރުލުންދޭ މުވައްޒަފުން ރިލީޒްދީފައިވާ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވި ނަމަވެސް ،އެފަރާތްތަކުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވިކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ،ހިތަދޫ ޕޯޓް
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ނަންބަރު
ލައްވައި

މުސާރަޝީޓްތަކަށް

ބަދަލުގެނެސް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބޭންކަށް

ފޮނުވުމަށް ލިމިޓެޑްގެ އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ،ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު
ރަޝީދު ،އެ ކުންފުނީގެ އައި.ޓީ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވާކަން ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ،ހިތަދޫ ޕޯޓް
ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދުވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ރިލީޒްދީފައިވަނީ ،ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ވެލްކަމް  /ސ.ހިތަދޫ) އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށާއި ،ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއި ،އޭނާގެ
އެ ޢަމަލަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނުނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ
ކުށެއްކަމަށްވާތީ ،ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ވެލްކަމް /
ސ.ހިތަދޫ) އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމާއި ،ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ
ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ގެންނަ ގޭސް ޝިޕްމަންޓްތަކުން .1
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ

އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރިޝްވަތު ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ ޑިރެކްޓަރ އެ މަޤާމަށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު އައްޔަންކުރުމަށްފަހުވެސް ،މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ބޭނުންވާ އެލް.ޕީ.ޖީ
މައްސަލަ.

ގަންނަމުންދިޔައީ އޭގެ ކުރިންވެސް މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ބޭނުންވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ސަޕްލައިކޮށްދެމުންދިޔަ ،ކުންފުނިން ކަމަށްވާއިރު،
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ފަހުން މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު ގަނެފައިވާ
އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓާއި ،މާރިޗު މަހު ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓާއި ،އެޕްރީލް މަހު ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓާއި،
މޭމަހު ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓާއި ،ޖޫން މަހު ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓް ގަނެފައިވަނީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އަގު
ހޯދައިގެން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ބޭނުންވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ގަތުމުގައި ޑައިރެކްޓް ޕާރޗޭސްގެ އުޞޫލުން
އެލް.ޕީ.ޖީ ގަނެވިދާނެކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ،މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވުމުގެ ކުރިންވެސް މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ބޭނުންވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޑައިރެކްޓް ޕަރޗޭސްގެ އުޞޫލުން ސިންގަލް ސޯސް
ޕޮރޮކިޔުމަންޓް އުޞޫލުން ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
 2019ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ ޕްރިމިއަމްއަށް ބަލާއިރު ،އެންމެ ފަރާތެއްގެ އަގު
ހޯދައިގެން ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ ޕްރިމިއަމް ،ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އަގު ހޯދައިގެން ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ
ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ ޕްރިމިއަމްއަށްވުރެ ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އަގު ހޯދައިގެން 2019
ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް އެލް.ޕީ.ޖީ ގަންނަން ފަށާފައިވަނީ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
އަދާކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު ކަމާއި ،އެގޮތުން  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓާއި،
ސެޕްޓެންބަރު މަހު ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓަކީ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،އެ މަޤާމުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ
ކުރިން ،ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އަގު ހޯދައިގެން ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކެއް ކަމާއި،
މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ އެލް.ޕީ.ޖީ މިކްސްޗަރއަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތްތަކުން ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާއިރު ،މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް  2019ވަނަ އަހަރު ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ އެލް.ޕީ.ޖީ
މިކްސްޗަރއަށް ބަލާއިރު ،ބައެއް ޕާރޗޭސް އޯޑަރތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ މިކްސްޗަރއާއި ސްޕޮޓް އެގްރީމަންޓްތަކުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ މިކްސްޗަރ ދިމާނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެލް.ޕީ.ޖީގެ މިކްސްޗަރ ބެލުމުގައި މޯލްޑިވް ގޭސްއިން
އެދުވަސްވަރު ބަރޯސާވަނީ ސަޕްލަޔަރ ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮލިޓީ ސަރޓިފިކޭޓްއަށް ކަމަށްވެފައި ،މޯލްޑިވް
ގޭސްއަށް ގަންނަ އެލް.ޕީ.ޖީގެ މިކްސްޗަރ ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް (ލެބޯޓްރީއެއް) އެކުންފުނީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް އެ
ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި ،އެލް.ޕީ.ޖީގައި ހިމެނޭ މާއްދާތައް ކަމަށްވާ ޕްރޮޕޭން އަދި ބިޔުޓޭންގެ އަގު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި
ބަދަލުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ މިކްސްޗަރއަށް ބަލާއިރު ،ޕްރޮޕޭން
އަދި ބިޔުޓޭންގެ ރޭޝިއޯ ބަދަލުވެފައި ހުންނަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެ މާއްދާތަކުގައި އަގު ބަދަލުވާގޮތަށް (މިސާލު :ދުނިޔޭގެ
ބާޒާރުގައި ޕްރޮޕޭން އަގު ބޮޑުވުމުން އެ ބޮޑުވާ މަހު ސަޕްލައިކުރާ އެލް.ޕީ.ޖީގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޕޭންގެ އަދަދު ކުޑަކޮށްފައިވާކަން)

3

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާގޮތަށް އެ ރޭޝިއޯ ބަދަލުކޮށްގެން އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކުން
ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި،
މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން އޯޑަރކުރާ އަދަދަށް އެލް.ޕީ.ޖީ ނުލިބޭކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާއިރު ،މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގަނެފައިވާ ބައެއް އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން އޯޑަރކުރި އަދަދަށްވުރެ
މަދުން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،މަދުވާ އަދަދަށް ޑެބިޓް
އދަދަށްވާ ފައިސާ ދެން ކުރިއަށް އޮންނަ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓުގެ އަގުން ކަނޑާފައިވާކަން
ނޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ،އެ ަ
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގަންނަ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ އަގު ބިނާވަނީ ސައުދީ ކުންފުންޏެއްގެ އަގަށްކަމާއި ،ނަމަވެސް ،ސައުދީ
ކުންފުނީގެ އަގަށް ބަދަލު ނާންނަ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގަންނަ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލު
އައިސްފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތަށް އަގު ބޮޑުވެފައިވަނީ މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގަންނަ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކުން މޯލްޑިވް ގޭސްގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރިޝްވަތު ނަގަމުންދާތީކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާއިރު ،މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގަންނަ އެލް.ޕީ.ޖީ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ
އަގު ބިނާވަނީ ސައުދީ ކުންފުނީގެ އަގުގެ އިތުރުން ސަޕްލަޔަރގެ ޕްރިމިއަމްއަށް ކަމާއި ،ޕްރިމިއަމްގައި ފްރައިޓް ޗާޖުވެސް ހިމެނޭއިރު،
ފްރައިޓް ޗާޖަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެންވެސް އެލް.ޕީ.ޖީގެ އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
މައުލޫމާތުންނާއި ،ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި 2019 ،ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގަނެފައިވާ އެލް.ޕީ.ޖީ
ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އަގު ކުޑަކުރުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ސަޕްލަޔަރާ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،އެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު (މަޤާމުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ
ހަމައަށް) ،އެފަރާތުން އެ މަޤާމަށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު އައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިންވެސް މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ބޭނުންވާ
އެލް.ޕީ.ޖީ ސަޕްލައިކޮށްދެމުންދިޔަ ކުންފުނިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ހަދާފައިވާ އިންވަރޑް ރެމިޓެންސް ތަކަށްބަލާއިރު،

4

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މިދެންނެވި ،އެލް.ޕީ.ޖީ ސަޕްލައިކޮށްދެމުންދިޔަ ކުންފުނިން މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާއެއް ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި،
މި މައްސަ ލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމަށްވާ ޕްރައިވެޓް  02ކުންފުންނަކާ
ދެމެދު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި އެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ޝައްކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،އެ ފައިސާއަކީ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ،އެ މަޤާމަށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު
އައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިންވެސް މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ބޭނުންވާ އެލް.ޕީ.ޖީ ސަޕްލައިކޮށްދެމުންދިޔަ ކުންފުނިން މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރއަށް ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާކަމެއް ނުވަތަ އެއީ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ ގުޅުންހުރި ފައިސާކަން ތަޙުޤީޤަށް
ހޯދިފައިނުވާތީ،
މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) (2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 12
ވަނަ މާއްދާއާއި  13ވަނަ މާއްދާ އަދި ގާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުން ޢުޤޫބާތު) ގެ  510ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) އާއި

 513ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި

ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
.2

މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް  2019ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއިން ގެންނަ ގޭސް ޝިޕްމަންޓްތަކުން މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ

ޑިރެކްޓަރާއި ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރިޝްވަތު ނަގަމުންދާކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާއިރު 2019 ،ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވް
ގޭސްއަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޗައިނާގެ ސަޕްލަޔަރެއްގެ އަތުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޭހެއް ގަނެފައިނުވާނެކަމަށް މޯލްޑިވް
ގޭސްއިން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި ،ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ
ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝައްކުކުރެވޭފަދަ މުޢާމަލާތެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު

5

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ކ.ވިލިމާލޭގައި

3

ހުންނަ

ކޯސްޓްގާޑްގެ

އިމާރާތުގައި،

2017

ވަނަ

މި މައްސަލާގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި  18ޖުލައި 2017

އަހަރުންފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޗީފް އޮފް އިން  11ޑިސެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށް ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރޓޑ) އަޙްމަދު
ޕ
ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރޓޑ) އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައް ަ

ޝިޔާމުގެ ބައްޕަ ދިރިއުޅެފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މަރުކަޒެއްކަމަށްވާ އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި މީހުން

ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބޭތިއް ބުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ޚާއްސަ އުޞޫލެއް ނެތްނަމަވެސް ،އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ޢިމާރާތުގައި ހުރި ތަންތަނަކީ ސިފައިންގެ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭ ތަންތަން ކަމަށްވާތީ ،އެމް.އާރު.ސީ.ސީއަށް ހިނގާ އުޞޫލު އެތަނުގެ ވީ.އައި.ޕީ
ގެއަށްވެސް ހިނގާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެމް.އާރު.ސީ.ސީގައި އާންމުންނަށް ދިރިނޫޅެވޭ އުޞޫލުން ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި
އާންމުންނަށް ދިރިނޫޅެވޭނެކަން އެނގެއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ވީ.އައި.ޕީ ގެއަކީ ސިފައިންގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށާއި ،ސިފައިންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަންނަ ޚާއްސަ ފަރާތްތައް ވަގުތީ
ގޮތުން މަޑުކޮށްގެން ތިބުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށްވާއިރު ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކުރާ ތަނެއްގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ
ފަރާތްތަކުން ،މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް އެތަނެއްގެ ވަޞީލަތްތައް އެ ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެކޭ
ދުވަސްވީ ސަގާފަތެއް ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ތެރޭގައި އޮތުމަކީ އެ ޢަމަލު ހުއްދަކުރާނެ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަން ހުއްދަވާނެ ކަމެއް
ނޫނެވެ .އެގޮތުން ،އެ ޢަމަލަކީ ދަޢުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމު ބޭނުންކޮށްގެން ދަޢުލަތުން ޚަރަދުކުރާ ތަނެއްގެ މަންފާ
އެ މަންފާއެއް ލިބެންނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިއްބައިދޭ ޢަމަލެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަދި އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް
(ރޓޑ) އަޙްމަދު ޝިޔާމުގެ ބައްޕަ ،ދިރިއުޅެފައިވާތީއާއި ،އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ ބެލެހެއްޓުމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގައި ކުރިން
މަސައްކަތްކުރި ފަރާތެއް އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި ދިރިއުޅެފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،އަޙްމަދު
ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި ހުރެފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަންގައިގެންކަމާއި ،ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ
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ލިޔުންތަކުން އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްގައި ދިރިއުޅުން ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނެއް ،ޤަވާއިދެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް
ނެތުމުން އޭނާ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭނެ ހައިޞިއްޔަތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އޭގެއިތުރުން ،ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ސިފައިންގެ ވާޖިބާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އާންމު ފަރުދުންނަށް
ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ފިޔަވައި ،ސިފައިންގެ ވެރިއެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އާންމު ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުމަށް
ސިފައިންގެ އޮފިސަރެއް ހަމަނުޖެއްސޭނެކަން އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް ،އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ އެންގުމުގެ މަތިން ،ސިފައިންގެ އޮފިސަރެއް
އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ ބެލެހެއްޓިކަން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގިފައިވާތީއާއި،
އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕައަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް އޮތުމުން ،އޭނާއަށް ލިބެން ނުޖެހޭ
މަންފާތަކެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މޭޖަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުރި
އަޙްމަދު ޝިޔާމް އެމް.އާރު.ސީ.ސީގެ ވީ.އައި.ޕީ ގޭގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް ބަހައްޓައި ،އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ
ބައްޕަ

ބެލެހެއްޓުމަށް ސިފައިންގެ މުވައްޒަފެއް އެމް.އާރު.ސީ.ސީގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ މަޤާމްގެ ނުފޫޒު

ބޭނުންކޮށްގެން ،އެނގިހުރެ ސިފައިންގޭގެ ޤާނޫނާ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕައަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް
ހޯދައިދިނުމަށްކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ،އަޙްމަދު
ޝިޔާމް މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ދަށުން ،މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/9
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ،ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ،އޭގެ
ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީއެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އުތުރުފަރާތު ބޭރުގައި ޑިޖިޓަލް ބޯޑެއް މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުން ،މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ޑިޖިޓަލް

4

ހަރުކުރުމަށް ( 159,000.00އެއްލައްކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދު ބޯޑެއް ހަރުކުރުމަށް އެ މަސައްކަތައް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ( 8.15ހ) ގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި،
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ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ނުހޯދައި ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގު ( 25,000.00ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ،އެ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ހޯދަންވާނީ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،އަދި މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމަށް ޙަރަކާތްތައް
ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ،ޚިދުމަތުގެ އަގު ( 100,000.00އެއް ސަތޭކަ ހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިނުވާނަމަ،
އިޢުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  03ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ނަންބަރު  10( 13-B1/10/2015/48މާރިޗު  ) 2015ސިޓީން ދީފައިވާ ހުއްދައާ ވެސް ޚިލާފަށް ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހުގެ ނަންބަރު  M20( 0014/2015/375ފޯމް( އޮޑިޓް ފައިންޑިންގސް ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބޭރު ފާރުގައި ޑިޖިޓަލް ބޯޑު ހަރުކުރުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  08( 13-B1/10/2015/46މާރިޗު  )2015ސިޓީގައި( 1,000,000.00 ،އެއް
މިލިއަން) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާ ކަންކަމުގައި މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީން ނިންމައި ގޮތެއްގެ މަތީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނިކޮށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުގެ ބޭރު ފާރުގައި ޑިޖިޓަލް ބޯޑު ހަރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ( 159,000.00އެއްލައްކަ
ފަންސާސްނުވަހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް" ،މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ"އިން ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީން
ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމުގައިވާތީ ،މި މައްސަލާގައި ޑިޖިޓަލް ބޯޑު ހަރުކުރުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

5

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުން ،މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިސްމަޤާމެއްގައިހުރެ ،ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު ( 2011ގަވާއިދު ނަންބަރު  )2011/R-18ގެ  12ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

ޤަވާޢިދާޚިލާފަށް ،މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ،އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މައުޛޫނުކަން ކޮށްދީގެން މާލީ
މަންފާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާއިރު ،އެކަމަކީ އިދާރީ ގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބަލަންޖެހޭ
މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި މައްސަލައިގައި ބުނާ ޝަކުވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށްވެސް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ޢަމަލުތައް ހިންގައި މާލީ އެތައް މަންފާއެއް ހާޞިލްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ

ހުށަހަޅާފައިވުމުން ،އެ މައްސަލަ އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން  27ފެބުރުވަރީ  2020ގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ،ޝަރުއީ

މައްސަލަ.

މައުޛޫނުކަމުގެ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން މާލީ މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ރަސްމީ ގަޑީގައާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އެ

ނަންބަރު

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  2011ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރާއި 12
ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ޑެޕިޔުޓީ
ޑިރެކްޓަރ އަޤުދު ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކަށް ލިބޭ އެލަވަންސް ފައިސާ ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ އެކައުންޓް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެނި
ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދާއިމީ ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަން ކުރުމަށް ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ އާއި ފެމިލީ ކޯޓާ ދެމެދު ވެފައިވާ  02އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން އަޤުދުކޮށްދޭ ކައިވެނީގެ އުޖޫރަ ޖަމާކޮށްދިނުމަށް ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީތަކުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރަކީ އެފަރާތުގެ އެކައުންޓްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މައުޛޫނުކަން ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް
ޖަމާކޮށްދެނީ އެފަރާތްތަކުން ލިޔުމުން އެދޭ އެކައުންޓްތަކަށް ކަމަށާއި ،ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ އެކައުންޓް ފިޔަވާ އިތުރު ފަރާތެއްގެ
އެކައުންޓަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި ،ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަން ކޮށްދިނުމުން އުޖޫރައިގެ ފައިސާ އެހެން މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް
ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަން މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ހުރިހާ ކަންކަމަށް ބެލުމުންވެސް އެނގެން ނެތްކަމަށް
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރއާ ގުޅޭގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި މައްސަލަ ބެލުމަށް ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ
ގަވާއިދު 2011ގެ  228ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލި ޚާއްޞަ ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން
މި މައްސަލާގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ،އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  13/2008ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ކ.ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޕާޗޭސް އޯޑަރ ފޯމު ތައްޔާރުނުކޮށް ތަކެތި މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުން ،މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކ.ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2017ވަނަ

6

ގަނެފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އަހަރުގެ މާލީ އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  8ވަނަ ނަންބަރުގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  10.24ވަނަ

9

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

(ނަންބަރު ،FIN-2019-60(D) :ތާރީޚު 08 :އޯގަސްޓް  )2019ގައި

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ އަސްލާއި  3ކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށް

ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ.

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރު ނުވަތަ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް އޯޑަރުފޯމުގެ އަސްލު ،ތަކެތި ވިއްކާފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެކަމަށާއި އެ

ނަންބަރު

ގަވާއިދުގެ  10.52ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ހޯދުމަށް
އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ ،އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މި މާއްދާގެ (ކ)
އަދި (އ) ގައިވާ ގޮތަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި  2ފަރާތުން ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކ.ގާފަރު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަ ތުމުގައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަނުކޮށް ބައެއްތަކެތި ހޯދާފައިވާކަމަށާއި

އަދި ޚިދުމަތް

ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ލިޔުމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިނުކޮށް ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު ގާފަރު ކައުންސިލުން މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމު ތައްޔާރުނުކޮށް
ނުވަތަ ލިޔުމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިނުކޮށް ( 655.00،17ސަތާރަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއް) ރުފިޔާގެ ތަކެއްޗާއި
ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާކަމަށެވެ.
އިސްވެ ދެންނެވުނު އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހަވާލާދެވިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމާއި،
މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ މައްސަލަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު (ނަންބަރު R-20) /2017ގެ  17ވަނަ ބާބު (ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ގެންގުޅުމާއި،
ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވާ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން) ގެ  17.01ވަނަ
މާއްދާގައި ދައު ލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ގެންގުޅުމާއި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) ގައިވާފަދަ ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އެ މައްސަލައެއްބަލައި
ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެ ކަމަ ށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ
ނެގުމާއި ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުމާއި ނުވަތަ ޖަމާ ކުރުމާއި ނުވަތަ ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުމުގައި އިހުމާލުވުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުމަކީ
އެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން "ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއް" ކަމަށެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އަދި އެ ގަވާއިދުގެ  17.02ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް
ބަލާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  17.03ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އުފައްދާ "މާލިއްޔަތުގެ
މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީ" އިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  17.01ވަނަ މާއްދާއާއި 17.02 ،ވަނަ މާއްދާއާއި  17.03ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު މި
މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކަމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް ލިބިގެންވަނީ
އެ ޤަވާއިދުގެ  17.03ވަނަ މާއްދާގެ އުފައްދާ މާލިއްޔަތުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި
މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތެއް ނުވާތީއާއި ،މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ ޚިލާފު
ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ  513އަދި  510ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްކޮށްފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް
ހެއްކެއް ނެތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ދަށުން
މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ތ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު އެ އިދާރާގެ160,000/-

މި މައްސަލައަކީ ތ.އޮމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި ހުރި ފަރާތުން އެ އިދާރާގެ 160,000.00

މައްސަލަ

(އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ރުފިޔާ) އަށް އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލަ އެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން

(އެއްލައްކަ

ފަސްދޮޅަސްހާސް)

ރުފިޔާއަށް

އިހުމާލުވެފައިވާ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ސިއްރުކުރުމަށް ސިއްރުކު ރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާއިރު ،މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ތ.އޮމަދޫ
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަކީ އެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ މީހެއްކަން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް،
ތ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާތަކަކަށް އެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އިހުމާލުވުމުން އެކަން ސިއްރުކުރުމަށް
ތ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް އޭނާއަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ އިހުމާލުވި ފައިސާ ތ.އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ދައްކާފައިވާކަމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާއާ މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން އެނގޭތީ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އައު

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ

ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ނުއަގުގައި ޓީ.އެމް.އޭއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމަށް ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވިޔަސް ،ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ ރައްޔިތުންގެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ތަޙްޤީޤުކުރި މައްސަލައިގައި

މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނޫންކަމާއި އެފަރާތަކީ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރެއްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޝްވަތު ނަގައި ،ކޮމެޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި ،ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރަކަށްވާއިރު އެ ކޮމެޓީގެ އެހެން
އެ މައްސަލަ ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މެމްބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެކަނި ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް
ހުއްޓުވިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ސީޕްލޭން
ޓަރމިނަލް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާގުޅޭގޮތުން ،ނިންމާފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްއޭސީއެލްއަށް އެންގުމަށްކަމަށްވާތީ އާއި،
ކޮމެޓީއިން ރިޕޯޓް ފާސްކުރި ބައްދަލުވުމުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބައިވެރިވެ ،އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ މެންބަރު ވަކިކޮޅަކަށް
ވޯޓް ދިންނަމަވެސް ،އަދި ނުދިންނަމަވެސް ވޯޓް ދިން ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އަޤުލަބިއްޔަތުން ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް މާލިއްޔަތު
ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ ،ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ވޯޓުން އެކަނި އެ ވޯޓަށް ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ
އަދި މަ އްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ އާއި ،މި މައްސަލައިގައި ހެކި  /މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ އިތުރުގޮތެއް
ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް ވަކި މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުން ،މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ސޭލްސް އެންޑް
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ބަޔަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާ މައްސަލަ.

ބިލިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަށް  2019ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވާކަމާއި ،އެ ދެމީހުންނަށް
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދީފައިއެވަނީ ،އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ ޗެޕްޓަރގެ  06ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކުރާ އުސޫލުން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންކަމަށާއި ،އެގޮތުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އެ
އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާއަށް ވަޒަންކުރަނީ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރާ
މުވައްޒަފުގެ އެފިޝިއަންސީއާ ޕަރފޯމަންސް އެމް.ޑީގެ ހައިސިއްޔަތުން އަމިއްލައަށް ބަލައި އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާ
ތަޖްރިބާއަށް ބަލައިގެންކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މި ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި،
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ފާއިތުވީ  04އަހަރުގެ ތެރޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ހަދާފައިވަނީ ހަމައެކަނި  2016ވަނަ އަހަރު އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް
ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ފެންވަރު ބަލާފޯމު އެކަނިކަމަށްވާތީއާއި،
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ ޗެޕްޓަރގެ  06ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ
އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ކުންފުނީގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާއަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކުންފުނިން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް އިސްތިސްނާކޮށް ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ލިބިގެންވާތީ،
އިސްވެދެންނެވުނު ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ދެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން
ދިނުމުގައި ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި
ޤަރީނާ ނެތުމުން މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
އސަލަ
(ހ) ގެ ( ) 1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މަ ް
ނިންމީއެވެ.
10

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް މެނޭޖަރ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުންފުނީގެ މުދަލާއި

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ދުވަހު ހިތަދޫ ޕޯޓް

މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ވެހިކަލް ދޮންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް މެނޭޖަރގެ ކާރުގައި އެ ކުންފުނީގެ ވޯކްޝޮޕުން ކާރަށް ވައި ޖެހުމަށް ދިޔަ ކުންފުނީގެ ފޯރމަން އެ ކާރަށް ވައިޖެހުމުގެ
އިތު ރުން ފޮތިގަނޑަކުން ކާރު ފޮހުނުކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި ޗީފް މެނޭޖަރގެ ކާރު ދޮވެފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ
ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު ،އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ޗީފް މެނޭޖަރގެ އަމިއްލަ ކާރު އެ ކުންފުނީގެ ވޯކްޝޮޕުން
ދޮވެފައިވާކަ ން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގެން ނެތަތީ އާއި ،އަދި މި މައްސަލަ ހިނގާފައިވާކަމަށް
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ބެލެވޭ ދުވަސްވަރު ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގައި ހުރި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ގެ ރިކޯޑިންގ މިހާރު އެ ކުންފުނީގައި ނެތްކަމަށް އެ ކުންފުނިން
މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  25( HPL-G/2020/15ނޮވެންބަރު  )2020ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއޮތަތީ ،މި މައްސަލައިގައި
ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް މެނޭޖަރ ،އެފަރާތުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ކާރު އެ ކުންފުނީގެ މުދަލާއި
މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ދޮވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ އެއްވެސް ޝަފަޙީ އަދި ކިޠާބީ ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
11

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ހއ.އިހަވަންދޫ ފެން ޕްލާންޓް ހަލާކުވެގެން މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ހއ.އިހަވަންދޫ ބްރާންޗުގައި
އިތުރު ޕްލާންޓެއް ގަނެފައިވަނީ އިޢުލާނުކުރުމެއްނެތި ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ

ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ފެން ޕްލާންޓު ހަލާކުވެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނައް ދެމުންދިޔަ ފެނުގެ ޙިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ ފަދަ ޙާލަތަކަށް

ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ބެލޭވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ދިޔަކަން އެ ބްރާންޗްގެ ނަންބަރު  FNK/F/FM/2019/185ފެކްސް މެސެޖުން އެނގޭކަމާއި ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަލުން އެ
ޙިދުމަތް

ދިނުމަށްޓަކާ

އެމަޖެންސީކޮށް

ފެން

ޕްލާންޓެއް

ހޯދުމަށް

ފެނަކަ

ކޯޕަރޭޝަން

ލިމިޓެޑުގެ

ނަންބަރު

 22( FNK/WSSD/EPR/2019/02އޮގަސްޓު  )2019އެމަޖެންސީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިކުއެސްޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،އެ
އެމަޖެންސީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިކުއެސްޓާ ގުޅިގެން ފެން ޕްލާންޓު ގަތުމަށް ހަތަރު ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާކަމާއި ،އެމަޖެންސީގެ
ޙާލަތުގައި އެއް ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންވެސް އެ މުދަލެއް ހޯދުމަށް އެ ދުވަސްވަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގައި
ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރުސަތު ދޭކަމާއި ،ފެން ޕްލާންޓު ގަނެފައިވަނީ
ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވި އަދި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފެން
ޕްލާ ންޓް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ފޯރުކޮށްދޭން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ކަމާއި ،އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑަށް ފެން ޕްލާންޓު ޑެލިވަރކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،ފެން ޕްލާންޓް ގަތުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފެނަކަ
ކޯޕަރެ ޝަން ލިމިޓެޑުގައި އެ ދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރެމުންދިޔަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތައްކަމުން،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން،

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކާއި ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް

ނަންބަރު
12

 29ރަށަކަށް އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ ތަކެތި މާލެއިން ގެންގޮސް ސައިޓް ތައްޔާރުކޮށް ބަލާއިރު ،ނަންބަރު  22( (IUL)141-P/141/2020/200ސެޕްޓެންބަރު  )2020އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ފުރަތަމަ
އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އޮތް ތާރީޚް ކަމުގައިވާ  07އޮކްޓޫބަރު  2020ގައި މިނިސްޓްރީގެ މެއިލްއަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާނަމަވެސް،
ކޮށްފައިވާއިވާ ނަންބަރު:

 (IUL)141-P/141/2020/200އެއީ އިދާރީ ކުށެއް ރަނގަޅުކޮށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްއެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އެ މެއިލްގައި 28 ،ސެޕްޓެންބަރު 2020ގައި

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތަށް ،ބިޑް ހުށަހަޅަން ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި

ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނަސްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،އަދި އެ މެއިލްއަކީ

ވަނިކޮށް ބަދަލު ގެނެސް އެކަށޭނަ މުއްދަތެއް ނެތި ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހުމުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްއަކަށް ވާތީއާއި ،މި މަސައްކަތަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ދިން ފަރާތާ

އެކަން ހިނގާފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެކަން

މަސައްކަތް ހަވާލުނުކޮށް ،ދެވަނައަށް މާކްސް ލިބުނު ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތުން ބިޑާއެކީ

ބަލައިދިނުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ،އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯމާއި އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުންކަން އެނގެން
އޮންނަކަމާއި ،މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ
އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ހޯދައިދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން
ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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 26ޖުލައި  2019އިން  01އޯގަސްޓް  2019އަށް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 02 ،ޖުލައި 2019ގެ ނިޔަލަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް
ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދުގައާއި ހުޅުމާލޭގައި ނައިޓްމާކެޓް ބޭއްވުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކުންފުނި ހިމެނޭގޮތަށް  05ފަރާތަކުން މާލޭ ސިޓީ (މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭ)ގައި ނައިޓްމާރކެޓް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާކަމާއި،
އެ ފަރާތްތަކުން ނައިޓްމާރކެޓް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މާލޭ ސިޓީގައި ނައިޓްމާރކެޓް
ބޭއްވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅައި ،އެކަން އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 29( (IUL)425-CB/1/2019/58
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ކައުންސިލުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަދީފައިވާކަމަށް ޖުލައި  )2019އިޢުލާނުން ޢާއްމުކުރުމުގެ ކުރީގައިކަމާއި 01 ،ސެޕްޓެމްބަރ 2019ގެ ކުރިން ނައިޓްމާރކެޓް ބާއްވަން
ބުނާ މައްސަލަ.

އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް "ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާރު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު"އަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް އުޞޫލުގެ ދަށުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
ނަންބަރު  02( 101-BR/425/2019/11ޖުލައި  )2019ސިޓީއިން އިޢުތިރާޟް ނުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި 02 ،ޖުލައި
2019ގެ ނިޔަލަށް ނައިޓްމާރކެޓް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހެޅި ( 05ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި ހިމެނޭގޮތަށް)
ކުންފުންޏަށްވެސް ނައިޓްމާރކެޓް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ދީފައިވާކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،އެއީ ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ކަންކަމުގައި އެ އިދާރާގެ މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޙިޔާނާތުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް
އޮތޯރިޓީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށް ،އެކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާތީއާއި ،އޮޑިޓް
ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އިސްލާޙު ކުރަން އަންގާ ކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ
ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި ،މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މުދަލާއި ހިދުމަތް ހޯދާފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުރި ކަންތައްތަކެއްކަމާއި ،އެއާ ގުޅިގެން ބ.ކަމަދޫ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަން ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރުގެ ހެކިނެތަތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ 2019 ،ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓާނެ -މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ލ.ހިތަދޫ
ފަރާތެއް ހޯދާފައިވަނީ ،ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ 2019 ،ވަނަ އަހަރު ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް

ހޯދާފައިވަނީ ،ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސް 2019 ،ވަނަ އަހަރު ،ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުން ކޮންޓްރެކްޓް
އުޞޫލުން ހޯދުމަށް ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  (IUL)404-ESMS/404/2019/2އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކުން ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންގައި އެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިނުވާތީ،
އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންއޮތްއިރު ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުށަހެޅުމެއް ޞައްޙަވެގެންދާނީ އެ
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުންކަމުގައި ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވޭތީ އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުން
ވަޒީފާއަށްއެދިހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް
ބެލެވެން ނެތަތީއާއި،
ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނުގައި އަސާސީ ތަޢުލީމީ ފެންވަރުހުރުން އެއީ ޝަރުތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ
ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ އިޢުލާނުގައި ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ
ފަރާތްތަކުގެ

އެޕްލިކޭޝަންތައް

ބާޠިލްކުރެވޭނޭކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި ،އިޢުލާނުގައި

ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލާ

ފަރާތުގެ

ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަސާސީ ފެންވަރުކަމަށްވާއިރު ،އެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އެ އިދާރާއިން ބަލާފައިވަނީ
ހަމައެކަނި އިންޓަވިއުގައި ދީފައިވާ ޕޮއިންޓަށް އެކަނިކަމާއި ،އިޢުލާނުގައި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް ހުށަހެޅުމަށް ޖަހާފައިވަނީ އަސާސީ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށްކަމަށް ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި،
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  3މެމްބަރުން
ހިމެނޭގޮތަށް އިންޓަވިއު ޕެނަލެއް އެކުލަވާލައިގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް އެނގެންއޮތްއިރު ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މެމްބަރަކު
އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިންޓަރވިއުގައި ޕޮއިންޓް ދިންއިރު ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަށްކުރާއިރު ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނެތަތީއާއި،
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ކައުންސިލްގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމަށްވާ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް ވޮޗަރުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ
ވަކި ޢުޞޫލެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެތްއިރު ،ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން
ބެލެހެއްޓުމަށް ދެ ވޮޗަރުން ހޮވާފައިވަނީ އާންމު އުޞޫލުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން
ތަޙުޤީޤަށް އެނގެންއޮތަތީއާއި،
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތެއްގެ ވަގުތީ ވޮޗަރުގެ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވަނީ އިންޓަރވިއުއިން އެންމެ މަތިން
ޕޮއިންޓް ލިބިގެންކަން އިންޓަރވިއުގައި ޕެނަލިސްޓުން ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ފުރާފައިވާ ފޯމްތަކުންނާއި ،ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓުން އަދި އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ބޭއްވި ނަންބަރު  29( 02/2019ޖެނުއަރީ  )2019ބައްދަލުވުމުގެ
ޔަޢުމިއްޔާއިން އެނގޭތީއާއި ،އެ މަޤާމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ ލ .ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ނުވަތަ ލ.ހިތަދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކާ އަދި އިޢުލާނާ ގު ޅިގެން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނި ބައިވެރިވި އެއްވެސް ޕެނަލިސްޓަކާ ދެމެދު ގުޅުމެއް
އޮތްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ފާހަގަކުރެވެންނެތަތީއާއި،
ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެހެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ،އެ މަޤާނަށް ކުރިމަތިލި ދެފަރާތަށް
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން މަޤާމުގެ
ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތްތަކަށް ނާޒާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު
ބެލެވެންނެތަތީއާއި ،އަދި މީގެ އިތުރަށް މި މައްސަލަ ބެލިއިރު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
16

ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއްގެ އަދަބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ލުއިކޮށްދީ އޭނާ މިނިވަންކޮށްދީފައިވަނީ ،ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމެއްނެތި ،ހިންގުމުގެ ކުށުގައި  2013ވަނަ އަހަރު  10އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އައިސްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަދަބު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް
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އަދި އެ ބޯޑުގެ ލަފަޔަކާނުލައި ކަމަށާއި ،އެއީ އޭނާއަކީ މޯލްޑިވިއަން މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ލުއިކޮށްދީ އޭނާ މިނިވަންކޮށްފައިވަނީ ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމެއްނެތި ،އަދި އެ ބޯޑުގެ ލަފަޔަކާ ނުލައިކަމަށް
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް ނިސްބަތްވާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް 2016 ،ގައި އޭނާގެ އަދަބު މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް
މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ގާތް މީހެއް ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެދުމުގެ މަތިން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2010މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު
ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ގަވާއިދު ( 02ފެބުރުވަރީ  )2010ގެ ދަށުން ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން ފެންނަކަމަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިން
ނަމަވެސް އޭނާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން ނުފެންނަކަމަށް އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނިންމަވާފައިވާކަން
އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
 2018ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން  03ޑިސެންބަރު  2018ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް،
އިސްވެދެންނެވުނު

ފަރާތުގެ

އަދަބު

ލުއިކޮށްދެއްވައި

06

ޑިސެންބަރު

2018

ގައި

އޭނާ

މިނިވަންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްނެންގެވުމުގައި އެ ނިންމުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2010މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު
ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުންކަމާއި،
އެ ޤާނޫނުގެ އިތުރުން ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2016/R-37މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) ( 16ޖޫން  )2016ގައި އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި
ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް އެފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުރުމުން އޭނާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން
ހުރަހެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އޭނާ އެއީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް
ނިސްބަތްވާ އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ގާތް މީހަކަށްވާތީކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެފަރާތުގެ
އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާ މިނިވަންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށްވާތީ އަދަބު
ލުއިކޮށްދީ މިނިވަންކުރުމަކީ އޭނާއަށް ލިބުނު ނާޖާއިޒު މަންފާއެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންނާއި ،މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) ގައި
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ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
17

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހއ.އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވުނު ވޮލީ މުބާރާތެއްގައި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ހއ.އިހަވަންދޫ ޖަމިއްޔާއެއް ފަރާތުން

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިކުރި ޓީމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ހޯރަފުށީ

އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ

ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ( 8000އަށްހާސް) ( 18,900.00އަށާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ) ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެފައިސާގެ ތެރެއިން ވޮލީ ޓީމުގެ އެކިއެކި ޚަރަދުތަކަށް
ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީ ކުރީގެ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި( 13,012.00 ،ތޭރަހާސް ބާރަ) ރުފިޔާ އަދި ޓީމުގައި ހިމެނުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 8,600.00
ނަމަވެސް އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް އޭރު ކައުންސިލްގެ (އަށްހާސް ހަސަތޭކަ) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ވޮލީ ޓީމަށް
މެންބަރަކަށް ހުރި ފަރާތުން އެފައިސާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ އެހީއަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ .ވޮލީ ޓީމު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާތީ ފައިސާގެ
އިނާމުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ( 15,000.00ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުންތައް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވި
ނަމަވެސް ،އެފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފްލައިޓް ޓިކެޓްގެ ޚަރަދާއި ،ކުޅުންތެރިންނަށް ބައެއް އިނާޔަތްތައް
ދިނުމަށް ކަމަށާއި ،އޭގެ އިތުރުން ޓީމު ކުރި ދަތުރުތަކަށާއި ،ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ކެއިން ބުއިމަށް ކަމަށާއި،
ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ދިން ފައިސާއާއި ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމުން ،ލިބުނު ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް ވޮލީ ޓީމަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަމަށް
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި އެ ޚަރަދުތަކަކީ މިފަދަ މުބާރާތެއްގައި ކުރާނެ ޚަރަދުތަކެއްކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ދައުލަތުން ހިންގާ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ތަންތަނަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފިނަމަ،
އެފައިސާ ލިބުނު ކަމަކާބެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވާނެ ކަމަށް
އެދުވަސްވަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  2009ގެ  3.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ހއ.އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތެއްގައި ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބައިވެރި ވެފައިވީ ނަމަވެސް ،ވޮލީ
މުބާރާތަށް ޓީމެއް ނެރެފައިވަނީ ކައުންސިލުން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،ކައުންސިލުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގޭތީ ،މިކަމުގައި ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ .އަދި ކުޅިވަރު
މުބާރާތަކަށް ރަށު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރިނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ،
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވި ޓީމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ނުވަތަ އިނާމެއް ދީފިނަމަވެސް ،އެ ހާލަތުގައި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  2009ގެ  3.05ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު
 )2017/R-20ގެ  5.31ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު
 21( 13-L/123/2020/154ޑިސެންބަރު  )2020ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ވީމާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

18

މިނިވަން  50އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް  50އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް
ރަސްމިއްޔާތުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބޭއްވުނު ޙާއްޞަ

ހަފްލާއާއި

ބޭއްވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބޭއްވުނު ޙާއްޞަ ހަފްލާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި

ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފަކާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕެޓީކޭޝް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕެޓީކޭޝް އުޞޫލުން  10000.00އުޞޫލުން ( 10,000.00ދިހަހާސް) ރުފިޔާ ޙަވާލުކޮށް މި ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމުގައި ،ކަމާގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާއަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައި އަދި ހޯދާ ދީފައިވާކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް

ރުފިޔާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނ ް
ސ ުބ ް
ސ ަލ ިމ ިހ ާ
ނެތް މިންވަންރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަންހުރި ހެކި ޤަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީި ،މ ަމ ްއ ަ
ނމީ ެއ ެވ.
ނ ި
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ލ.ގަން ތުނޑި ،ލ.ފޮނަދޫ ،ތ.ގުރައިދޫ ،ގއ.ވިލިނގިލި އަދި ގދ.ތިނަދޫއަށް މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ލ.ގަން ތުނޑި ،ލ.ފޮނަދޫ ،ތ.ގުރައިދޫ ،ގއ.ވިލިނގިލި އަދި
ޖެންސެޓް އުފުލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ތިން ގދ.ތިނަދޫއަށް ޖެންސެޓް އުފުލައިދޭނެ ފަ ރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ
ފަރާތަކުން

ކޯޓޭޝަން

ނުހޯދައި،

އަދި

އިޢުލާންނުކޮށް

ކުންފުނީގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގެ  3.5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ނޫން ނަމަވެސް ،ޝަކުވާގައި ބުނާ

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގެ  3.5ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އާންމުކޮށް ވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސަޕްލަޔަރުންނަށް ކޯޓޭޝަންއަށް އެދިގެންކަމާއި ،އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް
ޕޮލިސީގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ޖަނަރޭޓަރާއި ކޭބަލް ފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމަށް  03ފަރާތެއްގެ އަގު
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ ހެޔޮ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި ،މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން
 2ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ކޯޓޭޝަން ލިބިފައިވަނީ  02ފަރާތުންކަން އެނގޭތީ އާއި ،ޝަކުވާގައި
ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ލިބެން ނުޖެހޭ މަންފާއެއް
ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކަންކޮށްފައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަންހުރި ހެއްކާއި ޤަރީނާ
ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ޗެއަރމަންކަމުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އަމިއްލަ
ދަށުގައިވާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުންކަމަށް ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ސީއެސްއާރުގެ ދަށުންކަމަށް ބުނެ އެކި ކަންކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
ބުނެ އެކި ކަންކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ސްޕޮންސަރ ނުވަތަ އެހީއެއް ފެނަކައިން ހަމަޖައްސާދީފައިވާކަން
މައްސަލަ.

އެނގޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ،
 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ނަންބަރު
21

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ރ.އަތޮޅު އިލެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ރ.އަތޮޅު އިލެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓެންޓް
ފަރާތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013އާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ޢަމަލަކީ ( 02/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިންތިޚާބު  2014އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2014ގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ  510އަދި  513ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި މި މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަކަށް
ޚަރަދުތައް

ހަމަޖެއްސުމަށް

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުގެ

އިދާރާއިން ބަލާއިރު މި މައްސަލައަކީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ

ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ
 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

22

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލާގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ގާޟީއަށް  2ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް

ކުރީގެ މެންބަރުގެ އެކައުންޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ޤާޟީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ އިސް ޤާޟިގެ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ މުޤާބިލުގައި އަދި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ

ނަންބަރު  FIU-TAR/2019/023ރިޕޯޓުން ހާމަވާ މައްސަލަ.

ގޮތުން ދިން ފަ އިސާތަކެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު ޝަކުވާގައި ބުނާ
މެންބަރު ކުރީގެ އިސް ޤާޟީއަށް ދިން ފައިސާތަކަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޟީގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އިސް ޤާޟީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް
ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ލިބޭ މަންފާއެއްގޮތަށް އިސް ޤާޟީ އެދިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާކަމެއް ،އަދި އެފައިސާއަކީ
ކުރީގެ މެންބަރުގެ ރަސްމީ ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެގޮތުން ދީގެން އިސް ޤާޟީ ޤަބޫލުކުރި ފައިސާކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް
ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަންހުރި ހެކި ޤަރީނާ ނެތުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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 2013ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ނިންމާފައިވާ ' 2013ވަނަ އަހަރު

ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރި ސަބްސިޑީގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ނަންބަރު  SPE-މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރި ސަބްސިޑީއާ ގުޅިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
) 30( 2018-03(Dމޭ  )2018ރިޕޯޓުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  2.2ވަނަ ކުރި ޚާއްޞަ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ޢާންމުކުރި ނަންބަރު ) 30( SPE-2018-3 (Dމެއި  )2018ރިޕޯޓުގެ ދެވަނަ ބައިގެ  2.2ވަނަ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން

ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ

ނަންބަރު

ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 90,000.00ރ ތެރެއިން 90,000.00ރ (ނުވަދިހަހާސް ރުފިޔާ) ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ' އަށް
(ނުވަދިހަހާސް ރުފިޔާ) ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު 18 ،ދަނޑުވެރިއަކަށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ޙަވާލުކުރި ސަބްސިޑީ ފައިސާ ،އެ ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ދަނޑުވެރިންނަށް
ބުނާ މައްސަލަ.

އެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ދީފައިނުވާތީއާއި 17 ،ދަނޑުވެރިންގެ ތެރެއިން  05ދަނޑުވެރިން ސަބްސިޑީއަށް އެދޭ ފޯމު
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނެކަމަށާއި ،ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވެސް ނުވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ
މި މައްސަލައަކީ ޚިޔާނާތާއި ،މަކަރާއި ހީލަތުގެ ކުށްއެކުލެވޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު
 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި
މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހަވާލުވެގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.

24

މޮޓޯ ރޭސިންގ ޗެލެންޖް ކުރިއަށް ދާކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިވަން ފަންސާސް މޮޓޯ ރޭސިންގ ޗެލެންޖް

ބެނަރތައް ޕްރިންޓްކުރުމަށް ( 30,000.00ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދު

އިޝްތިހާރުކުރުމަށްޓަކައި ބެނަރތައް ޕްރިންޓުކުރުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.15ގެ (ހ) ގައި

ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ނުހޯދައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ،ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގު ( 25,000.00ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ،އެ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .

މުދަލެއް ހޯދަންވާނީ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،އަދި މިނިވަން ފަންސާސް
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ،ޚިދުމަތުގެ އަގު ( 100,000.00އެއް ސަތޭކަ ހާސް)
ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިނުވާނަމަ ،އިޢުލާނުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  03ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  10( 13-B1/10/2015/48މާރިޗު  )2015ސިޓީން ދީފައިވާ ހުއްދައާ ވެސް
ޚިލާފަށް ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  M42( 582ފޯމް( އޮޑިޓް ފައިންޑިންގސް ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ބެނަރތައް ޕްރިންޓުކުރުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު
 10( 13-B1/10/2015/48މާރިޗު  )2015ސިޓީން ދީފައިވާ ހުއްދައާ އެއްގޮތަށް  03ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު
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ކަމަށްވާތީއާއި އެ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  08( 13-B1/10/2015/46މާރިޗު
 )2015ސިޓީގައި( 1,000,000.00 ،އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާ ކަންކަމުގައި މިނިވަން ފަންސާހުގެ
ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނިކޮށް ،މޮޓޯ ރޭސިންގ ޗެލެންޖް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  02ޖޫން  2015ގައި ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީން ހުއްދަ
ހޯދުމަށްފަހުކަމުގައިވުމުންނާއި،
މިނިވަން ފަންސާސް މޮޓޯ ރޭސިންގ ޗެލެންޖުގެ އިޝްތިހާރު ބެނަރތައް ޕްރިންޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ
އެއްވެސް ފަރާތަކާއި މިނިވަން ފަންސާސް އޮ ފީހުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކާ ޢާއިލީ (އިމީޑިއޭޓް ފެމެލީ) ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ
ގުޅުމެއް އޮތްކަން ތަޙްޤީޤުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  10( 13-B1/10/2015/48މާރިޗު  )2015ސިޓީންނާއި ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  08( 13-B1/10/2015/46މާރިޗު  )2015ސިޓީން ދީފައިވާ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް
މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން ،މިނިވަން ފަންސާހުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަކި
ފަރާތަ ކަށް އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި،
އެކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،މި
މައްސަލައަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
25

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ހެންވޭރު ބޯޅަދަނޑުގައި 50 × 100ފޫޓުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން
ޓެންޓެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޓެންޓު ޖެހުމާއި ނެގުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ބޭއްވި ރަސްމީ އިޙްތިފާލަށް ދަނޑުގައި ގޮޑި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ގޮނޑި ކުއްޔަށްދޫކޮށް ،އެ ގޮނޑިތައް ގެނެސް ގެންދިއުމުގެ

ގަވާއިދުގެ 6.07ގެ (ހ)އާ ޚިލާފަށް ޕެޓީކޭޝް އުޞޫލުން  35,128.00އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ،ހަލާކުވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށާއި ހެންވޭރު ބޯޅަދަނޑުގައި  50×100ފޫޓުގެ ޓެންޓެއް
އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޖަހައި ،އެ ޓެންޓުގެ ސާމާނު އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
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(ތިރީސް ފަސް ހާސް އެއްސަތޭކަ އަށާވީސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޚިލާފަށް އިޢުލާ ނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށާއި ،އަދި އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ދައްކާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
ބުނާ މައްސަލަ.

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 6.07ގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަގު ހޯދައި ،ބޮޑެތި އިވެންޓްތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގައި ފުރިހަމަކުރަން ހުންނަ އިތުރު އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސުމުގެ މަސައްކަތްފަދަ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތް
ސާފުކުރުމަށް ބަލާއިރު ،މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ލިޔުމުން
ކަމުގައިނުވާތީއާއި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަގު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްފަދަ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރީ ކޮން
މުވައްޒަފުންނެއްކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުންވެސް އެނގެން ނެތުމުންނާއި،
އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީހުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރި
ފަރާތަކާ ޢާއިލީ(އިމީޑިއޭޓް ފެމެލީ) ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ތަޙްޤީޤުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،
އެ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ،މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް
ޚަރަދުކުރުމުގައި އަތްމަތީ ފައިސާއިން އަގު ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 13-
 29( B1/10/2015/163ޖޫން  ) 2015ސިޓީން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާތީއާއި ،އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ޖުލައި  25އިން  27އަށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް
ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކޯޓޭޝަން
ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  02( 13-B/10/2015/168ޖުލައި
 )2015ސިޓީން ހޯދުމަށްފަހުކަމުގައިވުމުން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  29( 13-B1/10/2015/163ޖޫން  )2015ސިޓީންނާއި ނަންބަރު
 02( 13-B/10/2015/168ޖުލައި  )2015ސިޓީން ދީފައިވާ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން
ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން ،މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް އެފަރާތަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި ،އެކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް
މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް
ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

26

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރަކު އެފަރާތުގެ

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ،ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކުއްޖަކަށް

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމަށް

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދައުލަތުން ދޭ ޢިނާޔަތް ހޯދައިދީފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރ

ބުނެ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކުއްޖަކަށް އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ބައްދަލުކޮށް އެ ކުއްޖާއަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެއްކަމަށް ބުނެގެން ޑޮކްޓަރު އަތުން ލިޔުން
ލިޔުން ހޯދައި ދައުލަތަށް އޮޅުވާލައިގެން ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ހޯދައިގެންކަމަށް ބުނެފައިވީނަވަމެސް ،އެ ކުއްޖާ "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު"ގައި ހިމަނައި ،އެލަވަންސް ދިނުމަށް
ކުދިންނަށް ދައުލަތުންދޭ ޢިނާޔަތް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ޚާއްޞަ ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމަށް އެކަނި ބަލައިގެންނޫންކަމާއި ،އެ ލިޔުމުގެ އިތުރުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސައިކޮ-
އެހީއަށް

ބޭނުންވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ކެޓަގަރީން

މި

ކުއްޖާއަށް

ފްލެޓް އެޑިއުކޭޝަނަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓަށާއި ،ފަންކްޝަނަލް އެސެސްމަންޓަށްވެސް ބަލައިގެންކަމާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މީހުންގެ ލިސްޓްގައި އެ ކުއްޖާ ހިމަނާފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ،އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން މި މައްސަލައިގެ

ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،އަދި އެ ކުއްޖާއަށް އެލަވަންސް ހޯދައިދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ
މެމްބަރު އަދި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާއި
ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީ މި މައްސަލައަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އައްޑޫސިޓީ

ހިތަދޫ

ކޮންވެންޝަން

ސެންޓަރުގައި

ކުރީ

ސަރުކާރުން

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ

ޢިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް (އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް
މެޑިކަލް ސާމާނު ހޯދުމަށް ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް

ހޮސްޕިޓަލް) އަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓާއި މެޑިކަލް ސާމާނު ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ

ނިންމުން

ނަމަވެސް ،އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް (އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް)

ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އެ އެކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް

ގެ ނަމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓާއި މެޑިކަލް ސާމާނު ހޯދުމާގުޅޭ އެއްވެސް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮރޮސެސްއެއް

ޕްރައިވެޓް
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ކުންފުންޏަކާ

ޙަވާލުކުރުމަށް

ނިންމާފައިވާ

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ނިންމައި އެ ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ނެޝަނަލް ޓެންޑަރއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ސި.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިކުއިޕްމެންޓް ،މެޑިކަލް ފަރނީޗަރ އަދި ޓޫލްސް އަދި އޮފީސް ފަރނީޗަރ އާއި ޓޫލްސް ހޯދުމާ ގުޅޭ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެސް
ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓް ،މެޑިކަލް ފަރނިޗަރ އާއި ޓޫލްސް އަދި އޮފީސް ފަރނީޗަރ އާއި
ޓޫލްސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު ،މި ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ
ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއްގައި ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުން ކަމުގައި ލިޔެފައިއޮތް ނަމަވެސް މި
ތަކެއްޗަކީ އައްޑޫގައި އަލަށް ޤާއިމުކުރެވުނު ހޮސްޕިޓަލް (އައްޑޫ އިކްއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް) އަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދި ތަކެތިކަމާއި ،އެ
މިނިސްޓްރީއިން އައްޑޫގެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާފައިނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު
ލިބިފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ރިފަރކޮށްފައި އެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓް ،މެޑިކަލް ފަރނިޗަރއާއި ޓޫލްސް އަދި އޮފީސް ފަރނީޗަރ އާއި
ޓޫލްސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް (ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު )TES/2017/G-018ކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،
ސ .ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓް ،މެޑިކަލް ފަރނިޗަރއާއި ޓޫލްސް އަދި އޮފީސް ފަރނީޗަރއާއި
ޓޫލްސް ހޯދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ތިން ލޮޓްގެ ތެރެއިން ،ލޮޓް  1އަދި ލޮޓް  2ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް
އެވޯޑުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމާއި އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައިގެން ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި ،އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލޮޓް  1އަދި ލޮޓް  ،2އެ ކުންފުންޏަށް
އެވޯޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރިކަން ނުވަތަ އެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާކަން
އެނގޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ

ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
28

ގދ.ތިނަދޫއަށް

04

ޖަނަރޭޓަރު ގަންނަންވެގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ގދ.ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގައި  2016ވަނަ އަހަރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ހޯދާފައިވ ާ

ލިމިޓެޑުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކުރިމަތިލައި  04ޖަނަރޭޓަރު.
އެޕްރޮޖެކްޓް އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނިކޮށް ،އެހެން ކުންފުންޏަކުން 800
ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ގެނެސް ،އިމަޖެންސީކޮށް ބޭނުންވެގެން ކަމަށް
ޖ ިހ ެގ ް
ހަދައި ތިނަދޫއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއިަ ،އ ިދ ެ
ނ ައ ިއ ަހ ްފ ާތ ަގ ިއ
ނ ެވ ް
ނ ް
ރ ެގ ުކ ް
ނ ަގޕ ޫ ު
ސ ް
ސ  04ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް ގެނެސްފައިވާކަމަށް
ނ ުފ ި
ި
ބުނާ މައްސަލަ.

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗުގައި ހިނގި
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ އިންޖީނުގޭގައި ބެނުންކުރަމުން ދިޔަ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ،ގދ.ތިނަދޫއަށް ވަގުތީ
ގޮތުން ކަރަންޓް ދިނުމަށް ހޯދާފައިވާ  03ޖަނަރޭޓަރުން އެ ރަށަށް ފުރިހަމައަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭތީ ،ގދ.ތިނަދޫއަށް
ފުރިހަމައަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް  04ޖަނަރޭޓަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތައް ކަމާއި ،ޖަނަރޭޓަރުތައް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނާ ގުޅިގެން
ހުށަ ހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އެ އިއުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތައްކަމާއި ،އެ އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކް ރައިޓީރިއާއި އެއްގޮތަށް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެ
އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުވޭޓްކުރުމުން އައި ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަމާއި ،އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކުސް ހޯދައިގެން
މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތައް އެންމެ ކުޑަ އަގު އަދި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ޖަނަރޭޓަރުތައް
ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިންކަމާއި،
ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަނަރޭޓަރުތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް
ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވިނަމަވެސް ،ޖަނަރޭޓަރުތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވެގެން ދިޔައީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެއްބަސްވެފައިވާ
ގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދޫކޮށްފައި ނުވުމުންނާއި ،އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދޫކުރުމަށްފަހު ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ އަގުގެ ބާކީބައި ދެއްކުމަށް
ހުޅުވަންޖެހޭ ލެޓާރ އޮފް ކްރެޑިޓް ނުހުޅުވިގެންކަން ،ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް ފެނަކަ
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ކޯޕަރޭޝަންއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  04( FNK-TT/PV/17/001ޖަނަވަރީ  )2017ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުންނާއި ،ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް  26އޭޕްރީލް  2017ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީ-މެއިލުންނާއި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  22( M-I/IM/2017/119އޮގަސްޓް  )2017އިންޓަރނަލް މެމޯއިން އެނގެން އޮންނަ ކަމާއި ،ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މި މަސައްކަތުގެ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ހުޅުވުން ލަސްވެފައިވާތީ ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން
ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ޖަނަރޭޓަރުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާލާފައިވާކަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން  11ޖުލައި  2017ގައި ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލުން އެނގެން އޮންނަ ކަމާއި ހަމަ އެ-އީމެއިލުން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް
އެދިފައިވާ ކަމާއި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން އެދިފައިވާ ގޮތައް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދީ ،ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީ ،އަދި ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަލުން ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްއެއް
ހުޅުވައި މަސައްކަތާގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަން ،އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު
 22( M-I/IM/2017/119އޮގަސްޓް  )2017އިންޓަރނަލް މެމޯއިން އެނގެން އޮންނަ ކަމާއި އެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން

ލިމިޓެޑްއަށް ،އަލުން

އެއްބަސްވެފައިވާ

ތާރީހަށް

ލިބިފައިވާކަން

އެ

ކުންފުނީގެ

ނަންބަރ

FNK/S-

 22( HTD/ADM/FM/2018/061މެއި  )2018ފެކްސް މެސެޖްއިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،
ގދ .ތިނަދޫގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް މީހުން އާބާދުވިތާ  50އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ހޯދާފައިވާ  800ކިލޯ
ވޮޓްސްގެ ޖަނަރޭޓަރު
މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 23 ،ނޮވެންބަރު  2016ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި
އިތުރު ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވެގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗަށް ހޯދާފައިވާ  800ކިލޯ ވޮޓްސްގެ
ޖަނަރޭޓަރަކީ ގދ.ތިނަދޫގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް މީހުން އާބާދުވިތާ  05އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ގދ.ތިނަދޫގެ އިންޖީނުގެއިން
ކަރަންޓު އުފެއްދޭ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަން ގަނެފައިވާ ޖަނަރޭޓަރެއްކަން އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސާރވިސަސް
ޑިވިޜަނުން
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ކޯޕަރޭޝަންގެ

ޕްރޮކިޔުމަންޓް

އެންޑް

ލޮޖިސްޓިކްސް

ޑިވިޜަނަށް

ފޮނުވާފައިވާ

ނަންބަރު

E(E6)-

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
 22( B(B2)/IM/2016/521ނޮވެންބަރު  )2016އިންޓަރނަލް މެމޯއިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އެ ޖަނަރޭޓަރު ގަނެފައިވަނީ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ އެއް ގޮތައް ކަމާއި ،ޖަނަރޭޓަރު ގަތުމަށް ރާއްޖޭގައި ޖަނަރޭޓަރު ފަދަ ތަކެތި
ސަޕްލައިކޮށްދޭ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ރިކުއެސްޓް ފޯ ކޯޓޭޝަން ފޮނުވާފައިވާއިރު ،ރިކުއެސްޓްފޯ ކޯޓޭޝަނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ
ކޯޓޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ރިކުއެސްޓް ފޯ ކޯޓޭޝަނާއެކު އެއް ކަރުދާސްކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔަންކޮށްފައިވާ
ކްރައިޓީރިޔާއާ އެއްގޮތައް ކަމާއި ،އެ ކްރައިޓީރިޔާއާ އެއް ގޮތަށް އެ ކޯޓޭޝަންތައް މި ކޮމިޝަނުން އިވެލުއޭޓްކުރުމުން ފެނަކަ
ކޯފަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ އިވެލުވޭޝަންގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމާއި ،މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މި
މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގެއް އަދި ޖަނަރޭޓަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަމަށްވެފައި ،ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި އެފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ ޖަނަރޭޓަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް
ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  24( L(1)/GRN/2016/000ނޮވެންބަރު  )2016ގުޑްސް
ރިސީވްޑް ނޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،މި މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައި ވާކަން ސާބިތުވާވަރަށް
ކާފީ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަނުން ޕްރައިވެޓް މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން
ކުންފުންޏަކަށް ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ތ.ކަޅުދިޔަފުށީ" ގައި ރިސޯޓު

(އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ) އިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ތ.ކަޅުދިޔަފުށީ" ގައި ރިސޯޓު ހެދުމުގެ

ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި "ކަޅުދިޔަފުށީ" ގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނިން ރިސޯޓު

ބަދަލުގައި "ކަޅުދިޔަފުށީ" ގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނިން ރިސޯޓު ހަދަމުންދަނީ ތ.ގުރައިދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއްގައި ކަމަށާއި

ހަދަމުންދަނީ ތ.ގުރައިދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއްގައި ކަމަށް ބުނާ

"ތ.ކަޅުދިޔަފުށީ" ގައި ރިސޯޓް ނުހަދަނީ އެރަށް ކުޑަވީމައިކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،ތ.ކަޅުދިޔަފުށި ކުއްޔަށްދިނުމަށް

މައްސަލަ.

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ރަށުގެ ކޯޑިނޭޓްސްއާއި
އެކުންފުނިން ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ރަށުގެ ކޯޑިނޭޓްސް ދިމާވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އެއް ބިލަކަށް ދެފަހަރު ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓްއިން ޝަކުވާގައި
ކަމަށާއި ،މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެ ކުންފުނީގެ ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ސ.ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް
ނަންބަރު  10( BAPC-INV-2009/05ޖަނަވަރީ  )2009އިންވޮއިސްގެ ހުށަހެޅި އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު  10(BAPC-INV-2009/05ޖަނަވަރީ  )2009އިންވޮއިސްއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ
ފައިސާ އެކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ހަމަ އެބިލަށް ނަންބަރު 26( 20/2009ޖަނަވަރީ  )2009ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުން ފައިސާ ދައްކާފައިވަނިކޮށް ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ އިންވޮއިސްއަށް
އ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުންވެސް އެކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  31( 80/2009/899ޑިސެންބަރު  )2009ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުންވެސް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމާއިެ ،
ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އޭގެ ސަބަބުން 400000ރ( .ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ) އިންވޮއިސްއަށްވާ ފައި ސާ ދެފަހަރަށް އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ .ގައި އޮންނަ އެކައުންޓަށް
އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ،އެ އިންވޮއިސްއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
އެފެއާޒްއަށް ހުށަހެޅީ ސީދާ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި މައުލޫމާތުން އެނގެން ނެތުމުންނާއި،
ދެވަނަ ފަހަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައިވީނަމަވެސް ،އެ އިންވޮއިސްއަށް ކުރިން ފައިސާ
ދައްކާފައިވާކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި ،އާއްމުގޮތެއްގައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ،ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދޭ އިންވޮއިސްގައިވާ
މަސައްކަތް ނިމިފައިވޭތޯއާއި އެ އިންވޮއިސްއަށް ކުރިން ފައިސާ ދައްކާފައިވޭތޯ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަނުން އަދި
ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން ކަށަވަރުކުރާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ އެ އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންތައްތައް
ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ތަޙްޤީޤަށް ސާފުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި ،އެއް ބިލަކަށް ދެފަހަރަށް ފައިސާ ދެއްކިފައިވަނީ  2008ގައި މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އުވާލުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް އަތޮޅުތަކަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއަށް
ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވެފައިވާ އިދާރީ އޮޅުމަކުންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި،
ކަމާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއަށް ގޮސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންތައް ބެލިނަމަވެސް ،އަދި،
އސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް ހިނގިތާ
ތަކުރާރުކޮށް އެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގައި އެދުނު ނަމަވެސް ،މި މަ ް
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވުމުން މިނިސްޓްރީގެ ގުދަންތަކުން އެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތައް ފެންނަން ނެތްކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ތަޙުޤީޤަށް
މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި ،އެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ތަޙުޤީޤަށް އެ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ލިބިފައިނުވާތީ ފޮރެންސިކް
ތަޙުލީލު ހެދެން ނެތުމުން އެ އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް
ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތައް ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތަތީ ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތުމުން މި މައްސަލަ މިހިސާބުން
ނިންމީއެވެ.
އޭގެ އިތުރުން ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ އިންވޮއިސްއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން ދެފަހަރަށް ފައިސާ
ދެއްކުމަށް ފޮނުވައި އެ ފައިސާ އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ޖަމާކޮށްފައިވާކަން
ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެ ކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ 435,872.48ރ( .ހަތަރުލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ
ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ ސާޅީސްއަށްލާރި) އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް އެންގުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.
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ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެސިސްޓެންޓް މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 22 ،އޭޕްރީޕް  2019އިން  11މެއި 2019އަށް ހުޅުމާލެ
އޮފިސަރަކަށް

ބެކްޑޭޓްކޮށް

މެޑިކަލް

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ސެޓްފިކެޓް

ހަދައިދީފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ އެދުވަސްތަކުގައި ހުރީ ބަލިވެގެން ސަލާމުގައި ކަމާއި ،އެފަރާތުން ބަލިވެގެން ރާއްޖޭން
ބޭރުންވެސް ބޭސްފަރުވާ ހޯދާފައިވާކަމާއި ،އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލު ރާއްޖޭން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ
ހޯދުމަށްފަހު ،ބޭސްފަރުވާކުރި ލިޔުންތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު އެފަރާތުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް އެ ދުވަސްތަކަށް
ހުށަހެޅިކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓާ ގުޅިގެން ،އެފަރާތުން އެ މުއްދަތުގައި
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައިވަނީ އެފަރާތުން ބަލިވެގެންނޫން ކަމަށް ބުނެ ،ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެޗް.އަރ ސެކްޝަނުން އެ ސެޓްފިކެޓް
ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ސުވާލު އުފެއްދުމުން ،އިސްވެދެންނެވުނު އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ އެދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖެން ބޭރުން
ބޭސްފަރުވާހޯދި ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅިކަމާއި ،އެފަރާތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް އެޗް.އަރއަށް
ހުށަހަޅައި ކުރިން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް އަނބުރާ ނަގާފައިވާކަމާއި ،އެފަރާތުން ހުޅުމާލެ
ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް އަނބުރާ ނަގާފައިވުމުން އެ ސެޓްފިކެޓް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި މި މައްސަލައާގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެ މުވައްޒަފަކަށް
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުވަތަ އެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދާ ލިބެންނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް
ހޯދައިދީފައިވާކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން
މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން 2014ވަނަ އަހަރު ފުޓްބޯޅަ

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2014 ،ވަނަ އަހަރު އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީއިން

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރިއިރު އިންތިޚާބަށް

ކުޅިވަރާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް

ތާއިދުހޯދުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތައް ސްޕޮންސަރކުރުމަށް

ގައިޑްލައިން އާއި މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ ދަށުންކަން އެނގޭއިރު ،ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް

ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން މިލިއަނުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ

އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ސްޕޮންސަރ ދޫކުރަނީ އެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ނުވަތަ އިންތިޒާމުކުރާ އިންވެންޓްގެ ސަބަބުން އެ

މައްސަލަ.

ކުންފުންޏާއި އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޯޑިއަންސްއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތާއި ކުންފުންޏަށް ވާނެ ފައިދާއާއި އޯޑިއަންސް
އާއި އިވެންޓުގެ ކުޑަބޮޑުމިނުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މައްޗަށްކަން އެނގޭތީއާއި 2014 ،ވަނަ އަހަރު އެލައިޑް
އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުތަކަށް ސްޕޮންސަރ ދޫކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވި
ބޮޑެތި ކުޅިވަރު އިވެންޓްތަކަށާއި 2014 ،ވަނަ އަހަރު އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ސްޕޮންސަރޝިޕް ދިނުމަށް ގެންގުޅުނު
އުޞޫލު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ (އެސް.އޯ.ޕީ) އާއި ކުންފުނީގެ
ސްޕޮންސަރޝިޕް ގައިޑްލައިންސްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޕޮންސަރޝިޕްއިން ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ
އެކްސްޕޯޝަރއާއި ފައިދާއަށް ބެލުމަށްފަހު ސްޕޮންސަރޝިޕް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ނުވަތަ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ ތައްޔާރުކުރާ
ނޯޓެއްގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުއްދަދިންކަމަށް ސޮއި ކުރަނީކަމަށާއި 2014 ،ވަނަ އަހަރު ސްޕޮންސަރ ދީފައިވާ  04ފުޓުބޯޅަ
ކުލަބަށްވެސް ސްޕޮންސަރ ދީފައިވަނީ ،އެ ކުލަބުތަކުން ސްޕޮންސަރއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ސްޕޮންސަރޝިޕް ރިކުއެސްޓް އެޕްރޫވް
ނުވަތަ ޑިސްއެޕްރޫވް ކުރުމަށް މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ "ސްޕޮންސަރޝިޕް ރިކްއެސްޓް ނޯޓް" ތައްޔާރުކުރުމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އެ ސްޕޮންސަރ އެޕްރޫވް ކޮށްގެންކަމަށްވާތީ އެ  04ފުޓުބޯޅަ ކުލަބަށް ސްޕޮންސަރ ދީފައިވަނީ އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ،އެ  04ކުލަބަށް ސްޕޮންސަރ ދިނުމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ،އެ
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ސްޕޮންސަރތައް ދިނުމުގައި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ ޗެއާރމަންގެ ދައުރެއް އޮތްކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި،
ސްޕޮންސަރ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް ގައިޑްލައިން އާއި މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ
ޕްރޮސީޖަރއާ އެއްގޮތަށްކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި 2014 ،އަދި  2015ވަނަ އަހަރުވެސް ފުޓްބޯޅަ
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިހާބު ބާއްވާފައިނުވާކަމަށް އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 14( FAM/MIS/2020/1298
ޑިސެންބަރު  )2020ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި 2016 ،ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެފް.އޭ.އެމްގެ ދެ އިންތިހާބުގައިވެސް ވާދަކުރި
ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  2014ވަނަ އަހަރު އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް
ވާދަކޮށްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު " 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
ލިބިފައިނެތަތީވެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
މއްސަލަ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި ަ
ނިންމީއެވެ.
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ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އެ އިދާރާގެ ބައެއް ވެހިކަލްތައް

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް

އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް ވެހިކަލެއް ހާއްސަކުރެވިފައި އޮންނަކަމާއި ،އެ ވެހިކަލްގެ ދަތުރު ލޮގް ލިޔުމުން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަމާއި،
 2018އަދި  2019ވަނަ އަހަރު އެ ވެހިކަލް ހަލާކުވެގެން ގްރައުންޑް ކުރަންޖެހިފައިނުވާ ކަމާއި ،އެ މުއްދަތުގައި އެހެން ވެހިކަލެއް
އެފަރާތަށް ހަ މަޖައްސަދީފައި ނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ،މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ
ޝަކުވާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް 07
އޭޕްރީލް 2020ގައި ނިޔާވެ ފައިވާތީ މި ކަމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތުގެ ބަހެއް ލިބުމަކީ ކުރެވޭނެކަމަކަށް ނުވާތީއާއި ،މިހާތަނަށް
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އެ ފަރާތުގެ
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުވަތަ އެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ
ބައެއް ވެހިކަލްތައް އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރިކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި
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ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުތަކާ

މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޏ.ފުވައްމުލަކު ،ގދ.ތިނަދޫ

ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނަޖާއިޒު މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވޯޓަރ އަދި ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗަށް ބެނުންވާ ވޯޓަރ ޕްރޫފް ލޮކް އަދި މާސްޓަރކީ ގަތުމަށް އެ ކުންފުނިން ޖެނެރަލް ރިކުއިޒިޝަންތައް
ޕްރޫފް ޕެޑްލޮކްތަކެއް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި ،ޏ.ފުވައްމުލަކާއި ،ގދ.ތިނަދޫގެ ޖެނެރަލް ރިކުއިޒިޝަނާ ގުޅިގެން މާލޭގައި އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ގިނަ
ފަރާތްތަކަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވާ ކަމާއި ،ސ.މަރަދޫފޭދޫއަށް ވޯޓަ ޕްރޫފް ތަޅާއި މާސްޓަރކީ ގަތުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ
ޏ.ފުވައްމުލަކަށް ވޯޓަރ ޕްރޫފް ތަޅާއި މަސްޓަރކީ ގަތުމަށް ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮންނައިރު ،އެ
ކޯޓޭޝަންތައް އެ ރިކުއިޒިޝަނަށް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ރިކުއިޒިޝަނަކާ ގުޅިގެން
ތަކެތި ގަތުމަށް ހޯދާ ކޯޓޭޝަންތަކަށް ތިން މަސް ނުވާނަމަ އިތުރު ރިކުއިޒިޝަނަކާ ގުޅިގެން އެއްޗެހި ގަތުމަށް އެ ކޯޓޭޝަންތައް
ބޭނުންކުރުމަކީ އެކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލަކަށްވާތީކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޏ.ފުވައްމުލަކު،
ގދ.ތިނަދޫ އަދި ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗަށް ބެނުންވާ ވޯޓަރ ޕްރޫފް ލޮކް އަދި މާސްޓަރކީ ގަތުމަށް އެފަދަ އެންމެ ކުޑައަގެއް އަދި
އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއްގައި އެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަމާއި ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް
އެ ތަޅުތައް ލިބިފައިވާކަމާއި ،އެ ވޯޓަރ ޕްރޫފް ތަޅާއި މާސްޓަރކީ ހޯދާފައިވަނީ އެ ދުވަސްވަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން
ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ  3.5ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށްކަމުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ވިލާ ކޮލެޖުން  2007ވަނަ އަހަރު ހިންގި  1އަހަރު ދުވަހުގެ ކޯހެއްގައި މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 2008 ،ވަނަ އަހަރު ވިލާކޮލެޖުން ހިންގި އެޑްވާންސްޑް
ކުރީގެ ގދ.އަތޮޅު އޮފީހުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާގޮތަށް ފޮނުވި 03

ސެޓްފިކެޓް އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހުގައި ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ  02މުވައްޒަފަކު

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި ކޯހުގައ ބައިވެރިކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެފަރާތުން ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކޮށް އަނބުރާ އޮފީހަށް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ވަކިވެފައިވާ ކަމަށާއި ،ވަކިނުވާ މުވައްޒަފު ކޯހަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ދެތިން ނުކުމެފައިވާކަން ތަޙްޤީޤުން ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ
މަހުގައި ކަމަށާއި ،އޭނާ ކޯސް ފުރިހަމަނުކޮށް ރަށަށް ގޮސް ކުއްލިއަކަށް ޤާނޫނު)ގެ  47ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ () 2ގައި ވާ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރުމުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަކީ
އިޚްތިޔާރީކަމެއް ކަމުގައިވާތީ ،އިސްވެދެންނެވުނު މުވައްޒަފު ފާސްނުވަނީސް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓި ބެހެއްޓުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ

ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޢަމަލެއްކަމަށް

ނުބެލެވޭތީއާއި ،ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި ކިޔެވުމަށް ފޮނުވި  3މުވައްޒަފުން ކޯހުން ފާސް

ނުވާކަން އަދި ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް ،އެ މީހުން އަތުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް ފައިސާ ހޯދާފައި ނުވަނީ އެ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް އަނދައިގެން ގޮސްފައިވާތީކަން
ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ ،އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާފައިނުވަނީ ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި
މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ރ.މަޑުއްވަރީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ ނިންމުމަކާ

ނުލައި

އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި

އެންވައިރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީ.ޕީ.އޭ.އިން) ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ޝާޢިއު ކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ފައިބަރ ގްލާސް ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރާ
ނުލައި މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަނގަބަހުން ހުއްދަދީގެން ވަކި އުޅަނދުފަހަރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް ރަށްރަށުން ބިންދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ މިންގަޑުތައް  2010ވަނަ އަހަރު
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެ ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެކުލަވާލައިފައިވާއިރު ،އެ ބިނާވެށި ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން ،ކެޓެގަރީ  1ގެ އޮޑިހަރުގެތަށް ހުންނަން ޖެހޭނީ ،ބަންދު ކޮށްފައިވާނަމަ
ސަރަޙައްދަކަށް ފަސްމެންދޫ ރިސޯޓުގެ ދޯންޏެއްގެ ފައިބަރު މަސައްކަތް

ފައިބަރ ގްލާސް ބޭނުންކޮށްގެން އުޅަނދުފަހަރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވޭ ބިމާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ކުޅިވަރު

ކުރުމަށް އެ ދޯނި އެހެލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާއި ،ޕާކް ފަދަ އާންމުކޮށް މީހުން އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނާއި ދެމެދު މަދުވެގެން  350ފޫޓުގެ ދުރުމިނުގައިކަމަށާއި،
ކެއުން ބުއިމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ ބިމަކާއި ދެމެދުވެސް
މަދުވެގެން  350ފޫޓޫގެ ދުރުމިން ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު ،ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންއާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހިންގާ
ޤަވާއިދަކަށްވާއިރު ،މި ގަވާއިދުގައި އީ.ޕީ.އޭ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއާއި،
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އަދި ،ރ .މަޑުއް ވަރިއަށް އެހެލާ ދޯނިތަކުން ބިމު ކުއްޔެއް ނުނަގާ ކަމަށާއި ރ.މަޑުއްވަރީގައި ރަށު އޮފީސް ހުރި ޒަމާނުން ފެށިގެން
ދޯނި އެހެލައި އެ ދޯނީގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަނީ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް
ކުރުމަށް ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި،
ރ.މަޑުއްވަރީގައި ދޯނިފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމަށް ރަށުގެ އެއްވެސް ޞަރަޙައްދަކުން ކައުންސިލްގެ ނިންމުމެއް އަދި ހުއްދައެއް ހޯދަން
ނުޖެހޭތީ" ،ފަސްމެންދޫ  "04ދޯނީގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ނޫންކަން
އެނގެން އޮތުމުން މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން
ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީ.އެސް.އެމް) އިން މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ދެވަނަ ސީޒަންގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު -SS/PSM/2016/201

2ގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕަރޓްނަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު  22( (IUL(PSM (IUL)PSM-ސެޕްޓެމްބަރ  )2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތިން (އޮންލައިން ނޫސް  ،1އޮންލައިން ނޫސް  2އަދި އޮންލައިން
SS-PSM-2016-201

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުން ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޕްރޮޕޯސަލްތައް ނޫސް  – 3އަސްލުނަމެއް ނޫން) ނޫހަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި އޮންލައިން ނޫސް  1އަށް ނާޖާއިޒް
ފައިދާ ހޯދައިދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ނަމަވެސް،
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 2ގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލަނީ އަގު ،ތަޖުރިބާ އަދި ޤާބިލިއްޔަތު ކަމަށްކަން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި އިވެލުއޭޝަން ޝީޓުގައި ފެންނަން
ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގޭއިރު ،ގާބިލިއްޔަތުކަމަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ޓީމް ކެޕޭސިޓީ ،ކްރިއޭޓިވިޓީ
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އަދި ހިޓްސް ރޭޓިންގ އަށް ބަލައިގެންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ
ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު އަދި މީޑިއާ ޕާޓްނަރ އިވެންޓްސް އަށް ބަލައިގެންކަން އެނގެން އޮތުމުން މި ބައިތަކަށް މާކްސް
ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި،
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނާފައިވާ  5,600,000.00ރުފިޔާގެ ކަވަރޭޖް ޕެކޭޖް ހިލޭ ކޮށްދޭނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އޮންލައިން ޕާޓްނަރެއް ހޮވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރިއިރު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި
ތިން ފަރާތަށް ވެސް ގުޅައިގެން ހިލޭ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ޕީއެސްއެމްގެ އެކްސްޕޯޝަރ
ބޭނުންވޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން ،ތިން ފަރާތުން ވެސް ޕީއެސްއެމްގެ އެކްސްޕޯޝަރ ބޭނުންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އިވެލުއޭޓްކުރި
ކޮމެޓީއިން  30ސެޕްޓެންބަރު  2016ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިންނާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
މައުލޫމާތުން އެނގޭތީ އާއި ،އަދި މި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް  10އޮކްޓޫބަރު  2016ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން
ޝީޓްގައި އަގުގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލުންކަން
އެނގޭތީ އާއި ،މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވެސް އަގުގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މާކެޓް ރޭޓުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ޑިސްކައުންޓް
އަގަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި،
ހުށަހެޅި އަގުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޕީ.އެސް.އެމްގެ އެކްސްޕޯޝަރ ގެ ރޭޓްތައް ބޭނުންކުރުމުންވެސް އެންމެ މަދުން އެކްސްޕޯޝަރ
ށ އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތަކީ އެންމެ މަދުން އެފަރާތުން
ދޭންޖެހެނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށްކަމާއި ،ޕީއެސްއެމްއަ ް
އެކްސްޕޯޝަރ ދޭންޖެހުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު އެކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުންވެސް އެނގޭތީ
އާއި،
އޮންލައިން ނޫސް 1ން މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން ދޭއްގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް ޕްރޮޕޯސަލް
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނީ އެފަރާތަށްކަމަށްވާތީކަމާއި ،އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ
މަތިން އޮންލައިން ނޫސް  1އަށް މާކްސް ލިބިފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުންކަން ޖިނާއީ މިންގަނޑުން ސާބިތުކޮށްދޭނެ
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ބުރަދަންހުރި ހެކި ގަރީނާ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވިޔަފާރިކޮށްފައިވަނީ ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލ.ފޮނަދޫ ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ
ލ.ފޮނަދޫ ފިހާރައަކުން ކަމަށް ހަދައި ،ބިލް ހަދައިގެން އެބިލަށް ފައިސާ ބިލްތަކެއް ހަދައިގެން ،އެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ފޮނުވާފައިވާ
ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ކަމަށާއި ،އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން އެ ބިލްތަކަށްވާ ފައިސާ ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް
ފޮނުވުމުން ،އެފައިސާ ފޮނަދޫ އެކައުންޓަށް މިހާރު ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް
އެއިދާރާގެ

މުވައްޒަފުން

ލައްވައި

އިތުރުގަޑީގައި

މަސައްކަތް

ކުރުމަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުޙުމަތު.

ހުއްދަނުނަގާ ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެއިދާރާގެ ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު
ވެއްދިއިރު ،އެވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެފަރާތުން ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް
ކަމަށާއި ،ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ލިބޭ ފައިސާ ބޭންކަށް
ޖަމާނުކޮށް ،އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރ އަތުގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ
ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި

ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ބިލްތަކެއް

ހަދައިގެން ،އެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ފޮނުވާފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން އެ ބިލްތަކަށްވާ ފައިސާ ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ
ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލާގައި ،ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުން ނެގުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 2011/27
( 25ޑިސެންބަރު  )2011ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި ބަޖެޓް ކޯޑު ނަންބަރު ( 226002މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް
ބިނާކުރާ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުން) ގެ ދަށުން ( 48,473.75ސާޅީސްއަށްހާށް ހަތަރުސަތޭކަހަތްދިހަތިންރުފިޔާ ހަތްދިހަފަސްލާރި)
ހިމެނުމަށްފަހު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު ނަންބަރު  31( 13-B/CIR/2012/1ޑިސެންބަރު
 )2011ސަރކިޔުލަރ އާ ގުޅިގެން ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން  2011ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ
ހޯދިފައިނުވާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  29( 2011/28ޑިސެންބަރު  )2019ޕޭމަންޓް
ވައުޗަރގައިވެސް ބަޖެޓް ކޯޑު ނަންބަރު ( 226002މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުން)
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ގެ ދަށުން ޖުމުލަ ( 48,473.75ސާޅީސްއަށްހާށް ހަތަރުސަތޭކަހަތްދިހަތިންރުފިޔާ ހަތްދިހަފަސްލާރި) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އަލުން
ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު ،މި ދެންނެވި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފިހާރައިން ވިޔަފާރިކޮށްފައިވާ  03ބިލެއް
ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  2011/28ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އަށް
ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީއާއި ،އަދި ނަންބަރު  2011/27ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއާ ގުޅިގެން ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ
ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެންނޯންނާތީއާއި ،ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްރޮކިޔުމަންޓާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝައްކު ކުރެވުނު
ބިލްތަކާއި ،ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތް އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ،މި މައްސަލާގައި
ތުޙުމަތު ކުރެވުނު ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުހަލާގައި ޤާނޫނު އަސާސީއިން
ލިބިދީފައިވާ ހަނުހުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ
ކަންތަ އްތަކެއް ހިނގާފައިވީނަމަވެސް ،މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކުންނާއި ،އަދި ޝަފަޙީހެކިތަކުން ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫން)ގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމާއި
ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށް ކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ،ޤަރީނާ މި
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.


މީގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުނަންބަރު( 13/2008 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން މި މައްސަލައިގެ ކޮންކްލޫޝަން ފޯމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ރ ޫ
ސ ްލ ެގ ަމ ަ
ޓ ަކ ުއ ް
ދ ޖޫން މަހުގެ  03ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްގެ އިރުދެކުނު ފަރާތު ފެންސު ވެއްޓި އަދި  06ޖޫން
ނ ި
ގުޅިގެން ފެންސު ނެގުމުގެ މަސައްކަތްަ ،އ ްއޑ ޫ ި
ސ ީ
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ނ ަލ ިއ  2019ގައި އެ ސްޓޭޑިއަމްގެ ބޮޑުމަގަށްވީ ފެންސު ވެއްޓިފައިވާއިރު ،ފެންސު ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރުވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ
ހ ުދ ަމ ާކ ު
ނ ޯ
ޝ ް
ޓ ަ
ކ ޭ
ނ ަލ ިއ ައ ިދ ޯ
ބ ަޑ ާކ ު
ނ ވާ ަ
އ ީފ ުހ ް
ށ ޮ
ައ ަވ ު
ރ ި
ދ ެވ ި
ނ ފަރާތަކު ން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަމަށްވީނަމަވެސް ،ފެންސު ނެގުމުގެ މަސައްކަތަކީ އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ،ފެންސު ވެއްޓުނު
ުބ ާ
ދ ަކ ަމ ް
ނ ާ
ރ ަވ ުމ ް
ނ ުކ ު
ށ ެގ ް
ކ ް
ސ ާކ ަޙ ާވ ުލ ޮ
ރ ްއ ެޓ ްއ ަ
ަ
ު
ށ
ނ ައ ުގ ަގ ިއ
ަމ ްއ ަ
ދުވަހު ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،މި މަސައްކަތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެދުވަސްވަރު މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި
ސ ަލ.
ސްޓޭޑިއަ މްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތުން ކުރަމުންގެންގޮސްފައިވާތީ ،މިޙާލަތުގައި އެންމެ އަވަހަށް މުޢާމަލާތުކުރެވޭ ފަރާތަކަށްވީ
އެފަރާތް ކަމަށްވާތީ އަދި އެފަރާތާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންކަން އެނގޭތީއާއި؛
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( R-20/2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ  10.26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރު ދަށުން،
އިންސާނެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާފަދަ ނުވަތަ ދިމާވާ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ،ބަޔެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ނުވަތަ
ތިމާވެށްޓަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކުރިމަތިވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެއް ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެތީއާއި
މި ގަވާއިދުގެ  10.26ގެ (ރ) ގައި ،ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދަނީނަމަ ،އެކަމެއް ކުރިޔަށް
ގެންދަން ނިންމި ގޮތާއި ،އެ ކަމުގެ ސަބަބާއި ،ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވި ގޮތުގެ ތަފުޞީލު ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަންވާނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު" ،މަރަދޫ ވެންބޮޅޮފިށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ފެންސު ވެއްޓުމުން ނެގިގޮތުގެ ރިޕޯޓު" ގެ ނަމުގައި މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ،މި ހުރިހާކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި؛
މަރަދޫ އަވަށު ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ފެންސު ވެއްޓިފައިވަނީ ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރައިގައިކަމަށްވެފައި ،އެއީ ޤުދުރަތީގޮތުން
ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ކާރިސާއެއްކަމުން އަދި އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްއަކީ މަރަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ހުންނަ ތަނަކަށްވެފައި،
އެމަގަކީ ގުޅިފައިވާ  4ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ މަގަކަށްވެފައި ،އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްގެ
ވަށައިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭތީ އާއި ފެންސު ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެ ގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އެ ޞަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ
ފަރާތްތަކުގެ ފުރާނައަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ،ފެންސު ނެގުމުގެ މަސައްކަތަކީ އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ
ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި؛
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ އަވަށު ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްގެ ފެންސު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސ.ހިތަދޫގައި ހުންނަ އެސް.ޓީ.އޯގެ ފިހާރައިގެ ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި އެސް.ޓީ.އޯ އައްޑޫ
ބޭނުމަށް

ކުއްޔަށް

ނަގާފައިވާ

ވެހިކަލަކީ

އެތަނުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ސަރވިސް ސެންޓަރުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ މުވައްޒަފުގެ އަމިއްލަ ވެހިކަލެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ،ތަޙުޤީޤަށް

މުވައްޒަފެއްގެ ވެހިކަލެއް ކަމަށާއި ،މީގެ  03އަހަރެއްހައި ދުވަސްކުރިން ހޯދާފައިވާ އެ ސެންޓަރުގެ ޕެޓީކޭޝް ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުންނާއި އަދި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގެން
ފެށިގެން އެ ވެހިކަލް އެތަނުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ .ނެތްނަމަވެސް،
އެސް.ޓީ.އޯ އައްޑޫ ސަރވިސް ސެންޓަރުން އޭސީ އިންސްޓޯލްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް
ކުއްޔަށް ނަގާފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ އެސް.ޓީ.އޯ މުވައްޒަފާ އާއިލީ ގުޅުންއޮތް ފަރާތްތަކެއްގެ ވޭނުތަކެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް
އެނގެންއޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އަދި މިފަދައިން އެސް.ޓީ.އޯ ގެ މުވައްޒަފެއްގެ އާއިލީ ތިމާގެ ގުޅުންއޮތް ފަރާތަކުން ޚިދުމަތެއް
ހޯދާފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވީނަމަވެސް ،އެ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ ދަތުރުތައް
ކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ އިތުރު ވޭނެއް ލިބެންނެތުމުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި،
އެސް.ޓީ.އޯ އައްޑޫ ސަރވިސް ސެންޓަރުން އެ ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ ދަތުރުކުރުވާފައިވާ ދުވަސްވަރު ޓެކްސީ
ސެންޓަރުތަކުން ޗާޖުކުރާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ކުޑައަގެއްގައި ކަމަށްވާތީއާއި ،އަދި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދަތުރުތަކުގައި އެސް.ޓީ.އޯ
އައްޑޫ ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ޓެކްނީޝަނުން އަމިއްލައަށް ދުއްވުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ ވޭނުތައް ދީފައިއޮންނައޮތުމުގެ
ސަބަބުން ،މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ވޭނު މަޑުކުރުވުމަށާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެސް.ޓީ.އޯ އައްޑޫ ސަރވިސް ސެންޓަރާ

43

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ދެމެދުކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައްކުރުމުގައި އިތުރު އަގަކާ ނުލައި އެ ސެންޓަރަށް ކުރެވޭކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
ޑ ސަރވިސް ސެންޓަރުން އެ ދަތުރުތަކަށްކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލުން އެނގެންއޮތަތީއާއި،
މައުލޫމާތުން އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އައް ޫ
ޑ ސަރވިސް ސެންޓަރުން ވޭނު ދަތުރުތައް ކުރުވާފައިވަނީ އެ ސެންޓަރުގެ ޓެކްނީޝަންގެ އާއިލީ
މި މައްސަލައިގައި އެސް.ޓީ.އޯ އައް ޫ
ފަރާތްތަކެއްގެ ވޭނު ކުއްޔަށްނަގައިގެންކަމަށް ވީނަމަވެސް ،އެ ޚަރަދުތައްކުރުވާފައިވަނީ އެ ސެންޓަރަށް އެންމެ ޚަރަދުކުޑަވާގޮތަށްކަމަށާއި
އަދި އެ ފަދަ ވޭނު ތަކެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުން އެ ދަތުރުތަކަށް އެ ނޫން ވޭނުތަކެއް ލިބިފައި ނުވާތީކަން ތަޙުޤީޤަށް
ލިބިފައިވާ ކިޠާބީ އަދި ޝަފަޙީ ހެކިތަކުން އެނގެންއޮތަތީއާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމުއް ލިބިފައިނުވާކަން
ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ރ.މާކުރަތު

ކައުންސިލުން

ދެމުންގެންދާ

ކުނިނެގުމުގެ

މަސައްކަތައް މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުނި

ބޭނުންކުރާ ޕިކަޕަށް ޑީސަލް އަޅަމުން ގެންދަނީ އެއް ފިހާރައަކުން ކަމަށާއި ،ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕިކަޕަށް ޑީސަލް އަޅަމުންގެންދަނީ ،އަގު ހެޔޮކޮށް ޑިސަލް ލިބެންހުންނަ ފިހާރަ ނޫން އެހެން ފިހާރައަކުންކަމަށް
މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ ބުނެފައިވީނަމަވެސް ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަމައެކަނި ކްރެޑިޓަށް ޑީސެލް ދޫކުރަނީ އެންމެ ފިހާރައިންކަން އެނގެން
މައްސަލަ.

އޮތުމުންނާއި ،ޝަކުވާގައި އަގު ހެޔޮކޮށް ޑީސަލް ވިއްކާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފިހާރައިން ޑީސަލް ނުވިއްކަނީ އެ ފިހާރަ ހިންގާ
ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުން ކަމަށްވާތީ ،ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއް ފިހާރައިން ޑީސަލް ގަނެފައިވަނީ ނަންބަރު R-
 20/2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.25ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސިންގަލް
ސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ އުޞޫލުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ޑީސަލް ލިބެންހުރީ ހަމަ އެކަނި އެންމެ ފިހާރައިން ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި
ތަހުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕިކަޕަށް އެންމެ
ފިހާރައަކުން ޑީސަލް ގަނެ އެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ނުހިމެނޭތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

42

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ކަންތަކާ ގުޅިގެން ދ.އަތޮޅަށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ކަންތަކާ ގުޅިގެން ދ.އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި މެނޭޖަރއާ ޙަވާލުކުރި ފައިސާއިން
ކުރި ދަތުރެއްގައި މެނޭޖަރަކާ ޙަވާލުކުރި ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީވި

ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީވި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު.

ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މާކެޓިންގ

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްޓަކައި  13އޭޕްރީލް  2017އިން ފެށިގެން  20އޭޕްރީލް

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

ފަރާތުން

އެކަށީގެންވާ

މަސައްކަތްތަކެއް  2017ގެ ނިޔަލަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ  04މުވައްޒަފުން ދ.އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރުގެ ލޯންޗް ޚަރަދާއި ،ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި

ނުކުރާއިރު މަހަކު ( 10,000.00ދިހަހާސް) ރުފިޔާ އެފަރާތަށް ދެމުންގެންދާ އިންސިޑެންޝަލްގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ ( 11,435.00އެގާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ) ނަޤުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި
ސ
ކަމަށާއި ،އަދި ރިޕޯޓާއި އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެފަރާތަށް ފައި ާ

މާކެޓިންގ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން 'ކޭޝް ޑީޓޭލް' ސްލިޕުން އެނގޭއިރު ،މިފައިސާއިން

ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށާއި ،މިހެން ދިމާވަނީ މާކެޓިންގ އޭޖެންސީގައި އުޅޭ މީހަކާ ލޯންޗް ދަތުރަށާއި ،ހުރުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ ( 9,385.00ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާކަމަށް ޙައްޖު
ކުންފުނީގެ ބައެއް ވެރިންނާ ގާތް ގުޅުންތަކެއް އޮންނާތީއާއި ،ކުންފުނީގެ

ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހެޑު އޮފް އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސްގެ މަޤާމުގައިހުރި ފަރާތް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި

ވެރިންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަކުގައި މާކެޓިންގ ޓީމުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު( 3,750.00 ،ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ މާކެޓިންގ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މެނޭޖަރ
އުޅޭތީކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާހިނދު ،އެފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަތުރު ޚަރަދު ސްލިޕްގައި
އެފަރާތުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ބާކީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަކީ ( 3,750.00ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ ކަމަށް
ޖެހިފައިވަނީ ބިލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެރި އޮޅުމަކުންކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވޭއިރު ،އެކޯޕަރޭޝަނުގެ  04މުވައްޒަފުން
މާލެއިން ކުޑަހުވަދުއަށް ދިއުމަށް ޚަރަދުވެފައިވަނީ ޖުމުލަ ( 550.00ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާކަމަށް މާކެޓިންގ އެންޑް
ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މެނޭޖަރ ތައްޔާރުކުރި ސްލިޕްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 04 ،މުވައްޒަފުންގެ ޓިކެޓަށް ޖުމުލަ
( 2,200.00ދެހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާކަން ނަންބަރު  ML-2017/05ބިލުން އެނގޭއިރު ،ފައިނޭންސް
ސެކްޝަނުން 3,750.00

(ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވަނީ ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައިކަމަށް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މާކެޓިންގ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މެނޭޖަރ ( 3,750ތިންހާސް
ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ އެ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  31އޮކްޓޫބަރު  2017ގައި ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރަށް 550
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

(ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާ އެފަރާތުން
ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ ،ޖުމުލަ ( 4,300ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ އެފަރާތުން މިހާތަނަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ .ޕްރޮމޯޝަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް
ދ.އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރަށް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރި ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީވި ފައިސާގެ އިތުރަށް ( 2250ދެހާސް ދުއިސައްތަ
ފަންސާސް) ރުފިޔާ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެފަރާތުން ދ.އަތޮޅު ދަތުރުގެ ލޯންޗް
ޚަރަދަށާއި ،ހުރުމަށް ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ބާކީ އެ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ  31އޮކްޓޯބަރު  2017ގައިކަމާއި ،އެފަރާތުން
އަނބުރާ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިސްވެ ބުނެވުނު ތާރީޚުގައި ދައްކާފައިވަނީ މި ކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައިގެ ލިޔެކިއުންތައް
ހޯދުމަށް  24އޮކްޓޫބަރު  2017ގައި ،މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ދިއުމުންކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް ،ފައިސާ
ޙަ ވާލުކުރުން ލަސްފެވައިވަނީ ދ.އަތޮޅު ދަތުރު ނިންމާފައި ފައިސާއާއި ބިލްތައް ހިފައިގެން ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ދިއުމުން،
ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ދަތުރު ޓިކެޓް ނެގުމަށް ޚަރަދުކުރި ފައިސާ ،މާކެޓިންގ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މެނޭޖަރއާ
ޙަވާލުކުރި ފައިސާއިން ކަ ނޑާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ފައިނޭންސް އިން ސާފުކޮށްނުދެވުމުންކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާކަން އަދި ވަކި
ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ ހެކި ނެތަތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މާކެޓިންގ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާއިރު،
މަހަކު ( 10,000.00ދިހަހާސް) ރުފިޔާ އެފަރާތަށް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ،އަދި މަސައްކަތު ރިޕޯޓާއި އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުގެ
ކުރިން އެފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށާއި ،މިހެން ދިމާވަނީ މާކެޓިންގ އޭޖެންސީގައި އުޅޭ މީހަކާ ކުންފުނީގެ ބައެއް ވެރިންނާ
ގާތް ގުޅުން ތަކެއް އޮންނާތީއާއި ،ކުންފުނީގެ ވެރިންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަކުގައި މާކެޓިންގ ޓީމުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އުޅޭތީކަމަށ ް
ކުރެވޭ ތުހުމަތު.

46

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ބޭނުންވާ މާކެޓިންގ
ޕްރައިވެޓް

ކުންފުންޏަކާ

ދެމެދު

7

އެންޑް ޑިޒައިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނާއި

ފެބްރުއަރީ

ގައި

2017

ވެފައިވާ

ނަންބަރު

 (AGR)MHCL-ADM/PRIV/2017/1އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ  12މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށްކަމާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން ރިޓެއިނަރ ފީ ގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކަށް ( 10,000.00ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި
އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.

އެ

އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ،

އެ

ކޯޕަރޭޝަނުގެ

ނަންބަރު

 16( (IUL)MHCL-P/1/2017/2ޖަނަވަރީ  )2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި  05ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު
ހުށަހެޅި އަދި މުޅި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ކަމަށްވާތީއެވެ .އެ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރި
ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނުހިމެނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ބިލް އަދި މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުންކަމަށް
އެއްބަސްވުމުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން މަސައްކަތު ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ
ހަމައެކަނި ބިލް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަހަރުވެސް ރިޓައިނަރ ފީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .އެ އެއްބަސްވުމުގައި
( 10,000.00ދިހަހާސް) ރުފިޔާ ރިޓައިނަރ ފީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ މަސައްކަތު ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ހަމައެކަނި ބިލް ހުށަހަޅާ
މަސްމަހުވެސް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށް އެ ފައިސާ ދޫކުރާ ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
ރިޓައިނަރ ފީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު މާރކެޓިންގ އެންޑް ޑިޒައިންގ
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބުނާ
ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަން އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތު ރިޕޯޓުތަކުންނާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ "މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު
ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  2017ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް" ލިސްޓުން އެނގެއެވެ .ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
މައުލޫމާތުތަކުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ކުންފުންޏަކާއި އާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަކާ ގުޅުން
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
އޮންނަ ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ގުޅުމެއް އޮންނަކަން އެފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮފައިލުން އެނގެން ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް މާރކެޓިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭ އުޞޫލުން ،އަގަށް އިސްވެދެންނެވުނު މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރގެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ހަރަކާތްތަކެއް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ކޮށްދީފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
މައުލޫމާތުން އެނގެއެވެ .ޓުއާ ގައިޑް ވިޔަފާރިއެއްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޕޯސްޓްތައް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ
ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލް އަދި އެފަރާތުގެ ޓްވިޓަރ ހޭންޑްލް އިން ޝެއަރކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،އެ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ބެލިއިރު ،އެ ވިޔަފާރިއަކީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނީގެ ބިޒްނަސް ނޭމެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،ޓުއާ ގައިޑް
ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލުން އަދި އެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުންވެސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކް ޓަރ އަކީ ޓުއާ ގައިޑް ވިޔަފާރީގެ ފައުންޑަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަން އެނގެން ނެތެވެ .ޓުއާ ގައިޑް ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،އެ މަޤާމުން  18ޖަނަވަރީ  2018ގައި ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން،
 11ޖަނަވަރީ  2018ގައިކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ .އިސްވެދެންނެވުނު ޓުއާ ގައިޑް ވިޔަފާރިއަކީ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށާއި ،ޓުއާ ގައިޑް ވިޔަފާރި އުފެދިފައިވަނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،އެ މަޤާމުން ވަކިވިފަހުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ،މިހާރު އެފަރާތަކީ ޓުއާ ގައިޑް ވިޔަފާރީގެ މެނޭޖަރެއް ކަމަށް
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މާކެޓިންގ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުއިރު
އިސްވެދެންނެވުނު ޓުއާ ގައިޑް ވިޔަފާރި އުފައްދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި  11ޖަނަވަރީ  2018ގައި އެ ވިޔަފާރި
އުފެއްދިފަހުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް
ޚަރަދުކުރުމަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުއްދަ ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި
މަސައްލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެންމެފަހުން ގަނެފައިވާ އުޅަނދަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޖަޕާން ރީކަންޑިޝަން ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން 29 ،މާރިޗު
ޢަމަލުތަކެއް ހިންގައިގެން ގަނެފައިވާ އުޅަނދެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

 2018ގައި ކުރި ،އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)426-AA/426/2018/34އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތިން ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،އެ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ވޭނަކީ،
މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޖަޕާން ރީކަންޑިޝަން" ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ވޭނެއްކަމުން އެފަރާތުގެ ބިޑް ،ކޮމިޓީން
ބާޠިލްކުރުމުން ،ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ވޭނަކީ ކޮންޑިޝަން އަދި ކޮލިޓީ ރަގަޅު ފަހުގެ
ނ ޮ
ދ ެ
ނ ާ
ށ ެގ ް
ރ ައ ް
އުފެއްދުމެއްކަމުން ،އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ބިޑް ކޮމެޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހުެ ،އ ަމ ްއ ަ
ގ ަތ ާކ ެމ ުދ
ސ ަލ ުކ ި
ޓ
ައ ްއޑ ޫ ި
ސ ީ
ސ ުލ ް
ަކ ުއ ް
ނ
ނ ި

ނަ ،މ ްއ ަ
ޅ ުމ ް
ށ ެހ ު
ށ ުހ ަ
ސ ައ ް
ޖ ްލ ާ
ސ ްލ ެގ ަ
ށ ެއ ިދ ަކ ުއ ް
ނ ަމ ް
ޅ ިއ ިދ ު
ގ ެތ ްއ ަކނ ަޑ ައ ަ
ނ ޮ
ސ ުލ ް
ަކ ުއ ް
ސ ަލ ާއ ެމ ުދ
ނ ި
ނ ި
ރޕ ޯ ަ
ރ ުކ ެ
ޔ ު
ށ ަފ ުހ ަތ ްއ ާ
ރ ުވ ަމ ް
ސ ުކ ު
ނ ް
ނ ެވ ިހ ަކ ްލ ަތ ްއ ަޑ ިއ ްގ ޯ
ރ ް
ނ ް
ޮ
ނ
ޓ ާކ ެއ ުކ އެ މައްސަލަ އަލު ް
ރވ ޭ ި
ނ ުމ ުމ ެގ ުކ ި
ގ ެތ ްއ ި

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާތީއާއި،
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެދެންނެވުނު ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ހެދުނު ޑައިގްނޯސްގައި ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި  03ކުންފުނީގެ
ތެރެއިން  02ކުންފުންޏެއްގެ ދެ ވެހިކަލަކީވެސް އަސްލު އޮޅުވާލާފައިވާ ދެ ވެހިކަލްކަމާއި ނިސާން ކުންފުނިން އެ މޮޑެލް
އުފައްދާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި ކޮމިޝަނުން ހޯދި ހޯދުންތަކުން އެ ދެ ވެހިކަލްއަކީވެސް ނިސާން ކުންފުނިން އުފައްދާ
މޮޑެލްއެއްކަން

ތަޙްޤީޤަށް

ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި

އަދި

ޑައިގްނޯސިސް

ހެދުމުގައި

ބަލަންޖެހޭވަރަށް

ބަލާފައިނުވާތީ،

އެއަށް

ރިޢާނުކުރެވޭނެތީއާއި ،ޑައިގްނޯސްޓިކް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްކަމަށް ފާހަގަނުކުރެވޭތީ ،ހުށަހަޅާފައިވާ
ޑައިގްނޯސިސް ރިޕޯޓް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ،އަލުން އެ މައްސަލަ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައި ،ބިޑް ކޮމިޓީން މައްސަލަ ރަނގަޅަށް
ދިރާސާކޮށް މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ،ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްއިން
ނިންމާފައިވާތީއާއި،
އިސްވެދެންނެވުނު ނިންމުމާ ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީން 19 ،ޖުލައި  2018ގައި ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމުން ،ދެވަނަ އަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަގަކަށްވެފައި ،އެއީ
ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި އަގެއް ނޫންކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު
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ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގަކީ ކުޑަ އަގެއްކަމުން ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑީ ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ އެ ވެހިކަލް ނެގުންކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ވެހިކަލް އުފެއްދި އަހަރު ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ވެހިކަލް ނެގުމަށް ،ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ
ޢިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި ދެވަނަ އަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ވޭނު ނެގުމުގެ
ބަދަލުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ވޭނު ނެގުމުން ދައުލަތަށް ( 81,300.00އަށްޑިހަ
އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާ ފައިދާވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ތިންވަނައަށް އެންމެ މަތިން ލިބުނު ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ވެހިކަލަކީ  2010ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ ވެހިކަލެއްތޯ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޔަޤީންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް ،މި ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުން ހޯދި ލިޔުންތަކުން ،އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ވެހިކަލަކީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އުފެއްދުމެއްކަން
އެނގެންއޮތަތީއާއި،
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  29( (IUL)426-AA/426/2018/34މާރިޗު  )2018އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،ހޯދަން ބޭނުންވަނީ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުގެ ވޭނެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން ކާރު،
ވޭން ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ އުފެއްދި ތާރީޚުން ފެށިގެން  05އަހަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަކަމަށްވެފައި ،އައްޑޫސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދާ ވޭނަކީ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ ވޭނަކަށްވާންޖެހޭއިރު ،ތިންވަނައަށް އެންމެ މަތިން
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ވޭނަކީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އުފެއްދުމެއްކަމަށްވާތީ ،އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ޕެސެންޖަރ ވޭނެއް ގަތުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގއ.ވިލިނގިލީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޕްރައިވެޓް މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ގއ.ވިލިނގިލިން
ކުންފުންޏަކުން ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެ ބިމުން ކައުންސިލަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު  07މޭ 2017އަށް ހަމަވުމަށްފަހު އެ ބިމުގެ މުއްދަތު
ދައްކަންޖެހޭ ބިމު ކުއްޔާއި އެހެނިހެންވެސް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާކަމަށާއި ،އިތުރުކޮ ށްނުދިނުމަށް އޭރުގެ ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ،އެއްބަސްވުމުގައިވާފަދައިން އެ ބިން ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ
އަދި އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް  01ފެބުރުވަރީ  2017އަދި  08މޭ 2017ގައި އަންގާފައިވާތީއާއި
އ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ބިމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހިންގާ އޮއިލް ސަޕްލައިސްއަކީ ތެޔޮ ވިއްކުމާއި
ކޮމިޝަންގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް އެ ކުންފުންޏަށާއި ކައުންސިލްގެ ބައެ ް
މެންބަރުންނަށް ފައިދާވާގޮތަށް އިތުރުކުރުމަށް ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ގުދަންކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވެން ނެތްތަނަކަށްވާތީ ކަމަށް އެ ނިންމުމުގައިވާތީއާއި،
ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިސްވެދެނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންނަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު  10އަހަރު ދުވަހުގެ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ
ދައުރު ބަދަލުވުމަށްފަހު 04 ،ޖުލައި 2019ގައި ބޭއްވި ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ދައުރުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ 26
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާތީއާއި އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ގއ.ވިލިނގިލިން ވިޔަފާރިކުރުމަށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް
ދީފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ކުރީގެ ކައުންސިލްގެ ދައުރުގައި އަދި މި ހިނގާ ކައުންސިލްގެ ދައުރު މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދީފައިވާތީ ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި،
ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ބިމަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގައިވާ ބިމެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު
ނަމަވެސް ގއ.ވިލިނގިލިން ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެހެން ބައެއް ބިންތައްވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި
އޮންނަކަ މަށް ތަޙުޤީޤަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ވަކި
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ބިމުގައިވާތަކެތި އެހެން ބިމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމިއިރު ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން
އޮންނާތީއާއި އެގޮތަށް އެހެން ބިމެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ތެޔޮ ވިއްކާ ބިންތައް އެއް ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި ތެޔޮ ވިއްކުމުގައި
ރައްކާތެރިގޮތް ޚިޔާރުކުރުމަށްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި،
ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކީ ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ ،ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަން ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ
އޮންނަ ފަރާތެއް ނޫންކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެންއޮތްނަމަވެސް ،އެ ގަވާއިދު ވުޖޫދަށްއައިސްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ތެލުގެ
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ވިޔަފާރިކުރަމުންދަނިކޮށްކަމާއި އެ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭނީ ބިމުގެ މުއްދަތު
އޮވެގެންކަމާއި އެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ބިމެއް އެ ކުންފުންޏަށް ދެއްކުމަށް އެފަރާތުން އެދިފައިވާނެކަމާއި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް
އެއްބަސްވުން ހަދާނީ އެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ޝަރުތުކޮށްފައިކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން ،އެނގެން
އޮތުމުންނާއި،
ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން އެ ބިމުގެ ކުލި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ގަވާއިދުން ދައްކާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން
އޮންނާތީއާއި އަދި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ކުލި ދައްކާފައިނުވިނަމަވެސް ކުލި ދައްކާފައިނުވަނީ ކުލި ދައްކަންވީ ގޮތެއް އެފަރާތަށް
އަންގާފައިނުވާތީ ކަމަށާއި ކުލިދައްކަން އަންގައިފިނަމަ ކުލި ދައްކަންހުރިކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން
އެނގޭތީއާއި،
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް އެކަން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު އަންގާފައިނުވާތީއާއި 2017ވަނަ އަހަރު އެ ބިން
ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކުރީގެ ކައުންސިލުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް
އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،ވަގުތީ ކޯޓު އަމުރުން އެކަން ހުއްޓުވުމަށްފަހު ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހުވެސް އެ ބިމުގައި ވިޔަފާރިނުކުރުމަށް
ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ބިން ޙަވާލުކުރުމަށް ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް
އަންގާފައިނުވާތީއާއި،
އެ ބިމުގެ ކުލި ހޯދުމަށާއި ބިން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާއިރު ،އެ ބިމަށް އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތުގައި ގަވާއިދުން ކުލިދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެގޮތަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ
މުއްދަތު ހަމަވުމަ ށްފަހު އެ ބިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފަސޭހައަކަށްކަމަށާއި އަދި އެއް ފަރާތަކަށް ތެލުގެ
ވިޔަފާރިކުރަން ލިބިއްޖެނަމަ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވެ ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފަކަށްވެދާނެކަމަށް ދެކޭތީކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި،
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އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު  2018 ،2017އަދި 2019ގައި ވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން އެ ބިމުގެ މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދިނުމަށްއެދި އެ ކުންފުނިން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް 04 ،ޖުލައި 2019އާ ހަމައަށް ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން އެ ބިމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތްނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު
ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި މި
މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖައިޒުފައިދާ އެއް
މއްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ
ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި ،މި ަ
ޤާނޫނު) އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހިންގާފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ މި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
45

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބުރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބުރައީސް
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް
މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ މަޤާމު ވަކި ފަރާތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް
ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ އަދި މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މި
މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  1ވަނަ
ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.
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އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި  02ފަންގިފިލާގެ ޢިމާރާތެއް ކުރުމަށް  25މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި  2ބުރިއަށް
ޑިސެމްބަރ  2017ގައި ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކުންފުނި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ( 1,742,640.00އެއް މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ދެ ހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް) ރުފިޔާއަށް،

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ކޮރަޕްޝަންގެ

ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސިވެކް) އާ  25ޑިސެންބަރު  2017ގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏާ
މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި އެދިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންކަމާއި،

53

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު
ޢަމަލެއް

ނުވަތަ

ދައުލަތަށް

ގެއްލުންވާފަދަ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޢަމަލެއް

ހިނގާފައިވޭތޯ

ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީއާއި
ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހޯދައިގެންނޫންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި
ފާހަގަކޮށް އެކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށް އަންގާފައި އޮތްއިރު ،އެ ދުވަސްވަރު މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރެއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތް އެކަނި ނޫންކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،
 2018ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ މިނިސްޓްރީ އިން ފޮނުވި ސިޓީގައި  2019ވަނަ
އަހަރުން ފެށިގެން އެ މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީއާއި
ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ހޯދައިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މި މަސައްކަތް ސިވެކްއާ ޙަވާލުކުރިއިރު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީއާއި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހޯދާފައިނުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން މަންފާއެއް ހޯދައި ނުވަތަ
ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަންހުރި ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތުމުން،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން
މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލުގެ

އިދާރާއަށް

ވަގުތީ

މުނިސިޕަލް

ސަރވިސް މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު

އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  09( (IUL)415-HR/415/2018/10މޭ  )2018އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތާއި ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް އިންޓަވިއު ކުރިއިރު އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އޮންނަކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި އެ މެންބަރު ބައިވެރިވެފައި
އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެދަރި މީހެއް ކަމަށްވާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު އިން

ނުވާތީއާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކާއި ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތާ ޢާއިލީ ގާތް

ކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ވެސް ތަހުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،
ބަދަލުކޮށް އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އިންޓަވިއުގައި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދީފައިވާ މކްސް އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރު ބަދަލުކޮށްފައި
ވީނަމަވެސް ،އިންޓަވިއުކުރި ހުރިހާ ކެޑިޑޭޓުންގެ މާކްސް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ އަދި އޭގެ ސަބަބުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރޭކިންގއަށް އެއްވެސް
ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާތީ ،ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިންކަން ދަލާލާތުކޮށްދޭނެ ހެއްކެއް ތަހުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލައަކީ

54

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނިންމީއެވެ.
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ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަން ކޯޓު

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޓޫރިޒަމް

އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރެވުނުއިރު ،އެފަރާތުން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގައި

މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރެވުނުއިރު ،އެފަރާތުން ދިރިއުޅޭ

ހުރި ފޮއްޓެއްގެ ތެރެއިން ( 500,000.00ފަސްސަތޭކާ ހާސް) ރުފިޔާ ކޮޓަރީގައި ހުރި ފޮއްޓެއްގެ ތެރެއިން ( 500,000.00ފަސްސަތޭކާ ހާސް) ރުފިޔާ ފެނިފައިވާކަމާއި ،މިފައިސާއަކީ ރިޝްވަތުގެ
ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ގޮތުގައި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުޙުމަތާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،މިމައްސަލަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ،13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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 02ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ގުޅޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ފޯޖްކުރުމަށްފަހު ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،އިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް

ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ވެފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އައުކުރުމަށް ހުށަހެޅިއިރު ސައްޙަ ނޫން އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ" ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ގަވާއިދު"ގެ ( 30 )2019/R-1019ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި
އެކުލަވާލާފައިވާ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅި  27އޯގަސްޓް  2019ގައި ބާއްވާފައިވާ އެ ކޮމެޓީގެ  3ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި
އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅާފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައަކީ ފޯޖަރީގެ މައްސަލައެއްކަމުން މި ކަމަކީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ މި މައްސަލަ އެ އިދާރާއަށް މިކޮމިޝަނުން ފޯވާޑްކުރުމުން އެ
އިދާރާ އިން މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަން އަންގާފައިވާތީ އާއި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުން އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ
ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ހިންގި ހަރަކާތަށް ފައިސާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން
ރޮހި50
ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެފް.އޭ.އެމްގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޗެރިޓީ ފުޓްބޯޅަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެފް.އޭ.އެމްއިން ހިންގި ޗެރިޓީ ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީއާއި ބޫޓާއި މެޗްބޯޅަ

މެޗުތަކުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީއާއި ބޫޓާއި މެޗްބޯޅަ ފަދަ

ފަދަ ތަކެތި ސްޕޮންސަރކޮށްގެން އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 377,693.30ރ (ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް

ތަކެތި ސްޕޮންސަރކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ބައެއް ލިބިފައި ނުވުމާއި،

ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ) ޚަރަދު ކުރިކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެތުމުންނާއި ،އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ

ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް

ތަފްޞީލް އެފް.އޭ.އެމްއަށް ބުނެދެވިފައި ނެތުމުންނާއި ،އެ ފައިސާއާގުޅޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާފައިވަނީ އަދި އެ ފައިސާއިން

ބުނެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 377,693.30ރ (ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެފް.އޭ.އެމްގެ ކޮން މުވައްޒަފުންނެއްކަން އެނގެން ނެތުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި) ޚަރަދުކުރިގޮތް އެނގެން

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް

ނެތުމާއި ،ފުޓްބޯޅަ މެޗުތަކާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ލިބުނުފައިސާގެ

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ .ނަމަވެސް އެފް.އޭ.އެމްއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 342,694.00ރ

ތެރެއިން ޚަރަދުކުރިގޮތް އެނގެން ނެތް ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ.

(ތިންލައްކަ ސާޅީސްދެހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ) އެފް.އޭ.އެމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެން
އޮންނާތީއާއި،

އަދި

އެފް.އޭ.އެމްއިން

ޚަރަދުކުރިކަމަށް

ބުނެފައިވާ ފައިސާގެ

ލިޔެކިޔުންތައް

ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ،

ޖުމްލަ

377,693.30ރ (ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ) އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެން އޮތަތީވެ
މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައި ،މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ށ.މިލަންދޫގައި ކުރިން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައިވާ ޢިމާރާތް މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ
އެ ޖަމްޢިއްޔާ އުވުމާ ގުޅިގެން އެރަށު ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ދަށުގައިވާ  55ނަންބަރު ކޮށީގައިވާ ބިމަކީ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް  04ނޮވެމްބަރ  2006ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްކަން މިލަދުންމަޑުލު
ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޢިމާރާތާއެކު ހުރި ކެފޭ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  02އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  01( 227-PR/123/2017/3ނޮވެމްބަރ  )2017ސިޓީއާއެކު
ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާނު ކުރި ކަމަށާއި ،މިހާރު އެއްވެސް އަގަކާނުލައި އެ

ހީރަސްކުރެވިފައިވާ "ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ" އިން އަދި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ

ޢިމާރާތް އެރަށު ފިހާރައެއްގެ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދީފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  11( 227-PR/248/2017/12ޖުލައި  )2017ސިޓީން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،
ކަމަށާއި ،މިހެން މިކަން ކޮށްފައިވަނީ އެރަށު ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ކައުންސިލްގެ
ނައިބުރައީސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތަކެއްގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް

ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  55ނަންބަރު ކޮށީގައިވާ ޢިމާރާތް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތުން
 04ވަރަކަށް އަހަރު ބޭނުންކުރިކަމާއި ،އެ ޢިމާރާތް އެފަރާތުން ބޭނުންކުރަމުންއައީ އިސްވެދެންނެވުނު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެ ޢިމާރާތް
އެފަރާތުގެ ކޮއްކޮއަށް ބޭނުންކުރަން ދިނުމުން ކަމަށާއި ،އެ ޢިމާރާތް ހުސްކުރަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާކަމާއި،
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އެ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގާ ފަރާތަކީ އިސްވެދެންނެވުނު އެފަރާތުން އެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަމުންއައީ ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ ހިންގަމުންދިޔަ ރެސްޓޯރެންޓަށް ށ.
ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތަކެއްގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ނޫންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ
މައުލޫމާތުން އެނގޭތީއާއި،
ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  55ނަންބަރު ކޮށީގައިވާ ޢިމާރާތް ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
އެހެން ފަރާތަކަށް މިހާރު ކުށްޔަށް ދީފާއިވާކަން މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނަންބަރު (AGR)284-
 21( PR/PRIV/2019/2އޮކްޓޯބަރ  )2020އެއްބަސްވުމުން އެނގޭތީއާއި،
މިހާތަނަށް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން މި މައްސަލާގައި ށ .މިލަންދޫ ކައުންސިލް
އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުވަތަ އެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން
ފައިދާ ލިބެންނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި
ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން) ގެ  25ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރަކާއި އެތަނުގެ އިސްވެރިއަކާ މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ޝަކުވާގެ  8ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ

ގން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލު
ޒ ބޭނުންކޮށް ެ
ދެމީހުން ގުޅިގެން މަޤާމުގެ ނުފޫ ު

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޕީ.އެސް ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަން ނިންމާފައިވާތީއާއި އެހެންކަމެއްގައި

ބނާ މައްސަލަ.
ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ު

ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު
ނޮވެމްބަރމަހު

ކައުންސިލްގެ
އިއުލާން

އިދާރާއިން
ރވިފައިވާ
ކު ެ

2019
އިކޮނޮމިކް

ވަނަ

އަހަރުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު )2007/5 :ގެ ޗެޕްޓަރ  4ގެ  37ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ދިވެހި

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި އެއްވަޒީފާއިން އަނެއް ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ

އވާ އެންމެހާ ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،މަޤާމަކަށް މީހަކު ލެއްވުން ފަސްކުރުން ނުވަތަ
އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ދެފަރާތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެވިފަ ި
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ނަންބަރު

ކަމަށާއި،

އެ

މަޤާމަށް

މީހަކު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ހަމަޖެއްސުމެއްނެތި

އަހަރަކާއި

އަވަސްކުރުން އެއީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ .އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހައިބްރިޑް މޮޑެލްއަށް

ށ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަކި ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާތީ ،ކައުންސިލްތަކުގެ
ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ކުއްލިއަކަ ް

ތާރީޚެއްގެ

ކުރިން

އެ

މަޤާމަށް

މީހަކު

ހަމަޖެއްސުމަށް

ސިޓީ

ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެކަމަކީ ކޮމިޝަނުން ނުރަގަނޅު ނުފޫޒު
ފޯރުވައިގެން ،ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް
ބުނާ މައްސަލަ.

އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހުރި ހުސް މަޤާމްތަކަށް މީހުން ނެގުމާއި އިދާރާތަކަށް އައު މަޤާމު އުފައްދައިދިނުން  06ފެބުރުވަރީ 2020
އިން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  09/2020ސަރކިއުލަރ އިން
އަންގައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އަދި މިކަން އުވާލައި މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް 29
ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު /CIR/POD-188 85/2020ސަރކިއުލަރ ނޯޓުން އަންގާފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި ޝަކުވާގައި ބުނާ ގޮތަށް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މަޤާމަކަށް މީހަކު ހަމަޖައްސައި ނިންމުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެންގި އެންގުމަކީ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް ކުރި ކަމެއްކަމަށް ބަލާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް
ނުފެންނާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީން  04ލައްކަ

ރފިޔާ މި މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން ބަލައި  23ޖުލައި  2020ގައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއާ
ު

މަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ މައްސަލައިގައި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޅުވާލައި

ގުޅިގެން މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ،އެ ފައިސާ ( 447,863.00ރުފިޔާ) އަކީ މ.މުލަކުގައި އަލަށް ހަދާ

މައްސަލަ އޮއްބާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް އަރާ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އެ
މަސައްކަތް ލަސްވާނެކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން އަންގާފައިވުމާއެކު އެފައިސާ ވާނީ އެ ފައިސާ ނެގި ތާރީޚުގައި އެ
ފައިސާ ނެގި އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިކަމަށެވެ .އެ ފައިސާ  15މާރިޗު  2020ގައި ނެގުމަށްފަހު ހަމަ އެދުވަހު އެކައުންޓަށް
ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެ އެކައުންޓުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުން އެނގެން އޮވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލަ އަލުން ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް
ނިންމީއެވެ.
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ރމަށް އދ.ދަނގެތިން ހަރުގެ އެޅުމަށް  02ބިން ދޫކުރުމަށް އެ ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  29ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ
އދ.ދަނގެތިން ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ދެ ބިމެއް ދޫކު ު
އން އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ" ހުށަހެޅުން "މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް
އ ދަނގެތީ ކައުސިލްގެ އިދާރާ ި
 29ސެޕްޓެންބަރ  2019ގަ ި
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބޭގޮތަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެކެވެ .
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ނ ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ދ ބި ް
ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް އެ ެ

ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވިއްކާފައިވާ ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓްގެ "މާކްސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު" ގައި  4ބަޔަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު" ،ހުށަހެޅުން" މި ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  25%މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމަނާފައެއް

ނަންބަރު

ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ބިޑު ހުށަހެޅި  20ފަރާތުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ "ރުބްރިކް" އެއް
ހަދައިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ބި ޑްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދައި ލިބިފައިވާ މާކްސްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢާއްމުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މި
ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާތީ އެވޯޑްކޮށް ބިން ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާކަމަށް ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޯނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ "ހުށަހެޅުން" މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް ބިޑް
ޑޮކިޔުމެންޓްގައި ހިމަނާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބިޑްގެ ހާމަކަން ގެއްލި ބިޑްގެ އިވެލުއޭޝަންއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާތީއާއި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.37ގައި ބީލަން ފޮތުގައި ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތާއި ،އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ
ކްރައިޓީރިއާއާއި ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ
ޕްރި-އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިޕޯޓް ހެދުމާ ހަމައަށް ޙަވާލާދެވިފައިވާ ބިން ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީ ،މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތުގެ
ތަފްސީލްތައް ހިމަނައިގެން މި ބިންތައް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އދ.ދަނގެތީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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އދ.ދަނގެތީ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އިރުން އޮތް ހުސްބިމުން އދ.ދަނގެތިން ހަރުގެ އެޅުމަށް  02ބިން ދޫކުރުމަށް އެ ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  29ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ކޮށްފައިވާ
ހަރުގެ އަދި ގުދަން ހެދުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ" ހުށަހެޅުން "މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް
ގފައި ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބޭގޮތަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެކެވެ .
ބިޑުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހިނ ާ

ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވިއްކާފައިވާ ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓްގެ "މާކްސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު" ގައި  4ބަޔަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު" ،ހުށަހެޅުން" މި ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  25%މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމަނާފައެއް

59

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ބިޑު ހުށަހެޅި  20ފަރާތުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ "ރުބްރިކް" އެއް
ހަދައިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށެވެ .މިދެންނެވުނު ރުބްރިކްގެ ކޮޕީއެއް
މި ރިޕޯޓާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހަދައި ލިބިފައިވާ މާކްސްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢާއްމުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މި
ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާތީ އެވޯޑްކޮށް ބިން ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާކަމަށް ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޯނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ "ހުށަހެޅުން" މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް ބިޑް
ޑޮކިޔުމެންޓްގައި ހިމަނާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބިޑްގެ ހާމަކަން ގެއްލި ބިޑްގެ އިވެލުއޭޝަންއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާތީއާއި،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.37ގައި ބީލަން ފޮތުގައި ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތާއި ،އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ
ކްރައިޓީރިއާއާއި ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި ،މި މައްސަލައިގެ
ޕްރި-އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިޕޯޓް ހެދުމާ ހަމައަށް ޙަވާލާދެވިފައިވާ ބިން ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީ ،މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތުގެ
ތަފްސީލްތައް ހިމަނައިގެން މި ބިންތައް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އދ.ދަނގެތީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ސަރުކާރު

އިސްވެރިއެއްގެ

އެމްބެސެޑަރގެ

މަޤާމުގައި

ދަރިފުޅަށް
ހުރެ

ކައުންސެލް
މުސާރައާ

ދަ

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް

ޢިނާޔަތުގެ

ނުބެލެވޭތީއާއި ،މިކަމުގައި ފާހަގަވަނީ އިޖުރާއަތްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުން ކަމަށްވުމާއެކު ،އިޖުރާއަތްތަކާ އެއްގޮތަށް

ޓު

ތކަ
އލައްކަ ފަންސާސްހަހާސް ތިންސަ ޭ
ގޮތުގައި 156,359/60ރ( .އެ ް
ފަންސާސް ނުވަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި )ލިބޭކަމަށާއި ،ލަންޑަނުގައި

60

ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ދަންނަވައި ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ނ
އަމިއްލަ ގެއެއް ހުރެމެ ހައުސިންގ އެލަވަންސްވެސް ލިބޭކަމަށް ބު ާ
މައްސަލަ.
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ޅލީ
ހސްކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހަތަރުފުރޮ ު
ހ ު
މ.އާގެ ދައުލަތަށް ނެގުމަށްފަ ު

މި ކޮމިޝަނުން މާލޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގޮސް ބެލިބެލުމުން ފޯމްތަކުގައި ބަލައިގަތް ތާރީޚް ޖަހާފައިވީނަމަވެސް ބައެއް ފޯމްތަކުގައި

އެއްޗިއްސަށް ޕާރކިންގ ޒޯނެއް ހެދުމަށް  2019ސެޕްޓެންބަރ ގައި

ބަލައިގަތް ގަޑި ޖަހާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚްގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފޯމެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއް

މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް

ނުވެއެވެ .މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ވަކި ފޯމެއް ބަލައިގެންފައިވަނީ ފޯމް ބަލައިގަންނަ ވަގުތުގެ ފަހުންކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ށފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮ ް

އެއީ ކޮން ފަރާތެއްގެ ފޯމެއްކަން ބުނަން ނޭނގޭކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާތީ އެކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަކީ ކާކުކަން އެނގެން ނެތުމުން ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
މި މައްސަލައި ގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯމް ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަތުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ފުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމައަށް ފުރާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިފަދަ ކަންކަމަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދަން
ޖާގަލިބޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވާތީ ފޯމް އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފަދަ ލިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުރަންޖެހޭ
ބައިތައް ފުރިހަމައަށް ފުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ބން
އން އެރަށު ބީޗް ސަރަޙައްދުން ި
ކ.ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ި

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ކ.ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  08ޑިސެމްބަރު  2020ގައި ފޯނުން ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު

އއް
މަންފާ ެ

ސާފުކުރުމުން ،އެ ރަށުން ގާޑިޔާގެ އުސޫލުން ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް ހެދުނު އުސޫލެއްގެ ދަށުން މަހު ކުއްޔަށް ކަމަށާއި

ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމުގައި

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ސލަ.
ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައް ަ

ނާޖާއިޒު

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޕްރައިވެޓް ބީޗް ހެދުމަށް ބިން ދޫނުކުރާކަމަށާއި އަދި ގާޑިއާ ހެދުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ
އުސޫލާއި

އިޢުލާން

ޢާއްމުކޮށްގެން

ކަމަށާއި

މިގޮތުން

މިކަމާ

ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތުތައް

ކައުންސިލްގެ

ފޭސްބުކް

ޕޭޖުގައި

ޝާޢިޢުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
އެ އިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ބެލިބެލުމުން ،އެ "ރަށުގެ އަތިރިމައްޗާއި ،ހުސްބިންތަކާއި ،ޕާކްފަދަ ތަންތަނުގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު
ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމާއި އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކުން ފީ ނެގުމާއިބެހޭ އުސޫލު"  27އޮގަސްޓް  2017ގައި ފޭސްބުކުގައި
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޝާޢިޢުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އުސޫލު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  20އޮގަސްޓު  2017އެވެ .އަދި އުސޫލު ފާސްކުރުމާ ހަމައަށް
ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގާ މިފަދަ ތަންތަން  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އަންގައި އިތުރު އިޢުލާނެއް  20އޮގަސްޓު
 2017ގައި ކޮށްފައިވެއެވެ .މި ބުނެވުނު އުސޫލުގައި ދޫކުރެވޭ ބިންތަކަކީ  225އަކަފޫޓުގެ ބިންތަކެއްކަމަށާއި ބިން ދޫކުރުމުގައި
އިމާރާތާ އިންވެގެން އޮންނަ ބިން އެ އިމާރާތެއްގެ ބަޔަކަށް ދިނުމަށް އިސްކަން ދޭނެކަމަށާއި އަދި ދޫކުރެވޭ ބިންތައް ދޫކުރެވޭނީ
އަކަފޫޓަކަށް  10ލާރީގެ މަގުން މަހުކުލި ނަގާގޮތަށްކަމަށާއި މިގޮތަށް ދޫކުރާ ބިންތައް އިތުރު ބަޔަކަށް އަދި ނެގި ބޭނުން ފިޔަވައި
އިތުރު ކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މި ބިންތައް ދޫކުރަމުންދަނީ ގެޒެޓްކުރުމަކާ ނުލައި ދިއްފުށީގައި އެކަނި އިޢުލާންކޮށްގެންކަމަށް
ބުނެފައިވާއިރު ،ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމަކަށްނުވާތީ ،މިފަދަ އިޢުލާންތައް ގެޒެޓްކުރަން ލާޒިމް ނޫންކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ގެސްޓްހައުސްއަށް އެ ގެސްޓްހައުސްއާ އިންވެގެން އޮތް ބިމުން  225އަކަފޫޓްގެ ބިން
ދޫކުރެވިދާނެކަމާއި އަދި އެ ގެސްޓްހައުސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އިތުރު ބަޔަކަށް ބޭނުންނުކުރެވެނީ އެގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް
އެހެން މީހުންނަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަމަށް އެކަމަށް ހެދުނު އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީކަމާއި ،އަދި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
އެ ގެސްޓްހައުސްއަށް ދީފައިވާ ބިމަކީ ޕްރައިވެޓް ބީޗެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ބިމެއްކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް
ޕްރައިވެޓް ބީޗް ހެދުމަށް އެއްވެސް ބިމެއް ދޫނުކުރާ ކަމަށް ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ
ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ނގެ" އުފުލި " 1މަރާމާތު ކުރުމުގެ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަ ު

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން "އުފުލި  "1އަށް 2019

އެ

ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްކަމަކަށް ދެފަރާތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު މި މައްސަލައިގައި

މަސައްކަތް

ކުރި

ކުންފުނީގެ

ބަދަލުގައި

ކުންފުންޏަކަށް

ށވާ
ކމަށާއި ،އެ މަސައްކަތުގެ އަގަ ް
މަސައްކަތުގެ އަގު ދީފައިވާ ަ
ނން މަސައްކަތް
މށް މިހާރު އެ ކުންފު ި
ފައިސާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ދޫކުރު ަ
ގން
ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެއް މަސައްކަތަކަށް ދެފަހަރަށް އަގު އަދާކޮށް ެ

62

އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއަކު ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
61

ލ.ހިތަދޫގައި މިހާރު ކިޔަވައިދެމުން ގެންދާ ހިތަދޫ ޕްރީސްކޫލް ހުންނަ

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތެއްކުރާވަރުގެ ނުވަތަ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައި އަދި ދައުވާ ކުރެވޭވަރުގެ ހެއްކެއް

މގެ
ބިމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބިމަކަމަށްވާތީ ،މި ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރު ު

ފެންނަށް ނެތުމާއެކު މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ .އަދި ،އެގޮތަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެ ބިމެއް އަތުލައި ،ބިން

ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިއަކު އޭނާގެ ތިމާގެ މީހުން ކައިރީ

ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބިން ދޫކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް

ލށް
ށ ކައުންސި ަ
ބން ހޯދުމަ ް
އތަނުން ި
ބުނެގެން ދަނޑުގޮވާން ކުރުމަށް ެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ،ހިތަދޫ ސްކޫލުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބން
ސިޓީލުމުން  2019އޮކްޓޫބަރު ހިސާބުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ި
ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ލއި ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ އިސްލާމް ޓީޗަރުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް އެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށްގެން
ނ ަ
ޗރުގެ މަޤާމަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ު
ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ އިސްލާމް ޓީ ަ

މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ނޫންކަމަށާއި ،އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 27އެޕްރީލް  2009ގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ
"ޓީޗަރުން ،ޑޮކްޓަރުން އަދި ނަރުހުންގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން "މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ
ސެޓްފިކެޓް ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
27އެޕްރީލް  2009ގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ" ޓީޗަރުން ،ޑޮކްޓަރުން އަދި ނަރުހުންގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން "މި
އުސޫލުގައި ވަނީ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ އިދާރާއަކަށް އެ އަހަރަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ރިކްއަރމެންޓުގައި ޓީޗަރުން ،ނަރުހުން އަދި ޑޮކްޓަރުން ހިމެނޭނަމަ ،އަދި މިއިން މަޤާމެއް ހުސްކޮށް އޮވެ ،އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު
ހަމަވާ ދިވެއްސަކު ލިބިއްޖެނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ނެރެގެން އެފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަނެވިދާނެ ކަމަށާއި ،މިގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާއަށް ނެރޭ
ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުން އަދި ޑޮކްޓަރުން މަސައްކަތަށް ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސްއޫލު އޮފީހުން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަށާއި ،ކޮމިޝަނުން އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށެވެ .ލ.ހިތަދޫ
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ސްކޫލްގެ އިސްލާމް ޓީޗަރުގެ މަޤާމަށް ހޮވާފައިވާ ފަރާތް އެ މަޤާމަށް  08ސެޕްޓެންބަރު  2015ގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މި
އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ .ވީމާ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މާލޭ

ވޯޓަރ

އެންޑް

ސުވަރޭޖް

ކޮމްޕެނީއަށް

ބޭނުންވާ

ތޔޮ
ެ

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް

ތށް
ލފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮ ަ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުޞޫލުތަކާ ޚި ާ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ އެ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުގެ" ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ފިއުލް "ގެ ދަށުން ކޮންމެހެން  3ތަނަކުން އަގު ހޯދައިގެން ތެޔޮ ގަތުން
ލާޒިމް ނުކުރާކަމާއި ،ތެލުގެ އަގު ބަލާނީ އެސްޓީއޯގެ ރޭޓްތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަށް
ބޭނުންވާ ތެޔޮ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ގަނެފައިވަނީ މތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ޝަކުވާގައި ބުނާ
ކުންފުންޏަކީ މި ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެވެ .މިފަރާތާއެކު  15ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި
ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ފުރަތަމަ  04މަހަކީ ޓްރަޔަލް މުއްދަތެއްކަމަށާއި އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
އިތުރުކުރެވޭނީ ޓްރަޔަލް މުއްދަތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނަ ކުންފުންޏަށް މި މައްސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުންފުންޏަށް
ގެއްލުންވާ ގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެފަރާތުން ތެޔޮ ގަތުމަށް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވަނީ ކުންފުނީގައި
ޢަމަލުކުރަން ހަމަ ޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އަދި އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ އެކުގައިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ
މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ގިގަބިޓް އެތާރނެޓް ސްވިޗް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ގިގަބިޓް އެތާރނެޓް ސްވިޗް ގަތުމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރުMNU-

ކށް
ހޅުވާލާފައިވާ ބިޑަކީ ވަކި ފަރާތަ ަ
ގަތުމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީން ު

 30(CA-PAMD/2020/42އޮގަސްޓް  )2020އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މި މަސައްކަތުގެ

ބޑެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
ފައިދާވާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ި

މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބެލޭނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  30ދުވަސް ކަމަށާއި މި މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި،
ދުވަސް ގުނާނީ ހުކުރުދުވަސް އަދި ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިބިޑަށް ކުރިމަތިލާނީ އެ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުން ކަމަށްވެފައި މި މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ގިގަބިޓް އެތާރނެޓް ސްވިޗަކީ މިބާވަތުގެ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ޢާންމުގޮތެއްގައި ލިބެން ހުންނަ އެއްޗެއް ކަމަށްވުމާއި ،އަދި
މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ނުދިނުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއްވާނެ ކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،މި
މަސައްކަތުގެ އިވެލުއޭޝަންގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަން ފާހަގަވެފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ގއިވާ
ދަށު ަ

ރ.އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ދޮންވެލިފުނިތަކަކުން ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ވެލި ނެގުމުގެ

ގމުގެ
ނންވާ ބަޔަކަށް ވެލި ނެ ު
ލން ބޭ ު
ކން ކައުންސި ު
ދޮންވެލިފުނިތަކަ ު

ފުރުޞަތުދީ ،ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ވެލި ވިއްކަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

ރ.އިނގުރައިދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ބެލުމުގެ

ބނާ މައްސަލަ .ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުން އެފަރާތުން ދިން މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ،އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް
ވލި ވިއްކަމުންދާކަމަށް ު
ނންވާ ބަޔަކަށް ެ
ފުރުޞަތުދީ ،ބޭ ު
އެ ވެލިފުނިން ވެލި ދީފައިވާކަމަށާއި އެ ވެލި ދިނީ ހިލޭކަމެއް ނުވަތަ ވިއްކީކަމެއް ކައުންސިލުން ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް
ބުނެފައިވާތީ ،އެކަން ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ސުވާލުކުރުމުން ،ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރި
ފަރާތާ ކައުންސިލާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް ރަށުގައި ފެންހެދޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އެމީހުންގެ ވެހިކަލްތަކާއި ތަކެއްޗާއި މުވައްޒަފުން
ބޭނުންކޮށްގެން ވެލި އަޅާފައިވާނެކަމަށާއި އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާ ގުޅޭ ޢިމާރާތުގެ ތަޅުންއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ބޭނުންވެގެން
ކައުންސިލްގައި އެދުމުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ރަށުން ކަޅުފަސް ލިބެންނެތުމާއެކު އެ ވެލިފުނިން ވެލި
ދީފައިވާނެކަމަށާއި އެކަމަށް ކައުންސިލުން އެއްބަސްވީ އެމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވަނީ އެ ޢިމާރާތުގެ ތަޅުންއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި
ނުލިބިގެންކަމަށް އެނގިފައިވާތީކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި އެ ވެލިފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވެލި ވިއްކާފައި ނުވާނެކަމަށާއި އަދި
ވެލިފުނިން ވެލި ދޫކުރުމާގުޅޭ އެއްވެސް އުޞޫލެއް ހަދާފައި ނުވާނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ވެލިފުނިން ވެލި
ނުވިއްކާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާއިރު ،ވެލި ވިއްކީކަމެއް ނުވަތަ ދިނީކަމެއް ނޭނގޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ބުނެފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ވަކި

ފްލައިޓް ހޭންޑްލިންގގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން އެފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައިވާ އެ

ކުންފުންޏަކަށް މަންފާވާވާގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

ޚިދުމަތްދެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ނުވަތަ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފަކު

ލިމިޓެޑުގެ އިސް މުއައްޒަފަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ހަމައެކަނި ވަކި ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ

ލޯކަލް

ފްލައިޓް

ހޭންޑްލިންގ

ކުންފުނިތަކުގެ

ތެރެއިން

ގޮތުން ކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ،އެ ކުންފުންޏަކީ ޝަކުވާގައި ބުނާ މުވައްޒަފުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ކުންފުންޏެއްކަމަށް

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް އެކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތުމާއި ،ފްލައިޓް ހޭންޑްލިންގގެ ސަރވިސްދޭ ފަރާތްތަކަކީ
ފަސޭހައިން ބަލާލެވެން ހުންނަ (ގޫގުލް ސަރޗްކޮށްލިޔަސް ފެންނަން ހުންނަ) މަޢުލޫމާތެއްކަމުން އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތު
ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް އަމިއްލައަށްވެސް ހޯދިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ހޅޭ
ނލްގެ އިސްވެރިން އެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަ ެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު ަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިސްވެރިން އެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި އެ ކުންފުނިތަކުން

ކން
ނތަ ު
ކުންފު ި

ރިޝްވަތު ނަގާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ރިޝްވަތު ނެގީ ކޮން ކުންފުނިތަކަކުންކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،އެކަންކަން ހިނގި

ތށް
ގ ަ
މަގުފަހިވާ ޮ

ތާރީޚެއް ނުވަތަ ދުވަސްވަރެއް އެނގެން ނެތުމާއި ،އެކަން އެނގުނު ގޮތެއް ،ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތެއް ،ނުވަތަ އެކަން

ކުންފުނިތަކުގެ
ރިޝްވަތު

މައްސަލަތައް

ނިންމުމުގައި

ނަގައި ކޮރަޕްޝަނަށް

އެ

އސަލަ.
ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މަ ް

އެނގޭނެ ފަރާތެއް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު ،މި މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމަށް  02ޖޫން  2020ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް އީ-މެއިލްއެއް ފޮނުވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިހާތަނަށްވެސް އެފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ .ވީމާ ،މި
މައްސަލަ ބެލޭ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ ،މި މައްސަލަ ނުބަލުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  10މޭ  2012ގައި ކުރި ނަންބަރު : (IUL)138/1/2012/24އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ" ވެށިފަހި

 (IUL)138/1/2012/24އިޢުލާނުގައި ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ

މާލެ "ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ" އޭ "ކެޓަގަރީން ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހޮވުނު  250ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެކި

މށް
ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ" އޭ "ކެޓަގަރީން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރު ަ

ސަބަބުތަކާހުރެ  18ފަރާތެއް ލިސްޓުން އުނިކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ރިޒާވް ލިސްޓަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ހަވާލުކުރުމަށް

ހަމަޖެހިގެންދިޔަ  250ގޯއްޗަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ގޯތި ލިބޭ ލިސްޓުން އުނިކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ
އވާ
ވ ފަރާތްތަކަށް އެ ލިސްޓްގަ ި
ބަދަލުގައި ރިޒާވް ލިސްޓުގައި ާ
ތަރުތީބުން

ފުރުޞަތު

މށް
ލބެންޖެހޭނެކަ ަ
ި

ރން
މިނިސްޓް ީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،މި  250ގޯތީގެ ތެރެއިން  245ފަރާތަކަށް
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އެ މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

ބުނެފައިވެއެވެ.

ހައުސިންގ

މިނިސްޓްރީން

10

މޭ

2012

ގައި

ކުރި

ނަންބަރު :

(IUL) 24/2012/1/138އިޢުލާނުގައި" ވެށިފަހި މާލެ "ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ" އޭ "ކެޓަގަރީން ހުޅުމާލެއިން ގޯތި
ދޫކުރުމަށް ހޮވުނު  250ފަރާތުގެ އިތުރަށް ރިޒާވް ލިސްޓުގެ ގޮތުގައި  50ފަރާތެއް ހޮވައި އެ އިޢުލާނުގައި ޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.
އެ  50ފަރާތުގެ ލިސްޓުގައި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނިފައިވަނީ  03ވަނަ ނަންބަރުގައެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް
ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސަރވަރއިން ފެންނަންހުރި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް2020/09 24/

ބިން ދޫކުރެވި  05ބިން ހުސްކޮށް އޮތްކަމަށް މިނިސްޓަރ އަސްލަމް

ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  50ފަރާތުގެ ރިޒާވް ލިސްޓެއް ކަމަށް ބުނެ އެ މިނިސްޓްރީން މި ކޮމިޝަނަށް ލިސްޓެއް ފޮނުވާފައިވާއިރު،

ޒވް
ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ،އެ  05ބިން ދޫކުރުމަށް ރި ާ

އެ ލިސްޓު ތަރުތީބުކޮށްފައިވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  10މޭ  2012ގައި ކުރި ނަންބަރު (IUL) 24/2012/1/138:

ސުމާރު
ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ލިސްޓްގެ ތަރުތީބު ގެއްލޭގޮތަށް އެ ލިސްޓްގެ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް

އިޢުލާނުގައިވާ ރިޒާވް ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބަކުން ނޫނެވެ .އެ ލިސްޓުގައި މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮތީ  18ވަނަ ނަންބަރުގައެވެ.

ބން
ރތްތަކަކަށް ި
ގއި ނުހިމެނޭ ފަ ާ
ލިބިފައިވާ  05ފަރާތުގެ ތެރޭ ަ

ނަމަވެސް ،އެ ލިސްޓުގައި ކުރިން ބުނެވުނު އިޢުލާނުގައި އެ  50ފަރާތް ހިމެނިފައިވާ ނަންބަރުތައް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތެވެ.

ދޫކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އިޢުލާނުގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރުތައް ބަޔާންކުރިއިރު ،އެ ނަންބަރުތަކުގެ ތަރުތީބުން ނޫން ގޮތަކަށް އަލުން ލިސްޓެއް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭތީއާއި ،މިހާރު ހުސްކޮށް ހުރި ގޯތިތައް ރިޒާވް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ
ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބާ ޚިލާފަށް އަލުން ލިސްޓެއް ހަދައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް މިހާރު ފޮނުވާފައިވާކަމަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  25ނޮވެންބަރު  2020ވަނަ ދުވަހު މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ،
އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ލިޔުމުން
އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ،ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމް އޮފީހުން  10މޭ 2012

ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު :

(IUL)138/1/2012/24އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ރިޒާވް ލިސްޓުގެ ސުމާރު ނަންބަރުތައް އެ އިޢުލާނުގައިވާގޮތަށް ކުރިން ފޮނުވި
ލިސްޓުގެ ދެވަނަ ކޮލަމްގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އެ ލިސްޓުގެ އަރިމަތީގައި ޖަހާފައިވާ ސީރިއަލް ނަންބަރަކީ އިޢުލާނުގައިވާ
50ގޯތި ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އިދާރީ ބޭނުމަށް ޖަހާފައިވާ ނަންބަރުތަކެއް ކަމަށާއި ،އެއީ އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިވާ ލިސްޓުގެ
ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބޭނުމަށް ޖަހާފައިވާ ނަންބަރުތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މިގޮތަށް ބުނިނަމަވެސް ،ނަންބަރު : (IUL)138/1/2012/24އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވާ
ތަރުތީބުން އެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކުރުމަކީ އޭރުވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ފެނެއެވެ .މި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު
އުފެދިފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި އެ ލިސްޓު ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އަލުން ލިސްޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެ

ލިސްޓު،

ނަންބަރު

(IUL)138/1/2012/24

:އިޢުލާނުގައި

ހިމަނާފައިވާ

ގޮތަށް

އަލުން

ތަރުތީބުކޮށް

ލިސްޓު

އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު މި ކޮމިޝަނަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.
ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެއިން ދޫކޮށްލާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ނުވަތަ ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން
ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަނުޖެހި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގެ ދަށުން،
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މާލެއިން ދޫކޮށްލާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސޯޝަލް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ވީމާ" ،ވެށިފަހި މާލެ" ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ "އޭ" ކެޓަގަރީން ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި
ދޫކުރުމުގައި ރިޒާވް ލިސްޓުގައިވާ ބަޔަކަށް ގޯތި ދޫކުރާނަމަ ،ރިޒާވް ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުން ގޯތި ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައިގެން
ގޯތި ދޫކުރުމަށް (އެ ލިސްޓު ތަރުތީބުކޮށްފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ތަރުތީބުންކަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  10މޭ  2012ގައި
ކުރި ނަންބަރު (IUL)138/1/2012/24 :އިޢުލާނުން އެނގެން އޮތުމާއެކު) މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އަންގައި ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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ގއވިލިނގިލީ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ސެކިއުރިޓީ  03މަސްދުވަހުގެ

ގއވިލިނގިލީ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ސެކިއުރިޓީ  03މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގއ.އަތޮޅު

ތއް ހޯދުމަށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ދނެ ފަރާ ެ
މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓައި ޭ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ފަރާތަކަށް ބިޑު އެވޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ،

ގޅިގެން އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ނެތް
އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ު

މި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ގެނެސްގެން ބެލިއިރު ،ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވި ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ޢިމާރާތް ހުރި ބިމަކީ

ފަރާތަކަށް ބިޑު އެވޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

މިހާރު ފެނަކައިގެ ވިލިނގިލީ ބްރާންޗްގެ އައު އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކަށްވުމުން ،އެތަނުގައި ހުރި
ޕަބްލިކް ވާރކްސް ޔުނިޓް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެފައިވުމާއެކު ،އެ ތަން ބަދަލުކޮށް ނިމެންދެން
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކިފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން ފަސްކުރުމަށް ބިޑުކޮމެޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި މިކަން ކައުންސިލްގެ
ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅުމުން ،އަލުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ،ކުރިން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު އޮންނާނެގޮތަކަށް
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަން އެނގެއެވެ .ބިޑްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނެއް
ހަދާފައިނުވާކަމަށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ގއ.ވިލިނގިލީ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ސެކިއުރިޓީ
ބެލެހެއްޓުން އަދި މިހައިތަނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަން ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން
އެނގޭތީ ،އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ ކޮން ފަރާތަކާތޯއާއި އެފަރާތުން އެ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދޭތޯ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން
ސުވާލުކުރުމުން އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން އެ މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި
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ނަންބަރު

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ކުރަން އަދި ނުފަށާކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވަލުކޮށްފައި
ނުވާކަމަށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި މަސައްކަތްކުރަމުން ނުގެންދާކަމަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރާގޮތަށް ނިންމީއެވެ .އަދި އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން
ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު އެކަމުގައި އޮތްކަމަށް ފެންނަނަމަ އެ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބަލައިދޭނެކަމަށް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
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މީހަކާއި

މި ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދެ ވަޒީފާގެ ތެރެއިން މަސައްކަތު ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވިއިރު ،އެ

އެޓެންޑެންޓްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި

މަޤާމާގުޅޭ  A2ފޯމްގައި ހިމަނާފައި އޮތީ  14ފަރާތެއްގެ ނަމެވެ .ނަމަވެސް ފޮނުވާފައިހުރި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ

މަޤާމަށް  26ފަރާތުން ކުރިމަތިލައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އަދި އެޓެންޑެންޓްގެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވިއިރު،

ރ.ދުވާފަރު

ތެރެއިން

ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް

އިންޓަވިއު

ޕެނަލުން

ބޭނުންވާ

މާކްސް

މަސައްކަތު

ދީފައިވާގޮތުގެ

ޝީޓް

ވރު
ބއެއް ނެތް އަދި ތަޢުލީމީ ފެން ަ
ނެރެފައިވާއިރު އެއްވެސް ތަޖުރި ާ

އެ މަޤާމާގުޅޭ  A2ފޯމުގައި ހިމަނާފައި އޮތީ  26ފަރާތުގެ ނަމެވެ .ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތަކަށް ބަލާއިރު
ފެންނަންއޮތީ  14ފަރާތުގެ ފޯމެވެ .

މކްސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ދެ މަޤާމަށް
ތން ާ
ދަށް ފަރާތަކަށް އެންމެ މަ ި

އިސްވެ ދެންނެވިގޮތަށް ތަފާތުތަކެއް ފެންނާތީ ،ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ ފޯނުން ގުޅުމުން ،އެ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވަނީ A2 ،ފޯމުގެ

ކސް
އޭނާ ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު ދެ މަޤާމަށްވެސް އެންމެ މަތިން މާ ް

މަތީބައިގެ މަޢުލޫމާތު އެންޓަރކުރިއިރު ،ނުބައިކޮށް އެންޓަރކުރެވުނީ ކަމަށާއި ،ރަނގަޅު ގޮތަކީ މަސައްކަތު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 26

ދީފައިވަނީ އޭނާއަށް ކަމަށާއި ،މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް

މީހުން ކަމަށާއި އެޓެންޑެންޓްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  14މީހުން ކަމަށެވެ .ދެ ފޯމުގެ މަތީބައި ފުރިއިރު އޮޅުމަކުން މަޤާމުގެ ނަން

އވާ
އ  15ވަރަކަށް އަހަރުދުވަހު އުޅެފަ ި
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގަ ި

"މަސައްކަތު "ލިޔަންވީ ތަނުގައި" އެޓެންޑެންޓް "ލިޔެވިފައިވަނީކަމަށާއި އަދި" އެޓެންޑެންޓް "ލިޔަންވީ ތަނުގައި" މަސައްކަތު "

އރު
ފަރާތަކަށްވެސް މާކްސް ދީފައިވަނީ އޭނާއަށްވުރެ ދަށްކޮށް ކަމަށްވާ ި
ހރި
ގއި އޭނާއާ ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ު
މި ދެވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު ޕެނަލް ަ
ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ލިޔެވިފައިވަނީކަމަށެވެ .އަދި މިހާރުގެ އަޕްޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކުރުމަށް ސުވާލުކުރުމުން ބުނެފައިވަނީ ،މިހާތަނަށް އެ ދެމަޤާމުންކުރެ
އެއްވެސް މަޤާމަކަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށާއި އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާކަމަށެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ލިބިފައިވާ ފޯމްތަކާއި އެފޯމްތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައިހުރި ލިޔުންތައް ބެލިއިރު،
"އެޓެންޑެންޓު" ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  14މީހުން "މަސައްކަތު" މަޤާމަށްވެސް ކުރިމަތިލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މި ދެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް އަދި ތަޢުލީމީ ފެންވަރެއްނެތް ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތިން މާރކްސް
ދީފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ ،ޙއެ ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިހުރި ލިޔުންތައް ޗެކްކުރިއިރު،
އެ ފަރާތަކީ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  3ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމާއި މި ދެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރޭގައި
އެ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ އޭނާއާއެކު އިތުރު އެކަކުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތަކީ މިވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލިއިރުވެސް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދިޔަ މީހެއްކަމާއި އެގޮތުން ވަޒީފާގައި އުޅޭތާ އެހައިތަނަށް  17މަސްދުވަސް
ވެފައިވާކަމާއި އަދި އިތުރު ތަމްރީނުތަކެއްވެސް ހަދައިފައިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުން މި
ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓަކީ ކޮންމެ ރޮނގެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަވެސް އެ
ސެޓްފިކެޓަށް މާކްސް ދޭންޖެހެއެވެ .އަދި ތަމްރީނުތަކަށް މާރކްސްދިނުމުގައިވެސް މި ފެންވަރުގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅާ ހުރިހައި ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓްތަކަށް މާކްސް ދޭންޖެހެއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދެވަނަކަމަކީ ،މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 15
ވަރަކަށް އަހަރުދުވަހު އުޅެފައިވާ ފަރާތަކަށްވެސް މާކްސް ދީފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށްވުރެ ދަށްކޮށްކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމެވެ.
މިކަމާގުޅިގެން މި ދެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައް ޗެކްކޮށް ބެލިއިރު ،މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފޯމްގައި
އޭނާ ތަފާތު  3ތަނެއްގައި  15އަހަރު ވަޒީފާއަދާކުރިކަމަށް ލިޔެފައިވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި މި ވަޒީފާއާގުޅޭ މަސައްކަތް  2ތަނެއްގައި
ކޮށްފައިވާކަމަށް އޮވެއެވެ .ނަމަވެސް އޭނާ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވަނީ އޭގެތެރެއިން އެންމެ ތަނެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރިކަމުގެ
ލިޔުމެވެ .އެއީ  3އަހަރާއި  7މަހާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ .އެހެންކަމުން ،އޭނާއަށް އެބަޔަށް ލިބިފައިވަނީ  6.21%އެވެ .
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ މި ދެވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުންހުރި
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފަކު އިންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ .މިކަމާގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅައިގެން
ސާފުކުރުމުން ބުނެފައިވަނީ ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުން އިނދެގެންއުޅެނީ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި އިން ފަރާތެއްގެ ކޮއްކޮއަކާ ކަމަށެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  97ވަނަ މާއްދާގައި އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެ ފަރާތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި
އޮތްއިރު ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކު އިނދެގެންއުޅޭ ފަރާތެއް ނުހިމެނެއެވެ.
މި ދެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ފޯމްތަކާއި އެއާއެކުގައިވާ ލިޔުންތައް ޗެކްކޮށް  A2ފޯމްގައި ހުރި މާކްސްތައް
ބެލިއިރު ،މާކްސް ދިނުމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް މި ދެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް
ބަދަލު އަންނަވަރުގެ ތަފާތެއް ނެތެވެ.
މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،ރ.ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް މަސައްކަތު މީހަކާއި އެޓެންޑެންޓަކު
ހޯދުމަށް ޢާއްމުކުރި  2އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ދެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް މާކްސްދިނުމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިނުވާކަމާއި ،މާކްސްދިނުމުގައި ކުދިކުދި ތަފާތު ހުރިނަމަވެސް އެއީ މިހާރު އޮތް ނަތީޖާއަށް
ބަދަލުއަންނަވަރުގެ ތަފާތެއް ނޫންކަމާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މާކްސް މަދުވެފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅުމުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި އިން ފަރާތުގެ އެއްބަނޑު
ކޮއްކޮއަކާ މި  2މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން އިނދެގެން އުޅުނުނަމަވެސް އެއީ އެ ފަރާތް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި އިނުމަށް
ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫންކަން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުން އެނގޭތީ ،މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
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