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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ސްކޫލުގެ  ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށްވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ  2018
އެތަކެތި ގަތުމަށް އެއްވެސް  އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސްރީލަންކާއަށް ފޮނުވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި،

ކަމަށާއި، އަދި ޓީޗަރުން އެފަދަ ދަތުރެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް  މުވައްޒަފަކަށް ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާނެ
ބުނެފައިވާތީއާއި،  އި ނުވާކަމުގައި ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުންސްކޫލަށް އެނގިފަ ފުރަން އުޅޭކަން

ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  މިކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު

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

އިނާމު  ވަނަ އަހަރުގެ 2018ޓީޗަރުން ވަނީ، އެސްކޫލުގެ  03ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  ބ.އަތޮޅު
ސްކޫލަށް  ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ ފަދަ ތަކެތި ގަންނަން ކަމަށް ބުނެ ދިނުމުގެ

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި  ފައިސާގެ ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކުގެ 
މިގޮތަށް ފައިސާ ނަގައިގެން  ކަމަށާއި، އަދި ފައިވާ އެތަކެތި ގަތުމަށް ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް

 ނާ މައްސަލަ ޓީޗަރުންވެސް މިހާރު ފުރަން އުޅޭކަމަށް ބުއިތުރު 
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހޮޅިދަނޑިތަކެއް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗުގައި ހުރި
ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވާތީއާއި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު  ކެމްޕެއިނަށް ދޫކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ފެނަކަ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ރަށް ހެކިކުރެވޭވަ 

މައްސަލައަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  އެވެ.ނިންމީކަ

ގދ.ތިނަދޫ ބްރާންޗުގައި  ކެމްޕެއިނަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ
ނޑިތަކެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެތަކެތި ބޭނުންކުރި ކަމަށް އެތަނުގެ  ހުރި ހޮޅިދަ

 ނާ މައްސަލަ ކަމަށް ބު މުވައްޒަފުން ހެކިވާން ތައްޔާރަށް ތިބި
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އަށްލައްކަ ސާޅީސްހަތްހާސް ) 847,685.00 ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާޝަކުވާގައި 
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ

-ންޓި)އެ 2008/13މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޑިޔުކޭޝަންއިން
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ

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

-FINއޮޑިޓް ނަންބަރު  ލީވަނަ އަހަރުގެ މާ 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ 
2018-76(D) (01 2018 އޮކްޓޯބަރ)  ިއެހެނިހެން  އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު" ރިޕޯޓުގައ

ތަންތަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި، ދައުލަތުގެ 12ސުރުޚީގެ " ކަންތައްތައް
ނުލިބިއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅު މުއްދަތުގައި ފައިސާ  އެއްމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދުމަށާއި، އެ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  އަޅައި އޭގެ ތަފުސީލު އޮޑިޓަރ
ވަނަ  1.05( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ) ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށް

 ން ހިނގަމުންދާ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށު މާއްދާގައި

އެގޮތުން  ބައެއް ސްކޫލްތަކުން މިފަދައިން އަމަލުކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި،
ފަދަ ތަންތަން  ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓްކުރެވުނު ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ހޯލާއި ކެންޓީން 2016

ސް ސާޅީސްހަތްހާ )އަށްލައްކަ 847,685.00ކުއްޔަށް ދީގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 
ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ  ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ ލިބިފައި ނުވާއިރު މިފައިސާ

 ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

3 

ނޑުގައި ބޭއްވި  2018ސެޕްޓެމްބަރު  18ފަރާތުން  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގައި މާލޭ ސްޓޭޑިއަމްގެ ވެލިދަ
ނޑިތައް 975ބޭނުންކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީން  ޖަލްސާގައި ނޑި ދޫކުރިކަމަށާއި، އެ ގޮ ދޫކޮށްފައިވަނީ  ގޮ

ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބެހުމުގެ  ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި، ފިތުރު ޒަކާތާއި މުދަލު
ބޭނުންކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން  މަސައްކަތާއި، އަދި ދީނީ އެކިއެކި ޖަލްސާތަކުގައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑިތައް ސެޕްޓެންބަރު  މި ދެދުވަހުގެ ތެރޭގައި  26އަދި  25ލިޔުމަކުން އެދިގެން ނޫންކަމަށާއި، އެ ގޮ
ނޑިތައް ނޑި ހުރިކަމަށާއި 23ލިބުނުއިރު އިތުރަށް  އަނބުރާ ލިބިފައިވާކަމަށާއި، ގޮ ނޑީގެ  23، އެ ގޮ ގޮ

ނޑި  1ތެރެއިން  ނޑިތައް ގެނައުމުން ގޮނޑިތަކާ ޙަވާލުވެފައިވަނީ ގޮ އެވަގުތު  ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ގޮ
 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ކަމަށާއި އަދި، ކުރިންވެސް ބައެއްފަހަރު އަމިއްލަ  2ޑިއުޓީގައި ތިބި 

ނޑިތައް  ކުރުމަށް އެފަރާތްތަކުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ސްކޫލްތަކުގެ ޙަފްލާތަކުގައި ބޭނުން  އެދުމުން އެ ގޮ
ދޫކޮށްފައިވަނީވެސް ލިޔުމެއްގައި ލިޔެ ސޮއިކޮށްގެން  ދޫކުރާ ކަމަށާއި، ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ގޮނޑި

 އެފަދަ ރެކޯޑެއް އެނގެންނެތްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން  ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން

 ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިކޮމިޝަނަށް

ފަދައިން މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

 ވެ.ނިންމީއެ
 

، 11.07މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އަދި ދައުލަތުގެ ތަކެތި އެހެން ފަރާތްފަރާތަށް ދޫކުރާނަމަ، ދައުލަތުގެ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 11.10، 11.08

 ވުމަށް ނިންމީއެވެ.އެފެއާޒްގައި ދެންނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ތަކެތި ދޫކުރުމަށް

ނޑިތަކުގެ އެފެއާޒަށް ގަނެފައި ޚަރަދުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް ވާ ޕްލާސްޓިކް ގޮ
ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  2018ސެޕްޓެންބަރު  18ގޮނޑި،  އަށްވުރެ ގިނަ 950ތެރެއިން 

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ   ގައިއެއްފަރާތުން ބޭއްވި ޖަލްސާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ 
ނިޔަލަށް ގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  25ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި  އެންގެވުމަކަށް ގެ

ނޑިތައް  އެމިނިސްޓްރީ އަށް ގެނެސްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރގެ އެންގެވުމަށް  އެ ގޮ

ނޑިތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެފައިވަނީ   މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރއޮފީހުގެ އެގޮ

ބައެއް މަސައްކަތު  އަކާއި ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ އަކާއިކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ  އަކާއި
  ނާ މައްސަލަވައްޒަފުން ކަމަށް ބުމު

އިން ފެށިގެން  2017ނޮވެންބަރު  01ނަމާދުކުރުމަށް  ތިލަފުށީގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދުކުރުމަށާއި ޢީދު 
ޝަކުވާގައި ކޮންޓްރެކްޓް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 2

އެދެމީހުންނަށް  ގައި 2018މާރިޗް  21ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ބަޔާންކުރާ ދެފަރާތުގެ 
ކިއުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ  ނޯޓިސްދީފައިވަނީ، އެ ދެމީހުން ހުކުރުނަމާދުކުރުމުގައާއި ޚުޠުބާ 

ވާލިބިފައިވާގޮތަށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ޚުޠުބާ ބެލުމަށްފަހު ޝަކު ލިބެމުންދާތީ، އެކަން މޮނިޓަރކޮށް

ނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދު ކޮށްދޭނެ  މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު 2ކ.ތިލަފުށީގައި ހުންނަ 
އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން، އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ  ކޯޕަރޭޝަނުންފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ތިލަފުށީ 

ސަބަބެއް  އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވީނަމަވެސް، އެއްވެސް 2 ފަރާތާއެކު  2
ކުރުމަކާ ނުލައި  ބަޔާންކުރުމެއްނެތި ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އިތުރު އިޢުލާނެއް

  ނާ މައްސަލަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުއެހެން ބަޔަކާ އެމަސައްކަތް ޙަވާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހިއުމަން  ޚުޠުބާއިން ބައެއް އުނިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން، އެކަން އެ ކުންފުނީގެ  ކިއުމާއި
ލީގަލް ޑިޕާރޓްމެންޓަށް  ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމެންޓަށް ހުށަހަޅައި އެ ޑިޕާރޓްމެންޓުން އެމައްސަލަ

ވަނަ  12އެދެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  .އާރ ޕޮލިސީއާއި އަދިހުށަހަޅައި ކުންފުނީގެ އެޗް
ތިލަފުށީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން  މާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތީންކަން

 ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، އަދި އަލުން އެ މަޤާމަށް މީހުން  ލިމިޓެޑުން

ގޮތުގެމަތީންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  ވަނީވެސް ކުންފުނީގެ އެޗް.އާރ ޕޮލިސީއާއެއްގޮތްވާ ހަމަޖައްސައިފައި
ވުޖޫދުވެފައިވާކަން އެނގެންނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް

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

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

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި  ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން
 ރޮހިންޔާ " މީޑިއާއާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ޕަބްލިކް ސަރވިސް

ޖަމާކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށް  ނަމުގައި ހިންގި ޓެލެތޯނަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާމި " މުސްލިމުނާއެކު ދިވެހީން
ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، އެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކަކަށްކަން

 ޝަން އޮފް ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑަރޭ ފައިސާގެތެރެއިން

މެދުވެރިކޮށް ދެ ފަހަރެއްގެ  ރެޑްކްރޮސް އެންޑް ރެޑްކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީއަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާ އެ އެކައުންޓްތަކުގައި  މަތިން ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރުން އެ 

 ކުން އެނގޭތީއާއި، އެކައުންޓްތަކަށް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަ  ހުރިކަން ބޭންކްތަކުން މި

އެނގޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޖަމާކުރެވުނު އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާކަން
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ލިބުނު ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާ  ފަންޑަށްއެފެއާޒްއިން ގާއިމްކުރި ރޮހިންޔާ 

 މައްސަލަ.
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

 
އޮފް އިސްލާމިކް  އަދި، ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ

 ލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން އޮފް މޯ އެފެއާޒާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން 

ނަމުގައި ހިންގި ޓެލެތޯނަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި  މި" ރޮހިންޔާ މުސްލިމުނާއެކު ދިވެހީން "
އޮފް  ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި މިހާރު ބާކީހުރި ފައިސާގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ ބޭންކްތަކުގައި

އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރުމަށް  ވަހަށް ނިންމައި، ބޭންކްފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން އަ
 ށް ނިންމީއެވެ.ސަރވިސް މީޑިއާއަށް އެންގުމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ޕަބްލިކް

 
ދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިތުރުން، ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްމީގެ

މީޑިއާއާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ  އެފެއާޒާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސްއިސްލާމިކް 
 މި ނަމުގައި ހިންގި ޓެލެތޯނަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ " މުސްލިމުނާއެކު ދިވެހީން  ރޮހިންޔާ " ގުޅިގެން 

 މުސާރައިން މުވައްޒަފުންގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސި ފައިސާގެ ތެރެއިން އެ ދާއިރާގެ
ސައުރަތިރީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތޭވަންނަ ރުފިޔާ  ރުފިޔާ )ދެލައްކަ 234,453.98އުނިކޮށްފައިވާ 

ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާނުކޮށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  އަށާނަވައި ލާރި( އެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް
އެފައިސާގެ  ހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން ހުރިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، ކަމާބެ އޮތޯރިޓީގައި 

 ށް ނިންމީއެވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އެންގުމަ ކަންތައް ނިންމުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

ގދ.ނަޑެއްލާ  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ''ކަޅުހަގިއްލާ'' ކިޔާ ރަށް ބެލެހެއްޓުން  ގދ.ނަޑެއްލާ
)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  1އިން ފެށިގެން  2017 ސެޕްޓެންބަރު 01 ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތަކާ

 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް، އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ  ގދ.ނަޑެއްލާ

ފަހުކޮޅު  ހުސެޕްޓެމްބަރު މަ 2017 ދޫކުރުމަށް އަހަރަށް ކުއްޔަށް 01ަކޅުހަގިއްލާ'' ''
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 01ގައި އޭނާ ހުށަހެޅުމުން  2018ފެބުރުވަރީ  27ދޫކޮށްލުމަށް  މުއްދަތަށް ކަމަށްވިޔަސް، އެރަށް
 ފެށިގެން އެކަމާބެހޭ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ގދ.ނަޑެއްލާ  އިން 2018މާރިޗު 

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް  އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން އެރަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އޭނާއަށް
ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،  4 މާރިޗުމަހާއި އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި  2018ހޯދުމަށް 

ރާގެ ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު، އެރަށުގެ ކަންތައްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާ  އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަމަށް އެދި 
އެކަން ޙަވާލުކުރެވުނު ކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުނާ 2ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު  ފަރާތުން
އެރަށުގެ ޙާލަތު  އެމީހުންނާ ޙަވަލުކުރެވުނީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ ވަގުތުތަކުގައި އެރަށަށް ގޮސް، އެގޮތުން

ގެއްލުމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ކައުންސިލްގެ  ވަތަބަލައި ރަށަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ނު
އެރަށުން ކާށްޓާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ނަގައިގެން ގެންދިޔުމުގެ  އިދާރާއަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ކަމަށާއި،

އެރަށް ކުރިން އެރަށް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން އެމީހުންނަށް ދީފައިނުވާނެ ކަމަށާއި،  ހުއްދައެއް
ކަމަށާއި،  އްތައް ހުސްވެ އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް އެރަށުން ލިބޭވަރު ނުވެގެންއެރަށުގެ ރު ދޫކޮށްލީވެސް

ނޑުގޮވާން  10000ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު އެރަށުން  އެރަށުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތަކީވެސް އެއީ ކަމަށާއި، ދަ
އިން މަޢުލޫމާތު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ކަމަށް އެއިދާރާ އަހަރު 5ބިން  41)ދިހަހާސް( އަކަފޫޓުގެ 

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

ނޑައަޅައި، މި ަމއްސަލަ މިކޮމިޝަނުން  އެކުލެވިގެންނުވާ  ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ބަލާއިރު، އެ މާއްދާގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް 11.12އަދި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނާ ބެލެހެއްޓުން އެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގެ ކަންތައްތައް
އެރަށުގައި ހުންނަ ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަކެތި އެ މުވައްޒަފުންނަށް  ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާނަމަ،

މުވައްޒަފުންނަށް އަދި  ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، އަދި، އެރަށުން ލިބޭ ތަކެތިން ބައެއް އެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 ރައްޔިތަކާ  ރ. އަށް ގދ.ނަޑެއްލ13000ާ/-އެރަށް އަހަރަކަށް ، އިޢުލާނެއްކޮށް
އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންނުދާތީ ކުލި  ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތަށް އެރަށުން

އެދުނު ކަމަށާއި، އަދި އެކަމަށް ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން  ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްގައި
އުވާލާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން އެއްވެސް ކުއްޔަކާނުލައި  އެގްރިމަންޓް
ބެލެހެއްޓި   ރަށް ހަވާލުކޮށްގެން އެރަށް ބަލަހައްޓަމުންދާއިރު،ކާ މުވައްޒަފަ ކައުންސިލްގެ

ރަށުން ލިބުނު ކާއްޓާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
  މައްސަލަ.ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  އޭނާ
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ންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ތަކެތި ހަމަޖައްސައި، ކައު އަނެއްބައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭގޮތަށް 
 ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށްވެސް ފެންނާތީ، އެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހުންނާ  ނީލަން ކިޔާ ގޮތަށް

ތަކެއްޗާމެދު މިފަދަ އުސޫލެއް  ޙަވާލުކޮށްގެން ގދ.ކަޅުހަގިއްލާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނަމަ، އެރަށުން ލިބޭ
ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ގދ.ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ  ލުކުރަމުން ހަމަޖައްސައި، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަ 

 މަށް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވު އިދާރާގައި

ޚަރަދުކުރުމަށް ދ.މީދޫ ކައުންސިލުން  ރުފިޔާ 60,000/-މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް 
 މާރިޗުމަހުގެ  2018އާއި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް  ރުފިޔާ 50,000/-ނިންމައި އޭގެތެރެއިން 

ބިލްތައް ކައުންސިލްގެ  ކަމަށާއި، އެފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާއިތެރޭގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
 22އެއްކޮށް ނުނިމެނީސް އެލް.ޖީ.އޭއިން އޭނާ  އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން ލަސްވެފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް

ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ސަސްޕެންޑް  މަސްދުވަހަށް 3ފެށިގެން  2008ޖޫން 
 ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް މީދޫ  ނީ އެއްވެސް ކޮށްފައިވަ

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، މީދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
މަށް މީދޫ ވަނަ ދުވަހުގައި ކަ 2018 މާރިޗު  30ޓީމު ކުޅުނު އެންމެފަހު މެޗު ކުޅެފައިވަނީ 

އެހެންކަމުން، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރި ޓީމު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،
 ދުވަސް  83ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ދެމެދު  ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްކުޅުމާއި  އެންމެފަހުން ކުޅުނު މެޗު

ދައްކައި  ތަކަށް ފައިސާމާރިޗުމަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ބިލް 2018ހޭދަވެފައިވާއިރު، އަދި 
ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް ނިންމުމަށް  ނިންމާފައިވާކަން ބިލްތަކުން އެނގޭއިރު، އެފައިސާއިން ކުރި

ލިބިފައިވާކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، އަދި ސަސްޕެންޑް  އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މާގިނަ ދުވަސް 
 އިދާރާއަށް ނުވަދެވުނުކަމުގައިވިޔަސް ބޭނުންތަކުގައި ކައުންސިލްގެ  ކުރުމަށްފަހު ރަސްމީ

މަސައްކަތް  ސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައިވެސް އެފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނިންމުމުގެ

ބޭއްވި މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދ.މީދޫ  ވަނަ އަހަރު  2018
 ކުރުވާފައިވާ ޓީމުގެ އެކި ޚަރަދުތައް  އިދާރާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ބައިވެރި  ކައުންސިލްގެ
 އާއި)ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް  50,000.00ކުރުމަށް 

މަސްދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރުވެސް  05ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުބާރާތް ނިމި 
ކަމަށާއި، އަދި ގަތް  ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލް ކައުންސިލަށް

ތަންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ކަމަށް  ތަކެއްޗާއި ހޯދި ޚިދުމަތްތަކަށް އެކި 
 ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބުނެ އެކި ފަރާތްތަކުން
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ފައިސާގެ ބިލްތައް މިހާރު  ކުރެވޭނެކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، އެފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނިންމައި

ބިލްތަކަށް ބަލާއިރު މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ޚަރަދުތަކަކީ  މި ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި
 ގޮތުގައި ވަކި މީހަކާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާ ކައުންސިލްގެ  މިގޮތަށް ޕެޓީކޭޝްގެ

ކަމަށާއި، މިފަދަ  އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ދިން ފަރާތްތަކާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެ ޚަރަދުތަކެއް
ޙަވާލުކުރަންވާނީ، މުބާރާތުގެ މެޗުތައް  ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރަން ފައިސާމުބާރާތްތަކުގައި 

ދިޔުމާއި އައުމުގެ ދަތުރުމަތީގައާއި އެރަށްރަށަށް ގޮސް އުޅޭއިރު  ކުޅުމަށްޓަކައި މެޗުތައް ކުޅޭ ރަށްރަށަށް
އެނޫން ޚަރަދުތައް   ކުރަންޖެހިދާނެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ކަމަށާއި، ކުއްލިއަކަށް

 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ
ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން  ޢާންމު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މިފައިސާއިން ކޮށްފައިވާ 

ނދުފަހަރުގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށާއި، ރަށުގެ އެކި އުޅަ މާލެއިން ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗަށާއި، ރަށުގެ 
ކޮށްފައިވަނީ  ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗަށާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް  ތަންތަނުން 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުސޫލުތަކާ  ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، މިފައިސާގެ   ނޫން ކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގައިއެއްގޮތަށް

ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ލަސްވެފައިވާކަމަށް ފެންނާތީ، މިގޮތަށް ޕެޓީކޭޝްގެ ކަންތައް ނިންމުން 
މެއް ނިމުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އެކަ ޚަރަދުކުރަން ނަގައި އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރާ ފައިސާގެ ކަންތައް،

ށް ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަ  ފައިސާ ހިސާބުތައް ނިންމައި ބިލްތައް ހޯދުމަށް 
 ނިންމީއެވެ.

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

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

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ  މި މައްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު،
މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން އެ އިދާރާއިން ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ

 އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު އިވެލުއޭޓުކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު  މީހުން ކުރިމަތިލިކަމާއި، 3

" މާޤާމުގެ ގިންތި " ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން، ގެޒެޓްކުރި އިޢުލާނުގައިސިވިލް ސަ

ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު، ފަހުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އަލުން  ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އިޢުލާން
 ކޮމިޝަނުން މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާތީ ދެވަނަ އިޢުލާނެއް  އިޢުލާންކުރުމަށް އެ

 މުއްދަތުހަމަވިއިރު ދެފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ދެފަރާތަކީވެސް  ޢާއްމުކުރިކަމާއި، މި އިޢުލާންގެ

ދެފަރާތްކަމާއި، ނަމަވެސް  ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ތިންފަރާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ނުކުރަނީސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އިންޓަރވިއު މިފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް

ގައި ޢާއްމުކުރުމާ  2018އޮގަސްޓު  13(  2018/74ސަރކިއުލަރއެއް ) ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނެސް
އްމުކުރިކަމާއި، މި އާ ނެއްވަނަ އިޢުލާ 3ސަރކިއުލަރއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި  ގުޅިގެން މި

ޅާފައިވަނީ ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އެދި ހުށަހަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ވަޒީފާއަށް 
 ދެމީހުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް އިންޓަރވިއުކުރުމުން މަތިން މާކްސް  ދެމީހުންކަމާއި، މި

 ކަން އެނގޭކަމާއި، މި ދެފަރާތަށް މާކްސްދީފައިހުރި ފަރާތް ހޯދައިފައިވަނީ މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ފުރަތަމަ އިޢުލާން  ގޮތަށްބަލާއިރު، މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް، ދެވަނަ އިޢުލާންކުރިއިރު
އިޢުލާންކުރިއިރު ދެވަނަ އިޢުލާން  ބާޠިލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބު ހާމަކޮށްފައި ނުވުމާއި، ތިންވަނަ

ތީ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އިޢުލާނެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބާޠިލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބު ހާމަނުކޮށް
އަލުންކުރާ އިޢުލާނުގައި  އަލުން އިޢުލާނެއް ކުރާނަމަ ކުރީ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު ބާޠިލުކޮށް

އެންގުމާއެކު، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް  ހާމަކުރުމަށް މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

ފަހަރެއްގެ މަތީން އިޢުލާން  03 މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމަށް
 04 އެކަކަކީމީހުންގެ ތެރެއިން  02ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކޮށްފައިވާއިރު އެވަޒީފާއަށް އެދި

ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް  އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާހުރި އަދި އޯލެވެލް ފެންވަރަށް 
އަހަރު  01ލިބިގެން އެވަޒީފާއަށް ހޮވުނީ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް އިންޓަވިއުއިން މާކްސް މަދުން

ގެ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް  07 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާވެސް ނެތް އަދި ގްރޭޑް
ން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެ ކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައި

ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް ބޮޑުތަނުން  ޕޮއިންޓާއި އަދި ފަހުން 
ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ޒާތީ އޭނާއާފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި އިންޓަވިއުގައި  ތަފާތުކަން

  މައްސަލަބުނާ
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ނޑައަޅައި މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހެ ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ  އްކެއް ފެންނަންނެތްކަމަށް ކަ

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

 އެވެ. ނިންމީމައްސަލަ

ބެލިބެލުމުގައި މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިކޮމިޝަނުންމި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތެއް 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13

ނޑައަޅައި، ނަންބަރުގައިވާ މި  ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 .އެވެމައްސަލަ ނިންމީ

 
ސްޓޭޖްގެ މަސައްކަތް  ވަނަ އަހަރުގެ އީދު ކުޅިވަރު ކުޅުމަށްޓަކައި ބ.ކަމަދޫގައި ހެދި 1439އަދި 

 3އިދާރާއިން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ
މިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( )އަ 2014/19ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު، އެ ގެ
ބައިވެރިކޮށްގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އަމިއްލަ ފަރުދުން އެހެން މީހުން

ކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމާއެކު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ކަތްތައް ލައިގެން ކުރާ މިފަދަ މަސައް
ކުރުވުމަކީ އެ ޤާނޫނާ  ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އަމިއްލަ ފަރުދުން މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ވިޔަފާރި

ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި  ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކަށްވާތީ، އެ
 މީގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރުވުމަށާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  އަމިއްލަ ފަރުދުން މެދުވެރިކޮށް

ކައުންސިލްގެ  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބ.ކަމަދޫ  13.01ގަވާއިދުގެ 
ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްތަކުން އެނގޭތީ،  ބަހައްޓާފައި ހުރިކަން އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ

ބ.ކަމަދޫގައި ހެދި ސްޓޭޖްގެ މަސައްކަތް  ވަނަ އަހަރުގެ އީދު ކުޅިވަރު ކުޅުމަށްޓަކައި 1439
ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އަށް ) -/75,000 ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ކުރުވާފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޯދި ޙަވާލުކޮށްގެން  ރ.ދުވާފަރު މީހަކާ
 ބިލްތައް އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި  ތަކެއްޗާގުޅޭ 

 5,000/-ކެއުމަށް ޚަރަދުކުރި  ރެސްޓޯރަންޓަކުން ހަމައެއާއެކު އެމަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން 
  އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ބިލަށް އެފަރާތަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ

ނަގާފައިވާ  ދައްކާފައިނުވާއިރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
  މައްސަލަ ކަމަށް ބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަދަދެއްގެ ފައިސާކޮޅެއް ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު  ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މަދު
 އެންގުމަށް  ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ

 މީއެވެ.ނިން

 
މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު  އަހަރުގެ އީދު ކުޅިވަރު ކުޅުމަށްޓަކައި ބ.ކަމަދޫގައި ހެދި ސްޓޭޖްގެ 1439އަދި 

ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ ނިސްބަތުން   ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށް ކަމަށްނުވާތީ، އެކަން ބ.ކަމަދޫ ކަ

  ނިންމީއެވެ.ގެނައުމަށް

 ވަނައަހަރު ވަޒީފާ  2015ޕީ.އެސް.އެމް އިން  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް 

އޭނާއަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  ދީފައިވަނީ އިޢުލާން ކުރުމަކާނުލައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
 1ވަނަ ދުވަހު ޖާނަލިސްޓް ގ 4ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު  2015 ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ، ޕީ.އެސް.އެމް. އިން

މީހުންގެ  10މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  ބޭނުންވެގެން ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މީހުން 6ގެ މަޤާމަށް 
ގައިކަމާއި މި  2015ޖުލައި  20ތެރޭގައި ހިމެނިގެން  މީހުންގެ  6ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާކްސްލިބުނު 

ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި މެނޭޖަރ ކޮންޓެންޓްގެ  އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
އޭނާ  ގައިކަމާއި މި މަޤާމަށް 2017ބުރުވަރީ ފެ 12ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  އޭނާ މަޤާމަށް

އޮފީސްތެރޭގައި ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އޭނާއެކަނި  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އެމަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން
ރޒް ގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ &  ނިއުސް-ޑިރެކްޓަރ ކުރިމަތިލުމުންކަމާއި  01ކަރަންޓް އެފެއަ

ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ބަދަލުކުރީ ކުންފުނީގެ އޭނާއި މި މަޤާމަށް ގައިކަމާ 2018އޮގަސްޓު 
ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކި މަޤާމުތަކަށް މީހުން  ގެނައި ބަދަލަކާގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ހިންގުން

 ޖާނަލިސްޓެއްގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާގެ އެސިސްޓަންޓް  ވަނ2015ަ

ހަމަޖައްސާފައިވާ  ވަކި ފަރާތެއްވަޒީފާއަށް އިޢުލާނެއް އަދި އިންޓަވިއު ކުރުމެއްނެތި 
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން  ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ އެވަޒީފާއަށް 

އެ އީ އަދި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށާއި، އެ ޑިރެކްޓަރ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ
މަސައްކަތްކުރި އަދި ވަރަށް ގާތް  ވީމީޑިޔާގައި އެކުގައި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތަކީ 

ނިއުސް  އޭނާ ކުންފުނީގެ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް  ފަރާތެއް ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި، އަދި އެއަށްފަހު 
  މައްސަލަ ބުނާ  ޕްރޮމޯޓްކުރި ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް
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 ޒީފާއަށް މުވައްޒަފެއްގެ ވަ 28ބަދަލެއްގެތެރެއިން ކަމާއި މި ބަދަލުގެތެރޭގައި  ހަމަޖެއްސިއިރު، ގެނައި

ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިވާތީއާއި  4ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށްވެސް އޭނާއާއެކު ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަމާއި 
ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެންނެތުމާއެކު ޤާނޫނު  ފައިދާއެއްއޭނާއަށް އެހެންކަމުން މިއީ 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މީއެވެ.ކަ

 ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކޗަރއިން ބުނެފައިވަނީ،މިމައްސަލައާ 
ގައި ކ.މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކުޑަކުދިންގެ  2018ޖޫން  24ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކަމަށް  ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެ ބިން ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުން
ސަރވޭކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް  ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު 

ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެފަހުން ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެ  ގައި މާފުށްޓަށް ދަތުރެއް 2018ޖުލައި  01
މިނިސްޓްރީގެ  ގައި އެ 2018އޮގަސްޓު  14ދަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއް  ސަރަޙައްދުގެ
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ  އެރަށު ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ސިޓީއަކުން
ނުކޮށް  އިޢުލާންކޮށްފައި ނުވުމާއި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އިދާރާއިން

ސަމާލުކަމަށް އެކަން  ންގ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެރަށު ކައުންސިލްގެ ލަސްވުމާ ގުޅިގެން ހައުސި
 12ކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް  ގެނެސްފައި ކަމަށާއި، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ

ޒިޔާރަތްކޮށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ގޯތި  ގައި އެރަށަށް 2018ސެޕްޓެންބަރު 
ކަމަށާއި،  މެހައި ކަންތައްތައް އެ މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައިއެން ދޫކުރުމުގެ 

ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  އެގޮތުގެމަތިން އެރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު
މަށާއި، ފޯމު އެރަށުގައި ހުންނަ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އިދާރާއިން ކަ ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީންނާއި

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ގޯތި ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ 100އަކަފޫޓުގެ  1400ކ.މާފުށިން 
ކުރީގެ  އިޢުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ގައ2018ިސެޕްޓެންބަރު  14އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 

 ގައި ކ.މާފުއްޓަށް ކުރި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި  2018ޖޫން  24 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިދާރާއާ  ކަޒުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެ ބިން ކ.މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ކުޑަކުދިންގެ މަރު 
ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ގޯތި  ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެތަނުން ގޯތި ދޫކުރައްވާނެ ކަމަށް 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު  ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލުން ފަށާފައިވާ
ނިސްބަތްވާ އެޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް  ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ

ސެންޓަރުގައި ކަމަށާއި، އަދި އެ އޮފީހަކީ ރައްޔިތުންގެ  މެދުވެރިކޮށް ކ.މާފުށީ ޔޫތު
 ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެއީ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ނެތް އަދި ގަވާއިދުން ހުޅުވާ  އިމާރާތެއް

ލިޔުންތައް   އެތަނަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކާއިލައްޕަމުންދާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަދި
ކަމަށާއި، އަދި  އެކްޓިވިސްޓުންގެ ގެތަކުގައި ޕާޓީގެއިސްވެދެންނެވުނު ބަލަހައްޓަމުންދަނީ 

އެފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާތީ، މިފަދަ  ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ގޯތިތައް ދޫކުރާނެ ކަމަށް
  މައްސަލަ ބުނާ  ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް  އްކަންކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އެތަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މިނިސްޓްރީއާ  މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ޔޫތު ސެންޓަރުން ބަލައިގަތް ފޯމުތައް އެ ބަލައިގަތުމުގެ
މާފުށީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް  ކަމަށްވާތީ މިކަމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައްޙަވާލުކޮށްފައިވާ

  ންމީއެވެ. ނިމިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށް ގެންދިޔުމަށް ހައުސިންގ
 

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

ނޑައަޅައި، މި  އެވެ.މައްސަލަ ނިންމީ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހެލްތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަންތައްތައްމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު މި
ގެނެސް އެކަންތައްތައް އިޞްލާހުކުރުމަށް މި ދެ  ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސަމާލުކަމަށް

  ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަށް މިނިސްޓްރީގައި

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

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

ދިނުމަށް  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ފްލެޓް 2018ހިޔާ 
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަކީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާކުރާ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއް  ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މިން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް މާކްސް ގަނޑު ދިނުމަށް ކަ
ތަފާތުކަމުން، ދިގު މުއްދަތެއްގައި ސަރުކާރަށް  އެހެން ބައިތަކާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑުތަނުން

އަހަރު ވަންދެން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ  01ތިއްބައި،  ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން
ޓް ނުވަތަ މާސްޓަރސްއެއް ނިންމާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެ  އެހެންނަމަވެސް ޑިގްރީއެއް

އަދި ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ޕޮއިންޓް ދިންއިރު  ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި،
ކަމަށާއި،  މިނިސްޓްރީތަކާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބަލާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރާ  އެހެން

ފްލެޓް  ކުރިމަތިލައި  އެގޮތުން ވަޒީފާގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެކަމަށް 
މުވައްޒަފުންނަށާއި ޕޮއިންޓް  ލިބިފައިނުވާއިރު، އިންޒާރުދީފައިވާ އަދި ޕަރފޯމަންސް ދަށް

ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މި  ދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް 
 ސްޓާފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، އިދާރީ ބައެއް  މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު ބައެއް

ބައިތަކަށް އެދުވަސްވަރު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުން ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އާންމުކުރި މަޢުލޫމާތުގައި ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ޕޮއިންޓް  އަދި ފްލެޓާ ގުޅިގެން

  މައްސަލަ ލިބުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަނދެ ނިންމާ  ވަނަ 2018ލޯންޗް  4ލިމިޓެޑްގެ ބޭނުމަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
އޮގަސްޓް  30ލޯންޗްގެ ޓެސްޓް ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ  4ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާކަމާއި އެގޮތުން މި 

 ރު މި ހަތަ ،ލޯންޗް ބޭނުންކުރަނީ، ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައިކަމާއި 4ގައިކަމާއި މި  2018
އުޅަނދެއްގެ  އިން ފެށިގެން ބަލަހައްޓާފައިވާކަމާއި އެއްވެސް 2018އޮގަސްޓް  30އުޅަނދުގެ ލޮގު 

ދަތުރެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  ލޮގެއްގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތުހުމަތުކުރާފަދަ އެއްވެސް
ފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މައްސަލައާގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާ ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި މި

މިކަމާގުޅޭ އެއްވެސް  ފޯނުން ގުޅިނަމަވެސް، އެފަރާތުން ފޯނަށް ޖަވާބު ދީފައި ނުވާތީއާއި އަދި ފަރާތާ
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހެއްކެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައެއް ނުވާތީ

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

 އެވެ.ނިންމީ

 ލޯންޗެއް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ  04ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އޯޑަރ ދީފައިވާ  ނަކަ ފެ

ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލޯންޗް  04ދުވަސްވަރަށް ނިމުމުން އެ 
ކަމަށާއި، އަދި އެ ލޯންޗުތައް މުޅީހެންވެސް  ސަރަޙައްދަކަށް ފޮނުވާފައިވާ 04ރާއްޖޭގެ 

 ނާ މައްސަލަބު ބޭނުންކުރެވުނީ އެކަމަށް ކަމަށް

14 

އދ.ކުނބުރުދޫ  ކަންތައް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް ސާފުކުރުމަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ  ޝަކުވާގައި
ލިޔުމުން އެ ދެ އިދާރާއިންވެސް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހުށަހެޅުމަށް  ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލަ ހައުސިންގ
ދެ އިދާރާއިން  ސްޓްރީން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށްކަމަށްވާތީއާއި އެމިނި ހައުސިންގ

އދ.ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ  ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން
ށް ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި ގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަ 2018ޖުލައި  01މައްސަލައިގެ ލަފައަކަށް އެދި 

ބައިގެ ބަދަލުގައި ގޯއްޗެއްގައިވާ  އދ.ކުނބުރުދޫ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ނަންމަތީގައި 
ދީފައިވީނަމަވެސް އދ.ކުނބުރުދޫން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އދ.މާމިގިލިން އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް

ނަމުގައި ކަމަށާއި، އަދި އދ.ކުނބުރުދޫގައި އަލަށް  އޮންނަނީ އޭނާގެ އަދިވެސް ބިން 
އދ.ކުނބުރޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަގުފާރު ރޭނުމުގެ  އިމާރާތްކުރި މިސްކިތާއި
ރައީސްގެ ބައްޕައަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ލިޔުންތަކާއި  މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ

 ޅާފައިވީނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަ ހެއްކާއެކު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ހުށަހަޅާފައިވަނީ  އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ލަފައަކަށް އެދި ނަމަވެސް
 2018އޮކްޓޫބަރު  16ކޮމިޝަނުން  އެގޯތީގެ ކަންތައް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް ސާފުކުރުމަށް މި

ދިނުމަށް ހައުސިންގ  އެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމައި ،ގައި އެ އިދާރާއަށް ލިޔުނު ފަހުންކަމަށްވާތީ
  ނިންމީއެވެ.އެންގުމަށް  މިނިސްޓްރީއަށް

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

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

  މައްސަލަމިކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމަށް ބުނާ 

ގައި ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ  2016އޮގަސްޓު  15 އެމް.އެޗް.ފައުންޑޭޝަނުން
މަސައްކަތަށް އެ ފައުންޑޭޝަނުން  ގޮތުން، ށ.ފޭދޫގައި ހަދާ ޕާކުގެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްސިޓީ

އެއްލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާކަމަށްވާތީއާއި އެއީ، ) 125,000/-ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 
ނޑުޖަހައި އެއްވަރުކުރުމަށާއި، ކޮންކްރީޓް ބިންގަލެއްގެ މައްޗަށް ތަނބު ބިން ސާފުކޮށް  ޖަހައި ޕާކް  ފަސްގަ

ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތަށް އެ  ވަށައި ފެންސް ޖެހުމަށާއި، ޕާކުގައި ލައިޓް ޖެހުމަށާއި، ޕާކް
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުކަމަށްވާތީއާއި އެ ފައިސާ ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ  ފައުންޑޭޝަނުން ޚަރަދުކުރުމަށް

ރުފިޔާ  ސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ()އެއްލައްކަ ސައުވީސްހާ 124,990/-ލިބި، އޭގެތެރެއިން  އިދާރާއަށް
މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ  މަސައްކަތުގެ އަގަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

 ހޯދައިގެންކަމަށްވާތީއާއި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕާކުގެ  އިޢުލާންކޮށް އަންދާސީހިސާބު

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން  ލުމާއި، ޕާކުގައި ލައިޓް ޖެހުމުގެމަތީބެރިއާއި ތަނބާއި ފާރުތަކުގައި ކުލަ 
މަސައްކަތަށް އިތުރު ފައިސާއެއް ދީފައިވޭތޯ  މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި މި

ގައި އެމް.އެޗް.ފައުންޑޭޝަނަށް ލިޔުމުން، މިހާތަނަށް އެއްވެސް  2018އޮކްޓޫބަރު  21ސާފުކުރުމަށް 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ށ.ފޭދޫގައި ހަދަމުންގެންދާ ގެ މެމްބަރު  ށ.ކަ
 2018ކުލަލުމާއި ޕާކްގައި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ޕާކުގެ ފާރުތަކުގައި

 30,000އާ  އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ކުރިން ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނަ
އަދި މިހާތަނަށް އެ މަސައްކަތް  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް )ތިރީސްހާސް( ރުފިޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ

އެފައިސާ ވައްދާފައިނުވާ ކަމަށް އެ  ކުރެވިފައިނުވާއިރު ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓަށް
  މައްސަލަމަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ފަރާތެއްއިދާރާގެ ބަޖެޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

- ޕާކުގެ މަސައްކަތަށް އެމް.އެޗް.ފައުންޑޭޝަނުން ދިންކަމަށް ކުރިން ބުނެވުނު ، ނުވާތީއާއި ފައިޖަވާބެއް ދީ

ތެރޭގައި ޕާކުގެ  އެއްލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ) 125,000/
އެނގެން އޮތުމާއި، އެ ކޮށްފައިވާކަން  ފާރުތަކުގައި ކުލަލުމާއި ޕާކުގައި ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

އެމް.އެޗް.ފައުންޑޭޝަނުން ދިންކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއި،  މަސައްކަތަށް އިތުރު ފައިސާއެއް
 ފައިސާ ޙަވާލުކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާގެ އެޑްރެސް އެނގެން ނެތްއިރު، މި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްއާ

-އެންޓި) 2008/13 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ން،ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމުމައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
 އެވެ.ނިންމީ

" ޒަކާތުން ލިބުމަށް އެދޭ ދަރަނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު " ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްމިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 

އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށްފައި " ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަރަނި ސާބިތުކުރި ކޯޓުން" ހުށަހެޅިއިރު އެ ފޯމުގައިވާ ފޯމު
ބާކީ  ގޮތާއި ދަރަނީގެ ދަރަނީގެ މިންވަރާއި ދަރަނީގެ ފައިސާ ދައްކަމުން ގޮސްފައިވާ  ކަމަށް ނުވިނަމަވެސް،

އެފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވުމާއި،  ބަޔާންކޮށް ސިވިލް ކޯޓް )ދަރަނި ސާބިތުކުރި ކޯޓް( އިން ދީފައިވާ ލިޔުމެއް
 ޗެކް ބައުންސްވުމާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ނުވުމާއި، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ އޭނާ

ބަދަލުގައި  އްކާގޮތަށް ދަރަންޏަށް އޭނާ ނެގި ފައިސާގެއެފައިސާއަކީ މީހަކު އަތުން އަނބުރާ ދަ
ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް  އޭނާގެދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށްވުމާއި، 

ނަންބަރު  ނިންމައިގެންކަން މިމައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު، ޤާނޫނު ޒަކާތު ކޮމިޓީން
( ވަނަ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ  އެވެ.ކަ

ހަތްލައްކަ ) 798,000.00ބިތުވެފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސާ މައްޗަށް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ
)ދެލައްކަ  248,000.00ރުފިޔާގެ ދަރަނީގެ ތެރެއިން ނުދެއްކިވާ  ނުވަދިހަ އަށްހާސް(

 ރުފިޔާ ޒަކާތު ފަންޑުން ދައްކައިދިނުން އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  އަށާޅީސްހާސް(

 ބައިން ޚަރަދުކުރުމަށް  އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުމުން، ޒަކާތު ފަންޑުގެ ދަރަނިވެރިންގެ

ރުފިޔާ  (ފަންސާސްހާސް) 50,000.00އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޒަކާތު ފަންޑުން 
  މައްސަލައެހީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަހަރު  ވަނަ އަހަރުގެ ގދ.މަޑަވެލީ ބަޖެޓުން އެޑްވާންސްކޮށް ގެނެވުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 2017
އެކައުންޓަށް ނުފޮނުވައި  ރުފިޔާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް 10,7049.00ޚަރަދު ނުކުރެވިހުރި  ނިމުނުއިރު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  104ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ  ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް 
ޚަރަދު،  ރަންޖެހޭވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއިން ކޮންމެހެން ކު 2018ކަމަށާއި،  ގޮތުގެމަތިން

އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ  މިފައިސާގެ ތެރެއިން ކުރެވިފައިވާތީ މިއަހަރު މިފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް
އޮތޯރިޓީގައި ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް  ކުރަން ދަތިކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބުނެފައިވާތީއާއި،  ގދ.މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެކުލެވިގެން ނުވާތީ

ކުށެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގ1ެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ
ނޑަ  އެވެ.މިކޮމިޝަނުން ނިންމީ އަޅައި، މި މައްސަލައެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

-FINއޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ 2017ގދ.މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
2018-85(D)  (28  ުރިޕޯޓްގައ2018ިއޮކްޓޫބަރ ) " ުއޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނ
 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  2މި ސުރުޚީގެ " އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް  މައްސަލަތަކާއި

ގޮތުގައި  އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެޑްވާންސް 2017ގދ.މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
 107,049.00 ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން، އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި

ވިފައި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެ  އެއްލައްކަ ހަތްހާސް ސާޅީސް ނުވައެއް( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް )
 ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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-FIN-2018  އޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ 2017ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
83(D) (29  ުރިޕޯޓްގައި، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ2018ާއޮކްޓޫބަރ )  ްކަމަށ

 15ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށްރުފިޔާ،  31,127.55ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
ގއ.ވިލިނގިލީ ބްރާންޗް އަށް ޓްރާންސްފަރ  ގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް/ 2018ނޮވެންބަރު 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި، މިމައްސަލާގައި  ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގއ.ގެމަނަފުށީ 
 ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ގެން ނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަމަލެއް އެކުލެވި  ކޮރަޕްޝަނުގެ 

ފަދައިން މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

 އެވެ.މިކޮމިޝަނުން ނިންމީ

-FINއޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ 2017ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
2018-83(D) (29 ު2018 އޮކްޓޫބަރ )ިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި " ރިޕޯޓްގައ

ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2ސުރުޚީގެ  މި" އަސާސް
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ  2017

އެކައުންޓަށް  އެއްތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ އަށާވީސް( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް) 31,128.00
 ށް ބުނާ މައްސަލަޖަމާކުރެވިފައި ނުވާކަމަ
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އަހަރު ދުވަހަށް  5ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ފާރމަސީ  އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯ.ޕީ.ޑީ.
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް  ކާއިޢުލާނަ ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ  ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް

 27ވާ ކުންފުންޏަށް މި މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިއެންމެ ގިނަ  އިވެލުއޭޓްކުރުމުން
  ނިންމާފައިވެއެވެ.ން ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާފައިވާ ބިޑު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމު 2018ސެޕްޓެމްބަރ 

 
ފަރާތްތަކުން އެއް  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކާގުޅިގެން ބިޑު ކުރާ

ކޮމްޕެޓިޓިވްނެސްއަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް  ވުރެ ގިނަ އޮޕްޝަން ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމުގެއޮޕްޝަނަށް
ބީލަންކުރުމުގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުކަމެއް ނޫންކަންވެސް  ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިއީ

މާކުސް  ކުންފުންޏަށް އިސްވެދެންނެވުނު ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކުސް ދިނުމުގައި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 02އޮޕްޝަން  އަށް ބަލައިގެންކަމާއި ސީ.އެްސ.އާރު،ގެ ބަޔަށް 01ކުލީގެ ބަޔަށް އޮޕްޝަން  ދީފައިވަނީ

އިވެލުއޭޝަންގައި މާކުސް ދީފައިވަނީ  އަށް ބަލައިގެންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 
ށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްޔާއި ސީ.އެސް.އާރު.ގެ ގޮތުގައި ފިހާރައަ މިގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބޭސް

ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ކުންފުންޏަކުން ޢަދަދާއެކު އެންމެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ދައުލަތަށް ލިބޭނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ
އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ  ބިޑުންކަމަށް ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އާންމުކޮށް 

ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީ ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ  ކާ ގުޅިގެން އެކަމެއް ޙަވާލުކުރާނެބީލަންތަ 
އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި   އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް، ބަލަންޖެހޭނީ އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް  މާކުސް ދިނުމަށް  ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ  ބަޔަކަށް ވަކިވަކިން މާކުސްދީ އިވެލުއޭޓްކުރުމުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ  ކަ

 ފަރާތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 

ހުންނަ ބޭސްފިހާރަ ކުއްޔަށް  އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީ ސަރަހައްދުގައި
 ގުޅިގެން އެ ބޭސްފިހާރަ ކުއްޔަށް  ކާ ލާނައިޢު ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ

 ލިބިފައިވާ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީން މާކްސްހިފުމަށްޓަކައި ބީލަން ހުށަހެޅި 
އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި އެހޮސްޕިޓަލުން  ކުންފުންޏަށް އެ ބީލަން ކާމިޔާބުނުވާކަމަށް 

  މައްސަލަ އަންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
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ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގެ  ގުޅިގެން މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިއުލާނާ
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ފާހަގަނުކުރެވޭތީ މި  ތަކަށް ނާޖާއިޒުއިވެލުއޭޝަންގައި ވަކި ފަރާ

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީމައްސަލައެއް  އެވެ.ކަމަށް ކަ

 ސްކޫލް  ހުއްދަ ދިނީ ވަކި ސްކޫލަކާއެކު އެއަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް  ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގުމަށް
ގޭޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ނަމުގައި  އެކުންފުނިން ހިންގާގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި، ނަމަވެސް

ގޭޓްވޭގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅިއިރު ކަރިކިއުލަމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސްކޫލެއް
 ސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ މިނި ކަރިކިއުލަމް ކަމަށާއި، ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން

ގޭޓްވޭ  ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެވަގުތަށް ހުއްދަ ދެވުނު އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏާ
 އެހެންކަމުން ، މަނާކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ކަރިކިއުލަމް ފިޔަވައި އެހެން ކަރިކިއުލަމެއް ބޭނުންކުރުން

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުން  ހެން ކަރިކިއުލަމެއްގޭޓްވޭ ކަރިކިއުލަމް ނޫން އެ އެކުންފުނިން 
އެޑިޔުކޭޝަނުން އެ ކަރިކިއުލަމް ބެލުމަށްފަހު އެހެން ސްކޫލެއްގެ  ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް

ދީފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  އެކުންފުންޏަށް ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ނަމުގައި
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ނެފައިވާތީ ބު އެޑިޔުކޭޝަނުން

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ނޑިޔާރަކު ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވައިގެން،  ދެ ފަ
ކުންފުންޏަކަށް  ބޭންކް އެކައުންޓެއްވެސް ނެތް، މަސްދުވަސްވީ، 1ޢުމުރުން ކިރިޔާ 

ލަންކާގެ ގޭޓްވޭ ސްކޫލާއެކު ސްކޫލް ހިންގަން ކަމަށާއި،  ހުޅުމާލޭ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ދިނީ
ޚިލާފަށް މިހާރު ގޭޓްވޭ ސްކޫލް ފޮނުވާލައި، އަލުން އެހެން  ނަމަވެސް އެގްރިމެންޓާ
ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެނީ ވަކިބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ  ސްކޫލެއްގެ ނަމުގައި

ކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި އުޅޭ ދެ  ހޯދައިދިނުމަށް
ކަމަށާއި،  އި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އާ ދެމީހުންހެޑް އޮފް ސްކޫލް ސިސްޓަމް އާ ފަރާތަކީ

  މައްސަލަބުނާ އެހެންކަމުން މިކަން ވަރަށް އަވަހަށް ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް
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ތަފުސީލާއި، އެ ބިންތައް ދޫކުރެއްވުމުގައި  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ 
ކުރައްވައި އެކަން ކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ސަބަބު ނު ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބައިވެރި

އަކަފޫޓުގެ  2000ލ.ގަމުން  ޗަރއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކް
ލ.ގަމު  ކޮށް، ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްއްއިޢުލާނެގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައި  400
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  2018އޮކްޓޯބަރ  29އެދި މި ކޮމިޝަނުން  އަންގައިދިނުމަށް

ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާތީއާއި މިކަމަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗައަށް ފޮނުވި އަމުރުގެ
މިނިސްޓްރީއަށް  ކަމެއްކަމަށްވެފައި، މިހާރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެފައިވުމާއެކު، މިހާރުގެ ހައުސިންގ ފަށާފައިވާ

ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ކަމަށް  މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން މިކަން
-)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު  ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި

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

ބްރާންޗަށް  ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް ޔުނިޓާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ލ.ގަމު
އެއްވެސް އެންގުމެއް  ދާރާއަށްޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ލ.ގަމު ކައުންސިލްގެ އި

  މައްސަލަކަމަށް ބުނާ  ނާންގައި ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދޭ

ތަފުސީލާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހަށް  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ
އޮކްޓޯބަރ  30އަންގައިދިނުމަށް އެދި މި ކޮމިޝަނުން ސަބަބު  ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ފޮނުވި އަމުރުގެ ޖަވާބު  ގައި މިނިސްޓްރީ 2018
 ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވެފައި، މިހާރު ސަރުކާރު  ލިބިފައި ނުވާތީއާއި މިކަމަކީ ކުރީގެ

ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  މިހާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް މި މައްސަލަބަދަލުވެފައިވުމާއެކު، 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު  ފަރާތަށް އަންގައި މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު 

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

ޔުނިޓުތަކުގެ ތެރެއިން  ހއ.ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ
ދޫކުރުމަށްޓަކައި ސެޕްޓެމްބަރު  މިހާތަނަށް ދޫނުކުރެވި ބާކީހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ  ސިންގ އެންޑްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައު 2018
ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީގެ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް

 ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމު  ޓީމެއް ހއ.ދިއްދޫގައި

ކޯޕަރޭޝަން  މާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް ހއ.ދިއްދޫ ފެނަކަހުށަހެޅަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކަ
ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް  ލިމިޓެޑްގެ ބްރާންޗަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ގަވާއިދާ 

 ނާ މައްސަލަހިމެނޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް ބު 
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ސަރުކާރު ބަދަލުވެފައިވުމާއެކު، މިހާރު  މިކަމަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވެފައި،
މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން މިކަން  މިހާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް މި

މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު  ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ދ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މި ކުރިޔަށް 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ޔަ މިނިސްޓްރީ ދ.މީދޫއަށް ދި ގައި 2018ސެޕްޓެންބަރު  13ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް 
ސިޔާސީ އެރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޓީމާއި

ގެވަޅު ދޫކުރުމަށް  200ގުޅިގެން ދ.މީދޫ ހިއްކި ބިމުން  ކެމްޕެއިން ޓީމާ ޕާޓީއެއްގެ
އިޢުލާނާ އެކަމަށް ހުޅުވާލައި އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ  މަސައްކަތް ފަށައި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި،  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 އެވެ.މި މައްސަލަ ނިންމީ

 ދ.އަތޮޅު މަދަރުސާއިންނާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ފޯމް ދޫކުރާގޮތަށް  ގުޅިގެން

 ފުރަތަމަ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ގެޒެޓް ކުރި އިޢުލާންގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ 

އްގައި ދުވަހެ ދ.މީދޫ ބްރާންޗުން ފޯމް ދޫކުރާގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ހުކުރު
ފަރާތްތަކުގެ ގޭގެއަށް  ކެމްޕެއިން ޓީމުން ނުކުމެ ގެވަޅު ފޯމްތައް އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ

  މައްސަލަ ބަހާދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

މިހާރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެފައިވުމާއެކު،  މިކަމަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވެފައި،
މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން މިކަން  އަށް މިމިހާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

މައްސަލައަކީ  ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މި ކުރިޔަށް
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ  ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގޯތިދޫކުރުމަށްޓަކައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފު

އެމަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ ޗާޓުތައް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ފޮނުވައި އަދި
އެމަޢުލޫމާތުވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދަނިކޮށް،  މަދުކަމަށް ބުނުމުން

 ތި އަދި ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފޯމްނުލެވޭ ގޮތަށް،އުޞޫލަކަށް ބެލުމެއްނެ އެއްވެސް

ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  ގދ.ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހަނިމާދޫ އިން ގޯތިދޫކުރާ ގޮތަށް އިޢުލާނެއް
ގުޅިގެން އެއިޢުލާން މުޅި ރާއްޖޭގެ  އަދި އެއަށްފަހު ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކާ

ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކަމާގުޅޭ  ޢުލާންރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައި، އި
ހަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމުދޫކުރުމާއި  މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލާ

މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ ހަނިމާދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބްރާންޗް  ބަލައިގަތުމުގެ
 މިފަދަ ކަންކަމީ ކައުންސިލްތަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި، އަދި  އާއި

ކުރެވެމުންދާ  ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ހަނިކޮށް ވަކި ބަޔަކަށް ގޯތި ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި
  މައްސަލަ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ބުނާ
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މިހާރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެފައިވުމާއެކު،  މިކަމަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވެފައި، ނިސްޓްރި އޮފް ދޫކުރުމަށް މި ގޯތި 150އަކަފޫޓުގެ  1600ގދ.ތިނަދޫ ހިއްކި ސަރަހައްދުން  26 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން މިކަން  މިހާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް މި
މައްސަލައަކީ  ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މި ކުރިޔަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-ންޓި)އެ 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ް)

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މީއެވެ.ކަ

އިޢުލާން  ގައ2018ިސެޕްޓެންބަރު  14ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 
ގޯތި ދޫކުރެވެން  460އަކަފޫޓުގެ  2000ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި  ކޮށްފައިވާއިރު

 ކަމަށާއި، އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަން ގދ.ތިނަދޫ  އެބައޮތް

އެންޑް  އުންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގކަ
ވޯކްސް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގދ.ތިނަދޫ ޕަބްލިކް

ޤާނޫނީގޮތުން  ސަރވިސަސްގެ އޮފީހާ ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ 
  މައްސަލަ ބުނާ ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ހަނިވެގެންދާ ކަމަށް ކައުންސިލްތަކަށް

މިހާރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެފައިވުމާއެކު،  މިކަމަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވެފައި،
މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން މިކަން  މިހާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް މި

މައްސަލައަކީ  ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މި ކުރިޔަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އްސަލައެއްކަމަށް އެކުލެވިގެންނުވާ މަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ް)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން   މީއެވެ.ކަ

ހައުސިންގ އެންޑް  ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 400އައްޑޫ ސިޓީން 
 ވިޔަފާރި ބިން ދޫކުރުމަށް  79އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި، އަދި 

ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އައްޑޫސިޓީގެ  ބިންތައް ގުޅިގެން، އިޢުލާނާކޮށްފައިވާ 
ކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލައި މަސައްކަތާ ގުޅޭ  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ޚިލާފަށް 

 ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް އެ  މަޢުލޫމާތު

ރިޔާސީ  2018ފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމަކީ ސިޓީއަށް އަދި މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް ލިބި
ކޮށްދިން ފަރާތްތަކަށް ބިން ދިނުމުގެ  ކެމްޕެއިން ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްއިންތިޚާބުގައި 

 ނާ މައްސަލަތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ބު މަޤުޞަދުގައި ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް ކަމަށް
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ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ފާސްކުރި ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން  2017މި ފައިސާ 
 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2017ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދު ކުރެވި  ހިމެނިގެން ބަޖެޓުގެ މަގްސަދުތައް

 ން މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މި ކުސިޓީއަ ހުސްވެފައިވާކަމަށް ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

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

ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް  ވަނަ އަހަރުގެ  2016ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
އޮޑިޓްގައި " ( ރިޕޯޓްގައ2018ިއޮކްޓޫބަރު  08)  FIN-2018-79(D)ނަންބަރު 

ވަނަ  5މި ސުރުޚީގެ " ދިންގޮތް ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ
ބަޖެޓުން  ވަނަ އަހަރުގެ 2015އިދާރާއިން  ނަންބަރުގައިވާ ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން  މީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހަތަރުލައްކަ ސާދަހާސް ތިންސަތޭކަ ބާރަ( ރުފިޔާ ) 414,312.00ބާކީގެ ގޮތުގައި ހުރި 
ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީވި ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް  ވަނަ އަހަރު  2016އަދި 

 ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ޖަމާކުރެވިފައި

 10,000ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި " ހިޔާ" )އެމް.ޕީ.އެލް.( އިން،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 
 ޓަވަރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ބިޑަކަށް  3 ބުރީގެ 14އަކަފޫޓުގެ 

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް  ހުޅުވާލުމެއްނެތި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް، އެކަމަށް
 2. މި މަސައްކަތަށް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ ދުމަށް އިޢުލާންކޮށް، އެ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެހޯ

 ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ  2ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ  ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް
އެ  ކުންފުންޏާއެވެ. ހުށަހެޅި ގާއެކު(މަސައްކަތަށް ކުޑަ އަގު )އިމާރާތްތައް ފަރުމާކުރުމާއި ކުރެހުމުގެ އަ 

ނިންމައި، މި ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ  ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އެގޮތަށް
ސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ގައެވެ. މަ 2017 ޑިސެންބަރު  28ހޯދައިގެންނެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

 24މަސްދުވަހެވެ. ދެވަނަ ފޭހުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  6ނިންމުމަށް ދީފައިވަނީ ފޭހުގެ މަސައްކަތް 
 ފުރަތަމަ ފޭހުގެ މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނުނިމޭތީ އެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  މަސްދުވަހެވެ. ނަމަވެސް 

ކޮށްދިނުމަށް އެދި އިތުރު  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި މުއްދަތު
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިހުރި  ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން

ނަމަވެސް، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާމެދު ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ވަކި  ކޮންސަލްޓަންޓުގެ ލަފާ ހޯދާފައިވެއެވެ.
 ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވެއެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  ގޮތެއް

ހަމަޖައްސާފައިހުރި  އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން
ލިމިޓެޑުން ކޮންސަލްޓެންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ  ކޮންސަލްޓަންޓުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް

 ފޮނުވާފައިވާފައިވާ ސިޓީގައިވާ ގޮތުން، ކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގައި  ކޮންސަލްޓެންޓްގުޅިގެން 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި " ހިޔާ" މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕީ.އެލް.( އިން،
ސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަގެންދާ ޓަވަރު އެޅުމުގެ މަ 3 ބުރީގެ 14އަކަފޫޓުގެ  10,000

އަމިއްލަ  ޅުވާލުމެއްނެތި،މަސައްކަތް އެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ބިޑަކަށް ހު ކަމަށާއި، އެ
ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އަދި  މިލިޔަން 558އެ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގަކީ  ކުންފުންޏަކާ ކަމަށާއި،

ފަރުމާކުރުމާއި  އެވޯޑުކޮށްފައި ވަނީ ޓަވަރުތައްޓަވަރުތަކުގެ ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް  އެ
 3މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި،  22ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން 

ނެތް އެއްގޮތް ކުރެހުންތަކަށްވީއިރު، އެ  ޓަވަރުގެ ކުރެހުމަކީ ހަމަ އެއްވެސް ތަފާތެއް
ހާ ރުފިޔާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މިކަންތައް ހުރިއިރު މިލިޔަނެއް 2ޓަވަރުތައް ކުރެހުމަށް އަރާނީ 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މަގުމަތިން މީހުން ނަގައިގެން ވަރަށް ފެންވަރު  އެ ޓަވަރުތަކުގެ
 ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ  ދަށްކޮށް

ހުންނަ  މް.ޕީ.އެލް.ގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭކަމަށް އެ
ޖެހޭކަންވެސް އެފަރާތުން ފާހަކޮށްފައިވާ  ކޮންސަލްޓަންޓް ފާހަގަކުރިއިރު، ތަނބެއް ނަގަން

ކުރަމުންދާއިރު ސައިޓް އިންޖިނިއަރެއްވެސް ނުހުންނަ  ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މަސައްކަތް
ފަރާތުން  ވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެޓަވަރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހަކަމަށާއި، 

ކަމަށާއި،  އެމް.ޕީ.އެލް.ގެ ސީ.އީ.އޯ. ގެ އަންހެނުން ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަ އާކިޓެކްޗަރއަކީ
ކަމަށާއި، އެމް.ޕީ.އެލް. އިން  އެހެންކަމުން މިއީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭ

ދަތަށް އެ މަސައްކަތް ނުނިމިގެން މުއް ޓަވަރުގެ ފުރަތަމަ ފޭސް ނިންމަންޖެހޭ 3އަޅާ 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެކަންކަމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ  މައްސަލަ ހުރުމުން އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުވަން ޖެހިފައި އެބަހުއްޓެވެ.
ތު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ ވަގު  ފަރާތުން ތިބެންޖެހޭ ސައިޓް އިންޖިނއަރުން

ކަންތައްތައް ކަމަށާއި، މިހާރު އެފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިޔަށްވުރެ މަދުކަމަށް  ބަލަމުންދާނަމަ މަދުކުރެވޭނެ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލެއް އެ  ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅުކުރުވަންޖެހުނު އެ

މަސައްކަތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަ  ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މި
އަންހެނުން ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ގެމް.ޕީ.އެލް.ގެ އޭރުގެ ސީ.އީ.އޯ އެ އާކިޓެކްޗަރއަކީ 
 އެހެން  އިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މި މަސައްކަތުގެ އާކިޓެކްޗަރުންނަކީ  ބުނެފައިވިޔަސް،

އުޅެފައިވާކަން އެއްވެސް  އަންހެނުން އެމް.ޕީ.އެލް.ގެ އޭރުގެ ސީ.އީ.އޯގެމަސައްކަތުގައި  އަދި މި ދެމީހެކެވެ.
-އެންޓި ) 2008/13އެނގޭކަށްވެސް ނެތެވެ. ވީމާ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލިޔުމަކުން 

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން އެދި  މިހާރު ވަނީއެމަސައްކަތާ ހަވާލުވި ކުންފުނިން 
އެގޮތުން ކުރިން ދިން މުއްދަތުގެ ދެގުނަ މުއްދަތަށް  އެމް.ޕީ.އެލް.އަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށާއި،

މީހަކު، އެގޮތަށް އެ ކުންފުންޏަށް ނަމަވެސް ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް  އެދިފައިވާ ކަމަށާއި،
 އިތުރުކޮށްދޭން އެޕްރޫވް ކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެކަމަކު  މުއްދަތު

ގެއްލުމަކަށް  އެމް.ޕީ.އެލް.އިން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފިނަމަ އެއީ ލިބިގެންދާނެ ވަރަށްބޮޑު
  މައްސަލަ ށް ބުނާވާނެކަމަށް ފެންނާތީ އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުން އެދޭކަމަ

ބޭރުގެވެސް އިސް ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާ  މިމަސައްކަތަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި ރާއްޖެއިން
 ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ސިފްކޯއާ ޙަވާލުކުރީ ކަމާއި އަދި އެތާ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  ކަމަކަށް ވާތީ ސަލާމަތީ

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް  ދަށުން ކަމަށްވާތީ މިކަމުގައިކަމެއް ކޮށްފައިވަނީ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13 ހިމެނިފައިނުވާތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

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

 
ކަމުގައިވާތީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި  ނަމަވެސް މިކަމަކީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް

މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މިފަދަ ކަންކަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ

 ފަރާތް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި  ގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ސެޕްޓެންބަރު 23
ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކީ  ރައީސްކަމާ ޙަވާލުވުމަށްޓަކައި

ނޑު ކަމަށްވާތީ، އެކަމުގެ އިންތިޒާމު ގަލޮޅު ރަސްމީ  ތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ބޯޅަދަ

 ންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ރައްޔިތު
 7ހުޅުވާލުމެއްނެތި  ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައުންޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ބިޑަކަށް

 އި، އަދި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާ ސިފްކޯއާ  މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް 
ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަންވެސް އެނގިފައިވާ  އެހެން  އެކަން ކުރަނީ  ސިފްކޯއިން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ މި  ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިއީ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

  މައްސަލަ އަވަހަށް ބަލައިދިން އެދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ވަރަށް ށް ނިންމީއެވެ.ދެންނެވުމަ އިދާރާގައި

ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން " ދޫކޮށްފައިވާ ކޮލެޖަކުން މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ )އެމް.ކިއު.އޭ( އިން  ސެޓްފިކެޓަކީ" ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

ސެޓްފިކެޓަކީ އެ  މަވެސް، އެސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަ ޤަބޫލުނުކުރާ 
ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  )ޑިޕްލޮމާ( ފެންވަރުގެ 5އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 

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

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  އެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ  2017ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައިވެސް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ޓީޗަރުންނަކީ  ރާއްޖޭގެ
 އެންމެ ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިޓެއް އެމީހެއްގެ ވަޒީފާގެ ދާއިރާއިން  އަހަރު

ނޑައަޅައި  ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކަ
ދީފައިވާއިރު އަރަބިއްޔާ  އެކަމަށް ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީ ފުރުޞަތު

ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮށްފައި އޭނާގެ  ފަރާތެއްއުޅޭ ސްކޫލްގެ ދިވެހި ޓީޗަރަކަށް 
ގެކުރިން ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅާނަމަ  14:00ގެ  2018ފެބްރުއަރީ  18ނުވާތީ 

އެޑިޔުކޭޝަން  ށްޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލައޭނާއަށާއި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށް 
އެޑިޔުކޭޝަން  ހާއޭނާގެ ފިރިމީގުޅާފައި ބުނެފައިވަނިކޮށް  މިނިސްޓްރީން )ކާކުކަން ނޭނގޭ(

ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ  2016 އިސްވެދެންނެވުނު ޓިޗަރުގުޅައި ށް މިނިސްޓަރގެ ނައިބަ
ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް  ޤަބޫލުނުކުރާ( )އެމް.ކިއު.އޭއިން

 އެމް.ކިއު.އޭއިން ޤަބޫލުކުރާ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށް ހަދައި އެ ސެޓްފިކެޓަކީ  ސެޓްފިކެޓަކީ
 ގެ  5ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށް ތައްގަނޑުޖަހައި އެއީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް  ޞައްޙަ

 ސޮއިކޮށް  ފަރާތުންފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށް ހަދައި އެމިނިސްޓްރީގެ 

 ލިޔުން ޙަވާލު ކުރުމުން އޭނާ ޢަރަބިއްޔާއަށް އެ ސެޓްފިކެޓާއި އިސްވެދެންނެވުނު ޓީޗަރަށް 

  މައްސަލަން އޭނާގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ލިޔުން ހުށަހަޅައިގެ 

31 

ދިން މުއްދަތު ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް  މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  4ހަމަވާތީ، އެއްބަސްވުމުގެ  ގައި 2018އޮކްޓޫބަރު  31

މަސައްކަތްތައް  މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް އޭނާ ހުށަހެޅުމުން، އެތަނުގައި އޭނާ ކޮށްފައިހުރި

އޭނާ  ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައިއަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކ.ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެރަށު 
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން  ކެފޭއެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާއާއެކު ވެފައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ވުމާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގައިކައިރި

33 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އަހަރުދުވަސް  3ބޮޑުކުރުމަށްފަހު  ރުފިޔާއަށް 6000/-ރުފިޔާއިން  5300/-ބެލުމަށްފަހު އެތަނުގެ ކުލި 
 ނިންމާފައިވާތީއާއި އެ ވަނަ ބައްދަލުވުމުން 90ދައުރުގެ  ވަނަ 3އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ 

އިސްވެދެންނެވުނު ބިން މަންމައާއި  ކައުންސިލްގެ މެމްމަރެއްގެ ބައިވެރިވެ ވޯޓް ދީފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި
ނޑު އެއްބަފާ  2 ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތާ ހުރާ ކައުންސިލްގެ  މީހުން ކަމަށް 2މީހުންނަކީ އެއްބަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ) 7/2010ނަންބަރު އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި ޤާނޫނު 
ވަނަ މާއްދާ )މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ޙާލަތު(  126 އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ދަރިއެއްގެ  ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ގައިވަނީ،
ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު  މެނޭ، ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއްމަޞްލަޙަތު ހި

މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް  ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ
އެ ބައްދަލުވުމުގައި  އެ އެހެންކަމުން، އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ކަމަށްވާތީއާއި

ފުށުއަރާ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބައިވެރިވެ ވޯޓްދިނުމަކީ މަޞްލަޙަތު މެމްބަރު
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13

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

 އަހަރު ދުވަހަށް މުއްދަތު  03ކައުންސިލްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުމުގައި  ފެނޭތޯ ބެލުމަށް

ދެބެންގެ  އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތާއިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެބައްދަލުވުމުގައި 
 ބައިވެރިވެ ވޯޓު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އް ރި މީހެއް ކަމަށްވާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެދެދަ 

 މައްސަލަ

 ފްރެންޑްޝިޕް ބުރިޖްގެ ދަތުރުފަތުރު ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރާ ބަސް  ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް

ނޑައެޅޭޓަރމިނަލް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިއޮތީ، ތައިސޭކޮށިން  ބިމެއްގައިކަމާއި،  ކަ
ފަހުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުގައި ވަގުތީ  ނަމަވެސް އެ ބިމުގެ މައްސަލަ ހަމަނުޖެހި ލަސްވަމުންދާތީ،

ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ، ތައިސޭ  ބަސް ޓާމިނަލެއް ޢިމާރާތްކުރީކަން
 ކުންފުންޏާ މުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދައިފައިވާ ޓާރމިނަލެއް ޢިމާރާތްކުރު ކޮށީގައި ބަސް

 ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެމްޕީއެލްއަށް ލިބިފައިވާ  އެކުންފުންޏަކީހަވާލުކޮށްގެންކަންވެސް އެނގޭތީއާއި 

ރ މާލެ ބަސް ގްރޭޓަ" ހަދާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕީ.އެލް.( އިން، މާލޭގައި
 އެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ބިޑަކަށް ހުޅުވާލުމެއްނެތި  ހެދުމުގެ މަސައްކަތް" ނަލްޓާމި

ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށް  ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށާއި، އެ އަމިއްލަ
ތުރުކޮށްދިނުން އި މިހާރު ވަނީ މުއްދަތު އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުނިން  ނިންމިފައިނުވާއިރު،

ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމް.ޕީ.އެލް.  އެމް.ޕީ.އެލް. އަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތުއެދި 
 3ބުރީގެ  14އަކަފޫޓުގެ  10,000ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން" ހިޔާ" އިން،
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 މި ފަރާތާ ވަގުތީ ބަސް  ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަންވެސް ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި
ނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް އެމްޕީއެލްއިން  ޓާރމިނަލް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙަވާލުކުރި ސަބަބެއް ކަ

ގައިވާގޮތުން މަސައްކަތްނިންމަން  2ގެ  (a) 8.2.4ޕޮލިސީގެ  މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރޮކިއުމެންޓް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީކަމަށް  އްކަތް އެފަރާތާޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެކު މި މަސަ އޮތްމުއްދަތަށްބަލައި 

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މިމަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ
 ތައިސޭކޮށީގައި ބަސް ޓާރމިނަލް އެޅުމަށް އެކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލާ  ނިންމައިގެންކަމަށްވާތީއާއި

ހަވާލުކުރަން  ހަދައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާއިރު، އެމަސައްކަތް އެފަރާތާގުޅިގެން އެއްބަސްވުމެއް 
 އެކުންފުންޏާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ނިންމައިފައިނުވާކަން އެނގޭތީއާއި ތައިސޭކޮށީގައި ޓާރމިނަލް

ލިބިފައިއޮތް މަސައްކަތް ނިންމަން  ހަވާލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ،
ކުންފުންޏަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށާއި އަދި މި  މުއްދަތަށް ބަލާއިރު އިތުބާރުހިފޭ

 ކުރަމުންދާ  ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެމް.ޕީ.އެލްއިން އިމާރާތްކުރާ ޓަވަރުތަކުގެ މަސައްކަތް  ކުންފުންޏަކީ

ޕަސެންޓް،  10ކްލެއިމް ކުރަމުންދާ  އްގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށްވެފައި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ވޭރިއޭޝަންއެ
ނޑާލަން އެއްބަސްވެފައިވާތީ، އެބައި ކަވަރކުރުމަށް އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، އޭގެ  ކަ

 ލޯނެއް ނެގިނަމަވެސް ހިޔާ މަޝްރޫޢު މިހާރު ހުރި އަގުގައި ކުރިއަށް  ސަބަބުން ބޭންކް

ވަގުތީ ބަސްޓާރމިނަލް  ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އެހެންކަމުންގެންދެވޭނެތީކަމަށްވެސް ފާގަހަކޮށް
 ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ލިބިފައިވާ އިޚުތިޔާރުގެ  އެކުންފުންޏާޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

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

 ނިންމީއެވެ.މި މައްސަލަ  ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

 އެކުންފުނިން  މަސައްކަތްވެސް ޙަވާލުވެގެން ކުރަމުން އަންނަނީ ޓަވަރު އެޅުމުގެ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު  އެ ޓަވަރުތައް އެޅުމުގެ  ކަމަށްވެފައި،
 މަސައްކަތް ނުނިމިގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މިހާރުވެސް އެދިފައި އެބައޮތް  މުއްދަތަށް އެ 

އެފަދަ  ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޓަވަރުތަކުގެ މައްސަލަވެސް މިހެން ދިމާވެފައި އޮއްވައި،
އިތުރުކޮށްދިނުމަކީ  ކުންފުންޏަކަށް ބަސް ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމަން މުއްދަތު 

މައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެދޭ ކަމަށް  ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި
  މައްސަލަބުނާ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކުރިމަތިލާ  ސައްކަތްތަކަށްއޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މަ މިނިސްޓްރީ
ނޑައަޅައި އެ  ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލާއިރު ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދެއް ކަ

 ގެ ބައިގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާ ބެހޭ " ބީލަމާގުޅޭ ރިފަރެންސް" ބީލަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ންބަރާ ޙަވާލާދީ އެ އަދަދެއް ހިމަނަމުންދާވަނަ ނަ 28.1މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ 
ބޭނުންވާ ފަރނީޗަރ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު  ގައި ޢިމާރާތްކުރެވެމުންދާ ސްކޫލަށް  1ހުޅުމާލޭ ނެއިބަރހުޑް 

 އެކަން އެގޮތަށް  ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެ އަދަދު ހިމަނާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އިޢުލާނާ
ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެ މަސައްކަތެއް  ހަމަޖެއްސީ އެ މަސައްކަތަކީ އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ގިނަ

އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން  ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ 2019ކަމަށްވާތީއާއި 
 މުގައި ހިމެނޭތީ ބީލަމަށް އެންމެ މުހިންމު އަދި އެންމެ އަސާސީ ތަކެތިވެސް އެ ބީލަ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ
ނުހިމެނޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ  ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބުތަކުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޮމިޓީން މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް  އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް 
 އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބަލައި އެ  ނިންމާފައިވަނީ އެ

ކަމަށާއި، ކޮމިޓީގެ އެ  އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ބިޑް އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް
ބީލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން   ބާޠިލުކުރުމަށްފަހުނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ އިޢުލާން

ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ  ކުރެވިފައިވާތީއާއި އެހެންކަމުން، މިކަމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައި އިޢުލާން
 ގުޅިގެން ގުޅޭގޮތުން ކުރާ އިޢުލާންތަކާ އެކިއެކި ބީލަންތަކާ، ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއި

އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަކީ ޢާންމުކޮށް  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެ
ކަމަށް ފެންނާތީ،  ކުރަމުންގެންދާ އުސޫލު ކަމަށްވާތީއާއި، އަދި އެކަން ކުރެވޭނީވެސް އެގޮތަށް އެކަން

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

ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  އަށް" އެން.ވަން. ސްކޫލް " ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ
 ގުޅިގެން  އިޢުލާނާކޮށްފައިވާ  އެޑިޔުކޭޝަނުންހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ބަލައިގަތުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަން  ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިޑު " ޓީ.އޭ.ކޮންސްޓްރަކްޝަން "
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލް  މަރުހަލާގައި ވަނިކޮށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީ

 ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ

ހުށަހަޅާފައިނުވަނީ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ބިޑު ސެކިއުރިޓީ 
މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައި  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ އަދަދެއް އަދި

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅުމުން މަޢުލޫމާތު  ނެތުމާއެކު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި
ނެތީ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެތީކަމަށް  ކަރުދާހުގައި އެ މަޢުލޫމާތު

ކޮށްފިނަމަ  އެހެންކަމުން ދެވަނަ އިޢުލާނެއް، ބުނުމުން ކަމަށާއިއް އެމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅާނެ އަގާއި މުއްދަތާ އެހެން ވާދަވެރިންނަށް އެ ކުންފުނިން 

  މައްސަލަ ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށް ބުނާ ލިބިފައިވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކުންފުނީގެ ޙައްޤު
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ި)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިން މައްސަލައެއްކަމަށް  މީއެވެ.ކަ

 
ލިބިފައިވާކަމަށް ފެންނަނަމަ އެ  އަދި، މިކަމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް

ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު  މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން
 ށް ނިންމީއެވެ.ދިނުމަ

 ކޮށްފައިވާ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް، އައު  މިމަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އިން

ގެންދިއުމާމެދު ލަފައަކަށް އެދި  މިމަސައްކަތް އަލުން އިއުލާން ކޮށްގެން ކުރިއަށް މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި 
އިއުލާނާ ގުޅިގެން  ފޮނުވާފައިވާތީ، އެސިޓީއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓްއިން މިކޮމިޝަނަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީ ފަރާތުގެ ބިޑުތައް 3ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ  ރިއާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަ
 އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތާއި މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް  އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން

  ނިންމީއެވެ.ޔަރަމަންޓް އަށް ދެންނެވުމަށްގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަ 

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

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

ސްޓްރީ އޮފް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނި މާލޭ ގްރީން ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
އަމިއްލަ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީން

  އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ކުންފުންޏަކުން 
  މައްސަލަކަމަށް ބުނާކުންފުންޏަށް  ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އެސް.ޓީ.އޯ ސ.ހިތަދޫ މި  .1
ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަށް، އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޯޓްފަހަރުންނާއި އެހެނިހެން ބޯޓުފަހަރުން ގެންނަ މުދާ ބޯޓުން 

.ޓީ.އޯ ސ.ހިތަދޫ ބޯޓުފަހަރުތަކަށް އެސް ،ބާލައިގެން ގެންގޮސް ފިހާރައިގެ ގުދަނުގައި ޖެއްސުމާއި
ގައި  2015ޖޫން  04ފިހާރައިގެ ގުދަނުން މުދާ ނެރެގެން ގެންގޮސް ބަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ  ،އެސް.ޓީ.އޯއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
ނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށްކަން ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިވެލުއޭޝަ

 އެނގެންއޮތަތީއާއި،
)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ  01އެސް.ޓީ.އޯ އިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއެކު  .2

)ދޭއް( މަސްދުވަހަށް  02ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  2015ޖުލައި  16، މުއްދަތަކަށް
ތާއެކު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، އެފަރާތުގެ ޕަރފޮމަންސް އިތުރުކޮށް، އެފަރާ 

އެޕްރައިސަލްއަށް ބަލައި، އެފަރާތުގެ މަސައްކަތްގެ ފެންވަރު ރަގަޅުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓް 
ސް މަސައްކަތް ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސްއަށް ވަގުތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، ޓެންޑަރިން ވަގުތު ތެރޭގައިވެ

ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭތީއާއި މި މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ކުރިންވެސް 
މަސައްކަތްކޮށްދިން ރޭޓުގައި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީއާއި، މިހާރުވެސް އެ 

ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެންކަމުގައި ވީ
 ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޓެންޑަރ ކުރެވިގެންކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި،

ގައި  2015ޖުލައި  16، އެސް.ޓީ.އޯ އާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާ ދެމެދު .3
ށް، ފަހުން )ދޭއް( މަސްދުވަހަށް އިތުރުކޮ 02އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ، ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި

ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އެނެކްސްގައިވާ އަގު ޝީޓުގައި، މި މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އަމިއްލަ 
ވަނަ މާއްދާގައި،  07ތަކެތި އަދި އަމިއްލަ ލޭބަރުން ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށާއި އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ 

އެސް.ޓީ.އޯ އައްޑޫ ފިހާރަތަކަށް މާލެއިން ގެންނަ މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް 
ވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ ގަވާއިދާ އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަ 

 ޚިލާފަށް އެސް.ޓީ.އޯ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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އަމިއްލަ ، މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީއެސް.ޓީ.އޯ ބޯޓުފަހަރު އަދި އެނޫން ބޯޓްތަކުގައި ގެންދާ 
 މީހުންނާއި ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

މި މަސައްކަތުގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ކްރޭން ބޭނުންކުރާކަމާއި ނަމަވެސް އެސް.ޓީ.އޯގެ  .4
އިނުވާކަމާއި އެސް.ޓީ.އޯ ސ.ހިތަދޫ ބޯޓްފަހަރުން މުދާ ބޭލުމުގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްފަ

ފިހާރައަށް ބަސްތާއިން ގެންނަ މުދާ ބޯޓުފަހަރު ހުސްކުރުމަށް އެސް.ޓީ.އޯގެ ކްރޭން ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން 
މި މަސައްކަތް ކުޑަ އަގެއްގައި ކުރެވޭކަމާއި އަގު ޝީޓްގައި ބޯޓުފަހަރު ހުސްކުރުމުގައި ކްރޭން ލިބޭނެ 

ނުވަނީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނުއަގުގައި މަސައްކަތުގެ އަގު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި
ހުށަހަޅާނެތީކަމަށާއި އަދި އެހެން ވުމުގެ ސަބަބުން ބޯޓުތައް ހުސްނުކުރެވި އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން 
ފަރާތެއް ހޯދަން ޖެހޭނެތީކަމަށާއި އާއްމުގޮތެއްގައި ބޯޓު ހުސްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ބޯޓުގައި ހުންނަ 

 ކަމަށްވީނަމަވެސް ބޯޓުގައި ހުންނަ ކްރޭން ހަލާކުވެފައިވާތީ ބޯޓްފަހަރު ހުސްކުރުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ ކްރޭން 
ސ.ހިތަދޫ ފިހާރައިގެ ކްރޭން ދޫކުރާކަމާއި އެސް.ޓީ.އޯއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއެކު 

ބޭނުންކުރަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމުގައި އަމިއްލަ މީހުންނާއި ވެހިކަލް 
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އޭގައި ކްރޭން ނުހިމެނޭނެކަމަށާއި އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ 
ލޮރީ ނުވަތަ ޕިކަޕް ބޭނުންކުރާ ވާހަކަކަމަށް، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން 

  އެނގެންއޮތަތީއާއި،
މުދަލަށް ، ފިހާރައަށް ބަސްތާއިން ގެންނަ މުދާ ބޭލުމުގައިއެސް.ޓީ.އޯ ސ.ހިތަދޫ  .5

ގެއްލުމެއްވެދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެސް.ޓީ.އޯގެ ވެހިކަލްތަކާއި މުވައްޒަފުން 
އެގޮތުން އެއްފަހަރަކު އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޯޓު ފަރުގައި ޖެހި ދިޔާވާން ފެށުމުގެ  ،ބޭނުންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި

ސްކުރުމުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވެހިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން ބޯޓު ހު
އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ތިބި އެސް.ޓީ.އޯގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުނާއި ވެހިކަލްތައްވެސް 
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 ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި އެސް.ޓީ.އޯގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ސ.ހިތަދޫ ސަރަޙައްދީ 
ބަދަރުން މުދާ ބޭރުކުރުން އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށާއި ނޫންނަމަ ޑެމަރޭޖް ފައިސާ ދައްކަން 
ޖެހިއްޖެނަމަ އެސް.ޓީ.އޯއަށްވާ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެތީކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 

 މަޢުލޫމާތުން އެނގެންއޮތަތީއާއި، 

ށް، އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޯޓުފަހަރުންނާއި އެހެނިހެން ބޯޓުފަހަރުން އެސް.ޓީ.އޯ ސ.ހިތަދޫ ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަ
ބޯޓުފަހަރުތަކަށް  ،ގެންނަ މުދާ ބޯޓުން ބާލައިގެން ގެންގޮސް ފިހާރައިގެ ގުދަނުގައި ޖެއްސުމާއި 

އެސް.ޓީ.އޯ ސ.ހިތަދޫ ފިހާރައިގެ ގުދަނުން މުދާ ނެރެގެން ގެންގޮސް ބަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 
މަސައްކަތްކުރުވުމުގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު  ޙަވާލުކުރުމާއި އެ

 ،ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ހެއްކެއް ނެތަތީ
ގެ )ހ( ގެ ވަނަ މާއްދާ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  .1
123-B/166/2013/04 (23  ުސިޓީއާއި، މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 2013ޑިސެންބަރ )123-

B/166/2013/07 (23  ުސިޓީއިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށ2013ްޑިސެންބަރ ) ،

އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން އިސްލާޙުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަންތައްތައް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން މިހާރު 
ގަކުރެވޭތީއާއި، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާޙުކޮށްފައިވާކަން ފާހަ

-)އެންޓި 13/2008ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިފައިނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިހާހިސާބުން މި މަތިން ކޮރަޕް
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް  2013ޓާރޝަރީ ލޯނު ސްކީމް އޮގަސްޓް 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު އިސްލާޙްކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ބައެއް -އެންޓި
އިސްލާޙްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި،  ތައްތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުންކަން

އެގޮތުން ރާއްޖެއިން ހެދެން ހުރި ބައެއް ކޯސްތައް ކިޔަވަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް 
ދަރިވަރުންނަށް ފަހުންވެސް "ރާއްޖެއިން ހެދެން ނެތް ކޯސްތައް" މިބައިން މާރކްސް 

 .ށް ބުނާ މައްސަލަ އުނިކޮށްފައިނުވާކަމަ

38 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސަރުކާރުން ޖެނީވާގައި ގެންގުޅޭ 
ކޮންސަލްޓަންޓަކު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެ  ،އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް

ކުޑަ މަރުކަޒެއް ބްރަސަލްސްގައިވެސް ޤާއިމުކޮށްފިނަމަ، ބްރަސަލްސްއަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭނީ ކުރީ 
ނާ ޝަކުވާގައި ބު، ކަން ފާހަގަކޮށް، ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި %40އަހަރު ކުރި ޚަރަދުގެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރުމާ މެދު  03އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިޞްބަތްވާ ފަރާތާއެކު، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފައަކަށް އެދިފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސިޓީއަކުން 

ނާ ފަރާތާއެކު ވަޒީފާގެ ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ޝަކުވާގައި ބު
އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވީ ދަޢުލަތަށް ފައިދާ ވާނޭހެން ދަޢުލަތުންކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް 

 ކުޑަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، 
ގައި  2010މާރިޗު  22މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ ދެމެދު 

ށްފައިވާ ތަފާތު ދެ އެގްރިމަންޓުގައި ތަފާތު ދެ މަޤާމު ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އޮޑިޓަރ ސޮއިކޮ

އެޑްވައިޒަރުގެ  ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިޝަންގެ ސީނިއަރ
ރައްޔިތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން  މަގާމުގައި މަސައްކަތް ކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

 ވަކިކުރިކުރުމުގައި ދައުލަތަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާގެ  ޒީފާއިންއުވާލައި ވަ
 އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ.

39 
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 .ނސ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 2011"މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 2014މެއި  18ޖެނެރަލް އޮފީހުން 
ރ އެޑްވައިޒަރގެ މަޤާމު ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ސީނިއަ

އެކަނިކަމާއި، މި ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއަށް ގޮސްގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް 
ސެކްޝަންގެ ސޮފްޓް ޑޮކިއުމަންޓްސް ބެލިއިރު، އެ މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ހުރީ 

ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން ކަމާއި ރިސަރޗަރގެ ހަމައެކަނި އެޑްވައިޒަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތަކަށް 
މަޤާމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައި ނުވާކަން އަދި މިސްޓަރ ޕެޓްރިކް މެކްމަލަންގެ 
ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި، ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ފަދައިން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

ންތަކުގައިވެސް އޭނާގެ މަޤާމުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސީނިއަރ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔު 
 އެޑްވައިޒަރކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ ދެމެދު "ސީނިއަރ އެޑްވައިޒަރ"ގެ 
، ޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާކަމުގައިވާ ޓަރމިނޭ  7މަޤާމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

ދެ ފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 
މަސް ދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް  06މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެ  06

އަށް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ފުރިހަމަ
ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ކޮންޓްރެކްޓް ނިންމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަމާއި، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް 
ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ މުސާރައާއި 

 އިނާޔަތްތައްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި، އެ 
އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަކަމުގައިވާނަމަ، ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 

 ފު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި،ހިމެނުމުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާ 
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މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި އިޝާރާތްކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރުން، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ 
ނޯޓިސްގެ މުއްދަތާ އެއްގޮތަށް ހަމަ އެ ފޯމެޓުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް އިތުރު އެއް 

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެއްބަސްވުމަކާއި، އިތުރު ފަރާތަކަށްވެސް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި އިތުރު ފަރާތަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންވެސް އެ 
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އުވައިލުމަށްފަހު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ 

އެއްބަސްވުން ވެފައިވާ އިތުރު ފަރާތަށްވެސް، ފައިސާ  ،އިސާ ދީފައިވާ ފަދައިންމުއްދަތަށްވާ ފަ
 ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،

ނޑައަޅާފައިވާ މިޝަންގެ ސީނިއަރ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި  ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ކަ
 އެއްބަސްވުން އުވާލައި ވަޒީފާއިން ރައްޔިތަކާއެކު ވެފައިވާ  މަސައްކަތް ކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވާ  ވަކިކުރިކުރުމުގައި ދައުލަތަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާގެ 
ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން 

ދަތުގައި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެހެން އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތާއި އެ މުއް
ހަމައެކަނި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާއެކު ނޫންކަމާއި، އެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވަނީ 

ރާތާއެކު ދަޢުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންކަމާއި، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެފަ
ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވަނީ ދަޢުލަތުން ބެލްޖިއަމްގައި ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންއަށް ކުރަމުންދިޔަ 
، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީ 

ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނާފަދަ )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ 2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13
ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ 
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 ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކަ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008 މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: .2

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

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،40
އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ތަޙްލީލުތަކަށް ބޭނުންވާ މެޝިންތައް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ގަނެފައިވަނީ 
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކީ އެފަދަ ތަކެތި އެ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ، ދަށުންކަމާއި، 

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އާއްމުކޮށް އެތެރެކޮށްގެން ވިއްކަމުންދާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭތީއާއި،
މެޝިން ތަކަކީ "އެބޮޓް" ބްރޭންޑްގެ މެޝިންތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، އެ ބްރޭންޑް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް 

އިޒްޑް ޕާޓްނަރަކީ އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިކަން ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރުމުގެ އޮތަރަ
އެ ތަކެތި ހޯދުމަށއެ ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

މުއްދަތުގައި އެ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2000/2މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އެނގެން އޮތަތީ

ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ވަކި ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނެތުމުން، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަ

ންޓްގެ ތަޙްލީލުތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަ
ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނު  450,000.00މެޝިން ހޯދުމަށް  3ބޭނުންވާ 

 ނުކޮށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

40 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 
ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ "މިނިވަން ފަންސާސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2015މޯލްޑިވެސް )އެފް.އޭ.އެމް( އިން 

" ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދައުލަތުގެ 2015"މިނިވަން ފަންސާސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
 100މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

41 
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" އަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވުނު މުބާރާތެއްކަމާއި މި މުބާރާތަށް ޖުމްލަ 2015
)އަށް މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ އަށާރަހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއްރުފިޔާ ނުވަދިހަ  8،418،681.91
 1,605,509ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ  ޕޮއިންޓް އެކެއް(

 19)އެއްމިލިއަން ހަސަތޭކަ ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ނުވަ( ރުފިޔާކަމާއި މިއީ މުޅި މުބާރާތުގެ ޚަރަދުގެ 
އަން )އެއްމިލި 1,500,000)ނަވާރަ( އިންސައްތަކަމާއި މި މުބާރާތަށް މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީހުން 

ފައްސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާ ދީފައިވަނީ ސްޕޮންސަރއެއް ހޯދުމަށް އެފް.އޭ.އެމްއިން ޕްރޮޕޯސަލްއެއް 
ހުށަހެޅުމުންކަމާއި، އެހީ ދީފައިވަނީ ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި އެފް.އޭ.އެމްއާއެކު އެއްބަސްވެވޭ މިންވަރެއް 

އެފެއާޒަށް ލަފާދިނުމުންކަމާއި މިއީ ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
 ،ދައުލަތުން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދެއްގެ ބަދަލުގައި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ދީފައިވާ އެހީއެއްކަމަށް 
ރަށަކުން ބައިވެރިވެފައިވާތީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކުރިމަތިވާ ދަތި  74ތުގައި ޖުމްލަ ބެލެވޭތީއާއި މި މުބާރާ

ޙާލަތުގައި އިޖުތިމާޢީ މަސްލަހަތެއް އެކުލެވޭކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި "މިނިވަން ފަންސާސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް  
އެމްއަށް ދީފައިވާ " ބޭއްވުމަށް މިނިވަން ރަންޔޫބިލް އޮފީހުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އެފް.އޭ.2015

)އެއްމިލިއަން ފައްސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބޭގޮތަށް  1,500,000
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއްވެސް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައި ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

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

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން  3އްދާގެ )ހ(ގެ މާ

)އެއްމިލިއަން ފައްސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާ  1,500,000)ސަތޭކަ އިންސައްތަ( އަށްވާ 
 . މައްސަލަދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ
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 ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސިނަމާލެއާއި މާލެހިޔާ ފުލެޓްތައް 
މެއިންޓެނަސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެގޮތުން މާލޭ  ،މަރާމާތުކުރުމަށާއި

 2012އޭޕްރީލް  26ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ދެމެދު 
ތައް އެ ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތް

އެފަރާތުން  ،ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާކަން "ޕްރޮޖެކްޓް މޮނީޓަރންގ ފޯމް"އިން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި
ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާކަން ވަކިވަކިން ނޭނގެނު ނަމަވެސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

މި ަމސައްކަތާ ގުޅިގެން  ،އާއިއޭގެތެރެއިން ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ
އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ 
އިންވޮއިސްތަކަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހެދުމަށް ދެތިން ހަތަރު މަސް 

 މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ދެ ތިން ހަތަރު ހޭދަވާއިރު މި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތަކަށް ފިނޭންސް
ފްލެޓް މެއިންޓެނެންސްކޮށް މަސް އާންމު ގޮތެއްގައި ހޭދަވެފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، 

ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ކުންފުންޏާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއިއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް 
 އިންޓެނަންސް މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވަނީ ފްލެޓްތަކުގެ މެ

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ހުސްބިންތައް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، މަހުން މަހަށް 
 ،ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެގޮތުގެމަތިން ލިބިފައިނުވާތީކަން ތަޙްޤީޤުން އެނގޭތީއާއި

ޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވުނު މާލޭ ސި
ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރއާއި މާލެހިޔާގެ ގްރައުންޑް ޕްލޯރ ފިޔަވައި 3އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސިނަމާލެ 

ލައިގެ އިތުރު ބިމެއް އަދި އެއްވެސް ފްލެޓެއްވެސް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވިފައި ނުވާކަން މި މައްސަ
 ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،

މާލޭ ސިޓީ ، ފްލެޓް މެއިންޓަނަންސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއި
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓަނަންސް 

ހުސް ބިންތަކާއި،  މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދާކަމަށާއި، ފްލެޓްތަކުގެ ތިރީގައި ހުރި 
ފިހާރަތައް މެއިންޓެއިން ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ 

 ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ގެ ގްރައުންޑްފްލޯގައި ހުރި ތަންތަން  3މީގެ އިތުރަށް ހަވާލާދެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސިނަމާލެ 
މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުއްދައާއެކު ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެކަން 

 އެންގެންއޮންނާތީއާއި، 
 ފްލޯގައި ހުރި ތަންތަން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއެކު ވިޔަފާރިބޭނުމަށް ގެ ގްރައުންޑް 3ސިނަމާލެ 

ވިލޭޖް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން ބޭނުންކުރިނަމަވެސް އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދިންނަމަވެސް 
ންތަން އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ހަވާލާދެވުނު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުނުވާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެތަ

ގައި މާލޭސިޓީ  2012ސެޕްޓެމްބަރު  23އިމްޕޯޓު މުދާ ވިއްކާތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް 

 ހިންގުމަކީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއްކަމުގައި ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ތަންތަނުގައި ފިހާރަ  3ސިނަމާލެ 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނުބެލެވޭނެތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް 
ސެކިއުރިޓީއަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި، އެ ނެޝަނަލް 

ސަރވިސްއިން މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤްކޮށް، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ 
ކުށް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް  ،މަޝްވަރާ ކުރުމުން، މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާއެއްކޮށް

ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތްކަމަށް ލަފާދެއްވާފައިވުމާއެކު މި މައްސަލަ ފައިލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، މި މައްސަލައަކީ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާފައިވާ 

ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން  މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ތިޖޫރީގައި ހުރީ ކޮން ފައިސާއެއްކަމާއި، ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހެނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން ދެނެގަނެވެން 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2013މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ 
 610,162.00ތުގައި ލިބުނު ރިޕޯޓުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ޢާމްދަނީގެ ގޮ

)ހަސަތޭކަ ދިހަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދޭއް( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް 
ތިންސަތޭކަ ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ބާވީސް( ) 303،822.00އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ، 

ތޭކަ ހަ )ތިން ސަ 340.00،306ޖަމާނުކޮށް ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ދައްކަނީ  ،ރުފިޔާ ކަމަށާއި
 665.00،24ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް( ރުފިޔާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖަމާނުކޮށް ހުރީ 

 281،675)ސައުވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ(ކަމަށާއި އެހެންކަމުން 
)ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ އެއް ހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ މަދުވާކަމަށް 
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ގެ ނެތްކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނުބެހެލެއްޓުމު 
ސަބަބުން މަދުވާ ފައިސާއަށް ޒިންމާ ކުރުވާނެ ފަރާތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްގެ ތަޙްޤީޤުން އެނގެން 

އަދި މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މިއީ، ވައްކަން ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ނެތަތީ 
ރެއިން ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް މައްސަލައަކަށްވާތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް މި ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓުގެ ތެ 

ނުފެންނާތީ އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނެތަތީވެ

ވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މަށާއި މި ފައިސާ މަދުވެފައިވަނީ އިހުމާލުންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ

މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ބުނާ ، މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ހުޅުމާލެ  ،"އެއާޕޯޓް ކޮމްފޯރޓް އިން މޯލްޑިވްސް" ގެސްޓްހައުސްއަކީގެސްޓްހައުސްކަމުގައިވާ 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ  އެއްބަސްވުމުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑީ.ސީ( ގެ ގޯތި ވިއްކުމުގެ 
ބިމުގައި އެ ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ވިއްކާފައިވާ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށް 

އްޗަކީ ބީލަމުގެ އުސޫލުން އެފަރާތުން ހުއްދަދީފައިވާ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއެއްކަމަށްވީއިރު، އެ ގޯ
ގަނެފައިވާ ގޯއްޗެއްކަމާއި މި ބިން ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ 

ދުވަހުގެ ތާރީޚުގައިކަމުގައިވާތީއާއި ގޯތި  2010އޭޕްރިލް  15)އެކެއް( އަހަރު ކުރިން  1އުފެދުމުގެ 
ދެމެދު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާ  ވިއްކުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި 

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެ މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ 
ންގ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖި ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީއާއި 

އި އޭނާއާ ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުންވެސް ޑިރެކްޓަރއާ
މި މައްސަލައިގައި، ކޮރަޕްޝަން  ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ 
ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުމާލެއިން އެއާޕޯޓް ކޮމްފޯރޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.
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ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް  ( ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގ2000/2ެހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު )
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތަތީ،

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

ނޑޫދޫ ސްކޫލަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކު  ރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވަނަ އަހަރު ތ. ކަ
ދެ ސެޝަން އިންޗާޖުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަން 

ނޑުގައި  2012 ،ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ އިދާރީ އޮނިގަ ވަނަ އަހަރު ތ.ކަ
ސެޝަން  2ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ ދަށުން ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކަންޑަރީއަށް ވަކިން ޕްރިންސިޕަލާއި 

ނޑު ޗާޓުން އެނގޭހިނދު، ނޑައަޅާފައިވާކަން އެ ސްކޫލުގެ އިދާރީ އޮނިގަ އެ ސްކޫލުގައި  އިންޗާޖުން ކަ
ސިޕަލްގެ އެ ދެފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިން ސެޝަން އިންޗާޖުންގެ ގޮތުގައި

"ސިވިލްސަރވިސްގެ  އެ ދެ ފަރާތަށް، މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތްކަމާމެދު އިޚްތިލާފް އުފެދިފައިވާތީއާއި
މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތަކާ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި 

ސްތަކުގެ ތަފްޞީލު"ގެ އެލަވަންސްގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަން
ރުފިޔާގެ ފޯނު ))ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް 00350.ދަށުން ސެޝަން އިންޗާޖަށް މަހަކު 

އެލަވަންސްދީފައިވާއިރު، މި އެލަވަންސަކީ، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އުފުލުމުގައި ޢާންމުކޮށް 
ވަތަ އޮފީހުން ޢާންމުކޮށް އެފަދަ މުވައްޒަފަށް ގުޅަން އެކިފަރާތްތަކާއި އެމީހަކު ފޯނުން ގުޅަން ޖެހޭ ނު

ޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެއްކަމަށާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިކަން ވަޒަންކުރެވޭނެފަދަ ހެކި 
ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ފޯނު އެލަވަންސްދީފައިވަނީ، އެ ދެ ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ 

ގައިކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކިނެތްހިނދު، މި މައްސަލައިގެ ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާ ދުވަސްވަރަށް ޤަސްތު
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މިހާރު މި މައްސަލައިގައި ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތް ނެތް 

ވަނަ އަހަރު ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލުގެ ސެޝަން އިންޗާޖުންގެ ގޮތުގައި އެ ސްކޫލްގެ  2012
ކޮއްކޮއެއް ހަމަޖައްސައި، އެދެމީހުންނަށްވެސް  2ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއްގެ 

)ތިންސަތޭކަ  00350.ންސްގެ ގޮތުގައިދޭ ސެޝަން އިންޗާޖުންގެ އެލަވަ
 ގެ ޖެނުއަރީ މަހު ދީފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ. 2012ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް )ފަންސާސް
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ޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕް  ,މިންވަރަށް ހެކި ލިބިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
-)އެންޓި  2008/13ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ،  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

 ނިންމީއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށްބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ އުޅަނދުގެ 
ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓާއި ބަރުމަރުކާ އާ ބެހޭ ސެޓްފިކެޓް އަދި ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ 

ނާ ނުނަގައި މަޑުއްވަރީ ދުވަސް ފާއިތުވީފަހުން ނަގަންޖެހޭ ޖޫރިމަ 25މަހާއި  1މުއްދަތު ހަމަވެ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ސެޓްފިކެޓްތައް އައުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި 
ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމަށްވާތީ، ސެޓްފިކެޓްތައް 

މާއި، އެ ޢަދަދު ނަގާފައިވަނީ ނާއިބު )ސަތޭކަ(ރުފިޔާ ކަ 100.00އައުކޮށްދިނުމަށް ނަގާފައިވަނީ އެންމެ 
ރައީސް ބުނެގެންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމަތުން އެނގޭހިނދު، ސެޓްފިކެޓްތައް 

 4000.00ލިބެންޖެހޭ އައުކޮށްދޭއިރު ނަގަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގާފައިނުވާތީ ދައުލަތަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ 2012ލިބިފައިނުވާއިރު، ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ )ހަތަރުހާސް( ރުފިޔާ 

އެންޓްރީ ފޮތް ބެލިބެލިމުން، އިސްވެދެންނެވުނު ދޯނީގެ ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް، ފަސިންޖަރުން 
ވަނަ އަހަރު  2012 ،އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ބަރުމަރުކާއާ ބެހޭ ސެޓްފިކެޓް އައުކުރުމަށްއެދި

ވެސް ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ މުއްދަތު އެއް
ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު 

މި މައްސަލަ އޭގެ އަސާސްގެ ، މުގައިވާތީ ލިބިފައިވާތީއާއި، އެކަން އެހެން ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަ
މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ވާޤިއާ ކަމުގައިވާ "މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސެޓްފިކެޓްތައް އައުކުރުމަށްއެދި 

އެރަށު ރައްޔިތަކު ދުއްވާ ދޯނީގެ މުއްދަތު ، ޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްރ.މަ
ހަމަވެފައިވާ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އާކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ބޮޑު ޢަދަދެއް 
ނުދައްކާ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އައުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި 

އްވަރީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ސޮއިކޮށް ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ރ.މަޑު
 ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ހުށަހެޅުން" މިކަމާމެދު ޝުބުހާއެއް ވުޖޫދުވެފައިވާތީ ޖިނާޢީ ކުށެއް ޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 
ނޑުން މި މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ ޝަ އްކެތްނެތް މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވުމުގެ މިންގަ
( 2000/2މި މައްސަލައިގައި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) ، ހެކިލިބިފައިނުވާތީ

ތުމުން، ގައި ބުނާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

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

 ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

 


