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 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ހަމަޖެއްސި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތައް 

 01 ޖުލައި  2020 ން 31 ޖުލައި  2020 އަށް 
 

ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު އިތުރުގަޑީގެ  2019ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި މައްސަލާގައި 
 ،އާއިފައިސާ ދިނުމުގައި ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭނޭހެން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީ

ފު ކޮންމެ ޢަމަލަކީ ކޮރަޕްޝަންކަމަށް ބެލޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތުމުން މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ގަވާއިދާ ޚިލާ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، 

 ،އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެމައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ކީ އަމައްސަލަމިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައ1ި)ހ( ގެ )
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މެއް އަދި، އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، މިކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަ
 ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

އިތުރުގަޑީގެ  ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި
މާލިއްޔަތުން  ފައިސާ ދިނުމުގައި އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ދައުލަތުގެ

 ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ތަކުރާރުކޮށް ޚަރަދުކުރުމަށް 
 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

އިންސައްތަ  5ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮފިޓުން މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ގައި ބޭއްވުނު އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާތީއާއި، އަދި ބޯނަސް  2018އޮގަސްޓު  06މަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދިނު

ޑިސެންބަރު  05ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމަށް ބަލައި ބޭންޑުތަކެއް ހަދައި ބޯނަސްދިނުމަށް ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާތީއާއި، ނަމަވެސް 
ޑު ބައްދަލުވުމުގައި ބޯނަސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އާ އުސޫލެއް ޑްރާފްޓްކޮށް އެޗްއާރު ގައި ބޭއްވުނު އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯ 2018

ޕޮލިސީގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާތީއާއި މިބުނެވުނު އުސޫލުގައި މުސާރައާއި ހާޒިރީއާއި ޕަރފޮރމަންސަށް ބަލައި ބޯނަސް ދިނުމަށް 
 ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި،

 724 ،ދެދުވަސްމަތިން 15އަދި  14ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ  2018ޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަން
)ފަނަރަމިލިއަން ތިންސަތޭކަހަތްދިހައެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސައްބީސް ޕޮއިންޓް  15,371,726.51މުވައްޒަފަކަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ފަހެއް އެކެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ހައުސިންގ 
ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން ދީފައިވާ ބޯނަސްއެއްކަން  2018އޮގަސްޓު  06އެނގެއެވެ. މިއީ 

 ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،

ގައި  2018އޮގަސްޓު  15ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މުވައްޒަފުން ގާތުގައި އެދިފައިވާކަމަށް  2018ބައްދަލުކޮށް 

ގުޅިގެން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މި ކޮމިޝަނަށް  އާމައްސަލަމި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުގެ ޝަކުވާގައި އިމައްސަލަ
ގައި އެ  2018އޮގަސްޓު  15 ،( ސިޓީގައ2020ިޖަނަވަރީ  15) HDC(161)-HR/123/2020/2ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު: 

އޮފިސަރ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކޯޕަރޭޝަންގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ޗީފް އޮޕަރޭޝަން 
އާއި މި މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކަކީ ޔައުމިއްޔާކުރެވޭ ބައްދަލުވުންތަކަކަށްނުވާތީ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ން ނިންމާފައި މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓްތަކަށް ބޯނަސް ފައިސާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނުއިރު މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސް ދިނުމަށް ބޯޑު
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބޯނަސްގެ ވާހަކަދެކެވިފައިވީނަމަވެސް މިއީ ރިޝްވަތު  ،ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ

އެ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ
އަހަރުގެ  ވަނަ 2018ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގާތުގައި 

ކަމަށާއި،  ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ވޯޓުލުމަށް އެދިފައިވާ
 ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި  2018 އޮގަސްޓު 15އެގޮތަށް އެދިފައިވަނީ 

ކަމަށާއި، އޭރު ޤާބިލް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްހެން އަހަރީބޯނަސް 
 ބުނާ މައްސަލަ. ދީފައިވާކަމަށް
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލޭނެ ހުށަހެޅުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު 
ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވޭތީއާއި، އަދި ބޯނަސް ދިނުމުގައި ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް 

ސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމުން، މިމައް
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، 

މިމައްސަލަ  ، ކަނޑައަޅައިއްކަމަށް އެމައްސަލަކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ކީ އަމައްސަލަމިވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 
 ނިންމީއެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް ހިންގާ ޢިމާރަތުގައި ހުންނަ އެކޮމަޑޭޝަން ބައިގައި  ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދިރިއުޅުއްވޭނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތްކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް 

ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓް ބިލްޑިންގއާއި އަދި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައިވެސް ކޯޓާއެކު  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް
ޝަން ބަޔަކީ ކޯޓް ހިންގެވުމަށާއި އަދި ކޯޓުގައި ބަލާ މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމަށް ރަށުން ބޭރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުންނަ އެކޮމަޑޭ 

ވަޑައިގަންނަވާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ތިއްބެވުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ ތަނެއްކަމާއި އެކަމަކީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިންވެސް 
ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިންގެވުމަށް ވަޑައިގެންފައިވާ ރަށުން ބޭރު ބޭފުޅުންނާއި ހިނގަމުން އަންނަ ކަމެއްކަމާއި މީގެ ކުރިން 

އްފުށީ އަދި ބައެއް މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމަށް ރަށުން ބޭރުން ވަޑައިގެންފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންވެސް އެތަނުގައި ތިއްބަވާފައިވާކަމަށް ކުޅުދު
ތޮޅު މެޖިސްޓްރޭޓް އެތަނުގައި ދިރިއުޅުއްވުމަކީ އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިފައިވާ ހދ.އަ ،ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ

ގައި ކަމެއްކަމަށް ބަލާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އޭނާ ކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކަރުދާސްތަކެއް އެންދިކަމަށް ޝަކުވާ 
ކޯޓުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުވެގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން  ،ލިޔުންތަކެއްކަމެއް އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއިބުނެފައިވީނަމަވެސް އެއީ ކޯޓުގެ 

މި މައްސަލާގައި  ،އެއީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބަލާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީ ،އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފަ

ކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ އަމައްސަލަ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
 ވެ.މި މައްސަލަ ނިންމީއެ ،އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެމައްސަލަ

ހދ.އަތޮޅު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ދިރިއުޅެމުންގެންދަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓު 
ކަރަންޓުބިލާއި ފެންބިލުވެސް ދައްކަނީ  ބިލްޑިންގައި ކަމަށާއި، ތަނުގެ
އޭނާ ކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައި  ޖެހިއިރު 11ސަރުކާރުން ކަމަށާއި، އެއްރޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް  ކަރުދާސްތަކެއް އަންދަނިކޮށް ކޯޓުގެ ބައެއް
ގިނައިން  ފެނިފައިވާކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތައް

 ރައްދުވާ މީހެއްކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށްޓާއި މަކުނުދޫއާއި
 ނޮޅިވަރަން އަދި ހިރިމަރަދޫ ފަދަ ރަށްރަށުގައި އޭނާ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ 

 ޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓްގެ ގެ ނަމުން ކަމަށާއި، ކު" ކޮރަޕްޓް ގާޒީ "
މައްސަލާގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުން މައްސަލަ ނިންމަން ބުނިގޮތަށް އޭނާ 

ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ކުރީގެ  މައްސަލަ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމް ދީފައިވާ ކަމަށާއި،  ސަރުކާރުން އޭނާއަށް

ޖޭ.އެސް.ސީ.ގެ މެމްބަރަކު  މިކަންތަކުގައި މިނިސްޓަރެއްގެ އިތުރުން
 އެހީތެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ޅުމާލޭ ބީޗްތައް ދީފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށްކަމަށް މި ހު ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ން ބީޗް ހުސްނުކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާއިރުވެސް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނު

 2019މޭ  20 ،މި ކޮމިޝަނުން އެކަން ފާހަގަކޮށް އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ،އެކަން ބެލިއިރު
ގައި  2019ޖުލައި  01ގެ ނިޔަލަށް ބީޗް ސަރަހައްދު ހުސްކުރުމަށް އެތަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް  2019ޖުލައި  30 ،ގައިކަމާއި

ގައި ބައްދަލުވުމެއްވެސް ބާއްވާފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  2019ޖުލައި  14އަދި އެފަރާތްތަކާއެކު  ،އަންގާފައިވާކަމާއި
އިން  2019ޖުލައި  31އެތަން ހުސްކުރަން ދިން މުއްދަތުގައި ނުނަގާހުރި ތަކެތި  ،އެނގޭތީއާއި، އަދި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން

ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ނަގައި ތަން ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި އަދި އެ  1ފެށިގެން 
އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ނިމެމުންދާވަރަކަށް ކުރިން ސަރަހައްދުގައި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން 

ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮތްގޮތަށް އެ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް އަންގާފައިވާތީވެ، މިމައްސަލާގައި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ލެވޭތީ، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެ 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ކީ އަމައްސަލަމި( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
 އްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެމައްސަލަ

މަގުފަހިވާގޮތަށްކަމަށް  ދީފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް  ހުޅުމާލޭ ބީޗްތައް 
ހައުސިންގ  ގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާއިރުވެސް 2019އޭ.ސީ.ސީ.ގެ މޭ 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ބީޗް ހުސްނުކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
 ދައުލަތުގެ ބިން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 މައްސަލަ.

4 

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން  3ލިމިޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 

ވާތީއާއި، މީނާއަކީ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ޢާއިލީގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއް ނޫންކަމަށް ކަމަށް
ޤާނޫނު ނަންބަރު މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ،  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވާތީވެ،

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -ޓި)އެން  2008/13
 މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ، އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެމައްސަލަކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ކީ އަމައްސަލަމި

 ފެނަކަ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންނުކޮށް 
ކޯޕަރޭޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެ 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ޅިޔަނަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވަމުން  ކުންފުނީގެ
 ބުނާ މައްސަލަ. ގެންދާކަމަށް
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް އިމައްސަލަމިމިމައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ، 
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކީ އަމައްސަލަމި ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 މިމައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ. ، އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެމައްސަލަކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 

ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ   މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ވަނަ އަހަރު ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި އަތޮޅު  2019)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަނެފައިވަނީ  2ވޭތުވެދިޔަ ފިހާރައިން 

އެ ފިހާރައިން ފެން ގަންނަންޖެހުނީ  ،ކޭސް ފެން އެކަނި ކަމަށާއި 2ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމު ބުއިމަށް ބޭނުންކުރި 
އްގައި އޭރު ފެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި، މި ރަށުގެ އެއްވެސް ފިހާރައެ

ކޭސް ފެން ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ފިހާރައިން ގަތުމަށް  2)އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް( ރުފިޔާ ކަމަށާއި، މި  140/-ކޭސް ފެނުގެ އަގަކީ  2
ކޭސް ފެން ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  2މި  ،މިތަކެތި ގަތް ބޭނުމަށް ވިސްނާއިރު ،ތްނަމަވެސްމި ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދިކަން އެނގެން ނެ

މިއީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ގަންނަންޖެހިގެން ގަތް އެއްޗެއް  ،ރަށުގެ އެހެން ފިހާރައަކުން ފެން ލިބެން ނެތުމާއެކު ،ފިހާރައިން ގަނެފައިވަނީ
ރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮ

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

ވަނަ އަހަރު ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން  2019އަދި، ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ފިހާރައިން 
ފެން ކޭސް ގަނެފައިވަނީ މި  02ކޭސް ފެން ގަނެފައިވާ ކަމާއި، އެ  2ބޭއްވި އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމު ބުއިމަށް 

ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަން މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރިކުރުމުން އެނގެން ނެތުމުން، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި، ސަރުކާރުގެ އޮފީހުގެ 
ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން އެއްޗެއް ގަންނަނަމަ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ދައު

ކައުންސިލްގެ  ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދާ ބައެއް ތަކެތި
 ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ފިހާރައިން އެކަނި 
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް  12.05ގަވާއިދުގެ 
 ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކެލާއިން ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް .މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ހއ ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޕޮއިންޓް،  10ގައި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭނަމަ ލިބެންޖެހޭ ( ށ)ވަނަ ނަންބަރުގެ  7ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައި އޮތް އުސޫލުގެ 

ވާނެކަމަށް ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރަށުގައި ދިރިނޫޅޭ މީހުންނަށްވެސް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައި ނު 
 އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި، އެފަދަ ޝަކުވާއެއް އެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން އެގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 

ފައިނުވުމާއި، މި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެ އިދާރާއިން އެންގުމުން އެފަރާތްތަކުން އެއީ ކޮންބައެއްކަން ބަޔާންކޮށްދީ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް އެ ޝަކުވާކޮށްފައިވާއިރު އެގޮތަށް ޕޮއިންޓްދީފައިހުރީ ކޮންބަޔަކަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް މި ކޮމިޝަނުން 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ންއެދުމުން ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެމައްސަލަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ އަމައްސަލަ

 ގައި ކުރި  2018ސެޕްޓެންބަރު  26ދޫކުރުމަށް ހއ.ކެލާއިން ގޯތި 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި 

މީހުން ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް  ލިބޭ
 ބުނާ މައްސަލަ. ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް
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 16މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި  ،ބަލާއިރުމި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
ސަބްސްޓޭޝަނެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުޞޫލުން ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ  KVA132މެގަވޮޓް ޕަވަރ ޕްލާންޓަކާއި 

އިޢުލާނާ  H-2019/17ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2019ޖަނަވަރީ  22ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން 
ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރެޔާގެ ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެ ޕްރޮޖެކްޓް 

ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެކިފަހަރުމަތިން ބެންކޮކްގައި އެވޯޑުކުރަން އުޅުނުކަމަށާއި، އެގޮތުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ސްޓެލްކޯ
އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސް، ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ 

ފުނީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ބައްދަލުވެފައިވާކަން ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުން ، ޑިރެކްޓަރއާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ
 އަދި އެކުންފުންޏަށް އިސްވެބުނެވުނު ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑުކުރަން އުޅުނުކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މެނޭޖިންގ  އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ( ގެ ސްޓޭޓް 
އިޢުލާން ނަންބަރު: ) އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ޕްރޮޖެކްޓް ، ޑިރެކްޓަރ

H-2019/17ްއެވޯޑު ކުރަން އުޅުނު  ( ކޮރެޔާގެ ކުންފުންޏަކަށ
އެކިފަހަރުމަތިން  ކަމަށާއި، އެގޮތުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އޭނާ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  އި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތްތަކާއެކުބެންކޮކްގަ
 ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

 ސްޓެލްކޯއަށް އަންގާފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އަދި، މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތަށް ހުއްޓާލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން
މެގަވޮޓް  16އެނގެން އޮވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިސްވެބުނެވުނު އެންގުމާ ގުޅިގެން، މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި 

ޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ ކަމަށާއި ސަބްސްޓޭޝަނެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި KVA132ޕަވަރ ޕްލާންޓަކާއި 
 އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދާގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ސްޓެކްލޯއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 ކަން ވީމާ، މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެނގެންނެތުމުން،

މި މައްސަލަ  ،އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެމައްސަލަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ އަމައްސަލަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 
 ނިންމީއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި ހުރެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ކޮމިޝަނުގައި ހައިސިއްޔަތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ 

ވެސް އަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރެވިފައިނެތެވެ. މުވައްޒަފުންނާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި
 އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކާ ބެހޭ އުޞޫލުގައި، ޚާއްޞަ އެލަވަންސެއްގެ އަދި، ސިވިލް ސަރވި
ގޮތުގައި ކޮމިޝަން އެލަވަންސް ދެވެނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުށުއަރާ އަދި ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާ 

ކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުށުއަރާ ނުކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ކަމަށްވެފައި، ޝަ
މައްސަލައެއްކަމަށް ނުވުމާއެކު، އެ މައްސަލާގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއަރ އެޓަރނީ ދިފާޢީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް، ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް 
އެކަމަކީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ސީނިއަރ އެޓަރނީއަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ތަނެއް 

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

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
ކޯޓުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ތޫނު އެއްޗެއް  އޮފީހުން ކްރިމިނަލް

މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު
ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް  ކުށުގެ މައްސަލައިގެ ދިފާޢީ ވަކީލެއްގެ

ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއަރ އެޓަރނީ ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި 
ހައިސިއްޔަތުން އެ މުވައްޒަފު ކޯޓުގައި  ގެމައްސަލާގައި ދިފާޢީ ވަކީލެއް 

ނެތްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ވަކާލާތުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ހުރަހެއް
މިނިވަން  ކޮމިޝަނުން އެ ކޯޓަށް އަންގާފައިވާއިރު، ދައުލަތުގެ
މުވައްޒަފު  މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އެ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަކާލާތުކުރާމެދު ސިވިލް 
ބުނެ އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ  އިޢުތިރާޟްނުކުރާކަމަށް 
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

އްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ އެމައްސަލަނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 
 ނިންމީއެވެ.

ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ  އެ މުވައްޒަފަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް
 ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  5ގެން މި އިޢުލާނާ ގުޅި ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑައަގުކަމަށްވެފައި، އެ ކުންފުންޏަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ 

ތް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އިޙްތިމާލެއް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން ރަނގަޅަށްކަމުން މި މަސައްކަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީ

މި  ،އްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މ1ަ)
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހދ.ކުމުންދޫގައި ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއްގެ 
ގެންކަމާއި ތަޖުރިބާގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެފަރާތުން ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދީފައިވަނީ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތާވަލަކަށް ބަލައި

އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން  ،ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
ކަށަވަރު ކުރެވޭނެފަދަ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ންދޫގައި ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްހދ.ކުމު
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ  ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް 
 ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް  ކައުންސިލްގެ

ކަމަށާއި، މިނޫނަސް މިފަދަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުގެ  މަސައްކަތްތައް އެފަރާތަށް ދިނުމަށް 

 ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިފަދަ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކުން 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ބައެއް ލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

10 

ވިލިނގިލީ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ސަރަޙައްދުގައި ނަރުދަމާ ހޮޅި .ގއ ،މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި 
 ވަޅުލުމަށްޓަކައި ކޯރުކޮނެ، ފަސްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ވޭތުވެދިޔަ )ނިންމާ މުއްދަތަށާއި، މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި، މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި، މަސައްކަތް
އަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް ( އަހަރު ތެރޭ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތައް ބެލުމަށްފަހު 5

ވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި، މި މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް
ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަ 

ނަރުދަމާ ހޮޅި  ގއ.ވިލިނގިލީ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ސަރަޙައްދުގައި
ފަރާތެއް  ވަޅުލުމަށްޓަކައި ކޯރުކޮނެ، ފަސްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ

 ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު 
ސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި، އެކަމަށް އަގުތަކާއި މަ

ނޫން ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ  ޤާބިލު
 މައްސަލަ.
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ވެސް މައްސަލައެއް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިނުވެއެވެ. އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގައިވެސް އެއް 
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވެއެވެ. އަދި އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން އެ ފަރާތުން 

ސަލާގައި މި މައް، ހުށަހެޅި މުއްދަތަށް އެ މަސައްކަތް ނުނިމުމުން މިހާރު އެ އެއްބަސްވުން ވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ކީ އަމައްސަލަމި ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެމައްސަލަ

މި މައްސަލަިއގެ ޝަކުވާގައި، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ )ސްޓެލްކޯ( މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއެކު  2016ޖަނަވަރީ  11އިން ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހެދުމަށް 

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ސޮފްޓްވެއަރގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 
ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުންވާގޮތަށް  ،ފަންކްޝަނަލް ރިކުއަރމެންޓް ސްޕެސިފިކޭޝަން )އެފް.އާރް.އެސް( އާ އެއްގޮތަށްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

އެއްބަސްވުމުގައި ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމަން ދީފައިވާ  ،ސޮފްޓްވެއަރ ނިންމައި ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި
ގައި އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމާ ހަމަޔަށްވެސް އެއްބަސްވުމުގެ  2019ޖޫން  01އަހަރު ފަހުން  3، ދުވަސްކަމާއި 90މުއްދަތަކީ 

 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ނިމި ސްޓެލްކޯއަށް ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކޮށްދެވިފައިނުވާކަން ދެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ 
ސޮލިއުޝަންއިން ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް  މުޢާމަލާތްތަކުން އެނގެން އޮތުމުން، ވިން

ބެލޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، ސްޓެލްކޯއަށް މިހާރު ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް ސޮފްޓްވެއަރގެ ރިކުއަރމެންޓް 
މިކަމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ  ،ގާފައިވާއިރުބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މި ކޮމިޝަނަށް އަން 

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ  ކަމަށްވާތީ އިޢުލާން ކުރުމުގެ އިތުރުން، އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާތީ، 2020ޖުލައި  15
 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008ންބަރު އަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަ

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

ކަސްޓަމަރ  ލްކޯ( އިންސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ )ސްޓެ
 ގައި  2016ޖަނަވަރީ  11ރިލޭޝަންސް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހެދުމަށް 

އެއްގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ
 ސޮފްޓްވެއަރގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނިކޮށް، ސްޓެލްކޯއިން މި 

އުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ މި އެއްބަސްވުން 
ކުންފުނީގައި ތައްޔާރުކޮށް ނިމި އަދި ބޭނުންކުރެވެން އޮތް  އެ

އޮއްވައި، ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނަށް ނާޖާއިޒު  ސޮފްޓްވެއަރއެއް
މަގުފަހިވާގޮތަށް އަލުން މިފަދަ  މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް 

ރިންގެ މަޞްލަޙަތު އިސްވެ  ސޮފްޓްވެއަރއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ
ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމައި  އޮންނަ ވަކި ކުންފުންޏަކަށް މި މަސައްކަތް

 ޓެންޑަރއަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

 100,000.00މާކުރަތު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކުރުމަށް .ރ ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ( އެއްމިލިއަން) 1,000,000.00ރުފިޔާއާއި ( އެއްލައްކަ)

 ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބަޖެޓުން ނަގާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައި ވީނަމަވެސް، އެމަސައްކަތަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ 
ރުފިޔާއެވެ. އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ( ފަސްލައްކަ ) 500,000.00ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ރ.މާކުރަތުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު އެ މިނިސްޓްރީގެ 
ސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅައިފައި އޮތް ފަރާތުންނެވެ. އެމަ

ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓަށް ޓްރާންސްފަރ 
ނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް މި

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އަންގާފައިވާކަން އެ ދެ މިނިސްޓްރީގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަކުން 
ންޑް ސްޕޯޓްސްއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓަށް އެފައިސާ ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާކަން އެ ދެމިނިސްޓްރީގެ 
އުސިންގ އެންޑް އެފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ، ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތެވެ. އަދި 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓަށް  ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ފިނޭންސްއިންވެސް މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، މާކުރަތު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް މަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ، ހިއު
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، 

 ،އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެމައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ކީ އަ މައްސަލަމި ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1)ހ( ގެ )
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ފެންވަރަށް ރަށުގެ  ރީނާގެ ނަމުގައި ޒަމާނީ ރ.މާކުރަތުގައި ސްޕޯޓްސް އެ
ކުރުމުގެ  ބޯޅަދަނޑު ތަރައްޤީކޮށް ބޯޅަދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރު

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެރަށު އިރުމަތީ ފަރާތުން ކޮންނަމުންދާ 
ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ހައިމާކް ބޭނުންކޮށްގެން 

އެހެންނަމަވެސް އެމަސައްކަތަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާއާއި  ކަމަށާއި،
ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ބިލް ހަދައި ދައުލަތުން ފައިސާ  އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއާ

 ކުރެވޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ނަގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު

13 

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންތާނގީ ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަކީ  މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
އެ މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން  ،ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށާއި

އިޢުލާނުކޮށްގެން އެރަށު  ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
މަސައްކަތް  ގަބުރުސްތާނުގެ ބިމުގައި ފެން ތާނގީތަކެއް ބެހެއްޓުމުގެ

14 
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

އެ  ،ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ،ނޭނގޭ ކަމަށާއި
އެ ބިމަކީ  ،ފެންތާނގީ ބަހައްޓާ ބިމަކީ ގަބުރުސްތާނެއް ނޫންކަމަށާއި ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލުން ކަމަށާއި

ގަބުރުސްތާނެއް ކަމުގައި ނުވުމާއެކު އެ ބިމުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް 
ދަށުން މި މަސައްކަތަކީ ހިލޭ އެހީގެ  ،ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި

މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރާ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމާއި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުންކަން އެ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން 

އާއި މިކަމުގައި ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން އެދުނު އެދުމަށް އެ އޮންނާތީ
އެއީ ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް  ،ތާނގީތައް ބެހެއްޓުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކަމާއި އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކަމަށްނުވުމާއި

އެ  ،އެ ބިމުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ކުރުވަނީ ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަމަށްނުވުމާއެކު ،ބިމެއް ކަމަށްވުމާއި ދޫކޮށްފައިވާ 
ބިމަކީ ޤަބުރުސްތާނަކަށްވިޔަސް އަދި އެ ބިމުގައި އެ މަސައްކަތްކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ   2/2000ނޫނު ނަންބަރު ކަމަށްވިޔަސް އެއީ ޤާ
ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށް ނުފެންނަކަމަށްޓަކައި އެކަން ބެލުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް 

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2/2000ނު ނަންބަރު މިކަމުގައި ޤާނޫ  ،ނުފެންނާތީ
އަދި އެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން  ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު

ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެދި އެ މިނިސްޓްރީން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުނު 
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް އެކަން ބަލަމުންގެންދާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

މި މައްސަލާގައި ، އިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގެން އޮތަތީއެފެއާޒާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފަ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި  13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

ޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 ކަމަށާއި، ގަބުރުސްތާނުގެ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުންގެންދާ 
ބިމެއްގައި އެ މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

އަންގަވާފައިވާ އެންގުމާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތް އަދިވެސް  އެފެއާޒުން
ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފައިނުވަނީ ވަކި  ކުރިއަށްގެންދާ 

ނުމަށް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
 ބުނާ މައްސަލަ.
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ސްޓާފް  މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ބިޑު އެވޯޑުކުރަން އުޅެނީ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގެންކަމަށް  ،ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން

އާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ނެގީ ކޮންފައިދާއެއް އަދި ފައިދާނެގީ ކޮންބައެއްކަމެއް ޝަކުވާގައި ބުނެދީފައިނުވާތީ
 ،ތަށާއި ބީލަންތަކަށް މާރކްސް ދީފައިހުރިގޮތަށް ބެލިއިރުބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިއޮތް ގޮ

 މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީއާއި ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑު ކާމިޔާބުކުރީ އެންމެމަތިން އަގު ހުށަހެޅި 
މި ބިޑު  ،ރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ އެކަން ބެލިއިރުދެމިލިއަން ރުފިޔާ ދަށް ފަރާތަކަށް ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަ  ،ފަރާތަށްވުރެ

އަން ކާމިޔާބުކުރީ ތިންވަނައަށް މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމާއި އެއީ އެންމެމަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެމިލި
މާރކްސް ކްރައިޓީރިއާ ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގަށްވުރެ ބޮޑަށް  ،( ރުފިޔާ ކުޑަ އަދަދެއް ކަމާއި އެހެން ދިމާވެފައިވަނ1,992,482.00ީ)

ން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާނެ ފައިދާއަށާއި ޚިދުމަތްދޭނެ ގޮތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް ގިނަ މާރކްސް ލިބޭގޮތަށް އޮތުމުން ކަމާއި މިގޮތު 
ދިނުމަށް  45ނޭގޮތަށް ޕްރޮފައިލަށް %މިދެންނެވި ބައިތައް ހިމެ ،ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައި އޮތްއިރު 20އަގަށް %

 25ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމާއި ދެން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައި އޮތީ ރިސޯސަސް އަށް ކަމާއި އެބަޔަށް %
ސް ހޯދައިގެން މި ކަނޑައަޅައިފައި އޮންނާތީ މި ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަކީ އަގު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުން އެންމެ މަތީން މާރކް

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތް ކަމަށްވާތީ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި ( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި ) 13/2008

 އްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މަ

ސްޓާފް ކެންޓީން  މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީގެ
ހޯދައިދިނުމަށް  ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް

 މައްސަލަ. ވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި 

15 

ގެ މިމައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ، މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނު 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، 

އްކަމަށް އެމައްސަލަކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ކީ އަމައްސަލަމި( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
 މިމައްސަލަ ނިންމުމަށެވެ. ،ކަނޑައަޅައި

ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް  ހދ.ކުމުންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ތެލުގެ
ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް 
ޙަވާލުކުރުމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ހުރި ފަރާތުން 

 މައްސަލަ.މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ 

16 



 

13 
 

ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ހދ.ކުމުންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ތެލުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެ
ން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން އެވޯޑްކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނު 

ވަނަ  6ގައި ބޭއްވުނު ޓެންޑަރ ކޮމެޓީގެ  2020މާރިޗު  16ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، މި ބީލަން އެވޯޑްކޮށްފައިވަނީ ބެލިބެލުމުން 
މި  ،ބައްދަލުވުމުން ކަމަށްވެފައި، ބީލަން އެވޯޑްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮމެޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަމަށްވާތީ

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

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ޤާނޫނު މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

 މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިމިމައްސަލައަކީ 

ހުށަހަޅާފައިވާ، ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އަދި، 
( ޤަރާރަކީ އެ 2013އޮގަސްޓް  07) MTL/19/2013 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: ފަރާތަކުން ޢައްޔަންކޮށް

ކުންފުނިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެއް ނޫންކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އެޤާރާރު ފާސްކޮށް ބޯޑުގެ ދެ މެމްބަރަކު ސޮއިކޮށް 
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ  އެ ފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިންއިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮ 

ގޮތުގައި އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެ ނަން ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ އެ ޤަރާރަށް ބަލައިގެން ކަމަށްވާތީ، އެފަދަ ޤަރާރެއް ޝަކުވާގައި 
 ޑޮކިއުމަންޓަކީ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ފާސްކޮށް ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިނުވާނަމަ، އަދި އެ

ފޯޖުކޮށްގެން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓެއްކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ 

 އައްޔަނުކުރެވުނު ފަރާތަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު އެ މިނިސްޓްރީގެ ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް 

ހަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ފަ ކޮމްޕެނީޒް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
 މައްސަލަ. ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ސެކްޝަން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކީހެލްތް އޮގްޒިލިއަރީގެ ވަޒީފާގައިހުރި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ 

 ،އެ ދެ މުއައްސަސާއިން ބަލައި ނިންާމފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި ،ހެލްތަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން
އެ ދެ މުއައްސަސާއިން ލިބިފައިވާ ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ، އޮފީސް 

 އޭނާ ހުރި މަޤާމާގުޅޭ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރުމަށް ، މާހައުލުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން
އަދި އެއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ސިވިލް  ،ކަމާއި، އެކަމަކީ މެނޭޖްމެންޓަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމާއި

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ނުދެކޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އިސްވެދެންނެވުނު، ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހެލްތް 
ފާގައިހުރި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ ރިސްކު އެލަވަންސްއަކީ ވެސް އެ ލިބިގަތުމަށް އެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން އޮގްޒިލިއަރީގެ ވަޒީ 

އެ ކަންތަކުގައި ކަންކުރަންވީގޮތް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގަން ރީޖަނަލް  ،ނުލިބިގެން ހަމަނުޖެހި އޮތް އެލަވަންސެއްކަމާއި
 އްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން ވެސް އެނގެއެވެ.އެ މަ ،ހޮސްޕިޓަލަށް އަންގައި

ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނު ފަރާތް، އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް 
ނު ފަރާތުގެ އިތުރުން، ދެ ފަރާތަކުން މަގުފަހިވާގޮތަށްކަމަށް ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއާގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިއިރު، އެމަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވު

ފަރާތުން( ކުރިމަތިލައިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެފަރާތް މި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާތީ، ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހަކަށް  3)ޖުމުލަ 
ވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތަކާ އޭނާ އެ ަމޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސި  ،ހުރީ ހަމައެކަނި އެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނު ފަރާތްކަމާއި

 އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެންކަން އެނގެއެވެ.
 

 މަސައްކަތް ނުކޮށް ޕަންޗްއިން ކާޑު ޖަހައިގެން ޑިރެކްޓަރާއި ބައެއް މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމަށް ކޮށްފައިވާ 
ޔަވައި މަސައްކަތް ނުކޮށް ފައިސާ ނަގަނީ ކޮން މުވައްޒަފުންތަކެއްކަން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ޑިރެކްޓަރ ފި ،ޝަކުވާގައި

އަދި ފައިސާ ނަގައިފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނުކުރަނީ ކޮންދުވަހެއްގައިކަމެއް އަދި އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރުގެ 
ވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، ޑިރެކްޓަރގެ އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީ ޝީޓްތައް ޗެކްކުރިއިރު، މަސައްކަތް ނުކޮށް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ވެސް ނު

 ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް 

 މައްސަލަ. ބުނާ
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ފައިސާ ނަގައިފައިހުރިކަން ނުވަތަ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހާޒިރުވިކަމަށް ލިޔެ ފައިސާ ނަގައިފައިހުރިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އެ 
ރީޖަނަލް ހެލްތް ސަރވިސްއިން ވެސް ޗެކްކޮށްފައިހުރި ޝީޓްތަކެއްކަން ވެސް އެނގޭތީ، މި  ޝީޓްތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 13/2008މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ އަމައްސަލައިވާ ފަދައިން މި( ވަނަ ނަންބަރުގ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

 މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

އެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ  ،ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިގެންމި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ކައުންސިލްތަކުން ބައިވެރިވެގެން ކުރި ދަތުރު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަލާނެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތެއް ނެތެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

އިރު ގައި ވުޖޫދުވެގެން އައި 2010މޭ  17)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  2010/7
އައު ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރަން  ،ދުވަސް ކުރިން 30އަހަރެވެ. ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ  3ކައުންސިލްގެ ޢުމުރަކީ 

. ޖެހެއެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި ދައުރު ހަމަވުމުގެ ވަކި ހިސާބަކުން މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުވުމަށް ބުނެފައި ނުވެއެވެ
( ގައި ކައުންސިލްގެ 2019ޑިސެންބަރު  15) 2019/24ވަނަ އިޞްލާޙު )ޤާނޫނު ނަންބަރު:  8ހެންމެ، ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ހަމައެ

 އަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ވެސް  ދައުރު ހަމަވުމުގެ ވަކި ހިސާބަކުން މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުވުމަށް ބުނެފައެއްނުވެއެވެ. 5ޢުމުރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  17ވަނަ އިޞްލާޙުގެ  8އީސްގެ ވާޖިބުތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާއިރު، ޤާނޫނަށް ގެނައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަ
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ ، ގައި ބުނަނީ، ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި

ރާގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރަންވާނެކަމަށެވެ. މި ދަތުރަކީ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެގޮތަށް އިދާ
 28ވަނަ ޖަލްސާއިން 44ވަނަ ދައުރުގެ 3އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ،ގައި ހިމަނާފައިވާ 2019ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލު 

ނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރުމަށް ހިމަނައިގެން ގައި ފާސްކުރި ތާވަލުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ފަނ2019ްއޮކްޓޫބަރު 
މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ  ،ކޮށްފައިވާ ދަތުރެއްކަން އެނގެއެވެ. މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް މުޅިއަތޮޅަށް ހުޅުވައިލިނަމަވެސް

މި ހަތަރު އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ  ،މެމްބަރަކާއި 2އުންސިލްގެ އަތޮޅު ކަ ،މެމްބަރުންނާއި 3ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ  3
 ފަރާތުންކަން އެނގެއެވެ. 11ޖުމުލަ  ،މުވައްޒަފުންނާއެކު 6

 01ފެށިގެން ން  06ޖަނަވަރީ  2020ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
ހަފްތާއަށް ކުރަން ރާވާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރު ރާވާފައިވަނީ ދައުރު 

މަހަށް ވެފައި ތިބި ކައުންސިލަރުން ހިމަނައިގެން ކަމަށްވާތީ  3ނިމެން 
ފައިސާ ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ކަމަށް ބުނާ  މިއީ ދައުލަތުގެ

 މައްސަލަ
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ވަނަ 2020އަށް ކުރަން ހަމަޖެއްސިނަމަވެސް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ،  21އިން  19ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހުގެ 2019މި ދަތުރު 
އެ  ،ރަށަކަށް ކަމާއި 8މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ ބ.އަތޮޅުގެ  ،އަށް ކަމާއި 10އިން  6ހުގެ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަ

މޫދު  ،އެ އަތޮޅުގައި ހިންގާ ނަމޫނާ ބ.ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި
ކިހާދޫގައި ހިންގާ ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުން ހިންގާ ކޯސްތަކާގުޅޭ  ،ޓްގެ މަޢުލޫމާތާއިމަދަރުސާ ޕްރޮޖެކް 

 ތުޅާދޫގައި ލިޔެލާޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާގޮތް ބަލައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ،މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން

ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިއީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބަލާނެ ތަނެއް ވެސް މި މައްސަލާގައި 
މި ދަތުރާއި، ދައުރު ހަމަވުމާ ދެމެދު  ،ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ކަމަށްވެފައ2020ިހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަނީ  ،ނެތެވެ. އެހެނީ
ގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ  2020ދުވަސް އޮތްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު  މަސް 5ގާތްގަނޑަކަށް 

ސީއޭ )އޭ( އިޢުލާން ޢާއްމުކޮށްފައިވަނީ، -43/2020އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނަންބަރު  ،ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި
ތުރު ވާނީ ނިމިފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް އޭރު މި ދަ ،ގައި ކަމަށްވާތީ 2020ފެބުރުވަރީ  04

ގެ ބައިވެރިއަކު އޭރު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް ނުވާނެއެވެ. އިސްވެދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނު 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އްކަމަށް އެމައްސަލަމިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ،( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިނ1ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
 ކަނޑައަޅައި،  މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ގެ ދަށުން (R-2014/92)ވެލިދޫ ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު .ނމި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ވެލިދޫ .ގައި ބޭއްވުނު ނ 2018މާރިޗު  21ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނައުމަށް  23ވެލިދޫ ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުގެ .ހެދިފައިވާ ނ

ވެލިދޫ .ގައި ބޭއްވުނު ނ 2020ޖޫން  03 ،ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ އިސްލާހު 41ނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ތިންވަ
ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީއާއި، ޝަކުވާގައިވާ ދެ އުޅަނދުގެ ކުއްޔާއި  143ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

ސިލްގެ އިދާރާއިން މިކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން އަންގާފައިވުމާއެކު، މި މައްސަލާގައި ވެލިދޫ ކައުން.ޖޫރިމަނާ މާފުނުކުރާކަމަށް ނ

ނ.ވެލިދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ދެ އުޅަނދެއް ފަޅުގައި އަޅާފައި 
އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީފަހުން އެ އުޅަނދުފަހަރުގެ  އޮންނަތާ ދެ

ދައްކަންޖެހިފައިވާ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރައަށް  ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ
ގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމައި، ރަށުގެ ފަޅާއި  ފައިސާ ދައްކަންނުޖެހޭ
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

 25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮރަޕްޝަނުގެ އިޙްތިމާލެއް އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
އްކަމަށް އެމައްސަލަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ އަމައްސަލަމި ،ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

 ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އަދި، ޝަކުވާގައި ބުނާ ދެ އުޅަނދުގެ ތެރެއިން އެއް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދިފައިނުވާކަމަށް ގެޒެޓުގެ އިޢުލާނުގައި 
އެ އޮތޯރިޓީން އެ  ،ޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެ ދެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދޭނެކަމަށް ފެންނާތީމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ  ،އެ ދެ އުޅަނދުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށްވާ ހުރިހާ ފައިސާ ،ދެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދައިގެން
 ގުމަށް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުމަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އެން

ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމަށް  ބަނދަރު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ
 ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އާން ޓީޗަރ ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކުރުމަށް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ޤުރް
އެދުވަސްވަރު ޓީޗަރުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސެޓްފިކެޓް  ،ދެވެނު ފުރުޞަތުގައި އޭނާ ހަދައިފައިވަނީ ޑިޕްލޮމާއިން ޕްރައިމަރީ ކަމަށާއި

ފަކުހުރި ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނަށް ކަމަށާއި ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނަށް ނޫން ކަމަށާއި އޭރު ހުސްކޮށްހުރި އަދި އެ މުވައްޒަ
ގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޤުރުއާން ޓީޗަރަކަށް  2015ޖަނަވަރީ  11އެގޮތުން އައު އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް 

އައި ފަރާތަކަށް އިން ފެށިގެން ޤުރުއާން މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 24މޭ  2012ކަމަށާއި އެއީ އޭނާއަކީ 
ގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން  2016ޖަނަވަރީ  5ވުމުންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި 

ނަމަވެސް އޭގެފަހުން މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ހަމަޖެހެނީ އެ  ،ދިންއިރުވެސް ސެޓްފިކެޓްގެ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނަށް ނުބަލާކަމާއި
ގައި  2018ފެބުރުވަރީ  11، އެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތުމުން ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ މި އުސޫލުންކަމާއިދާއިރާ

ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ޕްރޮމޯޝަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމާއި، އެއީ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ޕްރޮމޯޝަން ވިއުގައިގެ ތެރެއިން 
ގެ  2016ޖަނަވަރީ  05ޕްރޮމޯޝަނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާތީ ދިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމާއި، "  އެޕްރައިޒަލްތަޖުރިބާއާއި ޕަރފޯމަންސް"

، ފަހުން އެ ފަރާތަށް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮމޯޝަނެއް ދީފައި ނުވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގެ އެއްވެސް ޓީޗަރަކަށް 
އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދޭންޖެހޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ނުދީ ނޯންނާނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވާތީއާއި އޯ .އެސް.މިހާރު ގެންގުޅޭ ޓީ

މިމަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މިކަން ހިނގައިފައި އޮތްގޮތް ސާފުވެފައިވާތީއާއި މިކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައި 

މުދައްރިސުން  ފައިވާ ސްކޫލްތަކުގައި އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކޮށް 
 އެންމެ ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާގެ ފެންވަރަށް ކިޔަވުމަށް ސަރުކާރުން 
ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ގއ.ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގެ ޤުރުއާން ޓީޗަރ ޑިޕްލޮމާ 
 ހަދާފައިވަނީ އޭނާ ކިޔަވައިދޭ ޤުރްއާން މާއްދާއާ ގުޅުން ނެތް 

ސެޓްފިކެޓް ޤަބޫލުކޮށް ދާއިރާއަކުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާގެ މި 
ކުރިއެރުން ދީފައިވާއިރު އެ ސްކޫލުގެ އެހެން ޓީޗަރުންނަށް އެ  މަޤާމުގެ

ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އޭނާއަށް މަޤާމުގެ  ފުރުޞަތު
އޭނާއަކީ ޕްރިންސިޕަލްގެ ކޮއްކޮއަށްވާތީ ކަމަށް  ކުރިއެރުން ދީފައިވަނީ

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

( 1)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
އްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ އެމައްސަލަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 

 ނިންމީއެވެ.

މައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މި 
ފަރާތުގެ  9ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަކު ބޭނުންވެގެން ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި 

އޭނާ  ،ފަރާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އޭނާގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 4ހަމަވި ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރި 
ޝަވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ލިޔުމަށް މާރކްސް 

މާރކްސް ދޭންޖެހޭ ލިޔުމެއްކަމަށް ފެންނާތީ އެލިޔުމަށް މާރކްސް ދީގެން އިވެލުއޭޓުކޮށްފިނަމަ  ދީފައިނުވާކަމާއި ނަމަވެސް އެލިޔުމަކީ 
އެލިޔުމަކީ މާރކްސް ދޭންޖެހޭނެ ލިޔުމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް މި  ،މި މަޤާމް އެ ފަރާތަށް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު

އެ ލިޔުމަކީ މާރކްސް ދޭންޖެހޭނެ ލިޔުމެއްކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނަށްވެސް  ،ންކޮމިޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވުމު
 ،ވާތީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ހުރިހައި ލިޔުންތަކެއް ގެނެސް މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައި 

ޒަފެއް އައްޔަނު ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި އެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް މުވައް
ގަވާއިދާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނު ކުރުމުގެ 

 01ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއް 2018މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އަންގާފައިވާކަމަށް  ،ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ 2020ޖުލައި 

ނިންގ އެންޑް ބުނެފައިވެއެވެ. އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތް ހުށަހެޅި އެ ލިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭ
އެ މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކުރި  ،އެލިޔުމުގައި އޭނާ އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް ބަލާއިރު ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މާރކްސް ދީފައިނުވަނީ

 މަޤާމުގެ ދާއިރާއާ ނުގުޅޭތީކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ން އަންގާފައި އޮތްގޮތުގެ މަތިން އަލުން މާރކްސްދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އަދި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 
 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. ،ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް
ހޮވުމުގައި  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުންހުސްވެފައިވާ 

ސިވިލްސަރވިސްގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް މާކްސް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ 
 މައްސަލަ.
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

މަގުތަކާއި މުލަކުގައި އަލަށް ހަދާ .ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ މ ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
އާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް  19-ގޯޅިތަކަށް އަރާ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކޮވިޑް

ލަސްވާނެކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން އަންގާފައިވުމާއެކު، އެ ފައިސާ ވާނީ އެ ފައިސާ ނެގި ތާރީޚުގައި އެ ފައިސާ 
ގި އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިކަމަށް މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީއާއި އަދި އެ އެކައުންޓުގެ ބޭންކް ނެ

މި ، ގައި ނެގުމަށްފަހު ހަމަ އެދުވަހު އެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާތީ 2020މާރިޗު  15ސްޓޭޓްމަންޓުން އެނގޭގޮތުގައި އެ ފައިސާ 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންމައްސަލާގައި ކޮރަޕް

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ކަނޑައަޅައިއްކަމަށް އެމައްސަލައެކުލެވިގެންނުވާ 

ރުއްތަކަކަށް ޙައްޤު  މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ 
ރުފިޔާގެ  ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ 04ބަދަލުދިންކަމަށް ހަދައި ތިޖޫރީން 

-އެންޓި  ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް
ލަމުންގެންދާތީ މުހިންމު ބައެއް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަ 

 ނައްތާލަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ލިޔެކިޔުންތައް
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ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  2019ހުރާ ސްކޫލަށް ޖުލައި .ކ ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ ރޭންކަށްވުރެ އެއްދަރަޖަ ނަގާފައިވާ ސްޕޯރޓްސް ސްޕަވައިޒަރަށް މުސާރައިގެ 

މަތީ މުސާރައެއް ނޫންކަމާއި، އެ ފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިވަނީ އެ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި، 
ކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ފަހުން ފާހަގަކުރެވިގެން، އެކަން އެ އެ އިޢުލާނުގައި އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠާއި މުސާރަ ބަޔާން 

ފަރާތަށް އަންގައި، އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ސްކޫލުން ފަށާފައިވާކަމާއި، އަދި އެކަން އެނގުނު 
ގަޅުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި ވަގުތީ ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ފަރާތަށް ދެމުންދިޔަ މުސާރައިގެ ޢަދަދު ރަނ

ސްޕޯރޓްސް ސްޕަވައިޒަރގެ މަޤާމުގެ ދުވަސްވަރު ސްކޫލުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއާ ދިމާވާތީ، ސްކޫލުގެ މުދައްރިސުންނަށް އެދުވަސްވަރު 
އިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ ޗުއްޓީ ލިބޭ އުޞޫލުން އިސްވެދެންނެވުނު ސްޕޯޓްސް ސުޕަވައިޒަރަށްވެސް އެ ޗުއްޓީ ދީފަ

 ،މަޝްވަރާކޮށްގެންކަންވެސް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެމައްސަލަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ އަ މައްސަލަފަދައިން މި 

ނަގާފައިވާ  ޖުލައިމަހު ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 2019ކ.ހުރާ ސްކޫލަށް 
އިޢުލާނުގައިވާ  ސްޕޯޓްސް ސުޕަވައިޒަރަށް މުސާރަ ދެމުންގެންދަނީ

ސިވިލް  ވަޒީފާގެ ރޭންކަށްވުރެ އެއްދަރަޖަ މަތީ މުސާރައެއް ކަމަށާއި،
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސްކޫލަށް ޙާޟިރުނުވެ ދޮޅުމަހަށްވުރެ 

ދުވަހު ހުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ފަށާފައިވާއިރު  ގިނަ
ޔަވަޅެއް ގޮތުގެމަތިން އޭނާއާމެދު އެއްވެސް ފި ގަވާއިދުގައިވާ

 އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

މައްސަލައިގެ ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް މިމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ، އާމައްސަލަމި
-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ބެލިބެލުމުން މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، 

ކޮރަޕްޝަންގެ މިމައްސަލައަކީ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ، ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު، މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މިމައްސަލަ އަދި، 
އާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް، ދާއިރާ

ދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ބަޔަށާއި ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ދީފައިވާ ޕޮއިންޓް އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް އެންމެ ގުޅޭ ކުރު މުއް
މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ދެ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފެ 

 ވުމަށް ނިންމީއެވެ.ހެލްތުގައި ދެންނެ

 ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ 
 މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 
 ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް އެ ވަޒީފާ 

 ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

25 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް  2017މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ  ،މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުމި 
އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން "ރިޕޯޓުގައި ( 2018ނޮވެމްބަރ  28) FIN-2018-99(D)ނަންބަރު 
. ވަނަ ނަންބަރުގައި ޝަކުވާގައި ބުނާ އިމާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 3ޚީގެ ސުރު" ލަފާދިންގޮތް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިނުކޮށް އެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމާއި ކުލި ހޯދަން  ،އެގޮތުން
އްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަމާއި، ކުއްޔަށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުލީގައި ބޮޑެތި ފަރަގުތަކެއް ހުރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ މަސަ
ފަންގިފިލައެއް  9މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑަށް އެ އިމާރާތުގެ . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

ކޮށް "ބެކްޑޭޓެޑް "ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައިގެން ނޫންކަމާއި މި ދެ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން 
 .މިނިސްޓްރީ އިން އެކުލަވާލާފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފަހާގަކޮށްފައިވެއެވެ

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް މި އިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  ،އަދި
ރުފިޔާ ނުލިބިވާ ކަމާއި މި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ  6,380,000.00ގެ ނިޔަލަށް  2018ލިމިޓެޑުން އޮކްޓޫބަރު 

ބަޖެޓުން ޚަރަދު  މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާ ވަގުފު ފަންޑުންނާއި ދައުލަތުގެ
އީމާން(  ބުރީގެ ވަޤުފު އިމާރާތުގެ )ދާރުލް 10ކޮށްގެން ބިނާކޮށްފައިވާ 

 އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ނުވަ ފަންގިފިލައެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 2016ނޮވެމްބަރ  16އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑަށް 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ، އެ ފަރާތްތަކާއެކު ސޮއިކުރުމުގެ  އިން ފެށިގެން
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ  ކުރިންކަމަށާއި،

ހަމައަށް  އާއި 2017ޖުލައި  25އެއްބަސްވުމެއް 
 ލަވާލާފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑްތަކުން އެނގޭކަމަށާއި،އެކު

އިން ފެށިގެން އިސްވެދެންނެވުނު އިމާރާތް މި ދެ  2016ނަމަވެސް 
ގެ  2017ޖުލައި  25ދިނުމުގެ އެއްވަސްވުންތަކެއް  ފަރާތަށް ކުއްޔަށް
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

ދައުލަތަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ .  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލަފާދީފައިވެއެވެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 5.21މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ރީގެ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ ކުއްޔަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓް

ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކުލި  6ޓް ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އެ އިމާރާތު އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެ
މިގޮތަށް ކުލި  ،އެހެންނަމަވެސް. އިން ފެށިގެން ބޮޑުކޮށްފައިވެއެވެ 2018ރުފިޔާއަށް ޖޫން  50,000.00އިން  40,000.00

ގެ ރޭޓުން ކުރިންވެސް އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ހާސް ރުފިޔާ 40ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ ދެ ފަރާތުގެ މަޝްވަރާ ކުރުމެއްނެތި ކަމަށްވާތީ 
އެ ކުންފުންޏާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން . ގައި އަންގާފައިވެއެވެ 2019ޖަނަވަރީ  8ކުލިދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް 

ހޭ ފައިސާ ހަމައަށް ދައްކާފައިވާކަން ގެ ނިޔަލަށް ބާތިލް ކޮށްފައިވާއިރު އެފަރާތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެ 2019ނޮވެންބަރު 
ފަންގިފިލާ ކުއްޔަށް ހިފުމާ ގުޅޭގޮތުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން  6މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ އިމާރާތުގެ  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މި 8ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 
މިލިއަންކަމާއި، މިނިސްޓްރީއަށް ކްރެޑިޓް އުޞޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓިކެޓްތަކަށް ހަދާފައިވާ  1މިހާތަނަށް ދައްކާފައިނުވަނީ 
ޔާ މިލިއަން ރުފި 1ރުފިޔާ ކުންފުންޏަށް ލިބުމުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  1,622,544.28އިންވޮއިސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު . ގައި އެ ކުންފުނިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 2020މާރިޗް  03ދައްކާނެ ކަމަށް 
އި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިނުކޮށް އިމާރާތް ކުއްޔަށްދީ ބެކްޑޭޓްކޮށް އެގްރިމެންޓް ހަދާފައިވީނަމަވެސް ކުލީގެ ގޮތުގަ

ގެ ބެންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީއިން ހޯދާކަމާއި، އިސްވެދެންނެވުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ލަފާދީފައިވާފަދައިން، ޝަކުވާގައި ބުނާ އިމާރާތުލި
ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި  2018ކުލީގެ ގޮތުގައި އޮކްޓޫބަރު 

މާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބިވަނީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑުން އެ އި
މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ  1މިލިއަން ރުފިޔާކަމާއި އެ ފައިސާ ލިބިފައިނުވަނީ މިނިސްޓްރީއިން އެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ  1ލިބެންޖެހޭ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ންކަން އެނގޭތީފާއިސާ ނުލިބިގެ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެއްސަލައެކުލެވިގެންނުވާ މަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އަމައްސަލަ

ކޮށް މިނިސްޓްރީއިން އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ބުނާ " ބެކްޑޭޓެޑް " ފަހުން 
 އްސަލަ.މަ
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީއަށް  ،މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ހިތަދޫގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަކާނުލައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއިން ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި 

 ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީއެއް ޑިޒައިންކޮށް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތިންފަހަރަށް 
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް އައްޑޫ އަދި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅައި،  ،އިޢުލާން ކޮށްފައިވާތީއާއި

މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިހާރު އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ
( 1ދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއް 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބެލެވެން ނެތުމުން

މި މައްސަލަ  ،އްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެމައްސަލަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ އަމައްސަލަވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 
 ނިންމީއެވެ.

މަސްފެކްޓްރީގެ  އައްޑޫ ސިޓީގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޭދޮށު
މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ  ރައްޔިތުންގެނަމުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރާއި 

އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން  ގާތް ފަރާތަކަށް ޢާންމުކޮށް
މަގުފަހިވާގޮތަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް  ބޮޑު ބިމެއް ކޮރަޕްޝަނަށް

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ސިނާއި ސައިޓުން ދޫކޮށްފައިވާ  ބަލާއިރު،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 
ދަށުން ކުރެވެން އޮންނަކަމެއްކަމާއި އަދި ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1އަކަފޫޓުގެ ބިން ބޮޑުކުރި ކުރުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ  165352.6

ބިމަށް އިތުރުކުރެވުނު ބަޔަށް އެއްބަސްވުމުގައި ނަގަން  ،އެބިމަށް އިތުރު ކުރެވުނު ބޮޑުމިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިންއަޅާ ބަލައި
އެ އިތުރުކުރެވުނު ބިމުގެ ބަޔާއި ގުޅިގެން އެބައި އެއްބަސްވުމުގައި އެނެކްސްގައި ހިމަނާފައި  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުލި ނަގަން ކަނޑައަޅާ

އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް  ،ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެވެ. އަދި ،އޮންނަކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބިމަށް އިތުރު ކުރެވުނު ބަޔާއެކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

މުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށް ނުވަތަ ދައްކަމުންދާކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމަކީ މަޤާ
ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން .މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތ

( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު -އެންޓި) 13/2008 މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގެން ނެތަތީވެ، މި
ދަށުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ 

 .ނިންމީއެވެ

ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތަކަށްތ.ދިޔަމިގިލީ ބޯޓުޔާޑު ކުއްޔަށް ހިފާގެން އުޅޭ 
މަސްކުރިން އެ  03ފޫޓް މީގެ  200ބިމުގެ އިތުރަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ބިމަށް އިތުރުކޮށް އެ ބިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާއިރު އެކަން 
ށް ހުއްޓުވުމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތްކުރަމުން ނުދާކަމަ

 ބުނާ މައްސަލަ.
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ޚުލާޞާ  ގެ އި މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް   
 ސުމާރު

 ނަންބަރު 

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

 އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
 


