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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޓ ލްސް، އަދި އޮފީސް  މެޑިކަލް ފަރުނީޗަރާއިރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް،  ސ.ހިތަދ  
ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން  ފަރުނީޗަރާއި ޓ ލްސް ހޯދުމުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް

-، ހަމައެކަނި ޕްރީކަޑައަޅައި ކޮލިފައިވާ ފަރާތްތައް-އެއްގޮތަށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރީ ބީލަމުގެ އުސ ލާ
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  ކޮލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ޕްރޮޕޯސަލް

އިވެލުއޭޝަނުންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު  ވަކިވަކި ލޮޓްތަކުން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުންނާއި ފައިނޭންޝަލް  ތެރެއިން
ރޑްކުރާ ގޮތަށްފަރާތަކަށް އެލޮޓްތަ  ކޮލިފައިވެފައި -ކަމުގައިވާތީ އާއި، މިޕްރޮޖެކްޓަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރީ  އް އެވޯ

ކަޑައަޅައި، މިޕްރޮޖެކްޓަށް ޕްރޮޕޯސަލް  ކޮލިފައިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް-އަކީ ޕްރީ STOނުވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ 
 ނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ބީލަމުގެ އުސ ލާ ޚިލާފަށް އަދި ދީފައިވަ  އަށް ފަހުން STOހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 

 ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް  ސ.ހިތަދ  
ނަންބަރު  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓް 

TES/2017/G-018R01  ްފަރާތްތަކުގެ  އަށް ބިޑު ހުށަހެޅި 2އާއި ލޮޓް  1ގެ ލޮޓ
ބިޑު ޑޮކިޔުމަންޓްތައް  އަކީ" ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން " ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ޕްރީކޮލިފައިންގ މަރުހަލާގައި  ގަތުމަށްފަހު، ބިޑުގައި އެކުލެވިގެންވާ ފުރަތަމަ ބައިގެ
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ނުހިމެނޭ  ބައިވެރިވެފައި ނެތް، އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިޑު

ށާއި، އެހެންކަމަށްވާނަމަ ބިޑު އުޞ ލުން އެފަރާތް ޑިސްކޮލިފައިވާނެ ކަމަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި،
 އެސް.ޓީ.އޯގެ އިސްފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ  ނަމަވެސް
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

a 

 މަޢުލ މާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ 
 އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް 

 އޭސީސީ  - 2017އަދި  2016

 



 

2 
 

 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން  ބީލަންވެރިންގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭގޮތަށް ކަމުގައިވާތީ އާއި، މިޕްރޮޖެކްޓަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކެއް ކަމުގައިވާތީ،މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަންޑަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ

ދައުލަތުން ވަރަށް ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދީގެން  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިންވެސް ބޭނުންވަނީ މިޕްރޮޖެކްޓަކީ
ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުގައި  ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވާތީ، މިހާރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ބާތިލްކުރުމުގެ އަވަހަށް ނިންމަން

ކޮންމެހެން ބޭނުންނުވާ އައިޓަމްތައް އުނިކޮށް އަދި ބައެއް އައިޓަމްތަކުގެ  ހިންގުމަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މިވަގުތަށް
ފަރާތްތަކަށް އަލުން އަގު ހުށަހެޅުމުގެ  ކޮލިފައިވެފައިވާ-މަދުކުރުމަށްފަހު މިޕްރޮޖެކްޓަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރީ އަދަދު

އެއްގޮތަށް  އެފަރާތްތަކުން އަލުން އަގު ހޯދާފައިވާތީ، އަދި އެގޮތަކީ ބީލަމުގެ އުސ ލާ ރުސަތު ދިނުން ކަމުގައިވުމުންފު
ފަރާތުން އަލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް  3ކޮލިފައިވެފައިވާ -ޕްރީ ހެދޭނެ އެންމެ އިންސާފްވެރި ގޮތް ކަމުގައިވާތީ،

އެލޮޓްތައް  އިވެލުއޭޓް ކުރުމުން، ވަކިވަކި ލޮޓްތަކުން ހޮވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތަށް ޓެކްނިކަލީ އަދި ފައިނޭންޝަލީ
ރޑް ކުރެވޭ ރޑް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، އަދި އެވޯ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން އަގު ކުޑަ ކުރެވޭތޯ  އެވޯ

ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިއަށް  ދަދު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންހަމަޖެހިފައިވާ ފަންޑަށްވުރެ އިތުރުވާ އަ  ބެލުމަށާއި، މިޕްރޮޖެކްޓަށް 
ޓްރެޝަރީއިން ބުނާތީ، އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

-އެންޓި) 2008/13އެންޑް ޓްރެޝަރީގައި ދަންނަވާ މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ

ކަމަށާއި، އަދި  ނުފ ޒުގަދަ ބަޔަކު އެސް.ޓީ.އޯއަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީފައިވާ
ގު ހަދައި މަތީން ނުއަގުގައި އަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަކި އަގެއް ހުށަހެޅުމަށް ދިން ލަފާގެ

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ  ފިކްސްކޮށްގެން އެ ކުންފުނިން އަގު
 މައްސަލަ  ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާ ކުންފުންޏަށްވެސް ގެއްލުން

 ސިލްގެ މަސައްކަތްތަކުގައާއި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ގަޑި ބަލަނީ ކައުން ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ
ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވިކަމަށް ޝަކުވާގައި  އިދާރާގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ގަޑިއަކުން ކަމަށާއި، މަޢުލ މާތު ސާފުކުރަން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑި ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ހާޒިރުވިއިރު އިޢުލާނުގައި
މިހާރުވެސް  ރުވުމުން އެ ބައްދަލުވުމަށް ވައްދާފައިނުވާ ފަރާތަކީ އޭނާގެ ނަމުގައި އެރަށުގައި ކުލީ ބިމެއްގަޑިޖެހިގެން ހާޒި

 ގައި ކުރި އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި  2018މާރިޗު  18އޮތް، އަދި އެ އިދާރާއިން 

ތެޔޮބިމަކާއި އަދި އިތުރު ބިމެއް  ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވިޔަފާރީގެ އުޞ ލުން 
މަޢުލ މާތު  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނ2018ު އޮކްޓ ބަރު 24ދ ކުރުމަށް 

 އެ ބައްދަލުވުމުގައި  ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވި ފަރާތެއް 
ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ބައިވެރިކުރީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ބުނެގެން ކަމަށާއި، 

މިނެޓް  02އެހެން ފަރާތެއް ގަޑިޖެހުމުގެ  ން އޮތް ދުވަހު ނަމަވެސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ހިންގާ ހުރިހާ  އްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް،ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ އެ
ހުށަހެޅުމުގެ  އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، ބިޑް )އެކެއް( 01މަސައްކަތަކުން 

ފަހުން ކަމަށް މައުލ މާތު މިނިޓް ފާއިތުވި  )ތިނެއް( 03ބައްދަލުވުމަށް އޭނާ ހާޒިރުވެފައިވަނީވެސް ގަޑިޖެހި 
ފަރާތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެކަމަށް  ލިބިފައިވާތީއާއި، އެރަށުން ކުލީ ބިމެއް ނަގާފައިވާ އެއްވެސް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( -އެންޓި ) 2008/13ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  އިޢުލާނުގައި
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ 1 މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ 25ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަ

ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާ  ހާޒިރުވުމުން އޭނާ ގަޑިޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ އެބައްދަލުވުމުގައި  ކުރިން
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

އުސ ލުގެ ދަށުން ފިހާރަތައް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 
ހުށަހަޅަމުންދަނީ ދިގު މުއްދަތަށް  އިޢުލާންކުރުމުން ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް

 ތުން ތަރައްޤީކުރާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރާއިރު ދައުލަތުގެ ފަރާ ކުއްޔަށް ހިފައި އެތަންތަން އެފަރާތްތަކުން
ފައިދާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެތަންތަން ތަރައްޤީ  ހުށަހަޅާނެ ކޮންސެޕްޓެއް ނެތުމުން އެތަންތަނުން ދައުލަތަށް އެންމެ އެކަށޭނަ

ހެދުމަށްފަހު  އުސ ލަށް ބަދަލު ގެނެސް، އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކޮންސެޕްޓަކާއި ޕްލޭނެއް ނުކުރެވިދާނެތީ، މިހާރު ހަދާފައިވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތަންތަން މިހާރު ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ  ންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެންއިޢުލާންކުރުމަށް ނި

ހަމަޖެހިފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް ނުގެއްލި ކުލި ދައްކަމުން ގެންދެވޭގޮތަށް ވަނީ ފަރާތްތަކުން
 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހު ތަން ހުސްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ  2ހިނދެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވެއްޖެ 

 2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ބުނެފައިވާތީ މި
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ޤާނ ނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ  އަދި އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ގޮތުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައް

ހުރި ފިހާރަތައް ދަށުގައި މާލޭގައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބެލުމުގެ
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން،  އެއްވެސް ބިޑް ކުރުމެއްނެތި، މިނިސްޓަރ އޮފް

 ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މަޢުލ މާތު  އޭނާ ދޭން
 ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި، އެކަންތައްތައް ނިންމުން ލަސްވާނަމަ އަލުން  ލާންކޮށްގެންކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢު
 އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ. އިޢުލާންކޮށްގެން އެތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް

ގަންނަނީ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ފޮނުވައިގެން  ތަކެތި ންކޮށްފައިވާ ފިހާރައިން ޢާންމުގޮތެއްގައި މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާ
 ކުރަމުންގެންދާ ބައެއް ކަންކަމަށް ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެއް ބޭނުންވާނަމަ އެހެން  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކައުންސިލުން 

ތަކެތި ނެގިފައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ބިލްކުރާ އެ ފިހާރައިން  ފިހާރަތަކުންވެސް އެއެއްޗެއްގެ އަގު ބެލުމަށްފަހު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ  ކްރެޑިޓަށް( އެފިހާރައިން ތަކެތި ގެނެވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ކަމަދ ) ގޮތަށް 

އެއްގޮތަށް އަގު  ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ތަކެތި ނަގާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާ ފިހާރައިން ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ
ތަކެތީގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.  ބަލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެފިހާރައިން ނަގާފައިވާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ-)އެންޓި 2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ވީމާ މި
ނޑައަޅައި، މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ް)ހ( ގެ ) އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ފިހާރައަކުން ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ފޮތުގައި  ބ.ކަމަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، އެރަށު
 ންދާ ކަމަށާއި، އަދި ހަމައެއާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ދަރަންޏަށް ތަކެތި ނަގަމު ޖައްސައިގެން

 އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެރަށު މިސްކިތްތަކަށް ދޭ ފައިސާއިންވެސް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
 އެފިހާރައިން ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

4 

މުބާރާތުގައި " 2ބ.އެޓޯލް ޒޯން  -ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ  ވޮލީބޯލް އެޓޯލް ކޮލިފިކޭޝަން ޓޯނަމަންޓް ވައި އެއިޓީން"
ގައި  2018ޖަނަވަރީ  03ޓީމެއް ބައިވެރިވުމަށް އެހީއަކަށް އެދި ކަމަދ  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން،  ކަމަދ ގެ އަންހެން

)ދިހަހާސް(  10000/-ނިންމައިގެން އެހީގެ ގޮތުގައި  ވަނަ ބައްދަލުވުމުން 23ވަނަ ދައުރުގެ  3ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 
ނުބޭއްވޭ ކަމަށް ކަމަދ   ދީފައިވެއެވެ. އެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމިކަމުގައިވިޔަސް އެ މުބާރާތް އެ ޓީމަށްރުފިޔާ 

ޓީމު )ޖުމުލަ  6ރަށަކުން  6މުބާރާތުގައި ކަމަދ ގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ އެހެން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ
އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މުބާރާތް  ޗުތައް ކުޅޭނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލެއްވެސްޓީމު( ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި މެ 7

މުބާރާތަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މުބާރާތް ނުބޭއްވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ނުބޭއްވޭ ކަމަށް ކަމަދ 
ދި މުބާރާތުގައި ޓީމުތައް ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ އަ ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ނުފެނެއެވެ. ވީމާ މި  ކަމަށްވާތީ، ރަށު ކައުންސިލުން އެކަމުގައި އެހީތެރިވުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ރަށްރަށުގެ ނަމުގައި

ތެރޭގައި ބ.ކަމަދ  އަންހެނުންގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވޮލީ  ޖަނަވަރީ މަހުގެ   2018
 ބ.ކަމަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވި  ބައިވެރިވުމަށް އެހީއަކަށް އެދި މުބާރާތެއްގައި

އެމުބާރާތް  )ދިހަހާސް( ރުފިޔާ އެޓީމަށް ދ ކޮށްފައިވާއިރު 10,000ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން 
 ބ.ކަމަދ ގައި ނުބާއްވާ ކަމަށް މަޢުލ މާތު ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގެ )ހ( ގެ ވަނަ މާއްދާ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނ1ަ) މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.

އެޕްރީލް  2018އާ ގުޅިގެން " ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރކައުންޓަރ  ނޭޝަނަލް " މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި
 މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސްއަށް  އަށް 16އިން  14

ވާނެ ރުފިޔާ އެކާވީސް ލާރި( ޚަރަދު ހަތަރު މިލިއަން ހަލައްކަ އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސަޔާނަވައި) 4,601,496/21
ގައި ބޭއްވި އެ ކޮމިޓީގެ  2018މާރިޗު  15ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް  ކަމަށް ލަފާކޮށް، އެފައިސާ ދީނީ ވަޤުފު 

ފޮނުވާފައިވާ ބިލްތަކުގެ  ނިންމާފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް އިސްވެދެންނެވުނު ރިސޯޓުން  ބައްދަލުވުމުން
ނުވަސަތޭކަ އަށާޅީސް ޕޮއިންޓް ތިނެއްފަހެއް( ޔ .އެސް.ޑޮލަރު  ރީސްހާސް)އެއްލައްކަ ތި 130,948.35ޖުމުލައަކީ 

ކޮންފަރެންސްގައި  ރުފިޔާ )ދެމިލިއަން ނަވާރަހާސް ދުއިސައްތަ ތޭވީސް ރުފިޔާ ތޭވީސްލާރި({ އެވެ. މި 2,019,223/56}
ބޭފުޅުން  19ޖެއިން ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ރާއް ބޭފުޅުން 23ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން 

ބޭފުޅުންނަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހުނު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ  އެންމެފަހު ވަގުތު ވަޑައިނުގެންނެވުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ރިސޯޓާއި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން  އެބޭފުޅުންނަށް ހިފާފައިވާ ކޮޓަރިތަކަށް ކުލި ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމާ
ކޮޓަރީގެ  6ކުރިން ހަމަޖައްސާފައިވާތީ އެބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖެއްސި  މަޢުލ މާތު ދީފައިވެއެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކޮމަޑޭޝަން

މި ކޮންފަރެންސްގައި  އެއީ، ޢާންމު އުސ ލުން އެކަން ހިނގާނެ ގޮތްކަމަށް ފެނެއެވެ.ހިމަނާފައިވެއެވެ.  ކުލި ބިލްގައި
 ތެރެއިން އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް  ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ

ޝަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ރިސޯޓުގައި އެކޮމަޑޭ ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނާއިބު ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅަކަށް
ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްލާމިކް  ބިލްތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި ކޮންފަރެންސްގެ އިދާރި ކަންތައްތައް  ލިބިފައިވާ 

 23މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ  5ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ 18މިނިސްޓްރީގެ 

އާ " ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ ނޭޝަނަލް" މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި
ރިސޯޓެއްގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަށް 16އިން  14އެޕްރީލް  2018ގުޅިގެން 

ކަމަށާއި، ފަންޑުން ދ ކުރި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކޮންފަރެންސްއަށް ވަޤުފު
 ކޮންފަރެންސްއަށް ދަޢުވަތުދެވުނު ހުރިހާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި  އެގޮތުން

ހަމަޖެއްސި  އެފަރާތްތައް ބައިވެރިނުވިނަމަވެސް އިސްވެދެންނެވުނު ރިސޯޓުން އެފަރާތްތަކަށް
 ސެކްޝަނުގެ އިންތިޒާމުކުރި އަދި ކޮންފަރެންސް، ކޮޓަރިތައް އޮކިއުޕައިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ހުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އިތުރު  މުވައްޒަފުން ކުރެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ރިސޯޓުން
 އޮކިއުޕައިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  މުއްދަތަކަށް ކޮޓަރިތައް

6 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭގޮތަށް( ފިޔަވައި  2މުވައްޒަފަކު )އެއް ކޮޓަރީގައި  8ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން  ވައްޒަފުންމު
 އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާފައިވާކަން އެ ބިލްތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި  އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓުގައި

 1ދުވަހަށް،  4މުވައްޒަފަކަށް  6 ކަމަށްވާއިރު، ކޮޓަރި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދުވަސް 3ކޮންފަރެންސްގެ މުއްދަތަކީ 
 ދުވަހަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް  2މުވައްޒަފަކަށް  ދުވަހަށް އަދި އަނެއް 3މުވައްޒަފަކަށް 
ދުވަހަށް ކޮޓަރި  6ބޭފުޅުންނަށް  ބައެއްދުވަހަށް، އަދި  5ދުވަހަށް، އަދި އަނެއްބައި ބޭފުޅުންނަށް  4ބޭފުޅުންނަށް 

 ކޮންފަރެންސް ނިމުމުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ހަމަޖައްސާފައިވާކަން އެނގެން ހުރުމާއެކު،
ނަ އަދަދެއް އިތުރަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ގި  ދުވަސް  1އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. ވީމާ މި
އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ނިންމީއެވެ. ކަ

ކަނޑު " އައުކުރުމަށްޓަކައިސެޓްފިކެޓް  ދޯނީގެ ސަލާމަތާބެހޭ 2މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ 
 ގެ  2018އޮކްޓ ބަރު  17ކަމަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ " އުޅަނދުގެ ސަރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް 

 2018އޮކްޓ ބަރު  21ކޮށްފައިވަނީ  ތާރީޚުގައިކަމާއި، ހަމަ އެ ތާރީޚުގައި އެ ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމާއި، ސަރވޭ
 ގައެވެ. އެއީ، ފައިސާ ނެގި ދުވަހުގެ ފަހު  2018އޮކްޓ ބަރު  18އޭގެކުރިން  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގައިކަމާއި، )މި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެކަން  ދުވަހެވެ.( ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ނެގުމަކީ މޯލްޑިވްސް
ކުރިން ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. ކުރުމުގެ  ކުރަމުންގެންދާ ޢާންމު އުސ ލު ކަމަށްވާތީ، ސަރވޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ-)އެންޓި  2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ވީމާ، މި
މި ، ނޑައަޅައިއެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއ1ް)ހ( ގެ )
 ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ

ދޯންޏެއްގެ ސަލާމަތީ ފޯމް ފުރުވުމަށްފަހު ސަރވޭނުކޮށް  02އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ  ބ.ކަމަދ  
 ބުނާ މައްސަލަ ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް

7 

އަހަރު ދުވަހުގެ  2އިން ފެށިގެން  2017ނޮވެންބަރު  01ނަމާދުކުރުމަށް  ތިލަފުށީގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދުކުރުމަށާއި ޢީދު ނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދު ކޮށްދޭނެ  މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު  2ކ.ތިލަފުށީގައި ހުންނަ  8 



 

7 
 

 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު  2ކޮންޓްރެކްޓް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި  މުއްދަތަށް
 ނަމާދުކުރުމުގައާއި ޚުޠުބާ އެދެމީހުންނަށް ނޯޓިސްދީފައިވަނީ، އެ ދެމީހުން ހުކުރު ގައި 2018މާރިޗް  21ހަމަނުވަނީސް 

ބެލުމަށްފަހު ޝަކުވާލިބިފައިވާގޮތަށް އަވަސް  ކިއުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ، އެކަން މޮނިޓަރކޮށް
 ހިއުމަން  ޚުޠުބާއިން ބައެއް އުނިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން، އެކަން އެ ކުންފުނީގެ އަރުވާލައިގެން ޚުޠުބާ ކިއުމާއި

ލީގަލް ޑިޕާރޓްމެންޓަށް ހުށަހަޅައި ކުންފުނީގެ  ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމެންޓަށް ހުށަހަޅައި އެ ޑިޕާރޓްމެންޓުން އެމައްސަލަ
ތިލަފުށީގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތިންކަން 12އެދެފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  އެޗް.އާރ ޕޮލިސީއާއި އަދި

ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި އަލުން   އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުންކަންކަން ބަލަހައްޓާ ގްރޭޓަރ މާލެ
ގޮތުގެމަތީންކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ހަމަޖައްސައިފައިވަނީވެސް ކުންފުނީގެ އެޗް.އާރ ޕޮލިސީއާއެއްގޮތްވާ އެ މަޤާމަށް މީހުން

 ދުވެފައިވާކަން އެނގެންނެތުމާއެކު، މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ޢަމަލެއް ވުޖ   އެހެންކަމުން މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ހ( ގެ )) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

 ންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 

 2އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން، އެ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ  ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަނުން
ބަބެއް ސަ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވީނަމަވެސް، އެއްވެސް 2ފަރާތާއެކު 

ކުރުމަކާ ނުލައި އެހެން  ބަޔާންކުރުމެއްނެތި ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އިތުރު އިޢުލާނެއް
 ބަޔަކާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 ހުސްވެފައި ވާކަމުގައި އާމްދަނީއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓްގެ 2018އެ ފައިސާ 
-)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  މި މަްއސަލައަކީ، ގއ.މާމެންދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މައުލ މާތު ދީފައިވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 
 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.އެކުލެވިގެންނުވާ  ކުށެއް

ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ 2017ގއ.މާމެންދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
COM-2018-53(D)  (08  ުރިޕޯޓުގައ2018ިއޮކްޓ ބަރ ) " ުއޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގއ.މާމެންދ  ކައުންސިލްގެ  1މި ސުރުޚީގެ " އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

ބަޖެޓަށް އެޑްވަންސްގެ ގޮތުގައި ދ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިން،  ވަނަ އަހަރުގެ 2017އިދާރާގެ 
)ދެލައްކަ އަށްޑިހަދެހާސް  282,332.00ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި  އަހަރު ނިމުނުއިރު
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް  ތިންސަތޭކަ ބާވީސް(

 މައްސަލަ
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އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވާކަމަށް ގއ.މާމެންދ  ކައުންސިލްގެ  ގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް 2018ނޮވެމްބަރ  26އެ ފައިސާ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( -އެންޓި ) 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު ، މައުލ މާތު ދީފައިވާތީ އިދާރާއިން

 އޮޑިޓް ނަންބަރު ކޮމްޕްލަޔަންސް ވަނަ އަހަރުގެ 2017ގއ.މާމެންދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
COM-2018-53(D) (08  ު2018އޮކްޓ ބަރ) ިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު " ރިޕޯޓުގައ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  2މި ސުރުޚީގެ " ދިންގޮތް  މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ
އާމްދަނީގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ  2017އިދާރާއިން  ގއ.މާމެންދ  ކައުންސިލްގެ

 )ތިރީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް 30,900.00ބަލައިގެންފައިވާ  ގޮތުގައި
 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ތިޖ ރީން ތާރޑް ސެކްރެޓަރީގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް  ތިރުވަނަންތަޕ ރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްގެ
 ގައި ކޮންސިއުލޭޓްގެ ބޭންކް  2018ޑިސެމްބަރ  28ހާސް ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ(  )ސައުވީސް 24094.00ނަގާފައިވާ 

ސިވިލްސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެފަރާތާމެދު
 ފޮރިން އެފެއާޒުން މައ ލ މާތު ދެއްވާފައިވާތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  އޮފް  އަޅާފައިވާކަމުގައި މިނިސްޓްރީ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  (1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13
ނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެ  )ހ( ގައި، ދައުލަތުގެ 5.13ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި،  ފައިސާއެއް ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ

ކަމަށް ބޭނުމަކަށް ދީގެންވެސް ނުވާނެ އަދި އެހެން ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ
ތިރުވަނަންތަޕ ރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ރޑް  )އެއްސަތޭކަ ހާސް( އިންޑިއަން  100,000.00ސެކްރެޓަރީގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް  ތާ
 )ސައުވީސް ހާސް ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ( ތިޖ ރީން ނަގާފައިވާ  24,094.00ރުޕީސް، 
މެދުވެރިކޮށް  ވަނަ ދުވަހު އިންޓަރނެޓް ބޭންކޮންގ 2017ޑިސެންބަރު  28، އަދި ކަމަށާއި

ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  ކޮންސިއުލޭޓުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް، އެ އަދަދަށް ފައިސާ
މަގާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ  ކޮންސިއުލޭޓުގެ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއިން ކޮންސުލްގެ 

ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ތިން( އިންޑިއަން  )ތިރީސް ދެހާސް 32,933.00ބޭނުމަށް ޖުމްލަ 
ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ 7,935.00ރުޕީސް، )

 ބުނާ މައްސަލަ
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އިސާ އަދަދު ކަށަވަރު ޔުޓިލިޓީ އެލަވަންސްއަށް ދެވިފައިވާ ފަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އުޞ ލާ ހިލާފަށް
ދެއްވާފައިވާތީ މި މައްސަލައަކީ  ބަލަމުންދާ ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން މައ ލ މާތު ކުރުމަށް އެކަން 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން-)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި،ފަދައިން ކޮ ނަންބަރުގައިވާ  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އެމުވައްޒަފަކަށް ހަމަޖެހޭ އެކޮމޮޑޭޝަންގެ  ޔުޓިލިޓީސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާއަކީ 
ރަދަށް ދެވޭ އިންޓަރނެޓާއި ޓެލެފޯނާއި ކޭބަލް ޓީވީއަށް ހިނގާ ޚަ ފެނާއި ކަރަންޓާއި ގޭހާއި

 އަދި މިފައިސާއަކީ މުވައްޒަފުންގެ އަތަށް ދެވޭ ފައިސާއެއް ނ ންކަމަށް  ފައިސާއެއްކަމާއި
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ފޮނުވާ "
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  9ގެ " އެލަވަންސްތަކާއި އިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވިޔަސް، ތިރުވަނަންތަޕ ރަމްގައި ހުންނަ

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްތަކާ އެކުގައި  މިގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮންމެ މަހެއް ފެށުމުން
ޓަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެމަތީ ޢަދަދު މުވައްޒަފުންގެ އެކައުން  ޔުޓިލިޓީޒް އެލަވަންސްއަށް 

ވަނަ އަހަރު ޔުޓިލިޓީޒް އެލަވަންސްގެ  2017ގެންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން  ޖަމާކުރަމުން
 )އެއްމިލިއަން ފަންސަވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް  1,025,664.00ޖުމްލަ  ގޮތުގައި

ރުފިޔާ{  )ދެލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް ތިނެއް( 236,003.00ހަތަރެއް( އިންޑިއަން ރުޕީސް }
ފައިސާކަން ކަށަވަރު ކުރަން  މި ޢަދަދަކީ އެމުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޖުމްލަދީފައިވިޔަސް 

ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  ދަތިކަމަށާއި، ފޮރިން މިޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް
ކުރެވޭނެ އުޞ ލްތަކާއި ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަންކަން  ޔުޓިލިޓީސް އެލަވަންސްއިން ޚަރަދު

 ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ އުޞ ލާ ޚިލާފަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ބަޔާ  ތަފްޞީލްކޮށް
މުވައްޒަފުންގެ  ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ކުރި ބައެއް 2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި 

އެއްސަތޭކަ ދޭއް(  )ތިރީސްހާސް  30,102.00ޑިޕެންޑެންޓުންގެ ފޯނު ކޯލްތަކަށް ޖުމްލަ 
ދޭއް( ރުފިޔާ{  ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް) 5,962.00ބަންގްލަދޭޝް ތަކާ }

 ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ތިބޭ އެންމެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ  ކުންފުނިތަކުގެ ސީއީއޯ ނުވަތަ އެމްޑީ ފެންވަރުގަ ކުންފުނިތައް
ނޑު މުރާޖައާކޮށް މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނޑައެޅިފައި އޮތް އޮނިގަ ތިން ބާރުގެ  ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ  ކަ

ބޮޑުނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން އަދި ރާއްޖޭގެ މުސާރައިގެ  ވެރިންގެ މުސާރައާއި ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ މުސާރައަށްވުރެ
މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު މި  ރިއާޔަތްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށާއި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް އަންގާ މިންގަޑުތަކަށް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު(-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން  2018އެމް.ޕީ.އެލް.( ގެ ސީ.އީ.އޯ. ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ) މޯލްޑިވްސް
 އެއް ނަގަމުން ގެންދާ ކަމަށް މަޢުލ މާތު " ޕާފޯމަންސް ބޯނަސް" ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކުވެސް

ބޮޑު  އަށްވުރެ 75ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބޯނަސްގެ އަދަދު އޭނާގެ މަހު މުސާރައިގެ %
ރ. 93,000.00 ރ. އިނ52,000.00ްހު މުސާރަ ވަނީ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އޭނާގެ މަ

 (board  remuneration) އަށް ބޮޑުވެފައި ކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަށް ބޯޑް ރެމިއުނަރޭޝަން 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރުފިޔާ އޭނާ  104,500.00ރ. އާއެކު މުޅި ޖުމުލަ 11,500.00ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  ނިންމީއެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ
 ނަގަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

 މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން ދ ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓަށް  2018 ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ހިޔާމިމައްސަލައިގެ 
ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ(  )މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ H9އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ދެމެދުގެ  އަހަރާ 40އަހަރާއި  H7 (18އަނބިމީހާ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ކެޓަގަރީއަށެވެ. އޭނާގެ
ކެޓަގަރީއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  2ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ( ކެޓަގަރީއަށެވެ. މި 

ނޑުތައް  ފަރާތްތަކަށް  ޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ)މާލޭ މުނިސިޕަލް  H9ތަފާތެވެ. އެގޮތުން،  ބައިތަކާއި މިންގަ
ކުދިންނަށް ތިބިނަމަ ދިނުމަށް  2ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  ޚާއްޞަ( ކެޓަގަރީގައި ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް )ދަރިންގެ އަދަދަށް(

ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ(  ޅޭއަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އު 40އަހަރާއި  18) H7ޕޮއިންޓެވެ.  15ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 
ޕޮއިންޓެވެ. މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  30 ކުދިން ތިބިނަމަ ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 2ކެޓަގަރީގައި 

 ކުޑަބޮޑުމިނަށް )ދަރިންގެ އަދަދަށް( ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެ އުސ ލުން ކަމަށް  ފަރާތާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް ޢާއިލާގެ
  ވެ.ފެނެއެ

 62އޭނާއަށް ލިބުނު ކަމަށް އޮންނަނީ  ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި
ނުވަތަ މާލޭގައި  ޕޮއިންޓާއި، ދަފުތަރުގައި ދެމިހުރި 15ކުޑަބޮޑުމިނަށް )ދަރިންގެ އަދަދަށް(  ޕޮއިންޓެވެ. އެއީ، ޢާއިލާގެ
ނޑި ދިރިއުޅުނު  ޕޮއިންޓް ކަމަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ  17ޙާލަތަށް  ޕޮއިންޓާއި، ދިރިއުޅުމުގެ 30މުއްދަތަށް މެދުނުކެ

ޕޮއިންޓް  68 މިނިސްޓްރީން އޭނާއަށް ޖަވާބު ދީފައިވެއެވެ. ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުނުއިރު އޭނާއަށް  ގުޅިގެން ހައުސިންގ
ޕޮއިންޓަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އިތުރުވި  6ންކަމުން، އިތުރުވި އެހެ ލިބުނު ކަމަށް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް،  23ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް މިހާރު އެވަނީ  ޕޮއިންޓް 6
 14 އޭނާ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވަނީ ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު، ދަފުތަރުގައި 30ދަފުތަރުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތަށް އޭނާއަށް 

ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ، އެ  އަހަރަށްވުރެ 15ގައި ކަމަށްވުމާއެކު، ދަފުތަރުގައި އޭނާ ރަޖިސްޓަރީވިތާ  2002 ނޮވެންބަރު 

)މާލޭ   H9ދި ފްލެޓަށް އެ މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން ދ ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ 2018ހިޔާ 
ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ( ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް  މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، އޭނާ 62ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ  ގުޅިގެން ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ

ޖަވާބަށް ބަލާއިރު އޭނާއަކީ ދަފްތަރުގައި  ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށް އެމިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ
ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް  އަހަރަށްވުރެ  15ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާތާ 

ޕޮއިންޓް  17އުޅުމުގެ ހާލަތަށް ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، އަދި ދިރި 30 އެބަޔަށް އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ
ގެއަށް  މީގެކުރިން ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުން  ދީފައިވާއިރު

އަދި އޭނާއާ  ޕޮއިންޓް އެބަޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، 28އައިސް ހާލަތު ބެލުމަށްފަހު 
މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން  2018ޔާ އެއްހާލަތެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ހި

ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، އަދި ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާއިރު  08ދީފައިވަނީ  ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް
 ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، 15ޕޮއިންޓް ދީފައި އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ  30އަންހެނުންނަށް  އޭނާގެ

ފާހަގަކުރާ   އިހުމާލުވެފައިވާކަންއެހެންކަމުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

14 
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 78ޕޮއިންޓް ލިބުމުން، އޭނާއަށް ޖުމުލަ  40ފެނެއެވެ. އެ ބަޔަށް  ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް 40ބަޔަށް އޭނާއަށް 
ނިޔަލަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ އެ  ޕޮއިންޓުގެ 79ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން  76ންޓް ލިބޭނެއެވެ. އެ ކެޓަގަރީން ޕޮއި

 ވަނަ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށްވާތީ، އެ ލިސްޓުގައި އޭނާ  2ލިސްޓުގެ  ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ
ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ  ނަމަވެސް، މިހާރު އޭނާ ހިމެނިފައިވަނީ އެހިމެނެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. 

 ލިސްޓުގައެވެ.
  

ލިސްޓުގައި މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ
 30އަދަދަށް(  ޕޮއިންޓެވެ. އެއީ، ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް )ދަރިންގެ  58 ކަމަށް އޮންނަނީ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާއަށް ލިބުނު

ޕޮއިންޓް ކަމަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ  08ޙާލަތަށް  ޕޮއިންޓާއި، ދިރިއުޅުމުގެ 20ަވީޒފެާގ ުމްއަދަތްށ ، ޕޮއިންޓާއި
ޕޮއިންޓް  63 ނެރުނުއިރު އޭނާއަށް މިނިސްޓްރީން އޭނާއަށް ޖަވާބު ދީފައިވެއެވެ. ދާއިމީ ލިސްޓު  ގުޅިގެން ހައުސިންގ

ޕޮއިންޓަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އިތުރުވި  5އެހެންކަމުން، އިތުރުވި  ލިބުނު ކަމަށް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް އޭނާ ޕޮއިންޓެވެ.  13 ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް މިހާރު ލިބިފައިއެވަނީ ޕޮއިންޓް 5

 ޕޮއިންޓް ލިބޭއިރު އޭނާއަށްވެސް  23ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް  ދިރިއުޅެނީ ފިރިމީހާއާއެކުގައި ކަމަށްވާތީ،
ނޑައަޅާފައިވަނީ  ޕޮއިންޓް ކަމަށްވާތީ( ޕޮއިންޓް  30އެ އަދަދަށް )ދެ ކެޓަގަރީގައިވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ކަ

ޕޮއިންޓް  73އޭނާއަށް ޖުމުލަ  ފިރިމީހާއާ އެއްވަރަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިއްޖެނަމަ  ފެނެއެވެ. އެބަޔަށްލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް
ވަނަ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މިންވަރުގެ )އެ  1މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގެ  ލިބޭނެއެވެ. އެއީ، އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ

ކަމަށްވާތީ( އަދަދެކެވެ. ނަމަވެސް  ން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ން ފެށިގެން މަތި 64ހިމެނިފައިވަނީ  ލިސްޓުގައި
  ވަނަ ލިސްޓުގައެވެ. 2ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ  މިހާރު އޭނާ ހިމެނިފައިވަނީ އެ ކެޓަގަރީން

ސަލައިގެ މިމައް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހައުސިންގެ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ވީމާ، މި މައްސަލައިގައި  
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް އަލުން މުރާޖިޢާކުރުމަށްފަހު،  ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް މިހާރު
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މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު  ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައި އިޞްލާހެއް 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު(-)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

 ނިންމީއެވެ. ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ

އިޢުލާނެއް ނުކުރާ  ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ވަނަ އަހަރު  2018
ހއ.މަދަރުސާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އިޢުލާންކުރީ އެންމެފަހަރަކު ކަމަށް  ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ  ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކުރިކަން އެނގޭކަށްވެސް ނެތެވެ. އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އަދި
އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑައަގެއް  ފަރާތަކުން އެކަމަށް އެދިފައިވާއިރު  4ގުޅިގެން 

 އަދި އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ށަހެޅި،ހު
 2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  އިންވެސްޓްމަންޓްއާއެވެ. އިވެލުއޭޝަނުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ވީމާ، މި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއް 25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ވަނަ އަހަރު ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ 2018
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ ސްކ ލުގެ އެސިސްޓަންޓް  ވާވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ކޮށްފައި 2017

 ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއްވެސް  ޕްރިންސިޕަލްގެ ދޯނި ދުއްވާ ފަރާތް
ބެލެވޭގޮތުން އެއިޢުލާން  ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމެއްނެތި އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،

ހެޅި އަގު ބޮޑުވެފައި އޭނާއަށް އެމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެފަހަރު އޭނާ ހުށަ
 ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި، އެއީ ދެވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާ އަގަށް ބަދަލުގެނެސް  ކޮށްދިމުމުގެ

ކަމަށް ބުނާ  ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވުމުގެ އިތުރުން އެނާ އެމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާތީ
 މައްސަލަ

15 

ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ޖަނަވަރީ މަހުން 2019
އިޢުލާން  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، އ2018ެނޮވެންބަރު  7ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ މަދަރުސާއިން 

ކަމަށްވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، ފަހުގެ އުސ ލާ  ޑް އުސ ލާ އެއްގޮތަށްކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ބި
ހއ.އަތޮޅު  އިޢުލާންކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެންކަން އެ މިނިސްޓްރީން އެއްގޮތަށް އަލުން

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13 ޤާނ ނު ނަންބަރު  މަދަރުސާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކަކުން އެނގޭތީ، މި މައްސަލައަކީ 
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ  ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 2019
ގައި 2018ނޮވެންބަރު  7މަދަރުސާއިން  ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް  3ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ 

އެ  އި، އެހެންނަމަވެސްކުންފުނިން ކަމަށާ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހުށަހެޅީ
ޤަވާޢިދަށް ގެނެސްފައިވާ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލ މާތުތަކަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ނުވާތީ، އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް  ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދެވިފައިވާ މަޢުލ މާތުތަކަކަށް
ން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެޑިޔުކޭޝަނު އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ބެލެވޭގޮތުން މިނިންމުމަކީ މިހާރުވެސް އެ މަދަރުސާގައި  އެސްކ ލުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމަށާއި،
ހޯދައިދިނުމުގެ  ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތް މިފަހަރު ނުހޮވޭތީ އޭނާއަށް އެ މަސައްކަތް ސެކިއުރިޓީ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ލަބޭނުމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް މި
ދެ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން އެ

 ނިންމީއެވެ.
 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނ ނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-)އެންޓި 2008/13މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު އަދި މި 
ނޑައަޅައި، މި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގ1ެ)ހ( ގެ ) ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ. މައްސަލަ

ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ދ ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެމަޝްރ ޢުގެ ދަށުން  2018ހިޔާ 
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ފްލެޓް  55ފަންނީ ބަޔަށް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން 

ލިބުނު އެހެން ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާ ކަމަށާއި،  ލިބިފައިނުވާއިރު އެވަރަށް މާކްސް 
ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ޕާފޯމަންސް ހާލަތްތަކުގައި  ނަމަވެސް އެފަދަ 
 ހާޒިރީއަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އުޞ ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި  އެޕްރައިސަލްއަށާއި،

އާންމުކުރި ވަގުތީ  ހަމައެހެންމެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
ދިނުމަށްފަހު އެފަރާތްތައް ދާއިމީ  ޕޮއިންޓް 55ރާތްތަކަށް ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ބައެއް ފަ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ފްލެޓް  ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަން
ތަފްޞީލު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ޖަވާބެއް  ދ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ންވެސް ފްލެޓް ދ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ކަމަށާއި، މީގެއިތުރު  ލިބިފައިނުވާ 
ދާއިމީ ލިސްޓު  ގެންދިޔުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީން
އަދި އެލިޔުން  އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ބެކްޑޭޓެއްގައި ފްލެޓް ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް

ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް  ތަ ފިރިމީހާއަށް ފްލެޓް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އަނބިމީހާ ނުވަ
އާންމުކުރިއިރު އެ ލިސްޓުތަކާއެކު  ދީފައިވާކަމާއި، ވަގުތީ ލިސްޓާއި އަދި ދާއިމީ ލިސްޓު

ގޮތުގެ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފައިނުވުމާއި، ފްލެޓް  ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދީފައިވާ
އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ  ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު

 ތަފްޞީލު ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްކަށް ދ ކުރި ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން  ކަންކަމާ ގުޅޭ
 ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

17 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑައަޅައި، ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ) މި މައްސަލަ  ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 ނިންމީއެވެ.

 2017ގއ.ދާންދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  އި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދ ކުރުމަށްކުޅިވަރުތަކުގަ
ހޯދާފައިވާ ބެރުސެޓު އެ އަހަރު ވަކި ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު ޢީދާ ދިމާކޮށް 

ޙަވާލުގައި ކަމަށާއި، އަދި އެ  ހަވާލުކުރިގޮތަށް އަދިވެސް ހުންނަނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ
ރިސޯޓްތަކުގައި ބެރުޖަހައިގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް  ރުސެޓު ހިފައިގެން ގޮސް ޖަމްޢިޢްޔާއިން އެ ބެ 

އާމްދަނީއެއް ހޯދަމުންދާއިރު އެ ފައިސާއިން ބައެއް ޖައްޢިއްޔާގެ  ތިރީހަކަށްހާސް ރުފިޔާގެ
ދިނުމަށްފަހު އެ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށްއުޅޭ ފަރާތް އަދި އެ ޖަމިއްޔާގެ  ކުދިންނަށް
ބޭނުންކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ފަރާތް  ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެކުދިންނަށް

މިހާރުވަނީ ހަލާކުވެސް ވެފައި  ބެރު 01ބެރުން  05ކަމަށާއި، އެ ބެރުސެޓުގައި ހިމެނޭ 
ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރަށުގައި އެހެން  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލު ހޯދާފައިނުވާ 

ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އުޞ ލެއްނެތި އެތަކެތި ދ ކޮށްފައިވަނީ  އޮންނައިރު ވަކިޖަމްޢިއްޔާތައް 
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަޤާމުގެ ނުފ ޒުން

)ހަތަރެއް( މަސްދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  4ހޮޓާ  ކ.މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ
 ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެންމެބޮޑު ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  4އެދި  އިޢުލާންކުރުމުން، އެކަމަށް 

އެންމެބޮޑު ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަހަކަށް  އިސްކަންދެވޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހިފުމަށް މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެވެ. އެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް  30,100/-

ފަރާތަކީ  2ރުފިޔާއެވެ. އިސްވެދެންނެވުނު  20,000/-ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަހަކަށް  ފަރާތްވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އޭނާ 
ނޑު އެއްބަފާ ންގެ ތަރައްޤީއަށް ދެމީހުންނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ހޮޓަލަކީ އަންހެނު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ އެއްބަ

ކަންތައްތައް ހިންގާފައިވަނީ  ކޮމިޓީގެ ޢިމާރާތަކަށްވެފައި، ހޮޓާ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށް، އެކަމާގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ
 ފަރާތުންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ބޭއްވުނު  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ގުޅުމެއް ނެތް ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައިވާ  ދަލުވުމުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ އެއްވެސްބައް

ހޮޓާ/ ރެސްޓޯރެންޓް މިހާރު  ކ.މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ
ހަމަވާން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް،  އެއްބަސްވުންހިންގަމުންދާ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ 
މަޝްވަރާތައް އެ ކޮމިޓީއާއެކު ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް، އެތަން  އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ

 ގައި އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ  2018ނޮވެންބަރު  04ހުޅުވާލައި  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 
ރުފިޔާއަށް  )ތިރީސްހާސް( 30,000ފަރާތުގެ ތެރެއިން  04ހުށަހެޅި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު 

އެމަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ އެއްވެސް  ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި

ހިންމަފުށީ  ،ކަމުގައިވާ އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ ފަރާތެއް ގުޅުމެއް ނެތް
 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެފަރާތަކީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކަމަށް
ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފެއް ކަމާއި، އެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ ނަގާފައިވަނީ  ފާގައި ވަގުތީގޮތުންއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ވަޒީ 

މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ކޮމިޓީން އެކަން ފާސްކޮށްގެންކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ވީމާ، މި އިޢުލާންކޮށް،
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1)ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ  25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ-)އެންޓި 2008/13

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އިދާރާއަށް މައުލ މާތު ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު  އެފައިސާ މިހާރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް އއ.އުޚުޅަހު ކައުންސިލް
ނަންބަރުގައިވާ  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -އެންޓި ) 2008/13 ނަންބަރު

 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 

މާއްދާއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ވަނާ  2.01( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ )"
 21) 10/2011(، 2010މޭ  31) 2010/06ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ ނަންބަރު 

މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ  (2012ނޮވެންބަރު  08) 2012/08(، ނަންބަރު 2011ޖުލައި 
 ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އއ.އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، އެއްގޮތަށް

އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ގަވާއިދުން  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި 
ވަނަ އަހަރު އެއިދާރާއަށް  2016ކަމަށާއި، އެގޮތުން  ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާ
 03ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން )ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގި(  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

ވިހިހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްދޭއް( ރުފިޔާ، ) 20,962.00 ރަސީދެއްގެ ޖުމްލަ
 31އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި  އެމް.އެމް.އޭ ގައި

އެކައުންޓަށް  ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް 62,018.00އާ ހަމައަށް ޖުމްލަ  2016ޑިސެންބަރު 
 އިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ޖަމާކޮށްފަ
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ވެއަރހައުސްގެ ޑިޒައިނަށް ބައެއް  ހުންނަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބިމުގައި ހަދާފައިވާ ހުޅުމާލޭގައި
 ލައްކަ )ހަ 662,062.59ކުރަން ހުރި ބައެއް އިތުރު މަސައްކަތްތައް  ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމާ ގުޅިގެން، އެތަނުގައި

ހާސް ފަސްދޮޅަސް ދެ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ރުފިޔާއަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު،  ފަސްދޮޅަސް ދެ
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިޢުލާންކޮށްގެން  އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދާފައިވަނީ މި

 ހުންނަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބިމުގައި ހަދާފައިވާ  ހުޅުމާލޭގައި
އިޢުލާނެއް  ވެއަރހައުސްގައި ދޮރެއް ކެނޑުމާއި ފާޚާނާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ

 ޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކުރުމެއްނެތި ބަ
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ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  ތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސެލެކްޓިވް ސީލްޑް ބިޑިންގ މެތަޑްއެ މަސައްކަ ނ ންނަމަވެސް،
 ވަނަ މާއްދާގައި  4.5( ގެ 2016މާރިޗް  01ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ) ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ

ހޯދައިގެންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އެކްސްކޮމްގެ ހުއްދަ
ލައްކަ ހަތްދިހަ  )ތިން 370,000.00މަސައްކަތަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކީ  އެނގެންއޮތުމުންނާއި، އެ

ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސްނުވަ ) 449,999.99އެނގެން އޮތްއިރު،  ހާސް( ރުފިޔާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ނުވަ ލާރި( ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގުހެޔޮ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ

ނޑައަޅަން ވާނީ ސެލެކްޓިވް ސީލްޑް ބިޑިންގގެ  އުޞ ލުންކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ  ކަ
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ 4.4( ގެ 2016މާރިޗް  01ޕޮލިސީ ) މަންޓްޕްރޮކިއު

 އިޢުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ސެލެކްޓިވް ސީލްޑް ބިޑިންގ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އަދި އެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ލުމުގެ ޖާގައެއް ނެތަތީއާއި،ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެ

އިވެލުއޭޝަން  ބީލަމާއެކު އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ފަރާތުން ނަމަވެސް، ދެ  02އެންމެ 
މާރިޗް  01ޓެޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ )ލިމި ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

އެނގެންއޮތުމުންނާއި، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކީ މަޢުލ މާތު  ވަނަ މާއްދާއިން 07( ގެ 2016
 ކަން ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުން، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތް ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިޔާއިން

ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުން، އެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުގައި ޤާނ ނު ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. އް އެކުލެވިގެންނުވާމި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެ   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ތެރެއިން ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވަކި އަދަދެއް  ވ.ފުލިދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖ ރީގައި ހުރި ފައިސާގެ
ނޑައަޅައި އެ އަދަދު ތިޖ ރީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް  ދެންހުރި ފައިސާ  ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކަ

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ވަކި އެކައުންޓެއް  އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށާއި، މީގެ އިތުރަށް އަންހެނުންގެ

ލިޔެކިޔުމާއި ފައިސާއާގުޅޭ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވ.ފުލިދ  
 މައްސަލަ.
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފައިސާ އެކައުންޓަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށާއި، އެ 30ކޮމިޓީގެ ފައިސާ  ހުޅުވައި އެ
ކޮމިޓީގެ ފައިސާ ތިޖ ރީގައި ވަކިން ބެހެއްޓުމަށާއި،  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ޖަމާކުރެވެންދެން 

 އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ. ޚަރަދެއް ނ ން ޚަރަދެއް ނުކުރުމަށް ވ.ފުލިދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެފައިސާއިން އެ ކޮމިޓީގެ 
 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި ފައިސާ، އަލަށް  ރުން ހޮވުނުފަހުންވަނަ ދައުރަށް މެންބަ 3އަދި ވ.ފުލިދ  ކައުންސިލްގެ 
ގާތަށްވެސް  ހާޒިރުގައި ގުނުވިއިރު ތިޖ ރީގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައްކާ އަދަދާ އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންގެ

ކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފައިސާ އެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް ތިޖ ރީގައި ފައިސާ ނެތްކަމަށާއި، އަލަށް އިންތިޚާބުވި އަންހެނުންގެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރުގައި ގުނަން އެދުމުން، އެކަމަށް ފުލިދ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި

ފައިސާއާބެހޭ އެއްވެސް  އޭނާ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކޮށް،، ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ
މުވައްޒަފެއް  ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އެ އިދާރާގެ ތިޖ ރީ ބެލެހެއްޓުން އޭނާގެ ޢާއިލާގެ އްކަތެއް އޭނާއާ ޙަވާލުނުކުރާ ގޮތަށްމަސަ

އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި ލޯކަލް  ނ ން މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ވ.ފުލިދ  ކައުންސިލްގެ
ވަނަ  25ޤާނ ނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ގައި، ޤާނ ނު ނަންބަރު އޮތޯރިޓީއަށް އަން  ގަވަރމެންޓް 

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަ

ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  3ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ގައު ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ 6000ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
-ރުފިޔާއަށް މަގުން  9/-ގަލެއް  ންވެސްޓްމަންޓުން ހުށަހަޅާފައިވަނީތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި އި ފަރާތުގެ 3އެ 
އެ އަގު ކުޑަކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތާ ވާހަކަދެއްކުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ރުފިޔާއެވެ. އެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ 54000/

ފައިވެއެވެ. އެފަހަރު ހުށަހެޅުނު އަގުތައް ބުނެ އެފަރާތުން އެއްބަސްނުވި ކަމަށް ހެނބަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަމަށް
ހާޒިރުވެފައިވަނީ އެންމެ  ބާޠިލުކޮށް ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަން ބޮޑުކަމަށް ބުނެ އެ އިޢުލާން

 ކޮށްފައިވާ ޝީޓުގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ލިޔުމަށް ތައްޔާރު  ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، ކެންސަލްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް 

ހޮލޯ  6000ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ނ.ހެނބަދ  ގަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް
މަތީން ކޮށްފައިވާ  ފަހަރެއްގެ 02 ބްލޮކް ހޯދުމަށް ނ.ހެނބަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން  އިޢުލާން ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން
ވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ އަގު  03 ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި

 ގެ އެސިސްޓަންޓް ފަރާތަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލު ހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި
 ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ޑިރެކްޓަރ ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެއިޢުލާން އާންމު ކޮށްފައިވާކަން 

23 



 

18 
 

 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފަރާތަކުންކަމެއް އަދި އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވީ ކޮން 
އެސްޓިމޭޓް  ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާވަރަށް  ކޮބައިކަމެއް އެ ލިޔުމުގައި

އިޢުލާނުވެސް ގެޒެޓްކޮށްފައިވެއެވެ.  3މިބުނެވުނު  އިނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ ތިންވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.ހުށަހަޅާފަ
އެހެންކަމުން، އެ  އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލ މާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަމަށާއި، ތިންވަނަ އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން 

ފަރާތުން ފަށައި، އެކި ފަރާތްފަރާތާ ގުޅައިގެން އަގު   މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެމަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ
 ރުފިޔާއަށް ގަލެއް ގެނެސްދިނުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން އެއްބަސްވުމުން، އެފަރާތާ އެ މަސައްކަތް  8/- ބެލިބެލުމުގައި

ރުފިޔާއަށް ގައު ގެނެސްދިނުމަށް ހުށަހެޅި  9/-ވެ. އަދި ޙަވާލުކުރީ ކަމުގައި ހެނބަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެ
ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ގައު  8/-ވެރިފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިއެއް ކަމަށްވެފައި،  އިންވެސްޓްމަންޓުގެ 

މަސައްކަތް ކުރުވަން ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އެ  ލިބެން އޮތުމާއެކު، ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ޢާއިލީގޮތުން
ނަމަވެސް، ދެވަނައަށް ކުރި  ބޭނުންނުވީކަމަށްވެސް ހެނބަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވިޔަސް، އެފަރާތަކީ ޝަރުޠު ހަމަވާ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވީ
ބަލައިނުގަނެ، އަދި  މެދުވެރިކޮށް އެތަކެތި ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްއިރު، އެ ފަރާތުގެ އެސްޓިމޭޓް  ފަރާތް ފަރާތެއްނަމަ އެ

 އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެފަރާތް  އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ކޮބައިތޯ ނުބަލައި،
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ރ ޙާ ޚިލާފު ކަމެއް  10.31ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  މެދުވެރިކޮށްގެން އެތަކެތި ހޯދުމަކީ 

ނުބެލެވޭތީ، ޤާނ ނު  ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް  މިކަމަކީ ،ކަމަށްވީނަމަވެސް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25 ގެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

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

 
ވާއިދަށް ސަމާލުކަން ދީގެން މާލިއްޔަތުގެ ޤަ  އަދި، ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު، ދައުލަތުގެ
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގައި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނ.ހެނބަދ 

ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ގެސްޓުހައުސްގެ ޢިމާރާތުގެ މައްސަލައަކީ  ރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ވަކި ބަޔެއްގެ ނަމުގައި
އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓްމިކޮމިޝަނުން ކުރިން ބަލައި، 
ފެންނަގޮތް ހިއްސާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކަމުގެ މަޢުލ މާތާއި އެކަމާމެދު މިކޮމިޝަނަށް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއާއި މާކުރަތު

ރިޓީން އެކަމާމެދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާ ހޯދުމުން، އޮތޯ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ކޯޓު  މައްސަލައިގައި އެ އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެ

ނުފެންނަ   ދަށަށް ގެނެވިދާނެ ކަމަށްމެދުވެރިކޮށް އެ އިމާރާތް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުންވިޔަސް ފުލުހުން
އަންގާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް، އެ އިމާރާތާއި  ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް

 ޝަރުޢީ ހައްލުކުރުމަށް ޝައްކެއް އުފެދޭނަމަ އެބިމާއި އިމާރާތުގެ މިލްކިއްޔާތާ ގުޅޭ މައްސަލަ ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ  ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13އަންގާފައިވެއެވެ. ވީމާ، ޤާނ ނު ނަންބަރު  އިދާރާއަށް
 ބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ނަން ( ވަނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ހިންގަމުންދާ ގެސްޓުހައުސްގެ ޢިމާރާތާއި  ރ.މާކުރަތު އިރުމަތީ އަވަށުގެ ވަކި ބަޔެއްގެ ނަމުގައި
ދާ ހަމައަށްވެސް ހިންގައި ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ މިއަ އަދި އެ ޢިމާތާތުގައި ހުރި ތަކެތި 

އަދި މިހާރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ނަމުގައި ސޮސައިޓީއެއް  އެފަރާތްތަކުން ކަމަށާއި،
 ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިއީ ހަދައި އެ ބިމާއި

ލިބިގެން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް  އެއްބާރުލުން ރ.އުނގ ފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ފުރިހަމަ
 ބުނާ މައްސަލަ

24 

ކުރި އިޢުލާން  ގާކޮށި އަދި ވޭސައިޑްގެ( ސިޑިގޮޅިއާއި ވޯކްވޭގައި ރޭލިންގ ޖެހުމަށް ފުރަތަމަ ) ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ބިޑް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި  ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، މި

އިޢުލާނުކުރުމަށް ބިޑް  އެންމެ ދެ ފަރާތްކަމަށްވާތީ ނ ންކަމާއި، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް، އަލުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާތީ، ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ބިޑާއެކު 

ނިންމައި ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެކު އެ  ގޮތަށްކަމާއި، އެ މަސައްކަތަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށް، އިވެލުއޭޝަނުންއެއް
ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ޓާޓާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ޚިލާފަށް ނ ންކަން

ހަވާލުކޮށްފައި ވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  އިސާފަ 40ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުން %

ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ  ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި ވޯކްވޭގައި ރޭލިންގ ޖެހުމަށް 
ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، ދެވަނަ ފަހަރަށް  ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ދެފަރާތުން

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  24ހުށަހެޅި ހަމައެކަނި ފަރާތަށް  ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު
ޅި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ ފުރަތަމަ ކުރި 

އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ އަގަށްވާ  އަގުތަކަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ކަމަށާއި، އަދި
 3ފައިސާ ހަވާލުކޮށް ވޭރިއޭޝަނަށް  40ފެށުމުން % ފައިސާ އަދި މަސައްކަތް  15%

 ބުނާ މައްސަލަ މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް

25 



 

20 
 

 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނުވާކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޗް.ޑީ.ސީއިން އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏަށް ފައިސާދ ކޮށްފައި ޝަކުވާގައި
ދި މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، އެއްގޮތަށްކަމާއި އަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދ ކޮށްފައިވަނީ އެޗް.ޑީ.ސީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާ

ގޮތުގައި  ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މަސައްކަތުގެ ރިޓެންޝަންގެ މިލިއަން 3ވޭރިއޭޝަނަށް 
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދ ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،

ހަވާލުކުރުމުގައާއި ފައިސާދ ކުރުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް  ޅިއާއި ވޯކްވޭގައި ރޭލިންގޖެހުމުގެ މަސައްކަތްސިޑިގޮ
 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  އެ މަސައްކަތަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ، ޕޮލިސީއާއި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު-)އެންޓި

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

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

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

-FINރު އޮޑިޓް ނަންބަ ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ 2017ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
2018-86(D) (28  ުރިޕޯޓުގައ2018ިއޮކްޓ ބަރ ) " ުއޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  1މި ސުރުޚީގެ " ދިންގޮތް  މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ  2017އިދާރާއިން  ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

 )އަށްލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށާރަ( 829,918.00ބަލައިގެންފައިވާ  ގޮތުގައި
 ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

26 

ން އދ.އޮމަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި  މިކޮމިޝަނުން އދ.އޮމަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ޤާނ ނު( ގެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި 2008/13ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ ޤާނ ނު ނަންބަރު 

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

ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ 2016އދ.އޮމަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
COM-2018-21(D) ިފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި  އޮޑިޓްގައި" ރިޕޯޓުގައ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ  2ސުރުޙީގެ " އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް  އިސާއަކީގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފަ
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އއ.އޮމަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދަޢުލަތުގެ 

ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް ) 437,103.00ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޖުމްލަ  2016
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކްއެއްސަތޭކަ ތިނެއް( 

އެއްގޮތަށް ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ  މިކޮމިޝަނުން ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި އެންގުމާ
ވަނަ  25ޤާނ ނު( ގެ  މިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  އިދާރާއިން އަމަލުކޮށްފައިވާތީ 

މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މ1ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މައްސަލައެއްކަމަށް  ކަ

އޮޑިޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް ވަނަ އަހަރުގެ 2017ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
މި " މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު" ރިޕޯޓްގައި

ނަންބަރުގައިވާ ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ  ވަނަ 4ސުރުޚީގެ 
 ގެ ވަނަ އަހަރު 2017އާ ޚިލާފަށް ދަތުރު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  8.09ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ

 )ދެހާސް އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާ  2,100.00ޖުލައި މަހުން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 
 ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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އިޢުލާނާގުޅޭ މުހިއްމު ނުކުތާތަށް( އަށް ބަލާއިރު، ބޭންކް ) އިޢުލާނާގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލ މާތު ކަރުދާސް
، އޮތްނަމަވެސް ރެންސް ލެޓަރގެ ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައިވާ އަސްލު ހުށަހަޅަން ބުނެފައި ބޭންކް ރިފަ  ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ 

 4ބާޠިލުވާނެކަމަށް ބުނެފައިނުވުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި  ްސޭޓްމްޕ ުނޮކްށ ުހަށަހަޅިއިފަނަމ ައްނާދީސ ިހާސބު 
ސްޓޭމްޕްކޮށްފައިނުވާއިރު، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި  2ތެރެއިން  ފަރާތުގެ

ފަރާތަކަށް އެބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައި ނުވާކަން  ނެތުމުން އެއްވެސް  %50ހިނގާ ޚަރަދުގެ  ދުވަހަށް  60އެކައުންޓްގައި 
ތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަންދާސީ

ވަރަށްވުރެ ކުޑައަގެއް )އިރަކަށް ބޮލަކަށް  ހުށަހެޅިއިރު، މެނ ގައިހުރި ތަކެތީގެ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ  ހިސާބު
ލިބިފައިވާ  އެފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނުފެންނާތީ، ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް އެއްރުފިޔާ( ހުށަހަޅާފައިވާތީ،

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދައުލަތުގެ  ރާތާއި )މިހާރުވެސް އެމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް( މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަންފަ
ހުށަހަޅާފައިވާ " ވަނަ ނަންބަރުގައި 3ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ  10.45( 2017މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ފެބުރުވަރީ 

" އަގުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއްތޯ  ންދާޒާކުރާ އަގާ އަޅާބަލާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާއެތަނަކުން އެކަމަކަށް އަ އަގުތަކާއި،
ފެންނާތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު  ބުނެފައިވުމުން، އެގޮތަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިއޮތް އިވެލުވޭޝަނެއްކަމަށް ބަލަންވާނެކަމަށް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް  ގދ.ގައްދ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކާންދިނުމުގެ
ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލ މާތު ސާފުކުރުމުގެ  ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 2018ހޯދުމަށް 

ހުށަހަޅާއިރު ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓާއި އެނ ންވެސް އެހެން  ބައްދަލުވުމުގައި އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެޅުމަށް އެންގި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ  ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު 

ކޮޕީ ކަމަށާއި، އަދި  ންޏަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިއިރު ހުށަހެޅީ ލިޔުންތަކުގެކުންފު
އެކުންފުނިން ހުށަހެޅީ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާގެ ފިރިމީހާގެ އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

ދަތުރުފުޅަކީ  ގައި އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ ގއ.ވިލިނގިއްޔާއި ގއ.ކޮލަމާފުއްޓަށް ކުރެއްވި 2018އޮގަސްޓު  08
ކޮލަމާފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމުން  ވިލިނގިލީގައި ތާރުއަޅައިގެން ހެދި މަގު ހުޅުވައިދެއްވުމަށާއި

ލިބިފައިވާ  އްކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަހުންނާއި، މިކޮމިޝަނަށްކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ  މަޢުލ މާތުން އެނގެއެވެ. އެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ކޮލަމާފުށީގެ ފެނާއި

 ހަދައިދިނުމަށް ކޮލަމާފުށީ  ކޭސް ފެން )ކުދިފުޅި( ލިބޭނެގޮތް 50ގޮތުގައި  ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެހީގެ
 500ކޭސް ފެން )ބޮނެފެނެ،  20 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސިޓީއަކުން ކ އްޑ  ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްގައި އެދުމުން،

 މިފްކޯއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން  އެމް.އެލްގެ( އެ އިދާރާއަށް ދ ކޮށްފައިވާކަން
އެދިއްޖެނަމަ، މިފްކޯއިން ދެވެން ހުންނަ  ށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުންރާއްޖެތެރެއަ

ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ  އަބަދުވެސް ކޮށްއުޅޭ ކަމެއްކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެއެވެ. އަދި ކުރީގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަކީ މިފްކޯއިން
ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުފުޅެއްކަންވެސް އެނގެއެވެ. ވީމާ، ޤާނ ނު ނަންބަރު  ތަކަކާ ގުޅިގެންއެ ދަތުރުފުޅަކީ ރަސްމީ ކަންތައް

ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -އެންޓި) 2008/13
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މައްސަލައެއް މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  ކަމަށް ކަ

 2018އޮގަސްޓު  08ދިމާކޮށް  ގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ 2018ސެޕްޓެންބަރު  23
 ގައި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ ގއ.ވިލިނގިއްޔާއި ގއ.ކޮލަމާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ 

އެގޮތުން ކ އްޑ   ޕްލެކްސްގެ އޮފީހުން ކަމަށާއި،ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ކ އްޑ  ފިޝަރީޒް ކޮމް
ރަށްރަށުގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަތަކަށް  ފެން ޕްލާންޓުން އުފައްދާ ''ބޮނަފެނެ'' ފެންކޭސްތަކެއް އެ

އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވީ އެއޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށް  ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމުގައި
 ބުނާ މައްސަލަ
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ގައި މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ދީފައިވާ ލައިސަންސް ފޮތުގައި އެއްގަމުގައި  1998މާރިޗު  15
އޭނާ މޯލްޑިވްސް  ،ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ހުރިހާ ކެޓަގަރީތަކެއްގެ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ އޭނާއަށް ދީފައިވުމާއި

އޭނާގެ  ،ގައި ކަމަށްވުމާއެކު 2008ޑިސެންބަރު  18 އަދާކުރަން ފަށާފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ 
ލައިސަންސްއަށް ކެޓަގަރީތައް އިތުރު ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން 

ފަހުން ބަދަލުވެފައިވަނީ ކެޓަގަރީތަކަށް  އޭނާގެ ލައިސަންސް ކާޑުގައިވާ ކެޓަގަރީތައް ،ފެށުމުގެ ކުރިންކަން އެނގޭތީއާއި
 2011ގައި ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބައެއް ކެޓަގަރީތައް  1988 ،ފަހުން ގެނައި ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުންކަން އެނގޭތީއާއި

 ،ނާތީ ގައި އޭނާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު އުނިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮން

އޮތޯރިޓީގެ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ހައްދައިދޭ ބައިގައި  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް 
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ އަމިއްލަ ލައިސަންސްގައި ޓެސްޓް ހަދައި އަދި ދުއްވާފައިނުވާ 
ކެޓަގަރީތަކެއްގައި ނަން ޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ފައިސާ ނަގައިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް 

 .ންސް ހަދައިދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަޓެސްޓް ނުހަދައި ލައިސަ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ  ،އޭނާ މަޤާމުގެ ނުފ ޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކެޓަގަރީތައް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު
އޭނާ ފައިސާ ނަގައިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޓެސްޓް ނުހަދައި ލައިސަންސް  ،ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި

އެކަން ހިނގާފައިވާ ދުވަސްވަރަކާއި އެގޮތަށް ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ކޮން  ،ވާގައި ބުނެފައިވާއިރުހަދައިދޭކަމަށް ޝަކު 
އެ މައްސަލަ  ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމާއެކު ،ފަރާތްތަކަކުންކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމާއި
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ބެލޭ މިންވަރަށް މަޢުލ މާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ޅައިނޑައައެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުގައި މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުގެ 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރިންސިކަށް ފޮނުވާފައިވާ ޑިޖިޓަލް  ،ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި
އެވިޑެންސްތަކުގެ ތަޙުލީލް ނިމުމުން މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ 

ސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކޮށް ހުއްދަ ދިން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި 
މުސާރަ ޝީޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް އެހެން ޝީޓްތަކެއް ހަދައިގެން ސެޕް ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މައްޗަށް ތިބި ވެރިންގެ ދައުރެއް އޮތްކަމަކަށް މިކަމުގައި އޭނާގެ  ،ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވައިގެން ކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ
ސެޕްގައި އަލަށް މުވައްޒަފަކު ރަޖިސްޓަރީކުރެވެނީ ވަޒީފާ ދިން ޗިޓާއި ފިނޭންސް  ،ބެލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް

ސާފުކުރުމަށް މިކަން  ،މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށް ބުނެ
ގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  2018އޮކްޓ ބަރު  30މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން 

ގައި  2018ޑިސެންބަރު  17އެ ސިޓީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ނުލިބޭ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން  ،ނަމަވެސް
ސެޕްގައި ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި ނެތް މީހެއް ސެޕްގައި  ،. ވީމާމިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް 
ނޑުގައި ހިމެނޭ  މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ އޮނިގަ
ހުސްމަޤާމަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ ވަގު އައިޑީއެއް ތައްޔާރުކޮށް، ތަކުރާރުކޮށް އެކިފަހަރުމަތިން 

އިވާކަން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވެފަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އެކަން ކުރީ އޭނާގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި އެޗް.އާރު. 

އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށް  ސެކްޝަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތާއި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ
މަށް ހުއްދަ ފެންނަ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ފެންމަތިވީއިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް މުސާރަ ދިނު

ދިނުމުގައި އިސްކޮށްހުރީ އެޗް.އާރު. ސެކްޝަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް ކަމަށާއި، 
މައްސަލަ ފެންމަތިވީފަހުން އެކަމަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ހުރުމަކީ 

 .ނާ މައްސަލަމަދުވާ ލިޔުންތައް ނައްތާލައި / އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކަމަށްވެސް ބެލެވޭ ކަމަށް ބު
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މިކަން  ،ހިމަނައިގެން ފައިސާ ނެގުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލު އޮތްކަމަށް ފެންނާތީ
ޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފިނޭންސް މިކަމުގައި އިހުމާލުވި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މުވައް ،ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލައި
އޭނާގެ  ،އޭނާގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރަމުން ގެންދާތީ ،މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައި

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ިމ މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނުބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25މިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ ކޮ

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ޅައިނޑައައެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

މި މަޝްރ ޢާ ގުޅިގެން ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރ ޕަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދ ކުރާނަމަ ދައުލަތުގެ 
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އާއްމުކޮށް އިއުލާންކޮށްގެން ބިޑް އުސ ލުން 
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް އަދި 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13އަދި މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ދަންނަވައި
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއް 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ޅައިނޑައައެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރ ޕަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން 
 .ބިމެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 
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)ނުވަދިހަ ހާސް( ރުފިޔާ  90,000ވަނަ އަހަރު އަޟުޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ނ.ޅޮހީ ކައުންސިލުން  1439
މައްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެނީ ޢީދު  ،ޚަރަދުކުރިކަމަށް ޝަކުވާކުރާ ފަރާތުން ތުހުމަތުކުރިނަމަވެސް

)އަށާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނަވާރަ( ރުފިޔާކަމާއި މީގެތެރެއިން ކައުންސިލުން  18,419ފާހަގަކުރުމަށް ޚަރަދުވީ 
ޅޮހީ ކުލަބެއްގެ ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގީ ނ. ،)ސަތާރަހާސް( ރުފިޔާކަމާއި 17,000ޚަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 

)ސަތާރަހާސް( ރުފިޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުލަބާކަމާއި އެކުލަބުން ފައިސާ  17,000ފަރާތުން ކަމާއި މި 
ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެއް ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި އެ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު އާދައާޚިލާފު ބޮޑު ޚަރަދެއް 

ނ.ޅޮހީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ގާތްގަޑަކަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެރަށު  1439)ނުވަދިހަހާސް( ރުފިޔާ  90,000

ތަފްޞީލު ހޯދުމަށް  ކުލަބަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ 
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސާ އާ ވާހަކަދެއްކުމުން އެކަން ކޮށްފައިވަނީ 
އުޞ ލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ކަމަށް މަޢުލ މާތު ދިން 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ، ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުންނުވަތަ ޝައްކުއުފެދޭފަދަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި

 ސަލަ ނިންމީއެވެ.މި މައް ،ޅައިނޑައަކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ 
ފުރަތަމަ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއް ހުށަހެޅި  ،އިޢުލާން ކަމަށާއި 2ހޯދުމަށް މިއަހަރު ކުރެވިފައިވަނީ 

 ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވަނީ ދެވަނަ ،މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށާއި
އެންމެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ކަމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ 
މިކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައެއް ކަމަށްވާ ޅ.ނައިފަރު  ،އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ބުނެފައިވާއިރު

ގެ ނިޔަލަށް  2017ޑިސެންބަރު  31އިން  2017ޖަނަވަރީ  01ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޅ.އަތޮޅުގޭގެ ސެކިއުރިޓީ 
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން  ،ދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެންބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯ

އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ  ،މެނުވީ އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ނުހޯދުމަށް މިކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާތީ
ންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެ ޅ.ނައިފަރު ކައު ،ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާ ކަމަށެވެ. ވީމާ

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  2ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއަހަރު ފުރަތަމަ ކުރެވުނު 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13 މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު ،ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 
 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ޅައިނޑައައެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

ޕަރޕަސް ޢިމާރާތުގެ -މަލްޓިޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ކައުންސިލުން ހިންގާ 
ފަހަރަށް ކޮށްފައިވާ  03ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން 

މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް  އިޢުލާންވެސް ވަނީ ބާޠިލް ކޮށްފައި ކަމަށާއި،
ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ކޮށްފައިވަނީވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލް  03ސުވާލުކުރުމުން  އާ

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން އަންގައިގެން ކަމަށް ބުނި

35 

މި މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ނ.މާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަށާފާރުގެ ނުނިމިހުރި ބައި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  36 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.ހެލްތްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އިދާރީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13އަދި މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު 

މި  ،ޅައިނޑައަމައްސަލައެއްކަމަށް ކަ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)ހ( ގެ )
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

)ހަތްދިހަފަސްހާސް( ރުފިޔާ ޞިއްޙީ  75,000.00ކުރީ ދައުރުގެ ނ.މާފަރު ކައުންސިލުން 
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް އެ މަސައްކަތް މަރުކަޒާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

ފެށިފައިނުވާއިރު، އެފައިސާއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެ ހުސްވެފައިވާކަމަށް އެ 
މައްސަލަ ބެލުމަށް ދިޔަ ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓީމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް 

 . މައްސަލަމަޢުލ މާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ

 3އައްޑ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ގަބުރުސްތާނުގެ ވިނަ ނޮޅައި ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ ތެރެއިން ދާއިރާ 
ސަހަރާ ސާފުކޮށް ކުނިކަހައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ސ.މަރަދ  އަމިއްލަ ފަރާތަކާ  2މިސްކިތާއި  3ގައި ހިމެނޭ މަރަދ  

އަހަރު ދުވަހުގެ  2އިން ފެށިގެން  2017އޮކްޓ ބަރު  01ގައެވެ. އެއީ  2017ސެޕްޓެންބަރު  30 ،ވަނީޙަވާލުކޮށްފައި 
)ހަތްދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއަށެވެ. އޭނާއަކީ މި މަސައްކަތް ކުރާނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް  70,000.00މުއްދަތަށް މަހަކު 

ން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތެއްކަން ލިޔުންތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެ 
 9އެނގެއެވެ. އޭނާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

މަކުން މި އެއްބަސްވުން "މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިފަރާތް ނުވަތަ މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތަށް ދިމާވާކަ ،ވަނަ މާއްދާގައިބުނަނީ
ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް  45ބާޠިލުކުރަން ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން އަނެއް ފަރާތަށް 

ލިޔުމަކުން ދިނުމަށްފަހު މި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އޭނާގެ ކިބައިން މި މަސައްކަތް 
ވަނަ މާއްދާގައި  9އެއްބަސްވުމުގެ  ،އިވަނީ އެއްބަސްވުން އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާތީކަމަށްބުނެވަކިކޮށްފަ

ގައި ކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.  އޭނާގެ ކިބައިން  2018ޖ ން  09ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު  45ބުނާގޮތަށް 
މޭ  23މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް  ،ގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު 2018އެޕްރީލް  26މަސައްކަތް ވަކިކުރުމަށް 

ގައި ހިމެނޭ  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން ދާއިރާ  7ގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލީ  2018
 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި 3

މިސްކިތުގެ  3ގައި ހިމެނޭ  4)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއަށެވެ. ދާއިރާ  50,000.00ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާ މަހަކު 

އައްޑ  ސިޓީގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް ފޮޅައި ސާފުކުރުމާއި ޤަބުރުސްތާނުތަކުގެ ވިނަނޮޅައި 
ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އެތަންތަނުގެ ކުދި މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ 2017ޖުލައި  30ފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮ
އަހަރު  02މިސްކިތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  03ގުޅިގެން، ސ.މަރަދ  

 45ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލައި 
ބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް އޭނާގެ އަތުން އެމަސައްކަތް ނަގާފައިވާ ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއްދީ އެއް

ފަރާތަކަށް  2އެއަށްފަހު އެމަސައްކަތް ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ، ކަމަށާއި
 .ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ
ގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ  4)ސާޅީސްފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށެވެ. ދާއިރާ  45,000.00ފަރާތާ މަހަކު 

ގެ މަސައްކަތް  3ފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބުގައި އޭނާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ސޮއިކުރާނީ ދާއިރާ 
ފައިވެއެވެ. މިއީ އެދެމީހުންނަކީ ގާތްބައެއްކަން އަންގައިދޭ ހެއްކެކެވެ. އަދި ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތްކަމަށް ލިޔެ 

މިދެމީހުން ނިސްބަތްވަނީ އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިދެންނެވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 
ތް ވަކިކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކުރިން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން މަސައްކަ ،ނަޒަރުކުރާއިރު

މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެބައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާކަމަށް  ،ވުޖ ދުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު
އިގެން ކުރިއަށް ނިންމުމަށާއި އޭނާގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް އޭނާއަށް ޤަބ ލުކުރެވޭނަމަ އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަ

 ،ގެންދިއުމަށް އެންގުމަށާއި މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ދެފަރާތަކީ 
ގައިވާގޮތުގެ  17.17ވަނަ ބާބުގެ  17މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ދެފަރާތްކަމަށް ބެލެވޭތީ

 މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.މަތީން އެދެ
 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13އަދި، މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު 
މި  ،ޅައިނޑައަވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެ 1)ހ( ގެ )

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ގަބުރުސްތާނުގެ ފާރު  ،ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރުމި ފޯމާއެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވާ މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު 
ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް އެކަންކަން 

ންސިލް މެމްބަރުން ފައިދާއެއް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން ނުވަތަ ކައު
 2008/13މި މައްސަލައަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ލިބިގަތުގެ ބޭނުމުގައިކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކެއް ލިބިފައިނެތުމާއެކު

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި

ނ.ހެނބަދ  ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
ފަހަރަށް އިޢުލާން  03ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2018ނ.ހެނބަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަގުތައް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިހާރު  ކޮށްފައިވާއިރު
)ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި  400/-އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދުވަހު މުސާރައަށް މީހަކަށް 

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ޢަދަދެއް ދީގެން ބަޔަކު ނަގައިގެން ކަމަށާއި، އަދި އެ  500/-
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 މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ޅައިނޑައަށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަކޮރަޕްޝަންގެ ކު
 

 .އި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްވެސް އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަސައްކަތުގަ

މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި ޖ ރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކަމުގައިވާއިރު އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވަކިވަކި ޑިކްލަރޭޝަންތަކާ  539

ތު ދިނުމުން ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޝަން ކޮމިޓީން ބުނެފައިވާއިރު، އެކަން ސާބިތުކުރެވޭ ފަދަ ގުޅިގެން ޞައްޙަ ނ ން މަޢުލ މާ
އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ އަސާސްތަކެއް އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މުދަލާގުޅޭ ޞައްޙަ 

ގ ޑޮކިއުމަންޓެއް ނުވަތަ ހެއްކާއި ޤަރީނާއެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް ޓީޓީއެއް ނުވަތަ އިންވޮއިސްއެއް ނުވަތަ އިތުރު ސަޕޯޓިން
ބުނެ، މި މައްސަލައިގައި އިސްެވދެންނެވުނު ކުންފުނި ޖ ރިމަނާކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް 

ވުމާއެކު، އެކުންފުނިން  ކަސްޓަމްސްއަށް ލަފާ ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އެޕީލް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި
 2008/13ކޮށްފައިވާ ޖ ރިމަނާ މާފުކޮށްފައިވަނީ އެޕީލް ކޮމިޓީން ދިން ލަފައާ ގުޅިގެންކަން އެނގޭތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަ  ންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ގެ  2017ޖަނަވަރީ  15އިން  2018ފެބުރުވަރީ  10ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން 
ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމުމަށްޓަކައި، ބަދަލު 
ގެނެސްފައިވާ ޞައްޙަނ ން ލިޔުންތަކެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރި މައްސަލައެއް، ލުއިގޮތަކަށް ނިންމައި 

 ދިނުމަށް އެދި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ހާޒިރީއަށް ބަލާއިރު، އޭނާ ވަރަށްގިނަ ވަގުތު އޮފީހުގައި އުޅޭކަން 
ހާޒިރީން އެނގެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނުއްސުރެ ފެށިގެން ނުވަތަ މެންދުރު ފަހުން ފެށިގެން 

ނޑު ވަރަށް ދަންވަ ނޑި އޮފީހުގައި އުޅެފައިވާކަން ހާޒިރީން އެނގޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެއެވެ. ޢާންމު ރޭގަ ންދެން މެދުނުކެ
ނޑުގެ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކަމަށްވާތީ، އޭނާއަކީ އެ ނ ސް  ގޮތެއްގައި ނ ސް ބެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ ހަވީރާއި ރޭގަ

 ބަހަން އުޅޭ ގަޑިތައް އޮފީހުގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ކަމަށްވާނަމަ، ނ ސް
ހިމެނިފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އޭނާއަކީ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭ 

ފައިސާ ލިބިފައިވާ ވަގުތުތަކުގެ މުވައްޒަފެއްކަން އޭނާގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، އިތުރުގަޑީގެ 
ތެރޭގައި ނ ސް ބަހަން އުޅޭ ވަގުތުތައް ހިމެނިފައިވާނެ ކަމަށްބެލެވޭތީ، އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ބައިގެ މުވައްޒަފުންނާ 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ކާގޯ ފޯމަންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ރަސްމީ ގަޑި 
އިންއައުޓްނުވެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނ ސް ބަހަންގޮސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނިމުމުން ސަ

އެވަގުތުތަކަށް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ޕެޓިޝަނެއް 
ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެޕެޓިޝަން ބަލައިގަނެފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ނޑާއެކު  ސުވާލުކޮށްގެން މި މައްސަލަ ބަލައި އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، އޭނާއަކީ މެންދުރުފަހާއި ރޭގަ
ންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާނަމަ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ނ ސް ބަހަން ނުދެވޭނެކަން މަސައްކަތްކުރަ

 އޭނާއަށް އެންގުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
( ވަނަ 1 މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13އަދި ޤާނ ނު ނަންބަރު 

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

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު ، މިމައްސަލަ އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ )ސްޓެލްކޯ(ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 
   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 

އިންޖީނުގޭގެ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ )ސްޓެލްކޯ( ގެ ފަރާތުން ހިންގާ ވ.ފުލިދ 
އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރު އާއި އިންޖީނު އޮޕަރޭޓަރ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް 

 .ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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އުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ގައިވާގޮތުގެމަތީން ފެރީގައި ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ  8.13ގަވާއިދުގެ 

ންސިލަށް އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ، އެނ ންގޮތަކަށް އެކަން ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ކައު
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، މި ކޮމިޝަނުގެ  12.5ކުރެވެންނެތް ހާލަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ. އަދި ޤާނ ނު ނަންބަރު މަޝްވަރާ ލިޔުމެއް ލިބިގެންކަމަށް އދ.އޮމަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި  ންމީއެވެ.މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އދ.އޮމަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، އެ އިދާރާގެ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ 
ދަތުރުތައް އަތޮޅު ފެރީން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރަނީ ލޯންޗުން ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން 
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މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތުން ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް  3އެނގޭކަންނެތެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި 

ލ މާތު ކަރުދާހުގައި އިރުޝާދު ދީފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ބައެއްކަންކަން ހުރުމުން، އަންދާސީ ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއި މަޢު
ހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަންވެސް އެނގެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 

ވަނަ އަހަރު ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2019
 03ޅާފައިވާ ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަ 2018ޑިސެންބަރު  05

ފަރާތުގެ ތެރޭގައި، މިހާރުވެސް އެ މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ 
ފަރާތް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަކީ އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ރުސާއިން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ލިޔުންތަކުގައި ވާގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ލިޔުންތައްކަމަށް ހއ.އަތޮޅު މަދަ 
)ނުވަހާސް  9,332.79އޭނާ ހުށަހެޅި ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓްގައި އޮންނަނީ އޭނާގެ އެކައުންޓް ބާކީގައި އެހައިތަނަށްހުރި 
ތު ހުށަހެޅި ފޯމުގައިވެސް ތިންސަތޭކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަލާރި( ހުރިކަމަށެވެ. މާލީ ތަނަވަސްކަމާބެހޭ މަޢުލ މާ

( އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ނެތަތީ، ޤާނ ނު 93,000އޮތީ ހަމަ މި އަދަދެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ އަދަދެއް )
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 

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

ށް ބަލާއިރު، ފަރާތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތުން އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަ
)ނުވަހާސް( ރުފިޔާކަން އެނގެން  9000ހުރީ   ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުން އެކައުންޓްގައި

އޮއްވައި، އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު ކަމަށް އެހެން ލިޔުންތަކުގައި އޭނާ 
)ނުވަދިހަތިންހާސް( ރުފިޔާ ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ  93000ޖަހާފައިވަނީ 

މަވެސް ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޓީއަކުން ކަމަށްބުނެ ލިޔުންތައް ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިނަ
އެއީ އޭނާއަކީ އެ މަދަރުސާގެ އެސިސްޓަންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާތީ 
ކޮށްދިން ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ އަންދާސީހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވެސް 

 .ސިސްޓަންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ ގެއިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެ

ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮ މަސައްކަތަކަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް  -/35,000ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ 
 1ގެ  2ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10.24ވަނަ ބާބުގެ  10ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން، އެންމެ އަ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
ރުފިޔާއަށެވެ. މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  10,300/-މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވަނީ 

ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑު މަސައްކަތްތަކަށެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  35,000/-ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަންޖެހެނީ 
ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  3 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފިޔޯރީ 

ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިދިނުމަށް އެދިގެންނެވެ. މަސައްކަތް ކޮށްދިން ފަރާތާ މަސައްކަތް  3އެނަރޖީން 
ފަރާތަކީ )މަސައްކަތް  3ސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީންނެވެ. ނަމަވެސް، މި މަ

)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނ ނު( އާއި ޤާނ ނު ނަންބަރު  18/2014ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއެކު( ޤާނ ނު ނަންބަރު 
އިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނ ނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފަ 19/2014

މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތުމާއެކު، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިފަދަ 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ ޤާނ ނުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށްވާތީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ މިފަދަ 

ގދ.ފިޔޯރީ ކުނިކޮށީގެ ސަޕްލައި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 އިޢުލާންކޮށްގެން ފަރާތުން ކުރުވާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 .ނ ންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މީގެފަހުން ޙަވާލުނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަށާއި ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތްތައް
 އިދާރާއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.

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

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދަށް ބަލާއިރު، ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މި
ށަހެޅި ވަޒީފާއަށް ރިސެޕްޝަނިސްޓެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތް ހު

އެދޭފޯމުގައި އޭނާ ސޮއިކުރަންޖެހޭ ތަނުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާތީ، އޭނާގެ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަމާއި މިކަން ކޮށްފައިވަނީ 
ސިވިލް ސާރވިސްއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ލިބިގެންކަމާއި އަދި ރިސެޕްޝަނިސްޓެއްގެ މަޤާމަށް 

ގިނަދުވަސްވާތީ، އެމަޤާމަށް ވަގުތީގޮތުން ފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައިވަނީވެސް، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް  މީހަކު ނުލެއްވި 
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމާއި އަދި އެ މަޤާމަށް މިހާރު ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ލައްވާފައިވާކަމާއި އެމަޤާމަށް ދާއިމީ 

ޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއްގެ ފޯމް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ދެން މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ މަ
-)އެންޓި  2008/13އެންމެމަތިން މާކްސްލިބުނު ފަރާތްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ޤާނ ނު ނަންބަރު 

ބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ( ވަނަ ނަނ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 2018އޮގަސްޓު  09ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ރިސެޕްޝަނިސްޓަކު ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ 
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތްކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން  ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް

ނުވާތީ، ހަމަ  ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަކީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިން ބޭނުންވި ފަރާތްކަމުގައި
އެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތެއް ވަގުތީގޮތުން އެވަޒީފާއަށް ނެރެން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، ދާއީމީ 

ށްފައިވާއިރު ވަގުތީގޮތުން އެގޮތަށް މުވައްޒަފެއް ނެރެވިދާނެ ކަމަށް އިޢުލާނެއް ކޮ ވަޒީފާއަކަށް
 .ޤަބ ލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ނޑިތީމު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ރިސެޕްޝަނިސްޓުގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތާއި އެ މަރުކަޒުގެ ތަރުޖަމާނެއްގެ  ށ.ކަ
 2މީހުން އެ ވަޒީފާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، އެ މަރުކަޒުގެ ބައެއް އިސް މަޤާމުތަކުގައި އެ  2ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތާ 

މީހުންނަށް އިންޓަވިއުގައި  2ވަޒީފާއަށް އެދުނު އެހެން އެންމެންނަށްވުރެ އެ  2އެ  މީހުންގެ ޢާއިލާގެ މީހުން ތިބުމާއެކު،
މީހުން ހޮވޭގޮތަށް ރާވައިގެން ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު،  2ވަޒީފާއަށް އެ  2މަތިން ޕޮއިންޓް ދީގެން، އެ 

ނޑިތީމު ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ރިސެޕްޝަނިސްޓަކާއި ތަރުޖަމާނެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން  ށ.ކަ
އިޢުލާނުގެ ތެރެއިން ތަރުޖަމާނުގެ ވަޒީފާއަށް އެ މަރުކަޒުގެ  02އިވާ ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައި ކޮށްފަ

ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ހޮވުނުނަމަވެސް އޭނާއަކީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އެއްބަ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތް ކަމުގައިވާތީ 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 ގެނެސް، މިފަދަ ތުހުމަތުތައް ނުއުފެދޭނެ މިކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް
ގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގެ އުސ ލުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

 އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
( ވަނަ 1)ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު   އަދި

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

ސް ޝަކުވާއެއް ނެތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިސެޕްޝަނިސްޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެކަމުގައި އެއްވެ
ނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ހޮވާފާއިވާއިރު  އެ މަރުކަޒުގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ އަންހެނުންނާ އެއްބަ

ކަމަށާއި، އަދި  އެ ވަޒީފާއަށް  އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އެ އިސް މުވައްޒަފު ބައިވެރިވެފައިވާ
ތަށްވުރެ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި އޮއްވައި، ހޮވުނު ފަރާ

އެގޮތަށް އެކަން ވެގެން ދިޔުމުން މަޤާމުގެ ނުފ ޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް 
 .ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ނޑަކީ ވަކި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ( އިން ތައްޔާ  ރުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ
ނޑެއްކަމަށް ބެލެވެން  މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ވަކި މުވައްޒަފުން ތަކަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ އޮނިގަ

ނޑަކީ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ވަކި އުސ ލެއްގެ ދަށުން މު ވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި ނެތް ކަމަށާއި އަދި މި އޮނިގަ
ނޑެއްކަމަށް ފެންނާތީ، އެކި މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައަށް  މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބިދޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް އޮނިގަ

ހޯދައިދިނުމަށް ބަދަލުއައުމުގައި ތަފާތު ޕަސެންޓްތަކުން އުނި އިތުރު ހުރިނަމަވެސް، އެކަމަކީ ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ފައިދާއެއް 
-)އެންޓި  2008/13ނުވަތަ ފައިދާއެއް ލިބިގަތުމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، ޤާނ ނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވި  ގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

އޮކްޓ ބަރުގެ މުސާރަ ލިބުނުއިރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެވެސް  2018ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ 
ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވާއިރު ޔުނިޓުތަކުގެ ހެޑުންނާއި އިސް 

ހުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ކެމްޕެއިންކޮށްދިން މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީ
ފަރާތްތަކަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ 
ނޑަށް މި ގެނެވުނު ބަދަލާ ބެހޭގޮތުން މިހާތަނަށްވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް  އޮނިގަ

ށާއި، މަޢުލ މާތު ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް މަޢުލ މާތެއް ދީފައިނުވާ ކަމަ
 .މަޢުލ މާތު އަދި ޙިއްޞާ ނުކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރު މާލެއަށް ބަދަލުވެފައިވާ ދެމަފިރިން ކަމަށާއި،  2017ފަރާތަކީ  2މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
މާލޭގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ހަދައި ދޮގު ލިޔުން ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ޝަކުވާ އެމީހުން ފްލެޓް ހޯދީ 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ، އެކަން ބަލައި ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި ނ ނީ އެމީހުންނާ ފްލެޓް ޙަވާލުނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ 
 އަށް އަންގައި މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ނިންމީއެވެ.އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމްންޓް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން 2018ހިޔާ 
ދާއިމީ ލިސްޓް  ދ ކުރާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރަތްތަކުގެ އިންޕްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

އޭނާގެ   އަދިއަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ފްލެޓް   ދަފްތަރު ކެޓަގަރީން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު
އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ކެޓަގަރީން ފްލެޓް  40އަހަރާއި  18އަންހެނުންނަށް 

ވަނަ އަހަރު މާލެއަށް ބަދަލުވެފައިވާ ދެމަފިރިން  2017 ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ދެމަފިރިންނަކީ
އުޅޭ ކަމަށް ހަދައި ދޮގު މާލޭގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި ދިރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ފްލެޓް ހޯދީ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ލިޔުންވެސް ހުށަހަޅައިގެން

އަހަރާ ދެމެދުގެ  40އަހަރާއި  H7 (18މަޝްރ ޢުން ދ ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2018ހިޔާ 
ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް  H7/08003ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ( ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދި ނަންބަރު 

ޕޮއިންޓް  70ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އޭނާއަށް  58ލިބުނު ކަމަށް ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޮންނަނީ 
( ގައި އޭނާ ހިމެނިފައިވެއެވެ. ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ލިޔުންތައް 1ބި، ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް )ލިސްޓް ލި

ޕޮއިންޓް ލިބުނީ ކޮން ގޮތަކުންކަމެއް ސާފުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ފްލެޓަށް އެދި  70ފެނިފައިނުވާތީ، އޭނާއަށް 
ޕޮއިންޓެވެ.  60ހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ މައްޗަށްވެސް އޭނާއަށް ލިބޭނީ އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަ 
ޕޮއިންޓާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  30ކުދިންނަށް(  2އެއީ، ޢާއިލާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް )

ވަސްވަރެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހެއް ކަމެއް އޭނާ ޕޮއިންޓެވެ. އޭނާއަކީ އެއްވެސް ދު 30އެންމެމަތީ އަދަދު ކަމުގައިވާ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީ މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްކަމަށްވިޔަސް، ޕޮއިންޓް 

އެބަޔަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ  ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް ކަމަށްވާތީ،
ގޮތެއް ނެތެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހެއް ނ ންކަމަށް އޭނާ 

 ލިބޭނެ ގޮތެއް ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ދެބައިންކުރެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް 
ޕޮއިންޓުން  63ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެތީއާއި، އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބެނީ  60ނެތުމާއެކު، 

ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ މީހުންނަށް ކަމަށްވާތީ، ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ކަމަކަށް 
 މި ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފްލެޓަށް އެދޭ ނުފެނެއެވެ. އަދި 

ފާޠިމަތު ސާރިޔާ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ، މީހާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުން ހިމެނިފައިވާއިރު
ބަލާއިރު، އޭނާ މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަން އެނގޭނޭ  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 

އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު، ފްލެޓް ލިބުމަށް އޭނާ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަންވެސް 
އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ( ކެޓަގަރީން އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން  40އަހަރާއި  18) H7ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވީމާ، 

 H7އިން މަޝްރ ޢުން ދ ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެ 2018ހިޔާ 
ޕޮއިންޓް  63ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަގުތީ ލިސްޓުގައި  H7/08005ކެޓަގަރީއަށް ނަންބަރު 

 01ޕޮއިންޓަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތީ  62ލިބުނުކަމަށް އޮތްނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި 
ށަހެޅި ފޯމު ހު H7/08003އަދި ނަންބަރު  ،ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން ފްލެޓް ނުލިބުނު ކަމަށާއި

 70ޕޮއިންޓް ލިބުނު ނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި  58ފަރާތަށް ވަގުތީ ލިސްޓުގައި 
 ޕޮއިންޓާއެކު ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތް ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުން އޭނާ އުނިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމްންޓްއަށް 
 އަންގައި މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ނިންމީއެވެ.

 

މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން  2018ހިޔާ 
)އަށާރަ އަހަރާ ސާޅީސް އަހަރާ ދެމެދު   H7ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާގެ ފިރިމީހާ 

ޕޮއިންޓް ލިބި  70ކޮޓަރި( ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން އޭނާއަށް  2ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ، 
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ. އެ ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް 

ހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށާއި، ދަރިންގެ އަދަދަށާއި، ޚާއްޞަ އެ
 10ޕޮއިންޓް ) 15ބަލާނަމަ އެކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށެވެ. އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބެނީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް 

، ކަމަށްވާތީ( އާއި 4ޕޮއިންޓް )ދަރިންގެ އަދަދު  40އަހަރު ނުވާތީ( އާއި، ދަރިންގެ އަދަދަށް  20އަހަރު ހަމަވެ 
ޕޮއިންޓް( އެވެ. އޭނާއަކީ  30ޕޮއިންޓް )މިބަޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެންމެމަތީ އަދަދަކީ  15ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހެއް ނ ންކަން އޭނާ ހުށަހެޅި ފޯމުން އެނގެއެވެ. އެ ކެޓަގަރީގެ 
އަކަފ ޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ލިބިފައި ނެތުން ހިމެނިފައެއް  600ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ނެތެވެ. އެ ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ގޯތިގެދޮރާ ބެހޭގޮތުން އޮންނަނީ މާލެއިން އެ ބޮޑުމިނުގެ ތަނެއް 
 ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ މާލެ ނުވަތަ ލިބިފައިވާނަމަ، ފްލެޓް ޙަވާލުކުރާއިރު އެތަނެއް ދ ކޮށްލަންޖެހޭނެ

ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމާއި، އަދި ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ މާލެ ނުވަތަ 
ފައިވެއެވެ. އޭނާ ފްލެޓަށް އެދި ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން މި ކެޓަގަރީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނި 

ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރ.އިންނަމާދ  ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކަމާއި، އޭނާ ދިރިއުޅެނީ 
ރ.އިންނަމާދ ގައިކަން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. އަދި އޭނާގެ 

ސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްއިރު، އޭނާގެ އަނބިމީހާވެސް އަނބިމީހާ އެއްވެ

 ފަރާތެއް އެއީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ 2018ހިޔާ 
އަކަފ ޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮންނަ އަދި އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ  3000އިންނަމާދ ގައި 

މީހެއް ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީ އެރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމަށާއި، 
އިޙްސާސް ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުން ތިއްބައި އޭނާއަށް ފްލެޓް  މާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން

 ދީފައިވަނީ އިންސާފުން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ދަރިން  2ދަރިންގެ ތެރެއިން  4ދިރިއުޅެނީ އިންނަމާދ ގައި ކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާގެ 
އަހަރު( ވެސް  2ކުދިންގެ އިތުރަށް އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު )އުމުރު  2އެ ، ތަޢުލީމް ޙާޞިލުކުރަނީ އިންނަމާދ ގައިކަމާއި

ދިރިއުޅެނީ އިންނަމާދ ގައިކަން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އޭނާ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު އޭނާ 
މާދ ގައިކަމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކަމަށާއި އޭނާ ދިރިއުޅެނީ ރ.އިންނަ

އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ދިރިއުޅެނީ މ.ނަލަހިޔާވިލާ ކިޔާ ގޭގައި ކަމަށް ފްލެޓަށް އެދި 
 ދޮގު މަޢުލ މާތު ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ "މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އޭނާ 1ހުށަހެޅި ފޯމުގެ 

ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހަކަށްނުވާތީ، ފްލެޓް  H7ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވީމާ، އޭނާއަކީ 
ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުން އޭނާ އުނިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމްންޓްއަށް އަންގައި 

 މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ނިންމީއެވެ.
 

ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި  H7މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން ދ ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2018ހިޔާ 
ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، ދާއިމީ  40ނުއިރު ލިބިފައިވަނީ ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރު

ޕޮއިންޓް އޭނާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެ ކެޓަގަރީއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަޒީފާ  53ލިސްޓް ނެރުނުއިރު 
ށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަމުންދާނަމަ އެކަމަށާއި، އަދާކުރި މުއްދަތަށާއި، ދަރިންގެ އަދަދަށާއި، ޚާއްޞަ އެހީއަ

 10ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށެވެ. އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް އޭނާއަށް ލިބެނީ 
ކުއްޖަކު  1ޕޮއިންޓް ) 20އަދަދަށް  އަހަރު ހަމަނުވާތީ( އާއި، ދަރިންގެ 10އަހަރު ހަމަވެ  5ޕޮއިންޓް )ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ 

ޕޮއިންޓް )ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެމަތީ އަދަދަކީ  23ހުރުމުން( އާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް 
ދާކަން ޕޮއިންޓެވެ.  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަމުންނު 53ޕޮއިންޓް( އެވެ. އެއީ ޖުމުލަ  30

އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުން އެނގެއެވެ. މާލޭގައި އުޅުނު މުއްދަތަށް މި ކެޓަގަރީގައި ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައެއް 
ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެމަތީ އަދަދު ކަމުގައިވާ  ޕޮއިންޓް  30ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ދިނުމަށް ކަ

ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް  H7 ޓްތަކުގެ ތެރެއިންމަޝްރ ޢުގެ ދަށުން ދ ކުރި ފްލެ  2018ހިޔާ 
ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް  40ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވަނީ 

ފަށައި ދަރިފުޅަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ 
 ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ޕޮއިންޓުން  63ޕޮއިންޓެވެ. މި ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބެނީ  60ލިބޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް  ދިނުމުންވެސް އޭނާއަށް
ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާތީ، މި ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މިންވަރަށް އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް 

 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. ވީމާ، ޤާނ ނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.    މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 

"ހުސްނުވާ އާސަންދަ" ސްކީމުގެ ދަށުން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއްކުރަނީ އެމްޕެނަލްވެ ޚިދުމަތްދެމުންދާ 
ފާމަސީތަކަށްކަމަށްވާއިރު، އެކި ފާމަސީތަކުން ބޭސްވިއްކާ އަގުތަކުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް ހުންނާތީ، އެ ފަރަގު ކުޑަކޮށް، 

ވަނަ އަހަރު އަލަށް އެމްޕެނަލްވާ  2018ކައި އެ ސްކީމުގެ ދަށަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަ 
ފާމަސީތަކުން އާސަންދައިން ތައްޔާރުކުރާ ބޭސް ލިސްޓަކަށް ޢަމަލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއަކަމަށާއި ފާމަސީތަކުން ބޭސް 

ނޑައަޅާފައިވަނީ އެންމެ ގިނަ ފާމަސީތަކުން ވިއްކާ އަގަކީ  އެ ބޭހެއްގެ އަގުކަމުގައި  ވިއްކާނެ އާންމު އަގެއް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ބޭސްތަކުގެ  ބަލައިގެންކަމަށް އާސަންދައިން މި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގާފައިވާއިރު، އާސަންދައިން ކަ

ފާމަސީއަކުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް  3އާންމު އަގުތައް އިސްލާހުކޮށްދިނުމަށް އެދި އާސަންދައަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
 ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ބޭސްތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އެ ބޭސްތަކުގެ އަގުބޮޑުކޮށްފައިވާކަން އެ ފަރާތަށް ފާމަސީއިން

ބޭހެއްގެ އަގު އެންސްޕާއިން  113ބޭހެއްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން  117އަންގާފައިވާތީ، 
ބޭހެއްގެ އަގު  88ން ފާމަސީއެއް އާސަންދައާ އެމްޕެނަލްވިއިރު، ބޮޑުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީގެ ތި

ބޮޑުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ބޭސްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފާމަސީއަށް އަދި މިހާތަނަށް އަގު 
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާ އިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބޮޑުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. އާސަންދައިން ބޭސްތަކުގެ އަގު ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެއް ޖެނެރިކެއްގެ ބޭސްތަކުގެ އަގުތަކުގައިވެސް ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި 
ގެ އަގާމެދު އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީގެ ފާމަސީއަކުން ހުސްނުވާ އާސަންދައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހެޅި ބޭހުގެ ލިސްޓްގައިވާ ބޭހު

ބޭހެއްގެ އަގުބޮޑުކޮށްފައިވާއިރު  108ގައި އާސަންދަ ކުންފުނިން  2018އޮކްޓ ބަރު   25
އެބޭސްތަކަކީ ހަމައެކަނި ވަކި ފާމަސީއެއްގެ ބޭސްތައް ކަމަށާއި، އަދި އެބޭސްތަކާ އެއް 

ރިކެއްގެ ބޭސް އޭޑީކޭ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާނަމަވެސް ހަމައެކަނި އެއް މަރުކާއެއްގެ ޖެނެ
ބޭހުގެ އަގު ބޮޑުކޮށް، އެ ދެ ފާމަސީން ވިއްކާ ބޭހުގެ އަގު ބޮޑުތަނުން ތަފާތުކޮށްފައިވާކަން 
އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނ ން ކަމަށާއި، އޭޑީކޭ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ 

ކުރަމުންދާ ބޭސްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އަގުބޮޑު ބޭސްތަކެއް ކަމަށާއި، މީގެކުރިން އެތެރެ
އޭޑީކޭ ފާމަސީން ހުސްނުވާ އާސަންދާގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހެޅި ބޭހުގެ އަގުތައް ބޮޑުވެގެން 

ތަކަށް އެކުންފުނިން ބައެއް ބޭސްތައް އުނިކޮށްފައިވެސްވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ވަކި ފަރާ
ފައިދާވާނެހެން ބޭސް ވިއްކޭ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

 ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

އެއްބަސް ނުވެވިގެން އެ ބޭސްތައް އާސަންދަ ލިބޭ ބޭހުގެ ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އާސަންދައިން ލިބުނު ލިޔެކިޔުންތަކުން އޭ.ޑީ.ކޭ ފާމަސީން ހުށަހެޅި ބޭސްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގެން 

ސަލައާގުޅޭ އިުތރުކަންކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށްޓަކައި، އެކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މި ނެތުމުން، މި މައް
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުމުންވެސް، އެކަންކަން އެނގޭނެ އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް މި ކޮމިޝަނާ 

 އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގައި ބޭސްތައް ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފާމަސީތަކުން ވިއްކާ ބޭހުގެ
ނޑައެޅުމަށާއި  އެތެރެކުރަނީ ކޮން ޤައުމަކުންކަން ބަލާކަމަށާއި އިންޑިޔާއިން އެތެރެކުރާ ބޭސްތަކަށް އެންމެ ކުޑައަގު ކަ

ލިޓީއަށް އާސިޔާންގެ ޤައުމުތަކުންނާއި ޔ ރަޕުން އެތެރެކުރާ ބޭސްތައް ވަކި އަގަކަށް ގެނައުމަށް ނިންމައި، ބޭހުގެ ކޮ
ބަލާއިރުވެސް އެއީ އެކަންކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްކަމަށްވާތީ، އާންމުކޮށް ބޭސް ވިއްކާ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ވަކި ބޭހެއް ނުވަތަ ބްރޭންޑެއް ވިއްކުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން 

ކާ އަގަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުކަމަށް އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން މި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން މާކެޓްގައި އެ ބޭސް ވިއް
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13މަޢުލ މާތު ދީފައިވާތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު 

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

 

ޅ.ނައިފަރު ޓާރފް ދަނޑުގެ ވަށައިގެން ފެންސް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދަން ކުރި އިޢުލާން ގެޒެޓްގައި 
ވަނަ އިޢުލާނުގައި، ކުރިން ބިޑް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ބިޑް ގަންނަން ނުޖެހޭނެކަމަށް  2ރާކަމާއި ޝާއިޢު ނުކު

ބުނެފައިވާއިރު، އަދި ޕްރީބިޑު މީޓިންގ އަށް ހާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑު ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައާއި އަދި 

ިމަމްއަސަލިއެގ ަޝުކާވަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ ަފާރްތ ިބްޑ ، މަޢުލ މާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ބުނެފައިނުވާއިރު

ުހަށަހަޅްނިދުއުމްނ ޭއާނ ެދަވަނ ިއުޢާލާނުގިޅެގްނ ިބްޑ ަގެނަފިއ ުނވާީތާއިއ ްޕީރިބްޑ މީިޓްނަގިއ ަބިއެވިރެވަފިއ 

ހޯދުމަށް ކުރި  . އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ުނާވީތ ޭއާނައްށ ިބްޑ ުހަށޭނޭޅެނަކަމްށ ުބެނަފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއވެ 

ނޑުގެ ފެންސް ރާނައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ޅ.ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުރަތަމަ 

އަމިއްލަ ފަރާތެއް ބައިވެރިވެ، އަދި ބިޑުކަރުދާސް  ބޭއްވި މަޢުލ މާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި
 03އޭނާއަށް ބިޑު ހުށަހެޅޭ ގޮތް ނުވެގެން  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަހަރު ވެސް ގަނެފައިވާނެ

އިޢުލާން ބާޠިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކައުންސިލުން 
ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތަށް ހުޅުވާލައި އަލުން  2018އެއަށްފަހު 
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އިޢުލާނުގައާއި މަޢުލ މާތު ކަރުދާހުގައިވެސް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގައި އަގާއި މުއްދަތުގެ 
އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި ތަޖުރިބާ ވަޒަންކުރާނެގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަ 

ންކަމުން ދެވަނަ އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް މިހާތަނަށް އިވެލުއޭޓު ނުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި ކުރެވެއެވެ. އެހެ 
އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  10.38ވަނަ ބާބުގެ  10ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި ދައު 
ވަނަ މާއްދާގެ  10.45ގައިވާގޮތުގެ މަތީން އެ އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށާއި އަދި  1

ނެގޮތުގެ މަޢުލ މާތު ކަރުދާހުގައި )ޅ(ގައިވާގޮތުގެމަތީން އަންދާސީ ހިސާބު ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާކަންކަން ވަޒަންކުރާ
ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ. އަދި ޤާނ ނު ނަންބަރު 

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

 

ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ މި އިޢުލާނާ  އަދި ކައުންސިލުން އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
ވާ ކަމަށާއި، އަދި އިޢުލާނުގައި އަޅާކިޔާއިރު އެއްވެސް މަޢުލ މާތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނު

ކުރިން ބިޑުކަރުދާސް ގަތް ފަރާތްތަކުން އަލުން ބިޑުކަރުދާސް ގަންނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް 
އެހެންކަމުން މި ޢިޢުލާނާ ގުޅިގެން އޭނާ މަޢުލ މާތު ދިނުމުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ގައި ބިޑް  2018ސެންބަރު ޑި 13ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު 
ހުށަހަޅަން ދިޔުމުން، މަޢުލ މާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ 

އަދި މިއިން އެއްވެސް އިޢުލާނެއް  ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް
ން އިޢުލާން ގެޒެޓު ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް ގެޒެޓު ކޮށްފައިނުވާތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގުޅުމު

 އެއިދާރާއިން ވެސް ބުނި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް 
ޅުވާ ލައްޕާ ގަޑިޖަހައި ސޮއިކުރާ ފޮތާއި މުވައްޒަފުންގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، އޮފީސް ހު

ހާޒިރީއާއި އިތުރުގަޑީގެ ޝީޓްތަކާއި މުސާރަ ޝީޓްތައް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިޔުމަށާއި، ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ 
ވާ ވަގުތުތަކަށް ވަގުތުތަކަށާއި ހެނދުނު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ގަޑިއާއި އޮފީހުގެ ރަސްމީގަޑި ފެށޭ ވަގުތާ ދެމެދު ހޭދަ 

މާރިޗު  15އިން  2018ފެބުރުވަރީ  16އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުދިނުމަށް މިކަންކަމާ ބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށާއި، 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ހެނދުނު  1ގެ ނިޔަލަށް ހޭދަވީ  2018

އާ ދެމެދު ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ދީފައިވާ  08:00އާއި އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ގަޑި
ރުފިޔާ )އެއްސަތޭކަ ހަތްރުފިޔާ ސަތުވަންނަ ލާރި( އޭނާގެ އަތުން ހޯދައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް  107/57

ސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އޭނާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ޖަމާކުރުމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އި

ޓް އޮތޯރިޓީގެ އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓާ ޙަވާލުވެހުންނަ ޑެޕިއުޓީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކޮންމެ މަހަކުވެސް އޯޓީގެ ގޮތުގައި މަހު މުސާރައާ އެއްވަރުގެ 

ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް  20އެލަވަންސްއެއް ނަގާ ކަމަށާއި، ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި 
ކީ އެހާ މަސައްކަތް އޮންނަ ތަނަކަށްނުވެފައި މުސާރަޝީޓަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ކަމަށާއި، އެތަނަ 

ހުއްދަދޭ ފަރާތަކީވެސް އޭނާކަމަށްވާތީ މިއީ މަޤާމުގެ ނުފ ޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް 
 ބުނާ މައްސަލަ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ފުރިހަމަނުކޮށް އެ ކަންތައްތަކުގައި އޭނާ އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ފެންނާތީ، އޭނާއާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 
 2008/13 ޤާނ ނު ނަންބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ. އަދި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ގަތުމަށްފަހު މާލޭ ރިންގ ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުކުރަހާ ދަވާދު ބޭނުންވާ 
ހަލާކުވުމުން ތިލަފުއްޓަށް އުފާލާފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މަގުކުރެހުމަށް ބޭނުންވާ 

ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓަށް ނ ންކަމާއި، އެ -ތަރމޮޕްލާސްޓިކް ރޯޑް މާކިންގ ޕެއިންޓް ހޯދާފައިވަނީ ހަމައެކަނި މާލޭގެ ރިންގް 
އަދި ، އްޗަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރިޔަށްދާ މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ގެނަސްފައިވާ ތަކެތިކަމާއިތަކެ

ޝަކުވާގައި ބުނާގޮތަށް އެ ތަކެތި ހަލާކުވެގެން ތިލަފުއްޓަށް ގެންގޮސް ނައްތާލާފައި ނުވާތީއާއި، އެ ތަކެތި ތިލަފުއްޓަށް 
 ޖެހެންދެން ހަލާކުނުވާގޮތަށް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންކަން އެނގޭތީއާއި، ެއ ތަކެތި ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭގެ ބޭނުން

ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސްގެ އިންވެންޓަރީއަށް ވައްދާފައި ނުވަނީ އެތަކެތީގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ( ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ކުރީގެ މިނިސް 
ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު ، އިން އެ އިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާތީކަން އެނގޭތީއާއެކު

ގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 
   ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 120  މަގު ކުރެހުމަށްޓަކައި "ކަލަރ ބޭންކް" އިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ( އިން މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރ ޢުތަކާ ގުޅިގެން
ޓަނުގެ )ރީނދ ( ތަރމޮޕްލާސްޓިކް ރޯޑް މާކިންގ  15ޓަނުގެ )ހުދު( ތަރމޮޕްލާސްޓިކް ރޯޑް މާކިންގ ޕެއިންޓްއާއި 

އްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުކުރަހާ ދަވާދު ބޭނުންވާ މާލޭ ރިންގރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސަ
މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ގަތުމަށްފަހު ހަލާކުވުމުން ތިލަފުއްޓަށް އުކާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 
އެތަކެތި އިންވެންޓްރީގައިވެސް ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ފްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި 

ގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެއްވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން 
 ބަލާލުމެއްނެތި ކޮށްފައިވާ އިސްރާފެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ރޯޑް ޓަނުގެ ރިފްލެކްޓިވް ގްލާސް ބީޑްސް ހޯދާފައިވާއިރު، އަދި އޭގެތެރެއިން އެއްބައި މާލޭ ރިންގް  5ޕެއިންޓް އަދި 
ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންކޮށް އަނެއް ބައި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސްގެ ގުދަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާއިރު، އެތަކެތީގެ ސްޓޮކް 
ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިނުވުމާއެކު، އޭގެތެރެއިން ބޭނުން ކުރެވުނު ތަކެތީގެ ޢަދަދާއި މިހާރު ހުރި ތަކެތީގެ ޢަދަދު ނޭނގޭތީ، 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ  11.6އަދި  11.5( ގެ R-20/2017ގެ ގަވާއިދު )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 
އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހޯދާފައިވާ ތަރމޮޕްލާސްޓިކް ރޯޑް މާކިންގ ޕެއިންޓްއާއި 

ބާކީއަށް ވައްދައި އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށާއި، ރިފްލެކްޓިވް ގްލާސް ބީޑްސްގެ ތެރެއިން މިހާރު ހުރި ތަކެތި ސްޓޮކް
އަދި އެ ތަކެތީގެ ސްޓޮކްބާކީގެ ހިސާބު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ 

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
 

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ  H9  މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން ދ ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން 2018ހިޔާ 
ކޮޓަރި( ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް  2ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ، ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ 

މީހުންނަށްކަން އެ ލިސްޓުން  1044ނެރުނުއިރު ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު 
 2683ފައުވާ ފަރާތް ހިމެނިފައިވަނީ އެނގެން އޮވެއެވެ. އެ ލިސްޓުގައި މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށް 

ޕޮއިންޓެވެ. އެ ލިސްޓުގައިވާގޮތުން ފްލެޓް ލިބޭ  36ވަނައިގައެވެ. އޭނާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އެ ލިސްޓުގައި އޮންނަނީ 
ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނެވެ. ދާއިމީ ލިސްޓު  80މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  1044

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާކަމަށް އެ ލިސްޓުގައި އޮވެއެވެ. ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އެ ކެޓަގަރީން  50ރުނުއިރު އޭނާއަށް ނެ
ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ  80ވަނަ ލިސްޓުގައިވަނީ  1ލިސްޓެއް ނެރެފައިވެއެވެ.  2ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ 

 75ޕޮއިންޓުގެ ނިޔަލަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ މީހުންނެވެ.  79ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން  76 ވަނަ ލިސްޓުގައިވަނީ  2މީހުންނެވެ. 
ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުން ހިމެނިފައިވަނީ ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައެވެ. އޭނާ 

އިގައެވެ. ފްލެޓަށް އެދި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ވަނަ 906ހިމެނފައިވަނީ އެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ 

މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން ދ ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު  2018ހިޔާ 
ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އާންމުކުރި ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޮތްނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި 

 19އޭނާގެ ނަން ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާތާ 
އަހަރުގެ ދެދަރީން ތިބޭ ކަމަށާއި،  19އަހަރާއި  18އަހަރު ވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ 

ކުދީންނަށް  09އޭނާ އުފަން ރަށުން އޭނާއަށް ގޯއްޗެއް ލިބިފައިނުވާއިރު މައިންބަފައިންގެ ގޯތި 
ބެހުމުން ލިބެނީ ވަރަށްކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކަމަށާއި، ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން އޭނާއަށް ލިބުނީ ޖުމްލަ 

ޕޮއިންޓް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބުނު  80ނުވަތަ  75
 ރާތްތަކަށްވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަމުގެ މަޢުލ މާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފަ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ޕޮއިންޓް  40ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހެނީ، ދަފުތަރުގައި ވީ މުއްދަތަށް 
ދިން ކު  2ޕޮއިންޓް ) 15އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާތީ( އާއި، ދަރިންގެ އަދަދަށް  15)ދަފުތަރުގައި 

ޕޮއިންޓެވެ. އޭނާ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަޔާންކުރަން އޮތް  55ކަމަށްވާތީ(އާއެކު ޖުމުލަ 
ވަނަ ނަންބަރުގައި( އެއްވެސް މަޢުލ މާތެއް ލިޔެފައިނުވާތީއާއި، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު  6ގޮޅީގައި )ފޯމުގެ 
ލަމުންނުދާ ކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ ދެބަޔަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ލިބޭނެކަމަކަށް ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަ 
ކޮޓަރި(  2މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ، H9 (ނުފެނެއެވެ. ވީމާ، 

އިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވެފައި، އެ މިންވަރަށް ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން މަތިން ޕޮ 76ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބެނީ 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -)އެންޓި  2008/13އޭނާއަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ގޮތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ޤާނ ނު ނަންބަރު 

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

ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އެކި ކަންކަމަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފޮނުވާފައިވާ 
)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ހަތްސަތޭކަ  250,703.00ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީވެފައިވާ  2017ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ތިނެއް( ރުފިޔާ އަނބުރާ އެ މުއަްއސަސާތަކަށް ފޮނުވިފައިވާކަމަށް ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލ މާތު ދޭތީ، 
( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު 

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

 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ގއ.އަތޮޅު  2017ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 މުއައްސަސާތަކުން އެކި ކަންކަމަށް އެޑްވާންސްކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައުލަތުގެ އެކި

 250,703.00ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީވެފައިވާ  2017ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 
)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިނެއް( ރުފިޔާ އަނބުރާ އެ މުއައްސަސާތަކަށް 

 ފޮނުވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ  މައްސަލަ

57 

ދުލްބަހާއުއްދީންގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސައިޓްގެ ފެން މީޓަރުތައް ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ނަންމަތީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސްޖި
މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން މަޢުލ މާތު ދޭތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ ޤާނ ނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-)އެންޓި 2008/13

ރާތްކުރުމުގެ މަސްޖިދުލްބަހާއުއްދީންގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެމިސްކިތް އިމާ
މުއްދަތުގައި ފެން ބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

 މެދުވެރިކޮށް ދައްކަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

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

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

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 
 
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްޓޭޓް 
ފެމިލީގެ އައި.ޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މީގެކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް   މިނިސްޓަރ

މިލިޔަން  5ހެޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރިއިރު ސޮފްޓްވެޔަރއެއް ހަދަން ޙަވާލުކުރި 
ރުފިޔާއަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ މައްސަލަ ނުބަލައި ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށް 

ތަކީ މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނެއް ބުނެ މީހަކު ޓުވީޓެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަ
ކުރެވިގެން އަދި ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް 
ކަމަށާއި، އަދި ޓުވީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ހަނދާންވާ 

ވަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު )ހަތަރުސަތޭކަނުވަދިހަދެހާސް ނު  492,900ގޮތުން 
އެ މަސައްކަތް ނިންމައި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދ ކުރުމަށްފަހު ސޮފްޓްވެޔަރއަށް ކޮންޓެންޓް 
އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ކޮންޓެންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީ ބިޑާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތެއް  ނ ން ކަމަށާއި، އެއީ އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓަކުން
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ގެ ނިޔަލަށް ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2016
އްލަ ފަރާތެއްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކި އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ވީޑިއޯ ކްލިޕް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމި

ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ވީޑިއޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  2ޝަކުވާގައި ބުނާ  ،ވިޔަފާރިއާކަމާއި
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ނެތުމުން

އިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާއި 
ކުންފުންޏެއް  2ހަދަން ކަމަށް ބުނެ ކްލިޕް  އެމިނިސްޓްރީގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ގުޅިގެން ވީޑިޔޯ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބިލްކޮށްގެން ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާ  2016މެދުވެރިކޮށް 
 ކަމުގެ މަޢުލ މާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މިމައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ނޑާފައިހުންނަކަން  ވަނަ އަހަރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 2018ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ މުސާރައިން އޭނާގެ ގަޑިލާރި ކަ

މުސާރަ ދޭއިރު އޭނާގެ   ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މުސާރަ ޝީޓުތައް ބެލިބެލުމުން އެނގެން އޮތްހިނދު
ނޑާފައިނުވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު ގަޑި ލާރި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( -)އެންޓި 2008/13ކަ

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

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަކީ ގިނަ 
ދުވަހު އޮފީހަށް ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާގެ މުސާރައިން 

ނޑާ ކަމަށާއި، ބެލެވޭ ގޮތުން އެކަން ކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީގެ މު  ވައްޒަފުންގެ އެބައި ނުކަ
ހާޟިރީ ބަލަހައްޓާ ސޮފްޓްވެޔަރގެ އެޑްމިން އޭނާއަށް ދީފައި އޮންނާތީ، ހާޟިރީ ޝީޓްތަކަށް 
ބަދަލުގެނެސްގެން ކަމަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާއާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް 
 އެޅިފައިނުވާއިރު އޭނާ އެކަން ކުރާކަން މިހާރު ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންގައި ހުންނަ 
ފަރާތަށް އެނގުނު ނަމަވެސް އެޗްއާރު ކޮމިޓީއަށް އެކަން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ 
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މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )މިހާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 
ސްޓަމް ބެލިބެލުމުން، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ސި  "STOM EXPERTއެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް(ގެ "

ރިންގު ރޯޑު ފަދަ މަސައްކަތްތައް ސުޕަރވައިޒްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން 
ހަގަކުރެވެއެވެ. މުވައްޒަފުން އޮފީހުން ނިކުންނަ ގަޑި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން ފެންނަން ހުންނަކަން ފާ

އިސްވެ ބަޔާންކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞ ލަކީ، އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ނިންމާގަޑި ސިސްޓަމުން އެނގެން 
ނޑުގެ ލަސްގަޑީގައި  ނޑު ދަންވަންދެން މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، ރޭގަ ނުހުންނަނީ އެފަރާތްތަކަކީ ރޭގަ

މަށްފަހު މަސައްކަތް ނިންމިކަން އެނގޭނޭ ޝީޓެއް އެފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް ސުޕަރވައިޒަރު ސޮއިކުރުން މަސައްކަތް ނިންމު
ކަމަށް މަޢުލ މާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ސިސްޓަމުން އައުޓްނުވާކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާގައި 

 މަޢުލ މާތު ލިބިފައިވުމުންނާއި، މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް އެކަން ހިނގާގޮތަކީ އެއީ ނ ންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ނުހިނގާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ މުވައްޒަފުން ޚިލާފުވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 

ން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ ކޮރަޕްޝަ-)އެންޓި  2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު ، ކޮންކަމަކާކަން ޝަކުވާއިން އެނގެން ނެތުމުން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަކީ އެތަނުގެ މީގެކުރިން ހިންގި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތައް ނުހިންގާ ތަނެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން 
މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑި ނިންމާފައިދާއިރު ސައިންއައުޓް ނުވުމާއި، އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް 

ދޯދިޔާކަން ފާހަގަ ކުރާ ކަމަށް ބުނާ ސެކްޝަންގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެފައި ހުންނަ ފަރާތުގެ 
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

މަހުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  އޮކްޓ ބަރު 2018މިމައްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، 
 2018ގެ ޤާނ ނަށް )ޕީ.އެސް.އެމް( ގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދީފައިވަނީ، ކުންފުނީ

ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެވުނު އިސްލާޙަކާގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާގުޅިގެންކަންކަމާއި މީގެ ކުރިން 
މި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްގައި ހިމެނިފައިވަނީވެސް މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދީގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްކަމާއި 

ދެ މައްސަލައަކީވެސް އެއްކަމެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދެ މައްސަލަކަމާއި ކުންފުނީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 
ނޑު އެކުލަވައިލުމާއި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސާނީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމަށް ޕަބްލިކް ސާރވިސް  އޮނިގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައި  35ވަނަ އިސްލާހުގެ  1( އަށް ގެނެވުނު  9/2015 މީޑިއާގެ ޤާނ ނު )ޤާނ ނު ނަންބަރު 
އޮތުމާއެކު، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި މަޤާމްތަކަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މި ގެނައި ބަދަލަކީ، 

ދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބަލާނެތަނެއް ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ވަކި މުވައްޒަފުން ތަކަކަށް ފައިދާއެއް ހޯ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު 

އެއްކަމަށް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލ1ަ)ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 

އެއްހާ މުވައްޒަފުންނަށް  300އޮކްޓ ބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާގެ  2018
ފްރޮމޯޝަން ދީފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މުވައްޒަފުން 

ކަމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ޕޭރޯލް އެތައް މިލިއަން އެޕްރައިޒް ކުރުމެއްނެތި ކަމަށާއި، އެ
 ރުފިޔާއަކުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ނަންބަރު ފުޑްކޯޓު  16މި މައްސަލައާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރިއިރު، ހާބަރ ފުޑްކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 
 3ނަންބަރު ފުޑްކޯޓަށް ކުރިމަތިލި  16ކުއްޔަށްދީފައިވަނީ، ފުޑްކޯޓުތައް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން 

ނޑައެޅިފައިވާ އުސ ލުން ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށްކަން ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑްތަކަށް ކަ
އެނގެއެވެ. އިވެލުއޭޝަން ހަދައިފައިވާގޮތް ޗެކްކުރިއިރު މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއްވެސް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން މާލޭ ހުޅަނގު ހާބަރު ސަރަޙައްދުގައި ތަރައްޤީ 
ނަންބަރު ފުޑްކޯޓު ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ އުޞ ލާ  16ކުރަމުންދާ ފުޑްކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 

 ބުނާ މައްސަލަޚިލާފަށް ކަމަށް މަޢުލ މާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް 
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ވުޖ ދުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އެއްވެސް ކަމެއް ފެންނަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް  16ފުޑްކޯޓު ނަންބަރު 
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނެތުމާއެކު، ޤާނ ނު ނަންބަރު 

ށް ކަނޑައަޅައި، މި ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 

މި މައްސަލާގައި ކާޑެއްދ  އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތަކަކީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަދި ޑެމޭޖެއްވެފައިވާނަމަ އެކަން 
ރަނގަޅުކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކެއްކަމާއި އެވެހިކަލްތަކުގެ މާކެޓް ރޭޓަށް ބަލާއިރު އެ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ 

އެނގެންއޮތަތީ، މި މައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބެލުމުގެ  އަގުގައިކަން
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތަތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު 

ސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައ1ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.   މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 

ކާޑެއްދ  އެއަރޕޯޓުގެ ބޭނުމަށް އައު ވެހިކަލެއް ގަންނަން ލިބޭ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ބައު 
އެގޮތުން އެ ވެހިކަލްތައް ގަތް  ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ވެހިކަލް، 03

)ދެލައްކަ  272,314ކިލޯމީޓަރަށް ދުއްވާފައިވާ ޕިކަޕު ގަނެފައިވަނީ  1300ބަލާއިރު  އަގަށް
ހަތްދިހަދެހާސް ތިންސަތޭކަ ސާދަ( ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި، އަދި ދެ ވޭނުގެ ތެރެއިން އެއް ވޭން 

އަށް ގަނެފައިވާއިރު ޓޮޔޯޓާ ވޭން )ދެލައްކަ ހަތްދިހަހަހާސް ހަސަތޭކަ ސާދަ( ރުފިޔާ 276,614
)ހަލައްކަ ތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ( ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި،  630,170ގަނެފައިވަނީ 

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތައް އަންނަން ފެށުމުން، އެއީ ދުއްވާފައިވާ 
އޮފީހުގެ ހިންގުމާ   މަސައްކަތްވެހިކަލްތަކެއްކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ކިލޯމީޓަރު ހަމަކުރުމުގެ

 ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ އެންގުމަކަށް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )މިހާރުގެ ޝަކުވާއާ
ސިސްޓަމް ބެލިބެލުމުން، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި " STOM EXPERT" އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް(ގެ 

މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން  ފަދަ މަސައްކަތްތައް ސުޕަރވައިޒްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ރިންގު ރޯޑު 
 ހަގަކުރެވެއެވެ.ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން ފެންނަން ހުންނަކަން ފާ މުވައްޒަފުން އޮފީހުން ނިކުންނަ ގަޑި

ނިންމާގަޑި ސިސްޓަމުން އެނގެން  އިސްވެ ބަޔާންކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞ ލަކީ، އޮފީހުގެ މަސައްކަތް
ނޑު ދަންވަންދެން ނޑުގެ ލަސްގަޑީގައި  ނުހުންނަނީ އެފަރާތްތަކަކީ ރޭގަ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، ރޭގަ

 ގި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަކީ އެތަނުގެ ހިން މީގެކުރިން
ކަމަށާއި، އެގޮތުން  މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތައް ނުހިންގާ ތަނެއް

ނުވުމާއި، އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް  މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑި ނިންމާފައިދާއިރު ސައިންއައުޓް
ފަރާތުގެ ދޯދިޔާކަން ފާހަގަ ކުރާ ކަމަށް ބުނާ  ހިންގުމާ ހަވާލުވެފައި ހުންނަ ސެކްޝަންގެ 

 މައްސަލަ.
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ސުޕަރވައިޒަރު ސޮއިކުރުން  މަށްފަހު މަސައްކަތް ނިންމިކަން އެނގޭނޭ ޝީޓެއް އެފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްނިންމު މަސައްކަތް
 ޑިރެކްޓަރ މަޢުލ މާތުދީފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީގެ  ކަމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓުގެ އެސިސްޓެންޓް
އެއީ ނ ންކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލ މާތު  ވާގައި އެކަން ހިނގާގޮތަކީމުވައްޒަފުން ސިސްޓަމުން އައުޓްނުވާކަމަށް ބުނާ ޝަކު 

 މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ނުހިނގާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ  ލިބިފައިވުމުންނާއި، މިނިސްޓްރީގެ
ޤާނ ނު ނަންބަރު ، ނެތުމުން އެނގެން މުވައްޒަފުން ޚިލާފުވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ކޮންކަމަކާކަން ޝަކުވާއިން

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

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ތޮއްޑ  ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި  ،މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި
އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލިބޭތޯ މި  ،މެލޭޝިޔާ އިން ގޯއްޗެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާތީ

އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މަޢުލ މާތެއް މި ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް  ،ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވީނަމަވެސް
އެފަރާތުގެ  ،އި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމުން އެފަރާތުން އެކަން ދޮގުކޮށްފައިވާކަމާ ،ލިބިފައިނުވާކަމާއި

ގައި އެފަރާތުން  2011ނަމަވެސް  ،ނަމުގައި ހުޅުމާލެއިން ދެ ގޯތި ގަނެފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަމާއި
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2012އެ ބިމުގެ މަޢުލ މާތު  ،ބީލަމުގެ އުޞ ލުން ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަމާއި

އެ ބިމައްވާ ފައިސާ ދައްކަމުންދަނީ ހައުސިންގ ލޯނެއް  ،ރާތުން ހާމަކޮށްފައިވާކަމާއިބަޔާނުގައި ހިމަނައި އެފަ
އެފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ވެސް  ،ނަގައިގެންކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތުމުންނާއި

ނޑައެޅި ،އެ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލައި ބިމެއް ކާމިޔާބުކުރިނަމަވެސް ފައިވާ އުޞ ލުން ޑައުން ޕޭމަންޓަށްވާ ކަ
 ،ފައިސާދައްކާފައިނުވާތީ އެ ބިން ގަތުމަށް ދިން ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާކަމާއި

 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ތޮއްޑ  ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުގެ ނަމުގައި މާލެއިން ގޯއްޗެއް ގަނެފައިވާކަން އެނގެން 

ގައި  2011ސެޕްޓެމްބަރ  04އެ ގޯތި ގަތުމަށް  ،ނަމަވެސް އޭނާގެ މަންމަ އެ ގޯތި ގަނެފައިވާކަމާއި ،ނެތްކަމާއި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ތޮއްޑ  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ )ޑީ.އާރު.ޕީ( ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އަދި 
އޭރު ވެރިކަން ކުރަމުން އައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް އެތަށް މިލިއަން ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރ 

އިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭނާ ރުފިޔާއަށް ބަދަލުވެފަ
މަތީތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ރައީސްއޮފީހުން އޭނާއަށް 
ހަމަޖައްސައިދިން ލޯނަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތުމުން އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާނެކަމަށް 

ދައްކައިގެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި، މެލޭޝިއާ އިން ގެއެއް ބުނެ އޭނާއަށް ބިރު 
މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހުޅުމާލެއިން ދެގޯތި ގަނެފައި  9.4ހޯދައިދީގެން ކަމަށާއި، އޭނާވަނީ 

ކަމަށާއި، އިސްވެދެންނެވުނު މަޖިލިސް މެމްބަރުގެ އެކުވެރިއަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ 
 . ދީފައިވަނީ އެފަރާތުން ބުނެގެން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން

67 



 

47 
 

 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

)ހަތް މިލިއަން  7,938,000.00އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ގޯތީގެ އަގަށްވާ ޖުމުލަ 
ވެޓް ކުންފުންޏަކުންކަން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ނުވަލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް( ރުފިޔާ ދައްކާފައިވަނީ ޕްރައި

އެ ކުންފުނިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދ ކޮށްފައިވާ ޗެކްތައް  ،ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި މަޢުލ މާތުން އެނގެން އޮތްކަމާއި
 03އުންޓަށް އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕްރައިވެޓް ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކަ ،ދ ކުރުމުގެ ކުރިން

 ،ދުވަހެއްގައި އެކި ފަހަރު މަތިން އެ ޢަދަދު ނަގުދު ފައިސާއިން ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި
 
 ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭގައި އެ ގޯތި ނުހިމެނޭކަމާއި

ގެ މެމްބަރުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ނަމާއި އެއްނަމެއް ކިޔާ ފަރާތެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ތޮއްޑ  ދާއިރާގެ ކުރީ 
 ،ރ. )ހަތަރު މިލިއަން ނުވަލައްކަ( ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނަގާފައިވިނަމަވެސ4,900,000.00ްއަތުން އެ ކުންފުނިން 

ކުންފުންޏާ ގުޅުން ނެތް ފަރާތްތަކުގެ އަތުން  ،އެފަރާތުގެ ނަން ފިޔަވައި އެއްވެސް މަޢުލ މާތެއް ލިބިފައިނުވާކަމާއި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ތޮއްޑ  ދާއިރާގެ  ،ނަގާފައިވާ ލޯންތަކުގެ ލެޖަރ އެކައުންޓްސްގައި އެ ނަން ނުހިމެނޭކަމާއި

 ،ނެތްކަމާއިކުރީގެ މެމްބަރުގެ އަނބިމީހާގެ އެކައުންޓްތައް ބެލިބެލުމުން އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން 
އިސްވެ ދެންނެވުނު މެމްބަރު އަދި އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް 

އެ ގޯތި ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން  ،ބެލުމުންވެސް
 އެ ގޯތި ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކުންފުންޏާދެމެދު ގުޅުމެއް އޮންނަކަން އެނގެން އެފަރާތްތަކާއި ،ނެތްކަމާއި
އެ ގޯތީގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ތޮއްޑ  ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުގެ މަންމަ ކަމަށް  ،ނެތްކަމާއި

ވަނަ  10އެ ގޯތި  ވިއްކުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ  ،ގައި ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމާއި 2011އޮކްޓޯބަރ  16
އެ ގޯތި ގަންނަ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ތޮއްޑ  ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުކަމަށް  ،ނަންބަރުގައި

އެއީ ކީއްވެކަން އެފަރާތާށް ނޭނގޭކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލ މާތު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް
މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ތަޙުޤީޤަށް ޙާޟިރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ،އިވާކަމާއިލިބިފަ
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މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާ  ،ތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ
  ،މަޢުލ މާތު ހޯދިފައިނުވާތީއާއިގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 

 
އިސްވެދެންނެވުނު ގޯތި ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއަކީ ކޮން ފަރާތަކުން ކޮން ގޮތަކުން 

ސްގެ ތޮއްޑ  އެ ގޯތި ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި ،ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތުމުންނާއި
އެ މެމްބަރު ދިވެހި  ،ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުގެ ދައުރެއް އޮތްކަން އަންގައިދޭ ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިނެތުމުން

ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ )ޑީ.އާރް.ޕީ( އިން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ( އަށް ގޮސްފައިވަނީ ރިޝްވަތުދީގެންކަމަށް 
ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،އެކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ތަޙުޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ ،ތުހުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސްޝަކުވާގައި 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13
ނޑައަޅައިމިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނު  މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ،ވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި، ޕްރައިވެޓް 
ދުވަހުން ފެށިގެން ކުއްޔަށް ނެގި  ބިން ކުއްޔަށް ނަގައި، 5ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ޖުމްލަ  ކުންފުންޏަކުން، ހުޅުމާލޭގެ

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ދައްކަމުން ނުދާއިރުވެސް، އެ ބިންތައް، އެ ކުންފުނީގެ އަތުން  ކުލީގެގޮތުގައި
ވަކިކޮށް، އެޗް.ޑީ.ސީގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިނުވަނީ، އެޗް.ޑީ.ސީގެ އިސްވެރިން މަޤާމް ނުފ ޒު ބޭނުންކޮށްގެން، އެ 

ޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ނާ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި އެޗް.ޑީ.ސީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް 

އިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ނުވަތަ ބޯޑު މެމްބަރެއް ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފަ
ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، އެޓޯލް ޕެރަޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެ ބިންތައް މިހާރު 

މަސައްކަތް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން  އެ ކުންފުނިން އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ، ވަކިކުރެވިފައިވާތީއާއި
މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި  ،ކުރިއަށް ގެންދާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ

ހާސް  75ބިން ) 5ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ޖުމްލަ 
ފ ޓުގެ( ކުއްޔަށް ނަގައި، ކުއްޔަށް ނެގި ދުވަހުން ފެށިގެން މިވީހާތަނަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި 

ނުދައްކައި އިތުރު ފަރާތަކާއެކު އެގްރިމަންޓް ހަދައި މިލިއަން ރުފިޔާ  23ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ 
 .ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

68 
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ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަށް ސިނާޢީ އަދި ހައުސިންގ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން )އެޗް.ޑީ.ސީއިން( ޝަކުވާގަ

ބިމުގެ ކުލީގެގޮތުގައި އަދި ޖ ރިމަނާގެގޮތުގައި އެޗް.ޑީ.ސީއަށް އެ ކުންފުނިން  05ސަރަޙައްދުން ކުއްޔަށް ދ ކޮށްފައިވާ 
ޓު މެދުވެރިކޮށް އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށްވާއިރު، 

ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެ ފައިސާތައް ލިބިފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން، ކުރަންޖެހޭ 
މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި އެޗް.ޑީ.ސީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ 

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނިންމީއެވެ.  ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ
 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަންބަރު: 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
 ންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލާގެ ޝަކުވާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހޯމްއެފެއާޒްއިން މިނިވަން ފަންސާސް ލޯގޯ ޖެހި ޓައި އަދި ސްޓިކަރ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންނުކޮށް އަދި 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދައި 
އެ މިނިސްޓްރީއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ފަންސާސް އަހަރުފުރޭ ރަންޔ ބިލް ފާހަގަކުރުމަށް މިނިވަން ފަންސާސް 

ގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު      2015ފެބްރުއަރީ  08ލޯގޯ ޖެހި ތަކެތި ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
(IUL)10-F/1/2015/26 ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި، އިޢުލާނ 
 17އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިނިވަން ފަންސާސް ލޯގޯ ހިމަނައިގެން  10-F/1/2015/26(IUL)އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 

އްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު، އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިނިވަން ފަންސާސް ލޯގޯ ހިމަނައިގެން ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ތަ

ރުފިޔާ  1013050.00ލޯގޯ ޖެހި ޓައި އަދި ސްޓިކަރ ތައްޔާރު ކުރުމަށް  50މިނިވަން 
ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓުކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ އައިޓަމެއް ވަކިންކަން 
މިނިވަން ފަންސާސް ލޯގޯ ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރި ދިދަ، ޓައި އަދި އެނގެންއޮތްއިރު ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން 

ސްޓިކަރގެ އައިޓަމްތަކަށް އިވެލުވޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން 
ން އެނގެންއޮތުމުން އެ ކުންފުންޏާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަށްކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ބިޑް އިވެލުވޭޝަން ޝީޓްތަކު

ޙަވާލުކޮށްގެން އިސްވެދެންނެވުނު އައިޓަމްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް އިވެލުވޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ 
ފައިވާ އެ މެމްބަރުން މަޤާމުގެ ނުފ ޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމައި

ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު ، ނިންމުމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނި  ންމީއެވެ.މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަންބަރު: 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
 އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 
ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ފަންސާސް އަހަރުފުރޭ ރަންޔ ބިލް ފާހަގަކުރުމަށް އުފައްދި "މިނިވަން 

ސާހާ ގުޅޭގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ފަންސާސް އޮފީސް" މިނިވަން ފަން
ނިންމާފައިވަނީ  މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުގެ 

 ނގެންއޮންނާތީއާއި، މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މިނިސްޓީރިއަލް ކޮމިޓީއިންކަން އެ
މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީސް ޒީނަތްތެރިކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާދުގައިވާގޮތަށް އިޢުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 
ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމަށް ރާވައި ހިންގި ތަފާތު 

ތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދަން ޖެހުމުން ޙަރަކާ

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ  98610.00އޮފީސް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް  50މިނިވަން 
 .ން އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކު
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މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ، 
)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނުވާނަމަ އިޢުލާން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  100,000.00 ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ އަގު 

ތިންފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
 ންއޮންނާތީއާއި، ޓްރެޜަރީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ދީފައިވާތީކަން އެނގެ

މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ "މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީސް" މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅޭގޮތަށް 
)ނުވަދިހަ  98,610.00ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ކަމުގައިވާ 

ޔާއަށް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަ(ރުފި
ކުރުމަށް އެހެން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ނުލިބުމުންކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ "ތިން ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އަގު 

ގެން އޮތުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ފަންސާސް ބެލުން" ފޯމުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލ މާތުން އެނ
އަހަރުފުރޭ ރަންޔ ބިލް ފާހަގަކުރުމަށް އުފެއްދި "މިނިވަން ފަންސާސް އޮފީސް" މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅޭގޮތަށް 

ންފުންޏާ )ނުވަދިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަ(ރުފިޔާއަށް އެ ކު 98,610.00ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ނިންމައި އެ މަސައްކަތް 
ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށް މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށް އެކުލަވާލި ވަޒީރުންގެ 

އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  ،މިނިސްޓީރިއަލް ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ،މަޖްލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ
މަޤާމުގެ ނުފ ޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވެންނެތަތީ
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ( 1)ހ( ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.    ކަ
 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަންބަރު: 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު 
 ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޑެޕިއުޓީ 
 ލިބޭ ފައިސާ ޑޮނޭޝަން ފޮއްޓަށް ޑިރެކްޓަރ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާ ހަވާލުވެ ހުރިއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި

ނުލައި، ތިޖ ރީއަށް ނުވައްދައި، އެފަރާތުގެ އަތުގައި ބެހެއްޓިކަމަށާއި އަދި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އެ ފައިސާއިން 
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އެއްވެސް ފައިސާއަކާ 

ރާތުން ހަވާލުވިކަމާއި އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެފަރާތުން އެފަ
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް ހިނގިކަމުގެ މަޢުލ މާތު މި 

ޝަކުވާގައި ބުނާ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި ފަރާތުން  ،މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީއާއި
ސްރީލަންކާއަށް ގޮސްފައިނުވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލ މާތުން އެނގޭތީ، މި މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 

 2008/13ވާތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި

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

ޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެހީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެން
ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ޑޮނޭޝަން ފޮއްޓަށް ނުލައި، ތިޖ ރީއަށް ނުވައްދައި، އޭނާގެ އަތުގައި 
ބަހައްޓައިގެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެކި ފިހާރަތަކުން ތަކެތި 

އި ކޮޕީ ބުއިމަށާއި ކެއުމަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެތަނުގެ މަސައްކަތު ގަތުމަށާ
މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި ފަރާތަކުން ސްރީލަންކާއަށް ގޮސްފައިވަނީވެސް އެ ފައިސާއިން ކަމަށް 
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މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އައްޑ ގައި  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،
ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް، ފޮރިނަރ ޕާމިޓް ޕްރޮސެސިންގ ސިސްޓަމް )އެފް.ޕީ.ޕީ.އެސް( ބޭނުންކޮށް 
އައްޑ އިން ކާޑު ޕްރިންޓް ކުރެވޭނެގޮތް ހަދައި އެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުސ ލުން 
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ 
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި، މި މައްަސލައިގެ ޝަކުވާއަކީ ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑްގައި 

ންކަމަށްވީއިރު، އައްޑ ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮރިނަރ ޕާމިޓް ޕްރޮސެސިންގ ސިސްޓަމްގެ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްގެންދިއު
ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް 

އިންތިހާބު ނިމި އާ ރިޔާސީ ދައުރެއްފެށުމާދެމެދު  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ 2018އިމިގްރޭޝަންގެ ބިޑްކޮމިޓީން ފެށިވަގުތަކީ 
ހިނގާ ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑަކަމަށްވާތީ، އާ ސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޭރު އެ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެކުލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް  1.9އިމިގްރޭޝަންގެ ބިޑް ކޮމިޓީން މޯލްޑިވްސް 
ގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  2018އޮކްޓ ބަރު  24ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަޔަކަށް ދިނުމަށް 
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ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،މަސައްކަތް މަޑު ޖައްސާލާފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީސް މެމޯއަކުން އެނގެން އޮންނާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008ބަރު: މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަން

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
 ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ސިޓީއާއި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަ
ލިޔެކިޔުންތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެގޮތް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 

އެންމެ ކުރު އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު އަދި 
މުއްދަތު ހުށަހެޅި ފަރާތާކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި މަޢުލ މާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް މި ކޮމިޝަނުން 

  ،އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުންވެސް އެންމެ މަތިން މަކްސް ލިބުނުފަރާތް ބަދަލުވެފައިނުވާތީއާއި
ގައި ކޮށްފައިވާ 2010ޖަނަވަރީ  18ޗެމްބަރ އޮޓޮމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ މަޢުލ މާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ  ،އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން
ތަށް މި ކޮމިޝަނުން އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުންވެސް ޚިލާފަށްކަމަށް ވީނަމަވެސް، މަޢުލ މާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮ

 ،އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ބަދަލުވެފައިނުވާތީއާއި
 ،އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެފަރާތުން ތަކެތި ގަނެފައިނުވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި

ގެ ޗެމްބަރ އޮޓޯމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް ގަނެ އިންސްޓޯލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 
ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް ގަނެ އިންސްޓޯލް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް  02ކުރުމަށް 

ވާ ސިޓީން އެނގެން އޮންނާތީ، މި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައި
 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ސިޓީއާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްކުރެވިފައިވާ 
ޖުލައި  12ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް ނިޒާމަކުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭގޮތް ހެދުމާބެހޭ ފަންނީ ލަފާދޭނެ

ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރ އޮޓޯމޭޓް  2009
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މައިކްރޮސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވިއްކުމަށާއި، އަދި 

ގައި ކުރި  1020ޖެނުއަރީ  26އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ 
ކުންފުންޏަށް ނާޖާޢިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި، އަދި އިޢުލާނުގައި 

 2 ކަމަށާއި، އެގޮތުން ބުނެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެ ކުންފުނިން ތަކެތި ގަނެފައިވާ
 7ސަރވަރ ގަނެފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތަށް  7ސަރަވަރ ގަތުމަށް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި، 

 7ސަރވަރ ނުގަނެވޭނެކަމަށް އައިޓީ ސެކްޝަނުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ކަތުގައި ސަރަވަރ ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ޗެންބަރ އޮޓޮޭމޝަންގެ މަސައް

ނޑު ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރު ފަރާތަކުން ކޮޓޭޝަން ހޯދުމެއްނެތި  ހިމެނޭ ތަޅުންގަ
ފަހަރު  3ކުރުވާފައިވާކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ގަވާއިދު ފާސްވުމާގުޅިގެން 

މަތިންވެސް މި ގަވާއިދު ޕްރިންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ އިމަރޖެންސީ 
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.މިމަ  އްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ކަތެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދާ މަސައް
އެސް.ޓީ.އޯ މޯލްޑިވްސް )ސިންގަޕޯރ( އިން ޖުމުލަ ތިންލައްކަ އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން 

 .ރުފިޔާގެ ތަކެތި ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރު މާލޭސިޓީ  2018އަދި  2017މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން، ސިނަމާލެ އަދި މާލެހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް 

ފައިނުވާކަން އެ އިދާރާގެ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީތަކުން އެނގެން )ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ހާސް( ރުފިޔާ ނަގާ  175,000.00
( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13އޮންނާތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު 

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ރުފިޔާ  175,000ސިނަމާލެ ފްލެޓާއި މާލެހިޔާގެ ފްލެޓްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ 
ނަގައިގެން ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި 

ގެ މެދުގައި އެ ފައިސާ ބަހާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އެފައިސާ ނަގައިގެން މާލޭ ސިޓީގެ މެމްބަރުން
 .މައްސަލަ
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މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއާއި ރަސްމީ 
 50މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖާފަތުގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި އެއްފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު 

އިންސައްތަ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
ފަންސާހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއާއި ޖާފަތުގެ ޚަރަދުތައްކުރާނީ  ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާކަމާއި މި ސިޓީގައި މިނިވަން 

 ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ސޮއިކުރުމަށްފަހުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
 30މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއާއި ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ބަޖެޓް ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ޖަމާވެފައިވަނީ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޖުލައި މަހުގެ  ގައި ކަމުން މި ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ޖާފަތް  2015ޖ ން  ވަނަ  26ބޭއްވުމަށް ކަ
ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  26ދުވަހަށް ހިނގާ މުއްދަތު ކަމުގައިވާ 

އެންމެ  އިޢުލާންކޮށްގެން މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއާއި ރަސްމީ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް
 އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުކަމަށް ތަޙްޤީޤަށް ނުފެންނަކަމާއި،

މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއާއި ރަސްމީ ޖާފަތާއި ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ހެދި ބަދިގެއާއި ދެ ޓެންޓު ދޭތެރެ 

ގެން މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ބޭއްވި ރަސްމީ ޖާފަތާ ގުޅި 50މިނިވަން 
ދަރުބާރުގޭގައި ހެދި ބަދިގެއާއި، ދެ ޓެންޓްދޭތެރެ ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
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ޢާމަލާތްކޮށްފައިވަނީ މިނިވަން ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ އެންމެ ފުރަތަމަ މު
ފަންސާހުގެ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުންކަމާއި، އެ މަސައްކަތުގެ ކޯޓޭޝަން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން 

ފައިވާ ބުނީވެސް މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބި
މި މަސައްކަތް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން މިނިވަން  ،މަޢުލ މާތުން އެނގެންއޮތް ނަމަވެސް

ފަންސާހުގެ ޖާފަތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް މާލީ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަން ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުން 
 ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމާއި،

ނިވަން ފަންސާހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއާއި ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރި ދައުލަތުގެ މި
މުވައްޒަފަކާ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަމަށް ތަޙްޤީޤުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއާއި 

އިވާ ފައިސާއިން މި މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް ލިބިފަ
 ލިބިފައިވާކަން ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމާއި،

ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނާއި އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާ
ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފައިގައިވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިދީފައިނުވިނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާ 

ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ހުއްދައާ އެއް
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން 

ވެފައި، އެކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( -)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ

ސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަންބަރު: 
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ހާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ނިމުމުން އެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިނިވަން ފަންސާ
 މައްސަލަތަކުގައި އެކި އިދާރާތަކަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ ކަންތައްތައް ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ފުނަ ޙަރަކާތައް ދިއުމަށްޓަކައި މާލެއާ ދެމެދު މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ.ކުރެންދ ގައި ބޭއްވި  .1
)ހަތްދިހަދެހާސް  72,080 ލޯންޗު ދަތުރުކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި، ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި 

ނުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެފަރާތައް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދި  އަށްޑިހަ( ރުފިޔާއަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
 ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޅ.ކުރެންދ ގައި ފުނަ ޙަރަކާތް ބޭއްވުމަށް 
ވީ ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދައި، ފުނަ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށާއި އިވެންޓު ކަވަރުކުރުމަށް ޓީ 

ލޯންޗު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  2މީހުންގެ ޖާގައިގެ  24މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ މުވައްޒަފުން ދިއުމަށްޓަކައި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުގައި އެދުމުން ލޯންޗު ދަތުރުކޮށްދޭ ތިން ފަރާތެއްގެ އަގު ހޯދުމަށް 

ވުނު ޖާގައިގެ ލޯންޗު ދަތުރު އެވަގުތު ހަމަޖެހުނީ ހަމައެކަނި ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ފޯނުން ގުޅުމުން ބުނެ
މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗު  24ފަރާތުންކަން އަގުބަލާ ފޯމުން އެނގެން އޮވެފައި، މާލެއާއި ޅ.ކުރެންދ އާ ދެމެދު މިހާރު 

)ތިރީސްހަ ހާސް( ރުފިޔާއަށް ކަމުގައިވުމުން  36,000ރުފިޔާއާއި )ތިރީސްހަތަރު ހާސް(   34,000ދަތުރުކޮށްދޭ އަގަކީ
ވަނަ އަހަރުގައި އެ ކުންފުނިން ލޯންޗު ދަތުރުކޮށްދީފައިވަނީ  2015)ތިރީސްހަހާސް ސާޅީސް( ރުފިޔާއަށް  36,040

ކުރުމުން އެނގެން އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައިކަން އެ ދުވަސްވަރުގެ ޕެޓްރޯލް ޚަރަދަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް 
 އޮތުމުންނާއި، 

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ޝާމިލްވާ އަދި/ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ 
މުޢާމަލާތެއް އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަކުން 

 ހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، ފާ

ލޯންޗު ކުއްޔަށް  ފުނަ ހަރަކާތަށް ޅ.ކުރެންދ އަށް ދިއުމަށާއި އެނބުރި އައުމަށް 50މިނިވަން 
އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީ  ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 72080.00ހިފުމަށް 

 . މައްސަލަ ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ

76 
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ލޯންޗު ދަތުރުކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް 
)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތިނުވާނަމަ، އިޢުލާންކުރުމުގެ  100,000.00ގެންދިއުމުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން  03ބަދަލުގައި 
 ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް ބިނާވެގެންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އަދި 

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނާއި އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ 
ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފާގައިވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިނުވިނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިދީފަ
އިސްވެދެންނެވުނު ޚާއްސަ ހުއްދައާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފްހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، 

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް 
ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، އެކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް 

-އެންޓި) 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ ކޮރަ-)އެންޓި 13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަންބަރު: 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ނިމުމުން އެ 
 ގޮތުގައި އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. މައްސަލަތަކުގައި އެކި އިދާރާތަކަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ ކަންތައްތައް ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ 

އަށް ބޭއްވި  2015ޖުލައި  30އިން  2015ޖުލައި  25މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  .1
 އިޙްތިފާލުތަކުގެ ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި، ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތުގެ އަގު އަތްމަތީ ފައިސާއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށް
 ދައްކާފައިވަނީ އެފަރާތައް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުނު ހުރިހާ ރަސްމީ އިޙްތިފާލުތަކެއްގެ  30އިން ފެށިގެން ޖުލައި 25ޖުލައި 
ން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކު 58830.00ފޮޓޯ ނެގުމަށް 

 .އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ޖުލައި  25މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މި 

ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިޙްތިފާލުތަކުގެ ފޮޓޯ ނަގައިދިނުމާއި އެ ފޮޓޯތައް  2015ޖުލައި  30އިން  2015
ޑީވީޑީއަށް އަޅައިދިނުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ކޯޓޭޝަނުގައިވާ އަގަށް އެ ކުންފުންޏާ ފޮޓޯ ނެގުމުގެ 

ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ ، ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ އެއްބަސްވުންވެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަ
 އެއްގޮތަށް އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތް ނިންމުމުންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، 

 މުވައްޒަފެއް ޝާމިލްވާ އަދި/ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ
 މުޢާމަލާތެއް އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، އަދި

ލައި އެ ކުންފުންޏާ ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނު
އަށް ކޮންމެހެން  2015ޖުލައި  27އިން  2015ޖުލައި  25މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން   ،ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް 
ން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯދާއިރު ތިން ކޯޓޭޝަ 

ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރްޜައިން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައަށާއި އަތްމަތީ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ގެންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އަދި ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް ބިނާވެ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނާއި އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ސްޓްރީ އޮފް ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފައިގައިވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް މިނި 

، ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިދީފައިނުވިނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރްޜަރީއިން ދީފައިވާ 

އިސްވެދެންނެވުނު ޚާއްސަ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، 
އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް 

ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، އެކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް 
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-)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  ، ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެ  ވެ.ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަންބަރު:  .1

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު  3)ހ(ގެ 
 އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ ކަންތައްތައް ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެންގުމަށް ނިމުމުން އެ މައްސަލަތަކުގައި އެކި އިދާރާތަކަށް

 ނިންމުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ  4
އިންސްޓިޓިއުޝަނަށް ސެޓްއަޕް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ރެގިއުލޭޓްރީ ފްރޭމް ވޯކެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރިއަށް 
ގެންގޮސްފައިވާ "ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ" ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް )ޓީ.އޭ(ގެ 
ދަށުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓުން ނަގާފައިވަނީ އޭ.ޑީ.ބީއިންކަމާއި އެފަރާތްތަކަށް 

މަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީވެސް އޭ.ޑީ.ބީންކަން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު 
އިސްވެދެންނެވި ޓީ.އޭއާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބައެއް އުޞ ލުތައް ޝަކުވާގައި ބުނާ އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏާ 

އެ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް  ،ޙަވާލުކޮށް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( -)އެންޓި  2008/13ހިންގާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވެން ނެތުމުން، ޤާނ ނު ނަންބަރު 

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

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއިން، ވޯލްޑް ބޭންކާއި، އެ.ޑީ.ބީ ގެ އެހީގައި، 
ޔާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ސެޓްއަޕް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑި 

ރެގިއުލޭޓްރީ ފްރޭމް ވޯރކެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، އެމް.އީ.އޭ ގެ ބޯޑުން ރެގިއުލޭޓްރީ ފްރޭމް 
ވޯރކްސް ފާސްނުކުރަނީސް، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ނުފ ޒް ބޭނުންކޮށްގެން އެ 

ލައްކަ ޑޮލަރު ދީފައިވާ  05ންފުންޏަށް އިސްވެދެންނެވުނު އިންޑިޔާގެ ކު ، މަސައްކަތުގެ އަގަކަށް
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

78 

ހެލިގަން ލައިޓް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ނުވަތަ ތިން  16ވޮޓުގެ  400ހެންވޭރު ދަނޑު އަލިކުރުމަށްޓަކައި  .1
ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް  ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި ވަކި ފަރާތެއްގެ އަތުން ގަނެފައިވަނީ އެ ފަރާތައް ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

 ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

ނޑަށް އަލި ކުރުމަށްޓަކައި މިނިވަންދުވަހުގެ ކުޅިވަރު ތައް ރޭގަނޑު ފަރިތަކުރާއިރު ހެންވޭރު ދަ
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން  25600.00ލައިޓް ގަތުމަށް 

 .އަންދާސީ ހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

79 
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ނޑު އަލިކުރުމަށްޓަކައި ލައިޓުތަކެއް  މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހެންވޭރު ދަ
ބޭނުންވެގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިފައިވާކަން ނުވަތަ ހެލިގަން ލައިޓު ގަތުމަށް މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމިކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، މިނިވަން  ކަ

ނޑަ އަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން ހެލިގަން ލައިޓު ގަނެފައިވަނީ ބަޔަކު ކުޅިވަރު ފަރިތަކުރުމަށް އޭރު ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ކަ
ނޑުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލިކަމެއް ނެތުމުން، ޖުލައި  ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  27އިން  25ހެންވޭރު ދަ

ނޑުގައި ފަރިތަކުރު  މަށް އަވަސްގޮތެއްގައި ބޭނުންވެގެންކަން އެނގެން ޙަރަކާތްތަކަށް ސުކ ލު ދަރިވަރުން ހެންވޭރު ދަ
 އޮތުމުންނާއި، 

ނޑު އަލިކުރުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ނުވަތަ އިތުރު ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި ހެލިގަން  ހެންވޭރު ދަ
 27އިން  2015ޖުލައި  25ގުޅިގެން މިނިވަން ފަންސާހާ ، ލައިޓުތަކެއް ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތުގެ އަތުން ގަނެފައިވަނީ

އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް  2015ޖުލައި 
ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރުމުދާ ގަތުމުގައި އަތްމަތީ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ތިން 

ން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކޯޓޭޝަ
 ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް ބިނާވެގެންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އަދި

މަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނާއި އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަ
ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފާގައިވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

، ދީފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިދީފައިނުވިނަމަވެސް،

އިސްވެދެންނެވުނު ޚާއްސަ ހުއްދައާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި 

ކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، އެކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް
-)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ 1ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަންބަރު:  5
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު  ވަނަ 3)ހ(ގެ 

ނިމުމުން އެ މައްސަލަތަކުގައި އެކި އިދާރާތަކަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ ކަންތައްތައް ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެންގުމަށް 
 ނިންމުނެވެ.

ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ކޮސްޓިއުމް ފެހުމަށް މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ބޭއްވި  .1
ދައުލަތުގެ  ،އިޢުލާންކުރުމާނުލައި، ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށް

މަތީ ފައިސާއިން ދައްކާފައިވަނީ އެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައްކައި، މަސައްކަތުގެ އަގު އަތް 
 ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު.

 2015ޖުލައި  27މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން 
މާއި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ކޮސްޓިއުމް ފެހުމަށް ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެވިކަ

ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށް، މަސައްކަތުގެ އަގު އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮސްޓިއުމް 
ޒާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ފެހުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ކޯޓޭޝަނުގައިވާ އަގަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާ

 ސޮއިކުރުމަށްފަހުކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، 
މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ޝާމިލްވާ އަދި/ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ 

ޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަކުން މުޢާމަލާތެއް ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއް
 ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި، 

ފަރާތެއްގެ ކޮސްޓިއުމް ފެހުމަށް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ނުވަތަ ތިން  700ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި 
 25ށްފައިވަނީ، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި ޝަކުވާގައި ބުނާ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮ

ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ  50މިނިވަން 
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް 445200.00ކޮސްޓިއުމް ފެހުމުގެ މަސައްކަތަށް 
 .ބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާ 
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އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  2015ޖުލައި  27އިން  2015ޖުލައި 
 ކޯޓޭޝަން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް

ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދި މުދަލާއި ޚިދުމަތައް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ 
ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރްޜަރީއިން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައަށާއި  50ޙާލަތްތަކުގައި އަގުގެ %

ރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އަތްމަތީ ފައިސާއިން ޚަރަދުކު
 ބިނާވެގެންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، އަދި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނާއި އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފާގައިވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ 

، ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިދީފައިނުވިނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، އިސްވެދެންނެވުނު ޚާއްސަ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި 

ކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، އެ
-)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަންބަރު:  .1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު  3)ހ(ގެ 

ކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެންގުމަށް ނިމުމުން އެ މައްސަލަތަކުގައި އެކި އިދާރާތަކަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ ކަންތައްތައް ވަ 
 ނިންމުނެވެ.

މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރު ރަސްމިއްޔާތުގެ  .1 ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި "މަރުޙަބާ ގެ އައިޓަމް ތައްޔާރު ކުރުމަށް  81 
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'މަރުޙަބާ' އައިޓަމް ތައްޔާރުކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި، ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާނުލައި ޕްރައިވެޓް 
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައްކައި، މަސައްކަތުގެ އަގު ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށް، ދައުލަތުގެ 

 ތުހުމަތު. އަތްމަތީ ފައިސާއިން ދައްކާފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ 
 

ގައި  27ޖުލައި  2015މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން 
ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 'މަރުޙަބާ' އިވެންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ 

ޏާ ޙަވާލުކޮށް، މަސައްކަތުގެ އަގު އެފަރާތަށް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވަނީ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ އައިޓަމް ޕްރައިވެޓް ކުންފުން
ތައްޔާރުކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ކޯޓޭޝަނުގައިވާ އަގަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ 

 ގެން އޮތުމުންނާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުކަން އެނ
މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ޝާމިލްވާ އަދި/ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ 
މުޢާމަލާތެއް ތިއޭޓަރ އިސްވެދެންނެވުނު ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަކުން 

 ވާތީއާއި، ފާހަގަކުރެވިފައިނު 
ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ 'މަރުޙަބާ' އައިޓަމް ތައްޔާރުކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމާނުލައި ނުވަތަ ތިން ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން 

 2015ޖުލައި  27އިން  2015ޖުލައި  25ހޯދުމާނުލައި އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން 
ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އަށް ކޮންމެހެން ނިންމަން

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދި 
ދިނުމަށް  50އަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަގުގެ %މުދަލާއި ޚިދުމަތައް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެޑްވާންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރްޜަރީއިން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައަށާއި އަތްމަތީ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށް 
 ގެން އޮތުމުންނާއި، އަދިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް ބިނާވެގެންކަން އެނ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނ ނާއި އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުނުކޮށް އަދި ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީ  630700.00
 ނާ މައްސަލަހިސާބު ނުހޯދައި ކަމަށް ބު
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ސިފާގައިވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
، ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިދީފައިނުވިނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވާ ފި

އިސްވެދެންނެވުނު ޚާއްސަ ހުއްދަތަކާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، 
އްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މުވަ

ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވެފައި، އެކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް 
-)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ބިފައިނުވާތީސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަދަން ހުރި އިތުރު ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލި

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008ން، ޤާނ ނުނަންބަރު: މީގެއިތުރު .1
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު  3)ހ(ގެ 

މަށް އަންގާ ކަންތައްތައް ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ނިމުމުން އެ މައްސަލަތަކުގައި އެކި އިދާރާތަކަށް އިޞްލާޙުކުރު
 އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

 މޯލްޑިވްސް  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން ފުޓްބޯޅަ  ބަލާއިރު، ކަންތައްތަކަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  ތަޙްޤީޤަށް  މައްސަލައިގެ މި
 އަތޮޅު  ގެންދެވުނު ކުރިޔަށް  އަށް  15 އިން 09 ޑިސެންބަރ އަހަރު  ވަނަ  2014 އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިން ( އެމް.އޭ.އެފް)

ފައިސާ، ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޅަ މުބާރާތުގެ ފުޓްބޯ
ޖަމާކުރެވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުން އެކައުންޓް ނަންބަރު ދެވިފައިވާތީކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް 

ސިލްގެ ރައީސްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ވ.އަތޮޅު ކައުން، ލިބިފައިވާ މަޢުލ މާތުން އެނގޭތީއާއި
އަނބުރާ ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ފައިސާގެ އިނާމް 

 3500މްޢިއްޔާއަށް ދޭންޖެހޭ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފެލިދ  ޖަ، ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނަރަޕް ޓީމަށް ހޮވިފައިވާ
)ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އިނާމް ދީފައިވާކަން ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

އަށް  15ން  9ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު 2014އެފް.އޭ.އެމް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 
ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފެލިދ ގައި ބޭއްވި މެޗަށް ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ 

ޝަން ފެލިދ  ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހަމަޖައްސައިދީ، އެއަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކޮމޮޑޭ
އެފް.އޭ.އެމްއަށް ގުޅުމުން އެފައިސާ ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފް.އޭ.އެމްިއން ފައިސާ ޖަމާކުރިކަމަށް ބުނާ އެކައުންޓަކީ ވ.އަތޮޅު 

އުންޓެއް ނ ންކަމަށް އެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަޢުލ މާތު ދެއްވި ކައުންސިލްގެ އެކަ
ކަމަށާއި، އެކަން ޔަޤީންކުރަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ގުޅުމުން އެ އެކައުންޓަކީ ވ.އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓެއްކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް 

82 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއަކުން އެނގޭތީއާއި، އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދީފައިނުވަނީ އެފައިސާ 
ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ މަޢުލ މާތު ފޮނުވުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ތަކުރާރުކޮށް ސިޓީ ފޮނުވުމުންވެސް އެ ސިޓީތަކަށް 
ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީކަން ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލ މާތުން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 

ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ  ލެއް ހިންގާފައިވާކަން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު ލިބިފައިނުވާތީ، 

 ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގ1ެ)
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކަ

 . އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެފައިސާ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރީގެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލަތަކުގެ 
މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުމެއް ލިޔުންތައް ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ހުރިކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފައިވާތީ، 

އެ އޮފީހުގައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް މިކޮމިޝަނުން އެ އޮފީހަށް ގޮސް، އެ އޮފީހުގައި ހުރި ކުރީގެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބެލި 
މައްސަލަތަކުގެ ލިޔުންތައް ބެލިއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެނިފައި ނުވާތީ އާއި، މި 
މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ގޮތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި މިހާރު ފެންނަން ހުރި ލިޔުންތައް މި ކޮމިޝަނަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި، އޮގަސްޓް  2007ފޮނުވާފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް 
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި އިމާރާތަކުން ގުދަނެއް އެމިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް 

ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާކަން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ވުޖ ދުވެފައިވާކަން ޘާބިތު 
ރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަކީ މިހާރު ކުރެވޭނޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ އާއި، މިނިސްޓް 

ވުޖ ދުގައި ނެތް މިނިސްޓްރީއެއް ކަމަށްވެފައި، މިކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ހުރި 
އޮތްކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފެންނަން ނެތަތީ، މިމައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ތަޙްޤީޤަށް ހޯދޭނެ ގޮތެއް

 ނުފެންނާތީ މި މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމީއެވެ.

ރުފިޔާއަށް  30,000.00އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ޢިމާރާތަކުން ގުދަނެއް މަހަކު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމަށް 

 .ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ -އެންޓި

83 

މި މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ފުޅަނދުބުރުގައި  އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން  50މިނިވަން  84 
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ލަތުގެ ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައި އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި ދައު
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަން  އިދާރާތަކަށާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަކިވަކިން ސިޓީ ފޮނުވައިގެން

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި މިކަމުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ފުޅަނދުތަކަކީ 
)ދެލައްކަ  250,000.00ކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރާ ކޮންމެ ފުޅަނދަކަށް ފުޅަނދުތަފެންވަރު ރަނގަޅު 

ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ހުއްދަދީފައިވާކަމާއި މި 
ފުޅަނދެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް  ފައިސާދ ކޮށްފައިވާކަމާއި މި  13އިދާރާއަކަށް ޖުމްލަ  11ހުއްދައިގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން މިގޮތުން  ،ވަނީ އެޑްވާންސްކޮށްކަމާއިފައިސާ ދ ކޮށްފައި
)ހަތްސަތޭކަ  750,000.00ފުޅަނދު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  3ތައްޔާރުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކޯ(ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވާކަމާއި މިފައިސާ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޯޕަރޭޝަން )ސިފް 
ސިފްކޯގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އިން އެގޮތަށް އެދި 

ސްޓްރީ އޮފް ތިން ފުޅަނދު ތައްޔާރުކުރުމަށް މިނި، ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްކަމާއި
ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން އެދުނު ގޮތަށް ފައިސާ ދ ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 

ބާކީ ދެ ފުޅަނދުގެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް އަނބުރާ ދައްކާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ، ފުޅަނދެއްކަމާއި
މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ފުޅަނދުތައް ހެދުމަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ކުރިންވެސް އެނގެން އޮތްކަމާއި 

އެކަން ކުރަމުން އަންނަ އުސ ލުން ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުއްދައާއެކުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި އަދި ފުޅަނދު 
މިގޮތުން ފައިސާ  ،ށް އެކަނިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްކަމާއިހެދުމަށް ފައިސާ ދ ކުރަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަ

ދ ކުރަމުން ދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކުގެ ބަޖެޓުގައި މިނިވަން ދުވަހާއި 
ން މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަމާއި މިނިވަން ގުޅިގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ހިމަނާފައިނުވާތީކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު

ފަންސާހާއި ގުޅިގެން ފުޅަނދުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ 
ވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މަސައްކަތެއް ޕްރޮކިޔުމެންޓް ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ 

ފުޅަނދަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  3ތައްޔާރުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ 
 .ބުނާ މައްސަލަރުފިޔާ( ފައިސާ ދ ކޮށްފައިވާ  750000) 100އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި %
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އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން  50ކަމަށް ބެލެވެން ނެތިފައި، މިނިވަން 
ފުޅަނދު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދ ކޮށްފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް  3ހުށަހަޅާފައިވާ 

-)އެންޓި 2008/13ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިނުވާތީ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

ނޑައަޅަ  އި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ޑިސެންބަރު  25އިން ފެށިގެން  2011މޭ  25މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 3ގެ ނިޔަލަށް )2012އެޕްރީލް  24އިން ފެށިގެން  2012ޖަނަވަރީ  24މަސްދުވަހު( އަދި  7ގެ ނިޔަލަށް )2011

ޓ ރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގާފައިވަނީ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެތިކަން އެނގޭތީ މި މައްސަލައިގައި މަސްދުވަހު( ޝަކުވާގައި ބުނާ 
 2012ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ އިޙްތިމާލެއް އޮތް ނަމަވެސް، އެ ތަން ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ 

ން ހިންގުމަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ދީފައިނުވާތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު ވަނަ އަހަރުގައި ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީއާއި، އޭގެ ފަހުން އެ ތަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13

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

ލ.ކައްދ  އެއާޕޯޓްގައި ޓ ރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސްއެއް ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމާއި 
ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ ރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އިން ތައްޔާރު ކުރެއްވި 

ން ހުންނަ އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުން އެތަނަކީ ޓ ރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ލިބެ
ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާ މިންގަނޑުތައް ހުރިތަނެއް ނ ންކަން ފާހަގަކުރެވާތީ، މިތަނަކީ 
ޓ ރިސްޓް ގެސްޓަހައުސްއެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ތަނެއް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ޓ ރިސްޓް 
ހައުސްއެއްގެ މަތިން ދަރަޖަ ކުރާ ޓ ރިސްޓް ހޮޓަލެއް ހިންގުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް 

ނިސްޓްރީއިން ދެއްވާފައިވާކަމަށާއި، ގެސްޓް ހައުސްގެ ވެރި ފަރާތުން އެތަނުގައި ހޮޓަލެއް މި
މަސް  7ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް ފުރަތަމަ އެދިފައިވަނީ މިދެންނެވި ވަގުތީ ހުއްދަ ދެއްވިތާ 

 ފަހުންކަން މިނިސްޓްރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެންގެން އޮތް ކަމަށާއި، ލ.ކައްދ  އެއާޕޯޓްގައި 
ޓ ރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދެއްވާފައިވާއިރު އެތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓ ރިޒަމާ 
ބެހޭ ޤާނ ނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދަ ޓ ރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގުން ހުއްދަ ބިމެއް 

އަށް ހޮޓާ ހިންގަމުން 2011ޑިސެމްބަރ  25އިން  2011މެއި  24ނ ންކަމަށާއި، 
ގައި މިނިސްޓްރީއިން 2011ޑިސެމްބަރ  25އެއްވެސް ހުއްދައެއްނެތި ކަމަށާއި،  ގޮސްފައިވަނީ

ގެ ނިޔަލަށް ހުއްދަ  2012ޖެނުއަރީ  24އިން  2011މެއި  25ޓ ރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގުމަށް 
 .ދެއްވާފައިވަނީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުރީގެ ދުވަސްތަކަކަށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

85 



 

68 
 

 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ހއ.ދިއްދ  ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކަށް ބޭނުންވާ 
ކަރަންޓު ކޭބަލާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނ.ކެނދިކުޅުދ  ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ކޭބަލްއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ޕެނަލް އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ގދ.ތިނަދ  ބްރާންޗްއަށް ބޭނުންވާ  25ލިމިޓެޑްގެ ރަށްރަށުގެ ބްރާންޗްތަކަށް 
ސިންކްރޮނައިޒިންގ ޕެނަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

އެޕްރ ވަލްއާއެކު އަގު ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް  ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ
ކުންފުންޏަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުންޏަށް ދަޢުވަތު ފޮނުވައިގެން ލިބުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް  5މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 

މެ މަތިން އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ އުޞ ލުން އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން ކަމާއި، އެން
ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ބިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާގައި ބުނާ ސްރީލަންކާގެ ކުންފުނިކަމާއި އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި 
ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮތްހިނދު މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައިވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕް
ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް އިސްފަރާތަކާއި އިސްވެދެންނެވުނު ސްރީލަންކާގެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކާ ގުޅުމެއްވާކަން ތަޙްޤީޤަށް 

ޖެކްޓްތައް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމުން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ ބަޔާން ކުރެވުނު ޕްރޮ
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނުފ ޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެންފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު 

-)އެންޓި  2008/13އި ނުވާތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު ފައިދާއެއް ހޯދައި ދީފައިވާކަން ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ކާފީ ހެކި ލިބިފަ
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ރުވަނަ އަހަ 2016
 .ލިމިޓެޑަށް ތަކެތި ގަނެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

 

86 



 

69 
 

 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގދ.ތިނަދ  މާފުށި ޞަރަޙައްދުން ހުސްވެފައިވާ 
ގައި  2013ނޮވެމްބަރ  13ބިންތައް ކުއްޔަށްދ ކުރުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 10ރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ދެފަރާތަށް، ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕް
މީހަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ގދ.ތިނަދ   2އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ގދ.ތިނަދ  މާފުށި ޞަރަޙައްދުން އެރަށު 

ލްގެ އިދާރާއިން ގދ.ތިނަދ  މާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ގދ.ތިނަދ  ކައުންސި
ޞަރަޙައްދުން، އިސްވެދެންނެވުނު ދެފަރާތަށް ދ ކުރި ބިންތަކުގެ އިންވަކިކޮށްދީފައިނުވާތީ އެ ބިންތަކުގައި މަސައްކަތް 

 ޖަނަވަރީ  28ނުފެށިވާތީ، އެ ބިމުގެ އިން ވަކިކޮށްދިނުމަށްފަހު ބިމުގެ ކުލިނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާތީއާއި މި  20ވަނަ ދައުރުގެ  02ގައި ބާއްވާފައިވާ ގދ.ތިނަދ  ކައުންސިލްގެ  2015

އިން ފެށިގެން ބިމުގެ ކުލިނަގަން ފަށާގޮތަށް، އެއްބަސްވުމުގައި  2015ސެޕްޓެމްބަރު  01ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 
ބިމުގެ އެއްވެސް  2އިކުރުމާ ހަމައަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ސޮއިކޮށްފައިވާތީއާއި މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮ

 މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި، 
އެ ދެ ބިމުގެ އެންމެހައި ޒިންމާއެއް ގދ.ތިނަދ  އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި އެ ދެބިން ކުއްޔަށް ނެގި ދެފަރާތުން 

ބިމުގެ އެންމެހައި ޒިންމާއެއް  02އިސްވެދެންނެވުނު ، ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ އެއްގޮތަށްގދ.ތިނަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
ބަދަލުކުރުމަށް ގދ.ތިނަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނެގެންއޮތަތީއާއި މި 

ނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި، އެ ދެބިން ކުއްޔަށްދ ކޮށްފައިވަނީ، ބިން  ކުއްޔަށްދ ކުރި ބޭނުންކަމަށްވާ ދަ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޕޮއިންޓް އެއްބަސްވުމުން ބަދަލުކޮށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ގދ.ތިނަދ  ކައުންސިލްގެ 

 ތީއާއި،އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަން އެނގެންނެ 2އިސްވެ ދެންނެވުނު 
އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މާއްދާތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ޢަމަލުކުރަންވާނެކަމަށް  2އިސްވެ ދެންނެވުނު 

ނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ބިން ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން ބިން ބޭނުންކުރަންވާނީ ދަ
އެދެ ބިމުގައި ބިން ދ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން  ، އެނގެންއޮތްނަމަވެސްއެއްބަސްވުމުން 02މަސައްކަތެއްކުރުމަށްކަމަށް މި 

ކައުންސިލުން މަސްވެރިކަމާއި އޭނާގެ ނުފ ޒާއި ބާރުން ތިނަދ  ، ތިނަދ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ނޑުވެރިކަމަށް ދ ކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިއޮތް ބިން ތިނަދ   ދަ
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބޭބެ މުޙައްމަދު އަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ އެ ބިންތައް އިޢުލާން 

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެޕޮއިންޓް އެގް ރީމަންޓުން ބަދަލުކޮށް އެހެނިހެން ކޮށްފައިވާ ބޭނުން ދަ
މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ފަހުގައި ކަމަށާއި، ޚާއްޞަ އިނާޔަތެއްގެ 
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދ ކޮށްފައިވާ ބިމެއް އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި ކުޑައަގުގައި ބޮޑު ނަފާވާ  ދަ

ސްގެ ބޭބެއަށް ހޯދައިދީފައިވަނީ ނާޖާއިޒު ފެން ފެކްޓްރީއެއް އެޅުމަށް ތިނަދ  ކައުންސިލްގެ ރައީ
 ފައިދާ ހޯދުމަށް ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
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 ނިންމާފައިވަނީ ފެން އުފައްދައި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި،
ދ ކުރުމާބެހޭ "ދިރިއުޅުމަށް ދ ކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން 

ދިރިއުޅުން ނ ން އެހެނިހެން ބޭނުމަކަށް ދީފައިވާ ބިމެއް، އެ ބިން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތުން ، ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން
އެހެން ފަރާތަކަށް އެފަދަ ބިމެއްގެ ވަގުތީ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން މަނާ ނުކުރާތީއާއި މި ދެބިމާގުޅޭގޮތުން ފުރަތަމަ 

ދިރިއުޅުން ނ ން އެހެނިހެން ބޭނުމަކަށް ދީފައިވާ ބިމެއް، އެ ބިން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ، ސްވުންތަކުގައިވެސްވެފައިވާ އެއްބަ
ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެފަދަ ބިމެއްގެ ވަގުތީ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން މަނާ ނުކުރާތީއާއި "އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސ ލު" ގެ ދަށުންވެސް ތިނަދ އިން ބިން ދ ކުރުމަށް ތިނަދ   ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ، ކައުންސިލުން ކަ
 ދ ކޮށްފައިވާ ބިމެއްގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުން ހުއްދަކުރާތީއާއި،

ކުއްޔަށް ދ ކުރި ބިން ކުއްޔަށް ދ ކުރެވުނު ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް އެ ބިމުގައި ކުރެވޭނީ އެކަން ބިން 
ފަރާތަށް ހުށަހަޅައި ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައިކަމަށް އިސްވެދެންނެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ބިމުގައި ފެން އުފައްދައި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ،  2ގދ.ތިނަދ  މާފުށި ޞަރަޙައްދު ގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު 
ވާކަން އެނގެންނެތްނަމަވެސް، "ދިރިއުޅުމަށް ދ ކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި ހޯދާފައި 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައި ބިން ކުއްޔަށް ދ ކުރެވުނު ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް އެ 
ފަރާތުން ހުއްދަދެވޭނީ، ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަށް ބެލުމަށްފަހު އެ ހުށަހަޅާ  ބިމުގައި ކުރުމަށް ބިން ދ ކުރި

މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ހުއްދަކުރާނަމަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، "އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ތިނަދ އިން ބިން ދ ކުރުމަށް ތިނަދ  
ނޑައަޅާފައިވާ އުސ ލު" ގެ ދަށުން ގދ.ތި ނަދ  މާފުށި ޞަރަޙައްދުގައި ސިނާޢީ އެކިއެކި ކައުންސިލުން ކަ

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދ ކުރުން ހުއްދަކުރާކަން އެނގެންއޮތަތީ، 
ބިން ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް 2ގދ.ތިނަދ  މާފުށި ޞަރަޙައްދުގެ އިސްވެދެންނެވުނު 

ލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ގދ.ތިނަދ  ކައުންސި، ހޯދައިދިނުމަށް
ހެއްކެއް ނެތަތީ މި މައްސަލައަކީ ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭނެވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާ 
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 ސ.ނ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ ކޮރަޕްޝަ-)އެންޓި 2008/13މައްސަލައެއްކަމުން، ޤާނ ނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 1ގެ )

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.    ކަ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ގދ.ގައްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިން  .1
އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ އެހީތެރިއެއްގެ ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2014އޮފިސަރ 

ގޮތުންނާއި އަދި އޮފީހުގެ ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ދުވަސްތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ އެ 
ން ގދ.ގައްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ ގދ.ގައްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ސިޓީ އަކާ ގުޅިގެ

ވަނަ ދައުރުގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއްގައި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމައި،  02
)އަށްހާސްނުވަސްތޭކަ ނުވަދިހައަށް ރުފިޔާ ސާޅީސްހަތް ލާރި(  8,998.47 އޭނާއަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި

ވަނަ  2016އެ މިނިސްޓްރީން އެ ފައިސާ ހަމަޖައްސާފައި ދީފައިނުވަނީސް،  ،ޓްރީން ހޯދުމަށް އެދުމުންފިނޭންސް މިނިސް 
ވަނަ އަހަރު އިތުރުގަޑީގައި ކުރި މަސައްކަތައް  2014އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ މުސާރަ ދިންއިރު، އޭނާއަށް 

 ރި( ރުފިޔާ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،)ހަހާސް ހަސްތޭކަ ސާޅީސްތިން ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްތިން ލާ  6,643.63
 
 އިލެކްޝަންސްގެ  ގައްދ ގައި .ގދ އިންތިޚާބުގައި މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން ބޭއްވި  އަހަރު  ވަނަ  2014 .2

ގދ.ގައްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ، ގޮތުގައި ޕޮއިންޓުގެ ފޯކަލް އައްޔަންކުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް
ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އިލެކްޝަންގެ އެ އިދާރާގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ  ،ސަރވިސް އޮފިސަރ މަސައްކަތްކުރިއިރު

މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ގދ.ގައްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެހީތެރިވުމަށް އިތުރު ފަރާތެއް 

ގދ.އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގައި އެދިގެން ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލ މާތު ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި، 
ތިޚާބުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގދ.ގައްދ  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިން 2014

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ގައްދ ގައި އިލެކްޝަންގެ ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި  2014
މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައްޔަންކުރި ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ އެހީތެރިޔަކަށް ހުރި ގައްދ  ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާގެ އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭންޖެހޭ 

އްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގދ.ގަ
ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  2016އޭޕްރިލް  25މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ހަދައި 

އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ މިނިސްޓްރީން ޖަވާބު ނުލިބެނީސް 
ށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުސާރައާއެކު އެ ފައިސާ ދިނުމަ 2016
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ވަނަ އަހަރު އިތުރުގަޑީގެ  2014ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގުނު ނަމަވެސް، 
ޒިރީ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން ހާޒިރީ ފުރިހަމަކުރިއިރު އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިތުރުގަޑީގެ ހާ

 ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި،
ގދ.ގައްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ އިތުރުގަޑީގައި ކުރި އިންތިޚާބާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތައް  .3

ހަރު ވަނަ އަ 2014އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ފައިސާގެ އިނާޔަތް ދީފައިނުވާތީ، އެ މަސައްކަތައް ފައިސާ ހޯދުމަށް 
ވަނަ އަހަރު އިތުރުގަޑީގެ ޝީޓްތަކެއް  2016 ،އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

ފުރިހަމަކޮށް އަދި ސޮއިކޮށް ގދ.ގައްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި އެ ޝީޓްތަކުގައި 
ރ މަސައްކަތްކުރިކަމަށް އެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހުއްދަދީ، ސޮއި އެ އިދާރާގެ އެޑްމިން އޮފިސަ
ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކުރި ޝީޓްތަކަކަށްވާތީ، އެ ޝީޓްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  2016ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޝީޓްތަކަކީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ވަގުތުތަކަކީ ގދ.ގައްދ  ޞައްޙަ ވަގުތުކަން ނޭނގޭތީ އާއި އެ ޝީޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް 
" ފޮތުގައި އޮފީސް ހުޅުވާފައި ނުވާ ގަޑިތައްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ 2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ 

 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަނުދެނީސް 2014އާއި، 
ވަނަ އަހަރު  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ މުސާރަ ދިންއިރު ގދ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިން އޮފިސަރއަށް 

އިތުރުގަޑީގައި ކުރިކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، މި 
ގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ،  ޤާނ ނު މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަން 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނަންބަރު 
ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ

 ނިންމީއެވެ.
ވަނަ އަހަރު ކުރި މަސައްކަތަކަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޞައްޙަނ ން އިތުރުގަޑީގެ  2014އަދި 

ވޭތީ އާއި އެ ހާޒިރީއެއްކަމާއި އެއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީއެއްކަން ފާހަގަކުރެ 
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 2016އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީގައި ގދ.ގައްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާފައިނުވާ ގަޑިތައް ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، 
ވަނަ  2014ގދ.ގައްދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ މުސާރަ ދިނުމުގައި 

)ހަހާސް ހަސްތޭކަ ސާޅީސްތިން ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްތިން  6,643.63ގައި ކުރި މަސައްކަތައް ދީފައިވާ އަހަރު އިތުރުގަޑީ 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.ލާރި( ރުފިޔާ 

 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަންބަރު: 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަން ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

 ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

 ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަދައިން
މިސްކިތުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ނެގުމުން، ސަލާމް ބުނުމުން ނުވަތަ ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ނެގުމުން އެ 

)ފަހެއް( މުވައްޒަފުން  05ދުވަސްތަކުގައި ވަގުތީގޮތުން މިސްކިތް ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞ ލުން 
ގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ  2016ފެބްރުއަރީ  04ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހދ.ނައިވާދ 

 )ދޭއް( ފަރާތުންކަމާއި،  02އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅީ 
ގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓްގައި މި މައްސަލާގައި ބުނާ މަސައްކަތާ ގުޅި

ފަރާތަށްވެސް މާކްސް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި  02ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ 
މި މައްސަލައިގެ  ،އިންޓަރވިއުގެ ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓު ނުހިމަނާވެސް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓު ލިބެނީ ،ނުވާތީއާއި

 ޒީފާ ދިން ފަރާތަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،ޝަކުވާގައި ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަ
)ފަހެއް( މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްކަން  05ހދ.ނައިވާދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ 

ދިން ފަރާތް  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ވަޒީފާ 02ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި އެންމެ 
ނ ން، ދެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިނުވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކޮށް މި ކޮމިޝަނުން 
ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރާ ޙަވާލާދީ ހދ.ނައިވާދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ 

ހދ.ނައިވާދ  ހުކުރުމިސްކިތް މަސްޖިދުއްސަލާމްގެ މަސައްކަތު މަސައްކަތު މީހަކު ޗުއްޓީ 
މަސް ދުވަހަށް މީހުން ހޯދުމަށް  3ކޮންޓްރެކްޓް އުޞ ލުން ނަގައިފިނަމަ ވަޒީފާއަށް ނެރޭގޮތަށް 

ނޑަކަށް  މަސް ދުވަސް ކުރިން އިޢުލާނު  6ހދ.ނައިވާދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގާތްގަ
ކުރުމުން އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އިންޓަވިއުކޮށް ނައިވާދ  ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2016ފެބްރުވަރީ  22ހަކަށް މެންބަރުންނާ ގުޅިގެން އުޅޭ މީ
 3މަސްޖިދުއްސަލާމްގެ )ހުކުރުމިސްކިތުގެ( މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު 

 .މަސްވުމުން އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ނުކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ  2މީހުންނަށް ނުވަތަ  5މީހުން ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެ  5، ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ
އެއީ ކުއްލިއަކަށް މީހަކު ބަލިވެގެން ސަލާމް، ޢާއިލީ ޒިންމާ ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާކަށް ނ ންކަމަށާއި 

މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައި ނަގާފައިވާ ބައެއްކަމަށާއި، އެހެންވެ ވަކިވުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ މީގެ ތެރެއިން 
 އަދި އޭނާ ބޭނުންކުރަން ނުޖެހޭތީ އޭނާގެ ވަޒީފާ ހަމަނުޖައްސާކަމަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

، ( ސަރކިއުލަރގައި 2016ޖަނަވަރީ  27) A1/CIR/2016/5-142މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނަންބަރު 

މިސްކިތަށް ވަޤުތީ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން، ދާއިމީ މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނެގުމުން އަދި ސަލާމް ބުނުމުން 
ނުވަތަ ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ނެގުމުން ނުވަތަ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު 

ބޭފުޅުން ވޭޖް  05ވަޤުތީގޮތުން މިސްކިތް ޙަވާލުކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން މަދުވެގެން  ހަމަޖެއްސުމަށް ނަގާ މުއްދަތުގައި
އެންޕްލޯއިމަންޓް އުޞ ލުން ނެންގެވުމަށާއި، އެގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ މިނިސްޓްރީން އެ ޕ ލް  އެކުލަވައިލުމަށްފަހު، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނީ އެ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ
އެކުލަވައިލުމަށްފަހު މިސްކިތްތަކުން ހުސްވާ މަޤާމުތަކުގައި ބަދަލުގައި ކައުސިލުން މިޕ ލްގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކާ މިސްކިތް 

 ޙަވާލުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،
ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހދ.ނައިވާދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި 

އެ މަޤަމާށް ދެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކީވެސް އެ ވަޒީފާއަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު  ،އިތުރުން
ލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުންނަމަ، އެފަރާތާ އެކުވެސް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީ، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރކިއު

އެއްބަސްވުން އެކުލަވައިލަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް، އެ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނެރެން ޖެހޭނީ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަށް 
އިތުރުން އެ މަޤަމާށް ދެން  ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ ދުވަސްތަކުގައިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތާއެކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވައިލާފައި ނުވަނީ ކީއްވެގެންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް 
ކަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް، އެފަރާތާ އެކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވައިނުލުމަކުން ވަކި ފަރާތަ 
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މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބުނާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ހދ.ނައިވާދ  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ގުޅިގެން 
ވަނަ އަހަރު ހދ.ނައިވާދ   2016ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތާއި، އުޅޭ މީހަކަށް ކަމުގައި 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި، އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ދެމެދު ގުޅުމެއް އޮތްތޯ ބެލިބެލުމުން، އެ 
 ތަޙްޤީޤަށް މިހާތަނަށް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތާ ދެމެދު ގުޅުމެއް އޮތްކަން

 2008/13މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ، ޤާނ ނު ނަންބަރު 
އިވާ ފަދައިން މި ( ވަނަ ނަންބަރުގ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.  މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަ
A.  :ުވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނ ނު( ގެ -)އެންޓި  13/2008މީގެއިތުރުން، ޤާނ ނުނަންބަރ

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

 


